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KRISLAI Kapitalistiniame pasaulyje
Popiežiaus enciklika 
Jis—už taikų sambūvį 
Varžo
Milijonieriai valdžioje 
R. Abramovičius

— Rašo R. Mizara —

Popiežiaus Jono XXIII-iojo 
enciklika — “Taika žemėje”— 
svarbi tuo, kad ji—už taiką, 
ir kad popiežius nebaugina ti
kinčiųjų komunizmu.

Lenkijos dienraštis “žycie 
Varšavy” skelbia: popiežius 
pasisako už koegzistenciją, už 
taikų sambūvį tarp socialisti-

Popiežius ragina 
taikoje sugyventi

Nepateisinamas J. Valstiją 
laivakrovių elgesys

Washingtonas. —The In
ternational Longshore- Lenkijos i 
men’s Ass’n unijos elgesys protestus prieš Jungtines 
ne tik nepateisinamas, bet. Valstijas, kad jos nesuval- 
net į blogą poziciją pastatė , do laivakrovių. Prezidentas 
JAV užsienio reikalus.

Reakciniai unijos virši 
ninkai dar 1950 metais atsi- Tarybą, 
sakė iškrauti ir prikrauti i 
Tarybų Sąjungos laivus,! 
nes būk ji buvo kalta už i 
karą Korėjoje. Pereitais i 
metais jie tą pati padarė su 
Lenkijos ir Jugoslavijos- 
laivais, o vėliau paskelbė i 
boikotą ir atskirų kompani
jų laivams, kurie gabeno

Toks jų elgesys iššaukė 
ir Jugoslavijos

Roma. — Balandžio 10 
dieną Romos popiežius Jo
nas XXIII pasirašė ir pa
skelbė encikliką, į kurios 
turinį atkreipė dėmesį vi
sas pasaulis.

Encikliką sudaro apie 
i 15,000 žodžių.' Ji dalijasi į 
penkis skyriuš: žmogus ir 
jo teisės, atskiro žmogaus 
santykiai su. visuomene, 
valstybių santykiai, atski
rų žmonių ir politinių or
ganizacijų pasauliniai san
tykiai ir religija.

Popiežius kreipėsi į viso 
pasaulio žmones, be rasinio, 
religinio ir politinio skirtu
mo. Jis sako, kad žmogus 
dievą garbiną pagal savo 
sąžinę.

Enciklikoje pareiškia, 
kad visi žmonės yra lygūs, 
kad ligoje, nelaimėje ir ne
darbo metu atskiras žmo
gus užsipelno kitų pagaL 
bos. o kolonializmui turi 
būti padaryta pabaiga.
į ' Svarbiausia encikl i k o s 
dalis tai, kur kalba už visu 
žmonių taikų sugyvenimą. 
Enciklikoje pareiškia, kad 
gal nei vienos valstybės va
dai nenori pradėti karo, bet 

laimės vieta Štančta “Baty- ^kuopimas milžinišku kie- 
skopą” Trieste (Prietaisa klų ginklų o ypatingai ato- 
nuleidimui i jūros, gelmes);1 min”b nuolafos sudaro tai- 
kurio pagalba bandys suži
noti priežastį kodėl subma-. 
rinas nuskendo.

Jis buvo pastatytas 1960 
metais. Jo pastatymui iš
leido $45,000,000 ir buvo 3,- 
700 tonų įtalpos.

Portugalija yra sekama

yra dar 64 kolonijos
Jungtinės Tautos, N. Y.— , je Brunei ir Saravakas, 

Jungtinių Tautų specialus Njasalendija ir Singapūras, 
komitetas raportavo, kad
kapitalistiniame pasaulyje po Anglijos, kuri Afrikoje 
dar yra 64 kolonijos, arba laiko pavergus milžiniškus 
kapitalo valstybių “globo- plotus Angolos ir Mozam- 
je” šalys, su 45,000,000 gy- bikos. Pietų Afrikos Sąjun- 
ventojų. ga laiko pavergusi milžiniš-

Daugiausiai jų priklauso ką šalį — Pietvakarių Af- 
Anglijos imperialistams ir riką. 
jų dominijonams, būtent

Tiesa,
Dar turi kolonijų Ispani-

nių ir kapitalistinių valstybių. Į net 51 šalis. Tiesa, didelė | ja ir Prancūzija. Jungtinės 
dauguma jų yra nedidelės, | Valstijos “globoja” visą ei- 
bet kaip kurios, tai stam- i lę šalių Karibų jūrų ir

Koegzistencijos dėsnį pir
miausia paskelbė Tarybų Są
jungos vyriausybė — tai jos 
užsieninės politikos kertinis 
akmuo.

Js Paryžiaus pranešama, 
kad ten ir katalikai, ir pro
testantai, ir žydai, ir komu
nistai — visi taria pagarbų 
žodį šiai enciklikai.

Kodėl popiežius ją išleido?
Todėl, kad katalikų masės 

Rišame pasaulyje šiandien rei
kalauja laikos, ir tik taikos!

* Branduolinis karas, kurio 
trokšta lietuviškieji pranciško
nai, marijonai ir visi “veiks
niai,” žmoniją sunaikintų, to
dėl prieš jį reikia kovoti. Ir 
dori žmonės tai daro.

bios ir skaitlingai apgyven
tos šalys, kaip tai: Šiaurės 
ir Pietų Rodezijos, Hondu
ras, Gviana, Borneo salo-

Centrinės Amerikos srity
se, kurios nepriskaitomos 
prie kolonijų, bet jos. netu
ri politinės laisvės.

kai pavojų. Enciklikoje nu
rodo, kad jeigu prie dabar
tinių ginklų iškiltų karas, 
tai jo rezultatai būtų — 
žmonijos susinaikinimas.

Popiežius nurodo, kad 
jau vien atominių ginklų 
bandymai ir tai neša žmo
nijai nelaimę. Jis pasisakė 
už laipsnišką nusiginklavi
mą, kad tuojau reikia eiti 
prie jo ir pradėti nuo nai
kinimo esamų ginklų ir 
amunicijos kiekių sandė
liuose. Enciklika sako, kad 
reikia tuojau uždrausti 
atominius ginklus ir 
prię ju sunaikinimo.

Enciklikoje kviečia visas 
valstybes savo nesusiprati
mus išrišti pasitarimų ke
liu. Popiežius nurodo, kad 
taikos palaikymui įrankiu 
gali būti Jungtinės Tautos.

Enciklikoje atsikreipia į

Kenedis tuo reikalu kreipė- 
, si į AFL-CIO Pildomąją

eiti

kuris nu-

Bet laivakroviai mielai 
aptarnauja Portugal i j o s 
laivus, kuriais ginklai ir • 
amunicija gabenama į An
golą kariavimui prieš tos 
šalies gyventojus. Jie su 

i ukvata krauna ginklus ir 
amuniciją ir Čiang Kai-še- 

Kubon arba išgabeno iš ko gaujai, kuri tik ginklais 
Kubos reikmenis. ’pasilaiko Formozoje.

Assame prasidėjo 
sukilimai

New Delhi. Assamo

Prezidentas Kenedis suvaržė 
Kubos kontrrevoliucionierių 
veiklą Jungtinėse Valstijose— 
neleidžia jiems iš čia ginkluo
tai užpuldinėti Kubą.

Lietuviškieji veiksniai skel
bia, kad prezidentas Kenedis 
žada suvaržyti ir juos—gal ne
duos jiems ir pinigų. Prezi
dentas — katalikų tikybos 
žmogus, ir jeigu jis popiežiaus 
Jono XXIII enciklikos klausys, 
tai taip ir bus.

Supraskime: “veiksniai” pa
darė ir tebedaro lietuvių tau
tai daug žalos.

Net ir padoresnioji Lietuvos 
katalikų dvasininkija jų dar
beliais piktinasi.

žinau, nes man tai yra sa
kę patys aukščiausieji Lietuvos 
katalikų dvasininkai.

Gyvename dar tik 1963 me- 
balandžio mėnesį, o tūli po

litikieriai jau ruošiasi 1964 
/▼metų rinkimams.

Gubernatorius Rockefelleris 
• važinėja su prakalbomis, va
rydamas propagandą už savo 
kandidatūrą. Ir ką jis tik sa
ko, sako kaip busimasis res
publikonų partijos kandidatas 
prezidento vietai.

Arizonos senatorius Barry 
Goldwater daro tą patį. Gold
water nėra toks 
kaip Rockefelleris, 
peštukas : nori, 
skelbtų karą Kubai,
tam tikra kapitalistų grupė la
bai garbina.

Savaitraštis “Time” rašo, 
kad tūli respublikonai š. m. 
gegužės mėnesį Washingtone 
ruošia Goldwateriui banketą, 
į kurį kiekvienam asmeniui įė
jimas bus “tik” $1,000—pusės1 
metų darbininko alga.. .

turtingas, 
bet jis 

kad JAV 
Dėl to jį

Jei tu neturtingas, jei tu 
dūšia ir kūnu neatsidavęs tur
čiams, tai nė nebandyk kandi
datuoti į bet kokį svarbesnį 
postą; tik milijonieriai ir jų 
ištikimiausi pataikūnai nomi
nuojami.

Washingtone jau yra vieno 
|įir to paties milijonieriaus trys 

‘^jūnūs: šalies prezi d e n t a s , 
^justicijos departamento minis

tras ir senatorius. Milijonie
riai gubernatoriai, milijonie
riai senatoriai. Visa tai pri
mena senovės Romą, kurią 
Valdė ir nuvaldė patricijai.

V. Vokietija moka ; Dar apie žuvusį
pabėgėliams ! JAV submariną

Bona. — Nuo 1948 metų I Washingtonas. — Nėra 
Vakarų Vokietija jau iš-1 vilties, kad iš 129 žmonių 
mokėjo $11,000,000,000 už bent kas liko gyvas subma- 
nuostolius pabėgėliams ir rine “Thresher”,
kitiems nuo karo nukentė- skendo Atlante 8,400 pėdų 
jusiems vokiečiams. ; gilumoje. Tokioje gilumoje

Karui besibaigiant į Va-1yra nesvietiškai didelis 
’' ' ' vandens spaudimas ir sub-

marino nebus galima iškel- i 
ti: :

JAV karo laivynas į ne
laimės vietą siunčia “'

karų Vokietiją, iš jos bu
vusios rytinės dalies, pabė
go virš 11,000,000 vokie
čių.

Vakarų Vokietijos val
džia,- su pagalba kitų Va
karų valstybių, jiems atmo
kėjo už nustotą nuosavybę. 
Taipgi atmokėjo ir tiems 
vokiečiams, kurie karo me
tu nukentėjo nuo bombar
davimų iš oro.

su-

AUGA LIAUDIES 
ŠALIŲ PREKYBA

Varšuva. — Padarius 
vadą 1962 metų užsienio
prekybos, pasirodo, kad ji 
žymiai padidėjo tarpe so
cialistinių šalių. Tas rodo, 
kad socialistinės šalys vis 
daugiau pasigamina žmo
nėms reikmenų ir jos gali 
apsieiti mažindamos preky
bą su kapitalistinėmis ša
limis.

THANTAS RAGINA 
SUTVARKYTI LAOSĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas ra
gina keturioliką valstybių, 
kad jos sutvarkytų Laose 
reikalus. Tos valstybės per
eitais metais laikė konfe
renciją Ženevoje ir baigė 
pilietinį karą Laose.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — JAV. 

sostinėje daugiau gyvena 
negrų, negu baltųjų. 1960 
metais buvo 411,000 negrų 
ir 345,000 baltųjų.

Paryžius. — Eina girdai, 
kad būsimąjame TSRS Ko
munistų partijos Centro 
komiteto plenume Chruš
čiovas pasitrauks^ iš kai 
kurių dabartinių pareigų.

tas šalis, kurios yra pasie-; provincijoje prasidėjo suki- 
kusios aukštos technikos ir | limai prieš Indiją. Indijos 
ekonominio išsivystymo, vyriausybė skelbia, kad su- 
kad jos išgelbėtų žmonėms k'ilo nagų tauta. kuri turi 

apie 500,000 gyventojų, ir 
reikalauja nepriklausomy-

ekonomi n i o

šilimai išsivysčiusių šalių.
Enciklikoje nepamirštos

ir -moterys, kurios vis dau-j biTs. 'Indija pasiuntė armi- 
giau ima dalyvuma visuo- j jog; .^alinius- sukilimo slopi- 
menės gyvenime. Popiežius ' nįmuį>
sako, kad netoli laikai, ka-| Kaip ten yra^ tai tikru 
da nebus skirtumo tarp vy- žinių trūksta.-Assamas fe- 
rų, moterų, rasių ir tautų. <jeratyviais ryšiais yra su-

.... ................. " | rištas su Indija, bet tai 85,-Tt __ __ j.________• J______ — ______ : 000 kvadratinių mylių šalis,AUCpl įsu 16,000,000 gyventojų,

Art. Rytu įvykiaisi J

k

Londonas. — Kapitalisti
nis pasaulis, ypatingai An
glija, Prancūzija, Jungti
nės Valstijost ir Olandija, 
labai susidėmėjo Artimųjų 
Rytų įvykiais.

kuriuos sudaro kelios tau
tos. Assamas su Indija su
sieina tik labai siauru sau
sumos ploteliu. Jis yra tarp 
Burmos, Pakistano ir Kini
jos.

Vienysis Irakas, 
Egiptas ir Sirija

Kairas. — Egipto, Irako, 
ir Sirijos atstovai susitarę 
suvienyti šias tris valstybes 
i vieną. Jie paskyrė komisi
ją, kuri išdirbs vienybės 
sąlygas.

1958 metais Egiptas ir . 
Sirija buvo sudarę Jungti
nę Arabų Respubliką, bet • 
1961 metais Sirija nuo 
Egipto atsiskyrė. Dabar po 
militaristų perversmo Ira
ke ir Sirijoje, vėl einama 
prie vienos valstybės. Ira
kas ir Sirija rubežiuojasi 
sausumoje, o su Egiptu još 
susisiekia tik Viduržemio 
jūra.

Vienintelė JAV darbo žmo
nėms iš esamos padėties išeitis 
turėtų būti tik viena: įkūri
mas savos, plačios darbo žmo
nių politinės partijos, kuri sta
tytų savo kandidatus ir juos 
išrinktų į visokius postus.

Deja,, jos neturime. Darbo 
unijų vadovybė velkasi įsikir 
busi už turčių partijų skver
nų.

Pnompenfias. — Kambo
dža protestuoja prieš Pietų 
Vietnamą, kurio ginkluotos 
jėgos buvo įsiveržę j Kam
bodžą.

Jakarta. — Į Indoneziją 
atvyko Kinijos prezidentas 
Liu Shao-činas.

Tai bus didelė valstybė su 
skaitlingais gyventojais, 
kuri užims 550,440 kvadra
tinių mylių plotą ir turės 
40,0000,000 gyventojų.

Bet tai dar ne viskas.
Artimieji rytai, ypatin- Nasseris siekia apvienyti 

gai Arabiškas pusiasalis, visas arabų valstybes ir 
yra turtingi gausiais naf-1 valstybėles į vieną valstybę, 
tos šaltiniais, kur anglai, kuri turėtų apie 100 milijo- 
amerikiečiai, olandai ir nų gyventojų ir tęstųsi nuo 
prancūzai kapitalistai pus-1 Indijos iki Gibraltaro. Aiš- 
dykiai ją gauna. | ku. jeigu įvyks arabų vie-

Dabar Egiptas, Irakas ir nybė, tai tada bus ir kito- 
Sirija eina prie, vienybės— kios sąlygos naftos gavi- 
sudarymo vienos valstybės, mui.

REAKCIJA DŪKSTA
Karakas. — Reakc i n ė 

valdžia puola ir desėtkais 
areštuoja progre s y v i u s 
žmones. Vis tai ieško kalti
ninkų, kas išsprogdino Cre
ole naftos kompanijos vam
zdžius.

ĮSPĖJO MOTERIS 
DĖL JAV KARIŲ

Saigonas. — Pietų Viet
namo Moterų Solidarumo 
Sąjunga įspėjo merginas, 
kad jos nepasiduotų JAV 
kareivių pažadams. Tame 
įspėjime sako, kad “pažadai 
gali tik jais ir pasilikti, o 
antra JAV kariai, lengvai 
gauna perskyras”.

Sulaukęs 82 metų amžiaus, 
Niujorke mirė menševikų ly
deris Rafaelis Abramovičius.

Prieš daugiau kaip 40 metų 
jis pabėgo iš Tarybų-Rusijos, 
ir per visą tą Jaiką puolė, vi
saip bjaurojo tą šalį ir jos va
dovus.

Na, ir ką gi jis pasiekė?
Tiek pat, kiek lietuviškų 

menševikų tūzas Pijus Grigai
tis.

Saigonas.—Virš 50 Jung
tinių Valstijų mūšio lėktu
vų ir malūnsparnių puolė 
Pietų Vietnamo partizanus.

Washingtonas. — Merce
des Douglas reikalauja per
skyrų nuo JAV Aukščiau
siojo teismo teisėjo Willia- 
mo Douglas.

TSRS įspėjo Vakarus prieš 
atominį apsiginklavimą \

Maskva. — Tarybų Są
junga įspėjo Jungtines Val
stijas, Angliją ir Prancūzi
ją, kad jeigu jos apgink
luos atominiais ginklais 
Vakarų Vokietijos ir kitų 
NATO valstybių militari- 
nes jėgas, tai tuo pakenks 
taikos reikalams.

TSRS sako, kad NATO 
jėgų apginklavimas atomi
niais ginklais, tai bent de
šimčiai metų atitolintų nu
siginklavimo susitar i m ą, 
apsunkintų visų žmonių 
gyvenimą ir padidintų nuo
latinį karo pavojų.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad jeigu NATO jėgos bus 
apginkluotos atomin i a i s 
ginklais, tai Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Pran-

I cūzijos bus pasidavimas 
Vakarų Vokietijos revan- 
šistų reikalavimui, kurie 
trokšta atkeršijimo už savo 
pralaimėjimus 2ajame pa
sauliniame kare. TSRS sa
ko, kad jeigu tas bus pada
ryta, tai apsigynimo sume
timais, Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys 
bus verčiamos irgi savo jė
gas didinti, kaip atominio, 
taip ir įprastinio apsigyni
mo srityje.

