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t KRISLAI
Mikalojus Daukša
Ačiū, draugai vajininkai!
Venesueloje
Kokia išeitis?

•— Rašo R. Mizara —
Š. m. vasario 16 d. sukako 

350 metų, kai mirė įžymus 
lietuvių rašytojas Mikalojus 
Daukša, karštas lietuviško žo
džio patriotas.

“ Kurgi, sakau, pasaulyje 
yra tauta, tokia prasta ir nie
kinga, kad neturėtų šių trijų 
ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų 
žemės, papročių ir kalbos.?. .” 
rašė jis.

M. Daukša buvo kunigas, 
bet tai, ką jis sukūrė literatū
roje naudingo, vertina visa 
lietuvių tauta.

Jei Mikalojus Daukša atsi- 
J •• — ■ ------1'
kaip šiandien mūsų tėvų žemė-j 
je, Tarybų Lietuvoje, brangi
nama lietuvių kalba, lietuviš
kas žodis, jis labai apsidžiaug
tų !

Ar JAV apsiginklavimas jau 
pasiekė savo ribas?

Kas daugiau laimės 
iš taksy numušimo?

Ginklų gamintojai stoja 
prieš nusiginklavimą

Washingtonas. — Nepai
sant, kad Ženevoje eina 
Septyniolikos valstybių nu
siginklavimo konferencija, 
kad JAV valdininkai kalba 
“už taiką”, bet apsiginkla
vimas eina visais garais.

Prezidento Kenedžio pa
siūlymas skirti virš 54 bili
jonų dolerių apsiginklavi
mui, tai yra didesnė suma 
astuoniais bilijonais dole
rių, negu buvo skiriama 
gynybai prie Eisenhowerio 
valdžios. Dabar Jungtinių 
Valstijų militarinėse jėgose 

keltų iš kapo ir pamatytų, j jau yra 200,000 vyrų dau-J

iš kongresmanų klausia: 
“Ar jau pasiekė JAV apsi
ginklavimo našta savo ri
bas?”

Bet to nesimato. Vėl su
planuota statyti 41 naują 
“Polaris” submarįną, kurie j 
raketomis šaudo iš po van-1 
dens. Aviacijos viršininkai 
pateikė planą gaminti nau
jus “TFX” bombonešius, 
kurių pagaminimui reikės 
apie šešių bilijonų dolerių. 
Karo laivyno komandieriai 
reikalauja statyti nau
jus karo laivus, nes esami 

“paseno”; armijos ge- giau, kaip buvo prie res- J , V M C . J i f* iki v™,f ! nerolai reikalauja d a u-publikonų valdžios. . -. . . , ..
Apsiginklavimo našta vis'£iay SaminU kanuohų,^ tan- 

sunkiau spaudžia gyvento- kų ir šarvuotų sunkvežimių 
jus. Jau net kaip kurie ir armijos transportavimui.

M

Sveikinu “Laisvės” vajinin- 
kt^s, laimėjusius konteste do
vanas! Jiems ir visiems, ku- 
T-ie spaudos platinimo vajuje 
dalyvavo, priklauso • nuoširdi 
visų mūsų padėka!
• Kai kurie vajinirikai pra
dėjo darbą pąvėluotai: mūsiš
kis Valys Bunkus stojo darban 
po to, kai1 Julius Kalvaitis, 
pradėjęs darbuotis, mirtinai 
susirgo.

Brocktoniškis Jurgis Shaaai- 
tU pats ilgokai ir suįkiai sįiS- 
go; tik po išėjimo iš ligoninės, 
kai vajus jau buvo įpusėjęs, 
įsijungė į darbą.

Garbingon vieton musų va
jaus žemėlapy įstatytas ir Mi- 
amės miestas (Floridoje), kur 
darbuojasi vajininkė. 
Valilioniene.

Vajaus rezultatai buvo pa*' 
skelbti praėjusiaame “Laisvės” 
numery. Juos verta atidžiai 
pastudijuoti.

Vajus praėjo šauniai! Va
lio vajininkams! . ’

Kai šie žodžiai rašomi, rąū-' 
sų šalyje garbinamas ir .vaiši
namas Romulas Betancourt, 
Venezuelos prezidentas. Šlo
vina jį prezidentas Kenedis, 
daro tą patį spaudos ir radijo 
propagandistai. Esą, Betan
court—didvyris, galijotas prieš 

komunizmą!. .

Bet Meksikoje išeidinėjantis 
savaitraštis “Prensa Libre” 
paduoda trejų metų Betan- 
eourto prezidentavimo Vene
zueloje rezultatus:

800 žmonių buvo užmušta, 
2,800 sužeista; 19,000 areš
tuota; aštuoni dienraščiai, trys, 
savaitraščiai ir viena radijo 
stotis uždaryti; uždarytas Ve
nezuelos universitetas, taipgi 
vidurinės mokyklos.

“Uždarydamas tas mokyk
las, — rašo “The Workerio” 
bendradarbis Jesus Colon, •— 
Betancourt manė sužlugdysiąs 
studentų judėjimą už laisvę. 
Bet studentai, kartu su darbi
ninkais, vidurinės klasės ir 
profesionalų žmonėmis, pa
traukė | kalnus ir įstojo į par
tizanu būrius. Partizaninis 
judėjimas Venezueloje galin
gas.”

Venezuela turi apie 7,000,- 
gyventojų; iš to skaičiaus — 
600,000 bedarbių! Daugelis 
darbininkų, kurie dirba, dirba 
pusdykiai.

Indija nesukalbama 
sako Pakistanas

• Karacis. —Pakistano Už
sienio ministras Bhutto sa
ko: “Indija vis dar yra ne
sukalbama”. Jis kaltina In
diją, kad* ji nenori taikos 
keliu sureguliuoti sienos 
reikalus ėU Kiniją, taipgi 
sutvarkyti Kašmyro reika
lus. >' ’ ■: • •

Tarp Indijos ir Pakista
no, Jungtinių Valstijų pa
stangomis, jau buvo prasi
dėjusi konferencija Kašmy
ro reikalais, bet ji pakriko. 
Dabar planuojama, kad jų 
konferencija . pąsinaujintų 
kovo'9 dieną. Bet Bhutto 
sako: “Vargiai kas iš j os 
išeis, nes Indija laikosi ne-

teisingo nusistatymo link 
Kašmyro žmonių”^,

Kašmyras randasi tarp 
Kinijos,. Indijos, Vakarų 
Pakįstaųę. ir . Afganistano. 
Jis užima 250,000 kvadrati
nių mylių plotą ir tūrį 10,- 
000,000 gyventojų. Mažiau
sią jo dalį, apie 12,000 ketv. 
mylių, ,yra užėmus Kinija; 
likusio ploto dvi dalis—In
dija, o trečią — Vak. Pa
kistanas.

Kinija ir Pakistanas su-j 
tinka jo reikalus suregu- 
liuoti -— leidžiant gyvento
jams patiems nusibalsuoti, 
su kuria valstybe jie nori 
pasilikti, bet Indija tam 
prieštarauja. ; I

IŠ VISO PASAULIO
Rome, Ga. — Čionai mirė Washingtonas. — Jungti- 

W. A. Summerville, sulau- nių Valstijų karo laivyno 
kęs 73 metų amžiaus, Pir- viršininkai skelbia, kad va
rno jo pasaulinio karo aklas I sario 18 dieną jie išbandė 
veteranas. Mirė kalėjime, 
nes jis ten gyveno, neturė- laivus, kurie šaudo iš po 
damas kur kitur gyventi.

“SUBROC” povandeninius

Maskva. — TSRS dakta- “SUBRQG” 
’rai pagamino tabletėles vai
kams nuo paralyžiaus (“po
lio”) ligos.

vandens raketomis subma- 
rinų naikinimui. Sako, kad 

, nušauna rake
tas už 30 mylių ir tiksliai 
pataiko į submarinus.

Dalias, Tekąs. — Sulau
kęs 82 metų amžiaus mirė 
rašytojas G. Gershvįnas.

Pats prezidentas Kenedis 
pripažįsta, kad Lotynų Ame
rikoje ekonominė ir politine 
situacija baisi. Kas dėl jos 
kaltas—komunistai? Ne, dva-

Londonas. — JAV bom
bonešiai “B-47” jau pašali
nami iš veiklos, nes jie “pa- 

jseno”. Šie bombonešiai daro 
' po 600 mylių per valandą ir 
pritaikinti nešti atomines 
bombas.

Bostonas. — Jau 1,500 
automobilių “plates” grąži-

rininkai ir kapitalistai. Juk ] no Mass, valstijos Motor 
komunistai tų šalių nevaldė ir!Vehicles biurui nes ju da.
nAirolriA v • v 7zai nušuto.nevaldo.

Kada milijonai pusba
džiai gyvenančių žmonių pra
deda judėti, kovoti prieš ne
pakenčiamą skurdą, tuomet

061 tos baisios Venezueloje juos išnaudotojai apšaukia ko
padėties Betancourt ir Wash- 
Yhgtono ponai kaltina komu
nistus. Tuomi nori nukreipti 
dėmes| nuo pačių kaltinin
kų — nuo Venezuelos ir kitų 
šalių — vyriausiai JAV ka
pitalistų, kuriems Betancourt 
ištikimai tarnauja.

munistais, ir mūsų šalies pa
siųstais ginklais slopina.

Patinka Wall strytui ar ne
patinka, bet, jei dalykai ne
pagerės, tai Lotynų Amerikos 
liaudis anksčiau ar vėliau pa
seks Kubos liaudies pavyz
džiu !

Washington, N. J. —93 
metų senumo dienr a š t į 
“The Washington 
J 1 V 11

$89,500, 
$412,402.

“The Washington Star” 
pardavė už skolas. Gavo 

o skolų turėjo

Maskva. — TSRS sateli
tas “Marsas” surado trečią 
juostą radioąkcijos.

Washingtonas. —- Atro- ’ vyriausybė numušimu tak- 
do, kad JAV Kongresas pri-: su sumažintas valstybės iž- 
ims prezidento pasiūlymą 1 dan įplaukas planuoja at- 
taksų numušimui, nes iš to ! pildyti iš tų, kurie turi ma- 
daugiau laimės turtingieji, ižas įplaukas.
kurie ir sudaro Kongreso ' Mums sako, kad didesnį 
narius. . . 'nuošimtį planuoja numušti

Žinoma, dabar gali daug > tiems, kurie turi žemiau 
paveikti piliečiai, reikalau-' $6,000 metinių įplaukų. Bet 
darni, kad taksų numuši- faktai rodo, kad iš dabarti- 
mas pasitarnautų daugiau nio plano vis tik daugiau 
ir neturtingiems. Tame rei- laimės tie, kurie turi dide- 
kale gali daug padaryti les įplaukas. Pavyzdžiui: 
darbo unijos ir atskiri pilie- i asmuo, kuris dabar per me
čiai — reikalaudami Kon-1 tus tini $100,000 įplaukų, 
greso panaikinti taksus 
tiems, kurių metinės įplau
kos yra tik apie $3,000.

Prezidentas Kenedis sa
kė, kad. pateikdamas pasiū
lymus jis daug “kreipė dė
mesio į neturtingų reika
lus”.

Bet jeigu neturtingiems 
bus numūšta po kelis desėt- 
kus dolerių į metus pajamų 
taksų,; o jiems bus pakelti 
taksai 'ąnt gazolino, papiro
sų ir kitų kasdieninio var
tojimo reikmenų, tai jie 
mažai “laimės”. JAV vy-

dabar moka $44,724 taksų, 
o jam lieka $55,276. Po nu
mušimo taksų jis mokės 
$35,720, tai jam liks $64,- 
060, arba $9,704 daugiau, 
kaip dabar.

Žmogus^ kuris turi $6,000

San Diego, Calif. — Čio- prieš nusiginklavimą. Jis 
nai General Dynamics tvirtina, kad nusiginklavi- 
Corp. fabrikas pilnais 
rais gamina “Atlas” ra 
tas. Iš Jungtinių Valgių 
vyriausybės k o m p 
gauna užsakymų už 
nūs dolerių. Greta r; 
dar gamina greitus 
lėktuvus “F-lll” ir 
vair”. Pereitais metais pa
starųjų pagamino 990. 1962 
metais kompanijos pelnas 
buvo $52,700,000. Bet tai 
tik šios gamybos. Ta pati 
kompanija vardu Electric 
Boat Co. dar gamina atomi
nius submarinus ir stato 
kitokius karo laivus, už ku
riu gaminimą gauna milži
niškų įplaukų.

R. Lewis, vienas iš kom-

ja 
ijo- 

tų ji 
ovos 

“Con-

| mas JAV vestų prie “dide
lio nedarbo”, nes kompani
jų milžiniški fabrikai yrą 
paruošti gaminimui rake
tų, lėktuvų ir statymui ka
ro laivų. Taipgi jų specia
listai yra išsilavinę gamin
ti tik karo reikalams gink
lus. o kitokių darbų jie ne
moka.

metinių įplaukų, dabar mo- Įpanijos vedėjų, pasisakė torių . 
ka $600 taksų, pagal numu-1 
šimp planą jis mokės $449,; 
tai per metus jam liks tik ; 
$160 daugiau, kaip dabar I 
lieka, o tuo pat kartu ant 
kasdieninių gyvenimo reik
menų taksai jam bus pa
kelti.

Berlynas, — JAV karo 
daliniai neįleido Tarybų Są
jungos trijų busų su ka
reiviais, kurie norėjo įva
žiuoti p r o Charles vartus 
pagerbimui TSRS karių, 
žuvusių Berlyno kovose 
1945 m. Tada TSRS ka-' 
riai įvažiavo per anglų sek-

JAV, NATO vadai ir 
De Gaulle pozicija

Washingtone visi Daugiau atominiu 
noripinigų

Washingtonas. —- Aišku, ? Washingtonas. ■ — Jung- 
kad Kongresas- užgirs pre- tinių Valstijų militarinių 
zidento, Kenedžio pašiūly- jėgų: centras - Pentagonas 
mą skirtį' apsiginklavimui padarė sekamų patvarky- 
virš 54 bilijonus dolerių. :.mų: : ' >

Bet dabar varžytines ęi- • (1) Sumažinti Europoje 
na tarp armijos, karo oriai- militarinių bazių
vyno ir jūrų laivyno ko- čių įp jąg pavaduoti atomi- 
mandierių. : . ųiais “Rolaris” : submari-

Orlaivyno komandieriai nąis. yPolans” submarinai

“Polaris” laivų

skai-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Gynybas sekre
torius R* McNamara pa
reiškė, kad • “minam apsi
ginklavimui” jis dar reiką* 
lauš pridėti pustrečio bili
jono-dolerių prie apsigink
lavimo sumos, kurią kon
gresui jau pateikė prezi
dentas. .

Jis sako, kad reikės 581 
milijono dolerių dar padidi
nimui karo lėktuvų gamy-

“priešo” raketų nušovimui, 
ir 340 milijonų dolerių amu
nicijos gamybai. .

Tuo pat kartu jis pareiš
kė susirūpinimą Frandūzl- 
jos prezidento1 De Gaullė 
pozicija, kuris nepasiduoda 
NATO vadu komandai. 
Namara sako, kad De(
le. ne tik griežtai išstojo 
prieš Anglijos įsileidimą į 
Europos “Common Mar
ket” — prekybos \ sąjungą,

Mc-

pašalino iš veiklos 850 bom
bonešių “B-47”, ir skelbia, 
kad jie “paseno”. Jie reika
lauja daugiau pinigų naujų 
bombonešių gamybai.

Karo laivyno admirolai 
F. Korth ir G. W. Anderson 
reikalauja statyti daugiau 
naujų karo laivų, nes būk 
jau 595 laivai . “pasenę”, 
nors jie statyti tik prieš 13 
metų.

“Susitarkime, arba 
pražūsime”, -TSRS

Maskva. — Tarybų Są
jungos generolas Vladimi
ras Tolubko rašo dienrašty
je “Krasnaja Zvezda”, kad 
reikia susitarti ir eiti prie 
nusiginklavimo, kitaip žmo
nijai gresia pražūtis, jeigu 
kiltų karas.

Tolubko rašo:: “Tuščios 
Vakarų pastangos pralenk
ti Tarybų Sąjungą. Mūsų 
ginklai yra geresni. Mes tu
rime raketų, kuriomis 100 
megetonų atomines bombas 
galime nušauti į bile pasau
lio vįetą. Mes galėtume pa
ruošti ir etdiųz laivus (sa
telitus) bombarduoti prie-

Washingtonas. — Penta
gono generolai sako, kad 
jau turi prietaisą, kurio 
pagalba galės/ tiksliau nu
statyti raketas į taikiklį.

gali sėkmingiau manevruo
ti, ir iš pasalų pulti “prie
šą”, jam nežinant, kur jie 
randasi.

(2) Daryti spaudimą i 
EUropos NATO narius, kad 
jie didintų savo armijų 
skaičių. Kada tas bus pa- ___ _____ t.
siekta, tai JAV galės iš Eu- paprašo “Pravdoje”. Dr. De- 

’ mikhovas daro bandymus 
prigydyme širdies ir plau
čių kitiems gyvūnams. 
Daktaras rašo, kad rezulta
tai geri.

ropos atšaukti apie 40,000 
savo pėstininkų.

