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KRISLAI
Martynas Mažvydas 
Sveikiname!
Kodėl ne “Our Lady

of Vilnius”?
Gegužės 26 d. Čikagoje

— Rašo R. Mizara —

šiandien sukanka lygiai ke
turi šimtai metų, kai mirė 
Martynas Mažvydas, pirmo
sios lietuviškos knygos auto
rius.

Jis mirė 1563 m. gegužės 21 
d. Ragainėje.

M. Mažvydas buvo evange
likų liuteronų kunigas. Jo pir
moji knyga — “Katekizmo 
prasti žodžiai” buvo išleista 
1547 metais Karaliaučiuje.

ši knyga šiuo metu Lietuvo
je vertinama labiau negu tuo
met, kai ji buvo išleista. Tai 
didelis šaltinis mūsų kalbai ge
riau pažinti, sužinoti, kaip lie
tuviai kalbėjo prieš keturis 
šimtus metų.

Jei Martynas Mažvydas šian
dien atsikeltų iš kapo, jis 
džiaugsmu pravirktų, pamatęs, 
kMžp Tarybų Lietuva įvertina 

darbus, kaip šiandien Lie
tuvoje plačiai pasklidęs rašy
tas lietuviškas žodis!

Niekad pirmiau Lietuvoje 
nebuvo leidžiama tiek lietuviš
kų kyngų (ir tokiais tiražais), 
kaip nūnai, tarybiniais laikais!

MAJORAS LG. COOPERIS 22 KARTUS APSKRIDO ŽEME!
Pasaulio dėmesys j TSRjTįvargęs, © smagus

ir Kinijos pasitarimą
Maskva. — Dienraštis tartasi išlyginimui ideolo- 

“Pravda” paskelbė, kad pa- ginių skirtumų tarp TSRS 
sitarime su Kinijos komu-, ir Kinijos komunistų, ku- 
nistų vadais TSRS Komu-! riais pasidalinimo pasireiš- 
nistų partijos delegacijai 
vadovaus Michailas Suslo
vas. Taipgi dalyvaus Juri
jus Andrapovas, kuris tvar
ko santykius su broliško
mis partijomis, Borisas Po
nomarevas, Leonidas Iličie- 
vas, ir dar keli kiti 
nistų vadai.

Iš Kinijos atvyks
linga delegacija su Komu
nistų partijos generaliniu 
sekretoriumi priešakyje.

Pasitarimai. įvyks Mask-' ga kapitalistiniam 
voje liepos 5 dieną. . Bus liui.

komu-

skait-

kė ir kitose partijose. Dau
gelio šalių Komunistų par
tijos reikalavo, kad įvyktų 
TSRS ir Kinijos komunistų 
vadų pasitarimas ir tuos 

i nesusipratimus pašalintų.
Kapitalistinis pasaulis la

bai nepasitenkinęs, k a d 
| TSRS ir Kinijos komunis
tai tariasi. Mat, pasireiš
kęs tarp komunistų minčių 
skirtumas—silpnino jų jė- 

įgas ir įtaką, o tai naudin-
• I 1 • . • •

NEGALĖJO NUVERSTI 
HAITI VALDŽIOS

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
prisipažino, kad su Domini
kos grasinimais negalėjo 
nuversti dabartinės Haiti 
respublikos valdžios. Dikta
torius F. Duvalier pradėjo

Martynui Mažvydui gyve
nant, abejoju, ar Amerikoje 
buvo įkėlęs koją nors vienas 
lietuvis.

O šiandien čia jų gyvena
šimtai tūkstančių, ir jie lei- naują “prezidento” šešerių 
džia lietuvišką spaudą ir kny- metų terminą. JAV Valsty- 
gas.

Štai mūsų Literatūros Drau
gija jau išleido apie 70 viso
kiais pavadinimais knygų.

Štai mūsų laikraštis “Lais
vę” jau gyvuoja 53-iuosius me
tus!

bes departamentas sako, 
kad iš naujo persvarstys 
JAV santykius su Haiti.

ra-

pašau-

Už sulaikymą JAV 
agresijos Vietname

Maskva. — Čionai lanko-!
si Pietų Vietnamo Liaudies I .

grgz© astronautas
Cape Canaveral, Fla. — pavargęs, bet linksmas, at- 

Po 22 apskridimų aplinkui likęs istorinį žygį.
Žemę Ramiąjame vandeny
ne 115 mylių į pietrytus 
nuo Midway salos nusileido 
astronautas J 
Gordonas Cooperis.

Jo satelitas “Mercury 
Faith-7” skraidė per 34 va
landas ir 20 minučių, atlik
damas apie 600,000 mylių.

Satelitas įrengtas buvo 
taip, kad baigiantis skrajo
jimui, arba esant reikalui, 
jį būtų galima radijo ban
gomis nuleisti duodant sig
nalą nuo Žemes, arba iš jo 
vidaus veikiant pačiam ast
ronautui. Radijo įrengimai 
sugedo, tai satelitą nuleido 
patsai majoras Cooperis. •/

Nusileidimo srityje buvo 
26 Jungtinių Valstijų karo 
laivai, jų tarpe lėktuvnešis 

;” ir pora šimtų 
| lėktuvų. Kapsulė nusileido

Afrikos žmonės piktinasi 
puolimais ant negrų

Ar pagalvojo M. Mažvydas, 
kad jo “Katekizmas,” net pra
ėjus keturiems šimtams metų 
po jo mirties, lietuvių tautos 
bus taip įvertintas?

Abejoju, ar jis pagalvojo, 
kad praėjus keturiems šim
tams metų po jo mirties socia
listinėje Lietuvoje taip sukles- 

mokslas ir kultūra, kaip ji 
^iandien klesti!

Washingtonas. — U. S. 
Court of Appeals atmetė 
Subversyvio bordo kaltini
mą prieš Nationai Council 
of American-Soviet Friend
ship, būk ta organizacija 
yra “komunistų fronto or
ganizacija”.

Didelis pasiruošimas
Jungtinės Valstijos prie 

majoras L. šio žygio ilgai ir stropiai 
ruošėsi, nes norėjo parody
ti, kad jos erdvių užkaria- 

• vime eina netoli Tarybų 
! Sąjungos. 1962 metais, rug- 
piūčio 11-15 dienomis, tary
biniai kosmonautai erdvių 
laivuose atliko didžiausius 
žygius. Tada Popovičius 
skraidė beorėje erdvėje ap
linkui Žemę per 71 valandą 
ir atliko 48 apskridimus, gi 
Nikolajevas skraidė 95 va
landas ir atliko 64 apskri
dimus aplinkui Žemę.

Prie pagaminimo “Mer
cury satelito ir įrengimų 
dalyvavo virš 4,600 įvairių 
firmų. Vien už pagamini
mą 20-ties “Mercury” kap
sulių kompanijai buvo su
mokėta $145,000,000. Kada

Paryžius. — Čionai spau
da pateikė žinių, kaip Afri
kos liaudis labai pasipikti
no puolimais ant negrų 
JAV pietinėse valstijose. 
Laikraščiai ž y m i, kad 
“JAV vyriausybė pamiršo, 
jog dabar pasaulis gyvena 
skirtingomis sąlygomis, ne
gu prieš 100 metų, Įvykis 
Alabamoje atsiliepė visoje 
Afrikoje, kur dabar yra 
virš trisdešimt nepriklau
somų valstybių.

