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KRISLAI Kam reikalingas tas 
Vakarų triukšmas?

Portugalai žiaunai 
puola angoliečiusBrazilijoje liaudis laimės 

Daug pasimokė iš Kubos 
Kaip su Pietų Korėja? 
Apie Lotynų Ameriką

— Rašo J. Gasiūnas —

Rašant šiuos žodžius, 
zilijoje politinė padėtis 
tebėra neaiški.

V^ce prezidentas Joao

Bra
dai-

V^ce prezidentas Joao Gou- 
iš Urugvajaus pasiekė sa

vo žemę. Dauguma parlamen
to atstovų neužgyrė militaris
tų pasimojimo neleisti vice 
prezidentui užimti prezidento 
vietą. Tai būtų konstitucijos 
laužymas. Bet tūli karininkai, 
gen. Ofilio Denys vadovybėje, 
nesiskaito nei su parlamentu.

Brazilijos liaudis, tačiau, ne
pasiduos militaristų diktatū
rai. Jos balsas yra daug reiš
kiantis.

Dr. Janio Quadros pasitrau
kė iš prezidento vietos, kaip 
pasirodo, ne savanoriai, bet 
verčiamas militaristų ir reak
cinių elementų iš vidaus ir iš 
lauko.

Quadros bandė pravesti liau- 
d ž i a i reikalingas reformas. 
Bet kiekviename žingsnyje jis 
buvo parlamente ir už parla
mento sienų sulaikytas. O 
Brazilijoje reformos yra būti
nos.

Vice prezidentas Goulart 
• pasiryžęs eiti tuo siūlomų re

formų keliu. Jis buvo nuvy
kę JKinijon susitarti dėl pla
čios prekybos, Brazilijai la
bai naudingos. Jis skaitomas 
net kairesniu už Quadrosą.
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Savaitraštis “National Guar
dian” rašo, kad apie 25 milijo
nai braziliečių teturi mažiau 
$100 metinių jeigu. Jie nuo
lat pusbadžiai gyvena, pusiau 
nuogi, šuniškose būdose gy
vena. .

Apie 10 
vena ir 
Ten jiems 
pastogės,
žius tesiekia iki 33 metų.

Quadrosas kovojo parla
mente, kad tokiems žmonėms 
suteikti pagalbą. Bet tokios 
reformos paliečia turčių kiše
nes. Turčiai su militaristų pa
galba todėl jį išvijo iš pre
zidento vietos.

milijonų tokių gy
ti irba plantacijose.

nesuteikia jokios 
Ilgiausias jų am-

1959 metais lankydamasis 
keliose Lotynų Amerikos šaly
se, mačiau ten turčių ir bied- 
nuomenės gyvenimą. Brazili
joje teko būti Sao Paulo ir 
Rio.de Janeiro miestuose.

Mačiau ten gražiausius pa- 
locius, daugiausia nortameri- 
kiečiams priklausančius. Sun
ku Yokių puikų palocių ras
ti Jungtinėse Valstijose, 
r Tuo pačiu sykiu mačiau, 
kaip biednuomenė gyvena iš 
lentgalių pasistatytose būdo
se. Argi galima tokį gyve
nimą toleruoti civilizuotoje 
gadynėje ?

Nuo to laiko ekonominė 
liaudies padėtis dar pablogė
jo.

Per daugelį metų liaudis ve
da kovą prieš skurdą, prieš 
svetimšalių ir savųjų turčių 
jiems uždėtą priespaudą. Da
bar ji gerai pasimokė iš Ku
bos liaudies pergalių.. Aišku, 
geruoju militarizmas nepasi
duos. . Bet liaudis kovos iki 
laimėjimo.

.. Lotynų Amerikos šalys, 
apart Kubos, tebėra nortame- 
rikiečių turčių tiesioginėje ar 
netiesioginėje kontrolėje. To
dėl ten viešpatauja nesvietiš
kas skurdas, daugeliu atžvil
gių J^ar primityvus žmonių 
gyvenimas.

Vietų Korėja taipgi yra mū
sų kramto įtakoje. Ten taip-

(T^sa 6-tam pusi.)

kad 
nei 

Res-

Varšuva. — Lenkų dien
raštis “Trybuna Ludu” sta
to klausimą: Kodėl Vaka
rai kelia tokį triukšmą dėl 
vakarinio Berlyno ir taikos 
su Vokietijomis?

Dienraštis nurodo, 
nei Tarybų Sąjunga, 
Vokiečių Demokratinė 
publika niekados nesakė, 
kad jos kišis į vakarinio 
Berlyno kapitalistinę sant
varką. Priešingai, visada 
buvo sakoma, kad tai pačių 
vakarinio Berlyno gyvento
jų reikalas.

“Trybuna Ludu” nurodo, 
kad Vakarai triukšmauja, 
nes sutvarkius vakarinio 
Berlyno reikalus, jie neten
ka plačių durų šnipams ir 
diversantams į socialistines 
šalis. Visos tos pasakos apie 
“masinį bėgimą iš rytinio

Apie nauįusi

Brazilijoje
Sao Paulo. — Brazilijos pietinių Brazilijos pakra.š- 

karo ministras generolas O. čių, kur gubernatoriai, liau- 
Denys, admirolas Silvio dis ir armijos daliniai sto- 
Heck ir aviacijos koman- ja už Goulartą. 
dierius generolas G. Grum 
Moss sudarė militaristų va
dovybę ir jėga paneigia ša
lies konstituciją. Jie prieši
nasi viceprezidentui Joao 
Goulartui užimti prezidėn-' 
to vietą, nes būk jis “yra 
komunistas”.

Ši militaristų grupė pa-, armijų ir ii turi 60,000 ka- 
siuntė karo laivus prie rininkų ir karių.

Pietų Brazilijoje yra Tre
čioji armija, kuriai vado
vauja Jose Machado Lopes, 

i Jis ir kiti armijos koman- 
; dieriai pasisakė už Gou- 
lartą. Trečioji armija yra 
geriausia iš visų Brazilijos

Reikalauja užpulti Alžyre jau kariaus 
Kubos respubliką Tarptautinis korpas

Washingtonas. — Sena
torius Thomas J. Dood rei
kalauja užpulti Kubą, nes su premjeru J. Ben Khed- 
“jeigu tas nebus padaryta, da, atsikreipė į visą pašau
tai Karibėjo jūra pavirs į lį prašant pagalbos kovoje 
komunistų ežerą”.

Jis sako, kad “komunisti-|*iam? yra reikalinga Ragai
nė santvarka” Kuboje kas-[J3? ais’ amunicija n 
dien stiprėja. Gi kairiųjų j kitokiais iei memmis. 
laimėjimas Britų Gvinėjoje, 
liaudies kovos prieš milita
ristų diktatūrą Brazilijoje, 
kairėjimas masių visoje Lo
tynų Amerikoje £odo, kad 
“komunistai įsigali Lotynų 
Amerikoje”. Senato r i u s 
Dood mano, kad dar dabar 
galima tam pastoti'kelią.

INDONEZAM PASIDAVĖ 
SUKILĖLIŲ “VALDŽIA”
Jakarta. — Sumatra sa

loje pasidavė sukilėlių -val
džios premjeras Df. S. Pra- 
wiranegara ir keturi jo mi
nistrai. Per trejis metus jie 
vadovavo sukilėlių gaujoms 
prieš Sukarno vyriausybę.

Washingtonas. — Sena
tas priėmė įstatymą, kad 
lėktuvų paverži m a s yra 
kriminalis - piratiškas pra
sikaltimas, už kurį paveržė
jai (hijackeriai) gali būti 
baudžiami mirtimi.

Berlyno į vakarinį” buvo 
žymiai perdėtos.

Kol nebuvo sutvarkytas 
susisiekimas, tai tarp vaka
rinio ir rytinio Berlyno bu
vo virš šimtas susisiekimo 
punktų, pro kuriuos kursa
vo požeminiai ir viršutiniai 
traukiniai, t automobiliai ir 
pėsti praeidavo. Joki o s 
kontrolės nebuvo. Dienraš
tis nurodo, kad tų “pabėgė
lių” dauguma yra vakarinio 
Berlyno santvarkos šalinin
kai. Jie ten ir dirbo, bet gy
veno rytiniame Berlyne, 
nes ten pigiai gaudavo gy
venimo namus ir veltui me- 
dikalę pagalbą

Vakarinis Berlynas. — 
Pakėlimui ūpo čionai lankė
si H. Luebke, Vakaru Vo- 
kietijos prezidentas. Jis at
skrido JAV kariniu lėktu
vu.

)V

44Mes' stojame už visų ginklų 
panaikinimą,” sako TSRS

Tunisas. — Alžyro Liau
dies vyriausybė, priešakyje 

už šalies laisvę. Alžyrie-

Iš Kinijos, Bulgarijos, 
Ganos, Gvinėjos, Vengrijos 
ir daugelio kitų šalių gavo 
liuosanorių pasisiū 1 y m ų. 
Alžyriečiai planu o j a su
daryti Tarptautinį korpu
są kovai prieš Francūzijos 
imperializmą.

Apie neutrally šalip 
konferenciją

Belgradas. — Neprisijun
gusių valstybių konferenci
joje dalyvauja du karaliai, 
aštuoni prezidentai, aštuoni 
premjerai, vienas arkivys
kupas ir daug kitų politi
nių veikėjų.

Konferencijos dienotvar- 
kio svarbiausi punktai: nu
siginklavimo reikalai, likvi
davimas kolonializmo, Ber
lyno klausimas ir sutvar
kymas Jungtinių Tautų rei
kalų.

Mirė Fosteris, JAV 
kon^unistų vadas

Maskva. — Rugsėjo 1 d. 
mirė William Z. Fosteris, 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų partijos vadas.

Fosteris gimė 1881 m. va
sario 25 d., Taunton, Mass.,

vargingoje airių ateivių šei
moje. Kada jis buvo šeše- 
rių metų, jo tėvai persikėlė 
gyventi į Philadelphiją.

Fosterio gyvenimas buvo 
vargų ir kovų kelias. Sep- 
tynerių metų amžiaus jis 
p a r d a v inėjo laikraščius, 
kad pagelbėjus tėvams.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė sako, 
kad nuo pat Antrojo pa
saulinio karo pabaigos ji 
stoja už nusiginklavimą, už 
panaikinimą visų ginklų ir 
taikų sugyvenimą socialis
tinių valstybių su kapitalis
tinėmis.

Jos premjeras Chruščio
vas, prieš dvejus metus, 
Jungtinių Tautų Asamblė- 

| joje, išdėstė planus tiusi- 
fginklavimui. Tarybų Sąjun
ga ir dabar stoja už tuos 
planus.

Vakarai visas laikas atsi
sako priimti nusiginklavi
mo planą. Anglijos ir JAV 
delegatai per trejis metus, 
Genevoje, atlaikė su TSRS 
delegacija 338 konferenci
jas reikale kontroliavimo 
atominių bandymų. Kalnus 
popieriaus prirašė, bet ku
riais klausimais susitarė, 
tai sekamą dieną nuo jų at
sisakė. Tuo laiku, kada An
glijos ir JAV delegatai ta
rėsi dėl atominių bandymų 
kontrolės, tai jų talkininkė 
Francūzija, NATO narė, 
Afrikoje darė atominių 
ginklų bandymus.

Toks Vakarų elgęsis pa-

PORTO ALEGRO.—Par
vyko Brazilijos vice prezi
dentas Joao Goulartas. Iš
kilmingai jį pasitiko virš 
100,000 žmonių. Brazilijos 
sostinėje dešinieji generolai 
vis nenori leisti jam užimti 
prezidento vietą.

Maskva. — Tikrinta kos
monauto G. Titovo sveika
ta. Jis jaučiasi taip gerai, 
tartum visą laiką būtų gy- ciją Belgrade, 
venęs ant žemės.

Tarp 1897 ir 1917 metų jis 
buvo jūreivis, miškų darbi
ninkas, dirbo ant farmų ir 
fabrikuose, kasyklose ir ki
tur.

Fosteris jaunas būdamas 
stojo į socialistinį judėjimą, 
o vėliau įstojo į Komu
nistų partiją. 1909 metais 
jis įstojo į tais laikais ko
vingą IWW uniją. 1919 m. 
vadovavo garsiajam plieno 
darbininkų streikui. 1930 
metais New Yorke vadova
vo bedarbių demonstraci
joms, reikalaujant nedarbo 
apdraudos. Už tai buvo su
imtas ir kalėjo šešis mėne
sius.

Jo sveikatai pablogėjus, 
jis prašė pasporto įvykti į 
Tarybų Sąjungą gydytis, 
bet per kelis metus JAV 
vyriausybė nedavė, nes jį 
kaltino kartu su kitais ko
munistais pagal Smitho ak
tą. Tik 1960 metų pabai
goje jam buvo suteiktas lei
dimas išvykti.

stato į pavojų TSRS ir ki
tas socialistines šalis, nes 
jos gali būti užpultos visiš
kai , nepasirengę. TSRS 
žmonės dar gerai pamena 
1941 metų Hitlerio pasalin- 
gą užpuolimą, kad galėtų 
leisti tam pasikartoti. Į to
kią Vakarų taktiką TSRS 
atsako pasivėlindama ir sau 
daryti atominių ginklų ban
dymus, kad pasiruošti at
mušti agresorių užpuolimą.

Tarybų Sąjunga pakarto
ja: Susitarkime nusigink
luoti, panaikinkime viso
kiausius ginklus: atomi
nius ir kitokius, generali
nius štabus, paleiskime ar
mijas, nuskandinkime karo 
laivus ir sunaikinkime amu
niciją. Pravedus pilną nusi
ginklavimą Tarybų Sąjun
ga sutinka priimti Jungti
nių Tautų kontrėlę.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika pilnai su
tinka su TSRS nusiginkla
vimo ir atominių ginklų po
zicija.

Paryžius. — NATO na
riai kelia triukšmą prieš 
TSRS pareiškimą, kad ji 
yra priversta panaujinti 
atominių ginklų bandymus.

Washingtonas. — JAV 
karo laivynas stato 36 nau
jus karo laivus ir apie du 
kartus tiek modernizuoja 
pirmiau pastatytų. Naujai 
statybai ir laivų moderni
zavimui skiriama 2,900 mi
lijonų dolerių.

Havana. — Kubos prezi
dentas Osvaldo Dorticos 
Torrado išvyko į konferen- 

Vėliau jis
vyks į Kiniją.

Luanda. — Per penkis 
mėnesius Portugalijos im
perialistai bandė užginčyti 
sukilimą Angoloje, o dabar 
jau buvo priversti įsileisti 
kitų šalių korespondentus.

H. Taimeris aprašo, kaip 
portugalai žiauriai puola 
sukilusius angoliečius. Pir
miausiai portugalų lėktuvai 
bombarduoja kaimus ir 
miestelius, padega napali- 
no bombomis ir meta to 
skysčio bombas į žmonių 
grupes. Po to seka portuga
lų pėstininkai sunkveži
miais ir amerikiečių “dži
pais”.

Jis rašo, kad, kur gali, an- 
goliečiai bėga į kitas šalis. 
Virš 120,000 bakongo gimi
nės žmonių pabėgo į Kon
go. Kai kurie turėjo atlikti 
kelių šimtų mylių kelionę. 
Moterys nešė sužeistus vai

Okinawa—didžiulė
B V karinė bazė

Naha. — “Japonijos sala 
Okinawa paversta į didžiu
lį karo arsenalą ir didžiau
sią JAV bazę”, — rašo A. 
M. Rosenthal. Jis nurodo, 
kad saloje randasi apie 45,- 
000 JAV marininkų, pėsti
ninkų, jūreivių, lakūnų, di
versantų — visokių karinių 
grupių žmonių. Okinawoje 
randasi didlžiausi požemi
niai ginklų sandėliai, kur 
yra nuo peilių iki atominių 
bombų.

JAV pavertė Okinawą į

Šiemet daugiau 
turime bedarbių

Washingtonas. — Vasa
rą bedarbių skaičius suma
žėja, nes daug darbininkų 
gauna darbus ant farmų ir 
prie įvairių statybos bei ki
tokių lauko darbų.

1960 metais rugpiūtyje 
buvo 3,788,000 bedarbių, 
gaunančių nedarbo apdrau- 
dą, o vėlyvą rudenį jų skai
čius viršijo 5,000,000.

1961 metų rugpiūtį jau 
buvo 4,542,000 bedarbių 
gaunančių nedarbo apdrau- 
dą, tai su pabaiga metų ga
lima tikėtis, kad bus apie 
šeši milijonai.

GENEVA. — Anglijos ir 
JAV atstovai kreipėsi į 
TSRS atstovą ragindami 
sulaikyti atominių ginklų 
bandymą. TSRS atstovas 
sakė, kad TSRS visada bu
vo ir yra už nusiginklavimą 
ir uždraudimą at o m i n i ų. 
ginklų, bet kol Anglija ir 
JAV neprieštarauja Fran
cūzijos, jų talkihinkės ir 
NATO narės, atominių gin
klų bandymams, tai jos ne
turi pagrindo reikalauti, 
kad TSRS nesiruoštų ato- 
minio' užpuolimo atmuši
mui. 

1

kučius, bet dauguma jų mi
rė kelyje.

Dennis Neeldas rašo: “U. 
S. Bombs Kill Africans in 
Their War with Portugal”. 
Jis rašo, kad portugalai 
vartoja bombas, ant kurių 
dėžių užrašyta: “Property 
of the U.S.A. Air Force”. 
Mat, Portugalija yra NA- 

įTO narė, tai ii apsiginklavi- 
mo gauna iš Jungtinių Val
stijų.

Neeldas rašo, kad ango- 
' liečiu yra didelis pasiryži- 
l mas kovoti, kol jie gaus sa
vo laisvę. Vienas iš sukilėlių 
vadų Pedro Fernardas sa
kė: “Portugalija negali lai
mėti šio karo. Portugalai

■ pasirodė žiaurūs mūsų prie- 
' šai ir sukėlė prieš save 
; žmones. Mes tikri, kad iš-
■ kovosime savo nepriklauso- 
1 mybę”.

centrą, iš kurio lėktuvais 
gali permesti reikalingas 
jėgas į Kiniją, Vietnamą, 
Korėją arba bent kurią ki
tą piet-rytinėje Azijoje šalį.