Jungtinėse

Kubos vyriausybe 
smerkia paskatas

Havana.
Valstijose, pradėjo naują 
kampaniją prieš Kubą ir 
skleidžia prasimanymą, būk 
Kubos du sprūsminiai lėk- 
tubai raketomis šaudė į 
JAV žvejų laivelį, kuris ar
tėjo Kubos pakraštį.

Kubos vyriausybė pareiš
kia, kad tai grynas prasi
manymas. Kubos lėktuvai 
pastebėję laivelį buvo neto
li jo, kad patirti, kas jis 
yra, bet pamatę, kad jame 
yra tik du žmonės, grįžo at
gal, nei raketomis, nei ki
tokiais ginklais jie nešaudė.

San Antonio, Texas. — 
JAV erdvių užkariautojai 
sako, kad astronautai turi 
būti nusikutę — beūsiai.

Alamera, Calif. — Susi
daužė JAV laivyno lėktu
vas ir žuvo 6 lakūnai.

******^ ~ ~ 'Z .1 | y ‘■T

bos, šimtus milijonų dolerių bet nesuderina savo pozici- 
pridėti “M-60” rūšies tankų jos su NATO ir vakarinio 
gamybai. 406 milijonų dole- Berlyno klausimais, ir net 
rių “Starcom” raketų ga- tada, kada JAV griežtai 
mybai, • kurios skiriamos buvo iškilu^ Kubos krizė.

Vėliausios žinios
Maskva. — D r. Vladimi

ras Demikhovas beždžionei
Atlanta, Ga. — Tymai 

(“measles”) yra labai sena 
liga, kuria dažniausiai ser
ga vaikai. Dabartiniais lai
kais JAV per metus nuo 
tymu miršta apie 500 vai
kų, bet daugelyje kitų ša
lių miršta tūkstančiai. 
Jungtinių Valstijų daktarai 
išrado vakciną, Kuria įskie-

I • *Maskva. — Vasario 23 d. pijus vaiką neser 
sukako 45 metai nuo 
ganizavimo Tarybų S ą - 
jungos armijos. Minėjime 
TSRS Gynybos ministras 
Malinovškis sakė: “Jeigu 
JAV užpuls Kubą, tai tuo
mi jos pradės Trečiąjį pa
saulini karą, kuris siaus ir vardai, 
jų teritorijoje.”

suor-
Havana.—Jungtinių Vals

tijų karo laivai buvo įplau
kę į Kubos vandenis. Ku
bos laikraščiai išspausdino 
ju paveikslus, ant kurių 
aiškiai matosi JAV laivų

Al Mari, Libija. — Čionai Anglijos, 
žemės drebėjime žuvo apie 
700 žmonių.

Kinnelon, N. J. — Iš Sto
nybrook mokyklos vagys 
išsigabeno 400 svarų sau
gos spintą, kurioje buvo tik 
$12 pinigais ir $90 kitomis 
vertybėmis.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad bendromis 
spėkomis komunistinis pa
saulis galės sulaikyti Jung
tinių Valstijų imperialistų 
agresijas.

Washingtonas. — JAV, 
Francūzijos ir 

Vakarų Vokietijos diploma
tai tariasi vakarinio Berly
no reikalais.

Roma. — Italijos prezi
dentas Antonio Segni palei
do parlamentą. Nauji par
lamento rinkimai įvyks ba
landžio 2^ dieną.

Londonas. — Eina girdų, 
kad premjeras Macmillanas 
silpnėja sveikatoje.

Belgradas. — Jugoslavija 
pripažins Irako valdžią. ?
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—nieko panašaus! Taikus sambūvis tarp socialistinių ir 
kapitalistinių valstybių, sako jie, byloja už tai, kad ne
būtų pradėtas pasaulinis karas, kad būtų apginta taika. 
Klasių kova kapitalistinėse šalyse eina ir eis, kaip ėjo; 
pavergtų tautų kova dėl išsilaisvinimo tebeprogresuos, 
kol jos pasieks tautinę nepriklausomybę.

JAV Komunistų partija sako: Taikus yra
vienintele teisinga politika, atitinkanti šių dienų pasau
linę situaciją. # -

Komunistai sutinka, kad, jei impėrialistai pradėtų 
branduolinį karą^ tai ir pats imperializmas sužlugtų; jis 
pats sau išsikastų duobę ir jon gultų visierns laikams. 
Bet kas tuomet? Milijonai, šimtai milijonų; žmonių būtų 
išžudyti; miestai, pramonė sugriauta, Francūzijos Ko
munistų partija pabrėžia, jog ant dūmais rūkstančių 
griuvėsių jokia socializmo statyba nebūtų įmanoma.

Panašiai sako ir daugelio kitų šalių komunistai.
Kinijos ir Albanijos komunistai, debatuodami su 

TSRS ir Vakarų komunistais, dažnai naudoja kairias re
voliucines frazes. “Pravda” į tai atsako: nėra jau taip 
lengva kairųjį oportunizmą numaskuoti dėl įo, kad jis 
slapstosi už “ultra-revoliucinių” frazių. Del to komunis
tai privalo vesti nuolatinę kovą prieš dešinįjį ir kairųjį 
oportunizmą, prieš revizionizmą, dogmatizmą ir sektan- 
tizmą; nepermaldaujamai kovoti prieš marksizmo-leni
nizmo bet kokį iškraipymą. :;

Dėl taikaus sambūvio “Pravda” pabrėžia:
“šiandien realiame gyvenime tenka pasirinkti arba 

taikų sambūvį tarp valstybių su skirtingomis visuome
ninėmis sistemomis arba viską naikinantį karą. Kitos iš-

Komunistų debatai
(Straipsnis antras)

PRAĖJUSIAME “LAISVĖS” numery kalbėjome > 
apie tai, kokią kritiką Tarybų Sąjungos Komunistų par
tija teikė Kinijos Komunistų partijai, jos politikai. 
Šiandien pakalbėkime apie tai, kokius vyriausius kalti
nimus K KP primeta TSKP. Du patys vyriausi primeti
mai bus šie:

1. Tarybų Sąjunga pataikauja, nuolankauja Jugo
slavijai, bandydama ją įtraukti į socialistinių valstybių 
bloką, gi Jugoslavija nesanti socialistinė, Tito išsižadė
jęs marksistinių-lenininių principų; Tito ir jo partija— 
revizionistai.

2. Tarybų Sąjunga pataikauja imperializmui; “Ku
bos krizės” išsprendimą praėjusių metų spalio mėnesį 
Kinijos komunistai paskaitė “antruoju Muenchenu”. Šis 
dalykas liečia karo ar taikos klausimą. Jis taipgi liečia 
Tarybų Sąjungos nusistatymą laikytis taikaus sambūvio 
(koegzistencijos) principų.

— o —
DĖL PIRMOJO KALTINIMO Tarybų Sąjunga at

sako, kad Jugoslavijos išmetimas iš socialistinių valsty
bių bloko, padarytas prieš 15 metų, buvo klaida; asme
nybės kulto metu Stalinas per grubiai tuomet su Jugo
slavija pasielgė.

Tarybų Sąjunga daro visą, kad su Jugoslavija būtų 
palaikyti ekonominiai ir politiniai ryšiai “visais kovos 
prieš imperializmą, už taiką klausimais, kuriais mūsų 
pozicijos sutaps.” Jugoslavijoje visa pramonė suvisuo
meninta, taigi ji nėra kapitalistinė, o jeigu Jugoslavijos 
Komunistų sąjungos politika ne visais atžvilgiais atitin
ka pasaulio komunistinių partijų nusistatymą, pažiūras, 
tai su jugoslavais reikia tartis, kalbėtis gražiuoju, Į 
tariant jiems taisyti ir kaip taisyti savo klaidas.

“Pravda” sako, kad “TSKP linija buvo siekiama ne- 
atkirsti Jugoslaviją nuo socializmo šalių, ne įamžinti i > 4 ,
JKS atsitraukimą’riūū tarptautinio judėjimo, bet padėti J? < C rusaoyo pasisakymas daugeliui atrodo, 
jai ištaisyti klaidas ir užimti savo vietą mūsų judėjimo grybinių komunistų santykiai pradėsią gė
gretose.”

Šen ir ten pasidairius
Kiek rimčiau pagalvojus Šen ir ten pasidarus 

apie mūsų didžiųjų unijų'nuo šios planetos rutulio, 
vadus, tenka net nusistebė- ,“Spauda tik retai ir trum- 
ti, kodgLjų veidai neraus- pai terašo. Radijo komen- 

kurie va- tatoriai, kurie skardžiu bal-
Ydifbininkų orga- su neseniai bliaudavo, da-

I pirktoje nuo Ispanijos kara
liaus Guadalupe saloje, oW 
kiek vėliau tuos išeivius n&o 
tos salos anglai perkėlė į 
Šiaurinę Ameriką, York 
miestelį, dabartinį New Yor-

OT888 m. spalio 28 d. lie
tuvių tirštai apgyventoje 
vietovėje, Shenandoah, Pa., 
labai iškilmingai buvo pa
minėta 200 metų sukaktis 
nuo pirmųjų lietuvių emi-' 
grantų atvykimo į New Yor-

dinami
nizatoriai|| įižūot organiza- bar užsičiaupė lūpas, 
vus dar nepriklausomus Mes skaitydavome spau
da r bininku s prie unijų, doje ir klausydavome radi- 
skaldo unij^fe darbininkų jo bangomis pranešimus apie 
vienybę. Pavyzdžiui paim- Alžyro liaudies kruvinąsias 
siu Filadelfijos tymsterių kovas prieš Francūzijos pa- 
unijos vietinį lokalą 107-tą, vergėjus — kapitalistus. Po 
kur išprovokuota tarpusa- septynerių metų atkaklios 
vine darbininkų kova virteir labakžiaurios kovos, kuri 
verda jau keli metai. j pareikalavo daug gyvybių 

Tos pačios unijos darbi-,ir milijardų medžiaginių 
ninkai vieni kitus užpuldi- nuostolių, pagaliau Alžyro 
nė j a, paikomis galvas ap- padangė pragiedrėjo, para- 
daužo. Kai kuriuos taip j ko dūmai padangėje prasi- 
žiauriai sužaloja, kad jie sklaidė. Karo nualintos ša- 
tampa nedarbingais visam lies liaudis kiek lengviau 
savo gyvenimui. atsikvėpė. Nudžiugo laimė-

Vadinami sukilėliais jau pergale.
seniai reikalavo atsiskirti) Betnėdgritegalėjodžiaug- 
nuo tymsterių unijos vado-; Ds savo pergalės laimėji- 
vybės ir glaustis prie AFL- mais. Narsus ir garbingas

Bet jie pralaimėjo Daro vadas Ben

mėjimus vėl atidavė buvu
siems kolonialistams, kurie 
padailintoj ir apmaskuotoj 
nepriklaus o m y b ė s formoj 
alžyriečius vėl pavergė eko
nomiškai ir politiškai. 
Stambusis Francūzijos ka
pitalas ir toliau čiulps sy
vus iš Alžyro darbininkų, 
kaip ir seniau Čiulpdavo irj

Progresas

cities nėra. Klausimas kyla: kokią poziciją turi užimti CIO. v ._ x y
balsavimuose. Nesiskaityda- į Della juos apvylė. Savo lai
mi su didžiumos darbininkų 
page įdavimais, “Susisieki
mų” unijos prezidentas Jo
seph Beirnes, priklausąs 
prie AFL-CIO, pradžioje 
šio sausio mėn. suteikė sa
vo čarterį 32 sukilėliams, 
priklausantiems prie Tyms- 
terių vietinio 107 lokalo. Jų 
valstybės teisingumo depar
tamentas nepersekioja, kaip išnaudodavo.
kad tymsterių unijos vadus.. Ben Bella bu<o pažadėjęs

1 ■“:~T pravesti žemės reformas,
Dar neseniai Pentagono bežemiams ir mažažemiams

militaristai spėliodavo, kad išdalyti apie trejetą milijo- 
Pietinio Vietnamo preziden- 'nų akrų derlingos žemės.

Dėl žeųiės reformų tvarky
mo jis buvo nuvykęs' į Ku
bą, pas Kastro, asmeniškai 
ištirti, kaip Kuboje tvarko-

komunistai? Tik vieną—taikaus sambūvio poziciją...”
— 0 —

KOMUNISTŲ DEBATAI—svarbūs ir įdomūs deba- 
.tai, liečią pačius gyvybinius žmonijos reikalus. Kaip il
gai jie tęsis, nežinome. Atrodo, kad greit bus eita prie 
jų baigimo.

Visa eilė komunistinių partijų siūlo, kad būtų su
šauktas pasaulio komunistų ir darbininkų partijų pasi
tarimas visiems pagrindiniams nesusipratimams išspręs
ti. Kai kurie mano, kad pirmiausiai turėtų tuos nesusi
pratimus spręsti TSRS ir KKP vadovai, o vėliau šaukti 
platų pasitarimą, kuriame galėtų dalyvauti kitų partijų 
vadovai. Galimas daiktas, kad taip ir bus.

— o —
Prieš savaitę Kremliuje įvykusiame viename priė

mime, kur dalyvavo ir Kinijos Liaudies Respublikos at
stovas, kalbėjo N. Chruščiovas, paliesdamas Tarybų Są
jungos ir Kinijos santykius. Jis sakė, kad santykiai tarp

Hipopotamai
Tai didelės “kiaulės,” gy

venančios Afrikos paupiais/ 
šie gyvūnai užauga iki 17 
pėdų ilgia, 7 pėdų aukščio ir 
lesvietiškai yra riebūs.

Hipopotamai beveik netu
ri plaukų, bet turi storą 
adą. Per visą karštą dieną 
jie grupėmis laikosi, upių ’ 
vandenyje — pakraščiais, o 
naktį eina žolių ėsti. Jų oda 
gausi tam tikrais riebalais, 
kurie apsaugoja ją nuo sau
lės nudegimo ir sutrūkimo. 
Hipopotamai ramūs gyvū
nai, bet jeigu juos kas įer
zina, tada jie parodo, ką 
gali.

Krovinius ir žmones 
vežios po vandeniu

pa- m- vS ir ,niJ0S santykius. Jis sake, kad santykiai tarp to Diemo kariuomene nuga- 
Tarybų. Sąjungoj ir Kinijos Liaudies Respublikos buvo ir les sukilėlius partizanus per
bus geri, kaci abidvi šios šalys bendrai nūines paskutinę 
lopetą žemių į kapitalizmo kapą. v ',v‘1 ’

, Jlg

rėti.
— 0 — ’

DĖL ANTROJO KINŲ komunistų kaltinimo1 Tary
bų Sąjungai, būk ji revoliucinę Kubą išdavusi, būk atli
kusi antrąjį Muencheną, pasisakė visos eiles šalių komu
nistinės partijos. Jos tai griežtai atmeta ir skelbia, kad ’ 
Kinijos komunistai nesiskaito su 1960 metais Maskvoje 
įvykusiu 81 komunistų ir darbininkų partijų atstovų pa
sitarimo pareiškimu, kuriame buvo užakcentuota kova 
už pasaulinės taikos išlaikymą. Ten buvo pasakyta, kad 
šiandien vyriausias pasaulio demokratinių ir taikingųjų 
jėgų uždavinys turi būti apsaugoti žmoniją nuo pasauli

nės termobranduolinės katastrofos. Cituojame keletą sa- 
kinių:

“Kovą prieš naujo pasaulinio karo pavojų reikia 
plėsti, nelaukiant, kol pradės kristi atominės ir vande
nilinės bombos, šią kovą reikia kovoti dabar, diena iš 
dienos vis labiau didinant’ pastangas. Svarbiausia yra 
laiku pažaboti agresorius, užkirsti kelią karui, neleisti 
jam kilti.” .....’■

Tarybų Sąjunga, sako komunistai, kaip tik ir laikė
si to dėsnio iškilus “Kubos krizei”. Pentagonas ir JAV 
karo troškė jai buvo pasimoję pradėti pasaulinį karą, bet 
Tarybų Sąjunga pastojo tam kelią, ir JAV taikingesnie- 
ji sluoksniai, su prezidentu Kenedžiu priešakyje, Chruš
čiovo (TSRS) sumanymą priėmė, na, ir pasaulinė taika 
buvo išgelbėta, Kuba ir gal būt daugelis milijonų pasau
lio žmonių buvo apsaugoti nuo sunaikinimo.

Kinijos komunistai Tarybų Sąjungos politiką “Ku
bos krizės” klausimu vadina “nusilenkimu imperializ
mui”, “imperializmo pergale”. Kitais žodžiais, Tarybų 
Sąjunga turėjusi kariauti.

JAV Komunistų partija kaltina Kinijos komunis
tus, sakydama: “Mūsų draugų kinų pseudo-kairi dog
matinė ir sektantinė linija supuola su pačių aršiausių 
JAV imperialistų linija ir tai yra jiems skatinimas.” 
Šios partijos pareiškimas sako: JAV karo troškėjai kal- 

~ _ t-%....
tina Kenedį už tai, kad būk jis “Kubos krizės” 
mu nusilenkė Tarybų Sąjungai, o kinai komunistai sako, 
kad Chruščiovas nusilenkė JAV imperializmui.
na Tarybų Sąjungą už tai, kad ji išgelbėjo pasaulį nuo 
baisios katastrofos, o Kinijos komunistai ją kritikavo 
dėl “nusilenkimo imperializmui”.