TAISO TSRS LAIVĄ
Balboa. — Panamos ka

nalo srityje į laivų taisyklą 
atplaukė Tarybų Sąjungos 
laivas “Zaria” Laivo taisy
mo metu TSRjS jūrininkai 
apžiūrinėja miestą.

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS pasiun- Birmingham, Ala. —Virš 

tė JAV apgailestavimą del į 2,000 negrų demonstravo 
žuvimo 129 žmonių subma- prieš segregaciją. Policija 
rine. Kartu pareiškė, kad juos puolė ir įvyko susirė- 
atominių raketų nuskendi- mimų, 
mas sudaro radiacijos pa
vojų.

prieš segregaciją. Policija

Roma.—Velykų proga po
piežius vėl kalbėjo už taiką 
ir visų žmonių ramų gyve
nimą.

New Delhi. — Indija siun
čia daugiau armijos 
pinimui nagų tautos 
mo. /

nuslo- 
sukili-

progaLondonas.—Velykų 
virš 10,000 žmonių demonst
ravo ir reikalavo uždrausti 
atominius ginklus.

Ženeva. — Šveicarija iš
trėmė hitlerininką kapito
ną Erichą Rajakowitsciu, 
kuris karo metu 110,000 žy
dų suėmė Olandijoje ir pa
siuntė į žudynių stovyklas.

New Yorkas.— Šeštadienį, 
balandžio 13 d., prie Jungti
nių Tautų buveinės įvyko 
demons t r a c i j o s už taiką. 
Dalyvavo virš 6,000 žmonių, 
daugumoje jaunimas.

Ventiane. — Laoso kara
lystėje abi pusės sulaikė 
mūšius.

Birmingham, Ala. —Ne
grai vis pikietuoje City 
Hali.

New Yorkas. —• Žydų ra
binai sveikino popiežiaus 
išstojimą už taiką.

Paryžius. — Prancūzijos 
viršininkai sako, kad jiems 
sekasi gaminimas atominių 
bombų ir kitokių ginklų.
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Baisi tragedija
NUGRIMZDIMAS JŪRŲ dugnan JAV atominio 

submarine “Thresher” su 129 žmonėmis—baisi tragedi
ja, purtanti kiekvieną.

Mūsų nuoširdi užuojauta tragedijoje žuvusių arti
miesiems.

Pacem in Terris—
Taika žemeje

TOKIUO PAVADINIMU popiežius Jonas XXIH-ia- 
sis paskelbė pasauliui savo encikliką,—dokumentą, tai
komą ne tik katalikų dvasiškijai, ne tik katalikams, o 
visiems pasaulio žmonėms.

Dokumentas-enciklika arba atsišaukimas yra labai 
ilgas, ir jis liečia visokiausius klausimus, susijusius su 
žmopija. Bet vyriausias dalykas—taikos pasaulyje išlai
kymas.

Popiežius atvirai skelbia: jei šalys, valstybės,- tau
tos nesusitars, jei pradės branduolinį karą, tai jis gali 
sunaikinti visą žmoniją. Todėl reikia tartis, reikia nesu
sipratimus spręsti ne ginklu, o derybomis, pasitarimais. 
Jis mano, kad Jungtinės Tautos turėtų būti sustiprintos, 
kad jos darytų*įtaką, kad jos padėtų spręsti visokius ne
susipratimu, kad jos padėtų išlaikyti pasaulyje taiką. 
Žinoma, čia nieko naujo,—Jungtinių Tautų Organizacija 
kaip tik tam ir buvo įkurta.

Popiežius mano, kad reikia sulaikyti branduolinių 
ginklų bandymus, kad reikia pasauliui laipsniškai eiti 
prie nusiginklavimo.

Popiežius Jonas XXIII-iasis liečia ir kitus dalykus. 
Jis prieš rasizmą; jis už žmogaus teisių gynimą ir išlai
kymą; jis už tai, kad turtingesnės šalys padėtų bied- 
nesnėms materialiai.

Na, ir kas gali tokiai programai, tokiems siūly
mams prieštarauti! Jie geri. Jei kapitalistinis pasaulis 
—“krikščioniškasis” pasaulis—juos vykdytų, būtų pui
ku.

Reikia prisiminti tik vieną popiežiaus paminėtą 
dalykėlį: rasizmą. Tuomet, kai popiežius savo’ encikliką 
skaitė, tai Mississippi ir Alabama valstijose (kurias val
do krikščionys) vyko baisus puolimas ant negrų už tai, 
kad jie reikalauja piliečių teisių, už tai, kad nori, kad 
būtų panaikinta segregacija valgyklose ir kitokiose vie
šose vietose,—mokyklose, geležinkelių stotyse, autobu
suose.

Kai šie žodžiai rašomi, čia ir ten taikos šalininkai 
kovoja už taikos išlaikymą su tokiais pačįais obalsiais, 
kokie yra popiežiaus enciklikoje. Daugelį tų dėsnių, ku
riuos popiežius išdėstė savo enciklikoje, taikos šalinin
kai jau seniai skelbia. /

Įdomu tai, kad popiežius Jonas XXIII-iasis nė žo
džiu neprasitarė prieš komunizmą. Visa tai labai nepa
tinka reakcionieriams.

— o —
DABAR ŽIŪRĖSIME, kaip link popiežiaus Jono 

enciklikos orientuošis JAV lietuviškieji klerikalai—ma
rijonai ir pranciškonai, kurie ligi šiol popiežių skaitė 
nęklaidingu.

Mes nemanome, kad jie sužmoniškės, kad jie atsisa
kys propagandos už karą, kad jie paklausys savo vado 
žodžių.

-Menševikai, veikiausiai, pradės “moksliškai” popiežių 
kritikuoti, kadangi jis nepučia į jų dūdą, atsisako rau- 
donbaubizmo.
..jyies gi sakome: pritariame kiekvienam,—bus jis dva

sininkas, bus turtingas ar biednas, —kuris tik nuošir
džiai pasisako už taikos pasaulyje išlaikymą. Šiandien 
nėra didesnio, nėra svarbesnio kiekvienam padoriam 
žmogui dalyko, kaip kova už taikos pasaulyje išlaikymą!

/

Grafteriai
NIUJORKO VALSTIJOJE visas karčiamas, resto

ranus, kur degtinė ir alus parduodama, taipgi monopo
lius kontroliuoja t.v. State Liquor Authority. Tai įstai
gą, kuri gali duoti žmogui leidimą atidaryti karčiamą- 
tąverną, arba gali tą patį leidimą iš jo bet kada atimti.

Tą įstaigą mes, beje, su pasipiktinimu atsimename 
dar iš tų laikų, kada Lietuvių Kultūrinis Centras, Rich
mond Hill, N. Y., bandė gauti leidimą, kad galėtų par
duoti nors alaus stiklą atyykųsiems svečiams.

Prieš keletą mėnesių iškilo aikštėn, kad tūli šitos 
įstaigos nariai ir su jais veikią advokatai—grafteriai, 
kyšininkai. Neduos žmogus jiems kyšio, jie atsisako duo
ti jam leidimą restoranui arba tavernai atidaryti. Ne
duoda tavernos, restorano savininkas jiems kyšio, jie su 
menkiausia pretenzija atims iš jo leidimą. Ęai kurie tų 
kyšininkų smarkiai pralobo. Atsiminkime, kad Niujor
ko valstijoje ši įstaiga leidimų yra išdavusi apie 100,000.

Na, ir šiuo metu dar vis tebesitęsia tyrinėjimas prie 
Grand džiūrės. Kai kurie kyšininkai atsisako liudyti, 
gubernatorius juos pavarė iš vietos. Kiti apsimetė sergą.

Šis skandalas, reikia pripažinti, kerta smūgį ir gu
bernatoriui Rockefelleriui, nes State Liquor Authority 
yra jo žinioje. (

Kas ką rašo ir sako Į Prieš 150 metų įvyko
NUTILO MARGUČIO 
RADIJO PROGRAMA 
ČIKAGOJE

Taip rašo Edvardas šu- 
laitis (čikagietis) “Vieny
bėje.” Paskaitykime: '

z' 's., ■
Kovo 31 d., po 31 gyvavi

mo metų nutįlo pirmoji Ame
rikos lietuvių kasdieninė ra
dijo programa — Margutis. Ši 
programa turėjo užsidaryti 
panaikinant visas svetimomis 
kalbomis transliuojamas va
landėles toje radijo stotyje, 
iš kurios Margutis buvo gir
dimas.

Kada 1932 m. balandžio H 
d. Margutis pradėjo savo pro
gramas, jos tęsėsi tik po 15 
minučių kasdien. Bet netru
kus programos išaugo iki 1 
valandos per dieną, o po metų 
Margučio lietuviškas žodis ir 
muzika jau sklido net 17 va
landų savaitėje iš 3 radijo sto
čių, kurių viena buvo girdima 
ir tolimesnėse lietuvių koloni
jose.

Antrojo pasaulinio karo pa
sėkoje, Margučio programos 
vėl turėjo susiaurėti. Atvykę 
į šį kraštą lietuviai iš trem
tinių stovyklų, Margučio pro
gramą rado 45 minučių ilgu
mo kasdien, 1 valandos pa
pildomą programą ketvirta
dieniais ir 75 min. programą 
sekmadieniais.

Visai neeniai programa bu
vo apkarpyta iki p u s v alan- 
džio kasdien (valanda — sek
madieniais), be papildomos 
progr a m o s ketvirtadieniais. 
Tai padaryta ne finansiniais 
sumetimais, bet pagal reika
lavimus iš stoties vadovybės. 
Kadangi praėjusiais metais ki
toje radijo s t o t y j e įvyko 
svetimomis kalbomis leidžia
mų valandėlių “išvalymas,“ 
tai Margutį transliuojanti sto
tis sutiko kelias iš jų priglaus
ti, sutrumpinant kai kurias 
gyvuojančias programas.

Koks ' tolimęsnis Margučio 
radijo valandėlės likimas, nė
ra žįinoma. , . t

‘Ėį. ^uląitis primena, kad 
šiuo metu Cįkagoje “lieka 
tik vieną lietuviu , radijo 
programą,” bet ir ta nėra 
“visų lietuvių,” o tik (Bar-‘ 
cųs) Šeimos radijo valandė
lė,

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
DARBUOTOJŲ BALSAS

Š. m. kovo mėnesio pas
kutinėmis dienomis Kaune 
įvyko didžiulis Lietuvos že
mės ūkio darbuotojų pasi
tarimas.

Kaip žinia, šiuo metu Lie
tuvoje ir visame Pabaltijy
je, taipgi Baltarusijoje ei
nama prie to, kad šios res
publikos daugiau kreiptų 
dėmesio į gyvulininkystę ir 
paukštininkystę, o ne į ja
vų—kvieęių, rugių — augi
nimą.

Suvažiavime buvo pareikš
ta daug minčių, pasakyta 
eilė svarbių kalbų. Po to 
buvo priimtas į visus Lie
tuvos žemdirbius atsišauki
mas, kurio antraštė skam
ba : “Gaminsime daugiau 
gy vulinink y s t ė s produktų, 
pakelsime visų kultūrų der
lingumą !*’

Toliau atsišaukime sako
ma:

Pirmaeilis ręspublikos že
mės ūkio da^hųętojy uždavi
nys dabartiniame etape — vi
sokeriopai vystyti pienipę-mė- 
?inę gyvulininkystę, kiaulinin
kystę, taip pat paukštininkys
tę, yptao vapdėps paukščių 
ūki-

Spręsdamas šį uždavinį, 
kiekvienas žemdirbys privalo 
įsidėmėti šiuos draugo N. 
Chruščiovo žodžius: “Karvių 
skaičius šimtui hektarų žemės, 
pagaminto pieno kiekis šimtui 
hektarų — tai tarsi baromet
ras, kuris rodo gyvulininkys
tės ir visos gamybos išvysty
mo lygį viename ąr kitame 
ūkyje. Jei kolūkis arba ta
rybinis ūkis pagamina, pavyz
džiui, 500-600 centnerių pieno 
šimtui hektarų žemės, tąi jis 
turi 20-25 karves šimtui hek

tarų. Vadinasi, jis gauna 20- 
25 veršelius šimtui hektarų. 
Taigi, jis turi ne tik daug pie
no, bet ūkis pagamina ir daug 
mėsos. Ir toliau, kolūkis 
ir tarybinis ūkisi'.turi daug gy
vulių, vadinas^ ūkyje bus 
daug mėšlo. Bus mėšlo, bus ir 
derlius, bus pašarų. Tokia že
mės ūkio gamybos abėcėlė.’’

Pernai respublikos kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai pagamino 
po 35 centnerius skerdienos 
kiekvienam šimtui hektarų 
ariamos 'žemės ir po 7 centner 
rius—100 hektarų kitų naud
menų. Pieno kiekvienam 100 
hektarų naudmenų kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose paga
minta po 193 centnerius. Tai 
įgąlino pirma laiko įvykdyti 
valstybinius mėsos ir kiaušinių 
supirkimo planus. Mėsos per
nai parduota 10 procentų, pie
no — 6 procentais ir kiauši
nių—11 procentų daugiau, ne
gu 1961 metais. /

Tačiau mes suprantame, kad 
šie pasiekimai — tai tik di
delio darbo pradžia. TSKP 
Centro Komiteto lap k r i č i o 
Plenumo nutarimai, naujoji 
partinio vaclo.v avimo kolū
kiams ir tarybiniams ūkiams 
sistema atskleidžia galimy
bes toliau vystyti žemės ūkio 
gamybą.

Mes, respublikinio žemės 
ūkio darbuotojų pasitarimo 
dalyviai, gerai ir visapusiškai 
apsvarstėme, kaip teisingiau 
ir geriau išnaudoti esamas ga
limybes ir rezervus mėsos, 
pieno ir kitų žemės ūkio pro
duktų gamybai ir pardavimui 
valstybei didinti. Ypač daug ir 
gerai reikia padirbėti didinant 
mėsos gamybą. Mūsų respub
likoje jau yra 14 kolūkių ir 
17 tarybinių ūkių, kurie paga
mino daugiau kaip po 75 cnt 
skerdienos 100 ha ariamos že
mės ir daugiau kaip 16 cent
nerių mėsos 100 hektarų kitų 
naudmenų. Gi' eilė pirmau
jančių ūkių gamina dar dau
giau gyvulininkystės produk- 
fiįl fAntai, Klaipėdos gamybi
nės valdybos Kretingalės tary
binis ūkis 100 hektarų naud
menų jau gamina 142 centne* 
rius inėsbą ir -405 centnerius 
pieno, ,Pasvalio ; gamybinės 

•valdybos “Pavasario“ kolūkis 
atitinkamai — 105z centnerius 
mėsos ir 600 .centnerius pie
no. Jų pavyzdys rodo, kad 
mes galime jau artimiausiu 
laiku žymiai padidinti mėsos 
gamybą, čia ypač svarbu su
maniai vystyti 1 kiaulių ūkį, 
siekti, kad kiekviename ūkyje 
būtų gaminama kuo daugiau 
pigios kiaulienos, parduodama 
tik gerai įmitę galvijai, žy
miai aktyviau reikia kovoti už 
p a u k štininkystės išvystymą. 
Reikalinga taip pat ten, kur 
yra galimybių, vystyti avi
ninkystę. Kovoti už tai,, kad 
kuo daugiau ūkių pasiektų 
pirmojo etapo rodiklius —: ga
mintų po 75 centnerius sker
dienos 100 ha ariamos žemės 
ir 16 centnerių 100 hektarų 
kitų naudmenų, — toks yrą 
kovinis, respublikos žemdirbių 
uždavinys.

Kviečiame visus respublikos 
žemės ūkio darbuotojus taip 
organizuoti darbą, kad arti
miausiais metais kiekviename 
kolūkyje ir tarybiniame ūky
je 100 hektarų žemes būtų po 
65-70 galvijų, iš to skaičiaus 
po 25-30 karvių.

Ypatingą dėmesį raginame 
skirti pieno riebumui kelti, 
nes tai yra svarbus rezervas 
produktų gamybai didinti, 
kolūkių ekonomikai stiprinti. 
Didindami mėsos, pieno ir 
kiaušinių gamybą, plėsdami 
grūdinių kultūrų plotus ir 
keldami jų derlingumą, mes 
turime visas galimybes dau
giau prisidėti prie bendros vi
sų tarybinių respublikų kovos 
už produktų gausumo sudary
mą- Jau šiais, 196,3 metais, 
parduoti valstybei 305 tūks
tančius tonų mėsos ir 900,000 
tęųų pieno, 60 milijonų kiau
šinių, — toks Tarybų Lietuvos 
žemdirbių socialistinis įsipar
eigojimas.

Quincy, Mąss. — Bethle
hem Steel Go, laivų statyk
la nuleido į vandenį naują 
laivą “Cargplįner,” 1(3,600 
tonų įtalpos. Tai laivas 
U. S. Lines' Co., kuri už 
$380,000,000 stato vienuoli
ka tokių laivų,

didysis Tautų mūšis
1812 metais Napoleonas 

manė, kad už poros metų 
jis’jau vMdys pasaulį. Jam 
ant kelio buvo tik Rusija. 
Su Anglija,:-Švedija ir Tur
kija jis jau nesiskaitė. Jung
tinės Valstijos, tais laikais 
buvo dar silpnutės. Azijo
je nebuvo valstybės, kuri 
būtų galėjus pasipriešinti.

