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Smarkiai klysti, prezidente! 
Apie taurų veikėją. 
Kanadiečių bėdos.
Žinoma.
Suteptomis rankomis.
Sėkmės tose pastangose.

4 — Rašo A. Bimba —

Mūsų prezidentas Kenedis 
milijonus susikrovė ne savo 
darbu. Dar negimęs jis jau 
buvo milijonierius.

Todėl netenka stebėtis, jei 
jam kapitalizmas labai patin
ka. Netenka stebėtis ir tuo, 
l$ad jis tiki kapitalizmo atei
timi. Apie kitokį gyvenimą jis 
nenori nė pagalvoti.

Bet jis smarkiai klysta, kai 
jis sako, kad kapitalizmas su
plieks socializmą. Klysta jis, 
kai savo tuos įsiti k i n i m u s 
grindžia žmogąus prigimtimi. 
Tokia jau esanti žmogaus pri
gimtis abiejose “geležinės už
dangos” pusėse.

Pamiršta jis, kad buvo lai
kai, kai viešpatavo kanibaliz
mas, kai žmogus žmogų val
gydavo. Ir tada buvo tokių, 
kurie sakė, kad “tokia jau 
žmogaus prigimtis.” Bet at
ėjo kiti laikai ir toji žmogaus 
“prigimtis” pasikeitė.

Taip lygiai atsitiks ir šian
dien su ta kapitalizmo “pri
gimtimi.” Ji pasikeis. Ji jau 
kinta. Kaip žmogum žmogaus 
ėdimas išnyko, taip lygiai iš
nyks žmogum žmogaus išnau
dojimas.

Y —:~
Leiskite ir man nuoširdžiai 

pasveikinti buvusį amerikietį 
ir seną veikėją Karolį Rač-
kauską-Vairą 80 metų gyveni
mo sukakties proga. Atsime
nu mudviejų susitikimą muzie
juje prie žemaitės statulos. 
Atsimenu šio tauraus lietuvių 
tautos sūnaus entuziazmą ft 
džiaugsmą naujomis galimy
bėmis Lietuvai žengti vis pir
myn ir pirmyn į naują ir švie
sų rytojų.

Lai tau, mielas Karoli, laimė 
lemia dar daug, daug metelių. 
Lai jaunosios kartos iš jūsų 
veiklaus gyvenimo semiasi 
ryžto, energijos, pasiaukojimo 
savo darbui.

Prašau mūsų šiaurinius kai- 
m y n u s kanadiečius priimti 
mano giliausią užuojautą. Be
veik apsiverkiau pas k a i t ę s 
“Liaudies balse,” kad per 100 
metų po sudarymo Kanados 
federacijos jūs nepajėgėte nė 
savo himno susikurti, nei savo 
vėliavos pasisiūti. Jik tai baisi 
mizerija!

y Dar daugiau: Neturite nė 
■ tiek politinės išminties, kad 
susi prastu mėtė išrinkti savo 
prezidentą. Kur nors už trijų 
tūkstančių mylių Londone sė
dėdama kokia ten Elžbietėlė 
jus tebevaldo. Tuo tarpu mū
sų krašto žmonės lygiai prieš 
186 metus tą kvailybę nuo sa
vo galvos nusikratė.

Juk tai labai, labai didelis 
skirtumas, ar ne?

Mūsų komercinė spauda 
bando iš šiaudo prisiskaldyti 
vežimą. Girdi, žiūrėkite, 
premjeras Chruščiovas moko 
savo žmones nebijoti mokytis 
iš kapitalizmo. Na, o jis ža
dėjęs kapitalizmą gražiai pa
laidoti !

Nėra jokios kontradikcijos. 
Kas gera iš kapitalizmo bus 
ateinančių kartų paimta ir 
panaudota. Bet pats kapita
lizmas bus palaidotas. Jo 
duobkasiai bus patys Ameri
kos! žmonės.
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Pakistanas labai piktinasi 
Vakarų pagalba Indijai

Karačis. — Pakistano 
spauda yra labai pasipikti
nusi Anglijos ir Jungtinių 

■Valstijų militarine pagalba 
: Indijai. Pakistane net pa
skelbta “Protesto diena 
j prieš Indijos ginklavimą”. 
Į Laikraščiai rašo, kad Jung
tinės Valstijos ir Anglija 
“išdavė Pakistaną”, k a d 
Vakarai remia Indiją, su 
kuria Pakistanas yre be
veik karo padėtyje už Kaš
myrą.

Indija, per Jung tines 
{Valstijas, pasiuntė Pakista- 
nui užtikrinimą, kad ji ne
vartos prieš Pakistaną iš 
JAV ir Anglijos gaunamų 
ginklų. Bet Pakistano laik
raščiai rašo, kad tie užtik
rinimai nėra verti nei iš
valgyto kiaušinio.

Spauda reikalauja, kad 
Pakistanas pasitrauktų iš 
Centralinės karo sąjungos, 
kurią yra sudaręs su Iranu 
ir Turkija, ir iš Rytų Azi
jos karo sąjungos, kurią su
daro kelios valstybės Jung
tinių Valstijų vadovybėje.

Pakistano spauda įrodi
nėja. kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija nei nesisten
gė įtikinti Indiją,

susitaikintu su Pakistanu 
Kašmyro klausimais. Ta 
spauda įrodinėja, kad JAV 
ir Anglija keleriopai dau
giau teikia Indijai ginklų, 
amunicijos ir karo specia
listų, negu per keleris me
tus davė savo talkininkui- 
Pakistanui. Todėl spauda ir 
politiniai veikėjai reikalau
ja, kad Pakistanas pasi
trauktų iš karo sąjungų ir 
užimtų neutrališką poziciją.

1947 metais Pakistanas 
atsiskyrė nuo Indijos, bet 
tarp abiejų šalių yra terito
rinių nesutikimų. Pakistano 
valstybę sudaro dvi dalys: 
Rytinis Pakistanas ir Va
karinis Pakistanas, kurios 
viena nuo kitos yra apie 
1,000 mylių atstoję.

Rytinis Pakistanas ran
dasi i Rytus nuo Indijos, 
prie Burmos ir Bengalio 
ilankos. Jis užima 54,500 
ketv. mylių plotą. Vakari
nis Pakistanas randasi į 
šiaurvakarius nuo Indijos, 
prie Afganistano ir Kini
jos. Šis ir varžosi su Indija 
už Kašmyrą. Vakarinis Pa
kistanas užima 310,236
ketv. mylių plotą. Abudu 
Pakistanai turi apie 90,000,- 

idant ji! 000 gyventojų.

Prekybos laivai ir 
svetimos vėliavos

Washingtonas. — Daugu
ma Jungtinių Valstijų pre
kybos laivų plaukioja po 
svetimomis vėliavomis 
(“Flag vessels”). Daugiau
siai plaukioja po Liberijos, 
Panamos ir kitu mažu vals
tybėlių.

Laivų savininkai tuo keliu 
išvengia mokėjimo darbi
ninkams unijinių algų ir 
JAV valdžiai įplaukų taksų. 
Bet sakoma, kad iš to turi 
naudos ir JAV militariniai 
skyriai, nes tokie laivai pi
giau pristato naftą ir kitas 
reikmenis. 1961 metais lai
vai po svetimomis vėliavo
mis JAV gynybai pristatė 
19,643,000 tonų, o po JAV 
vėliavomis tik 10,447,000 to
nų.

T. SĄJUNGĄ IR KUBA 
PASIRAŠĖ SUTARTI
Havana. — Tarybų Są

junga ir Kuba pasirašė tre
jų metų ekonominės pagal
bos sutartį. Ji pasirašyta 
dalyvaujant A. Mikojanui. 
Tarybų Sąjunga suteiks 
Kubai įvairių mašinų ir ki
tų reikmenų. Kubos indust
rijos ministras E. Guevara 
buvo suruošęs banketą Mi- 
kojano pagarbai. .

Washingtonas. — JAV 
lėktuvas susidaužė virš Vi
duržemio jūros ir žuvo trys 
karininkai.

Washingtonas. — JAV 
atidėjo Jemeno respublikos 
pripažinimą.

Washingtone jau 
varžosi

Sako: TSRS mažins 
pagalbą užsieniui

Maskva. — Čionai užsie
nio diplomatai spėlioja, kad 
Tarybų Sąjunga mažins pa
galbą silpnai išsivysčiu
sioms šalims. Nuo 1954 me
tų pradžios TSRS suteikė 
joms apie $5,000,000,000 pa
galbos. Daugiausiai pagal
bos gavo Indija.

Pagal kontinentus, t a i 
Azijos šalims davė tris ir 
pusę bilijonus dolerių, Afri
kos virš 600 milijonų, Loty
nų Amerikos — 550 milijo
nų, o likusi suma buvo su
teikta Europoje demokrati
nėms liaudies respublikoms.

JAV jau pasigamins 
nykštuką submariną
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų karo laivynas 
davė užsakymą General 
Mills, Ine., kompanijai pa
gaminti nykštuką subma
riną. Submarinas bus ma
žytis, storomis sienomis ir 
galingu varikliu, tik 10 to
nų įtalpos. Jame galės 
plaukti tik du žmonės.

Sakoma, kad submarinas 
bus vartojamas jūrų gilumų 
tyrimui ir kitokiems tyrimo 
tikslams, kaip tai įsigavi- 
mui į “priešo” prieplaukas, 
karo laivų stovyklas, kad 
patyrus laivų išsidėstymą.

Newport News, Va. —Iš
bandytas naujas atominis 
submarinkas “T. Jefferson.”

Belgradas. —Nuo didelių 
lietų upės išėjo iš krantų.

Pakistanas ieškos draugų ir 
tarp socialistinių šalių

Rawalpindis. — Pakista-j kadt tų sąjungų didžiosios 
; 1962 nas sušaukė specialų .par-i valstybės elgiasi vienpusiš- 

m. turėjo $54,334000 pelno, lamento posėdį aptarimui |kai, nesitardamos su mažo- 
dolerių tarptautinės politikos. Po-Imis.

Kas dėl Indijos ir Kinijos

Dideli JAV turčių 
pelnai

New Yorkas. — Sears 
Roebuck & C. paskelbė, kad 
per devynis mėnesius

Washingtonas. — Sausio 
pradžioje susiri n k s JAV 

i Kongresas. Prezidentas pa
teiks Kongresui biudžeto 
pasiūlymą ir kiek skirti pi
nigų armijos, laivyno, orlai- 
vyno ir atominių ginklų 
skyriams.

Jau dabar Pentagono ge
nerolai ir admirolai įrodinė
ja, kad jų gynybos jėgos 
yra “svarbiausios”. Aviaci
jos generolai sako: “Nepa
darykite klaidos su savo i 
raketomis—lėktuvai buvo ir mėnesius trečiojo 
yra svarbiausias ginklas”, i pasidarė $6,612,00 pelno.

tai du milijonus
daugiau, kaip 1961 m. per sėdžio išvakarėse preziden
tą patį laiką. tas Mohammad Ayub Kha- pasienio karo, tai Alis sakė,

Coca-Cola Co. 1962 m. per nas sakė, kad Pakistanas kad už jį yra atsakominga 
devynis mėnesius tur ė j o į pasirinks neutrališką poli-1 Indija, kuri laikosi klaidin- 
$16,271,000 pelno. Phillips' tiką tarptautiniuose reika- gos ir neteisingos užsienio 

politikos,
Alis griežtai smerkė Jung

tines Valstijas ir Angliją už 
ginklavimą Indijos. Jis sa
kė: “Tas jų žygis yra ne 
tik nedrugiškas link Pakis-

tą patį laiką.

Incandescent Lamp Works puošė.
Co. per devynis mėnesius ; Parlamentui apie tarptau- 
turėjo $63,249,000 palno, o; tinę, politiką raportavo už- 
Ingersoll-Rand Co. per tris I sienio ministras Mohamma- 

kvartalo I das Alis. Jis sake, kad Pa-

Ruošiasi teisti Jungtinių 
Valstijų Komunistų partiją

Washingtonas. — Jung- kratija, ir tas įvykis pasta
tomų Valstijų Justicijos.de
partamentas ruošiasi teisti 
Komunistų partijos vadus 
už nesiregistravimą, kaip 
“užsienio agentūros žmo
nes”. Teismas planuojamas 
pradėti gruodžio 11 dieną. 
Šaukiami teisman Gus Hali 
ir Benjamin Davis, partijos 
generalinis ir nacionalis 
sekretoriai. Komunistų par
tijos advokatai sako:

“Jeigu Jungtinių Valsti
jų liaudis leis teisti Komu-

tys į pavojų kiekvienos ma
žumos partijos žmones, 
taipgi kiekvieno piliečio de
mokratines teises”.

Kad tas neįvyktų, tai-par- 
tijos vadai sako—turi pa
justi JAV “justicijos” de
partamentas pilieti]os bal
są:; kiekvienas demokratijos

kistanas užims naują kryptį
kuri geriausiai atitiktų Pa- ‘ tano, bet nukreiptas ir prieš 
kistanui ekonominiai ir po- j pasaulinės taikos reikalus, o

Tin nnlrn Irn rl dnknn 1 in'iO f 1Y1 (TO 1 A711DC YaIA-litiniai. Jis sakė, kad dabar 
pasaulyje tarptautiniai rei
kalai taip susiklostė, kad 
“buvę priešai patampa Pa
kistano bičiuliais, o, buvę bi
čiuliai—priešais”.

Pakistanas yra įtrauktas 
į Centrinę karo sąjungą, 
kurią sudaro su Iranu ir

ypatingai šiame Azijos plo
te”.

Po parlamento posėdžio 
Pakistano užsienio minist
ras Alis vyks tartis į Peki
ną, Kinijos sostinę.

šalininkas privalo reikšti! Alis sakė, kad dabar, ka- 
'" protestą—siųsti telegramą da yra toli siekiančios rake-

nistų partiją/ kaip yra pla- džiui 
nuojama, tai teisiamų j ų- kinti kaltinimus Komunistų 
suole bus Amerikos demo-' partijai ir vadams.

Ben Bella apie 
Alžyro ateitį

Alžyras.— Ben Bella, Al
žyro premjeras, sakė, kad 
Alžyras stengsis palaikyti 
draugiškus ir artimus ry
šius su Francūzija. Alžyras 
buvo Francūzijos kolonija. 
Po ilgo karo jis atgavo ne
priklausomybę. Su 1963 m. 
sausio 1 diena pasibaigs 
Francūzijos ekonominė pa
galba Alžyrui.

Ben Bella sakė, kad už
sienio kapitalistai neturėtų 
bijotis įdėti pinigų į įmones 
Alžyre, nes Alžyras nesi
rengia užsienio kapitalistų 
įmones nacionalizuoti.

ATSILIEPIA TSRS 
SATELITAS

Maskva. — Lapkričio 20 
dieną tarybiniai mokslinin
kai susisiekė radijo bango
mis su “Mars-1” satelitu, 
kuris skrenda linkui Marso 
planetos. TSRS mokslinin
kai tą satelitą iššovė linkui 
Marso lapkričio 1 d. Lap
kričio 20 d. jis jau buvo 
3,970,000 mylių atstoję nuo 
Žemės. Marsas nuo Žemės 
bus apie 45,000,000 mylių, 
kada jį pasieks satelitas.

Mexico City.------ Chuli-

New Delhi. — Neutrališ- 
kos valstybės spaudžia In- 

_ £ „t7 __ ^-'diją reikalaudamos priimti
karo sąjungą, kurioje yra Kinijos sąlygas sUreguliavi- 
kelics valstybės. Abidvi są- kui sienos reikalų, 
jungos yra Jungtinių Vals
tijų ginkluojamos ir stipri
namos.

justi JAV Justicijos de--tos, tai tokios sąjungos jau 
prokurorui Robertui Kene- 

reikalaujant panai-
nustoja vertės, taipgi, ir

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos daliniai, su 
pagalba JAV lėktuvų sumu
šė partizanus. Partizanai 
neteko 109 užmuštais ir 
daug ginklų.

Šarvuotį pardavė 
už $466,600

“Tuščios viltys”- 
TSRS diplomatas

TSRS gamyboje bus 
žymių pakaity

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos Centralinio 
komiteto posėdyje. N. 
Chruščiovas sakė, kad ga
myboje reikės daryti pakai
tų. .

Jis sakė, kad reikės dau
giau kreipti dėmesio į che
mijos reikalus, nes dabar 
iš plastmasės yra pagami
nami tvirti įrankiai, kaip ir 
iš plieno. Chruščiovas sakė, 
kad buvo laikai, kada šalies 
pajėgumas buvo sprendžia
mas pagal plieno kiekio ga
minimą, bet dąbar jau kiti 
laikai.

ŠAUDĖ Į ŽMONES
Santiago. — Visoje Čilės 

•espublikoje demonstr a v o 
iarbininkai, protestuodami 
)rieš pakėlimą kainų . ant 
pragyvenimo reikmenų. Jo
je Maria Caro miestelyje, 
Santiago priemiestyje, ka
reiviai ir policija šaudė į 
demonstrantus ir 5 darbi
ninkus nušovė.

ganai metė dvi bombas į įimas
Tarybų Sąjungos ambasa
dos namą. Nuostoliai nedi
deli, sužeistų nebuvo.

Meksikos policija pirmiau 
saugojo TSRS ir JAV am
basadų namus, o dabar sau
go jau tik JAV.

JEMENO REIKALAI 
SKALDO ARABUS

Kairas. — Nuvertimas 
emeno karaliaus ir paskel-

Kearny, N. J.—Penki lai- 
< vėliai atvilko šarvuotį 
“South Dakota” į Lipsett 
Division of Luria Bros. & 
Co. metalo fabriką.

Šarvuotis “South Dakota” 
buvo baigtas statyti 1942 
metais. Jo pastatymui ir 
įrengimui išleista $77,000,- 
000. Dabar JAV vyriausybė 
pardavė jį už $466,600 su
laužymui į metalą.

“South Dakota” dalyvavo 
kare prieš Japoniją. Sako
ma, kad jis nuskandino tris 
japonų karo laivus ir nušo
vė 64 lėktuvus.