Kuba nebuvo išduota imperializmui, sako Vakarų 
.Europos komunistai; ji tik buvo apsaugota nuo sunaiki
nimo, kad galėtų statyti socializmą. O Tarybų Sąjunga 
pareiškia: mes rėmėjne ir teberemsime Kubą visais gali
mais būdais; mes ją gynėme ir ginsime.

Tai kur čia “antrasis Muenchenas?”—-klausia Ta
rybų Sąjungos ir Vakarų komunistai.

— 0 — .
TAIKUS SAMBŪVIS (KOEGZISTENCIJA) —Ta

rybų Sąjungos Komunistų partijos užsieninė politika, 
—sako kinai komunistai, vedanti prie politinio išsigimi
mo, degeneracijos, nes tai migdo klasių kovą.

Italijos Komunistų partijos vadovas Palmiro Toglia
tti ir kiti Vakaru komunistinių partijų vadovai atsako
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Kas ką rašo ir.lalc<»:
MIR® GARBINGA 
GYDYTOJA ELENA 
BUIVYDAITĖ- 
KUTORGIĖNĖ

š. m. vasario 13 d. Lietu
voje staiga mirė gydytoja 
Elena Buivydaitė-Kutorgie- 

inė, sulaukusi 75 metų am
žiaus. Ji buvo ne tik gydy
toja, o ir komunistė—kovo
toja už liaudies laisvę, už 
naują gyvenimą.

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 
15 d.) telpa tokis velionės 

I nekrologas:
E. Kutorgįenė gimė 1888 m. 

Šiaulių mieste, pažangaus gy
dytojo šeimoje. Iš mažens ve
lionei buvo įskiepyta meilė 
darbo žmonėms, todėl ir visą 
savo gyvenimą ji paskyrė liau
džiai kaip gydytoja ir visuo- 
menininkė.

Dar besimokydama viduri
nėje mokykloje, E. Kutorgie- 
nė buvo suiifita už revoliucinę 
veiklą ir kalinama Varšuvoje.

191? m. ji baigė Maskvos 
universiteto medicinos fakul
tetą ir iki 1916 m. dirbo Mas
kvos akių ligų ir karo ligoni
nėse akių ligų gydytoja-ordi- 
natore*. 1916 m. E. Kutorgie- 
nė persikėlė į Petrogradą ir 
iki 1922 m. dirbo Putilovo

į Kiomųgiątą ..partijos eiles ir 
aktyviai dalyvavo pogrindinė
je veikloje, palaikė tiesioginį 
ryšį su partizanų būriu “Už 
Tarybų Lietuvą”.

Tarybinei Armijai išvada
vus Kauną, E. Kutorgienė bu
vo paskirta Ypatingosios vals
tybinės komisijos . vokiškųjų- 
fašistinių grobikų piktadary
bėms išaiškinti nare. Ji dirbo 
okuliste Kauno ligoninėse, o 
nuo 1949 m. buvo paskirta 
Kauno miesto 2-osios ligoni
nės vyriausiojo gydytojo pa
vaduotoja. Vėliau, susilpnėjus 
sveikatai, E. Kutorgienė iki

sekamus 5 metus. Šiandien 
jau kitaip ’ uždainavo! Sa
ko: sū amerikiečių gausia 
militarine pagalba ir naujo
viškais ginklais bus gąlįma 
partizanus bųplįąkti ’ per tre
jus metus, nes sukilėlių mū
šiuose žūsta 5 kabiai pbieš 
vieną valdžios armijos karį. 
Tad su tokiais baisiais nuo
stoliais partizanai ilgai ne
begalės priešintis. Penta
gono militaristai viešai pri
pažįsta, kad ne Ngo Minh 
Diemas pilietinį karą veda 
Vietname, bet Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

giliai įsitikinę, kad ateityje 
ir kroviniai, ir žmonės bus 
vežiojami tik povandeni
niais laivais, nes jiems ne
baisus biaurus oras ir štor
mai, ^netrukdo vėjas ir bai
gos. Be to, turėdami tokioj 
pat galingumo variklį, po- 

i vandeniniai laivai gali iš-
mas žemės ūkis, kaip vyk- išvystyti žymiai didesnį grei-•i , ' ' . / | į • ' < Cl ' • JL* £. 1 ••• p)

Italijos, Francūzijos ir kitų šalių komunistai sveiki-1 (dabar Kirovq) gamyklos akių 
■t______ j: u.-.i- klausi-skyriaus ord matote. Ji

Pennsylvanijos valstijoj 
per sekamus.dvylika metui 
žymiai padaugės inedicinos 
gydytojų skaičius. Nūnai 
randasi 133 daktarai kiek- 

pat paskutinės savo gyvenimo vienam 100,000 gyventojų, o 
dienos dirbo gydytoja-okulis- 
te.

Velionė yra paruošus visą 
eilę mokslinių pranešimų, ku- . 
rie buvo išspausdinti daugely- Cinos mokslo kolegijos ir 
je medicininių žurnalų. Dide- universitetai Filadelfijoje— 
lį darbą ji atliko kovoje prieš Jefferson, 
trachomą mūsą respublikoje.

Už aktyvų visuomeninį ir 
gydomąjį darbą E. Kutorgie 
1__ __________  _ __  , .
medaliu’“Už šaulių darbą Di- montui yra jau sukeltas 
džiajahįė Tėvynės kare 1941- fondas 100 milijionų dole- 
1945-.. metais”,- respublikos ’ • 1 1 -
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštais, o 1957 
m. jai suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusios gydytojos gar
bės vardas.

E. kutorgienė buvo nepa
prastai darbšti, energinga ir 
kartu kukli medicinos darbuo^

i aktyviai dalyvavo revoliuci-1 toja bei visuomenės veikėja. į # .
. niame judėjime. 1922 m. grį- Tokia ji ir išliks draugų ir ją Vimą svetimai valstybei 
■ žo‘ į Lietuvą ir iki 1927 m. dir- pažinojusių žmonių atmintyje, branduolinių bombų slapty
be Lietuvos universiteto akių! Grupe draugą bės. Šiandien tos dižiosios
ligų klinikoje, asistente, o nuo ———~ 'slaptybės budėtojai dalina

11928 m. iki 1941 m. — eilėje; KRATAI Iš DROŽLIŲ 1 g^vo paslaptis savo sabeli- 
^ads!?avoCva^kams^ešantiem^' drož- tams, o jeigu kai kurie at-
prieglaudose. Atkūrus Tary- atiduodamosų metalo sisako priimti tas dovanas, 
bų' valdžią Lietuvoje, E. Ku- laužą kaip visiškai nenau- tad jiems prievarta brukte

1975 m. būsią 147 gydytojai 
100,000 gyventojų. 'Tam 
tikslui jau susitarė 5 medi-

Hahnemann, 
.Woman’s, Pennsylvania, ir 
i Temple. Pastatymui naujų 

nė apdovanota Lenino ordinu, mokslui rūmų ir senų re-

rių, prie kurio prisideda 
Penn. valstija su apie 73%.

Jš mūsų galvų dar neišga
ravo šiurpulingas nuotykis, 
kuomet mūsų šalyje buvo 
suspirginti elektros kėdėje 
Rosenbergai neva už išda-

doųias socializmas. Sugrį
žęs iš, ĮČubos jis pareiškė 
spaudos ątstovams; khd jam 
nepatinka nei Kuboje, 'U6i 
Tarybų ‘ Sąjungoje • žemėfe 
reformos. Netrukus Fran- 
cūzija pradėjo pumpuoti mi
lijonus dolerių kas savaitę 
atstatymui sugriautos Alžy
ro ekonomikos ir industri
jos, kurią patys francūzai 
buvo sugriovę. Amerikos 
kapitalistai veržiasi su sa
vo investmentais.

Reiškia, pusė “erkės’ ’tapo 
nuplėšta nuo alžyriečių kū
no, bet dar pasiliko striža- 
nius, smailasis erkės geluo
nis, kurį darbo žmonės tu
rės ištraukti.

tį, negu antvandeniniai. Po- 
vąndeniųiai laivai ypač la
bai patogūs šiaurės i jūrose, 
nes jję.;gąli plaukioti ir po 
ledais. .

: Užsienyje sukurti du po
vandeninių tanklaivių pro
jektai. Pagal vieną jų vi
sas laivas plaukia po van
deniu, o pagal antrąjį ant
statas bus viršum vandens; 
jame numatomos komandos 
kajutės ir šturmano kabina. 
Taip bus ekipažui saugiau, 
ištikus avarijai.

Tokiuose povandeniniuose 
laivuose numatoma įrengti 
atominius arba elektrinius 
variklius. Vienas prancūzų 
inžinierius siūlo elektromo- 
torus. Elektros energiją 

i jiems tiektų šią povandeni-
K® nių laivę grupę lydinti plati-

kiojanti elektrinė, iš kuric^ 
būtų galima laivus ir valdy
ti, taigi jiems nereikėtų kofc 
mandų, o tai dar padidintų 
jų ekonomiškumą.

iš dabartinio mūsų šalies 
Kongreso įstatymų leidėjų? 
Kongrese yra 100 senatorių 
ir 435 atstovų buto nariai. 
Yra ir 13 moterų — 11 at
stovų bute, 2 senate. Pagal 
profesiją* dauguma turtin
gų advokatų, bankierių ir 
biznierių — viso apie 315, 
155 žemdirbiai, 60 mokytojų 
ir t. t. Pagal tikybas, me
todistų 102, katalikų 99, 
presbiteri jonų 78 ,o kitų ti
kybų po mažiau.

Lietuviai jau seniai suži
nojo kelių į naująjį pasaulį. 
Sakoma, kad pirmieji lietu
viai emigrantai į Šiaurinę 
Ameriką buvo kalvinistai. 
Romos katalikams tvirtai 
įsigalėjus Lietuvoje, protes
tantai buvo nuožmiai perse
kiojami ir puolami. Nors jie 
atkakliai priešinasi, bet ko-

gėriesi puikiais Lentva-

torgienė įsijungė į aktyvų vi- dingos atliekos. O štai Altą- brukama. Tas įvyko su Ka- P^aimeję jie išvykdavo i • • __i ■ . . ... ... »»• . . i iwoirioc colicsuomertinį ir gydomąjį darbą., jaus ekonominio administra- nados valstybe. Kai tos vy- 
jau ekonominio admmistra- nausybės pareigūnai su proz 
cinio rajono įmonėse iš to- testu atsisakė priimti bran
kių drožlių gaminami smuL duolines dovanas, tai net (jų 
kūs šratai, kurie labai ge- valdžios kabinetas sugriuvo, 
rai nuvalo dzindras nuo lie- Tai, mat, kas darosi su ka- 
jinių, sustiprina bei nuvalo pitalo sauvaliavimu.
detalių paviršių ir 1.1. Anks
čiau šie šratai būdavo per
kami iš kitų įmonių. ■

Ji dalyvavo pirmojoje medici
nos darbuotojų konferencijo
je; buvo išrinkta Kauno I-os 
Tarybinės klinikinės ligoninės 
Vietos komiteto pirmininke.

Hitlerinės okupacijos mes
tais, E. Kutorgienė įsijungė į 
pogrindinę kbvą prieš paver
gėjus, daug ’ padėjo belais
viams, persekiojamiems žmo
nėms. 1943 m. ji Kauke įstojo

Naujoji Alžyro Respublika 
Itarytum būtų nubraukta

į įvairias šalis.
...JSimano Daukanto raštuo
se pažymėta, kad 1688 me
tais Kurliandijos kunigaikš
tis Jokūbas pabėgusius iš 
Lietuvos katalikų inkvizito
rių ir dvarininkų vergijos 
lietuvius apgyvendino nu^

—---------------------------------------------------------------------------------------- -Į Į

Kai
ryje išaustų kilimų spalvų de
riniais, įdomiais jų raštais, 
prisimeni ir tuos, kurie kūrė 
bei gamino juos. Kilimų audi
mas — kruopštus ir ilgas dar
bas. Ir kad užbaigtas audi
nys atrodytų taip, kaip Šį įsi
vaizdavo dailininkai, reikia, 
kad darbininkai dešimtis ope
racijų atliktų kruopščiai ir są
žiningai.

Juostclėlinio audinio audėją 
Šapokaitę jos darbo draugai 
draugai vadina menininke, 
menininke. Lentvario kilimų^ 
gijose — didelė jos darbo da
lis. A

Nuotraukoje: Irena šapo- 
(kaitė.

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 26, 1963
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' ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Gana rimtai serganti 
Amerikos ekonomika

Gerard Piel, žurnalo “Sci
entific American” leidėjas, 
pasisakydamas prieš didžiu
les militarines išlaidas, ra
šo:

“Amerikinė ekonomika 
yra tikrai sergantis ligo
nis, gyvenantis deficito iš
laidų įšvirkštimu. Įšvirkš
timai paslepia simptomus, 
bet ligonis pasilieka sergan- 

* tis. Mes esame surišti su 
ginklų gamyba, nes tik to- 

’ kiu būdu galime atsilikusią 
ekonomiką paskatinti.”

Bet ir tas padidintos gink
lų gamybos būdu akstinimas 
mūsų krašto ekonomikos ne
pakelia iki reikiamo lygio; 
ekonomika vis tiek pasilie
ka stagnacijoje (sustingi
me).

Gunnar B. Myrdal, Stock- 
holmo universiteto profeso
rius, tarptautinės ekonomi
kos žinovas, lankydamasis 
Amerikoje, pareiškė, jog A- 
merikos ekonomika yra nu
dėvėta ir reikalinga sociali
nės inžinierystės, kad nu
galėtų stagnaciją, v

Myrdal nurodo, jog ame
rikinės ekonomikos metinis 
paaugimas siekia tik virš 
vieno procento. Tai ma- i11^“ »uu<umua
žiausias paaugimas palygi-j mil?onus zmom^ Lega11’ 
nūs su kitų stambiųjų ka-1 
pitalistinių šalių ekonomi-; 
ko s paaugimu. O ką jau 
kalbėti apie sparčiai augan
čią socialistinių šalių eko

nomiką?
Prof. Myrdal norėtų, kad“' 

amerikinė ekonomika būtų. 
geriausiu pavyzdžiu visam 
pasauliui. , Bet dabar, kai ji 
randasi stagnacijoje, neda
ro reikiamos pažangos, tai 
sudaro kapitalistiniam pa
sauliui tam tikrų rūpesčių 
ir nepasitikėjimo. Amerika 
tuo gali prarasti savo vado
vybę kapitalistiniam pasau
liui.

Ekonomikos stagnacija juk 
gimdo periodines krizes, di
dina nedarbą, sudaro bied- 
nuomenei didesnę naštą. 
Nedarbas žymiai paveikia 
jaunimą, daugelį pastumia 
į kriminalizmą. Myrdal to
dėl persergsti, kad tokia 
padėtis sudaro rimtą “de
mokratijai pavojų.”

Jam nuostabu, kad maža 
dalis Amerikos darbininkų 
yra organizuota. Darbo 
žmonės yra atsilikę politi
niai ir kultūriniai, palyigi- 
nant su Europos darbinin- 

*kais. Amerikos visuomeni
nis veikimas, abelnai imant, 
randasi taipgi žemame laips
nyje. Kuomet turtingoji 
klasė gyvena didžiuliame 
pertekliuje, tuo pačiu metu 
kas penktas amerikietis 
skurdan vra paskendęs, pa- 
'-Mri nrnf. Murdai.

Apie Amerikos ekonomi
kos stagnaciia prez. Kene
dis irgi susirūpinusiai daug 
kartų kalbėjo ir dabar jis 

i siūlo korporacijoms taksus 
mažinti, kad tuo ekonomi- 
Knq s*a"nacija nugalėtu .

Kain ^es nekalbėsime, 
mūsų krašto ekonomika pa
silieka rimtai serganti. Be
darbiu skaičius ne tik ne
mažėja, bet dar didėja .

.41 valstija jį praktikuoja. 
Tik sekamos 9 valstijos yra 
panaikinusios mirties baus
mės įstatymą: Alaska, De
laware, Hawaii, Maine, Mi
chigan, Minnesota, No. Da
kota, Rhode Island ir Wis
consin. šiose 9 valstijose 
žmogžudžiams skiriamas vi
so amžiaus kalėjimas.

Mirties bausmės klausimu 
pasirodė įdomi knyga “Ca
pital Punishment: a World 
View.” Ją parašė pacifis
tas James Avery Joyce. 
Knygoje telpa nemaža sta
tistikos ir kitokių įrodymų, 
kad mirties bausmės įstaty
mas yra atgyvenęs savo lai-1 
ką ir turėtų būti panaikin-j 
tas. 1

Daviniai rodo, jog tose 9 
valstijose, kur mirties baus
mės įstatymas panaikintas, 
kriminalinių prasižengimų 
ir žmogžudysčių skaičius, 
proporcionaliai pagal gy
ventojų skaičių imant, ne
bus didesnis, o dar gali bū
ti ir mažesnis. Tai tvirtas 
įrodymas, kad mirties baus
mės įstatymas jokios nau
dos žmonijai nesuteikia.