Napoleonas nūs p r e n d ė 
parblokšti Rusiją. Jis su
mobilizavo 20-ies tautų ar
miją iš 1,200,000 vyrų, su 
1,900 patrankų ir sutraukė 
prie Rusijos sienos. Naktį 
į birželio 24 dieną, nė karo 
nepaskelbęs, Napoleonas su 
600,000 vyrų armija ir 1,400 
patrankų persikėlė per Ne
muną į rytus, kuris tais lai
kais buvo Rusijos ir Napo
leono valdu siena. Ties Uk
raina dar buvo 50,000 aust
rų armija Ir saugojo jo de
šinįjį sparną, o Rygos ir 
Dvinsko kryptimi nužygia
vo 60,000 vyrų armija Mak- 
dčnaldo ir Udino komando
je apsaugojimui Napoleono 
kairiojo sparno.

Napoleonas ir jo maršalai 
buvo tikri, kad greitai Ru
siją parblokš. Bet jie susi
dūrė su liaudies karu. Ru
sijos liaudis gynė savo tau
tinę laisvę, savo tėvynę. 
Napoleonas karą pralaimė
jo. Iš jo didžiosios armijos 
1812 m. gruodžio 13 dieną 
Kaune per Nemuną į vaka
rus tvarkoje grįžo tik 1,500 
vyrų su 9 patrankomis. Jo 
didžioji armija žuvo Rusi
joje, apart tų jėgų, kurios 
pasitraukė nuo Rygos, 
Dvinsko ir Ukrainos.

Napoleono nauja armija
Bėgant iš Rusijos, prie 

Berezinos upės,1 Baltarusi
joje, Napoleonas neteko 
50,000 vyrų ir vos pats ne
pateko į rusų nelaisvę. Pa
matęs, kad kovinės armijos 
nebeliko, jis, persirengęs į 
civilinius rūbus, pabėgo į 
Prancūziją — organizuoti 
naują armiją.

Prancūzijoje buržuazija 
puolė jam į talką ir vėl su
organizavo 300,000 vyrų ar
miją. Bet tuo laiku pasi
naudojo jo pralaimėjimu 
Rusijoje ir prieš jo viešpa
tavimą sukilo Austrija, 
Prūsija ir mažesnės Euro
pos valstybės. Anglija ir 
Švedija pasiuntė ir savo 
jėgų karui prieš Napoleono 
naują armiją.

Didžiausias jo priešas 

, Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto isto
rijos-filologijos fakulteto mokslinė taryba suteikė istorijos 
mokslų daktaro laipsnį profesoriui Juozui Žiugždai.

J. Žiugždos mokslinė kūryba neatskiriama nuo tarybinio 
lietuvių istorijos mokslo kūrimosi ir vystymosi. Daugiau kaip 
70 J. Žiugždos mokslinių darbų gvildena pačias aktualiausias 
visuomeninio gyvenimo puses. Ypač vertingi jo darbai, ty
rinėjantys 1863 metų sukilimo istoriją, milžinišką praktinę 
reikšmę turi trijų tomų “Lietuvos TSR istorija.“

J. Žiugždai pirmajam iš mūsų respublikos mokslininkų 
daktaro laipsnis suteiktas be disertacijos gynimo, pagal moks
linių darbų visumą.

Nuotraukoje: (iš kairės) oficialūs oponentai istorijos moks
lų daktaras- V. Serbentas, istorijos mokslų daktaras V. Pa
šuto, J. Žiugžda ir istorijos mokslų daktaras A. Drizulis po 
balsavimo rezultatų paskelbimo.
.m. .....................I 1 Į "■■1'1 Įl III ■ l.l... I' ■ ■ ...................   -II ■
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buvo Rusija. Rusijos armi
ja vadovybėje pergalingo 
feldmaršalo M. Kutuzovo 
ir jo gabių karvedžių Doch- 
turovo, Platovo, Tormaso- 
vo, sMiloradovičiaus, Bark- 
lajaus, Černyševo, Sakeno 
ir Voroncovo aštuoniomis 
kolonomis įžengė į Prūsiją 
—nusivijo Napoleoną.

Kutuzovas supfanavo iš
laisvinti Austriją ir Prūsi
ją. Iš šiaurės, pietų ir ry
tų sudaryti tris armijas ir 
Napoleoną pagauti į spąs
tus. Bet jam tą planą ne
teko įvykinti ,nes 1813 me
tų balandžio 13 d., Bunclau 
miestelyje, jis mirė.

1813 m. prieš Napoleoną 
veikė c Uju srovių jėgos. 
Vieną sudarė masės-liaudis. 
Rusų armija siekė pribaigti 
Napoleoną, kad jis daugiau 
neateitų į Rusiją, neplėštų 
gyventojų, nedegintų mies
tų. Europos tautos kovojo 
už savo tautinę laisvę. Bet 
Rusijos caras Aleksandras 
I, Prūsijos ir Austrijos ka
raliai turėjo kitus tikslus.

Jie bijojo buržuazinės re- 
vojiucijos—monarchijų nu
vertimo. Jau 1813 metais 
trys imperatoriai sugalvojo 
sutverti “Šventąją sąjun
gą,” kuri paskui Europoje 
smaugė priešmonarchistinį 
juėdjimą, kaip šiais laikais 
Jungtinių Valstijų imperia
listai smaugia kitose šaly
se liaudies judėjimą.

Tautų mūšis
Po Kutuzovo mirties 

caras Aleksandrąs, jaus: 
dapias, kad Kutuzovo 
generolai yra artimi liau
ti ž i a i, (vyriausiu armijos 
komandieriumi paskyrė vo
kietį gen. Vitgenšteiną, ku
ris 1812 m. kare ne kiek pa
sižymėjo.

Įvyko keli šusirėmimai 
tarp Napoleono jėgų ir jo 
priešų Prūsijoje. Abi pusės 
artėjo prie Leipcigo.

Silezijos armija, kurią 
daugumoje sudarė prūsų 
jėgos su austrų priedu, ar
tinosi iš Lenkijos, koman
doje gen. Blucherio.

Bohemijos armija, dau
gumoje- iš rusų, komandoje 
Vitgenšteino artinosi iš 
pietų.

šiaurės armija, iš prūsų 
ir švedų, artėjo nuo Berly
no. Visos trys armijos tu
rėjo virš 400,000 vyrų su 
1,460 kanuolių. Napoleono

jėgos buvo 280,000 vyrų su 
800 patrankų.

Napoleonas lindo į tarpą,A 
siekdamas sumušti priešus 
skyrium — neleisti jiems 
susijungti. Bet jam tas ne
vyko. Rusų jėgos koman
doje gen. Ostermano-Tols
tojaus sumušė Napoleono 
maršalo Vandamo korpusą 
prie Kulmės. Rusai suėmė 
12,000 prancūzų, 84 patran
kas ir marš. Vandamą į ne
laisvę. Prancūzai užmuš
tais ir sužeistais neteko 
virš 10,000 vyrų.

Sąjungininkų Šiaurės ar
mija sumušė 70,000 vyrų 
Napoleono armiją, vado
vaujamą maršalo Nejaus J 
(Ney). Kitas rusų korpu
sas sumušė Napoleono jė
gas prie Drezdeno.

1813 m. spalio 16 d. pats 
Napoleonas su 120,000 pran
cūzų, į pietryčius nuo Leip
cigo, užpuolė ant 84,000 ru-^ 
sų. Įvyko žiauriausios kau
tynės su pasikeiči a n č i a i s 
laimėjimais. Abipusės bend
rai neteko 50,000 užmuštais 
ir sužeistais . Rusai atlaikė 
pozicijas, o Napoleonas 
dar daugiau įsitvirtino 
Leipcige.

Sekančią dieną Napoleo
nas traukė į Leipcigą savo 
jėgas, o šiaurės ir Silezi
jos armijos skubėjo rusams 
į talką. Spalio 18 d. Na
poleonas turėjo 180,000 vy
rų armiją su 750 patrankų 
prieš 230,000 sąjungininkų 
armiją prie 1,400 patrankų. 
Įvyko antras žiaurus mūšis. 
Ir vėl Napoleonas neturėjo 
pasisekimo. Skaudžius smū4- 
gius sudavė rusų korpusai, 
vadovaujami Kolorejo, Ci- 
teno, Dochturovo, Kreico, 
Platovo kazokai, Paškev- 
čiaus ir austrų daliniai.

i
Spalio 19 dieną sąjungi

ninkai ruošėsi įveikti Napo
leono jėgas ir jį suimti. Bet 
vokiečių korpusai paliko at
virą spragą į vakarus, pro 
kurią Napoleonas su liku
čiais armijos pabėgo į Pran
cūziją.

Kautynės prie Leipcigo 
pramintos “Tautų mūšiu,” 
nes ten dalyvavo virš 20- 
ies tautų militarinės jėgos. 
Kautynės buvo vienos iš 
žiauriausių toje gadynėje. 
Napoleonas neteko užmuš
tais ir sužeistais virš 60,- 
000 vyrų ir 30,000 belais
viais, taipgi 330 patrankų. 
Sąjungininkų jėgos neteko 
užmuštais ir sužeistais nuo 
54,000 iki 64,000 vyrų.

Po Leipcigo kautynių Na-1^ 
poleonas jau neatsigavo. 
1814 m. sąjungininkų armi- A 

i jos įžengė į Paryžių. Na
poleonas atsisakė nuo Pran
cūzijos sosto. Sąjunginin
kai paliko jam valdyti tik 
140 kvadratinių mylių El- 
bos salą, Viduržemio jūro
je. Bet jis iš ten grįžo į 
Prancūziją. Gvardija jį pa
sitiko ir dar per 100 dienų 
jis vėl buvo Prancūzijos 
valdovu. 1815 m. kovo 20 
d. jis pralaimėjo mūšį prie 
Waterloo miestelio, Belgijo
je . Buvo suimtas, ištrem
tas į Šv. Elenos salą, kur 
anglų apsaugoje 1821 me
tais mirė.

D. M. šolomskas

SUĖMĖ 70 DALYVIŲ 
GAIDŽIŲ PEŠTYNĖSE
Baltimore. — Policija su

ėmė 70 asmenų gaidžių peš
tynėse, o apie 60 jų pabėgo 
pro langus iš daržinės.

Gaidžių peštynės yra . 
draudžiamos, nes tai žiau- 
rus “žaislas.” To mylėtojai k 
išlavina gaidžius, prie jų^ 
kojų dar pririša aštrius da
lykus ir suleidžia juos į 
muštynę.
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jį J. GRIGIŠKIS

' ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Sunki Amerikos farmerių kad ji neturėtų savo ideo

logijos. Jinai eina moksli
nio socializmo keliu ir savo 
eigoje daro nemažai pažan
gos. 1951 metais Ghana tu
rėjo 4,500,000 gyventojų, o 
dabar jau turi 7,100,000. 
Jau atidarė du universite
tus ir daug žemesnių mo
kyklų. Neraštingumas ma
žinamas. Įsitaisė naują 
prieplauką, kuri padeda 
plėsti prekybą su užsieniu.

ekonomine buitis
New Yorke neseniai įvy

kusi Nacionalinės Amerikos 
Farmerių Sąjungos kon
vencija atidengė labai sun
kią Amerikos smulkiųjų 
farmerių ekonominę buitį.

Sąjungos prezidentas J.!
G. Patton, raportuodamas 
konvencijai, aiškino, kad 
pastaraisiais 12 metų apie
du milijonai farmerių šei- Dabar statoma nauja di- 
mų apleido savo ūkius irjdžiulė elektros jėgainė, ag- 

••apsigyveno.miestuose. Toks'
-procesas dabar eina pagrei
tintu tempu. “Šeimyninės 
farmos” Visu smarkumu 
naikinamos. Didieji žemval
džiai daugiau ir daugiau

Naujoji farmų technolo
gija, Patton teigia, nustu
mia šimtus tūkstančių žem
dirbių į bedarbių eiles. Au
tomatizacija veikia tiek in
dustrijos, tiek ir ūkio ga
myboje. Todėl labai svar
bu išdirbti “masinę viešųjų 
darbų programą,” kuri su
teiktų milijonams bedarbių

mažinimas, Patton 
turėtų būti pradė
tų, kurių pajamos

rikultūra modernizuojama, 
daugiau namų ir ligoninių 
statoma. ,

Kol Ghana buvo kolonistų 
kontrolėje, tuo metu tik su 
k a p i talistinėmis valstybė
mis prekyba buvo palaiko
ma. Dabar ji išplėsta ir su 
socialistinėmis valstybėmis, 
ypač su Tarybų Sąjunga.

Ghana gyvena nepriklau
somu gyvenimu, bet jos ne
priklausomybė tebėra pavo

juje, sako prez. Nkrumah, 
kol Afrikoje dar vis laikosi 
kolonializmas. Af riki e č i a i 
pasiryžę neatlaidžiai kovo
ti, ftki visa Afrika bus iš
laisvinta. Neokolonialimas, 
bandąs pavaduoti senąjį ko
lonializmą, taipgi Afrikos 
liaudžiai yra pavoji n g a s.

Taksų 
aiškina, 
tas nuo 
žemos, kad jie galėtų žmo
niškai gyventi ir daugiau | jįs turi būti nugalėtas, 
produktų sunaudoti. Tai! _
būtų naudos tiek miestui, 
tiek ūkiui.

Šiuo ‘ metu farmerių pa- 
.įpmos tesudaro 20 procen
tų, palyginus su ne farme-

*'ių pajamomis.- Virš 58% 
farmerių šeimų gyvena 
skurdą, kuomet ne far
merių šeimų tokioje pat 
padėtyje randasi apie 19%. 
Abelnai (imant, virš 10 mi
lijonų šeimų ir keturi mili
jonai pavienių vargingą gy
venimą turi panešti. Tai 
bus apie 38 milijonai ame
rikiečių arba vienas iš kiek
vienų penkių gyventojų ne
ša sunkią skurdo naštą.

1,505 atstovai vienbalsiai 
priėrpė rezoliuciją, pasisa
kančią už kooperavimą su 
darbo unijomis. Konvenci
ja pasmerkė naujo karo 
kurstytojus, pasisakė už 
taikos išlaikymą, už nusi
ginklavimą. Jeigu keletas 
bilijonų dolerių būtų atim
ta nuo militarinio biudžeto 
ir panaudota visuomeni
niams reikalams, tai mes 
turėtume nemažai naujų 

gyvenimui namų, ligoni
nių, mokyklų, gautume ne- 

Wiokamą medicininę pagal
bą, taipgi ir vargingieji far- 
meriai susilauktų tam tik
ros pagalbos.

“Istorija vėl ir yėl mums 
demonstravo, — sako Pat
ton, kad ginklai gaminami 
karams, o plūgai—taikai.”

Jaunimo skyriaus direk
torė F. H. Nikkel nusiskun
dė, kad mažytis farmerių 
jaunimo procentas dabarti
niu metu pastoviai pasilie
ka farmose, kiti visi pa
traukia į miestus, kur jie 
tikisi daugiau uždirbti ir 
žmoniškiau gyventi. Dau
geliui, betgi, tenka smar
kiai nusivilti, kuomet mies
tuose bedarbių eilės taipgi 
laukia darbų.

Kovojančią liaudį nėra 
galimybės nukariauti

Pietų Vietnamo išlaiky
mas Amerikos pusėje mums 
jau kainavo virš du bilijo
nus dolerių -ir nemažai gy
vasčių, bet karo pabaigos 
visai nesimato.

Toronto laikraštis “Tele
gram” nurodo, kad apie 10 
tūkstančių partizanų, kovo
jančių prieš 200,000 val
džios kareivių, kontroliuoja 
80 procentų Pietų Vietna
mo ryžių laukų ir apie 90% 
dirbamos žemės. Partiza- 

Inus palaiko 10 milijonų žmo
nių. Valdžios jėgoms ten
ka karianti ne vien prieš 
partizanus, bet prieš milijo
nus žmonių, kurie ranka 
rankon eina su partizanais.

Tuo pačiu kartu, jeigu 
Pietų Vietnamas nueitų so
cialistiniu keliu, Amerikos 
šaltojo karo politikai Azi
joje būtų užduotas nepake
liamas smūgis. Tada tikrai 
pasibaigtų ir su Čiang Kai- 
šeku avantiūros sunaikinti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Dėl to dedamos didžiau
sios pastangos išlaikyti Pie
tų Vietnamą savo pusėje.

Pirmame 1962 m. pusme
tyje apie 32,000 valdžios ka
reivių perėjo su visais gink
lais partizanų pusėn, o apie 
50,000 kautynėse žuvo. Dve
jų metų bėgiu, sakoma, apie 
200,000 kareivių perėjo liau
dies pusėn.

Jau 7 metai valdžios jė
gos, visais galimais būdais 
remiamos Amerikos, bando 
nugalėti liaudies pasiprieši
nimą. Pasirodo, tačiau, kad 
kovojančią liaudį nukariau
ti nėra galimybės.

Rojus Mizara

Nauja E.,Mieželaičio eilėraščių knyga
Keliavusi apie tris mėne

sius, pagaliau, pasiekė mus 
vėliausia poeto E d u a r d o 
Mieželaičio eilėraščių kny
ga — “Autoportretas” ir 
“Aviaeskizai.” Knyga stam
bi, apie 300 puslapių.

Žinoma,' eilėraščių kny
gos vertę nusako ne pusla
pių skaičius, o turinys ir 
forma. E. Mieželaitis — 
ne eilinis poetas; kiekvie
nas jo eilėraštis, skaitytoją, 
jeigu nesužavi, tai suįdomi
na. Jis — talentingas lyri
kas, gilus, filosofingas. Jis 
pasiryžęs suprasti, išaiš
kinti ir apdainuoti mūsų 
epochos žmogų ir jį supan
čią aplinką; poetas ryžtasi 
iškelti žmogų lyriniais žo
džiais popieriuje, kaip My
kolas Andželo iškėlė jį mar
mure ir freskoje.