Užpuolimai ant
pietinėse valstijose, Domi
nikos, kurios užnugaryje 
stovi Jungtinės Valstijos, 
pasikėsinimas prieš negrų

negrų

respubliką Haiti—labai pa
kenkė JAV politikai.

Tas atsiliepė ir Europo
je, bet daug skaudžiau Af
rikoje ir Azijoje. Mat, 
Jungtinėse Valstijose ne tik 
negrai dar neturi lygių tei
sių su baltaisiais, bet iš vir
šaus žiūrima ir į Azijos 
žmones.

Nashville, ^enn. — Neg
rai demonstravo prieš jų 
persekiojimą. Policija areš
tavo 34 demonstrantus.

Raleigh, N. C. — Polici
ja areštavo 15 negrų stu
dentų, kurie protestavo 
prieš jų persekiojimą.

fronte pirmininkas Huen i vandenį penkios > mylios tai buvo pagaminta, tai as-
Hotojus. Jis pateikė ilgą 
straipsnį “Pravdai”, kuria
me, tarp kitko, rašo:

“Kiekvieną dieną tūks
tančiai Jungtinių Valstijų 
bombų ir kanuoliu sviedi
nių naikina mūsų 
liūs ir kaimus. Daugelis ra
jonų jau visai išdeginti... 
Mes troškome taikos ir da
bar jos trokštame... Mes 
pasirengę taikos keliu su
reguliuoti šalies reikalus, 
bet pirmoji sąlyga — JAV 
turi sulaikyti savo inter- 

| venciją”.

IŠ VISO PASAULIO
I Koratas, Tailandas. — Į 

’ Visas kultūringasis pasaulis’Tailando karalystę pribuvo 
sveikina astronautą majorą L f,200 Jungtinių Valstijų 
Gordoną Cooper į, erdve ap- marininkų. Jų atvyks dau-
skridusį dvidešimt du kartu 
mūsų žemę per 34 valandas.

Mes taipgi jį širdingai svei
kiname.

Taip, šis jo žygis nėra pir
mas ir pranašiausias: tarybi
niai kosmonautai atliko kur 
kas pranašesnius žygius; tary
binis mokslas kur kas toliau 
šiuo atžvilgiu yra pažengęs už 
amerikinį. Bet tai nesumenki
na šio žygio svarbos.

giau ir jie laikys militari- 
nius pratimus.

Pa

nuo numatytos vietos. Pir
miausiai ji buvo užkabinta 
prietaisais iš malūnsparnio, 
kad nenuskęstų, o _ paskui . Cooperio žygig> taį vigQ_ 
buvo pritraukta prie lėk- je galyje per televizorius 
tuvnešio ir iškelta ant jo | rodoma, kad publika geriau 

buvo suprastų žygio operaciją.nneste- cieni0< Aastronautas

Kanbera, Australija. — 
Beveik pusė Australijos 
prieplaukų stovi tuščios— 
labai sumažėjo laivų at
plaukimai.

Atėnai. — Kada čionai 
lankėsi Prancūzijos prezi-Paryžius. — Prancūzija

ir Japonija pasirašė šeše-'dentas De Gaullis, tai jo as- 
rių metų prekybos sutartį.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika ginkluos Je
meno respublikos jėgas.

mens apsaugai veikė 20,000 
kareivių ir policininkų.

Mes jau rašėme, kad vysku
pas Brizgys renka iš parapijie
čių dolerius įtaisymui koply
čios vienoje Washingtono ai
rių bažnyčioje.

Brigys pasimojo tam tikslui 
surinkti 325,000 dolerių. Mi
nėtoji koplyčia būsianti pava
dinta : Our Lady of Šiluva.

Andai vienas žmogus Brook
lyn© “Vienybėje” Brizgiui pa
statė tokį klausimą: tai kodėl 
koplyčios nepavadinti “Our 
Lady of Vilnius”? Panašų 
klausimą stato ir tūlas asmuo 
^Keleivyje.”

Na, kas atspėsite—kodėl ne 
WOur Lady of Vilnius”?. .

koplyčios” statyti. Jie sako : 
“Vilnius — mūsų, o ne litvi- 
nų...”

Na, ir lietuviškieji klerika
lai nusilenkė prieš nusibankru
tavusius šlėktas!

Net baisu pamislyti, kaip 
dvasininkija išnaudoja nesusi
pratusius žmones!. .

Londonas. — Šimtai ang
lų demonstravo reikalauda
mi pašalinti iš Anglijos 
JAV atominius submari- 
nus.

Washingtonas. — Angli
ja sutiko, kad JAV įsireng
tų karo laivyno bazę Baha
mas salose. Įrengimui bus 
išleista $95,000,000.

Lenkiškieji kunigai ir nusi- 
špicavę šlėktos — lenkų tau
tos atplaišos — neleidžia to- 
kiuo pavadinimu “lietuviškos

Gegužės 26 d. visi keliai ves 
į Čikagą, Į iškilmingą L. Prū- 
seikai paminklo atidengimą 
Lietuvių tautinėse kapinėse.

Mūsų laikraštį “Laisvę’’ to-/ 
se iškilmėse atstovaus Antanas 
Bimba.

Leonas Prūseika visą savo 
gyvenimą pašventė kovai, kad 
lietuvių tauta būtų laisva ir 
laiminga, kad žmonija gyven
tų be ponų ir išnaudotojų.

T. SĄJUNGA SUŠAUDĖ 
ŠNIPĄ PENKOVSKĮ
Maskva. — šnipas Olegas 

Penkovskis, kuris su JAV 
ir Anglijos ambasadų na
riais šnipinėjo ir perdavi- 
nėjo, žinias apie TSRS gy
nybą, jau sušaudytas.

Jis buvo 44 metų am
žiaus. Teisme prisipažino 
prie išdavystės ir įvardino 
10 asmenų iš JAV ir Ang
lijos ambasadų, su kuriais 
bendrai veikė.

tronautas atliko bandymus, 
jų tarpe net nusileidimą į 
okeaną. Visa tai buvo nu
filmuota, o dabar, kada įvy-

Lietuvoje pasirodė vėl Bimbos knyga
Vilniaus knygynuose pa

sirodė žinomojo JAV pa
žangiųjų lietuvių veikėjo, 
Vilniaus Universiteto istori
jos mokslų garbės daktaro 
Antano Bimbos stambi 552 
puslapių marksistinė, moks
linė studija “JAV Darbinin
kų judėjimo istorija.” Šia
me veikale, pirmą kartą iš
leistame 1925 metais, Ant. 
Bimba vienas pirmųjų pla
čiai marksistiškai išnagri
nėjo JAV darbininkų judė
jimo istoriją. Knyga turėjo 
didelį pasisekimą, net keli 
jos leidiniai pasirodė anglų 
kalba JAV-ose ir Anglijoje. 
1930 metais šis Bimbos vei
kalas buvo išleistas Mask
voje rūsy kalba. Knyga pa
pildyta nauja medžiaga. Iš
viso joje yra trisdešimt pen
ki skyriai.

