
Ave.
N. Y. 
1-G887

102-02 Liberty
Ozone Park 17, 
Teh Michigan

LAISVĖ
Semi-Weekly

PRICE 10c A COPY

No. 54 Ozone Park 17, N. Y. Penktad., liepos (July) 0, 1962

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ..........................................
Kitur užsienyje ................................
Jungtinėse Valstijose __ ________

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

KRISLAI
Daktaratas.
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Išvarė dievą.
Astrologai ėdasi.

— Rašo R. Mizara —

Jis gimė, augo ir mokėsi 
skurde — Londono lūšnynuo
se. “visuomeninėse padugnė
se.’’ Turėdamas didžiulį akto
riaus talentą, jis buvo (1910 
m.) pakviestas į JAV. čia sa
vo gabumus vystė toliau fil
muose, ir patapo pasaulinio 
masto artistu, tokiu, kokio pa
saulyje jam nebuvo lygaus!

Bet Chaplinas buvo ne tik 
aktorius-artistas — jis studija
vo ir visuomeninius klausimus; 
jis žiūrėjo į pasaulį abiem 
akim. Jis visuomet stovėjo var
guomenės pusėje; jis buvo 
naujai gimusio pasaulio — so
cialistinės Tarybų Sąjungos 
bičiulis.

Dėl to visokį kietakakčiai 
reakcionieriai Čarlio Chaplino | - - - -
neapkentė, ir darė prieš jį!
biaurias provokacijas, skelbė' Kenedžio pareiškimo, 
jo filmams boikotą, jį nieki
no, jį bjauriojo, kol pagaliau [ 
išėdė iš mūsų šalies.

Jis su šeima apsigyveno 
Šveicarijoje.
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ŽALGIRIEČIAI IRKLININKAI LAIMĖJO VARŽYBASį

te te

Viet- 
negali

Kas yra ruošiama 
prieš Kiniją?

Pekinas. — Kinijos radi-' rių apsaugą, bet virš 4,000 
jas ir spauda ragina visus 1 mylių pamarių krantus nuo 
gyventojus stovėti šalies1 Korėjos iki šiaurės 
sargyboje. Spauda daro iš- namo Respublikos,
vadą, ypatingai iš ameriki-1 apsaugoti vien militarinės 
nės komercinės spaudos, jėgos.
kad yra ruošiama karo Kinijos laikraščiai sako: 
provokacija. | Tegu Vakan, imperialistai

Kinų laikraščiai nurodo, nesupranta, jog Kinijos bu- 
kad amerikinėje spaudoje' dėjimas reiškia jos silpny- 

apie bę. Jie sako, kad jeigu im- 
nuolatinį perialistai ruoš invazijos 

“jiems
negu

vedama propaganda
“badą Kinijoje...
bėgimą į anglų koloniją provokacijas, tai jos
Hong Kongą”
<<

nėra tik dar liūdniau baigsis, 
skaitytojų pasiskaitymui”, baigėsi Kuboje”. I
Kas dėl JAV prezidento I Maskva. — TSRS prem- 

---------- ------ ----- , kad jeras pareiškė: “Jeigu 
( JAV nerems Čiang Kai-še- Jungtinių Valstijų drąsina- 
ko įsiveržimo, tai juk jis 
sakė, kad iš JAV teritori
jos nebus invazijos į Kubą, 
o tik kelios dienos po to

50,000 žmonių stebėjo šias .Alžyras jau gavo 
nepriklausomybę

Rezultate koma, kad yra pavojus na-
irklininkų varžybas

Philadelphia. — Virš 50,- TSRS sportininkas Viačes- 
000 žmonių buvo susirinkę 
pamatyti varžybas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos irklininkų, ku
rios įvyko Schuylkill upėje.

Daugiausiai dėmesio visi 
kreipė į varžybas tarp Ta
rybų Lietuvos “Žalgirio” 
komandos ir JAV “Vesper 
B.C.” komandos.

Abieju valčių komandos hninkus valtyje. Is . 
susidėjo iš aštuonių irkli- ^van?vvarsA H. ^U12s
ninku ir ju vado. Sporto Tiukalovas, o is JAV puses 
aprašytojas Allison Dan-! 
zingas rašo, kad žalgine- • ■ v _ ..... ....
čiai ne tik stipriai varė vai- varžybas^ laimėjo taiybimai 
tį kiekvienu pasistūmėjimu 
po 5 pėdas ir 9 colius pir-

Paryžius.
Alžyro liaudies balsavimų 
Francūzijos prezidentas De 
Gaulle paskelbė, kad nuo 
liepos 1 dienos Alžyras jau 
yra pilnai nepriklausoma 
valstybė.

Alžyras randasi Šiaurinė
je Afrikoje, prie Vidurže
mio jūros. Jis užima 852,- 
600 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 12,000,000 gyven
tojų. Apie milijonas buvo 
francūzų ir kitų baltųjų 
europieičų, bet jau apie 
500,000 jų iš ten pabėgo, 
per aštuoneris metus alžy
riečiai kariavo prieš Fran- 
cūziją už savo nepriklauso
mybę.

Alžyras. — Nepaisant re- 
F. Dobryninas ir eilė kitu akcininkų teroro 99.7 pro- 
tarybiniu diplomatų. Publi- centai alžyriečių balsavo 

daug žymiu > riz savo nepriklausomybę, 
jų tarpe ir1 Balsavimuose dalyvavo 3,- 
nes Philadel- 300,000 žmonių.

lavas Ivanovas, laimėtojas 
auksinio medalio 1956 m. 
įvykusioje oh m p i a d o j e 
Australijoje, su amerikie
čiu Seymour Ceonwell. Iva
novas laimėjo ir gavo Phi- 
ladelphijoje auksinę dova
na, v

Trečios lenktynės įvyko, 
kuriose dalyvavo po du irk- 

TSRS

Nasseris, 
Respubli- 
atsišaukė , 

jie su-

• David Wilmerding ir 
William Knecht. Ir šias

milio karo.
Kairas. — G. 

Jungtinės Arabų 
kos prezidentas, 
į alžyriečius, kad
glaustų savo eiles vienybei 
sutvarkymui nepriklau s o- 
mos šalies reikalų.

Paryžius. — Alžyre lai
kinasis prezidentas Fares 
ir premjeras Ben Khedda 
laikosi nusistatymo —palai
kyti ryšius su Francūzija. 
Bet Ben Bella, vicepremje
ras, kuris ilgai sėdėjo kalė
jime, stoja už galutiną at
siskyrimą nuo Francūzijos. 
Jį remia jaunimas ir daug 
armijos vadų.

Paryžius. — Su atsiskyri
mu Alžyro jau galima skai
tyti, kad Francūzijos impe
rija pakriko. 1939 metais 
Francūzijos kolonijos dvi- 

I dešimt kartų buvo didesnės

! sportininkai.
Tarp susirinkusios nubli- 

myn, bet ir labai gražiai ir likos buvo Tarybų Sąiun- 
sklandžiai veikė.

Jie lenktyriiavo išilgai 
2,000 metrų (apie mylios ir 
kvoderio) ilgyje, bet jau po 
35-jo irklų smūgio viršų pa
ėmė žalgiriečiai. Žalgiriečių 
šlš ""laimėjimai- juos pakėlė 
į pirmąją vietą tarp pasau
linių irklininkų.

Grojant Tarybų Sąjun
gos himną “Žalgirio” irkli- 
ninkams buvo įteikti per
galės medaliai

Pavieniai lenkty n i a v o

mas Čiang Kai-šekas už
puls Kinijos Liaudies Res
publiką, tai jis gaus triuš
kinantį atkirtį ne tik Kini
jos liaudies, bet Tarybų Šaš. m. birželio 28 d. buvęs i pareiškimo invazija buvo

atvyko 11 atlikta, kuria paruošė jungos ir viso socialistinio ivorcifnrn I 7 - - \ . | ° °
padugnių vaikiščias ;
garsųjį Oxfordo universitetą ! 
Anglijoje ir jis čia buvo jau

kurią paruošė jungos ir viso socialistinio
Jungtinės Valstijos ir inva-1 pasaulio žmonių... Lai im- 

/vnginoje ir jis via. uuvu j«il .. .. . ...... v i t ••
Carolus Spencer Chaplinas. Z1JOS Jėgas nugabeno jų perialistai nemano, kad Jie
Universitetas jį apdovanojo 
garbės daktaro laipsniu!
• Garbės daktaro laipsnį gavo 
ir JAV Valstybės departamen
to sekretorius Dean Rusk; 
daug kitų įžymūnų gavo tuos 
laipsnius. Bet minia, susirin
kusi pamatyti tų ceremonijų, 
kitų nepaisė ir jų nematė, o 
tik matė Carolų, 
dies, ją gerbusį, 
kiusį ryšį.

— Tegyvuoja 
Čaplinas! — 
anglai.

Įdomu, ką dabar apie tai 
galvoja amerikiniai raudon- 
ėdžiai, šitie kultūros, pažan
gos ir taikos priešai, kurie da
rė visa, kad Čarlį Čapliną iš
vytų iš Jungtinių Valstijų?!..

karo laivai.
Kinija sutvirtino pama- ja”.

turėtų reikalų tik su Kini-

kilusį iš liau
si! ja palai-

mūsų 
sveikino

Čarlis 
artistą

“Amerika tebėr sujudus dėl 
dievo išvarymo iš mokyklos...” 

žinote, kas taip rašo? Ogi 
Brooklyno pranciškonų orga
nas.

Argi ne stebuklas? Ligi šiol 
pranciškonai skelbė, jog die
vą* esąs visur ir jis visagalis, 
o dabar sielojasi, kaip nesvei
ki, kad amerikinėse mokyklo- 
sė>dievo jau nebėra!

-Tokį triukšmą pranciškonai 
kelia dėl to, kad JAV Aukš
čiausiasis teismas pareiškė, 
jog verstinas mokyklose mal
dos kalbėjimas griežtai prieš
tarauja šalies konstitucijai.

Pranciškonai ir tie, kurie 
jiems pritaria, norėtų, kad A- 
merikoje būtų taip, kaip Is
panijoje.

Bet Amerikos žmonės tam 
nepritarė, nepritaria ir, nepri
tars!

Reikalauja Kongreso tuojau 
numušti įplaukų taksus

Washingtonas. — Biržo-.per, respublikonas iš Ken- 
je pasireiškus šėrų vertės1 
kritimui, prezidentas Kene- numušimą aštuonių bilijo- 
dis sakė, kad bus numušta nų dolerių.

Panašiai arugmentuoja ir 
kiti demokratai ir respubli
konai už numušimą 60 pro
centų įplaukų taksų stam
bioms fabrikantu c 
ei joms.

Iš darbo unijų 
atsiliepė Walter 
ther, automobilistų unijos 
prezidentas. Jis sako, kad 
kovai prieš nedarbą ir sie
kiant pagerinti šalies eko
nominius reikalus, tai Kon
gresas turėtų numušti dar
bininkams ir vidut inių 
įplaukų vertelgoms dešimt 
bilijonų dolerių įplaukų 
taksų ir tą padaryti nuo šių 
metų rugpiūčio mėnesio.

įplaukų taksai nuo viršaus 
iki apačios, tai yra, nuo 
korporacijų iki 
žmonių.

Dabar pasipylė 
vimai, — tuojau 
taksus. Pirmieji to pareika
lavo fabrikantų susivieniji
mai — stambiausios korpo
racijos, kad pagerintų jų 
biznį.

Abiejų partijų senatoriai 
ir kongresmanai kalba už 
tai. Senatorius H. H. Hum
phrey, demokratas iš Min
nesota valstijos, stoja, kad 
tuojau būtų numušta 
sai penkiais bilijonais 
rių.

Senatorius John S.

yra, 
paprastų

reikala- 
numušti

tak- 
dole-

Coo-

Akrą, Gana. — Pasauli
niame suvažiavime po obal- 
siu: “Pasaulis be atominių 
bombų” dalyvavo ir pen
kios moterys iš Jungtinių 
Valstijų, kurios veikia po 
obalsiu: “Women Strike for

Kadaise kažkoks Nasvytis 1 Peace”. V - _1 . 11 1 • Iparašė anglų kalba knygą apie 
tūlos B. Armonienės avantiū
ras.

Lietuviškieji smetoniniai ri
teriai Amerikoje pradėjo tą 
knygą garbinti ir siuntinėti vi
sokioms įstaigoms ir pavie
niams asmenims. Knyga, mat, 
niekina Tarybų Sąjungą.

Bet “mokyti vyrai,” 
kaip Grigaitis, suranda, 
maltoji knyga nėra košerna:

rašoma, kad 1940 m. Liau
dies Seimas nutarė Lietuvą 
paskelbti tarybine socialistine 
respublika ir prašyti Tarybų 
Sąjungos parlamentą, kad jis

priimtų Lietuvą į tarybinių 
tautų šeimą.

stoja už

korpora-

pirmasis
P. Reu-

toki, 
jog

Tai kas gi liko daryti Nas- 
vyčiui ?

Jis paskelbė, kad Liaudies 
Seimą sudarė komunistai.

Grigaitis atrėžia: Nasvytis 
meluoja—Liaudies Seime de
putatų buvo ir nekomunistų: 
Garmus, Krėvė - Mickevičius, 
Dovydėnas ir visa jų eilė.

Na, dabar vėl prasidės dėl 
Nasvyčio knygos tarp astrolo
gų peštynės.

Septyni bilijonai 
dolerių deficito

Washingtonas. — Liepos 
1 d. baigėsi Jungtinių Vals
tijų 1961-1962 metų biudže
to laikas. Pasirodo, kad 
pereitais metais JAV turė
jo virš septynis bilijonus 
dolerių deficito, tai yra, 
daugiau išlaidų, negu įplau
kų. Tai antras taip didelis 
deficitas taikos laikais.

Kiekvienu kartu, kada 
sudaromas biudžetas, skel
bia, kad nuo išeigų dar liks 
balanso, bet kada metai 
baigiasi, tai vis pasibaigia 
su deficitu. Tatai įvyksta 
dėl didelio apsiginklavimo 
ir paramos JAV talkinin
kėms užsienyje.

gos ambasadorius Anatolis, 
F. Dobryninas L ______

koje radosi 
amerikiečių, 
gubernatorių, 
Dhijoje įvyko 
konferencija.

Kiek teko 
žalgiriečiai ir 
niai sportininkai sekmadie
nį išvyksta i savo šalį. Lin
kime jiems laimingos kelio
nės.

gubernatorių Pasireiškė skirtumai tarp už pačią Francūziją, o da- 
Alžyro premjero B. Ben ’

sužinoti tai i Khedda, vicepremjero Ben tik nedidelių
t. kįti tarybi-I Bella ir armijos vadų. Sa- plotų, daugumoje salų.

Alžyro premjero Ben
sužinoti

bar jau Francūzija teturi 
kolonijalių

T. Sąjunga tikisi gero 
javą derliaus

Svarsto: Kas duos įsakymą 
vartojimui atomų bombų

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė tikisi, 
kad šiemet bus geriausias 
javų derlius. Numatoma, 
kad bus suimta nuo 160 iki 
165 milijonų tonų grūdų. 
Tai būtų didžiausias javų 
derlius TSRS istorijoje. Iki 
dabar 1958 metai buvo der
lingiausi, nes tada suėmė 
141,200,000 tonų grūdų, o 
1961 metais tik 137,700,000 
tonų.

“Pravda” citavo TSRS 
premjero Chruščiovo nuro
dymą, kad nėra žmogui 
skriaudos, jeigu jis mažiau 
valgo mėsos. Jis sakė, kad 
Jungtinėse Valstijose mė-

Washingtonas. — Kene
džio administracija pradėjo 
pasitarimus su Jungtinių 
Valstijų militariniais sąjun
gininkais reikale naudoji
mo atominių bombų.

Iki dabar JAV laikėsi nu
sistatymo, kad karui prasi
dėjus, atominės bombos bus 
vartojamos tik prezidentui, 
ar jo paskirtiems asmenims 
davus įsakymą.

Bet Pentagono karinin
kai nesutinka. Jie argu
mentuoja: “O jeigu karo 
pradžioje prezidentas ir jo 
paskirti asmenys žūtų, tai 
kaip tada?” Jie reikalauja 
sau galios.

D. Ruskas buvo Europo-
dabar jos galima gauti vi- je ir paaiškėjo, kad ir NA- 

yra iš ko jos TO komanda reikalauja

sos nėra stokos, bet ameri
kiečiai pusryčiams valgo 
kukurūzus (“corn flakes”) 
su pienu ir tai skaitoma ge
rais pusryčiais. Chruščio
vas sakė, kad kukurūzai ir 
bulvės yra skanus ir svei
kas maistas.

Amerikinis koresponden
tas T. Shabad rašo, kad 
jeigu Tarybų Sąjungoje 
jaučiama mėsos stoka, tai 
nėra stokos “vodkos”. Pir
miau ji buvo parduodama 
tik geresnėse valgyklose, o

sur. Reiškia, 
pakankamai pagaminti.

'sau galios, kad ji galėtų 
vartoti atomines bombas 
nelaukdama įsakymo iš Wa- 
shingtono. Paaiškėjo, kad 
ir Vakarų Vokietija reika
lauja daugiau galios NATO 
vadams, kur vadovybėje 
stovi nemažai hitlerininku 
karininkų.

Atrodo, kad atominių 
bombų vartojimo įsakymas 
vis daugiau “išslysta” > iš 
JAV prezidento rankų, o 
kuo daugiau susi darys 
centrų, iš kurių įsakymas 
bus galioje, tuo daugiau di
dės atominio karo pavojus.

Vienatinis žmonijai apsi
saugojimas nuo atominio 
karo, tai —- uždrausti tuos 
ginklus gaminti, bandyti ir 
esamus tuojau sunaikinti.

IŠ VISO PASAULIO
Havana. — Kuba statys 

mažesnius ir pigesnius gy- 
! venimo namus. Sakoma, 
kad per metus bus galima 
pastatyti 30,000 mažesnių 
namų, vietoje 10,000 dides
nių.

