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KRISLAI
O rėks, kai bus paimti nagan. 
Kodėl tik penki?
Sveikas pasiūlymas. 
Kam mums ten lįsti? 
Galė’3 gražiai pasirodyti. 
Vajaus pradžia.
Mūsų LLD reikalai.

— Rašo A. Bimba — 

f^kaitome pranešimą iš Ro
mos, kad Lenkijos vyskupai su 
kardinolu Višinskiu priešaky
je paskelbė “ganytojišką laiš-; 
ką.” Tas laiškas, džiaugiasi i 
kunigų “Draugas,” (spalio 101 
d.), “duoda kunigams nurody-! 
mus vieningai ir ryžtingai pa
sipriešinti neteisėtiems val
džios potvarkiams.”

Vadinasi, kunigams vyskupų 
įsakyta laužyti įstatymus, ko
voti prieš valdžią.

Kaip atrodytų, jeigu Ame
rikos katalikų vyskupai tokius 
įsakymus duotų kunigams ir 
parapijonams?

Lenkijos dvasininkai sušilę 
ieško bėdos. Na, o kai valdžia 
paims juos nagan už laužymą 
įstatymų, jie rėks kaip už lie
žuvių kariami. Rėks prieš len
kų valdžią ir kunigų “Drau
gas.”

Vargiai kas išeis iš mūsų 
vyrausybes užsispyrimo duoti 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
tik penkis pagalbininkus. So
cialistinis pasaulis veikiausia 
r<«4itiks. Mat, iš tų penkių 
trys būtų Amerikos bloko ša
lininkai, o tik vienas iš socia
listinių tautų.

Atrodo, labai priimtinas tu
rėtų būti Tarybų Sąjungos pa
siūlymas turėti šešis pagalbi
ninkus. Trys nuo kapitalisti
nių kraštų, du nuo socialisti
nių tautų bloko ir vienas af
rikietis, neutralus.

Šiomis dienomis per Angliją 
ir Japoniją Chruščiovas patei
kė. naujus pasiūlymus Vokie
tijos klausimo išsprendimui.

Pripažinkime abidvi Vokie
tijas, neprileiskime abiejų 
ptie atominių ginklų, abidvi 
priimkime į Jungtines Tautas. 
x Praktiški ir išmintingi pasiū
lymai, verti didžiausio visų dė
mesio.

Kas nors panašaus turės 
įvykti. Vokietijos klausimas 
amžinai kaboti ore negalės. 
Pamatysite.

Pagal Ženevos sutartį Šiau
rinio ir Pietinio Vietnamu rei
kalus tvarko Tarybų Sąjunga 
i/ Anglija. Bet štai dabar mū
sų vyriausybė kalba apie ko- 
k^ ten amerikiečių militarinę 
pfgalbą Pietiniam Vietnamui.

Jokios teisės ten mes kištis 
neturime. Tegu rūpinasi Ang
lija ir Tarybų Sąjunga. Mūsų 
lindimas į ne savo reikalus tik 
padidins įtampą tame pasau
lio kampe.

Džiugu, kad- visoje eilėje 
kolonijų bus suruošti mūsų 
mylimai viešniai iš Italijos, 
Kastancijai Menkeliū n a i t e i 
končertai. Puiki jai proga 
dar kartą su savo gerai išla
vintu balsu pasirodyti mūsų 
publikoje.

Nepamirškite, kad Kastanci
ja dainuos “Laisvės” koncerte 
lapkričio 12 dieną. Ruoškitės 
dalyvauti.

Ar žinote, kad visiems la
bai / patiko Kastancijos 

; Menkeliūnaitės ir Onos Čepu
lienės duetas? Jų balsai pui
kiai derinasi. Malonu kiaušy- 
"k ____

>ri)ar per anksti kalbėti apie 
“Laisvės” vajaus rezultatus. 
Paprastai ima laiko vajui iš-

(Tąsa 6-tam pusi.)
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Pasmerkė negrų vadovą už 
tai, kad jis kovoja

Įžymūs amerikiečiai prieš 
vykdymą McCarrano akto

Niujorkas. — AFL-CIO
Vykd. komiteto suvažiavi
mas viešai ir atvirai pa
smerkė negrų vadovą, Por
terių unijos prezidentą A. 
P. Randolphą, už tai, kad 
jis kovoja dėl suteikimo 
negrams lygių teisių su bal
taisiais darbo unijose.

Randolph, kaip jau žino
ma, seniai yra pareiškęs 
savo nuomonę, kad AFL- 
CIO unijose negrai yra pa
neigti. — jie negauna dar
bų, jie visaip “stumiami ša
lin.”

AFL-CIO prezidentas 
Meany dėl to labai supyko 
ant Randalpho. Kadaise 
buvo išrinkta speciali ko
misija, kad “ištirtų visą 
padėtį”, ar Randolpho nu
sikaltimai yra teisingi. Da
bar komisija raportavo,

Prasideda TSRS22-asis 
komun. suvažiavimas
Maskva. — Spalio 17 die

ną Kremliaus rūmuose pra
sideda XXILasis TSRS Ko
munistų partijos suvažiavi
mas.

Tai bus bene svarbiau
sias komunistų suvažiavi
mas. Jame bus priimta nau
ja Komunistų partijos pro
grama, nustatanti gaires 
tarybinėms tautoms i ko
munizmą.

Suvažiavime, dalyvaus ir 
kitų kraštų komunistai vei
kėjai. Jų tarpe bus ir JAV 
komunistų atstovai.

Sako: bus mūšiai’ jei 
francūzai nesitrauks
Tunis. — Tunisijos pre

zidentas Borguiba pareiš
kė : jei francūzai neištrauks 
savo militarinės bazės iš 
Tunisijos, tai prasidės nau
ji mūšiai; tunisiečiai, sako 
prezidentas, nenustos ko
voję, kol jų krašte bus mi
litarinės francūzų imperia
listų bazės.

Taip kalbėjo prezidentas 
Borguiba Tunisijos -parla
mente. Jis sakė, jog tuo 
klausimu jau yra pasiųsta 
Francūzijos valdžiai nota.

IŠKILMINGAI 
ATŠVENTĖ 
12-KAMETINES

Berlynas — Vokietijos 
Demokratinė Respubl i k a 
iškilmingai atšventė savo 
dvylikametinę sukaktį. Iš
kilmėse dalyvavo ir Tarybų 
Sąjungos premjero pava
duotojas Mikojanas. Jis sa
kė, kad neužilgo -Tarybų 
Sąjunga sudarys su Rytų 
Vokietija taikos sutartį, ar 
tas kam patiks, ar nepatiks.

Maskva. — Čia tapo iš
leistas knygoje rinkinys 
Boriso Pasternako poemų, 
sukurtų iki 1960 metų, ku
riais jis mirė.

kad jo kaltinimai “nėra tei
singi”, todėl jį viešai pa
smerkė.

Bet Randolphas pareiš
kė, jog šis jo kritikavimas 
yra vienšališkas. Jis sakė 
ir sakysiąs, kad negrai ne
turėjo ir nebeturi lygių tei
sių tūlose darbo unijose, 
kurios priklauso prie AFL- 
CIO federacijos.

Randolphas sakė, kad ir 
šiandien AFL-CIO darbo 
unijose negrai skaitomi 
“antrosios klasės pilie
čiais.”

Spėjama, kad šis AFL- 
CIO suvažiavimo pasisaky
mas negrų reikalų darbo 
unijose ne tik nesutvirtins, 
bet dar labiau kenks, o tuo 
būdu darbo unijose negrų 
darbininkų nepasitenkini
mas vis labiau ir aštriau 
pasireikš.

Nepriimsime arabų, 
sako Ben Gurion

Jeruzalė. — Izraelio 
premjeras Ben Gurion pa
reiškė, kad jis nesutiks grą
žinti arabus, kuriuos išme
tė iš Izraelio.

Apie vienas milijonas 
arabų buvo išvyti iš Izrae
lio, ir šiandien jie gyvena 
Jordane, Lebanone, Sirijo
je arba Egipte. Jie ten bai
siai skursta, nes gyvena iš 
pašalpų, kurias teikia ki
tos valstybės.

Tuos arabus žydai išvijo, 
nors arabai ten gyveno per 
šimtus metų. Atėmė iš jų 
visą turtą ir plikus 
paliko badauti arba mirti.

Šį žydų pasielgimą su ara
bais kultūringoji žmonija 
skaito barbariškiausiu žy
giu žmonijos istorijoje.

Prezidentas Kenedis 
nusiminęs

Prezidentas Kenedis sa
kė kalbą North Carolina 
universitete. Jis pareiškė 
įdomų dalyką. Sakė prezi
dentas: šiandien JAV kovo
ja prieš komunizmą, bet 
kuo ta kova baigsis, dar 
niekas nežino. Komunizmas 
veda kovą prieš kapitaliz
mą, o kadangi mes, JAV 
žmonės, kapitalizmą gina
me, tai dar nežinia, kaip 
viskas bus.

Komunizmas, sakė prezi
dentas, yra galingas, ir 
jis visa daro, kad nugalėtų 
kapitalizmą.

AREŠTAVO 114 NEGRŲ
McComb, Miss. — Či£ po

licija areštavo 114 negrų 
studentų, kai jie buvo su
ruošę protesto mitingą prie 
miesto rotušės. Demonst
rantai pasisakė prieš segre
gaciją mokyklose. Policija 
nemaža studentų apmušė, 
o paskui 114 suvarė į kalė
jimus.

JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.

PUNKTAI
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 949
Geo. Shimai(is, Brockton, Mass. ........................ 936
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn. 360
K. Kasulis, Worcester, Mass........... . .....................  346
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa..................................... 180
S. Penkauskas, J. Blažonis, V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass................................................ 144
Scranton, Pa............................................................ 108

I . Rochester, N. Y........................................................ 84
C. Belunas, Detroit, Mich....................................  36
New Jersey vajininkai ....................... .................. 32

Gearge Shimaitis, Brockton, Mass., smarkiai dar
buojasi. Jis prisiuntė pluoštą atnaujinimų, siekiasi į 
pirmą vietą.

Iš Lawrence, Mass., gauta žinia, kad darbuosis trys 
(Tąsa 6-tam pusi.)

Nikita Chruščiovas apie
Vokietijas

Maskva. — Premjeras 
Chruščiovas dar kartą pa
reiškė savo viėšą nuomonę 
apie tai, kaip turi būti su
tvarkyti Vokietijų reikalai.

Jis sakė, kad abidvi Vo-! 
kieti jos, Rytų ir Vakarų, 
turi būti pripažintos kaip 
nepriklausomos valstybės.

Sakė, abidvi • Vokietijos 
turi būti priimtos į Jungti
nes Tautas.

Sakė, abiejose Vokietijo- 

Vėliausios žinios
Maskva, spalio 16 d. —

Šiandien čion jau suvažia
vo delegatai į K. P.XXII‘-ą- 
jį suvažiavimą, kurio sesi
jos tęsis gal daugiau kaip 
savaitę. Suvažiavimas vadi
namas Komunizmo staty
tojų suvažiavimu. Jo sesi
jos prasideda spalio 17 d. 
naujoje, tarp Kremliaus 
sienų pastatytoje auditori
joje, kur telpa 6,000 žmo
nių. Šiandien TS KP turi 
apie 9,000,000 narių.

Maskva. — šiemet Tary
bų Sąjungoje buvo geras 
derlius, kaip skelbia prane
šimai iš visų tarybinių res
publikų.

Washington. — JAV šie
met pardavė Jugoslavijai 
apie 30 reaktyvinų (jet) 
lėktuvų.

Tel Aviv, Izraelis.—Adol
fas Eichmanas, sėdėdamas 
kalėjime Izraelyje, baigia 
rašyti savo atsiminimų kny
gą. Kaip žinia, Eichmanas, 
— baisus budelis, — yra su
rastas Izraelio teismo kal
tu ir laukia teismo nuo
sprendžio dėl to, kokia jam 
bus duota bausmė.

Piraeus> Graikija. — 
Graikijos teismas nuteisė 
amerikietį jūreivį R. T. 
Ranney ( iš Canute, Kan.) 
mirčiai už tąi, kad jis už
mušė du graikus’jūreivius.

ir Berlyną
se visokie branduoliniai 
ginklai turį būti uždrausti 
vartoti. - ..

Chruščiovas pare i š k ė, 
kad Oderio-Neisse rubežius 
turi būti pripažintas kaip 
pastovus rubežius t a r p į 
Lenkijos ir Vokietijos.

Tarybų Sąjungos prem
jeras tai pareiškė atvirame 
laiške Britanijos Darbo 
partijos (kairiojo sparno) 
atstovui Emanuel Shinwe- 
liui.

Paryžius. — Francūzi jo
je nekantriai laukiama, kas 
bus toliau: mat, dešinieji 
elementai rimtai darbuoja
si sukilti ir nuversti de 
Gaulle valdžią.

Hong Kong. — Kinija ir 
Burma padarė .papildomą 
sutartį dėl sienų (rubežių) 
tarp šitų abiejų valstybių.

Washington. — JAV vy
riausybė per sekamus ket
verius metus pažadėjo Pa
kistan™ už $621,500,000 vi
sokių žemdirbystės praduk- 
tu. Pakistanas užmokės 
Amerikai savo pinigais, bet 
tuos pinigus Washington© 
valdžia naudos kitokiai pa
galbai Pakistanui.

Washington. — Preziden
tas Kenedis pasiuntė Vaka
rų Vokietijos premjerui 
Adenaueriui svarbų laišką 
Rytų Berlyno ateities klau
simu.

Maskva. — Į Maskvą da
lyvauti TS KP XXII-ajame 
suvažiavime atvyko didžiu
lė Kinijos Liaudies Respub
likos delegacija, vadovau
jama premjero Čou 'Eh-la- 
jaus.

Paryžius. — Sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė dešiny
sis socialistų vadas Paul 
Ramadieras. ,

New York. — 322 įžymūs 
amerikiečiai pasiuntė pre
zidentui Kenedžiui prašy- 
mą-reikalavimą, kad jis ne
vykdytų gyveniman Mc
Carrano akto, kad neareš
tuotų ir nebaustų JAV 
žmonių dėl to, kad jie nesi- 
registruoja.

Taip pat šitie piliečiai 
reikalauja, kad prezidentas 
nevykdytų ir Smitho akto, 
sulyg kuriuo valdžia turė
tu areštuoti ir bausti žino
mus komunistus už tai, kad 
jie priklauso JAV Komu
nistų partijai. Peticijoje sa
koma, kad JAV Aukščiau
siojo teismo sprendimai, 
paskelbti š. m. birželio 5 
dieną, stato pavojun visus 
amerikiečius, visa mūsų 7 V C
kraštą.

Tarp pasirašiusiųjų po 
peticija yra du metodistų

Programa, kaip daina, 
sako V. Šulginas

Maskva. — Vąsilius Šul
ginas paradų laišką “Izves- 
tija laikraščiui, kuriame la
bai giria TS Komunistų 
partijos programą. Ši pro
grama skamba “kaip dai
na, dar geriau: kaip simfo
nija”, sako jis. Tai doku
mentas apie žmonijos atei
ties laimę, pabrėžia jis.

Šulginas — senas rusas, 
buvęs carinės dūmos atsto
vas; buvęs dūmos komisijo
je, kuri priėmė iš caro Mi
kės atsistatydinimo aktą 
1917 metais. Po spalio re
voliucijos jis pabėgo į už
sienį. o šiuo metu gyveha 
Tarybų Sąjungoje ir atsi
šaukia į rusus emigrantus, 
kad jie grįžtų į savo gimtą
ją šalį.

Daug dirba, tai negalįs 
stoti teisman

New York. — William 
de Keening, tapytojas, ne
gali stoti teisman-dėl to, 
kad per daug jis dirba, esąs 
užimtas. Taip pasakė jo 
advokatas Mr. Eastmanas.

Dailininką traukia teis
man tūlas inžinierius už 
tai, kad pastarajam buvo 
išgrūsti dantys muštynėse, 
kuriose girtas dailininkas 
“pasireiškė.” Muštynės įvy
ko saliūne Greenwich Vil
lage rajone, Niujorko mies
te. Teisėjas McGivern pa
sakė : “Gerai, pažiūrėsim, 
pamatysime?’

NEGRAS AUKŠTOJE 
VIETOJE

St. Louis, Mo. — Chester 
•El Stovall tapo paskirtas 
miesto gerovės (welfare) 
direktorium. Tai aukšta, 
įžymi vieta; tai pirmas 
toks atsitikimas St. Louis 
miesto istorijoje.

Stovall pradėjo šias par
eigas eiti su spalio 1 d. Jis 
yra 53 metų amžiaus. 

vyskupai — Lloyd C. Wic- 
ke, iš New Yorko, ir Edgar 
Love, iš Baltimorės, taipgi 
protestantų episkopalų vys
kupas Walter Mitchell, iš 
Kalifornijos.

Be to, po peticija, tarp 
kitų, pasirašė šeši univer
sitetų bei kolegijų profe
soriai.

Prezidentui pasiųs toje 
peticijoje sakoma, kad Mc
Carrano ir Smitho įstaty
mai stato pavojun ne tik 
komunistinę organizaciją, 
jie stato pavojun visus 
amerikiečius.

Panašiai skelbia ir JAV 
Komunistų partijos vado-' 
vai. Jos generalinis sekreto
rius Gus Hali išleido specia
lų pareiškimą, kuriame nu
rodoma, kokin pavojun ši
tie įstatymai stato visus 
Amerikos žmones. Pradėti 
areštuoti ir bausti komu
nistus už tai, kad jie turi 
savo marksistinę filosofiją, 
kitokią pažiūrą į gyvenimą, 
galima, bet kur tai nuves? 
Areštuos komunistus, 
areštuos paskui ir ne komu
nistus, bile nužiūrimus, ka
pitalistinei klasei nepatin
kamus asmenis, sako pa
reiškimas.