• Okinavoje yra mokomi 
specialūs batalionai “parti
zanų” (diversantų), kurie 
skiriami nuleisti į priešo 
užnugarį sabotažo ir diver
sijų veiksmams. Keli šim
tai jų jau yra pasiųsta į 
pietinį Vietnamą karui 
prieš Liaudies armiją.

TSRS spauda ragina 
JAV atsipeikėti

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda padarė su
trauką Jungtinių Valstijų 
politinių vadų, kongresma- 
nų, senatorių, generolų ir 

| admirolų kalbų, raginančių 
prie “paruošimo slėptuvių”.

Tarybinė spauda rašo, 
kad skaitant tuos ragini
mus gaunasi supratimas, 
kad Jungtinių Valstijų “po
litikai pavirto į kurmius su 
kilkosvaidžiais”. Iš vienos 
pusės jie šaukia prie dar 
didesnio apsiginklavimo, o 
iš antros — lįsti į žemę.

“Kad nors mes galėtume 
atidaryti akis tiems kur
miams su kulkosvaidžiais”, 
rašo S. Višinskis.

BELGRADAS. — Nepri
sijungusiųjų valstybių kon
ferencijoje numatoma, kad 
karo pavojus didelis.' Priė
mė tarimą reikalauti prezi
dento Kenedžio ir TSRS 
premjero Chruščiovo, kad 
jie tartusi Berlyno ir Vo
kietijos reikalais.

Vladivostokas. — A. Mi
ko janas, grįždamas iš Ja
ponijos, apžiūrėjo Vladivos
toko prekybinį uostą ir lan
kėsi į kitas prieplaukas.

Rio.de
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20 milijoiiŲ nebegyvu liudininku*
NETENKA NĖ KALBĖTI, jog Tarybų Sąjungos 

yyriausybės paskelbimas, kad ji iš savo pusės baigia ato
minių ginklų bandymo moratoriumą (pertraukimą, pa
sižadėjimą bandymų nedaryti) žaibo greitumu apskrie
jo visą pasaulį.

Kodėl ir kokiais sumetimais moratoriumas panaiki
namas?.

Atsakymas aiškiai ir plačiai išdėstomas minėtame 
pranešime. Tarybų Sąjunga nebebus antru kartu užpul
ta iš pasalų nepasiruošusi užpuolikui išmušti dantis. 
“Didžioji patriotinio karo pirmųjų mėnesių tragedija,— 
sako pranešimas—kai Hitleris, užsitikrinęs militarinio 
pasiruošimo pirmybę, užpuolė Tarybų Sąjungą, tebėra 
per daug šviežia žmonių atmintyje, kad būtų leidžiama 
istorijai pasikartoti”.

Geriausiais liudininkais tos baisios tragedijos yra 
dvidešimt milijonų Tarybų Sąjungos žmonių, paaukotų 
karo aukurui.

Jie nuolatos ir nuolatos primena Tar. Sąjungos žmo
nėms ir vyriausybei: Budėkite! Neleiskite istorijai pa
sikartoti!

Ypač šviežia tos baisios tragedijos atmintis tebėra 
žmonėse Tarybų Lietuvos, per kurią 1941 metais Hit- 
leris.pradėjo puolimą ant Tarybų Sąjungos. Ypač Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos tarybinių respublikų žmonės 
supras ir įvertins Tarybų Sąjungos vyriausybės nutari
mą neleisti tai kruvinai tragedijai pasikartoti.

Ar yra naujo užpuolimo grėsmė? Ar tai nebus kie
no nors išgalvota šmėkla?

Ne, pavojus nėra išgalvotas. Pavojus yra tikras, re
alus, baisus. Jis nebegalimas paslėpti. Jis nebėra slepia
mas net tų, kurie naują karą planuoja. Tarybų Sąjungos 
vyriausybei to pavojaus nematyti arba jį paneigti būtų 
didžiausia beprotybė.

ŠTAI RUGPIŪČIO 30 dieną Chicagos menševikų 
“Naujienos” su džiaugsmu įdėjo į pirmąjį puslapį prane
šimą iš Londono tokiomis antraštėmis: “KARO atveju 
800 atominių bombų kristų ant Sovietų Rusijos. Per 
dvyliką valandų didžioji dalis komunistų pasaulio butų 
skeveldrose”.

Daugiau kaip 800 lėktuvų ir sviedinių—visi su 
atominėmis bombomis—laukia pasiruošę Europos 
bazėse bet kuriuo momentu sutriuškinti sovietų ag
resiją.

Kiekvienas tolimo .žavimo šovinys turi sau pa
skirtą ypatingą taikinį Sovietų Rusijoje. Kiekvieno 
lėktuvo įgula turi sau paskirtų taikinių sąrašą ir iš 
anksto yra pakartotinai išbandžiusi, kaip ir kurio
mis kryptimis į tuos taikinius nuskristi.

Taikinių sąrašų pirmoje eilėje yra sovietų svie
dinių šaudymo ir aviacijos bazės, kurios paskuti
niais metais buvo surastos ir susektos U-2 lėktuvų 
skraidymais ir sąjungininkų karines žvalgybos in
formacijomis. Apie trečdalis visų Europos bazėse 
esančių puolamųjų priemonių yra nutaikytos į tai
kinius Sovietų Sąjungos gilumoje...

Dvylikos valandų bėgyje didžioji dalis komunis
tinio pasaulio jau būtų skeveldrose...

Britanija yra visų svarbiausioji bazė...
Vakarų Vokietija yra antroji svarbumu baze...

, Trečioje vietoje yra Ispanija.
Štai kaip atsargiai yra paruoštas žygis “komunisti

niam pasauliui” sunaikinti per dvyliką valandų. Tas pasi
ruošimas negali būti nežinomas tam pasauliui, ir todėl 
jis žada nesiduoti sunaikinamas.

VAKARŲ VOKIETIJOJE atkūrimas hitlerizmo ir 
jos įkaitęs ruošimas naujam žygiui* “į Rytus”, nurodo
ma Tarybų Sąjungos pranešime, visam pasauliui yra 
matomas. Amerikos ir Anglijos naujų karinių jėgų pa
siuntimas į Vakarų Berlyną su naujausiais naikinimo 
pabūklais yra kitas įrodymas ruošimui karinės provoka
cijos. ’ . .

Per paskutinius trejus metus besitęsianti Ženevoje 
konferencija dėl uždraudimo atominių ginklų bandymų 
nieko nedavė, sako pareiškimas, nes NATO jėgos nepa
rodė jokio noro susitarti. Jos tik delsė ir vilkino, o tuo 
tarpu įkaitusiai ruošėsi karui.

Dar daugiau: Francūzija, Amerikos ir Anglijos tal
kininkė, tęsia atominių ginklų bandymus. Nei Anglija, 
nei Amerika nieko nesako. Reiškia, kai Tarybų Sąjunga 
nebedaro bndymų, nebetobulina atominių ginklų, per 

.Francūzįją Amerika ir Anglija praveda bandymus ir 
tobulina savo atominius ginklus.

Argali.^Tarybų Sąjunga tai toliau pakęsti? Nebegali.
Visi Tarybų Sąjungos pasiūlymai dėl visuotinio ir 

pilno nusiginklavimo atmetami. Aišku, kad atominių 
ginklų klausimas turi būti ir yra dalimi visuotinio ir 
pilno nusiginklavimo problemos. Jeigu bus susitarta nu
siginkluoti, sunaikinti visus ginklus ir panaikinti visas 
karines įstaigas, nebeliks nė kalbos apie atominių bei 

”kitokių masinio žudymo ginklų bandymų.
AKIVAIZDOJE VISA TAI, sako Tarybų Sąjungos 

vyriausybės paskelbimas, “Tarybinė vyriausybė neatlik
tų savo švenčiusios pareigos savo krašto žmonėms, žmo
nėms visų socialistinių kraštų ir visiems žmonėms, trokš-

LAIMĖSIANTI 
TIK MASKVA

So. Bostono menševikų 
laikraštis nė kiek neabejo
ja, jog iš Belgrado neutra
liųjų šalių konferencijos 
laimėsianti tik Maskva. Ko
dėl? Ogi todėl, kad “Ame
rika yra linkusi, pro pirštus 
žiūrėti į visokių neutralių
jų svaičiojimus.”

“Keleivis” rtftkhlauja, kad 
mūsų vyriausybė grįžtų 
prie John Foster Dulles 
politikos, kurioje jokiam 
neutrališkumui, kaip žinia, 
vietos nebuvo. Ypač, girdi, 
teikiant ekonominę pagalbą 
reikia “daryti didesnį skir
tumą tarp savo sąjungi
ninkų ir neutraliųjų.” Ki
tais žodžiais, reikia vėl eko
nomine lazda menševikiš- 
kai tvoti kiekvienai šaliai, 
kuri nesutinka šokti pagal 
mūsų muziką.

“Muštis visur ir su vi
sais!” — dabar toks mūsų 
lietuviškųjų menševikų 
obalsis.

Be melo nė žingsnio. Pa
vyzdžiui, nors “Draugo” ko
respondentė Salomėja Nar- 
keliūnaitė sakosi plačiai po 
Lietuvą važinėjusi, ^Kelei
vis” tvirtina, kad ji “lankė 
tiktai Vilnių.”

APIE ĮŽYMŲJĮ 
LIETUVOS 
MOKSLININKĄ

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
mokslininkas ir visuomeni
ninkas akademikas prof. 
K. Bieliukas neseniai at
šventė savo gyvenimo 60-ąją 
sukaktį. Apie tai Vilniaus 
“Tiesoje” rašo Geologijos ir 
geografijos ins,tjt,ųto. moks
linė sekretorė M. Gudony- 
tė.

“1929 metais, baigęs Kau
no universiteto biologijos 
skyrių, K. Bieliukas dėstė 
Kauno suaugusių gimnazi
joje. Nuo 1932 metų pra
dėjo dirbti Kauno universi
tete fizinės geografijos ka
tedroje. Nuo to laiko prasi
dėjo ir jo mokslinis darbas. 
1936 metais jis parašė ir 
apgynė daktaro disertaciją 
“Dovinės baseino ežerai.”
1939 metais parašė darbą 
“Ogžės upė, — Hidrograf- 
finė studija.” Persikėlus 
Gamtos mokslų fakultetui į 
Vilnių, K. Bieliukas toliau 
dirbo Vilniaus universitete.
1940 metais tarybiniu lai
kotarpiu K. Bieliukui buvo 
suteiktas profesoriaus’ var
das. Sunkiu pokario metu

jam teko eiti atsakingas 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto rektoriaus parei
gas. Kartu jis dirbo ir pro
fesoriumi Gamtos mokslų 
fakultete, skaitydamas fizi
nės geografijos ir ežeroty
ros kursus. 1946 m., atsi
kūrus Mokslų akademijai, 
K. B i e 1 i u k a s pereina į 
Mokslų akademijos prezidi
umą vyriausiuoju moksli
niu sekretoriumi, kuriuo 
dirba iki šiol.

Įsteigus Geologijos ir ge
ografijos institutą, K. Bie- 
liukas nuo jo įkūrimo die
nos iki šiol eina instituto 
direktoriaus pareigas. 1959 
metais K. Bieliukas priima
mas į TSKP narius.

Prof. K. Bieliukas per sa
vo ilgametę mokslinę-peda- 
goginę veiklą yra parašęs 
apie 40 mokslinių darbų, 
turinčių rimtą reikšmę lim
nologijos mokslui. Jis ga
li pagrįstai būti laikomas 
ežerotyros mokslo pradinin
ku ir organizatoriumi Lie
tuvoje. Jis daug prisidėjo 
prie “Lietuvos TSR fizinės 
geografijos” paruošimo, už 
kurią jam, kaip kolektyvo, 
nariui, buvo paskirta res
publikinė premija.

K. Bieliukas aktyviai pa
sireiškia visuomenių i a m e 
gyvenime.

Savo 60-ties metų jubilie
jų akademikas K. Bieliukas 
sutinka kupinas kūrybinių 
planų ir energijos.”

MELSKITĖS IR 
ATGAILAUKITE VISI 
KUNIGĖLIAI IR 
VISOS DAVATKOS!

, Chicagos kunigų marijo
nų “prąugąs” susirūpinu
siai ieško maižiėšiaus, kuris 
šitą visą mūsų nelaimingą 
pasaulį išganytų nuo ko
munizmo. Jei tikėti laik
raščio bendradarbiu Mėčiu 
Musteikiu, fai tokį išganyto
ją mes jau turime. Ir juo- 
ini esąs ne kas kitas, kaip 
koks ten Jonas Kalvaitis, 
kuris neseniai davęs pa
skaitą temoje “Tikroji re
zistencijos esmė.” Savo iš
radimui pagrįsti Kalvaitis, 
matyt, buvo pasišaukęs tal
kon ir “Komunistų 
f estą” ir Šv. raštą 
ją).

Ar žinote, kad kai 
Kalvaičio išvados mums be
veik patinka? Pav., jis 
savo klausovams pasakęs: -

“Komunistų manifestas 
19 šimtmečio vidury buvo 
kaltinamasis aktas to laiko

mani- 
(bibli-

kurios

tantiems taikos, jeigu ji nepanaudotų visų esamų galimy
bių pagerinti pačias efektingiausias ginklų rūšis atšal- 
dymui kai kurių NATO sostinių' karštagalvių”.

Tarybų SąjUnnga jau turinti planus pasigaminimui 
niuklinių bombų, kurių pajėgumas lygintųsi 20,30,50 ir 
100 milijonų dinamito tonų pajėgumui!

Kokia išvada? Išvada yra tokia:
Tarybinė vyriausybe supranta atominių ginklų ban

dymo pavojų ir dės visas pastangas to pavojaus suma
žinimui. Bet ji turi tai daryti vardan savo krašto ir savo 
žmonių saugumo. Ji yra priversta tai daryti

Iš kitos puses, kaip pirmiau, taip ir dabar, “išreikš
dama pačius opiausius tarybinių žmonių interesus, ir 
yra įsitikinusi, interesus visų žmonių, kurie nuoširdžiai 
trokšta nusiginklavimo ir taikos, Tarybinė vyriausybė 
kreipiasi į visų šalių žmones ir vyriausybes su raginimu 
dešimteriopai padidinti savo pastangas dėl praktiško 
pravedimo gyveniman visuotinio ir pilno nusiginklavi
mo. Ji pakartoja Tarybų Sąjungos pasiruošimą bile lai
ku pasirašyti sutartį dėl visuotinio ir pilno nusiginklavi
mo, kuri ant visados padarytų galą atominių ginklų 
bandymams”.

VADINASI, kas liečia mus, paprastuosius žmones, 
kurie, trokštame taikos ir ramybės, užduotis yra: De
šimteriopai ir šimteriopai padidinti pastangas už visuo
tinį ir pilną nusiginklavimą, tuomi ant visados baigiant 
visokią naujo atominio karo grėsmę. Kito kelio nėra iš
vengimui visuotinio sunaikinimo katastrofos.

Visi žmonės visame pasaulyje turi ■ šaukti į savo 
valdovus ir vadovus: Sėskite prie viena stalo ir tarki
tės dėl visuotinio ir pilno nusiginklavimo

!■■■■■ i ..... m........... iįįU

santvarkai prieš darbinin
kų išnaudojimą. Meilės įsa
kymo neįvykdymas privedė 
prie katastrofos, kuri 
šiandien nesibaigia.

praeities 
nugalėti 

Krikščio- 
nuodėmės

ir

Tik išpirkus 
nuodėmes galima 
dabarties krizę, 
nybės praeities 
iššaukė komunizmą, tai tik
tų nuodėmių atpirkimas ir 
gali sulaikyti jį. šia pras
me turi pasireikšti ir visa 
krikščionybės rezisten c i j a 
prieš komunizmą.”

Vadinasi, visos pasaulio 
nelaimės, kurias šiandien 
turime ir kurias žada ko
munizmas iššluoti iš šios 
ašarų pakalnės, pareina iš 
“krikščionybės pr a e i t i e s 
nuodėmių.” Jokiu būdu ne
galima tokiai išvadai prie?! 
šintis.

Taip pat negalima nesu
tikti su siūlymu, kad lai
kas su tomis nuodėmėmis 
susidoroti. Tik mes esame 
labai abejingi tam, kad tą 
“atpirkimą” begalėtų atlik
ti toji pati nuodėmingoji 
krikščionybė. Vargiai beuž
tektų maldų visų viso pa
saulio kunigų ir davatkų tų 
nuodėmių atpirkimui. Čia 
jau žmonijai tenka ieškoti 
kitų kelių ir kitų būdų — 
juo labiau, kad toji pati 
krikščionybė ir šiandien ne
siliauja baisiausiais prasi
kaltimais užsiimdinėti. Pa
vyzdžiui, katalikų bažnyčios 
susidėjimas su reakcingiau- 
siomis, kruviniausiomis pa
saulyje jėgomis prieš moks
lą ir progresą, prieš bet ko
kias darbo liaudies pastan
gas pagerinti savo būklę, 
krikščioniškosios dvasinin
kijos kurstymas prie naujo, 
atominio karo, yra tokios 
nuodėmės, kuriomis jokio 
atpirkimo nebesiranda.

Mes turime reikalą ne 
“atpirkimo.,!’ bet išnaudoji
mo ir skriaudų nušlavimo 
nuo žemės paviršiaus. Lai
kas Musteikiui ir “Drau
go” redaktoriams su šiuo 
šių laikų faktu skaitytis.

rykliai, kurie 
demokra t i n ė s

ganizuotais veiksmais klie
do valstybei įvykdyti tai, <ą 
diktuoja protas ir sąžinė.”

Masinis žudymas nėra 
nuodėme!