Pnompenhas. — Kambo
dža protestuoja prieš Tai
landą, kurio kariai buvo įsi
veržę ties Ko Kut miesteliu.

Miaskva. — Susirgo mar
šalas I. Konevas.

Pekinas. — Kinija ir La
osas apsikeis ambasado
riais.

Maskva. — Birželio 30 d. 
TSRS mokslininkai iššovė

Mokytojai ir jų 
organizacija

Denver. — Čionai atsida
rė National Education As-

šeštą ’’Kosmosą”, kuris Že- sociation mokytojų konfe- 
mę apskrenda per 90 minu- rencija. Ši organizacija tu- 
čių. ri 812,000 narių, o Jungti

nėse Valstijose yra 1,500,- 
Akra, Gana. — TSRS at- j 000 mokytojų.

Konferencijoje dalyvauja 
ir veiklūs nariai iš Ameri
can Federation of Teachers 
unijos, kuri yra dalimi 
AFL-CIO.

Unijistai stoja už tai, 
kad mokytojai jungtųsi į 
uniją ir kovotų už savo rei
kalus, bet N.E.A. vadai 
prieštarauja. Jie sako, kad 
mokytojai neturi susirišti 
su “politika ir unijizmu”.

stovas įteikė Lenino dova-| 
ną už taiką šios šalies pre
zidentui K. Nkrumahui.

Rinkimų pasekmės 
Peru respublikoje

Lima. — Galutini rezul
tatai rinkimų yra: Į prezi
dentus Heye de la Terre ga
vo 558,237 balsus, Fernando 
B. Terry — 543,828 ir gene
rolas Manuel Odria—481,- 
404 balsus.

Maskva. — Atvyko Ku
bos gynybos ministras Raul 
Kastro, Fidelio brolis.

Į parlamentą išrinkta 
Terre šalininkų 114 depu
tatų, Terry—78 ir Odria — 
42 deputatai. Parlamentas 
galutinai išrinks preziden
tą, išrinkimui reikia 
balso.

121

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika pirko iš 
TSRS 40 kovos “MIG-21” 
lėktuvų.

Washingtonas. — 
valstybės sekretorius 
kas grįžo iš Europos.

JAV
Rus-
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Beširdis tėvas
KOMUNISTŲ ĖDIKAS Švarcas, kuris tunka iš sa- 

\;o “profesijos” aną dieną suruošė mitingą Madison 
Square Gardene, Niujorke. Be jo paties ir vieno šnipo 
-provokatoriaus, atsistojo sakyti prakalbą tūlas aktorius 
Pat Boone. Ir jis pasakė:

—Aš turiu keturias mielas dukreles, ir aš norėčiau, 
kad geriau Cherry, Debby, Wendy ir Laurie sutaškytų 
atomo bomba ir pasiųstų į dangų, negu komunistai mo
kytų jas eiti į pragarą...

Ir, matyt, tokiu pasakymu tasai asilas jaučiasi la
bai pasitenkinęs. Gal jis taip išauklėtas, gal jam iš tik
rųjų atomo bombos pasidarė mielos, nes jos, mat, gali 
sutaškyti žmogų j pelenus ir dūmus paskleisti į aukštu
mas, kurias žmonės vadina dangumi. Sunku pasakyti, 
ką tas komunizmo neapykanta apjakintas žmogus turė
jo galvoje šitaip viešai pasireikšdamas.

Bet ar Pat Boone, prieš kalbėdamas, paklausė savo 
dukrų, ar jos norėtų būti atominių bombų sutaškytos, 
paverstos j pelenus ir dūmus?

Mes labai abejojame!

Prie Beth-El ligonines Brooklyne
JAU SEPTINTA SAVAITĖ streikuoja Brooklyne 

Beth-El ligoninės neprofesionaliniai tarnautojai: plovė
jai, valytojai ir kiti. Streikuoja ir Manhattano Akių, 
ausų ir gerklės (Eye, Ear and Throat) ligoninės tar
nautojai.

Streikieriai reikalauja geresnių darbo sąlygų, di
desnių algų, unijos pripažinimo. Streikui vadovauja 
Drug and Hospital Employees Union lokalas 1199.

Beth EI ligoninės tarnautojams teismas buvo už
draudęs pikietuoti, tačiau pikietas tęsiamas. Unijos lo- 
kalo prezidentas Leon J. Davis buvo nuteistas 30 dienų 
kalėti už tai, kad neklausė teismo drausmės, už tai, kad 
jis pikietavo ligoninę. Atliko Davis savo bausmę, ir 
šiandien jis vėl stovi kartu su darbininkais-streikieriais. 
Tiesa, jam dar grūmoja kalėjimas už kaž kokius kitus 
“nusižengimus”. ,

Tenka priminti, kad šiuo metu Niujorko miesto li
goninėse neprofesiniai tarnautojai yra didžiulėje daugu
moje negrai ir puertorikiečiai. Neturėdami amatų, ver
čiami skurdo, jie eina dirbti ten, kur gauna darbą, bet 
kantrybė ir jų išsisemia: jie pradeda organizuotis ir ko
voti už didesnį duonos kąsnelį.

Yra žmonių,—tai visokie darbininkų išnaudotojų 
agentai,—kurie nuolat skelbia: žiūrėkite, tie žmonės 
streikuoja, nepaisydami, kad ligoninėse, esant stokai 
aptarnavimo, labai nukenčia ligonys. Tiesa, nukenčia. 
Bet kaip gi su pačiais tarnautojais-darbininkais? Ar jie 
nenukenčia? Ligoninių vadovai privalo atsižvelgti ir į 
tarnautojų reikalus!

— o —
fANĄ DIENĄ SUSIRINKO negrų ir puertorikiečių 

kai kurių visuomeninių organizacijų veikėjai ir sudarė 
specialų komitetą, kuris rūpintųsi padėti streikuojan
tiems ligoninių tarnautojams-darbininkams. Nutarė pa
dėti jiems materialiai ir moraliai. Padėti jiems pikietuo
ti, padėti jiems visokiais būdas, kad greičiau jie laimė
tų savo kovą, kad greičiau galėtų grįžti į darbą.

Mes manome, mes sakome: visi miesto organizuoti 
darbininkai privalo stoti ligoninių streikuojantiems 
“juodadarbiams” tarnautojams talkon, kad greičiau jie 
laimėtų savo kovą.

JIE IŠVENGĖ 
PELNYTOS BAUSMĖS

Vakariniame Berlyne bu
vo suruoštas šešiems nacių 
nusikaltėliąftiš - budeliams 
teismas. Apie jį amerikinėje 
spaudoje labai mažai buvo 
rašyta, bet tarybinė spauda 
rašė smulkiai. Jis baigėsi 
birželio 23 d.

Teismo pabaigą ir rezulta
tus taip aprašo TASSo ko
respondentas V. Ivanovas:

Pasibaigė daugiau kaip mė
nesį trukęs šešių nacistinių nu
sikaltėlių — specialios paskir
ties: būrio “Einzackoman- 
do-9” karininkų — procesas. 
Šių nacistų įsakymu ir jiems 
patiems dalyvaujant 1941 me
tais laikinai okupuotuose Ta
rybų Sąjungos miestuose — 
Vilniuje, Vitebske, Viazmoje, 
Nevelyje, Molodečne, Vileiko
je, Surože ir kituose buvo žvė
riškai sušaudyta dešimtys 
tūkstančių taikių tarybinių pi
liečių, jų tarpe moterų, senių 
ir vaikų.

Teismas išteisino SS ober- 
šturmfiurerį Fibigą, kuris pats 
dalyvavo šaudant moteris ir 
vaikus. Keturi kiti nacistiniai 
budeliai: Šneideris, Štrukas, 
Greifenbergeris ir Tunatas nu
teisti nuo 3 iki 10 metų kalė
ti ir tik buvęs “specialios pa
skirties’’ būrio viršininkas Fil- 
bertas nuteistas kalėti iki gy
vos galvos.

Taigi, nacistiniams nusikal
tėliams pavyko išvengti pelny
tos bausmės.

Proceso metu kaltinamieji ir 
nacistiniai budeliai, kurie teis
me buvo “liudininkai,” laikėsi 
iššaukiančiai. Nusikalt ė 1 i a i 
aiškiai jautė paramą, , kurią 
jiems teikia oficiali valdžia 
Vokietijos Federatyvinėje Res
publikoje ir Vakarų Berlyne, 
kur rado prieglobstį tūkstam 
čiai jų bendrininkų, jie jautė 
net ir teismo paramą.

šešių nacistinių nusikaltėlių 
procesas dar kartą patvirtina, 
kokio pavojingo pobūdžio yra 
Bonos ir Vakarų Berlyno val
džios politinis kursas.

p®
vo pats profesorius V. Ruokis. 
Po to choro V&dbvavimą per
ėmė ką tik iŠ Tarybų Sąjun
gos grįžęs, Maskvos konserva-

N. Marti- 
nonis/ — Anta
nas Budriūrife? tuo metu dar 
Kauno muzikos mokyklos 
moksleivis. Jis vadovavo (su 
trumpomis pertraukomis) iki 
1948 m. pavasario.

Nuohs ŽŪA choras jau bur
žuazijos valdymo metais buvo 
pasiekęs gana aukštą meninį 
lygį ir p a g a r s ė jęs ne vien 
Dotnuvoje, — visas sąlygas 
augti ir kelti savo meistrišku
mą, jam suteikė tik tarybinės 
santvarkos atkūrimas Lietuvo
je. Ypač didelį užmojį cho
ro veikla įgavo pokario me
tais, perkėlus žemės ūkio aka
demiją į Kauną.

Jau 1949 m. akademijos cho
ras, vadovaujamas A. čeičio, 
tapo vienu stambiausių ir pa
jėgiausių saviveiklininkų ko
lektyvų respublikoje. Sekan
čiais metais respublik i n ė j e 
profsąjungų apžiūroje jis savo 
kategorijoje laimi pirmąją vie
tą.

Prasideda choro gastrolės už 
respublikos ribų. Ryga, Mins
kas, Kijevas, Tartu, Leningra
das — tai toli gražu ne visi 
miestai, kur plačiai liejosi 
skambi daina iš jaunų busimų
jų žemės ūkio specialistų krū
tinių.

Ir štai žemės ūkio akademi
jos chorui sukako 40 metų. Į 
jubiliejinį koncertą Kauno 
Muzikiniame teatre susirinko 
ne vien akadmijos dėstytojai, 
studentai ir dainos mėgėjai. 
Atvyko iš visų respublikos 
kampelių didelis būrys buvu
sių choristų: agronomų, miški
ninkų, žemes ūkio mechani
zatorių...

Energingo, jauno vadovo V. 
Pučinsko diriguojamas, 120 
studentų choras dainuoja A. 
Novikovo “Amžių svają” ir 
“Studentų himną/’ J. Juzeliū
no “Lietuvos ; komjaunime,” 
A. Račiūno “Kolūkio pievose,” 
Ą. Budriūno ‘Baladė apie tris 
karius,” lietuvių' liaudies dai
nas, chorus iš klasikinių operų.

šlš'* mtfšlp seimas turės aptar
ti eilę svarbių klausimų.

šis sejmas turės plačiai pa
svarstyti, kaip būtų galima pa
didinai, jnūsų. Susivienijimo na
rių skaičių, ar kaip sudaryti 
geFejstft Veikimą LDS kuopose 
ir apskrityse.

Seimo Rengimo Kom i s i j a 
praneša, kad seimui užsibai
gus, šeštadienio vakare tame 
pat viešbutyje įvyks šaunus 
banketas su dainų programa. 
Komisija praneša, kad detro- 
itiečiai menininkai rūpestingai 
rengiasi dalyvauti programo
je.

KAIP SUSTOVI LDS
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 15-ajame seime 
(Detroite) delegatai susipa
žins su organizacijos pilnu 
stoviu — narių skaičiumi ir 
finansais.

Finansiškai LDS stovi la
bai puikiai. Jo turtas siekia 
$1,438,358.96. Taip buvo su 
šių metų sausio 1 d. Šian
dien turtas jau gerokai pa
augęs. Kitais žodžiais: LDS 
turi jau arti pusantro mili
jono dolerių.

Bet blogiau su narių skai
čiumi. Sekretoriaus J. Siur- 
bos raporte skaitome:

Ar gi Kinijos žmones 
dabar badauja?

Pastaraisiais keleriais me
tais sausra smarkiai Kiniją 
palietė. Suprantama, nuo to 
javų derlius žymiai suma
žėjo ir dėl to maisto trūku
mų atsirado sausros palies
tose provincijose.

Mūsų komercinė spauda 
iš to sudarė baisių žinių, 
būk tai Kinijos žmonės tik
rai dabar badauja ir mili
jonai iš bado miršta. Spau
dos reporteriai, sėdėdami 
Hong Konge, nei vienos ko
jos neįkėlę į Kinijos terito
riją, kad pyškina, tai pyš
kina apie baisų badą Kini
joje. Jie gaudo “žinias” iš 
kiekvieno, kuris tik moka 
geriau pameluoti. Daugiau
sia tokių žinių jie gauna iš 
pabėgėlių.

Kas gi tie pabėgėliai? Tai 
daugiausia buvusieji valdi
ninkėliai, stambieji biznie
riai, stambieji žemvaldžiai. 
Tai tokie pat melagiai, kaip 
ir daugelis lietuviškų pabė
gėlių (dipukų). Būtų ste
buklas, jeigu jie nors vieną 
teisybės žodį pasakytų apie 
tą šalį, iš kurios jie pabėgo.

užsieniniai reporteriai, ku-’ 
rie dabar randasi Kinijos 
sostinėje Pekine ir kuriems; 
tenka po Kiniją pavažinėti. 
Anglijos spaudoje, kuri turi’ 
savo reporterius Kinijoje, 
tokių skandalingų žinių ne
rasi. Tik amerikinė spauda 
tuo pasižymi.

Amerikiečiai naciai grasina 
žydus žudyti

Detroite hitlerininkai jau 
parodė savo dantis. Jie iš
dažė savo svastikas ant kai 
kurių sinagogų ir krautu
vių ir uždėjo užrašus “Sker
dikai.” Jie vadina “skerdi
kais” tuos žydus, kurie re
mia Izraelį.

Kerštu ir pykčiu hitleri
ninkai siunta, kam Izraelis 
sudegino žydų skerdiką 
Adolfą Eichmanną. Savo 
lapeliuose, kuriuos platina 
gatvėse, naiciai šaukia, kad 
už Eichmanno gyvybę bus 
atkeršyta, kad “žydai, ku
rie perka Izraelio bonus, 
yra kalti ir bus gazu numat 
rinti.” A

Kituose miestuose hitleri
ninkai taipgi siautėja, žydų 
įstaigas pikietuoja, biaurią

Siuvėjų unijos organo balsas
ORGANIZUOTŲ SIUVĖJŲ (Amalgamated Clothing 

Workers) unijos organas “Advance”, mėnesinis laikraš
tis, pastarajame savo numery išspausdino įdomų edito- 
rialą, griežtai smerkiantį makaranizmą.

Laikraštis nurodo, kokią baisią žalą neša McCar- 
rano įstatymas, kurį pernai Aukščiausiojo teismo penki 
nariai prieš keturis užgyrė. Kaip žinia, to pasėkoje pra
sidėjo areštai, prasidėjo puolimas ant spaudos, o visa 
tai, pasak laikraščio, baisiai kenkia ne tik Amerikos 
žmonėms, ypatingai pažangiesiems, namie, bet ir Ame
rikai visame pasaulyje.

Straipsnio išvada tokia: “McCarran įstatymas turi 
būti atšauktas, jei mes norime, gyventi sulyg idealų, ku
riuos iškalbingai pareiškė Aukščiausiojo teismo narys 
teisėjas Hugo Black. Kol tai bus padaryta (t. y., kol 
šis įstatymas bus Kongreso atšauktas), mes raginame 
prezidentą Kenedį pasekti prezidento Jeffersono pa
vyzdžiu, kuris kadaise atsisakė vykdyti gyveniniai! 
bjaurius Alien & Sedition įstatymus. Prezidentas Ke
nedis gali padaryti du dalykus:

1. Dovanoti bausmę kiekvienam asmeniui, nuteis
tam einant McCarrano įstatymu.

2. Įsakyti Justicijos departamentui, kad jis sulai
kytų visokius tolesnius ant žmonių puolimus remdama
sis tuo įstatymu.

Tiktai tuomet, kai makaranizmas susilauks tokio 
pat galo, kokio susilaukė makartizmas, mūsų šalis tik
rai galės žygiuoti demokratijos keliu.”

VIENAM LIETUVOS 
CHORUI 40 MESTŲ

Lietuvoje išeidinėja žur
nalas “Meno saviveikla.” 
Tai įdomus, pilnas žinių ir 
straipsnių apie saviveikli
ninkus, apie meną, apie 
žmones, kurie dalyvauja sa
viveikloje, leidinys. Mūsų 
dėmesį atkreipė muzikologo 
A. Kalinausko straipsnis 
apie vieną Lietuvos chorų, 
kuriam šiemet sukako 40 
metų. Prašome paskaityti:

—Praūžus pirmojo imperia
listinio karo audrai, — pasa
koja žilagalvis prof. V. Ruo
kis, — teko išvykti į Dotnu
vą steigti žemės ūkio mokyk
lą. Tais sunkiais metais jokių 
pramogų nebuvo, tad ėmiau 
kalbinti valstiečius, kad leistų 
savo vaikus vakarais mokytis 
dainuoti. Pirmosios repetici
jos vyko mano bute. Jis buvo 
aukštas, erdvus ir tapo tarsi 
kultūros klubu, o apylinkės 
jaunimas chore, išmoktas dai
nas paskleisdavo po kaimus. 
Netrukus į šį chorą įsijungė į 
mokyklą atvykę mokytis jau
nuoliai bei dėstytojai ir cho
ristų skaičius padidėjo iki 40 
žmonių. 1922 m. chore dai
navo žymi dauguma techniku
mo moksleivių ir dėstytojų, 
rengėme koncertus ne tik tech
nikumo rūmuose, bet ir apylin
kėje. Nuo to laiko ir pradėjo
me jį vadinti mokyklos choru.