PADĖTI VAINIKAI
/. f

Berlynas. — Spalio 7 d. 
12-ųjų Vokietijos Demokra
tinės Respublikos įkūrimo 
metinių proga buvo padėti 
vainikai socialistų kapinė
se Fridrichsfelde, o taip 
pat prie paminklo tarybi
niams kariams, žuvusiems 
mūšiuose prieš hitlerinį fa
šizmą, Treptov-parke.

Ceremonijoje, kurios me
tu buvo padėti vainikai, da
lyvavo VVSP CK pirmasis 
sekretorius, VDR Valsty
bės tarybos pirmininkas V. 
Ulbrichtas ir kiti vadovau
jantieji VDR vei k ė j a i, 
TSRS partinė - vyriausybi
nė delegacija, kuriai vado
vavo TSKP CK Prezidiumo 
narys, TSRS Ministrų Ta
rybos pirmininko pirmasis 
pavaduotojas A. Mikojanas 
ir kitų socialistinių valsty
bių partinės - vyriausybi
nės delegacijos.

------------------
SUOMIJOS 
PREZIDENTAS 
KELIONĖJE

Helsinkiai. — Suomijos 
prezidentas Urho Kekko
nen išvyko į Kanadą, o iš 
ten, po trumpo laiko, vyks 
į JAV. Iš viso jis žada Ame
rikoje pabūti apie tris sa
vaites.

Maskva. — Rusų Federa
cinė Socialistinė Respubli
ka nutarė iškelti savo že
mės ūkio ministeriją į Ja- 
chroma valstybinį ūkį, apie 
35 mylios atstoję nuo Mas
kvos. f

Ten tapo pastatyti minis
terijai rūmai, taipgi gyve
namieji namai ministerijos 
tarnautojams.

/
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Kaip baisiai sunki jų kova
KARTAIS SUNKU MUMS ir įsivaizduoti, kaip 

sunki yra juodosios spalvos žmonių kova prieš rasinę 
diskriminaciją. Ją pilnai suprasti gali tik tie, kurie tie
sioginiai yra jon įsitraukę.

Štai žinia iš Knoxville, Tenn. Mieste yra trys teat
rai, kurių negrams durys yra uždarytos. Susimobilizavo 
Negro Knoxville College studentai ir pradėjo teatrus pi- 
kietuoti. Juos puolė pasiutusi baltoji policija. Penkias
dešimt jaunų studentų sukimšta į kalėjimą. Bus teisia
mi. Daugelis veikiausia pateks į sunkiųjų darbų kalėji
mą “už ramybės drumstimą”.

Panašių įvykių pilna visose pietinėse valstijose. 
Tikrais didvyriais reikia laikyti tuos jaunuolius, kurie 
prieš tą biaurią neteisybę ir nelygybę stoja į pasiauko
jančią kovą.

Aukščiausiojo teismo klaida
MUMS ATRODO, kad mūsų šalies Aukščiausiasis 

teismas padarė istorinę klaidą, patvirtindamas savo pir
mesni nutarimą, kad Komunistų partija turi užsire
gistruoti “kaip užsienio valstybės agentūra”. Žinoma, 
partija atsisakys registruotis. Taip yra pasakę partijos 
vadai—sekretorius Gus Hali, pirmininkė Elizabeth 
Flynn ir kiti.

Generalinis prokuroras Robert Kennedy žada vers
ti partiją registruotis. Vadinasi, gali prasidėti nauji per
sekiojimai — areštai, teismai, kalėjimai tiems, ’kurie 
stovi partijos priešakyje.

Ar tai sveika, ar tai gera mūsų demokratijai? Ne, 
nesveika. Gero nebus, o žalos bus.

Didžiai klysta tie, kurie tuo džiaugiasi ir mano, kad 
komunistų persekiojimas paliečia tiktai komunistus. Tai 
paliečia kiekvieną amerikietį, nes tai yra užpuolimas 
ant jo teisės organizuotis ir priklausyti .tokiai partijai, 
kokią jis pasirenka, kokia jam patinka. Ilgainiui šitas 
persekiojimas bus permestas prieš kitas politines gru
pes. Juk lygiai taip Vokietijoje Hitleris pradėjo nuo ko
munistų. -Lygiai taip kruvinusios Smetona Lietuvoje 
pradėjo savo fašistinę karjerą, sušaudydamas keturis 
komunistų vadus. Taip atsitiko Italijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje ir kitur. Persekiotojai, nuvarę komunistus į 
pogrindį, griebėsi teroro prieš visas politines grupes. 
Ir istorija jau žino rezzultatus.

Netenka ne kalbėti, jog tą tiesą supras daug ame
rikiečių, kurie nieko bendro neturi su Komunistų parti
ja, bet ateis jai talkon jos kovoje už panaikinimą McCar-> 
ran ir Smith aktų, pagal kuriuos komunistai persekioja
mi. Tai puikiai juk įrodė ir neseniai Niujorke įvykęs de
mokratinėms teisėms ginti platus suvažiavimas. Jame 
tik saujelė tebuvo komunistų. Jame 90 procentų dalyvių 
sudarė nepartiniai žmonės, kurie yra susirūpinę Ameri
kos demokratijos ateitimi.

Taip pat netenka abejoti, jog, laikui bėgant, pasi
keis sąlygos ir pats Aukščiausiasis teismas bus privers
tas pakeisti savo nusistatymą. Teismo nutarimas padary
tas tirštoje šaltojo karo atmosferoje. Bet mes tikime, 
kad toji atmosfera nesitęs amžinai. Mes esame įsitikinę, 
Isad Amerikos demokratija nesiduos palaidojama tų, 
kurie laikinai sėdi šalies vyriausybėje, Kongrese bei 
Aukščiausiajame teisme. Visa istorija kalba už žmonių 
teisių plėtimą, o ne siaurinimą.

Ar vėl istorija kartojasi?
JUNGTINIŲ TAUTŲ Asamblėjos sesijoje kalbėjo 

Kubos užsienio reikalų ministras Dr. Raul Roa. Jis sakė, 
kad jau vėl ruošiamas yra naujas užpuolimas ant Ku
bos. Girdi, visoje eilėje Floridos vietų iš pabėgėlių ruo
šiama ir lavinama armija,invazijai.

Apie tai šiomis dienomis panašių duomenų buvo ir 
Niujorko laikraščiuose. Buvo įvardytos ir vietos, kurio
se tokia armija yra ruošiama.

• Bet pasiima balsą mūsų šalies delegacijos galva po
nas Adlai Stevensonas ir griežtai paneigia Dr. Roa kal
bą. Girdi, nieko panašaus niekur nėra daroma.

Kuo dabar tikėti? Atsimename, kad panašiai buvo 
Jungtinės Valstijos kaltinamos anoje Asamblėjos sesijo
je per Kubos atstovą, ir kad panašiai tas pats Stevenso
nas ir tada kaltinimą paneigė, bet beveik tą pačią dieną 
invazija buvo padaryta. Prisieina susirūpinti.

Nejaugi istorija pasikartos?

Sirija atsisteige
• ' DABAR JAU AIŠKU, kad Sirijos atsiskyrimas nuo 
Egipto yra baigtas. Ją jau pripažino visa ėdė valstybių, 
kurių tarpe randame Jungtines Valstijas ir Tarybų Są
jungą. Beveik tikra, kad Sirijai bus sugrąžinta teisė ne
priklausomai dalyvauti ir savo vardu kalbėti Jungtinėse 
Tautose.

Gerai, kad Egipto vyriausybė su Nasseriu prieša
kyje nė nebandė ginklais palaikyti Siriją Jungtinėje 
Arabų Respublikoje. Išvengta konflikto ir kraujo pra
liejimo.

DAR VIENAS 
NEVIERNAS 
PRANAŠAS .
Kanadiškių klerikalų “Tė

viškės žiburiuose” (spalio 5 
d.) J. M. Žiugžda didžiuoja
si gerai perskaitęs visą Ta
rybų Sąjungos * Komunistų 
partijos naujosios progra
mos projektą. Išplūdęs Ta
rybų Sąjungos vad o v y b ę 
“kruvinais valdovais,” kle
rikalų rašeiva priėjęs rūs
čios išvados, jog šitos pro
gramos “įvykdyti negali
ma, ir kad tai aišku iš pir
mo pažvelgimo.”'

Vadinasi, susilaukėme 
vieno nevierno Tamošiaus 
bei pranašo. Taip ir eina 
per visus paskutinius ,40 
metų su viršum. Kiekvie
nas socialistinio krašto žy
gis bei pasimojimas vis su
silaukia seno ir nudėvėto 
linkėjimo: tai tik utopija 
(tuščia, saldi svajonė). Bet 
kiekvienas užmojis buvo 
įvykdytas. Atrodo, kad to
kiems pranašams vietos ne
bepaliko. Deja, paskelbus 
naujosios programos pro
jektą apie žygį į komuniz
mą, vėl atsirado neviernųjų 
Tamošių. J. M. Žiugžda nė
ra išimtis.

Tuo tarpu, žinomą, Tary
bų Sąjungos žmonės ir jų 
vadovybė sieks savo didžio
jo tikslo, nekreipdami nė 
mažiausio dėmesio į tokius 
pranašus. Remiantis paty
rimais praeityje, netenka 
abejoti, jog visi pagrindi
niai tikslai,, nubrėžti pro
gramos projekte, kuris, be 
abejonės, bus užgirta^ busi
majame Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos Xlj( su
važiavime, bus- pilnai pa
siekti, gyvendinti.

PAKVAIŠUS BOBA, 
AR SUGEDĘS 
REDAKTORIUS?

Chicagos menševikų laik
raštyje tilpo “Iš Lietuvos 
sugrįžusios čikagiškės įspū
džiai.” Kadangi nėra au
torės pavardės, tai labai ga
limas daiktas, kd tie įspū
džiai yra pačios redakcijos 
iškepti. Juk tai ne įspū
džiai, o pakvaišusios bobos 
plepėjimai. Tik visiškai su
niekšėjęs redaktorius savo 
laikraštin tokius melagin
gus plepalus, tokius biau- 
rius šmeižtus prieš Lietuvą 
tegali talpinti savo laikraš
tyje.

Pavydžiui, “čikagiete” ra
šo:

“Visiems Lietuvos ūki
ninkams atimta žemė, kai
mai ir viensėdžiai išdras
kyti, išgriauti ir sudeginti, 
Sodai iškirsti, šuliniai už
akę. To gražaus, ramaus ir 
turtingo Lietuvos kaimo jau 
nėra. Nėra ir taikaus, pro- 
duktingo darbo. • Dingo gė
lės., sodai, darželiai. Liko 
tiktai skurdas, vargas ir ai
manos.”
, Paimkime kaimus ir vien
sėdžius. Argi kalta tarybinė 
santvarka, kad Lietuvoje 
nebėra kaimų? Juk kaimai 
buvo išdraskyti dar buržua
zijai valdant Lietuvą, prieš 
antrąjį karą. Juk tai pui
kiai žino ir “Naujienų” re
daktorius, o deda “čikagie- 
tės” šmeižtą prieš Tarybų 
Lietuvą be jokios pastabos.

Melas, kad nebėra vien
sėdžių. Tai kur tie Lietu
vos žmonės gyvena — miš
kuose? Pastebėjome, kad 
paskutiniame (XIII) Lie
tuvos Komunistų partijos 
suvažiavime plačiai buvo 
kalbėta apie atsteigimą kai
mų, apie sutraukimą vien

sėdžių atgal į kaimus. Tie 
kaimai, žinoma, bus naujos 
formos. Bus moderniški, pa
našūs į miestelius.

Arba “namai išgriauti ir 
sudeginti.”. Vadinasi, žmo
nės gyvena urvuose. Tiesa, 
Lietuvoje buvo nemaža na
mų išgriauta ir sudeginta, 
bet ar tai kalta Lietuvos ta
rybinė vyriausybė? Argi tą 
baisų darbą neatliko tos 
“čikagietės” ir “Naujienų” 
redaktoriaus palaiminti gal- 
variezai hitlerininkai ir jų
jų padėjėjai, lietuviškieji 
banditai (buržuaziniai na
cionalistai)? Juk tai istori
ja. Tai primesti tarybinei 
santvarkai' gali tik visiškai 
suniekšėję sutvėrimai.

Tas pats su sodais? Juos 
iškirto ir sunaikino dau
giausia dar prieškariniais 
laikais, kai kaimai buvo 
dalijami į viensėdžius. KeD 
damiesi iš kaimo į viensė
džius žmonės negalėjo nusi
nešti sodų. Tai irgi istori
nis faktas.

Arba, “dingo gėlės, darže
liai.” Na, o visi turistai, 
kurie buvo Lietuvoje, tvir
tina, kad visur jie buvo Lie
tuvos žmonių pasitikti su 
gėlėmis. Jie stebisi, iš kur 
šiandien L i e t u v o je tiek 
daug gėlių randasi. O “či- 
kagietė” nematė nė vienos 
gėlės, nė vieno darželio!

Beje, kitoje vietoje šita 
pakvaišėlė plepa, kad senas 
kaimas buvęs turtingas, 
kad “ir neturtingiems ūki
ninkams vis.užtekdavo, duo
nos iki rugiapiūtės. Gi 
faktas yra, kad šimtai ir 
tūkstančiai J Lietuvos ūki
ninkų pavasarį pristigdavo 
duonos; kad. savo karves tu- 

,rėdavo nešte;išnešti iš tvar
tų į: laukus. . :

Taip pat “čikagiete” per 
akis meluoja^ kai sako, kad 
šiandien Lietuvoje sveika
tos reikalai- apleisti, kad 
Lietuvos gydytojai negali 
žmonių gydyti, nes, girdi, 
jie “neturi gydymui prie
monių.” Vis gi, kurie lan
kėsi Lietuvoje,^ pasakoja, 
koks didelis Lietuvos žmo
nių laimėjimas yra pasiek
tas gydymo srityje. Gydyto
jo pagalba pasidarė pasie
kiama žmonėms ir pačiose 
tolimiausiose vietovėse. Vi
sur veikia ligoninės. Net ir 
gimdymas perkeltas iš na
mų į ligonines.

žodžiu, “čikgietes” (grei
čiau pačios “Naujienų” re
dakcijos iškepti) plepalai 
apie šiandieninę Lietuvą 
yra melas bei šmeižtas nuo 
pradžios iki galo. Jų tiks
las suprantamas: dar la
biau užnuodyti menševikų 
laikraščio skaitytojus prieš 
savo senąją tėvynę.

RĖKTI JIE, ŽINOMA, 
RĖKIA...

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” pastebi:

“Susirūpinę Berlyno klau
simu amerikiečiai,/bet dar 
labiau, juomi susirūpinę vi
sokį veiksniai. Skaitant lie- 

ituviškus veiksnių laikraš
čius galima pamanyti, kad 
ne Berlyno, o Klaipėdos rei
kalai svarstomi. Nesvietiš
kas riksmas prieš bet ko
kius kompromisus, vedan
čius prie susitarimo. Visi 
blaiviau galvoją pasidarė 
jiems “išdavikais” ir kito
kiais. >

Rėkti jie, žinoma, rėkia, 
bet ąr kas jų paisys, tai vi
sai kas kitą. Dabar nebe 
tas, kas buvo jiems pasi
pylus į šį kontinentą. Pa
žino žmonės juos labai ge

rai. Gyvenimas nuėjo to
li. Atėjo laikas ir Berlyno 
klausimą sutvarkyti geriau, 
negu buvo sutvarkyta tuoj 
po karo. Tiems, kurie iš 
tokios padėties turėjo nau
dą, nepatiks, bet visur ir 
visuomet būna tokių, ku
riems kas nors nepatinka. 
Laimi teisybė, tvarka. Toks 
jau gamtos dėsnis.

Vakarinis Berlynas gali 
sakyti, kad jo teisės turi bū
ti apgintos. Tai jo privile
gija. Bet yra ir Rytinio 
Berlyno teisės ir interesai. 
Kas turi netuščią galvą, tas 
seniai galėjo suprasti šitą 
tiesą. Patinka kam ar ne 
Rytinio Berlyno tvarka, tas 
dalyko nepakeičia.”

KURIE GERIAU 
SUPRATO?

Kongresmanas Derwins- 
kis pasakęs, kad Atstovų 
Rūmų Taisyklių Komitetas 
buvo atsikreipęs į Valsty
bės departamentą dėl jo 
nuomonės apie tautas, su
darančias Tarybų Sąjungą. 
Ir, girdi:

“Laisves” vajaus aukos
“Valstybės departamen

tas, iš tiesų stipriai išreiš
kė savo nuomonę, kad tau
tos tokiose šalyse, kaip 
Ukraina, Armėnija, Gruzi
ja, Lietuva, Latvija, Esto
nia ir kitos, esančios isto
riškai Sovietų Sąjungos da
lys, o ne pavergtos tau
tos”...

“Naujienų” redaktorius 
šaukia, kad kongresmanas 
Derwinskis nesup rantąs 
mūsų Valstybės departa
mento nusistatymo.

Įdomus i klausimas: kuris 
iš jų geriau supranta Vals
tybės departamento nusista
tymą : kongresmanas Der
winskis, kuris darbuojasi 
Washingtone, ar “Naujie
nų” redaktorius, kuris sėdi 
Chicagoje ir kepa melus 
apie Lietuvą?

TAI TOKS TAS 
KUNIGŲ DIEVAS!

Kunigų marijonų laikraš
tyje Kazys Pūga aiškina 
biblijos \ “mokslą” ir “vieš
paties dievo” mielaširdin- 
gumą. Girdi, po baisaus 
tvano, kai “Ncė su savo šei
ma ir gyvuliais išėjo iš ar
kos,” tai “Noė pastatė vieš
pačiui ajtorių” ir ant jo gy
vus sudėjo ir degino gal
vijus ir paukščius kaip au
ką dievui. Viešpats dievas 
į tą vaizdą žiūrėjęs, gyręs 
ir laiminęs Noę.