Turtingas Jungtinių 
Valstijų prezidentas
Washingtonas. — Dabar

tinis Jungtinių Vals t i j ų 
prezidentas John Kenedis 
yra vienas iš turtingųjų j 
JAV prezidentų. Sakoma, 
kad už jį turtingesnis buvo 
tik Herbert Hooveris.

J. Kenedžio turtas viršija 
$10,000,000. Joseph Kene
džio, prezidento tėvo, turtas 
siekia $70,000,000. Jis jį pa
dalino lygiai trims sūnums 
ir keturioms dukroms.

Jie turi šėrus tokių fir
mų, kaip Marshall Field &

Budapeštas. —Laike ban
keto TSRS ambasadoje Va
karų diplomatai ir kores
pondentai klausinėj o apie 
Kubos, Kinijos ir TSRS san
tykius. Kas dėl Kubos, • tai 
TSRS diplomatas sakė: 
“Jie visada buvo aiškūs, 
kaip TSRS, taip ir Kinijos 
žmonėms ir valdžioms”.

Kada Vakarų diplomatas 
klausė apie skirtumus tarp 
TSRS ir Kinijos komunistų, 
tai TSRS diplomatas atsa
kė: “Mes tuos skirtumus 
skirtingai suprantame, kaip 
jus Vakaruose... Jūsų tuš
čios kalbos apie komunistų 
eilėse .skilimus”.

Karakas. — Venezueloje 
yra 17,000 JAV piliečių, 
daugumoje biznierių. Vėles
niu laiku jie gavo grasinan
čius laiškus, kur sakoma: 
“Jeigu JAV puls Kubą, tai 
mes kovosime prieš JAV 
imperializmą ir jus nei vie
nas neliksite gyvas”, t

Havana. — Pirmadieni, 
lapkričio 26 d., iš čionai iš
skrido A. Mikojanas, kuris 
per tris savaites tarėsi su 
Kubos vyriausybe' suregu
liavimui jos santykiu su 
Jungtinėmis Valstijomis.

New Yorkas. — New
respublikos skaldo Co., Merchandise Mart Co. Yorko Protestantų bažny-

irabus. Saudi Arabijos, Jor- 
Jani jos karaliai ir ' maži 
valstybėlių šakai siekia at 
.teigti monarchiją. Gi Jung 
;inė Arabų Respublika, Li 
(panas, Sirija ir Irakas—re 
oria respublikinę santvarką

ir kitų.

Ženeva. — Pirmadienį, 
lapkričio 26 d., čionai vėl 
atsidarė septyniolikos vals
tybių konferencija n u s i- 
ginklavimo reikalais.

čios taryba Kalėdų proga 
pagamino ženk lėlius su 
obalsiu: “Peace on Earth” 
(Taika ant Žemės). Viršu
je, dešiniame kampe yra 
žvaigždė, o greta jos taikos 
obalsis.
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Padėčiai gerėjant
NIEKS NEUžGINčYS to fakto, kad tarptautinė 

padėtis pagerėjo. Ji kur kas geresnė nei buvo prieš ke- 
turias-penkias savaites.

Prezidentas Kenedis nutarė nuimti blokadą nuo 
Kubos, leisti visokiems laivams laisvai Kubos uostus pa
siekti ir iš jų laisvai, nekliudant, plaukti ten, kur jie nori.

Visa tai labai gerai.
Dabar reikėtų daryti kitą žingsnį: reikia ieškoti 

būdų, kaip greičiau atsteigti prekybinius ir diplomati
nius santykius su Kuba. Visa rodo, jog Kubos liaudies, 
Kubos revoliucinės vyriausybės, kuriai vadovauja Fide
lis Kastro, nenugąsdino jokie Pentagono ir JAV valdžios 
grasinimai. Revoliucinė Kuba yra pasiryžusi eiti naujai 
pasirinktu keliu; ji pasiryžo kurti socializmą savo šaly
je, nežiūrint visokių iš JAV kapitalistų insinuacijų ir 
grasinimų.

Kartą ant visados reikia palikti kiekvienai valsty
bei teisę tvarkytis taip, kaip ji nori, kaip jos liaudis pa
geidauja !

Mums rodosi, dabar, sušvelnėjus įtemptiems santy
kiams tarp JAV ir Tarybų Sąjungos, turėtų būti daro
mo visa, kad tie santykiai būtų sunormalizuoti ir tarp 
Kubos ir JAV.

Kvailelio sapaliojimai
KAž KOKS KVAILELIS, J.Miklovas, sakoma, yra 

pabėgęs iš Lietuvos, ir JAV statosi dideliu vyru. Dideliu 
vyru jis, aišku, statosi politiniams raketieriams, “vaduo
tojams”. Ir ar jūs žinote, kaip tas “vaduotojų” “didelis 
vyras” samprotauja?

Jis plepa tai, kad nebegalima, esą, bendradarbiauti 
su Lietuvos žmonėmis, kadangi dėl to susilpnėtų lietu
vių emigracija! Ar reikia durnesnio dalyko?!

Velniai žino, iš kur ir kodėl tas nedakepėlis pabėgo, 
bet jis plepa niekus. O tie, kurie jo plepalų klauso, save 
pasistato mulkių padėty.

Mes visuomet sakėme ir sakome: jei norime lietu
vių emigrantų moralą pakelti, jei norime, kad užsienyje 
gyveną lietuviai visiškai nenusustų, nenudžiūtų, jie turi, 
jie privalo palaikyti juo glaudesnius kultūrinius ryšius 
su savo tėvų žeme, su lietuvių tauta. Kas to nesupranta, 
nieko nesupranta.

Galima drąsiai sakyti, kad jokie Miklovų plepėji
mai, jokie grigaičių, šimučių ir kitų, kurie Miklovams 
tiki, “žygiai” nesulaikys Amerikos lietuvių nuo palaiky
mo glaudaus ryšio su savo tauta.

Visokie samozvancai, visokie politiniai šarlatanai, 
kurie tunka iš melo ir šmeižto, siunčiamo Tarybų Lietu
vos adresu, patys visiškai susmuks, ir nieks jų nesigai
lės!

Pablo Nerudos protestas
“Literatūra ir menas” savaitrašty skaitome:
Brazilijos pažangus laikraštis “Novos rumos” pra

neša, kad tomis dienomis, kai JAV imperialistai ėmė 
karu grasinti revoliucinei Kubai, įžymusis Lotynų Ame
rikos poetas Pablo Neruda savitai pareiškė savo protes
tą prieš agresorius. Virš savo vasarnamio Isla Negrą 
paplūdimyje (netoli Valparaiso, Čilėje) jis iškėlė Kubos 
vėliavą.

Svetimos valstybės vėliava iškeliama tiktai vietos 
valdžiai leidžiant. Tad policija pareikalavo, kad P. Ne
ruda nuleistų kubiečių vėliavą. Jis tai atsisakė padaryti.

Tiktai atvykęs karabinierių būrys nuėmė vėliavą. 
Pablo Neruda tada pasakė karabinierių būrio vadui: 
“Jūs galite nuimti vėliavą, bet niekad iš manęs neatim- 
site ryžto ginti Kubą ir jos revoliuciją!”
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Lėtu vos parlamento sesija
ŠIŲ METŲ SPALIO 13—14 dd. Vilniuje įvyko Lie

tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos aštuntoji sesija. 
Darbų dienotvarkyje buvo:

1. Del priemonių buitiniam gyventojų aptarnavi
mui toliau gerinti, liaudies vartojamų prekių gamybai 
didinti ir prekybai plėsti. i

2. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo įsakų tvirtinimas.

Vyriausią pranešimą padarė Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos pirmininkas M. Šumauskas. Po to sekė dis
kusijos, deputatų pasisakytnai.

M. šumauskas ir deputatai, pripažinę didelę pažan
gą, padarytą buitinio gyventojų aptarnavimo srityje, 
nurodė, kad dar yra nemaža ir spragų, kurias būtinai 
reikia tuojau “užtverti”, kad Lietuvos žmonių gyveni
mas kasdien vis gerėtų, gražėtų.

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. G months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kas ką rašo ir sako
AŠTRI PASTABA IR 
GERAS SUMANYMAS

Vilniuje išeinančiame sa
vaitrašty “Literatūra ir me
nas” (lapkr. 17 d.) E. Ka
činskienė rašo:

Mūsų sostinėje yra seni ir 
garsūs Kasų kapai. Apie du 
šimtus metų čia laidojami 
žmonės. Čia ilsisi daug bran
gių visiems, o ypatingai vil
niečiams, žmonių, kurių talen
tas, proto genijus švietė išti
soms žmonių kartoms, kurie 
rūpinosi mūsų krašto švietimu, 
geresne ateitimi. Tai ' prof. 
Lelevelis, Pr. Smuglevičius, M. 
Čiurlionis, B. Sruoga, G. 
Liandsbergis-žemkalnis, L. Gi
ra, P. Cvirka, J. Marcinkevi
čius ir daug kitų. Greta įžy
mių žmonių, čia, po žemės 
kauburėliais, guli ir mūsų 
miesto darbo žmonės—darbi- 
n i n k a i , meistrai, šlavėjos, 
amatininkai. Čia guli mūsų 
miesto istorijos dalis.

Tačiau, ilgiau pavaikščiojus 
po šiuos kapus, apima nema
lonus jausmas. Kapinės nepa
prastai apleistos, beveik visai 
netvarkomos. Tvora, supanti 
tiek senuosius, tiek naujuosius 
Kasų kapus, daug metų nere
montuota ,vietomis netgi, at
rodo, nebaigta statyti, apirusi. 
Seni paminklai laužomi, griau
nami, gabenami privačių na
mų statybai arba pertaisius 
statomi ant naujų kapų. Pa
žvelkite į pil. N., gyvenančio 
Geležinkelio gatvėje, nr. 4 na
mą. Čia rasime atgabentą 
milžinišką paminklinę raudo
no granito plytą su užrašu 
Wincenty Rutkowski.

Kas davė teisę šiam piliečiui 
gabenti kapų paminklus į sa
vo kiemą ir naudoti juos savo 
reikalams?

Senieji Rasų kapai užžėlę 
krūmais, kurie užkloja antka
pius ir paminklus, sudaro prie
globstį neaiškaus užsiė mimo 
asmenims. Palaidojus žmogų, 
nuo jo kapo kitą dieną dings
ta gėles, nerętai iškasamos 
ankstyvos pavasario gėlės, nu
nešamos gėlių puokštės; Kas 
tai daro? Aplinkiniai gyven
tojai t Saigai ' tai, be abejo, 
pastebi, ..tačiau .sutvąrkytj šio 
reikalo niekas nesistengia.
Labai nejaukų įspūdį palieka 

seni kapų ' rūsiai. • Netvarkin
gai laidojami numirėliai. Kur 
aiškiai nėra vietos, žiūrėk, ir 
išdygo naujas kapas.

Rasų kapai dideli, apima 
apie 18 hektarų plotą. Ir sar
gai patys vieni negalės jų pa
grindiniai sutvarkyti. Čia turi 
padėti visuomenė. Miesto gy
ventojai, jaunimas, mokiniai 
savo darbščiomis rankomis ap- 
šluotų, aptvarkytų, paminklus 
bei antkapius apsodintų gėlė
mis.

Pilnai sutinkame su gerb. 
E. Kačinskienės pastabo
mis. Pridėsime dar ir tai: 
kai kurie grįžę iš Lietuvos 
JAV lietuviai turistai pasa
koja, kad ir Lietuvos kaime 
kai kur kapinės yra labai 
apleistos. Ką tai parodo? 
Žmonių neatbolnumą, ne
paisymą.

Turime suprasti, kad tau
tos kultūrą žmonės spren
džia ir pagal tai, kaip jie 
gerbia savo mirusiuosius. 
Atvykęs iš kitos šalies žmo
gus, pamatęs šen ir ten ap
leistas kapines, prastai pa
galvos apie tuos, kurie gali, 
bet nededa pastangų kapi
nėms sutvarkyti, kad jos bū
tų dailios, be piktžolių, kad 
būtų aptvertos, kad vietoje 
piktžolių žydėtų gėlės. Ka
pinių aptvarkymui nereikia 
didelių lėšų, nereikia vals
tybės pagalbos, nes tai leng
vai gali patys aplink jas 
gyveną žmonės laisvalaikiu 
atlikti, sutvarkyti.

E. Kačinskienė ten pat iš
kelia ir kitą reikšmingą 
mintį:

Ar nebūtų tikslinga apsvars
tyti spaudoje klausimą apie 
mirusiųjų atminimo dienos 
įvedimą? Tą dieną būtų pro
ga kiekvienam iš mūsų kart4 
metuose, aplankyti kapus, pa
tvarkyti juos, prisiminti žmo
nes, kurių atminimas mums 
brangus.

Taip, gera mintis, puikus 

sumanymas, ir jį be didelio 
vargo, mums rodosi, gali
ma būtų vykdyti gyveni
mam Galima būtų pąskelb- 
ti vieną dieną per metus, 
kurią būtų pagerbti visi ko
voje žuvusieji už lietuvių 
liaudies laisvę ir laimę, o 
kartu pagerbti ir iškilmin
gai prisiminti ir visi kiti 
padorūs žmonės, amžinai 
besilsį Lietuvos žemėje.

K. VAIRULRAČKAUSKUI 
80 METŲ

Š. m. lapkričio 16 d. su
kako 80 metų, kai gimė Ka
rolis V a i r a s - Račkauskas., 
rašytojas ir buvęs veikėjas 
JAV-ose.

K. Vairas, kaip žinia, yra 
gyvenęs Jungtinėse Valsti
jose; kadaise redagavo SLA 
organą “Tėvynę.” Ameriko
je gyvendamas jis parašė 
eilę knygų. Jis išvertė lie
tuvių kalbon A. Bebelio vei
kalą “Moteris ir socializ
mas,” kurį išleido senoji 
LSS, taipgi išvertė Kirkpat- 
ricko antikarinę knygą 
“Karas — kodėlei?,” kurią 
išleido ALDLD.

Šiuo metu K. Vairas gy
vena Kaune ir dirba, kiek 
beišgali. Apie jį K. Vitar- 
tas Vilniaus ‘Tiesoje” rašo:

Karolis Vairas-Račkauskas 
sulaukė garbingo am ž i a u s . 
Kultūros veikėjas, rašytojas ir 
vertėjas, jis savo darbu išvarė 
svarbią vagą lietuvių kultūro
je. ;

Mūsų dvasinį lobyną jis 
praturtino M. Gorkio, T. Drei- 
zerio, D. Steinbeko ir eilės ki
tų rašytojų kūrinių vertimais. 
Per kūrybinės veiklos metus 
jis padovanojo didelį pluoštą 
vertimų — keliasdešimt kny
gų. "

K. Vairas-Račkauskas savo 
publicistikoje bei atsiminimuo
se yra papaisakojęš' apie įdo
mias kultūros ir literatūros as
menybes, su kuriomis jam te
ko susitikti ir bendrauti. Tai 
reikšminga jo darbo sritis.

Daug jėgų ir gražaus entu
ziazmo K. Vaifas-Račkauskas 
paaukoja darbui P. Cvirkos 
memorialiniame muziejuje. 
Jis yra šio muziejaus direkto
rius.

Garbingo amžiaus sulaukus, 
visuomenė linki K. Vairui- 
Račkauskui sveikatos ir sėk
mingos kūrybinės veiklos.

Iš viso K. Vairas-Rač
kauskas, sakoma, yra para
šęs bei išvertęs į lietuvių 
kalbą apie 80 knygų bei bro
šiūrų !

Minėdamas savo 80-ą j į 
gimtadienį, K. Vairas turi 
kuo pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti !

Šios sukakties proga, be
je, Tarybų Lietuvos vyriau
sybė apdovanojo K. Vairą- 
Račkauską Garbės raštu.

Mes nuo savęs linkime ju
biliatui: sveikatos, ilgo am
žiaus, sėkmės!

Elektrinė gerklė 
padeda nebyliams

JAV jau sukurta nedide
lis elektroninis prietaisas, 
kuriuo gali naudotis neby
liai. Šis tranzistorių pa
grindu pagamintas įrengi
nys buvo pavadintas dirbti
ne gerkle, nes jis leidžia ne
byliams suprantamai kalbė
ti. Be to, prietaisas visiš
kai gerai kontroliuoja bei 
moduliuoja balso stiprumą, 
jo toną.

Po tam tikros treniruo
tės, žmogus, naudojantis to
kį prietaisą, gali netgi dai
nuoti paprastas melodijas.

žodžius ir sakinius, taria
mus panaudojant šią elek
troninę gerklę, galima su
prasti 97 proc.

Fotografijos svarba 
akių gydyme

Akies obuolio fotografi
ja... Ji labai reikalinga. 
Vienas gydytojas, žiūrėda
mas į'’jį “- pastebės vieną. 
Antras -%’gal būt, pastebės 
ką nors fcitą. Praeis kiek 
laiko — sunkoka bus paly
ginti tai, kas yra, su tuo, 
kas buvo. O fotografija — 
pats tiksliausias, gydytojui 
labai reikšmingas d o k u- 
mentas. Be to, tiriant 
akies obuolio kraujagysles, 
reikia gauti padidintą vaiz
dą. Jeigu žiūrėsime į jį pro 
mikroskopą — tai dėl įvai
rių priežasčių matysime tik 
vieną tašką ir daugiau nie
ko. Kitas dalykas fotogra
fija. Joje iš karto užfiksuo
jamas didesnio ploto ir di
desnės erdvės vaizdas. Be 
to, fotografijos būdu gali
ma gauti iki 150 kartų pa
didintą vaizdą, o tai — jau 
pusiau mikroskopinis padi
dinimas.

Kiek žinoma, TSRS taip 
fotografuojama akis tiktai 
Kaune ir Leningrade.

Kauno medicinos institu
to fotolaboratorijoje, vado
vaujant akių ligų katedros 
vedėjai docentei E. Dakta- 
ravičienei, laborat o r i j o s 
darbuotojui A. Randomans- 
kiui, šaltkalviui J. Tekučiui 
ir elektrikui A. Lapinskui 
pavyko sukonstruoti apara
tą akiai fotografuoti. Pa
grindinės aparato dalys .— 
gydytojams okulistams ge
rai pažįstama plyšinė lem
pa, veidrodinė fotokamera 
ir impulsinė apšvietimo 
lempa. • •

Norint nuf o tog r af U o ti 
akį, svarbiausia tai — kad 
akis nuolatos juda. Juda 
akies obuolys, nuo mažiau
sio šviesos pąsįkeitimoj--ju- 
da rainelė." Ir*apšvietimas, 
gaunamas pro plyšinę lėm-' 
pą — nestiprūs. Stebėti-—jo 
gana. Fotografuoti -p nepa-; 
kanka. O stipraus apšvieti
mo ligonio akys negalėtų 
pakęsti.