Rašytojas Joyce taipgi 
primena ir karus, kuriuose 
tam tikrais įstatymais lega
lizuoti veiksmai sunaikina

K. Karosienė prie V. Montvilo paminklo.

Kur ir kain veikia mirties 
bausmes įstatymas

Mirties bausmės Įstatymas 
yra labai senas. Jis išplau
kia iš kerštingo mokymo: 
“akis už aki. dantis už dan- 

Jis reikalauja mirtimi 
^bausti žmogų, sunaikinusį 

kito žmogaus gyvybę.

ine kunigas Rudžionis prisi
pažino savo rankomis nužu
dęs septynis buvusius ta
rybinius partizanus ir rau
donarmiečius, žmones, kurie I 
okupacijos metais didvyris-1 
kai kovojo prieš hitlerinius 
barbarus, kad kiti gyventų 
laisvai ir laimingai. Ir ta
da, kai ši kova baigėsi, juos 
pakirto kulka,' paleista iš 
kunigo žudiko rankos.

“Apie bažnyčios bendra
vimą su tautos priešais ga
lima būtų parašyti ištisus 
tomus,” — pažymi autorius! 
knygos pabaigoje, apibend
rindamas gausią medžiagą, 
iliustruojančią rea k c i n g ą 
bažnytininkų veiklą.

Lietuvos rašytojai domisi 
Amerikos lietuviu gyvenimu

(Specialiai “Laisvei” 
iš Vilniaus)

Laurynas Kapočius, vos 
grįžęs iš JAV į Tarybų Lie
tuvą, tuojau pasinėrė į vi
suomeninį gyvenimą* 
kasdien nepaprastai užim-

Juozas Chlivickas kvietė 
rašytojus aktyviau bend- 

' radarbiauti p a ž a n g i ojoje 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
dažniau pasiųsti jiems savo 

j[s kūrinių. Jis paskaitė “Vil- 
, j nies” redaktoriaus S. Jo

tas ii* rašytojams ne taip ktibkos laišką, kuriame pla- 
lengva blivo pasikviesti jį apibudinama pažangios 
pas save į svečius.

Pagaliau vasario mėn. 13 
dieną Rašytojų Sąjungos 
klube įvyko seniai lauktas 
pokalbis. Rašytojų klube, 
prie kavos puoduko, Laury-

1 va padėtis.
Juozo ChMvicko mintis pa

laikė Laurynas Kapočius, 
plačiai paaiškindamas ra

ino JAV lietuviu spaudoje 
reikšmę. Rašytojai gyvai 
atsilienė i tuos kvietimus. 
Akademikas Kostas Korsa
kas. o Lsin pat poetai Mo
tiejus Miškinis ir Eugeni
jus Matuzevičius pažadėjo 
artimiausiu laiku pasiųsti 
“Laisvei” ir “Vilniai” savo 
kūrybos.

—Aš seniai noriu įteikti 
, broliams už vandenyno sa
vo dainų puokštę. — na sakė 

| poetas Motiejus Miškinis.
J. Kruoja

Apžvelgdamas palyginti nas Kapočius^ plačiai papa- 
nedidelę “bažnytinės maši
nos” dalį — Vieną kuriją, 
autorius : 
apibendrinti tikybininkų ap
gaulę, parodyti jų padarytą 
žalą visai Lietuvos liaudžiai.

Panevėžio žurnalisto A. 
Dagelio knyga, 
nės, su dideliu 
mu perskaitys 
skaitytojas.

sakoje apie JAV, Kanados 
bei Lotynų Amerikos lietu-

sugebėto plačiai,^ gyven™?> h organiza-
cijas, spaudą, .meninę savi
veiklą. Laurynas Kapočius 
išsamiai nušvietė nelengvas 
pažangiųjų lietuvių gyveni
mo ir veiklos sąlygas, o tail? 
pat papasakojo apie re
akcionierių užmačias, apie 
VLIKo, LLK ir kitų atža
gareivių ir jų grupelių ap
mokamą darbą.

Kalbėdamas apie Ameri-1 
kos lietuvių, o ypač D P Vllnius 
(dipukų) literatūrinį gyve-; 
nimą, Laurynas Kapočius 
pažymėjo tiesiog juokingus 
tų knygiūkščių tiražus. Ir 
suprantama . Darbo žmonės 
atžagareivių plepalais nesi
domi, patys dipukai skuba 
asimiliuotis, "jaunimas nė 
girdėti nenori apie jų tėvų 
kliedėjimus, ir todėl nenuo
stabu, kad ir taip apgailė
tinais tiražais išleidžiamos 
knygelės, metų metais guli, 
sandėliuose.

Kad tuo akivaizdžiai įsi
tikinti, sako Laurynas Ka-

Kurijos uždangą atskleidus
1926 metų gegužės 4 die- gai veidmainiškai apgaudi

nėdavo savo tarnaites, va
dinamas “šeimininkes” bei 
įvairias meilužes. Skaitant 
tokius “meilės nuotykius” 
nejučiomis pagalvoji: daug, 
labai daug altorių šešėlyje 
slėpėsi įvairių Olšauskų, su
tanotų donžuanų, iškrypė
lių! Apie tai plačiai rašo
ma skyrelyje “Celibatas ir 
tikrovė.” Kiekvieneriais me
tais Panevėžio notarinė 
kontora, nurodo autorius, 
sudaro po keletą sutarčių, 
pagal kurias kunigai savo 
turtą dovanoja buvusioms 
šeimininkėms arba kitoms 

j moterims. Taip tikinčiųjų

nėra abejo- 
susidomėji- 
kiekvienas

ną prie vieno Sodų gatvės 
namo buvo prikalta naujos 
įstaigos iškaba: “Panevėžio 
vyskupijos, kurija.” Pra
džioje vos pastebima, nepa
sižyminti turtu, ši bažnyti
nė organizacija gana spar
čiai ėmė plėsti savo veiklą. 
Kaip grybai no lietaus dy
go įvairios tikybinės drau
gijos. Čia veikė Marijos kon
gregacijos ir marijonų vie
nuolynai; plačią galią įgijo 
seleziečiai, širdiečiai, treti
ninkai, Marijos vargdienė 
seselės, švento sakramento 
broliai, švento Kazimiero 
seserys...

Taip pradeda pasakojimą suaukoti pinigai, kartais ir 
panevėžietis žurnalistas A.(nelengvu darbu uždirbti, 
Dagelis savo knygoje “Dvi-1 dovanojami įvairioms kuni- 
veidžiai.” (Išleido Vilniaus gų sugulovėms. 
Valstybinės ir mokslinės li
teratūros leidykla, 168 psl 

ir taikus sambūvis galėtų 1962 m.) Sunkius ir sie
tai padaryti. .! giančius bažnytininkų dar

bus atskleidžia' ši knyga. 
Jau vien pirmieji jos skyre
liai — “Valdžią rankose lai
kyk,” “Idealas •— pinigai,” i 
“Tikslas pateisina priemo-Į 
nes” • 
vėžys buvo tapęs aršiu kle
rikalizmo centru. Ne be 
dvasininkijos paramos mies
te ir apskrityje žvalgyba 
sužinodavo apie darbo žmo
nių revoliucines nuotaikas^ 
Tam tikslui tarnavo platus 
bažnytinis voratinklis, ta
me tarpe.J r išpažintis. Nai
vi, tikintį moterėlė, tikėda
ma kunigo gąsdinimu, kad 
dievas viską girdįs ir ma
tąs, kartais prasitardavo 
vieną kitą žodeli, o sekan
čią dieną žvalgybos ranko
se atsidurdavo naujos au
kos. Ir nieko nuostabaus— 
juk taip buvo daroma “die
vo vardu,” nes, kaip pasa
kyta biblijoje. “dievas nean- 
kenčiąs nusidėjėlių ir bedie
viams atsilyginąs kerštu.”

Autorius ryškiais pavyz
džiais parodo, 
yiais bei bažnyčios priešais 
buvo laikomi tie, kurie ko
vojo už pažangą, mokslą, 
žmonių išvadavimą iš tam
sos. Ir, žinoma, pirmaisiais 
savo priešais jie skaitė prie
šakinius darbo žmones, sie
kusius nusimesti kapitalisti
nį išnaudojimo jungą.

Demaskuodamas atskirų 
dvasininkų bei visos katali
kų bažnyčios moralinį supu
vimą, A. Dagelis pateikia 
visą eilę dokumentų apie 
šlykščius kunigų darbus. 
Dalis tų nusikalstamų dar
bų paaiškėjo palyginti nese
niai, autoriui susipažįstant 
su Panevėžio vyskupijos 
kurijos 1926-1948 metų ar
chyvų medžiaga bei kitais 
archyviniais doku men tais. 
Knygoje gausiais pavyz
džiais parodoma, kaip kuni-

i atomines bombos, 
kaip žinia, sunaikino Hiro
simos ir Nagasakio mies
tus. Dabar ruošiamasi ter- 
mo - branduoliniais ginklais 
kariauti. Tai būtų “mirties 
bausme” šimtams milijonų 
niekam nepraši k ai tu siu 
žmonių.

Visi mirties bausmes įsta
tymai ir visi karai turėtų 
būti paskelbti nelegaliais. 
Visapasaulinis susitarimas

Faktai kalba už moteris
1959 metais 1,789 JAV 

miestuose, bendrai turin
čiuose^ virš 56 milijonus gy
ventojų, 2,333,594 vyrai ir 
279,110 moterų buvo areš
tuota už įvairius prasižen
gimus. ' .

1962 metais JAV nusižu
dė apie 25,000 žmonių, ku
rių apie du trečdalius su
daro1 vyrai. Bandymų nusi
žudyti buvo net du milijo
nai, kurių tarpe du trečda
lius sudarė moterys.

Kriminalistų tris ketvir
tadalius sudaro alkoholikai, 
narkotikai ir kitokių tvirtų 
svaigalų naudotojai. Mote
rys ir čia sudaro žymiai 
mažesnį procentą.

Automašinų vairuotojų 
tarpe įstatymams prasižen
gusių skaičių irgi sudaro, 
nroporcionaliai imant, žymi 
dauguma vyrų.

Tai labai idrnnūs daviniai, 
rodą moteris esant žymiai 
drausmingesnėmis įvai
riems įstatymams, atsarges
nėmis abelnoje gyvenimo ei- 
^01 e. Ypač kriminalinių 
prasižengėliu t a r ne mote
rys sudaro nedidelį procen
tą. Del nusivvlimo gyveni
mu. tiesa, moterų daugiau 
bando nusižudyti kaip vy
rų, bet ir čia jų bandymai 

'dauginusia nepavyksta, nes 
saužudžiu tarpe vis tiek vy- 

, rai dominuoja.
Taipgi neteisinga sakyti, 

kad moterys neatsargiau 
vairuoja automašinas už vy
rus. Daviniai rodo, kad jos 
yra už vyrus atsargesnės.

Jersey City, N. J. —Įvy-
Jungtinėse Valstijose šis ko gaisras 14-kos šeimų gy- 

įstatymas plačiai veikia, venimo name.
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Kulminacinę viršūnę pa
siekia paskutinieji- knygos 

" skyreliai—^Kfyžius irsvas.-
tika — kartu,” “Su žudi-

D. Rodą

Massachusetts valstijoj 
lietuviškas radijušas
Buržuazinės Lie t u v o s 

neprigulmybės vasario 16 
d. proga dar vis vaduotojai 
darbavosi “išvaduoti Lie
tuvą”. Vasario 17 d. radijo 
valandos vedėjas Petras 
Viščinas, iš Framingham 
stoties, visą savo progra
mą “apieravojo” bubninda- 
mas “išlaisvinimą” Lietu
vos. Koks tai brocktoniškis 
skaitė angliškai kokią tai 
Mass, gubernatoriaus pro
klamaciją.

Kartojo senus melus 
prieš tarybinę Lietuvą, gar
sino savo padengimus ir 
maldas.-**’-
; Ir tai darė tada, kada vi

sam pasauliui yra žinomi
kais už parankės.” Kraujas;fakįaį apje didelius laimėji- 
stingsta skaitant šių skyrė-|mus Lietuvoje: mokslo, sta

lių puslapius,apie, kruvinus tybos srityse,: esamo veltui 
>.as pateisina pi lemu-1 nusikaltimus, kuriuos kum- ; gyventojams gydymo, ne- 
— parodo, kodėl f’ane-lg?1.vy ,de drau.^e ,su hlt’en'i buvimo nedarbo, fabrikų ir 

- - 1 mais okupantais ir buržua- kitokiu imoniu nristeieima.
ziniais nacionalistais. Dvi
veidžiai! Šis žodis gal ir 
per švelnus antiliaudinei 
kunigų veiklai apibūdinti, 
vienok jis primena, kad ti
kintieji dažnai turi reikalą 
su vilkais ėriukų kailiuose. | Lietuvoje dabar milžiniš- 
Vystydamas šią mintį, kny- j<as knygų tiražas palygi- 
gos autorius pateikia Visa nus su senaįs buržuaziniais 
eilę faktų. 1940 m. įkūrus iajkais. Laikraščių išeina 
Lietuvoje Tarybų valdžia, cĮaug įr p0 didelį tiražą. 
Utenos bažnyčios kunigas J. | 
Steponavičius kartais net 

i “nersistengdavo” — pasisa
kydavo prieš bažnyčią, ne
paisė religinių apeigų ir pan. 
Kai kas tuomet galvojo, kad 
J. Steponavičius suprato klv 
dės ir net atsisakysiąs ku
nigystės. Tačiau tai buvo 
tik išviršinė kunigo kaukė.

I Ti^raii sa^o veidą iis tuoj 
parodė vokiečiams okuna- 

kad bedie- vus Lietuva. Šis dviveidis 
kunigas pasidarė netgi “ak
tyvistų” instruk t o r i u m i, 
mokė žudyti žmones, orga
nizavo banditų gaujas. Pa
būgęs atsakomybės už savo 
kruvinus darbus, šis sutano
tas “ne n k t o s i o s kolonos” 
samdinys paspruko kartu su 
hitlerininkais. Panašių pa
vyzdžių j autorius pateikia 
daug.
Antai kunigo Lelešiaus va

dovaujama banditų gauja po 
karo išžudė neturtingo vals
tiečio Karklėno šešių asme
nų šeimąr Ją kankinant ir 
žudant dalyvavo pats kuni
gas Lelešius. O kunigas Y- 
lius rekomendavo visoms 
banditų gaujoms pasigamin
ti metalines penkiakampes 
žvaigždes ir įkaitinus jomis 
ženklinti komunistus ir 
jiems prijaučiančius. Teis-

kitokių įmonių pristeigimą, 
autobusais susisiekimą po 
visą Lietuvą, pristatymą 
mokyklų ir kitokių mokslo 
ištaigų, jaunimui sporto 
žaismaviečių, visa tai jiems 
“niekai”.

Gi “laisvintojai” garbina 
tuos laikus, kada Lietuvos 
darbo liaudis buvo paverg
ta, nualinta, o liebavo tik 
gauja turtingųjų. Didesnės
begėdystės ir kvailystės ne- skaitė įdomesnių laiškų iš
gali būti. D. J traukas.

įdomu buvo
a.

skai.lv ii/

Man dingtelėjo j jausmus 
J. Dovydėno raštelis “Po 
dvaro liepomis.” Jis palie
čia Aknystų dvarą, kurio 
ponas, pavardė, rodos, Vens- 
lova, važiavo p a matyti 
“peklą.” Pamatęs Filipinų 
salose gaisriakalnius, sugrį
žęs pasakojo, kad, girdi, ne
galima arti prie “peklos” 
prieiti, nes ugnis veržiasi

C.

Įpočius, užtenka užsukti kad karšta, kad anie kelis
ir į buvusio stambaus ver
telgos seno kauniečio 
Karvelio knygyną Čikagoje.

Tuo tarpu Lietuvoje tūks-’ 
tautiniais tiražais išleidžia- nuj 
mos knygos išperkamos per 
kelias dienas. Štai, pavyz
džiui, naujosios Eduardo 
Mieželaičio poezijos knygos 
“Autoportretas - aviaeski- 
zai,” išleistos 10,000 egz. ti
ražu, už 5 dienų nebuvo ga
lima rasti nei viename Vil
niau^ knygyne.

Pokalbyje dalyvavę rašy
tojai Kostas Korsakas, An
tanas Venclova, Motiejus 
Miškinis, Algirdas Pocius, 
Paulius Širvys, Aleksas 
Baltrūnas, Aleksys Churgi
nas ir kiti pasisakė patys 
ir uždavė pranešėjui nema
ža klausimų. Antanas Venc
lova ir Juozas Chlivickas 
papasako j o susirinkusiems 
apie jų susirašinėjimą su 
Amerikos lietuviais ir pa

Jviorstus aplink peklą žemė 
j 1 garuoja. Dvarponio “pek

los” suradimu kunigėliai 
pasinaudojo.

Norisi pasakyti Dovyde- 
__ , __ 1 esu pravažiavęs 
per Svėdasus į Kamajus.; 
Debeikiuose esu buvęs daug 
kartu.

J. Dovydėno rašinėlis apie 
Aknystą, kurioje seneliai sė- 
diniuoja po liepomis, tui;i 
kitą, svarbesnę mintį, kuri 
rodo Aknystoje pastatytą 
dviaukšti namą, kuriame 
seneliai įgyvendinti, prižiū
rimi gydytojų ir slaugių.

Matyt, tarybinės Lietuvos 
vairas rūpinasi senelių gy
venimu.

Aknystoje esą 250 senu
kų, toje pačioje vietoje, kur 
vra kitas medinis pastatas, 
“kuriame gyvena dalis se
neliu ir administracijos per
sonalas.”

