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KRISLAI
Apie kokius taksus? 
Tie bandymai.

2 T. SĄJUNGOS KOSMONAUTAI SKRAIDO APLINK ŽEMĘ
■ra ra

Rūsčios ateina dienos. 
Vysk. Brizgio planas. 
Jie be galo gudrūs!

— Rašo A. Bimba —

I Bus sumažinti federaliniai 
nuo pajamų mokesčiai (tak
iai), ar nebus?

Visi apie tai kalba. Vi
siems tas klausimas rūpi.

Bet ne visiems tie patys tak
sai rūpi. Washingtone niekas 
nekalba apie mažinimą taksų 
nftažų pajamų žmonėms. Kal
bama tik apie gelbėjimą kor
poracijų ir kompanijų. Joms 
reikią daugiau kapitalo. Jos 
neturinčios iš ko naujus fab
rikus statyti bei plėsti senuo
sius.

Betgi faktai kalba priešin
gai. Korporacijų ir kompanijų 
pelnai yra pasiekę negirdėtas 
aukštumas.

Kodėl organizuoti darbiniu-, 
kai tyli? Kodėl mūsų darbo j 
unijos neįsitraukia į kovą už . 
taksų numušimą darbo žmo
nėms?

Tarybų Sąjungos daktarai Milijoną? Žmonių
perkeis širdį kitam žmogui

Maskva. — Prieš septy
nias savaites Dr. Vladimi-

žmonių randasi ligoninėje. 
Kada mirs žmogus, kurio

mala televizijoje
Maskva. į' — šeštadienį, 

rugpiūčio 11 d., Tarybų Są- i lenkus kitas šalis.
užkariavime yra toli pra

ras P. Demikovas, 46 metų širdis buvo gera, tai tuojau 1 jungos mokslininkai iššo- 
niYI7VJllC QVli'f-fnCn’iraVizs in ■ 4: n vi I-ctX 4-i.»nXi*n nv»/Jvin IniNrnamžiaus, Skliffosovskio in-' ji bus išimta ir.
stitute, perkėlė širdis i tam žmogui, kurio širdis 

! dviem šunims iš vieno į ki- I yra bloga.
to kūną. Širdys prigijo. 
Abudu šunys yra sveiki. 
Jis yra padaręs ir kitokių 
bandymų su širdies opera
cijomis ir gerai pavyko.

D a b a r Dr. Demikovas 
planuoja perkelti žmogui 
širdį. Operacija bus įvykin
ta taip: su širdies ligomis

Jeigu šis bandymas gerai 
pavyks, tai bus labai dide
lis pasisekimas chirurgijo- i

Jungtines Valstijos nori 
antro kanalo Panamoje

Washingtonas. — Kada 
čionai lankėsi Panamos

TSRS vyriausybe naujo I prezidentas Dr R.F. Chia- 
atsiekimo proga kviečia! ris, tai JAV prezidentas

Kai Jungtinės Valstijos pra
dėjo naujus atominių bombų 
bandymus, Tarybų Sąjungai, 
atrodo, pasirinkimo nebeliko: 
ji irgi ėmėsi naujų bandymų.

Ir taip lenktynės eina—bai
sios, pavojingos lenktynės.
ĄBet tai dar tik viena pusė 

tos dramos. Tuojau mokės ir 
pajefes atominius pabūklus pa
sigaminti desėtkai kitų vals
tybių. Jos irgi pradės ban
dymus.

Kaip tam pastoti kelią?
Tėra viena išeitis: visuotinis 

ir pilnas nusiginklavimas. Te
gu visas pasaulis nusiginkluo
ja! Tegu Ženevos nusiginkla
vimo konferencija neišsiskirs- 
to, kol nebus prieita pilno su
sitarimo !

16,000 motery ėmė 
“thalidomidę”

Washingtonas. —Dar ne
šinais daviniais, A. J. Ce- 
ebrezze, U. S. A. Welfare 
departamento sekretorius, 
sako, kad 15,904 moterų 
vartojo “thalidomide” vais
tus.

Jo ir Food& Drug admi
nistracijos daviniais tų 
vaistų gamintojai juos ma
siniai siuntinėjo dakta
rams, kaip “sampalius”, o 
daktarai duodavo moterims 
išbandydami..

Pen-

šiomis dienomis per radiją 
ir televiziją pradėtas rekla
muoti naujas piktas melas. 
Skelbiama, kad Kubon plau
kiančios Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių kraštų ištisos 
armijos. Būk jau esąs sudary
tas tarptautinis legijonas Ku
bai ginti.

Juk tai aiški provokacija. 
Melagiai žino, kad jie meluo
ja.

200,000 unijisty 
skelbs streiką

Washingtonas.
kios geležinkeliečių broli
jos, tai yra, inžinierių, peč- 
kurių, konduktorių, brek- 
manų ir iešmininkų išleido 
bendrą pareiškimą, k a d 
rugpiūčio 16 dieną j o s 
skelbs streiką, kuris apims 
200,000 darbininkų.

Kompanijos siekia, kad 
JAV prezidentas sulaikytų 
streiką pasitarimui per 60 
dienu, v

Ir kokių būdų Amerikos 
žmonių gąsdinimui jie nebeiš- 
galvoja! Va, praėjusį ketvirta
dienį per pietus radijo komen
tatorė Nancy Dickerson klau-

AMERIKIEČIAI TIRS 
TSRS LAIVININKYSTĘ
New Yorkas. — Aštuoni 

, . . Į JAV laivininkystės specia-sytojams pasakojo ap.e neva- jų tarje LQ Hoff.

mann, M. I. Goodman, C. N. 
Guckert ir kiti išvyko į Ta
rybų Sąjungą. Jie lankysis 
Leningrade, Maskvoje, 
Odesoje, Baku, ždanove ir 
tyrinės TSRS prekybos lai
vininkystę. Panaši grupė 
TSRS laivininkystės žinovų 
buvo Jungtinėse Valstijose, 
kurie susipažino su šios ša
lies laivais ir prieplauko
mis.
NEUžflKRINA'DARBŲ
Chicago. — Federalinis 

teisėjas J. S. Perry atmetė 
geležinkeliečių unijų reika
lavimą, kad po geležinkelių 
kompanijų susivienij i m o 
būtų nepaleidžiami darbi
ninkai iš darbo.

lyvą orą šalies sostinėje. Ga
limas, girdi, daiktas, kad tie 
nelabieji komunistai bus jau 
išradę būdus orą sukontroliuo
ti ir mus pribaigti!

Ar manote, kad nebus to
kių, kurie šitos pablūdusios 
moteriškės šiuos plepalus pa
ims už gryną pinigą?!

Ar geležinkelių kompanijos 
tikrai vykdys savo planus su 
rugpiūčio 16 diena ir išmes iš 
darbo 40,000 geležinkelinin- 
ninkų? Jei taip, tai bus strei
kas. Darbo unijos žada tam 
samdytojų užsimojimui .pastoti 
kelią.

Daug k as priklausys nuo 
vyriausybės. Ka darys prezi
dentas Kenedis?

Jis nestovėsiąs rankas susi
dėjęs.

i. Vyskupas V. Brizgys paskel
bę planą Washingtone pasta-; 
tyti “pu< 
jos garbei.” Prasidės tuštini-

v(Tąsa 6-tam pusi.)

Albany. — Jau šimtai

ruožtą paraudavo j o tik už 
$250,000 metams ir duoda 
Panamai dalį nuo kanalo 
įplaukų.

1960 metais kanalu 
praplaukė 12,040 laivų, už 
jų perleidimą JAV gavo 
$50,840,000, bet iš tos su
mos Panamai teko tik apie 
du milijonai dolerių.

Prieš 50 metų prakastas 
Panamos kanalas jau nebe
atitinka naujiems laivams. 
Jo šliuzai yra tik po 1,000 
pėdų ilgio ir po 110 pėdų 
pločio. Dabar tankerių ir 
lėktuvnešių jau yra po 120 
pėdų pločio. J i e negali 
plaukti kanalu, o ir siaures
ni laivai jau dažnai apsilam- 
do šonus. Kanalą platinti, 
tai reiktų jį uždaryti ir be
veik naujai perstatyti. Prie 
augančios jūrininkystės 
geriau naują prakasti.

Bet Panamos respublikos 
liaudis tam priešinasi, nes 
jeigu JAV dar vieną kana
lą įsitaisys, tai tada res
publika jau visai neteks ne
priklausomybės. Panamie
čiai reikalaujaa, kad jų 
valdžia, su Jungti" ių Tautų 
pagalba, įrengtų savo ka
nalą. Bet jeigu ir tas nega
lima, tai kad visos didžio
sios valstybės, kurios užsi
ima jūrininkyste, bendrai 
įrengtų tarptautinį kanalą.

perkelta [ ve trečią erdvių laivą—
Vostok III”, kuriame ap- Jungtines Valstijas prie su- Kenedis kėlė klausimą apie 

atominių prakasimą antrojo kanalo 
prie per Panamas respubliką.

Panamos respublika ran
dasi Centrinėje Amerikoje. 

Re- Ji užima 28,576 ketvirtai- 
search Center per dvi mi- niškų mylių plotą ir turi 

apie milijoną gyventojų. Ją 
pusiau perkerta Panamos 
kanalas, kuris randasi JAV 
rankose. Panamos kanalui

link Žemę skraido kariniu- silaikymo nuo 
kas Andrejus Nikolajevas, ginklų bandymų ir 
32 metų amžiaus. bendradarbiavimo taikiu-į

“Vostok III” aplinkui že- sugyvenime. 
■*----- -- 1 Clevelande Sohioje. Tokių operacijų pabalba | mę skrenda 18,000 mylių 

bus galima labai daugeliui! greičiu per valandą, nuo
• 112 iki 150 mylių aukštyje nutesžmonių prailginti gyveni

mą, kurių širdys yra silp
nos.

Vėl nesusitarė del 
A-bomby draudimo

Ženeva. — -V. Zorinas, 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos pirmininkas, nusigink
lavimo konferencijoje pa
reiškė, k a d “n a u j a s i s” 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mas yra “tiktai taktikos 
manevras”.

Jis sako, kad pamatiniai 
JAV laikosi pirmesnių nu
sistatymo.

Tarybų Sąjunga reika
lauja pilno nusiginklavimo, 
tai yra, eiti prie panaikini
mo visokių ginklų, tai tada 
bus reikalinga ir tarptauti
nė inspekcija. Kol nėra su
tikimo pilnai nusiginkluoti, 
tai negali būti ir tarptauti
nės inspekcijos.

J. Valstijų pinigais 
atmokės anglams

Londonas. — Nasseris, 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas, sutiko at
mokėti anglams jų įdėlius į 
Suezo kanalą ir už konfis
kuotas nuosavybes.

To siekė Jungtinės Vals
tijos. Jos nuo 1952 metų 
Egiptui jau suteikė virš 
$600,000,000 pagalbos.

Anglų ir francūzų įdėliai 
į Suezo kanalą yra tik virš 
šimto milijonų dolerių. Iš
eina, kad Egiptas nieko ne
nustos, nes jis keleriopai 
daugiau gavo iš JAV.

MIRĖ IDA (EDDIE) 
CANTOR

Beverly Hills, Calif. — 
Rugpiūčio 9 d. mirė Ida 
Cantor, žmona artisto Ed
die Cantor. Jie abu sirgo 
širdies negalavimais. Aida 
mirė nuo širdies smūgio, o 
jos vyras dar daugiau su
sirgo.

Londonas. —Sulaukęs 92 
metų amžiaus mirė kapito
nas D. J. Jones, kuris gel
bėjo Ispanijos lojalistams.

Washingtonas.
puošnią koplyčią Mari- negrų areštuota, kurie iyra gyvi trys buvę JAV 

” Prasidės tuštini- protestavo prieš segregaci- prezidentai: Hooveris, Tru-
manas ir Eisenhoweris.

ir apskrenda per 88 minu
tes.

Iš erdvių laivo per televi
ziją matomas Nikolajevas, 
ką jis daro, kaip elgiasi. 
Magneso-radijo televizorių 
didžiosios stotys priima ir 
transliuoja paveikslus iš 
erdvių laivo visuomenei ir 
milijonai žmonių mato 
kiekvieną kosmonauto pa
sijudinimą.

TSRS premjeras Chruš
čiovas klausė Nikolajevo: 
Kaip jis jaučiasi. Kosmo
nautas atsake “Labai ge
rai... Visi instrumentai vei
kia puikiai...”

Chruščiovas sako, kad te
levizijoje jis matė Nikola
jevą rašant, knygą vartant 
ir net rankraštis buvo ma
tyti.

Motinos pareiškimas
Nikolajevo motina Anna 

yra našlė, 62 metų amžiaus. 
Ji tarpe kitko pareiškė: 
“šiandien aš siunčiu pa
sveikinimą kiekvienai mo
tinai pasaulyje ir esu giliai 
įsitikinusi, kad mūsų vai
kai nelies kraują naujame 
kare.”

Pasveikinimai
Jungtinių Valstijų vy

riausybė pasiuntė Nikolaje- 
vui pasveikinimą ir linkėji
mą gerai nusileisti. Angli
jos mokslininkai tą patį pa
darė. Jie mano, kad' TSRS 
ruošiasi pasiuntimui žmo
gaus ant Mėnulio.

TSRS mokslininkas Ana
tolius Blagonravovas pa
reiškė, kad. TSRS erdvių

; aiškiausiai girdėjo 
kalba ir signalus iš erdvių 
laivo “Vostok III”.
Nikolajevas gavo draugą
Dvidešimt keturios va

landos vėliau TSRS moksli
ninkai iššovė kitą erdvių 
laiva “Vostok IV”, kuris 
skrenda biskutėlį aukščiau! 
negu “Vostok III” aplinkui

• Žemę. Ketvirtame kosmoso 
! laive randasi pulkininkas 
■ Povilas Povovič, 31-ių me- 
I tų amžiaus. I

Tarybiniai komonaut a i 
per instrumentus mato vie
nas kito erdvių laivą ir pa
sikalba.

Popovič klausė: “Kaip 
jautiesi?”

Nikolajevas ' atsako: 
“Puikiai... Viskas tvarkoje 
Esu labai gerame ūpe.”

Popovič sakė: “Aš taip j 
pat. Aiškiai matau Žemę iri 
debesis. Instrumentai vei
kia gerai... Susitiksime grį
žę į Žemę”.

Tarybinės televizijos sto
tys perduoda paveikslus ir 
į Europos televizorius. Ka
da tarybiniai erdvių laivai 
skrido ties New Yorku, tai! 
JAV televizijos stotys ma
tė juos.

Sveikinimai
Tarybų Sąjungos moksli

ninkų atsiekimu didžiuojasi 
viso pasaulio mokslininkai 
ir siunčia pasveikinimus.

Nuo JAV žmonių pasvei
kinimą pasiuntė preziden
tas Kenedis.

Kada erdvių laivai būna 
ir arti vienas kito, tai pavo
jaus nėra, nes kosmonautai 
gali juos kontroliuoti.

V. Berlynas turi būti 
demilitarizuotas

Maskva. — Willi Stoph, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos premjero pa
vaduotojas, rašo “Izvesti- 
joje”:

“Mes pilnai sutinkame su 
Tarybų Sąjungos vyriausy
be, kad Vakarai saov užsi
spyrimu laikosi nerealisti
nės politikos ir sąmoningai 
trukdo taikos sutarties pa
sirašymą su Vokietijomis”.

Toliau rytų vokiečių vei
kėjas nurodo, kad kiekvie
nam žmogui yra aišku, jog 
vakarinio Berlyno paverti
mas į NATO bazę, tai yra 
pavojingas žaislas su ugni-

mi. Provokacijos iš vakari
nio Berlyno ardo Europoje 
ir visame pasaulyje taikin
gą žmonių sugyvenimą.

Stoph rašo, kad Tarybų 
Sąjunga per keleris metus 
bandė įtikinti Vakarų vals
tybes, jog reikia baigti 
Antrojo pasaulinio karo pa
likimą, bet Vakarai viso
kiais manevrais tą atidėlio
ja.

Diplomatai daro išvadą, 
kad netoli tas laikas, kada 
Tar. Sąjunga ir kitos soci
alistinės šalys pasirašys 
taikos sutartį su Rytų Vo-

Tušti spėliojimai 
Kubos reikalais

Washingtonas. — Ilgokai

ro, Kubos gynybos minist
ras. Dabar čionai R. Allen 
ir P. Scott spėlioja, kad jo 
“vizitas nepavyko”, nes jo 
brolis Fidelis nieko “per 
radiją nesako apie TSRS 
pagalbą”.

Keista, jie nori, kad Ko- 
bos vyriausybe jiems viską 
pasakytų.

i

Faktas yra, kad Raulą 
Maskvos orlaukyje* pasiti- 

!ko TSRS gynybos minist- 
■ ras Malinovskis. Jam ten 
i buvo suruošta keli banke
tai. Iš Maskvos į Havaną 
jį atvežė TSRS “TU-114” 
milžiniškas lėktuvas, kurį 
vairavo tas pats lakūnas, 
kuris prieš kelis metus į 
JAV atvežė Chruščiovą.

Sako, kad jau suras 
vėžio ligos virusus

New Yorkas. — Dakta
rai H. M. Shein ir J. F. En
ders iš Medical Center ir 
Bostono Harward Medical 
mokyklos, pateikė medici
nos žurnalui straipsnį, ku
riame įrodinėja, kad laips
niškai jau atidengiami vė
žio ligos virusai, kurie įsi
gauna j kūno celes.

Kovoje prieš vėžio ligą 
medicina ir chirurgija susi
duria su nenugalima kliūti
mi, kad nesuranda ligos 
priežasties.

VAKARŲ VOKIEČIAI 
GRASINA

Bona. —Vakarų Vokieti
jos valdininkai sako, kad 
jie nutrauks diplomatinius 
ryšius su visomis valstybė
mis, kurios pasirašys tai
kos sutartį su Vokietijos 
Demokratine Respubl-i k a 
(Rytų Vokietija).

Heidelbergas, Vakarų 
Vokietija. — JAV armijos 
buveinėje lankėsi TSRS 
generolas 1.1. Jakubauskas.

Manila. — Taifūno aud
ra nusiautė per Filipinus. 
Žuvo apie 150 žmonių.

V. vokiečiai mokės
ispanams pensijas

Bona. — Vakarų Vokie
tija susitarė su Fašistine 
Ispanija, kad ji mokės is
panams “Mėlynosios divi
zijos” karinink a m s, ka
riams arba mirusių 
moms pensiją.