Po įvairių bandymų ir 
patobulinimų — buvo pri
taikyta impulsinė lempa.Jos 
blykstelėjimas trunka maž
daug vieną penkiasdešimtą
ją sek u n d ė s. Spindulys, 
siunčiamas truputį šonu,’ į 
tinklainę nepatenka, ir 
žmogus to blykstelėjimo ne
pajunta. Spindulys peršvie
čia akies obuolį keletą mili
metrų gilyn, o fotografijoje 
šiuo metu praktiškai gali
ma gauti iki 55 kartų padi
dintą vaizdą.

Akies obuolio kraujagys
lių nuotraukos reikalingos 
ne tik okulistams. Daugiau
sia jos padės kovoti prieš 
vieną didžiausių šių laikų 
žmonijos rykščių — atero
sklerozę, kuri yra infarkto, 
stenokardijos ir daugelio 
kitų ligų priežastis. Kaip 
žinoma, aterosklerozė pir
miausia prasideda širdies 
aortoje, paskui —smulkiau
siose kraujagyslėse. Aortos 
nenufotografuosi ir neap
žiūrėsi. .0 kur kitur smul
kiausios žmogaus krauja
gyslės gali būti taip gerai 
matomos tarsi po stiklu, jei
gu ne akies obuolyje. Todėl 
čia bus galima pastebėti 
mažiausius kraujag y s 1 i ų 
pakitimus, ir, juos ištyrinė
jus, “užčiupti’” aterosklero
zę pačioje pradinėje jos sta
dijoje. O kuo anksčiau pa
stebimas priešas — tuo 
lengviau jis nugalimas.

R. Girvainis

Belgradas. —Atvyko Len
kijos užsienio minis t r a s 
A. Rapackis.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip 300 karžygių gynė 

savo tėvynę
Tai atsitiko prieš 2,442 

metus Graikijos žemėje. Tuo 
metu Persijos imperijos ka
ralius Xerxas, valdydamas 
daug nukariautų valstybių, 
kerštu degė prieš mažytę 
Graikiją ir joje tais laikais 
praktikuojamą demokrati
ją. Jis pasimojo ją užka
riauti.

Žinodamas, kaip nepavy
ko jo tėvo Dariaus kariniai 
žygiai 490 m. prieš mūsų 
erą, karalius Xerxas sumo
bilizavo invazijai didžiausią 
armiją ir galingiausią lai
vyną, kad mažytė Graikija 
būtų apsupta, užblokaduota 
ir priversta pasiduoti.

Sužinoję Persijos karaliaus 
užmojį nukariauti Graikiją, 
miestų atstovai, susirinkę į 
Atėnus, prisiekė vieningai 
veikti ir įgaliojo Spartos 
miesto karalių Leonidą va
dovauti Graikų armijai ir 
laivynui.

Karvedys Leonidas, gavęs 
iš kitų miestų tik 5,000 ka
rių, su savo gvardija 480 m. 
prieš mūsų erą pasiryžo 
ginti Thermopylae perėji
mą į Atėnus, į pačią Graiki
jos širdį. Pirmose gynybos 
eilėse buvo jo gerai lavin
ta gvardija, kuri karžygin- 
gai daužė kiekvieną persų 
ataką, padarydama priešui 
daug nuostolių. Panešęs 
milžiniškus nuostolius., ka
ralius Xerxas nusigando ir 
įsakė savo armijai trauktis 
iš Graikijos. Bet jį išgel
bėjo graikaą išdavikas, pa
rodęs; kelią kalnais užeiti 
mažytei graikų armijai už
pakalin.?

Gavęs žinią apie, pavojin
gą pęrsų. žygį, karvedys Le
onidas įsakę graikų armijai 
pasitraukti, -o jis pasiliko, su 
savo 300 gvardija apsupime 
kariauti., Na, jie ir mušėsi 
iki paskutinio kario, nei 
vienas gyvas nepasidavė.

Spartos karžygių pasiau- 
koj ęs savo tėvynės gynimas., 
žinoma, sutelkė inspiracijos 
ir Taiko Graikijos žmonėms 
susimobilizuoti. Persų ar
mija ir laivynas už metų 
laiko buvo ištaškyti. Graiki
ja ir vėl paliko laisva šalis.

Po didžiulių nepasisekimų 
Graikijoje, Persijos imperi
ja pradėjo irti, kolonijas 
apėmė revoliuciniai sukili
mai ir už kiek laiko Persi
jos imperija pakriko.

Tai parodo, kad vienin
gai veikianti ir maža šalis 
gali sėkmingai apginti savo 
žemę ir nuo didžiausių už
puolikų.

Dabartiniu laiku mažytė 
Kuba, kaip anais senaisiais 
laikais Graikija, pasiryžo 
nepasiduoti galingai Ameri
kai. Kastro tam naudoja 
Leonido šūkį “Tėvynė ar 
mirtis.” Bet Kuba dabar ne 
viena. Socialistinės ir dau
gelis neutralinių šalių jos 
pusę palaiko.

•
74 milijonai chroniškai 
sergančių amerikiečių
Šiomis dienomis valdiška 

Public Health Service pa
skelbė savo tyrinėjimo ra
portą, kuris mus smarkiai 
sukrėtė.

Raportas rodo, kad 74 mi
lijonai amerikiečių turi ko
kias nors chroniškas ligas. 
19 milijonų žmonių serga 
tiek, kad jų darbas ir veiki
mas yra limituoti. 5 mili
jonai chroniškai sergančių 
jokių darbų negali dirbti ir 
net namuose nebegali apsi
tarnauti. 24 procentai ser
gančių turi širdies sunega
lavimus, 16 procentų kenčia

artritą, reumatizmą ir kitasiįZ 
panašias ligas.

Blogiausia, kad ligoniams 
gydyti priemonės yra limi
tuotos. Trūksta ligoninėse 
lovų, gydytojų, slaugių. 
Taipgi daugelis sergančiųjų 
neturi pakankamų išteklių, 
kad galėtų padengti labai 
aukštas gydymo išlaidas.

Gerai, kad federalinės val
džios įstaiga paskelbė apie 
amerikiečių sveikatą rapor
tą. Bet dabar reikėtų ir 
valdžiai ką nors daryti, kad 
tokią padėtį pataisyti.

•
Kai-šeko agentui karšta
Tuo metu, kai Alžyrijos 

premjeras Ben Bella kalbė
jo Jungtinių Tautų asamb- ( 
lėjoje, Čang Kai-šeko atsto
vas Wen buvo užsnūdęs. O 
kai pasigirdo griausmingi 
aplodismentai, tai ir jis pa
budęs smarkiai plojo.

Paskui paaiškėjo, kad jis 
savo plojimu prisidėjo prie 
tų, kurie pritarė Ben Bel- 
lai, reikalaujančiam Kinijos 
Liaudies respubliką priimti 
į Jungtines Tautas. ★

Dabar Čang Kai-šęko at
stovas Wen kepinamas ant 
žarijų. Taiwano (Formo- 
zos) parlamente reikalauja
ma Weną atšaukti ir nu
bausti už tokį skandalingą 
dalyką.

Skerdikas išteisintas
Vakarų Vokietijos mieste 

Hamburge šiuo metu buvo 
teisiamas buvęs vienos kon
centracijos stovyklos ko
mendanto pavaduo toj as 
Willi Dusenchon. Daugelis 
liudininkų sakė, kad jis bu
vo žiaurus žydų kankinto
jas ir žudytojas, kad jis ir 
dr. F, Sohųitzą privedė prie, 
saužudystės.

Teisėjai, tačiau, paskelbė, ‘ 
jog jie neturį pakankamų 
įrodymų, kas padaryta 
prieš 19 metų. Tokiu bū
du jie pripažino jį nekaltu.

Suprantama, hitlerinfai 
varnai savo veislės varnui 
akių nekapos.

Didžiulės kontradikcijos
Amerikiečių spaudos ko

respondentas užklausė jau
no Meksikos novelisto Car
los Fuentes apie matomas 
Meksikoje kontradikcijas.

Rašytojas Fuentas jam 
tuo paaiškino, kad buržua
zinė Meksikos revoliucija 
pagimdė kontradikcijas. 
Viena jų yra tame, kad per
eitais metais pagaminta ap
avų perviršis, o tuo pačiu 
metu 70 procentų žmonių 
vaikščioja basi. Maisto taip
gi yra perviršis, bet milijo
nai nedavalgę, daugeliui ten* 
ka badu mirti.

Garsusis piešėjas D. A. 
Siquiros, liaudies reikalų 
-gynėjas, kalėjime kankina
mas, o jo piešiniai pagar
biai laikomi valdiškose 
įstaigose.

PANAMOS KANALAS
Panamos kanalu kasmet 

praplaukia apie 17,000 lai
vų. Pusę visos kanalo krovi
nių apyvartos sudaro JAV 
kroviniai. Iš Panamos ka
nalo eksploatavimo JAV 
vyriausybė gauna kasmet 
apie 100 milijonų dolerių. Ir 
tik mažiau kaip 2 procentai 
atitenka Panamai kaip 
“nuomos mokestis”. Pana
mos kanalo teritoriją nuo 
1903 m. valdo JAV. Valdy
damos Panamos kanalo zo
ną, JAV trukdo šalies eko- 
nominį ir socialinį .vysty
mąsi. Šalyje dabartiniu me4 
tu 20% gyventojų neturi 
darbo.



Apie gerus ir negerus žmones
;®a rb .z~y----
* Šiomis dienomis Tarybų

pasirodė — kaip anais senais 
laikais — toks mielas, arti-
mas

“Nar

Lietuvoje pasirodė n a u j a 
grožinės literatūros knyga, 
kurią perskaičiau beveik 
nepaleidęs iš rankų. Tai įžy
maus tarybinio rašytojo Jo
no Šimkaus apsakymų rin
kinys, pavadintas “Ryt bus 
gražu.” Jame randame 20 
apsakymų. Devyniolika jų 
sukurti per paskutinį de
šimtmetį ir siejasi su poka
riniu gyvenimu Lietuvoje. 
Tik vienas (“Gairės”) rašy
tas 1943 metais ir kalba 
apie lietuvius karo belais
vius vokiečiu rankose. M

Beveik visi kūriniai paly
ginti trumpi, bet nepapras
tai įvairūs, įdomūs, labai 
daug pasakantys. Juose au
torius mums parodo visokių 
žmonių tipus, — tipus gerų, 
šviesių, prakilniomis širdi
mis žmonių, ir negerų, su
gedusių, piktų žmonių. Ra
šytojas Jonas Šimkus leng
va, gražia, paprasta kalba 
moka trumpais bruožais 
sukurti charakterį (perso
nažą), kuris giliai įstringa į 
tavo atmintį.

Pavyzdžiui, štai pirmasis 
rinkinyje apsakymas
si širdis.” Tai kaip ir atsi
minimai iš smetoninių laikų 
formoje pasikalbėjimo su 
veikėju, kuris buvo daug 
“prisivalgęs smetoninės 
d u o n u t ės” koncentracijos 
stovykloje, kurią, girdi, 
žmonės vadindavo “pusiau 
skaistykla, pusiau praga
ru.” Niekados iš tavo at
minties neišdils Petriukas 
su žydromis akimis, “nuo 
kurių, atrodė, net barake 
šviesiau,” kurio ryžto, dva
sios. nepajėgė palaužti pa
tys pikčiausi smetoniniai 
budeliai — Kukulakis ir 
Kablianosis. Įsivaizduokite 

v sceną: Petriukas “įšmuge- 
liauja” į stovyklą knygutę 
“Leninas.” Sužino stovyk
los “galvos” ir prasideda 
knygutės ieškojimas. Nuo
žiūra nukrinta ant mūsų 
Petriuko. Skaitome:

...Kablianosis vėl priėjo 
prie Petriuko ir kaip vanagas 
griebė jį už čiupros. “Kam 
atidavei knygą, susna tu ?! 
Kai tekšiu, — šlapia vieta 
liks!” — “Aš jokios knygos 
neturėjau,” — visiškai ramiai 
atsakė vaikas, tarsi baimė jam 
būtų visiškai nepažįstama. 
“Kaip neturėjai, rupūžgalvi! 
Pats pasigyrei, kad Leniną ne
ši.”— “Leniną? Taip! Ir da
bar aš jį nešu.”

žmonės, sulaikę kvapą, se
kė šią nepaprastą dvikovą. 
“Duok šen, velniūkšti!” — ap
sidžiaugė Kablianosis netikėt- 
tu laimėjimu. Jis vaizdavosi, 
kaip stovyklos viršininkas pa
girs jį už sėkmingą operaci
ją, apdovanos skaidr i o s i o s 
“stulginskiu.”

Petriukas nušoko nuo narų 
1 tartum ruošdamasis įvykdyti 

prižiūrėtojo įsakymą ir atsi
stojo tiesus, iškelta galva. Pri
dėjęs dešinę prie krūtinės, jis 
išdidžiai tarė: “čia Leninas! 
Nepaimsit!”

Ir tada ne tik man, bet vi
siems atrodė, kad šis mažas 
ir silpnas berniukas išaugo li
gi lubų, tapo malžinu...”

Ir tokiu milžinu tavo at
mintyje visados pasiliks ši
tas nepaprastos narsios šir
dies berniukas.

Trumpučiukame kūrinė
lyje “Rusų šeimoje” ilgai, 
ilgai atsiminsit Jegorą, ku
ris buvo nuo hitlerininkų 
sumušimo netekęs jėgos kal
bėti, bet išgirdęs, kad jo sū
nus Nikita tapo apdovano
tas Tarybų Sąjungos Did
vyrio žvaigžde, iš džiaugs
mo net žadą atgavo.

Kūrinėlyje “Broliai” 
' La b a i įspūdingai pavaiz

duoti du rusai broliai 
— Miša ir Fedka, kurie 
atvyko į Lietuvą savo 
tėvelio, žuvusio karo metu, 
kapą surasti ir aplankyti;

nepaprastai gražiai persta
tomi Gulbinai, — Petras 
Gulbinas ir jo mamutė, ku
rios vyras taipgi žuvo per 
karą ir tapo palaidotas ša
lia Fedkos ir Misos tėvelio. 
Kokia šilta, skaisti vienu z C

kitiems užuojauta, koks gi
lus vieni kitų supratimas! 
Lietuvis ir rusas, žuvę toje 
pačioje Lietuvos žemelėje 

'už tą patį naujo gyvenimo 
! idealą, amžinai greta vie
nas kito ilsis. Jų abiejų ka
pai lygiai gražiai prižiūri
mi ir branginami mamutės 

Į Gulbinienės ir sūnaus Petro 
Gulbino. Štai kaip gimsta 
ir klesti tautų draugystė!

Labai patiko man rašy
tojo apsakyme “Keistas 

i žmogus” sukurtas senukas 
Trumpys, kuris lioterijoje 

■ laimėjęs 5,000 rublių ir gi- 
: liai apsidžiaugęs, atsisakė 
' pinigus priimti, pareikšda- 
(mas: “Kai žmona sirgo, tie 
pinigai būtų buvę labai ge
rai. O dabar, kiek man rei
kia, pats užsidirbu.. .”

Puiki, gabi, nuoširdi su
sipratusi mergaitė Marytė 
apsakyme “Svetimi.” Gudr
nai, gabiai ji demaskavo
prisimetėlius, sukčius, ne
naudėlius Šniukštą ir Rač- 

i kų. Panašų prakilnų vaid
menį suvaidino šaunios kol- 
ūkietės merginos Paulė 
Galdikaitė ii* Done Agra- 

igaitė kūrinyje “Dienelė bus 
graži.” Vienas iš pačių gra
žiausių apsakymų šiame 
rinkinyje, man rodosi, yra 
“Sunki naktis,” kuriame ra
šytojas taip švelniai, huma
niškai, šiltai pavaizduoja 
dvi senutes—Moniką ir Bar
borą, savotiškai ieškančias 
ir susirandančias naudingą 
vietą naujajame kolūkinia
me gyvenime. Juk, aišku, 
tokių gražių atsitikimų Lie- 

ituvoje galėjo būti šimtai 
i ir tūkstančiai, kur net sene
liai ir senutės, įsitraukę į 
jiems patinkamą, mėgsta
mą naudingą darbą net at
šalo nuo bažnyčios, nuo po
terių, nuo kunigėlio. Jiems 
nebuvo lengva “prigyti,” 
nes ne visi ir ne visada 
jaunieji naujojo gyvenimo 
vadovai mokėjo tuos senus 
žmones suprasti ir surasti 
jiemes vietą.

Apysakaitėje “Ryt bus 
gražu” rašytojas duoda 
mums gerai atpažįstamus 
tipiškus senus tėvelius, gi
liai susirūpinusius savo sū
num, išleistu į kariuomenę. 
Laukia jie nuo jo laiškų, 
džiaugiasi laišką gavę, 
kiekvienam laiške išsireiš
kimui duoda savotišką, tė
višką interpretaciją. Gal jų 
sūneliui ten sunku, gal jis 
vargsta, gal jį kas nors ten 
stumdo... gal jis alkanau
ja... Pasislėpus nuo vyro 
Stuokienė ruošia jam siun
tinėlį, tą patį, taip pat slap
tai, daro ir Stuoka. Abudu jie 
sūnelį myli, juomi sielojasi. 
Tik tėviška širdis tegali su
prasti tą džiaugsmą ir pa
sididžiavimą, kokį pergyve
no Stuokai, kai jų sūnelio 
Petrio viršininkas prisiuntė 
atviruką ir jų Petrių pagy
rė. “Petras esąs šaunus 
vyras, už drąsą jau ir me
dalį nusipelnęs. Kažkokį 
brangų sandėlį nuo gaisro 
apgynęs- Ačiū tėvukams už 
tokį sūnų. Puikus kulko
svaidininkas būsiąs.”