Dovydėnas prisimena bur
žuazinės Lietuvos santvar
kos vairą, kurioje seneliai 
“buvo paleidžiami pakie
miais šunų lodyti,” kitaip 
sakant, almužnos ieškoti — 
ubagauti. Visiški ligonys 
randasi Anykščiuose. Sene
lių prieglaudos namai yra 
Rokiškyje, Skiemų dvare, 
Kaune ir Vilniuje.

Dabartinė Lietuvos vy
riausybė suteikė seneliams 
prieglauda ir šunims ramy
bę, kurių kalėdotojai almuž- 
nos nebelodina. Tačiau yra 
daug dvikojų šunų, kurie lo
ja prieš tarybinius patvar
kymus, rašvdami laiškus 
amerikiečiams apie visokius 
Lietuvoje blogumus, prašy- 

! darni išmaldų, nežinodami, 
kad ir Amerikoje yra viso
kių “žebrokų” — bedarbių, 
paliegėlių, kuriais nieks ne
sirūpina.

Vilniaus pietvakariuose pradėta statyti nauja įmonė. Tai 
stambiausias Pabaltijyje statybinių metalo konstrukcijų fab
rikas. Pirmoji jo eilė jau šiais metais pagamins apie 5,000 
tonų formų ir kitų išdirbinių7 gelžbetonio gamykloms ir sta
tyboms. Įmonėje įrengtas /automatinis vamzdžių izoliavimo 
cechas. Naujasis cechas šiais metais izoliuos 116 kilometrų 
dujotiekio vamzdžių.

" Nuotraukoje matome elektros suvirintojų Alfonsų Latė
nų, ruošiantį Vilniaus gelžbetoninių išdirbinių gamyklai for
mas. . |bar sudaro 400,000 vyrų.

Spartakas

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sake, kad 
jis nesirengia mažinti JAV 
armiją Europoje, kurią da-
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Juozas Baltušis

Ko nepasakė Laukys
Laukienė šėlo. Atrodė, ji pasiryžo iš

lieti visą savo nepakantumą vyrui ir vi
są panieką jam, kokia dar buvo likusi 
jos širdyje. Ir padaryti tai per vieną 
vakarą.

—Ko dabar stovi, išsikėtęs, vidury grį- 
čios? — šaukė Laukiui, stabtelėjus prie 
durų. — Darbo nebenusitveri? Kai tik 
svečias į namus, tuoj jisai dykinėti! Tai, 
sakau, davė dievas vyrelį kaip ant pečių 
kryželį, tempk dabar, pūkšdama, visą 
gyvenimą! Eik gi, kokio darbo prasima
nyk, ar taip ir nebebūsi žmogum šitam 
pasauly?

Laukys, nediduko ūgio, skaisčiai rau
donais obuoliukais skrustuose, už ku
riuos daugelio buvo pramintas “cherubi
nu,” viešių mėlynų akių žmogelis nesma
giai trypinėjo vietoje, nebesumodamas 
ko imtis. Buvo jis senas, gerokai per
kopęs septintą dešimtį, bet kolūkyje dir
bo lygiai su kitais, kartais net kulnan 
jauniesiems kirsdamas. Namie turėjo 
sūnų, gerai nuaugusį ir jau spėjusį pa
senti, bijantį motinos labiau, negu tėvas 
bijojo žmonos. Iš baimės sūnus net ves
ti neišdrįso ii’ vaikštinėjo sekmadieniais 
vienas, merginų pajuokiamas.

—Tai aš kalta?—šokdavo Laukienė į 
akis kiekvienam, kas prikišdavo jai sū
naus viengungystę. — Pats tingi, neiš- 
šijudina. Atsidirbo, va, ant krosnies ir 
guli, neina žmonos ieškoti. Ar eisi tu pa
galiau?—puldavo jau sūnų.

Sūnus kartais patikėdavo motinos žo
džiais, iš lėto, pasidrąsindamas, imdavo 
dairytis į merginas, tačiau vos ilgėliau 
sustodavo ties kuria, tuoj namuose pra
sidėdavo pragaras.

—Mulki tu paskutini,—šaukė Laukie
nė,—bene tavęs, griozdo, mergai reikią? 
Tavovtrobos, tavo kiemo jai reikia! Ne
žinau, matai, aš dabartinių mergų, at- 
putnagių šitų! Težino tiktai šilkinę.jko- 
jinę užsimauti j neiloniniu užpakaliu pa
vizginti į.šalis, o kad prie darbo, kad 
akis nuleist prieš seną žmogų—tiek ir 
tematysi iš jų! Kaip motina sakau: kad 
pernoki pasirinkti, geriau ant krosnies 
drybsok!..

Sūnus rūgo ant krosnies visus rudens 
Vakarus, nuo jaunimo atitrūkęs, prie se
nių nepripratęs. Senis Laukys, nors pat
sai žmonos užuitas iki apdujimo, kar
tais prasitardavo sūnui patyliukais: 
I “Nueitum, Petrei, pirkion skaityklon, 
šu žmonėm pasėdėtum prie stalo, šviesu 
; tenai, radijas kalba ir groja...

—•Negadink man vaiko! — užrikdavo 
Laukienė, nugirdusi šitas kalbas.
.' —Ar nori gauti tokią šilkinkoję į na
mus? Pats verktum paskui, neijoną įsi
kandęs !

Visur ir visuomet Laukienė buvo tei- 
' si, visada jai ir tik jai priklausė pasku
tinis žodis. Juoba, jos akimis žiūrint, 
visas pasaulis seniai išdurnėjo, žmonėse 
krislo proto nebėr, o pirmiausia—jos vy
ro galvoj, kurioj ir anksčiau nedaug ko 
tebuvo. O kai šitaip, tai visi namų rū
pesčiai, reikalai, bėdos, vargai gula ant 
jos, tiktai ant jos pečių, atitenka jos ir 
tik jos galvai.

—Dar tebesjnaksai vidury grįčios?— 
Riktelėjo vėl, nesivaržydama nei manęs, 
nei kitų pašaliečių.—Eik, išsikėtėli, tau 
pasakyta, darbo prasimanyk!
- Laukys patrypčiojo vietoje, tylėdamas 
ųusisuko, išėjo. Matėm pro langus: sto
viniuoja jis kieme, paskui nuėjo į pa
šalį, ten pastovėjo vienas, nuliūdęs.
-f- Bęrėkaųji, Laukiene, — neiškenčiau 
#š. — Žmogus nebejaunas, pagailėtu# 
sykį.
• —Vyro pagailėti?!—įspigino ji akis į 

inane.
.„—Žmogus jau senas, galima sakyti...
: —O aš jauna?
’ Ji iš tikrųjų buvo tokių metų, kad jau

na nepavadinsi. Kaip ir jos vyras, buvo 
Žu perkopusi septintą dešimtį. Tačiau 

^laikiusi daug geriau už Laukį, staigių 
judesių, aštraus žvilgsnio, kietai užries
tu priekin smakru. Kai ėjo ar ką darė, 
Vis atrodė lyg kokia mašina, varoma ga
lingo motoro iš vidaus, ir varoma taip, 
kad viskas aplink ją bildėjo ir poškėjo. 
Visą namų ruošą, pasodybinį sklypą lai
ke savo rankose, abu vyriškius kiękvįepą 
rytą išgindama iš namų į kolūkio lau
kus dirbti. Pati apskaičiuodavo jų dar
badienius, patikrindąvo gaunamus grū
dus. ir. pinigus, pati sprendė, kokio rūbo 

ar apavo kuriam vyrui reikia, šykšti ne
buvo, bet kapeiką prilaikė, užtat turėjo 
atidėjusi rublį reikalingai dienai, pavilgo 
svečiui ant stalo padėti.

—Pakaitinom akis prieš svetimą žmo
gų, pakol kolūkių susilaukėm, užtenka! 
—mėgo sakyti.

Daugelis kaimynų net pavydėjo Lau
kiui tokios šeimininkės, ir tik iš arčiau 
prisižiūrėję į jo laimę, ne vienas mojo 
ranka:

—Geriau su prasta pačia plikšis, ne
kaip su šitokia ponas.

—Ne, tu pasakyk, —• šaukė ji dabar 
man,—tu pasakyk, ar aš jauna? Mieste 
gyveni, išminties prisisiurbęs, tai pasa
kyk, jauna? 1

Duryse vėl pasirodė Laukys. Darbo 
jis taip ir nesurado, o sugrįžo pastovinė- 
jęs kieme. Labai sunku nusitverti darbo, 
kai namuose svečiai, girdi, traukia prie 
stalo, į pokalbį, tokį nepanašų į kitus po
kalbius, kasdieninius, įgrįsusius.

—Na, eik jau, sėskis, kankiny, — pa
kvietė žmona. — Tik rankas pasiplauk 
nuo mėšlų. Prie stalo žmonės, kaip gi 
tu? •

Nespėjo Laukys prisėsti šalia manęs, 
jinai vėl olbijo:

—Ko įsigulei alkūnėmis, kaip numirė
lis į grabą? Su gyvais žmopėmįs sėdi! 
Tai vyrai dabar, sakau, tokie vyrai, kaip 
nu...

šitaip visą pavakarę. Laukys tik 
markstėsi, taikęsi teisingiau atsisėsti, 
grakščiau šakutę paimti, ir juo labiau 
stengėsi, juo mažiau jam sekėsi, šakutė 
nesilaikė tarp sugrubusių pirštų, taurelė 
kėkštelėjo ant šono, išliejo brangų gė
rimą... Laukys gaužė galvą į pečius, 
laukė naujo riksmo, barimų, aimanų ir 
dejonių. Taip ir išvargo visą vakarą, nė 
akimirkai smagiau nepasijutęs. O vėlai 
vakare, visiems , skirstantis,, timptelėjo 
mėne už rankovės: \ '

—Pasilik. Marijona tuoj atsiguls.—Ir 
pridūrė prašančiu balsu:—Pasėdėk tu su 
manim.

Išleidusi svečius, xsudorojusi stalą, Lau
kienė iš tikrtjjų nuėjo kamaron ir beveik 
tą pačią akimirką iš ten pasigirdo jos 
knarkimas — stiprus sveikai miegančio 
žmogaus knarkimas. Laukys gudriai 
šyptelėjo,. nunslinko užkrosnin, ištrdukė 
iš kažkokių gilių apačių skaidriosios bon- 
ką. Raudoni obuoliukai jo skrustuose 
dar labiau paskaistėjo. f

—Pasėdėsim, — mirktelėjo man kaire 
akim.

Ant stalo vėl atsirado duonos, palau
žyto skilandžio, kieto sūrio pora kirtimų. 
Laukys prikliukseno dvi senovines mū
soto stiklo taures, vieną jų stumtelėjo 
man:

—Pasėdėsim?
Išgėrė savąją ir ilgai sėdėjo užmer

kęs akis, nieko neužkąsdąmas iš nenoro 
pagadinti stebuklingą skaidriosios gar
dumą. .. Įpylė po antrą: 

. —Pasėdėsim?
Išgėrė vėl ir tylėjo dar ilgiau, neat

merkdamas akių. Veidas jo ėmė keistis, 
raudonieji obuoliukai pabluko, dvi dide
lės ašaros nusirito jais,

—Ko dabar, Lauky?—nustebau.
—Matai?—parodė įis nykščiu kama

ros lipk, iš kur sklido vis griausminges- 
nis knarkimas. — Visą gyvenimą šitaip. 
Penkiasdešimt trečius metus...

Ašaros baigė riedėti jo skrustais, pap
telėjo į stalo lentą.

—Taip ir gyvenu. Ir gyvenu. Gyve
nu...

Skubiai pripildė vėl abi taures:
—rPasėdesim, brolau?
—Pasėdėsim, Lauky,—atsakiau jam į 

toną. — Su geru žmogum visada miela 
pasėdėti,

—Su geru, sakai?^krustelėjo jis.—E, 
bę reikalo šitaip kalbi. Nepažįsti manęs, 
nežinai, p kai žmogaus nežinai—apsirik
ti labai nesunku.

Išlenkė taurę. Raudonieji obuoliukai 
jo skruostuose ėmė atsigauti nuo pablu- 
kimo, stora vena kairiajame smilkiny 
tvinkčiojo dažnėjančiais dūžiais, juodin
dama žilus retėjančius plaukus. Pastatė 
taurę atgal ant stalo, atsisuko, pažiūrėjo 
į mane.

—Nepažįsti dar manęs, nežinai ką ąš 
galiu.

Patylėjo, aiškia} svarstydamas; sakyti, 
man ar ne? ir pasiryžo;

—Kai man labai bloga pasidarys,. tai

as prieisiu prie Marijonos, paimsiu ją už 
rankos ir pasakysiu... Žinai, ką aš jai 
pasakysiu?

—Nesumetu,—prisipažinau.
—Marijona, pasakysiu, zaš jai, tu, Ma- 

rij on, manęs riegraužk'/ o tai kat numir
siu, tau pačiai bloga bus. Sąžinė; jtąve 
grauš. (j r«;

Pasakė ir žiūrėjo man į akis, laukda
mas prįtarimo,, gal net pasigėrėjimo jo . 
drąsa. Ir taip giliai jis tikėjo tuo, ką; 
sako, jog sunku buvo susilaikyti nesi- 
šypsojus.

—Tu vis dėĮto nesijuok,—karčiai pra
tarė jis.—Koks gi čia juokas?!

—Aš nesijuokiu, Lauky.
—O aš^taų sakau: kai jau visiškai, vi

siškai pasidarys man bloga, aš ir priei
siu, paimsiu už rankos ir pasakysiu... 
Ne iš karto pasakysiu, o palaikysiu ją už 
rankos trupučiuką, tada jau pasakysiu. 
Tu, sakysiu, Marijon, tu manęs tai ne- 
graužk...

Kalbėjo ir žiūrėjo man į akis. Abu jo 
skruostikauliai staiga sutrūkčiojo:

—Tų yis dėlto nesijuok...
—Aš nesijuokiu, Lauky, iš širdies tau 

sakau. Klausausi, bet nesijuokiu! Tau 
pasirodė.

—Vis dėlto juokiesi. a
—Nesijuokiu, Lauky! — pakilau aš.’ — 

Tau pasirodė, sakau tau!
Praėjo nemažai laiko, kol jis aprimo, 

patikliau ėmė žiūrėti į mane. Pagaliau 
vėl pripylė abi taures, ir vėl pastūmė 
man vieną jų.

—Išgerkim, — pasakė su tokiu kartu
mu, jog aš vos beišlenkiau savąją taurę.

—Žinau, kad taip padarysi, Lauky, aš 
tikiu,—kalbėjau jam.—Tu gi vyras, vi
sas kolūkis tave žino, gerbia, ir savo kie
me tų tiaras šeimininkas.

—Čia tai meluoji... Kieme Marijona 
karaliauja. ,

Aš nutylėjau. 'Laukys, vėl pripildė 
taures:

—Tai pasėdėsim?
| ' -^Būtinai' -pasėdėsim, Lauky. . ‘ ‘ 1 

' Taurę po taurės, pasiekėm bęnkos 
dugną. : Laukys, daug negaišdamas, vė) 
dingo užkrosny ir sugrįžo iš ten su nau- 
jty bonka rankose. Taip prasėdėjome 
mes iki priešaušrio. Knarkimas kama
roj ėmė trilrti, pranašaudamas artėjantį 
Laukięnės pabudimą.

Laukys suirzo ant suolo, pripylė po 
paskutinę:

> —Valiuok, brolau. Tu labai gerai pa
sėdėjai su manim. Dabar važiuok, gy- 
yenk, nų... ir aš čia gyvensiu. Dabar 
man geriau bus. Daug geriau.

Išlydėjo mane į kiemą, tvirtai įsiki
bęs alkūnės, kalbėdamas ir kalbėdamas, 
lyg bijotų, kad nespės išsakyti visko:

—Važiuok, brolau, gyvenk sau į svei
katą. Ir aš gyvensiu. Vįsi dar pagyven
sim.. . Aš ir ant šieno dar užvirsiu, nu- 
snausių, pailsinsiu kaulus. Saulė ne
greitai patekės, prie darbo anksti, tai už
virsiu... O tu labai gerai pasėdėjai su 
manim,.. Važiuok, brolau, važiuok... 
Ir vėl užvažiuok kada, nepamiršk ma
nęs.... Ar nepamirši?

Aš nepamiršau,/tačiau reikalai, lyg ty
čia, taip susidėjo, kad keletą mėnesių ne- > 
suradau progos išsiplėšt! iš Vilniaus ap
lankyti jį, senąjį mano draugą Laukį, 
“pasėdėti” su juo. Ir štai vįeną dieną, 
nelauktai ir netikėtai, gaunu jo telegra
mą: “Marijona mirė atvažiuok susimil
damas.”