Tai bent dievas, tai bent 
širdis!

Tenka nuo mūsų Pūgos ir 
Adomui su Jieva. Jų nusi
dėjimas buvęs baisus!’ O, 
.kaip žinia, jiedu nusidėjo 
tik tuo, kad atliko tai, ką 
gamta knietė atlikti. Jų 
nuodėmė nė truputį nebuvo 
baisesnė už nuodėmę, kurią 
papildė Kazio Pūgos tėve
liai, suteikdami mums ne
laimingą Kaziuką.

AR JAU PRASIBLAIVĖ?
So. Bostono menševikų 

laikraštis jau sako:
“Dvi Vokietijos- yra ge

resnė taikos apsauga Euro
poje, negu viena galinga 70 
milijonų Vokietija, kuri bet 
kada galėtų pakilti į “Ry
tų žemių” vadavimą, arba 
į “zudetų teisių” atgavimą, 
arba ir į Austrijos įjungimą 
į bendrą vokišką šeimą. 
Todėl už Vokietijos ribų 
mažai kas ir jaudinasi dėl 
numatomų dviejų Vokietijų 
ilgesnio buvimo.”

Tarybų Sąjungą ir jos san
tvarką giria. Daugelis žy
mių žmonių, net antisovie- 
tinių palinkimų, grįžę na
mo užsikrėtę “komunistinė
mis bacilomis.”

Neseniai važinėjo po Ta
rybų Sąjungą žymus Šve
dijos dvasininkas Oskar 
Rundblom. Grįžęs jis apie 
savo kelionę parašė knygą, 
kurioje padarė tokią išva
dą:

“Kiekviena valdžia yra iš 
dievo, taigi ir bolševikinė.”

Toks žymaus kunigo pa
reiškimas, žinoma, smarkiai 
sukrėtė “vaduotojus,” ku
rie nori kitiems įkalbėti, 
kad tarybinė santvarka yra 
“iš velnio.”

Žymus newyokiškis Julli- 
ardo kvartetas išvyko Ta
rybų Sąjungon, kur jis duos 
keletą koncertų.

Vilniuje irgi jis duos kon
certą spalio 26 d.

Tai kultūrinio tarp mūsų, 
krašto ir Tarybų Sąjungos 
bendradarbi a v i m o pasek
mės.

Kaip būtų smagu, jeigu 
Lietuvos menininkų grupė 
Amerikon atvykusi mus pa
linksmintų, o amerikiečių 
lietuvių dainininkų grupė 
tą patį padarytų Lietuvoje.

Atęityje to galima tikėtis.
•

Vilniaus “Tiesa” rašo, kad 
Kaune bus gaminamas alus 
vaikams. Pasiskaitykite:

“Angliavandeniai žmo
gaus organizmui energijos 
šaltinis. Tačiau per daug 
saldumynų, kuriuos sudaro 
angliavandeniai, • vai k a m s 
naudoti nepatartina. Mat, 
nuo jų mažėja apetitas, or
ganizmas greit pritrūksta 
vitaminu.

Kaip papildyti angliavan
denių išteklius, sud a r y t i 
“energingo kuro” atsargą? 
Yra toks produktas, kuris 
pilnai pavaduoja cukrų ir, 
be to, dar turi pakankamai 
vitaminų. Tai — koncent
ruotas salyklo ekstraktas. 
Tiršta, klampi, į sirupą pa
naši masė, turinti malonų 
aromatą ir saldų skonį, 
gaunama iš to paties salyk
lo, iš kurio daromas alus. 
Ekstraktas nep a p r a s t a i 
maistingas, nes susideda iš 
90 proc. organizmo leng
vai įsisavinamų angliavan
denių.- Jo kilogramas duo
da 3,000 kalorijų — maž
daug tiek, kiek reikia 15 
metų paauglio organimui 
normaliai funkcionuoti išti
są parą.

Maisto pramonės valdyba 
nutarė šiemet organizuoti 
salyklinių gąrimų gamybą, 
o salyklo ekstraktai bus ga
minami Kaune sekančiais 
metais.”

Jeigu toks alus naudingas 
vaikams, jis gali būti nau
dingas ir suaugusiems žmo
nėms. Norėtume ir ameri
kiečiai jo paragauti.

Michigano universiteto 
tyrimo centras suranda, 
kad dvi .iš trijų amerikie
čių šeimų yra kam nors 
siskolinusios. Vienų skolos 
yra mažos., bet daugelis šei
mų yra skolose paskendę. 
Jie paskolas užtraukę ant 
savo namelių, rakandų, au
tomobilių.

Skolintojams jie turi iš
mokėti didžiules sumas pro
centais.

Bet tai dar ne viskas. 
Mūsų vyriausybė yra už
traukusi paskolas ant visų

■> PASTABOS
Kanadiškiai “vaduotojai” savo krašto gyventojų, k\įr 

nusiskundžia, kad švedai rie dabar taksais ir viso- 
turistai skaitlingai lanko kiais kitais būdais moka ir

moka, ir tų paskolų niekad 
negali išmokėti. Ne tik kad 
negali išmokėti, bet dar jos 
kasmet didėja ir didėja.

Danijos karalius Frederi
kas prašo parlamento pa
kelti jam algą, nes esą sun
ku su senąja alga išsiversti.

Dabar jis gauna virš 
$400,000 metinės algos. No
rėtų, kad parlamentas jam 
pridėtų dar $56,000.

Matote, kiek karališkas 
veltaėdis kainuoja Danijos 
žmonėms. Argi ne laikas ir 
Danijos žmonėms apsieiti be 
karūnuotų galvų, kaip be jų 
apsieina apie 90 procentų 
viso pasaulio gyventojų?

• i
Žymus Nigerijos respub

likos diplomatas A. Y. Bida, 
vykdamas iš Washington<t> 
New Yorką, buvo sustojęs 
vienoj-e Marylando valsti
jos valgykloje. • Bet jis ten 
negavo valgyti, nes baltieji 
patarnautojai atsisakė pa
tarnauti. Nuvykęs į kitą 
valgyklą jis gavo pavalgy
ti tik viename kamputyje, 
kur negrams skirta vieta.

Marylando valstija visai 
prie Jungtinių Valstijų sos
tinės Washingtono, kur vi
sokių rasių žmonių daug 
gyvena, daug jų čia yra ap
sistoję iš plataus pasaulio 
kampų.

Jie mato šią biaurią ra
sinę diskriminaciją. Jeigu 
ir žymiems diplomatams at
sakoma patarnavimas vien 
todėl, kad jų oda yra juo
da ar geltona, tai ką kal
bėti api-e pačius • amerikie
čius negrus?

Baltieji šovinistai’ tokiu 
savo •'elgesiu pasaulio žmo
nių akyse žemina Amerikos 
vardą. Kaip Amerika gali 
rodyti gerą kultūrinį pa- 
vyzdį kitiems kraštams, 
kuomet Čia tokie barbariš
ki dalykai dedasi?

•
Londone apsivedė Sidney 

Thain, turėdamas 102 metų 
amžiaus. Jaunoji turėjo 73 
metus amžiaus. Jaunave
džiai dabar-džiaugiasi ve
dybiniu gyvenimu.

Tenka priminti tai, kad S. 
Thain buvo visą laiką vien
gungiu, vedybinio gyvenimo 
dar nebuvo ragavęs.

Daugelis sulaukę apie 60 
metų jau skaitosi seneliais, 
o šis londonietis, peržengęs 
visą šimtą metų, jaučiasi 
jaunuoliu. J. G.

Sako: Jamaica bus 
nepriklausoma *

Londonas. — Sala Jamai
ca, kuri’šiuo metu priklau
so Anglijai, 1962 metų pra
džioje, sakoma, bus pa
skelbta nepriklausoma val
stybe, bet ji įeis į Britų 
Komenveltą.

Šiuo metu gaminama 
tam kraštui konstitucija. 
Galvojama, ką reikės pasta
tyti į jos valdžią.

Nuteisė vengrą kaip 
“dubeltavą šnipą”

Karlsruhe, Vak. Vokieti
ja.—Miklos Vasas, 31 metų 
amžiaus, Vengrijos pilietis, 
čia buvo nuteistas dvejiems 
metams kalėjimo. Vasas, 
sakoma, ilgai tarnavo JAV 
šnipu, bet 1959 metais jis 
pradėjo informuoti ir savo 
šalies, Vengrijos, valdžią 
apie tai, kas darosi Vaka
rų Vokietijoje. Na, tai jisur 
buvo nuteistas galėti už tai; 
kam informavo Vengriją!

2 p.-Laisve (Liberty)—Ant rad., spalio (Oct.) 17, 1961
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ATVIRAI KALBANT
? MŪSŲ TURISTAI 

Į LIETUVĄ
Mes, Amerikos lietuviai, 

palikome Lietuvą būdami 
15, 20, 25 metų amžiaus. 
Amerikoje jau išgyvenome 
po 50 ir daugiau metų.

Per tą laikotarpį mes ne
mažai pasikeitėm, ne tik 
savo išvaizda, bet ir psicho
loginiai. Mūsų mintijimas, 

> mūsų papročiai ir gyveni
mo eigos supratimas pasi
keitė. Bet nepasikeitė mū
sų kūdikystės dienų matyti 
vaizdai, žmonės ir aplinka, 
kas per mūsų ilgą čia gy
venimą visada buvo mūsų 
sąmonėje, mūsų širdyje.

Apie Lietuvą, apie mūsų 
gimtąjį sodžių, apie bakū
žę samanotą mes sapnuose 
sapnavome ir dainas daina
vome.

Dabar,po tiek daug metų, 
po katastrofiškų karų, su

krėtimų, nors dalinai atsi
darė durys į Lietuvą. Jau 
galima norintiems nuskris
ti, pasižvalgyti ir pamaty
ti nūdienę, pasikeitusią Lie
tuvą, pasimatyti dar su kai 
kuriais gyvais likusiais — 
tėvais bei artimais.

Per pastarąsias tris va
saras būreliai Amerikos lie
tuvių pasinaudojo tąja pro
ga: nuskrido pamatyti sa
vo gimtąją šalelę. Po trum
po pasisvečiavimo Lietuvo
je, sugrįžę atgal namo, j A- 
meriką, pasakoja mums, ką 
matė, ką girdėjo, ką paty
rė viešnagėje. Savaime aiš
ku, kad per trumpą laiką 
daug ko matyti ir patirti nė 
vienas negalėjo. Tie turistų 
įspūdžiai tokie margi, kaip 
kad ir patys turistai. Kiek
vienas savotiškai dalykus 
supranta ir mato. Daugelis 
žiūrėjo į dalykus objekty
vi, — tie tai ir matė pa
matines pakaitas į gerąją 
pusę. Kaip dėl Lietuves, jos 
labai didelės. Atsiekimai 
dideli, bet tai dar tik darbo j aukštai virš vandens, persi- 
pradžia. Tai tik pamatas 
naujai atstatomam namui. 
Daugelis turistų ko tai ieš
kojo, šiupulius matė, bet 
kalnų nematė. Kaip ten be
būtų, visgi abelnas įspūdis 
susidaro, kad Lietuva labai 
sparčiai progresuoja.

R. Mizara ilgiausiai ten 
viešėjo ir daugiausia matė 
ir patyrė. Tad jis smulk
meniškai ir tiksliai nūdie
nės Lietuvos paveikslą nu
piešė. Bet turime suprasti, 
kad ir jis negalėjo gi įlįsti į 
kiekvieno lietuvio mintis bei 
galvoseną.

Mano supratimu, iš visų 
vėlesnių turistų, tai Elzbie
ta Repšienė paprasčiausiai 
ir gražiausiai savo kelionės 
įspūdžius aprašė. Ji su sa
vo sankeleivėmis, važiuojant 
p^s artimuosius, matė ir 
gražius, lygius, žaliuojan-i 
čius laukus, ir žirnių lau
ke pasižirniavo ir su sa
vo draugėmis valgė. O tas 
viskas mums visiems kaip 
tik ir primena aiškiais vaiz
dais mūsų jaunystės dienas, 
kada mes irgi žirniavome, 
uogaudavome, riešutauda
vome, ir 1.1. Jos po tiek 
daug metų nesimatymo su
sitikimas su senute motinė
le žilagalvėle, tos džiausgmo 
ir ilgesio ašaros, tikiu, labai 
daugeliui ir iš mūs skaity
toju išspaudė ne vieną gai
lesčio ašarėlę ir širdies 
skausmelį.

Viena pas mus moteris, 
beskaitydama tą susitiki
mą, pati taip pradėjus 
verkti, kad negalėjus per il- 
g& laiką nustoti, nes, mat, 
jg‘ji turi Lietuvoje motinėlę 
sengalvėlę.

Suprantama, kad . mūsų 
turistai, nuvažiavę į Lietu
vą, grožisi Vilniumi, Kau-

nu, fabrikais ir daugeliu 
kitų stambių įmonių ir nau
jenybių, apie kurias seniau 
nieks nė sapnuoti nesapna
vo, bet visgi kiekvienam jų 
arčiausiai prie širdies — 
tai pamatyti savo gimtąjį 
kampelį Lietuvoj, kur jis 
pirmus savo gyvenimo 
žingsnius žengė, kur pirma 
pavasario vyturėlio giesme
lę išgirdo ir su savo vien- 
amžiais iš purienų vainikė
lius pynė, ir pirmus varge
lius patyrė.

Pirmųjų metų turistų 
grupės tą viską pagal savo 
norą matė ir patyrė. Bet 
va, 1960 metų grupėms lan
kymas tėviškių jau buvo ap- 
rubežiuotas, o šių metų jau 
dar daugiau suvaržytas.

Visi tie turistai, kuriems 
neleido lankyti gimtųjų na
mų, labai skaudžiai yra nu- 

I sivylę, nes jie sako, kad tai 
buvo jų vyriausias akstinas 
kelionei į Lietuvą. Jie jau
čiasi nuskriausti.

Man rodos, ateityje, kad 
išvengti tokių nesusiprati
mų, turėtų būti iš anksto 
pranešta aplikantams, kas 
bus galima ir kas ne, kur 
galės važiuoti ir kur ne!

Arėjas

Žuvelės - akrobatės
' žuvelės-akrobatės gyve

na Amazonėje tarp tankių 
vandens augalų. Akrobatė
mis jos vadinamos dėl savo 
keisto elgesio dauginimosi 
metu.

Iš pradžių neperskiriami 
patinas ir patelė suranda 
upėje augalą su žemai virš 
vandens nusvirusiais lapais. 
Žuvelės ilgai po jais plau
ko. Kartais jos padaro ban
domus šuolius ar tiesiog iš
kiša galvas iš vandens. Pa
galiau mažosios “akroba
tės”, glaudžiai prigludusios 
viena prie kitos, pašoka

verčia ore pilveliu į viršų 
ir prilimpa prie lapo apa
čios. Tokioje neįprastoje 
pozoje jos kybo keletą, se
kundžių, o paskui krinta 
vėl į vandenį.

Pet šį trumpą laiką pate
lė suspėja padėti keletą ik
rų, kurie prilimpa prie au
galo. Po dešimties minučių 
žuvelės pakartoja savo ak
robatinį numerį. Ir taip iki 
15 kartų iš eilės, kol nepa
dedami visi ikrai.

Žuvelės neturi nei siurb
tukų, nei lipnių išskyrų, ku
riomis jos galėtų prisitvir
tinti prie augalo. Jos prisi
tvirtina labai savotiškai. 
Tuo momentu, kai žuvelės 
paliečia augalą, jos staigiu 
truktelėjimu vos-vos atsi
skiria į , šalis ir tarp jų 
glaudžiai susipaudusių šo
nų atsiranda praretėjusi 
erdvė, kurios dėka jos stip
riai prisisiurbia prie lapo.

Toliau palikuonimis rūpi
nasi patinas. Kartkartėmis 
stipriai suduodamas uode
ga į vandenį, jis aptaško ik
rus, kad jie neišdžiūtų. Ant
ros dienos pabaigoje iš ik
rų išsirita mailius, kuris su
krinta į vandenį.

Daugelis mėgėjų dabar 
veisia žuveles - akrobates 
kambar i ų akvariumuose. 
Jos labai nereiklios. Jei ne
suranda tinkamo augalo, 
ikrus deda ant akvariumo 
stogelio.

Washington. — Prezi
dentas Kenedis buvo nu
skridęs lėktuvu į Texas 
valstijų aplankyti vėžio li
ga sergantį savo gerų bičiu
lį, Kongreso pirmininkų 
Sam Rayburn. Gydytojai 
neturi jokios vilties, kad 
Raybum galės pagyti.

Lenkijos lietuviai šviesos 
ir progreso keliu

PUNSKAS. — Kai kal
bame apie švietimą, visų 
pirma turime galvoje mo
kyklas. Ir tai yra teisin
ga. Kas gi davė mums pir
muosius mokslo pradme
nis, jei ne mokykla? Todėl 
mokyklos buvo, yra ir bus 
visų dėmesyje ir pagarboje. 
Lietuviu tautinė mažuma 
Liaudies Lenkijoje turi vi
sas sąlygas ugdyti tautines 
savo tradicijas, mokyti vai
kus gimtąja kalba, naudotis 
visais Lenkijos Valstybės 
pasiekimais ir tuo p a č i.«u 
įnešti savo indėlį statant so- 
cialimą mūsų krašte.