Ir tai —.dar, šių bažny
čios “moralistų” nuomone, 
ne viskas. Atominio ginklo 
panaudojimas, kurį propa
guoja Adenaueris, dargi ta
riamai ir “doroviškai” pa
teisinamas: “At ominio 
ginklo vartojimas neprieš
tarauja dorovinėms nor
moms ir nėra nuodėmė. 
Perdaug nekritiška ir api
bendrinanti yra maniera iš 
anksto vaizduoti tokią kari
nę priemonę, kaip tautų ar
ba visos žmonijos savižudy
bę.”

Ar gali sveikas protas ir 
sąžinė sutikti su tokia 
žmogžudiška filosofija? Ar 
daug ji skiriasi nuo Hitle- 
rio-Gebelso išvedžioj imu? 
Jų propaganda už karąK^

Prof. Aueris straipsnyje 
“Atominė bomba ir prigim
tinė teisė,” paske 1 b t a m e 
žurnale “Naujoji santvar
ka,” išvardija tas “Vakarų 
vertybes,” kurias reikia 
ginti atomine bomba. Teo
logijos profesorius atvirai 
propaguoja grobikišką karą 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudies demokratijos šalis, 
o pirmiausia prieš Vokieti
jos Demokratinę Respubli
ką. Q kol kas, kol dar Va
karų Vokietijoje neturima 
atominio ginklo, jėzuitas 
Johanas Lepcichas jėzuitų 
centro Vatikane pritarimu 
jau ėmėsi kai kurių “orga
nizacinių priemonių.” Jis 
sulipdė organizaciją, kurios 
paskirtis, vykdant ideologi
nes diversijas, griauti VDR 
iš vidaus.

Klaidinga būtų galvoti, 
kad profesorius Aueri^ 

.jėzuitai kalba tik Vakarų

NESUPRANTA
JAUNO PATRIOTO

“Laisvės” skaitytojams 
jau žinoma, kad neseniai į 
Tarybų Lietuvą sugrįžo 
jaunas pabėgėlis Drąsutis 
Šova, sūnus buvusio Smeto
nos laikais įžymaus kari
ninko. Chicagos menševikų 
dienraštis stebisi tuo Šovos 
žygiu. Juk jis esąs sūnus 
tėvo, .kuris buvęs suimtas 
ir nuteistas mirtin už ben
dradarbiavimą su naciais. 
Kaip dabar jis paliko tėvą 
Chicago j e ir sugrįžo į Lie
tuvą? !

Ne menševikams, kurie ir 
užkimo bekeikdami Lietuvą 
ir jos naują santvarką, su
prasti jauno savo gimtosios 
šalieš patrioto jausmus. Ko
dėl jis, Drąsutis Šova, turė
tų čia svetimoje žemėje tęs
ti visiškai beviltišką gyve
nimą ir palaipsniui sutirp
ti amerikiniame katile, kuo
met jis saVo jauną energiją 
gali taip naudingai sunau
doti savo tėvynėje? Ar tik 
todėl jis čia turėtų gyven
ti, kad raketįeriai iš “Nau
jienų” ir “Draugo,” “veiks
niais” pasivadinę, turėtų' 
biznio?

Ne’ 
galvojo 
Juk jis
padarytas politines nuodė
mes. Jis turi rūpintis sa
vo ateitimi.

Ir labai išmintingai Drą- 
sųtis pasielgė, nusispręsda^ 
mas grįžti į Lietuvą.

Mes sakome: Geriausios 
jam kloties!

Kitaip, matyt, pa- 
Drąsutis Šova, 
neatsako už tėvo

Vokietijos suvienijimas— 
pačių vokiečių reikalas. Tai 
gerai supranta Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
vyriausybė, kuri jau ne 
kartą kreipėsi į Bonos va
dovus, siūlydama pradėti 
dvišales derybas dėl šalies 
suvieųijimo. Tačiau taikin
gi demokratinės Vokietijos 
pasiūlymai kaip/ žirniai į 
sieną atsimuša į Adenaue
rio vyriausybės užsispyri
mą ir nenorą net kalbėti 
šiuo klausimu.

Iš kurgi semia “dvasinės 
stiprybės” “krikščioniškoji” 
Bonos vyriausybė ir jos pa
maldusis kancleris taip at
kakliai priešintis kiekvie
nam taikiam žingsniui? Čia 
yra įvairių “stiprintojų.” 
Svarbiausi jų — Vokietijos 
finansinei 
neapkenčia
Vokietijos. Jiems padeda 
monopolistų tarnaitė — ka
talikų bažnyčia, ta pati baž
nyčia, kuri save skelbia 
“dievo siųstu taikos pasau
lyje kūrėju.”

šėtonas kaip vadas!
1956 metų rugsėjo mėne

sį Kelne įvykusiame Vaka
rų Vokietijos katalikų baž
nyčios suvažiavime Meiseno 
vyskupas O. Šiulpekas, kal
bėdamas apie Vokietijos pa
dalijimą, sakė: “Šis mųsų 
tautos padalijimas — tai 
pelnyta dievo bausmė...”

Toliau savo kalboje “aiš
kiaregis” vyskupas tvirtino, 
kad “piktoms jėgoms vado
vaująs šėtonas,” kuris, anot 
jo, priėmė Vokietijos Demo
kratinės Respublikos pavi
dalą.

Katalikų bažnyčia ..visame 
pasaulyje kovoja prieš tai
kos, pažangūs jėgas. Todėl 
nenuostabu, kad ir Vakarų 
Vokietijos katalikų bažny
čios hierarchija negali su- TT , . . v v. ,
tikti ir net pagalvoti, kad Vokietijos bažnyčios vaidu, 
su tomis piktomis jėgomis 
vyktų derybos.

O kokių priemonių “baž
nyčios tėvai” siūlo imtis? 
Jie čia nėra labai išrankūs. 
Viskas — ir provokacijos, 
ir diversijos, ir pagaliau 
net atominis ginklas — čia 
priimtina.
Kunigai už atominį ginklą

Katalikų bažnyčia, būda
ma aktyvi klerikalinės-mili- 
taristinėš Vakarų Vokieti
jos rėmėja, pritaria ne tik tijos karo pabūklus. O prieš 
agresyviai Bonos vadovų porą metų bažnyčia pašven- 
politikai, bet ir pasisako už 
tai, kad į militaristų ran
kas būtų įduotas atominis 
ginklas.

Net atominio ginklo pa
naudojimo klausimas katalikų 
moralės požiūriu buvo pa
vestas spręsti Vakarų Vo
kietijos moralinės teologijos 
teoretikams. Koks didelis 
pasitikėjimas! Vatik anas 
žino, kas šiuose klausimuo
se yra pūdą druskos suval
gęs. Šiuose “diskufuose” 
dalyvavo septyni aukštieji 
Vakarų Vokietijos katalikų 
bažnyčios dvasininkai: pro
fesorius Aueris, F. Egente- 
ris, Ch. Flechenšteinas, jė.- 
zuitas I. Giršmanas, I. Che- 
feris, N. M o n c e 1 i s ir E. 
Veltis. Šie bažnyčios “mo
ralistai” ir išreiškė oficia
lią katalikų bažnyčios nuo
monę dėl atominio karo. 
Pirmiausia jie pasui erkė 
taikos šalminkų judėjimą 
šūkiu “Kova prieš atominę 
mirtį,” pareikšdami, kad 
šis judėjimas “nesiderina 
su demokratijos doroviniais 
pagrindais,” nes jis, taria
mai “piktnaudžiau damas 
baime dėl šiuolaikiniu ko
vos priemonių, varžo teisė
tus valstybės organus ir or-

Ne! Jų pasisakymai sude
rinti su katalikų bažnyčios 
viršūne — Vatikanu; jo ap
robuoti.

šventina karo pabūklus
Dar nebuvo girdėta, kad 

bažnyčia būtų šventinusi 
medicinos ir kitus mokslo 
išradimus, tarnaujan č i u s 
žmonijos gerovei, tačiau pa
saulis gerai prisimena, kaip 
Vatikano atstovas — Ame
rikos kardinolas Spelmanas 
— šventino Vakarų Vokie-

tė atominės bombos kancle
rį į “Marijos mergelės rite
rius,” įteikdama jam “žy
gio į Rytus” simbolius: ka
laviją ir viduramžių kry
žiuočių apsiaustą. Visa tai 
toli gražu ne teatriški baž
nyčios gestai. Tai—jos jpa- 
skatinimas, tai mor alinė 
bažnyčios parama ir palai
minimas nusikalstamai ‘ka
ro kurstymo politikai.

Ne vokiečiai, kurie telkia
si į kovą prieš atominę mir
tį, “piknaudžiauja baime,” 
o atvirkščiai — kat a 1 i k ų 
bažnyčia. Tai ji piktnau
džiauja tikinčiųjų jausmais, 
nukreipdama juos nuo ko
vos prieš tas baisybes, ku
rias, bažnyčios laiminami 
ruošia atomininkai. Tai ji 
religinės “moralės” požiū
riu pagrindžia ru o š i a m ą 
baisų n u s i k a Itimą prieš 
žmoniją.

Tačiau, kiek bažnyčia be- 
šventintų >imp e r i a 1 i s t ų 
ginklus, kokio dydžio kry
žiais "ji belaimintų jų žy
gius, — ateitis priklauso 
taikai, ateitis priklauso pa
žangai ir socializmui. Tai 
įtikinamai rodo žmonijos vi
suomenės vystymosi raid®.

V. Maurukas

2 p.-LaišVe (Liberty)— Antį., rugsėjo (Sept.) 5, 1961



Pranciškonui įsigalėjimas buržuasinėje Lietuvoje
L Pasakojama, kad 121(1 m. 

į- Laterano rūmus atvyko 
elgetiškos . išvaizdos vie
nuolis prašyti popiežiaus 
patvirtinti naujai sumany
to ordino įstatus. Išdidusis 
Inocentas III iš karto krei
vai pažiūrėjo į murziną 
dvasininką ir patarė jam 
pirma nueiti į kiaulių kūd
rą, išsivolioti su jomis pur
vyne, išsitrinti juo galvą ir 
pasakyti joms pamokslą. 
Tačiau, kai po kiek laiko 
vienuolis vėl pasirodė be 
galo purvinas ir pranešė 
padaręs visa kaip popiežius 
liepęs, Inocentas III susido
mėjo atvykėliu. Valdžios 
ištroškusiam popiežiui bu
vo naudingas toks vergiš
kas paklusnumas, ir jis pa
tvirtino Pranciškaus Asy
žiečio ordino įstatus.

Tokiu būdingu pasakoji
mu prasideda pranciškonų 

,^}*dino istorija. Jis greitai 
išaugo į vieną svarbiausių

Kartu su domi- 
jie buvo svarbi 
bažnyčios atra- 
prieš valstiečių 
miestų varguo- 

“Mažieji 
elgetaujantys vie-

organizacijų. Ordinas jau 
1264 m. turėjo 8,000 vie
nuolynų su 200 tūkstančių 
vienuolių, 
ninkonais 
feodalinės 
ma kovoje 
sąjūdžius,
menės sukilimus.
broliai” 
nuoliai (taip vadinosi tada 
ordino nariai) jau XIII a. 
viduryje tapo turtingiausia 
bažnyčios org a n i z a c i i a. 
Jiems, kaip ir domininko
nams, popiežius patikėjo 
aštriausią bažnyčios ginklą 
“šventąją inkviziciją.”

Platus biznis
Pranciškonų šeima — la

bai šakota organizacija. Ja 
sudaro trys pagrindiniai 
ošinai: minoritų, klarisiu, 

1 Tretininkų. Minoritų ordi
nui priklauso observantai, 
kurie Lenkijoje ir kai ku
riose kitose šalyse buvo va
dinami bernardinais. Mino
ritų daliniai, skirti kovai 
prieš reformaciją, XVI a. 
Italijoje buvo pavadinti ka
pucinais. Pirmajam ordi
nui priklauso ir konventu- 
alai, atsiradę dar XIII a. 
Patsai masiškiausias —tre
tininku ordinas. Jo nariai 
galėjo būti vyrai ir mote
rys nežiūrint šeimyninės 
padėties.

Lietuvių liaudies pažintis 
su pranciškonais sena ir 
nemaloni. Į Lietuvą jie at
sibastė drauge su vokiškai
siais grobikais. Eiliuotoji 
Livonijos kronika rašo, kad 
1256 m., kryžininkams įsi
brovus į Žemaitiją, pirmąjį 
gaisrą užkūrė domininko- 
imį, o antrąjį pranciškonų 
vienuolis.

Pranciškonai, greta domi
nikonų, buvo aktyviausi 
kryžiaus karų prieš Lietu
vą šaukliai. 1217-1265 me
tų laikotarpiu popiežiai iš
leido daugiau kaip šimtą 
bulių (specialių popiežių 
raštų), kurstančių visos 
Europos fanatikus eiti 
prieš Lietuvą. Nuo 1250 m. 
daugumoje šių bulių pran
ciškonai ir k o n v e n tualai 
įpareigojami skelbti kry
žiaus karus prieš lietuvius. 
Ypatingai aktyviu kursty
mu prieš Lietuvą pasižymė
jo čekų pranciškonas Bar- 
talomiejus. Įsitvirtinus Lie
tuvoje krikščionybei ir fe
odalizmui, pranciškonai vie
nuoliai tapo nuolat i n i a i s 
mūsų krašto įnamiais.

Krizė
Žlugus pasaulinei popie

žiuos galybei, gerokai ap
rūpėjo ir pranciškonų or
dinai, Tačiau XIX a. visuo
meniniai judėjimai, ypač 
socialistinių idėjų plitimas,

vienuolyne. Buvo trys mo
terų vienuolynai su 45 vie
nuolėmis. Tretininkai savo 
eilėse skaitė 44 tūkstančius 
narių. Visos šios “Pranciš
kaus šeimos’” vadovietė bu
vo Kretingos pranciškonų 
vienuolyne.

Seniai nemoka skaityti
Tretininkų vadovas kuni

gas Bizauskas tretininkų 
konferencijoje Kaune 1928 
m. savo armiją taip apibū
dino: “Tai dažniausiai se
ni, nemoką skaityti.” 90 
procentų tretininkų buvo 
moterys. Jas į organizaciją 
iš nuolatinio sėdėjimo baž
nyčioje atvedė ne tiek Pran
ciškaus Asyžiečio kultas, 
kiek vietinio kunigo pa
trauklumas ir jo sutanos 
“šventumas.” Ši tretininkų 
masė vietiniams klebonams 
buvo reali jėga klebonijos 
butuose, bažnyčios ūkyje ir 
rinkimų į seimą ar savival
dybes atvejais — atiduoti 
balsą už kunigo rekomen
duojamą sąrašą. Tai buvo 
tik kiekybines reikšmės ak
tyvas.

Tretininkų vadovai pran
ciškonai, kaip ir kiti vie
nuoliai, pirmiausia stengėsi 
sukaupti kuo daugiau tur
to. Išradingumo jiems ne
trūko. Verksmingu žodžiu, 
tarsi elgetos Šiluvos atlai
duose, pranciškonai tiesė 
ranką į tikinčiuosius, pra
šydami išmaldos. “Kapuci
nai ii* pranciškonai... iš sa
vo uždarbio išsimaitinti ir 
pragyventi nepajė g i a m e, 
turime elgetauti... Šiuo krei
piuosi nužemintai prašyda
mas mums rūbams reika
lingų vilnų...” Taip buvo 
rašoma provincijolo A. Dir
velės pasirašytame skelbi
me “Pranciškonų pasaulio” 
laikraštyje.

paskatino Vatikaną vėl mo
bilizuoti pranciškonus ko
vai prieš progresą. Leonas 
XIII atkreipė ypatingą dė
mesį į tretįjį ordiną ir jį 
reformavo. Jis sumažino 
tretininkams priv a 1 o m u s 
pasninkus, padidino priva
lomą išpažinčių skaičių — 
tretininkai, vietoj 3 kartų 
per metus, išpažinties turė
jo eiti kas mėnesį. Ten, 
kur nebuvo vienuolių, tre
tininkams vadovavo vieti
niai kunigai. Tretininkų 
kongregacijoms buvo iškel
tas naujas ypatingas užda
vinys — kovoti su “bloga 
spauda.” Šios reformos iš
plėtė bažnytininkų infor
macijos tarnybą, nukreiptą 
prieš augantį darbininkų 
judėjimą, prieš “komuniz
mo šmėklą.”

Po Leono XIII reformų 
tretininkų skaičius augo. 
Bažnytininkai juos vaizda
vo krikščioniška “komunis-

karingos Romos bažnyčios tine visuomene” — religi- 
I niuose susirinki m u o s e ir 
apeigose buvo tariamoji ly
gybė : darbi n i n k a s greta 
pirklio ir ministro, tarnaitė 
greta savo darbdavio. Ta
čiau šita pigi “lygybės” de
magogija nė vienu atveju 
nepalietė išnaudotojų kla
sių interesų ir nė per plau
ką nepagerino engiamųjų 
padėties. Leono XIII socia
linis mokymas iš darbinin
kų reikalavo paklusnumo 
išnaudotojams. Pranciško
nų ordinai, ypač tretininkų, 
tapo popiežijos įrankiu ko
voje prieš socialistinį darbi
ninkų judėjimą. Su šia ap
linkybe susijęs pranciško
nų, ypač tretininkų, įsiga
lėjimas buržuazinėje Lietu
voje.

1936 m. Lietuvoje pirma
jam ordinui priklausė 4 vie
nuolynai su 97 vienuoliais.

Spekuliantai
Kokie tai buvo “elgetos,” 

liudija kitas tėvo Dirvelės 
skelbimas tame pačiame 
laikraštyje: “Pigus pirki
mas Kretingos miesto gra
žiausioje vietoje sklypų 
namams statytis. Sklypų 
brangumas nuo 1580 litų li
gi 2,700 litų. Už 10,000 li
tų galima turėti sklypą ir 
namelį. O už 15-20 tūks
tančių litų—puikiausią na
mą su sodeliu. Amerikie
čiams patarimas: prie Kre
tingos vienuolyno yra geras 
statybos meistras,” ir t. t.