Aš savo žodžiais nepajėg
čiau paduoti skaitytojui E. 
Mieželaičio eilėraščių kny
gos prasmės ir tikslo taip 
ryškiai, kaip jis. pats paduo
da savo laiške:

“...Naujųjų Metų išvaka
rėse knygynuose pasirodė ma
no nauja, eilėraščių knyga 
“Autoportretas” —“Aviaeski
zai’’ (tai faktinai dvi eilėraš
čių knygos, sudėtos į vieną to
mą, todėl išėjo gana storoka 
knyga, bet skaitykite nesku
bėdami ir kada nors ją įveik
site). Tikiuosi, kad gausite 
šią knygą. Gal Jums nevisai 
patiks jos išleidimas, gal ne
patiks ir kiti dalykai. Bet 
nekreipkite dėmesio į jos iš
vaizdą —daugiau į pačią es
mę, j turinį. Tilpo joje įvai
riausi ir įvairiais laikotarpiais 
rašyti eilėraščiai. Bet siekiau 
knygos visumos įspūdžio. No
rėjau pridėti tai, ko nesuspė
jau pasakyti “žmoguje.” For
mos srityje siekiau sintezės 
tarp seno ir naujo, tarp ka
nono ir laisvo eiliavimo, tarp 
užbaigto ir nušlifuoto eilėraš
čio ir improvizacijos, apmąs
tymo, publicistinių nuotrupų. 
Na, paskaitykite ir patys pa
matysite. Įdomu bus išgirsti 
Jūsų atsiliepimą. Nebijokite 
atvirumo, nevenkite kritikos. 
Aš vis dar jaučiuosi esąs nuo
latinės evoliucijos, nuolatinių 
ieškojimų kelyje, ir todėl 
kiekvienas patarimas, kiekvie
nas kritiškas žodis mane pri
verčia dar kartą atsigrįžti į 
nueitą kelią, apmąstyti tai, 
kas nepadaryta, ir tai, kas 
nepavyko—kas liko balta dė
me' knygos puslapiuose...”

Kuklumas įsidėmėtinas 
kiekvienam rašytojui bei 
poetui dėl to, kad tai žodžiai 
autoriaus, laureato, kurio 
nemaža darbų jau yra iš
versta į daugelį kalbų!

E. Mieželaitis daug kelia
vo po pasaulį ir daug iš sa
vo kelionės sukūrė puikių 
eilėraščių. Be kitų šalių, 
jis anuo metu gerą mėnesį 
praleido ir Jungtinėse Vals
tijose. Aplankė jis čia eilę 
didmiesčių, nemaža kultū
ros įstaigų; sutiko daugelį 
visokių profesijų žmonių, į

singo gyvenimo” išblokštų 
žmonių protestas, nors for
ma jo ir nėra tobuliausia.

E. Mieželaitis — žodžio 
meistras, eruditas, marksis- 
tas-leninistas, ne tuščias es
tetas. Kai kuris jo eilėraštis 
atrodo lengvas kaip pūkelis.. 
Bet taip jauti tik pirmą kar
tą jį perskaitęs, mažai pagal
vojęs. Skaityk antrą kar
tą, trečią, tuojau surasi, 
kad jis nėra jau taip leng
vas!

Ir čia susidaro problema: 
ne kiekivenas skaitytojas 
nori ties eilėraščiu daug 
kartų sustoti. Atvirai sa
kant: eiliniam skaitytojui-

Šen ir ten pasidairius

Afrikos liaudis trokšta 
visų taikaus sugyvenimo

Ghanos prezidentas 
Nkrumah turėjo neseniai 

1 interviu su Maskvos “Prav
iros” korespondentu, kuriam 
jttjis pareiškė, kad A f r i k os 
liaudis trokšta visų valsty
bių taikaus sugyvenimo.

Ghana laikosi neutralaus 
nusistatymo užsienio politi
koje, bet tai dar nereiškia,

PAŠOKO SAVO 95-TAME 
GIMTADIENYJE

Tuscon, Arizona. —Geor
ge Singer (Pop) sukako 
95-ri metai. Toje sukaktyje 
jis pašoko, nes tą daro nuo 
to laiko, kai jam sukako 10 
metų amžiaus. Jis sako: 
“Šokau jaunas būdamas, tai 
dar šoku ir senas”.

Londonas. — Skandina
vijos šalys seka Tarybų Są
jungų ir neleis arčiau kran
to žvejoti, kaip 12 mylių.

Nusiskusk ūsus arba eik 
laukan iš mokyklos! Tokį 
patvarkymą patiekė viduri
nių mokyklų švietimo Tar- 
ryba Camden, N. J. Iš 6,- 
500 miesto vidurinio mokslo 
mokinių, kai kurie berniu
kai didžiavosi užsiauginę 
ūsiukus, manydami, kad jau 
ir jie subrendo į vyrus. Bet 
kažkodėl kai kuriems Švie
timo tarybos filosofams ne
patiko jaunuolių plaukuotos 
lūpos, ir Švietimo taryba 
savo posėdyje pravedė savo 
nuosprendį: visi mokiniai bųdu iškaulyti iš publikos 
privalo nusiskusti ūsus ir sau daugiau dolerių.

apkarpytas. O jeigu paverg
tosios kolonijos ir toliau 
taip sparčiai laisvinsis, kaip 
dabar, tai galima laukti vi
siško imperijos sužlugimo.

minti išdėsto. Gal būt tai 
mano auklėjimosi aplinkos 
kaltė. Gal būt tai pareina 
ir iš to, kadį aš pats, bet ką 
rašydamas., pirmiausia gal
voju: ar tai, ką rašau, ma
no skaitytojas lengvai su
pras? Per visą savo gyve
nimą rašiau visųpirm dar
bininkams, nėjusiems jokių 
mokslų žmonėms.

Kas kita Tarybų Lietuvo
je. Rašytojas ten turi vi
siškai kitokią dirvą, kitokį 
ir skaitytoją: t ū k s tančiai 
žmonių yra baigę aukštuo
sius mokslus; dar daugiau 
tūkstančių išėjusių viduri
nes mokyklas. Ir vis jauni 
žmonės, knygos entuziastai. 
Jie laukte laukia naujų ei
lėraščių, apsakymų, roma
nų. Juos skaito, juos su
pranta, juos kitaip vertina, 
negu čia mūsų žmonės.

E. Mieželaitis — pzo e t a s 
ieškotojas. Jam rūpi poeziją 
statyti vis aukštesnin ly- 
gin, išvedant eiliuotąją lite-į 

! ratūrą iš stagnacijos, iš su
stingimo. Kiekvienas juk 
supranta, kad nuolat karto
ti tik apie Nemunėlį, Šeš
upę nėra reikalo. Šiandien, 
kai (ypatingai taryb i n i s) I buvo daugiausia užgrobusi 
žmogus veržiasi J erdves, j, kolonijų, ir iš tų pavergtų 

tautų čiulbdavo syvus ir pa
tys tukdavo, pralobdavo ir 
stiprino savo imperiją. Ta
čiau tam grobikiškam impe
rialistų užmojui atėjo liau
dies teismas, kuris supurtė 
galingiausią pasaulio impe
riją. Nūnai jau iš Didžio
sios. Britanijos pasidarė tik 
mažiukė Britanija. Josios 
dominavimas, jau žymiai

Filadelphijos advokatų są
junga nepatenkinta profesi
jos metinėmis įplaukomis. 
Nusiskundžia, kad praėju
siais (1962) metais advoką-% 
tų pajamos buvo nuo 10 iki* 
14 tūkstančių. Dabar advo
katų sąjungos komisija 
kvaršina savo galvas, kokiu

barzdas.
Dėl to didelis būrys stu

dentų su savo mokytojais 
pareiškė protestą.
ūsuotas studentas užklausė 
ŠT pirmininką: Ar mokinio 
ūsiukai ant lūpos paveikia 
ŠT narių smegenis? Visi 
smagiai nusikvatojo, tačiau 
nutarimas pasiliko įstaty
mu. Nusiskusk, arba būsi 
išvarytas iš mokyklos!

Vienas

Per pastaruosius kelerius %, 
metus imperialistų paverg
tosios tautos laisvina si. ir 
gimsta naujos respublikos 
viena po kitos. Mums žino
ma, kad Didžioji Britanija

žmogus veržiasi į erdves., : 
visatą, poetas bei rašyto
jas taipgi negali sėdėti vie
toje, o privalo kilti, ieškoti. 
Tačiau žmogaus filosofinis 
lyrizavimas yra begalinis, 
bedugnis. Žmogus keičiasi 
ne tik Tarybų Sąjungoje, o 
ir Afrikoje, ir Azijoje, ir 
Amerikoje. Ir jis keisis ir 
keisis. Ir poetai apie jį tu
rės vis rašyti ir rašyti, i

Skaitant vėliausią E. Mie
želaičio knygą, manyje ky
la ir toks klausimas, nors 
jis hera Šūšijęš su ja: ko
dėl priešakiniai Lietuvos, po- 

Nesu literatūros, juo la- etai nesukuria šių dienų te- 
biau poezijos kritikas, ir momis poemų, kurios už- 
nemedžioju su mikroskopu degtų, įkvėptų muzikos 
po plačią poeto žodžių ir 
minčių drobę šviesesnių, 
spalvingesnių ar tamsesnių 
vietelių. Bet, kaip skaity
tojas, noriu pasakyti, kad, 
bendrai, man labiau patin
ka “tradicinė” poezija: puš- 
kiniška, maironiška, jano- 
niška, salomėnėriška. Di
džiai vertindamas, sakysi
me, Walt Whitmaną, aš daž-

1 niau, po sunkaus dienos 
darbo, atilsio ieškau pas 
Longfellow arba Poe. Gal 
tai mano silpnybė, bet. jau 
taip yra.

Nesu vienas mano bičiu
lių, kurie, perskaitę kokį po
ezijos. ar beletristikos vei
kalą, pasakoja: tai puiki 
kalba, tai žodingumas, tai 
sąmojis! Kai aš skaitau ge
rą eilėraštį ar prozą, pa
mirštu “rinktinius” žodžius 
—gėriuosi tik turiniu, na,

Eduardas Mieželaitis
darbininkui poeto Mieželai
čio vėlesnioji kūryba ne vi
sa lengvai duodasi nugali
ma. Žinau tokių, kurie jo 
“Žmogų” pilnai įvertino, 
suvirškino tik atsidėjusiai 
perskaitę keletą kartų. Šio
je, aptariamoje knygoje yra, 
kaip minėjau, ię lengvučių, 
netgi “negilių” eilėraščių, 
matyt, poeto !sukurtų dau
giau mažiau savęs pasiten
kinimui, lyg žaidimui.

kompozitorius sukurti ope
ras? Visi gerai žinome, 
kad Tarybų Lietuvoje yra 
ir talentingų poetų ir pui
kių kompozitorių. O didvy
rių mūsų tauta turi, tik jie 
neapdainuoti; pagaliau, pa
ti liaudis, kurianti naują 
gyvenimą, yra didvyrė.

Pridėsiu tai: knygoje tel
pančios dailininkės iliustra
cijos jokiu būdu nepas.itar
nauja knygos turiniui!..

Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la Vilniuje 10,000 egz. tira
žu. Kaina 75 kap.

Tokios mano minčių pa- 
byros apie Jūsų vėliausią 
knygą, mielas ir gerbiamas 
draugas Eduardai.

v

Kažkodėl Lietuvos “lais- 
vintojams” ir kitokiems 
“veiksniams” Valė Tysliay 
vienė, savaitraščio “Vieny
bės” leidėja, staiga tapo ne- 
košerna. Mat, ji 1962 metų 
gruodžio mėn. nuvežė i Ta
rybų Lietuva savo velionio 
vyro Juozo Tysliavos palai
kus palaidoti Rasų kapinė-., 

įse.
; Tysliavienė, nors trumpai" 
viešėjo savo gimt a’j ame 
krašte, spėjo aplankyti įžy-' 
mesnes. vietoves ir susukti' 
Įdomi} filmą apie Tarybinės 
Lietuvos pažangą ir sukur-' 
tus laimėsimus. Bet Lietu
vos šmeižikai V. Tysliaviė- 
nės rodomus filmus boiko
tuoja.
• “Veiksniams” tikrovė akis 
svilina. Tie savo gimtojo 
krašto išdavikai, atskalūnai, 
nedrįsta savo griešnomis. 
akimis į t i e s ą pažvelgti... 
Kaip kurmiai, išlindę iš po 
žemės, nedrįsta pažvelgti į 
skaidrią saulę.

Pre<rr<*sas

Vandens kelias tarp
■ • t . ' - •< i »■;»' i . ..

' Klaipėdos ir Chersono
—Vandens kelią Klaipė- kio metalurgijos kombinatų; 

da - Chersonas, — pasakė gaminiais Baltarusijos, Lie- 
Meškauskas, — numatoma tuvos, Latvijos, Estijos ir 
tiesti Kuršių mariomis iki 
Nemuno žiočių, toliau' Ne
munu iki Ščaros upės. Ka
nalas sujungs ją su Jasal- 
dos upe, kuri įteka į Pripe
tę. Toliau kelias tiesis Pri- šos, druska ir eilė kitų pra- 
pete, Dniepru iki Chersono. moninių ir maisto prekių.’ 
Techninį-ekonominį šio ke- Pabaltijo respublikos siųs į 
lio pagrindimą ruošia Mask- šalies centrinius ir pietų ra- 
vos, Kijevo, Minsko, Vii- jonus stakles, elektrotech- 
niaus ir Kauno mokslinin
kai bei projektinės organi
zacijos.

Šio vandens kelio ilgis bus 
kone pustrečio tūkstančio 
kilometrų. Kadangi dideli 
ruožai labai nepalankūs lai
vybai, teks atlikti milžiniš
kus darbus tiesiant gilia
vandenę magistralę. Rei
kės iškasti ne mažiau kaip 
300 milijonų kubinių metrų 
žemės, atlikti apie pusantro 
milijono kubinių metrų be
tonavimo darbų, sustiprinti 
maždaug 4 milijonus kvad
ratinių metrų krantų, pa
statyti apie 30 laivybinių 
šliužų.

Vandens kelio statyba iš
spręs ne tik transportinę 
problemą. Bus nusausinti 
dideli žemės masyvai, pa
statyta eilė hidroelektrinių.

Norėčiau taip pat pakal
bėti apie šio vandens kelio 
reikšmę transportui. Dide
li krovinių kiekiai iš šalies 
šiaurės—vakarų bei ryti
nių rajonų, o taip pat iš 
Baltijos jūros galės būti 
pristatyti į Juodosios jūros 
uostus, o iš pietų rajonų — 
į Baltijos jūrą.'

Krovinių pervežimo ke
lias sumažės beveik dvigu
bai. Labai patogiai galima 
bus aprūpinti Dniepropet- 

|rovsko ir Dnieprodzeržins-

Kaliningrado srities maši
nų pramonę. Į šį didžiulį 
šalies rajoną pigiu vandens' 
keliu bus taip pat pristato
ma anglis, mineralinės trą
šos, druska ir eilė kitų pra-

nikos ir radiotechnikos ga
minius, cheminės pramonės 
dirbinius, o taip pat maisto 
produktus, lengvosios pra
monės produkciją.

Pastačius vandens kelią 
ir iškasus takoskyros kana-'1 
lą tarp Nemuno ir Dniepro/' 
o taip pat rekonstravus Po
liesės upes, bus sukurtas 
puikus melioracijos tinklas 
su bendro 5 milijardų kubL* 
nių metrų talpos vandens 
saugyklomis. Tai leis nu
sausinti ir intensyviai 
naudoti beveik 5 milijonus 
hektarų pelkėtų žemių. Iš 
jų kasmet numatoma gauti 
daugiau kaip 3 milijonus 
tonų grūdų, 600 tūkstančių. 
tonų mėsos ir 3 milijonus 
tonų pieno, v

Ekonominį vandens kelio ; 
Juodoji - Baltijos jūra tiks-: 
lingumą parodo apskaičia
vimai. Kapitaliniai įdėji
mai laivybos keliui nuties
ti yra mažesni, negu ati
tinkamiems geležinkeliams 
statyti. Žymiai mažesnė bus 
krovinių pervežimo van-' 
dens keliu savikaina.

Juodosios jūros sujungi
mas su Baltijos jūra yra 
dalis plano-sudaryti vienin
gą Tarybų Sąjungos Euro-., 
nines dalies vandenų siste
mą. ELTA

Newton, Mass. — Sulau
kęs 68 metų amžiaus mirė 

J ga-, 
būdu, kuriuo autorius savo mintojas Carl Hellstromas.

su jais kalbėjosi, juos aky-Į7”^. oo metų amžiaus
Ini ąfphpin Iir, zmoma, f°rma, stiliumi, amunicijos ir ginklųlai stebėjo.

Knyga lyg ir tęsinys to, 
kas buvo nedasakyta “Sve
timuose akmenyse” ir 
“Žmoguje.” Tik, man rodo
si, “žmoguje” poetas dau
giau lietė, aptarė tarybinį, 
socialistinį žmogų, b šioje 
knygoje jis žmogų ima la
biau pasauline plotme dau
giau gilindamasis į dar teb
esantį kapital i s t i n i u o s e 
varžtuose, kapitalistinėj e 
aplinkoje — pažemintą, so
cialinės nelygybės skriau
džiamą žmogų. Tai ypač 
ryšku jo eilėraščiuose, su
kurtuose Amerikoje: “Mė
lynakė uola,” “Negrų džia
zo motyvais,” “Polemika,” 
“Šauksmas viršum Brukly- 
no tilto.” Niujorke viešėda
mas,. poetas prisistebėjo ir 
tam tikroms “padugnėms,” 
kuriose kyla, verda “iš tei-

Dindi ledinis varpelis
(čurlionio motyvais) 

Dindi varinis varpelis 
Tvaskančio sniego kalnuos, 
Saulė iš miego kelias, 
Ilgis varsų ir dainos.
Džiaugias atbudę paparčiai 
Beržo lapotu švarku;
Jie vėduluoja lyg karčiai
Pasakiškų žirgų.
Aš pasiversiu tyčia 
žemės mažu grumsteliu...
Gal dabar išsakyčiau 
Tai, ko išreikšt negaliu ?
Viskas miršta, tik lieka 
žemė žavi ir jauna, 
Tik neišsenka niekad 
Grožio versmė amžina!