Tris paskutinius skyrius 
autorius paruošė specialiai

Pakriko Pakistano 
ir Indijos derybos

Karačis, Pakistanas. 
New Delhi jau grįžo
kistano Užsienio ministras 
Zulfikaras Ali Bhutto. Jis 
sako, kad Pakistano ir In
dijos pasitarimai Kašmyro 
reikalais visai pakriko, nes 
su Indija negalėjo susitar
ti.

Kašmyras yra tarp Indi
jos, Pakistano, Afganista
no ir Kinijos. Kinija laiko 
jo dalį Ladakhą, tik apie 
12,000 ketvirtainiškų my
lių, o apie 240,000 ketv. my
lių pusiau valdo Indija ir

šiam naujam knygos leidi-[ Pakistanas, bet jų siena 
niui. “Tikiu, jog ši knyga'nėra tikrai nustatyta, 
padės Tarybų Lietuvos žmo
nėms geriau susipažinti su 
Jungtinėmis Amerikos Vals
tijomis ir jų liaudimi,” rašo 
A. Bimba veikalo pratarmė
je. Knygos pabaigoje iš
spausdintas platus jos re
daktoriaus Roberto Žiugž
dos apžvalginis straipsnis 
apie autorių ir jo veikalą. 
Knygoje yra pavardžių, ge
ografinių bei kitų pavadini
mų rodyklės. Veikalą išlei
do Lietuvos TSR Politinės 
ir mokslinės literatūros lei
dykla. Knygos tiražas 3,- 
000 egzempliorių.

Vaivutskas

Lietuviškos dainos festivalis 
pavyko puikiausiai

Worcester, Mass. — Pra
ėjusį sekmadienį, gegužės 
19 dieną, čionai Lietuvių 
Meno Sąjungos Antrosios 
apskrities suruoštas dainos 
festivalis buvo vienas iš 
pačių šauniausių menininių 
parengimų mūsų pažangio
sios veiklos istorijoje. Pro- 

Maskva. — Tarybų Są- grama buvo plati ir meis-

Berlynas. — Jugoslavija 
reikalauja iš Vokietijos De
mokratinės Respub likos 
$50,000,000 už vokiečių pa
darytus nustolius karo me
tu.

visą laiką buvo aukščiau
siame pakilime. Usteriečius 
reikia nuoširdžiai pasvei
kinti už jų įdėtą didelį ir rū
pestingą darbą į šį parengi
mą.

Apie, šio nepaprasto są
skrydžio programos išpil- 
dytojus parašys mūsų spe-

junga kreipėsi į visas Lao-1 riškai išpildyta. Na, o pub-1 c^a^us korespondentas A. 
so grupes ragindama veng- likos buvo pilnutėlė didžiu- Kandraška 
ti susirėmimų. lė sale ir jos nuotaika per

s e k a m u o se 
“Laisvės” numeriuose.

Saigonas. — Partizanai 
užpuolė valdžios sunkveži
mių grupę, Kovoje jie už
mušė 21 kareivį, 25 sužeidė. 
O sunkvežimuius pačiupo 
su ginklais, amunicija, ir 
maisto reikmenimis.

Vėliausios žinios
Cooperio žygį pirmiau

siai pasveikino TSRS kos
monautai. Tarybinė spauda 
plačiai rašė, o radijo ir te
levizijos komentatoriai aiš
kino. Visos socialistinės ir 
kapitalistinės vals t y b ė s, 
taipgi žymūs asmenys, pri
siuntė JAV ir Cooperiui 
sveikinimus, jų tarpe ir po
piežius Jonas XXII-iasis.

Johannesburgas. — Su
vienytos Pietų Afrikos val
džia sutiko, kad kiniečius 
jau galima priimti į tas pa
čias ligonines, kur gydosi 
baltieji.

Beirutas. —Atvykę žmo
nės ir Kurdistano sako, 
kad Irako karo lėktuvai 
bombarduoja ir degina kur
dų gyvenimo namus.

Vientiane. — Laoso deši
nieji susitarė su partiza
nais ir pertraukė mūšius.

ženeva. — JAV ir TSRS 
delegatai svarsto naujas 
sąlygas atominių ginklų už- 
drudimui.

Bona. — Vakarų Vokie
tija areštavo šešis komu
nistų koresponden t u s iš 
Italijos, Bulgarijos ir Rytų 
Vokietijos.

Maskva.—JAV pirminin
kas atominių reikalų komi
sijos atskrido į TSRS. Lėk
tuvas “B-707” iš Washing
tono į Maskvą atskrido per 
8 valandas ir 38 minutes, 
padarydamas virš 5,000 my
liu.

Paterson, N. J. — Iškilus 
gaisrui, miesto kalėjime su
degė trys kaliniai.

Havana. —Atplaukė JAV 
laivas su medikamentais.

Chicago. —Gegužės 15 d. 
praūžė lietaus ir perkūni
jos audra. Vėjas buvo 100 
mylių per valandą. Sužeidė 
virš 20 žmonių.

Rabatas. — Gegužės 17 
dieną marokiečiai išrinko 
naują parlamentą.

Urawa, Japonija. — JAV 
bombonešis “B-57” nukrito 
ant ligoninės ir sužeidė 14 
sergančiųjų.

Londonas. — Anglija 
plės užsienio prekybą.
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Svarbi konferencija
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 15 D. Maskvoje įvyks kon- 

ferencija, šaukiama apsvarstyti ideologinius skirtumus 
tarp Kinijos ir Tarybų Sąjungos komunistinių partijų.

Minėtoje konferencijoje tarybinei delegacijai vado
vaus Michailas A. Suslovas, prezidijumo narys; delega
cija bus didelė, jon įeina net trys CK sekretoriai.

Kinijos Komunistų partijos delegacijos vadovas 
bus Teng Hsiaopingas, tos partijos CK generalinis sek
retorius.

Ši konferencija žada būti labai svarbi; gal jai pa
vyks padaryti galų tiems ginčams, kurie vyko per pas
taruosius kelerius metus. Kiekvienam juk aišku, kad 
Kinijos Liaudies Respublikai vadovauja Komunistų par
tija, taip pat Tarybų Sąjungos priešakyje stovi Komu
nistų partija. Kai tarp šitų partijų vyksta ginčai, dispu
tai, tai kenkia visam pasauliniui komunistiniam judėji
mui. '

Pačios didžiausios komunistines partijos Vakaruo
se ir daugelyje kitų kraštų užgiria TSKP politika, bet 
yra kažkurių šalių, kur komunistinės partijos palaiko 
Kinijos Komunistų partija.

“Solidarumas”
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ nedideliame Ispanijos mie

ste Meridoje buvo suvažiavę į “svarbių konferencijų” 
Ispanijos ir Portugalijos fašistiniai diktatoriai: Fran
co ir Salazaras.