Spekuliacija sklypais ir 
namais nebuvo vienintelis 
pranciškonų pajamų šalti
nis. Vienuoliai visoje Lie
tuvoje rinko aukas senelių 
prieglaudai Kretingoje sta
tyti, 
ras buvo pastatytas, vie
nuoliai jį pavadino “ameri
kiečių rūmais.” “Norintieji 
čia apsigyventi dabar turi 
vienuolynui paaukoti 2,000 
dolerių (20 tūkstančių li
tų), o neamerikiečiai 10.000 
litų” — skelbė tėvas Dir
velė.

Atsirado ne viena dešim
tis senukų, kurie savo san
taupas patikėdavo Kretin
gos vienuoliams ir likdavo 
amžinais “amerikiečių rū
mų” kaliniais: pinigai jąw 
nebūdavo grąžinami.

Tai dar ne viskas. Šie 
“elgetos” vienuoliai turėjo 
nemažai pastatų Kretingo
je, o Pajūryje (Tauragės 
apskr.) visą pramoninį 
kombinatą — malūną, lent
pjūvę, karšyklą, verpyklą. 
Šiauliuose, padarę sandėrį 
su gydytoju Gintyla, prie 
jo kombinato įsteigė pensi
oną ligoniams. Viliodami 
į brangų pensioną ligonius, 
vienuoliai savo spaudoje 
liaupsino šį sąžinin gurnu Kapucinai telkėsi Plungės ‘&gižymgj„sj gydytoją,

skrity). Plėšikai buvo įsi
veržę į kleboniją. Visiems 
labai išsigandus, pasižadė
jau nusiųsti į Kretingą šv. 
Antanui 20 lt. Plėšikai ne
suspėję prieiti prie klebo
no, buvo priversti kleboniją 
apleisti. M. P.”

“Stebuklai”—geras 
gešeftas

Kaip matome, vienuoliai 
taip parinkdavo ir redaguo
davo žinutes apie “stebuk
lus,” kad jos ir sėtų prie
tarus, ir pelną duotų. 1936 
m. kito laikraščio (“Pran
ciškonų pasaulio”) tiktai 6 
nr. paskelbtos aukos dole
riais ir litais siekė 2,000 li
tų sumą.

Pranciškonų ordinas bur
žuazinėje Lietuvoje vykdė 
popiežijos politiką, kuri

Kada didžiulis mū- kaip ir viduramžiais, netu- 
• rėjo nieko beųdra su liau

dies interesais. Nepasikeitė
Vokiškieji vienuoliai

i Lietuvoje nuolatos “elge
taudavo” vokiečių vienuo- 

i liai, kurių net ir pavardžių 
niekas nežinodavo. Kai ku
rie iš jų sakydavo esą mi
sionieriai iš Kinijos, atvy
kę rinkti aukų tenykščiams 
badaujantiems. Pranciško
nų spauda dažnai skelbdavo 
aukotojų sąrašus ir ragini
mus jiems aukoti. Dėmesį 
Lietuvos pranci š k o n a m s 
reiškė ir Vokietijos diplo
matai... Vokietijos pasiun
tinys Kaune Moralas Lie
tuvos pranciškonų reika
lams paaukojęs 500 litų.

Buržuazinės Lietuvos 
pranciškonų kadrai buvo 
apmokami užsienyje — Si
lezijos, Breslavo, Tirolio ir 
kituose Vokietijos bei Aus
trijos pranciškonu vienuo
lynuose. Ten jie buvo mo
komi ne tik religinių dog
mų, politinės propagandos, 
bet ir kitokių misionieriškų 
gudrybių. “Šv. Pranciškaus 
varpelis” 1927 m. lnr. ko
respondencijoje iš Gros Bo- 
reko, Silezijoje, vienuolyno 
pažymėjo, kad ten, vado
vaujant tėvui Ignacui, vie
nuoliai “gausiai šaudė iš 
mauzerių... šis vienuolynas 
— toliau teigiama kores
pondencijoje — “Mažesnių
jų brolių” gyvenimui Lietu
voje turi nemažos reikš
mės... čia yra lavinami iš 
Lietuvos tėvai.”

Užsienyje paruošti vie
nuoliai, grįžę Lietuvon, į 
ordino gyvenimą atnešė 
naujovių. Vienuoly nuošė 
atsirado ne tik taiklių šau

nių, bet ir ginklų. Nesu
laukdami, kol galės juos 
panaudoti prieš liaudį, jie 
pradėjo" šaudytis tarpusa
vyje. “Kauno pranciškonų 
vienuolyne vyksta kažkokie 
nesusipratimai tarpe kuni
gų ir vienuolių ir vienuo
lių santykiuose su vienuo
lyno gyventojais, kaimy
nais, tretininkais ir mote
rimis”—rašė 1934 m. “Lie
tuvos ūkininkas” 9 nr. Ap
rašydamas tų nesusiprati
mu dramatišką atomazgą, 
laikraštis pranešė, kad ku
nigas Saveikis, keršydamas 
iš parabelio, išovęs vienuo
liui Bernotavičiui į pilvą, o 
abatui Kudirkai — į kruti
nę.

Už budelį Franko!
Vienuolių spaudoje buvo 

plačiai rašoma apie pran
ciškonų “didvyrišką kovą 
už Franko ginklo pergalę” 
Ispanijos pilietiniame kare. 
1937 m., atvykus į Lietuvą 
ispanui pranciškonui L. Ar- 
naldich, “Pranciškonų pa
saulis” 9 nr. įdėjo jo krei
pimąsi vedamuoju. Tarp 
šmeižtų prieš laisvę mylin
čių ispanų liaudį autorius 
pripažino, kad Franko ka-

esą jis išiias išgydąs per 2 
savaites, liga nepasikarto-

Elgetai krepšio nepri
krausi — sakydavo liaudies 
patarlė. Tikinčiųjų aukos 
doleriais ir litais, vilnomis 
ir drobėmis nepat e n k i n o 
pranciškonų. Jie pinigus 
čiulpė ir kitais būdais. Pa
vyzdžiui, Kretingoje pasta
te prancūziškojo Liurdo 
“stebuklingosios” grotos 
maketą ir tariamai iš Pran
cūzijos importavo “šventą
jį” vandenį, kuriuo vienuo
liai prekiavo. Jie pardavi
nėjo ir “šventųjų” relikvi
jas.

Didelį pelną pranciškonai 
turėdavo iš “švento Anta
no stebuklų,” apie kuriuos 
skelbdavo savo spaudoje. 
Šventasis pasirodė labai 
universalus. Jis “padėdavo” 
visokiais atvejais — dorais 
ir nedorais, bet tik viena 
sąlyga: reikėdavo pasiųsti 
pranciškonams “šv. Antano 
duonai” tam tikrą pinigų 
sumą. Kiekviename “šv. 
Pranciškaus varpelio” nu
meryje būdavo apstu tokių 
žinučių: “Taujėnai. Mano 
vyrui grėsė didelė byla už 
valdiškų turtų išeikvojimą. 
Prašiau šv. Antano užtari
mo. Pažadėjau 5 litus. Mal
da išklausyta. Vyras ištei
sintas” (1931 m., 4 nr.). An
tanas padėdavo ne tiktai 
išeikvotojams, bet ir speku
liantams. 1936 m. 7-8 nr. 
Ur. Judeikienės vardu iš 
Liepojos rašoma: “Suma
niau pradėti vieną biznį, 
bet susidarė įvairių kliūčių. 
Pažadėjau šv. Antanos duo
nai 10 litų ir per jo malo
nę viskas išsipildė.” šven
tasis už atitinkamą honora
rą ir nuo plėšikų apginda
vo. 1934 m. 6 nr. skaitome: 
“Nerimdaičiai (Telšių ap-

riaunos eilėse žuvo 1,700 
kunigų ir vienuolių, 5,000 
pranciškonų, kad “daug pa
bėgusių vienuolių vėl grįžo 
Ispanijon, tik jau pas Fran
ko, kad pagal išgales padė
tų laimėti nacionalistams.” 
Laikraščiai dėjo dokumen
tines nuotraukas, vaizduo
jančias pranciškonus kau
tynėse, aptarnaujančius ar
tilerijos pabūklą ir pan. 
Lietuvos pranciškonai sten
gėsi neatsilikti nuo ispaniš
kų kolegų.

Su naciškais budeliais
Atkūrus Tarybų valdžią 

Lietuvoje, Kretingos vie
nuolynas tapo fašistinių di
versantų prieglauda. Hitle
rinės okupacijos metais čia 
įsikūrė lietuviškų jų-hitleri- 
nių banditų “aktyvistų 
fronto” skyrius. Jį orga
nizavo pranciškonų provin
cijolo patarėjas kunigas 
Čepulis.

1941 metų vasarą kitas 
pranciškonų provin c i j o 1 o 
patarėjas kunigas A. Janu- 
šaitis, buvęs “Šv. Pranciš
kaus varpelio” redaktorius, 
drauge su gestapo patikėti
niu nacionalistu Jakiu su
organizavo tarybinio akty
vo, komunistų ir komjau
nuolių teismą. Šimtai žmo
nių buvo sušaudyti prie ke
lio į Palangą ir suversti į 
griovį.

Išvijus hitlerininkus iš 
Lietuvos, centrinis pranciš
konų vienuolynas Kretingo
je tebeliko teroristų lizdu. 
Bažnyčios rūsiuose buvo 
slepiamos granatos ir šau
tuvai. Vienuolyno celėje įsi
kūrė banditų gaujos vadas 
kunigas Puodžiūnas. Vie
nuolyno valgomajame vyk
davo gaujos susirinkimai, 
kuriuose buvo sudaromi 
pasmerktųjų nužudyti są
rašai. Tame pačiame vie- 
n u o 1 y n e pranciškonas J. 
Andriukaitis įrengė bunke
rį, kuriame taip pat įsikū
rė banditai. Ten buvo ras
ta ir spaustuvė, paveldėta 
iš gestapo darbuotojo, su 
kuriuo vienuolis bendradar
biavo.

Tarybinė santvarka anti
liaudinei pranciškonų veik
lai padarė galą. Lietuvos 
liaudžiai su jais nepakeliui. 
Užtat jie darbuoiasi išsi
juosę tarp JAV “dinukų.” 
Ten jie leidžia laikraštį 
“Darbininką” — varo ne
gudria socialinę demagogi
ją, rėksmingai pritardami 
krupavičių ir plecha v i č i ų 
tipo “vaduotojams.”

Šimtmečius trukęs žmo
nių sąmonės luošinimas — 
tokia tai pranciškonų Lie
tuvoje istorija. Ji prasidė
jo ir baigėsi gaisrais ir ne
kaltų žmonių žudymu. Bet 
daugiau ji nebepasikartos. 
Šiame straipsnyje nepatei
kėme visos pranciškonų vei- 
los apžvalgos. Tačiau ir pa
minėtųjų faktų pakanka su 
kaupu, kad istorija tiems 
tamsybinin k a m s paskirtų 
pačius juodžiausius pusla
pius.

J. Sideravičius

PERLAI OLOJE
Urale, netoli Kizelio mies

to esantis urvas — vienin
telė vieta Tarybų Sąjungo
je, kur randami požemių 
perlai. Urvas turi beveik 
aštuonis šimtus metrų gel
mės, o jo aukštis siekia ke
turiasdešimt metrų. Ten 
randami perlai yra balzga
nų ir gelsvų atspalvių ir 
truputį didesni už žirnį. Sa
vo chemine sudėtimi jie ne
siskiria nuo paprastų, jūros 
kriauklėse randamų perlų, 
bet yra ne tokie puošnūs.

3 p.--LaisvS (liberty)—A n ti

Laivus remontuoja' 
su derva

Plati didžioji rusų upė — 
gražuolė Volga. Ir dieną, ir 
naktį, ir pavandeniui, ir 
prieš srovę plaukia ja įvai
rūs laivai.

Volgos upeiviai brangina 
savo laivus, nuolatos tikri
na jų būklę, štai kažkur 
denyje ar laivo korpuse pa
sirodė plyšys. Anksčiau jį 
reikėdavo suvirinti. O da
bar į pagalbą upeiviams at
ėjo chemija.

Leningrade, Ochti n s k o 
cheminiame kombinate, ga
minami polimerai — dirbti
nės dervos, kurios yra la
bai lipnios. Technikoje jos 
vadinamos epoksidin ė m i s 
dervomis.

Pakanka paimti nedidelį 
geležies lapą, pridėti jį prie 
korpuse ar denyje esančio 
plyšio, patepti pakraščius 
epoksidine derva... ir plyšio 
nebėra. Stebuklingoji derva 
patvariai sujungia lopą su 
remontuojamojo laivo gele
žiniu paviršiumi. Ir tokia 
operacija trunka tik 10—15 
minučių.

Jau daugiau kaip dvejus 
metus Leningrado vandens 
transporto instituto laivų 
statybos ir remonto tech
nologijos katedra tyrinėja 
puikias epoksidinės dervos 
savybes ir įdiegia tai ga
myboje.

Pasirodė, kad epoksidi

Iš kur kyla karo pavojus?
“Globe and Mail,” kon- 

servaty viskas didlapis To
ronte, rašydamas apie tam
sėjančius karo debesis, iš
vardina penkias priežastis, 
kurios kalba apie tai, kodėl 
Tarybų Sąjungai būtų ne- 

| patogu pradėti karą. Po to 
pereina prie kitos pusės ir 
sako:

“O kaip su kita puse? 
Sunku išvengti jausmo, jog 
yra daugiau pavojaus, kad 
Jungtinės Valstijos gali pa
naudoti pavojingą kibirkštį. 
Chruščiovas neperdėjo per
daug, kuomet jis kalbėjo 
apie ‘karinę psichozę’ Jung
tinėse Valstijose. Per praė
jusius 15 metų Amerikos 
žmonės buvo kurstomi ne
kęsti ir bijoti komunizmo, 
panašiai religiniams ka
rams šešioliktame ir septy
nioliktame amžiuose. Neku- 
rie JAV raštai ir kalbos, 
atrodo, yra atgarsis žodžių 
fanatiško Austrijos impera
toriaus, kuris pradėjo tris
dešimties metų karą: ‘Ge
riau dykynė, negu pilna 
eretikų šalis.’ Prezidentas 
Kenedis geram laipsnyje 
yra kalinys tokio viešo at- 
sinešimo; jo laisvė manev
ruoti yra aprube ž i u o t a . 
Neigi jis yra viršininkas 
savo valdžios. Visuomet yra 
galimybė, kad krizės mo
mente laukiniai žmonės 
Pentagone ar Centrinėj In
telligence Agentūroj gali 
perimti reikalus į savo ran
kas. Tas, faktinai, yra pati 
pavojingiausia galimybė 
dabartinėj situacijoj.

“Akivaizdoje to, tikrai 
neužtenka Jungtinių Ame
rikos Valstijų sąjunginin
kams ‘stovėti tvirtai’ ir pa
likti iniciatyvą premjerui 
Chruščiovui. J i e turėtų 
ieškoti kelio, kad neprilei- 
dus prie krizės.

“Pirmu žingsniu ta kryp
timi turi būti pripažinimas, 
kad Tarybų Sąjunga nėra 
visai klaidinga Berlyno 
klausimu—kad ji turi prie
žastį. Rusai, faktinai, turi 
tikrą ir svarbų reikalą, kad
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nės dervos naudingos ne 
tik remontuojant laivus. 
Jos padeda statyti laivų de
tales, mazgus, mechaniz
mus ir variklius.

Anksčiau susidėvėję lai
vų variklių suleidžiamieji 
blokai buvo keičiami, o da
bar jie vėl atnaujinami ste
buklingos dervos pagalba 
ir tarnauja daug ilgiau.

Instituto vandens trans
porto katedra paruošė kai 
kurių laivų detalių atnauji
nimo šiomis dervomis tech
nologiją.

Šių stebėtinų dervų pa
grindu pagaminti labai pa
tvarūs klijai, kurie klijuoja 
spalvotuosius metalus su 
ketumi, stiklą ir metalą su 
guma ir keramika.

Tokių klijų patvarumas 
daug didesnis už bet kokią 
siūlę, gaunamą suvirinimo 
būdu. Užtenka dviejų kubi
nių centimetrų naujųjų kli
jų, kad tvirtai suklijuotu
mėte šimto kvadratinų cen
timetrų ploto du geležies 
lapus. Tik vienos dešimto- 
tosios milimetro storio kli
jų plėvė išlaiko trisdešim
ties tonų krūvį, tuo tarpu 
kai suvirinimo siūlė teišlai
ko dešimt kartų mažesnį 
krūvi. c

Washingtonas. — Prezi-. 
dentas Kenedis paskyrė 
JAV ambasadoriumi į Bra
ziliją Lincolną Gordoną, 
buvusį Harvardo universi
teto profesorių.

neiškiltų apsivienijus, suve
rene ir apginkluota Vokie
tija. Tai reikalas, kuriuo 
dalinasi visos kitos Europos 
šalys. Visų pirma. Antra
sis pasaulinis karas pasi
baigė vos prieš 16 metų, 
nors atrodo, kad tas yra vi
sai užmiršta Jungtinėse 
Valstijose. Baimė Vokieti
jos, kito vokiečių ‘žygio į 
rytus’ neabejotinai yra pa
grindinis Tarybų Sąjungos 
manevrų centrinėj Euro
poj motyvas. NATO šalys 
padidino šią baimę — ir ra
si iššaukė dabartinę krizę, 
skubindamos vokiečių ap
ginklavimą ir kalbėdamos 
apie davimą vok i e č i a m s 
nuklinių ginklų.”

Laikraštis siūlo Vaka
rams imtis iniciatyvos pra
dėti derybas ir išdirbti pla
nus dėl išsprendimo šios 
problemos taip, kad būtų 
išlaikyti Vakarų interesai 
Vakar iniame Berlyne ir 
tuo pačiu metu patenkinti 
Tarybų Sąjungos teisėti 
saugumo reikalavimai.

Prieš tai, kalb ėdamas 
apie priežastis, kurios turi 
suląikyti Tarybų Sąjungą 
nuo norėjimo karo, laikraš
tis sako sekančiai:

“Tarybinė vyriausybė da
bartiniu mementu laimi la
bai gražiai be karo. Ji su
gebėjo pakelti savo įtaką ir 
komunizmo tikslą įvairiose 
pasaulio dalyse pagalba 
ekonominės paramos, pro
pagandos ir subvers i j o s . 
Kodėl išsižadėti šios patik
rintos formulės vardan ka
ro netikrumo?”