Naujasis penkmečio? pla
nas numato didelę mokyklų 
statybą Seinų • apskrities 
šiaurinėje dalyje. Bus pa
statytos naujos mokyklos 
Juodeliškėje, Krasnogrūde, 
Navin inkuose, Krasnave, 
Pristavonyse, Smalėnuose, 
Žvikeliuose, R a i s tiniuose, 
Klevuose, Radziūčiuos-e, 
Burbiškiuose, Valinčiuose ir 
Šlynakiemyje. Vadi naši, 
šio penkmečio gale 'Seinų 
apskrityje visos mokyklos 
bus valdiškuose pastatuose. 
Šiaurinėje apskrities dalyje 
gyvena didžiausias lietuvių 
skaičius. Buržuaziniais Len
kijos metais veikė vos ke
lios mokyklos, kur buvo mo
koma lietuvių' kalba, yra 
dėstomoji, o likusiose 11 
mokyklų lietuvių kalba dės
toma tik kaip dalykas. To
se mokyklose mokosi apie 
800 lietuvių tautybės vaikų, 
o lietuvių kalbos mokosi 
700, t. y. 120 mokinių dau
giau negu praėjusiais moks
lo metais. Tas rodo, kad 
tėvai labiau ima vertinti ir 
suprasti gimtosios kalbos 
reikšmę.

Punske veikia lietuvių vi
durinė mokykla, kuri šiais 
metais išleidžia trečiąją; 
abiturientų -laida. Lietuvių 
kalba įvesta ir Seinų vidu
rinės mokyklos aukštesnėse 
klasėse. Taigi, iš tos trum
pos statistikos galime su
prasti, kad tik liaudies val
džia suteikė sąlygas lietuvių 
tautinės mažumos vaikams 
mokytis gimtosios kalbos. 
Nieko panašaus nebuvo ir 
negalėjo būti prieškariniais 
metais, kada ne tik lietuvių, 
bet ir kitos tautinės mažu
mos buvo ujamos, skriau
džiamos, slopinama jų tau
tinė kultūra, papročiai ir 
kalba. Dabar visos tauty
bės Liaudies Lenkijoje yra 
pilnateisės, visos kartu su 
lenkų tauta kuria šviesesnį 
rytojų — socializmą.

Ateinančiais mokslo me
tais numatoma dar keliose 
mokyklose įvesti lietuvių 
kalbą. Lenkijos Jungtim 
Darbininkų Partija (PZPR^ 
ir liaudies vyriausybė glo
boja ir remia tautinių ma
žumų mokyklas, leidžia tau
tinių mažumų kalbomis va
dovėlius, laikraščius. Šta; 
Lenkijoje paruoštas ir iš
leistas lietuviškas elemento 
rius I klasei ir skaitinia: 
II, III, IV klasei.

Pradedant V klase ir bai
giant XI klase reikiami va
dovėliai gaunami iš Tarybų 
Lietuvos. Tačiau vis dar 
jaučiamas lietuviškų vado
vėlių trūkumas, ir dėl to su
sidaro nemaža sunkurtių. 
nes medžiagą pamo k o m s 
mokytojai privalo verstis iš 
lenkų kalbos. Trūksta dar 
ir grožinės literatūros kny
gų, ypač žemesnių klasių 
mokiniams. Knygų trūku
mas jaučiamas kaimo mo
kyklose, o ypač tose, kur 
lietuvių kalba dėstoma kaip 
dalykas. ;

Plečiantis lietuviškų mo
kyklų tinklui, kyla didesnis 
pareikalavimas lietuvių mo
kytojų ne tik lietuvių kal
bą, bet ir kitus dalykus dės
tyti. Todėl Punsko viduri
nės mokyklos abiturientai 
turėtų, baigę šią mokyklą, 
stengtis mokytis aukštosiose I 
mokyklose, o jas baigę grįž
ti į gimtinę ir dirbti savo 
tautiečių tarpe. Dalis abi
turientų, jau anksčiau bai
gę mokyklą, taip ir padarė 
Linkime ir kitiems pasekt: 
jų pavyzdžiu.

Punsko vidurinė mokyklr 
yra vienintelė lietuvių vi 
dūrinė mokykla Lenkijojf 
todėl visų mūsų dėmesys i 
parama turėtų būti nu 
kreipti į ją. Tuo tarpu da
bartinė padėtis nėra paten

mo 
kla i 
kla ‘ 
mo ;

kinama — per mažas 
kinių skaičius VIII-XI 
sese. Nenormalu, kad 
sėje mokosi tik 10-13 
kinių.

Taigi, reikia, kad visi lie 
tuvių tėvų vaikai, baigr 
septynias klases, stotų i 
Punsko vidurinės mokyklor 
VIII klasę. Tai visų lietu 
vių pareiga ir garbės rei
kalas. Žinoma, yra sunku 
mų su apsigyvenimu Puns 
ke. ’’ Mokykla dar netur’ 
bendrabučio. Bet prie ger 
norų būtų galima ir š‘ 
klausimą teigiamai išspręs 
ti, tik reikėtų visiems ge 
riau pagalvoti ir bendromf 
visų jėgomis tokį bendrabr 
tį stengtis pastatyti, o ati 
tinkami valdžios or g a n a 
mūsų iniciatyvą ir pastan 
gaš visada aprems.

Punsko lietuvių vidurinė 
j e mokykloje darbo sąlygo 
metai iš. metų gerėja. Tė 
vų ir mokinių s pastangom! • 
baigiama tvarkyti mokyklų 
aplinka. Mokyklos heritor ’ 

i ja aptverta gražia viel 
i tinklo tvora, išlyginta spo: 
to aikštė, baigiamos įrenp 
ti tinklinio ir krepšini' 
aikštelės, bus išvesti bėgime 
takai, sutvarkyta didžioj' 
žaidimų aikštė. Prie tu 
darbų pasiaukojamai dirbr 
ir patys mokiniai, kurie įsi
pareigojo išdirbti po 10 va
landų prie aikštės ir aplin 
kos tvarkymo. Mokinių tė 
vai atvežė žvyro, kurio vif 
dar trūksta. Paskutinio tė
vų susirinkimo metu priža
dėjo atvežti dar po kelis ve
žimus žvyro. Baigus tuos 
darbus, mūsų mokykla at
rodys iš tikrųjų puikiai 
Aplink pasodinti medeliai 
Įrengti gėlynai, užvestas so
das. Mokyklos darže aug? 
tikriniai runkeliai ir pami- 
dorai rudenį duos nemaž? 
'iai amų.
Mokvkloje veikiančio ZM-e 

’r ZHP organizacijos įneš" 
daug gyvumo j mokyklor 
gyvenimą. Taigi, mokyklų 
ie darosi įdomu, gyva, gr? 
žu ir malonu mokytis i' 
dirbti.

J. Karčiauskas 
Punsko vid. mokyklos mokytoja?

“Aušra”

DAR VIS NETURI 
VADOVYBES

United Nations, N. Y. - 
Jungtinės Tautos gyve m 
dar vis be sekretoriaus, ka 
dangi Rytai ir Vakarai ne 
begali dėl kandidato susi
taikyti. Kai kurios neutra
lios valstybės griežtai rei
kalauja, kad juo greičiau 
būtų susitarta, kad būtų iš
rinktas generalinis sekre
torius arba sekretoriatas.

Chaumont, Francūzija.— 
Tūlas A. Gautheris pa
korė savo šunį ir pats pa- 

I sikorė.

. Elizabeth Repsliis

Dar žiupsnelis įspūdžių 
iš Lietuvos

Rugpiūčio 7 d. atvažiavo- Ėjome bažnyčios pažiūrėti, 
me į Rokiškį. Mano gimi- Pusėtinai graži. Lina sako: 
naičiai mane pavežiojo po “Vokiečiai jos bokštą buvo 
■miestą. Rokiškyje yra daug 
inaujų namų ir vis dar sta- 
|to. Abelnai miestas gražiai 
jatrodo.

Nakvojau pas Burveinus. 
Burveinienė yra mano pus
seserės duktė. O Baltrūnie- 
nė mano pusseserė, ir sesuo 
Afemijos Kodienės, kuri gy
vena Lawrence, Mass. Bur- 
veinai gražiai gyvena valdi- 
liuose namuose. Turi tris 
noderniškus kambarius ir 
kėliausios mados rakandus. 
Joka, rodosi, 8 rublius į 
lėnesį. Abudu dirba. Vai
rų neturi. Ji'dirba kaipo 

’Jaugė, o jis yra advokatas. 
Ii uždirba 61 rublį į mėne
sį, o jis nuo 100 iki 200 ir 

I :ai kada daugiau. Už to- 
i dus kambarius Amerikoje 
i *eiktų mokėti mažiausia 95 
i iolerius.

Baltrūnai gyvena tik 4 
i ’atvės nuo savo dukters. Jie 
uri 5 kambarių namuką ir 
abai didelį daržą, kuriame 

i uri visokių vaismedžių ir 
visokių uogų, daržovių ir 
P.abai gražių gėlių? Jie vis- 
;ko patys nesunaudoja. Dau
gelį vaisių, uogų ir gėlių 
i parduoda. Už tą daržą ir 
hamuką moka valdžiai tik 
i’0 rublių į mėnesį. Vieną 

• a m b a r į dar išnuomoja. 
Baltrūnas gražiai atrodo, 

‘ >et jau išėjo į pensiją. Pen- 
i i jos gauna 61 rubblį į mė
nesį. Aš ją klausiu: “Ar 
’užtenka pragyventi?” Ji 
i’.ako: “Užtenka ligi valios, 
! ūsų nė nepraleidžiame. Aš 
! drgau ir gulėjau porą mė
nesių ligoninėje, bet mums 

! okios sąskaitos už tai n-e- 
'risiuntė. Žinai, kad dabar 

( as mus gydymas, ligoninės 
•' poilsio vietos nemoka- 
nos.’’

Ant rytojaus Baltrūnie- 
aė, abu Burveinai ir aš iš
važiavome į Vilnių. Pakelė
le mačiau daug gražių ir 
orastų namukų. Daugelį 
načiau naujų privačių na
rių. Kelias iš Rokiškio į 
Vilnių labai geras.
Sustojome Kamajuose. Aš, 

kai maža buvau, daug gir
dėjau apie Kamajus. Man 
labai norėjosi po šį mieste
lį pavaikščioti. Pusėtinai 
gražus. Daug naujų namų 
pristatyta ir vis dar stato.

numušę, bet dabartinė val
džia vėl uždėjo.” Didelis 
gražus Strazdelio pamink
las stovi priešais bažnyčios 
duris.

Mat, Strazdelis buvo ku
nigas ir poetas. Jis ėjo už 
biednus ir pavergtus. Kovą 
vedė prieš bažnytinių turtų 
krovikus.

Mano tėvas augo Kupiš
kyje, ir kai aš augau, jis 
vis pasakodavo, koks geras 
buvo Kupiškio kunigas: Sa
ko: “Jis kai sutikdavo 
žydą, einantį per purvyną 
be kaliošų, savo kaliošus 
nusimaudavo ir atiduoda
vo.” Mano tėvas buvo labai 
dievotas, bet jis labai ne
mylėjo turtingų. Pandėlio 
klebonas pas mus atvažiuo
davo sykį į metus, ir jeigu 
tėvas nepadėdavo rublio ant 
stalo, tai susiraukęs ir iš
bėgdavo, ir tėvą girtuokliu 
išvadindavo. Kelis sykius 
tėvas neįsileido jo į namus.

Privažiavome Anykščių 
šilelį. Čia sustojome ir ėjo
me prie didelio akmens, ku
rį vadina “Puntuku.” Ja
me Dariaus ir Girėno at
vaizdai įbrėžti. Mes visi čia 
nusifotografavome.

Taipgi sustojome pažiūrė
ti J. Biliūno kapo ir pa
minklo. Mat, jis buvo labai 
įžymus rašytojas, bet mirė 
būdamas tik 28 metų nuo 
džiovos. Ilgai sirgdamas ir 
matydamas, kad nebepa- 
gis, jis prašė savo žmoną, 
kad jį palaidotų netoli Šven
tosios upės; jis labai mylėjo 
Anykščių mišką' ir Švento
sios paupį. Ant kalno ta
rybinė vyriausybė pastatė 
jam paminklą, kuris žiūri į 
Šventosios upę ir jos pa
krantę.

Iš čia traukėme tiesiai į

Važiavome pro Ukmergės 
miestą. Čia jau nebesusto
jome. Dar Lina klausė ma
ne, ar noriu sustoti Pane
vėžyje, pamatyti, kaip Ab- 
rutis gyvena, tai yra mano 
sesers dukters vyras, bet aš 
skubėjau į Vilnių važiuoti, 
kad negaučiau barti, jei ne
sugrįšiu į laiką. x

Jau buvo 7 valanda, kai 
įėjome “Vilniaus” viešbu
ti n. Aš tuojau pribėgau prie 
Bergo ir pradėjau teisintis, 
bet jis tuojau mane klau
sė, ar neturėjau jokių ne
smagumų kelionėje. Atsa
kiau: “Ne, viskas vyko pui
kiai !”

Tuojau bėgau vakarienės 
valgyti, mat, jie mums ren
gė išleistuvių banketą. Apie 
ją nieko nesakysiu, nes J. 
Kaškaitis ją paraše.

Naujo mokslo 
lietuviškoji mokykla
Hipotezė, kurią iškėlė vil

nietis Boleslovas Styra, ti
riantis radioaktyvius ele
mentus mokslininkarbs bu
vo netikėta. Lietuvos moks
lininkas tvirtino, jog Že
mės atmosferoje gimsta ra
dioaktyvus argonas. Daug 
metų vykdydamas tyrimus, 
B. Styra patvirtino savo 
hipotezę. Dar daugiau: jis 
neginčijamai įrodė, jog mū
sų planetos dujų apvalka
le praktiškai yra visi radio
aktyvūs elementai, esantys 
Žemės plutoje.

Boleslovas Styra apjungė 
į darnų mokslą gausybės 
atskirų tyrimų studijuojant 
atmosferos gamtinį ir dirb
tinį radiaktyvumą rezulta
tus. Jis išaiškino radioak
tyvių medžiagų apytakos' 
tarp Žemės ir atmosferos 
problemą. Šie tyrimai turi 
ypač didelę reikšmę, nes 
leidžia geriau suprasti kon
taktus tarp Žemės plutos ir 
kosmoso.

Savo tyrimų rezultatus B.
Paskiau ėjome pažiūrėti ;• Styra išdėstė monografijo- 

,kuri je “Branduolinės meteorolo
gijos klausimai,” kurią jis 
sėkmingai apgynė kaip dak
taro disertaciją.

Mokslininkas pirm a s i s 
apibrėžė naują mokslo šaką, 
nurodė jos ryšius su kitais 
mokslais ir numatė per
spektyvas toliau vystyti ty
rimams, kurie per pasta
ruosius metus tapo labai 
aktualūs ir svarbūs. Jis 
įnešė labai vertingą indėlį į 
branduolinės meteorologijos 
vystymą. B. Styros vaisin
gos mokslinės veiklos dėka 
Tarybų Sąjungoje sukurta 
ir sėkmingai vystoma nauja 
mokslo kryptis, kurią tary
biniai mokslininkai pavadi
no atmosferos radioaktyvu
mo lietuviškąja mokykla.

Boleslovas Styra gimė 
1912 metais Rokiškio ap
skrityje. Kurį laiką dirbęs 
tekintoju, jis vėliau įgijo 
aukštąjį mokslą Leningrado 
universitete. Branduolinės 
meteorologijos klau simus 
mokslininkas tiria nuo 1937 
metų. Jis paskelbė apie 50 
stambių mokslo darbų.

Baranausko klėtelės, 
taip gražiai apvožta pasta
tu iš stiklinių sienų. Klėte
lė — mažytis, iš sienojėlių 
pastatytas namukas, stovi 
stikliniame name. Ji man 
priminė Abraomo Linkolno 
namuką. Taipgi užėjome 
pažiūrėti Žukausko - Vie
nuolio namo ir muziejaus. 
Žukauskas irgi buvo įžy
mus demokratinis rašyto
jas.

11 ................... -j—■

Federalinės ir valstijines 
teises Amerikoje

Jungtinės Amerikos Vals
tijos yra federalinė 50-ties 
valstijų unija. Unijos 
tamprus ryšys yra nurodo- 
nas tuo faktu, kad mes 

' nstinktyviai vartojame 
rAV-jas angliškai viena- 
kaitoje (“The United 

Itates o ne daugiskai- 
oje (“are”).

Bendrai kalbant, federa
te valdžia vykdo visas 
unkcijas, surištas su visa 
auta. Ji gamina pinigus, 
>alaiko diplomatinius ir ko- 
aercinius ryšius su užsie
nio kraštais, duoda ginkluo- 
as pajėgas tautiniam sau

gumui ir rūpinasi žmonių 
weikata bei gerbūviu. Tai 
tik keli šios didelės ir komp
likuotos organizacijos dar
bai. Be to, žinoma, fede
ralinė valdžia nustato mo
kesčius savęs išlaikymui.

Bendrai kalbant, kiekvie
na iš 50 valstijų yra suve
reninė, atsižvelgiant į viską, 
kas vyksta tarp jos sienų. 
Kiekviena valstija išlaiko 
savo viešas mokyklas, turi

jurisdikciją, ant vietinių ir 
municipalinių valdžių, po
licijos ir teismo pagalba 
įgalina įstatymų laikymąsi 
ir nustato mokesčius nepri
klausomai nuo federalinės 
valdžios.

Per daugelį metų buvo 
nuomonių skirtumas, ar in
dividualios valstijos gali 
pasitraukti iš Unijos. Tas 
galų gale buvo išspręsta 
Pilietiniu karu — pietinių 
valstijų nugalėjimu, kai jos 
mėgino pasitraukti. Nuo to 
fakto federalinės valdžios 
akiratis, autoritetas ir pres
tižas vis didėjo. Tai, žino
ma, buvo pagreitinta mo
dernių pagerinimų trans- 
porte ir komunikacijoje. 
Kai Konstitucija buvo ra
šoma, biznis buvo daugiau
sia vietinis. Šiandien jis 
daugumoje yra tarpvalstiji- 
nis ir tuo būdu pasidaręs 
federalinės valdžios regu
liavimo subjektu.