Tokia yra vieno seniausių— 
Lietuvos žemės ūkio akademi
jos choro veiklos pradžia. Iki 
1924 m., t. y. iki pačios aka
demijos įsteigimo jam vadova-

LDS CENTRO VALDYBA
Neseniai įvyko rinkimas 

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdybos. 
Pirmiau kandidatai buvo 
nominuoti, o vėliau kuopų 
nariai balsavo. Referendu
mu išrinkti tie patys, buvu
sieji asmenys. Jie išrinkti 
dvejiems metams. CV są
statas:

J. Gasiūnas — prezidentas.
J. J. Mockaitis—pirmas vi

ce prezidentas.
J. žebrys—antras vice pre

zidentas.
J. Weiss—iždininkas.
J. Siurba—sekretorius.
Dr. J. Repshis — daktaras 

kvotėjas.
J. Grybas—iždo globėjas.
V. Bunkus—iždo globėjas.
W. Malin—iždo globėjas.

LDS Seimas
Kai šie žodžiai rašomi, į 

Dętroitą vyksta LDS kuopų 
delegatai į LDS 15-ąjį sei
mą.

Susi vieni j imo organas 
“Tiesa” rašo,:

Seimas bus laikomas vieš
butyje — The Pick-Fort Shel
by Hotel, 525 W. Lafayette St. 
Pirma seimo sesija prasidės 
penktadienį, liepos 6 d., 10 
vai. ryte. Visi kuopų išrinkti 
delegatai prašomi nepavėluoti 
į pirmą sesiją.

Sprendžiant iš prisiųstų cent- 
ran pranešimų, tai seimas bus 
skaitlingas delegatais.

Visi mūsų Susivienijimo sei
mai būna svarbūs. Aišku, ir

Laike praeito Seimo, 1960 
m., LDS turėjo narių suaugu- 
siųųjų skyriuje 5,004; vaikų 
skyriuje 240. Viso 5,244.

Su gegužės 1 d., 1962 m., 
LDS turėjo narių suaugusių 
skyriuje 4,615; vaikų skyriuje 
239. Viso 4,854.

Reiškia, nuo praeito Seimo 
iki šio Seimo mūsų Susivieni
jimo narių skaičius sumažėjo 
390 nariais.

LDS kuopų turi 137; per 
praeituosius dvejus metus 
likvidavosi dvi kuopos.

Kiti įdomūs duomenys:
Nuo gegužės 1 d., 1960 m., 

iki gegužės 1 d., 1962 m., mi
rė suaugusių • skyriaus karių 
291. Jų pašalpgaviams išmo- 
kėėta viso $121,115.93.

Per šį laikotarpį sirgo 654 
nariai ir pašalpomis jiems iš
mokėta $52,471.00.

Per šį laikotarpį suteikta pa
ramos 7 nariams, viso $508.60.

Nuo LDS suorganizavimo iki 
gegužės 1 d., 1962 m., narių 
mirė 2,886. Jų pašalpgaviams 
išmokėta pomirtinėmis $1,- 
103,031.51.

Narių sirgo 16,009 ir jiems 
LDS išmokėjo pašalpomis 
$867,033.93.

Bona. — Nepatinka Va
karų Vokietijai, kad Lao
sas užmezgė diplomatinius 
ryšius su Ęytų Vokietija.

Roma. — Italijoje strei
kuoja virš milijonas darbi
ninku.£

Kalbėdami apie maisto propagandą varo. Kadangi 
trūkumus Kinijoje ture tų į iš valdžios pusės jiems nie- 
atsiminti ir tai, jog Kinija'kas netrukdo veikti, tai 
dabar turi arti 700 milijonųI amerikiniai hitlerininkai 
gyventojų maždaug tokia- 'drąsiai gali triukšmauti, 
me žemės plote, kaip Jung- kur tik jie nori.
tinės Valstijos, kurios teturi 
apie 175 milijonus gyvento
jų. Jeigu Amerikoje, būtų 
tiek daug gyventojų, kiek 
Kinijoje, tai ir čia būtų 
svarbi problema, kaip juos 
išmaitinti. , , i

Taipgi reikia atsiminti ir 
tai, kad prieš socialistinę 
revoliuciją nuo potvynių ir 
sausrų nuolat ir nuolat iš-' 
mirdavo milijonai žmonių, 
nepaisant kokia ten valdžia 
buvo. Revoliucijai laimėjus, 
liaudies valdžiai įsikūrus, 
tie milijonai žmonių buvo iš 
mirties išgelbėti.

Nors pereitais ir šiais me
tais Kinija pergyvena mais
to trūkumus, bet jos gyven
tojai nebadauja. Kad nu
galėti maisto trūkumus, 
tam Kinijos vyriausybė iš
dirbo planą, pagal kurį 
m a is t a s skirstomas maž
daug visiems lygiai.

“National Guardian” ko- 
lumnistas Taylor Adams ra
šo, kad jis gavęs teigiamų 
davinių iš trijų savo pažįs
tamų, dabar gyvenančių ir 
dirbančių Kinijoje. Jam ra
šo anglas David Crook, ka
nadietis daktaras Joseph 
Horn ir amerikietė kores
pondentė Virginia Jenn. Jie 
nurodo, kad Kinijoje nors 
maisto trūkumas jaučiamas, 
bet ten niekas ‘ nebadauja. 
Kinijoje visada svarbiau
sias maistas — ryžiai. Da
bar kiekvienam gyventojui 
kasdien skiria apie sva
rą ryžių. Taipgi visi gau
na po tam tikrą kiekį dar
žovių, aliejaus, žuvies ir 
prorečiais mėsos. Vaikai, li
goniai ir nėščios moterys 
gauna tokio maisto, kokį 
nusako jų gydytojai. Vai
kai Kinijoje labai gerai mai
tinami.

Jie rašo, kad pereitieji 
metai buvo su maistu sun-

Šitaip rašo, šitaip kalba siuvėjų unijos organas! 
Šiai unijai priklauso daug ir lietuvių darbininkų. Pra
šome juos tai įsitėmyti!

Reikėtų, kad ir visų kitų amerikinių darbo unijų 
spauda panašiai pasisakytų. Turime atsiminti, jog Mc
Carrano įstatymas, nors jis paviršium žiūrint vyriausiai 
atkreiptas prieš komunistus, ištikrųjų savo esmėje jis 
yra atkreiptas prieš visus darbo žmones, prieš Ameri
kos liaudį! i

Jam turi būti padaryta galas! v

Didelę paramą Vokietijos 
Demokratines Respu b 1 i k o s 
darbininkai teikia Lie t u v o s 
žemdirbiams. Respublikos kol- kesni, bet šiemet jau geres- 
ūkiai gauna iš Vokietijos javų 1 
kuliamąsias, melžimo agrega
tus, kukurūzų nuėmimo kom
bainus ir daugelį kitų žemės 
ūkio mašinų. Prieš keletą die-
nų draugai iš Vokietijos at
siuntė į Vilnių 14 naujų ku
kurūzų kombainų, kurie netru
kus iškeliaus į kolūkius.

Nuotraukoje: Respublikinės 
žemės ūkio mašinų bazės ap
skaitininke Elena Chontaitė
apžiūri iš VDR gautus kom
bainus.

ni. Užsienyje pirkto maisto 
jau gauta didesnis kiekis. 
Šiemet taipgi tikimasi ge
resnio derliaus. Vyriausybė 
dabar kreipia daugiau dė
mesio į ūkio gamybą, dau
giau iš miestų pagalbos 
ūkio komunos gauna.

Reikia priminti ir tai, kad 
Kinijoje bado nemato tie

Vaikų paralyžius dabar 
nebesudaro pavojaus

1961 metais iš milijono 
gyventojų tik penki žmonės 
tesusirgo vaikų paralyžiu
mi (polio), nepaisant to, 
kad tik 38 procentai buvo 
Jonas Salk skiepais įskiepy
ti.' ‘ ' H I i , ; < •
' Prieš’tai, kol dar nebj£- 
vo šie skiepai naudojami, iš 
milijono gyventojų apie 162 
kas vasarą susirgdavo vai
kų paralyžiumi. i

Jono Saiko skiepai vai
kų paralyžiaus ligą sumaži
no 97 procentais. Buvusi 
pavojinga liga šiuo metu 
jau nebesudaro rimto pavo
jaus.

Bičių įgėlimas kai kam 
esti mirtinas

Vasaros metu bitės, ieško
damos gėlių, visur lenda. Jų 
nemažai atsiranda ir net 
miestuose, kur tik yra gėlių. 
Matydamos pavojų, jos kai 
kada užpuola žmones ir su
gelia.

Daugeliui žmonių bitės 
įgėlimas mažai ką reiškia. 
Nors ir ta vieta patinsta, 
paraudonuoja, bet jokio pa
vojaus nesudaro. TačBu 
yra žmonių, kurie bitės 
įgėlimus esti elergiški. Ta
kiems reikia bičių saugotis.

Dr. Henry M. Parrish, iš 
Vermont universiteto, tei
gia, kad per pastaruosius 
penkerius metus nuo bičių 
įgėlimo mirė 215 žmonių^

Dr. Joseph H. Shaffer, iš 
Detroito, rašo AMA žurna
le, kad tūliems žmonėms bi
tės įgėlimas yra pavojinges
nis kaip barškuolės gyvates 
nuodai. Jis nurodo tai, jog 
esti tokių atsitikimų, kad 
bitės įgėlimas smarkiai pa
veikia širdį ir tada nuo šir
dies smūgio tenka žmogui 
mirti.

Maskva. — TSRS įspėjo 
Austriją, kad nestotų į Va
karų Common Market są-‘ 
jungą. •

—---------------- 2* ■
Washingtonas. — JAV 

ketina atšaukti 1,000 mari- 
ninkų iš Tailando.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (Jujy) 6, 1962



DABAR JAU TRISDEŠIMT METŲ
Laiškas, atėjęs iš Jungti

nių Amerikos Valstijų, bu
vo panašus j visus tokius 
pat laiškus. Tik adresas at
rodė neįprastai. Ant voko 
buvo užrašytas: “Žaslių mo
kyklos mokytojai.”

Mokyklos direktorius K. 
Grinkevičius rodė jį visoms 
mokytojoms, bet nė viena jų 
neturėjo Amerikoje giminių 
ar pažįstamų. Teko tad at
plėšti voką. Ir tada paaiš
kėjo, kad Jungtinėse Ame
rikos Valst. gyvenąs tau
tietis Jonas Urbonas, per
skaitęs “Laisvėje” Žaslių vi
durinės mokyklos sveikini
mą šio laikraščių 50-ųjų me- { 
tinių proga, prisiminė mo
kyklą, kurioje kadaise mo
kėsi. Štai ką rašė J. Urbo
nas:
^“Aš kilęs iš Žaslių para

pijos Paltininkų kaimo. Aš 
dabar klausiu jumis, gal tai 
ta pati mokykla palei Žas
lių ežerą, kur aš mokiausi 
rusų kalbos ir rašto. Dabar, 
jei bus galima, prašau per
duoti mano adresą mano 
pamotės dukterims Marijo
nai ir Onai Urbonaitėms. 
Prašau atrašyti nors trum
pą laiškutį.

Lietuviškai nebegaliu ge
rai rašyti, pamiršau — mes 
čia rašom angliškai. Sveiki
nu jus ir linkiu jums ir jū
sų mokiniams sveikatos.

Su pagarba
John Urbon

Mano adresą rašykit taip: 
Mr. John Urbon 
29 Endicott St. 
Worcester, Mass. 
USA”

Netrukus buvo surastos 
J. Urbono seserys, kurios 
dabar gyvena Kaišiadoryse. 
Jos papasakojo, kad J. Ur
bonas iš Lietuvos išvyko 
riur prieš pirmąjį pasaulinį 
Karą. Tada Žasliai buvo ne- 
•didelis miestelis. Vieninte
lėje jo pradžios mokykloje 
buvo tik viena mokytoja.

Vilnietis Paryžiaus komunos generolas
Vilnietis Paryžiaus komunos generolas 

Prieš 125 metus gimė aistringas kovoto
jas už lietuvių, baltarusių ir lenkų laisvę, 
vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, Paryžiaus 
Komunos generolas, tarptautinio proleta
riato judėjimo dalyvis — Vallerijus Vrub
levskis.

Valerijus Vrublevskis gimė 1836 m. gruo
džio mėn. tuolaikinės Vilniaus gubernijos 
žoludko miestelyje. Pradinį ir vidurinį 
mokslą baigė Vilniuje. Besimokydamas Pe
terburgo Miškininkystės institute, Vrublev
skis susipažino su čia gyvenusiu Nikolaju
mi Černyševskiu ir kitais revoliucionieriais. 
Jų aistringi žodžiai, keliantieji pavergtas 
tautas kovai už išsivadavimą, ir padarė di
delę įtaką Vrublevskio pasaulėžiūros forma- 
vjfcesi.

Kur begyvendavo Vrublevskis, neužmirš
davo Vilniaus. Čia jis apsistodavo pas sa- 

dėdę Eustachijų Vrublevskį (gyvenusį 
dabartinėje Universiteto gatvėje Nr. 9/7). 
Jo bute, kuris buvo šio namo trečiame aukš
te, rinkdavosi Lietuvos revoliucionieriai-de- 
mokratai —- 1863 m. sukilimo įkvėpėjai ir 
organizatoriai. Valerijus Vrublevskis čia 
susipažino su A. Mackevičium, L. Kondra
tavičium, arčiau susidraugavo su K. Kali
nausku, Z Sierakauskiu. Ruošdamasis 1863 
m. sukilimui, V. Vrublevskis ypač tampriai 
bendradarbiavo su K. Kalinausku. Jie drau
ge leido demokratinį leidinį “Mužyckaja 
Pravda”, agitacinius lapelius. Per 1863 m. 
sukilimą V. Vrublevskis vadovavo sukilėlių 
bariams ir kovėsi daugelyje Vilniaus bei 
Gardino gubernijų vietų. Jo sumaniai va
dovaujami sukilėliai darė didelius nuosto
lius pavergėjams. Muravjovas-Korikas įsa
kė savo pavaldiniams kas bebūtų V. Vrub
levskį suimti. Nepasisekė!

1863 m. pabaigoje V. Vrublevskis svar
biausias sukilėlių jėgas perkelia į Poliesę, 
čia, Vrublevskio vadovaujamų sukilėlių 
tarpe, veikė stambus lietuvių raitelių jungi- 

Sekančių metų sausio 19 d. mūšyje 
su' caro kariuomene prie Liublino Vrublevs
kio buvo sunkiai sužeistas. Kiek užgydęs 
žaizdas Galicijoje, jis slaptai išvyko į Pran
cūziją. Apsigyvenęs Paryžiuje, V. Vrub
levskis atnaujina savo revoliucinę veiklą, 
čia jis pasirodo kaip aktyvus emigrantų

progresyvios “Susivienijimo” organizacijos 
komiteto narys. Ciuricho “gmina”, pa
remdama Vrublevskio kandidatūrą į “Susi
vienijimo” organizacijos komitetą, rašė: 
“Mylimas lietuvių vadas išsikovojo emi
grantų tarpe teisėtą populiarumą ir pelny
tą pasitikėjimą”.

Prasidėjus Paryžiaus Komunai, Vrublev
skis nuo pat pirmų dienų iki žlugimo buvo 
ištikimas jos karys-gynėjas. Jis vadovavo 
Pietų fortų dalies gynybai 1871 m., balan
džio mėn. Vrublevskiui, kaip narsiam ir su
maniam karvedžiui, suteikiamas generolo 
laipsnis. Generolo Vrublevskio komunarai 
didvyriškai kovėsi su versaliečiais Žanos 
d’Ark, Bersi, Italijos ir kitose Paryžiaus 
aikštėse. Deja, esant ryškiai versaliečių 
persvarai žmonių kiekiu ir ginklais, komu
narai pralaimėjo. Po šio prancūzų darbo 
žmonėms ir tarptautinio proletariato judė
jimui skaudžios tragedijos V. Vrublevskis 
apsigyveno Londone, čia jis jautė pastovią 
ir rūpestingą K. Markso ir F. Engelso pa
ramą. Didieji proletariato vadai gerbė ir 
mylėjo V. Vrublevskį. Vrublevskis rašė, 
kad šių didžių žmonių namai jam atstoja 
“Lietuvoje paliktus gimtuosius namus”. Po 
Komunos pralaimėjimo V. Vrublevskis ak
tyviai dirba Internacionalo Generalinėje 
Taryboje, palaiko tamprius ryšius su Lie
tuva, Vilniumi.

Po 1885 m. amnestijos Komunos daly
viams V. Vrublevskis grįžo į Prancūziją.. 
Čia, beveik iki mirties prikaustytas ligos 
prie lovos, negalėjo aktyviai dirbti revoliu
cinio darbo. Vienas iš jo globėjų apie pas
kutines V. Vrublevskio gyvenimo dienas 
Prancūzijoje štai ką rašė: “...Šiandien jis 
vienišas, nes jo draugai išmirę, amžinu miė- 
gu užmigę kažkur Lietuvos miškuose arba 
po Paryžiaus grindiniu, — slankioja kaip 
didžiųjų dienų revoliucinio epo šešėlis ir 
svajoja apie praeities kovas, apie miškus 
ant Nemuno kranto, kur praleido savo ko
vingos jaunystės metus”.

1908 m., rugpiūčio 5 d. Valerijus Vrub
levskis mirė. Grupė draugų ir artimesnių 
jį palaidojo Paryžiuje, Per-Lašez kapinėse, 
kapinėse, kur ilsisi ir kitų kovoje kritusių 
garsių Paryžiaus komunarų palaikai.