Aleksys Churginas
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Birute Velyvyte ( ")

Nelaukta pažintis
Apsakymas

Savo nusikaltimo bepras
miškumą. Algimantas, ro
dos, suprato tik dabar. Bu
te — be galo tylu, girdėti, 
kaip abejingai tiksi laikro
dis ir pašėlusiai daužosi Al
gimanto širdis. Keletą mi- 
minučių negalėdamas at
gauti kvapo, jis sėdėjo so
foje, o pavogtasis rankinu
kas gulėjo šalia.

Niekas Algimanto nesivi- 
jo: Nebuvo pavojų, kurių 
slapčia troško berniukas. 
Tereikėjo džiaugtis, kad šis 
nusikaltimas neiškils aikš
tėn, nes...

Kiekvienu momentu j 
. kambarį galėjo įeiti tėvas. 
Algimantas žinojo, kad jis 
nuo pat ryto sėdi kabinete, 
užsivertęs knygomis. O se
suo irgi namie. Algiman
tas išgirdo pažįstamą rūbų 
spintos durų virsčiojimą ir 
tylų dvidešimtmetės Danu
tės niūniavimą. Rankinuką 
reikėjo paslėpti. Jis ištiesė 
ranką ir vėl ją atitraukė, 
lyg nudegęs. Kaip kvaila! 
Nieko romantiška, jokio 

i pavojaus... Užteko tik 
stipriau trūktelti... Ne
spėjo mergaitė nė atsitokė
ti, o jis jau buvo dingęs...

Už sienos plonais kulniu
kais garsiai nukaukšėjo se
suo. Algimantas krūptelė
jo ir, atvėręs rankinuką, 
numetė jį už sofos. Prie 
durų paskambino.

—Algimantai! — šūktelė
jo Danutė.—Tavo draugai!

Jis1 jau žinojo, kas jie. 
Neapsiriko. Tarpdury pa
sirodė ruda Diko galva ir 
juokingas, visuomet besi
šypsąs Lino veidas. Tai bu
vo “laimingieji gatvės' vai^ 
kai,” kuriais taip neseniai 

'-žavėjosi Algimantas, pavy
dėdamas jiems laisvės rū
kyti, eiti kur nori, peštis. 
Ir, aplamai, jų gyvenimas 
atrodė viliojantis.

Dikas klestelėjo ant kė
dės ir be įžangų tarė:

•-—Na?
.Linas juokingai išsikvė

pė, laukdamas atsakymo.
—Nepavyko.

‘Lino veidas iškart susi
raukšlėjo.

—Išsigandai?—Dikas ne
nuleido nuo Algimanto akių, 
grabaliodamas kišenėje deg
tukų.

—Nebuvo ko.
—Aha!—sušuko Dikas.— 

Matyt, kad iš tavęs bus tiek 
naudos, kiek iš... Lepšis!

Algimantas atrodė gana 
atšiauriai, todėl Dikas, ne- 

' norėdamas susipykti, tai
kiai tarė:

—Aišku — pirmas kartas. 
Gali išsipirkti. Nešk dumb
lius.

—Net du rublius?
.—Nieko nepadarysi, bro

lau. Kitaip tu ir liksi visam 
gyvenimui lepšis. Be to, 
menkiausias rankinukas 
Vertas trijų rublių, neskai- 
-tant to, kas jame būna.

—Gerai. Iki sekmadienio 
atiduosiu.

—Ne! Ne! Pinigų reikia 
dabar.

—Iš kur aš juos paim
siu? Dar nėra nė savaitės, 
kai tėvas davė tris rublius.

—O sesuo ar neduotų?— 
paklausė Linas.

Sesuo! Ir kaip jam ne
atėjo į galvą?

Jis išėjo, šimtus kartų 
mintyse tardamas, kad tai 
paskutinis sykis, kad su 
šiais “draugais” daugiau 
nesusitiks.

; Danutė šukavosi, stovė
dama prieš didžiulį veidro- 
dj.

—.Kur rengies?
—Į kiną.
—Su Romu?
—Ne... — nenorom atsa

kė Danutė.
—O aš maniau, kad toji 

meilė—amžiams...
— Ne tavo reikalas! — 

timptelėjo lūpą Danutė.
— Pasikliauju tavo sko

niu. Žinai, ko aš noriu pa
prašyti?

_ ?
—Man reikia pinigų.
Sesuo įtariai pažvelgė į jį. 
—Nedaug. Dviejų rublių. 
—Kam? Tėčio prašei?
—Aš netyčia mokykloje 

išmušiau langą. Du stiklus. 
Nenoriu tėtei sakyti. Tu 
supranti...

—Ir net dviejų rublių?
—Dar skaičiavimo sąsiu

vinius baigiau. Ryt algeb
ros rašomasis... Be to, 
taip kvailai išėjo, kad aš 
pakviečiau vieną merginą į 
kinąjr.

—Per anksti. Tu juk ne
uždirbi nieko, o išdrįsai 
kviesti. Šviesiaplaukė?—pa
sišaipė Danutė.

Jį degino gėda, kad taip 
lengvai meluoja. Bet nebu
vo ką daryti.

—Suprask... Tu taip pat 
buvai mokinė.

Taip, taip. Danutė žino, 
kas tai yra būti mokiniu...

—Ką gi. Pirmas ir pas
kutinis kartas. Imk.

Gavęs pinigus, Dikas ir 
Linas išsinešdino, netgi' ne
suskaičiavę'’ smulkių. 'Sesuo 
taip pat išėjo. Tėvas at
kakliai tebesėdėjo savo ka
binete. Parėmęs kėde du
ris, Algimantas' išsitraukė 
iš ūž sofos rankinuką. Ir 
vėl jis nukaito, vėl šis ne
didelis daikčiukas svilino 
rankas, bet numesti jį Al
gimantas kažkodėl negalė
jo.

Rankinuke buvo veidro
dėlis, šukos, keletas kapei
kų ir žaliais siūlais apmegz- 
ta nosinaitė. Ji maloniai 
kvepėjo alyvomis. Kažko
dėl Algimantas suskaičiavo 
kapeikas. Devyniosdešimt. 
Ką galvojo ta mergaitė 
pirkti ? Tikriausiai ledų. 
Algimantas supylė kapeikas 
atgal. Paėmė šukas. Tarp 
dantų įstrigęs šviesus plau
kelis ..'.

Jis paslėpė rankinuką, 
nutaręs viską užmiršti.

... Pasibaigus mokslo me
tams, pirmą sekmadienį Da
nutė pasiūlė broliui plaukti 
garlaiviu į užmiestį.

— Kas dar su mumis 
plauks?

—Atspėk!
—Stasys?
—Ne.
—Justinas? Vytas?
—Ne, ne, ne! — Danutė 

taip purtė savo auksines 
garbanas, kad jos susivė
lė. — Neatspėja!! Romas!

—O! Rimtai?
—Taip. Mes susitaikėm.
—Tai tu dėl Romo per 

Naujusnigtus raudojai? Nė 
nepagalvojau...

Jie išėjo. Krantinėje bū
riavosi žmonės. Laukė gar
laivio. Dar iš tolo juos links
mai pasveikino Romas, 
aukštas, plačiapetis, šiaudi
ne skrybėle vaikinas. Algi
mantas, žiūrėdamas į jo vei
dą, į randą, kurio negalėjo 
paslėpti skrybėlė, galvojo, 
kad meilei ne vien grožis 
reikalingas.

Danutė daug ir be reika- 
luo juokėsi. Garlaivyje ji 
niekaip negalėjo nurimti, 
grąžiojosi, šūkčiojo, aikčiojo, 
žiūrėdama į pakrantes. Ana,, 

tas beržas gražiausias pa
sauly. Žinoma, Romai, plau
kiant atgal atrodys jis vi
sai kitaip. Ką? Atkreipiu 
žmonių dėmesį? Na, ir kas! 
Visiems nuobodu. Visi alps
ta nuo karščio, sumurę, o 
man linksma. Tu, Romai, 
pažiūrėk, kaip tas gluosnis 
palinkęs. O į šitą pušį, tur 
būt, žaibas trenkė.

Algimantas nenorom klau
sėsi sesers tauškimo. Kar
tais paklausdavo pats sa
vęs, ar tai ta pati komu
nistinio darbo spartuolė, 
apie kurią su pagarba kal
ba Visas gamyklos kolekty
vas.

Staiga jis išplėtė šnerves 
ir giliai įkvėpė. Ne, neap
siriko. Malonus alyvų kva
pas. Taip kvepia nosinaitė, 
apmegzta žaliais siūlais. Ji 
iki šiol guli rankinuke, ku
rio niekaip negali pamiršti 
Algimantas. Pakėlė galvą
ir tai, ką išvydo, nudiegė ’ kaa aš ^kažkur mačiau!

o f-m r m cx rn ■nori • ... rGreta stovėjo ta pati mer
gaitė. Ji stovėjo šonu, bet 
Algim antas negalė j o su
klysti; Ta pati... ta pati... 
Reikia dingti!

—Algimantai! — pašaukė 
Danutė.

Jis krūptelėjo. Na, ir 
kvailys! Juk mergaitė neži
no jo vardo.

—Algimantai, nori ledų? 
Eikš greičiau. Baigia tirp
ti.

Mergaitė pakėlė galvą ir 
pažiūrėjo į jį. Kaip į ne
pažįstamą, bet įdomų žmo
gų-

“Ji nežino, kas aš, — pa
galvojo Algimantas. — Ko
dėl man su ja nesusipaži
nus?” ,• . ( f A ;

1 Paėmęs iš sesers lėdus> 
jis grįžo į pirmykštę vietą. 
Mergaitė dar kartą į jį pa
žiūrėjo ir nusisuko.

“Kaip ją užkalbinti?”
■ —Gražūs vaizdai? — pa
galiau įsidrąsino Algiman
tas.

—Jūs manęs klausiate?— 
mergaitė atvirai į jį pažiū
rėjo savo mėlynomis akimis.

—Jūsų.
—Nejaugi pirmąkart vi

sa tai matote? Pernai va
sarą aš kas sekmadienį 
plaukdavau į užmiestį:

—Aš irgi ne kartą plau
kiau. Bet šiandien viskas 
kažkaip ypatinga.

—Kodėl?
—Pats nežinau.
—Algimantai! — vėl 

šaukė sesuo.
“Kokia įkyri,” — apmau

džiai pagalvojo ir tarė:
—Tai mano sesuo. Aš vėl 

čia ateisiu.
Danutė, primerkus blaks

tienas, paklausė:
—Ta pati mergaitė, ku

pa-

Aidi langai
Jam ėjo tik šešiolikti tais metais. . . 
Jis triūsė per atostogas prie avilių, 
Kai baltaraiščiai su kareivių batais 
Išsivedė jį tolstančiu keliu.
Jie primetė jam vieną kaltę didžią, 
Kad jis, iš meilės varganai tėvynei, 
Veržlia širdim ir drąsiai pasiryžo 
Paduot komsorgui svarbų pareiškimą.
Kai varė jį su moterim, vaikais,— 
Visus būry prie piliakalnio šlaito, 
Jis žvelgė į namus baltais langais, 
Iš kur galėjo dar viltis ateiti.
■p /
Kai motinų apglėbtos darės šaltos \ 
Vaikų galvytės šviesios, linaplaukės, 
Jisai, žiūrėdamas į langus baltus, 
Žmogaus, daugsyk matyto klasėj, šaukės.
Nebylios Ošė piliakalnio tuopos, 
Bažnyčios bokštas tyliai siekė dangų, 
Sudraust galėjo čia atsiųstą kuępą 
Tiktai žmogus, žvelgiąs, pro baltus langus.

% /

Nejau stebėt jis gali šiurpų vaizdą, 
Kurs dedasi veik jo pačioj palangėj, 
Ir sveikinti aukščiausiojo apvaizdą, 
Kada ties piliakalniu šūviai žvanga7
Ar gali likti tie langai žiauruoliai 
Tarsi negyvėlio ledinės akys?
Jo motina juk jam į kojas pūolė.

Ąžuoliukas
Ąžuoliukas, išlinkęs, kuprotas,

• Bet viršūnę į saulę vis kelia. . .
Kiek vilties išsitiest, atsistoti,----
Panašus abiejų mūsų kelias!

Našlaitėlio jo nieks nežiūrėjo— 
Rausė apkasus darbščiosios rankos— 
O ir mano vaikystę lydėjo
Kraujas, ašaros, šūviai patrankų. . .

Ir vėliau, karo audrai praslinkus, 
Mums saulutė negreit ėmė šviesti, 
Gal dėl to dar vaikystėj palinkę 
Negalėjom ilgai atsitiesti.

Bet žvelgiu į šakelę rasotą—
Kiek veržlumo mažytėj šakelėj! 
Išsities liemenėlis kuprotas— 
Pats gyvenimas saulėn mus kelia i

Adomas Kubilius

rią norėjai nusivesti į kiną 
ir manęs pinigų bilietui pra
šei?

—Ne ta!
—Dabar susipažinot?
—Aš ją seniai pažįstu...— 

atsakė Algimantas ir kaž
kodėl jo bąlse suskambėjo 
pasididžiavimas. Apie ran
kinuką šiuo metu jis negal
vojo.

—Koks jos Vardas?-
—Vardas? — Algimantas 

nežinojo, bet tuoj pat atsa
kė:—Saulutė.

Mergaitė iš tolo jam nu
sišypsojo. Algimantas at
sakė tuo pačiu. Po minutės 
paklausė:

—Kaip jūsų vardas?
—Saulutė.
—Saulutė ?!
—Kodėl jūs nustebo t?
—Aš kaip tik ir galvojau, 

kad jūs Saulutė.
Jie abu nusijuokė.
— O žinotu man atrodo,

ap-

į ji

Bet

Tik niekaip negali prisi
minti, kur ir kada.

Viskas! Algimantas 
mirė.

Mergaitė įdomiai 
žiūrėjo.

—Ne, neprisiminsiu, 
esu tikra, kad mačiau jūsų 
akis...

Prisipažinti ? N iekada!
Saulė žėrė pavakarės pur

purą keleiviams ant pečių. 
Garlaivis pūškuodamas grį
žo miestan upės viduriu. 
Algimantas kalbėjosi su 
Saulute. Juokėsi.

Kažkur mieste, viename 
bute, už sofos gulėjo ran
kinukas. Jame buvo veid
rodėlis, devyniasdešimt ka
peikų; kvepianti alyvomis 
nosinaitė ir šukos, tarp ku
rių dantų įstrigęs šviesus 
plaukas...

— Ir tu man rankinuką 
grąžinsi? — pro žmonių 
balsus pasigirdo Saulutės 
klausimas.

—Žinoma, — atsakė Al
gimantas. — Šiandien pat, 
grįžus į miestą. O sakyk, 
kodėl tu įsidėmėjai mano 
akis, bet nepajėgei atsimin
ti, kada jas matei? Juk 
rankinuką iš tavęs pavogė 
tik kartą gyvenime.

—Na,’ tavo akys nepana
šios į vagies, — tepasakė 
Saulutė.
Varėnos rajonas,
Rudnios vid. mokyka, X kl.

GILINA KANALĄ
Pradėjo gilinti New Yor- 

ko Barge kanalą, kuris tę
siasi nuo Erie, Ontario ir 
Champlain eže^ų. Kanalas 
yra 524 mylių ilgio, veikia 
nuo 1903.. metų ir per metus 
juomi perveža apie 4,000,- 
000 tonų krovinių.

Ir plėšės tėvas sielvartu patrakęs!
Kai trenkė, papliūpa, į duobę žengiant, 
IT raibti ėmė žemė suvilnijus,
Akim jis vėrė lyg beprotis 1-a-a-a-n-g-...-

Akli langai tie buvo klebonijos.
J. Subatavičius

Suklydęs neklaidingasis
Jei susitikęs popą pa- 

tum, kaip jam atrodo ka
talikų tikėjimas, jis nusi
šypsojęs atsakytų:

—Netikras, gerbiamasis, 
netikras. Tik pagalvokite, 
kokie sukčiai kunigai. Nie
kur šventame rašte nepasa
kyta, kad yra skaistykla, 
bet katalikai ją sugalvojo ir 
melžia tikinčiųjų pinigus. 
Mat, numirė žmogus, tai, 
anot,kataliko, nežinia, kur 
jo siela nuėjo: ar į dangų, 
ar į pragarą, o gal į skais
tyklą laikinoms kančioms. 
Kadangi nežinome, nes nie
kas nesugrįžta pasakyti, 
kaip ten, kur siela, tai dėl 
visa ko duokime mišioms ir 
vaduokime ją iš skaistyk
los. Matote, kokie sukčiai 
kunigai.

Arba kad ir popiežiaus 
neklaidingumas tikėjimo ir 
doros klausimais. Tai juk 
tik suktybė. Apsiskelbė ne
klaidingu, raganas degino, 
o dabar visi žinom, kad 
raganų nebuvo. Štai tau ir 
neklaidingas šventasis tė
vas!

Paklaustas apie pravosla
vus ir katalikus, protestan
tas su pasigailėjimu linguos 
galvą:

—Kokios tai tikybos. Tai 
pagonystė. Tik pagalvoki
te, kažkoks dailininkas 
piešė Aušros V artų 
veikslą. Be abejo, jam 
zavo mergina. Ir štai 
vaizduokite. Dailininko, 
dar bedievio, nupieštas mo
ters paveikslas patidarė 
“stebuklingas.” Pasimeldei 
į jį, ir išsipildo tavo norai. 
Jeigu katalikai ar pravosla
vai gina, esą girdi ne pa
veikslas, vaizduojamas as
muo daro stebuklus, tai ko- j 
dėl tada būtinai Aušros ■ 
Vartų, Šiluvos paveikėslai 
ar kokia Kazanės ikona, 
prie jų pasimeldus, daro 
“stebuklus,” o kitose 
bažnyčiose ir cerkvėse ste
buklų nebūna. Juk tai sta
bų garbinimas, gerbiamieji 
katalikai ir pravoslavai!