Ispanų “Mėlynoji divizi
ja” 1941 metais buvo pa
siųsta karui prieš Tarybų 
Sąjungą, ji kariavo išvien 
su kitomis Hitlerio divizi
jomis.

v • sei-

BRAZILIJOJE AUGA 
KOMUNISTŲ ĮTAKA
Rio de Janeiro. — “Kur 

nepažvelgsi, visur matyti, 
kad auga komunistų įta
ka’’, —rašo G. Robichaud. 
Taipgi didėja žmonių nusi
statymas prieš JAV kapi
talistų įsigalėjimą.

NUŠOVĖ KUNIGĄ
La Paz, Bolivija. — Ka

talikų kunigas W. C. Krue- 
gler, 32 metų amžiaus, iš 
JAV, nuėjo į karčiam ą ir 
susiginčijo su savininku. 
M. Saravia nušovė kunigą, 
bet muštynėse ir pats žu
vo.

Washingtonas. — 
jau paruošė “Taikos” 
puso 600 vyrų ir moterų, 
kurios ir kurie vyks į Afri-

JAV 
kor-
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Laiškai iš ElektrenŲ
PAVYKO MUMS sumegzti ryšį su tais žmonėmis, 

kurie stato didžiausią Pabaltijyje šiluminę elektrinę ir 
ten pat naują Lietuvos miestą—Elektrėnus. Gerai, kad 
pavyko! Nes visa tai, kas šiandien darosi Vievio rajone, 
turi ir turės didžiulės -istorinės reikšmės visai lietuvių 
tautai.

Kai buvo statomas didžiausias cemento fabrikas 
Lietuvoje ten, kur tuojau išaugo naujas miestelis, Nau
joji Akmenė, mes, taip sakant, pražiūrėjome tą istori
nį įvykį. Sužinojome tik po to, kai fabrikas ir naujas 
miestelis išaugo, kai jis atsistojo Lietuvos žemėlapyje. 
Tiesa, Naujoji Akmenė “atsirado” Lietuvos pakrašty
je, Žemaitijoje, prie pat Latvijos sienos, ir dėl to anuo 
metu gal būt mažiau kreipė dėmesio į save. Nebuvo, pa
galiau, tuomet tarp JAV lietuvių ir Tarybų Lietuvos 
žmonių ir glaudesnių ryšių.

Bet štai didžiulė šiluminė elektrinė ir naujas mies
telis—'Elektrėnai—statosi šiais metais, ir statosi tarp 
Vilniaus ir Kauno, Vievio rajone! Ir Elektrėnai statosi 
moderniškiau negu statėsi Naujoji Akmenė. Čia, be 
kitko, auga nauji, didžiuliai moderniški gyvenamieji 
namai, kurie visą praeivio dėmesį kreipia ne kaip mies
telio, o kaip miesto pastatai!

Mes dar nežinome, ar Elektrėnuose bus tik didžioji 
šiluminė elektrinė, ar bus kas pastatyta ir daugiau— 
gal fabrikai, gal dirbtuvės. Bet užtenka mums to, kad 
ten šiandien vyksta didžiulė statyba, kurioje dalyvauja 
tūkstančiai tarybinių piliečių ne tik Lietuvos, o ir eiles 
kitų tarybinių respublikų. Sakoma, apie 23-jų tautų 
darbo žmonės, specialistai, sutelkė savo jėgas, kaHHno- 
greičiau pastatytų šiluminę elektrinę ir patį miestą!

Visokios pramoninės reikmenys—mašinos, turbinos 
ir t.t.—atsiunčiamos iš kitų respublikų; pati viena Lie
tuva jokiu būdu negalėtų viso to pasigaminti. Darbas 
vyksta sparčiai, neatlaidžiai, ir statytojai — elektrinės 
ir naujo miesto—draugiškai, broliškai tame darbe koo
peruoja, lenktyniuoja, kad tik greičiau, kad tiį geriau 
atliktų savo pareigas, kad visa statyba būtų pirmos rū
šies, kad ji būtų didžiulis paminklas visų tarybinių res
publikų didžiulei talkai.

— o —
PIRMUTINĮ Iš ELEKTRĖNŲ laišką mums para

šė Julius Jurgaitis. Po to gavome daugiau laiškų, kurie 
tilpo praėjusiame “Laisvės” numery, ir gal ateityje 
tilps dar vienas kitas.

Juos rašo jauni žmonės, Elektrėnuose dirbą įvai
riausius darbus. Tai jau nauji, tarybiniai pilna to žodžio 
prasme, žmonės: augo jie ir mokėsi tarybinėje santvar
koje.

Prisipažinsime, jų laiškai, jų žodžiai tilpo laikrašty
je taip, kaip buvo parašyti—mes jų netaisėme, nekore
gavome. Bet, matote, kaip jie gerai dalykus “apčiuo
pia”, kaip supranta, kodėl jie ten dirba; Kaip didžiuo
jasi, kad dirba ne vieni lietuviai, o su didžiule talka ki
tų tarybinių žmonių! “Statome komunizmą!” sako laiš
kų autoriai. O tai reiškia, jie stato naują, kupiną visų 
gėrybių gyvenimą visai Lietuvos liaudžiai.

Elektrėniškiai puikiai čia pasirodė, pasiryždami 
papasakoti Amerikos lietuviams, ką jie dirba, kam jie 
dirba, statydami naują didžiulę šiluminę elektrinę ir 
naują Lietuvos miestą. Mes savo ruožtu turėtume juos 
dar daugiau padrąsinti, pagirti už puikų darbą.

Kai mes kalbame apie kultūrinių ryšių palaikymą 
su savo tauta—štai, jums, brangūs skaitytojai, proga: 
susirašinėkite su elektrėniškiais, su naujo miesto staty
tojais, padrąsinkite (nors gal būt jie to ir nereikalingi) 
juos, sumegzkite laiškinius ryšius su jais. Redakcija, 
prie jokių sąlygų, nebegali su visais susirašinėti.

bet pasiliko bran
te vy nėję, nors ir 
Hitlerio ž vertinų

Jie pasiraitojo

J. Kraševskis
ŠIŲ METŲ LIEPOS 28 D. sukako 150 metų, kai 

gimė įžymus lenkų rašytojas J. Kraševskis. Šią sukaktį 
plačiai atžymėjo ne tik Lenkijos Liaudies Respublika, 
o ir Tarybų Lietuva.

Kas buvo J. Kraševskis? Jis buvo rašytojas ir pub
licistas. Lietuvių tautai jis tuo reikšmingas, kad būvo 
gyvenęs ir mokėsi Vilniuje, kad parašė apie Lietuvos 
praeitį daug veikalų. Rašė, tiesa, lenkų kalba, nes lietu
viškai nemokėjo.

Jis kurį laiką mokėsi senajame Vilniaus universite
te. Jis buvo caro valdžios persekiotas dėl to, kad kovojo 
už savo ir kitų tautų laisvę. Jis parašė veikalą apie Vil
nių, jis rašė apysakas apie Lietuvą. Kai kurios jų yra 
išverstos į lietuvių kalbą. Jis Vilnių labai mėgo, bet ne
ilgai jam Lietuvos sostinėje teko gyventi.

Vėliau, kai jis apsigyveno Vokietijoje (Dresdene) jį 
persekiojo vokiečių valdžia, įkalino į Magdebūrgo kalė
jimą, kur rašytojas susirgo džiova; išsilaisvinęs iš vo
kiečių kalėjimo, J. Kraševskis apsigyveno Ženevoje 
‘(Šveicarijoje) ir ten 1887 metais mirė. Vėliau jo palai
kai buvo parvežti į Lenkiją ir palaidoti Krokuvoje.

D-RAS MARGERIS 
APIE “VEIKSNIUS”

Mes esame minėję, kad 
prieš kurį laiką Čikagoje 
įvyko lietuviškų “veiksnių” 
suvažiavimai,H '?l kūli" buvo 
nuvykęs-^d^žiflrėti!‘ir'd-rąs 
A. Mat^Hšf rašytojas, ne
seniai išleidęs stambų vei
kalą apie Lietuvą — “150 
dienų Tarybų įaetpvoje.” 
D-ro Marge rio, kaip lietu
vių tautos patrioto, pasiro
dymas ten nepatiko “veiks
niams,” ir jie paprašė jį iš
eiti iš salės.

Po to jis parašė “Vilny” 
straipsnį apie “veiksnius,” 
kurio dalis čia paduodame. 
D-ras Margeris rašo:

1962 m. liepos men. buvo 
nelaimingiausias “veiksniams” 
—nutautusiems, baisiai mela
gingiems propagandistams, ku
rių akys užmerktos, ausys už
kimštos, širdys užrakintos, pro
tas visiškai aptemdytas, nes 
jie nieko gero nemato ir ne
suranda savo tėvų žemėje Lie
tuvoje. Jie yra atplyšę nuo 
lietuvių tautos kamieno, kaip 
yra atplyšusi sutrūnėjusi me
džio žievė nuo savo kamieno. 
Jie visokiausiais šmeižto bū
dais bando paskandinti melo 
dumble socialistinę, pažangią 
ir labai nuoširdžiai dirbančia 
dėl savo tėvynės Lietuvos Ta
rybų valdžią. Jie nemato, ne
vertina, negerbia ir nemyli 
Lietuvos žmonių — savo bro
lių, kurie nebėgo pas Hitlerį 
ir nelaukė, kada jis sutriuš
kins Tarybų Sąjungą ir Jung
tines V a 1 s t i j as, kaip darė 
“veiksniai,’’ 
gioje savo 
baisiausiai 
nuteriotoje.
rankoves, įtempė savo musku
lus, ragino rankas, kraują ir 
širdį dirbti ir dirbti, kol bus 

‘atstatytas nuniokotas kraštas, 
kol bus pristatyta daug naujų 
mokyklų, kultūros namų, fab
rikų ir aukštai iškeltas žemės 
ūkis, žodžiu, kol bus labai žy
miai praturtinta;:jų niieloji tė
vynė Lietuva kultūros, pramo
nės ir žemės ūkio nuostabiais 
laimėjimais. . .

Ir juos myli, dideliais jų 
darbais labai didžiuojasi visi 
geri Amerikos lietuviai, kurių 
širdys plaka grynu lietuvišku 
krauju, kurių sielos yra nesu
teptos, nesuniekintos Hitlerio 
troškimais ir planais nušluoti 
lietuvių tautą nuo žemės pa
viršiaus, kaip yra suteptos tais 
baisiais planais ir troškimais 
daugelio “veiksnių,” kurių vie
ni visokiais būdais padėjo 
Hitleriui Vokietijoje, o kiti 
šaukė Amerikos lietuvių at
žagareivių spaudoje: “Three 
cheers for Hitler!” (“Tris kar
tus valio Hitleriui!”), šaukė 
tada, kai Hitlerio baisūnai 
niokojo brangiąją mūsų tėvynę 
Lietuvą. . . kai baisusis fašis
tinio vokiečio batas trempė 
gražiąją, mieląją Nemuno ša
lį... kai “laisvojo” Vakarų 
krašto žiaurūnai varstė kul
komis ar durtuvais mūsų bro
lių bei sesių, jų vaikų bei 
kūdikių širdis. . . kai ugnies 
liepsnos rijo gyvus žmones: 
vyrus, moteris, vaikus ir kūdi
kius. . .

Gėda ir prakeikimas “veiks
niams”!

Taip, gėda, prakeikimas 
tiems, kurie visaip šiandien 
spiaudo ant savo tautos, ku
riančios naują, puikų gyve
nimą, apie kurį seniau 
bo žmonės tik svajojo.
Apie “pavergtųjų 
savaitę...”

Toliau skaitome:
Ir tie, kurie išskėstomis ran

komis laukė Hitlerio žmogžu
džių Kaune, ir tie, kurie Ame
rikoje šaukė: “Three cheers 
for Hitler!,” dabar labai karš
tai švenčia vadinamąją “Pa
vergtųjų tautų šventę” (lie
pos 15-21), kurią paskelbė 
prezidentas Eizendueris, per 
visus aštuonerius motus dau
giau “golfavęs” nei preziden
tavęs ir vargu ar besuvokda
mas tikrąją tos šventės 
mę. . .

Bet “veiksniai” ir jų 
likai švenčia ta savaitę . 1, ■ . ' . (t ■/ < 
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Įsileisti, tiesa, įsileido,

gingomis prakalbomis prieš 
Tarybų Sąjungą, su eisenomis 
ir šlykščiais plakatais. Lietu
viški “veiksniai” 
talkon ir kitų* tautybių žmo^ 
nes.; Beit j jų dabai> mažabiteąjj 
ei^a^j^tąi šiušėtu lįępo^ 15 
d.j.ąt^įo į ju mitingą ir eiseną 
šitokios ‘‘’mases’; 5 latviai, 
keli ėsta?' Į?1 ll Vokietis. Btivo 
ir-'*kitokių tautybių viehfeikfl 
tas, bet čia svarbu tik Pabal
tijo tautos, apie kurių “paver
gimą” kalbėjo jau seniai iš
nykusiai Smetonos diktatūrai 
atstovaująs Daužvardįs. žmo
nės juokais turėjo plyšti, gir
dėdami kalbantį “konsulą,” 
kuris atstovauja seniai miru
sio Smetonos valdžiai...
N ebendr adarbiauti 
su Lietuva...

Suvykę į Čikagą, “veiks
niai,” šmeiždami, niekinda
mi savo tautą, kalbėjo, agi
tavo, kad JAV lietuviai ne
be n d r a darbiau tų su savo 
tauta! Jie tai darė pasi
slėpę nuo žmonių! Straips
nio autorius sako:

O kadangi “veiksnių’’ spau
doje nė žodžio nebuvo, kad 
jų mitingas bus slapus, kad 
tik tįe, kurie dirba prieš Ta
rybų Lietuvą, tebus įsileidžia
mi ir pakenčiami, tai 
dienų Tarybų Lietuvoje 
torius ėmė ir nuėjo į jų mi
tingą.
bet tuoj pradėjo šaudyti jį an
tidemokratiniais ir antlietuvi- 
niais piktais žvilgsniais, ypa
tingai mitingo pirmininkas, 
kuris tuoj ėmė posmuoti, kad 
čia, girdi, susirinkę delegatai, 
kurie atstovauja “patrioti
nėms draugijoms,” vadinasi, 
atžagareiviškoms, “veiksnių” 
bjauriems šmeižtams ir kės
lams prieš Tarybų Lietuvą 
pritariančioms, jiems talkinin
kaujančioms, o kurie atstovau
ja “nepatrio t i n ė m s draugi
joms, su socialistine Lietuva 
bendra darbiaujančioms, — 
ak, tiems čia vjetos nėra!

“150 dienų Tarybų Lietu
voje” ‘autorius šėdi, tyli,“ smal
siai stebiu studijuoja “veiksnių 
fizionomiją, ypač aštrius jų 
žvįlgspius, giliai susmeigtus į 
jį. Jis medžioja medžiagą 
naujai apsakymų knygai, bet 
smalsiausiai '/is ieško “veiks
nių” sielose-širdyse ir jau ge
rai žinomuose jų darbuose: 
laisvės, demokratijos, teisybės 
ir tos aukščiausios žmogaus 
dorybės—tolerancijos. O po
nas pirmininkas laukia ir ner
vinasi, pyksta ir pagiežos pik
tybe dega. Pagaliau griežtai 
reikalauja, kad d r. Margeris 
(tik dabar jis pavadina jį pa
varde) užsiregistruotų, kokiai 
gi draugijai jis atstovauja. Jis 
susimaišo, lyg žvirblis pakulo
se, ir įma posmuoti, kad dr. 
Margeris veikia su “nepatrioti- 
nėmis organizacijomis” ir už
siregistruoti negali, ir pasako, 
kad jis apleistų salę, nes čia 
vieta tik tiems, kurie veikia su 
“patriotinėmis o r g a nizacijo- 
mis.” Dr. Mal’geris pakyla ir, 
su ironiška šypsena veide, 
eina

is
iš salės.

Lokių apsauga 
Bulgarijoje

Griežtai taikant gamtos 
apsaugos įstatymus Bulga
rijoje, kaip praneša spauda, 
pavyko išsaugoti nemaža 
lokių. Jie telkiasi Balkanų 
kalnų centrinėje dalyje ir 
ypač pietryčių kalnų masy
ve. Miškų inspekcijos duo
menimis, 1959 m. krašte bu
vo 444 lokiai — 50 procentų 
daugiau negu 1934 m. Įdo
mu, kad ‘naminius gyvu
lius puola tik tam tikri, gy
ventojams gerai žinomi lo
kiai.

Straipsnio autorius Bul
garijos lokius pataria iš
saugoti, stengiantis jų kie
kį stabilizuoti iki 500. Tam 
užtektų jų kasmet nukauti 
5r30, parenkant, žinoma, 
kenksmingiausius žmogui.

Prancūzijoje sugebėta iš
saugoti tik & lokius Pirėnų 
kalnuose.

Žinios iš Uniguajaus
Mirė

Šių metų birželio 24 d. 
ngų,, šii;ę]ies smūgio staiga 
mirė,, ^plaukęs 61 m., Jonas 
Čepkaųską^.-Gimęs 1901 m. 
Gricionių. kaime, Zarasų 
apskrity^.į J Urugvajų at- 
vy^q.,Į^9 metais. Lietuvo
je jijw Jp, žmona ir du sū
nūs. Pąlaidotas Serro ka
pinėse.

J. Čepkauskas buvo links
mo būdo, draugiškas. Iš 
profesijos — statybos gelž- 
betono ir medžio darbinin
kas. Esant konstrukcijos 
krizei, teko ilgą laiką bedar
biu eilėse būti. Paskutiniu 
laiku laukė pensijos. Buvo 
ilgametis “Darbo” skaityto
jas.

Tebūna lengva jam Urug
vajaus žemė!

Draugai

CHULIGANAI
Montevidėjuje pradėjo sa

vo veiksmus chuliganai. 
Liepos 9 d. jie pasigavo jau
ną studentę 19-kos metų So
ledad Barret, prievarta įsi
traukė į savo mašiną ir, nu- 
sivežę už miesto, išgravira
vo ant jos šlaunies Hitlerio 
svastiką. Tas įvykis buvo 
praneštas policijai, ir ryti
niai dienraščiai išspausdino 
minėtą nuotykį, bet kalti
ninkų “nesurado,” kadangi 
studentė Barret yra pažan
giųjų veikėja.