Aišku, Stuokai vienas ki
to paslaptį sužino, supirk
tus sūneliui daiktelius už
tinka. Ir štai scena:

“Jis žiūri, ką pasakys žmo
na. O žmona žiūri, kas čia su 
vyru pasidarė.

—Petrui siuntinį siųsiu, — 
atsako jis, tarsi niekur nieko.

Stuokienei net saldu ant 
širdies pasidarė. Vyras vėl

—Ir aš turiu dovaneliu, — 
nutaikintai, dailiai klyktelėjo 
žmona. / ų

—O tu. . . pati tikra dpva-- 
nėlė !—Stuoka . priglaudę žmo
ną. Sudėsim abu, abu i)- pa
siusime.” c

Stuokai, kaip ir milijonai 
jiems panašių, tėvų, išleidu
sių sūnus į kariuomenę, la
biausiai trokšta to, kad ka
ras nekiltų, kad jų sūne
liui nereikėtų galvą pagul
dyti.

Bet, kaip sakyta, rašyto
jas Šimkus savo apsaky
muose kalba ne tik apie ge
rus, puikius žmones. Lietu
voje, kaip ir visur kitur, 
juk buvo ir dar yra ir blo
gų, nepadorių, sugedusių 
žmonių. Juos puikiai mums 
pavaizduoja rašytojas savo 
apsakymuose “Šungrybis,” 
“Ir mes pagavome žaltį,” 
“Svetimi” ir “Bibisiukas.” 

j Tačiau, pasakysiu, mūsų 
j mielajam rašytojui daug 
geriau sekasi piešti, vaiz
duoti gerus, padorius, ma
lonius žmones. Savanau
džiai, sukčiai, niekšai, viso
kio plauko kablianosiai, ku- 
kulakiai, Šniukštos, sveiku

čiai, smalai nėra tokie pil- 
nakraujai personažai, kaip 
gerieji žmonės. Kai kurie 
jų, man atrodo, tik pusiau 
iškepti, o toks bibisiukas ir 
visiškai nepavykęs. Patsai 
kūrinėlis “Bibisiukas” silp- 

| niausiąs iš visų šiame pui
kaus pasiskaitymo grožinės 
literatūros rinkinyje.

Šias trumpas pastabas 
apie draugo Šimkaus vė
liausią knygą noriu baigti 
su kito Tarybų Lietuvos 
įžymaus rašytojo J. Baltu
šio žodžiais, kuris, nurodęs 
vieną kitą silpnesnę knygo
je vietelę, sako: “Tačiau; 
net ir pats priekabiausias 
kritikas negalės skaityti šią 
kįygą nesijaudindamas, ne
galės nejausti šviesios ir 
taurios širdies pulso, šildan
čio kiekvieną knygos pusla
pį, kiekvieną personažą, 
gamtovaizdį, reiškinį ir įvy
kį.”

Kaip būtų puiku, jeigu su
sirastų būdai šiai puikiai 
knygai pasiekti plačiąsias 
Amerikos lietuvių mases. 
Žinau, jie ją skaitytų su to
kiu pat pamėgimu ir susi
jaudinimu, su kokiu aš ją 
perskaičiau.

A. B. Salietis

Po rinkimų—kas dabar?
Rašo Ksavera

RihkirHai’'pračjo. Kas ir j negrų organizacijos ir 
ką laimėjo? Žinoma, visi j kingi žmonės. Negrų 
turėtume džiaugtis, ypatin- ----
gai Pacįfiko pakraštyje gy
venantieji. Keletas gerų se
natorių ir neblogų kongres- 
manų sugrąžinta į Vašing- 
ingtoną. Havajų salose tie, 
kuriuos rėmė organizuoti 
darbininkai, beveik be iš-

kontroliuoja įvairias Kon
greso komisijas, nustelbia 
socialinio aprūpinimo legis- 
latūra;

Mes, darbininkai, neturi
me jokios kandidatų pasi
rinkimo teisės. Mes remia
me tuos, kurie mums atro- 

jdo geresni, bet ne mes juos 
„„L1: “Ne- išstatome kandidatais. Vis- 

daleiskime Kalifornijai tap- kas, ką mes galime daryti, 
tai savo balsais* atstatyti iš 
valdviečių bei neišrinkti jų, 
kuomet išmokstame sąmo
ningai balsuoti. O su tais, 
kurie geresni, mes vedame 

'derybas, nors retai kada 
I pasiseka patraukti savo pu
sėn. Mes politinio laimėji
mo tik tada galime sulauk
ti, kada kalbame už darbi
ninkų pageidavimus stip
riai ir garsiai, kad mūsų 
balsus išgirstų darbininkų 
masė, kuri balsuoja, ir tie, 
už kuriuos balsuojame.

Dabar būtų verta pažiū
rėti, kas laimėta. Ar mums, 
darbininkams, nukris kokie

ita- 
or- 

ganizacijos išleido lapelius 
ir išdalino tūkstančiais, ap
klodami Kaliforniją skersai 
išilgai, atsišaukdami: ‘

ti antrąja Mississippi.”
Reikia priminti, kad tai 

pirmas negrų kandidatasimties visi laimėjo. Oregon bu seimelio
valstijoje sugrąžino ketvir- p^gresyvis Augus
tu sykiu senatorių Wayne tus yH’a^kinss t išrinktaSj 
Morse atgal } Vašingtoną, TAV , ’ 'ė JAy kongresmanu>
nors daug pinigų suplaukė 
iš visų valstijų kampanijai 
prieš jį. Taipgi valstijos 
seimeliu sugrąžinti Al Ull
man ir Edith Green. Prieš 
Edith Green kandidatavo 
vaistininkas, k u r i s labai 
priešinosi medikalinei pa
galbai amerikonams ir kuris 
vedė labai biaurią kampani
ją prieš oponentę, skelbda
mas. ją esančią raudonųjų 
prieglobstyje, ir 1.1.

Niekieno kito, kaip Kali
fornijos profsąjungų narių 
ir abelnai progresyvių dė
ka, Nixonas tapo politiniai 
palaidotas ant visados. Taip
gi kandidatai į mokyklų už- 
veizdų vietas bei kongres- 
manai, kurie gyrėsi, kad 
esą Birch (fašistų) organi
zacijos nariai, pralaimėjo.

Svarbiausia, kad taip va
dinamas anti - subversyvis 
p imponuojamas įstatymas, 
tikrumoje priešdarbininkiš- 
kas įstatymas, tapo didele 
balsų didžiuma atmestas. 
Šis proponuojamas įstaty
mas būtų leidęs bile rajonų 
teisėjams laikyti slaptas se
sijas ir apkaltinti bile as
menį bei organizaciją sub- 
versyve. Prieš tai išstojo 
ne tik organizuoti darbinin
kai visomis jėgomis, bet ir

Nacionaline plotme, ačiū 
stipriai taiką remi ančiai 

J. kampanijai, tūli už karą 
, k a 1 b a n t i senatoriai kaip 
Cope h ar t, Wiley ir toks 
kongresmanas Judd, kuris 
gyrėsi, kad esąs vienas iš 
S c h wartzo antikomunizmo 
mokyklos direktorių, taipgi 
iššluoti lauk.

Iš kitos pusės, keletu dau
giau milijonierių i i milijonierių išrinkti j trupiniai nuo kapitalistų 
gubernatoriais: New Yor- stalo? Vien tik šūkauti, kad 
ke, Michigane ir Pennsyl- 
vanijoje — tose valstijose. •» • • *1 ** _ • ! i • i • •

rinkimuos daug laimėta, 
yra pavojinga, nes tai mig-

kurios didelėje' didžiumoje budėjimą ir kovingumą, 
darbininkais apgyventos ir|Reikia. priminti rinkimų ne
turinčios didžiausią skaičių Pasisekimus ir tą ironiją, 
bedarbių, kai kuriose tų tokioj valstijoj, kaip 
valstijų srityse siekiančių Michigan, respubhkoas au- 
krizės proporciją. tomobilių fabukantas buvo

Dar vienas Kenedis tapo i ™ktas į g u b e rnatorius. 
išrinktas Massachusetts Aišku, kad daug automobi- 
valstijoje. Toje šeimoje tik- darbininkų ir tos pramo-

tomobilių fabrikantas buvo

rai nėra bedarbių! ines bedarbiai balsavo uz
Šiandien nacionaline plot- respublikoną fabiikantą.

me beveik nieko nėra daro
ma nedarbo klausimui iš
rišti, o tuo pat sykiu vis 
daugiau ir 
ninku išmetama iš darbo. 
Prezidentas Kenedis priža
dėjo šalyje greitą posūkį į

Kur buvo a u t o m o b ilistų 
p r o f s ą j ungos vadai kaip 
Walter Reuther? O gal dar-

■ daugiau darbi- pinkai jais, jau nebepasi-
tiki, nes AFL-CIO šiandien 
jau nebe ta jėga, kokia bu
vo, kuomet CIO vadovavo 
John Lewis?

Dėl rinkimų niekas nepa-j ^eutber, Meany ir jų. sėb- 
sikeitė, nes didžiuma piėti- j / /p P
nių demokratų, kurie tebe-

Rotorinis plūgas
Lauku važiuoja neįprasta 

mašina. Ji primena rotori
nį ekskavatorių, bet vietoj 
f rėžos ant jos veleno pri
tvirtinta keletas į kastuvus 
panašių įrankių. Jie giliai 
suaria žemę.

Tai rotorinis plūgas, kurį 
sukonstravo olandų inžinie
riai. Jis įdirba žemę ne 
blogiau už įprastus plūgus 
ir, kaip pranešama, yra 
netgi gerokai pranašesnis 
už juos.

Siekiant įrodyti rotorinio 
plūgo pranašumą, buvo at
likti 232 ha plote specialūs 
bandymai. Traktoriui su 
trivagiu plūgu šiam plotui 
suarti prireikė pusantro 
karto daugiau laiko, be to, 
buvo sunaudota net trigu- j 
bai daugiau dizelinio kuro.

SUSIDAUŽĖ GREITASIS 
“X-15” LĖKTUVAS

Los Angeles, Calif.—Ed
ward orlaivyno bazėje su
sidaužė JAV greitasis “X 
15” raketinis lėktuvas. Jis 
buvo bandomas 120,000 pė
dų aukštyje ir labai dideliu 
greičiu. Šios rūšies lėktu
vų pagaminimui yra išlei
džiama po daug milijonų 
dolerių.

•:■■•;■ į> **
Hl® 
*&**r «w

Šiomis dienomis įvyksta gerų draugų laisviečių 
Onos ir Jurgio Šilkų 25-oji vedybinio gyvenimo sukak
tis. Lapkričio 18 dieną Hartforde įvyko labai gražus 
banketas jų pagerbimui. Dalyvavo daug jubiliatų drau
gų ir bičiulių ne tik iš Hartfordo, bet ir iš gana tolimų 
kolonijų. Pavyzdžiui, iš didžiojo Niujorko buvo nuvykę 
net trimis automobiliais 15 laisviečių.

To savo gyvenime svarbaus įvykio proga Ona ir 
Jurgis paaukojo “Laisvės” paramai po $25. Širdingai 
jiems ačiū.

Sveikinimas ir linkėjimas
(Draugų Jurgio ir Onos Šilkų 25 metų vedybinio gyvenimo sukakčiai 

ir ilgos veiklos darbininkiškame judėjime atžymėti proga
1962 metų lapkričio 18 d.)

šiandien mes sveikinam, gerbiam
Darbščius ir širdingus draugus,
Kurie išgyveno poroje
Per dvidešimt penkis metus.

Ir taipgi mes sveikinam:, gerbiam 
Džiugiai ir širdingai juos už tai, 
Kad jie nuolat dirbo ir veike 
Del labo vargdienių tikrai,

Kad jie ir dabar tebedirba— 
Kovoja už taiką tvirtai.
Taigi ne tik kad mes juos gerbiam— 
Juos gerbia ir jųjų darbai.

Tad linkim mes Jums, jubiliatai, 
Gyventi dar ilgus metus!
Nes, mat, labai liaudžiai reikalingas 
Jūs darbas kovingas, kruopštus.

Jonas Juška
.-nnean

išmetė ištisas unijas, ku
rios jiems buvo per daug 
kovingos ir apšauktos, kad 
esančios komunistų vadovy
bėje. Jie buvo pasiryžę lai
kyti suvienytas profsąjungas 
“švarias” nuo raudono dažo. 
Jos liko taip “švarios,” kad 
gyvybę nešančios gyslos su
stingo, kuomet “raudonas 
kraujas” buvo ištrauktas. 
Taip “švarios,” kad JAV 
prezidentai Eisenhoweris ir 
Kenedis skaitė jas savo pa
galbinėmis organizacijomis. 
Kas neatsimena tik praėju
sį spalio mėnesį paskelbimą, 
kurį Meany padarė, kad jis 
ir visa A F L - CIO stovi su 
Kenedžiu už Kubos išprie
vartavimą—už karą?

Daug kas dar viliasi, 
kad gal dabar, praėjus vals- 
tijiniams ir kongresiniams 
rinkimams, kur demokratai 
daug “laimėjo,” Meany ir jo 
Pildomoji Taryba, susipras 
ir pareikalaus iš prezidento 
Kenedžio nors dalies užmo
kesčio, tai yra nors kiek 
prižadų išpildymo, ypatin-

gai bedarbiams. Juk dabar 
aišku, kad jis pats nebūtų 
buvęs išrinktas, jei profsą
jungos nebūtų suverbavę 
balsų už jį.

Sąm o n i n g o s profsąjun
gos ir abelnai progresyviai 
darbininkai žino, kad JAV • 
svarbiausias naujas “fron
tier,” kuri Kenedis skelbia, 7 C '
yra čia pat namuose — tai 
sumažinimas bedarbių skai
čiaus. Reikia baigti gink
lų varžybas ir daryti posūkį 
i visuotinę taiką ir gerlai- 
kį. Reikia tuojau statyti 
geresnių naujų namų, pri
einamu darbininkams; rei- 
kia daugiau naujų mokyk
lų. Reikia aprengti ir pa
valgydinti trečdalį pusba
džių ir lūšnose gyvenančių 
amerikiečių. Pastatyti dau
giau medikalinių centrų ir 
duoti stipendijas biedniems 
studentams, kad daugiau 
būtų išmokslintų medikų, 
dantų techniku ir t. t. Tuo
jau suteikti pilną medikali- 
nę pagalbą veltui visiems 
amerikiečiams. Galima mi
nėti visą eilę pagerinimų, 
kurie suteiktų daugiau dar
bų ir duotų daugiau gerbū
vio.

Nežiūrint, kaip mes as
meniniai žiūrime i šiuos 
rinkimus, mes galime drą
siai sakyti, kad sekantis 
Kongresas vėl leis mūsų pi
nigus dar didesnei gamybai 
karinių ginklų, duos dar: 
daugiau užsienio šalims 
“pagalbos,” kuri gelbsti 
turtuolius, bet ne tuos, ku
riems pagalbos reikia.

Mums svarbiausi klausi
mai — tai visuotinė taika ir 
darbai. Ar tą gausime? Tai 
priklauso nuo to, kiek mes 
mokėsime subendrinti tas 
kovas, kad padarius jas • 
reikšmingas. Mes neturime 
atsidėti ant politikierių, ku- 
rįe. daug ką prižada, bet 
rinkimams praėjus užmirš
ta, ką kalbėjo. Todėl, jei 
mes, stovėdami plačioje dar
bininkų masėje, išmoksime 
įtikinančiai kalbėti, galėsi
me priversti juos išpildyti 
prižadus, sudėtus laike rin
kimų. • •

SAKO, KAD REMIA 
KINŲ POZICIJĄ

Honkongas. — Čionai gau
nama žinių iš Šiaurės Viet
namo, .Šiaurės Korėjos, In
donezijos, Burmos ir Japo
nijos, kad tų šalių komunis
tai linksta palaikyti Kinijos 
komunistų poziciją tarptau
tiniais reikalais.

LAIBORISTAI PRIEŠ 
Ai-BOMBŲ BANDYMĄ 
Londonas. — Anglijos 

parlamente laiboristai ašt
riai kritikavo vyriausybę 
už atominių bombų bandy
mą. Už laiboristų rezoliuci
ją balsavo 224 deputatai, o 
prieš 299. Reiškia, atominių 
bombų šalininkai laimėjo.

Į Kauno mėsos kombinato priėmimo punktą nuolat atvyks
ta automašinos, kuriose atvežami galvijai iš respublikos ra
jonų. Per pirmąjį dešimtmetį kolūkiai ir tarybiniai ūkiai pri
statė 25 procentais daugiau bekonų, negu per tokį pat pra
ėjusių metų laikotarpį. Jurbarko rajono kolūkiai jau prista
to kiaules ketvirtųjų septynmečio metų sąskaita.

Nuotraukoje: Kauno mėsos kombinato priėmimo punkte.
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O. Henry

KOI LAUKIA AUTOMOBILIO
Jis sėdėjo šaltoje kalėjimo kameroje, kalinys Nr. 

34627. Ir prisimindavo tolimus laikus, kada buvo 
vadinamas Biliu Porteriu, turėjo mylimą šeimą. Ir 
kaip dėl neteisingo apkaltinimo turėjo bėgti iš na
mų, bastytis po. pasaulį, kol vis tiek pakliuvo į po
licijos rali kas.

Jo slapyvardė O. Henry gimė kaip tik čia, Ohio 
valstijos kalėjimo, kur jis parašė apsakymą ir in
kognito jį nusiuntė redakcijai.

Greitai O. Henry vardas tapo plačiai žinomas. 
Išėjęs iš kalėjimo, jis galėjo įsijungti į “cyduojpenę," 
tačiau bevelijo kuklų, 
žuaziją jis taip rašė: 
net i, veidmainiauti ir 
veninio dieną...”

O. Henry trumpo apsakymo meistras, 
jo novelė tartum mįslė, 
jos pabaigą, ji vis tiek nustebina savo išradingumu. 
Nors O. Henry yra parašęs nemaža vien linksmi
nančių apsakymų, bet geriausiose savo novelėse iš
kyla kaip tikras humanistas, realistas, buržuazines 
visuomenės demaskuotojas. Jo meistriškumas su
šildytas meile paprastam žmogui, kenčiančiam ne
priteklių ir vargą.