Kitaip sakant, kam gi 
ieškoti karo, jeigu sekasi be 
karo?

Reikia pasakyti, kad 
Globe and Mail kalba tei
singai. Berlyno klausimas 
opus, reikia jį sutvarkyti. 
Vakarai, ginkluodami vo
kiečius, tiesia kelią naujai 
vokiečių argesijai. Tai pa
vojus ne vien Tarybų Są
jungai. Tai pavojus visam 
pasauliui, nes lokaliniai ka
rai šiais laikais nebeįmano
mi, kuomet didžiosios jėgos 
susiremia.

(Iš “L. B,”)



K. MARUKAS

ĮVYKIS LIBIEŠIŲ KAIME
Dulkėtu vieškeliu traukė moteris ir 

vyras. Moteris, apsirišusi languota šil
kine skarele, iš po kurios veržėsi ant 
kaktos nepaklusni plaukų sruoga, nu
pudruota kelio dulkių, ėjo pirma ir ne
šėsi apvytusią raudonų dobiliukų puokš
telę. Vyriškis — vienmarškinis su nu
krypusiu į šoną kaklaraiščiu—dūlino iš 
paskos, atsilikęs kelis žingsnius. Viena 
ranka jis, įkišęs pirštą kaip kabliuką į 
kilpą, nerūpestingai per petį persvertą 
švarką, kita—tempė lagaminą.

Tai buvo poetė Salomėja Nėris ir Uk
mergės apylinkės pradinės mokyklos mo
kytojas Raudžiūnas.

Akinančiai švietė saulė. Nuo pat ryto 
jie nepriėjo jokios sodybos, jokios bakū
žės. Aplinkui tęsėsi pievos, kemsynais 
apžėlusios pelkės, o tolumoje viską kaip 
žiedu juosė miškas. Mokytojas pastatė 

; lagaminą. Griovio balutėje sudrėkino no
sinę ir prisidėjo ją prie kaktos.

—Viską dabar atiduočiau už stiklinę 
putojančio alaus,—pasakė jis ir, iškėlęs 
virš galvos pirštą, baikščiai žiūrėdamas 

J į Salomėją Nėrį, sukluso.—Pasiklausy
kite ponia... Nešaudo...

—Jūs vėl mane pravardžiuojate po
nia...

—Atleiskit. Prašau dovanoti. Žinote, 
iš seno papratimo. Bet pagalvokite, ką 
tai reiškia?.. Juk šiandien neišgirdome 
nė vieno šūvio. Įtartina tyla...

Kur buvo frontas, niekas nežinojo. 
Vakar visą dieną griaudusi artilerija 
apie pavakarį nutilo ir tik retkarčiais 
kažkur šone sudundėdavo lyg tolimas 
griaustinis. Vieškeliu prašvilpdavo ka
reivių prisikimšę sunkvežimiai, apkai
šyti berželiais. Vieni pasakojo, kad mū
šiai vyksta už Zarasų, kiti tvirtino, jog 
priešas atmuštas ir Vilniuje pilna tary
binių tankų. Netoli vieno Latvijos mies
telio, jaunas pasienio politvadovas papa
sakojo, kad pire Daugpilio fašistai nu
leido desantą. Jis patarė neiti būriais, 
nesiblaškyt!, pamačius lėktuvus, ir nu
rodė kelią į artimiausią geležinkelio sto
tį. Salomėja Nėris ir Raudžiūnas antra 
diena traukė nepažįstamais keliais; se
niai praėjo ir miesčiuką su raudonu 
bažnyčios bokštu, kaip buvo nupasako
jęs politvadovas, ir ežerėlį, O geležinke
lio stoties vis nematyti.

—Atrodo, mes smarkiai iškrypome iš 
kelio, — prabilo poetė, atsisėdusi ant 
griovio krašto. Ji nusiskynė žolės stie
belį ant ir, kramtydama jį, su širdgėla 
kalbėjo.—Nė vieno žmogaus, nė vienos 
mašinos...

—Pasiutusi tyla. Arba frontas pasi
traukė atgal, arba jis peršoko mus...

—Man rodos, kad, priėjus kryžkelę, 
reikėjo pasukti į dešinę. Taip sakė po
litvadovas. O jūs užsispyrėt tiesiai...

—Paklausiau vieno piliečio, maniau 
bus arčiau. Ką padalysi. Negrįšime 
atagl trisdešimt kilometrų.—Raudžiūnas 
nusviedė nebaigtą rūkyti papirosą, ap
laižė išdžiūvusias lūpas ir vėl pakarto- 

Ijo*—Viską atiduočiau už stiklinę alaus... 
Atsimenu, buvau kartą vardinėse. Įsi
vaizduokite sau devynių kibirų statinę... 
Alus upeliais tekėjo. Gėrė kas tik norė
jo.—Jis pažvelgė į susimąsčiusią poetę 
ir nuleido galvą.—Bent šaltinį prieitu
me. Aš dabar mielai atsigerčiau ir iš 
ežero...

Staiga tylą perskrodė šiurpulingas 
^motorų maurojimas. Ramunėmis pražy- 

i dusioje pievoje šmėkštelėjo šešėliai, ir vi
sai žemai, jog net aiškiai buvo matyti 
blizgančios patrankėlės, praskrido fa
šistų bombonešiai.

Raudžiūnas išlindo iš krūmų, surado 
griovyje savo skrybėlę ir, kaltai šypso
damasis, ranka perbraukė per aprasoju
sią kaktą. Atsisėdęs ant pakelės ak
mens, ėmė mirtulingai trinti nosinaite 

I akinių stiklus.
j ’ —Tai skėrai, kad juos kur, išgąsdino. 

O vis dėlto... Kaip sau norite, bet vo
kiečiai su savo technika toli pažengė... 
Prašom, per dyi savaites sutvarkė Len
kiją, tokią Prancūziją paklupdė. Da
bar išdrįso užpulti Tarybų Sąjungą, ir, 
pasakysiu, aš nesu tikras dėl rytdie-

I nos...
I Salomėja Nėris nusiskynė dobilo žie- 
r flelį, nupūtė nuo jo dulkes ir šypsoda

masi pažvelgė į Raudžiūną.
—Šypsotės?.. Tad, sakykite, kur ta

rybiniai tankai, lėktuvai? Per die
nas aš nemačiau nė vieno lėktuvo su 
raudona žvaigžde.

—Mano manymu, šiame kare turį nu
galėti ne ginklai, o''žmonės... Jų idėja...

• Kultūra..,

—Sutinku. Doras žmogus negali pa
kęsti fašizmo. • Esu paprastas kaimo 
mokytojas. Dešimt metų rinkau lietu
vių tautosaką,—kalbėjo Raudžiūnas vis 
labiau jaudindamasis.—Visas mano dar
bas, bemiegės naktys štai šiame lagami
ne. Pakliūtų jis fašistams į rankas, ži
nau, mano rankraščiais nusvilintų žąsį 
arba dar blogiau... Fašizmas—didžiau
sias dvidešimtojo amžiaus barbaras... 
Bet prisiminkime istoriją... Romos im
periją užpuolė barbarai, ir kas beliko 
iš jos kultūros?.. Arba štai Graikijos 
istorija... Prašom...

—Jūs mokytojas ir aš mokytoja... 
Kalbėkime atvirai. Jums patiko tarybų 
valdžia Lietuvoje?..

—Aš—ne politikas. Tuo labiau ne 
komunistas. Anksčiau mano klasėje mo
kėsi dvidešimt trys mokiniai, prie tary
bų—trisdešimt aštuoni. Trūko suolų, iš 
savo buto pritempiau kėdžių į klasę.

Tolumoje,* virš miško, išaugo juodas 
debesis, ir po akimirkos orą sudrebino 
sprogimas. Debesis plėtėsi, didėjo; pa
juodavusį dangų lyžtelėjo ugnies liežu
viai.

—Matote, kas dedasi Bombarduoja. 
Ar tai ne skėriai? — delnu pridengęs 
akis, žvelgdamas į tolį, tarė Raudžiū
nas.—Nejau mes bejėgiai? Argi neat
siras pasaulyj tokia jėga, kuri pagaliau 
sutramdytų fašizmą?..

—Liaudis.. Mūsų tarybinė liaudis.
—Idealiste... Galvojate, kad atsiras 

koks Jonas stipruolis ir pradės su kuo
lu traiškyti pFiešų galvas?.. Dabar 
brangioji poete, karo reikalus sprendžia 
anaiptol ne didvyriai. Tam yra lėktuvai, 
tankai, generaliniai štabai...

Po valandos kelio jie pamatė smai
lą bažnyčios bokštą. Juodu stulpu į 
dangų raitėsi dūmai, niiestelio pakrašty 
niūriai gunksojo apanglėję, dar rūkstą 
trobos sienojai. Prie stulpų kabėjo su
traukytos telegrafo vįlos. Vidury ke
lio, įkinkytą į vežimą su pieno bidonais, 
gulėjo šyva kumelaitė. Krauju apteku- 
šiom akim, sukandusix liežuvį, ji siau
bingai žiūrėjo į dangų, tarytum iš ten 
laukdama antros mirties. Apie vežimą 
trynėsi gražus, šokolado spalvos kume
liukas. Pamatęs žmones, jis papūtė uo
degą ir linksmai nustraksėjo į pievas. 
Pastovėjo ten valandėlę ir, įsitikinęs, 
kad joks pavojus negresia, grįžo atgal 
ir ėmė žįsti kumelę...

Tuščia, nė vieno žmogaus. Lenta su 
miesčiuko pavadinimu buvo nudaužta, ir 
prie stulpelio kabėjo tik vienas kreivas 
lentos kraštelis su Z raide.

Miesčiuko aikštelėje, ant šaligatvio 
tviskėjo stiklo šukės, mėtėsi plytgaliai. 
Virš vienų žemų durų karojo apkapo
ta fanerinė iškaba, ant kurios dar bu
vo išlikusi Šneidermano pavardė ir ra
šalu nutepliotas batas.

—Frontas dar, gal būt, velniai žino 
kur, o velniava jau prasidėjo. O juk čia 
buvo ir vykdomasis komitetas.., ir mili
cija, ir partijos komitetas... Kur jie vi
si pasidėjo?.. O jūs dar tikite į kažko
kią liaudį... Aplinkui tuščia, nors 
švilpk...

Salomėja Nėris nieko neatsakė. Rau
džiūnas pažvelgė į ją ir, pamatęs išblyš
kusį jos veidą, trūkčiojančias lūpas, nuo
laidžių balsu pasakė:

—Pasikarščiavau... Nemanykit, ir
man skaudu tai matyti...

Jie sustojo turgaus aikštėj, prie šuli
nio. Raudžiūnas paėmė iš Salomėjos Nė
ries aliumininį puodėlį, atsigėrė ir apsi
dairė. Skubiai rišdamas puodelį prie la
gamino rankenis, jis kilstelėjo galvą, 

»akimis parodė į šalį. Pro vieno dailaus 
mūriuko pastogės langelį buvo iškišta 
kartis, o ant jos galo karojo trispalvė 
latvių nacionalistų vėliava. •

—Mums reikia sprukti iš čia kuo grei
čiau.

—Ir aš taip manau,—pritarė poetė.
Žemame pusiau sulindusios į žemę 

trobelikės prieangyje šmėkštelėjo šešėlis, 
paskui pasirodė pagyvenusi moteris. Iš 
pradžių pakeleiviai neatkreipė į ją dė
mesio. Tada moteriškė pačiupo Salomė
ją Nėrį už rankos, beveik traukte įtrau
kė ją į vidų ir užšovė skląstį. Viduje 
buvo tamsu, pro uždarytų langinių ply
šį skverbėsi mažytis šviesos ruoželis, 
tviskėdamas ant grindų kaip įkaitinta 
moneta. Moteriškė uždegė žibalinę lem
pą jr, apšviesdama jų veidus, paklausė;

—Iš toli, brangieji?..
“Iš Lietuvos..,

—Daug pro mus praėjo lietuvių, šia
me vieškely baltieji visus pabėgėlius su
laiko pakelėje ir varo į dvarą. Oi, ką 
tie prakeikti aizsargai daro! — Moteris 
apsiašarojo, puolė Salomėjai Nėriai ant. 
kaklo ir proverksmiais kalbėjo: — Ge
riau mano senos akys to nebūtų mačiu
sios. Vakar, vos mūsiškiams pasitrau
kus iš miestelio, aizsargai Kremerio 
trobą sudegino, Lupšicą, Galpriną su
šaudė... Janio sūnų, komjaunuolį, tokį 
gražų vaikiną, subadė peiliais...

—Toli iki Baltarusijos?
—Aštuoniolika kilometrif Jeigu eiti 

tiesiai, per pelkes, gal dešimt, vienuoli
ka. Bet kur jūs dabar? Lukterkit nak
ties. Girti aizsargai visais keliais lan
džioja...

—Mums reikia skubėti.
Visai netoliese sutratėjo automatas, 

supliaukšėjo šautuvų šūviai.
—Dieve! Gal mūsiškiai...
Nuskardėjo dar vienas kitas šūvis, ir 

vėl tyla, tik vienodai ir ramiai tamsiame 
trobos gale tiksėjo laikrodis. Moteriškė 
peržvelgė Salomėją Nėrį ir, kaip maldai 
suglaudusi delnus, šūktelėjo:

—-Juk nieko šiltesnio neturite. Kaip 
jūs į tokią kelionę? Palaukit, aš tuojau 
surasiu savo megztinį...

—Ačiū, nereikia. Iš tikrųjų kam vi
sa tai,—kartojo Salomėja Nėris. Jos 
balse girdėjosi ir švelnumo, ir įsižeidimo 
gaidelė.

—Aš vienui viena, man nieko nerei
kia, — kalbėjo moteriškė, . rausdamas] 
skrynioje ir be tvarkos viską versdama 
ant grindų.—Trys sūnūs išėjo į Raudo
nąją armiją, vyras su kaimynu—į miš
kus. Dabar karas, varžytis, brangioji, 
nedera... .

(Bus daugiau)

Ne spihksintis žiburėlis, bet skaidri švie
sa kviečia Vakare užsukti j kolūkiečio pir
kią. O dieną—kuriuo Lietuvos keliu bepa
suktum, kur bevažiuotum, pakele, per lau
kus matyti elektros liniją stulpai, Sidabri- 
n ė imi s gijoihis jos jungia miestus, miestelius, 
kaimus. Vis dažniau elektra ateina j pa
galbą Lietuvos žemdirbiams. Juk elektrą 
gauna jau puse respublikos kolūkių ir 92 
procentai tarybinių ūkių. Per šį septynmetį, 
įžiebs elektros lemputes tolimiausiuose res
publikos kampeliuose. Dar 20 tūkstančių ki
lometrų kelią nužingsniuos aukštos įtampos 
ir 19 tūkstančių kilorinetrų žemos įtampos 
elektros linijų stulpai.

NUOTRAUKOJE: taip kyla aukštos 
įtatnpos linijos Tauragnai-Dauhorai stulpai. 
Netrukus tolimiausiam Utenos rajono 
“Ąžuolo” kolūkyje įsižiebs elektros lempu
tes.

DAINUOJA, DŽIŪGAUJA ŽEMAITIJA
Tarp žaliųjų kalvų, tarp 

mėlynųjų girių plyti Plate
lių ežeras — nuostabi mūsų 
lietuviškos gamtos puošme
na. Apie jį liaudis sudėjo 
gražias legendas, poetai jį 
eilėse apdainavo, dailinin
kai įamžino.;jo žaviuosius 
vaizdus drobėse... Žemaičiai 
be galo mėgsta šį ežerą, jo 
pavėsingas, mišku tarsi rū
tomis apaugusias salas.

“Kaip svietas stovi, Pla
teliai tiek žmonių nematė,” 
—nusistebėjo vienas senas 
žemaitis, išvydęs ežęro pa- 
krantėse liūliuojančias, 
marguojančias minias. Tai 
buvo sekmadienį, antrąją 
Žemaičių festivalio, dieną. 
Suplaukė į šventę žmonės iš 
visų Žemaitijos rajonų. At
vyko svečiai iš Dzūkijos, iŠ 
Latvijos. Atvažiavo gražus 
būrys vilniečių. Šventės 
rengėjų nuomone, čia būta 
daugiau kaip 70 tūkstančių 
žmonių! Dešimties hekta
rų plotas buvo paruo š t a s 
automašinoms sustatyti, bet 
pasirodė, kad šito nepakan- 
ka> prireikė dar vieno lau
ko.

Tai buvo įspūdinga, ne
pamirštama šventė! 'Kiek
vienas rajonas, kiekvienas 
kolūkis atsivežė į festivalį 
skardžiabalsius daininin
kus., lank'sčiausius šokėjus 
mikliausius sportiniu k u s . 
Kai sustojo centrinėje est
radoje jungtinis, choras, tai 
lyg gražiausias gėlynas, 
pražydo. Užtraukė dainą— 
nuvilnijo ji ežero platybė-, 
mis, aidu atsimušė tankiuo
se eglynuose, paukščiu nu
skrido per margaspalves 
pievas. Nauja tai daina: 
ji išreiškia ir laim ė j i m ų 
džiaugsmą, ir didžią laimę 
gyventi Lietuvoje, puošti ją 
gražiais darbais, ir drąsų 
polėkį paprasto žmogaus, 
visiems laikams tapusio 
gimtosios žemės seiminin
ku. Pirmajai choro dainai 
“Mes išeinam į darbą” di
riguoja jos autorius—kom
pozitorius Konradas'Kavec- 
kas. Daugiatūkst antinė 
klausytojų bą.i n i a karštai 
karštai ploja! Susijaudini
mas pasiekia apogėjų, kai

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezi d i u m o 
pirmininko p a v a.d uotojas 
rašytojas Juozas Baltušis 
apkabina, bučiuoja ir ,ap4 
vainikuoja ąžuolo lapų vai
niku seniausiąjį saviveiklos 
kapelos dirigentą Vytautą 
Lukauską. Pribėga keli tau
tiniais rūbais apsirengę 
choristai, sodina Lukauską 
į kėdę ir kilnoja — valioja. 
Šaukia “valio!” ir susijau
dinę žiūrovai,.. Juk rieta- 
viškiui Vytautui Lukaus- 
kui daugiau kaip 85 
metai, bet jis kupinas ener
gijos, ir pats groja, ir 
dviem muzikantų kolekty
vams vadovauja.