Liepos 12 d. buvo sureng
tas didelis studentų ir dar
bininkų mitingas, kuriame 
kalbėjo ir Soledad Barret. 
Ji aiškino, kad nacionalistų 
valdžia nesiima priemonių 
suvaldyti padaužas, kurie 
vakar naktį tuo pat meto
du pagrobė studentą jau- te.” 
nuolį Ferrer Villanueva ir nes turi savimi pasitikėti ir 
jam, taip pat ant kojos net. su- ekspertais lenkty- 
šlaunies išgraviravo piautu- niuoti įvairiuose išradimuo- 

’ " * ’ ’ ‘ 1 se ir kituose darbuose.
Šiandien Kinija, rašo au

torius, “iš skurdo ir feoda
lizmo iškilo kaip moderni
nė valstybė su lygiomis vi
siems progomis.” Pirmiau 
imperialistų draskoma ir iš
naudojama valstybė dabar 
pasiekė pilną nepriklauso
mybę ir siekiasi lenktyniuo
ti su kitomis moderninėmis 
valstybėmis.

\Savo knygoje F. Greene 
nurodo, jog Jungtinių Vals
tijų pastangos pakenkti tai
kingai socializmo statybai 
nueis niekais. Juo greičiau 
Kinijos Liaudies respublika 
bus pripažinta, tuo bus dau
giau naudos visam pasau
liui, atslūgs grasinimai 
degti pasaulį atominiu 
r u.

šio 
ap- 
per

vą su kūju, komunistų sim
bolišką herbą, ir mušdami 
kumštimis reikalavo, kad 
šauktų: “Tegyvuoja Rusi
ja! Tegyvuoja Kuba!” Chu
liganai tuomi nori paslėpti 
savo pėdsakus anksčiau pa
pildytų atentatų ir įbaugin
ti studentus. Bet toks me
todas yra labai storžieviš
kas.

Dar vienas nuotykis, 
mėnesio 16 dieną tapo 
gaulės būdu iššauktas 
telefoną dr. Maximo Han
del Blanc, žydų tautybės, 
pas “sunkiai sergantį ligo
nį.” Gydytojas Hendel nu
vykęs nurodyton vieton bu
vo apdaužytas ir chuliga
nai nusivedę į pašalį išgra
viravo ant kojos šlaunies 
Hitlerio svastiką.

žmonių pasipiktinimas 
kas kartą auga didesnis, 
nes piliečių laisvės pažei
džiamos, o policija vis dar 
nesuranda minėtų padaužų. 
Yra kalbama, kad minėtais 
metodais ruošiama padaryti 
militaristinį perversmą.

Iš mūsų lietuvių kolonijos
Maža grupelė' tautinių 

nacionalistų jau nuo seniai 
turi savo tarpe svetimos 
tautybės asmenį M. B., ku
ris, kaip gerai žinome, yra 
išmestas į Urugvajaus 
šiukšlyną ir vietiniame gy
venime jisai nesudaro nei 
mažiausios reikšmės. Bet 
mūsų lietuvių “veiksniams” 
šis tipas yra priešakinis 
veikėjas.

Paskutiniu laiku M. B. per 
Radijo valandą CX 50 (Lit- 
uania en el Uruguay) smar
kiai pradėjo šmeižti mūsų 
kultūrinio klubo ruošiamus 
paminėjimus, kaip tai, Ta-

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Svarbi knyga apie Kinijos 

Liaudies respubliką
Pagarsėjęs rašytojas Fe

lix Greene parašė 392 pusi, 
knygą apie Kinijos Liaudies 
respublikos padėtį. Knyga 
—realistinė, ryškiai apibū
dinanti liaudies pastangas 
kurti naująją santvarką.

Autorius yra Anglijos pi
lietis, bet ilgai gyvenąs 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
ir kiti du reporteriai pir
miau buvo gavę JAV lei
dimą apsilankyti Kinijoje. 
Jis ten buvo nuvykęs dve
jetą sykių. Surinkęs daug 
medžiagos, F. Greene ir pa
rašė knygą “Awakened Chi
na” (Pabudusi Kinija).

Vykdamas Kini j on jis ne
manė ten rr.sti tokių didžiu
lių atsiekimų, tokio progre
so, ką jis ten nuvykęs pa
matė. Ten nuvykęs gali į 
keletą valandų, autorius tei
gia, pamatyti did ž i a u s i ą 
liaudies optimizmą, pasiry
žimą, pasišventimą ir savi
mi pasitikėjimą kurti socia
listinę santvarką.

F. Greene lankėsi visur, 
tyrinėjo kiekvieną kampelį, 
pabuvojo komunose, kalbė
josi su žemdirbiais, fabrikų 
darbininkais, mokyt o j a i s, 
studentais, daktarais, vals
tybiniais pareigūnais; matė 
jis naujus fabrikus, naujas 
mdkyklas, visur didžiulę 
pažangą. P a s t e b ėjo, jog 
valstybiniai pareigūnai yra 
lankstūs, pasitiki liaudimi 
ir jos iniciatyva, gelbsti 
trūkumus nugalėti, klaidas 
pataisyti. Jis matė iškeltus 
šūkius: : “Nesibijokite eks
pertų, su jais lenktyniuoki-

Reiškia, paprasti žmo-

uz-

Argi aborcija yra 
kriminalinis aktas?

Sherri Finkbine, negalė
dama pasidaryti 1 e g a 1 ė s 
aborcijos Jungtinėse Valsti
jose, išvyko Švedijon, kur 
jai bus padaryta aborcija, 
kad apsisaugotų nuo nenor
malaus naujagimio.

Visiems juk aišku, jog 
nėščios moterys, naudoju
sios Vakarų Vokietijoje ga
mintus miegamuosius vais- 

rybų Lietuvos 22-jų metų 
sukakties minėjimų.

Tai labai negražus veiks
mas. Mes iš savo pusės pa
tariame mūsų tautiečiams 
ir broliams Kristuje, kad 
nuo minėto asmens M. B. 
atsikratytų, nes jisai nepri
tinka mūsų lietuvių kultū
rai.

Nakutis
(Iš “Darbo”) 

2 p.-Laisvč (Liberty)—Aw trad., rugp. (Aug.) 14, 1962

tus, “thalidomide” vadĄha^ 
mus, pagimdo nenormalius 
kūdikius. Vakarų Vokieti
joje jau apie 4,000 kūdikių 
gimė be rankų, be kojų ir 
su kitokiais trūkumais. 
Anglijoje taipgi gimsta pa
našių kūdikių. Turime ir 
Amerikoje tokių naujagi
mių.

Sherri Finkbine ir jos vy
ras nenori susilaukti nenor
malaus naujagimio. Jos gy
dytojas irgi pritarė aborci- 
jai. Bet aborcija Amerikoje 
dar vis skaitoma kriminali
niu aktu, kuomet Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje pripa
žinta limituota aborcija, 
naudinga tėvams ir visuo
menei.

Aborcijos buvo naudoja
mos net gilioje praeityje. 
Prieš 5,000 metų Kinijoj 
parašyta knyga turi nuro
dymų, kaip tam tikrais vais
tais galima aborciją pasi
daryti. Apie tą patį laiką 
Graikijoje, Egypte taipgi 
buvo praktikuojama abor
cija. Tais laikais net žydų 
rabinai pritardavo tam tikf 
rais atsitikimais aborcijas 
daryti. O pas mus Ameri
koje dar ir dabar draudžia
ma aborcija. Tai koks di
džiulis atsilikimas!

Nepaisant to, kad ji drau
džiama, apie milijonas 
Jungtinių Valstijų motinų 
kasmet pasidaro aborcijas. 
Kadangi aborcijos čia skai
tomos kriminaliniu aktu, tai 
jos slaptai atliekamos už 
aukštas sumas, siekiančias 
net iki $2,000. Nuo tokių 
aborcijų nemažas motinų 
procentas miršta, daugelis 
praranda visam amžiui svei
katą. Vistik daug motinų, 
rizikdodamos gyvybę ir svei
katą, pasidaro aborcijas.

•
Pittsburghe nedarbas 4 

didėja tarp plieno 
darbininkų

Valstijinė bedarbių tar
nyba informuoja, jog birže
lio mėnesį Pittsburghe be
darbių skaičius padidėjo 7,- 
800. Nuo balandžio iki lie
pos 1 d. 7,600 plieno darbi
ninkų buvo iš darbo paleis
ti. Liepos 1 d. viso buvo už
siregistravę bedarbiais 37,- 
006 plieno darbininkai.

Šiuo metu Pittsburgho 
raštinė, išmokanti bedarbių 
apdraudą, turi užsiregistra
vusių 86,100 bedarbių. Tai 
sudaro virš 9 visų Pittsbur
gho darbo žmonių procen
tus.

Šis apskaičiavimas yra 
valdiškos įstaigos sudary
tas. Jis neapima tų darbi
ninkų, kurie jau yra išėmę 
pilną bedarbių apdraudą.., 
bet darbo nebegauna. Taip
gi yra tam tikras skaičius 
ir kitokių bedarbių, kurie 
dar nepaeina po bedarbių 
apdraudos įstatymu ir jie 
nėra užsiregistravę bedar
bių apdraudos raštinėje.

Plieno gamyba dabar te
veikia 50 procentų. TodėL 
nemažas plieno darbininkų 
procentas randasi bedarbių 
eilėse.
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SAULUTĖ

Tu saulute, tu skaisčioji, 
Lyg mainytė mus bučiuoji...

O tada, kai per palaukę 
Mielas vakaras atplaukia, 
Tu migdai mus, vaikučius, 
Mažučius ir geručius.

Nijolė Kaulavičrūt^

Vilnius A,
21-oji vid. mokykla, III klase
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4 Žiūrint
* *

Gera antireligine knyga I
Šiemet Politinės ir Moks

linės Literatūros Leidykla 
Vilniuje išleido prof. A. 
Každano didžiai vertingą 
knygą “Religija ir ateizmas 
senovės pasaulyje”. Iš rusų 
kalbos ją išvertė G. žaliu
kas. Vertimas labai geras, 
kalba sklandi, lengva.

Šią knygą negalima skirti 
siaurai propagandinės lite
ratūros sričiai. Tai moksli
nė knyga, kuri materialisti
nės istorijos, pagrindu aiš
kina religijų atsiradimą, jų 
raidą, įtaką liaudies sluoks
niams ir jų priklausomumą 
nuo ekonominių bei politi
nių sąlygų. Religijos keitė
si, kombinavosi, prieštara
vo, sekė ir pamėgdžiojo vie
na kitą. Materialinė šalies 
struktūra, jos išsivystymas, 
kultūrinis lygis bei pažanga 
— duoda pagrindą religijai 
ir filosofijai. Keičiantis 
žmonių sąmoningumui, ky
lant kultūrai, gerėjant eko
nominiam gyvenimui — kin
ta jų prietarai ir religiniai 
bei ideologiniai supratimai.

Prof. A. Každanas prade
da savo knygą pirmykštės, 
galima sakyti, priešistori
nės visuomenės ir jos religinių 
vaizdiniu negrinėjimu. Vergo
vinės- feodalinės bendruome
nės pagrindas, struktūra 
bei sistema jau buvo kito
kie, nei barbariškosios ga
dynės laiku, kai karo be
laisviai buvo žudomi; vė
liau jie įgijo materialinę 
vertę — tapo vergais. To
dėl nuosakus religijų studi
javimas yra neįmanomas 
be pažinimo istorijos ir vi- 
sanusakančio ekonominio 
determinizmo.
4 Apie klasinį religijų po
būdį autorius sako:

“Religinių prietarų pavi
dalu į masių sąmonę įsi
skverbia išnaudo t o j i š k ų 
klasių idėjos; jos nuodija 
sąmonę, sukausto liaudies 
jėgas kovoje dėl socialinio 
ir ekonominio išsivadavimo 
—šalyse, kur viešpatauja 
kapitalizmas, ir trukdo dar
bo žmonėms socialistinės 
stovyklos šalyse statyti so
cializmą ir komunizmą. To
dėl suprantama, kad anaip
tol ne antraeilis yra klausi
mas—būtent ką, kaip ir ko
dėl skelbia religiniai moky
mai, kada ir kaip jie susi
formavo. Štai dėl ko mus 
domina senovinės religijos. 
Čia svarbu tai, jog didžioji 
dalis labiausiai paplitusių 
dabartinio pasaulio religijų 
(krikščionybė, budizmas, 
kxmfucizmas, j u d ė izmas) 
susidarė senovėje — dar 

#*“?prieš atsirandant feodalinei 
visuomenei. Žinoma, vėliau 
jos keitėsi, bet ir dabar pa
grindiniais bruožais visos 
jos yra senovės pasaulio 
kūrinys”.

Marksistiniai pradininkai 
savo materialistinėje-istri- 
nėje literatūroje įrodė, jog 
“kiekviena religija yra ne 
kas kita, kaip fantastinis 
atspindys žmonių galvose 
tų išorinių jėgų, kurios 
viešpatauja jiems kasdieni
niame jų gyvenime,— at
spindys, kuriame žemiško
sios jėgos įgauna nežemiš
kųjų formų” (K. Marksas 
ir F. Engelsas, “Apie reli- 
giją”)-

Religija—kinta
Kyngos autorius mums 

Sarodo, kokia buvo senovės 
feligija ir kaip ji, kintant 
ekonominėms sąlygoms, ki
to faraonų Egipte; kokia ji 
buvo prieš 3,000 metų susi-

pro mano 
kūrusioje vergovinėje visuo
menėje Indijoje, Eufrato ir 
Tigro upių slėny (Dviupio te
ritorijoje) ; parodo, iš kur 
kilo fantastinė sąvoka “tva
no” (patapo), paskandinu
sio, be Nojaus šeimos, vi
sus žemės žmones. Klausi
mas tik: kodėl žydai ir grai
kai pasisavino iš babilonie
čių tą tvano mitą, kuris ne
atitinka jų gamtinių sąly
gų?

Prof. A. Každanas išsa
miai dėsto senovės žydų re
ligiją, kuri davė pradžią 
krikščionių religijai. Žydų 
biblija (tora), Senasis tes
tamentas, yra pagrindas 
katalikų, pravoslavų ir pro
testantų religijoms. Ja ei
nant, buvo kankinami ir žu
domi mokslininkai, astro
nomai, kurie skelbė, jog že
mė sukasi anie saulę, o ne at
virkščiai, kaip skelbia bibli- 
nė scholastika. Biblija prieš
tarauja evoliuciios mokslui. 
Ji skelbia, būk dievas sukū
ręs pasaulį per šešias die
nas, žmogų nulipdęs iš mo
lio, saulę sutvėręs ketvir
tąją diena ir kitokias nesą
mones. Čia jaučiama stipri 
babiloniečių mitologijos įta
ka.

Žydų religijoje, kaip ir 
kitose pasaulio religijose, 
įvyko žymių atmaimf:

“Vadinasi, ir žydų religi
joje, vystantis klasinei vi
suomenei, įvyko stambių 
pakitimų: religija pasidarė 
vergavaldžių valdžios stip
rinimo ideologinė priemo
nė, pateisinusi ir sankciona
vusi monarchiją bei sociali
nę priespaudą. Dievas sau
go išnaudotojišką santvar
ką, o visa , kas priešinga 
dievui ir tai santvarkai, 
skelbiama velnio darbu”.

Krikščionybė irgi iš pa
vergtųjų bei išnaudojamų
jų globėjos-ramintojos, ta
po galingųjų -i šnaudotojų 
įrankiu bei ramsčiu.

Ne kitokia buvo ir Indijo
je gimusio Budos (“apšvie
stojo”) sukurtoji religija. 
Budos vardas buvo Sidhart- 
ha Gautamas, gimęs 560 
m., o miręs 480 m. prieš mū
sų erą. Išgyvenęs 80 metų 
jis mirė ir “įžengė į dan
gų”. Jis buvo gimęs “ne
kaltai pradėtas”, jį “pradė
jęs” saulės spindulys. Jo 
gimimą išpranašavusi deivė 
Maja. Jis gimęs urve, o 
pasauliui apie tai pranešusi 
žvaigždė. Visai panašu į 
tariamojo Kristaus gimimą 
ir į dangų žengimą. Budiz
mas išsipilėte Indijoje, Ki
nijoje, Japonijoje, Tibete ir 
kituose Rytų kraštuose. Jis 
irgi skelbia paklusnybę val
dančiajai klasei.

Kita populiari Rytų reli
gija, tai konfucizmas, kuris 
irgi skelbia liaudies ištiki
mybę valdovams.

Kinijoje, kaip ir Indijoje, 
buvo atsiradę ir pseudo at
eistinių filosofų. Tačiau 
dažnausiai jie buvo fatalis- 
tinių samprotavimų skelbė
jai, kurių filosofijoje lemtis 
buvo visagalė. Nuosekliausi 
ir drąsiausi materialistai 
bei realistai buvo graikų 
mokslininkas Demokritas 
(gyvenęs apie 460-370 m. 
prieš mūsų erą) ir jo moks
lo tęsėjas filosofas-materia- 
listas Epikūras (gyv. apie 
341-270 m. prieš m. e.). Ate
istines idėjas skelbė ir se
novės Romos satyrikas Lu- 
cilijus (gyv. apie 180-102 
m. prieš m. e.).

Romėnų nuomonė
Dar nuosakesnis religijos 

ir prietarų kritikas buvo

Ar

baimę—baimę, kam pagar- 
/bą—pabarbį”, etc. Romos 
patricijai tai įvertino. Tur
čiai pradėjo gausiai aukoti 
krikŠčioųių bažnyčiai; ka
talikų ierarchija stiprėjo. 
Romos imperatoriaus Dio- 
kleti&no išduoti prieš krikš
čionis dekretai1 buvo pafiąi- 
kinfj, pagonis imperatorius 
Konstantinas pavadintas 
“bažnyčios užsienio reikalų 
vyskupu”, o krikščionybė 
buvo pripažinta viena iš 
pilnateisių Romos imperijos 
religijų, kuri netrukus vir
to ir valstybine religija” 
(pusi. 280).

Po to, triumfuojančio ka- 
talikizmo kelias buvo visai 
lengvas:

“Daugelį amžių po šios 
savo pergalės krikščionių 
religija buvo viešpataujan
ti ideologijos forma Euro
poje, ir feodalai ją panau
dojo kaip galingą darbo 
žmonių masių idėjinio pa
vergimo priemonę... Krikš
čionių bažnyčia su savo po
piežiais ir vienuolių ordi
nais, inkvizicija ir kryžiaus 
žygių skelbimu, mokymu 
apie sakramentus ir indul
gencijų pardavinėjimu bu
vo vienas iš labai svarbių 
viešpatavusios feodalų kla
sės organų. Nugalėjus bur
žuazijai, katalikybė dauge
lyje šalių tapo jos idėjiniu 
ginklu ir tebėra juo iki 
šiol”.