šiemet sukanka 1(X> metų nuo žinomo amerikečių 
rašytojo O. Henry gimimo.

nuošalų gyvenimą. Apie bur- 
“Nlies visi priversti išsisuki- 
meluoti kiekvieną savo gy-

Kiekviena
ir kaip besistengtum įspėti

’ Kai tik ėmė temti, į šį tylų mažo, ra
maus parko kampeli vėl atėjo mergina 
pilka suknele. Ji atsisėdo ant suoliuko 
ir atsiskleidė knygą, nes dar kokį pusva
landį galima buvo skaityti dienos švie
soje.

Kartojame: ji vilkėjo paprastą pilką 
suknelę-paprastą tiek, kadį akis nekris
tų nepriekaištingas jos sukirpimas ir 
stilius. Nuo skrybėlaitės ant veido, spin
dinčio ramiu, griežtu grožiu, krito ne- 
tankus vualis. Mergina nuolat ateidavo 
čia tuo pačiu laiku: ir vakar, ir užvakar. 
Ir buvo kažkas, kas apie tai žinojo.

Jaunas vyriškis, žinojęs tai, slankiojo 
netoliese, ant Atsitiktinumo altoriaus at
nešdamas auką, vildamasis šio didžiojo 
stabo malonės. Jo lūkesčiai gavo atpil
dą—merginai beverčiant puslapį, knyga 
išslinko jai iš rankų ir nukrito.

Nedelsdamas nė valandėlės, jaunas 
žmogus godžiai metėsi prie spalvingo to
melio ir padavė jį merginai, griežtai lai
kydamasis to stiliaus, kuris įsigalėjo mū
sų parkuose ir kitose visuomeninėse vie
tovėse: galantiškumo ir vilties mišinio, 
tramdomo pagarbos budinčiam ant kam
po policininkui. Maloniu balsu jis suri
zikavo paleisti nežymią repliką dėl oro— 
įprasta įžanginė tema, kalta del daugelio 
nelaimių žemėje — ir apmirė vietoje, 
laukdamas savo likimo.

Mergina neskubėdama žvilgtelėjo į 
kuklų tvarkingą kostiumą bei veidą, ne
pasižyminčius ypatingu raiškumu.

—Sėskitės, jei norite,— tarė ji giliu, 
lėtu kontraltu.—Iš tikrųjų, aš net norė
čiau, kad sėstu te. Vis vien jau tamsu ir 
skaityti sunku. Aš mielai paplepėsiu.

Atsitiktinumo vergas nedelsdamas 
atsisėdo ant suolo.

—Ar jūs žinote, — pradėjo jis, tar
damas formulę, kuria paprastai orato
riai pradeda mitingus parke,—kad jūs 
pati žavingiausia mergina, kokią aš ka
da nors mačiau? Vakar aš nenuleidau 
nuo jūsų akių. Gal jūs, mergyte, net ne
pastebėjote, kad kažkas visiškai sukvai
liojo dėl jūsų puikių akelių?

—Kas jūs bebūtute, — tarė mergina 
lediniu balsu,—prašau nepamiršti, kad aš 
leidi. Aš atleidžiu jums žodžius, kuriais 
jūs ką tik kreipėtės į mane,—jūsų sukly
dimas, be abejo, visiškai natūralus jūsų 
sferos žmogui. Aš pasiūliau jums atsi
sėsti: jeigu šis pasiūlymas leidžia jums 
vadinti mane “mergyte,” aš atsiimu jį.

—Dėl dievo, atleiskite,—ėmė maldau
ti jaunas žmogus. Jo savimi patenkintas 
veidas įgavo romumo ir atgailos išraiš
ką.—Aš apsirikau; suprantama, aš no
riu pasakyti, kad paprastai mergina 
parke... jūs šito, žinoma, nežinote,bet...

—Palikime šią temą. Aš, aišku, šitai 
žinau. Geriau papasakokite man apie 
visus šiuos žmones, kurie praeina pro 
mus, kiekvienas savo keliu. Kur jie ei
na? Kodėl taip skuba? Laimingi jie?

Jaunas žmogus akimirksniui neteko 
žaismingos išvaizdos. Jis atsakė ne iš 
karto,—ką gali žinoti, koks būtent vaid
muo jam teks.

—Taip, labai įdomu sekti juos,—sule
meno jis, pagaliau nutaręs, kad įspėjo 
savo pašnekovės toną.—Stebuklinga gy
venimo mįslė. Vieni eina vakarieniauti, 
kiti, chm... į kitas vietas. Norėtųsi su
žinoti, kaip jie gyvena.

—Man—ne,—pasakė mergina.—Aš ne
su tiek smalsi. Aš ateinu čia pasėdėti 
tiktai todėl, kad atsirasčiau arčiau di
džiulės, plazdančios žmonijos širdies. 
Mano gyvenimas taip nuo jos toli, kad 
niekuomet negirdžiu jos plakimo. Ar 
jūs atspėjat, kodėl aš su jumis kalbuosi, 
misteri ?..

—Parkenstekeris, — sušnibždėjo jau
nas žmogus ir žvilgtelėjo kupinu klausi
mų ir vilties žvilgsniu. Jis tikėjosi, kad 
ir ji pasakys savo pavardę.

—Ne, — pasakė mergina, pakeldama 
ploną pirštelį ir lengvai nusišypsodama. 
—Ji pernelyg gerai žinoma. Nėra jo
kios galimybės sukliudyti laikraščiams 
išspausdinti kai kurias pavardes. Ir net 
portretus. Šitas mano kambarinės vua
lis ir skrybėlaitė paverčia mane inkogni
to. Jeigu jūs žinotute, kaip žiūri kiek
vieną kartą šoferis, nežinodamas, kad aš 
stebiu jo žvilgsnius! Pasakysiu atvirai: 
yra penkios ar šešios pavardės, priklau
sančios šventųjų šventiesiems: ir manoji 
atsitiktinai priklauso jų skaičiui. Aš vi
sa tai sakau jums, misteri Stekenpot...

— Parkenstekeris, — kukliai pataisė 
jaunas žmogus.

—... misteri Parkenstekeri, todėl, kad 
norėjau nors kartą gyvenime pasišnekė
ti su tikru žmogumi—su žmogumi, nepa
gadintu šlykštaus turto blizgesio ir vadi
namos “aukštos visuomeninės padėties.” 
Ak, nepatikėsite, kaip aš pavargau nuo 
pinigų—amžinai pinigai, pinigai! Ir nuo 
visų, kurie mane supa, — šokinėja kaip 
marionetes. Aš tiesiog sergu nuo pramo
gų, briliantų, kelionių, draugijos, nuo 
prabangos...

— O aš visuomet linkęs galvoti, — 
baikščiai pastebėjo jaunas žmogus,—kad 
pinigai, tur būt, vis tiek neblogas daly-

—Turėti pakankamai lėšų, žinoma, ne
blogai. Bet kai turi tiek milijonų, kad... 
—ji užbaigė beviltišku mostu.—Pilkuma, 
rutina,—tęsė jinai, — štai kas maudžia 
tave. Išvykos, pietūs, teatrai, puotos, 
vakarienės—ir viskas paauksinta trykš
tančios per kraštus prabangos. Kartais 
net ledo gabalėlio žvangtelėjimas šam
pano taurėj gali išvesti mane iš proto.

Misteris Parkenstekeris, atrodė, klau
sėsi jos nuoširdžiai susidomėjęs.

—Man visuomet patiko, — tarė jis, — 
skaityti ir klausytis apie turtuolių bei 
aukštuomenės gyvenimą. Tur būt, aš 
truputį snobas. Bet noriu apie viską tu
rėti tikslias žinias. Aš iki šiol vaizdavau
si, kad šampaną užšaldo buteliuose, o ne, 
deda ledą tiesiog į taures.

Mergina melodingai nusijuokė, — jo 
pastaba, matyt, nuoširdžiai ją prajuo
kino.

—Tebūnie jums žinoma, — atlaidžiai 
pasiaiškino ji,—kad mano, dykinėjančio 
luomo, žmonėms yra pramoga tai, kas 
griauna nustatytas tradicijas. Kaip tik 
pastaruoju metu madinga į šampaną'dė
ti ledą. Si keistenybė virto įpročiu nuo 
pietų Wolforde, kuriuos iškėlė atvykusio 
totorių kunigaikščio garbei. Bet grei
tai šis įnoris pasikeis kitu. Prieš savai
tę kviestiniuose pietuose Madison ave
nue prie kiekvienos lėkštės buvo pridėta 
žalia minkštos odos pirštinė, kurią rei
kėjo užsidėti, valgant alyvas.

—Taip, — kukliai prisipažino jaunas 
žmogus, — visos šios įmantrybės, visi šie 
aukštuomenės intymių ratelių išdykavi
mai yra nežinomi plačiajai visuomenei.

— Kartais, — tęsė mergina, lengvai 
linktelėjusi galvą, — kartais aš galvoju, 
kad jeigu galėčiau pamilti, tai tik žmo
gų iš žemesnės klasės. Kokį nors dir
bantį, o ne veltėdį. Bet turto ir garbės 
reikalavimai pasirodo stipresni už mano 
polinkius. Štai dabar, pavyzdžiui, mane 
persekioja du. Vienas jų — vokiečių ku
nigaikštystės hercogas. Įtariu, kad jis 
turėjo arba turi žmoną, kurią privedė 
iki beprotybės savo žiaurumu ir nežabo
tu charakteriu. Antras pretendentas —■ 
anglų markizas, toks pasipūtęs ir viską 
apskaičiuojąs, kad aš, tur būt, bevely
siu, hercogo žiaurumą. Bet kas mane 
skatina apie visa tai jums kalbėti, miste
ri Pokenstakeri?

—Parkenstekeris, — vos girdimai su
šnibždėjo jaunas žmogus.—Garbės žodis, 
jūs tiesiog negalite įsivaizduoti, kaip aš 
gerbiu jūsų pasitikėjimą.

Mergina permetė jį ramiu, abejingu 
žvilgsniu, pabrėžiančiu jų visuomeninės 
padėties skirtumą.

— Kokia jūsų profesija, misteri Par- 
kenstakeri?—paklausė ji.

—Labai kukli. Bet aš tikiuosi kai ką 
pasiekti gyvenime. Ar jūs tikrai rimtai 
pasakėte, kad galėtute pamilti žmogų iš 
žemesnės klasės?

—Taip, be abejo. Bet aš pasakiau: 
“galėčiau.” Nepamirškite apie hercogą 
ir markizą. Taip, nei viena profesija 

man nepasirodytų pažeminanti, jeigu 
patiktų patsai žmogus.

—Aš dirbu,—pranešė misteris Parken
stekeris, — viename restorane.

Mergina nežymiai krūptelėjo.
—Bet ne padavėju?—kone maldaujan

čiai paklausė ji. — Kiekvienas darbas 
kilnus, bet... asmeniškas aptarnavimas, 
suprantate, lakėjai...

—Ne, aš ne padavėjas, aš kasininkas... 
—Priešais gatvėje švietė elektrinės iška
bos “Restoranas” raidės. — Aš tarnauju 
šitame restorane kasininku.

Mergina pažvelgė į miniatūrinį laikro
dėlį ant apyrankės ir skubiai atsistojo. 
Įkišo knygą į dailų rankinuką, kuriame 
ji vos betilpo.

— Kodėl jūs ne darbe? — paklausė 
mergina.

—Šiandien aš naktinėje pamainoje,— 
paaiškino jaunas žmogus. — Bet turiu 
dar visą valandą. Juk tai ne paskutinis 
mūsų susitikimas? Galiu aš tikėtis?..

—Nežinau. Gal būt. O, tarp kitko, ma
no įgeidis gal ir nepasikartos. Aš turiu 
skubėti. Manęs laukia kviestiniai pietūs, 
o paskui ložė teatre. Vėl, deja, tas pats 
nepertraukiamas ratas... Kai jūs ėjo
te čionai, ar nepastebėjot kampe, šalia 
parko, automobilio? Visas baltas.

—Ir su raudonais ratais? — paklausė 
jaunas žmogus, mįslingai suraukdamas 
antakius..

—Taip. Aš visuomet čia atvažiuoju 
šiuo automobiliu. Pjeras laukia manęs 
prie įėjimo. Jis įsitikinęs, kad aš lei
džiu laiką anoje parduotuvėje prie par
ko. Ar jūs įsivaizduojate gyvenimo pan
čius, kurie verčia mus apgaudinėti net 
nuosavus šoferius? Viso gero.

—Bet jau visai sutemo,—pasakė mis
teris Parkenstekeris,—o parke tiek įžū
lių vyrų. Leiskite jus palydėti...

—Jeigu jūs nors kiek skaitotės su ma
no norais,—ryžtingai af/sakė mergina,— 
jūs pasiliksite čia dar dešimt minučių po 
to, kai aš nueisiu. Aš visiškai jūsų ne-
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Jų yra šimtas. Šimtas 
brolių ir seserų. Tai skait
lį n g i a u s i a šeima visame 
Kapsuko mieste, rajone. Jų 
dviaukštis naipas stovi ant 
vingrios Šešupės kranto, 
langais atsigręžęs į sodą, į 
gėlynus, į tylią gatvelę, pa
vadintą alyvų vardu. Kie
me įrengta sporto aikštė, 
tvarkingai susigrupavę ūki
niai pastatai.

Tarpusavyje vaikai visi 
broliai ir seserys.

Kapsuko vaikų namai jau 
gyvuoja nebe pirmus metus. 
Jie čia įsisteigė tuoj po ant
rojo pasaulinio karo. Daug 
karo metų našlaičių čia pri
glaudė, išmokė, į gyvenimą 
išleido rūpestingos rankos. 
Kiekvienas šiuose namuose 
užaugęs į gyvenimą išėjo ne 
tik su kraičiu, kurį sudro 
180 rublių, apranga, apavas, 
patalynė, bet ir su viduri
nės mokyklos baigimo ate
statu, su bet kurios specia
lybės žiniomis. Vaikų na
mų augintinis, kai jam su
kanka 18 metų, neišstumia- 
mas, kaip paukščiukas iš 
lizdo. Namų administracija 
iš pradžių suranda jaunuo
liui tinkamą darbą, o ir vė
liau jam' padeda, kviečiasi 
buvusius auklėtinius į sve
čius, į vaikų namų tradici
nes šventes. Kapsuko vai
kų namuose išaugo, vėliau 
Vilkaviškio siuvimo fabri
ke buvo įdarbinta Vida Rai
ny te. Ji dabar turi savo šei
mą.,

Kapsuke, universalinėje 
parduotuvėje dirba buvu
sioji vaikų namų auklėtinė 
Bielevičiūtė. Dar daug mer
ginų, vaikinų būtų galima 
suminėti, kurie dabar gerai 
dirba, puikiai save veda, ir 
kurie išaugo vaikų namuo
se.

Anatolijus P e t r o v i čius 
karo metų našalaitis. Iš jo 
kūdikystės metų likęs prisi
minimas : geležinkelis, pa
bėgėlių minios, fašistų lėk
tuvai spiaudo bombas.

Po to nedvejodamas ėmė iš-

noriu įtarti, Bet jūs, tikriausia^ žinote, 
kad ant kiekvieno automobilio yra jo sa
vininko monograma. Dar kartą iki pasi
matymo.

Skubiai ir oriai ji nutolo į alėjos tam
są. Jaunas žmogus nuo suolelio sekė jos 
grakščią figūrą, kol jinai išėjo iš parko 
ir pasuko link kampo, kur stovėjo au
tomobilis.
davikiškai sėlinti paskui ją, slėpdamasis 

. už medžių ir krūmų, visą laiką eidamas 
šalia tako, kuriuo ėjo mergina, ir nė se
kundei nepamesdamas jos iš akių.

Pasiekusi kampą, mergina pasuko vei
dą į balto automobilio pusę, probėgomis 
žvilgterėjo į jį, ir praėjo pro šalį. Pasi
slėpęs už šalia parko stovinčio kebo, jau
nas žmogus sekė kiekvieną jos judesį. 
Įžengusi į priešingą šaligatvį, mergina 
pastūmė restorano su blyksinčia iškaba 
duris. Tai buvo restoranas, kuriame 
viskas blizga, viskas išdažyta baltais da
žais, visur stiklas ir kur galima pigiai 
ir elegantiškai papietauti. Mergina pra
ėjo pro visą restoraną, dingo kažkur jo 
gilumoje ir čia pat vėl pasirodė, bet jau 
be vualio ir skrybėlaitės.

Čia pat, prie įėjimo, stovėjo kasa. Jo
je sėdinti rudaplauke mergina ryžtingai 
pažvelgė į laikrodį ir ėmė lipti nuo ta
buretės. Mergina pilka suknute užėmė 
jos vietą.

Jaunas žmogus sukišo rankas į ki
šenes ir lėtai nuėjo agal. Ant kampo jo 
koja užkliuvo už mažo popieriniu aplan
ku tomelio, besivoliojančio ant žemės. Iš 
ryškių viršelių jis pažino tą pačią knygą, 
kurią skaitė mergina. Jis nerūpestingai 
ją pakėlė ir perskaitė pavadinimą “Nau
jos šecherezados pasakos”; autoriaus 
pavardė buvo Stevensonas. Jaunas žmo
gus netyčia numetė knygą į žolę ir va
landėlę stovėjo n esiryždamas. Paskui 
atidarė balto automobilio dureles, atsi
sėdo, atsilošė ant pagalvių ir pasakė šo
feriui tris žodžius.

—Į klubą, Anri.

kraštotyrininkai kiekvieną 
vasarą rengia žygius pės
čiomis, keliones automaši
nomis. Vaikų namai turi sa-*A 
vą chorą, savus tautinių šo-~* 
kių šokėjus, savo artistus. 
Vaikai kartu su pedagogais . 
buvo pastatę net gana sun
kią Česnulevičiūtės pjesę 
“Kaltininkai,” kurią režisa
vo profesionalas aktorius 
Ciunis.