Labai gražiai padainavo 
Vilniaus vyrų choras. Pas
kui suskambėjo latvių dai
nos — jas atliko svečiai iš 
Aizputės rajono, latvius pa
keitė dzūkai,, šiuos—vėl že
maičiai...

Tai buvo centrinėje est
radoje, kur vyko choristų ir 
muzikantų koncertas. Ta
čiau linksmybė per kraštus 
liejosi ir kitose aikštelėse: 
vienur lenktyniavo dėl pir
mosios vietos tautinių šo
kių rateliai, kitur—smalks- 
čiausio žodžio, linksmo są
mojaus menininkai... Kaip 
tokia šventė gali apsieiti be 
Palangos Juzės, be Rasei
nių Magdės, be Tamošiaus 
Kultuves? ! Besiklausyda
mi jų išmonių ir’.linksmų 
pasakojimų, žiūrovai tie
siog leipo juokais pilvus su
siėmę. . .

’ Abi dienas vyko įvairių 
sporto šakų dviratininkai, 
plaukikai, raiteliai, rungty
niavo lietuviškos ripkos ko
mandos, demonstravo savo 
jėgą sunkumų kilnotojai,' 
imtynininkai — stiprūs Že
maitijos vyrai. Neapsiėjo 
ir be virvės traukimo.

Tuo pačiu metu nuo kran
to iki salų ir atgal be pa
liovos kursavo motorlaiviai. 
Ir visad pilnutėliai: malonu 
paplaukioti mėlynomis pla
tybėmis, pasigrožėti pasa
kiškais ežero vaizdais! Lyg 
baltos -gulbės g Rakščiai 
sklandė apiinkin ių kolūkių

Senovės Egipto
Rehiiantis dabartinio mokĄ 

lo duomenimis, galima tvir
tinti, kad sumaniausi seno
vės pasaulio chemikai buvo 
egiptiečiai. Netgi pats žo
dis “chemija,” kai kurių 
.mokslininkų nuomone, ki
lęs iš Egipto. ,

Kuo pagrindžiamos šios 
išvados?

Nūdienos chemikai nau
doja šimtus tūkstančių na
tūralių ir dirbtinių medžia
gų, bet padaryti tokių mu- 
mių, kaip faraonų laikais, 
jie negali. Egiptiečių me
nas balzamuoti lavonus iki 
šiol neatskleistas.

Egipto chemikai 'gamin
davo puikius dažus — mėly
nus, žydrus, žalius ir kito
kius. Juos naudodavo pie
šiniams bei įvairių daiktų 
apdailai. Dabar, po 4,000 
metų, šie dažai tebėra ryš
kūs ir atsparūs. \

Egipte buvo išvystyta iįi 
parfumerija. Šalyje buvo’ 
gaminamiz įvairių rūšių aro
matiniai tepalai ir aliejai, 
kvapūs 'Vandenys, juodi da
žai antakiams ir kt.

Žymus Egipto tyrinėto
jas Georgas Ebersas (tarp 
kita ko, parašęs įdomią 
apysaką “Egipto karaliaus 
duktė”), surado 20 metrų 
ilgio papirusą, kuris sura
šytas 1552 m. p r. m. e. Kuo 
suklijuoti atskiri jo lapai? 
Kas tai per klijai, kurie ne
leido papirusui iširti net per 
keletą tūkstantmečių? Ir į 
šį klausimą mokslininkai 
dar negali atsakyti.

buriuotojų jachtos, purslus 
keldami skriejo vikrūs sku
teriai.

■3 ; *

. Tūkstančiai žmonių -ap
lankė Jachtklubo patalpose 
įrengtą liaudies’ menininkų 
darbų parodą. Nežinia, ką 
čia labiau ir pagirti: ar 
mūsų audėjėles., nepaprasto 
subtilumo raštais išmargi
nusius drožinėtojus, ar gin
taro inkrustacijų meistrus, 
ar keramikus... Viena aiš
ku: liaudies menas Tarybų 
Lietuvoje klesti, kaip nie
kad iki šiol.

Centrinė estrada pavirto 
atvira teatro scena.

Valstybinis akademinis 
operos ir baleto teatras že
maičiams parodė V. Klovos 
operą “Pilėnai,” apdainuo
jančią mūsų prosenelių he- 
roiškus žygdarbius kovoje 
prieš kryžiuotį.

Kai sutemo, užsidegė 
laužai, o netrukus savo me
ną pademonstravo pirotech
nikai — į dangų šovė tūks
tančiai įvairiausių spalvų 
fejerverkų žvaigždžių...

Linksmai ir džiaugsmin
gai atšventė žemaičiai savo 
tradicinę šventę prie pasa
kiškojo Platelių ežero!

A. Daugėla /

RACIONALIZATORIAI 
PADEDA TAUPYTI

Kaunas. — Staklių ga
mykloje garsėjo, racionali
zatorius A. Nomeika. Šie
met jis jau pateikė keturis 
racionalizacinius pasiūly
mus, kurie duoda 9,000 rub
lių metinės ekonomijos. 
Mažai nuo A. Nomėikos at
silieka ir motorų remonto 
baro partinės grupės .orga
nizatorius T. Ignatavičius, 
pateikęs per pusmetį tris 
racionalizacinius pasiū ty
mus.

-, VILNIAUS skaičiavimo 
mašinų’’'gamyklos surinki
mo cechas liepos mėnesio 
gamybos planą įvykdė 123 
procentais. • Už tai cechui 
buvo įteikta gamyklos per
einamoji Raudonoji vėlia
va.

Senovės egiptiečiai taip 
pat yra pagaminę nuosta
bių įvairiaspalvių stiklo va
zų, gražia glazūra padengę 
keramikos dirbinius. Jie 
mokėjo gaminti actą, vyną 
ir į alų panašų gėralą. Po 
daugelio amžių Europos 
chemikai žinojo žymiai ma
žiau už savo tolimuosius 
pirmtakus — egiptiečius.

Betonas iš medvilnės
Uzbekijos TSR chemikai 

pagamino betoną iš... med
vilnės atliekų. Bandymai 
gniuždant, tempiant ir len
kiant parodė, kad šis beto
nas yra 3-7 kartus stipres
nis už įprastinį cementinį 
betoną. Ši statybinė me
džiaga yra atspari ugniai, 
vandeniui, rūgštims, ji yra 
geras šilumos ir elektros 
izoliatorius. Naujame beto
ne cementą pavaduoja riša
moji medžiaga, gauta hid- 
rolitiškai skaidant medvil
nės lukštelius.

Naujas betonas stipriai 
jungiasi su metalais. Ban
dymai tempiant parodė, 
kad, esant tam tikram įtem
pimui, nutrūksta ■ plieninė 
armatūra, o betono ir plie
no susijungimo vietos liepta 
nepažeistos. Uzbekijos ga
mybininkai laiko., kad nau
jasis betonas gerai tiks 
naudoti Azijos ir Afrikos 
šalyse, kuriose auga bam
bukas. Bambuko strypais 
galima pavaduoti plieninę, 
armatūrą ir tokiu būdu ga
minti labai pigias statybi
nes konstrukcijas.

TITOVAS NUTRAUKĖ 
PAVEIKSLUS

Maskva. —Dienraštis “Iz- 
vestija” patalpino penkių 
paveikslų atvaizdus, ku
riuos nutraukė iš 155 mylių 
aukščio G. Titovas laike jo 
skrajojimo aplinkui Žemę. 
Titovas sakė, kad paveiks
lus traukė su paprasta ka
mera. •

Buenos Aires. — Pa?i j 
traukė Argentinos užsienio 
ministras Adolfo Mugica.
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Slėptuves —nauja karine
pramone mūsų šalyje

Rašo Ksavera
Suskambėjo durų varpu

tis. Atidarius duris, stovi 
du jauni vyrai ir pirmai
siais žodžiais sako: “Jūs 
nenorite mirti. Prezidentas 
Kennedy sako visiems civi
liams gyventojams, kad rei
kia susid o m ė t i slėptuvė
mis.” Tuojau išskleidžia 
braižinius ir rodo, kad už 
minimum $ 6 5 0 galima 
įrengti neblogą asmeninę, 
keturiems asmenims, slėp
tuvę savo darželyje. Ją ap
sodinus krūmokšniais ir 
gėlėmis atrodys gražiai ir 
pakels nuosavybės vertę. 
Tokias slėptuves, girdi, ga
lima pasistatyti ant išmo- 
kesčio, užtraukiant banke 
paskolą ant namo.

Užklausus, kiek ilgai 
keptuvėse bus galima be 
tyro oro išgyventi, to jie 
tikrai nežiną, bet pasiėmus 
ganėtinai deguonies (oksi- 
geno), būsią galima kiek 
laiko gyventi. O po to jau 
nebus bėdos.

—Iš kur to deguonies ga
lima bus gauti?

Neužilgo bus parduoda
ma visur, ir pirksi te už mi
nimumo kaina, — man at
sakė.

Taigi, jei pasistatysime 
slėptuvę, tai gyvenimas bus 
užtikrintas bent keletui sa
vaičių ilgiau, man davė su
prasti. Vėliau tai pats lai
kas išspręs viską.

Supyko ir išėjo
Kuomet pasakiau, kad jei 

bombos kris tiesiog ant 
miesto, tai tokios menkos 
slėptuvėlės neišgelbės, ir 
kad man bus geriau mirti 

atviru dangumi, negu 
kaip žiurkei urve. Tie biz- 
nierėliai, sumurmėję, kad 
nesu patriotė ir kad kuomet 
nors labai gailėsiuosi, mo
vė į kitą stubą ieškoti pir
kėjų.

Neseniai važiuojant Nia
gara Falls, N. Y., miesto 
parke teko pastebėti naujo 
tipo slėptuvėlę, kuri ten pa
statyta parodai. Tai nedi
delis pastatas, kur galima 
susėsti 4-6 žmonėms. Pa
daryta iš kokio ten metalo 
ir stiklo. Iš jo galima pro 
stiklą matyti apylinkę. Tai 
pastatas apsisaug o j i m u i 
nuo radioaktyvių krislų. Iš
lindus iš požeminės slėptu
vės, “apsaugos” nuo bom
bų, galėsime atsisėsti viršuj 
pastatytame namelyje ir 
ten išsėdėti, iki aktyvieji 
krislai “išnyks.” Kiek to
ji slėptuvė kainuos, nepa
stebėjau.

Niekas nesiskubina
San Francisco mieste ci

vilinių gynimo autoritetas 
jau seniai ragina', kad 
žmonės statytųsi slėptuves, 
bet iki šiol nėra daug at
siliepimų. Net “San Fran
cisco Chronicle” savo edi
tor! ale t urėjo pripažinti, 
kad “amerikonai nėra gy-
vuliai, kurie mėgtų knistis 
žemėn.”

Federalinis nąmų admi
nistratorius Neal J. Hardy 
praneša, kad nuo to laiko, 
kai prezidentas Kenedis pa
ragino statytis privačias 
slėptuves, tik 265 privačios 
slėptuvės buvo pastatytos, 
kurioms administr a c i j o s 
fondas davė paskolą iki $3.,- 
500. Toji paskola turi būti 
atmokėta į penkerius me
tus. Daugiausia tų slėptu- 

. Vp'ų pasistatė ūkininkai vi- 
rdurvakarių lygumose, kur 
\ jas naudos kaip apsaugą 

nuo audrų.
• Ar reikia didesnio absur- 

do? Juk mums mokslinin
kai ir biologai aiškina, kad 
užterštame ore bei žemėje 
radioaktyvieji krislai bus 
veiklūs per keletą gentkar- 
čių, gal ne taip aštrūs, kaip 
pirmaisiais mementais, bet 
visgi n u o d i n g i gyvybei. 
Mums jaū seniai aišku, kad 
nėra apsaugos nuo atomi
ni ų - va n den i 1 i n i ų bombų.

Kas tikisi pasinaudoti?
Vienok kapitalistai bando 

prirengti mūsų mintis su 
propaganda, kad statytume 
slėptuves. Kenedžio admi
nistracija p r a d ž iai išleis 
tris šimtus milijonų dolerių 
pastatymui slėptuvių mies
tuose, Ikur plačių sėdynių 
valdininkėliai, advoka tai, 
bankieriai ir abelnai finan- 
sieriai pasinaudos. Tur būt 
tūli mano, kad jie bus “tin
kami,” kuomet išlįs iš išde
gusios ir pajuodavusios že
mės sumušti “okupantą,” 
kuris su pagalba tų bombų 
bus jau užėmęs šalį. Jie 
gal taipgi mano, kad b u s 
“tinkami” gimdyti ir vėl 
atpildyti mūsų žemę. Arba 
daleiskime, kad prisiklausę 
propagandos, mes, papras
ti žmonės, išleisime 10-20 
bilijonų dolerių ir išsistaty- 
sime asmenines slėptuves 
namuose, kurios nebus mū
sų tuojautiniais kolektyvi
niais grabais, bet vis tiek 
vėliau mirsime kančiose bei 
būsime sužaloti. Reikia tik 
prisiminti pirmąją mestą 
atominę bombą, kurią J. V. 
metė ant Hirosimos., Japo
nijoj. i Ten tapo sudeginta 
apie-120,000 žmonių ir su
žalota dar daugiau, daug 
kurių ir dabar tebesikanki
na. Atsiminkime, kad toji 
bomba buvo tik žaislas paly
ginus su tomis, kurias įvai
rios šalys dabar giriasi tu
rinčios.

Nauja karinė pramone
Todėl slėptuvių, ypatingai 

tokių mažų asmeninių, sta
tymas — tai niekas kitas, 
kaip nauja karinė pramonė, 
kuri gali bujoti tik išgąz- 
dintų žmonių tarpe.

Ar neaišku, kad vienati
nis civilinių apsigynimas— 
tai bendras šalių susitari
mas ir visuotinis nusigink
lavimas. Reikalaukime to 
iš savo šalių pareigūnų. 
Taika ir gyvenimas; karas 
ir pasaulio pražūtis!

Lietuvoje gamintų filmų 
maršrutas

ČLEVELAND, O.—Rug
sėjo 6 d., LDS klube, 8-tą 
vai. vakare.

Rugsėjo 7 d., White Eagle 
svetainėje, 8315 Kosciuszko 
Avė. Pradžia 7-tą vai. vak.

DETROIT, Mich—Rug
sėjo 9 d., 7-tą vai. vakare, 
buvusiojoj Lietuvių salėj,
25th ir Vernor Highway.

• GRAND RAPIDS, Mich. 
— Rugsėjo 10 d., 2-rą vai. 
popiet., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų salėje, 1057 Ha
milton Ave., N. W.

GARY, Ind. — Rugsėjo
11 d.

CHICAGO, Ill.—Rugsėjo
12 d., Mildos salėje, 7-tą 
vai. vakare.

ROSELAND, Ill.—Rug
sėjo 13 d., Lietuvių Kultū
ros salėje, 7-tą vai. vakare.

KENOSHA, Wis. — Rug
sėjo 14 d., 7 v. v.

ROCKFORD, Ilk—Rug
sėjo 16 d., 7-tą vai. vakare.

Žinios iš Lietuvos
Nauji lietuviški prietaisai

VILNIUS. — Lietuvos 
prietaisų pramonė šiemet 
sparčiai plečia produkcijos 
asortimentą. Grupė jaunų 
konstruktorių sukūrė pir
mąją lietuvišką diktofoną, 
kuris bus naudojamas me
dicinos įstaigose. Panevėžio 
“Lietkabelio” gamykla įsi
savina laidų su metalvinine 
izoliacija gamybą. Jie bus 
naudojami televizorių maz
gams. Pirmuosius skalbi
mo mašinoms pritaikytus 
elektromotorus su aliumi
nio apvijomis pagamio Vil
niaus “Elfos” elektrotech
nikos gamykla. Panevėžio 
elektrotechnikos ga m y k 1 a 
šiemet išleis naujų pavyz
džių toršerus ir sienines 
lempas.

Per pirmąjį pusmetį res
publikos prietaisų pramo
nės įmonės įsisavino devy
nių pavadinimų gaminius.

Iki metų pabaigos bus iš
leista dar apie dešimt nau
jų lietuviškų prietaisų.

Jaunystėje sunkios ligos 
suluošintas ir prikaustytas 
prie patalo, Krasauskas per 
30 metų surinko ištisai vi
sus Vokietijos., Prancūzijos, 
o taip pat Lietuvos, Latvi
jos, carinės Rusijos pašto 
ženklų komplektus. Filate
listo kolekcijoje — šimtai 
labai retų Gvinėjos, Belgų 
Kongo, Ispanijos, Portugali
jos, Lotynų Amerikos šalių 
ir kitų pasaulio valstybių 
pašto ženklų.

Henrikas Krasauskas iš
moko anglų, vokiečių, pran
cūzų bei esperanto kalbas ir 
dabar susirašinėja su įvai
riausių profesijų žmonėmis 
iš daugiau kaip trisdešimt 
pasaulio valstybių.

Daugiavaikių motinų 
apdovanojimas

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
11961 metų rugpiūčio 23 d. 
Įsaku, ordinais ir medaliais 
apdovanotos 247 daugiavai
kės motinos.

■“Motinos šlovės” I laips- 
n i o ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: Ig
nalinos rajono — Ona Ja
kutienė, Kretingos rajono 
—Rūta Tiškienė, Mažeikių 
rajono —Adolfina Bučienė, 
Pasvalio rajono — Elzbie
ta Zavelovienė, Rietavo ra
jono — Ona Budginienė, 
Šilalės rajono — Elena Pa- 
lekienė, Telšių rajono—Ste
fanija Einikienė.

“Motinos Šlovės” II laips-

SPRINGFIELD, Ill. — 
Rugsėjo 17 d., Working
men’s Circle Society Hall.