Reikia tikėti, jog ši svar
bi knyga koplačiausiai pa
sklis Lietuvoje ir Ameriko
je lietuvių tarpe!

Tėviškės gamtos 
sargyboje

Gamtos apsaugos komi
tetą prįe^Lietuvos TSR mi
nistrų Tarybos pasiekė ži
nia: Anykščių devoninio 
smėlio karjerai užverčia
mi, naudojami grobikiškai. 
Anykščių devoninis smėlis 

>—viena Lietuvos brangeny
bių. Iš jo gaminamas ypač 
aukštos kokybės stiklas. 
Komiteto darbuotojai grei
tai sustabdė neleistinus 
darbus, nubaudė kaltinin
kus. Jau trejus metus vei
kia Lietuvoje gamtos ap
saugos įstatymas.

—Mūsų uždavinys, —pa
sakoja Gamtos apsaugos 
komiteto pirmininkas Vik
toras Bergas, — saugoti 
respublikos augaliją, gyvū
niją ir žemės turtus. Turi
me sekti, kad jie būtų ra
cionaliai, ekonomiškai nau
dodami, kad nemažėtų jų 
atsargos. Gražiausios vie
tos — Anykščių šilelis, 
Kuršių Neringa, Žalie j i 
ežerai, ir kitos paskelbtos 
kraštovaizdžio drausti
niais. Saugomi taip pat is
torijos, geologijos, ornitolo
gijos, botanikos, zoologijos 
draustiniai. Jų yra ’ keli 
šimtai.

Respublikoje nustat y t i 
medžioklės terminai ir tai
syklės, todėl daugelio žvė
rių, kurie anksčiau jau bu
vo beišnykstą, skaičius vi
są laiką didėja. Dabar Lie
tuvos miškuose yra apie 
2,100 briedžių, 36,900 stir
nų, 570 tauriųjų elnių. Sėk
mingai dauginasi neseniai 
įveisti dėmėtieji elniai, beb
rai.

Šiuo metu respublikoje 
atkurtos žuvų atsargos. 
Tai pasiekta sutvar k i u s 
žvejybos terminus.

Krašto gamta — tai lyg 
liaudies kultūros veidrodis. 
Visuomenei padedant, 
stengsimės, kad jis atspin
dėtų džiugius gamtos ap
saugos bei jos tvarkymo 
reiškinius.

(“Komjaunimo tiesa”)

a.s.. .

akinius
kitas senovės Romūs rašy
tojas LukrecijuiK a'P&'s 
(gyv. apie 99-55 mJ prieš m. 
e.), autorius veikalų “Apie 
gamtą”, “Apie 1 daiktų pri
gimtį” ir kt. Lukrecijus 
teigė, jog “tik silpnapročiai 
ieško nusiraminimb religi
joje... religija—tik žmogų 
slegianti jėga, trukdanti 
imti iš gyvenimo tuos švie
sius džiaugsmus, kuriuos 
jis dar gali duoti. Religija, 
kurią pagimdė baimė rūs
čių gamtos reiškinių, savo 
ruožtu pripildo žmogaus 
sielą siaubo, kurį išblaškyti 
gali tik gamtos tyrinėji
mai”.

Kitoje savo raštų vietoje, 
apie sielos “nemirtingumą”, 
Lukrecijus sakė:

“Vadinasi, siela, kaip ir 
kūnas, gimsta ir miršta. Iš 
tikrųjų, jeigu galvosime, 
kad. siela yra nemirtinga ir 
kad ji mumyse apsigyvena 
gimstant, kyla klausimas: 
kodėl mes nieko nežinome 
apie jos praeitą gyvenimą, 
kodėl ji viską užmiršta, kas 
su ja buvo įvvkę anksčiau? 
Dar įdomesnis yra kitas 
Lukrecijaus a r g limentas: 
pripažinus, kad ž m o g us 
gimdamas gauna ‘suaugu
sią’, susiformavusią sielą, 
kuri paliko kitą kūmą, ne
galima suprasti, kodėl kūdi
kiai yra kvaili. Ne, sako 
Lukrecijus, siela gimsta, 
auga ir sensta kartu su kū
nu, ir—kai kūnas žūva, ji 
miršta, nes po mirties mes 
pereiname į nebūtį, nusi- 
kratydami visų žemiškų ne
rimų bei vargų”, šie nesu- 
mušami Lukrecijaus teigi
mai yra vieni didžiausių 
antikinės laisvamanybės lai
mėjimų!
Apie krikščionybės kilmę

Autorius savo įdomią 
knygą baigia traktatu apie 
krikščionybės kilmę, jos rai
dą, esmę ir paskirtį klasi
nėje visuomenėje. Jis pa
rodo, kodėl krikščionybė 
sankcionuoja išnaudojimą, 
nelygybę, klasių priespau
dą, kodėl ji yra išnaudoto
jų rėmėja. Apie keturias 
evangelijas, kuriomis pa
grįstas Naujasis testamen
tas (biblija), prof. A. Kaž
danas sako:

“Visa tai verčia teigti, jog 
galutiniu pavidalu visos 
mums žinomos evangelijos 
susiformavo vėlai, jog dar 
II amž. pabaigoje jos buvo 
perdirbinėjamos bei pertai
somos. Jos buvo sukurtos, 
remiantis žodiniais pavadi
nimais ir kai kuriais anks
tyvųjų krikščionių raštais, 
kurie atsirado, nuslopinus 
66-71 m. Judėjos sukilimą. 
Evangelistai Matas, Mor
kus, Lukas ir Jonas, ku
riems priskiriama evangeli
jų autorystė, niekuomet ne
gyveno”.

Krikščionybės pradžioje 
apaštalai skelbė neapykan
tą turtuoliams, ištvirkė
liams, neteisingiems valdi
ninkams ir galingajai Ro
mai. Tiems šūkiams prita
rė visi engiamieji vergai. 
Tačiau krikščionybės vadai 
pamatė, kad eidami kartu 
su turtuoliais ir remdami 
jų vergovinę sistemą — jie 
laimės daugiau. Todėl jie 
pakeitė savo taktiką. Povi
lo laiškų autorius sušuko: 
“Kiekvienas tepasiduoda 
aukštesniosioms vyriausy
bėms, nes nėra valdžios, 
kaip tik iš dievo... Atiduo
kite visiems, ką esate kal
ti: kam mokestį—mokestį, 
kam muitą — muitą, kam

Baisioji vėžio liga 
bus nugalėta!

Š. m. liepos 28 d. Mask
voje baigėsi VIII tarptauti
nis kovos; prie£i;j.yėžio ligą 
kongresas, ppą^ęjęs dirbti 
liepos 22 d. •. Suvažiavimas 
tęsėsi Kremliaus,;Suvažiavi
mų rūmų salėje.

Žemiau spausdiname Vil
niaus “Tiesos” korespon-' 
dento L. Povilaičio trumpą 
kongreso aprašymą, kuris 
teikia daug vilčių visai žmo
nijai.—Redakcija

Kongresas buvo tikra ap
žiūra laimėjimų, kuriuos iš
kovojo įvairios šalys vys
tant mokslinius tyrimus ir 
organizuojant kovą su vėži
niais susirgimais. Šie lai
mėjimai išties dideli.

Kaip dar niekuomet anks
čiau, per visą pasaulį nuai
dėjo iš Maskvos mokslinin
kų balsas: vėžio liga bus nu
galėta! Šios ligos mįslė bus 
įminta dar gyvenant mūsų 
dabartinei kartai.

Vėžio istorija tūkstant
metinė. Šimtus metų vidur
amžių ir šiuolaikinė medici
na tyrė vėžio prigimtį, jo 
atsiradimo šaltinius, bet ji 
buvo bejėgė išspręsti šią 
amžiną problemą. Gydytojai 
tegalėjo kvalifikuoti atski
rus susirgimų vėžiu atsiti
kimus ir, kiek galima, leng
vinti ligonių kančias.

Susirgimai vėžiu tuo tar
pu vis dažnėjo ir dažnėjo. 
Statistikai teigia, kad dabar 
vėžio liga yra žmogaus prie
šas numeris du ir nusilei
džia tik širdies kraujo in
dų susirgimams. Visame 
pasaulyje susirgimų skai
čius pasiekia penkis milijo
nus per metus, o nuo vėžio 
per metus miršta iki dviejų 
milijonų žmonių. Baisūs 
skaičiai!

Kongrese ir sekcijose, 
spaudos konferencijose ir 
a s m e n i niuose pašikalbėji- 
muose teko girdėti daug pa
sisakymų apie kovos prieš 
vėžį perspektyvas. Visi šie 
pasisakymai buvo kur kas 
optimistiškesni, negu anks
tesniame tarptau t i n i a m e 
kongrese kovai prieš vėžį, 
įvykusiame prieš ketverius 
metus Londone.

Žinomas amerikiečių on- 
kologas gydytojas D. Hele
ris, atsakydamas į klausi
mą, ar bus nugalėtas vėžys, 
pasakė:

—Be abejo! Sunku iš 
anksto pasakyti — kada bū
tent. Gal po metų arba po 
kelerių, o, gal būt, ir arti
miausiomis dienomis, pasi
baigus šio kongreso darbui. 
Kuri laboratorija pirmoji 
bepaskelbtų, kad klausimas 
yra sėkmingai išspręstas, 
tai bus viso pasaulio onko- 
logų bendrų ieškojimų išda
va.

Plačiai žinomas tarybinis 
onkologas profesorius L. 
Larianovas pareiškė, k a d 
daugelis ligi šiol mano, jog 
mokslas vis dar nieko neži
no apie vėžio priežastis ir 
kad, girdi, todėl niekaip ne
galima šiai ligai užkirsti ke
lią. Toks įsivaizd avimas 
klaidingas. Medicina dabar 
pakankamai gerai žino vė
žio vystymosi etapus. Daug 
žinoma ir apie priežastis, 
skatinančias šį vystymąsi. 
Vienas iš svarių šito teigi
nio įrodymų yra tai, kad 
mokslininkai dabar gali su
kelti bandyminiams gyvu
liams vėžį beveik kiekviena
me organe. Dabar moksli
ninkai žino ne tik daugelį 
priežasčių, padedančių vys
tytis vėžiui, bet ir metodus, 
kaip dažnai galima užkirsti

kelią vėžinio naviko atsira 
dimui.

Vis daugiau vilčid’dėda-1 
ma į cheminę terapiją, į su
kūrimą preparatų, kurie gą-J 
Ii sunaikinti navikinėmis 
teles, kur jos bebūtų.-Ar t 
yra tokių preparatų? Taip, 
jie jau yra. Jau gauta dau-; 
giau kaip trisdešimt prieš- į 
navikinių vaistų, kurie su: 
didesniu ar mažesniu pasi-; 
sekimu naudojami gydant 
piktybinius navikus. Iš jų 
aštuoni naudojami mūsų 
šalyje.

Anglų mokslininkas pro
fesorius A. Hedau, kuris po 
kongreso per artimuosius 
ketverius metus užims Tarp-
tautinės priešvėžinės sąjun
gos prezidento postą, pasa
kė, jog jis neabejoja, kad 
netrukus bus pasiekta dide
lių laimėjimų kovoje prieš Uė šunų. Eksperimento me- 
vėžį. Profesorius Hedau tu buvo pašalinamas dvi- 
mano, kad kai kurios vėžio Įvartis gyvulio, širdies vož- 
formos, konkrečiai paėmus, tuvas ir vietoj jo prisiuva- 
odos vėžys, pilnutinai išgy- mas dirbtinis. Registravi

mo prietaisai ir klausymas 
parodė, kad protezas dirba

domas.
Daugelis kongreso daly

vių labai susidomėjo viena 
iš svarbiausių šiuolaikinės 
onkologijos temų — virusų 
vaidmuo atsirandant vėžiui. į 
Šiai temai buvo paskirta 
speciali diskusija, sekcijos 
posėdžiai, tarybinio specia
listo profesoriaus L. Zilber- 
to paskaita ir spaudos kon
ferencija.

Šimtai pranešimų, daug 
įdomių diskusijų, nepapras
tas Maskvos kongreso daly
vių aktyvumas, — visa tai, 
kaip reziumavo vienoje 
spaudos konfe r e n c i j o j e 
kongreso generalinis sek
retorius tarybinis moks
lininkas profesorius L. Ša- 
badas, rodo aukštą lygį, ku
rį šiuolaikinis pasaulinis 
mokslas pasiekė kovoje 
prieš vėžį. Todėl mes visi 
įsitikinę, kad vėžys iš tikrų
jų netolimoje ateityje b u s 
nugalėtas.

Reikšmingas yra tas fak
tas, kad žmogaus gynėjų 
nuo mirties vėžiu kongre
sas įvyko tuoj po pasaulinio 
kovotojų už taiką kongreso. 
Juk negalima skirti kovos 
už žmogaus sveikatą nuo 
kovos už taiką, už tai, kad 
būtų užkirstas kelias termo
branduoliniam karui, dėl 
kurio gali žūti šimtai mili
jonų žmonių.

L. Povilaitis

Kiek Žemė turi 
palydovų?

Jeigu kalba eina apie 
gamtinius, kiekvienas atsa
kys; vieną — Mėnulį. Bet 
štai Lenkijos Krokuvos ob
servatorija neseniai prane
šė, kad Mėnulis turi dar ir 
“seserų.” Beje, jos mažai 
panašios į Mėnulį. Obser
vatorijos astronomas dr. 
Kardilevskis pastebėjo du 
pastovius dujų telkinius, 
kurie skrieja aplink Žemę 
orbitomis, artimomis Mė
nulio skriejimo orbitai. Du
jų palydovai šviečia, bet 

i silpnai. Norint juos stebė
ti net pačiais jautriausiais 
prietaisais, būtina, kad tuo 
metu Žemė, Saulė ir Mėnu
lis vienas kito atžvilgiu bū
tų atitinkamoje padėtyje.

Krokuvos astronomams 
pavyko mūsų planetos dujų 
palydovus nufotografuoti.

Mįngan. Canada. — Susi
kūlė Kanados karinis lėktu
vas ir žuvo 4 lakūnai.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 14, 1962

Dirbtinis širdies 
vožtuvas

Ukrainos Tuberkuliozės 
ir krūtinės chirurgijos 
mokslinio tyrimo instituto 
širdies chirurgijos klinikos 
moksliniam bendradarbiui 
J. Krivčikovui, vadovauja
mam Lenininės premijos 
laureato, TSRS Medicinos 
mokslų akademijos nario 
korespondento N. Amoso- 
vo, pavyko padaryti dirbti
nį trivartį originalios kons
trukcijos širdies vožtuvą. 
Jo sparnų forma primena 
natūraliuosius. Jie paga
minti iš sintetinės teflono 
medžiagos ir sutvirtinti 
specialiu pleksiglaziniu ap
kraščiu. Šis turi angas, kad 
įaugtų širdies audiniai.

Dabar dirbtinis vožtuvas 
eksperiment u o j a m a s su 
gyvuliais, pranešė TASS’o 
korespondentui J. Krivči- 
kovas. Buvo operuojama ei-

normaliai.
Klinikose dirbtinis tri- 

vartis vožtuvas bus naudo
jamas gydant įgimtas ir 
įgytas širdies ydas, ypač 
susiaurėjus mitrai i n i a m 
vožtuvui ir esant jo nepa
kankamumui. Drauge nau
jasis protezas labai padės 
Ukrainos mokslininkams 
suda ryti vadinamuosius 
vožtuvinius siurblius dirb
tinės kraujo apytakos apa
ratams ir veikiančiam šir
dies protezui.

S. Cikora

Voro nuodais bandė 
nužudyti pačią

La Puente, Calif. — Lau
ra Young, 28 metų am
žiaus, ligoninėje skundėsi, 
kad jos vyras siekė ją už
mušti nuodingo voro 
(“black widow”) nuodais. 
Jie turi keturis vaikus. Per
siskyrė prieš 7 mėnesius.

Max Young atvyko iš 
Utah valstijos susitaikinti 
su pačia. Kai ji nesutiko, 
tai jis iškrėtė iš bonkos jai 
už kalnieriaus didelį juodą 
vorą ir kelis mažesnius. Vo
ras įkando moteriškę į kak
lą.

Metaliniai nervai
Žmogaus organizmo ląs

telės nuolat atsinaujina — 
per parą žūsta milijardai 
raudonųjų kraujo kūnelių, 
leukocitų ir kitų ląstelių, 
kurias pakeičia jaunos for
mos, o svarbiausias mūsų 
organas — nervų sistema 
negali regeneruoti-atgimti.

Todėl labai įdomus šia 
prasme yra TSRS Mokslų 
akademijos nario B. Ogne- 
vo atliktas nervo pakeiti
mas metalu. Jis padarė 36 
tokias operacijas trim de
šimtim šunų, pakeisdamas 
dalį sėdimojo nervo, ir jos 
nė kiek nepakeitė šių gyvu
liukų: jie loją, šokinėja, 
stojasi ant paskutinių kojų, 
vizgina uodegą.

Mokslininkui pas i s e k ė 
elektrodą įauginti į regi
mąjį nervą, tačiau šuo ne
nustojo regėjęs. Ateityje, šį 
atradimą bus galima pla
čiai pritaikyti medicinoje.

St. Louis, Mo.—šio mies
to vyriausybė paskyrė ko
misiją ištyrimui: ar tikrai 
nuo “Enovido” vaistų mirė 
jauna moteris R. I. Harris.
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Kauno HES’as— 
mūsų pasididžiavimas
Vaikščiodamas po miestą 

dažnai gali pamatyti sunk
vežimius su užrašu Ekskur
sija. Jie būna apkaišyti ža
lumynais, viduje įtaisyti 
suolai, ant kurių susėdę va
žiuoja dainuodami jauni 
žmonės — moksleiviai ar 
kolūkiečiai, atvykę iš toli
mesniu Lietuvos vietų. To
kių mašinų daugiau sustoja 
įžymesnėse Kauno vietose, 
kaip IX fortas, zoologijos ir 
botanikos sodai, senoji pi
lis, jau nekalbant apie 
HES’ą (HES reiškia Hidro 
Elektros Stotis).

Būti Kaune ir nepamaty
ti HES’o, tai tas pats, ką 
būti Vilniuje ir nepamatyti 
Gedimino kalno.

Kauno H E S’ą galima 
drąsiai vadinti lietuviu tau
tos pasididžiavimu, jos liau
dies proto ir rankų darbo 
kūriniu, jos plataus užmojo 
ir sutelktų milžiniškų pa
stangų vaisium.