Kapsuko vaikų namai daž
nai svečiuojasi pas kitus 
Lietuvos respublikos vaikų 
namų auklėtinius. Artimai 
jie draugauja ir su Estų 
Mūrasties vaikų namais. 
K a p s u k i ečiai svečiuo j asi 
Mūrastyje, estai kiekvieną 
vasarą atvažiuoja į Kapsu-

Vaikai nesijaučia našlai
čiais. Artimųjų jie turi ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
sienų. N e n u o s t abu, kad 
motinos dabar pačios prašo 
priimti jų vaiką į vaikų na- ,Jr 
mus. Štai pavyzdys.

Lėkštutienė dar jaunystė
je apako. Ji gauna pensiją, 
bet mirus vyrui, našlė paju
to, kad ji nepajėgs pati vie
na suteikti sūnui tą auklė
jimą, kurį jam gali duoti 
valstybė, ir našlė paprašė/ 
kad jos Edvardukas būtų 
priimtas į vaikų namus.

Valstybės lėšomis vaikai 
auklėjami ne vien tik vaikų 
namuose. 200 kapsukiečių 
šeimų vaikai mokosi mo
kykloje-internate. Mieste 
yra 4 vaikų darželiai. Juose 
kiekiveną dieną būna 400 
vaikų. Čia jie žaidžia auk
lėtojų priežiūroje, mokosi 
eilėraštukų, žaidžia valdiš
kais žaislais ir vaikų tėvai 
moka tik už maistą. Mo
kestis skaičiuojamas nuo 

, tėvų gaunamo atlyginimo.

I 
r

¥

Trenksmas, krauju paplū
dęs motinos lavonas, jos 
rankos šaltos, sustingusios 
vis dar stipriai jį prie savęs 
t e b e g 1 audžiančios, o pas
kiau ligoninė... Fašisto 
bomba nužudžiusi motiną, 
berniukui nutraukė ranką. 
Invalidumas Lietuvoje ne 
yda. Anatolijų dar berniu
ką viliojo žemė. Laisvalai
kius jis triūsdavo vaikų na
mų darže, sode. Baigęs de
vynias vidurinės mokyklos 
klases Anatolijus lankė 
Kapsuko žemės ūkio techni
kumą. Pernai jis jį baigė. 
Diplomą gavo tik su labai 
gerais pažymiais. Antri me
tai, kaip Anatolijus Kauno 
Žemės Ūkio Akademijos 
studentas. Anatolijus pui
kiai mokosi, gauna valsty
binę stipendiją, materialiai 
jam daug padeda vaikų na
mai.

Anatolijus, ne vienintelis 
studentas. Vilniuje Pedago
giniame Institute, Anglų 
kalbos fakultete mokosi Ju
lija Želnytė ir Jonas Dilius. 
Daugelis aukštąjį mokslą 
jau baigė. Ir, kai kiti stu
dentai išvažinėja ilsėtis pas 
tėvus, jie grįžta pas savuo
sius į vaikų namus ant 
Vingrios Šešupės kranto.

Mieliausias ir linksmiau
sias būna tradicinis Naujų
jų Metų vakaras. Prie pui
kiai papuoštos eglutės, 
šventiškai apkrautų stalų 
sėdasi maži ir dideli. Ta
da į vaikų namus suvažiuo
ja visi, kurie čia augo. Su
sirenka jie iš visų Lietuvos 
respublikos kampelių vieni, 
ir su naujosiomis savo šei
momis, o atvykti negalin
tieji brolius ir seseris svei
kina telegramomis. Tada 
ypač stipriai pajunti, kokie 
artimi, draugiški ryšiai sie
ja šią skaitlingą ir vienin
gą šeimą.

Valstybės išlaikomi
Vaikų namai — pilnai 

valstybės išlaikomi. Jie tu
ri savo pagelbinį ūkį, šeria

kiaulės, 1 .augina daržoves, 
bulves, bet reikalui esant, 
jie ir šiu6s produktus gali Į Pats aukščiausias mokestis 
gauti iš valstybės. Vaikų 
namuose gyvenantį vaiką 
mūsų socialistinė valstybė 
rengia, maitina, aprūpina jį 
gyvenamuoju plotu. Valsty
bė jį leidžia mokytis, rūpi
nasi jo poilsiu. Ir už visa 
tai, nei iš vaiko, nei iš esa
mų giminaičių nieko nerei
kalaujama.

Kapsuko vaikų namų 
auklėtiniai gyvena name su 
visais buitiniais patogu
mais. Jų kambariai šviesūs, 
lovos baltai paklotos. Kiek
vienas vaikas turi po darbi
nį, mokyklinį ir išeiginį kos
tiumą, ir žiemos, ir vasaros 
sezonui. Ant jų stalo mė- 

Įsa, sviestas, pienas, vaisiai, 
daržovės ir visi kiti geriau
si produktai. Vaikų rūbus, 
patalynę skalbia skalbėjos. 
Valgį gamina prityrusios vi
rėjos. Virėja Vikt. Straz- 
dauskienė čia jau dirba de
šimt metų, daugelis vaiku
čių ją laiko sava.

Pagrindinis vaikų užsiė
mimas — mokslas. Mokosi 
visi. Atliekamu nuo pamo
kų laiku vaikai pratinami 
dirbti visus darbus. Sekma
dieniais jie patys kloja lo
vas, pasikeisdami gamina 
valgį, dirba virtuvėje. Sta
lus valgiui vaikai visuomet 
patys dengiasi. Laisvalaikiu 
mergaitės siuvinė ja. Jų 
rankdarbiais papuoštos vi
sos patalpos. Berniuką,i 
triūsia stalių dirbtuvėje. Jie 
gana sumaniai daro baldus. 
Mergaitės mokosi siūti. 
Taip, kad sulaukę aštuonio- 
liką metų vaikai išmoksta 
viską, kas labiausiai gyve
nime reikalinga.

Vaikų namuose ugdomi 
visi vaikų talentai. Mėgs
tantiems fotografavimą 
yra fotolaboratorija, 
veda mokytojas Romas Ne- 
niškis. Sklandytojai, avia
cijos gerbėjai lanko avia- 
modelistų ratelį miesto pio
nierių rūmuose. Turistai-

— 12 rublių per mėnesį. 
Daugiavaikės motinos, per
sonalinių pensininkų šei
mos, nuo mokesčio visai at-7 \ Alaidžiamos. Mieste veikia r 
60 vietų vaikų lopšelis. v»

Vaikų lopšeliuose, darže
liuose, internate, vaikų na
muose pastoviai lankosi gy
dytojai, tikrina vaikų svei
katą, leidžia jiems vitami
nus, gydo, ir visa tai daro
ma nemokamai.

Detroit, Mich.
Svarbus mitingas

LDS 21 kuopos susirinki
mą s įvyks sekmadienį, 
gruodžio 2 d., 11 vai. ryto, 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes turėsi
me išsirinkti valdybą 1963 
metams ir padaryti daugiau 
tarimų kuopos reikaluose.

Filmai
Gruodžio 2 d., Lietuvi^ 

svetainėje, 25th St. ir West 
Vernon Highway bus rodo
mi filmai iš Lietuvos. Pra
džia 2 vai. po pietų. Rengia 
LLD 52 ir 188 kuopos bend
rai. Filmai bus įdomūs. At
eikite ir pamatykite.

N. Astrauskiene

kad jam patapus 
nebegalėjo sugy- 
Socialistų partijos^

J, Strižauskas

t;
4

$ u,Bri^port, Conn.
Lapkričio 19 d. mirė Jo

seph McLevy, sulaukęs 84 
metų amžiaus, miesto ma
joru buvęs per 24 metus, tai 
yra, nuo 1933 iki 1957 m. 
Vietinė spauda daug apie jį 
rašė.

Jis dar jaunas būdamas 
pradėjo veikti unijose, taip 
pas įstojo į Socialistų parti
ją. Buvo pažangus žmogus. 
Sakoma, 
majoru, 
venti su 
vadais.

4 p.—Laisve (Liberty)—A n trad.. lapkr. (Nov.) 27, 1962
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POLEMIKA IR KRITIKA
Del Gilmano fizikos dėsnių

rJ Nesutinkančio pastabas 
“LĄės” Nr. 86-ame A. Gilma- 
nas atsiliepė piktai. Jis paju
dino net Saulinę sistemą ir nu
ėjo net iki žemės formavi
mosi pradžios.

A. Gilmanas sako, kad Ne
sutinkąs jį pašiepė dėl to, kam. 
jis “Tiesoje” rašė, “kad ištir
pęs metalas iš katilo netrykšta 
aukštyn, kaip kokio fontano 
vanduo.”

Šiuo jis Nesutinkančio pa
stabą pristato išvirkščią. Ir 
mažas vaikas žino, kad ištir
pęs metalas iš atviro katilo 
netrykšta. Pastaba padaryta 
dėl to, kad jis sutapatina pa
lyginti mažu karščiu atvirame 
katile ištirpyto metalo stovį 
su tūkstančius laipsniu karščio 
turinčios medžiagos stoviu po 
daug milijoną svarą ant ket
virtainio colio (žemės klodą) 
spaudimu. (L. H. Adams iš 
Washington© Geofizinės Labo
ratorijos kadaise sprendė, kad 

mylių žemės gelmėje yra 
47 milijonai svarų spaudimo 
ant ketvirtainio colio.)

Kiekvienos medžiagos plė
timasis didėja su didėjančiu 
karščiu. Kad žemės gelmėje 
tūkstančius laipsnių karščio 
turinčios medžiagos pasilaiko 
toje pačioje apimtyje, tai tik 
todėl, kad jų plėtimasis nevir
šija žemės klodų spaudimo. 
Bet kai tik kur nors jų plėti
masis žemės lukšto spaudimą 
viršija, ten tos medžiagos— 
būtų tai magma, dujos, van
duo ar jų mišinys—triukšmin
gai prasiveržia (vulkanai, gei
zeriai).

“O visgi,” Gilmanas sako, 
“ištirpęs metalas iš katilo ne
trykšta aukštyn, kaip net ir 
vanduo netrykšta iš paprasto 
viedro, jeigu viedran ko so
lidaus neįdėsi, ar Nesutinkąs 
nori iš to pasijuokti, ar ne.”

Ne, nesijuoks, nes iš to nė 
juokas neišeina.

Gilmanas “Tiesoje” rašė 
apie gręžimą į žemės gelmes, 
o dabar jis sako, kad “niekas 
nieko negali vidun žemės įkiš
ti.”

Kaipgi nieko? Ogi išgręžtą 
skylę, kuri juk būtų kaip ir 
vamzdis!
.’Apie tai, kad iš katilo ištir

pytas metalas spaudžiamas 
trykštų, Nesutinkančio pasta
boje štai kas buvo pasakyta:

“Jei ankštai užtaisytume ant 
to metalo (ne ant katilo briau
nos) dangtį ir ant jo uždėtu- 
me keletą toną svorio, o tuo
met pragręžtume dan g t y j e 
skylę,—ką patirtume?

“Bet žemės kamuolį spau
džia aplink ją lygiai—net ir 
tą išgręžtą skylę—14.7 svarų 
ant kiekvieno ketvirtainio co
lio,” sako Gilmanas.

Čia Gilmano plunksna 
pralenkė jo pagalvojimą. Su- 
lyg tuo, kas čia pasakyta, išei
na, kad ir išgręžtoje skylėje 
oro svoris spaustų lygiai tiek, 
kiek spaudžia solidžios žemės 
klodų medžiagos. Kas gi ne
žino, kad akmuo yra sunkes
nis už orą? Tačiau Gilmano 
plunksna akmens ir tokios pat 
apimties oro svorį ima ir su
balansuoja !

“p jūron,” sako Gilmanas, 
“kad ir ką dėsi, vistiek kaip 
netrykš iš jos vanduo, taip ne- 
tiykš.”

Jei nepakanka “paprasto 
viedro,” galime tai išbandyti 
ir jūroje. Niujorke tai galima 
atlikti nuo Steeplechase doko. 
Paimkime bent 30 pėdų ilgio 
vamzdį, ant vieno jo galo už
taisykime siurblinę pumpą, o 
kitą vamzdžio galą įleiskime į 
jūrą ir pumpuokime, o pama
tysime, kaip vanduo, nors ir 
šaltas, vamzdžiu aukštyn 
trykš! O juk tai ne p u m p a 
šitaip vandenį vamzdy iške
lia, bet vamzdžio išlauky oro 
spaudimas; pumpa tik orą iš 
vamzdžio ištraukia. Reiškia, 
pumpuodami mes “išgręžia
mo” oro klode skylę, ir ja 
oro spaudžiamas iškyla van
duo (nors ir šaltas būdamas), 
ir jis iškyla iki to aukščio, 
iki kurio jo svoris sulygsta su 
oro svoriu vamzdžio išlauky.

Tai ot ir pavyzdėlis, kaip 
veikia ir žemės klodų svoris 
Spusias medžiagas jos gel-

C.

Gilmano priminti geizeriai 
kaip tik kalba prieš jį patį. 
Kodėl gi karštas vanduo iš jų 

trykšta — ar ne dėl jo įkai
tusio plėtimiosi ?

Gilmanas priminė geizeri 
“The Old Faithful.” Tik jis 
nurodė jį ne toje vietoje, kur 
jis yra: iš Yellowstone Parko, 
šiaurvakarinio Wyoming vals
tijos kampo, jis nukėlė jį ke
lis šimtus mylių į pietryčius— 
į Colorado valstiją.

Apie meteorologinius 
suodžius

Ar meteorolingės dulkės 
būtinai turi būti suodžiai? Ir 
ar jos būtinai turi atakuoti vis 
tą patį miestą? Mano pasta
boje minėtame rašinėly buvo 
kalbama ir apie automobilių 
dujas, ir net apie įstatymus 
prieš oro teršimą.

Tai todėl ir buvo suprasta, 
kad rašinėlio autorius nesusi
gaudė terminuose — metalur
gija ir meteorologija.

Nesutinkąs

Setaucket, L. 1.
Auksine sukaktimi 

nepamiršo “Laisves”
J. ir S. Ivanauskams jų 

sūnūs surengė iškilmingą 
savo tėtvams 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Puota buvo labai graži, su 
muzika. Dalyvavo apie 200 
asmenų. Išreikšta jubilia
tams gražių linkėjimų.

Ivanauskai yra “Laisvės” 
skaitytojai. Per huntingto- 
nietę draugę Gaškauskienę 
jie įdavė “Laisvei” $15 į jos 
biudžetinį fondą.

Nors tik paprastais dar
bininkais būdami, Ivanaus.- 
kai gražiai išauklėjo ir iš
mokslino du sūnus. Vienas 
jų yra civilinis inžinierius, 
o kitas—sąskaitininkas (ac- 
coutant).

Ir “L” administracija lin
ki jubiliatams linksmos at
eities !

Los Angeles, Cal.
Nuostolinga mirtis

Lapkričio 10 d. staiga, 
nuo širdies priepuolio, mirė 1 
senas Los Angeles gyvento
jas Kazys Marcenkus, išgy
venęs 72 m. Gimęs Lietuvo
je Bandorių kaime, Žagarės 
par., Šiaulių apskr. 1909 m. 
atvyko į šią šalį, o 1916 m. 
sukūrė vedybinį gyvenimą, 
tačia šeimos neturėjo. Los 
Angelyje, su maža pertrau
ka, gyveno nuo 1918 m.

Velionis Marcenkus greit 
įsisąmonino klasių skirtu
mus ir išnaudojimą darbi
ninkų klasės ir stojo į kovą 
su išnaudotojais, o vėlesniu 
laiku sielojosi išlaikymu 
taikos, skaitė progresyvią 
spaudą. Prigulėjo prie pro
gresyvių organizacijų: Lie
tuvių Laisvės klubo (kuris 
prieš metus likvidavosi), 
LDS 35 ir LLD 145 kuopų, 
paskutinios ėjo finansų 
sekr. pareigas. Tas pačias 
pareigas ėjo reakcijos lai
ku, kuomet daug kas buvo 
apimti siaubo, nebodamas 
galimų negeistinų pasek
mių. Dosniai aukodavo dar
bo klasės kovoms už page
rinimą būvio. Su visais 
draugiškai sugyveno —ne
trūko jam ir švelnaus jumo
ro.

Velionio Marcenkaus 
mirtis kirto smūgį progre- 
syvei veiklai, ypač LLD 145 
k., kurioje jis buvo vargu 
pavaduojamas.

Lapkričio 14 d. atsisvei
kinimui su velioniu prisipil
dė Edward Brothers šerme
ninė, kur jis buvo pareng
tas po A. Casper direkcija. 
Velionis gulėjo amžinu mie
gu užmigęs gražiam karste, 
apsuptas gyvų gėlių vaini
kais, tarp kurių buvo nuo 
LLD 145 ir LDS 35 k. ir 
draugų. Tarpe liūdnų gies
mių, A. Casper angliškai ir 
M. Pūkis lietuviškai pasakė 
laikui tinkamas kalbas. Po 

tam, netoli šimto palydavų 
buvo išlydėtas į Hollywood 
Park Memorial kapinių 
mauzoliejų, kur M. Pūkis 
pasakė paskutinę atsisvei
kinimo kalbą.

Paliko nuliūdime jjiyLmą 
gyvenimo draugę Antąųiną- 
Kaltytę, brolį ir sęseįvį Lie
tuvoje ir daugelį draugų, 
kuriems reiškiu gilią užuo
jautą liūdesio valandoje.

Ilsėkis, mielas drauge, ko
vas baigęs, ramiai. Jūsų 
šviesus gyvenimas ilgai pa
siliks mūsų atmintyje, ir 
širdyse.

Palydovai buvo pakviesti 
i Danish Hall, kur visi buvo L- Z

gerai pavaišinti.
Susirinkimai

Gruodžio 9 d. įvyks meti
niai LDS 35 ir LLD 145 
kuopų susirinkimai 11 vai. 
ryto, Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Visų privalumas 
atsilankyti, nes bus renka
ma valdyba 1963 m., ir kitų 
svarbių reikalų aptarti kuo
pų ir visuomenės gerovei.

šakalių žemaitis

Pittsburgh, Pa.
Dėkojam LDS 8-toSj 
Apskrities draugams

LDS 8-ta apskritis su
ruošė banketą lapkričio 11 
d. Į jį susirinko gražus 
skaičius svečių. Ačiū drg. J. 
Miliauskui už gerą išgarsi
nimą per “Tiesą”, “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Ačiū mūsų spau
dai !