Eug. Danilevičių*

Jai, matyti, ir skyrė savo 
laišką J. Urbonas.

Tačiau...nuo to laiko jau 
prabėgo penkiasdešimt me
tų. Jeigu J. Urbonas būtų 
apsilankęs Žasliuose 1937 
met., jis būtų išvydęs šešių 
skyrių pradžios mokyklą, 
kurioje dirbo nebe vienas, 
kaip kadaise, bet trys mo
kytojai. O šiandien...

Daug kas čia pasikeitė, 
ypač po antrojo pasaulinio 
karo. Kitoje ežero pusėje 
balnoja nauji kolūkio fermų 
pastatai, šiapus ir anapus 
pridygo daug naujų gyven
tojų namų. Vakarais pro jų 
langus tvieskia elektra, gro
ja radijo aparatai, ir beveik 
kiekvienuose namuose prie 
knygomis ir sąsiuviniais nu
klotų stalų palinksta vaikų 
galvutės. Tai Žaslių jauni
mas ruošia rytdienos pamo
kas. Štai A. Malinauskas į 
mokyklą leidžia keturis vai
kus, A. Jankauskas — pen
kis, B. Stankevičius — tris. 
Vaikams nereikia toli vaikš
čioti. Čia pat Žasliuose da
bar yra pilna vidurinė mo
kykla, o jei kas gyvena to
liau, tai savo vaikus gali ap
gyvendinti moksleivių bend
rabutyje — internate.

Bet apsilankykime pačio
je Žaslių vidurinėje mokyk
loje. Mokykla dabar jau ne 
prie ežero. Ji įsikūrusi 
kiek tolėliau, prie plento, 
kuris jungia Žaslius su gele
žinkelio stotimi. Tačiau ir 
šis pastatas tik laikinas. 
Šiais metais naujoje vietoje 
bus pradėta didžiulis mo
derniškos mokyklos staty
ba.

Na, o užsukę į mokyklos 
mokytojų kambarį, šiandien 
rasime taip pat jau nebe 
vieną, o net trisdešimt du 
mokytojus, kurių dauguma 
jau tarybinės santvarkos 
metais baigė aukštąsias pe
dagogines mokyklas arba 
universitetą. Jie dabar mo

ko ir auklėja Žaslių apylin
kės darbininkų, kolūkiečių 
ir tarnautojų vaikąs,, ięp 
riems mokslas ir šviesa, vi
siems iki vieno yra prieina
mi.

B. Vaitkūnaite 
B. Uždravis 

(Iš “Tėvynės .balso”).

Perdavimas elektros 
energijos be laidų

Elektros energija gali 
būti perduodama radijo 
bangomis, t." y., be laidų. 
Tačiau į priėmimo vietą 
patenka tik labai nedidelė į 
erdvę išspinduliuotos ener
gijos dalis — tūkstančius, 
milijonus ir milijardus kar
tų mažesnė už išspinduliuo
tąją. Panaudojus didelio 

i kryptingumo centimetrinių 
bangų siuntimo ir priėmi
mo radijo antenas, nedide
liais atstumais galima per
duoti elektros energiją be 
laidų, tačiau ir tuomet pri
imtas galingumas bus tūks
tančius ir milijonus kartų 
mažesnis už siunčimąjį. Tai 
labai neekonomiška, palygi
nus su elektros perdavimu 
laidais, kuriuose elektros 
energijos nuostoliai siekia 
vos keletą ar keliolika pro
centų.

Vis dėlto ir šiuo metu 
kuriami projektai, kuriais 
norima elektros energiją 
perduoti be laidų, pavyz
džiui, helicopteriams varyti 
ir kt.

Tačiau, reikia manyti, 
kad elektros energija dau
giausia bus perduodama 
laidais ir ateityje.

A. Orinauskas

Detroitas. — Keturios 
liuteronų religinės grupės 
susijungė į Lutheran 
Church of America sąjun
gą ir turės 3,000,000 narių.

1960-ųjų pradžioje Regina Leonavičiūtė išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Gyveno pas tėvelius Čikagoje. Tačiau 
Tėvynės, darbo draugų ilgesys kiekvieną dieną primindavo 
Tarybų Lietuvą. Išgyvenusi Čikagoje beveik du metus, Re
gina vėl grįžo į tėviškę. Šiuo metu ji dirba Liaudies ūkio ta
rybos centrinėje mokslinėje bibliotekoje vyr. bibliotekininke.
Šią specialybę Regina įsigijo dar prieš emigraciją į JAV.

—Esu labai laiminga, vėl atradusi savo tikruosius drau
gus,—pasakė R. Leonavičiūtė.

Nuotraukoje: bibliotekininkė L. Treigytė (kairėje). R. 
Leonavičiūtė parenka knygas skaitytojams.

Kostas Kazlauskas
K. Kazlauską pirmą kartą 

susitikau 1931 metais Kau
no kalėjime. Kresnas, ap
sisiautęs suplyšusią kalėji- 
miška miline., Kostas Kauk
šėjo klumpėmis, vaikščioda
mas kameroje iš kampo į 
kampą, stengdamasis sušil
ti, arba stoviniavo prie lan
go, gaudydamas šviežesnį 
orą. Jis sirgo plaučių džio
va, ir grynas oras jam buvo 
reikalingas kaip kasdieninė 
duona. Kalbėdavo Kostas 
mažai, bet savo nuomonę 
gindavo karštai, ryškiai že
maičiuodamas. Daugiausia 
gi jis sėdėjo su knyga, steng
damasis papildyti savo ži
nias. ••**>>

K. Kazlauskas gimė 1898 
m. lapkričio 4 d. Krepštų 
kaime Žarėnų valsčiaus 
(Telšių rajono) žemės ūkio 
darbininkų šeimoje. Augda
mas skurde, vienuolikos 
šeimoje, Kostas neturėjo są
lygų mokytis. Palaukęs dvi 
žiemas pradžios mokyklą, 
jis., 12 metų teturėdamas, 
parsisamdė buožėms. Nuo 
to laiko ir prasidėjo šio jau
no darbininko gyven imas 
Telšių apskrities buožynėse 
ir dvaruose.

1914 metų vasarą K. Kaz
lauskas dalyvavo Degaičių 
dvaro darbininkų streike. 
400 dešimtinių dvaro savi
ninkas, smarkiai įpykęs, iš
sikvietė net raitus žandarus 
kumečių “pamokyti.” Nors 
ir stengėsi žandarai, kiek 
pajėgdami, rimbais kume
čius mokyti, bet darbininkų 
vienybė laimėjo: po kelių 
dienų dvarininkas turėjo 
sumokėti kumečiams sutar
tą ordinariją.

Kaizerines okupacijos 
metai

Kaizerinė okupacija sun
kia našta užgulė Lietuvos 
liaudį. Ypač buvo engiami 
žemės ūkio darbininkai, ku
riems nuolat grėsė išveži
mas katorgos darbams į Vo
kietiją . Vokiečių žandarai 
kaimuose plėšikavo, atimda
mi iš valstiečių paskutinį 
duonos kąsnį. Darbininkai 
ir valstiečiai mokėjo oku
pantams rūsčia neapykan
ta. Jau 1916-1917 m. Tel
šių apskrityje dažnėjo at
sitikimai, kai žandarai ne
begrįždavo iš savo grobikiš
kų kelionių. Pakelėj su jais 
susidorodavo besislapstan
tieji rusų kareiviai “plien- 
čikai,” pabėgę iš vokiečių 
nelaisvės, arba vie t i n i a i 
darbininkai ir valstiečiai.

Žinios apie Spalio revoliu

ciją, apie Leniną — darbi
ninkų ir valstiečių draugą, 
apie tarybinę V. Kapsuko 
vyriausybę Vilniuje jaudino 
darbo žmones, skatino juos 
veikti . Tačiau neilgai tas 

i truko. 1919 metų pradžio
je Tarybų valdžia Žemaiti
joje, kaip vėliau ir visoje 
Lietuvoje, buvo užsienio in- 
terventų bei vietos buržua- 

'zijos nuslopinta. Įsigalėjo 
lietuvių buržuazijos valdžia. 
Tarybų valdžios šalininkai, 
kurių tarpe buvo ir K. Kaz
lauskas, ėmė slaps t y t i s , 
vengdami baltojo teroro.

1920 metų vasaros pabai
goje K. Kazlauskas buvo 
pašauktas į buržuazinę ka
riuomenę. Daugelis varguo
lių tada tikėjo, kad karei
viai gaus iš valdžios žemės 
ir galės geriau gyventi. Tos 
iliuzijos netrukus ėmė 
sklaidytis. Iš savo patyri
mo tuo įsitikino ir K. Kaz
lauskas. 1922 m. vasarą ei
linio nacionalistų sukursty
to ginkluoto susirėmimo 
metu prie Lenkijos - Lietu
vos demarkacijos linijos jis 
buvo sunkiai sužeistas ir 
trejus metus išgulėjo įvai
riose ligoninėse. Pagaliau 
1925 m. rudenį nepagydo
mas ligonis buvo parvežtas 
į gimtinę ir paleistas. Inva
lidui K. Kazlauskui vėl teko 
•eiti bernauti pas buožes.

Po fašizmo perversmo
Po fašistinio perversmo 

K. Kazlauskas Telšiuose su
sirišo su Komunistų parti
jos nariais. 1927 m. kovo 
mėnesį jis buvo priimtas į 
pogrindinę Lietuvos Komu
nistų partiją. Netrukus 
draugai išrinko jį savo kuo
pelės sekretorium. Pasikal
bėjimai su darbinink a i s , 
kumečiais ir valstiečiais, 
k o m u n i stinės literatūros 
platinimas, raudonų vėliavų 
iškėlimas buvo kasdieninis 
visų kuopelės narių darbas.

1928 m. Lietuvos Komu
nistų partijos sukūrimo 10- 
mečio proga K. Kazlauskas 
su savo draugais iškabino 
Telšiuose penkias raudonas 
vėliavas su šūkiu “Tegy
vuoja Lietuvos Komunistų 
partija!” Žvalgyba įsiuto. 
Buvo įvykdyti platūs suėmi
mai. Rugpiūčio 18 d. į ka
lėjimą pateko ir K. Kazlau
skas. Kariuomenės teismas 
Šiauliuose 1929 m. sausio 
30 d. nuteisė jį 10-čiai me
tų kalėti.

Praėjo K. Kazlauskas Tel
šių, Šiaulių, Kauno, Mari
jampolės, IX forto kalėji

mus; visur buvo tas pats 
žiaurus rėži m as, fašistų 
tarnų pasityčiojimai. Polit
kaliniai protestavo prieš 
persekiojimus, skelbė, bado 
streikus. 1931 m. > sausio 
mėnesį jis dalyvavo visos 
Lietuvos politkalinių bado 
streike. Kauno kalėjime šiš 
bado streikas užtrukę 1’0 
dieniJ-

Nugalėdamas d a ų g. yjyę 
sunkumų, K. Kazlausk a s , 
draugų padedamas, uoliai 
mokėsi, daug skaitė, vėliau 
išlaikė keturių progimnazi
jos klasių kurso egzaminus. 
Sėd ėdamas kalėjime, K. 
Kazlauskas rašinėjo į komu
nistinę spaudą korespon
dencijas, apybraižas iš ka
lėjimo gyvenimo. Jų buvo 
išspausdinta “Balse,” 
“Priekale,” Jungt i n i ų A- 
merikos Valstijų pažangių
jų lietuvių “Laisvėje.” Sa
vo rašinius jis pasirašinėjo 
pseudonimais K. Mastis, K. 
Žemaitis, Pacienco, Dau- 
gumietis.

Paleistas 1939 m. balan
džio 15 d. iš IX forto, K. 
Kalauskas apsigyveno Kau
ne ir, susirišęs su pogrindi
ninkais, vėl ėmė dirbti par
tinį darbą. Sragavičiaus 
baldų fabriko partinė kuo
pelė išsirinko jį savo sekre
torium. Fabriko komunis
tai organizavo darbininkų 
kovą už darbo užmokesčio 
padidinimą. Fabrikan tas 
pažadėjo reikalavimą pa
tenkinti, bet trys komunis
tai “kurstytojai,” jų tarpe 
ir K. Kazlauskas, iš įmonės 
buvo atleisti.

Bedarbis K. Kazlauskas 
partijos pavedimu nešioja 
komunistinę literatūrą visų 
Kauno baldų fabrikų po
grindininkams, platina ją 
pats darbininku tarpe. 1940 
m. kovo 10 d. Kaune, Žalia
kalnyje, žvalgyba, sučiupusi 
K. Kazlauską gatvėje, kra
tos metu surado literatūrą.

Ir vėl Kauno kalėjime! 
Apeliaciniai rūmai nuteisė 
jį 6 metams kalėti. Tokia 
buvo revoliucionieriaus da
lia.

i

1940 metai
Tačiau liaudis jau sukilo 

į kovą prieš fašistų dikta
tūrą. Brendo masiniai re
voliuciniai išstojimai. 1940 
metų Gegužės Pirmąją 
Kauno kalėjimo tardomųjų 
kameroje vyko politkalinių 
susirinkimas. A. Sniečkus 
padarė pranešimą apie 
šventės reikšmę, einamąjį 
momentą. Draugai dekla
mavo eilėraščius . Pakilo ir 
K. Kazlauskas su savo Ge
gužės Pirmajai sukurtu ei
lėraščiu :

Tu, raiboji gegužyte, 
Kitą metą Lietuvoje 
Jau skraidysi raudona!
Netrukus savamokslio po

eto žodžiai išsipildė. Birže
lio 18 dieną liaudies valia 
atsivėrė Kauno kalėjimo 
durys ir išleido visus polit
kalinius revoliucionierius.

Ilsėtis nebuvo kada. Jau 
kitą dieną K. Kazlauskas 
Komunistų partijos siunčia
mas dirbti į teisingumo or
ganus. Jis atiduoda visas 
savo jėgas tarybinei san
tvarkai krašte sustiprinti.

Evakavęsis Didžiojo Tė
vynės karo pradžioje į ša
lies gilumą, K. Kazlauskas 
tarnavo Tarybinės Armijos 
Lietuviškaj ame junginyje 
kuopos politiniu vadovu, vė
liau mokėsi LKP CK orga
nizuotuose partiniuose kur
suose Sujoję, A u k š t ojoje 
partinėje mokyk loję prie 
VKP(b) CK, 1944 m. va
sarą jis grįžo į išvaduotą
Lietuvą partiniam darbui. I

Partijos pavedimu K. Kaz
lauskas dirbo LKP Telšių 
apskrities komiteto sekre
torium, 1945 - 1948 m. -— 
L K P Klaipėdos apskrities 
partarch y vo vedėjo pareigas, 
o po sričių likvidavimo dir
bo Vilniuje LKP CK Part- 
'archyvo instruktorium. Tik 
visiškai ligos pakirstas, K. 
Kazlauskas 1957 metais pa
liko darbą. Jam buvo pa
skirta personalinė pensija.

Tarybinė vy r i a u s y b e 
aukštai įvertino K. Kaz
lausko nuopelnus tarybinei 
liaudžiai: jis buvo apdova- 

I notas Raudonosios žvaigž
dės, Garbės ženklo ordinais 
ir dviem medaliais.

K. Kazlauskas mirė 1958 
m. spalio 4 d. ir buvo pa
laidotas Vilniaus Karių ka
pinėse.

Savo priešmirtiniame at
sisveikinimo laiške Kostas 
rašė draugams: “Gyvenki
te ir dirbkite komunizmo 
statyboje... Gyvenkite ir bū- 

i kite laimingi, brangūs drau
gai !”

Taip su mintimis apie 
šviesesne komunistinę dar
bo žmonių ateiti pasitraukė 
iš gyvenimo nuoširdus drau
gas, atsidavęs partijos ir 

| visos liaudies reikalui kovo
tojas revoliucionierius.

R. šarmaitis

Maskva keičia savo 
ankštą rūbą

Neseniai TSRS Misistrų 
Taryba nustatė naujas 
Maskvos miesto ribas. Plo
tas, kurį užima šalies sos
tinė, padidės beveik 2.5 kar
to: nuo 36 iki 87.5 tūkst. 
ha. Dar reikia pridėti 180 
tūkst. ha miškų bei sodų 
juostą, kuri apgaubs visą 
Maskvos miestą. Tuo būdu 
Maskva taps didžiausio plo
to miestu pasaulyje. Pavyz- 

I džiui, Niujorkas, ■ turintis 
17.8 milijono gyventojų, uži
ma 81.6 tūkst. ha, Londonas 
—30 tūkst. ha, ir Paryžius 
—10.5 tūkst. ha plotą. Tuo 
tarpu 5 milijonai maskvie
čių gyvens žymiai erdviau 
už minėtų miestų gyvento
jus. (Ha užima du ir beveik 
pusę akro.)

Toks Maskvos miesto te
ritorijos praplėtimas įga
lins pastatyti naujus gyve
namuosius kvartalus, prisi
laikant šiuolaikinio miestų 
statymo reikalavimų; mies
to nebevaržys. senosios Mas
kvos gatvės. Jau ir dabar 
už ankstyvesnių miesto ri
bų išaugo nauji didžiuliai 

i kvartalai. Jų statyba atitin- 
I ka visus šiuolaikinės tech
nikos reikalavimus (pvz., 
Čeriomuškos, Choroševas, 
Mnievnikai ir kt.) Praplo
tus miestą, bus išspręsta 
butų problemą: iki 1980 m. 
kiekviena šeima turės at
skirą butą.

Pagerės higienos sąlygos. 
Jau 1965 m. kiekvienam 
gyventojui Maskvos' mies
tas turės po 18 m. žaliojo 
ploto (Niujorke vienam gy
ventojui tenka tik 7 m., 
Londone 9 m. ir Berlyne— 
10 m). Miškų masyvuose, 
kurie apjuos Maskvą, van
dens baseinų krantuose bus 
įrengti restoranai, pensio- 

• nai, sporto bei poilsio mies
teliai, kurortai, vaikų sto
vyklos ir kt.