Kuo gi jūs skiriatės nuo 
ikirevoliucinio Šiaurės gy
ventojo, kuris, prieš plauk
damas į vandenyną ruonių 
gaudyti, nusidroždavo savo 
dievuką ir, pamerkęs į ruo
nio taukus,, prašydavo jo:

—Kaip tu dabar taukuo
se maudaisi, taip kad ir aš 
po medžioklės galėčiau 
maudytis taukuose.

Nepasisekus medžioklei, 
i is išmesdavo tą savo pras
tą dievą ir dirbdavosi naują 
—geresnį. O kartais net 
nubausdavo jį, prikaldinė- 
damas aštrių vinių.
' O kaip spekuliuoja katali

kai su pravoslavais relikvi
jomis. Vien Kristaus kry
žiaus dalelių tiek prirink
tum, kad užtektų namui pa
statyti.

O su šventaisiais:
Štai kokia jų statistika: 
Andrius paliko po mirties 
kūnus, 6 galvas, Ona — 
kūnus, 8 galvas, Antanas 
4 kūnus, 1 galvą, Bene

diktas — 3 kūnus, 4 galvas, 
Elena—4 kūnus, 5 galvas.

Ir taip be galo. Gerai 
veikė “šventųjų fabrikai.” 
O ir pačių šventųjų kokių 
tik nėra buvę. Vienas ant 
stulpo daugybę metų sto
vėjo, kitas mušdavo save 
erškėčių šluota.

Tai išgirdęs rabinas su
niekintų visus.

—Ei jūs, netikėliai,—sa
kytų jis. — Kol kas jokio 
Kristaus-mesijo nebuvo. Tė
ra vienas dievas dangaus ir 
žemės sutvėrėjas, o Kristus j 
yra mitologinis asmuo. Jo
kie istorikai nežino tikrojo 
krikščionybės įkūrėjo ne tik 
kaip dievo, bet ir kaip žmo
gaus. Štai Mozė, tai kas 
kita.
—Klaidatikiai, klaidatikiai, 

—pasakys budistas. — Juk 
budizmas daug senesnė re
ligija už krikščionybę. Jūs 
daug ką pasiskolinot iš mū
sų tikrojo šventojo tikėji
mo. Juk Buda prieš jūsų 
išgalvotą K raistų gimė dau
giau kaip prieš 500 metų. 
Jūs pasiėmėt iš mūsų, kad 
Kristus • gimė iš nekaltos 
mergelės. Juk mūsų Buda 
buvo nekaltai pradėtas, ir, 
jo .motina >Mąja .gimęlė.jbe 
skausmų,. o jau . septynių 
dienų Buda vaikščiojo. Tai 
jis atvėrė išganymo kelią.

Mozė irgi pasaka. Juk 
pats Mozė aprašo savo gy
venimą ir mirtį. Nebūna 
stebuklų, kad po mirties sa
vo gyvenimą ir net mirtį 
aprašytų.

Nugirdęs negrų burtinin
kas .pasakys:

—Velnias baltas, o dievas 
juodas, nes dievas geras 
kaip negras, o velnias bjau
rus kaip baltasis Afrikoje.

—Ak tu atsilikėli, tam
suoli, tu dar gyvulius te
begarbini, saulei meldiesi, 
sušuktų katalikų, protes
tantų ir kiti misionieriai.

Bet juodukas šamanas ne 
pėsčias. Jis jiems faktais

K

nu-
pa- 
po- 
įsi-

—O jūs? Ar jūs nepana
šūs į mane?

Štai budistai parazitų ne
naikina. Ar tai ne tamsy
bė?

Indusai laiko šventais 
beždžionę, karvę ir kroko
dilą.

Krikščionių Kristus vaiz
duojamas avinėliu ,o šven
toji dvasia balandžiu. Ar 
negarbinamas vanduo baž- 

Į nyčiose, ar negar b i n a m a 
ugnis ?

Gal geriausia mums, die
vų tarpininkams žemėje, 
nesipykti, nes visi iš to gy
vename, kad tarpininkau
jam tarp dievo ir žmonių, i

Kaip matėme iš dvasinin
kų ginčo, religijos turi daug 

i nesutarimų tarpusavyje.
Sakysim, Europoje visos 

religijos skelbia nuodėme 
nuogumą. Tuo tarpu Afri- 

I kos arba Indonezijos salų 
vietinės religijos to nežino. 
Ten dėl klimato sąlygų žmo
nės patys priversti vaikš
čioti be drabužių.

Krikščionių ir žydų tikė
jimo vyriausias dievas — 
vaizduojamas su barzda ir 
sudaro seno patyrusio žmo
gaus įspūdį. O tuose kraš

tuose, kur ne visiems au
ga barzda, dievai jos neturi.

Pavyzdžiui, Buda visados 
vaizduojamas bebarzdžiu 
vyru.

Taigi, religijos skirtingos. 
Jų atstovai kiekvienas tvir
tina, kad jo religija yra tik
roji. Iš tikrųjų, kaip Čia 
yra: gal ir danguje įvai
rių religijų dievai, kaip ir 
tikintieji žemėje, pešasi dėl 
pirmenybės tarpu savyje. 
Kuris iš jų stipriausias? O 
jeigu toks yra, tai kaip iš
aiškinti, kurios religijos pa
sekėjais tikrasis visagalis 
ir teisingas dievas rūpina- Ą 
si? /

Jeigu, sakysim, pravosla
vų religija tikroji, tai kodėl 
dievas taip ją užmiršo? Juk 
nravoslavija—mirštanti re- . 
ligi ja. Tik senutės belanko 
cerkvę.

Gal katalikai? Bet kiek 
katalikai nuodėmių prida
rė? Ar ne jie, popiežių lai
minami, 200 metų žudė, plė
šė ir degino lietuvių gimi
nes? Kiek jie tarpusavyje 
karų turėjo? Štai praėju
siame kare vokiečiams už
puolus katalikiškąją Lenki
ją, vokiečių katalikų kuni
gai laimino savo kareivius, 
o lenkų katalikų kunigai sa
kė, kad be baimės žudytų 
vieni kitus. Kurioje pusėje 
buvo dievas, fašistams už
puolus katalikiškąją Pran
cūziją? Ar dabar dievas 
kataliko Adenauerio pusė
je?

O gal tikinčiųjų žydų reli
gija tikroji ir jų dievas tik
rasis? Bet kaip tada jįg 
leido milijonams žydų žūtL 
nuo fašistinių budelių kul
kų, kaip jis remia širdimi, 
būdamas visagalis, galėjo 
pakęsti tas baisias skerdy
nes?

Negali būti ir stabmel
džių dičvai tikri. Nejaugi 
jie būtų leidę baltiesiems 
kolonizatoriams tiek amžių 
skriausti savo pasekėjus, 
leisti naikinti jų religiją ir 
duoti krikštyti arba laikyti 
juos tiesiog gyvulių padė
tyje, kaip yra Afrikos pie
tuose arba su JAV indė
nais?

Kodėl gi nė vienas dievas, 
nė viena religija nepadeda 
savo šalininkams, savo ti
kintiesiems?

Religijų pradžia buvo ži
loje senovėje. Prislėgtas 
gamtos, laukinis žmogus 
blaškėsi lyg muse voratink
lyje. Jis griebdavosi ir šio 
ir to, bet neturėdamas ge
resnių įrankių ir žinių, jftjf 
buvo silpnas ir noroms ne- 
noroms pradėjo įsivaizduok 
ti, kad daug aks jo gyve
nime priklauso nuo kažko
kių galingesnių dvasių ar 
dievų. O kadangi įvairios 
tautos gyveno skirtinguose 
kraštuose, todėl ir jų su
kurti dievai bei tikėjimo 
apeigos skiriasi.

Todėl ir visos religijos 
klaidina žmogų vienodai, 
piršdamos nesamų dievų 
garbinimą ir nesamo dan
gaus laimę po mirties. Jos 
verčia žmogų ne pasitiktei 
savo jėgomis, o laukti ste
buklų iš dangaus, kurių nie
kados nebūna. Tokia teori
ja puikiai pasitarnauja iš
naudotojų klasėms. Kapi
talistams nesvarbu, kokios 
religijos pagalba jie išlai
kys valdžią savo rankose. 
Svarbu tik, kad darbininki
ja nuolankiai lauktų geres
nio gyvenimo po mirties 
ten, rojuje... Be to, 
gija atima tikinčiajam daugp 
laiko, kurį būtų galima p ra-A 
leisti daug naudingiau.

J. Pečiūra
i
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Mokytoja Agne Žiogaite
Neseniai pravažiuodamas 

stabtelėjau Papilės mieste
lyje. Ant Ventos kranto, 
piliakalnyje, netoli žymaus 
istoriko Simano Daukanto 
antkapio, guli akmens len
telė su užrašu:

“Džiovos auka mokytoja 
Agnė Žiogaitė.' Mirė 1924 
m. rugsėjo 25 d., 26 metų 
amžiaus...”

Gerai

vusi — vėl į sceną... Ji pa
dėdavo kiekvienam kuo tik 
galėjo. Rašydavo nemokan
tiems rašyti laiškus, skaity
davo jiems gautus. O ko
kius puikius laiškus ji mo-

Aplankiau mokytoją Ag
nę neužilgo prieš mirtį. Bu
vo silpna, vos pasikelti ga
lėjo. Sunkiai radau žodį 
kalbai. O ji: “Kaip mano

pažinau mokytoją klasei sekasi? Kaip Onutės 
iogaitę. Kilusi iš 

vargdienių šeimos, per dide
li vargą prasilavinusi, gavo 
t’eisę mokytojauti. Dirbo 
Šiaulių apskrities Sereikių, 
Žagarės, Kruopių pradinėse 
mokyklose. Buvo pažangių 
pažiūrų, linksma, darbšti 
mokytoja. Labai mylėjo 
žmones, knygą, gyvenimą. 
Tik neilgai jai teko dirbti ir 
gyventi.

Tai buvo 1919-1923 metais. 
Buržuazija su užsienio ka
pitalistų pagalba pasmaugu
si jauną Tarybų valdžią, 
pardavinėdama krašto tur
tus ir-reikalus kiekvienam, 
kas brangiau mokėjo, lobo 
ir lėbavo. Kruvinu teroru ir 
kalėjimais sukausčiusi dar
bo liaudį, ji spaudė iš žmo
nių paskutinius syvus.

Tunkantiems “patriotams” 
švietimas mažai rūpėjo. Mo
kyklos buvo šaltos, kiaurais 
stogais, išlūžusiomis grindi
mis, rūkstančiomis krosni
mis. Ne tik mokslo priemo
nių nebuvo, bet ir papras
čiausių suolų trūko. Valsčių 
viršaičių kėdėse sėdėjo 
tamsūs, grubūs, savanau
dei buožės — titnagai, ku
rių supratimu, mokykla tik 
gerus piemenis gadina. Mo
kytojų prašymai u ž 1 o p y t 
stogą, parūpinti mokyklai 
malkų, suolų, vandens bake
lį dažnai atsimušdavo kaip 
žirųiai į sieną. “Ne mes jus 
paskyrėme. Kreipkis į tuos, 
kurie jus atsiuntė.” O ap
skričių valdybose viešpata
vo buržuazijos statytiniai, 
pasipūtę ponai, kuriems 
svarbu buvo postą išlaikyti, 
todėl su valsčių valdybomis 
nenorėjo santykių gadinti.

Ypač pasibaisėtina padė
tis buvo mokyklose, veiku
siose ne valsčiaus centruose. 
Per purvynus arba užpusty
tus kelius tiesiog negalima 
buvo mokytojui nubristi iki 
miestelio. Gauti arklį į 
miestą arba gele ž i n k e 1 i o 
stotį nuvažiuoti—beveik ne
įmanoma. Aprūpinimas, ku- 
ri^učia buvo dar blogesnis, 
ne? su “provincijos” moky
tojais valsčiaus ponai visai 
nesiskaitydavo. Vietoj mal
kų mokytojai, ypač jaunos 
mokytojos, tik pasityčioji
mų sulaukdavo. Pavyzdžiui, 
Beržėnų, Žadeikių mokyk
los kai kuriais mokslo me
tais nė vieno glėbio malkų 
negavo. Mokiniai nors na
muose šiltą kambarį rasda
vo, o vargšė mokytoja šal
tame, drėgname kambaryje 
susigūžusi kiūtojo. Mokyto
jų rūbas buvo menkas, gėda 
buvo žmonėms pasirodyti. 
,Žiemą šaltis kankindavo, 
rankos sugrubdavo, kreida, 
plunksnakotis sunkiai klau
sydavo, o menkas valgis pa
kirsdavo jėgas. Kiek jaunų 
mokytojų tuomet sveikatos 
nustojo! Tiesa, atsirasdavo 
gerų žmonių iš valstiečių 
tarpo, kurie atjausdavo ir 
mokytojus, ir mokinius, pa
dėdavo mokyklai.

Agnė dirbo, nesigailėdama 
jūgų. Be tiesioginio darbo 
jir^dėstė kursuose suaugti
ems, buvo viena iš akty
viausių kaimo spektaklių 
ruošėjų ir artistų. Dirbo net 
sirgdama; Kartą po antro 
yeiksmo ji apalpo. Atsiga-

(taip pat mokytoja) sveika
ta? Juk ji kraujais kosti... 
Reikia Žibučiai (mokyklos 
sargas) kaip nors akies 
operaciją padaryti. Kitaip 
jis visai neteks regėjimo... 
Nejaugi tas kietaširdis ne
paims Elenutės našlaičio

vaikas tai jo...”
Apie savo kančias 

džio. “Man geriau, 
pasitaisysiu ir eisiu
Labai mokyklos pasiilgau

nė žo- 
Greit 

dirbti.
v

Įtempęs visas jėgas, sten
giausi neparodyti, susi
jaudinimo. Atsakiau į klau
simus. Pritariau jos opti
mizmui, o mačiau, kaip gęs
ta šis tyras žiburėlis. Nie
ko padėti negalėjau.

Mokyklos tėvų komiteto 
nariai, pamaldūs katalikai, 
pagailėjo net kampo kamba
rėlyje, kur ji su Onute gy
veno. Sanatorijų nebuvo. 
Gydymas buvo brangus. 
Draugai taip pat ne ką ga
lėjo padėti, nes patys pusba
džiai gyveno...

Sutinku kartais mokytoją 
Žiogaitę pažinojusius drau
gus — rašytoją Augustiną 
Gricių, komunistą-pensinin- 
ką Adomą Gražinį, agrono
mą Mečį Brašiškį. Prisime
name Agnę. Kiekvienas tik 
atsidūsta, ir visi, tartum su-

—Kad tarybiniais metais 
būtų gyvenusi, kiek naudos 
žmonėms būtų atnešusi!

J. Laurinaitis
(Iš “Tarybinės moters”)

Tampa, Fla.
Mirė V. Simonienė

Tampos mieste penkioli
ka metų išgyvenus, o per 
tris metus buvusi paliegusi, 
balandžio 3 d. mirė Veroni
ka Simmons, buvusi Yoki- 
mienė. Ji ilgus metus gyve
nus New Britain, Conn ir 
ten pažangiame judėjime 
veikus. Veronika buvo tvir
to sudėjimo moteris, paga
liau sunkios ligos daug me
tų kankinama, vos išgyve
no 70 metų..

Paliko dukterį
Hapkį, sūnų Vincent 
kim ir penkias gražias 
anūkes, siekiančias aukš
tesnio mokslo.

Rochester, N. Y.
Mūsų gegužines

Gegužės 11-tą LDS 11-ta 
kuopa rengia šaunią kala
kutų vakarienę.

Gegužės 18-tą Gedimino 
draugijos metinis piknikas 
ar gegužinė savoje svetai
nėje.

Birželio 15-tą rengiame 
šaunų koncertą, aktoriai ir 
dainoriai atvažiuos net iš 
New Yorko. Tai Aido cho
ro pagarsėję dainininkai. 
Mes jų maloniai laukiame.

Amilia'Visi kaip vienas turime
Y *21 gražiai prisiruošti ir malo- 

i niai priimti brangius svete
lius ir viešneles. Visi prašo
mi nepraleisti šios puikios

Buvo kilus nuo Kapsuko, Pro£?vs; ° busite maloniai 
Liudvinavos apylinkes. At- Paišinti skania vakane-

Pittsburgh, Pa.
LKD Susirinkimas 

ir vakarienė
Lietuvių Kapinių Drau

gijos šėrininkų ir lotų sa
vininkų metinis susirinki
mas įvyks balandžio 21 die
ną, 2-rą vai. po pietų, Lie- 

į tuvių Mokslo dr-jos name, 
142 Orr St. Tuojau po su
sirinkimo, 6 vai., bus va
karienė

Šėrininkai ir lotų savi- 
'ninkai būtinai turėtų daly
vauti šiame susirinkime, 
nes yra labai svarbių rei
kalų. Šią vasarą yra pla
nuojama daryti daug pa- 
keitimų-pataisų kapinių pa
gerinimui. Tam, žinoma, 
bus išleista nemažai dole- 

! rių. Todėl privalumas vi
siems būti susirinkime.

Į vakarienę yra prašomi 
visi susirinkimo dalyviai ir 
svečiai. Liet. Kapinių mo
terų draugija rengiasi vi
sus priimti su skania vaka
riene.

J. K. Mažukna,
L.K.D. žemės sekr.

St. Petersburg, Fla-
Parėmė “Vilnį” ir LLD
LLD 45 kuopos susirin

kime girdėjosi, kad kuopos 
parengimai kovo mėn. bu
vo sėkmingi, našūs, daug 
iš siaurės svečių juos lankė, 
tai ir pelno padarė. Taigi, 
artėjant dienraščio “Vil
nies” dalininkų suvažiavi
mui, nutarta jį pasveikinti 
su šešiais šimtais dolerių, o 
LLD Centrui skirta šimti
nė dėl leidimo knygų.