Po skanių valgių, prasi
dėjo programa iš kalbų. Va
karo vedėja drg. U. Paich 
pirmiausia pakvietė pakal
bėti iš jaunosios kartos E. 
Galor; vėliau buvo pakvies
ta pakalbėti visa eilė iš se
nesniųjų ir jaunesnių LDS 
veikėjų ir svečių. Visų kal
bėtojų kalbos buvo apie 
LDS ir gražūs linkėjimai 
dėl J. K. Mažuknos ir Ma
žeikos už pasidarbavimą 
pažangiam darbe, o ypatin
gai dėl LDS. Taipgi buvo 
įteikta po gražią dovaną 
Mažuknai ir Mažeikai, o 
Mažuknienei prisegtas gra
žių gėlių korsažas (corsage) 
nuo LDS 8-tos apskrities.

Malonūs draugai ir drau
gės! Priimkite nuo mūsų 
širdingą padėkos žodį už 
suteiktą garbę ir dovanas. 
Labai širdingai ačiū LDS 8 
apskrities komitetui: U. 
Paich, S. Paich, J. Miliaus
kui, O. Miliauskienei, G. Le
kavičiui, J. Purtikui, ir 
toms draugėms, kurios pri
sidėjo su darbu laike ban
keto: M. Ambrozienei, M. 
Zdanienei. Ačiū visiems 
atsilankiusiems į banketą. 
Buvo labai malonu susitikti 
su visais ir pasikalbėti.

Dar žodis: Draugai ir 
draugės, mes esam labai 
dėkingi už suteiktą garbę, 
bet ta garbė lygiai priklau
so ir jums. Mažukna, Ma
žeika, ar bent kas kitas pa
vienis negalėtų daug ką nu
veikti! Kada visi mes dir
bam bendrai, mes atsiekia
me tikslą mūsų organizaci
jose, mūsų spaudos vajuose. 
Todėl dirbkime visi bend
rai pažangos darbą ir daly- 
kimes ta garbe!

J. K. Mažukna 
J. Mažeika

Philadelphia, Pa.
Nemaloni klaidelė, prašau 

pataisyti:
Lapkričio 23-čios “Lais

vės” laidoje žinutėje iš Phi- 
ladelphijos apie klubų bėdas 
atspausdinta: Muzikalė Sa
lė su klubu įsteigta 1937 m. 
Turėjo būti įsteigta 1907 m.

Tai krūvelė metų. Pagal 
tų laikų padėtį, tai dideliai 
vertingas kūrinys.

Senas Klubietis

MIAMI. FLA.
Z

APIE VIENĄ GERĄ 
ŽMOGŲ

yją daug gerų žmonių, 
bet ne visus juos tenka ir 
galima pastebėti. Daug 
greičiau iškyla ir pasirodo 
nedorėliai. Apie šį žmogų 
vargiai kada mes skaitėme 
spaudoje ar girdėjome jo 
žodį susirinkime, o jis yra 
labai vertingas lietuvių pa
žangiojoje visuomenėje.

Susipažinkime su j u o. 
1878 metų rugsėjo ,4 d., ne
toli nuo Pilviškių, miestelio, 
gimė Mateušas Dzupkaitis. 
Jo tėvas turėjo tik 3 mar
gus žemės. Tai jau aišku, 
kad gyvenimas buvo skur
dus ir vargingas. Mateušui 
sulaukus penkerių metų 
mirė jo mamytė, jo auklėto
ja.

O kai Mateušas jau buvo 
7-rių metų, tai ne mokyk
lon, bet tarnauti pas ūki
ninką Matuką tėvas išleido. 
Žinoma, septynerių metų 
vaikas, ką gi jis daugiau 
gali veikti, jei ne ganyti gy
vulius, piemenauti.

Vėliau paaugėjęs, sustip
rėjęs Matukas išeina iš pie
menukų “klases” ir tampa 
bernuku.

Jo jėgos stipresnės, bet ir 
darbas jau sunkesnis. Ir vis 
pas tuos — ūkininkus, bet 
Mateušas dabar jau aria, 
akėja ir šieną piauna, ru
gius kerta, dar vėliau dir
bo staliaus darbus prie sta
tymo namų ir vėjinių ma
lūnu.

Bet Mateušas, kad ir be- 
mokslo, be didelio prasilavi- 
nimo, galvoja, kad to laiko 
Lietuva jam nieko gero ne
žada, kaip tik sunkų- darbą 
ir vargą. Ištardavęs ir dir
bęs kitiems Lietuvoje iki 
20-tų metų, Mateušas pali
kęs 3 sesutes—Oną, Marę, 
Magdę ir jaunesnį broliuką 
Juozą, — keliauja į svetimą 
pasaulį sau laimės ieškoti. 
Pirmoji jo išeivijos vieta 
buvo Londonas, Anglija. 
Londone Mateušas mokosi 
amato, dirba staliaus dar
bą. Bet ir čia jis nerimsta. 
Išgyvenęs ir išdirbęs metus, 
vyksta į Škotiją, apsistoja 
Glasgove. Čia Mateušas dir
ba anglies kasyklose, pas
kiau prie laivų budavojimo. 
Vienok ir čia jis nerimau- • / ja.

Jis nori surasti tą tikrąją 
“aukso šalį”.

1900 metais, pasiėmęs sa
vo mantą, atvyksta į JAV. 
Iš New Yorko prieplaukos 
vyksta į Pittsburghą. Ten 
dirba anglies kasyklose, 
paskiau vyksta į ‘Washing- 
tono valstiją. Jo noras ir 
energija vis siekia prasi
mušti į geresnį gyvenimą ir 
pelningesnį uždarbį. Mate
ušas eina į anglies kasyk
las, dirba stalium, paskiau 
prie namų statybos.

Nuo medžio dirbinių, Ma
teušas eina į mašinų dirbtu
vę ir visur jam sekasi. Jis 
labai greitai sutampa su 
nauju darbu, nauju amatu. 
Sutaupęs kapitalo, Mateu
šas keliauja plačiai po Ame
riką. Nėra tokios valstijos, 
kurią Mateušas nebūtų ap
lankęs. Alaskoj buvo keletą 
mėnesių aukso ieškoti. Kai 
kuriose valstijose yra buvęs 
po 2 ir 3 sykius.

Washington valstijon grį
žęs, buvo visad mielai pri
imtas į tą patį darbą, į ma
šinų dirbtuvę. Daugiau jam 
patinkamas valstijas jis 
lankė po keletą sykių. Mate
ušas atvyksta į Baltimore, 
Md., laiko gazo stotį. Išlai
kęs apie penkeris metus vėl 
keliauja. Šiuo tarpu sustoja 
Detroit, Mich. Čia Mateu
šas, susidėjęs su kitu part
neriu, perka, taiso ir par

duoda naudotus automobi
lius. Vėliau Mateušas ver
čiasi gyvenimui namų pir
kimu, taisymu ir pardavi
mu. Ilgai nerimo ir šiame 
biznyje.

Mateušas, sutaupęs kapi
talo, 1944 m. vyksta į Flori
dą, pabuvęs vienur kitur 
Miami miestą pasirinko 
nuolatiniam gyvenimui. Gy
veno įvairiuose miestuose, 
bet geriausia jam patinka 
Miami. Čia jis turi nuosa
vus namus, kuriuose ir gy
vena.

Mateušas yra patyręs ir 
sumanus dėl visko, savo su
manymų turi ir užpatenta
vęs Washingtone. Kaip as
muo Mateušas labai kuklus. 
Jis jau 84 metų amžiaus, 
bet niekas jam nepriskaity- 
tų tą amžių. Jis ir dabar 
atrodo daugiau į Matuką, 
negu į Mateušą. Jis tiesus 
ir į aukštį, kaip tik prabė
gęs penkias pėdas. Ir storis 
atitinka aukščiui. Pasikal
bėjime mandagus, bet be 
reikalo daug nekalba.

Savo gyvenime Mateušas 
niekuomet nebuvo vedęs, 
niekuomet nerūkė ir nevar
tojo svaigalų (alkoholio). 
Jis sako: “Todėl ir sutau
piau”. Jo mintys ir idėjos 
visuomet buvo ir yra su 
tais, kurie žiūri į geresnę 
ateitį. Iš visų, kur jis buvo 
ir dirbo, Washingtono vals
tija jam buvo laimingiau
sia, o Floridos geriausia da
bar.

Mateušas dar pakanka
mai veiklus ir gyvas. Jis 
yra Lietuvių Socialio Klubo 
garbės narys. Jo dovana 
Majamės Lietuvių Socialini 
Klubui labai žymi—10,000 
dol.

Tad dėkui tau, gerbiamas 
Mateušai, nuo geros valios 
lietuvių, kurie gerbia savo 
tautą, jos kultūrą ir meną.

Jonas Smalenskas

Miami, Fla.
L.S. Klubo specialus kon

stitucijos priėmimo susirin
kimas ir piknikas atsibuvo 
18 d. lapkričio Žekonių so
de. Piknikas buvo didelis ir 
pasekmingas, nes jau buvo 
matyti klubo narių ir paša
linių svečių, atvažiavusių 
praleisti atostogas per žie
mą Floridoje. Taipgi pikni
ke dalyvavo klubo narys ge
rai žinomas dainininkas 
Stasys Vaineikis iš Bing
hamton, N. Y., kuris sugrį
žo žiemoti į Floridą. Brook- 
lynietė Mrs. Levandauskie- 
nė, taipgi L. S. Klubo gerų 
rėmėjų Mr. ir Mrs. J. ir M. 
Krupp’ų duktė ir žentas 
Mr. ir Mrs. Winters dalyva
vo šiame piknike.

Mrs. M. Koch pranešė, 
kad yra Mr. Winters gimi
mo diena ir paprašė sudai
nuoti gimtadienio dainelę 
(“Happy Birthday”). Taip
gi pranešė, kad Mr. ir Mrs. 
Krupp užmokėjo už visą 
maistą, nuo ko liks nemažai 
klubui pelno. Už tai pasipy
lė gausus delnų plojimas, ir 
kluboš1 bus už dovaną labai 
dėkingas.
Vėliau klubo pirmininkas 

Kanapis atidarė susirinki
mą ir pakvietė vieną iš kon
stitucijos komisijos narį V. 
Boviną skaityti konstituci
ją. Perskaičius, trumpai ap
kalbėjus, ji buvo vienbalsiai 
priimeta.

Atitaisymas klaidos
“Laisvėje” lapkričio 2-rą 

diieną (taip pat ir “Vilny”) 
tilpo korespondencija, ku
rioje neteisingai parašyta 
vardas E. Urbonas, o turi 
būti Ignas Urbonas. Atleis
kite už klaidą.

J. W. Thomson

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sekantis L. S. Klubo me

tinis susirinkimas ir pikni
kas įvyks gruodžio 2-rą die
ną, Žekonių sode. Nariai ne
pamirškite, kad šiame susi
rinkime bus renkama visa 
valdyba dėl 1963 metų. 
Taipgi prašome ir svečius 
atsilankyti į pikniką, nes 
klubo darbščios gaspadinės 
prirengs skanius valgius, 
jais patenkins atsilankiu
sius.

Kviečia Komitetas

Iš Lietuvos 
busimųjų gydytojų 

KONFERENCIJA
VILNIUS. Vilniaus Vals

tybiniame V. Kapsuko’ var
do universitete pasibaigė 
keturias dienas vykusi Bal
tarusijos, Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos aukštųjų medi
cinos mokyklų studentų 
tradicinė mokslinė konfe
rencija. Pabalti jos respub
likų ir Baltarusijos studen- 
tai-medikai atsiskaityti už 
savo mokslinį darbą buvo 
susirinkę penktąjį kartąjį. 
Konferencijoje dalyvavo ir 
svečiai iš Maskvos, Lenin
grado, Kijevo, Lvovo ir ki
tų šalies miestų aukštųjų 
medicinos mokyklų. Busi
mieji gydytojai, stomatolo
gai ir farmaceutai perskai
tė daugiau kaip 100 prane
šimų.

Geriausi studentų moksli
niai darbai premijuoti.

“K. T.”

RUOŠIASI PRIIMTI 
DUJAS

KAUNAS. Ilgomis gyvy
bės gyslomis prie Kauno ar
tėja Dašavos dujos. Turi 
kuo pasigirti dujotiekio tie
sėjai. K. Ramanausko va
dovaujama montuotojų bri
gada baigia įrengti dujų re
guliavimo punktą. Petra
šiūnuose klojami vamz
džiai. Jau paruošta apie 18 
kilometrų miesto dujotiekio 
tinklo. Netrukus vamz
džiais pradės tekėti požemi
nė dujų upė.

“K. T.”

Pranešimas 2-osios Apskrities 
chorams-menininkams

Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 2 d., yra šaukia
ma LMS 2-sios Apskrities metinė konferencija. 
Turime keletą svarbių klausimų aptarimui meno 
reikalais. Prašome chorus prisiųsti atstovus. 
Konferencija bus Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St., Worcester, Mass., prasidės 11 vai. ryto.

M. Sukackiene, sekr.

So. Boston, Mass.

Banketas “Laisves” Naudai
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio 9 December
Pradžia 1-mą valandą dieną

Salėje 318 W. Broadway
BUS ŽYMUS SVEČIAS V. ZENKEVIČIUS 

iš Washington, D. C.
Bus geri pietūs ir menine programa

Worcesterio Duetas:

Ona Dirveliene ir Jonas Sabaliauskas 
akompanuos Jonas Dirvelis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
RENGIMO KOMISIJA

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 27, 1962

Nuoširdus dainos Draugas
Šiomis dienomis nuošir

dus dainos bičiulis kompozi
torius A. Budriūnas minėjo 
šešiasdešimties metų su
kaktį. Už įžymius laimėji
mus vystant lietuvių tary
binę muziką Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tar y b o s 
Prezidiumas suteikė jam 
respublikos liaudies artisto 
garbės vardą.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

lomėja padarė ir į savo laik
raštį įdėjo posėdžio nuotrau
ką. Matosi keletas ir kuni
gėlių.'

Įdomu, kiek tame būryje 
yra tokių, kurie Lietuvoje pri
klausė impulevičių, Žakevičių, 
šlepečių, jančių kruvinosioms 
gaujoms ?

Tai su laiku išryškės. Tuo 
tarpu į tai, kas visiems yra 
žinoma: VLIKas iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos gautais pi
nigais ruošė, samdė, mobiliza
vo banditus, kurie tuoj po ka
ro Lietuvoje išskerdė ne ma
žiau kaip dešimt tūkstančių 
nekaltų vyrų, materų, vaikų, 
senelių, jaunuolių. Todėl kiek
vieno vlikiečio rankos yra su
teptos. Kiekvienas jų yra 
sunkiai nusidėjęs lietuvių tau
tai.

žinokite, kad jie tą baisų, 
kruviną darbą keletą metų 
dirbo ir tebedirba planuotai, x 
apgalvotai, vadindami jį “Lie*- 
tuvos laisvinimu.”

Skaičiau Vilniaus “Tiesoje” 
lapkričio 14 dieną Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininko 
Motiejaus šumausko Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos posė
džiui pranešimą. Plačiai jis 
nušvietė partijos, vyriausybės 
ir liaudies pastangas pagerin
ti, patobulinti, išplėsti buitinį 
žmonių aptarnavimą. Tai pui
kus pranešimas.

Mums tik lieka palinkėti ten 
jums, draugai, sėkmės tose 
šauniose pastangose.

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas Įvyks 
gruodžio 1 d., 2 vai. dieną, salėje 
2219 W. Pratt St.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes tai bus priešmetinis susirinki
mas ir bus valdybos rinkimas atei- ’ 
nantiems metams. Taipgi turėsime 
nutarti, ką veiksime LLD gerovei 
ateinančiais metais. Fin. sekr.

(85-86)



V. Bunkienės pasakojimai 
apie kelionę po Lietuvą

Kaip žinia, praėjusią va- draugai, tūkstančiai jų Hu
sarą Lietuvą aplankė šeši kankinta.
JAV lietuviai turistai, tarp pergyventi tas kančias, gas vakaras. Jis man liks 
kurių buvo ir niujorkietė i šiandien stovi liaudies vy 
mūsų veikėja Verutė Bun-1 riausybėje.
kienė. Mūsų koresponden-į nių pasididžiavimas tokiais 
tas įteikė jai eilę klausimų, j draugais. Ten mums paro- 
prašydamas, kad atsakytų į dė filmą — tuos baisius 
juos raštu, kad tuo būdu jos j žmogžudžių darbus. Jų tar- 
pirmieji kelionės įspūdžiai Į pe buvo ir dvasiškių. Pa
būtų skirtingesni nuo kitų i odė, kaip jie dalyvauja 
įspūdžių rašytojų rašinių, j kartu su banditais ir lai- 
V. Bunkiene mūsų korės-: mina jų darbelius. Aš 
pondento prašymą išpildė, ir verkiau, žiūrėdama. Gaive
snes žemiau spausdiname 
jos pasisakymus.—Red.

O kurie įstengė

i Babravičiene ir su daug ki- j 
tų įžymių žmonių.

Paskutini vakaru mumsv v

Žvaigždės-arti
viešint Vilniuje praleidome tybėje paslaptingai mirga 
kartu su Lietuvos vyriausy; žvaigždės...
bes nariais. Tai buvo nepa-

Nuo Žemės 
mes aiškiai jaučiame didelį 
tolį. Kosminio laivo kabi
noje toks jausmas dingsta. 
Visi dangaus kūnai atrodo 

j vienodai nutolę, nes ten ar
timu daiktu nėra, nėra su

neužmirštamas. Mūsų de- 
Tai darbo žmo- legaciją apdovanojo atmin

tinomis dovanomis, kurios i. . . . i luinu. lietiniu
man visuomet primins ma- kuo palyginti. I t x i > i r \ i » /-J i in 1 1 / vi / <lomi susitikimą ir draugiš-

jau: štai kokių esama žiau
riu sutvėrimu!.. «. c

KL: Kaip atrodo Drus
kininkai?