Tarybų Sąjungos sostinė 
turi visas prielaidas tapti 
ne tik didžiausiu, bet ir vie
nu gražiausių bei sveikiau
sių miestų pasaulyje.

Washingtonas. — F. D. 
Kohler bus naujas JAV am
basadorius Tarybų Sąjun
goje.
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Šundaktarystės išsiplėtojimas Vakaruose
Nors medicina daro milžiniškus pažangos 

šuolius, šundaktarystė, ypač Vakarų Europo
je, klesti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje šundak
tariai taip įsi pilietinę, kad net tuVi savo 
spaudos organą, periodiškai organizuoja 
šundaktarių suvažiavimus ir pan. Šundak
tarystė tarpsta Anglijoje, Olandijoje, Va
karų Vokietijoje, taip pat ir JAV."

Pas šundaktarius gydosiune t?k tamsūs ir 
nekultūringi žmonės. Šundaktariai gali pa
sididžiuoti, kad jų pacientų tarpe pasitaiko 
žymių buržuazinės valstybės vyrų, netgi ka
rūnuotų galvų, žymus prancūzų politinis 
veikėjas Anri Puankarė, trokšdamas išgy
dyti prostatitą, ne kartą kreipėsi į šundak
tarius. Kitas tos pačios šalies valstybinis 
veikėjas žoržas Klemanso specialiai išsi
kvietė iš Vandė departamento šundaktarį- 
burtininką. Iki 1952 m. Anglijoje karalia
vęs Jurgis VI iki pat mirties buvo dėkingas 
vienai šundaktarei, kuri, pakviesta pas li
gonį, uždėjusį savo rankutes ant karališko
jo pilvo, nepaprasta sparta bėrė nesupran
tamus 63 žodžius. Po tokio “sėkmingo” 
gydymo karalius pasijuto nors kartą pa
sveikęs iš nemalonaus nervinio viduriavimo. 
O Olandijos parlamentas vien tik dėl šun
daktarių turėjo kreiptis į karališkąjį dva
rą, kad vieną kartą karalienė liautųsi krė
tusi juokus su savo šundaktariais.

Pravartu priminti dar kelis tokio “palai
mingo” gydymo faktus, užregistruotus Va
karų Vokietijoje.

1959 m. Branbergo mieste buvo areštuo
tas šundaktaris — vaistų gamintojas, par
davinėjęs savo pacientams vaistus nuo krau
jo apytakos sutrikimo tik po... 45 markes. 
Chemiškai ištyrus parduodamus vaistus, 
paaiškėjo, kad jie pagaminti iš šulinio van
dens ir glicerino. Apsukrus Vakarų Vokie
tijos šundaktaris-vertelga pardavinėjo sa
vos gamybos preparatą “Hamothyn”, kurs, 
pasak reklamos, išgydąs hemorojų per 14 
dienų. Pasirodo, kad šie “stebuklingi vais
tai” pagaminti iš dilgėlių šaknų. To “vais
to” 100 gramų kiekis pačiam gamintojui at
siėjo vos 28 fenigus, tuo tarpu pacientams 
buvo parduodamas po 25 markes.

Kodėl taip?

1959 m. Prancūzijoje buvo išleistos dvi 
įdomios knygos apie šundaktarystę: Mar
ko Orezono “Medicina ir šundaktariai” (au
torius — gydytojas, žurnalistas) ir Noelio 
Bejono “Šundaktario stebuklai” (autorius 
— žurnalistas, kuris pats, norėdamas ar
čiau pažinti žmonių psichologiją, vertėsi 
šundaktarystė).

Stebint šundaktarių praktiką ir pas juos 
besigydančius asmenis, pastebimas įdomus , 
reiškinys: girdima vien tik apie “stebuklin
gus” išgydymus. Tuo tarpu nesėkmės bū
na nutylimos. Kodėl? Atsakymas labai pa
prastas: nesėkmingai šundaktario gydytas 
asmuo, nenorėdamas apsijuokti, visada lin
kęs tokį įvykį nutylėti. Šitoks faktas prisi
deda prie šundaktarių populiarumo.

Knygoje “Medicina ir šundaktariai” ap
rašomas toks atsitikimas.

Ketverių metų berniukas ima skųstis 
skausmais kelyje. Po kiek laiko koja pra
deda tinti. Nors gydytojas gyvena netolie
se, tėvai, kaimynų patariami, kreipiasi į 
šundaktarį. Tasai paskiria kojos masažą ir 
savo gamybos tepalą. Kai, praėjus keletui 
mėnesių, vaikas buvo atgabentas į ligoninę, 
pasirodė, kad kaulo tuberkuliozė buvo tiek 
pažengusi, jog reikėjo koją amputuoti.

“O kaip jūs manote, — klausia M. Orezo- 
nas, — ar to nelaimingo berniuko tėvai ap
siskelbs savo lengvabūdiškumą? Aišku, kad 
ne, nes jie gėdysis ir prislopins savo sąžinės 
balsą! Tuo tarpu “stebuklingi” šundakta
rių išgydymai būna plačiausiai ištrimituoja- 
mi”-

Mokėjimas žmogų suprasti

O štai kitas įdomus pavyzdys, rodantis, 
kuo patraukia ligonius šundaktariai. Pa
cientė N. — pagyvenusi, 60 m. amžiaus, 
moteris. Ją kankino artritas. Daugelį me
tų ji gydėsi pas gydytojus, bet sveikata ne
pagerėjo. Pagaliau, išgirdusi apie šundak
tarį, kreipėsi į jį.

štai kaip Orezonas aprašo tos moters įs
pūdžius po apsilankymo pas šundaktarį: 
“Ligonės N. jis visai neapžiūrėjo, bet pa
prašė ‘viską, viską” jam papasakoti apie 
save. Ir mūsų pacientė po valandos truku
sio vizito pas šundaktarį jau buvo žymiai 
optimistiškiau nusiteikusi. Savo kaimynei 
ji taip dėstė: “Matai, brangioji, jis labai 
dėmesingai manęs išklausė, nepaneigė ma
no nusiskundimų, o ten — gydytojo kabine
te — nemoka prieiti prie žmogaus, neturi 
jie tam laiko”.

Šundaktariams sekasi ir dėl to, kad jie 
ligoniams pažada “aukso kalnus”, juo la
biau tada, kai gydytojas pagelbėti nebega
li. O realias viltis praradę žmonės greitai 
pasiduoda bet kokiai apgaulei, mistifikaci
jai.

Iš to sekanti šundaktarystės klestėjimo 
priežastis: pagijimų sutapatinimas su religi
jos mitais, katalikų bažnyčios skelbiami ste
buklai dvasininkų vertimasis šundaktarys-

te, reakcinių katalikų organizacijų veikla.
Markas Orezonas savo knygoje pateikia 

daugelį faktų, kai su medicina nieko ben
dra neturį dvasininkai aktyviai užsiima šun- 
daktaryste. Štai vienas iš pavyzdžių. Au
torius, sužinojęs, kad tūlas dvasininkas-šun- 
daktaris nustato ligas ir “gydo” savo pacien
tus iš jų fotografijų, nutarė jį aplankyti.

“Įteikiau jam, — pasakoja autorius, — 
vieno savo draugo fotografiją, ir netrukus 
prasidėjo ligonio “tyrimas”. Kanauninkas, 
užkėlęs koją ant kojos, pasidėjęs fotografi
ją ant kelio, į dešinę ranką paėmė švytuok
lę, o kairę, tarsi anteną, iškėlė į viršų. Be
veik dešimt minučių laiko gerbiamas kanau
ninkas, pamaldžiai susikaupęs, stebėjo savo 
“pacientą”. Paskui pradėjo protarpiais 
burbtelėti: “Akys... ne. Turėjo dešinės au
sies uždegimą ir tikriausiai ta ausimi blo
giau girdi... Širdies ir plaučių stovis kuo pui
kiausias... Skrandis — nieko ypatingo. Pa
našus stovis kepenų. Blužnis... tikriausiai 
serga blužnimi... Daugiau nieko!”

“Tuos žodžius stengiausi įsiminti, — ra
šo Orezonas. —’ Kai kanauninkas užbaigė 
savo “tyrimus” ir grąžino man fotonuotrau
ką, jam pareiškiau: “Tasai ligonis, kurį as
meniškai gerai pažįstu, jau dveji metai lai
ko, kai gydosi abiejų plaučių pusių tuber
kuliozę sanatorijoje”. Paskui pakeitėme po
kalbio temą”.

Nepaisant kanauninko-šundaktario “pui
kaus” diagnozavimo, naivūs sergą tinkitieji 
jį gausiai lanko.

Koks svarbus šundaktarystės versle žmo
gaus psichologijos pažinimas, rodo šis fak
tas. į

Į vieną Paryžiaus apylinkės miestelį at
vyko nepažįstamas asmuo. Porą dienų pa
gyvenęs to miestelio viešbutyje, išvyko į Pa
ryžių. Išvykdamas “pamiršo” savo kam
baryje ant stalo tokio turinio raštelį: “Mok
slininkas ir burtininkas, su fliuidų pagalba 
gydantis įvairias ligas”.

Po kelių dienų tas pats asmuo vėl sugrįžo 
į tą patį miestelį ir apsistojo tame pačiame 
viešbutyje. Pačią pirmąją atvykimo dieną 
pradėjo pas jį veržtis pacientai: iš pradžių 
viešbučio tarnautojai, o vėliau ir miestelio 
gyventojai. Neilgai trukus šundaktaris ta
po įžymybe.

Ką jis pats surado
Tai bendrais bruožais nusakytas prancū

zų žurnalisto Noelio Bejono šundaktariškos 
veiklos kelias. Nutaręs visapusiškai ištirti 
šundaktarystę, jis vertėsi šundaktariška 
praktika, o savo “patirtį” bei pacientų psi
chologinį paveikslą atskleidė įdomioje kny
goje “Šundaktario stebuklai”. Štai būdin
gesnė tos knygos ištrauka:

“Įeina ligonis; aš imu jį tyrinėti. Iš pra
džių man truputį neramu, bet tuoj pat pa
stebiu, kad ligonis neįstengia paslėpti skau
smo. Jis išsiduoda gestais ir užuominomis. 
Pagaliau gana inteligentišką pacientą nu
stebinu savo pareiškimu: “Jūsų 'kepenys 
perjautrintos per gausiu “Coridran” vaistų 
vartojimu. Tuos vaistus reikia tuojau nu
traukti!”

“Pacientas stebisi mano aiškiaregyste. 
Prisiekia, kad tokio gydytojo-stebukladario 
dar nėra niekada regėjęs. Tuo tarpu pats, 
įėjęs į mano kabinetą, paskubėjo išsakyti, 
kad dirba 16 valandų per parą. Vadinasi, 
be dirginančių vaistų apsieiti negali. Pla
čiau žinomi tos rūšies vaistai yra “Maxiton” 
ir “Coridran”. Reikėjo vieną iš jų įspėti. 
Man pasirodė, kad pacientas yra nervingas, 
todėl nutariau pasirinkti “Coridran” ir__
laimėjau. Kalbėjau oriai, su pasitikėjimu. 
Juk visi žino, kad šundaktariai neklysta!” 
Truputis elementarių medicinos žinių, pasi
tikėjimas savimi, geras ligonių psichologijos 
pažinimas laiduoja tikrą šundaktario pasi
sekimą.

Kaip matome, šundaktarystės problema 
yra paini ir įvairialypė. Jos plitimas ir kles
tėjimas kapitalistiniame pasaulyje yra ga
limas todėl, kad nėra su ja aktyviai kovoja
ma. šundaktarių demaskavimas dar ne
reiškia kovos. Reakcinės dvasininkijos di
džiulė įtaka tikintiesiems, reakcingų filoso
finių linkmių skelbiamos viduramžiniškos 
antimokslinės teorijos, negausus medicinos 
gydytojų skaičius, taip pat brangus gydy
mas yra svarbiausios prielaidos šundakta- 
rystei plisti kapitalistinėse šalyse.

Gyd. R. Vidmanfiene

BUS NEPRIKLAUSOMOS 
RUANDA IR URUND1

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų Globoji
mo komitetas 92 balsais nu
tarė, kad Ruanda ir Urun- 
di būtų nepriklausomos. Ar 
jos bus atskiros, ar sudarys 
bendrą valstybę, tai nuo jų 
priklausys.

• Abidvi rubežiuojasi, ran
dasi Afrikoje tarp Kongo 
ir Taganjikos, užima 20,- 
500 ketv. mylių plotą ir 
ten gyvena apie 5,000,000 
negrų.

Nuo neatmenamų laikų garsėja žemaičių krašto liaudies 
menininkai, sukūrę nepakartojamus raižybos, dailiosios kera
mikos, tekstilės pavyzdžius. Geriausi Telšių, Skuodo, Mažei
kių, Rietavo, Varnių liaudies menininkų darbai šiuo metu eks
ponuojami žemaičių krašto liaudies meno parodoje Vilniuje. 
Tai—pirmoji etnografinio pobūdžio liaudies meno paroda 
respublikoje.

Nuotraukoje: parodos salėse.
r*** '___________________________________________________

Iš hitlerinio “viršžmogio” 
F. Šmidto dienoraščio

Fridrichas Šmidtas buvo 
266 slaptosios lauko polici
jos grupės sekretorius prie 
vokiečių ginkluotųjų pajėgų 
pirmosios tankų armijos. 
Sekretorius rašė dienoraštį, 
kurį pradėjo 1942 metų va
sario 2 dieną, o baigė gegu
žės 5. Dienoraštį jis rašė 
Budionovkoj, netoli nuo 
Mariupolio. Štai Fridricho 
Šmidto dienoraščio ištrau
kos:

“Vasario 25. Nesitikė
jau, kad ši diena bus viena 
labiausiai įtemptų mano gy
venime... Komunistė Eka
terina Skorojedova, pasiro
do, jau prieš kelias dienas 
žinojo, kad rusai bombar
duos Budionovką... Ją., su
šaudė 1'2:00... Senis SavelL 
jus Petrovičius Stepanenko 
iš Samsonovkos ir jo žmo
na buvo taip pat sušaudy
ti... Sunaikintas ir ketur
metis Goravilinos sūnus...

Vasario 26. Šios dienos 
įvykiai viršija visa, ką lig 
šiolei išgyvenau. Labai di
delį susido m ė j i m ą sukėlė 
gražuolė Tamara. Po to at
vedė šešis vaikinus ir vieną 
merginą. Nepadėjo jokie 
įkalbėjimai, jokie patys 
žiauriausi plakimai rimbais. 
Jie laikėsi velniškai! Mer
gina neišliejo nė vienos aša
rėlės, tik griežė dantimis... 
Po negailestingo plakimo 
man atsisakė tarnauti ran
ka... Gavau palikimo dvi 
bonkas konjako, vieną iš lei
tenanto Kocho. Aš vėl lai
mingas. Pučia pietų vėjas, 
prasideda atlydys. Pirmoji 
lauko žandarmerijos kuopa 
maždaug trys kilometrai į 
šiaurę nuo Budionovkos pa
gavo keturis septyniolikme-> 
čius vaikinus. Juos atvedė 
pas mane. Pradėjome plakti 
rimbu. Plakdamas sulau
žiau rankeną į smulkius ga
balėlius. Mušėme dviese... 
Bet jie niekuo neprisipaži
no... Pas mane atvedė du 
raudonarmiečius. Ir juos 
pėrėme. “Apdirbu” batsiuvį, 
kuris galvoja, kad gali sau 
leisti išsišokimus prieš mū
sų armiją. Man jau skauda 
dešinės rankos raumenis. 
Atlydys tebesitęsia.

Kovo 3. Vakare vėl pas 
mane atvedė penketą iš Eis- 
ko. Kaip paprastai — pa
augliai. Kaip visada, panau
dojau savo suprastintą me
todą-—paleidau į darbą rim
bą. Oras darosi švelnesnis.

Kovo 4. Puiki, saulėta 
diena... Puskarininkis Foig- 
tas jau sušaudė bątsiuvį A- 
leksandrą Jakub e n k o. Jį 
įmetė į masines kapines. Vi
są laiką man baisiai niežti 
kūną.

Kovo 7. Mes dar : gerai 
gyvename. Gaunu •; svięsto,1 
kiaušinių, vištienos ir ;pie- 
no..o 16:00 pas mane vėl at

vedė keturis jaunučius par
tizanus...

Kovo 9. Kaip šypsosi sau
lė, kaip spindi sniegas! Bet 
ir auksinė saulė negali ma
nęs pralinksminti. Šiandien 
sunki diena. Pabudau tre
čią valandą. Sapnavau bai
sų sapną — visa tai dėl to, 
kad šiandien turiu sudoroti- 
trisdešimt pagautų paaug
lių... 10:00 pas mane vėl at
vedė dvi merginas ir šešis 
vaikinus. Man teko juos ne
gailestingai išplakti... Po to 
prasidėjo masinis šaudy
mas: vakar šešias, šian
dien — trisdešimt tris pa- 
klydčles dūšias. Aš negaliu 
valgyti. Vargas, jei mane 
jie pagaus!,. Jau nebesijau
čiu saugiai Budionovkoj. Be 
abejo,1 maiięs nekenčia. O 
aš privalėjau taip elgtis. 
Jeigu mano artimieji žino
tų, kokia sunki man buvo 
ši diena! Griovys kone pil
nas lavonų. Ir kaip didvy- 

[ riškai moka mirti šie tary
biniai jaunuoliai! Kas tai— 
meilė tėvynei ar komuniz
mas, įsisiurbęs į jų kūną ir 
kraują? Kai kurie iš jų, 
ypač merginos, nepratarė 
nė žodelio. Juk tai žygdar
bis. Jiems liepė nuogai nu
sirengti (rūbus mums liepė 
parduoti)... Vargas, jei ma
ne čia pagaus!