Tokio užmojo įkūnijimas 
ir statybos darbų greitas ir 
sėkmingas užbaigimas pa
keitė ne tik didelio Lietuvos 
ploto gamtovaizdį. Svar
biausia — pakeitė daugelio 
žmonių nuomonę, pasuko jų 
galvojimą kita linkme, pa
kreipė jų akis labiau į rytus.

Aš pats savo akimis ma
čiau jo statybą, mačiau 
šimtus žmonių ir daugyb’ę 
įvairiausių mašinų, kurios 
tenai kasė, vežė, maišė pils
tė. Iš šalies žiūrėdamas nė 
suprasti negalėtum, kam ir 
kodėl, gana to, kad Nemu
no vaga buvo pastumta tru
putį į kitą šoną, paskui vėl 
atgal atstatyta, ėmė suktis 
galingos turbinos ir gaminti 
elektros energiją.

Pats savo kojom vaikščio
jau didžiulėje išbetonuotoje 
dauboje prieš ją užliejant 
vandeniu, kalbėjausi tenai 
su inžinieriais, kurie atitrū
kę nuo savo darbų kantriai 
klausydavosi nuolatinių sve
čių įkyrių klausinėjimų ir 
duodavo savo paaiškinimus.

Dėl to man buvo net ne
patogu prieš patį save, kad 
iki šiol dar nebuvau plau
kiojęs išgarsėjusiomis Kau
no mariomis.

Gera proga keliauti
Apsidžiaugiau sužinojęs, 

kad rengiama eksku r s i j a 
Kauno mariomis į Birštoną 
ir atgal. Tuojau pat nusku
bėjau užsirašyti.

Stoviu priešais stalą, prie 
kurio sėdinti moteris priima 
pinigus ir iškirpus paduoda 
kvituką-bilietą į laivą. Prieš 
mane stovi jau gerokai pa
gyvenusi pora, vyras ir mo
teris, kurie, paimdami bilie
tus, teiraujasi:

—Gerai, bilietus jau tu
rim, bet kaip mums patekti 
į patį laivą?

—Mieste, prie I-osios ta
rybinės ligoninės sustoja au
tobusas 22 numeris, į jį įsė
dę važiuosit per Šančius, 
Panemunę, Zuikynę, perva
žiuosite per Nemuną vir
šum HES’o ir išlipsite ties 
uostu. Tenai laivas jau 
lauks.

—Kaip? Iš kur? Prie pir
mosios ...

—Na taip, prie tos pa
čios, kurią vadindavo Rau
donojo Kryžiaus ligonine, 
žinote, ten, šalia soboro, — 
papildomai dar paaiškina 
bilietų pardavėja.

siu, kad;
a) buvęs soboro pastatas, 

kuris per ilgus metus riog
sojo pačiame centre ir su
darydavo lyg Katino miesto 
veidą, dabar remontuoja
mas ir jame bus įkurdintas 
dailės meno muziejus;

b) autobusas 22 n-ris va
žinėja kas 15 minučių marš
rutu miesto centras - Pane
munė - Petrašiūnai. Tokių 
maršrutų, jungiančių mies
to centrą su užmiesčio toli
mesnėmis bei artimesnėmis 
vietovėmis yra virš 50-ties.

Vartai ir Kauno marios
Paskirtą dieną, apsirūpi

nęs užkandžiais, atskubėjau 
prie I-osios tarybinės. Auto
buso dar nebuvo, bet kelei
viai jau būriavosi ir lūku
riavo žvilgčiodami į gairelę 
su lentele ir 22 n-riu. Ne- 

1 trukus, padaręs platų lanką 
aplink soborą, grakščiai 
prie mūsų sustojo švarutis, 
plačiais langais blizgėda
mas, “mūsų” autobusas. Įli
pę užėmėm visas sėdimas 
vietas. Toliau, stabtelda
mas kiekvienoje sustojimo 
vietoje ir priimdamas ke
leivius, autobusas vis pilnė
jo ir, kai pravažiavom Šan
čius ir Panemunę, net jo 
sienos braškėjo.

Žiūriu ir stebiuosi, kaip 
čia viskas greitai keičiasi: 
kur buvo klampaus smėlio 
kelelis, šalimais vandens iš
kreivinti grioviai, kažkokį 
dykakrūmiai, dabar išsiri
kiavę nauji baltasieniai mū
rinukai savo plačiais lan
gais šypsodami žvelgia į as
faltuotu plentu riedantį ke
leivinį autobusą...

Staiga prieš akis atsive
ria stebuklingas reginys: 
saulės spinduliais nužerta 
mėlyna vandens juosta, o 
tenai, toliau už tos juostos, 
iš už pušyno viršūnių bal
tuoja Pažaislio vienuolyno 
rūmai ir bažnyčios bokštai. 
Čia pat jau ir HES’as, tas 
milžiniškas iš geležies ir be
tono masyvas, iškilęs gal 
net aukščiau už vienuolyno 
bažnyčios bokštus, ir lyg sa
ko anam:

—Na, dabar mudu gali va 
palenktyniauti; pažiūrėsim, 
katras iš mudviejų didesnis 
ir stipresnis, katras žmo
nėms naudingesnis — tu, ar 
aš!

Autobusas, pervažiavęs 
HES’o viršuje nutiestą til
tą, sustojo prie gražiai iš
lenktos ir nudailintos beto
ninės krantinės, išlaipino 
keleivius ir nudūmė asfaltu 
žemyn, Petrašiūnų linkui. 
Plačiais baltais laiptais mes 

, nusileidom į uostą, kur prie 
krantinės prigludę stovėjo 
du baltučiai laivai — “Kau
nas” ir “Jul. Janonis.” Mes 
sulipom į tą antrąjį, kuris 
buvo didesnis, nes mūsų 
skaičius viršijo pusantro 
šimto žmonių.

Abudu laivai varomi mo
torais, o tų senoviškų gar
laivių, malkom kūrenamų į| 
iš abiejų šonų ratais van
denį pūškuojančių, dabar iš 
viso Nemune jau nematyt.

Išplaukiant į marių 
platumas '

Dar keli autobusai poskui 
mus atvažiavę išlaipino prie 
uosto savo keleivius, dar 
kelios lengvos taksi mašinos 
atvežė pavėlavusius, ir lai
vas prisipildė. Sukaukė jo 
sirena, tarnautojai atitrau
kė tiltuką, ir krantas pama

' A

JULIUS JANONIS"
žu ėmė tolintis nuo mūsų. 
“Jul. Janonis” išsuko iš uos
to, lygiu lanku apiplaukda
mas Pažaislio aukštumą, 
kuri, apsupta pakilusiu Ne
muno vandeniu,. atrodo su 
visa bažnyčia lyg pritūpusi, 
žemesnė negu anksčiau bu
vo įprasta ją matyti, lyg 
nusilenkus prieš savo nau
jąjį kaimyną HES’ą.

Ogi prabangūs vienuolyno 
rūmai su puikiai išpuošta 
bažnyčia keletą amžių švie
tė ir žavėjo labai plačiai. 
Kai prieš 300 metų visas 
tas “ansamblis” buvo stato
mas, be abejonės, tų darbų 
vykdymas kėlė irgi nemažą 
atgarsį. Tikriausiai čia bu
vo atvaryta šimtai, gal ir 
tūkstančiai nuvargusių, al
kanų baudžiauninkų kel
mams rauti, moliui ir žvyrui 
kasti, plytoms ir kalkėms 
degti. Ne vienas iš jų buvo 
rykštėm užplaktas, ne vie
nas čia savo kaulus paklo
jęs, nes statyba tęsėsi ke
liasdešimtis metų. Neveltui 
“fundatorius” Kristi jonas 
Pacas čia sukišęs devynias 
statinaites aukso! O iš kur 
tas auksas buvo paimtas, 
jei ne iš tų pačių baudžiau
ninkų prakaito ir kraujo iš
spaustas ?
Padavimas apie Pažaislio 

vienuolyno kilmę
Žymus architektas Dube

neckis, karo muziejaus rū
mų projekto autorius, yra 
papasakojęs tokią istoriją 
apie Pažaislį:

Neapsakomu grožiu gam
ta išpuošdavusi Nemuno pa
krantes. Saulės įšildytos pu
šys skleidę svaiginantį kva
pą ir teikė malonų pavėsį, 
miško aikštelėse pievutės, 
pilnos žydinčių gėlių ir 
minkštos samanos viliote vi
liodavo čia pabūti. Bet žmo
gus labai retai kada į tas 
vietas užeidavo, nei uogų, 
nei grybų rinkti nebūdavo 
kam, tik gegutė kukuodavo, 
lakštingalos suokdavo ir ki
tokį paukščiai čiulbėdavo, 
arba bitutės, medų rinkda
mos, zvimbdavo.

Į tokią tai vietą kartą te
ko atklysti bemedžiojant 
jaunam ponui, šių vietų val
donui, kuris ne tik kad sa
vo baudžiauninkų, bet nė sa
vo dvarų skaičiaus nežino
jo-

Taip jau atsitiko, kad tuo 
laiku ir toje pat vietoje uo
gavo jaunutė ir graži mer
gaitė. Ją pamatęs ponas už
sidegęs nuodėminga aistra 
ir tą mergaitę prievarta pa
ėmęs sau pažaisti. Nuo to 
gal ir vietos pavadinimas 
toks liko.

Tai buvęs Kristupas Pa
cas, giliai tikintis ir pamal
dus ponas. Kad išgelbėtų 
savo sielą, jis ir sugalvojęs 
įvykio vietoje pastatydinti 
vienuolyną su bažnyčia, ap
gyvendinti vienuolius, idant 
būtų kam jo nuodėmes prieš 
dievą atmelsti.

Vėliau, caro kariuomenei 
atėjus į šį kraštą, katalikai 

..vienuoliai buvo išvaikyti, o 
įkurdinti pravoslavai, kurie 
saviškai viską čia perdirbo, 
pritaikydami savam tikėji
mui. Dar vėliau atėjo kai
zerio kariuomenė ir pravo
slavus išvaikė, o dar vėliau 
čia buvo įsikūrusios lietu
viškos “minyškos.”

Kam visa tai buvo reika
linga, kokią naudą ši dyka
duonių minia, per tris šim
tus metų besimelsdama, da
vė žmonėms, šio krašto gy
ventojams?

A

Dabar čia yra įsteigta di
delė ligoninė psichiškai ser
gantiems ligoniams gydyti.

Ar yra kur taip gfbažu, 
kaip Lietuvoj?

Rytas saulėtas, ramus. 
Marių paviršius raibuliuoja 
smulkutėm bangelėm, o 
kiekvienoje iš jų lyg maža
me indelyje atsispindi sau
lė. Puiki, skaisti rytmečio 
saulė. Tokių saulių aplinkui 
mus vandenyje milijonai, 
net vandenio per jas nema
tyt ir mūsų laivas per jas 
plaukia, paskui save palik
damas platų kelią, sidabri
niais purslais pamargintą.

Laivo priekyje girdisi 
akordeono, smuiko ir gita
ros suderinti garsai, jud
resnieji mūsiškiai susikibę 
į poras bando šokti, kiti dai
nuoja, kalbasi, juokauja. 
Visi jau suartėjo, susipaži
no, susidraugavo.

Vienas žilstelėjęs vyriškis 
nenusėdi vietoje, dairosi ap
linkui ir susijaudintu bal
su prabyla:

—Jūs man pasakykit, ar 
yra kur nors pasaulyje taip 
gražu, kaip Lietuvoj, ar yra 
kas puikesnio už mūsų Ne
muną su jo pakrantėm, ža
liuojančiais miškais ir žy
dinčiom pievom? Esu daug 
keliavęs, daug ko matęs, 
bet tokio grožio kaip čia 
niekur neradau.

Dairausi ir aš. Užpakaly 
liko Pažaislis, kitoje pusė
je matėsi kažkokių stambių 
pastatų grupė, tur būt tai 
bus miškininkų miestelis, 
apie kurį skaičiau laikraš
čiuose. Tenai bus moksli
nami miškų augintojai ir 
prižiūrėtojai. Pasukęs gal
vą į priešingą pusę, pama
čiau ant aukšto kranto iš
sidėsčiusius naujus 6“mies
tiškai” pastatyus namus, 
tarp kurių stovi susigūžusi 
sena medinė bažnytėlė. Tai 
Rumšiškių miestelis, išsikė
lęs iš daubos, kuri dabar li
ko giliai po marių vande
niu.

Šalia manęs sėdintis pla- 
čiabarzdis kaimynas pasa
koja:

—Matote tenai, kur tyvu
liuoja taip plačiai išsiliejęs 
vanduo, buvo miškas, atsi
menu, iš tenai vežėme mal
kas. O arčiau, Nemuno pa
krantėje, gyveno žmonės. 
Tarybinė valdžia juos visus 
iškeldino iš čia, bet nė vie
no nenuskriaudė, visi buvo 
patenkinti. Jiems už senas 
jų lūšnas keleriopai bran
giau apmokėjo, negu jos 
buvo vertos. Valdžia jiems 
paskyrė žemės sklypus ki
tur, arčiau Kauno, davė sta
tybinės medžiagos naujiems 
namams pasistatyti, ir da
bar jie. džiaugiasi įsikūrę 
naujose vietose geriau, kul
tūringiau.

• Laivas plaukia, savo -ašt
ria nosimi skirdamas van
denį, marių krantai slenka 
atgal tai priartėdami, tai 
vėl nutoldami. Kai kur jie 
n u s i d r i ekia aukštomis ir 
stačiomis- pakrantėmis, - su 
nuslinkusiais į vandenį šo
nais. 'Kitur apžėlę iki pat 
vandens jaunomis pušaitė
mis', lyg žalio aksomo kili
mu apkloti. Dar kitur prie 
pat vandenio prieina dirba
mi laukai, traktoriais aria 
dirvas arba velka kažko
kius prietaisus žemei pu
renti. Vienoj vietoj matėm 
didelę bandą žalinargių, įsi
bridusių iki pat pilvų į van
denį ir atrajojančių. O pro 

meclžių virsuneš, prb'šlaitų 
pakrantes laiks nuo laiko 
švysteldavo baltom sienom 
dideliais langais ir šiferiu 
(toks asbestas su cementu 
mišinys) plokštėmis deng
tais stogais gražiai pasta
tyti namai. Tai naujos kol
ūkiečių gyvenvietės.

Birštonas jau čia pat, 
o kur, dingo Prienai ?

Maždaug pusiaukelėje 
tarp Kauno ir Birštono 
“marios” ima žymiai siaurė
ti ir Nemunas pradeda su
tilpti savo senoje vagoje, tik 
vanduo jame aukštesnis, 
kaip pavasario palaidžių 
metu.

Krantuose tarp pušynų 
atsiranda daugiau vasarna
mių ir matosi vasarotojų 
nuogalių, mirkstančių van
denyje, arba besikepinančių 
smėlyje.

—Birštonas jau čia pat,— 
sako vieni.

—Kaip tai Birštonas? O 
kur gi dingo Prienai, kur 
tiltas per Nemuną? Juk 
mes dar nepraplaukėm til
to? — prieštaravo kiti.

' Paaiškėjo, kad visi plaukė 
Nemunu į Birštoną pirmą 
kartą ir buvo užmiršę Ne
muno vingį. Tą vingį ap
važiuojant plentu pirmiau 
pasiekiami Prienai, o tik 
paskui Birštonas, o plau
kiant Nemunu — atvirkš
čiai.

Tai ta pati “Nemuno kil
pa,” kurioje prieš apie 30 
metų mūsų senosios kartos 
inžinieriai svajojo pastatyti 
hidro elektrinę stotį.
Birutes ar praloto Olšausko 

kalnas? ’ 1
; Nuo seniai buvo žinomas 
Birutės kalnas Birštone: 
aukštas, stačiais šlaitais, 
smailia viršūne, žalumynuo
se pasislėpęs. Gal tuo var
du jis buvo pavadintas dėl 
savo panašumo į Birutės 
kalną Palangoje.

Išlipę iš laivo ekskursi- 
ninkai pabiro ant lygios 
pievaitės parke, Birutės 
kalno papėdėje. Čia jie išsi
tiesė ant žolės, atidarė savo 
lagaminėlius, išsiėmė val
gius, gėrimus ir... neužilgo 
pasigirdo akordeonas su 
smuiką ir gitarų, prasidėjo 
šokiai ir dainos.

Dalis kelionės draugų iš- 
sivaikčiojo kas sau, kiti mė
gino užlipti į kalną, bet tu
rėjo grįžti, nes laiptai buvo 
išgriuvę ir negalėjo jais 
praeiti.

Turėdamas laiko, pama
žu užlipau siauru takeliu, 
įsikabindamas į šalia augan
čių krūmų šakas. Uždusęs 
kritau atsikvėpti, bet pasi
rodė, kad aš čia ne vienas. 
Nugirdau besikalbant:

—Ar tai čia tas pats kal
nas, kur pralotas Olšauskas 
nusmaugė savo meilužę?

—Taip, taip, tas pats.
—Tikrai čia yra kur. To

kie tankūs brūzgynai.
—Ir vieta nuošali.

' —Vargšė, jokios pagalbos 
negalėjo prisišaukti.

Nulipdamas žemyn pasi
tikau kelias pusamžes mo
teris, ‘ kurios garsiai šneku
čiuodamos kopė į kalną: 
’—Kažin, ar tai teisybė ar 

ne, kaip čia buvo su tuo ku
nigu Olšausku.

—Nei čia kas buvo, nei 
ką.

—Kad gi ir knygose jau 
yra parašyta.

—Ką čia suklausysi, kas 
parašyta. Žinai, kad dabar 
bedieviai apie kunigus daug 
visko prirašo.

Kai nulipau nuo kalno, 
pamačiau savo bendrakelei
vius pamažu slenkančius į 
laivą. Atsigėręs iš čia pat

Žinios iš
KUBOS GRAFIKOS 
DARBŲ PARODA

Gausu lankytojų buvo 
Vilniaus Valstybiniame Dai
lės muziejuje. Ir nenuosta
bu — čia atidaryta kilnoja
moji Kubos grafikų darbų 
paroda. Ekspozicijoje atsi
spindi kubiečių dailininkų 
kūrybiniai ieškojimai, gili
nimasis į vidinį žmogaus 
pasaulį, taikaus darbo te
ma. Daug paveikslų skirta 
Kubos liaudies išsivadavi
mo kovai prieš kolonializ
mą. Dėmesį patraukia dai
lininkų Atilano Armenteros 
ir Chorche Rigol atliktas 
revoliucijos vado Fidelio 
Kastro portretas. Parodoje 
eksponuojama virš 100 
biečių grafikų darbų.

ku-

PAGAL SPAUSDINTĄ 
SCHEMĄ

Iki šiol Kauno radijo ga
mykloje magnetolos “Ne
ringa” būdavo surenkamos 
ne pačiu pažangiausiu bū
du. Montavimas užimdavo 
daup laiko, nes kiekvieną 
detalę tekdavo montuoti at
skirai. Dabar lietuviškų 
magnetolų gamintojai įsisa
vino naują spausdinto mon
tavimo būdą. Visos detalės 
montuojamos vienu metu. 
Naująjį metodą kaunie
čiams įsisavinti padeda Ry
gos “VEF” gamybininkai.