BENLD, Ill.—Rugsėjo 18 
d., 7-tą vai. vakare, Pros
perity Club, 410 E. Central 
St.

DENVER, Colo. — Rug
sėjo 23 ir 24 d.

SEATTLE, Wash.—Rug
sėjo 26 d.

TACOMA, Wash.—Rug
sėjo 27 d.

PORTLAND, Orė.—Rug
sėjo 28 d.

SAN FRANCISC, Cal.— 
Spalio (October) 1 d., 2-rą 
vai. popiet, Finų svetainėj, 
Berkley.

LOS ANGELES, Cal. — 
Spalio 4, 5 ir 6 d.

YUCAIPA, Calif.—Spa
lio 7-tą d.

PHOENIX, Ariz. — Spa
lio 9 ir 10 dd.

Malonaus pasimatymo su 
visais! J. Grybas 

nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: Kre
tingos rajono — Ona Fal- 
kienė, Stasė Jašmantienė, 
Stase Vinkienė, Lazdijų ra
jono — Anelė Adomavičie
nė, Marija Juškauskienė, 
Pakruojo rajono — .Adelė 
Lekienė, Eugenija Leskinie- 
nė ir kitos.

“Motinos šlovės” III laip
snio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: 
Kapsuko rajono — Stani
slava Janavičienė, Ona Pau- 
žienė, Kauno m. — Zofija 
Girčienė, Jadvygą Jalovec- 
kienė, Valentina Jurlovienė, 
'Kelmės rajono — Teres. Jo
cienė, Ona Labanauskienė, 
Stanislava Paulienė, Kre
tingos rajono — Ona Lek- 
sienė, Bronė Petrauskienė, 
Adolfina Razmienė, Anice
ta Sakutienė, Birutė Vilkie
nė ir kitos.

“Motinystės medalio” I 
laipsnio medaliu apdovano
tos 75 daugiavaikės moti
nos ir “Motinystės medalio” 
II laipsnio medaliu — 106 
daugiavaikės motinos

Lietuvos produkcija 
užsienyje

VILNIUS. — Lietuvos 
liaudies ūkio taryba pirmą 
kartą gavo užsakymą iš 
jaunos Afrikos valstybės — 
Malio respublikos. Jai Vil
niaus dažymo aparatų ga
mykla pasiųs kompresorius. 
Dabar Tarybų Lietuvos 
pramonė savo produkciją 
eksportuoja į 47 užsienio 
šalis.

Nemaža Lietuvoje paga
mintų prietaisų ir aparatų 
demonstruojami tarptauti
nėse parodose. Rugsėjo mė- 
sį B r n o (Čekoslovakija) 
miesto įvykusioje tarptau
tinėje mugėje bus eksponuo
jami magnetofonas “Gin
taras,” dulkių siurblys 
“Venta,’’’ universalios šlifa
vimo staklės. Į pasaulinės 
p r a m o n ė s parodą, kuri 
gruodžio mėnesį įvyks De
lyje, bus išsiųsti dviračiai, 
suvirinimo įrengimai, dul
kių siurblys “Venta.”.

Milwaukee, Wis.
LDS 7-os apskrities 

konferencija
Rugsėjo 24 dieną atsibus 

metinė LDS 7-os apskr. 
konferencija Bonk’s Hali, 
1835 So. 6th St.

Visos LDS kuopos, pri
klausančios prie 7-os ap
skrities, kaip tai: Kenosha, 
Cuahy, Milwaukee, Sheboy
gan ir Beloit, malonėkite 
išrinkti ir prisiųsti reika
lingą skaičių delegatų, pa
žymėtu laiku. ■ Konferencija 
prasidės 10 valandą ryto..

Iš 7-os apskr. komiteto 
posėdžio

Rugpiūčio 20 d. pas Shi- 
manskus atsi buvo LDS 
7-os apskr. komiteto posė
di^. Tarpe kitų apskrities 
reikalų, buvo išduotas ra
portas iš atsibuvusio Bow
ling Tournamento ir priim
tas.

Milwaukieciai piane š ė, 
kad tinkamos vietos pikni
kui negalėjo surast. Nutar
ta turėti parengimą apskri
ties naudai svetainėje. Tas 
atidėta po konferencijos.

Nutarta išmokėt J.N. už 
4 naujus narius po vieną 
dolerį. ,

Užsidarius posėdžiui, Shi- 
manskai skaniai visus pa
vaišino. Vietoje užkandžių, 
jie visados prirengia tikrą 
banketą. ’ Ačiū jiems.

Kenoshietis

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Cleveland, Ohio
C.L.M. Klubo narėms

Mielos draugės, jau bai
giasi vasariniu sezonas, tu
rėsime ir vėl pradėti dar
buotis svetainėse.

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas įvyks rugsėjo 
14 d., 11 vai. i ryto, Klubo 
svetainėje. Esate visos kvie
čiamos dalyvauti. Ii' nepa
mirškite naujų narių atsi
vesti.

Dig. J. Bagdon gavo šir
dies smūgį rugpiūčio 15 d. 
ir tapo nugabentas į S. W. 
Community Hospital, Be
ria, Ohio. Aplankėme Juo
zą rugp. 27 d. Ligonis gra
žiai sveiksta. Gydytojai sa
ko, kad jis turės išbūti li
goninėje nuo 4 iki 5 svai- 
čių. Drauges j ir draugai 
prašomi draugą aplankyti 
jei ne asmeniškai, tai laiš
kučiu. Linkiu į Juozui grei
tai ir pilnai sugyti.

A.S.

Waterbury, Conn.
Gavome pakvietimą n u o 

draugų niuhaveniečių daly
vauti jubiliejiniame LDS 
16 kuopos parengime sek
madienį, rugsėjo 17 d. Tai 
bus kuopos 30 metų gyva
vimui atžymėti pietūs. Sa
koma, pietūs bus duodami 
1 vai. dieną, 243 Front St., 
Lietuvių salėje.

Mes waterburieciai jūsų 
pakivetimą priimame ir ža
dame skaitlingai dalyavuti, 
kad atsilyginus jums, nes

Worcester, Mass.
Iš aidiecių veiklos

Baigiasi vasara, baigiasi 
ir atostogos. Tiesa, aidie- 
čiai dabar" jau turi gražų 
būrelį nuolatinių atostogau
tojų, kurie gyvena iš senat
vės pensijos. Bet Aido cho
ro atostogos buvo tik dali
uos, jo veikla nesustojo ir 
vasarą.

Rugp. 20 d., Olympia par
ke, įvyko aidiečių metinis 
piknikas. Oras buvo gražus, 
publikos prisirinko, pik
nikas visapusiai buvo sėk
mingas. Svečių šį kartą 
daugiausiai tur ėjo m e iš 
Bostono.

Dainų programą sklan
džiai išpildė Aido duetas— 
Ona Dirvelienė ir Saba
liauskas, talkininkauj ant 
Jonui Dirveliui ir Helen 
Smith.

Dovanų išleidime pasi
darbavo E, Niaurienė ir A. 
Daugirdienė. Piknike daly
vavo ir dvi turistės, kurios 
tik grįžo iš Lietuvos su 
amerikiečių Antrą j o turis
tų grupe. Pakviesta kalbėti 
E. Repšienė.

Ji ilgai kalbėjo, suteikė 
daug žinių iš savo patyri
mų. Apibūdino kelionę, sa
kė, kad lankėsi į svarbius 
miestus ir svarbias įstaigas, 
matėsi su savo giminėmis. 
Niekas nedarė kliūčių, jo
kia policija nesekiojo. Iš to, 
ką ji matė ir iš pasikalbėji
mų su Lietuvos žmonėmis 
daro išvadą, kad Lietuvos 
žmonių gyvenimas geras ir

jūs visuomet mūsų paren
gimuose dalyvaujate. Sa
koma: lanka ranką mazgo
ja ir už tai abidvi baltos.

Senis Strižauskas I

Rugpiūčio 26 d., Maple 
parke, B. ir A. Chuladai pa
minėjo gimtadienius. Susi
rinko jų giminės ir draugai. 
Pasivaišino, pasikalb ė j o, 
palinkėjo Chuladams dar 
daug, daug gimtadienių su
laukti.

Jie atvyko į šią šalį, kaip 
ir dauguma lietuvių, užsi
dirbti sau duoną •— pasida
ryti gyvenimą. Apsigyveno' 
Lowellyje. Ten jie susipa
žino ir suėjo \ į šeimynišką 
gyvenimą. Išaugino du sū
nus ir dukrą. Jų dukra ve
dusi su A. Taraška, dabar 
gyvena Kalifornijoje.

Chuladai ilgų metų veikė
jai ir progresyviai žmonės. 
Dar jauni būdami pradėjo 
skaityti darbi n i n k i š k ą 
spaudą. Atsisakė nuo reli
ginių burtų, pradėjo veikti 
darbininkiškose organizaci
jose ir iki dabar tebeveikia. 
Jie nesiskundžia nei me
tais, nors B. Chulada jau 
sulaukė 78-ių metų am
žiaus, o jo žmona Antosia 
—72. Jie. nuoširdžiai rėmė 
ir remia darbinink i š k a 
spaudą ir judėjimą. Ir šios 
sukakties proga paaukojo 
$10 “Laisvei”. Jie linki 
“Laisvei” dar daug metų 
gyvuoti, nes ji teisingai ži
nias paduoda, gina darbo 
žmonių ir taikos reikalus. 
“Laisvė” nuolatos infor
muoja apie Lietuvą, jos at- 
siekiųius, žmonių gyvenimą 
ir atmuša priešų šmeižtus.

Draugai Chuladai dėko
ja visiems, kurie atsilankė 
į gimtadienio parengimą,' 
komisijai už surengimą, 
gaspadinėms už paruošimą 
m'aisto. Jie taria visiems ir 
visoms didelį ačiū!

Linkiu Chuladams 
katos, laimės ir dar 
gimtadienių sulaukti, 
gi nepavargti darbuojantis 
pažangiečių eilėse.

< S. Penkaūskas 

svei- 
daug

nuolatos gerėja, nes vy
riausybė deda pastangų ge
rinimui žmonių gyvenimo. 
Kadangi Repšienė plačiai 
apibūdino Lietuvos padėtį, 
tai Šukienė, antra turistė, 
jau neturėjo ką pridėti.

Dėkui Repšienei už kal
bą. Ačiū visiems piknike 
dirbusiems, publikai už. at
silankymą, duetui už gražų 
sudainavimą, mokytojui J. 
Dirveliui ir H. Smith už 
pianu priturima.

M. S.

Chicago, 111.
Operavo V. J. Senkevičių

“Vilnies” štabo ilgame
tis darbininkas Vaclovas J. 
Senkevičius rugp. 28 d. pa
sidavė į Hines Veteranų Ii- • 
goninę. Rugpiūčio 30 d. jam 
padaryta rimta operacija.

Norintieji ligonį lankyti 
asmeniškai ar per laiškus, 
prašome kreiptis šiuo adre
su: Wallace J. Senkevich, 
Hines Veteran’s Hospital, 
Room A 103, Roosevelt Rd. 
& 1st Ave.,Hines, Ill.

Linkiu dig. Senkevičiui 
tvirtos ištvermės ir sėkmin
gai pergyvenus operaciją 
vėl dirbti tą svarbų visuo
menišką darbą. Taipgi pra
šau jo žmoną Bronę, “Vil
nies” raštininkę, tvirtai 
pergyventi jos draugo ne
laimę. Pati Bronė dar nese
niai pergyveno skaudžią 
operaciją.

Abiem Senkevičiams lin- 
,kiu daug geros sveikatos.

Vilniete

Worcester, Mass
Spaudos Paramai Didysis

PIKNIKAS
Bus Olympia Parke 

/
Gražią Dainų Programą Atliks

Jonas Sabaliauskas
Duetui akompanuos

Ona Dirveliene

BROOKLYNO AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS 
Nellie Ventimė, Ona Cepu|ienf, Nastė Buknienė, Koste Ručinskienė 

Vadovaujamas Mildred Stensler

Rugsėjo 17 September
Tikimės turėti svečių iš Kalifornijos
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Dovanos Jubiliejaus Proga
Aukų į Jubiliejinį fondą šį sykį gauta sekamai:

Po $1: T. Eimutienė, Port Washington, N. Y.; Paul 
Nelesh, Atlantic City, N. J.; Antanas Kiškiūnas, Nevv- 
ington, Conn.; John Chappas, Des moines, Iowa; Paul 
Chepla, Cleveland, Ohio; Paul Alekna, New Hyde Park, 
N. Y.; P. Švelnikas, Easton, Pa.; P. Gavėnas, Hunting
ton, L. I.; A. Sakalausky, Sun Valley, Calif.; C. Arrison, 
E: Hartford, Conn.; W. Wondzell, Brockton, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame viršminėtiems už puikų fi
nansinį rėmimą laikraščio. Tikimės, kad bus ir dau
giau, kurie padovanos dolerį kita į jubiliejaus fondą.

Laisvės Administracija

Lafsvės skaitytojas, Binghamton, N. Y.........$50.00
William Patten, Gloucester Heights, N. J. ... 50.00 
Jonas Markevičius, Yucaipa, Calif.................. 10.00
Mary Zeikienė, Brooklyn, N. Y......................... 8.00
Baltimorietis ....................................................... 6.00
Jonas Senienas, Gulfport, Fla........................... 6.00
E. Jeskevičiūtė, Whitestone, L. I......... .............. 6.00
Caroline Remeitis (atminčiai vyro Antano),

Berlin, Conn.................................................. 6.00
A. Čerkauskas, Scranton, Pa............................. 5.00
A. Karpavičius, Methuen, Mass......................... 5.00
Mrs. Graunas, Ozone Park, N. Y.....................  5.00
F. Klaston, Huntington Sta., L. 1...................... 5.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y.......................  5.00
J. Kuncas, New Haven, Conn............................. 5.00
A. Antanavičius, Toronto, Canada .................. 5.00
Juozas Janušis, Woodstown, N. J...................... 4.00
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y.......................  3.00
A. Metelionis, St. Petersburg, Fla.................... 3.00
Anna Urba, Bethlehem, Pa................................. 2.00
T. Bachinsky, Kenosha, Wis.............................. . 1.50

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

gi viešpatauja militaristų dik
tatūra. Darbo žmonių meti
nės įeigos vos siekia $60. Tai! 
galima suprasti, koks ten var
gingas yra darbo žmonių gy
venimas.

Apie Lotynų Amerikos pa
dėtį kanadiškis “Liaudies Bal
sas” paduoda sekamų davi
nių :

Michael Best. Toronto Dai
ly Star bendradarbis, apkelia
vęs 14 valstybių Lotynų Ame
rikoje, išvažinėjęs 28,000 my
lių po Lotynų Amerikos šalis, 
štai ką parašė savo laikraš
tyje:

“Lotynų Amerikoje yra 100 
milijonų sunkiai mint ančių 
žmonių.

Tenai yra 130 milijonų gy
venančių žmonėms gyventi ne-, 
tinkamuose namuose.

Tenai yra 100 milijonu be
raščių ir tiek pat sergančių.“

Haiti yra blogiausia. Tenai 
vidutinis žmogaus amžius yra 
35 metai. Beraščiai sudaro 90 
procentų visų gyventojų.

Bolivijoj vidutiniškas uždar
bis siekia vos $100 per metus.

Sakyąit, kad Lotynų Ame
rika labai biednas kontinen
tas? Michael Best rašo:

“ Lotynų Amerika turtinga 
agrikultūrine žeme, minera
lais, geras klimatas, yra daug 
vandens jėgos dėl elektros.“

ŠIRDIS GALI 
REGENERUOTI

Tai paskelbė tarybinis 
mokslininkas N. Sinicynas 
Maskvoje įvykusioje konfe
rencijoje rege n e r a c i j o s 
klausimais. Prieš padary
damas šitokią išvadą, fizio
logas atliko daugiau kaip 
250 operacijų gyvu n a m s, 
E k s perimentatorius šalin
davo nedideles širdies rau
mens sienelės dalis ir jas 
pakeisdavo odos, kaprono ir 
netgi gelumbės skiautėmis, 
kurios buvo tarsi “karka
sas” jungiamajam audiniui 
susidaryti. Vėliau šis audi
nys suaugdavo su raumenų 
skaidulomis, ir širdis įgy
davo naują tvirtą sienelę. 
Mokslininkas laiko, kad ne
tolimoje ateityje, gydant 
miokardo įnfarktus ir šir
dies skilveliai sienų auglius, 
Chirurgai galės pasinaudo
ti atliktų eksperimentų re
zultatais.

—■ ■ I ■■■ -................... —-...........................

KINIJA JAU PARDUODA 
~ AUKSO

- z Londonas. — Londono 
bankui Kinija pardavė 10 
aukso “plytų”. Kinija, kaip 
ir Tarybų Sąjunga, parduo
da aukso užsienyje, kad 
gauti užsienio valiutos, ku
ri yra reikalinga prekyboje.

Velnias ■ skaitytojas
Nepaprastas įvykis įvyko 

vieną 1630 m. naktį Vil
niaus akademijos bibliote
koje.

Atėję rytą į salę, kurioje 
grandinėmis prirak i n t o s 
prie sienų buvo saugomos 
rečiausios ir unikalios kny
gos, tarnautojai pastebėjo, 
kad dingęs labai vertingas 
XV a. kodeksas. Ilgas ir 
kruopštus ieškojimas neda
vė vaisių. O ypatingą nuo
stabą ir sumišimą kėlė tas 
faktas ’kad knyga dingo iš 
pastato, kurį budriai sau
gojo Jėzuitų ordino vienuo
liai.

Bibliotekininkai ir moks-' 
lo vyrai tvirtai įsitikino, 
kad knygą pavogęs velnias. 
Šituo remiantis, bibliotekos 
inventoriaus knygoje buvo 
įrašyta, kad rank r a š č i u 
naudojasi velnias. Kaip pa
sakojama, velnias buvęs 
įrašytas ir i nuolatinių 
akademinės bib 1 i o t e k o s 
skaitytojų sąrašą.