Kovo 11. Žemesnę rasę 
galima išauklėti tik pėrimu. 
Šalia savo buto pasistačiau 
padorią išvietę ir pakabinau 
didelį skelbimą, kad priva
tiems asmenims naudotis iš
viete draudžiama... Priešais 
mano miegamąjį yra bur
mistro raštinė, kur rytais 
ateina darbininkai, užsiimą 
žemės darbais. Nepaisyda
mi skelbimo, jie naudojasi 
išviete. O, kaip už tai aš 
juos plaku! Ateity juos už 
tai šaudysiu...

Kovo 13. Dėl daugybės 
darbo jau seniai neberašiau 
namo. Tiesą pasakius, aš ir 
neturiu jokio noro rašyti— 
jie šito nenusipelnė... Įsa
kiau išlupti rusą — jam 57 
metai — ir jo žentą už ne
pagarbius išsireiškimus vo
kiečių adresu...

Kovo 17. Pirmasis mano 
darbas iš ryto — įsakymas 
atvežti iš ligoninės penktą
jį rusų parašiutininką. Čia 
pat, prie masinių kapų, jį 
nušoviau... Po to pragyve
nau dieną taikingai. Po pie
tų pasivaikščiojau. Žemė 
įšilus.

Kovo 21. Tokios baisios 
dienos Budionovkojedar 
neturėjome^ x‘Vakare*'pasi
rodė rusų bombonešis; jis 
numetė šviečiančias rake
tas, o; po to—dvylika bom
bų. : Galima įsi vaizduoti ma
no savijautą, > kai, gulėda
mas lovoje, klausiaus moto
rų ūžimo ir sproginėjimų..o

Kovo 23. Apklausinėjau 
du vaikinukus, kurie ban
dė ledu pereiti į Rostovą. 
Juos sušaudė kaip šnipus. 
Dar po to pas mane atvedė 
vieną vaikinuką, kuris prieš 
kelias dienas atėjo ledu iš 
Ėlsko... Tuo tarpu man at
neša kepeninės dešros. Sko
nis neblogas. Norėjau pri
lupti vieną komjaunuolę...

Kovo 27. Naktis praėjo 
ramiai... Tardžiau du ketu
riolikmečius berniukus, ku
rie klaidžiojo apylinkėse. 
Įsakiau prilupti vieną mote
rį už tai, kad ji neprisire
gistravo...

Kovo 28. Nuėjau į svečius 
pas pulkininką arbeitsfiu- 
rerį Veinerą. 18:00 įsakiau 
sušaudyti vyrą ir moterį, 
kurie bandė pereiti ledu...

Balandžio 12. Kiekvieną 
rytą geriu karštą pieną ir 
valgau omletą... Darbo ma
žiau... Dabar mes dirbame 
tik vietiniais maštabais.

Bausmes — arba lupimas, 
arba sušaudymas. Dažniau
siai lupu per nuogas ntjga^ 
ras...

Balandžio 16. Šiandien ra
mi diena. Aš vėl laimingas. 
Pagaliau Grošekas pristatė 
mane apdovanoti antros 
klasės kryžiumi už karinius 
nuopelnus, ir aš apdovano
tas.

Balandžio 17. Savo bute 
prilupau dvi merginas per 
nuogus užpakalius.

Balandžio 18. Lietinga, 
apsiniaukusi diena. Iššau
kiau daug merginų, kurios 
nepalankiai atsiliepė apie 
slaptąją lauko policiją. Jas 
visas išplakiau.”

Fridricho Šmidto dieno
raštis savo laiku buvo suras
tas kaime, kurį išvadavo ta
rybinė armija nuo fašisti
nių okupantų. V

(“Jaunimo gretos,” 
1962 m. num. 5)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Newbritainietis Valaitis 

gavo laišką, rašytą savo gi
minaitės — Valės Tumosai- 
tės — iš Lietuvos. Čia pa
duodame įdomesnes laiško 
ištraukas.—Redakci j a

Gyvenimo kelias audringas, 
Supintas iš vargų skausmų.

Bet sykiu gražus ir galingas, 
Pripildytas džiaugsmo aidų.

Sveikinu Jus, dėde ir dė
diene, su šiuo laišku ir visos 
šeimos vardu. Noriu palin
kėti daug, daug laimės, 
sveikatos ir gero pasisekimo 
gyvenime.

Širdingai dėkoju už laišką, 
kuris aplankė birželio 9. Ak, 
dėder kaip laukiu nuo^Jūsų 
laiškų, jię man tokie artimi, 
kupini' ryžto ■ iįr ’ jėgos; Pa
mokantys žengti plačiu 
keliu į ateitį. ’ Mes pakol kas 
laikomės, kaip ir anksčiau, 
visi sveiki. Prieš savaitę 
tėtė buvo susirgęs nervų li
ga, bet dabar jau pagijo. 
Dar vis dirba prie karvių.

Mamytė girdo 58 verše
lius. Veršelius atveža 20 
parų senumo, o paskui rei
kia girdyti 5 mėnesius.

Dabar statomi nauji na
mai. Pernai mūsų (J. Jano
nio vardo) kolūky pastatė 
5 mūrinius namus ir 5 me
dinius. Šiemet taip pat vyks 
statyba. Pastatys daug gy
venamųjų namų ir naujus 
kultūros namus. Pas mus

Vilniaus “Spartos” trikota-
žo fabriko sumontuotos iš Če
koslovakijos gautos sudėtingos 
mezgimo mašinos “Interlok.”

Draugiški ekonominiai ryšiai 
tarp Čekoslovakijos ir Tarybų 
Lietuvos pramones darbininkų 
šiemet dar labiau išsiplėtė. Į 
Čekoslovakiją keliauja lietu
viškos mašinos, prietaisai, au
diniai, dailiosios kerą m i k o s 
dirbiniai, žemės ūkio produk
tai. Čekoslovakai, savo ruož
tu, padeda respublikos žemės 
ūkiui sudėtingomis mašinomis, 
pramonės įmonėms siunčia 
įrengius, daugelį buitinių prie
taisų.

Nuotraukoje: “Apartos” tri
kotažo fabrike. Sukasi mezgi
mo mašinos, gautos iš broliš
kosios Čekoslovakijos.

šiemet labai susivėlino dar
bai, labai smarkiai lijo, tai 
dar neseniai apsidirboigk 
arus. Jau sudygo agurkai, 
ridikėliai, burokai ir kitos 
daržovės. O kolūkyje tai 
pats darbų įkarštis. Buvau 
Šakiuose teatre. Įdomu. Vai
dino Klaipėdos dramos te
atro aktoriai veikalą “Gy
lys,” 4 veiksmų 11 paveiks
lų spektaklį. Tai tiesiog 
labai įdomu. O dar prieš 
tai buvo pastatytas mūsų 
kolūky veikalas “Mūsų gy
venimo žaidos,” parašyta R. 
Mizaros drama. Daug esu 
perskaičius knygų šio talen
tingo rašytojo.

Tą vakarą iš “Laisvės 
perskaitė ir tą laišką, kurį 
Jūs įdėjote. Skaitė Griška
būdžio direktorius Bieliaus
kas. Jis pasakojo apie 
zarą, kaip su juo buvo su- 
ėjęp, kaip kalbėjosi. Aš taip 
pat buvau į tą vakarą nu
ėjusi; kai pradėjo skaityti 
tą laišką ir suminėjo mano 
pavardę, tai visų akys nu
krypo į tą pusę, kur aš sė
dėjau. Man kažkaip pasida
rė nejauku, visi pradėjo 
klausinėti, kaip pateko tas 
mano laiškas į “Laisvę.” Už 
tą laišką visi šiltai ir smar
kiai plojo.

Po to kalbėjausi su di
rektoriumi Bieliausku. Jisai 
mane pažįsta, nes aš prie jo 
mokiausi. Jisai mane už
kalbino, o man kažkaip ne
drąsu buvo kalbėti, labai 
jaudinausi. Jis liepė man 
dar daug tokių laiškų para
šyti. Po to vakaro dar kar
tą priminė tą mano laišką. 
Tai buvo suruoštas teminis 
vakaras; buvo skaitoma pa
skaita “Kaip aš nustojau ti
kėjusi”; tiktai, žinoma, zje 
kaip aš, bet tik taip pava
dinta.

Tad turiu širdingai padė
koti Jums, dėde, už perduo
tą laišką redakcijai. Aš 
niekada negalvojau, kad ka
da nors skaitys mūsų sa
lėje tą laišką.

Tuo ir baigsiu rašyti šį
laišką. Likite sveiki, mano 
laiško aplankyti. Dovanoki
te, kad taip ilgai nepara
šiau. Spaudžiu dešines.

Viso gero
Dėdei ir dėdienei,

Valė Tumosaitė

Pekinas. — Kinija su
tvirtino savo gynybos jėgas 
pamaryje, nes yra žinių, 
kad Čiang Kai-šekas, pro
vokacijų tikslu, ruošiami 
savo jėgų iškelti į Kinijos 
sausumą. Tais sumetimas 
jo lėktuvai dažnai skraido 
virš Kinijos.

4 p.-Laisve (Liberty)—Pienktad., liepos (July) 6, 1962
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A. Morovas '

VIENOS PREMIJOS 
ISTORIJA

- Lietuvos kaime — Kidu
liuose — bažnyčia ir Kultū
ros namai stovi greta vie
nas kito. Bažnyčia kiek že
miau, aptverta mūrine tvo
ra. “Nemuno” kolūkio Kul
tūros namai — aukštai pa
kilusioje, jaunais medeliais 
apsodintoje, atviroje aikštė
je. Medžiai gerai prigijo; 
praeis nedaug laiko — čia 
bus puikus parkas.

Ilgą laiką bažnyčia buvo 
pats gražiausias pastatas 
kaime. Tviskėdamas ir keis
damas šviesas, sekmadie
niais ir religinių švenčių 
dienomis ten degė di
džiulis krištolinis siety
nas, grojo vargonai, skam
bėjo bažnytinės giesmės. 
Ir net tie, kurių nežavėjo 
šventyklos puošnumas, ėjo 
tik dėl muzikos.

Kai įsikūrė kolūkis, padė
tis pasikeitė ne iš karto. 
Kunigas labai didžiavosi

nininkas Klementas Dailidė. 
Tiesą sakant, jis seniai lai
kė religiją vien senių reika
lu. Ir į savo tarnybą baž
nyčioje žiūrėjo kaip į profe
sionalinį dalyką: “Ką gi sa
kyti, maitina!” Dabar tai 
kur kas geriau galėjo pada
ryti kolūkis. Ką gi, tuo la
biau !

Vėliau Klemento Dailidės 
istorija buvo paimta kaip 
pagrindas operetei, kurią 
dabar ruošia artistai iš “Ne
muno.” Bet iki to, kaip bu
vo sumanyta sukurti opere
tę, kaime pastatė Kultūros 
namus.

Kai kolūkio valdyba nu-

su žmonėmis, su Jų 'džiaugs
mais ir sielvartais. Jau čia 
kompozitorius sužinojo, kad 
tokį pat pasiūlymą gavo ir 
rašytojas V. Bložjj^ 

Kai kolūkiečiai 0- 
jo kompozitoriūi i^ rašyto
jui apie savo gyvenimą, stp 
pažindino su buvusiu vargo
nininku Kleftiįn|igįį)ąilide, 
pametusiu bažnyčią tik dėl 

B meno sa-
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1961 metais Pennsylvani- 
jos valstijoje mirė sulaukę 
šimto metų 102, du iš mi
rusiųjų buvo 108 metų? i960 
metais mirė 111. ,,, , ,

Sveikatos sekretorius Ch.
L. Willbor sako: Šimtą mę- 
tų gyvenančiųjų skaičiusi 
didėja. Jo pranešimų, se
neliai mirė nuo vežidi vidu
rių užkietėjimo ir parpuoli
mų einant gatve.

klausinėjami svetainėje ir 
gatvėje už ar prieš bilių sa
kė: Bilius nėra tobulas, bet 
jis turi būti priimtas, kuo
met nėra geresnio, su laiku 
bus pagerintas.

Seneliai pikietavo dakta
rų buveines, smerkdami jų 
nu&istatymą. Seneliai pasi
žadėjo tęsti pikietą ir to
liau.

Kitas mitingas įvyko La
bor Lyceum svetainėje, 
United Steel Workers loka- 
lo 1392 salėje. Abiejuose 
priimtos rezoliucijos už 
King-Anderson bilių.

kolūkio, su 
viveikla, su kolūkinio jauni
mo brigada, čia ir gimė ope
retės siužetas. O po jo — ir 
muzika.

Operetę pavadino “Ramu
ne” — jos herojės vardu. 
Pjesėje tai vargonininko 
duktė, kurio vaidmenį, tarp 
kitko, atlieka pats Klemen
tas Dailidė.

Kol Jurgis Gaižauskas ra
šė muziką, jis taip susigy
veno su kolūkiu ir jo žmo-

palikti “Nemuno” jam jau 
nesinorėjo. Be to, čia ir vie
tovė puiki: upė, miškas.

Ir kai tik pajuto Gir
džius tokią svečio nuotaiką, 
tučtuojau atėjo pas jį su 
nauju pasiūlymu. Muzikos 
mokyklai reikalingas direk
torius ir smuikavimo dėsty
tojas. Juk smuikas, berods, 
Gaižausko specialybė? Be 
to, ir meno saviveikloje at
siras jam nemaža darbo! Ir 
jeigu jis sutiktų, būtų ga
lima jam kaime namą pa
statyti. Juk pas jį devyni 
vaikai, ar ne taip? Ir trys 
sūnūs, kaip ir tėvas, mėgsta 
muziką? Štai ir kvartetą 
galima būtų organizuoti. O 
kūrybinei kompozito r i a u s 
veiklai kaimo aplinka kur 
kas geresnė už miesto!..

Ar gi galima buvo susi- 
reikėtų pastatyti laikyti nuo pagundos! Ir 

Jurgis pervažiavo į kolūkį 
visam laikui.

Dabar jis dirba muzikos 
mokykloje ib vadovauja 
Kultūros namuose “Ramu
nės” repeticijoms. Sužino
jęs apie naują Gaižausko 
veikalą, Kauno muzikos te
atras nutarė pastatyti ope
retę ir savo scenoje. Bet 
kompozitorius nutarė, kad 
“Ramunės” premjera visų 
pirma turi būti parodyta 
kolūkyje. Taip ir bus.

O Girdžių, kaip mes gir
dėjome, užvaldė nauja min
tis: svajoja įsteigti kolūky
je vaikų šokių grupę.

(žurnalas “Ogoniok,” 
1962 m., Nr. 16)

tare pastatyti Kultūros^ na-| nėmis, kad, tiesą pasakius
mus, Girdžius pasikvietė se
ną darbininką Juozą Deme- 
nių. Iki to laiko Juozas sta
tė tik tvartus, karvides ir 
sandėlius; tiesa, nuo kitų 
skyrėsi jie patvarumu ir 
net įrengimo dabitiškumu,

niai išrinktą artelės pirmi
ninku, jis prakalbėjo su juo 
beveik globėjiškai:

—Girdėjau, jus giria...
Girdžius nutylėjo.
—Ką gi, tai suprantama, 

—tęsė kunigas. — Žmonės, 
žinoma, dabar gyvena daug 
geriau negu anksčiau. Bet 
viena duona žmogus ne gy
vas. Ir sielos jo jums ne
užkovoti !

—Tai kodėl gi?
—Jūs labai į žemę įsikni- 

sote. Paruošomis, pašarais 
užsiėmę... O pas mus baž
nyčioje choras gieda—susi
žavėsi! Nebuvote? Ateiki
te! r

Veltui tikitės, —pasakė 
pirmininkas ir nuėjo.
♦ Priežodis sako, kad tik 
kantrybė šilkmedžio lapą 
paverčįa į šilką. Girdžius 
niekada nepamiršdavo to.

Pradėjęs dirbti kolūkyje, 
pirmininkas užmegzdavo 
pažintį su žmonėmis. Ir jam 
atrodė, kad jis gerai žino 
kiekvieną. Bet ar taip yra? 
Ko jis norėjo sužinoti, pa
vyzdžiui, iš Justino Virpšos, 
Edvardo Bitinaičio, Emili
jos Aranauskienės? Tai bu
vo geras traktorininkas, nu
simanantis inžinierius - me
chanikas, patyrusi agrono
me, ir viskas. O juk, kalba, 
be kita ko, Justinas—geras 
šokėjas, Edvardas pamėgęs 
violenčelę, o Emilija — tie
siog tikra artistė.

Matyti, žinoti dalykines 
darbuotojo kokybes — tai 
d^r ne viskas. Ir Girdžius 
pradėjo susipažindinėti su 
žmonėmis iš naujo.
^Bujoti tam darbui, kurio 

imasi geras organizatorius! 
Greit “Nemune” buvo savas 
ansamblis. Atsirado ir dai
nininkai, ir šokėjai, ir muzi
kantai, Lietuvos žemėje nie
kada jų netrūko. Paskui 
jaunuolius ir merginas į an
samblį stojo seniai. “Diedai” 
sudarė savo šokėjų grupę ir 
įrodė, kad dar yra parako 
parakinėse.

Koncertai, kuriuos rody
davo kolūkinė saviveikla, 
patiko Kidulių kaime. 
O čia dar Girdžius su
manė nuvežti “Nemuno” 
ansamblį iš pradžių pas kai
mynus, o paskui ir į Kauną, 
Trakus, Vilnių ir net į Mask
vą!..

Bažnytinis choras greit 
retėjo. Užsiiminėti ansamb
lyje pasirodė kur kas įdo- 
rtfeu. Įsitikinęs, kad ir jam 
bendrai paėmus nebelieka 
kas veikti tuštėjančioje baž
nyčioje, paliko ją, pasipra
šęs dirbti į kolūkį ir vargo-

tuo. Susitikęs kartą Vytau- bet juk Kultūros namai ne 
T& Girdžių, komunistą - dvi- ūkiniai pastatai! Be to, kaip 
dešimtsūkstantininką, nese-lgi statyti tokį pastatą be 

projekto ir, reiškia, be brė
žinių!