Į Rygą pas savo draugus 
išvyko konstruktorius V. 
Ališkevičius, technologas R. 
Gečiauskas ir kiti. Jie su
sipažins šti dtatagų pasieki
mais, . .įgyvendinti maują 
pažangi) monta^inio būdą.

'T ”

ATOSTOGŲ DIENOMIS
KAUNAS.— Kaip atosto

gauja kauniečiai?
“Neries” santechnikos į- 

rengimų gamyklos darbi
ninkai V. Stankevičius ir S. 
Karpavičius ilsisi Druski- 
ninkunose, valytoja A. Ta
mašauskienė — Lampė
džiuose, normuotoja Juzefą 
Naudžiūtė neseniai sugrįžo 
iš Rygos pajūrio.

Šiandien po remonto pra
deda dirbti “limos” vilnonių 
audinių fabrikas. Daugu
mas šios įmonės darbininkų 
jau spėjo atostogauti. 35 jų 
buvo nuvykę į “Jūratės” 
poilsio namus Nidoje, kiti 
ilsėjosi Lampėdžiuose, Dru
skininkuose ir kitur. Fabri
ko verpėja E. Paulauskaitė 
ir buhalterė P. Liesytė ato
stogų dar neturėjo. Jos nu
tarė keliauti po Kaukazo 
kalnus.

Įmonės dažytojas M. Ka
linauskas ir remontininkas 
A. Kimsys — aistringi me
škeriotojai. Jie savo atos
togas praleido su meškerė
mis respublikos ežerų ir 
upių pakrantėse.

Nauja įmone Žemaitijoje
TELŠIAI. Vakariniame 

miesto pakraštyje išaugo 
didelis keturių aukštų elek- 

čiurlenančio šaltinėlio drus
kingo vandens, su visais 
drauge nuėjau ir aš.

Keliaujant atgal į Kauną 
matėsi tie patys vaizdai, 
tik iš kito galo. Lyg kino 
filmą kas suktų į priešingą 
pusę. Namo sugrįžau tais 
pačiais keliais vėlai vakare.

Kaip baigėsi kelionė, te
gul taip baigiasi ir mano 
įspūdžių aprašymas.
Kaunas, 1962. VII.
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Lietuvos
tros matavimo prietaisų giį 
myklos pastatas.

Naujos įmonės adresu iš 
Maskvos, Vitebsko, Molda
vijos, Armėnijos ir kitų bro
liškų respublikų jau plau
kia sudėtingi įrengimai.

Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklos kolektyvas 
įmonei ruošia aukštos kva
lifikacijos tekintojus, šli
fuotoj us, frezuotojus bei ki
tokius specialistus.

Pirmieji lietuviški elek
tros matavimo prietaisai 
bus surinkti dar šių metų 
pabaigoje.

“ Vilnius” atvyks į Klaipėdą 
ir Kauną

80 tūkstančių žmonių žiū
rėjo lietuviško cirko vaidi
nimų respublikos sostinėje. 
Dabar “Vilniaus” cirkas iš
vyko į Kaliningradą. Vėliajū 
jis atvyks į Klaipėdą, o ru
denį — į Kauną. Po to cir
kas ruoš naują programą, 
ugdys jaunus cirko artis
tus, kuriuos dabar, keliau
damas po Lietuvą, konkur
so keliu pasirenka.

REIKIA TIK PASPAUSTI 
MYGTUKĄ

KAUNAS. — Įvairiuose 
Kauno miesto rajonuose iš
dėstytos energijos tinklų 
transformatorių stotys. No
rint reguliuoti jų darbą, di- 
spečiariams tenka dažnai 
išvykti į vietas.

Neseniai Kaune lankėsi 
Gruzijos specialistai. Su
grįžę į Tbilisį, jie ėmėsi 
kurti Kauno pastočių dis
tancijos valdymo projektą. 
Draugai iš Gruzijos šį pro
jektą numato kauniečiams 
atsiųsti dar šiais metais. Jį 
įgyvendinus, visos pastotės 
bus valdomos automatiškai, 
iš vieno centro.

Etnografinis jūros žvejy
bos muziejus, kuris kaip ir 
Stokholmo Skanseno muzie
jus įrengtas po atviru dan
gumi, priėmė pirmuosius 
lankytojus prie Baltijos jū
ros kranto, Latvijos Vent
spilio miesto pakraštyje. 
Jame surinkti senovės ven- 
tų ir lybių gyvenamieji na
mai, atvežti iš įvairių Lat
vijos rajonų. Senoviniai ir 
dabartiniai žūklės įrankiai 
ir kiti eksponatai vaizduoja 
latvių žvejybos vystymąsi 
nuo XV amžiaus pabaigos 
iki mūsų dienų.

TRUMPAI
Naują krovininį laivą 

“Dubysa” pastatė Kauno 
laivų remonto gamykla. Da
bar čia ruošiamasi statyti 
krovininius 350 tonų talpos 
laivus žvyrui vežti. V

50 parforacinių skaičiavi
mo mašinų į įvairias užsie
nio šalis šiemet išsiųs Vil
niaus skaičiavimo mašinų 
gamykla.

šešis milijonus plytų per 
metus pateiks kolūkių ir ta
rybinių ūkių statyboms nau
jas plytų fabrikas, kuris 
pradėjo dirbti Širvintuose.

Parduotuvė “Moterims” 
atidaryta Kaune.

XVII moksleivių respub
likinė spartakiada pasibai
gė. Pirmąją vietą ir didįjį 
prizą pirmą kartą iškovojo 
Vilniaus jaunieji sportinin
kai. Kauniečiai — buvę il
gamečiai spartakiados nu
galėtojai — šį -kartą liko 
antroje vietoje. Mažasis 
prizas atiteko Panevėžiui,^ 
II mažasis prizas — Kėdai-^ 
niams, užėmusiems pirmsjr 
ją vietą rajonų tarpe.



Laiškai iš Lietuvos
Morta Dvareckienė iš Law

rence, Mass., atsiuntė du 
♦aiškus iš Lietuvos. Talpi
name tik visuomenei svar
besnes dalis.

Vytautas Bogušis jai ra
šo iš Vilniaus:

Su siuntiniais Jūs geriau 
nesivarginkite. Gaila pini
gų, kuriuos tenka tiesiog be 
reikalo sumokėti už per
siuntimą — daugiau negu 
kainuoja pats siuntinys.

Jūs gaunate “Laisvę” ir 
žinote, kad Lietuvoje gyve
nama dabar žymiai geriau 
negu anksčiau, bet papras
tai žmonėms visada atrodo 
maža ir nori gyventi dar 
geriau — tai natūralus 
žmogiškas siekimas.

Rašote, kad sekate laik
raščius, rūpinatės, kad bū
tų išsaugota taika. Šio tiks
lo siekia visi sveikai pro
taujantys žmonės.

Neįsivaizduojamos sumos 
dolerių ir rublių, dabar ski
riamos baisiausiems gink
lams įsigyti ir išbandyti, 
galėtų būti skiriamos pro
tingesniems tikslams. Jums 
būtų labai gerai, kad įvestų 
nemokamą gydymą — kad 
•gydytojams mokėtų valsty
bė, o ne ligoniai. Gerai bū
tų, kad ir mūsų šalyje ka
ro reikalams skirti pinigai 
būtų panaudoti naujų na
mų statybai. Bet, deja, ši
tie geri norai ne vien nuo 
mūsų priklauso.

Kasdien laikraščiai ir ra
dijas praneša apie atomi
nius sprogdinimus ir kitus 
pasiruošimus žmonių naiki
nimui. Šiuolaikinė padėtis 
nerodo, kada visa tai pasi
baigs, kada įvairių šalių 
žmonės galės laisvai važi
nėti iš vienos valstybės į 
kitą, lankytis svečiuose.

Labai Jums dėkingas už 
“Laisvę.” Mielai ją skaitau. 
Daug sužinojau apie Ame
rikos lietuvių gyvenimą. 
Tai tikrai geras laikraštis, 

‘ paprastų darbo žmonių at
stovas.

Skaičiau apie tai, kaip 
buvo kovojama, kad senat
vės sulaukę žmonės gautų 
nemokamą medicininį ap
tarnavimą. Labai gaila, kad 
vyriausybe nesugebėjo šios 
labai reikalingos priemonės 
įgyvendinti. Lietuvoje su
laukti senatvės arba susirg
ti nėra tokia baisi nelai
mė, — gydytojams ligoniai 
nemoka, ir ligoninėse visas 
išlaikymas, gydymas ir net 
vaistai duodami nemoka
mai. Vaistus tenka pirkti 
tik kuomet gydaisi namuo
se; bet ir namuose besigy- 
dantys sunkiai sergantys 
ligoniai vaistus gauna ne
mokamai. Labai gaila, kad

HARTFORD, CONN.

Prieš mėnesį laiko mirus Laisvės choro nariui

Feliksui Repšiui
Jo mylėtasis choras reiškiame jam 
aukštą pagarbą ir jo giminėms 
ir artimiesiems gilią užuojautą.

Valdyba

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Juozui Masevičiui
Reiškiame užuojautą jo giminėms ir draugams

A. ir M. Kazlauskai 
Marcelė Zurbaitė 
Johanna Kandrotas 
Kristina Zurbaitė
B. ir L. Gumauskai

os tvarkos nededa to- 
turtinga' šalis kaip A- 

merika. Matyti, kad pa
prastų žmonių sveikata ir 
gyvenimu rūpinamasi ne
daug.

Tebūnie pasaulyje taika, 
o visa kita susitvarkys sa
vaime : žmogaus rankos mo
ka daryti stebuklus — su
kurti gerą gyvenimą. Ti
kėkime, kad jos sugebės pa
šalinti ir baisiausią žmoni
jos nelaimę—karą.

Jūsų Vytautas
1962—VII—25

Sesuo iš Liškiavos Dva- 
reckienei rašo:

Mano duktė, gal jau gir
dėjote, liko jauna našlė. 
Vyrą banditai užmušė. Li
ko keturi vaikai — vyriau
sias buvo 12 metų, o jau
niausias 3 metų. Vargo bu
vo, kai likom vienos mo
terys. Tik tarybinė val
džia pasirūpino — davė 
dukteriai darbą įstaigo
je. Tai taip ir gyvenome iš 
jos uždarbio, kol vaikai už
augo. Vaikus išmokė. Pas 
mus yra mokykla, tai buvo 
gerai pamokyti. Pas mus 
gyvena tik mažiausias, bet 
ir tas paliks mus. O vienas 
sūnus jau šiemet baigs 
jūreivystės mokyklą. Gi 
mergaitės abi dirba Vilniu
je. Užsidirba, bet turi daug 
ir išlaidų: reikia užsimokė
ti už butą ir apsirengti. 
Merginom daug reikia, nes 
nenori atsilikti nuo kitų.

Marcinauskiene Mare

Iš laiškų
Gerbiamoji Redakcija,

Nors gyvenu Kaune, o 
ne Elektrėnuose, vistik nu
sprendžiau parašyti laišką.

Esu aistringas kolekcio
nierius, renku atvirukus su 
įvairių pasaulio šalių miestų 
vaizdais. • Mano svajonė — 
užmegsti ryšį su Amerikos 
žemynu. Labai prašau per
duoti mano adresą Ameri
kos lietuviui, kuris domisi 
filokartija (atvirukų rin
kimu).

Nuoširdūs linkėjimai.
Jūsų Jonas Lipnickas 

Kaunas, 1962-VHI-4
Kaunas, Laisvės ai. 53 
Energetikos institutas 
Lithuania, USSR

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis apdovanojo 
medaliumi Dr. F. O. Kel
sey, kuri JAV valdžios var
du uždraudė plati n i m ą 
“Thalidomide” vaistų.

Londonas. — Mirė pa- 
skilbęs anglų golfininkas 
Archie Compston.

O. ir L. Čiuladai
A. Navickas
A. Dambrauskas
J. Šleivienė

• Aukščiausio Teismo sprendimas 
maldų mokyklose atžvilgiu

Aštri kontroversija, kilu
si kongrese ir visaihe 
te prieš Aukšči'dusfefdlWlš- 
mo nutarimą, k'įt^)Valstij'ų 
surašytos maldoš^iėšbšiose 
mokyklosė ’jrna’ rie įfagal 
Konstituciją, eina>ĮyilriAi su 
Amerikos tradicija;;Tačiau, 
kaip prezidentas Kenedis iš
sireiškė, yra svarbu palai
kyti Aukščiausiojo Teismo 
nutarimus, ar jie kam pa
tinka, ar ne.

Dalis kongresmanų rei
kalavo pakeitimo Konstitu
cijoje, kad maldos būtų leis
tos viešosiose mokyklose. 
Tačiau nėra tikra, ar Kon
gresas ir valstijos pakeis 
Konstituciją maldų viešosio
se mokyklose legalizavimui.

Individo religinės laisvės 
garantija pagal Konstituci
jos Pirmąjį pakeitimą yra 
lygiai giliai įsišaknijusi A- 
merikos principuose, kaip ir 
valstijų surašytų maldų 
praktika mokyklose. “Šia
me krašte,” teisėjas Hugo 
Black, išreikšdamas Teismo 
didžiumos opiniją, pasakė, 
“valdžia neturi jokios teisės 
surašyti oficialias maldas 
žmonėms krašte naudoti.”

Ši problema turi dvi fa
zes: teologinę ir teisinę. Kai 
kurie Teismo kritikai jas 
maišo. Sykį klausimui pa
siekus Aukščiausiąjį Teis-

Worcester, Mass.
Iš Aido choro susirinkimo

Liepos 31 d., dalyvaujant 
didžiumai choristų susirin
kime, nutarta vykti į New 
Yorką suvaidinti “Laisvės” 
naudai operetę “Lietuvai
tę.” . , ;

Operete graži, turi daug 
gražių dainų, kurių joks 
koncertas negalėtų pava
duoti. Aido choras ne tik 
šauniai dainuoja, bet moka 
ir vaidinti.

Aido choras yra užkvies
tas su šia operete ir į Men
telių, ir į Lawrencu.

Pamokas laikyti aidiečiai 
pradės rugsėjo 7-tą dieną, 
7 vai. vakare. Visi choris
tai įsitėmykite ir nepamirš
kite laiku ateiti, nes būsi
me užimti iki žiemos šven
čių. Paskutinis šios opere
tės vaidinimas įvyks gruo
džio 8 d. Lawrencu j e.

Įvykusiame choro meti
niame piknike visi choristai 
daug dirbome ir turėjome 
daug gražių svetelių. Vi
siems prisidėjusiems su dar
bu ir svečiams už atsilan
kymą labai ačiū. Choras 
yra labai dėkingas bostonie- 
tei K. Kazlauskienei už $5 
auką chorui. Dėkui už do
vanas L. Ausiejienei, A. Za- 
lubienei ir H. Smith. Di
delis ačiū Hartfordo Lais
vės chorui už atvykimą į 
mūsų pikniką dideliu busu, 
už atsivežimą daug svečių 
ir už atlikimą dainų pro
gramos.

Mes visi ir svečiai sveiki
name Laisvės choro moky
toją Wilma Hollis, kuri ne 
tik gražiai chorą sumokina, 
bet ir pati puikiai padainuo
ja. Ji padainavo porą gra
žių dainelių. Nežinantieji 
nenori tikėti, kad ji nėra 
lietuvaitė. Laisvės chorui 
mes esame skolingi už tal
ką, ir kada nors jam atsi
teisime.

J. M. L.

Maskva. — 1961 metais 
455 TSRS sportininkų gru- 
p ė s dalyvavo varžybose, 
kurios įvyko 51-j e šalyje. 

mą. ,ar leistina pagal įsta- 
tyn^gjį HHi^rko valstijai 
per Mokyklų Valdybą para
šyti1 maldą iKjbs ■ vartojimą 
iltį k Peip ti* ’į■ m o k y fe i* a š po 
vaištijoš" s’aWidbihu1 'iftbkytO- 
jiy.y^fįpvybe, mokiniai 
ir yra (.nuo maldos atlei
džiami, Aukščiausiasis Teis
mas turi balsuoti, kad mal
dų vartojimas yra ne pagal 
Konstituciją. Ir jis taip bal
savo beveik vienbalsiai (še
ši balsai prieš vieną). Tai 
yra religija pagal valstybės 
prisakymus, ir tai kaip tik 
Pirmųjų Konstitucijos Pa
keitimų autoriai buvo už
draudę. Aukščiausiojo Teis
mo nutarimas buvo ne prieš 
meldimąsi, bet prieš valstijų 
surašytas maldas.

Aukščiausiojo Teismo nu
tarimas liečia daugiau kaip 
pusę viešųjų krašto mokyk
lų. Apie 50c/o mokyklų ne
turi jokių maldų, o apie 
50% likusių mokyklų mal
dos yra kalbamos 17% visų 
klasių.

Šios statistikos tačiau ro
do didelių netikslumų. Va
karuose maldos yra kalba
mos 91% visų mokyklų, vi
durio vakaruose nėra visai 
meldžiamasi 74% mokyklų. 
Pietuose yra meldžiamasi 
,89% mokyklų, o Rytuose— 
8%.

American Council

Plymouth, Pa.
L.L.D. ir L.D.S. kuopų 

antras piknikas įvyks rug- 
piūčio (August) 26 dieną, 
toj pačioj vietoj—V. Kaz
lauskienės gražioj farmu- 
kėje. Pikniko: pradžia, kaip 
ir visuomet, apie 12-tą vai.

O kadangi ^ šios vasaros' 
jau bus paskutinis pikni
kas, tai rengėjai sako, jog 
šis piknikas už praeitą bus 
daug šaunesnis ir prašmat
nesnis.

Mieloji vasarėlė jau bai
giasi, tai užbaigkime ją 
linksmai ir naudingai,

Taigi, kievčiame draugus, 
drauges ir visus mūsų sim- 
patikus ir arti ir iš toli da
lyvauti su mumis.