American Council

PAPARČIŲ KILIMAS
Pietų Rodezijoje esantis 

Karibos ežeras apsidengęs 
tokiu storu paparčių sluok
sniu, kad jį galima pereiti 
beveik nesušlapus kojų. Sis 
paparčių kilimas pastoviai 
auga ir yra vietomis iki 15 
centinjetrų storio. Žaliasis 
kilimas labai greitai plečia
si. Jo įsiveržimo priežastys 
neišaiškintos. Dedamos pa
stangos šio gyvo kilimo au
gimų sustabdyti

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., spalio (Oet.) 17, 1961
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Senosios Romos poetas 
' Lukrecijus Karus

Lukrecijus Karus yra 
vienas žymiausių romėnų 
poetas — filosofas, gyvenęs 
98-55 m. prieš mūsų erą. 
Nuo jo mirties praslinko 
daugiau kaip du tūkstan
čiai metų, o jo veikalas “A- 
pie daiktų prigimtį” (“De 
rerum natūra”) iki šiol ne
praranda savo reikšmės ir 
įdomumo.

L. Karus gyveno tuo me
tu, kada Romos visuomeni
niame gyvenime vyko aštri 
socialinė kova, .aristokrati
nės diktatūros stiprėjimas., 
didžiuliai vergų sukilimai, 
iš kurių žinomas Spartako 
vadovaujamas suk i 1 i m a s 
(73-71), pilietinis karas, 
“Katalinos sąmokslą s.” 
Tam metui būdingas yra 
pala idumas, individualiz
mo augimas, naujas etikos, 
moralės, religijos suprati
mas, susidomėjimas filosofi
ja. Šie reiškiniai pagimdė 
ir didįjį Romos materialis
tinės filosofijos atstovą — 
Titą Lukrecijų Karų.

Apie Lukrecijaus Karaus 
gyvenimą ir veiklą žinių už
siliko labai mažai. Krikš
čionių ' rašytojas Hieroni- 
mas (IV-V a.) rašo, kad 
Karus buvęs girtuoklis, ne
tekęs proto, o savo darbą 
rašęs tik prablaivėjimo pro
tarpiais.

Iš krikščionio rašytojo ki
tokio vertinimo sunku ti
kėtis, nes Lukrecijus iš pa
grindų griovė idealistinę fi
losofiją, neigė dievų kišimą
si į žmonių ^gyvenimą, o pa
čią religiją laikė žmonijai 
kenksmingą.
t Lukrecijus Karus ; savo 
•Svarbiausiu darbu — poema 
“De rerum natūra” išreiškė 
antikinio pasaulio materia
listų pažiūrą. Lukrecijus 
stengėsi apibendrinti tai, 
kas jau buvo pasakyta grai
kų filosofų — Heraklito, 
Demokrito ir ypač Epikū
ro, kurį Lukrecijus nepa
prastai iškėlė, sakydamas: 
“Garbė ir šlovė tau, Grai
kija! Aš seku tave, ir drą
siai einu tavo taku. Su ta
vimi* aš varžytis nedrįstu, 
bet, paveiktas tavo meilės, 

'trokštu sekti tave: ne 
kregždei su gulbe varžytis... 
mes sekame tavo aukso žo
džius, kurie per amžius ne
bus mirtingi.”

Poema parašyta hekza- 
metru. Jos stilius labai 
sklandus. Pats Lukrecijus 
rašo: “Aš dėstau visai mig
lotas mintis aiškiu poetiniu 
žodžiu, visur pasaldydamas 
Mūzos žavėsiu. Tai turi, 
kaip matai, išm i n t i n, g ą 
prasmę. Juk ir gydytojas, 
kai duoda vaikui karčius 
vaistus išgerti, visada pa
tepa aplinkui puodelio kraš
tus geltonu medumi.”

Nežiūrint tų laikų žemo 
mokslo lygio, — o tai turė
jo įtakos kai kurioms Lu
krecijaus ' padarytoms klai
doms — jo skelbiamas ma
terialistinis mokslas turėjo 
teigiamos reikšmės kovai 
prieš idealistinę filosofiją. 
Lukrecijus savo veikalu da
rė poveikį Romos ir vėles
nių amžių šviesuomenei.
Sakė: pasaulis materialus

Lukrecijus Karus iškėlė 
tokias drąsias ir dažnai tei
singas mintis, kad jos išliko 
gyvos iki mūsų dienų. Pa
vyzdžiui, jis tvirtino, kad 
p a s a u lis yra materialus, 
kad iš nieko neatsiranda 
niekas. Pirmoje knygoje 
Lukrecijus sako: “Tu tu
ri sutikti, kad iš nieko ne
gimsta niekas,” “materija 

yra amžina.” Pagal Lukre
cijų gamtoje vyksta nuola
tinis kitėjimas, visa, ką mes 
matome, nedingsta, nes 
gamtoje visada vieni daik
tai miršta, kiti iš jų gims
ta. Ir niekas negali gimti 
naujo, nemirus senam. Ir 
taip: “Iš nieko niekas ne
gali atsirasti, ir niekas į 
nieką negali pavirsti.”

Lukrecijus sako, kad ne 
visas materialus pasaulis 
žmogui yra matomas. Kaip 
pavyzdį ima drėgmę. Dra
bužis gali sudrėkti ir vėl iš
džiūti. Vadinasi, vanduo 
gali virsti tokiomis mažo
mis dalelytėmis ir atsiskir
ti nuo drabužio, kad jos 
žmogui nematomos. Arba 
nešiojamai ant rankų žie
das kaskart plonėja, jo da
lelės atsiskiria. Vartojama 
medžiaga dyla, mažėja, jos 
dalelės atitrūksta, bet ir pa
čios mažiausias žmogui ne
matomos medžiagos dalelės 
neišnyksta.

Tuo keliu eidamas, Luk
recijus įrodinėja, kad pa
saulis susideda iš mažų me
džiagos dalelių — atomų. 
Atomai esą įvairių pavir
šių. Tos dalelės, kurios ne
lygios, tarp savęs labiau 
susikabina ir sudaro stand- 
rią, kietą medžiagą. Kitos, 
kurios mažiau kabios, suda
ro minkštą arba skystą kū
ną. Lygūs ir slidūs kūne
liai tarp savęs nesusikabi
na, todėl jie yra garų, oro 
ir kitų dujų pavidalu.

Lukrecijus įrodinėja,, kad 
kūnai yra amžini. Jeigu jie 
nebūtų amžini ir galėtų iš
nykti, tada ir pasaulis ga
lėtų išnykti. Tačiau pasau
lis egzistuoja. Iš to jis da
ro išvadą, kad pasaulis yra 
amžinas, kad jis susideda iš 
mažų kūnelių, kad tų kūne-, 
lių yra labai daug ir kad 
jie yra įvairūs.

Kritikavo Heraklitą
Kalbėdamas apie medžia

gų įvairumą, Lukrecijus 
Karus kritikuoja Heraklitą, 
kuris įrodinėjo., kad visi kū
nai atsiradę iš ugnies. 
Amžinas gamtos kitimas, 
kaip mano Lukrecijus,, yra 
svarbiausias pagrindas įro
dymui, kad pasaulis yra su
darytas ne iš ugnies, bet iš 
begalinės gausybės kūnelių 
—atomų.

Maži kūneliai — atomai 
gali prasiskverbti pro kitus 
kūnus. Tam faktui įrodyti 
Lukrecijus pateikia kaip 
pavyzdį lietų ir šviesą. Lie
taus vandens lašai nuvarva 
nuo stiklo, tuo tarpu šviesa 
gali prasiskverbti pro stik
lą, nes jos dalelės daug 
smulkesnės už vandens da
leles.

Nustatęs, kad pasaulis 
yra materialus ir kad jis 
susideda iš begalinės gau
sybės įvairių formų ir san- 
kabumo dalelyčių, įrodinė
ja, kad pasaulio egzistavi
mas priklauso nuo judėjimo 
ir erdvės. Erdvė yra tai vie
ta, kur kūneliai gali judėti 
ir egzistuoti. Jei nebūtų 
erdvės, dalelytės negalėtų 
judėti, nebūtų tokio pasau
lio, koks jis yra dabar. Ne
sant erdvei, niekas nekitėtų, 
negimtų ir nemirtų — neiš
siskirstytų. O jeigu kūnai 
juda, kinta, vyksta proce
sas, galimas ir gyvybės bu
vimas.

Judėjimą, kaip mano 
Lukrecijus, neriboja nei 
laikas, nei erdvė, nes ’erd
vė ir laikas yra amžini, ne
turintieji nei pradžios, nei 
galo. “Kur tik tu būtum,— 
sako Lukrecijus, — į visas 

puses nuo tos vietos, kur tu 
esi, tęsiasi begalybė... O jei
gu visatoje nėra jokio galo, 
tai nėra nei centro—vidu
rio.” Ši Lukrecijaus min
tis yra labai teisinga. Ji 
griovė pažiūrą, kad žemė 
yra pasaulio centras. Vė
liau tos pažiūros ilgai laikė
si viduramžių baž n y č i a . 
Buvo sudegintas Džordano 
Bruno, pasmerktas Galilie- 
jus ir persėki ojami kiti 
mokslininkai, kurie bandė 
įrodinėti, kad žemė nėra vi
satos centras.

Kovojo prieš religiją
Lukrecijus vedė atkaklią 

kovą su religija. Jis metė 
religijai kaltinimą, sakyda
mas: “Religijos priespau
doje žmonių gyvenimas že
mėje virto sunkiausia naš
ta... Religija pagimdė pa
čius didžiausius nusikalti
mus.” Šiuos žodžius saky
damas, Lukrecijus turi gal
voje tą žalą mokslo progre
sui ir žmogiškas aukas, ku
rias padarė religijos atsto
vai. Religija, teigia Lukre
cijus, ne tik buvo progreso 
stabdys, bet ir gyvenančio 
žmogaus laimės drumstėja. 
Dvasininkai prigalvojo tiek 
absurdiškų kliedėjimų, ku
rie, kaip sako Lukrecijus, 
sudrumstė žmogaus gyveni
mą, užnuodijo jį pomirtine 
baime. Poetas įrodinėja, 
kad jokie dievai į žmonių 
gyvenimą nesikiša ir nuo jų 
niekas nepareina. Viską ku
ria pati gamta. Visi daik
tai turi savo pradžią, jie 
formuojasi, kinta ir vėl iš
nyksta. gimimas, vysty

masis ir mirimas pareina 
ne nuo dievų valios, bet iš
plaukia iš gamtos dėsnių. 
Tiktai žmonės, nesupratę 
gamtos reiškinių, juos pri
skiria dievams.

Lukrecijus nuo žemės gy
venimo prieina prie plataus 
pasaulio. Jis mano, kad pa
našus gyvenimas į žemę eg
zistuoja ir kitur. Tarp at
skirų kosmose daiktų vyks
ta tam tikras medžiagų pa
sikeitimas. Visa, ką žeme 
pagimdo, tvirtina Lukreci
jus, vėl grįžta į erdvę. Že
mė esanti visokios gyvybės 
gimdytoja, į kurią vėl grįž
ta mirusieji kūnai. Mirtis 
nėra išnykimas, tik perėji
mas iš vienos būklės į kitą. 
Mirtis yra tam tikros me
džiagos grupuotės sąsajos 
iširimas. O kartu su me
džiagos išsiformavimu iš
nyksta ir jausmas. Iš išsi
formavusios medžiagos ku
riasi naujos gyvybės ir nau
ji daiktai. Toks vyksmas 
reiškiasi ne tik žemėje, bet 
visame begaliniame kosmo
se, kur formuojami žemės, 
jūros, dangaus skliautai ir 
gyviai. Ir šiame nuolatinia
me procese dievai neturi jo
kios įtakos.

Iš bendros pasaulio ap
žvalgos Lukrecijus pereina 
prie žmogaus. Jis manė, 
kad žmogus turįs kūną, sie
lą ir dvasią. Šios atskiros 
dalys sudaro žmogaus visu
mą. Apie dvasią Lukreci
jus taip sako: “Aš tvirtinu, 
kad dvasia — mes ją ir 
protu vadiname — yra at
skira gyvo žmogaus dalis, 
kaip rankos, kojos ar akyš.” 
Siela esanti pati gyvybės 
esmė. Siela ir dvasia kar
tu su kūnu sudaro tarpu
savio ryšį. Bet vis dėlto 
Lukrecijus teigia, kad sie
la yra medžiagiška, sudary
ta iš mažiausių medžiagos 
dalelių. Mir š t a n t sielai, 
miršta ir kūnas3 Tai parei
na nuo to. kad tarp sielos 

ir kūno yra sąsaja. Jokio 
pomirtinio sielos' gyvenimo 
nėra.

Lukrecijus kartu bando 
išaiškinti ir žmogaus pojū
čius: girdėjimą, regėjimą, 
skonį, alkį, meilę ir kita. 
Tenka pasakyti, kad jis vi
sa tai aiškina išeidamas iš 
materialistinio prado ir yra 
arti šių dienų mokslo tiesos.

Penktoje ir šeštoje knygo
je Lukrecijus bando išaiš
kinti žmonijos kultūros for
mavimąsi, rašto, muzikos 
pradžią ir visą pirminio 
žmogaus civilizaciją.

Kartu Lukrecijus mėgino 
išaiškinti ir gamtos reiški
nius. Čia jam sekėsi daug 
sunkiau — žemas dar buvo 
mokslo lygis. Todėl jo pa
žiūros ir išvados kartais 
naivokos. Pavyzdžiui, jis 
teigia, kad griaustinis 
griaunąs todėl, kad susiti
kę priešpriešais’ slenką de
besys trinasi ir duoda gar
są. O žaibai atsiranda dėl 
debesų susidūrimo. Saulė 
juda ne vienodai todėl, kad 
jai kliudąs oras. Dėl šios 
priežasties ji ima vėluotis, 
pailgėja naktis, atsiranda 
žiema.

Nežiūrint kai kurių nai
vių Lukrecijaus ’išvadų ir 
teigimų, tenka prpažinti, 
kad jo pažangumas yra pa
čiame ieškojimo 'metode, 
materialistinėje pasaulėžiū
roje. Jis stovėjo ant teisin
go ieškojimo kelio. '

Lukrecijus Karus savo 
filosofinėje poemoje sten
giasi paliesti visas to meto 
aktualias problemas. Jis 
pradeda nuo mažia u s i o s 
medžiagos dalelės atomo ir 
prieina prie neaprėpiamo 
pasaulio. Pagaliau pereina 
prie religijos, prie žmtfJ 
gaus ir iš viso prie gyvybės.

Lukrecijaus filosofinės 
pažiūros vertė amžininkus 
pažvelgti į pasaulį materia
listiniu požiūriu,, ieškoti 
gamtoje dėsningumo ir tar
pusavio ryšio, mokė sąmo
ningai nagrinėti žmonijos 
civilizacijos raidą, kuri vys
tėsi savaime, bet ne iš die
vų valios.

Nežiūrint kai kurių Luk
recijaus teigimų, kurie 
šiandieną neatitinka tik
ram mokslui, jis, kaip 
Marksas sakė, yra “nau
jas, drąsus, poetiškas pa
saulio viešpats. Iš jo poe
mos “De rerum natūra” 
mokėsi jo amžininkai, mo
kėsi viduramžio pažangieji 
žmonės. Ji turėjo nepapras
tai didelės įtakos renesanso 
laikotarpiu. Poema buvo 
žinoma Džordanui Bruno, 
Galiliejui, šviečiamojo am
žiaus mokslininkams. Ji da
rė poveikį Niutono ir Lo
monosovo pasaulėžiūrai,/ ja 
gėrėjosi Gercenas, domėjosi 
jaunasis K. Marksas. Luk
recijus buvo, vienas iš pir
mųjų kovotojų su idealisti
ne filosofija, su religija ir 
jos reakcija.

Lukrecijus nenustoja savo 
reikšmės ir mūsų laikais, 
nes kova su idealistine fi
losofija ir religine reakcija 
tebevyksta ir šiandieną.

(iš "Mokslas ir gyvenimas")

WILSONUI BUS 
PASTATYTAS 
PAMINKLAS

Washington. — Preziden
tas ^Kenedis pasirašė po bi- 
lium, sulyg kuriuo turi būti 
pastatytas buvusiam prezi
dentui Woodrow Wilsonui 
didelis paminklas valdžios 
lėšomis.

Dar nežinia, koks bus tas 
paminklas, bet jis turįs bū
ti pastatytas Washingtone 
arba arti šio miesto. Pasi
rašymo ceremonijų proga 
buvo pakviesta ir Wilsono 
našlė, jau senutė,

Įdomus rastai
Šių metų “Šviesos” nume

ry ^trečiame telpa įdomaus 
paskaitymo.

R. Mizaros aprašymas 
apie St. Jasilionio pelenų 
laidojimą Lietuvoje ir apie 
visą laidotuvių ceremoniją, 
kurioje dalyvavo įžymūs 
Lietuvos rašytojai ir valdi
ninkai, yra įdomus prisimi
nimas apie rašytoją.

Susipažinau su St. Jasi- 
lioniu 1917 metais, kai jį 
man perstatė “Čia yra 
Kriaučiukas.” Vėliau per
statytojas pasakė jo tikrą 
pavardę. Bet, girai, “tūlu 
sumetimu jis pasiv a d i n o 
Kriauciuku, nes prie kriau
čių dirba.”

Kad ir ne vietoje, turiu 
pasakyti, jog mudu su Ja- 
silioniu neišpildėm Johan
uos Baltrušaitienės prašy
mo, padaryto Pittsburghe 
įvykusiame Demokrat i n i ų 
lietuvių suvažiavime, antro
jo pasaulinio karo metu. 
Baltrušaitienės duktė prisi
sodino vežimą moterų, o į 
kitą mašiną Jasilionį, mane 
ir porą moterų ir vežė į 
Pittsbu r g h b Universitetą, 
kuriame įrengtas lietuvių 
kambarys — “Lithuanian 
Room.”