Oficialiai neskelbiama, kų jiedu svarstė, bet jaučia
ma, kad buvo svarstytas Portugalijos kolonijų Afriko
je klausimas. Portugalijos imperialistai, nekreipdami 
dėmesio į Jungt. Tautų ir viso pasaulio žmonių balsų, 
vis tebelaiko pavergusi milžiniškas Afrikoje kolonijas. 
Ispanijos fašistas Franco Salazarų tuo klausimu tebere
mia.

Po konferencijas buvo paskelbtų.-tik 'tiek, kad kon? 
ferencija praėjo‘“solidarumo nuotaikoje.”

Kaip ten bebūtų, nežiūrint, kų fašistiniai 
riai bekalbėtų, kaip jie besitiešytų, pavergti 
žmonės išsilaisvins, susilauks tautinės laisvės
klausomybės. Pridėti tenka dar ir tai, kad anksčiau ar 
vėliau ir visas Iberijos pussalis bus laisvas: liaudis fa
šizmų nuvers abiejuose kraštuose.

KUR PROF. K. PAKŠTO 
PINIGAI?, KLAUSIA 
PAKŠTIENĖ 

l

Brooklyno pranciškonų 
laikrašty Janina Pakštienė, 
mirusiojo prof. Kazio Pakš
to žmona, rašome

Praėjo jau tiek daug laiko, 
o vis dar neturiu žinios, kaip 
yra su mano vyro pinigais? 
Kokios sąskaitos yra apmokė
tos? Kas paliko iš palikimo. 
Advokatai iš Steubenvillės per 
visą eilę mėnesių man nedavė 
jokio atsakymo, arba jie buvo 
nieko nesakantys.

Toliau:
Sueina jau treji metai nuo 

mirtiess a. a. mano vyro. Jo 
kapas be kryžiaus, be jokio 
katalikiško ženklo.

Kiek tai liečia mus, šis 
Pakštienės balsas, nesudaro 
nei gailesčio, neigi susirū
pinimo. “Ne mūsų bulvės— 
ne mūsų kiaulės,” sako 
žmonės. K. Pakštas buvo 
biaurus reakcionierius,, nie
kinantis visa, kas pažangu, 
kas dora, kas darbo žmo
nėms brangu. Pažymime šį 
faktų tik tam, kad parody
tum, kas darosi pas kleri
kalus. “Kaip yra su mano 
vyro pinigais,” klausimas, 
pasakantis labai daug. Kas 
juos maumo ja? Kodėl apie 
tai nieko nesako Janinai 
Pakštienei? Štai, kas svar
bu!

diktato- 
Afrikos 

ir nepri-

TOGLIATTI IŠRINKTAS 
ITALIJOS 
PARLAMENTAN

TSRS žinių agentūra pra
neša apie kai -kuriuos ko
munistus, išrinktus ,į Itali
jos parlamentų. Skaitome: 
'ii • •. ;,•■Laikraštis “Unitą” spaūšdi- 

na visą parlamento rinkimuo
se, kdrie įvyko Italijoje balan
džio 28-29 diį< d ^išrinktų par
lamentarų komunistų sąrašą. 
Tarp 166 deputatų komunistų 
—Italijos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius Paltni- 
ras Toljatis, partijos generali
nio sekretoriaus pavaduotojas 
Luidžis Longas, partijos sek
retoriato nariai D ž o r d a s 
Amendola, Pietras Ingrao, A- 
leksandras Nata ir Ilžanas 
Karlas Pajeta, taip pat Itali
jos Visuotinės darbo konfede
racijas generalinis sekretorius 
Agostinas Novela, partijos va
dovybės nariai, profsąjungų 
aktyvistai, darbo žmonės.

Į senatą išrinkti 85 komunis
tai, jų tarpe Italijos Komunis
tų partijos vadovybės nariai 
Arturas Kolombis, Paolas Bu- 
falipis, Mauras Skočimaras ir 
Umbertas Teračinis.

Parlamentinėje Komunistų 
partijos grupėje yra 13 mote
rų, jų tarpe 12 Deputatų rū
mų narių ir viena senatorė. 
Pagal Komunistų partijos są
rašus į parlamentą buvo taip 
pat išrinkti nepriklausomieji 
kandidatai — žurnalo “Nuo- 
vi argomenti” direktorius Al
bertas Karočis, buvęs’laikraš
čio Paeze” direktorius Mari
jus Melonis, nepriklausomasis 
katalikas Ugas Bartezagis ir 
žinomas rašytojas Karlas Le
vis.

“Mažoji lietuviškoji 
tarybine enciklopedij a ’ ’

KAIP JAU ŽINOMA, prieš kelerius metus Tarybų 
Lietuvoje buvo paskelbta, kad tuoj bus pradėta leisti 
didžiulė Lietuviška tarybinė enciklopedija. Bet besi
ruošiant jų leisti, buvo prieita kita nuomonė, būtent, 
kad pirmiau reikia išleisti mažų enciklopedijų, tik trijų 
tomų, o didesnioji bus leidžiama paskui.

Š. m. gegužės mėn. 12 d. “Vilniaus “Tiesoje” telpa 
tuo klausimu korespondento pasikalbėjimas su Lietu
vos TSRS Mokslų akademijos prezidentu profesorium 
J. Matuliu, štai, kų profesorius atsakė į jam pateiktus 
klausimus:

KLAUSIMAS: Kada numatyta pradėti leisti “Ma
žųjų lietuviškųjų tarybinę enciklopedija”?

ATSAKYMAS: Enciklopedijų pradėsime leisti jau 
šiemet. Jų sudarys trys tomai. Kiekvieno jų apimtis— 
45 spaudos lankai. Paskutinis tomas išeis 1966 metais.

KLAUSIMAS: Kokie klausimai bus nušviesti?
ATSAKYMAS: Vyriausiosios enciklopedijos redak

cijos uždavinys — marksistiškai nušviesti Lietuvos 
TSR, Lietuvos revoliucinio judėjimo istorijų, lietuvių 
kalbos, literatūros, meno, mokslo, visuomeninės minties 
ir ekonominio gyvenimo vystymusi, duoti periodikos, iš
leistos Lietuvoje ir lietuvių kalba užsienyje, vertinimų, 
nušviesti Lietuvos liaudies kovų už Tarybų valdžių.

Ypač daug dėmesio bus skiriama nušviesti Tarybų 
Lietuvos liaudies laimėjimus, pasiektus socialistinės 
santvarkos metais broliškoje tarybinių tautų šeimoje. 
Skaitytojas ras daug žinių apie Lietuvos pramonės, že
mės ūkio bei kitų liaudies ūkio šakų vystymusi, o taip 
pat apie respublikos gamtų: Tarybų Lietuvos teritori
jos reljefų, naudingųsias iškasenas, upes, ežerus, augali
ją gyvūnijų ir 1.1.

s Enciklopedijoje bus apibūdinti Tarybų Lietuvos 
miestai ir kaimai, papasakota, kaip jie pasikeitė socia
listinės santvarkos metais. Aprašant gyvenviečių isto
rijų, mes numatome plačiai nušviesti revoliucinio judė
jimo įvykius, parodyti pogrindinių Komunistų partijos 
ir komjaunimo organizacijų veiklų, liaudies kovas prieš 
vokiškuosius fašistinius grobikus, prieš buržuazinius 
nacionalistus.