Po kelių deši m t m e č i ų. 
dingusioj! knyga buvo su
rasta Krokuvoje, Jogailos 
universitete. Akade m i j o s 
rankraštį, pasirodo, buvo 
pavogęs vienuolis ir jį labai 
brangiai pardavęs.

Nors ir buvo išaiškintas 
tikrasis įvykis, tačiau tai 
nekliudė sklisti nebūtiems 
dalykams apie velnią - skai
tytoją. Dar 30-taisiais mū
sų šimtmečio metais Jogai
los universiteto bibliotekoje 
ekskursantams buvo rodo
mas šis rankraštis su “vel
nio nagų ir letenų pėdsa
kais.” O patalpos, iš kurių 
dingo knyga, ištisus amžius 
buvo laikomos suterštos ir 
kėlė siauba skaitytojams. 
Dabar jose Vilniaus Valsty
binio universiteto bibliote
kos skaitykla.

NUOSTABI OBELIS
Tarybų Lietuvos kolūkiai 

gavo iš Estijos Harju ra
jono nepaprastos obels skie
pus — jos žydint nepama
tysime: vaisiai užsimezga 
iš karto pumpuruose. Dar 
viena šios obels, pavadintos 
“Stebuklu iš Rae,” ypatybė 
yra ta, kad jos vaisiai yra 
be sėklų (šie medžiai dau
ginami vegetatyviu būdu). 
Be to, ji kasmet duoda ge
rą derlių.

Nuostabioji obelis yra Es
tijos sodininko Jano Raje- 
dos ilgų metų triūso rezul
tatas.

R. Kručas sveiksta Mirė Charles Balčiūnas
Aplankiau sugrįžusį iš 

ligoninės Rapolą Kručą, gy
venantį 65-23 Grand Ave., 
Maspethe, N. Y.

Prieš porą savaičių ap
leidęs ligoninę, Rapolas te
bėra sumenkęs, bet diena 
dienon eina stipryn ir atro
do gana smagus.

Elmhurst ligoninėje jam 
buvo tuo pačiu žygiu pada
rytos dvi rimtos operacijos. 
Taigi turėjo ligoninėje išbū
ti net 7 savaites, kol tiek at
sigavo, kad galėjo būti na
mo paleistas.

R. Kručas, plačiai žmo
ni a s lietuvis fotografas, 
taip pat yra pasižymėjęs 
kaip gabus mėgėjiškų vai
dinimų aktorius. Sako, jog 
turės dar kokį mėnesį pa
silsėti, iki vėl ims savo stu
dijoj fotografuoti.

Linkime Rapolui Kručui 
sėkmingai susveikti ir pil
nai sustiprėti.

Re p.

ĮVAIRIOS žinios
SAKO, JOG JAV ŽMONES 

SIRGS “FLU” LIGA
Washingtonas. — Dr. L. 

L. Terry, JAV sveikatos 
departamento chirur g a s, 
sako, kad ateinantį rudenį 
ir ateinanččią žiemą žmo- j 
nes sirgs influenza.

Jis sako, kad nuo šios li
gos 1957—1960 metais mirė 
virš 86,000 žmonių. Sako, 
kad ji bus pavojingiausia 
tiems, kurie turi širdies 
nesmagumų ir diabitisą.

JAV JAU RAGINA: 
“SAVAS PAS SAVĄ”
Washingtonas. — Atsto

vų Buto nariai ragina JAV 
laivų savininkus, kad jie 
savo laivus netaisytų užsie
nio laivų fabrikuose, o duo
tų taisyti namie. Tatai da
ro m a “nedarbo mažini
mui”.

PATIKO T. SĄJUNGOS 
FILMAS

Venecija, Italija. — Čio
nai buvo rodomas Tarybų 
Sąjungos filmas iš pabaigos 
Antrojo pasaulinio karo: 
kaip TSRS ir JAV kariai 
susitiko Vokietijoje. Filmas 
labai patiko, nes jis siūlo 
taiką ir sugyvenimą visų 
tautų.

PORTUGALŲ PAŽADAI
Luanda, Angola. — Por

tugalijos fašistinė valdžia, 
kad nuraminus Angoloje 
žmonių s u k i 1 imą, pa
skelbė, jog ji suteiks neg
rams lygias teises su bal
taisiais. Angoloje yra 4,- 
500,000 vietos gyventojų 
negrų ir tik 200,000 portu
galų

KASABLANKA BLOKO 
GYNYBOS VADAS

Kairas. — Kasablankos 
valstybių bloką sudaro: 
Marokas, Mali, Gviųėja, 
Gana, Alžyro Liaudies vy
riausybė ir Jungtinė Arabų 
Respublika. Šio bloko gyny
bos jėgų vadu išrinktas ge
nerolas Mohamedas Fawzy, 
egiptietis.

Washingtonas. — Nuo 
pabaigos 1949 metų Jungti
nių Valstijų žmonių pragy
venimas pabrango beveik 
30 procentų. 

«
Londonas. — Anglijos 

karalienė užkvietė atsilan
kyti Indonezijos prezidentą 
Sukamo. Jis kvietimą pri
ėmė.

NEW Delhi. — Italija su
teikia Indijai kreditan už 
$100,000,000 įvairios maši
nerijos aliejaus gavybai.

Praėjusį penkta dieni, 
rugsėjo 1 d., po trumpos li
gos beveik staiga mirė pla
čiai Niujorko lietuviams ži
nomas ir veiklus susipratęs 
lietuvis Kazimieras (Char
les) Balčiūnas. Su šio gero, 
malonaus draugo mirtimi 
netekome dar vieno seno
sios kartos tauraus lietu
vio.

Jau prieš daugelį metų 
mūsų Charles turėjo ,daug 
bėdos su viduriais ir per tū
lą laiką buvo gydomas 
Greenpoint ligoninėje. Bet 
iš tos nelaimės išsigelbėjo 
ir, rodos, buvo, gana gerai 
susveikęs. Tiesa, jis visados 
turėjo rūpintis savo vidu
riais, bet džiaugėsi sveika
tą pataisęs. Deja, prieš po
rą metų vėl turėjo atsidur
ti ligoninėn ir buvo operuo
tas. Po to jau nebegalėjo la-1 
bai aktyviškai dalyvauti 
mūsų lietuviškajam judėji
me, tačiau vistuomet lanky
davo mūsų parengimus. 
Pav. dar dalyvavo ir: pas
kutiniame LLD apskrities 
piknike, bet po to jau labai 
smarkiai vėl pradėjo jį kan
kinti viduriai, per savaitę 
ar daugiau ką tik suvalgy
davo, turėdavo išvemti.

Kadangi, kiek žinoma 
šiuos žodžius rašant, velio
nis nėra palikęs jokio testa
mento ir kadangi niekas iš 
jo artimų giminių prie jo 
nebuvo, tai jo palaikus po
licija paėmė savo “globon” 
ir dabar jo lavonas randasi 
miesto šaldytuve. Taipgi 
dar nežinoma, kaip ir kada 
jis bus palaidotas. Policija 
laukia jo giminių atsišau
kiant.

Kiek mums žinoma, ve- 
lionies artimiausi giminės, 
tai dvi jau senokai mirusio 
brolio dukterys. Bet . kur 
jos dabar randasi, nėra ži
nios. Būtų gerai, kad -jos 
pačios, ar tie, kurie apie 
jas ką nors žino, tuojau at
silieptų.

Po miestą pasidairius
Bronx miesto dalyje sep

tyni vyrai prie karčiamos 
kėlė triukšmą. Policininkas 
John Hart pareikalavo nu
siraminti. Jie paklausė. Bet 
kada jis, užbaigęs savo pa
reigas, ėjo namų link, tai 
tie 7 vyrai užpuolė ji mušti. 
Policininkui į pagalbą pri
buvo ugniagesys. Muštynės 
baigėsi tuo, kad du užpuoli
kai—J. Toughy ir M. Joyce 
pateko į belangę.

New Yorko gyventojai 
jau pradeda priprasti prie 
karščių, kurie siekia apie 
90 laipsnių.

Ateinantį rudenį turėsi
me miesto majoro rinki
mus. Kandidatuoja dabarti
nis majoras Robertas Wag- 
neris; demokratų Tamma
ny vadai stato kandidatu 
Levittą, o respublikonai — 
L. J. Lefkowitzą.

Teisėjas H. Korn nuteisė 
trims metams į pataisos na
mus Ch. McLainą, 18 metų 
amžiaus, kuris pavogtu au
tomobiliu bėgo. Jis sudaužė 
kitą automobilį ir užmušė 
J. Molley, 29 metų mergi
ną.

Health Insurance Insti
tute vedėjai sako, kad da
bar Jungtinėse Valstijose 
yra 121,000,000 žmonių ap
sidraudusių ligoje ir dėl po
mirtinių.

New Yorkas. -—Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė žy
mus filmų artistas Charles 
Coburn. Jis vaidinime daly

davo per 68’ihetus.

Už ką Niujorko demokratai 
pasisakys per “primaries”?
Visiems yrą gerai žino

mas faktas, kad labai daug 
šio didmiesčio lietuvių pilie
čių yra užsiregistravę de
mokratais. Todėl tiems pi
liečiams privalo rūpėti, kas 
bus demokratų partijos 
kandidatu į miesto majo
rus.

Pasisakyti reikės ir bus 
proga ketvirtadienį, rugsėjo 
7 d., kada įvyks nominacijų 
balsavimai. Kiekivenas už
siregistravęs demok ratas 
pilietis turės teisę tarti sa
vo žodį už vieną ar kitą, 
norintį būti kandidatu ru
deniniuose rinkimuose.

Kaip žinia, šiuo tarpu 
New Yorko demokratų tar
pe eina labai aštrus pasida
linimas — pasidalinimas 
tarp dabartinio miesto ma
joro Wagnerio ir Tammany 
Hall klikos, kuriai vadovau
ja De Sapio. Partijos vadai 
nutarė Wagnerio kandida
tūros neberemti. Jie stato 
dabartinį valstijos kontro
lierių Levitt, kuris sutiko 
šokti pagal De Sapio muzi
ką. Tuo tarpu Wagnerio 
kandidatūrą remia šiek tiek

Juozo Cedrono 
dovana “Laisvei”
Praėjusį antradienį ap

lankiau gerąjį “Laisvės” 
draugą Juozą Cedroną. Ta 
proga jis padovanojo “Lais
vei” savo ir žmonos (jau mi
rusi) turėtus du Lietuvių 
kooperacinės" spaudos b-vės 
ir 6 Lietuvių namo b-vės 
Šerus, viso sumoje $160.

Drg. Cedronas, kaip jau 
buvo “L” minėta, yra ne
tekęs regėjimo. Turėjo ope
racijas ant abiejų akių — 
nuimtos kataraktos. Bet 
dėl cukrinės ligos nė šios 
operacijos jo regėjimo neiš- 
gelbėjo.

Jis gyvena pas savo gi
minaitę Mary M o u g h t y 
(neseniai likusi jauna naš
lė), 914 E. 94th St. Tel. 
CL 7-4330.

Marytė labai rūpestingai 
savo gerajam dėdei patar
nauja.

Laisviečiai dėkoja drg. 
Cedronui už dovaną ir linki 
jam geriausios sveikatos.

S. P.

“Daily News” korespon
dentas Jerry Greene rašo 
iš Vakarų Vokietijos. Jis 
pasakoja, kad Jungtinių 
Valstijų ginklai negali pri- 
silyginti prie moderninių 
TSRS ginklų, o ypatingai 
tankų. Jis stebisi, kad JAV 
tiek daug pinigų išleidžia 
apsiginklavimui ir yra “to
li pasilikę nuo TSRS”.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty).—Antr., rugsėjo (Sept.) 5, 1961

pažangesni demokratai su 
buvusiu senatoriumi Leh- 
manu ir Mrs. Rooseveltiene 
priešakyje.

Taigi, ketvirtadienio no
minacijų balsavimuose bus 
nuspręsta, kuris iš tų dvie
jų kandidatų laimės kandi
datūrą į miesto majorus 
ant demokratų sąrašo.

Tenka pažymėti, kad be
veik be jokios išimties visi 
New Yorko organizuoti 
darbininkai yra pasisakę už 
Wagnerio kandidatūrą. To
dėl spėjama, kad jam yra 
proga laimėti nominacijas, 
nežiūrint to, kad prieš jį 
yra išstoję visi aukštieji 
demokratų partijos lyde
riai. Taipgi netenka abejo
ti, kad ir didelė dauguma 
lietuvių demokratų ketvir
tadienį parems Wagnerio 
kandidatūrą.

Kaip ten bebūtų, mes ra
giname lietuvius piliečius, 
kurie yra užsiregistravę de
mokratais, dalyvauti šiose 
n o m i n a c i j ose (“prima
ries”). Balsavimo vietos 
bus atdaros nuo 3 vai. po
piet iki 10 vai. nakties.

Pilietis

Pakeistas Aido choro 
autobuso išėjimo laikas

Aido choro piknikas 
bus didelis

Rašydamas apie kelionę 
autobusu į Aido choro pik
niką pereitame “L” nume
ryje atžymėjau, kad auto
busas išeis nuo Lituanica 
Skvero 12 vai., o nuo Ja
maica Avė. ir 85 St. 12:30 v.

Dabar sužinojau, kad su 
autobusų kompanija pada
ryta sutartis nusako, kad 
autobusas išeis nuo Litua
nica Skvero 12:30, o nuo Ja- 

1 maica Avė. ir 85th Street 
(prie Forest Parkway sto
ties) 1 vai. popiet.

Visi tie, kurie ruošiatės 
busu vykti į Aido choro 
pikniką, prašomi iš anksto 
užsiregistruoti pas aidie- 
čius.

Piknikas, kaip žinia, 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
10, Kasmočiū t ė s sode, 
Great Neck, N. Y. Tikima
si skaįtlingos publikos. Ai- 
diečiai kviečia visus ir visas 
piknike dalyvauti.

V. Kazlauskas

Petrikai baigia vasaroti
D-ras Antanas ir žmona 

Margareta Petrikai atviru
ku pranešė, kad jie jau bai
gia vasarojimą savo vasar
vietėj Catskill kalnyne, ir šį 
antradienį, rugs. 5 d._, būsią 
jau namie, Brooklyne. V.

Henry Winston kalbės 
rugs. 7, New Yorke , 
Henry Winstono draugai? 

ruošia viešas sutiktuves 
ketvirtadienio vakare, rug
sėjo 7 d., Theresa Kotelyje 
(Skyline Ballroom), 2090 
7th Ave. (kampas 125 St.), 
New Yorke.

Tai bus pirmas šio žy
maus komunistų vado vie
šas pasirodymas nuo išlei
dimo ųo iš kalėjimo birželio 
30 d-

Henry Winston aiškins 
dabartinę padėtį. Nepai
sant to, kad jis regėjimą 
kalėjime prarado, vistiek 
atidžiai seka pasaulinę pa
dėtį. Šioje sueigoje taipgi 
kalbės ir jo žmona Edna.

Visi atsilankę galės ska
niai pasivaišinti. Įžanga $2 
asmeniui. Pradžia 7 vai. 
vakare Kviečiami visi da
lyvauti.

IŠMETĖ GATVĖN .
BEDARBIO ŠEIMĄ

Brooklyne, 81 Woodhhull 
St., gyveno skiepe didelė 
Formisanų šeima: vyras, 
žmona ir 10 vaikų. Gyveni
mo namų inspektoriai sura
do, kad patalpa netinkama 
gyvenimui ir reikalavo šei
mą susirasti kitus kamba
rius.

Buvo radę, bet namų sa- 
I vininkai nenori tokią skait
lingą šeimą įsileisti. Prašy
ta pagalbos Welfare ir gy
venimo namų įstaigose. Bet 
veltui. Pagaliau miesto mar
šalas šeimos rakandus iš
mėtė į gatvę. Anthony For- 
misano serga, negali dirbti. 
Jo žmona turi širdies ne
smagumų.

Rugpjūčio 31 diena jau 
j buvo 21-ma diena New Yor- 
I ke, kada karštis siekė virš 
90 laipsnių. * b

Laivu “United States” į 
Europą išplaukė buvęs JAV 
valstybės sekretorius Ja
mes Byrnes. Jis kalbėjo 
apie tai, būk TSRS “nori 
karo”. Bet išvyko į Europą. 
Reiškia, Byrnes netiki savo 
žodžiams, nes jeigu lauktų 
karo, tai nevyktų į Europą.

Nusišovė policijos kapi
tonas Ed. McKerržie. Sako
ma kad sirgo. Liko jo žmo* 
na ir trys vaikai.

Shelton, Conn. — Bitė 
įskrido į namą ir įkando 
Antaną Martinką. Jis tuo
jau mirė.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
jvyks Rugsėjo-September 8 dieną, 
svetainėje 1150 N. 4th St., 7.30 vai. 
vakare. Bus išduotas raportas ia 
jvykusio pokylio pas Ramanauskus, 
ir bus svarstomi nauji sumanymai 
rudeninės kultūrinės veiklos srityM 
Pakalbinkite naujų žmonių jsirašjlu 

' j kuopą. Valdyba (69-70)

SO. BOSTON, MASS.
A. D P. Klubo mėnesinis susirin

kimas nukeltas i antrą sekmadieni, 
Rugsėjo-September 10 dieną. Po 
vasarinės pertraukos Šis bus pir
mas susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų atlikti. Valdyba (69-70) i

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD vietinės kuopos susirin

kimas jvyks ketvirtadieni, Rugsėjo- 
September 7 d., 8 vai. vakare, L. A. 
P. klubo svetainėje, 318 W. Broad
way.

Visus narius prašome dalyvauti, 
nes bus nominuojami kandidatai j 
centro valdybą. Taigi susirinkite ir 
atlikite savo pareigą kaip Drau
gijos nariai.

Taipgi bus ir LDS 62 kuopos su
sirinkimas, būkite susirinkime ir už
simokėkite duokles. Valdyba

(69-70)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, Rugsėjo-Septera- 
ber 6 d., 7:30 vai. vakare, 1O2j®2j, 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visus 
narius kviečiame dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, ateikite ir už
simokėkite. Protokolų sekrtorius

(69-70)