Kadangi kuopa neblogai 
iš parengimų uždirbo, tai 
neskūpėdama net septynis 
šimtus vienu kartu išauko- 
jo. Tai gražus atjautimas 
savo spaudos. Dar mano
ma, kad parems ir kitas 
spaudos įstaigas.

Įgaliota kuopos valdyba 
parinkti tinkamą dieną pa
rodymui iš Lietuvos filmų 
be įžangos. Laikraščio skai
tytojai tėmykite praneši
mą kada filmai bus rodo
mi. Patys ateikite pamaty
ti filmų ir jau iš kalno pa
sakykite ir kitiems, kad 
įdomūs filmai bus rodomi 
veltui.

Vikutis

ne ir pradžiuginti puikiu 
! koncertu. Mes jau seniai 
turėjome tokius šaunius ir 
malonius svečius, kurių 
bai laukiame.

Mūsų ligonės
G. Labeikienė buvo 

sirgus, dabar jau jaučiasi 
geriau. D. Valtienė buvo 
sunkiai susirgusi, gydėsi li
goninėje, dabar randasi na
mie, po biskį eina geryn. 
Abi draugės yra Moterų 
klubo narės ir geros veikė
jos. Mes linkime jums, ma
lonios draugės, kuo grei
čiau susveikti ir vėl dar
buotis, kiek galėdamos, už 
taiką ir laisvę visame pa
saulyje, kad prasmegtų ka
rai.

vykusi iš Lietuvos 1(913 me-| 
tais atsipalaidojo nuo dva
sininkų) ir ėmėsi skaityti 
laikraščius ir knygas, siek- 
tis apšvietos. Galima saky
ti, kad ji su knyga rankose 
ir mirė. Nors sunkiai sirg
dama tarpe keturių kam- 

| bario sienų, bet ji domėjosi 
įe, ką 

pažangiečiai veikia koloni
jose, kaip Lietuvoje žmonės 
kuria naują be ponų gyve
nimą.

Nuo senu laikų New Bri- 
taine priklausė LLD 27 kp., 
o dabar LLD 45 kp. St. Pe- 
tersburge. Ji pasiilgdavo 
kuopos susirinkimų, paren
gimų, bet liga neleido jai 
lankytis į juos, net atitrū
ko nuo draugų ir draugių. 
Ne dažnai ir ne daugelis 
sergančią lankydavo, išsky
rus A. ir K. Bakšius, St. 
petersburgiečius. Šie drau
gai padėjo Veronikai palai
kyti ryšius su LLD 45 kuo-

la

su-

NEANGLIŠKOJI SPAUDA I kas dedasi pasaulyj

AMERIKOJE
Nuo 18-to šimtmečio keli j sugyveno Amerikos progre- 

tūkstančiai leidinių daugiau : są. Tą patį istorinį vaid- 
negu 50-yje kalbų pasirodė menį spauda svetimomis 
šiame krašte. Dauguma jų kalbomis atlieka dabar. Ligi 
nutraukė leidimą, susijungė kol naujieji emigrantai pa
su kitais leidiniais ar savo’sirinks Ameriką, ligi tol 
kalbą pakeitė į anglų kalbą.1 spauda jų gimtąja kalba ir 
Ligi 1962 m. apie 768 sveti- toliau tarnaus žmogiškiems 
momis kalbomis laikraščių 
vis dar nebėra gyvi ir turi 
cirkuliaciją krašte netoli 
penkių milijonų, kas tur būt 
sudaro dvigubai didesnį 
skaičių negu pačių skaityto
ju.

30-iai milijonų emigrantų, 
atvykusių į JAV-as iš ne- 
anglų kalbą x varto j a n č i ų 
kraštų, Amerikos spauda 
svetimomis kalbomis buvo 
jiems daugiau negu tik ry
šis su tautine kultūra ir 
įvykiais namie. Ši spauda 
taip pat teikė naudingas ir 
laiku panaudotas informa
cijas apie Ameriką, inter
pretavo naują ir dažnai 
stebinantį gyvenimo būdą ir 
reiškė bei formavo savo 
opiniją.

Svetimos kalbos laikraš
čio skaitytojas reikalauja 
daugiau iš savo laikraščio 
negu Amerikos spaudos 
skaitytojas. Jo priklauso
mumas yra didesnis ir jo 
interesai dažnai platesni. 
Kai emigracija buvo\pačio-t 
j e aukštumoje ir skaitytį 
jas tik ką atvykęs, jo rei- 
kiamumai buvo labai sku
būs ir praktiški. Jis ieš
kojo pagalbos turėdamas 
reikalo su oficialiom įstai
gom, norėjo, kad kas nors 
jam išaiškintų jo teises ir 
privilegijas ir norėjo žinoti, 
ko iš jo yra tikimasi. Vi
same šiame jo laikraštis 
jam tarnavo vadovu, ragin
damas jį pasidaryti piliečiu, 
giliau įsprausti šaknis Ame
rikos bendruomenėje.

Per praėjusius du šimt- 
čius spauda svetimomis kal
bomis Amerikoje atliko ma
žiausiai tris svarbias funk
cijas. Ji mokė naujai atvy
kusį (jo gimtąja kalba) apie 
demokratinius principus ir 
institucijas, tuo būdu padė
jo paruošti jį ir jo šeimą 
pilnam dalyvavimui Ameri
kos gyvenime. Buvo prak
tiška tam tikram laikotar
piui prezervuotų kai kurias 
emigranto šalies tradicijas, 
taip kad jo naujasis kraštas 
galėtų observuoti ir parink
ti tuos, kurie tiktų į “Ame
rikos mozaiką.”

Šis nežymus įvairių idėjų 
ir kultūrų “sutirpdymas”

reikalams.

Rodo liaudies meistrai
KAUNAS. — Dailiai, su 

skoniu išdrožtos medžio
s k u 1 p t ū r ėlės, keramikos, I Pclį 
odos, tekstilės dirbiniai eks-* 
ponuojami atidarytoje liau- 
dies-meistrų parodoje.

Keturiuose jos skyriuose Šiąja liaudimi uf šviesesnį
lankytojai gali p a m a t y t i' jr gražesnį gyvenimą. Ne- 
apie tuksetantį darbų, ku-japkente turčių - išnaudoto-
riuos sukūrė 110 autorių. 
Geriausius liaudies meistrii 
kūrinius artimiausiu metu 
“Dailės” k o m b i n atas ga
mins masiškai. E.

Daugiau kaip 23 kartus
• Buržuazinėje Lietuvoje 

pensijas gaudavo §,424 žmo
nės. 1959 m. Tarybų Lietu
voje pensijas gavo 113. tūks
tančių žmonių.

• 1962 m. žmonių skaičius, 
gaunančių pensijas, išaugo 
apie 150 tūkstančių. Pensi
ninkų skaičius išaugo dau
giau kaip 23 kartus. Pensi
jų suma siekė 3.9 milijono 
rublių.

• Invalidų ir senelių na
muose valstybė pilnutinai 
išlaiko apie 6,000 žmonių.

L. Bekis

Cambridge, Ma&>.
Balandžio 1 d. Lietuvių 

Moterų klubas turėjo mi
tingą. Susirinko apie 15 na
rių. Šiame klube priklauso 
nemažai ir. tikinčių moterų. 
Gavėnioje jos tankiau lan-Svarbu suminėti, kad Ve

ronika per visa savo am- 1 . 1 v v. rTVj. .
žiu vargingai gyveno. Bet ko bažnyčią. Uztad ne ;ku- 
ji tvirtai laikėsi su dirbau- n°s neturėjo laiko apeiti į 

į susirinkimą.
Didžiuma valdybos susi

deda iš čia augusių jaunuo
lių. Kaip ir visada valdyba 
išdavė raportus. Klubas nė
ra labai aktyvus, bet finan
siškai gerai stovi, turi virš 
600 dol. ižde.

Nutarė rengti banketėlį 
gegužės 11 d., kuriame bus 
minima Motinos diena. 
Prašė E. Repšienę prisi
rengti pasakyti prakalbėlę 
apie motinas.

Taipgi išrinko 
į Moterų sąryšio 
ciją, kuri įvyks 
21 d. Delegatėmis 
Repšienę, V. Kvietkauskie- 
nę, S. Tumėnienę, Fremon- 
tienę.

jų, nors pati kilus ne iš 
biedniokų šeimos.

Iš Tampos ir St. Peters
burg© būrelis žmonių susi
rinko į koplyčią su Veroni
ka ant visados atsisveikin
ti, d. V. prie karsto pasa
kė kalbą. Po to palaikai bu
vo sukremuoti ir pelenai 
paskleisti virš jūros Gulf 
of Mexico.

Vikutis

T. SĄJUNGOJ SUŠAUDĖ 
ŽULIKĄ

Maskva. — Moldavijos 
respublikoje buvo suimtas 
drabužių kirpėjas Katzas ir 
sušaudytas. Pasirodė, kad 
pas jį buvo rasta senų auk-r 
sinių rublių, laikrodėlių, 
apyrankių ir kitokių auksi
nių daiktų $132,000 vertėm

delegates 
konferen- 
balandžio 
išrinko E.

Narė

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Liūdna Dvimetinū Sukaktis

1963 m. balandžio 16 d. sukako dveji metai kai mirė

Petras

Norkus

Sn Ihsfrm Nfass
Balandžio 7 d. įvyko Lie

tuvių piliečių klubo banke
tas. Labai buvo pasekmin
gas. Buvo svečių iš apylin
kės miestukų ir net iš Flo
ridos, kurie ten žiemojo.
• Baigiant pietus valgyti, 
pirmininkas J., Petruškevi
čius prisiminė ir apie pir
meivių laikraščius, kaip tai 
“Vilnies” vajų ir kitus, ir 
paprašė, kurie išgali, kad 
paaukotų. Vėliau rinkėjai 
pranešė, kad surinko virš 
$50. Daugiau patys rengė
jai parašys, ką jie daugiau 
tą dieną nuveikė.

Bostoniete

Montrealįs. — Jau atsi
daro Jūrkelis—vandens ke
lias.,

•Didžiu gailesčiu savo širdyse prisimename 
šią liūdną sukaktį.

AGO^TA NORKIENĖ, žmona 
ARTŪRiAS, sūnus 
OLGA, marti
NADINE, anūkė ’
ARTHUR, anūkas ,

Help Wanted—Male

AUTO TRIMMER
Immediate opening. Must be 1st 

class. Excellent working conditions. 
Top salary.

TR. 6-4600. After 5 call TR. 2-2559.
CHESTER, PA.

(30-36)

Maskva. — Tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jugoslavijos 
komunistų santykiai yra 
normališki. Gegužės P i r- 
mosios proga TSRS Komu
nistų partija pasiuntė svei
kinimą Jugoslavijos parti
jai.

Philadelphia Pa
Serga

Namie serga Charles 
Stašis, gyvena R. R. 2, Box 
256, Perkasis, Pa. Jie yra 
geri žmonės, “Laisvės” 
skaitytojai. Jis yra ALDLD 
nariu., Linkiu greitai ir pil
nai palsveikti.

P. Walantiene.

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

v Naujasis Miamės Lietuvių
Socialiu Klubo Namas

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

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai
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

Worcester, Mass.
Sekmadienį, Balandžio-April 21 d., Lietuvių 

svetainėje, 29 Endicott St., įvyks LSD moterų 
komiteto rengiamas banketas-pietūs. Šis banke
tas bus atžymėjimas Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos dviejų metų moterų veiklos sukakties.

Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną.. Apart 
vaišių bus ir muzikalė programa. Kviečiame 
visus atsilankyti.

KOMISIJA

DĖMESIO! DĖMESIO!

Los Angeles, Calif.
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 21 APRIL

SKANŪS PIETŪS
Danish Hall, 1359 W. 24th Street

. Pradžia 1 vai. dieną
turėsime gero valgio, prieskonių, muzikos ir žaismių. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, links
mai praleisti laiką. Susipažinsite su naujais drau

gais, ir pamatysite pažįstamas.
LDS 35 kp. Rengi<no Komisija

5 p.^-Laisvė (Liberty)—Antr., baland. (April) 16, 1963



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Ačiū už paslaugumą 

ir dėmesį
Religinio kulto laikraščio 

ne-“Darbininko” katalikiški 
intelektualai, redaktoriai — 
istorikas Sužiedėlis, litera
tas “vadas’’ Brazaitis., dva
siškis Dabušis ir visapusiš
kas menininkas Jurkus — 
vedamajame “O ko ko” aną 
dieną komentuodami šios pa 
straipos žinią, jog Vytautas 
Žemkalnis sugrįžo, kaip de
ra lietuviui, tėvynėn iš Aust
ralijos, sarkastiškai siūlė ir 
A. Išlaužui keliauti s'au Lie
tuvon. Sakysim, kad A. Iš
laužas ir be šių “o ko ko” 
fanatikų pasiūlymo priesai
ką, naciams vežant jį iš 
Lietuvos, išpildė: sunkiau
siomis sąlygomis, jis buvo 
sugrįžęs gimtajin kraštan. 
Tą patį pirmą vakarą ap
globė amžius mačiusį Ka
tedros bokštą, lankė, atpaži
no tėvynę, neatsidžiaugė lie
tuvių mokslo, meno ir kai
mo žmonių lietuvišku vai
šingumu ir nuoširdumu.

Lietuvoj jau gaminami 
televizorai

Laikraštininkas R. Žemai-' 
tis informuoja, kad Šiaulių 
vienoj įmonėj jau gaminami 
televizoriai vardu “Duby
sa.” Įmonės laboratorijos 
viršininkas Vincas Gurskas 
nurodė, kad šių metų “Du
bysos” bandomos įvairiose 
Lietuvos vietose. Visos TV 
dalys bus gaminamos Lie
tuvoj. Vaizdo kokybe te
levizoriai “nė kiek neužsi- 
leis užsieniams,” užtikrino 
inžinierius. Televizorių įmo
nės direktorius Povilas Mor
kūnas užtikrino kad seriji
nė gamyba prasidėsianti 
dar šių metų viduryje,, o iki 
metų pabaigos užplanuota 
pagaminti apie 2,000. Kai 
įmonės bus pilnai įrengta, 
ji gamins po 1,500 televizo
rių “Dubysa” kasdien, 500,- 
000 kasmet. Įmonėje jau 
šiais metais dirbs 150 inži
nierių, daugumoje Kauno 
Politechn i k o s diplomantų. 
Panevėžyje tuo pačiu me
tu baigiama kineskopų 
(platesnių televizorių) įmo
nė. Gi išeivių spaudoje gar- 
džiuojamasi, kad Amerikoj 
toks inžinierių trūkumas, 
jog karo pramonė t ik ką 
iškeptiems inžinieriams mo
kanti net po $1,000 į mėne
sį, kad gamintų baisiausius 
žudymo įrankius.
Tegul išspausdina tai kuris 

anglosaksų žurnalas!
Maskvoje išeinančiam “Ne- 

delia” (“Savaitė”) žurnale 
Nr. 6 neseniai buvo išspaus
dintas lietuvių liaudies dai
nų pluoštelis: “Kai aš jojau 
per žalią girelę,” “Atskrend 
sakalėlis” ir kt. Dainas iš
vertė žymūs rusų rašytojai 
—A. Prokofjevas ir A. Če- 
purovas. Straipsnis “Lietu
viškos dainos” buvo iliust
ruotas Stasio Krasausko 
piešiniais.

Keiskite nuomonę apie 
šiandieninę Ameriką!

Kažkodėl svetur mus, ame
rikiečius, kokios jie tikybos 
ar tautinės kilmės bebūtų, 
iš senovės priprasta laikyti 
kokiais tai civilizuotais bar
barais. Nuoga akimi prieš 
10 metų atvažiavęs Ameri
kon gali pastebėti milžiniš
ką šalies sukultūrėjimą. Da
bar tai liudija jau ir ekono
mistai, dirbą Stanfordo Ka
lifornijoje Tyrinėjimų Cent
re. Jie rado, kad Ameriko
je šiandien yra daugiau 
skambinančių pianinais ne
gu meškeriotojų, daugiau 

tapytojų nei medžiotojų. 
Dvigubai daugiau amerikie
čių klausosi per radiją kon
certų nei kokių sportinių 
rungtynių. Laivininkų, sli- 
dinėtojų, golfihinkų ir nar
dytojų, visus kartu sudėjus, 
yra mažiau negu tų, kurie 
pastoviai lanko teatrus. Pa
veikslų rinka praėj u s i a i s 
metais padarė 2 miliardus 
apyvartos, o 1970 metais pa
sieks gal net 7 miliardų su
ma. Vis labiau amerikietis c
veržiasi išlieti savo kūry
bingumą.

Tyrinėtojai rado, kad da
bar biznis eina su šiuo po
linkiu kultūron, ir meta mil
žiniškas sumas tokiems 
skelbimams, jų tiekimo bū
dams, kur tiesioginiai ar
ba netiesioginiai puoselėja
ma kūrybinė nuotaika. Ty
rinėtojai mano, kad arti
miausioj dekadoj Amerikoj 
būsią pastatyta apie 1,000 
naujų teatrų virš 4 milijar
dų dolerių sumoj. (Beveik 
60 milijardų vien šiais me
tais bus išmesta karo reika
lams vienoj tik Amerikoj.— 
A. I.) 32 milijonai ameri
kiečių groja kokį nors mu
zikas instrumentą. Apie 1 
milijoną amerikiečių yra fo
tografai mėgėjai. Pusė mi
lijono — mėgėjų aktorių. 
Girdi, daugiau kareivių ap
lanko Modernaus meno mu
ziejų Niujorke negu bet ko
kią kitą vietą, gal tik išsky
rus aukščiausią Empire pa
statą pasaulyje. (Šitai la
bai būdinga tautos kultūrai 
atspėti sąlyga: lank antis 
Lietuvoj, su nuostaba teko 
matyti, su kokiu žingeidu
mu ir kultūringu susidomė
jimu tarybinių karių eks-| 
kursi j a apžiūrinėjo Čiurlio
nio galerijoj ’eksponatus, o 
vėliau Maskvoj — kiek neį
tikėtinai daug kareivių 
lankė tenykštes meno gale
rijas; tai stiprina viltį, kad 
šios dvi galybės nebus iš
provokuotos kitam baisiam, 
iŠsižudymui). Šita žinelė 
čia paduodama su viltimi, 
kad lietuviška spauda nu
stotų politiniais išskaičiavi
mais skelbti klaidingas ži
nias tiek apie JAV, tiek 
apie šiandieninę TSRS.