—Aš galiu padaryti ma
ketą, — pasiūlė Demenius.

Atsisakyti? Pakviesti 
architektą? Ne, nutarė 
Girdžius. Reikia padėti 
žmogui patikėti savo jėgo
mis, pažadinti jame kūrėjo 
jausmą.

Jis paaiškino Juozui, kad 
pastatas turi skirtis nuo vi
sų kitų pastatų kaime, turi 
būti aukštesnis ir gražesnis 
už bažnyčią. Parodė tą aikš
tę, kur
Kultūros namus.

Kaį, Demenius baigė sta
tyti Kultūros namus, jo 
portretą, kurį nupiešė pa
garsėjęs dailininkas iš Vil
niaus, kolūkiečiai pakabino 
garbingoje vietoje — viršu
tinėje naujojo pastato fojė.

O pats Juozas? Kur jis 
dabar? Ogi vis dar ten pat, 
Kultūros namuose. Drauge 
su Aranauskiene, Bitinai- 
čiu, Virpša ir kitais ruošia
si busimajam spektakliui.

Pats gyvenimas padėjo 
gimti šiam spektakliui.

Pavyzdžiui, atvažiavo pas 
kolūkiečius į svečius lietu
viai, gyvenantys Amerikoje, 
ir šį faktą taip pat panau
dojo librete. Paskui buvo 
įsteigta sava muzikos mo
kykla... Tačiau Jurgis Gai
žauskas, kompozitorius, pa
rašęs operetę iš Kidulių kai
mo gyvenimo, linkęs visų 
įvykių priežasties ieškoti 
Girdžiaus asmenyje.

Jis visuomet kupinas pla
nų! Sugalvos ką nors nau
ją ir nenusiramins, kol ne
įvykdys!..

Jurgį Girdžius sutiko Vil
niuje, ir pasiūlė jam pagy
venti “Nemune,” susipažinti

“KALTI” Už TAIKOS 
REIKALAVIMĄ

Washingtonas. —Vienuo
lika jaunuolių, kurie pro
testuodami prieš atominių 
bombų bandymus, sėdėjo 
prie Pentagono ir dalino 
lapelius už taikų sugyveni
mą, atrasti kaltais. Juos ap
kaltino “tvarkos ardyme”, 
bet nebaudė — paliko še
šiems mėnesiams pasitaisy
mui.

Trečius metus iš eiles pavasarį ties Kauno rajono Pogihės 
tarybinio ūkio laukais skraido lėktuvai. Pernai iš lėktuvų čia 
buvo papildomai patręšta 2 tūkstančiai hektarų laukų ir kul
tūrinių pievų, šiemet numatyta apdoroti iš oro 3,500 hektarų.

Nuotraukoje: lakūnų. N. Baranovskio ir A. Lobačiovo 
vairuojamas lėktuvas barsto į laukus mineralines trąšas Po
ginės tarybiniame ūkyje

1 -1 \ i; A. A....-',
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Per pastaruosius dvejus metus Vokietijos Demokratines 
Respublikos pramonės gaminių eksportas į Tarybų Sąjungą 
padidėjo daugiau kaip 40 procentų.

—TSRS ir VDR prekybinių ryšių vystymui didelę reikšmę 
turėjo mūsų pramonės parodos Maskvoje ir Novosibirske,— 
pareiškė VDR prekybos atstovo Tarybų Sąjungoje pavaduo
tojas Albertas Slezingeris atidarant V D R elektrotechnikos 

, pramonės gaminių * paroda Vilniuje.
Tarybų Lietuvos sostinė TSRS ekonominėje rinkoje taip 

pat žinoma elektrotechnikos gaminiais: elektros skaitikliai, 
elektrinio suvirinimo aparatai, prietaisai skaičiavimo maši
noms ir radiotechnikos pramonei, mažų pajėgumų elektros 
motorai, magnetofonai žinomi toli už šalies ribų. Didelė dalis 
šių gaminių keliauja ir į Rytų Vokietiją.

—Vokietijos Demokratinės Respublikos elektrotechnikos 
paroda,—pasakė Valstybinio mokslinių darbų koordinavimo 
komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas A. 
Žukauskas,—padės VDR ir Tarybų Lietuvos pramonės dar
buotojams plėsti prekybinius ryšius, gerinti produkcijos ko
kybę.

Nuotraukoje: parodos salėse.

Kiekvieneriais metais va
saros pabaigoje įvyksta di
delės audros su lietumi, pri- 
darydamos nuostolių. Šiais 
metais, oro biuro praneši
mu, tikimasi keturių, ir 
kiekvienai skiriamas pava
dinimas: Alma, Becky, Ce
lia, Daisy.

South Jersey ir Philadel- 
phijoje birželio 23-24 dieno
mis lietus su vėju pridarė ne
mažai nuostolių. Camdeno 
pašto skiepas ir pirmasis 
aukštas vandeniu užsemtas 
ir daug siuntinių sužalota. 
Viena ligoninė buvo užsem- 
ta. Perkūnija su žaibu už
degė nemažą namų skaičių. 
Gaisragesiai dirbo sunkiai, 
dalis namų neturėjo elekt
ros šviesų. Automobiliai tū
lose gatvėse negalėjo va
žiuoti.

Medžiojimo sezonui atė
jus, gera dalis lietuvių vyks
ta medžioti. Kiekvienoje 
valstijoje medžiojimui įsta
tymai skirtingi. Maryland 
valstijoje ūkininkai skiria 
600 akrų, imdami $10 už 3 
dienas.

Philadelphijos pavieto me
dikų susivienijimas ragina 
tėvus laike "atostogų vaikus 
vežti į ligoninę įsskiepyti 
Saiko vaistu nuo vaikų pa
ralyžiaus.

Žinios iš Lietuvos
UI7 • v* • v - j;Kviečiame viešnage n

N usipelnęs V aisty bi n i s 
dainų ir šokiiį liaudies an
samblis, vado v a u j a m a s 
TSRS liaudies artisto J. 
Švedo, žiūrovams paruošė 
naują programą. Dviejų da
liu dainų ir šokių koncertas 
vadinasi “Kviečiame vieš- 
nagėn”. Šis koncertas — tai 
pasakojimas apie šviesų gy
venimą, apie dar gražesnę 
ateitį.

Antroji koncerto dalis 
pasakoja, kaip vaišingi šei
mininkai priima svečius — 
mūsų daugiatautės Tėvy
nės sūnus ir dukteris.

Naujoje programoje, be 
broliškų tautų dainų ir šo
kių, yra daug naujų lietu
vių kompozitorių kūrinių. 
Tai V. Baumilo “Ačiū par
tijai”, “Šaunioji brigada” ir 
kitos dainos, V. Klovos 
“Vėliavos”, J. Švedo, A. 
Balčiūno kūriniai.

Koncerto režisier i a i — 
Lietuvos TSR liaudies ar
tistas J. Lingys ir nusipel
nęs artistas J. Gudavičius. 
Dirigentas — nusipelnęs 
artistas E. Pilypaitis, api
pavidalinimas — Lietu vos 
TSR dailininko V. Palai
mos.

Birželio mėnesį su naują
ja programa supažindinami 
kauniečiai. Vėliau bus su
rengtos didelės gastrolės po 
Šiaurės Lietuvą ir Dzūkiją.

Rugsėjo mėnesį kolekty
vas vyks į Uralą, kur nu
matoma surengti 40 kon
certų.

zės rezervuarų talpa, bus 
pastatytos naujos estaka
dos geležinkelio sąstatams, 
atvežantiems naftos pro
duktus apdoroti.

“Elenutė” vyksta į Zagrebą
Vilnius. -— Neseniai Vil

niaus “Vienybės” fabrikas 
gavo svarbią užduotį: pa
daryti tarptautinei mugei, 
kuri įvyks Jugoslavijos 
mieste Zagrebe, savo dirbi
nių pavyzdžius.

Mums pranešė, kad fab
rike jau parinkti “kandida
tai” kelionei į užsienį. Tai 
aprengtos nacionali n i a i s 
drabužiais lėlės “Elenutė”, 
“Vytukas”, “Danutė” ir 
“Onytė”, suvenyrų rinkinys 
“Fantazija” ir lėlė - suve
nyras “Sveikinimas iš Vil
niaus”.

“Kauno Tiesa”

DIDĖJA NAFTOS 
PRODUKTŲ EKSPORTaS

Naftos produktai iš Klai
pėdos dabar išvežami į An
gliją, Islandiją, skandinavų 
šalis, tolimąją Kubą. Naf
tos perpylimo bazės kolek
tyvas šiemet eksportuos į 
užsienį daugiau , kaip 2 mi
lijonus tonų mazuto.

Uosto teritorijoje šiais me
tais bus pastatyta nauja gi
liavandenė krantinė. Tai 
leis paspartinti tanklaivių 
aptarnavimą. Artimiausiais

KAUNE! BUS 
ESKALATORIUS

Kaunas. — Praeis kiek 
laiko, ir gražus eskalato
rius iš Donelaičio ir Žemai
čių gatvės sankryžos leng
vai kilnos kauniečius į Ža
liakalnį. B'aigiamą ruošti 
eskalatoriaus projektą jau 
dabar galima pamatyti ant 

• Pramoninės statybos sky
riaus virsi n i n k o TSRS 
sporto meistro V. Macijaus
ko stalo.

Nors šiuo metu dar sun
ku pasakyti, kaip atrodys 
galutinis projekto varian
tas, tačiau jau dabar gali
ma teigti, kad eskalatorius 
bus dailus ir elegantiškas.

Sparčiai klestintis ir grą
žė jautis Kaunas praturtės 
dar vienu gražiu įrenginiu.

metais dvigubai padidės ba-
• zv

SVEČIUOSE SOFIJOS 
OPEROS SOLISTĖ

Vilnius. — Vilniečiai — 
operinės muzikos mėgėjai 
—turėjo progos išgirsti 
dainuojant Sofijos liaudies 
operos solistę Dimitrovo 
pre vi jos laureatę Virginiją 
Popovą. Ji atliko Bize ope
roje “Karmen” pagrindinį 
— Karmen — vaidmenį.

V. Popova pradėjo mo
kytis dainuoti labai jauna,

Town svetainėje įvyko 
masinis susirinkimas su 
prakalbomis už King - An
derson medikalį aptarnavi
mą seno amžiaus piliečiams. 
Dalyvavo virš tūkstančio 
žmonių. Prezidento Kene
džio sveikinimas nuoširdžiai 
buvo priimtas. Spaudos

Aukščiausiojo teismo nuo
sprendis dėl poterių kalbėji
mo viešosiose mokyklose su
kėlė nerimą katalikų tarpe. 
Abingtono mokyklų distrik- 
te biblijos skaitymas iš 
valstijos teismų pasiekė ša
lies Aukščiausiąjį tribunolą 
ir laukia nuosprendžio. Bib
lijos sekėjai nesitiki laimėti. 
Konstitucijos palaikyt o j a i 
nuosprendžiu pasitenkinę.

ir jau po dvejų metų devy
niolikametė solistė debiu
tavo Sofijos liaudies operos 
teatro scenoje. Vienerius 
metus dainininkė specia
lizavosi TSRS Didžiajame 
teatre, o po to dainavo 
Maskvos, Leningrado, Ry- 

I gos, Talino, Minsko ir kitų 
Tarybų Sąjungos miestų 
operos teatrų scenose. Jau 
penkiolika metų Sofijos 
liaudies operos teatro sce
noje solistė atlieka Kar
men, Amneris, Olgos (“Eu
genijus Oneginas”), Martos 
(“Chovanščina”) ir kitus 
vaidmenis. 1950 m. V. Po

Po antrojo pasaulinio ka
ro Philadelphijoje apsigyve
no penkiolika tūkstančių 
pabėgėlių iš įvairių šalių. 
Tyrinėjimo komisija prane
šė, kad vėliau atvykę yra 
geriau pasimokinę negu 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą.

Keturios statybos kompa
nijos po aštuonių savaičių 
streiko pasirašė trejų metų 
sutartį su Bricklayers uni
jos lokalu (AFL-CIO) su pa
kėlimu 60 centų valandai irK 
su pagerinimu pensijos. Jų 
valandai mokestis bus $4.40.

pova apdovanota Dimitrovo
premija.

V. N.

NAUJAS DULKIŲ 
SIURBLYS “SATURNAS”

Vilnius. — Vilniaus elek
trinio suvirinimo įrengimų 
gamykloje pagaminti du 
nau j o lietuviško dulkių 
siurblio “Saturnas” bando
mieji pavyzdžiai.

Nuo “Ventos” jis skiriasi 
patogesne forma. Jo korpu
sas yra rutulio pavidalo. 
Prie korpuso pritvirtinti 
trys ratukai, kurie paleng
vina prietaiso eksploatavi
mą. Be to, naujasis siurblys 
yra lengvesnis.

“Saturną” numatoma pra
dėti gaminti ateinančių me
tų pradžioje.

“Vakarines Naujienos”

Plieno dirbtuvė Fairless 
Morrisville paleidžia iš dar
bo 1,500 darbininkų. Nor
maliu laiku ten dirbo 6,000.

Hitlerio sekėjai iš Arling
ton, Va., birželio 26 d. ant
ru kartu atvyko pikietuoti 
Anti - Defamation League 
buveinę, Lewis Town ir Lo
cust St., su uniformomis. 
Piliečiai, nusistatę p ries 
Hitlerio sekėjus, nudraskė 
jų iškabas su šūkiais. Pora 
buvo parblokšti.

Policija šaukėsi pagalbos. 
Pribuvus daugiau policijos, 
naciai išgelbėti, nuvežti į 
policijos stotį ir per Whit
man tiltą paleisti į New 
Jersey valstiją. Susirėmi
me keli buvo sužeisti, nu
vežti į ligoninę.

Pilietis

Vedybų Sukaktuves
Keturiasdešimt septyni metai 
Kai mes bendrai gyvename.
Kaip greitai mums tie metai, 

Pragyventus šiandien minime.
Rodos, vakar dar tai buvo, 
Kai pradėjom mes gyventi.
Sūnų, dukterį leidom mokslo, 
Kad lengviau būtų jiems gyventi.

Johti ir Katie Vaičekauskai
Binghamton, N. Y.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., liepos (July) 6, 1962



i

■M
M

M
M

K

ii

Lietuviškos naujienos
ZIENIUS

klubo.” Girdi, jie nėra vi
sai tiek aukšti kaip Vašing- 

' tono ar Gomelio universite- 
1 to vyrai, bet pažiūrėti yra 
' ko. Girdi, jei lietuviai gal 
I yra dviemis inčiais žemesni, 

Vals-U*e par°dė, kad irkluoti mo- 
- - ‘ . j greitai.

“The New York Times”! 
! aprašo, kaip draugiškai pri- j 
i ėmė juos amerikiečiai, vai-' 
šino aerodrome, vaišino: 
Philadelphijoje ir vėliau iš- 

j’ vežė aprodyti miestą. Argi;
nepa-

Rašo A.
Prašo informacijos apie 

lietuvišką kino meną
Vilniaus Kino Studijoje 

režisierium dirbąs Vytautas 
Mikalauskas kreipėsi į vie- i 
ną amerikietį žurnalistą.! 
prašydamas, grįžus į ’___
tijas, padėti jam surinkti. 
medžiagą apie Amerikos’ 
lietuvių pastangas kinoma-į 
tografijos srityje. Jis gir-1 
dėjo apie šiuos: Stasiūnai-' 
čius, Chicagoje; J. Klimą, 
Jamaicoje; K. Lukšį, A\ M. . . 
Račkų. Mikalauskas malo-1 hetuviai 
niai prašo visus filmininkus svei^111s> JU 11 nepaiodysi 
susirašyti su juo, kurie tik 
norėtų savo informacija 
prisidėti prie jo ruošia
mo akademinio veikalo 
“Lietuvos kinomatografijos 
istorija.” Reikia jam rašy
ti paprastai: “Vytautas Mi
kalauskas, Kino S t u d i j a, 
Vilnius, Lithuania, USSR.”

Daug rašo apie Lietuvą 
ir lietuvius

Paskutiniu laiku plačiai 
skaitoma Amerikos spauda 
vėl pradėjo daugiau rašyti 
apie lietuvius ir Lietuvą. 
Tai iš dalies pastangos žmo- j 
nių, kurie siekia, kad Lietu
va nebūtų šiame krašte ig
noruojama.

Birželio 24 d. The New 
York Times rašinys apie 
Elektrėnus Lietuvoje buvo 
gerai parašytas. Tai buvo 
darbas korespondento Sha- 
bado. Elektrėnus taip pat 
aplankė, vedžiojant vienam 
iš elektrinės šeimininkų in
žinierių Pranui Noreikai, ir 
A. Šalčius. Jei N. Y. Times 
korespondentas, baigdamas 
rašinį, net stebėjosi, kaip 
dr. Balys, kam tokiems lie
tuviams reikią tiek daug 
elektros energijos, tai A. 
Šalčius buvo nustebintas vi
sais tais dideliais ateities 
projektais ir užsimojimais Vygantas, niekaip negali 
galvose jaunų lietuvių inži- atskirti savo asmeninių re- 
nierių, išauklėtų Kauno Po- liginių-politinių įsitikinimų 
litechnikos Institute pokario nuo grynai kultūrinės lietu- 
metais. viškos informacijos.

Atsakymas pranciškonų 
Nedarbininkui”

Brooklyne leidžiamas re
liginės sektos laikraštis 
“Darbininkas” giriasi 
landžio 27 skelbęs, kad 
mus Šalčius (Amerikos 
lietis) rašinėja laiškus, 
sisakydamas savo nuomonę 
dėl frontininkų - respubli
konu Valiuko bei Gliaudos 
pastangų kurstyti Lietuvoje 
tolimesnę tautų neapykan
tą. A. šalčius ėmė ir pa
skelbė naivaus A. Skiriaus 
(išprovokuoto Valiuko) 
laiškus jam “Laisvėje,” o 
taip pat laišką desperate 
kunigo, Providence, R. I., 
kuris, matyt, prarado savi
tvardą po to, kai Vilniuje j 
vykusioje byloje iškilo ne J 
tik jo gabumai spekuliaci
joje, bet ir kaltinimai dėl 
jo darbelių karo metu.