Bus spalvingas, vaišingas 
ir kultūringas banketas

Autorius knygos “150 dienų Tarybų Lietuvoje”

Aido choras dėkoja
Aido choro banketas, įvy

kęs lapkričio 17 d. Lietuvįįj 
piliečių klubo salėje, buvo 
šimtu nuošimčių sėkmingas. 
Didelė ir širdinga padėka 
šeimininkėms Nelei Kairie
nei ir Kazei Čeikauskienei 
už jų didelį paaukotą dar
bą. Taipgi ačiū Stasiui ir 
Onai Titaniams už gausią 
$20 dovaną, taipgi A. Sta- 
niuliui iš New Jersey, K. 
Depsui iš Mastic Beach, N. 
Y., ir vietiniam muzikui, 
kurie dovanojo po $5; Mrs. 
Naudžius iš Pearl River, 
N. Y.. $1. Dėkojame Paul 
Bečiui už gėles. Ir ačiū 
skaitlingai publikai už atsi
lankymą.

Dr.
Algirdas Margeris atvyksta į New Yorką ir dalyvaus 
bankete, kuris įvyks gruodžio 1 d., Kultūriniame cent
re, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Banketą rengia-’ ALDLD centras, kad pagerbti Dr.
Margerį už jo didelį darbą, parašymą knygos “150 die
nų Tarybų Lietuvoje”.

Tikimės turėti spalvingą banketą ir tik už $2. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Pradžia 6-tą valandą vakare.
Dainų programą išpildys Aido choro Moterų kvar

tetas, A. Iešmantą ir E. Brazauskienė, vadovaujant 
Mildred Stensler.

Yra užkviestas, ir tikimės, kad bus, Vytautas Zen
kevičius, TSRS Ambasados Washingtone Il-asis sekre
torius.

Kviečiame visus dalyvauti bankete.
LLD CENTRO KOMITETAS

Bet kosmonautai susitin
ka ne vien tiktai su šia įdo
mia ypatybe. “Dangus” kos
mose visai nepanašus į žyd
rą mūsų žemės dangų. Ten, 

KL: Sakote, buvote Kap-1 kur buvo mūsų kosmonau- 
suko mieste, o kaip jis da-|tų orbitos, atmosferos prak

tiškai nėra. Visiškai juodas 
dangus su ryškiai degančio
mis ir nemirksinčiomis 
žvaigždėmis. Tokį dangaus 
skliautą pirmasis pasaulyje 
pamatė Jurijus Gagarinas.

Fantastiškai nuos tabus 
paveikslas, kai žvaigždės ir 
saulė spindi drauge. Žemė
je tai atsitinka tik pilno 
saulės užtemimo metu. Kos
mose žvaigždės matomos ir 
dieną. Kosmonautai sako, 
kad saulė ten šimtus kartu 
ryškesnė. Be specialių aki
nių ar apsauginio stiklo 
iliuminatoriuje į ją žiūrėti 
neįmanoma.

Neįprastai “elgiasi” ir mė
nulis. Jis greit praplaukia 
pro iliuminatoriaus langelį 
ir pranyksta. Kosmose ma
tomas mėnulio judėjimas 
priklauso nuo kosminio lai
vo skridimo greičio. Kos
monautai skrisdami nejau
čia savo laivo judėjimo. 
Jiems atrodo, kad pro juos 
slenka žemė..

nuoširdžiai dėkinga Tarybų 
Lietuvos vyriausybei užvis-

bar atrado?
Ats

.... ... jo Marijamopleje)
.. .KlaV!,m_as:. Ar jus sra-Įkinmkai. lfl;m •(lienas< nes ten gy.
žiai priėmė Lietuvoje. j Druskininkai man'vena mano brolis. Kapsu-!

Atsakymas: Labai gra-Labai patiko. Tai vienas iš kas, kaip ir kiti Lietuvos 
žiai. Vos tik išžengus mums gražiausių kurortų. Ten : miestai, pakilo iš karo griu- 
iš lėktuvo Vilniaus aerodro- praleidome tris dienas. Te-;vėsių. Miestą puošia nauji 

ko pasinaudoti ir gydomai-' pastatai ir įvairios Įmonės.
Druskiniu-j , rNe per toliausia nuo mies

to yra Kapsuko rajono Čer
niachovskio vardo kolūkis. 
Tai vienas pi rmau j ančių Ta- 

‘ rykų Lietuvoje. Jame dir- 
■ ba mano brolio sūnus zoo
techniku. Kolūkis pagarsė- 

Ten daug naujų įvairių jęs puikiais derliais, labai 
gydymo skyrių; ten gydosi, 
poilsiauja darbo žmones. Vi
si turi lyigas teises.

Beje, Druskininkuose te
ko matyti vaidinant R. Mi- 
zaros veikalą “Prašvilpta 

Tai labai juokinga 
. Juo labiau man 

buvo įdomu stebėti, kad aš 
pati esu vaidinusi jame — 
Niujorke ir kitur. Publikos 
buvo daug. Ji gausiai vai
dintojams plojo ir kvatojo
si.

Paėmus bendrai, veikalą 
suvaidino gerai, bet Cibuko 
vaidmens, man rodos, neat
liko taip gabiai kaip pats 
autorius, vaidindamas JAV.

KL: Kokius žymius žmo
nes sutikote Lietuvoje?

Ats.: Teko susipažinti su

me, 
nių, kurie žengė mūsų link, siais šaltiniais. 
Supratau, kad tai mus pasi- Į kų meras — labai rimtas 
tinka. Mus pasitiko kultu-\ nuoširdus draugas, 
rinių ryšių draugijos dar-J----- ------  --
buotojas Jonas j —----  - v <. *
nis —simpatingas, malonus gražų suvenyrą. Ačiū, ma-1 
draugas, fotografas, grupė Jonus drauge! 
jaunų lietuvaičių su gėlių 
puokštėmis. Buvo ten ir 
mūsų mielas bičiulis Laury
nas Kapočius.

Klausimas: Kaip jums 
patiko sostine Vilnius?

Atsakymas. Vilnius labai 
gražus. Mums žmonės pa-j laimė.

nuolat
. būvo kartu su mumis. 0 

Stasiuko-' mums išvykstant įteikė po i

šakojo, kad Vilnius karo I komedija.
laiku buvo labai sugriautas, 
o dabar taip gražiai atsista- 
tęs, išaugęs. Stambūs pra
monės centrai, kultūros na
mai, ligoninės, vaikų darže
liai. Nepaprastai gražūs 
parkai. Visur pavyzdinga 
švara. Net ir prie fabrikų 

, gėlės žydi ir gerai prižiūri
mos.

KL: Kuriame Vilniaus 
viešbutyje buvote apsisto
ję?

Ats. Viešbuty ‘Neringa.”
Tai naujas, įrengtas sulyg daugeliu įžymių žmonių, i 
vėliausią mada, su gražiais kąip tai: su rašytoju A 
kambariais ir erdvia valgyk- Venclova, dailininku Var
ia. Ten malonus patarna- nu, artiste M. Žilionyte- 
vimas. Kiekvieną atsilan-! Šmitiene, artistu Kavaliaus- 
kiusį puikiai priima jaunos, i ku, su daktare Dariute—k; 
gražios lietuvaitės. ! kūno Dariaus dukra, su

TZ . ... . .Liaudies menininke AlenaKL: Kas jus labiausiai 
suįdomino Lietuvoje?

Ats.: Mane labai suįdo-■ 
mino Lietuvos nauja socia
listinė santvarka, Lietuvos j 
tarybinių žmonių gražus iš-1 
auklėjimas, — mylėti žmo
gų, žmonių draugiškumas, 
nuoširdumas. Ir kur tik aš i 
lankiausi, su kuo kalbėjau- i 
si, visi man buvo artimi ir 
mieli. Gimtajame krašte | 
jaučiausi visur sava.

KL: Ar Kaunas darė di
deli įspūdį, ir ką jame ma- į 
tėte? 1

Ats.: Viešbuty “Neringa.” 
sa Tarybų šalis, neatpažįs
tamai Tarybų valdžios me
tais pasikeitęs. Keliauda
mas po kraštą, žmogus įsi
tikini, kad šiandien didžiau
sias jo papuošalas — nauji, 
stambūs fabrikai, milžiniš
kos įmonės, g a m y k 1 o s. 
Jas visur matysi. O ypač 
jų daug yra Kaune ir 
Vilniuje. Aplankėme Kau
ne įvairias įstaigas—moks
lo, sveikatos. Buvo labai 
įdomu pamatyti Kauno 
elektrinę—tokį galingą pa
statą.

Vėliau mes vykome į Kau
no fortus. Matėme muzie
jus, tas žiaurias kankinimų 
liekanas, kur buvo nukan
kinta tūkstančiai nekaltų 
žmonių. Praeinant pro tas 
baisias kameras, mane šiur
pas krėtė. O ten turėjo ken
tėti geriausi mūsų liaudies

Kapsukc (buvusio- 
pralei-

vietos

J. G.

Čia gaminama po 800 cent
nerių pieno ir po 100 centne
rių mėsos permetus. (Cent- 
ryje—apie 220 svarų.) Kol
ūkyje dvylika metų be per
traukos vadovauja Vincas 
Adomavičius, buvęs kume
tis, o dabar Socialistinio 
Darbo. didysis, TSR Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary-

Iš Kapsuko buvau nuvy-

jį miestelį Kapsuko rajo
ne. Pirmiau jis vadinosi II- 
ji Gudeliai. Buvo įdomu pa
simatyti su i 
jaunystės draugais.

Iš Moterų klubo 
susirinkimo

Lapkričio 20 d.
Moterų Klubo narės turėjo 
skaitlingą susirinkimą. Pir
mininkavo Vera Bunkiene. 
Klubo sekretorė Sofija Pet
kienė, kaip ir visuomet, 
perskaitė gražiai surašytą 
pirmesniojo susirinkimo 
protokolą. Į Klubą įsirašė 
Ona Zurnis.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė savo raporte, 
apart kitų pranešimų, kiek 
plačiau apibūdino velionės 
Eleanoros Rooseveltien ė s 
gyvenimo bruožus: mat, jai 
pripuolamai pasitaikė būti 
mitinge, kur Rooseveltienė 
pasakė vieną savo paskuti
nių prakalbų. Tai buvo tuoj 
prieš jos susirgimą. Savo 
kalboje Mizarienė nurodė, 
kaip Rooseveltienės gyveni
mas skyrėsi nuo kitų. Roo
seveltienė augo ir subrendo 

Kokurūzų pritaikymo sri- ištaigingose aplinkų m o s ę •

Jaunystės vaistas 
iš kukurūzų

J. Kairys laidojamas 
šiandien, lapkr. 27 d.

Juozo Kairio pala i k a i 
bus laidojami šiandien, lap
kričio 27 d. Kūnas bus iš
vežtas iš šalinskų - Shalins 
šermeninės 8 vai. ryto; pa
laidotas bus St Charles 
kapinėse.

Dovanos “Laisvei”
Šie. Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanoja 
“Laisvei” savo serus:

Zenonas ir Clara Stasiu- 
liai, Elizabeth, N. J., 4 Še
rus.

Stanislovas Radusis, Ba
yonne. N. J., 2 serus.

Širdingai ačiū už dovanas.

Sveikina “Laisvę”
Buvę Maspetho, N. Y^ 

gyventojai Kastancija ir 
Vincas Karlonai dabar svei
kina “Laisvę” iš Jensen 
Beach, Floridos, kur jie jau 
apsigyveno.

Ta proga jie aukoja “Lais
vei” $10 ir kitiems visuome
niniams reikalams $10.

Širdingai ačiū už aukas ir 
geriausių sėkmių naujoje 
vietoje.

Pranešimas!
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai įvyks 
sekmadienį, Gruodžio-December 2 d., 
salėje 408 Court St.

LDP Klubo susirinkimas prasidės 
2-rą vai. popiet.

LDS 33 kuopos ir LLD 
seks po Klubo.

Prašome visus minėtų 
cijų narius atsilankyti į
mus, nes bus svarbių reikalų apta
rimui, ir jau laikas rinkti valdybas 
1963 metams. A. S. (94-95)

54 kuopos

organiza- 
susirinki-

RADO NEGYVĄ
Praėjusį savaitgalį An

tanas Litvaitis “Laisvės” 
raštinei paskambino, kad 
tame, pačiame name, kur jis 
gyvena, 20 Stagg St., Brook- 
lynę, rastas .negyvas Mike 
Matas. Velionis gyveno vie
nas. Per; keletą dienų jo

giminėmis ir tis vis labiau plečiasi, Pra- Rooseyeltienė paneigė dau-
Mies- eit0 amžiaus antroje pusėje S?eb° moterų ideąlizuoja- 

telis truputi pasikeitęs. Pir-Įbuvo išleista brošiūra, ku- mas gyvenimo tuštumas; ji| 
mi-u mokykla,1 „oje rašoma, kad kukurū- žiūrėjo j gyvenimo realybę: inesigirdejo todėl juo susi-

t

miau buvo viena mokykla, rįoje rašoma, kad kukurū- 
dabar yra dvi — pradinė ir!zus ga]jma pritaikyti 40 sri- 
vidurine. ,v'

I XT. TNetoli randasi “Tiesos” 
kolūkis. Kalbėjausi su vie- 
nu jaunu kolūkiečiu. Sakė, 

Ikad kolūkis turi savo kul
tūros namus, bibli o t e k ą ; 

la- iaunimas turi kur laisvalai
kį praleisti kultūringai.

(Bus daugiau)

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai prie kapo 
revoliucinio judėjimo veikėjo V. Mickevičiaus-

Kapsuko Novodevičje kapinėse, Maskvoje

• 5 • ' S
z.

h 3

V. Bunkiene su giminėmis

čiu. 1900 m. 'Paryžiaus pa
rodos lankytojai jau galėjo 
pamatyti 15o įvairių pro
duktų, pagamintų iš kuku
rūzų. Dabartiniu metu Ta
rybų Sąjungoje iš jų gami
nama dar daugiau įvairiau
sių gaminių. Pavyzdžiui, iš 
kukurūzų spirito gaminami 
net tirpikliai, tepalai ir che
minės žaliavos.

1961 m. rudenį Maskvoje | 
organizuotoje maisto pro
duktų parodoje buvo ekspo
nuojama apie 150 įvairių 
pašarų, konditerinių gami
niu ir gėrimų, pagamintų I 
iš kukurūzu.

Neseniai 
pradėtas 
kuris turi 
bių. Jis 
žmonėms, 
tą kraujospūdį Preparatai 
iš kukurūzų1 dulkelių pasi
rodė gera priemonė prieš 
kai kurias kepenų ligas. 
Prieš kurį laiką Maskvos 
maisto pramonės instituto 
docentas V. Liubuškinas 
kukurūzuose surado naują 
medžiagą, pavadinęs ją vi
taminu F. Kukurūzų grūde 
yra linolinė ir linoleninė 
rūgštys. Tai nesočios rieba- 
ninės rūgštys, kurių žmo
gaus organizmas negamina, 
tačiau jos yra būtinos jo 
normaliai veiklai. Svarbiau
sia nesočių riebalinių rūgš
čiu ypatybė yra ta, kad jos 
ištirpina kraujo cholesteri
ną, t. y. produktą, kuris šu
lę, e Ii a kraujagyslių atero
sklerozę ir senėjimą.

V. Liubuškinas nustatė, 
kad kukurūzų aliejuje yra 
net 85 proc. vitamino F, tir
pinančio cholesteriną. Jis 
pats ant savęs tyrė atero
sklerozės gydymą. Dvi die
nas vartojęs kukuruzų alie-

rūpinta. I jo apartmentą 
nebuvo galima įeiti, tai pa
šaukta policija. Policistai 
įsilaužę rado Matą mirusį.

Paieškojimas
Ieškau sūnaus Tiškinio Alfonso 

(Kazio)v, "gimusio 1926 m. spalio 4 
d. Telšių mieste. Labai norėčiau 
gauti žinią Ouo jo. 1945 m. gavau 
atvirutę nuo jo iš New Yorko. Po’ 
to vėl dingo. Prašau rašyti: Kotry
nai Tiškinienei (Onos), Telšiai, Ta
rybų Aikštė, 12-3, Lithuania, USSR.

(94-95)

raportuo-

iš kukurūzų 
gaminti medus, 
gydomųjų savy- 
ypač naudingas 
turintiems aukš-

ji ryžosi pamatyti ir antrą
ją gyvenimo pusę. Ji aplan
kė mainierių gyvenamas 
sritis, pietinėse valstijose 
bovelnos plantacijų dirban
čiuosius, audėjų miestelius 
ir, patyrusi tų gyventojų 
esamas sąlygas,
davo savo vyrui, šalies pre
zidentui. Amerikos liaudis 
amžinai minės Roosevelto 
prezidentavimo laikus.

I Pirmininkė raportavo, 
I jog užregistravo svetainę 
atžymėjimui Brooklyno lie-' 
tuvių moterų 50 metu pa
žangaus veikimo sukakties, 

j Taip pat užregistravo sve
tainę paminėjimui Kovo' 
Aštuntosios. Parengimams, 
komisiją, šalia Klubo pir-; 
m i n i n k ė s , sudaro Vera 
Bunkiene, Adelė Rainienė ir 
Nastė Buknienė. Marcelė 
Jakštienė apsiėmė pagelbė
ti rengiamam banketui 
gruodžio 1 d.

Uršulė Bagdonienė rapor
tavo iš vietos ALDLD kuo
pų bendriems parengimams 
komiteto darbuotės.

Užbaigus susi rinkimą, 
pirmesnioji klubo sekreto-

1 rė Elzbieta Kasmočienė ir 
Sungailienė, juodviejų gim
tadienio supuolimu, gausiai 
pavaišino susirinkimo daly
ves ir svečius jų pačių iš
keptais pyragais ir kitais1 
skanumynais. Siidainu o t a 
joms ilgiausių ir laimingų 
metų.

Susirinkimas buvo bran
dus ir draugiškas.

Klubietė

jų, jis įsitikino, jog choles
terino kiekis jo kraujyje 
sumažėjo nuo 220 iki 145 
vienetų. Tokiu būdu 56 me
tų vyras senėjimo medžia
gų sudėties atžvilgiu “at
jaunėjo” 20—25 metais.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų. Ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai^furdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50

Prošvaistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberjty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

h

6 p.—Laisvė ^Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 27, 1962