KLAUSIMAS:’ Kokia bus Mažosios enciklopedijos 
redakceijos struktūra ir kaip plačiai dalyvaus ruošiant 
šį tritomį visuomenė?

ATSAKYMAS: Vyriausioji redakcija sudaryta prie

TEISINGA PASTABA
Neseniai Vilniaus “Tieso

je” tilpo A. Barkausko, 
LKP CK sekretoriaus, 
straipsnis, pavadintas “Ide

tinant “Mažųjų lietuviškųjų tarybinę enciklopedijų”, di
delę pagalbų turės suteikti sudaryta visuomeninė tary
ba, į kurių įeina įvairių orgenizacijų bei žinybų atsto
vai. ■ '< ;

“Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje” 
aktyviai bendradarbiaus Lietuvos TSR Mokslų akade
mija, respublikos aukštosios mokyklos ir kitos mokslo 
bei kultūros įstaigos. Jų darbuotojai teiks redakcijai 
mokslinę bei metodinę paramų.

KLAUSIMAS: Kaip bus organizuota prenumerata? 
ATSAKYMAS: Prenumerata, enciklopedijai bus 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos prezidiumo. Į jų įeina pradėta priiminėti jau šį mėnesį. Mes reiškiame įsitiki- 
vyriausiasis redaktorius, šeši jo pavaduotojai ir vyriau-nimų, kad “Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija” 
siosios redakcijos bei skyrių redakcijų kolegijų nariai, taps kiekvieno partinio bei tarybinio darbuotoj0, moky- 

Tenka pažymėti, kad leidžiant. propaguojant ir pla-tojo, gydytojo, agronomo, inžinieriaus štająfic knyga. ■ » •* • . * 1 ■. • v Z - .. t

ologinio darbo centre.” Ja
me skaitome tokį dalykų:

Daugelio mętų (patyrimas, 
rodo, kad kuo didesni mūsų 
laimėjimai, tuo veidmainin- 
giau ir. sukčiai imperialistinė 
propag'ahda bando užnuodyti 
žmonių protus ir sąžinę. Pas
kutiniu metu, reakcinės emi
gracijos “veiksniai” vis re
čiau bando nuneigti tuos lai
mėjimus, kuriuos pasiekė mū
sų respublika. Todėl šiandie
ną jie griebiasi kitų “meto
dų.”

Visą ugnį jie nukreipia prieš 
tautų draugystę, prieš komu
nizmo statybą. Jie visaip sten
giasi kurstyti nepasitikėjimą 
broliškomis tautomis, sukelti 
nacionalinį Uždarumą. Būtų 
neteisinga manyti, kad jų ide
ologinės diversijos visiškai ne
padaro įtakos kai kuriems ne
pastoviems žmonėms. Juk dar 
atsiranda vienas kitas, kuris 
viską mato tik juodoj spalvoj, 
kuris bando “savaip” išaiškin
ti partijos politiką. Prisideng
damas asmenybės kulto pada
rinių kritikos skraiste, toks 
“teisybės ieškotojas” bando 
perbraukti visa tai, kas buvo 
pasiekta tais laikais. 1 

(Prisiminimų apie Berlyno 
šturmų lapelis)

b,Naktį į 1945 m. balandžio 
30 d. 79,gvardiečių divizijos 
220 gvardiečių šaulių batali
ono vėliavininkas seržantas 
Nikolajus Masalovas atnešė 
pulko vėliavų prie Landver- 
kanalo. Kartu su juo čia at
vyko du asistentai. Tai bu^ 
vo septintų Berlyno šturmo 
parų. Puolusiosi iš pietryčių 
8 gvardiečių armijos štur- 
mavimo būriai priartėjo 
prie pat Tirgarteno — pa
grindinio Vokietijos sosti
nės karinės įgulos įsitvirti
nimo. Čia buvo Hitlerio ka
rinės vadovybės būstinė ir 
centrinis ryšių mazgas, per 
kurį Hitleris ir jo padėjėjai 
dar tebevadovavo savo ka
riuomenės dalims, privers
dami jas beprasmiškai lieti 
kraujų.

Kelių į Tirgarteno centrų 
iš pietų pastojo gilus kana
las su vertikaliais betonuo- 
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pasiekta tais laikais, bando tais krantais. Tiltai ir jų 
net aršiausius tarybinės san- prieigos buvo tankiai užmi- 
tvarkos priešus, kurie visiškai nuoti ir smarkiai pridengti 
teisingai tada buvo bausti, pa-'kulkosvaidžių ugnimi.. Nuo
vaizduoti kaip “kulto aukas.” 

Ne paslaptis — yra dar ir 
tokių, kuriems viskas, kas 
tarybiška, — bloga, negražu, 
negera, bet jie seilėjasi prieš 
bet kokį skudurą, jeigu prie 
jo prikabintas blizgutis su už
sieninės firmos ženkliuku.

Kaip tik todėl mes turime 
būti visada budrūs, auklėti 
žmones principingai nesutai
komus su visomis buržuazinės 
nacionalistinės, ideologijos ir 
moralės atgyvenomis. Visos 
mūsų ideologinio darbo gran
dys turi būti dar Veiksmingiau 
naudojamos ugdyti kilniems 
tautų draugystės jausmams, 

’dęnįalistines Tėvynės meilei. 
Respublikos partinės organiza
cijos turi sukaupusios didelį 
internacionalinio darbo žmo
nių auklėjimo1 patyrimą. Bčt 
tai jokiu būdu /neduoda nė 
mažiausio pagrindo nusirami
nimo nuotaikoms. Priešingai. 
■Remiantis tuo patyrimu, o taip 
pat panaudojant visa, ką ge
ro savo veikloje yra sukaupu
sios broliškų respublikų parti
nės organizacijos, reikia ir to
liau plėsti ir, svarbiausia, gi
linti internacionalinį darbo 
žmonių auklėjimą, toliau stip
rinti šviesius tautų draugystės 
jausmus, meilę ' komunizmą 
statančiai Tėvynei.

Taikiai pasakyta!
JAV lietuviškų “veiks

nių” spauda, nebegalėdama 
nuslėpti tų didžių laimėji
mų, kuriuos pasiekė Lietu
vos liaudis, pradėjo isteriš
kai pulti rusus, rusų tautų; 
pradėjo vesti biaurių šmeiž
tų kampanijų, būk Tarybų 
Lietuva esanti “rusinama/’ 
būk jų valdų rusai, ir 1.1. 
Tai šauksmas isterikų, išsi
gimėlių, liaudies priešų!

Redakcijos Atsakymai
J. Kaspariūnas, Phila. — 

Ačiū už prisiuntimų iškar
pos iš anglų laikraščio—pa
sinaudojome.