“Darbininkas” pareiškė 
nuomonę, kad Šalčius netu
ri mokyti amerikiečio vals
tybininko mandagumo, bet 
gal “Darbininkui” bus įdo
mu sužinoti, kad tam vals
tybininkui atitinkama Kon
greso komisija įteikė papei
kimą. “Darbininkas,” rašy
damas toliau, klausia: “Kur 
dėsi, tovarišč, savo akis?” 

A. Šalčius sako, kad Lie
tuvoj “tovariščiais” niekas 
nesi vadina. Ir akių jam nu
leisti neteko! Ve, kaip ty
čia, Šalčius siūlo, jog Lie- 
tuvon-tėvynėn, akių nenu
leisdami, savo tikromis pa
vardėmis, ir nesiųsdami pa
rašiutais savo geriausių 
draugų, važiuotų visi po 
vieną pasisvečiuoti “Darbi
ninko” leidėjai ir redakto
riai. Ir lai jie išdrįsta kal

tradicinio lietuviško svetin
gumo savo broliams iš tė-l 
vynės?

Amerikiete apie lietuvių 
dainas ir poeziją

Dar niekad taip gaivalin-^ 
gai lietuvio daina ir poezija) 
neprasiveržė į pasaulį. Ta
rybų Sąjungoje jau bene 18 
kalbų į svietą išsklydo Ed
uardo Mieželaičio “Žmo
gus.” Už tai nuopelnas pri
klauso rusų - žydų kilmės 
Borisui Slutzkiui Maskvoje, 
paruošusiam visą tą leidinį 

‘‘ i rusiškai. Neseniai ten pasi
rodė rusų kalba ir “Anykš
čiu šilelis,” A. Baranausko, 
kurį išvertė ir sutvarkė ki
tas žymus tarybinis rašyto
jas N. Tichonovas.

Ir mūsų pusėje matosi 
gražių pastangų. Algirdo 
Landsbergio nuopelnu j a u 
kuris mėnuo amerikiečiu 
knygynuose matome knygą 
“Žaliasis Ąžuolas.”

Apgailėtina, kad “Litua-! 
nūs,” turįs savyje įdomios 
lituanistinės medžiagos, yra 
maišomas su kai kurių lie
tuvių Amerikoje politiniu 
palikimu. Mat, eilė redak
torių yra vaikai buvusių po
litikų, o pats svarbiausias 
“Lituanus” variklis — P. V.

metais.
Elektrėnai užima 

2,000 hektarų
Noreika pasakojo, kad pa

ti V R E S elektrinė, kurios 
mašinerija yra viena nau
jausių pasaulyje, jos van
dens rezervuaras ir mieste
lis užims apie 2,000 ha plo
tų. Vandens saugykla su 
apie 90 milijonų kubinių 
metrų užims 1,100 ha. Ba
seinas vietomis siekia apie 
20 kilometrų pločio. Per su
jungtus ežerus teka upelis 
Skėva. Saugykla jau pripil
dyta, o pirmasis boileris bai
giamas montuoti.

500 pėdų bokštas matosi 
iš tolimiausių vietų — o tai 
ne bokštas, bet didžiulis ka
minas. Aplink statybas de
šimtys labai aukštų staty
bos kranų-svirčių. Statybi
nės svirtys, gaminamos kaž
kur prie Vilniaus, tapo nau
ju lietuviško peizažo sim
boliu, pakeisdamos “šiaudi
nių pastogių patriotizmo 
simbolius” šulinio svirtis.

Kalbant su tokiais jaunais 
Inžinieriais kaip Pranas No
reika, dešimtis kitų, nega
lėjai atsistebėti jų drąsa, 
ryžtingumu, valingumu ma
tyti dabartį ir ateitį be bai
mės, be isterijos.
Aprašo lietuvius irklininkus

“The New York Times” 
sekmadienio numeryje įsi
dėjo plačią nuotrauką ir ap
rašymą apie tarybinius irk
luotojus, kurie atvyko rung- 
tyniautis šiame sename ang
losaksų sporte Nepriklauso
mybės dieną, žurnalistas 
Allison Danzig simpatingai 
rašo apie aštuoniukės na
cius iš “Vilniaus Žalgirio

ba- 
Al- 
Pi-

bėti, žiūrėdami tiesiai į akis, 
visiems, kuriu šeimos dėl 
šių redaktorių veiklos buvo 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
paliesti.

Šmeiždamas šalčių, pran
ciškonų nedarbininkas argi 
išvengs istorinės atsakomy
bės prieš savo tautą. Mr. 
Allen Dulles išėjo pensijon 
su savo vyrais, tai kas da
bar jus beužsistos?
Gvažiai prisimena J. Butėną

Lietuvoje apsilankančius 
amerikiečius vietiniai lietu
viai užklausia ir apie Joną 
Butėną, operos solistą-pen- 
sininką. Neseniai jį “Drau
go” kultūriniame priede pa
minėjo Jonas Žilevičius, mu
zikologas, taip pat laikomas 
pagarboje Lietuvoje už sa
vo nenuilstama muzikine 
veiklą. Jonas Butėnas, pasi
rodo, leidžia “savo gyveni
mo rudens dienas” Ghicago- 
je.

Atvirukas iš tolimosios 
Afrikos

Mielas Drauge Antanai!
Vėl esu kelionėj ir šį kar

tą Afrikoj. Atvykome į Ga
nos sostinę Akrą, čia prezi
dento Nkrumos iniciatyva 
sukviesta i vairiu saliu inte
lektualų asamblėja šūkiu 
“The World Without the 
Bomb”. Svarstome pen
kiuose komitetuose klausi
mus dėl tarptautinių įtem
pimų sušvelninimo, nusi
ginklavimo, branduoli n i ų 
ginklų uždraudimo, nusi
ginklavimo ekon ominių 
problemų, kovos prieš badą 
ir . atsilikusių šalių išvysty
mą, prieš kolonializmą.

Tarybinę delegaciją su
daro 10 asmenų — profeso
rių, rašytojų, publicistų. 
Dabar baigiame darbą.

Viso labo!
Justas Paleckis

Žalgiriečiai žada susitikti 
su Niujorko lietuviais

Tarybų Lietuvos sporti
ninkai - i r kliniškai, laimėję 
pergalę prieš Amerikos irk
lininkus Philadelphijojie lie
pos 4 dieną, manoma, su- 

j stos Niujorke ir čia nors 
; trumpam laikui susitiks su 
j lietuviais.

Kaip žinia, “Žalgirio” ko- 
1 maudos varžybos su ameri- 
j kiečiais įvyko S c h u y 1 k ill 
j upėje; ii' jie savo oponentus 
' nugalėjo.

Varžybos praėjo gražiai, 
, draugiškoje dvasioje.

Pagal nustatytą progra- 
i mą, žalgiriečiai Amerikoje 
; bus ligi sekmadienio.

Ketvirtadienį — Philadel- 
phijos miesto majoras jiems 

, turės priėmimą.
Penktadienį, liepos 6 d., 

tarybiniai Lietuvos sporti
ninkai vyks į Washingtoną. 
Kai kurie mano, kad ir pre
zidentas juos priims, bet 
mes to negirdėjome, tai ne

tvirtiname. Praleidę dieną 
mūsų šalies sostinėje, sve
čiai - sportininkai šeštadie
nį, liepos 7 atvyks į Niu
jorko miestą.

Čia bus bandyta, jei ne 
visus juos, tai nors dalį, 
parsikviesti į “Laisvės” sa
lę, kad galėtų susitikti su 
eile savo tautiečių, kad nuo 
jų parvežtų nuoširdžius 
sveikinimus Lietuvos žmo
nėms.

Tai turės įvykti vakare, 
apie 6 vai. Bus čia ir už
kandžių, bus ir kavutės. 
Taigi, kurie galite, kuriems 
laikas leidžia, atsilankykite 
ir susitikite su svečiais.

Vilniaus “Žalgirio” rink
tinės nariai yra: Antanas 
Bagdonavičius, Zigmas Juk
na, Dimitrius Semionovas, 
Petras Karia, Vytautas 
Briedis, Viačeslavas Čiorst- 
vas, Juozas Jegelevičius, 
Jurijus Larinsonas, Ričar
das Vaitkevičius.

Į Detroitą!
Kai šie žodžiai rašomi, į 

Detroitą vyksta visa eilė 
niujorkiečių būti LDS 15-a- 
jame seime. Vieni jų —kuo
pų išrinkti delegatai, kiti 
bus tik svečiai, bet vyksta, 
skubi Detroitan, kur daug 
vaišingų žmonių gyvena.

Išvyksta:
J. Gasiūnas
J. Siurba
J. Weiss
J. Grybas
W. Malin
V. ir V. Bunkai
W. ir B. Keršuliai
V. Čepulis
J. Bernotas
J. Kalvaitis
M. Yakštienė

■ F. ir O. Yakščiai.
Paseimavę, paviešėję, su

grįžę pateiks kuopoms pra
nešimus anie tai, ką Seimo 
delegatai bus nutarę.

Geriausio jiems vėjo! 
Laimingo kelio nuvykti ir 
sugrįžti.

Po miestą pasidairius
Abrahamas Israelowitz, 

67 metų, dažytojas, nulenk
to nuo ketvirto aukšto be
dažydamas 470 Park Ave. 
pastatą ir užsimušė.

2,200 mėsininkų paskelbė 
streiką prieš Safeway 
First National Food Stores 
kompaniją. Iš priežasties 
jų streiko pikietuoja 150 
krautuvių.

.................... I I >

Po septynių savaičių 
streiko kovą laimėjo tyms- 
terių unijos išvežiotojai 
prieš United Parcel Service. 
Vairuotojai gavo pakelti 
algą po $17 per savaitę..

Detroitas. — 1962 metais 
per pirmus šešis mėnesius 
pagaminta 2,736,400 naujų 
automobilių, tai 100,000 
daugiau, kaip 1961 m. v

Belgradas. — Jugoslavi
jos delegacija išvyko į 
Maskvą.

Kalnas pagimdė pelę
Per ilgą laiką komercinė 

spauda, radijas ir televizija 
garsino antikomunistinį mi-

FILMAI
“The Road to Hong Kong”

Šis naujausias Normanto 
Panama ir Melvin’o Frank

Providence. — Sustreika
vo 2,000 metalo darbininkų, 
reikalaudami pakelti algas 
po 25 centus per valandą.

Maskva. — Atvyko Aust
rijos kancleris A. Gorbach.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

Gražus namas, gražioje vietoje, su 
visais moderniniais įrengimais, vėj^ 
liausios mados, gesu apšildomas, 
daug žemės, gražus daržas. Ap
linkybės verčia greitai parduoti. La
bai prieinama kaina. Telefonuoki- 
te: Florist 8-0335. (53-55)

tingą, šaukiamą birželio 28 gailintas filmas — nuosta- 
d. Madison Square Gardene , komedija— is 
Niujorke.. Mitingo šaukėjas * - , . - . _ ■
tūlas iš Australijos atsibel-' New Yorko ir apylinkes te- 
dęs F. C. Schwartz. Prie jo 
prisidėjo kiti fašistai arba

sklido po kelioliką didžiojo

io 1 atrų.
Vos sutinki filmo žvaigž- 

fašizmui pritariantieji. Net Bing Crosby ir Bob 
ir vienas lietuvis fašistas. Hope, taipgi gerus jų talki- 
kunigas prisidėjo prie tos 
klikos.

Na, ir kas atsitiko?

“LAISVES” PIKNIKAS

1 ninkus — Joan Collins, Do
rothy Lamour ir Robert 
Morley — nebeatsigini juo-

Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuomi 
paremti laikraštį “Laisvę”

APDOVANOJO
Mateušas Simonavič i u s 

dovanojo “Laisvės” salės 
virtuvei didoką ska i č i ų 
lėkščių ir stiklų. Seniau jis 
buvo dovanojęs daug rank
šluosčių, kuriais ir dabar 
šeimininkės tebesinaudoja 
organizacijų ruošiamuo s e 
banketuose.

SVEIKINIMAS
Sveika, Lilija! šeštadienį 

pas Bekampius (Avalon, N. 
J.) atvažiavo ir Andrulis su 
žmona ir anūke, iš Čikagos.

Visiems laisviečiams lin
kėjimų.

Petras šolomskas

Arenoje, kur telpa 20,000 kvatoji visu keliu su

| Kas gi taip juokingo ke
lyje į - tą ponų, skurdo ir 
moralio purvo apsėstą -pa
jūrio užkampelį?■ n u 
: - Spaudoje' » plęškina m a s 
pasakas apie beveik visu 
Kinijos žmonių pabėgimą iš 
Kinijos į Hong Hong (pa
lyginti mažiausios pirštinės 
piršto galą) filmo autoriai, 
matyt, paskaitė pakanka
ma tema filmui 

Žinoma, nuo 
nes neatsiliks 
Taigi mdtome 
liūs (Bing ir 
traukiančius į 
šalį.” Kelyje jie pajunta 
stoką pinigų, reikalą ieško
ti darbo, susiduria su apga
vikais, burtininkais, šni
pais, gražuolėmis. Iš visų 
tų padėčių jie suranda žiū
rovams linksmas išeitis.

žmonių susirinko apie 6-:7ja^’ 
tūkstantėliai. Kalbėjo vie
nas provokatorius, kalbėjo 
Švarcas.. Niekino ,jįe šalies 
Aukščiausiąjį teismą ir ’ki
tas įstaigas < bei individua
lus. ...... .

O vienas “razumnas” dai
nininkas, kažkoks Boone 
pasakė: “Aš turiu keturias 
jaunas dukteris, ir aš vely
čiau geriau matyti, kad jas 
branduolinė bomba sutaiky
tų, negu kad jos gyventų 
“komunizmo vergijoje.”

Matote, kokių yra tėvų, 
kokius nešioja mūsų šventa 
žemė!

Washingtonas. — JAV 
Atstovų butas 298 balsais 
prieš 125 suteikė preziden
tui Kenedžiui galią nukirs
ti muitus.

KARDIOGRAMA PERDUODAMA TELEFONU

Kaune įkurtas pirmasis šalyje kardiografinis centras, ku
ris telefonu praneša duomenis apie širdies veikimą. Kauno 
medicinos instituto mokslinio tyrimo laboratorijos inžinieriaus 
A. Stasiūno sukonstruotas prietaisas įgalina lengvai prijungti 
elektrokardiografą prie bet kurio telefono ir perduoti kardio
gramą į bet kurią šalies vietą.

Kardiografinis centras, kuriame vadovauja Kauno me
dicinos instituto rektorius, TSRS Medicinos mokslų akademi
jos narys-korespondentas, medicinos mokslų daktaras profeso
rius Z. Januškevičius, užsibrėžė tikslą kovoti su miokardo in
farktu. Jis taip pat apibendrina tokio darbo galimumus, to
bulins kardiogramos perdavimo techniką.

Nuotraukoje: Kauno respublikinės klinikinės ligoninės 
kardiologijos skyriuje. Iš dešinės į kairę—profesorius Z. Ja
nuškevičius, terapijos skyriaus vedėjas J. Bakšys, medicinos 
sesuo I. Brazauskaitė ir medicinos mokslų kandidatas G. Vi- 
tenšteinas analizuoja priimtą kardiogramą.

tokios kelio- 
amerikietis! 
du bernužė- 

Bob) irgi 
tą “laimės”

Bet...
Kartą jiedu pateko pas 

hitlerininko Goebbelso iš
vaizdos charakterį. Tai su- 
idiotėjęs žiaurus turtuolis. 
Jis samdo geriausius sme
genis daryti atomines ra
ketas, kuriomis jis tikisi už
valdyti pasaulį, nes tų įran
kių mygtukas randasi jo 
rankose. Per apgaulę įvi
liotus pas save, amerikie
čius jis išsiunčia i erdvę 
vietoj beždžionių. O kai jie 
netikėtai iš erdvių sugrįž
ta. jis ruošiasi juos sumėsi- 
nėti neva “vardan mokslo”.

Kokia dar gali būti gali
mybė jiems ištrūkti iš to 
idioto nagų? Šį momentą, 
kaip ir visą filmą, reikėtų 
pamatyti patiems. Tai vie
nas įelektrintų momentų. 
Užbaigoje pavaizduota ir 
mokslininko rolė sąžinės at
budimo metu. S.

San Francisco, Calif. — 
Birželio 11 naktį iš Ąlcat- 
razo kalėjimo pabėgo trys 
kriminalistai. Vieni mano, 
kad jie gyvi, kiti, kad pri
gėrė įlankoje, bet JAV pro
kuroras Robertas Kenedis 
įsakė baigti ieškojimą, nes 
sudaro daug išlaidų.

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 22 July, 1P.M.
Steamboat Inn, Hall & Park

91 Steamboat Road Great Neck, N.

< ‘! f' Is Btooklyno važiuosiine tusu
Busas išęis nuo Lituanica Square

(Union Ave. ir įrampas Stagg St., Williamsburg^

12:30 Vai. Dieną
Kelionė į abi pusi $1.75

Bušo kapitonas — Julius Kalvaitis

Prašome iš anksto užsiregistruoti važiavimui busu. Te- 
lefonuokite arba rašykite į “Laisvės” raštinę užsisakyda
mi vietas. Tel. MI 1-6887. Arba kreipkitės į J. Kalvaitį, 
203 Maujer St., Brooklyne. Tel. EV. 4-1968.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Angly-LietuviŲ Kalby
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviu-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

__________________________ _ ______ i

6 p.—Laisve (Liberty)-—Penktad., liepos (July) 6, 1962