Vilniuje nauji Mokslų 
akademijos rūmai

Kaip rašo laikraštininkas 
K. Laucius, tos statybos 
pradėtos Vilniuje, prie Ne
ries.

Pedagoginio instituto rū
mai, projektavimo institu
tas. Greta bus Mokslų aka
demijos miesteli.

Trijų hektarų plote stato
mi rūmai institutams, labo
ratorijoms. Tarp jų — ne
didelis parkas. ’

Mokslų akademijos skai
čiavimo institutas įrengtas 
pirmiausiai. Šalia į naujus 
rūmus persikėlė Chemijos ir 
cheminės technologijos in
stitutas, mikrobiologijos ir 
biochemijos laboratorijos.

Dar keleri metai, ir visi 
Mokslų akademijos eksperi- 
metiniai institutai, labora
torijos bus perkeltos į nau
jus rūmus Neries pakrantė
je.

O Mokslų akademijos zo
ologai ir botanikai įsikūrė 
Verkiuose netoli Vilniaus. 
Buvusio Verkių dvaro rū- 
mąi — Stuokos-Gucevičiaus 
kūrinys — architektūros pa
minklas. Jie ir liks tokie, ko
kie buvo. Tik jų vidus taps 
daugiau pritaikytas moksli
niam institutui. Verkiuose 
taip pat atkuriami ir dvarui 
priklausę žuv i n i n k y s t ė s 
tvenkiniai. Juose zoologai— 

žuvų specialistai — atlikinės 
įvairius tyrimus ir' bandy
mus.

Panašus Mokslų akademi
jos centras, kaip Vilniuje, 
prie Neries, statomas ir 
Kaune, Tunelio gatvėje. Ten 
jau turi rūmus statybinin
kai ir architektai. Greta 
auga Energetikos ir elekt
rotechnikos instituto labo
ratorijų k o r p u sas. Ilgai
niui ir kiti Kaune esanti in
stitutai bus perkelti į vie
ną centrą.

Almanachas 
“Muzika ir teatras”

Neseniai Niujorką pasie
kė gražios išvaizdos ir įdo
maus turinio almanachas 
“Muzika ir teatras.” Redak
cinė komisija susideda iš A. 
Ambrazo, J. Gaudrimo, S. 
Surkevičienės, Pr. Treinio. 
“Be probleminių straipsnių 
apie dramaturgiją, teatrą, 
muziką, kinematogr a f i j ą, 
almanache duodama keletas 
kūrybinių respublikos meni
ninkų portretų, keliami in
terpretacijos klausimai, kal
bama apie naują meninės 
iniciatyvos pas i r e i š k i m o 
formą — liaudies teatrus, 
apie vieną žymiausių savi
veiklos kolektyvų—Vilniaus 
Univ e r s i t e t o nušipelnusį 
dainų ir šokių ansamblį, 
s p r e n d žiamos kai kurios 
problemos, vertinant muzi
kinį palikimą.”

Lietuvių kilmės amerikie
čiams almanachas suteikia 
nepaprastai daug įdomios 
kultūrinės informacijos, tai 
begaliniai svarbus leidinys/ 
įgalinąs tikrąjį pasaulio lie
tuvių kultūrinį ryšį. Būtų 
linkėtina, jei aimana c h a n 
būtų pakviesti rašyti ir sve
tur gyveną lietuviai kultū
rininkai.

Pirmajam almanacho nu
meryje rašo J. L a n k u t i s j 
“Nauji pradai mūsų drama
turgijoje,” I. Levinienė-“V. 
I. Leninas mūsų teatrų sce
noje/’ A. Gabrėnas — “Ilgai 
negęsta žiburiai,” apie Kau
no mokytojų namų liaudies 
teatrą ir kt.
Seka diskusijas Maskvoj ir 
Lietuvoj kultūros reikalu
Lietuviai kultūrininkai su 

didžiausiu susidomėjimu se
ka Tarybų Sąjungoje ir Lie
tuvoje vykstančias diskusi
jas tarp politikų ir kultūri
ninkų “idėjiškumo ir meni
nio meistriškumo” klausi
mais. Jei reakcionieriška 
spauda labai greitai išveda 
visokiausius daleidimus, tai 
verta yra nuomonė, užgi- 
rianti dabartinės tarybinės 
vyriausybės politiką viešo
mis diskusijomis spręsti to
kias svarbias problemas.

Balandžio 5 d. tilpo ypač 
įdomus Lietuvos KP Cent
ro Komiteto sekretoriaus A. 
Barkausko pranešimas.. Tik
riausiai šiame laikraštyje 
tilps platesnės šio praneši
mo iškarpos. Sekr. Bar
kauskas išskyrė rašytoją R. 
Lankauską už jo romane 
“Vidury didelio lauko” per
dėtą “pesimizmą,” dvasinę 
apatiją, beperspektyvi š k u -' 
mą,” dailininką V. Kisa
rauską — už per didelį dė
mesį “koloritui, ritmui, spal
vų deriniams/’ S. Aleškevi
čių tę — už iliustracijas E. 
Mieželaičio knygai “Auto
portretas — Aviaeskizai.” 
Girdi, “dalį iliustracijų su
daro suglebę, kažkokie be
formiai kūnai, iškraipyti, 
neestetiški veidai; nuo jų 
dvelkia pesimizmas ir niū
rumas.”

Siekia geros draugiškos 
kūrybinės nuotaikos

Barkauskas nurodė, kad 
tikrasis menininkas yra tik 
tas, kas -palaiko kuo glau-|

Niujorkiečiai kovoja prieš 
planuojamus taksus

Kasdien šimtus tūkstan
čių protesto laiškų ir atvi
rukų laiškanešiai atneša į 
miesto rotušę, adresuoja-
mų majorui Wagneriui. 
Kas tie do laiškai?

Piliečiai pro testuoja 
prieš Wagnerio pasimojimą 
pakelti t. vad. Sales taxes 
(mokesčius už pirkinius). 
Ligi šiol niujorkietis, pirk
damas krautuvėje, sakysi
me, už dolerį kokią prekę, 
turi mokėti miestui tris 
centus taksų. Dabar miesto 
majoras ryžtasi tuos tak
sus pakelti iki 4 centų nuo 
dolerio. ‘ Keturi procentai 
mokesčių už pirkinius! Tai 
negirdėtas dalykas!

Protėštuoja prieš tai ne 
tik eiliniai žmonės, o ir 
krautuvių savininkai.

Na, o miesto majoras, su
projektavęs sales taksų pa
kėlimą, išvyko į Nassau 
atostogų!..

Majoras Wagneris, aiš
ku. pirmiausia turėjo gau
ti iš valstijos seimelio leidi
mą taksams pakelti. Seime
lį (Assembly) valdo res
publikonai, bet jie 
nepašykštėjo majorui šitos

"Lietuvos Aidai”
Gegužės 5-tą, Schwaben 

Hall, Brooklyne Aido cho
ras statys scenoje “Lietu
vos Aidai”, 2-jų aktų ope
retinį vaidinimą.

Pirmame akte bus suvai
dinta, kaip . Lietuva atrodė 
prieš virš 50 metų. Antras 
aktas i parodys, kaip Lietu
va atrodo šiandien. Bus at
likta su muzika ir daino- 

, mis. ■ ’'
! Dainų ę s .šie-, i.solistai: 
Augustinas ’ Iešmantą, /Ele
na Brazauskienė, Aleksan
dras Velička, Nellie, Ven- 
tienė ir; Viktoras Bękeris. 
Taipgi bus J. due tai, kvarte
tas, Moterų- ir Vyrų chorai. 
O svarbiausias, dalykas, tai 
visas Aido choras. Visai 
programai režisuoja ir va
dovauja Mildred Stensler, 
Aido choro mokytoja.

Kviečiam visus New Yor
ko ir plačios apylinkės lie
tuvius gegužės 5-tą rezer- 
vuotis dėl .Aido choro ope
retės.

J. G.

Sveikina
“Brangioji Lillian ir 

‘Laisvės’ personalas —Svei
kiname iš šito puikaus va
karų miesto (Berkeley, Ca
lif.) Linkime jums geriau
sios sėkmės — pasirašo: 
Mildred Friberg, Violet ir 
Al Trask, Joe ir Sonia Ka- 
ross, J. ir M. Mozuraitis, V. 
U. Burdai, Annie Mūgia- 
nis, Alex'rMugianis.”‘

Nors atyirukas išsiųstas 
iš Berkeley miesto, bet visi 
viršminėti * asmenys yra 
sanfranciskiečiai, išskiriant 
“Vilnies” knygvedę Mild
red , kuri šiuo laiku sve
čiuojasi vakaruose. Ačiū 
mielieji prieteliai, kad nepa
mirštate pasveikinti. Kaip 
būtų malonu jus visus vėl 
kada nors pamatyti.

Lilija Kavaliauskaitė

džiausius ryšius su gyveni
mu, gyvena liaudies ir par
tijos interesais. Ir nurodo: 
“Mūsų menininkai, visa 
liaudis dėkingi Komunistų 
partijai už tai, kad ji laiku, 
principiškai ir kantriai iš
aiškino trūkumus, kad nu
brėžė aiškias gaires atei
čiai ... koųiunist i n e i atei* 

|čiai.”

dovanos; jų manymu, tai 
politinė virvė, kuria majo
ras Wagneris nori (politiš
kai) pasikarti—lai kariasi.
Be£ žmonėms tai nėra juo
kas. Jie protestuoja ir pro
testuos.

šiandien, kai gyvenimo 
produktų kainos vis kyla ir 
kyla, kai gyvenimas vis 
sunkėja, žmogus priverstas 
skaitytis su centu. Ir niu
jorkiečiai, apkrauti viso-
kiais mokesčiais, mano, kad 
Wagneris neturi daryti to, 
ką jis daro.

Beje, niujorkiečiai dar
bo žmonės pasisakys prieš 
miesto gaspadoriaus pla
nuojamus taksus ir Gegu
žės Pirmąja savo masinėje 
demonstracijoje, kuri įvyks 
Union skvere, Manhattane.

Ruoškimės patys ir ra
ginkime kitus dalyvauti to
je demonstracijoje. Tarki
me vieningai savo balsą už 
taiką, už konstitucinių lais
vių gynimą, už lygias teises 
negrams, taipgi priėš mies
to administracijos pasiry
žimą pakelti mokesčius už 
pirkinius!

Ns;

FILMAI
THE COURTSHIP OF 

EDDIE’S FATHER
Pasitaiko, kad menkos 

vertės filmai turi daf šio
kį tokį pasisekimą, kuomet 
veikalo sąstate dalyvauja 
gabus jaunuolis. Jo, talen
tinga vaidyba patraukia 
žiūrovo akį ir suteikia ma
lonumą sekti filmo /eigą.

Šiame filme kaip tik pa-
sireiškia, toks supuolimas,; ™as įvyks šeštadienį, balandžio (April) 27, 1963, savame
kuomęt . jaunąs berniukas 
Eddie, kokių devynerių ;me- 
tų, netekęs motinos, bando 
suieškoti savo tėveliui nau
ją gyvenimo draugę ir tuo 
pačiu kartu sau kitą moti
ną. ' / :

Jis studijuoja, savo vai
kiška galvosena, visas mo
teris, su kuriomis jo tėve
lis susitinka ir daro komėn- 
tarus apie jų ijšmierą, gro
žį ir būdą. Eddie padaro ir 
tokias išvadas: jei moteris 
turi siauras akis ir pilną 

' krūtinę — reiškia ji bloga 
ir nerimta; gi, moteris su 
gražiom apvaliom akimis ir 
maža krūtine yra rimta ir 
turėtų būti gera tėveliui 
žmona ir maloni jam moti
na.

Su tokiom, taip vadina
mom, išvadom, Eddie pri
veda ir prikalba tėvelį ves
ti tą moterį, kuri jam ge
riausia patinka.

Tema labai paviršutinė. 
Atrodo x nenormalu, kad 
jaunas berniukas pamirštų 
greičiau savo motiną, nei 
kad jo tėvelis sąvę žmoną. 
Vyras sielojasi dėl 
savo žmonos staigios mir
ties, o sūnelis jau ieško sau 
kitos motinos.

Tačiau reikia pasakyti, 
kad berniuko rolę labai vy
kusiai atlieka žinomas tele
vizijos aktorius iš “Andy 
Griffith” serijų —Ronny 
Howard. Tik jo talentinga 
vaidyba priduoda šiam fil
mui šiek tiek svarbos.

“The Courtship of Ed
die’s Father” dabar rodo
mas Victoria teatre, Broad
way ir 46 St., New Yorke.

H. F.

Mirė Nikalojus Rybako
vas, redaktorius rusų ca- 
ristų savaitraščio “Rosija”. 
Rybakovas, buvęs caro ar
mijos pulkininkas, vėliau 
kariavo prieš Tarybų Rusi* 
ją Kolčako armijos eilėse.

Dr. Jono Stanislovaičio 
prelekcija ir paveikslai

Šį sekmadienį, balandžio 
21 d., “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke, įvyks labai įvairus pa
rengimas :

Dr. Jonas Stanislovaitis 
duos prelekciją apie žmonių 
sveikatą ir rodys paveiks
lus. Jaunuoliai duos muzi
kos ir deklamacijų. Ir bus 
pagerbti mirę LLD 185 
kuopos nariai.

Pradžia 2-rą valandą po
piet.

Būkime visi. J. G.

NAUJOS RŪŠIES 
LAIVELIAI

. Prieš kiek laiko buvo ra
šyta, kad Tarybų Sąjungo
je pasigamino nemažus lai
vus, kurie greitai plaukia 
upių ir jūrų paviršiumi. 
Volgos upe plaukioja “Čai- 
ka” laivas, kuris turi lėktu- 
višką variklį ir per valan
dą daro 60 mylių.

Dabar jau ir New Yorko 
uoste panašios rūšies iš
bandė laivelį “Albatros”, 
kuris plaukia vandens pa
viršiumi. Pirmieji bandy
mai gerai pavyko.

Igor Cassini, Hearsto ko- 
lumnisto. moteris mirė nuo 
per didelio paėmimo miegui 
tabletėliu.

Lietuvių Namo Bendrovės 
Šerininkų suvažiavimas^ 

balandžio 27-tą
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės— 

Lithuanian Building Corporation — šerininkų suvažiavi-

DU ŽODYNAI JUMS

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

LAISVE a
I 

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

namė, 102-04 Liberty Avenue, (įėjimas iš 102 St.), Ozoriė 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. pbįJiet.
1 Labai švarbū šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės .dalyvauti/gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nės' būtinai reikalinga atstovauti virš. 50 pro
centų parduotu Šerų.

Jeigu jūs negalėsite šiame suvažiavime dalyvauti, 
tai būtinai išpildykite laiiške jums prisiųstą Proxy. Jūs 
galite įgalioti,. ką tik norite.

Laiškai išsiuntinėti visiems šėrininkams, kurių ad
resus Bendrovė turi. O tie šėrininkai, kurie negausite 
pakvietimų suvažiavime dalyvauti, tai tuojau prisiųskite 
savo adresus, tada bus pasiųsti jums pakvietimai.

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai bus pavaišinti.
V Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai: 
Lithuanian Bldg. Corp., Inc., 102-04 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

Lietuvių Namo B-vės Direktoriai

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei* išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

■M

6 puil.-Lalrri (Liberty)-Antr., balanda (April) 16, 1963

PRANEŠIMAI J
LOS ANGELES, CALIF. N

Sekmadienj, balandžio 21 d., fvyks 
pramoga su visais mėgiamais pietu
mis, 1 vai., Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Rengia LDS 35 kuopa. 
Atsilankę, be skanių patiekalų, su
sitiksite su draugais, susipažinsite 
su naujais. Žaisdami, pasišokdami, 
linksmai praleisite laiką ir parem- 
site organizaciją, kuri šelpia ligoje/ 
ir patarnauja gyvenimo saulėleidyje.

Rengimo Komisija (29-3Q)

ST PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia Velykų mar

gučių banketą, kuris jvyks sekma
dienj, Balandžio-April 14 d. Sis 
banketas bus nepaprastas, nes tai 
bus tradicinis Velykų margučių ban
ketas. Taipgi bus patiekta labai ge
ri Velykų pietūs. Tas viskas atsibus 
visiems gerai žinomoj vietoj — Laiš
kanešių svetainėj, 314 15th Avė. Se. 
P.radžia 12 vai. dieną. Pasivalgidis 
gerų pietų, bus šokiai ir kiti pajti- 
Jinksminimai. Kviečiame visus 
silankyti.

Rengimo komitetas (28-30)

BROOKLYN, N. Y.
KLUBIETĖMS j 

Moterų Klubo narių su-' 
sirinkimas* įvyks trečiadie
nį, balandžio 17 d., 7:30 vai. 
vakare, Laisves name.

Kviečiame visas nares 
dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų. VALDYBA

KVIEČIA Į PARODĄ/
May Stevens - Baranikie- 

nės paveikslų paroda atsi
darys šį šeštadienį^ balan
džio 20-tą, nuo 3 iki 5 vai.

Į atidarymą dailininkė ir 
parodos rengėjai kviečia 
visus Laisvės skaitytojus. 
Adresas: ROKO galerija, 
867 Madison Ave. N .York.

i