Baltrušaitienė pasakė, kad 
kambario pagražinimui “at
vežta juodojo ąžuolo me
džiaga iš Lietuvos.” Prašė 
gydytoja Balthušai t i -e n e , 
kad vienas iš mudviejų pa
rašytume į “Laisvę” apie, 
kambario išvaizdą ir kad 
primintume apie Pivaroną, 
kodėl jis neišduoda atskai
tos, kiek surinko pinigų ir 
kiek kambario^ įreh£ima& 
kainavo. / . '

Nei Jasilionis neparašė 
apie tai, nors rašantis pra
šė jį, kad tai jo -kaip ra
šytojo pareiga apie kamba
rio dailę parašyti, nei 
Spartakas nerašė. Pasili
kom griešninkai prieš Balt
rušaitienę.

Ir tai buvo paskutiiiis 
mano pasimatymas su St. 
Jasilioniu.

Antras raštas. “Šviesoje” 
labai įdomus, tai J. Ragaus
ko, buvusio kunigo, apie 
“Kultūrą, religiją ir baž
nyčią.” Jis taip aštriai 
kerta kunigams 'per sutaną 
už jų savinimąsi kultūras, 
kad neva ir jie su bbiblijos 
ir bažnyčios pagalba sklei
džiu kultūrą!

Ragauskas duoda duonje- 
nų, kokią kultūrą kuhigija 
skelbia. Jos kultūra nau
dinga tik kunigams, minyš- 
koms, zokoninkams — iš
naudotojams. Štai kunigiš
ka kultūra: “Visų pirma 
rūpinkitės dangaus karalys
te, o visa kita bus jums pri
dėta.” Ir toliau: “Vergai, 
būkite visame kame paei
davę ponams ne tik geriems, 
bet ir nepakenčiamiems.”

Arba ten pat biblinė ku
nigų kultūra:

“Žinojimas žmones dajro 
pasipūtusius, o puikybė yra 
visų nuodėmių motina”; ar
ba, “Tikėjimas išgano, 
mokslas pražudo.”

Mat, tikėjimas “išgano 
kunigų ir kapitalistų darbo 
žmonių išnaudojimą, gi 
mokslas žudo jų reikalus ir 
žudys kunigiją su biblijomis 
ir visokiu brudu,' kurie kon- 
kino darbo liaudį per tūks
tančius metų.

Trečias bene bus svar
biausias “Šviesoje” raštas 
atsakingojo redakto r i au s 
Antano Bimbos “Iš atsimi
nimų ir istorijos.”
. A. B. puikiai nurodo 
Amerikos Komunistųz parti-

jos pobūdį prezidento F. D. 
Roosevelto laikais. Raštas 
prasideda nuo 1929 m. ir 
tęsiasi iki Roosevelto mir
ties.

Pasakymas apie Komunis? 
tų partijos nusistatymą, 
kad jis “ne visuomet buvo 
nuoseklus,”—tikras faktas.

Taipgi, negalima ginčyti 
K. P. nusistatymo padali
jimo į keturis periodus. 
Man atrodo, jog KP buvo 
prasčiausias periodas, kai 
ji pakeitė vardą į “Ameri
kos Darbininkų susivieniji
mą.” Šis laikotarpis buvo 
trumpas, nes didžiuma 
partijos narių prieštaravo, 
sakydami, kad “atsipalaido- 
jimas nuo Komunistų ^parti
jos vardo yra atsiskyrimas 
nuo socialistinių darbo kla
sės principų.”

A. Bimbos ilgas straips
nis neišeina iš duomeninių 
ribų.

Straipsnio užbaigoje A. 
B. patiekia citatą iš “Lais
vės” apie prezidentą F. D. 
Rooseveltą, ryšium su jo 
mirtimi; kuri sakė, kad jis 
“Istorijoje atsistos greta 
Washingtono ir Lincolno.”

Tinkamas komplimentas.
Kadangį labai gerai žinau

A. Bimbą, o jis žino mane, 
turiu drąsą pasakyti, jog 
kalbant apie Roos e v e 11 o 
gerus darbus, reikėjo pri
siminti dar du jo nuopel
nus.

Pirmaš — Roosev eitas 
1933 metais pripažino Ta
rybų Sąjungą, kurią pir
mesni prezidentai norėjo 
badų,.numarinti ir turėjo 
uždęję blokadą. ? į , ' • 
/ Antras-1— panaikinimas 
“sausojo akto” ir stubinės 
“mūnšaino” išdirbystės ir 
“būtlegerystės” ir sugrąži-. 
nimas dektinės ir alaus pi
liečiams laisvai naudoti.

Antano Metelionio raštas 
apie Tom Paine, suglausto
je formoje, labai geras dar
bas. Esu skaitęs T. Paine 
dvi knygas — “African 
Slavery in Amer ica” ir 
“Common Sense.”

Toje pačioje “Šviesoje” 
yra poetiškų eilių, su gera 
mintimi. Vienas poetas, 
atrodo, kritikas E. Mieželai
tis, rašo po antrašte “Ne
mirtingoji”:
“žvaigždės sušvinta ir krenta, 
Upės nestovi vietoj,
Bangos sudūžta į krantą,— 
Tiktai nemiršta poetai.”

Sakyti, kad poetai nemirš
ta, rodosi, neapgalvotais da
lykas. O gal E. Mieželaitis 
įsivaizduoja, kad jis gyvens 
ilgiau už Salamoną!?

Visiems yra žinoma, kad 
poetų eilės nemiršta, ne
miršta ir nepoetų rašytos 
knygos. Miršta poetai, kaip 
visi žmonės. Mieželaitis ne
įtikins nė vieno, kad “Tik
tai nemiršta poetai.”’

x Spartakas
t Nuo Redakcijos: Poetas 
Mieželaitis, aišku, išsireiš- 
kia simboliškai. Jis turi 
mintyje poetų kūrybos ne
mirtingumą.

Nauja Tarybinė 
autonominė respublika

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė paskel
bė Tuva autonomine res
publika. Ligi šiol ji skaitė
si tik autonomine sritimi. 
Tuva yra centrinėje Azi
joje.

Detroit, Mich. — Spalio 
10 dieną čia mirė G. G. Sa- 
dovskis, buvęs kongresma- 
nas, sulaukęs 58 metų am
žiaus.
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Laiškas iš Lietuvos
Laisvietė Martha BuA~ 

kauskienė, Elizabeth, N. J., 
gavo įdomų laišką iš Tary
bų Lietuvos, iš Akmenės. 
Rašo jos sesutė vardu Liu
kų šeimos. Laiške, be asme
niškų sveikinimų, sakomai

Dabar, brangi sesute, ne
bežinome nei už kiek laiš
kų bedėkavoti, nes visi bai
siai buvome užsiėmę dar
bais,, tai tos dienos taip ir 
bėgo, kaip vėjas. Genutė 
kai pradėjo eiti į mokyklą, 
pradėjo eiti dirbti į kolūkį, 
nes buvo gražesnis oras. O 
taip pat jie turi atskirą mo
kyklos nedidelį kolūkį, ku
riame yra pasėti miežiai ir 
juos reikėjo sutvarkyti 
jiems. O paskiau kasėme 
bulveles ir savo ir mamelės. 
Tai dabar skubame parašy
ki jums, brangioji seserėle 
laiškelį.

Du laiškelius atnešė Sta
selė, kuriuos rašėte bens)^ 
rai, o vieną gavome mes; 
Už visus, brangioji sesele, 
be galo esame jums dėkin
gi-

Mes su Genute juokia
mės, kaip tamsta ten nega
lite su tomis bobomis susi
kalbėti. Kad jos sako, kad 
namus statosi tiktai komu
nistai, tai gryna durnystė, 
nes pas mus nėra skirtumo
tarp komunisto ir paprasto 
žmogaus. Namus gali staty
tis visi, kas tiktai dirba val
dišką darbą. Kolūkiečiams 
taip pat yra paskirtos gy
venvietės ir visi iš eilės sta
tosi. O, be to, jeigu kas sta
tosi, dar gali gauti iš val
džios paskolą, tai yra lygiai 
taip pat, kaip pasiskolinti, 
o paskiau, kai jau žmogus 
prądeda gyventi, po bįskį 
atiduoti.

Tikrai pas mus žmonės 
dabar gali gyventi, tikį^j 
reikia netingėti, nes k'as 
bebūtų, niekur iš dangaus 
manai nekrenta, visur rei
kia dirbti, o dirbdamas ne
pražūsi. Namus pasistato 
ir kolūkyje i dirbdami, ir 
miestuose, o dirba daug 
mažiau. Jeigu kolūkiečiai 
pakulė iki dešimtos ar vie
nuoliktos valandos vakaro, 
tai sako, kiek mes ilgai dir
bame. Ir tai tiktai retkar> 
čiais, kada nebespėja, o se
niau žmonės dirbdavo nuo 
saulės iki saulės.

Viskas dabar pasikeitė.
Pas mus dabar nėra po

nų, kuriems paprastesnis 
žmogus turėtų bučiuoti 
rankas, prieš jį nusižemin
ti. Mažai begirdėti, kad kas 
savo viršininką šauktų po
nu, jeigu tiktai iš seno pri
pratimo. Vieni kitus pašau
kia daugiausiai vardais, pa
reigomis arba draugais. 
Viskas būtų gerai, kad tik
tai būtų taika, o karo žmo
nės nebenori nei girdėk, 
nes jau atsigavo iš po karo 
padarytų žaizdų ir pradeda 
gyventi. • “

Daugiau pas mus naujo 
nieko. Oras visą vasarą bu
vo šaltas ir lijo ir lijo. Iš- 
pūdė bulveles. Dabar jau 
truputį apsistojo liję,, bet 
vistiek jau ne vasara, o ru
duo.

NUŠOVĖ KETURIS, 
SUŽEIDĖ TRIS

Gary, Ind. — Arbie Da
vis, dirbęs U. S. Steel Ko. 
fabrike šiame mieste, susi
barė su savo bosu. Bosas jį 
nutarė išmesti iš darbo. 
Tada Davis’ nusigando ir 
sumišo. Sumišęs, nušovė bo
są ir kitus tris, <) tris as
menis sužeidė.

Kai jis bėgo pro fabrijto 
kiemo vartus, tai kompani^ 
jos sargas patį Davisą mir
tinai pašovė.



ji

Los Angeles, Calif.
f Filmai - vakariene

Pagaliau ir mes, Los An- 
geliečiai, turėjome laimę 
pamatyti d. J. Grybo rodo
mus Lietuvos filmus. Spa
lio 4-tą d. sutikimui d. J. 
Grybo ir jo pagalbininkų 
K. Briedžio ir J. Varaškos, 
įvyko vakarienė. Svečiai 
pasirodė labai įdomūs ir 
draugiški, o J. Grybas ir 
geras kalbėtojas. Pasistip
rinus maistu, jis plačiai pa
aiškino apie Lietuvą, kur 
per. trumpą laiką įvykdyta 
pažanga ir išsamiai atsaki
nėjo į klausinius.

Spalio 5 ir 6 dd. buvo ro
domi filmai. Publikos lan- 
kėši, kiek buvo tikėtasi iš 
nykstančios kolonijos.

Filmas- apie 9-tą fortą 
nukrėtė siaubu žiūrovus ir 
iš gilumos sielų liejosi pasi
piktinimo ir keršto atodū
siai. Bet pasididžiavimo 
gausmas sugrįžo, kuomet 
pradėjo rodyti kūrybą, lai
vų ir namų statybą, milži
niškus kranus ir gigantiš
kas agrikultūros mašinas.

Na ir pasijuokti buvo iš 
ko, kai filme rodo apie 
amerikiečius turistus. Kuo
met vienas iš jų bandė pri
tūpti ir melžti karvį: pa
mačius, kas dedasi, karvė 
papurtė galvą ir spyrus nu
ėjo. Nemanau, kad ji ką as
meniško turėjo prieš turis-, 
tą.

Didžiausias pastang a s, 
matyti, deda socialistinė 
valstybė ant jauni m o. 
Džiaugsmo ir pasigėrėjimo 
šiluma užlieja širdį žiū
rint į juos. Istorijoj, maty
ti, paliko visų skriaudžia
mi, mušami, nuskurę pie
menėliai, kurie anksti pa
vasarį, dar ledui nenutir- 

ir rudenį prasidėjus 
šalnoms, turėjo stoti į šla
pumą, kad apsaugoti basas 
kojeles nuo nušalimo. Šian
dien jiems mokslas nuo vai
kystės. Darželiai, kultūros 
namai; kur buržuazija puo
taudavo, dabar jiems pasi
linksminimo vieta.

Reikia žymėti, kad fil
mai buvo žavėjantys ir 
kalba aiški, o tarpais d. 
Grybas pateikė daugiau ži
nių apie Lietuvą ir agitavo 
už LLD. Pasėkoje, gavo
me naują narę M. Geralt.

Kad išlyginti iškaštingą 
draugų kelionę, buvo prisi
minta apie aukas. Aukojo: 
Šakalių Žemaitis $12; po 
$10: V. Ulskienė, M. Geralt, 
R-ka ir Anna ir Ignas Le- 
vanai; J. ir M. Demenčiai 
$8; po $5: K. ir M. Lapins
kai, Chas. ir M. Lewis, J. 
Norkus, A. ir M. Bušai; po 
?J: M. ir O. Pūkiai ir C.

ečiulis; po $2: Stanley ir 
žmona Petrovich, A. Čiu- 
flbrkis; po $1: A. Talan, P. 
Ivan, Chas ir A Marcinkai. 
Taipgi A. Zix aukojo ka
vos, o M. Lewis pyragą.
- Visiems aukojusiems ir 
dirbusiems prie suruošimo 
•vakarienės LLD 145 k. ko
misija taria širdingai ačiū.

Mirtis
. Rugsėjo 27 d. staigiai mi
rė namuose Helen Zelin-Ze- 
linskienė, po tėvais Klik- 
niutė, vos sulaukus 51 m.

Helena gimė Scranton, 
Pa., bet mažiuke būdama 
buvo išvežta į Lietuvą, iš 
kur, užaugus, apie 1930 m. 
grįžo ir sukūrė šeimyninį 
gyvenimą su G. Zelin ir su
silaukė dukters. Tuomet 
veikiant LDS Mixmasteriu 
kuopai, prie jos prigulėjo ir 
JSelen, pasižymėdama veik
ai. Tačiau, kuopai nustojus 
egzistuoti, baigėsi ir jos 
veikla.
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Velionė buvo linksmo bū
do ir įsigijo daug draugų, 
ypač iš jaunosios kartos. 
Užtad, rugsėjo 29-tos va
karą prisipildė Caspero šer
meninė, kur velionė sken
dėjo gyvų gėlių vainikuose 
laisvai pašarvota. O rugsė
jo 30-tą į Forest Lawn Me
morial Park kapines net 
minia susirinko atsisveikin
ti su ja. Velionė įdėta į 
mauzoliejų.

Ilsėkis, Hįelen, ramiai. 
O jūsų gyvenimo draugui 
Jurgiui, dukrai Helen ir ki
tiems giminėms ir drau
gams reiškiu užuojautą liū
desio valandoje.

Serga
Sunkiai serga mūsų tau

rus draugas ir LDS 35 kuo
pos iždininkas F. Shilingas, 
kuris pergyveno rimtą ope
raciją ir dar tebesiranda li
goninėje. Lankytojai kol 
kas nepriimami.

Klaidos atitaisymas
Korespondencijoje “Lais

vėje” iš rugsėjo 19-tos, žy
mint vardus aukojusių do
vanėliu išvažiavime Arro
yo Seco parke, įvykusiame 
rugp. 27 d., netiksliai buvo 
praleistas vardas A. Gri
gaitienės, už ką atsiprašau.

šakalių žemaitis

Plymouth, Pa.
Vasarinių parengimų už

darymo parė įvyko rugsėjo 
24 d. Kazlauskienės farmu- 
kėje, kurioje dalyvavo ir 
keletas serantonie č i ų. O 
kad parė nebūtų tuščia, tai 
tarpe draugų iškilo “Lais
vės” vajaus klausimas, ku
ris jau čia pat ir jau laikas 
tuomi susirūpinti, na o drg. 
A. Globičius patarė, kad 
šioje pariukėje padarytume 
vajaus pradžią. Na, o man 
to tik ir reikėjo. Aš krei
piausi į parėję dalyvius 
“Laisvės” vajaus reikalu, 
kurio pasekmes čia žemiau 
paduodu.

Aukotojų pavardės: F. J. 
Mankauskai $10, V. Uzdi- 
la $8, A. Globičius $5, P. 
Pėstininkas $5, V. O. Žilins
kai $5, K. Genys $3, I. Kle- 
vinskas $2; po $1: 'Ei. Čereš- 
kienė, O. Krutulienė M. 
Sinkevičienė, M. Truikiene, 
E. Kasparienė, E. Geležaus- 
kienė, Tai viso bus $44.

E. Kasparienė prikepė ir 
dovanojo skanių pyragų.

Taigi mūsų šioje pariu
kėje padarėme pasekmingą 
“Laisvės” vajaus pradžią 
su aukomis. Taip pat ga
vau “Laisvei” vieną naują 
skaitytoją.

Širdingai dėkoju, mieli 
draugai, už padarymą pra
džios “Laisvės” vajaus rei
kale.

O dabar kreipiuosi į vi
sus “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojus: Nuoširdžiai vi
sų prašau, kurių prenume
ratos pasibaigė ir kurių jau 
baigiasi, būkite geri, neati
dėliokite, atsinauji n k i t e 
prenumeratas ir paaukoki
te pagal išgalę, nes visi ge
rai žinome, jog mūsų darbo 
žmonių laikraščiai tegali 
pasilaikyti su mūsų pačių 
gausia parama.