Pe,kinas. — TSRS ir Ki
nijos komunistų vadai suti
ko, kad jų pasitarimai Mas
kvoje prasidėtų liepos 5 
dienų.

Landver-kanalo iki imperi
jos kanceliarijos, kurios po
žemiuose slapstėsi Hitleris, 
buvo ne daugiau kaip 400 
metrų! Štai kodėl čia bu
vo atnešta gvardiečių vėlia
va, kurios raudoname au
dekle išsiuvinėta didžiojo 
Lenino portretas. Su šia vė
liava gvardiečiai nuėjo ilgų 
kelių nuo Volgos ir dabar 
ruošiasi pačiam sunkiau
siam žygiui.

Šiame bare imperijos kan- 
celia'rij os prieigas gynė 
ypatingos brigados “Adolf 
Hitler” batalionai. Brigadai 
vadovavo ištikimas Hitlerio 
tarnas, užkietėjęs naciona
listas Monkė.1 Jis nfe^ilėjo 
savo žaliūkų, kurie visi bu
vo parinkti kaip vienas — 
180 centimetrų ūgio, sotūs, 
sveiki, kilmingi — teutonų 
kryžiuočių, prūsų junkerių, 
Bismarko ir Ludendorfo 
Vokietijos imperijos riterių 
kryžiaus kavalierių paliko-, 
nys. Šiame karo etape jiems 
buvo iškeltas, tik vienas už
davinys: “neleisti rusu šė
tonams priartėti prie fiure
rio ...”

Tuo tarpu gvardiečiai, ži
nodami, kad į priešakines li
nijas atnešta vėliava, mažo
mis grupėmis ir pavieniui 
ėmė rinktis ties atakos riba.

Iki pakartotinio šturmo li
ko dvi su viršum valandos. 
Auštant įsivyravo tyla kaip 
prieš audrų—nerami, įtemp
ta. Ir staiga šioje tyloje pa
sigirdo vaiko verksmas. Jis 
skambėjo lyg iš po žemės, 
dusliai ir atkakliai. Vaikas 
verkdamas kartojo vienų vi
siems suprantama žodį: 
“Muter, Muter...” Kur ir 
iš kur jis šaukė, sunku 
vo suprasti. Pagaliau 
aiškėjo: vaikas buvo po 
tu.

—Berods, anapus kanalo,— 
tarė seržantas Masalovas, 
išgirdęs vaiko verksmų 
anksčiau už kitus.

Praėjo dar kelios minu
tės, ir Masalovas, palikęs 
prie vėliavos savo asisten
tus, priėjo prie vado:

—Leiskite išgelbėti vaikų, 
aš žinau, kur jis yra...

Šliaužti prie tilto buvo pa
vojinga. Aikštė prie tilto 
buvo atvira kulkosvaidžių 
ir automatinių patrankų 
Ugniai'. Be to, po asfaltu 
buvo minų ir sprogstamųjų 
sviedinių.

Seržantas Masalovas šliau
žė pirmyn tarytum lapas 
glausdamasis prie asfalto, 
stengdamasis pasislėpti ne
giliose sviedinių ir minų iš- 
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bu-
pa- 
til-

raustose duobėse. Gvardie- 
čiams matant, jis šliaužė 
užminuota gatve, apčiupi- 
nėdamas delnais kiekvienų 
kaubarėlį, kiekvienų plyšį 
asfalte. Kai jam pavyko per
kirsti krantinę ir pasislėpti 
nuo kulkosvaidžių ugnies už 
betonuotos kanalo sienelės 
kyšulio, vaikas vėl ėmė 
šaukti motinų, nerimastin
gai ir atkakliai. Jis tarytum 
ragino Masalovų skubėti. 
Vėl sutratėjo kulkosvai
džiai. Bet Masalovas, atro
dė, negirdėjo šio tratėjimo. 
Jis pakilo stačias. Gražus, 
stiprus, augalotas, petin
gas sibirietis, dviejų “Šlo
vės” ordinų ir “Raudonosios 
žvaigždės” kavalierius.

... Trata kulkosvaidžiai, 
dunda pabūklai. Tai jau 
mūsų artileristai ir kulko
svaidininkai, nela. ūkdami 
įsakymo, savo iniciatyva at
sako vokiečiams ugnimi. 
Masalovas peršoko per ka
nalo barjerų... Praėjo dar 
kelios minutės. Nutilo pa
būklai ir kulkosvaidininkai. 
Sulaikę kvėpavimų, gvardie
čiai laukė pusvalandį, valan
dų... Pagaliau jie išgirdo 
įspėjimų:

—Dėmesio!..
Tai buvo Masalovo bal

sas.
—Pridenkite mane ugni

mi. Nešu vaikų... Kulko
svaidis dešinėje, namo su 
kolonomis balkone. Privers
kite užsičiaupti!..

Tuo momentu armijos ar
tilerijos vadas generolas 
Požarskis jau įsakė:

—Pasiruošti... Ugnis!
Tūkstančiai pabūklų ir mi

nosvaidžių pradėjo artileri
jos pasjruošimų baigiama
jam šturmui. Tūkstančiai 
sviedinių, tūkstančiai minų 
tarytum pridengė tarybinį 
seržantų, kuris grįžo iš mir
ties zonos nešinas trejų me
tų vokiečių mergaitę. Šios 
mergaitės motina mirė po 
tiltu, mirtinai sužeista į nu
garų: matyti, ji mėgino iš
trūkti iš Tirgarteno ir išgel
bėti veikų, bet į jų ėmė šau
dyti Monkės išgamos. Gel
bėdama mergaitę, ji pasislė
pė po tiltu ir ten mirė.

Po kelių minučių seržan
tas Masalovas jau stovėjo 
prie pulko vėliavos, pasiruo
šęs žygiui pirmyn.

.. .Tarybų Sųjunga karia
vo teisingų, vaduojamųjį ka
rų. Ji ne tik gynė socializ
mo iškovojimus; ir savo so
cialistinę Tėvynę—visų dar
bo žmonių tvirtovę ir vilt- 
į,—bet ir siekė padėti išsi- 
tį— bet ir siekė padėti išsi
vaduoti pačiai vokiečių tau
tai iš hitlerinių budelių val
džios. Mes atėjome į Vo
kietijų vienu vieninteliu 
tikslu — išgelbėti Europų 
nuo rudojo maro ir am
žiams įtvirtinti Europoje 
taikų. Siekdami šio tikslo, 
mūsų kariuomenė Berlyne 
suruošė proletarų šventės 
dienų — 1945 m. Gegužės 
Pirmųjų.

Štai kaip tai įvyko.
Prasidėjus baigiamajam 

Tirgarteno šturmui, prieši
ninkas buvo priverstas iš
kelti baltas vėliavas. Pa- 
grindnės pozicijos jau buvo 
mūsų rankose. Buvo gali
ma nesustojant žygiuoti iki 
pat centro, bet mūsų dali
niai priešininko baltųsias 
vėliavas suprato kaip pra
šymų pasigailėti. Ugnis bu
vo nutraukta, ir gegužės 1 
d. 3 valandų ryto į 8 gvar
diečių armijos vadavietę at
vyko Vokietijos armijos ge
neralinio štabo viršininkas 
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generolas Krebsas. Jis pra
nešė, kad Hitleris nusižudė, 
ir įteikė man laiškų, kuriuo 
buvo prašoma, kad Tarybų 
Sųjungos karinė vadovybė 
laikinai nutrauktų karo 
veiksmus Berlyne, kol bus 
sudaryta pagrindas Vokie
tijos ir Tarybų Sųjungos 
deryboms.