Širdingai prašome,
Pikniko Rengėjai

L.D.S. ir L.L.D. kuopų 
susirinkimai įvyko rugpiū- 
čio 5 d. M. Navickienė per
skaitė abiejų kuopų proto
kolus.

Kuopų komitetų ir komi
sijų išduoti raportai paro
dė, kad organizacijose vis
kas tvarkoj ir kad nors ir 
neskaitlingos mūsų kuopos 
nariais, tačiau krutame, 
darbuojamės, kiek galime. 
Šiame susirinkime nutarė
me finansiniai paremti mū
sų laikraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir apsigynimo fon
dą. Taip pat nutarta su
ruošti dar vieną pikniką, 
kuris įvyks rugpiūčio 26 d.

Smagu pranešti, kad šiuo 
tarpu mūsų organizacijų 
visi nariai yra sveiki.

V. Žilinskas

Iš pelenų ir suodžių
Dideliuose pramonės ra

jonuose dirbtuvių kaminų 
filtruose susikaupia daug 
pelenų ir suodžių nuosėdų. 
JAV-ose iš jų pradėta ga
minti keramines plyteles. 
Išplakus jas su molio skie
diniu ir pakaitinus, gauna
ma puri, lengva, labai at
spari keraminė medžiaga, 
kurią lengva šlifuoti. Ši 
medžiaga ypač plačiai nau
dojama dekoratyvinių de
talių gamybai!

New Haven, Conn.
Parengimas

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 32 kuopa ruošia 
pietus su programa. Įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., L. 
S.:Klubęf,!^4? 'ĘpąiR st., New 
Haven.-, i jĮęę^eptinė pro
grama. j įę špkįiąKE Yra už
kviestas ;“Laisvę^”:,ęhoras iš 
Hartfordo. Bus ir daugiau 
įvairumų.

Manome, kad turėsime 
svečių ir iš New Yorko, gal 
būt ir iš “Laisvės” štabo. 
Vėliau parašysime plačiau.

J. Kunca

Norwood, Mass.
Liepos 20 d. staigiai mi

rė senas “Laisvės” skaity
tojas Kastantas Janavičius, 
gyvenantis po numeriu 33 
Cedar St., Norwoode. Mirė 
sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Jo žmona mirė metai laiko 
anksčiau. Nors Janavičius 
buvo laisvų minčių žmogus, 
bet vaikai palaidojo su baž
nytinėmis apeigomis. Velio
nis buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw koplyčioje ir palaido
tas liepos 23 d. Norwoodo 
Highland kapinėse.

Paliko dideliame liūdesy
je sūnus, vieną dukterį, žen
tą ir keletą anūkų.

Amžinos ramybės Kastan
tui, o šeimai reiškiu užuo
jauta liūdesio valandoje.

•

Liepos 28 d. automobilio 
nelaimėje žuvo norwoodietė 
Pranciška Ramanauskienė, 
69 m. amžiaus. Tą dieną ji 
važiavo su savo vyru Pranu 
Ramanausku. Mašina kažin 
dėl kokios priežasties liko 
nesuvaldoma, atsimušė į 
stulpą ir apvirto.

Ramanauskienė buvo vie
toje užmušta, o jos vyras li
ko gyvas, bet smarkiai su
trenktas.

Velionė buvo pašarvota 
taipgi P. H. Kraw koply
čioje. Liepos 31 d. palai
dota Mt. Hope kapinėse.

Paliko dideliame liūdesy
je vyrą Praną ir dukterį Al
ma.

Šeimai reiškiu gilią užuo
jautą, o velionei — amžinos 
ramybės.

M. Uždavinis

Worcester, Mass,
Pampuškų ir žaismių 

pramoga
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

19-tą dieną, Olympijos 
parke bus nepaprasta die
na—pampuškų ir žaismių 
pramoga. Ją rengia Lietu
vos sūnų ir dukterų, drau
gijos Moterų skyrius. O kas 
gi nežino šio skyriaus mo
terų sumanumo ir darbštu
mo! Jų pramogoj bus vis
ko pilna — ir žaismių ir 
visokiausių gardėsių. Čia 
visi smalsuoliai galės pui
kiausiai pasmaguriauti ir 
pažaisti. O kas gi to neno
ri?

Olympijos parko entuzi
astės visus kviečia ir labai 
laukia ir šį sekmadienį 
smagiai praleisti šiame ža
viame Olympijos parke — 
worcesterieciu palangoj!

M.

Greičiausiai augąs augalas
Kalifornijos pakrantėse 

yra paplitusi lapuota jūros 
žolė. Pasiekusi vandens 
paviršių, ji kiekvieną die
ną gali p a a a u g t i iki 50 
centimetrų, tuo tarpu bam
bukas užauga tik apie 30 
centimetrų.

Paryžius. — Prie Vidur
žemio jūros gaisras sunai
kino 7,500 akrų, miško.

CLEVELAND OHIO

Mirus

Joseph Palton-Paltanavičiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo tėvams 

Agotai ir Jurgiui, broliui Jurgiui ir jo šeimai Pal
tanavičiams, taipgi visiems Jo artimiesiems gimi
nėms ir draugams,

V. Daraškienė f" C. Plausk
V. Pocevičieno R. Yurkšaitienė
M. Brazis A. ir J. Yurka
A. ir 0. Sarulis B. Doran
Anna Wahl 0. Stam
Anna Šūsnis J. Vajera
Anelė Žukas M. Garbinčicnė
J. ir 0. Eitutis D. ir J. Kripai
S. ir 0. Kazilioniai S. ir 0. Saldauskai
M. Martin E. Gabrunienė
S. ir K. Mazan P. Bagis
J. Stripeika Tony ir H. Šūsniai
Teresė Kelinė A. ir A. Salin
J. Webra J. Vilčinskai

Svarbus pranešimas lietuvių 
or ganizaei j oms

Malonu pranešti, kad šio
mis dienomis gavau didelį 
kiekį naujų filmų iš Lietu
vos. Filmai daryti 1939, 
1960 ir 1961 metais. Jų pa
vadinimai yra:
“Spalis” (dokumentalus fil

mas) ; “Kovos keliu,” “Ma
no draugai,” “Tarybų Lie
tuva” (kronikiniai filmai); 
“Jaunystės dainos” spalvo
tas), ir keletas kitų.
Visi yra labai gražūs, kal

banti, su dainomis, šokiais 
ir sportu.

Oras greitai pasidarė pa
lankus rengti filmų rodymo 
vakarus. Aš sutiksiu visur 
atvažiuoti ir visoms organi
zacijoms patarnauti. Filmus 
galite pasirinkti iš čia su

kultūriniam ryšiam
Maskva. — Kryme, prie 

juodosios jūros, yra jau
nuolių stovykla “Sputni- 
kas”. Tarybų Sąjungos jau
nimo ir kultūros organiza
cijos draugiškai priima į 
“Sputniko” stovyklą kitų 
šalių jaunuolius, o savo 
jaunimo grupes pasiunčia į 
kitas šalis.

“Sputniko” stovyklon at
vyko apie 20 Jungtinių Val
stijų jaunuolių iš Young 
Men’s and Young Women’s 
Christian Associacijų. Jiem 
vadovavo dr. Chester Wick
wire, iš Johns Hopkins uni
versiteto religijos dėstyto
jas.

Amerikiečiai buvo gra
žiai priimti ir jiems pa
teikta užsilaikymo taisyk
lės. Bet tik kelios dienos 
prabėgo ir jie pradėjo pla

Philadelphiečių sąskrydis
Rugpiūčio 19 d. philadelphiečiai turės sąskrydį 

pas Ramanauskus Sellersvillėje, Pa. Ramanauskai no
rėtų turėti svečių ir iš toliau. Ne per toliausia iš New 
Yorko ir iš New Jersey nuvažiuoti į Sellersville, Pa. 
Tas miestelis yra tarp Philadelphijos ir Eastono.

Kelrodis automobiliais važiuojant: Nuo New Yor
ko miesto ir New Jersey važiuokite 22 keliu iki Somers- 
ville, nuo Somersville važiuokite 202 keliu iki 309 kelio, 
į 309 kelią sukite po dešinei ir važiuokite iki Sellersville. 
(Dar prieš Sellersville Lambertsvillėje pervažiuosite til
tu Delaware upę). Tik pervažiavę Sellersville miestuką 
sukite po kairei į kelią 563 ir juomi pavažiavę apie 2 
mylias, rasite keliuką Lonely Road. Sukite į jį po kairei, 
ir tuojau ant kampo rasite Ramanauskų farmą.

Pasirūpinkite newyorkieciai pasimatyti su Rama
nauskais ir philadelphiečiais rugpiūčio 19 d. Sellersvil
lėje.

Reporteris
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minėtų. Aš galiu jums fil
mus rodyti pilną vakarą— 
apie 3 valandas.

Jau susitarta ir filmai bus 
rodomi šiuose miestuose:

Brooklyn, N. Y., Schwa- 
ben Hall, rugsėjo 8 d., 7 vai. 
vakare.

Ozone Park, N. Y., “Lais
vės” salėje, rugsėjo 29 d., 7 
vai. vakare.

Binghamton, N. Y., spalio
13 d., Lietuvių salėje.

Rochester, N. Y., spalio 14 
d., Lietuvių salėje.

Prašau greitai kreiptis 
prie manęs, kad galėčiau vi
sus tinkamai patenkinti.

Rašykit: J. Grybas, 102- 
02 Liberty Avenue, Ozone 
Park 17; N. Y.

tinti brošiūras, kurstan
čias prieš TSRS.

“Sputniko” vedėjai suė
mė juos ir ten pat suruošė 
“organizacinį teismą”. Kal
tino amerikiečius, kad jie 
nesilaiko taisyklių, ardo 
draugiškumą, paneigia pa
sitikėjimą, traukia paveiks
lus prastesnių vietų, kad 
paskui niekinti tarybinę 
santvarką ir užsiima šnipi
nėjimu militariniais sume
timais. Apie jų elgesį buvo 
pranešta ir per Maskvos 
radiją.

Bona. — Manevruose su
sidūrė du vakarų vokiečių 
sprūsminiai karo lėktuvai 
ir žuvo 6 lakūnai.

Paryžius. — Per vieną 
savaitę metė rūkymą 
19,000 žmonių.

i



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Paryžiaus spauda 
apie lietuvius

Bičiuliai iš Paryžiaus par
vežė lauktuvių žinutę iš “Le 
Monde.” vieno įtakingiausio 
prancūzu laikraščio: “Les 
femmes sovietioues bruni- 
ront tout habillees” — kas 
maždaug išeitų: “Tarybinės 
moterys nudegs saulėje ne- 
šiodamos drabužius.” Laik
raštis duoda žinią iš Mask
vos, jog Lietuvoje tekstili
ninkai išrado tokią medžia
gą, kuri praleis ultraviole
tinius saulės spindulius. No
rint gražiai įdegti saulėje, 
nebereikės važiuoti paplūdi- 
min, o užteks pasivaikščioti 
alėjomis.

Lietuva jiems svetima
Rodant Lietuvos vaizdus 

be galo įdomu stebėti, kaip 
kas į ką reaguoja — kaip 
čia auk š t u o s i u s mokslus 
baigęs “lietuviškas” jauni
mas be jokio susidomėjimo 
^lebi Lietuvos architektūri
nius paminklus, universite
tus, gyvenimo pažangą. Bet 
tas jaunimas—“Ach—Uch” 
džiūgauja ir alpsta, jei jiems 
rodomos nuotraukos iš Pa
ryžiaus ar Šveicarijos. Ki
tas įdomus dalykas, kad 
Žakevičiaus, Railos, Impule-; 
vičiaus, Paškevičiaus kartos 
lietuviai — net žmonės, turį 
vardą kaip “kilnūs savo 
profesijos ir patriotizmo ži
novai,” lyg toj pasakėčioj, 
“Vagie, kepurė dega,” puo
lasi protestuoti, jei rodo
mos nuotraukos iš atsitikti
nai, Lietuvoj besilankant, 
užtiktų karo metu sušau
dytų civilių žmonių masinių 
kapų atk as inėjimų. Tai, 
girdi, “neobjektyvu,” “neetiš
ka,” “propaganda,” ir t. t. 
Tai yra baisūs vaizdai, rei
kalaują kiekvieną žmogų, 
lietuvį ar nelietuvį, per-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

mas tikinčiųjų kišenių. Talkon, 
kaip ir paprastai tokiuose at
sitikimuose, bus pasikviestas 
velnias tikinčiųjų suminkštini
mui.

Reikia žinoti, kad čia reikės 
gražios krūvos dolerių, girdi, 
nemažiau kaip $350,000!

Niekas nesako, kad komu
nistai, kur jie bebūtų, ką jie 
bedarytų, priklauso balamūtų 
kategorijai. Bendrai paėmus, 
jie pusėtinai gudrūs.

Bet kad jie būtų velniškai 
gudrūs, tai bus naujiena. O 
kaip tik tokiais juos paskelbė 
vienas kunigų dienraščio bend
radarbis.

Kuomi jis remiasi? Ogi tuo- 
mi, kad jau dabar komunis
tai esą toli pralenkę mūsų 
Ameriką su savo propaganda 
į naujos Afrikos žmones. Per 
savo radiją jie į tuos žmones 
kalbą visomis tų žmonių kal
bomis, o “Amerikos balsas” te
mokąs beveik tik anglų ii 
francūzų kalbas.

Jonas Grybas sakosi jau vėl 
turįs visą glėbį labai gražių 
naujų filmų iš Lietuvos. Juos 
galėsiąs parodyti visur, kui 
tik bus pakviestas. Pirmiau
sia keletą jų parodysiąs pa
čiame Brooklyne tuojau po 
“Labor Day.”

Tuojau oras visur atvės. Jau 
dabar kolonijų veikėjai pradė
kite rūpintis tų filmų parody
mu. Susisiekite su Jonu ir su
sitarkite dėl laiko.

Raketieriai iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos nežada eiti iš 
biznio. Jie sako, kad dar 
yra kvailių, kurie jiems pini
gų duoda, tai kodėl juos ne
paimti ?

Kiekvienas raketas parem
tas kvailiais. O ALTo raketas 
paremtas pačiais kvailiausiais 
kvailiais. Per ištisus dvidešimt 
metų jie aukoja šimučio ir 
Grigaičio bizniun

! svarstyti visas tas priežas
tis, kurios privedė prie to-

■ kių dalykų. Pajiesyj, prie 
Garliavos, žavingoj vietoj,

I rodomi išdėstyti prieš 22 
| metus sušaudytų (kieno ?) 
civilių, be teismo, žmonių 
kaulai iš tikro šaukiasi vi
su, ne tik “dangaus kerš
to!..”

Reikalauja atšaukti...
Nacionalistai išeiviai, ku

rie net neslepia savo anti- 
į semitizmo, vargiai ar ko- 
' mentuos savo spaudoj žinią, 
jog jų “didžiausias bičiulis 

I ir Lietuvos draugas” sena
torius Thomas J. Dodd (su 
“daly” smailais ūsais), ku
rio “loska” neseniai buvo iš
rūpinta Lietuvos laisvintojų 

, audiencija pas skep t i š k a i 
i nusiteikusį prezidentą Ken- 
nedį, taigi, tas “didžiausias 
šių lietuviu bičiulis” senato- c

rius Dodd iš Connecticut, 
šiuo kartu gaudydamas žy
dų amerikiečių balsus, pa
reikalavo, kad JAV-bės at
šauktų (!) savo pasiuntinį 
iš Maskvos. Senatorius 
Dodd yra, mat, vienas iš 
JAV žymiųjų “ekspertų,” 
kurie savo “informaciją” 
gauna iš jam panašių eks
pertų. “Girdi,” turime Ta
rybų Sąjungai duoti supras
ti, kad mums nepatinka 
ant-semitizmas, ir lai TSRS 
dėl to susirūpina.” Anti
semitizmu kai kuri Ameri
kos spauda vadina tai, kad 
dabar TSRS mirtimi bau
džiami valiutos ir dolerių 
spekuliantai, k u r i ų dalis, 
kaip tyčia, būna žydiškomis 
pavardėmis. Tik ko dažniau
siai nežino žydų globėjai 
senatoriai Lehman ir Dodd, 
kad šitie spekuliantai ne
praktikuoja net žydų tikėji
mo, bet tik vieną “grobti, 
grobti”' tikėjimą.

Vailokaičio direktorius 
tebesitiki “komunistų 

saulėlydžio”
“Tėviškės žiburiuose” To

ronte kartais rašo toks Jo
nas Matulionis, “ponų Vai
lokaičių” didelis gerbėjas, 
jų banko buvęs direktorius, 
aišku savaime, ir krikščio
nių demokratų diktatūrinės 
partijos vienas veikėjų, 
Ostlando Lietuvoje vienas 
“tarėjų.” Jonas Matulionis- 
žiugžda aiškus pesimistas. 
Jo straipsniuose nuolat 
priekaištaujama Amerikos 
Valstybės d e p a r tamentui, 
kad šis nepaskelbia karo 
Tarybų Sąjungai, o dabar, 
prisitaikindamas prie “mo
dernesnės linijos,” pradėjo 
išvedžioti, kad, tiesą sa
kant, jau nebėra reikalo, 
nes “komunistams saulėlei
dis.” Girdi, dar biskis, ir 
komunizmas visai sugrius... 
Ir vėl atsikurs Kaune “lai
kinoji sostinė” su ponų 
Vailokaičių ir krikščionių 
demokratų partijos bankais, 
vėl subujos didžiausias lie
tuviškas biznis — kleboni
jos, kurios investuos lietu
vių mamyčių litukus pas 
kolegą kunigą Juozą Vailo
kaiti ! v

Ką sako “frontininkų 
ekspertai apie “padėtį 

Lietuvoj”
Skaitome, kad štai “Lietu

vių fronto bičiuliai,” vado
vaujant pačiam jų prana
šui, buv. literatūros docen
tui J. Ambrazevičiui, alias 
Brazaičiui, poilsiaus ir pra
ves rekolekcijas prie vieno 
gražiausio Kanados ežerų. 
Ir jie ne vien tik poilsiaus, 
manykite, bet skaitys tokias 
gražiai skambančias paskai- 

I tas kaip “Bendruomenė ir 
kova dėl laisvės” (bene 
“laisvės nuo krikščioniu de
mokratų uzurpacijos?), ar
ba “Kūrėjas lietuvis anuo 

■ ir dabartiniu metu,” arba 
net visai, romantiškai leis > 
“Tėvynės p r i s i minimo ir 
partizanų dieną,” kurios 
metu pranešimą padarys to
kie “ekspertai” kaip nese
niai iš Lietuvos pasišalinęs 
inž. Miklovas, prieš 22 me
tus dr. J. Grinius, V. Vai
tiekūnas ir Aloyzas Baro
nas, “Drauso” v i s a ž i n ą s 
redaktorius ir juokdarys. 
O sutemus bus “Partizanų’ 
vakaras”! Už tai ir kape
lionu apsirūpino... Jie visi 
esą ateitininkai, siekią ne 
tik “atsinaujinti Kristuje,” 
bet ir dominuoti diktatūriš- 
kai visą lietuvišką bendruo
menę. O tam tikslui visos 
priemonės geros.