Marijona mirė! Lengviau buvo viltis 
perkūnijos iš giedro dangaus, negu šitos 
Žinios. Pati-Laukięnės išvaizda, jos per
kūniškas balsas darė juokingą net mintį 
apie mirtį, s

O tačiau tai buvo tiesa. Kai nuvykau, 
ji gulėjo jau pašarvota. kamaroj. Toj 
pačioj 4kąmaroj, iš kurios dar taip nese
niai sklido trenksmingas jos knarkimas. 
Dabąr Buvo rami ir tyli. Visiškai tyli. 
Bet nepanašėjo į mirusią, o tik prigulu
sią trumpam poilsiui, susimąsčiusią apie 
Ūkio reikalus, apie vyrą nevykėlį arba 
sūnų, nesurandantį žmonos. Gulėjo už- 
merktomis akimis, ir vis tieK griežtai, 
nepalenkiama) aukštai atkišusi valingą 
smąkrą. Įr Lankys stovėjo jos gajūkojy, 
aiškiai laukdamas žmonos riktelėjimo, 
jos barnių, priekaištų, gėdinimo žmonių 
akyęe. žmonių čia buvo daug. Pilna ka
mara, pjlpa priemenė, net kieme prie 
slenksčio visas būrys. Bet Laukys nema
tė nė vieno jų. Stovėjo pęrlinkęs kone 
pusiau, žemai nukeręs abi rankas, už
kritusiais žilų plaukų kuokštais ant akįų 
ir ausų, ir neramiai lauke. Kąi atsisto
jau‘šalia jo, aMsuko- žvįlgtorejo į ma-

ne iŠ apačios į viršų, sunkiai atplėšė bal
są nuo gomurio:

—Matai?
—Bėda, Lauky. Kaip gi taip staiga 

galėjo atsitikti?
—Dar aprėkė mane...
—Kas aprėkė?—nesupratau.
—Taigi Marijona. Nugriuvau, sako, o- 

tu neini, nepakeli manęs...
—O kur ji nugriuvo?

—Pas karvę ėjo, suklupo prie slenks
čio. O kaip aš kelsiu, kad nežinojau? — 
ėmė teisintis Laukys.—Nuo ryto su sū
num kolūky dirbau. Pati gi ir išvarė... 
Kasdien išvarydavo, mus nuo ryto. Aš 
tik vakare parėjau, tada pakėliau... 
Tuoj pakėliau!

Laukys nutilo, žvilgterėjo į mane, ne
ramiai paklausė:

—Kaip aš galėjau kelti, kai nežino
jau?

—Tu nekaltas, Lauky. Taip jau atsiti
ko. Niekas čia nekaltas.

Jis kurį laiką mąstė, matyt, svarstyda
mas mano .žodžius.

—Tik vakare parėjau, žiūriu, guli... 
—kimiai pasakė, daugiau pats sau, negu 
man.—Kaip aš galėjau anksčiau pakel
ti? “Kai bloga, tai savo žmogaus ir 
nėr, rankos nepaduos, nieko neprisišauk
si!” Kaip prisišauksi, kad aš dirbu? 
Laukuose aš, kolūky... Pati gi išvarei...

Laukio balsas vis labiau kimo, žodžiai

Kosminis žodynas *
Orbita — kreivė (apskri

timas, elipsė ir t. t.), kuria 
Visatos erdvėje skrieja dan
gaus kūnas (žvaigždės, pla
netos, jų palydovai, dirbti
niai palydovai).

Apogėjus — dangaus kū
no orbitos taškas, esantis 
toliausiai nuo Žemės pavir
šiaus. Kosminio laivo “Vos- 
tok-4” apogėjus jo skridimo 
pradžioje buvo 254 kilomet
rai.

Perigejus -Z dangaus kū
no orbitos taškas, mažiau
siai nutolęs nuo Žemės pa-4 
viršiaus. Kosminio laivo 
“Vostok-4” perigėjus skri
dimo pradžioje buvo 180 ki
lometrų.

Hercas — elektromagne
tinių svyravimų dažnumo 
vienetas. Hercas atitinka 
vienam svyravimų periodui 
(nuo nulio iki maksimumo 
ir atgal) per sekundę.

Megahercas — (nuo grai
kiško žodžio mega, mega- 
lo—didelis, milžiniškas) — 
matmuo, 1 milijoną kartų 
didesnis už hercą (1 milijo
nas periodų per sekundę).

pasidarė nebesuprantami, pynėsi vienas 
su kitu.

— Tu nesigraužk, Lauky, — uždėjau 
jam ranką ant peties.—Tu nekaltas. Ir 
sūnus-nekaltas. Niekas čia nekaltas. Kas 
galėjo numatyti, kad ji suklups? Anks
čiau juk neklupdavo. Nereikia graužtis.

Jis tarytum negirdėjo. Ir nejuto mano 
rankos. Stovėjo ir murmėjo kažkokius 
pasiteisinimo žodžius. Ir staiga pakėlė 
galvą, paklausė:

—Kaip aš dabar būsiu?
—Kaip nors, Lauky,—ėmiau jį guosti. 

—Sūnų turi, tikrą ąžuolą, marčią parves 
trobon, anūkų susilauksį. Nebū§ įąų ilgu.

—Anūkų susilauksi..... O aš? Kaip aš' 
dabar būsiu??, ‘ .

žiūrėjo man tiesiai į akis, reikalavo 
atsakymo, o kad aš ilgai neradau, vėl 
mQeido galvą ir stovėjo perliųkęs, nieko 
nematydamas ir negirdėdamas.

j / - (Bus daugiau)

BET NEGALIMA PABĖGTI 
NUO SAVĘS

— Nori — imkim ir pabėkim
Ten, kur vien tiktai ramu,
Nuo eilėraščių,
Nuo knygų,
Nuo kelionių,
Nuo namų.

Ten, kur vienas vėjas plėšo
Posmus miegančios daiųos.
Nuo draugų, J
Nuo savo priešų,
Nuo darbų pilnos cUenos.

Nuo visų visų sunkūmų
'Ir nuo pramogų visų.
Nuo visų spalvų ryškumo,
Nuo skambėjimo garsų,

Bet ar galima, sakyki, •
Imt — pabėgti nuo savęs, 
Jei vis vien kiekviepą sykį 
Mus visi takai nuves

Nuo vienatvės,
Nuo nykumo
Ir nuo ten, kur vien ramu,
Prie eilėraščių,
Prie knygų,
Prie kelionių,
Prie napių.

Bus aukštai iškeltos galvos,
Ir saulėtekių gaisais
Bar stipriau degs visos spalvos, 
Ir stipriau skambės garsai.

Violeta Pąlčjnskaitė

( ŠVIESA
Epocha priprato prie himnų, 
Prie odžių priprato širdis, 
Ir nemigo valandos gimdo

300 megahercų dažnumą 
atitinka 1 metro ilgio ban
ga.

P. Popovičius skrisdamas 
palaikė ryšį su Žeme, naudo
damas radijo siųstuvus, vei
kusius 20.006 megaherco 
(bangos ilgis maždaug 15 
metrų — trumposios ban- 

igos) ir 143.625 megaherco 
(bangos ilgis maždaug 2 met
rai — ultratrumposios ban
gos) dažnumais.

Vestibuliarinis aparatai— 
pojūčio organas, kuris yr^ 
Žmogaus ir stuburinių gy
vulių vidinėje ausyje. Jis re- 
guoja į galvos bei kūno pa
dėties pakitimą erdvėje, o 
taip pat į kūno judėjirtio 
kryptį. Labai svarbus pa
laikyti kūno pusiausvyros 
ramios būklės ir judėjimo 
metu. x

Vestibuliarinis bandymas 
—tam tikra užduotis, pagal 
kurios atlikimą sprendžia
ma apie kosmonauto suge
bėjimą orientuotis erdvėje 
nesvarumo sąlygomis (kai 
vestibuliarinis aparatas nu
stoja signalizavęs, kur vir
šus ir kur apačia).

Radas—medžiagos ar gy
vo audinio absorbuotos jo
nizuojančių rentgeno arba 
gama-spindulįų ene r g i j o s 
vienetas. Atitinka 1.12 rent
geno dozei.

Miliradas—viena tūkstan
toji rado dalis.

A. Nikolajevas, kaip buvo 
pranešta, skridimo metu ga
vo sumarinę radiacijos do< 
zę — 50 miliradų, o P. Po
povičius — 36 miliradų.

Apytikriais duomenimis, 
pakitimų žmogaus kraujy
je ir pirmų spindulinės li
gos požymių (išliekant dar
bingumui) atsiranda esant 
trumpalaikei (kelių sekun
džių) sumarinei radiacijos 
dozei—50-100 rentgenų. Ta 
pati dozė, paveikusi ilgesnį 
laiką, mažiau atsiliepia or
ganizmui.

“Polaris” plauks į 
Viduržemio jūrą

Washingtonas. — Trys 
Jungtinių Valstijų atomi
niai “Polaris” submarinai

Tiktai šviesiaplaukes mintis.

Mums tinka trimitai ir būgnai. 
Mums viskas, kas aišku, grubu. 
Ir paprotis gert liki dugno, 
Ir noras blaiviu visad būt.

Ir žodžiai mūs primena šviesą, 
Kurios reikia daug, bet vienos, 
Tą teisę į tylą ir tiesą, 
Kuri pusę amžiaus kainuos.

A.

plauks į Viduržemio jūrą. 
Jie pakeis atominių raketų 
bazes, kurias JAV turėjo 
Turkijoje ir Italijoje.

Nato komandierius gene
rolas L. Lempit^erįę sako, 
kad submarinai yra paramą 
kesni, nes jie gali kaįtąliod 
vietą, o bazės visada raiW 
dasi toje pat vietoje ir jų 
buveinę “priešą^” žino.

4 (yberty)^ Antiv (Feb?) 26? 1963
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Žinios iš Lietuvos
TAUTŲ DRAUGYSTES jasi ir savo žemiečiais revo- 

DeKA
Chemijos kombinatas

pradeda gamybą

Hillside, N. J.
Vasario 9 d. mirė ilga

metė “Laisvės” skaitytojaliucionieriais - pogrindinin-
I kais Karoliu Požėla, Pranu Magdelena Zeikuvienė. Jos 
i Stripe i k a, Ignu Gaška, kūnas buvo sudegintas Lin- 
Trumpai 1918 m. Žeimelyje

Columbus, Ohio
Svarsto mokymą 

komunizmo
Ohio valstijos senatoriai 

bendrai. (su jnokslo įstaigo
mis svhrštoįJkaip ir kada

įvykiai tą jiems teigiamai I viskių kaimo pavadinimas

Direktoriaus kabinete ka- gyvavo Tarybų valdžia, bet 
bo panorama. Džiugina di- jį paliko gilų pėdsaką. Čia 
deli cechų, laboratorijos kor- buvo įkurta valsčiaus darbi- 
pusai, sudėtingas komuni-į n į n k ų profesinė sąjunga, 
kacijų tinklas. Tarp pasta-' kuri privertė apylinkės buo • 
tų — žalios alėjos, gėlynai. | ges su samdiniais sudaryti 
Gražiai atrodo kombinatas.; samdos sutartis, nustatant 
Toks jis buvo septynmečio 
pabaigoje. Įmonė pradės 
duoti šaliai daug minerali
nių trąšų, sieros rūgšties ir 
&itų vertingų chemikalų.

O šiandien čia su įkarščiu 
uaošiamasi paleidimui. Ri- 
kiuotėn stoja pirmoji sieros 
rūgšties cecho technologinė

jos vyro, kuris jau 
miręs.

Labai gaila, kad per kele
tą metų, dėlei kojų ir šir
dies negalavimo, Magdele
na negalėjo dalyvauti pa- 

8 valandų darbo dieną ir at- žangiųjų judėjime. Ji buvo 
lyginimo minimumą. | pamiršta tarpe musų, bet
— .. . ... .... g šeima

yra daug dirbusi su pažan
giaisiais Pennsylva n i j o s 

[a i valstijoje.
Magdalena paliko nuliū-

Mokyklos kraštotyrininkai Prae^cyj^ P, su savo 
kruopščiai saugo ir kitus 
brangius eksponatus, pasa
kojančius apie kurį laiką čia 
gyvenusį literatūrinės kal-
bos tėvą Joną Jablonskį, dime dukterį Monicą Kaza- 
apie pirmąjį Lietuvos fiziką kevicienę ir sūnų Juozą, 
ir chemiką Teodorą Grotų, kuris ;g;y vcna FJoridoJe su 

Cechas mus sutinka meta- ! kilusį nuo Žeimelio, pažan-
lo gausumu, elektrinio suvi-'gos lietuvių dailininkės Mar- 
rinimo aparatų tvyksčioji- celės Katiliūtės mokymosi 
mais, garo šniokštimu. Iš- metus.

. syk sunku susivokti, kas čia, Jaunieji kraštotyrininkai, 
aplink darosi. Padeda inži- vadovaujami mokytojo J. 
nierius V. Gruzdys. Jis ve- šliavo, ir toliau turtina mo
da mus prie sieros lydymo kyklos muziejėlį, papildo jį 
bunkerio. Iš čia netrukus, naujais ėksponatais, renka 
prasidės gamybos procesas. ' medžiagą apie gimtąjį “Ko- 
Bunkeris paruoštas, dabar 
jis bandomas. Sumontuoti 
filtrai, siurbliai, kolektoriai. 
Kaitinama krosnis, kurioje 
1,000 laipsnių temperatūro
je bus deginama siera. Iš1 
utilizatoriaus ji pateks į 
kontaktinį aparatą — cecho 
širdį. Šis didžiulis ir gana ; 
sudėtingas įrenginys iškilo 
sulig keturaukščiu namu.

v Statytojai įrengia apšildy
mo sistemą, o gamybininkai! 
jai<i krauna kvarcą, kontak- 
feę mnsę. Į sieros rūgšties; ^“ratų^būdas*

deno krematorijojd' vasario 
13-tą. Pelenai padėti šalia pradėti duoti studentams 

seniai; pamokas apie komunizmą.
i Ohio valstija turi'įstaty
mą, kuris reikalauja,'' kad- 
studentai gautų pilnas in
strukcijas apie Amerikos 
istoriją ir valdžios sudėtį 
pirma, negu jiems bus aiš
kinamas komunizmas. Kolei 
šie reikalavimai neįvykinti, 
mokiniams net neleistina 
aiškinti apie socialines pro
blemas, ekonomiką, svetimų 
šalių reikalus, Jungtines 
Tautas, ir kitų šalių val-

savo seimą.
Ilsėkis ramiai mano jau

nų dienų drauge, Magdute!

išaiškina. O, be to, reikia 
neužmiršti, kad pas žmones, 
ypatingai pas jaunimą, yra 
toks instinktas: juo tu no
rėsi nuo jo ką užslėpti, tuo 
daugiau jis sieksis surasti 
tiesą. O šiuo klausimu daug 
sunkumų tai atsiekti netu
rėtų būti.

J. žebrys

Apie Lietuvos 
milžinus ąžuolus

kilęs nuo žodžių “sandėris,” 
“sandrauga.”

Kiti pasakoja, jog ąžuolo 
vietoje buvusi senovės lietu
vių pagoniška šventovė ir 
rusenusi amžinoji ugnis.

Dabar Sandariškių ąžuo
las yra įtrauktas į gamtos 
paminklų sąrašus. Jo nelie
čiamybę saugo įstatymai.

Naujas T. Sąjungos >
skraidantis laivas

Didžiausias paša u 1 y j eTur būt, nerasime Lietu- ’ 
voje žmogaus, kuris nebūtų laivas ant “oro pagalvės”, 
bent girdėjęs apie garsųjį sukonstruotas Leningrado 
Stelmužės ąžuolą Zarasų Vandens transporto 
rajone. Šis poros tūkstan-. tuto eksperimentinėje 
čių metų senis, istorikų lai- | mykloje, išplaukė į vande- 

džias, o ypatingai socialis- i komas seniausiu ąžuolu Eu- nu platybes.

insti-
ga-

kliudo skraidančiam laivui.
—Naujasis tarybinis lai

vas iš principo skiriasi nuo 
esančių užsienyje, — pasa
kė korespondentui vienas 
iš laivo konstruktorių V. 
Chanžankovas. —Jame pri
taikyta kupolinė oro spau
dimo po laivo dugnu siste
ma. Ji ekonomiškesnė ir 
gali pakelti didesnį svorį.

Laivas turi du galingus 
malūnsparninius motorus, 
kurie atplėšia laivą nuo 
vandens. Laivas išvysto iki 
35 mylių per valandą grei
tį. O jį valdyti gali vienas 
žmogus.

Budd Lake, N. J. — Du- 
plėšikai pačiupo iš gazolino 
stoties $500.

i

i - - - .. .

Sandėlį galima sukrauti 
tūkstančius tonų produkci
jos.

Pamainos viršininką A. 
Rakauską prašome paminė
ti pasižymėjusius darbuoto
jus . t

—Sunku kurį nors išskir
ti,—sako jis. — Galima nu
rodyti, kaip uoliai dirba apa- 
ratininkas P. Klezys, mon
tuotojas V. Norusis. Ir, ži
noma, šaltkalvius S. Bro- 
kaitį ir A. Švi r i n a v i č i ų, 
elektrosu virinto ją S. Merke
lį. Ką ir kalbėti, visi dirba 
puikiai.

Taip, žmonės triūsia tik
rai nuoširdžiai, negailėdami 
laiko, įveikdami blogą orą. 
Beveik iki gruodžio vidurio 
dirbti trukdė purvas. Po to 
spustelėjęs šaltis vėl sukėlė 
rūpesčių.

Tačiau sunkumai atkak
liai įveikiami. Kasdien bai
giamas statyti vienas ar ki
tas svarbus objektas. Baig
ta įrengti siurblinė prie Ne
vėžio, pradėjo veikti trans
formatorinė, komisija priė
mė oro pūtėją.

Turtingas chemikų ūkis 
centrinėje laboratorijoje. 
Jie ruošiasi kruopščiai ste
bėti gamybos procesą, sek
ti produkcijos kokybę.