Vajininkas V. Žilinskas

parsiduoda bekampių 
REZIDENCIJA

Sveikatos sumetimais esame pri
versti parduoti savo vietą. Viskas 
geroje tvarkoje. Namas su visais 
patogumais. Aliejum apšildomas. 
Už viską reik a 1 a u j a m e $12,500. 
Kreipkitės:

147 18th St., Avalon, N. J.
Tel. AValon 609, 967-5921

(78-82)

Camden, N. X
MIRĖ ALEKSANDRAS 

VALANČIUS
Spalio 7 d. mirė Aleksand

ras Valančius, gyvenęs 611 
Ferry Ave., Camden, N. J. 
Buvo jau 70 metų amžiaus 
ir gyveno pavienis. Turėjo 
brolį ir seserį šioj apylin- 
lįnkėj, bet jau abudu mirę, 
tai jų dukros rūpinosi lai
dojimo reikalais.

Draugas Valančius pri
klausė prie LLD 133 kuo
pos nuo pradžios jos įsikū
rimo, taipgi priklausė prie 
tautiško pašalpinio klubo. 
Visados lankydavo progre
syvių susirinkimus ir pa
rengimus ir niekados neat
sisakydavo paaukoti progre- 
syvei spaudai ir kitiems rei
kalams. Nuo tikėjimiškų 
burtų jis buvo visiškai at- 
sipalaidojęs, tai parodo ir 
šis įvykis: Apie mėnesį 
laiko prieš savo mirtį pasi
šaukė jam gerai pažįstamą 
lenkų tautybės laidojimo di
rektorių Stanley A. Zem- 
b ruski ir jam sako: Kai aš 
numirsiu, tu mane palaidok, 
bet nekask į žemę. Aš no
riu, kad tu mano kūną su
degintume! krematorijoj. Ir 
jis tada pasirašė testamen
tą, kaip jis turi būti palai
dotas.

Prieš laidosiant jo brolio 
dukters vyras ėmėsi protes
tuoti, kad jis nenori kūną 
deginti, bet nori kasti į že
mę. Tada direktorius Zem- 
bruskis jam pareiškė: Ar tu 
nori, ar nenori, bet kitaip 
nebus laidojamas, tik taip, 
kaip jis mane prašė ir šį 
testamentą pasirašė. Ir pa
rodė jam jo paties pasirašy
tą dokumentą. Tada pro
testuotojas nosį nuleido ir 
jau daugiau nieko nesakė.

Išlydint iš šermeninės A. 
J. . Pranaitis j pasakė atsi
sveikinimo kalbą, taipgi ka
pų koplyčioje jis ir vėl pra
kalbėjo. Tai visiems labai 
patiko. Net kai kurios pa

Binghamton, N. Y.
SLA 50-ta kuopa turėjo 

pikniką rugsėjo 3 d. Antano 
Liepos vasarvietėje, ant 
gražios upės kranto, Conka- 
lin, N. Y.

SLA 50 kuopa irgi rūpi
nosi Lietuvos “laisvinimo” 
reikalais,—aukomis ir dar
bais. Šis piknikas irgi buvo 
surengtas tam tikslui.

Diena buvo graži. Publi
kos buvo pusėtinai — vieti
nės ir svečių. Buvo gero
kai ir Pennsylvanijos lietu
vių. Visi linksmai laiką lei
do, šnekučiavosi. Prie to., 
buvo linksma matyti drau
gus T a m u 1 a i čius, kurie 
papasakojo api-e Lietuvą, 
nes neseniai iš ten sugrįžo.

Tamulaitis pasakojo, ką 
matė ir patyrė apie dabar
tinį Lietuvos žmonių gyve
nimą; pasakojo, kad dabar
tine Lįetuvos valdžia stato 
daug naujų namų ne tik 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj, 
Palangoj ir Druskininkuo
se, bet ir žemės ūkiuose, 
kur buvo karo metu su
griauta, taip pat stato pui
kius naujus namus. Vil
niuje daug namų stato po 
80 butu didumo, kur ketu- C 7

rių namų butas kainuoja 7 
rublius į mėnesį vasaros lai
ku, o žiemą kiek daugiau, 
nes šilumą duoda. Nauji 
namai labai puikiai atrodo. 
Dabar jaunimas turi geras 
progas mokytis, nes mokslas 
nemokamas. Sako, kad jo 
brolis turi tris vaikus ir vi
si eina aukštąjį mokslą ir 
jiems nieko nekainuoja. O 
prie Smetonos be pinigų 
aukštasis mokslas buvo neį
manomas. Jis matė Drus
kininkus, kur yra sanato
rijos su visokiais patogu
mais sveikatai pataisyti, ir 
viskas nemokamai.

Palanga — labai puikus 
p a j ū r y s . Oras tyras, 
sveikas, negali atsigėrėti. 
Ten darbininkai leidžia ato
stogas. O Smetonos laikais 
ten biedni žmonės negalėjo 
nė artyn prieiti.

Jie lankėsi d a u g e 1 y j e 
naujų dirbtuvių. Lankėsi 
vienoje dirbtuvėje, kurioje 
nulieja sienas 80 šeimų na
mams. Turiu statyba spar
čiai vedama. Sakė, kad da
bar Lietuvoje maistas labai 
geras ir sveikas, pritaiky
tas žmonių sveikatai. Mais
to turi pakankamai, niekas 
tuo nesiskundžia.

Kur jie buvo, sako, nie
kas jų nesekiojo. Kalbėjosi 
su kuo tik norėjo. Tamulai- 
tienė yra Amerikoje gimusi 
ir augusi. Ir jinai sako, 
kad jai Lietuva patiko ir 
dar sykį norėtų važiuoti 
Lietuvą aplankyti.

Bet pikniko rengėjams, 
atrodo, Tamulaičio kalba 
nepatiko, jiems buvo per 
karšta klausytis, nes jie 
jaučia, kad jų tam “vadavi
mo” darbui tai kenkia. Ne
galiu, suprasti tokių žmonių, 
kurie nematę dabartinės 
Lietuvos, o visaip apie ją 
meluoja, ją šmeižia ir ne
nori klausyti tų, kurie Lie
tuvoje buvo ir matė jos 
žmonių gyvenimą ir teisybę 
visiems pasako.

Piknike dalyvavęs

SAKO: PASITARIMUOSE 
PADARYTA PROGRESO
/ •

Geneva. — Kai kurie ste
bėtojai sako, jog pasitari
muose dėl Laoso yra pa
siekta šiek tiek progreso. 
Kitais žodžiais: einama 
prie susitarimo, kad Laosas, 
būtų nepriklausomas, kad 
ten nepasikartotų karas.

Londonas. ■— Britų poli
cija suėmė 40 asmenų, pro
testavusių prieš atominius 
ginklus.

vapi jonuos man išsireiškė, 
kad ir jos norėtų, kai nu
mirs, kad ir joms Pranai
tis patarnautų vietoj kuni
go.

Taigi, 1961 m. spalio 11 
d. Aleksandro Valančiaus 
kūnas tapo sudegintas Chel- 
ton Hills krematorijoj.

Toj pat krematorijos pa
talpoj jo pelenai bus laiko
mi visados.

Ilsėkis, drauge, amžinai! 
Djdžiulė užuojauta giminai
tėms. Cavidenietis

Lawrence, Mass.
Urugvajaus liet, jaunuolių 

suvažiavimui parama
Maple Parke įvykusiame 

mūsų organizacijų bankete 
buvo parinkta aukų, kad 
paremti Urugvajaus lietu
vių jaunuolių suvažiavimą. 
Aukojo sekamai:

A. Kazlauskas $2: po $1: 
J. Skliutas, A. Vasilienė., J. 
Gekonis, J. Blažonis, S. Šle
kys, P. Bosilavičius, B. Chu- 
lada, B. Briedis, P. Liupše- 
vičius, J. Masevičius, K. 
Morkūnas, S. Budrevičius, 
R. Januša, M. Latauskas, 
J. Petruškevičius., B. Miza- 
ra, V. Račkauskas, P. Ga
linis, S. Rainardas, M. Pau- 
rienė, C. Kajutis, M. Su
kackienė, J. Zinkus, P. Žu
kauskas, A. Vainoms, M. 
Verbickienė, J. Slanis, Dr. 
J. Repshis, A. Stravinskas, 
M. Stakeliūnienė., M. Sinke
vičius, M. Miksvitienė, T. 
Kazanskienė, J. Kvetkas, N. 
Grigaliūnienė, P. Kvelkaus- 
kas, S. Shukienė, J. Rudis, 
Ig. Chulada; po 50 centų: 
J. Egeris, M. Bulota, P. 
Kezula ir J. Šleivienė. Vi
so $43.00.

Auko tojams širdingai 
ačiū. Prašome atleisti, jei 
kurių vardai gal neteisingai 
užrašyti.

Aukų rinkėjai:
S. Penkauskas
V. Kralikavskas
J. Chulada

Spalio 22 Ocl. Pradžia 2 vai. pp. 
Lietuuvių Svetainėj, 29 Endicott Street, Worcesteryje 
Operete “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna žavėjančios muzikos, ir juokų. 

Verta kiekvienam ją matyti.
.Worcesterio Aido Choro Rengimo Komitetas .
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‘ZAPOROŽIETI UŽ DUNOJAUS’
Trijų Aktų Operetė Suvaidins Brooklyn© Aido Choras

REŽISIERĖ IR DIRIGENTĖ - MILDRED STENSLER

Rengia Worcesterio Aido Choras

BROOKLYNO AIDO CHORAS, KURIS SUVAIDINS ŠIĄ OPERETĘ

So. Boston, Mass.
LDS 1 Apskr. konferencija

LDS 1-mos Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
lapkričio 5 d., 11 vai., 318 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Į šią konferenciją reikia 
stengtis prisiųsti skaitlin
gas kuopų delegacijas bei 
atstovybes. Dalyvaus Cent
ro Valdybos narys ir duos 
svarbų pranešimą apie LDS 
reikalus.
LDS 1 Apskr pirmininkas

D. J. Jusius,

NUBAUSTAS
NEKALTAI

Roma. — Salvatore Gal
lo, 48 m. amžiaus, jau sep- 
tyneri metai, kai sėdi kalė
jime “už nužudymą savo 
brolio.” Dabar paaiškėjo, 
kad jo tas brolis, Paolo 
Gallo, sau ramiai gyvena 
Ispica miestelyje, Sicilijo
je.

Sako: visi keliai 
turi būti nemokami

Seattle, Wash. — Ameri
can Automobile Association 
vice-prezidentas Russell E. 
Singer sako, Amen k o s 
žmonės turi reikalauti, kad 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P

, LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sukako treji metai, kai Scranton, Pa., mirė mano brolis

Petras Šlekaitis
Jis mirė 1958 metų spalio 17 dieną. Paliko liū

desy dukterį Helen ir žentą Cooper, gyvenančius 
Rahway, N. J., brolį Juozą Lietuvoje, taipgi seserį, 
šiuos žodžius rašančią, Anną Norkienę.

Nors jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo prieš trejus me
tus, bet mano atmintyje jis tebėra gyvas. Petras 
buvo veiklus ir susipratęs darbininkas, uoliai platino 
pažangiąją spaudą. Tegu jis ilsisi ramiai!

Sesuo . Anna Norkienė
, Detroit, Mich.

visi vieškeliai, visi keliai tu
rėtų būti laisvi nuo mokes
čių, kad visais keliais ame
rikiečiai galėtų važinėti' ne
mokamai.

Nustatyta oficiali siena
Hong Konk. — Patirta, 

kad Kinijos Liaudies Res
publika susitarė su Nepalu 
dėl nustatymo tarp Nepalo 
ir Kinijos pastovios sienos 
(rubežiaus). Po sutartimi 
pasirašė Kinijos preziden
tas Liu Shao-chi ir Nepalo 
karalius Mahendra B ir Bi- 
kram Shah Deva, kuris 
lankėsi Kinijoje.

Quito, Ecuador. — Spa
lio 5 d. šis miestas (Ekva- 
doriaus sostinė) buvo supa
ralyžiuotas darbininkų ir 
tarnautojų gene r a 1 i n i o 
streiko. Darbininkai ir tar
nautojai išėjo streikan, pro
testuodami prieš naujus 
mokesčius (taksus), ku
riuos ant žmonių uždėjo ša
lies parlamentas.

Hollywood, Cal. — Chico 
Marx, sulaukęs 70 metų 
amžiaus, mirė čionai nuo 
širdies smūgio. Jis buvo 
vienas Marksų brolių, kurie 
kadaise pagarsėjo savo ki
no komedijomis.



JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS 

r \ •

(Tąsa nuo 1-mo puslanio) 
valininkai. Visi trys yra patyrę šiame darbe, tai yra — 
S. Penkauskas ir V. Kralikauskas, lawrencieciai, o J. 
Blažonis, jų kaimynas iš Lowellio. Šį sykį Penkauskas 
ir Kralikauskas prisiuntė atnaujinimų.

Iš Plymouth, Pa., V. Žilinskas stojo į vajų su gražia 
pradžia, prisiųsdamas naują prenumeratą.

C. Belunas, Detroit, Mich., prisiuntė atnaujinimą. 
Tai tik pradžia. Detroitas pasirodys puikiai šiame va
juje.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Per D. G. Jusiu, Worcester, Mass.............. $230.67
Frances Witkousky, Ossining, N. Y................ 11.00
Paul Nukas, No. Andover, Mass. ................... 10.00
A. Zavišius, Budd Lake, N. J............................. 9.00
J. A. Dementis, Los Angeles, Calif....................... 5.00
Ant. Chubarkis, Los Angeles, Calif......................4.00
John Briedis, McKees Rocks, Pa.  ............... 2.00
Po $1: P. Kreshounas, Philadelphia, Pa.; St. Poš- 

kaitis, Brooklyn, N. Y.; P. Čereška; Broękton, Mass.; 
J. Augutis, Budd Lake, N. J.; Vincent1 Milišauskas, 
Bloomfield, N. J.; A. Paukštienė, Miami, Fla.; A. Sves- 
kosky, Detroit, Mich.; S. Suslovich, Leno Gross, Law
rence, Mass.; K. Krukonis, Marlboro, Mass.; Kazys 
Juknis, White Plains, N. Y.

Iki šiol į fondą gauta $601.67, balansas lieka 
$4,398.33. Laukiame daugiau gražių dovanų. Didelis 
ačiū tiems, kurie darbavosi komitetuose prie suruošimo 
sėkmingų pobūvių, taipgi ir viršminėtiems prieteliams 
už dovanas į fondą. Laukiame žinių ir nuo kitų vaji- 
ninkų.

Laisves Administracija

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

GINČIJASI !
MATEMATIŠKAI

Mokytojas V. Talis Kana
dos savaitraštyje, remda
masis S. Maceikienės 
straipsniu, paskelbtu “Ta
rybinės Mokyklos,” 1960 m. 
liepos mėn. numeryje, pada
rė išvadą, kad Lietuvoj da
bar nelanko mokyklų 8,00.0 
vaikų. , Sekančiame nume
ryje atsišaukė iš Niujorko 
padėtį Lietuvoj sekąs tauti
ninkų politikas ir žurnalis-' 
tas V. Rastenis, laikydamas 
mok. Talio išvedžiojimus 
“netikslia inform acija.” 
Girdi, iš mok. Maceikienės 
informacijos tegalima lyg
tis su trimis nežinomaisiais. 
Taigi iš kur išveda spėlio
jimus mok. Talis? Raste- 
nio nuomone, Lietuvoj mo
kyklą dabar lanko bent 
360,000 vaikų, iš kurių gal 
kokie 2% mokyklos išven
gia. Bet tai esąs norma
liausias procentas visose 
valstybėse.

Rašo V. Rastenis: ’’Priva
lomo mokymosi laikas da
bar yra ilgesnis, negu buvo 
nepriklausomosios Lietuvos 
laikais, todėl ir mokinių 
mokyklose daugiau, mokyk
lų tinklas, nepaisant patal
pų stokos, tankesnis, moky
tojų apie pustrečio karto 
daugiau.” Bet V. Rastenis 
“žino,” kad '.‘mokymo koky
bė” dėl skuboto plėtimosi 
dar daug kur nukenčia, o 
sunkiausia jo švietimo yda, 
“tai jo vienšališkas tenden
cingumas : politinė indoktri- 
nacija vietoj savarankaus 
mąstymo auklėjimo.”

Nebūtų p. Rastenis poli
tikas — “tik savo kvepia.” 
Nori katalikų 
indoktrinocijos

Tarų pačiam laiškų sky
riuje tą “savo” išryškinimą 
pateikia kitas, jau krikščio
nių politikierių žurnalistas 
P. Alšėnas. Jis norėtų, kad 
Kanados viešose mokyklose 
būtų įvestas priverstinas 
(kaip anuomet Lietuvoj) 
religijos - tikybos dėstymas, 
“nes tai pagrindas vaikų 
auklėjime ir jų normalinių 
vertybių išugdyme.” Taigi 
—2,000 metų tokiais pa
grindais buvo auuklėjamas 
krikščionis ir kokias mora

lines vertybes tai išugdė, 
užtenka pasidairyti kad ir 
toj pačioj Lietuvoj po Pir
čiupį, IX fortą ir kitas ma
sinio žudymo vietas. Kaip 
krikščioniškoj Brazilijoj di
džiai dievobaimingi ir reli
gingi keliolika išnaudotojų 
turi savo rankose visus tur
tus, o visa šalis1neįtikėtinai 
skursta. Argi šitokio melo 
mokė Kristus?'
Bažnyčios globia 
savo politikus

Prieš šitokią praktiką 
proteguoti “kas savo kve
pia” vis labiau sukyla svie
tas. Štai NY Times rašė, 
kad katalikų bažnyčia Niu
jorke užtaria savųjų politi
kų nemoralumą. Girdi, ko
dėl mes negirdime, kad Ro
mos kataalikų bažnyčia pa
keltų balsą ir užprotestuo
tų dėl šitokios įsisenėjusios 
neteisybės visose pusėse ir 
visose rinkimuose kandida
tuojančiose partijose? Ly
giai taip pat kritiškai pasi
sakoma ir prieš protestan
tus, kad ir šie “mandagiai 
nutyli” visas tas biznierių 
machinacijas ir klastas, 
nors daugumas jų šventais 
veidais lanko protestantų 
bažnyčias sekmadieniais.
ANAS. TAMOŠAITIENĖS 
PARODA ČIKAGOJE

Savo tautiniais kostiu
mais pagarsėjusi dailininkė 
Anastazija Tamošaitienė, iš 
Kanados, Čikagoje sukėlė 
nuostabą, kai pasirodė su 
tikrai kūrybinga savo paro
da. Štai kaip parodą apta
ria Kazys Veselka iš Mont- 
realio, Kanadoj: “Lietuvių 
liaudies menas (tikriau 
tautodailė) su savo lyrika, 
paprastumu ir nuostabia 
ekspresiją, o drauge su po
karinio laikotarpio tapyba 
(galutinai atsisakius repro
dukuoti išorinius pavida
lus) su formų prastinimu 
bei dialektine regimosios 
realybės ir dailininko gimi
nyste — paliko pėdsakus 
lietuvio dailininko kūryboj 
ir atskleidė jo savito pasau
lio vieškelius.