Tarybiniai plakatai 
dėmesio centre

Būnant Lietuvoje, teko 
nugirsti, kad tarybinio pla
kato mene pirmauja pabal- 
tiečiai, o tarp jų lietuviai 
dažnai laimi pirmąsias vie
tas. Neseniai “The New 
York Times” rašė, kad As
bury Park, New Jersey 
valstijoje, vykusioje plaka
tų iš viso pasaulio parodo
je tarybiniai plakatai susi
laukė ypatingo susidomėji
mo. Jie buvo pirmieji iš
parduoti kolekcionieriams.

Drobnys apie “padėtį 
Lietuvoj’

Valstybinio plano Komi
sijos pirmininkas A. Drob
nys neseniai “Tiesos” kores
pondentui pasakojo tokius 
dalykus, kad jų tikrai ne
drįso nei cituoti, nei minėti 
“išeivijos padėties Lietuvoj 
ekspertai.” Drobnys tvirti
na, kad lietuviškas žemės 
ūkis esąs jau dabar gerai 
industrializuotas, per ketve
rius metus pagamino dau
giau mėsos ir pieno nei bet 
kada pagaminusi prieškari
nė Lietuva. Pramonė ga
minanti savosios produkci
jos 12 kartų daugiau nei 
prieškarinė Lietuva 194 0 
metais.

Pirmininkas taip pat žy
mėjo, kad švietimas Lietu
voj esąs pastatytas taip ge
rai, kad skaičiuojant atitin
kamai gyventojų skaičiui, 
lietuviukų mokosi daugiau 
nei Anglijoj, Prancūzijoj; 
Italijoj.
Verčia tarybinius žurnalus

Kaip praneša Valstybinė 
Mokslo fondacija, daugiau 
kaip 120 tarybinių žurnalų 
yra išverčiami iš rusų ir ki
tų kalbų į anglų kalbą ir 
duodami naudotis moksli
ninkams Amerikoje. Pra
nešdamas šią žinią “The 
New York Times” nurodo, 
kad TSRS mokslo tyrinėji
mai vyksta 1,729 institu
tuose, 494 lauko ir bandy
mų stotyse ir 1,605 kitose 
tarybinėse organizacijose. 
Šitą vertimo darbą atlieka 
rusų ir kitų bėgliai moksli
ninkai, kurie, vietoj patys 
dirbę tą tyrinėjimo darbą 
tėvynėj, verčiau pasirenka 
“amerikonišką gyvenimą,” 
nei darbą savo tautai ir 
mokslui.

Tai ir redaktoriai
Neseniai keturi amerikie

čiai provincijos laikraščių 
redaktoriai lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, kur jie buvo pri
imti premjero ir vežiojami 
po daugelį tarybinių res
publikų. Parvažiavę, j i e 
tuoj pasisiūlė pasikalbėji
mui su prezidentu, kad pa
pasakotų, ką jie “žino apie 
Rusiją ir rusus”... Blo
giausia ir’syra tas, kad jie

(Specialiai “Laisvei”)
Pasiilgom svečiij turistų 

iš Amerikos. Lietuvoje visi 
jų laukia nesulaukia.

Bet štai prieš ketvertą 
savaičių atvyksta visų la
bai laukiamas — mielasis 
Laurynas Kapočius, Tarybų 
Sąjungos pasiuntinys Va
šingtone, antrasis ambasa
dos sekretorius. Plataus 

i kalibro žmogus! Teko man 
laimė ir privilegija gerai 
pasikalbėti su mielu draugu 
ir bičiuliu. Tarp kitko, drg. 
L. Kapočius pareiškė, kad iš 
Amerikos šią vasarą bus 
keletas pavienių turistų.

Jis mane ir nuvedė į Vil
niaus viešbutį, į atskridusių 
svečių kambarį: štai Jonas 
Petruškevičius su žmona, 
monteliečiai. Senokai besi
malę, atpažint nelengva. 
Bet maloniai pasišnekėjom, 
senesnius laikus prisimi
nėm ir pasidarėm vėl ar
timai pažįstami draugai. 
Kaip man įdomu, malonu!

Draugas — veteranas pa
žangietis darbuotojas, jau 
pensininkas. Jis plačiai ži
nomas savo gausiom kores
pondencijom—Jaunučio sla
pyvardžiu. Gerai rašo, ge
rai informuoja.

—Mes jus, daktare, gerai 
atsimenam: kelis kartus 
kalbėjot Monteloj, Heverhi- 
ly ir apylinkėj, sveikatos 
klausimais. Įdomu būdavo! 
Būdavo ir juokų.

Draugė Petruškevičienė 
šypsosi:

—O kaipgi! buvo juokų, 
ypač kai daktaras kalbėda
vo! skyrium moterim, o vy
ram vėl skyrium.

Besišnekėdami, prisimi
nėm keliolika draugių ir 
draugų. Kitų jau nebėr, o 
kiti tebekruta: kiek kas gali. 
Draugas Petrtl š k e v i č i u s 
kryptelėjo galvą:

—O žinote, daktare —O- 
limpijos parką žadame par
duot. Jūs buVote žinote ta 
parką. Taigi. Aš nepatariu 
parduot: taigi mūsų judėji
mo centras, per tiek me
tų tradicija pasidarė. Ir 
draugas Bimba nepataria, 
sako: laikykitės, neparduo- 
kite Olimipijos parko... Bet 
kažin, kaip ten išeis. Sunku 
išlaikyt, nėr kam dirba, nėr 
kam prižiūrėt. Žmoneliai 
sirginėja, sensta. Biznio ne
daug.

—Tamsta tik dabar atva
žiavot?

—O, ne. Mes čia jau sa
vaitė. Buvom, matėm Pir
čiupį, muziejuką. Buvom 
Paneriuose, Trakuose. Isto
rinės vietos! Kiek ten krau
jo pralieta! Matėm kolū
kius, fabrikus, kaip čia 
smarkiai stato didžiulius na
mus. Visur tik juda kruta 
žmonės. Laukuose kaip šau
niai javus doroja, šieną. Vis 
mašinos, traktoriai, kombai-. 
nai. Smarkiai žengia pir
myn Lietuva.

—Ar matėt ir Lenkiją?
—Matėm. Miestuose nie

ko sau, bet laukuose ne. 
Ten matosi atsilikimas. 
Daug kur senoviškai eina 
darbas, su arkliais, su dal
giais, pjautuvais. Ir žmonės 
Lenki j o j labiau suvargę, 
menkiau apsitaisę...

Mums besišnekant, išėjo 
draugas L. Kapočius: turįs 
apsitvarkyt, į kelionę pasi- 
rengt. Tuoj žadėjo sugrįžt. 
Tuo tarpu atėjo Draugijos 
su užsieniais kultūrinių ry
šių darbuotojas. Paskambi
no šen ten, išėjo su draugu

net nežino skirtumo tarp 
“Tarybų Sąjungos ir Rusi
jos,” tarp “rusų ir tarybi
nių piliečių/'

Svečiai iš Amerikos
Petruškevičium. Irgi netru
kus sugrįšiu.

Dabar tik draugė Petruš
kevičienė ir aš. Ji irgi ruo
šiasi. Gal teks į Maskvą 
nuvykti...

—Ilgai dar žadate čia pa
buvoti ?

—Gal porą savaičių, pa
žiūrėsime. Ką lig šiol ma
tėm Lietuvoj, labai mum 
patiko! Visai kita Lietuva! 
Neatpažintum! Aš dar bu
vau maža, kai išvažiavau iš 
Lietuvos. Ką besakyt. Kaip 
sapnas pasikeitė viskas...

Atsisveikinau. — Gal dar 
susitiksime. Būtų labai 
malonu. Aš dažnai į jus pa
žiūriu “Laisvėj,” “Vilny”... 
Aukotojų pavardė, piknikų, 
koncertų aprašymai. O jū
sų Montelos vyrų choras at
vaizde kaip šauniai atrodo! 
Vyrai, bra, kaip ąžuolai. 
Dainuoja ir dainuodami ne
sensta taip greit. Dainavi
mas sveikatą taiso!

—Gal būt.
Faktas. Dainavimas pa

deda kraujo apytakai, visą 
organizmą gaivina.

Darbštieji draugai- 
Stasys ir Vincas

Jūs užeikite į Kultūrinio 
Centro pastatą Ozone Par
ke, ir beveik kasdien maty
site darbiniais drabužiais 
apsirengusį ir besitriūsian- 
tį Stasį Titenį. Jūs rasite 
visas duris ir visus langus 
naujai nudažytus. Tai vis 
mūsų Stasio uolus darbus. 
Pradėjo pro langų šonus ir 
viršų vanduo į vidų sunk
tis. Reikėjo užtaisyti. Čia 
irgi pasidarbavo mūsų mie
lasis Stasys. Ir kur tik koks 
reikalas iškilo ryšium su 
pastato apžiūrėjimu, mū
sų Stasys apsirengs darbi
niais drabužiais ir imsis 
darbo. Taip jis dienų die
nas praleisdavo senajame 
name Atlantic Avenėje, taip 
jis nenuilstančiai dienų die
nas rūpestingu darbu pra
leidžia šiame name Liberty 
Avenėje. Tai tikrai vienas 
iš pačių rūpestingiausių 
draugų. Mes visi esame 
jam labai dėkingi. Juk rei
kia atsiminti, kad jis tiek 
darbo įdeda savanoriai.

Taip pat name jūs daž
nai sutiksite Vincą Čepulį. 
Dažnai jis, mažiausia kartą 
per savaitę, atvažiuoja ir 
salę, koridorių, išvietes, 
virtuvę ir visą namą apva
lyti. Tai irgi be galo rei
kalingas darbas. Reikia 
atsiminti, kad mes apmo
kamo namo prižiūrėtojo ne
turime, nesamdome. Vinco 
darbas sutaupo įstaigai ne
mažai lėšų.

Laimingi, mes esame, kad 
turime tokius rūpestingus 
ir nuoširdžius draugus kaip 
Stasys Titenis ir Vincas 
Čepulis. Jie šita mūsų visų 
■įstaiga rūpinasi kaip savo 
namais. Rep.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos susirinkimų ne
buvo per du mėnesiu. Sekantis su
sirinkimas įVyk£ Rugsėjo-Septem- 
ber 6 d., Liet. /raut. name. Nariai 
apsižiūrėkite, kįhd nebūtumėte su- 
sispendavę, ateikite j susirinkimą ii’ 
užsimokėkite duoklę.

-r Geo. Shimaitis
LLD 6 kuopos susirinkimas yra 

nukeltas iš rugsėjo 3-čios i rugsėjo 
10 d. Nariai malonėkite ateiti j 
susirinkimą, pasitarsime dėl veik
los ateityje. « 
■" Labor Day piknikas {vyks sek
madienį, Rugsėjo-Sept. 2 d., Ramo- 
va Parke, rengia Montello Vyrų 
Dailės grupė ir Liet. Taut. Namo 
draugovė. (Kviečiame vietinius ir iŠ 
apylinkės atsilankyti.

Rengimo Komitetas (65*67)

Atvirukas tiesiai iš 
Japonijos sostinės

Kaip žinia, į Japonijos 
sostinėje Tokio vykstantį 
kongresą prieš atominius 
ginklus yra nuvykusi ir 
mūsų įžymioji veikėja kali- 
fornietė Ksavera Karosie- 
nė. Pirmadienį Lietuvių Li
teratūros Draugijos sekre
torius Jonas Grybas gavo 
nuo jos atviruką su sveiki
nimais. Ji rašo:

“Beveik per 8 valandas 
suklaidinti studentai (ma
žuma jų) šturmavo suva
žiavimą, bet taikos sueigos 
neišardė”.

Vadinasi, Japonijos reak
cinės jėgos, pagalba gru
pės studentų, norėjo taikos 
sąskrydį suardyti. Gerai, 
kad jiems tos biaurios pa
stangos nepavyko.

SVEIKINA
Sveika Lilija! Mes čia 

(pas Walterio motiną H. 
Žukienę, Binghamton, N. 
Y.) praleidžiame gražiai 
atostogas. Walteris jaučia
si gerai. Geriausių linkėji
mų visiems laisvieči a m s 
nuo visų čia. Mylda Žukas

Puošnios buvo Billing 
B. Bready vestuvės
Rugpiūčio 4 d. susituokė 

Billing B. Bready su Mary 
Stoffa.

Billing B. Bjready yra ge
rai žinomas New Yorko pa
žangiesiems lietuviams, nes 
jis dar jaunuoliu būdamas 
dalyvaudavo Aido chore, ir 
jo šokėjų grupėje. Jo tėvai: 
C. ir B. Bready ir dabar 
dar dainuoja Aido chore ir 
yra veiklūs žmonės kitose 
organizacijose.

Billing B. Bready yra 
baigęs New- York universi
tete inžinieriaus«mokslą su 
Masters degree:■ (laipsniu) 
ir jau dirba savo profesijo
je, turi pastovų ir gerai ap
mokamą darbą. ’

B. Bready sau už gyveni
mo draugę pasirinko Mary 
Stoffa, Čekoslavų tautybės, 
gyv. Jackson Heights, N. Y.

Vestuvių šaunus pokylis 
įvyko “Dantes” puošnioje 
salėje, Jackson Heights, 
kur dalyvavo apie 150 rink
tinių svečių įvairių tautų. 
Pokylis buvo labai draugiš
koje nuotaikoje. Jaunave
džiai medaus mėnesį pra
leis Nassau saloje. Sugrįžę 
apsigyvens Woodhaven, N. 
Y., nuosavam name.

Linkiu Billing ir Mary 
Bready sėkmingo ir gau
singo šeimyninio gyvenimo.

Aidietis

Už $1.50 minimum 
darbo užmokestį

Niujorke prasidėjo pla
tus masinis judėjimas už 
įvedimą minimum $1.50 už 
darbo valandą. Praėjusią 
savaitę prie miesto rotušės 
įvyko visa eilė demonstra
cijų. Darbininkai nori pa
veikti Miesto tarybą, kad 
ji tokį nutarimą padarytų. 
Tokį sumanymą į Tarybą 
įnešė Theodore Weiss. Su
manymą tvirtai palaiko 
darbo unijos.

Kadangi miesto majoras, 
Wagneris buvo išvykęs į 
Europą, tai miesto Taryba 
klausimo svarstymą atidė
jo. Bet jis dabar sugrįžo ir 
organizuoti darbininkai pa
darys naują spaudimą.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pi** 
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

6 p.—-Laisvė {Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 14, 1962

Ar vyksite su mumis į 
pajūrį pietauti ir 
popietę praleisti? A K c* . TIšvažiavimą rengia LLD 
kuopa. Tai bus ateinantį 
sekmadienį, rugpiūčio 19 
dieną. Bus dubti dideli pie
tūs. Vieta: gražiausias miš
kas prie pat jūros kranto, 
prie puikių maudynių.

Išvažiuosime nuo ’’Lais
vės” salės 10 vai. ryto.

Būtinai turite užsisakyti 
vietą iš anksto—juo grei
čiau, tuo geriau. Tatai gali
te padaryti per mūsų kuo
pos veikėjus Joną Grybą, 
Vincą Venckūną ir Kl. 
Briedį

Vietą galite užsisakyti ir 
telefonu pašaukdami Gry
bą. Dienos laiku: MI.1-6887, 
vakare VI. 9-5428.
: Rengėjai

Išvyko atostogauti
“Laisvės” redakto rius 

Rojus Mizara su žmona 
Eva pasiėmė dvi savaites 
atostogų. Girdėjome vyksią 
kur nors už didmiesčio lais
vai nuo triukšmo laiką pra-^ 
leisti. Linkime abiems lai
mingų ir linksmų atostogų.

Miami, Fla.
Klubo naudai parengimas
Svarbus parengimas dėl 

L. S. Klubo. Rengia John ir 
Mary Koch, paminėjimui 
jų abiejų gimimo dienų šį 
mėnesį ir 24 metų vedybi
nės sukakties. O dabartiniu 
laiku yra reikalingi pinigai 
klubui. Taigi, netik kad nuo 
virš minėto pikniko bus 
skiriamas pelnas klubui, 
dar J. ir M. Koch supirks 
ir visą maistą. Klubo gas- 
padinės pasirengė paga
minti skanių įvairių vaišių, 
kad patenkinus atsilankiu^ 
sius.

Piknikas atsibus šio mė-A 
nėšio 19-tą dieną, Žekonio 
sode. Klubo apšvietos ko
misija parengs ir trumpą 
programą.

Malonėsite nepam i r Š t i 
laiko ir vietos.

Komisija

Cleveland, Ohio
Pasiruošimai prie 
spaudos pikniko

Kaip matoma, vasaros 
piknikų sezonas slenka prie 
užbaigos. Todėl vietos vei
kėjai sukruto, kol dar ne 
vėlu, prie surengimo pikni
ko spaudos naudai. Šį dar
bą įvykinti pavesta LLD 15- 
tai apskričiai ir vietinėms 
LLD 22-rai ir 190-tai kuo
poms. Visos šios įstaigos 
renka po tris draugus tam 
darbui, tai susidarys gana 
stipri komisija, iš kurios/ 
galima tikėtis teigiamų pa
sekmių.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą rengėjai tikisi iš vie
tos ir apylinkės mūsų spau
dos rėmėjų atnešt šiokių 
tokių dovanėlių, kas sutei
kia ne tik finansinės para
mos, bet ir paįvairina visą 
tą sueiga. Dovanėlės, ar jos 
būtų mažos, ar didelės, vi
sos yra priimtinos.

Piknikas įvyks rugsėjo 8 
dieną, L.D.S. Klubo patal
pose. Kiek smulkiau apie 
visą pikniko programą bus 
mūsų spaudoje pranešimas.

J. žebrys

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00.f 
Gaunama Laisvės knygy« 
ne. *