S. Laurinavičius
Eltos korespondentas

Kėdainiai

PRANEŠIMAS :i ropoję, kasmet pritraukia 
R.; šimtus ekskursantų, gamtos 

mylėtojų. Tačiau nedauge
liui žinoma, kad nedaug 
plonesnis ir beveik tokio 
pat amžiaus milžinas pui
kuojasi Biržų rajono šiau
rėje, Tabokinės apylinkėje.

Štai ir pirmosios Sanda
riškių sodžiaus sodybos. Ke
leivio žvilgspį patraukia di
džiulio, plačiai išsikerojusio 
medžio kontūrai. Iš tolo žiū- 

irint, ąžuolas neatrodo toks 
'storulis, bet, priėjus arčiau, 
milžinas iškyla visa savo di
dybe. Surizgusios, šimtus 
metų rambėjusios ąžuolo ša
kos plačiai skleidžiasi į ša
lis, sodria lapijos žaluma už- 
dengdamos plačią dangaus 
žydrynę. Storulio liemens 
vidurys išpuvęs, penkiolikos 
metrų aukštyje nudžiūvu
sioje viršūnėje esančiame 
gandralizdyje kalena gand
ras. Palinkęs įslenki į ąžuo
lo drevę ir negali atsistebė
ti jos dydžiu. < Juk joje ga
li sutilpti 5-7 žmonės. Ąžuo
lo liemens apimtis krūtinės 
aukštyje — beveik 7 met
rai, - • . •

Daug papasakotų šis ga
liūnas, jei prabiltų. Daug 
padavimų, legendų išlikę 
apie Sandariškių milžiną. I 
Vieni pasakoji, jog gilioje ■ 
senovėje lietuviai pasirašę 
taikoj sutartį su užpuoli- : 
kais iš Skandinavijos. Abie-1 
jų pusių vadai pasodinę tris j 
ąžuoliukus ir prisiekę, kad,; 
kol šitie ąžuolai žaliuos, jie 
tarp savęs nekariaus. Iš 
trijų ąžuoliukų išlikęs tik 
šis milžinas, tačiau netoli 
randamos ir kitų dviejų di
džiulių kažkada augusių 
ąžuolų šaknų liekanos. Ma
noma, kad ir pats Sanda-

Pilotas V. Leščinskis, ku
ris sėdi už vairo, padidina 
motoro apsisukimus. Lai
vas jau ne “plaukia”—jis 
atsiplėšia nuo vandens ir 
skrenda. Net didelis banga
vimas — bangos aukštis 
siekia 60 centimetrų — ne

listines.
Senūforius Oliver 

Ocasek, demokratas, Akro- 
no universiteto prof, siūlo 
prie to įstatymo pataisymą, 
kuris leistų tą klausimą 
spręsti mokytojų nuožiūrai. 
Jis sako: kuomet tas klau
simas kas dieną gvildena
mas spaudoje, televizojoje, 
Jungtinėse Tautose, sveti
mų šalių reikaluose, ir net 
mūsų valdžioje, mes nega
lime galvas sukišti į smėlį 
ir to viso nematyti.

Miss Margaret Willis, 
Mokytojų susivienijimo sek
retorė, sutinka su siūlomu 
pataisymu, nes esą geriau 
vaikus su komunizmu supa
žindinti klasėse, negu už jos 
ribų. Iš visų tų pokalbių 
matoma, jog dar daug 
nėra paruošta minimų 
mokų vykinimui.

Mums suprantama, 
kias pamokas, apie komu
nizmą jie plakuoja duoti. 
Kai kurie iŠ tų mokslo žmo
nių reiškia nepasitikėjimą 
mokytojais. Jie sako, kad 
didelė dauguma mokytojų 
nėra kvalifikuoti tokioms 
pamokoms.. Išl.vjško matosi 
daug baimės leisti mokyto
jams tai aiškinti pagal jų 
nuožiūrą. Kas gali užtikrin
ti, kad mokytojų tarpe ne
gali atsirasti fj;okių, kurie 
imtu aiškinti studentams 
komunizmą kaip jis iš tik
rųjų yra, o ne kaip kad 
tiems mokslo vadovams no
rėtųsi kad būtų aiškinama.

Jau yra pagaminta kele
tas tam reikalui vadovėlių 
(elementorių). Kaip greitai 
kuris iš tų vadovėlių bus 
pasirinktas—užgirtas, neži
nia. Nelengvas tai darbas 
bus įtikinti ypatingai aukš
tųjų mokyklų studentus,

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos metinis banketas 

įvyks kovo 10, 1:30 vai. dieną. Tai 
bus skanūs pietūs ir^progi^ima tik 
už $1.50 įžangos asmeniuL

Kviečiame visus dalyvauti.
Vieta—29 Endicott St. salėj.

Rengėjai (15-16)St. Petersburg, Fla
KAS NUVEIKTA IR 

KAS VEIKIAMA
Vas. 13 d. LLD 45 kp. bu

vo surengusi rodymą filmų 
iš Lietuvos, kuriuos gavom 
per d. J. Pauliuką, “Vil
nies” adm., iš Chicagos. Jų 
rodymui pasikvietėm vietos 
specialistą su aparatu, ku
ris atliko darbą labai gerai. 
Filmąi buvo labai aiškūs. 
Rodos, pavyko daug geriau 
ne kaip praeity. Už vis ge
riausiai publikai patiko fil
mas “Dainų šventė 1960 
metais Vilniuje.” Dainos, 
šokiai, žaidimai, 20,000 žmo
nių masė! O kadangi publi
kai taip labai patiko, tai ko
misija ant vietos pasitarė ir 
ant greitųjų parašė laišką 
d. J. Pauliukui su klausimu, 
ar būtų galima šį filmą pa
silaikyti iki kovo 5 dienos, 
nes tą dieną vėl ruošiamasi 

| rodyti filmus. Tai Dainų 
pirantą V. Kupliauską nuo-! šventę” atkartotumėm... Dar 
širdžiai priėmė kauniečiai, atsakymo negavom, bet 
Naujoviškai statyti ėmėsi svetainė jau paimta. Už- 
11 statybos valdybos staty- kviestas d. J. Misevičius, iš 
bininkai. Karštai juos pa- Chicagos, gal dalį filmų jis 
rėmė gelžbetono konstruk
cijų gamintojai ir auto- 

laiku — per mėnesį —• buvo 
išspręsti ir suderinti visi daug kitų filmų, kurių ne- 
techniniai klausimai.

Darbas prasidėjo. Gelžbe
tonio gamyklos inžinierius 
V. Stašiškis su draugais 
pasiuntė reikiama tvarka 
sukrautas plokštes. Bokšti
nio krano mašinistas N. Pil- 
čiauskas tiesiog nuo ratų 
paduodavo jas m o n t u o to
jams. Puikiai dirbo gran- 
dininkų V. Šakalio, A. Sta
niulio, J. Radzevičiaus mon
tuotojai. Nepaisydami šal
čio, per pamainą jie sumon
tavo po 30-40 plokščių.

j Kauniečius sparčiai dirbti 
įgalino naujovės, kurios ne
buvo pritaikytos Vilniuje. 
Aukštų perdengimus jie 
montavo tiesiog nuo ratų, 
atsisakydami pervertė j o, o 
panaudodami universalų ba- j 
lansuojantį traversą. Coko-, 
linio aukšto plokštes laiki
nai jie pritvirtino universa
liais veržtuvais-fiksatoriais.

Naujas montavimo bū
das Kaune prigijo. 11-oji 
statybos valdyba ateityje 
numato šiuo pažangiu būdu 
montuoti visus gyvenamuo
sius namus. (“T.”)

Nipigintomis Kainomis
munaro” kolūkį.

Penkiaaukštis namas— 
per 14 dienų

KAUNAS.—Naujame gy
venamųjų namų mikrorajo
ne Vilijampolėje, netoli šil- 
ko-pliušo kombinato, iki šiol 

* per negirdėtai trumpą laiką 
išaugo naujas pastatas. Pen
kiaaukštis namas sumon
tuotas per 14 dienų. Taip 

i greitai statyti įgalino pa
žangus plokščių montavimo

Pernai taip montuoti pra
dėta Vilniuje. Pirmasis na
mas “nuo ratų” sostinėje iš
augo per 17 dienų. Kartu 
žymiai atpigo darbų savi
kaina. Šio metodo iniciato
rių —["darbų vykdytoją as-

atsiveš.
Taigi, visi St. Petersbur- 

transportininkai. Trumpu go lietuviai ruoškitės pama- 
i tyti “Dainų šventę” ir dar

kas 
pa-

ko

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leona rūseika

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

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias j Laimę
Paraše Rojus Mizara

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

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias j Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

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

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Žeimelio praeities 
puslapiai

PAKRUOJIS.—Retas 
mėlio gyventojas nežino, 
kas guli po pilkais žemės 
kaubariais prie miestelio 
plytinės broliškuose Tary
binės Armijos karių kapuo
se. Surasti žuvusių kovo
tojų gimines užsibrėžė Žei
melio vidurinės mokyklos 
kraštotyrininkai.

Mokyklos muziejėlis gana 
turtingas. Pats įdomiausias 
jame revoliucinis skyrius. Iš 
eksponatų mes sužinome, 

^ad 1905 m. Žeimelyje slaps
tėsi V. Mickevičius - Kapsu
kas, kuris čia organizavo 
vargi nguosius valstiečius. 
Žeimeliečiai teisėtai didžiuo-

Žei-

sate matę. Rodymas įvyks 
kovo 5 dieną 7 vai. vak. 
Laiškanešių svetainėje, v 
• Vas. 16 d. čia visokių vi
sokiausių veiksnių buvo su
ruoštas klumpių sunešimas. 
Yra keletas minkšto nugar
kaulio progresyvių, 
nežino, kur stovi. Jau pensi
ninkų amžiaus sulaukę, bet 
dar savęs nesurado, nuėjo i 
pažiopsoti ir pasiklausyti 
nerimtų kalbų prieš Lietu
vą. Jie ten nueidami tik pa
stato save žemiau kritikos. 
Buržuaziniai elemen tai į 
juos žiūri kaip į tokius, ku
rie nieko neišmoko ir nieko 
neužmiršo... Tiesa, sako, 
juos ten glamonėja, spau
džia, glosto, na, ir kartu 
nusisukę juokiasi. Negražu 
mūsų žmonėms būti ant pa- 

i juokos. Kad dar ir taip, kad 
dar jie ten nueina, bet, kaip 
jau žinoma, šį metą ta su
eiga jau buvo daug mažes
nė ne kaip praeity, ir aukų 
jau tik per pusę tiek tesu
rinko? Taigi klumpių paro
da buvus inizerna.

Dzūkelis

kline nes kasdieniniai šių dienų

Prošvaistes
Paraše Jonas Kaškaitis
(Du. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

i

PHILADELPHIAj PA.

DU ŽODYNAI JUMS
Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne

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

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Angly-Lietuviy KalbŲ
Angliški žodžiai lietuviukai išdėstomi bei išaiškinami

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ
511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviu-Angly KalbŲ
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

■ j .

511 Puslapių. Kaina $3.50

Naujasis Miamčs Lietuvių 
Socialio Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th. Avenue

PAKEIS “DIEVIŠKĄ” 
RAKETŲ VARDĄ

JAVWashingtonas.
Gynybos sekretorius R. S. 
McNamara pranešė, kad 
pakeis “Nike-Zeus” raketų 
vardą į “Nike-X”. Mat, 
graikai užprotestavo prieš 
jų vadinimą^ “Zeus” vardu, 
kadangi senovėje taip vadi
nosi vienas iš jų dievų.

Help Wanted Female 
keypunch operators

Experience on Itemington Rand 
• Equipment preferred. Night shift, 

4 P. M. to 12:30 A. M. Good salary 
and employee benefits. For ap
pointment call N. BARTH. BA. 3- 
0600.

UNIVAC
Div. of Sperry Rand Corp 

Phila Mfg Center 
19th & Allegheny Ave.

Phila 82, Pa.
An Equal Opportunity Employer

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Z

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs huo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

i

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

ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—
11800 W. Golf Drive

Sargo vardas—Wm. Dambrow

5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 26, 1963
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Kauno Dramoj “Snieguole | dern Art,

ir septyni nykštukai”
I

Visai neseniai Kauno Dra- 
mb j įvyko pirmieji brolių; 
Grimu , v r .
ir septyni, nykštukai -!bius 1J?etuv°s Rytojus, 
liudydama ir vėl tėvynės lie-1 Rezultatas: at,vaz‘uos1 .lau- 
tuviu kūrybini laisvumą ir - J -vi’.. < . , .u J v iCiu rasytoiai. Lietuviamsišradingumą. i .v Ii- - ac | vizas atsake... musų A-1

Spektaklį režisavo L. Žel- merikos Valstybės Departa-1 
čius, dekoracija tapėJ. Ma- mentas. bijodamas... “for 
linauskaitė, muziką sukūrė mer LD’s complains”... 
Viktoras Kuprevičius. Vaid- kongresmanams (!) 
menis atliko visi jaunieji, šitaip šie “vr” “ič,

” ir eilė lietuviškų 
l leidinių. ALF dėjo pastan
gas į šį pavasarį įvykstantį 
JAV-ose pasaulio rašytojų

i ix I įvažiavimą atsikviesti ga- įvyks kovo 10 d..j pasakos Snieguole-. . . • ..„x,

Iš Motery klubo veiklos
Praėjusį trečiadienį Mo- dalyvaudavo mūsų tarpe, 

terų klubo mitinge narės 
labai rūpestingai svarstė 
būsiantį Moters Dienos mi
nėjimo parengimą, kuris 

“Laisvės” 
svetainėje, 3 vai. po pietų.

Iš komisijos raporto at
rodo, kad tai bus vienas iš 
gražiausių mūsų parengi
mu

Laimei, mums pavyko su
sitarti .su naujai atvyku
siais svečiais iš Tarybų Lie
tuvos (vvras ir žmona), ku- 

10 ; rie mums pakalbės, o gal ir
aktoriai - patraukli D- ir kiti pasauliu apsivylę bu- vaizdais parodys, kaip mu- i

prin-jvę politikieriai savo neapy-Strakšytė—Snieguolė, 
cą — A. Kurklietis. Kara-'kantą išlibja ant savo pačių 
lienę — V. Butkevičienė ir I tautos.
Sekmadienį — V. Eidukai-, 
tis.

Gauti Lenkijos lietuvio 
grafikos darbai

Šiomis dienomis Niujorke! 
buvo gauti mažo formato 
grafiko Kazio Švainovskio 
keliolika darbų — “Kepuri
nė,” “Žvejai,” “Suktinis,” 
“Gaidys” (šokis), “Kerami
kas,” “Vilnius,” “Jau saulu
tė nusileido,” “Krakowiak” 
(šokis). “Nemunas klauso-

su sesės Lietuvoje apvaikš- 
čįoja Moters Dieną. Bus 
proga atvykusioms į mitin- 
gą'plačiau su svečiais pasi- 

i, nes programa nu
matoma neįlga, tai, po pro-Didžiojo New Yorko ir ’<al.bčti' e matom^^v^, v^,

: apylinkės lietuviams gramos. prie'kavutės ir py- 
| rago, kiekvienas gales as- 

i Nauji gražūs filmai iš'meniškai pasikalbėti su 
Lietuvos bus rodomi kovo 3 taip garbingais žmonėmis, 
d., 2-rą vai. diena, Schwa-! — - - -7 C '

kuomet atvykdavo sykiu su 
žmona. Tai buvo brangus 
mūsų judėjimo žmogus ir 
mes visi liūdime jo sykiu su 
Maryte.

Išklausėme delegačių ra
portus — M. Yakštienės iš 
“Laisvės” suvažiavimo, U. 
Bagdonienės ir M. Yakštie
nės iš ALDLD I-osios ; 
skrities konferencijos ir U. i 
Bagdonienės galutiną ra
portą iš ALDLD kuopų ko
miteto veiklos.

Šiam vakarui sugabiai 
į pirmininkavo N. Buknienė. • 
! Mūsų buvusi sekretorė E. I 
Kasmočienė apsiėmė sura
šyti protokolą šio susirinki
mo. Nežinome, kodėl narių 
šį, kartą atsilankė mažiau 
negu paprastai, bet tikimės, 
kad tai tik šį ,vieną syki; 
taip ivyko, o ateityje vėl 
matysime didesnį skaičių 
narių susirinkimuose.

i Po susirinkimo, M. Yakš-
i ” PTnll 474 KnirkprhnrkZr' valdybos raportų suži- Genė ir O. Titanienė pavai- eJbOCkel|noiome, kad serga mūsų šino vižas klubietes namie.