Vykdydami Tarybų Są
jungos vyriausybės duotas 
instrukcijas, mes kategoriš
kai pareiškėme, kad karo 
veiksmai bus nutraukti tik . 
tada, kai Vokietija kapitu- r 
liuos veisiškai ir besųlygiš- K 
kai. Nepasiekęs tikslo, Kreb
sas grįžo pranešti apie tai 
Gebelsui.

Gegužės 1 d. naktį buvo 
sužinota, kad Gebelsas ir 
Krebsas nusižudė, o po to, 
kaip kalbėjo vokiečiai per
bėgėliai, pabėgo ir žuvo, mė
gindamas ištrūkti iš apsupi
mo, Bormanas. Taip baigė 
savo kelia trečiojo reicho 
vadeivos.

Gegužės 1 d. naktį ir 2 d. 
rytų dešimtys tūkstančių 
fašistinių kareivių patys 
pradėjo kapituliuoti, mesda
mi ginklus ir pasiduodami 
nelaisvėn. Gegužės 2 d. ry
tų į mano vadovietę atvyko 
Berlyno įgulos vadas gene
rolas Veidlingas. Jis ofici
aliai įsakė savo kariuome
nei kapituliuoti, nors jau 
visur buvo pasiduodama. Jo 
įsakymui nepakluso tik 55 
dalys, kurios gynė imperi
jos kanceliarijų, bet apie IK 
valandų ir jos kapituliavo, 
dešimtys Hitlerio vyriausy-4 
bės valdininkų išėjo iš im
perijos -kanceliarijos pakėlę 
rankas.

Taip ir baigė egzistuoti 
vyriausybė, kurios vadeivos 
brandino ir mėgino įgyven- ; 
dinti bepr o t i š k a s mintis 
apie pasaulinį viešpatavimų.

Liaudis per amžius at
mins karius, žuvusius ko
voje su hitleriniais grobi
kais. Praeis amžiai, bet 
Vakarų ir Rytų žmonės vis 
taip pat lankysis Berlyno 
Treptov-parke, prie pamin
klo tarybiniams kariams, 
prie milžino, 
prispaudęs prie krūtinės 
vaikų — dabar 
stiprėjančių ir besivystan
čių demokratinių Vokieti
jos jėgų ateities simbolį. Ta
rybinis karys saugo taikų 
Europoje kardu, nuleistu 
ant fašistinės svastikos. Tai 
taikus karys, jo kardas nie-T 
kam negrasina, jis tik pri
mena, kas laukia tų preten-4 
dentų į pasaulinį viešpata
vimų, kurie svajoja (apie 
naujų žygį į Rytus. Vargas 
bus tiems, kurie jį privers 
pakelti baudžiamų]į kardų.

Tarybinė liaudis, jos Gink
luotosios Pajėgos daro visa, 
kas reikalinga, kad iškovota 
taika būtų išsaugota ir kad 
jos pagrindai būtų įtvirtinti 
ilgiems metams visiems, vi
siems laikams.

V. čuikovas
Tarybų Sųjungos Maršalas 

(ANP)

kuris laiko

augančių,

Nailonas prieš potvynius
Neseniai Olandijoje, sta

tant užtvankų, buvo nusta
tyta, kad didžiuliai, smėlio 
pripildyti nailoniniai maišai 
nepaprastai sustiprina pyli
mų. Sintetinė medžiaga pa
keičia brangiai kainuojan
čius akmens ir plūkto molio 
statinius. Be to, nailoninius 
maišus patogu gabenti, o-Jį 
pripildyti smėliu juos gali
ma pačioje statyboje. Pa-> 
našiu būdu bus statoma ir 
Hamburgo užtvanka.



4. GRIGIšKIS

’įvairiais klausimais
Kodėl darbdaviai garbina 

mainierių vadą Lewisa
Kai pramonininkai pra

deda į padanges kelti kurį 
nors darbo unijų vadovą, 
tai galima deleisti, kad jis 
kuo nors jiems yra pasitar
navęs.

John L. Lewis dabar ran
dasi toje kategorijoje. Tū
li angliakasyklų savininkai 
jį pagerbė balandžio 2 d. 
bankete Washingtone. Jie 

dovanų jam nesigailėjo, 
įf' gražių komplimentų jo 
vardu paleido.

Prieš kurį laiką, kai mai- 
nieriai griežtai kovojo už 
didesnes algas ir tinkames
nes darbo sąlygas, tuo me
tu anglies baronai apšau
kė Lewisa “Amerikos num. 
1 priešu”. Bet dabar tą vis
ką jie pamiršo. Dabar jie 
gyrė Lewisa, kaip “anglies 
pramonės išgelbėtoją”, kaip 
iniciatorių “sutaupyti dar
bo jėgą”, automatizuoti an
glies pramonę.

Atsilygindamas už gra
žius darbdavių komplimen
tus, John L. Lewis prisipa
žino, kad “Jungtinė Mainie- 
iių Unija ne tik kooperavo 
su anglies operatoriais (sa
vininkais), mes pradėjome 
tokio nusistatymo laikytis”.

Toks unijos vadovų ko- 
operavimas mainieriams la
bai sunkiai kainuoja. Prieš 
40 metų angliakasyklose 
dįjįbo virš 800,000 mainie
rių, o dabar beliko mažiau 
l#),000. Toks kooperavimas 
šimtus tūkstančiu mainie1 
rių išvijo į plieno, automo
bilių, drabužių ir kitas pra
mones. Automatizacija ir 
kitose pramonėse dabar 
šimtais tūkstančių darbi
ninkų veja į nuolatinių be
darbių gretas. Pats Lewis 
pripažįsta, kad šiuo metu 
Amerikoje yra apie 6 mili
jonai bedarbių.

Bankininkų “Wall Street 
Journal” pastebi, kad ang
lies pramonė dabar pergy
vena sunkią krizę. Nors 
unijinė skalė $4.25 į valan
dą tebėra galioje, bet dau
gelis mainierių pasitenkina 
gaudami minimum atlygi
nimą—$1.25 į vai. Rytinėje 
Kentuckėje vieni mainieriai 
streikuoja, o kiti pusdykiai 
dirba, kad duonos plutą pa
sidarytų. Daugeliui mainie
rių tenka ir pabadauti.

^Daugelio mainierių ir ki
tų industrijų darbininkų, 
yJPač bedarbių, ekonominė 
padėtis darosi kas kart 
sunkesnė. Neveltui ’Lewis 
pareiškė:

“Aš stebiuosi jų kantry
be, bet juo ilgiau toji kant
rybė pasilaikys, tuo žiau
resnė jų eksplozija įvyks, 
kai jų kantrybė visai išsi- 
seks”.