A. Tamošaitienės paveik
slų spalvingumą, lyrizmą, 
jų nuotaiką ir subtylų ta
pybinį elementų traktavi
mą tam tikra prasme gali
ma tapatinti su prijuosčių 

ar kraičio skrynių raštais, 
kur irgi vidinė lietuvio 
žmogaus situacija tikruo
sius elementus pakeičia re
alybės simboliais... Gi tra
dicinės perspektyvos nebo
jimo randame ir mūsų liau
dies raižiniuose.”

Veselka sako, kad “Ta
mošaitienė nėra ir nenori 
būti grynai abstraktinio 
pobūdžio dailininkė. Bet 
taip pat — nėra ir nenori 
būti realistė. Visomis jėgo
mis ir sąmoningai ji bando 
išvengti pavojaus, kuris 
gręsia grynai abstraktinei 
tapybai: atsidurti manie
rizmo klystkeliuose, kai jau 
nelengva surasti ribą tarp 
tikrojo meno ir netiesos, 
kai nejučiomis modernio
sios tapybos lozungai: , toks 
yra mano pasaulis, taip 
matau ir jaučiu — virsta 
egzaltuotu ir beprasmišku: 
taip noriu! Tačiau Tamo
šaitienė kategoriškai nei
gia tradicinį realizmą, nai
kinantį ir varžantį kūrybi
nę laisvę bei individualu
mą... Dailininkė jaučia par
eigą ir būtenybę dalyvauti 
gyvenime ir jo kovoje už 
gėrį, grožį, už žmogų: ne
nori pabėgti nuo realybės ir 
ją supančios dvasinės at
mosferos. Modifikuodama 
tarsi bando keisti, taisyti ir 
patį gyvenimą.”
Tamošaitienė prieš 
geometrinę tapybą

Tęsia toliau Kazys Vesel
ka: “Tamošaitienės kūry
ba yra lyg reakcija prieš 
geometrinę tapybą, kuri, 
suprastinusi ir susintetinu
si realybę į grynai archi
tektūrines formas, atskyrė 
dailininką nuo bet kokįo 
kontakto su pasauliu ir gy
venimu. A. Tamošaitienė 
ieško kalbos ir dialektinio 
santykio su gamta ir1 jos 
apraiškomis pačia plačiau
sia prasme.”

Tamošaitienės paveikslai, 
kaip ir daugelio jai gimi
ningų nūdienų tapytojų, 
deklaruoja, kad nėra esmi
nio skirtumo tarp abstrak
čių ir konkrečių formų. Nes 
dailininkė projektuoja sa
vas kūrybines formas, ku
rios jai yra tikros ir kurių 
tapybinė vertė yra lygiai ta 
pati, nežiūrint, kuo būtų 
operuo j a m a: figūromis, 
daiktais, motyvais ar, pa
galiau, geomet r i n ė m i s 
plokštumomis bei architek
tūrinėmis detalėmis. Juoba, 
kad paveikslu veikiamosios 
jėgos absoliučiai neap
sprendžia tapybos stilius. 
Dailininkei, išsakant savo 
pasaulį ir savo kūrybinę 
tiesą, valia naudotis bet 
kuriomis tapybinėmis prie
monėmis. “Spalvinė dėmė’” 
sakė Kandinsky, — gali 
būti lygiai raiški ir turėti 
tokią pat poetinės ekspre
sijos jėgą, kaip ir figūra ar 
objektas”.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS žinios
Paryžius. — Čigonų va

dovas Vaida Vojevodas čia 
pareiškė, kad Europos či
gonai norį turėti savo 
valstybėlę “kur nors Atlan
to ar Pacifiko” saloje.

Washingtonas. — Spalio 
14-15 dienomis įvyko JAV 
ir Kanados karo orlaivyno 
manevrai. Dalyvavo apie 
300,000 žmonių, tūkstančiai 
lėktuvų, buvo sulaikytas 
civilinių lėktuvų skrajoji
mas. Karo komandieriai sa
ko, kad “apsigynimo ma
nevrai pavykę.” 1

Tokio. — Virrš 5,000 ja
ponų studentų demonstravo 
protestuodami prieš JAV ir 
Japonijos karinę sutartį.

Pasibaigė AFL-CIO Tarybos 
suvažiavimas New Yorke

f --------«?

New York. — Praėjusią 
savaitę įvyko AFL-CIO 
Veikiančiosios Tarybos su
važiavimas. Vyriausias 
klausimas dienotvar k ė j e 
buvo: grąžinti atgal į AFL- 
CIO federaciją tymsterių 
uniją, ar negrąžinti

AFL-CIO prezide n t a s 
Meany, didelis priešas viso
kio pažangesnio judėjimo, 
pasakė, kad jis priešingas 
priėmimui tymsterių uni
jos, kuri turi 1,700,000 na
rių. Girdi, tymsteriai savo 
tarpe^turį prezidentą Hof
fa, kuris dar nesąs “užten
kamai švarus” etiškai.

Dauguma suvažiavusiųjų 
atmetė Transport a c i j o s 
darbininkų unijos rezoliuci
ją, kad tymsteriai būtų pri
imti į AFL-CIO. Už priėmi
mą balsavo tik tiys asme
nys: Maritime unijos pre
zidentas Curran, Porterių 
unijos prezidentas Ran
dolph. ir Plieno darbinin
kų unijos prezidentas Mac
donald.

Tai ką su tymsteriais da
ryti ?

Meany pareiškė, kad rei
kią tymsterių uniją skaldy
ti. Tie unijos lOkalai, kurie 
atsimeta nuo tymsterių 
unijos, turį būti priimti i 
AFL-CIO.

Grįžo
Šiomis dienomis iš ilgos 

kelionės — iš maršruto su 
lietuviškais filmais — grįžo 
ALDLD CK sekretorius J. 
Grybas su savo talkininkais 
—K. Briedžiu ir Pr. Varaš- 
ka.

: Sakė, kad maršrutas bu
vo visapusiškai pavykęs. 
Grybas, kaip žinia, šiuo 
kartu. pasiekė net Kalifor
nijos, Oregono ir Washing- 
tono valstijas.

Taipgi grįžo į redakcijos 
darbą D. M. šolomskas, 
praleidęs i porą. savaičių 
atostogų.

SERGA
Jonas Barkus, buvęs per 

ilgus metus “Laisvės” ko
rektorius, kuris jau kelinti 
metai randasi tarp senatvės 
pensininkų, pasidavė į 
Kings County ligoninę. Nu
matoma, kad bus reikalin
ga operacija. Kokios bus 
lankymo sąlygos, dar neži
noma.

Linkime jam greitai pa
sveikti.

Rep.

LLD reikalai
Dėl ateinančių dvejų me

tų į Lietuvių Literatūros 
Draugijos Gentralinį Ko- 
Ynitetą apsiėmę draugai ir 
draugės, mano nuomone, 
labai tinkami. Tai lėva Mi- 
zarienė, K. Petrikienė, Jo
nas Grybas, Antanas Bim
ba, Povilas Beeis, S. Pet
kienė ir Bronė Keršulienė. 
Šitie visi draugai gyvena 
Niujorke, o tas labai svar
bu, kad Centralinio Komi- 
teto susirinkimai būna pil
ni.

Aš abejoju apie draugo 
Jurgio Šimaičio kandidatū
rą 'ne todėl, kad jis nebūtų 
tinkamas, o tik todėl, kad 
jįs per toli gyvena (jis gy
vena Brockton, Mass.). Ži
note, kaip svarbu visuose 
susirinkimuose dalyvauti. 
Kai Komiteto susirinkinte 
nebūna kurio nario, tai at
siliepia ant visos veiklos.

■ S. Petkus

Curranas su tuo nesuti
ko. Jis sakė: reikia JAV 
darbininkų unijinį judėjimą 
ne skaldyti, o tvirtinti, or
ganizuoti į vieną kūną.

Automobilių darbininkų 
unijos atstovas, čia dalyva
vęs kaip Reutherio atsto
vas, Emil Mazey, pasisakė 
nei šiaip nei taip. Girdi, 
tymsterių uniją grąžinti į 
AFL-CIO dabar nereikią, 
bet negalima, kaip kiti siū
lo, organizuoti naują tyms
terių uniją, kuri būtų pir
mas žingsnis į skaldymą 
darbininkų judėjimo.

Transportacijos uni jos 
prezidentas Mike Quill su
važiavime negalėjo balsuo
ti, kadangi jis nėra AFL- 
CIO Veikiaičiąjame komi
tete.

Mazey, beje, pasakė, kad 
AFL-CIO vadovybėje yra 
“nešvaresnių etikiniu at
žvilgiu žmonių, negu Hof
fa, tymsterių unijos prezi
dentas.”

Taigi visas tymsterių 
grąžinimo į AFL-CIO fede
raciją klausimas taip ir 
likosi neišspręstas.

Dabar taip sakoma: ta
sai klausimas iškils AFL- 
CIO suvažiavime, kuris 
įvyks gruodžio menes i o 

1 pradžioje.

Svarbi diena jau netoli
Didysis daugelio tautų 

koncertas, rengiamas pa
minėti Laisvės Statulos 
75 metų sukaktį, jau netoli. 
Jis įvyks spalio 29-tos po
pietę, 2 vai.. Programoje 
dalyvaus ir lietuviai. Bilie
tai skleidžiami jau dabar. 
Kviečia visus dalyvauti.' 
Prašo įsigyti bilietus iš 
anksto.

Koncerto vieta: Frater
nal Clubhouse, 110 West 48 
St., Manhattane. Rep.

United Nations, N. Y. — 
Sirija reikalauja, kad juo 
greičiau būtų priimta jos 
delegacija (iš keturių žmo
nių) į Jungtines Tautas.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

sijudinti. Dar tik pradeda į 
darbą įsitraukti mūsų mielieji 
vajininkai.

Bet šiokių tokių rezultatų 
jau turime. Juos matėte lap
kričio 12 dienos “Laisvėje” 
administracijos pranešimuose.

Beveik dar nieko iš koloni
jų nesigirdi apie parengimus 
.vajaus reikalais. Apie tai rei
kia pagalvoti.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybėje viešpatauja 
reakciniai vadai, kuriems dar
bo žmonių interesai mažai te
rūpi. Jų nutarimas skaldyti 
didžiulę sunkvežimių vairuoto
jų (tymsterių) uniją neturi 
jokio pateisinimo. Preziden
to Meany užpuolimas ant neg
rų vado Philip Randolph taip 
pat kenkia unijose kovai prieš 
rasinę diskriminaciją.

Gaila, kad mūsų unijų eili
niai nariai leidžia savo vadams 
šitaip elgtis.

šiomis dienomis prasidės 
Lietuvių Literatūros Draugijo
je centralinio komiteto rinki
mai. Kuopos gausite kandi
datų sąrašą. Jis jau paskelb
tas spaudoje.

Labai gerai, kad turime ge
rų kandidatų. Nariai turės iš 
ko pasirinkti. Tik reikia, kad 
balsavimų metu kuopų susirin
kimai būtų skaitlingi.

Visiems reikia rūpintis šios 
mūsų šauniosios organizacijos 
reikalais.

Visi nariai jau gavote žur
nalo “Šviesos” nr. 3-čią. Ne
padėkite ant lentynos neper
skaitę. _

FILMAI
BACK STREET

Šiuo pavadinimu filmas 
vaizduoja JAV trikampios 
šeimos gyvenimo vylingų
jų ą, jo dramas ir tra
gediją. Tai Fannie Hurst 
novelės sėkme gamintas fil
mas.

Pradžia imasi grįžtančių 
iš praėjusiojo pasaulinio 
karo dienomis, kada kiek
viena primenančioji namus 
smulkmena atrodo žavinga. 
O ką jau bekalbėti apie pa
likusią namie mylimą šei
mą. Skristų, jei galėtų, bet 
visi keliai paspringę minio
mis norinčių greičiau pa
siekti namus.

Tokiose sąlygose pasili
kęs laukti tūloje stotyje 
lėktuvo grįžtantis iš tarny
bos namo stambus biznie
rius Saksonas (aktorius 
John Gavin) susitinka gra
žuolę kantino darbuotoją 
(aktorė Susan Hayward). 
Jo namai ir žmona toli, o 
jo sutiktoji Rae žavinga. 
Jo su žmona santykiai ir 
pirma nebuvę malonūs, o 
dabar, kas žino..., tai kodėl 
nepasmaguriauti!

i

Tik pauliojęs su Rae jis 
atsimena, jog jis turi grįž
ti pas vaikus ir žmoną, jei
gu jau ne iš meilės jai, tai 
dėl biznio.

Ir tik tuomet Rae apsi- i 
žiūri, kad, paskendusi ro
manse, ji užmiršo net jo pa
klausti, kokie bus jų dviejų 
santykiai. Kada pavėluotai 
jinai sužino jį turint šeimą, 
ji atsisako tapti “antrąja 
moterimi”. Tačiau, kai pri
puolamai jie vėl susitinka, 
geismai nugali. Ji liekasi jo 
meiluže ir gaudo tas valan
dėles, kurias jis nuo žmo
nos atkovoja kartais melu, 
o kitais atvejais ir atviru 
barniu šeimoje.'

Žmona (aktorė Vera 
Miles) jau ne tiek iš meilės, 
kiek kerštu, užbaigia visą.

Gražuolė Rae liekasi ny
kioj vienumoj. Išvada: ban
dyti įsibrauti į laimės rū
mus pro šalutines duris ne
verta.

Atsilankymas S a x o n ų 
vaikų našlaičių pas Rae su
teikia filmui patetiškai gra
žią užbaigą. >

Aktorių Hayward, Gavin 
Miles ir kitų vaidyba gera. 
Kam šeimyninio trikampio 
dramos įdomu, šis filmas 
patiks. Jis vienu kartu pra
dėtas rodyti dviejuose te
atruose: Loew’s Capitol ir 
Trans-Lux—85th St., Man
hattane. S. i

“LAISVES” KONCERTAS
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus

gg ... .............................................................. . gįj

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 17, 1961

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 12 November 
Pradžia 3 valandą popiet

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome visus įsitėmyti datą ir vietą, kur ir 
kada koncertas bus, ir kviečiame atsilankyti. 
Šis koncertas bus nepaprastas, nes Brooklyne 
paskutinis parengimas užbaigimui “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus.

Bus labai įdomi koncerto programa, turėsime 
žymių talentų net iš užsienio, kurie atliks pro
gramą. Neužilgo paskelbsime ištisą programą. 
Dabar prašome visus tą dieną nedaryti kokių 
sueigų ir kviečiame ateiti į “Laisvės” koncertą.
/ Rengėjai

Motery Klubo nariy 
Susirinkimas

Ateinantį trečiadienį, spa
lio 18 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke, įvyks Moterų Klubo mi
tingas.

Visos narės kviečiamos 
būtinai pribūti, nes, apart 
mitingo, turėsime įdomią 
programą. Pabaigus mi
tingą, prie kavutės mums 
duos d-gė Bagdonienė Ba
lio Sruogos knygos “Dievų 
miškas” recenziją.

Valdyba

Naujas lietuvis 
biznierius Brooklyne

Brooklyne, Williamsbur- 
gho rajone, atsirado naujas 
lietuvis biznierius, Al Yan- 
chis. Jis nupirko iš Baltai- 
tienės Restaurant, Bar and 
Grill, po num. 518 Grattij 
Street.

Al Yanchis — malonus, 
draugiškas žmogus, ir aš 
jam palinkėjau geriausios 
sėkmės! K.

Italai eina į 
restoranu biznius

Niujorke šiuo metu pa
sireiškia vienas įdomus da
lykas: italų tautybės žmo
nės veržiasi į biznius, dau
giausia restoranų srityje. 
Kur šiandien eisi Niujorko 
mieste, visur matysi italų 
restoranus, valgyklas, vis 
naujai įsikūrusias.

Daugelyje vietų matysi 
“Pizzerias,” kur italai spe
cializuojasi savo keptais 
blynais.

Saigonas. — Baisūs potiį 
niai įvyko Pietų Vietname. 
Virš 200,000 žmonių atsira
do benamių padėtyje. Ba
das gresia milijonui žmo
nių.

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskj dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING 
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st. /

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

nauji $110. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150. Už visus 5 metų ga
rantija.

ROSALLE FURS
178 North Ave.,'New Rochelle, N. Y. 

(sekr. Arnold Constable.) Atdara 
pirm, ir ketv. nuo 9 v. r.—9 v. v.

Kitom dienom iki 6 v. v.