Švai n o v s k i s yra 
Visuomeninės Kul-

Kazys 
Lietuvių 
tūros Draugijos Centro Val
dybos laikraščio “Aušra” 
dailininkas ir technikinis re
daktorius. Šio laikraščio re
dakcinę kolegiją s u d a r o 
Mykolas Kmita, Algirdas 
Skripka, Elena Norvydai tė. 
Jo grafikos darbas “Sukti
nis,” reprezentuojantis tur
būt lietuvių grafika, tilpo 
Varšuvos laikrašty “Tygod- 
nik Kulturalny” gruodžio 2 
dienos 1962 metų numeryje.
Rūpinasi kultūros kėlimu
“Literatūroj ir mene” R. i ATTAT _ TT . , „

Mikalčius iš Černiachovskio. ALDLD II apski. konf. 
vardo kolūkio, neseniai bai-i protokolas

| 1 7 | \ 7 A 11 Ill LI Oil

! klubietės E. Sungailenė, M.
Tamelienė ir Sofija Petkus. 
Sofija, nors gana smarkiai 
suimta ligos—iai teko išgu
lėti lovoje jau kelinta savai
tė—nepamiršta savo visuo- šiltosios Floridos, 
meniniu užduočių. Ji pri
siuntė praėjusio susirinki
mo protokolą per pirminin
ke. Linkime mūsų sergan- 

, čioms klubietčms greit su
stiprėti.

kentais pyragais, sūriu, ar
batėle ir kitokias skanumv- 
vm.is. Taingį gardžiai už
kandžiavome M. Wilsonie- 
nės prisiųstais vaisiais iš

Filmai bus rodomi: “Ap
kasų gėlė” (iš žurnalisto A. 
Šalčiaus kelionės Lietuvoje 
1962 metais), “Nenusimink, 
Virginijau” (kino apybrai
ža), “Tarybų Lietuva” 
(bent keli kronikiniai fil
mai).

Filmų rodymas tęsis virš 
dviejų valandų.

Po šiam rodymui su tais Klubietės išreiškė širdin- ta, kad prisidėiai 
filmais filmininkas Jonas gą užuojautą M. Kalvaitie-;bent kiek prie visuomeninio 
Grybas išvažiuoja į Naują- nei, mirus jos vyrui Juliui, veikimo.
jų Angliją — Connecticut ir, Ne vieną susirinkimą Julius 1 
Mass, valstijas. Brooklynas 
ir apylinkė turime progą 
tuos įdomius filmus pama
tyti pirmiau.

odymui su tais 
ininkas

ALDLD REIKALAI

Jonas Vaiginis 
palaidotas

Vasario 16 d. Alyvų kal
no kapinėse, Maspethe; bu
vo palaidotas Jonas Vaigi
nis. Jis buvo gimęs Varku-

gęs vidurinę mokyklą, siūlo,i 1963m.vasario 17 d. įvyko J jų kaime, dabartiniame A-
1 - ^1 Uzx vaa nn»ry H VP 1 AT T*\ T T~N T T A 1 • 1 • 1 1 v v • • T • i •kad baigiamuose egzami
nuose būtų duodamos trys 
temos—iš rusų, vakarų Eu
ropos ir lietuvių literatū
ros. “Gal būt, mokiniams 
tai būtų perdidelis krūvis, 
bet juk tada išnyktu abitu
rientai, akli ir kurti litera
tūrai, menui. O tokių dabar 
yra nemažai.”

Ir viršum laiško telpa ga
lantiškas Roberto Frosto 
poemos “Beržai” vertimas, 
pagerbiant neseniai mirusį 
Amerikos poetą. Vertėjas 
Vyt. Karalius. Pagirtina 
ir pasigėrėtina iniciatyva.- Į

Draugyste auga
Gauleiterių Vilniaus savi

valdybės tarnautojo J. Čiu- 
berkio redaguojamai “Dir
vai” ir “Freeeuronininkui” 
“vr” nanvžo ALF-jos skati
namas abipusis Amerikos ir! 
Lietuvos kultūrininku savo
mis vertybėmis apsikeitimas. 
Jie “suprato,” kad Ame 
rikes intelektualu paauko
tos knvgns siunčiamos 
Maskvos bibliotekai. Jie pa-1 
sigyre, kad jie seniai siun
čią, net nenrašvti. šimtus 

. k n v g n TSRS ir Lietuvos 
kultūrininkams.

ALF nenretenduoia pa
veržti iš “Freeeuropininkų” 
jų knygų tiekėjus nei adre
satus. ALF palaiko ryši tik 
.Su jai žinomais, su kores
ponduojančiais lie t u v i a i s 
kultūrininkais ir mokslinin
kais. Štai atsilyginant už 
medžiagą ir filmą apie M. 
K. Čiurlionį, jų naujausias 
knygas, žymiems lietuviams 
kultūrininkams vėl pasiųsta 
knygų siuntinys: “’ 
and Drama,” “Three Plays” | J. Grybas

ALDLD II Apskrities kon
ferencija “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Konfe
renciją atidarė pirui. J. 
Grybas 1:3*0 popiet.

Mandatus patikrinti apsi
ėmė J. Gužas ir draugė

nykščių rajone, Lietuvoje. 
Liūdesy liko 
Gumini ūtė;
brolis Juozas 
ronika, daug

Į JAV Jonas atvyko 1912 
metais. Kurį* laika gyveno

žmona Anna 
Lietuvoje — 
ir sesuo Ve- 
kitų giminių;

Padainavusios “Ilgiau
sių metų”, nadėkoiusios 
drau gėms vaišint o j o m s, 
skirstėmės į namus su pa
kilusiu ūpu. Juk negali būti 
malonesnės saviiautos, kai 

žmogus

22, New York 3, N. Y.
Petrauskas gal būt dau^ 

giausia žinomas menirvJn- 
kams, kuriems talkaudąvo 
muzikos natų perrašinėji
me paruošiant dainas ir šo
kių muziką spaudai. Taik
lus dailus jo braižas mato
mas daugelyje LMS leidi
nių.

Bičiulis

Apie Pijy Petrauską
Pius Petrauskas, kojų bė

dų vedamas, išbuvo Colum
bus Hospital 5 mėnesius. 
Jam vieną koją operavo. 
Žaizdą sėkmingai užgydė. 
Antrą jo koją apgydė be 
operacijos. Vasario 7-tą d 
jį išleido į namus.

Prisimindamas ligoninėje 
sunkias dienas, sakė: namie 
smagiau. Jau 20 metų gy
vena tuose pačiuose kam
bariuose, tai kiekvienas bu
te kamputis žinomas, savas. 
Gyvena su lenkų tautos 
įnamiu. Jis padeda jam gy
venime susidariusius nepa
togumus nugalėti.

Adresas: Pius Petraus
kas, 236 East 13th St., Apt.

Mūšy Aido Choras ir 
vėl pasirodė kuo 

puikiausiai
Na, tai jau ir praėjo pla

čiai garsintas daugtautinis 
koncertas. Jis įvyko praju- 
sį sekmadienį Manhattane. 
Tai buvo vienas iš pačių 
gražiausių ir įdomiausių 
parengimų. Svetainė kimšte 

ap-; prisikimšo gražios pažan
gios publikos. Man kiek vė
liau pribuvus, teko per visą 
koncertą, kaip ir daugeliui 
kitų, pasienyje ant kojų pa
stovėti.

Mūsų šaunusis Aido Cho
ras, mūsų grakščiosios Mil
dred .Stensler vadovybėje, 
koncertą atidarė. Sudai
navo ketvertą dainelių. 
Dainavo nepaprastai gra
žiai, tiesiog meistriškai. 
Ilgai ir garsiai skaitlinga 
publika mūsų aidiečiam ir 
jų vadovei plojo. Didžiavau- 
si tuo šauniu mūsų dainos 
kolektyvu. Dar daugiau : Bronė 
ir Jonas parinko tarp aidie- 
čių ir jų pritarėjų aukų sve- 
turgimiams ginti 'ir įteikė 
laike aukų rinkimo, rodos, 
apie $75. Prie jų buvo kito 
Jono pridėta visa šimtinė. 
Tad nuo lietuvių buvo įteik
ta labai graži auka. Garbė 
lietuviams už tokį gražų pa
sirodymą šiame garbinga
me parengime.

Kaip sakyta, koncerto 
programa buvo labai įdomi 
— susidėjo iš dainų, šokių 
ir kalbų. Pagrindinę kalbą 
pasakė įžymioji visuomeni
ninke Mrs., Smith. Ji nuro
dė, kaip be galo svarbu nuo
latos visiems mums, budėti 
sveturgimių ą m e r i kiečių 
teisių1 sargyboje.' i

Po Aido.ęhęro gražiausia.

Susirinki mas
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 27-tą, 7:30 
vai. vakaro, Laisves salėje. 
Turime nebaigtų darbų i|? 
praėjusio susirinkimo, o k^r 
ti visai nauji laukia musu 
apsvarstymo. Prašome vP 
sus narius būtinai dalyvau
ti. Valdyba

MIRUS .

Jului Kalvaičiui
Brooklyn* N. Y.

Siunčiame Širdingą užuojautą jo žmonai Ma. 
rijonai, šeimai, giminėms ir draugams. Didžiai ap
gailestaujame netekę gero draugo ir nuoširdaus 
veikėjo.

Jonas ir Margarett Alvinai
Jonas Markfr-Markevičius

—Yucaipa, Calif.

IEVA

Iš laiškų
.. .Vieną dieną, sausio pa

baigoje, nemaža vilniečių

Pagerbsime Antaną Bimbą
Kuriam Vilniaus V. Kapsuko v. Universitetas 
suteikė Istorijos mokslų garbės daktaro vardą

. v. i
Jąja džiugia proga įvyks

ŠAUNUS BANKETAS
Rengiamas “Laisvės” Bendrovės Direktorių

. • 1 I*

Sekmadienio popietėj

Kovo 31 March
Pradžia lygiai 2-rą valandą dieną

!\E\V 'national hall j V ’ f

261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
. ’ (Greenpoint Sekcijoje) ■

Rengiąmę pietus todėl, kad būtų patogiau iš 
toliau atvykstantiems, nes anksčiau galės grįžti 
namo. Taigi ląuksime svečių iš toliau. Labai 
prašome iš toliau atvykstančius pranešti rengė
jams, kad atvykstate, ir kiek asmenų, nes nori
me iš anksto žinoti, maždaug kiek bus. svečių.

Bilieto kaina $3.50 asmeniui
Vietinius prašome iš anksto įsigyti banketo 

bilietą. Galite gauti “Laisvės” raštinėje arba 
pas platintojus,.. ... . .. . • . .

Bus graži meninė programa ir keletas trum
pų kalbų.

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti 
pasveikinimui ir pagerbimui Antano Bimbos jo * 
aukštu atsiekimu istorijos moksle.

skubėjo į Kultūros niiniste- šiame koncerte , pasižymėję \ 
rijos posėdžių-kino salį, ku- u^rainjpcįąį su, !savp pipMu 
rioje jau buvo -gaūsu šosti- choMi ir(šqkiku grupe. Kąip' 
nes zurnahstu; rašyto jų, mė- ^inią, ukrainiečiai yrą . ne' 

ir mokslo darbūotbjų., kartą ir lietuvius linkspiinę 
mūsų parengimuose. Tai 
stebėtinai puikiai išlavintas 
dainos ir šokikų’kolektyvas.

Gaįla, kad,, rašytos pro
gramos neturėdamas ne vi
sų koncerto dalyvių pavadi
nimus nugirdau. Pavyz
džiui, labai gražiai pasirodė 
kita šokėjų grupė, kurios; 
pavadinimo nežinau. O

no
Respublikos kultūros' minis
tras J. Banaitis painform- 
vo, kad yra įgauta-eilė sa
viveiklinių filmų iš JAV, 
kuriuos jis ir kviečiąs per
žiūrėti.

Visi su didžiuliu dėmesiu 
žiūrėjo St. Masytės nufil
muotas L. Prūseikos laido
tuves . Po to buvo demonst
ruojama opera “Birutė’ ’ir
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Bagdonienė. ^ALDLD centro jowa valstijoje,—dirbo gy- 
-. . ■ Petrikiene vu]įų skerdykloje, o vėliau
biskį pakalbėjo apie draugi- atsikėlė i Niujorką, gyveno 

j Centriniame Bręoklyne, vė
liau iki mirties — Maspe
the.

Kadaise velionis priklau
sė prie mūsų chorų, vie
šuose pažangiųjų lietuvių 
parengimuose sakydavo 
monologus. Bet vėliau, kai 
i stojo į bizni, pasitraukė. 
Bet per visą gyvenimą Jo
nas buvo laisvamanis, į baž
nyčią neidavo, nesimelsda- 
vo.

Prieš kuri laiką Jonas su
manė būti masonu ir įstojo 
i iu organizacija—o tai yra 
nrotestantu ir laisvamaniu 
pusiau slanta organizacija.

Tai kas gi atsitiko Jonui 
mirus? Ketvirtadienio va
karą masnethietis kun. Le- 
kiašius atkalbėjo rožančių; 
penktadienio vakarą maso
nai ceremonilas atlaikė, o 
laidotuvėse kalbėjo meto
distu - nrotestantn kunigas,

pirmininke K. Petrikienė vulių skerdykloje, o vėliau

jos veiklą.
J. Gužas pranešė, kad! 

konferencijoj dalyvauja 23 
delegatai nuo 7-nių kuopų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas A. Skąirus, o sek
retorium J. Juška.

Konferencijos sekretorius 
Jonas Juška perskaitė 1961 
metų protokolą ir tapo pri
imtas.

J. Grybas raportavo apie 
LLD kuopų stovį, o finansų 
sekretorius P. Beeis prane
šė, kad ižde randasi $349.40.

Buvo ilgai diskusuota apie 
ALLD Brooklyno kuopų 
bendrą * parengimu komite
tą. Dalykas paliktas pa
čioms kuopoms.

Išklausyti kuopų delegatų 
pranešimai, iš kurių pasiro
dė, kad; vienos kuopos dirba 
gerai, o kitos

operetė “kuprotas oželis.” tiesiog publiką sužavėjo sa-
Mes Lietuvoje esame ne- vo nepaprastai gražiu ir 

maža girdėję apie Ameri-| skambiubalsu smulkutė ne- 
kos lietuvių ruošiamus pik-į kraitė iš Philadelphijos. Tai 
nįkus, tačiau nemačius sun
ku įsivaizduoti, kaip jie 
vyksta. Gal todėl St. Masy
tės nufilmuoti vieno tokio 
pikniko vaizdai buvo labai 
šiltai sutikti.

Filmus žiūrėję vilniečiai 
įvertino nelengvą ir labai 
reikalingą JAV pažangiųjų 
lietuviu darbą — meninės 
saviveiklos filmus. Pagei
daujama, kad tokių filmų 
būtų galima pamatyti dau
giau ir dažniau .

J. Chlivickas
Vilnius.

(Iš laiško R. Mizarai)

maža girdėję apie Ameri-j skambiu balsu smulkutė ne-

' dainininkė, tai artistė! Bet 
ir jos pavardės nenugirdau.

Tikėkite manimi: iš tokio 
puikiai pavykusio daugtau- 
tinio parengimo žmogus iš-, 
eini dvasiniai susistiprinęs, 
pajaunėjęs!

Rep.

New Yorkas. — Policijos 
komisionierius M. J. Mur
phy raportavo, kad 1962 
metais mieste buvo 253,200 
prasikaltimų, jų tarpe 143,- 
960 kriminalių.

gerai, o kitos.—mažiau.
R. ivtizara pranešė, kad 

jau 100 metų suėjo kaip A- 
merikoj vergija tapo panai
kinta, 
jimui 
bas. 
vesta 
tetui.

Aukota sekamai: Ateivių 
ir civilių laisvių gynimui 
$50.00, L. Prūseikos pamin
klui $10.00.

Į Apskrities komitetą se- 
Irony kantiems metams išrinkti: 

' — - —■’ , u, vix^yMwcJ, P. Bechis, jM.
by Thornton Wilder, “The Stakovas, K. Briedis ir S. 
New Theatre of Europe,” Petkienė.

New Yorkas. —JAV Pre
kybos sekretorius Hodges 

tvirtina

“Best American Stories of 
1962,” “Philosophy of Mo

ir įnešė, kad atžymė- 
reikia rengti prakal- 
Nutarta rengti ir pa- 
šios apskrities komi-

Joųas Juška, 
nutarimų sekretorius

pasisakęs, kad jis su Jonu nuogąstauja ir
nes priklausė I kad Tarybų Sąjunga pre- 

tai naciai masonų kuopai kybos laivynu jau “pralen- 
(lodge). kė Jungtines Valstijas”. Jis

Vaigini kntab’ku ir protes-■ sako, kad po JAV vėliava 
fantu dvasininkai pesmyžo plaukioja tik 843 prekybos 
į “rojaus miestą” įkelti, laivai, o po TSRS virš 900. 
nors Jonas, būdamas gyvas Bet yra faktas, kad JAV 
ir sveikas, to niekad ne- prekvbos laivyną sudaro 2,- 
troško, nes ir kapines, ku- • 723 laivai, kaip paduoda 
riose palaidotas, pasirinko The World Almanac 1963 
“bedieviškas.” m. JAV du trečdaliai laivų

— broliai.

(lodge).

Bet yra faktas, kad JAV

m. JAV du trečdaliai laivų 
plaukioja po Liberijos, Pa
namos ir kitų mažų šalių 

New Yorkas. — 1962 me- j vėliavomis, nes taip yra pel- 
tais gumos kaina nupuolė, iningiau laivų savininkams.

Ns.

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-Antr., vasario >(Feb.) 26, 1963

New Yorkas. -1964-1965 
metų parodos rengėjai sa
ko, kad Tarybų Sąjunga 
nedalyvaus toje parodoje.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
4« W. 45th St Tel. CI 5-7711

“VILNIES”
KALENDORIUS

x 1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, III.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS Iš ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimu 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 
Užsisakydami adresuokite:

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