Lewis dabar jau 83 metų 
amžiaus. Jis mainierių uni
joje tik garbės prezidento 
titulą turi. Į mainierių ko
vos lauką jau jis nebevyks
ta ir mainieriams nebepa
deda ginti savo reikalus. 
Jam dabar smagu bičiuliau
tis su darbdaviais.

Ką rodo Čilės respublikos 
municipaliniai rinkimai
Pietų Amerikos respub

likoje Čilėje įvyko munici
paliniai rinkimai balandžio 
7 d. Kapitalistinė spauda 
apsidžiaugė, kad rinkimus 
“laimėjo” Jungtinių Valsti
jų- šalininkai.
sįKą gi ištikrųjų tie rinki
mai rodo?

Rinkimuose turėjo savo 
kandidatus daugelis parti
jų, bet jos buvo susimetu
sios į tris frontus. “Demo

kratinis frontas”, suside
dąs iš konservatorių, libe
ralų ir radikalų, valdžios 
rėmėjai, gavo 911,692 bal
sus. “Fronte de Accion Po
pular” (liaudies frontas), 
susidedąs iš socialistų, ko
munistų, demokratų, gavo 
582,119. Krikščionių demo
kratų frontas—452,427.

Taigi, dabartinės v a 1- 
džios šalininkai pasilieka 
mažumoje, nes abu opozi
ciniai frontai bendrai ga
vo 1,034,626 balsus. Tai ro
do, kad dauguma balsuoto
jų nepasitenkinę valdžios 
politika, ypač pataikavimu 
Amerikos imperialistams.

Dabar spėliojama, kas 
atsitiks prezidentiniu o s e 
rinkimuose li964 m. rugsė
jo 4 d. Liaudies fronto va
dovai turi viltį juos laimė
ti. Šio fronto kandidatas 
d-ras Salvador Allende vos 
nebuvo išrinktas preziden
tu 1958 m. Jis tada pralai
mėjo tik 30,000 balsų. Da
bar manoma, kad daugelis 
krikščionių partijos šalinin
kų už jį balsuos, taipgi jis 
gali gauti nemažai balsų ir 
iš valdiškojo fronto šalinin
ku.

Savo programoje jis skel
bia: jeigu rinkimus laimės; 
tai nacionalizuos kasyklas, 
praves progresyvią agrari
nę reformą, pažabos užsie
ninius investorius, ypač 
amerikiečius. Tokia pro
grama yra populiari Čilės 
liaudyje.

Hawaii valstija tampa 
militarine baze

Jauniausioji valstija da
bar pavirsta militarine ba
ze. Turizmas, buvęs pir
miau smarkiai pagarsėjęs, 
šiuo metu užima antrąją 
vietą.

Šiuo metu valstijoje ran
dasi 60,000 militarinėse jė
gose tarnaujančių ir virš 
60,000 jų šeimų narių, taip
gi 24,000 civilinių žmonių, 
dirbančių militar i n i a m s 
reikalams. Metinės milita- 
nės išlaidos siekia apie' 400 
milijonų dolerių.

Apie 300,000 turistų Ha
waii salas kasmet aplanko. 
Šiais metais tikimasi turėti 
iki 375,000.

Ieško sau galo
Kalifornijoj vieškelių po

licija areštavo apie 500 au
to vairuotojų, kurie važia
vo priešinga kelio puse. Už 
tai jie buvo perduoti proto 
ligų gydytojams egzamina- 
cijai.

Klausinėjant, daugumas 
tokių vairuotojų prisipaži
no, kad jie taip važiuodami 
tikėjosi tuo metu tokio su
sidūrimo su kitais automo
biliais, kad vietoje galėtų 
užsimušti.

Pasirodė, kad daugiausia 
šeimyniški nesutikimai su
kūrė jiems saužudystės gal
voseną. Bet taip jie elgda
miesi pastato pavojun dau
gelį kitų žmonių, nieko ben
dro neturinčių su jų troški
mais užsimušti.

Tai kokių prajovų mes 
Amerikoje turime.

NUMATO, KAD TSRS 
BUS GRIEŽTESNĖ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas numato, kad 
Tarybų Sąjunga užims 
griežtesnę liniją tarptauti
niuose santykiuose. Sako, 
dėl to, kad JAV tęsia ato
minį apsiginklavimą, o ant
ra, dėl jų politikos pietrytų 
Azijoje ir Lotynų Ameri
koje.

SKAITYTOJU BALSAI
TAS JUODAS DEBESIS

Tas juodas debesis tai 
Kubos pabėgėliai. Tie „gal-, 
variezai sudarė tokią sun
kią atmosferą, kad sbnku 
atsikvėpti. Mūsų valdovai 
plačiai atidarė duris tiems., 
kurie subėgo čionai daryti 
nesmagumus. ’ J

Kuomet imigrantai pra
dėjo važiuoti iš visų šalių 
į Ameriką, tai, atvažiavę, 
išbudavojo šalį ekonomiškai. 
Tų laikų imigrantai, atva
žiavę, turėjo pasirodyti, kad 
turi kelis dolerius gyvenimo 
pradžiai, ir kad būtų fiziš
kai sveiki, nes kitaip buvo 
neįleidžiami į šią šalį. Kiek
vienas dirbo ištikimai ir pa
sidarė pragyvenimą. Dirbo 
sunkiai, augino šeimas, dėjo 
pastangas vaikus išmokslin
ti. Valdžia nedavė jiems nė 
vieno cento.

Dabartiniu laiku kiek yra 
Amerikoj vaikų basų, alka
nų, badaujančių, benamių, 
tai baisu net pagalvoti. Val
džia savo šalies žmonių li
kimu nesirūpina, tik Kubos 
pabėgėliais rūpinasi.

Kiekvienas kubietis pabė
gėlis, mažas ar suaugęs., 
gauna mėnesinį mokestį. 
Jeigu suserga — ligoninė 
ir visa priežiūra veltui. Ir 
ne tik Kubos pabėgėliams 
tokios auksinės privilegijos, 
bet ir kitų šalių “veiks
niams.”

Kadangi mūsų miestą ku
biečiai užkariavo, tai tenka 
daug ką matyti ir girdėti, 
kaip tie gaivalai elgiasi. 
Vieną kartą ir man teko 
matyti, kaip susirenka žmo
nės į specialius jomarkus, 
kur išparduoda tokius daik
tus, kaip mažiems, taip ir 
suaugusiems drabužius, ku
rie yra skaitomi antros rū
šies, nes jau vieni iš mados 
biskį išėję, kiti ilgiau lentyno
se pastovėję. Tokius “ta
voms” vargšės amerikietės 
griebia, perka, apgulę tuos 
stalus, kur jie sudėti. Na, 
o senjoritos kubietės tik iš 
tolo pasižiūri, nes joms to
kie “tavorai” nereikalingi.

Žmogus klausai apie stu
dentų riaušes Jungtinių 
Valstijų universitetuose ir 
stebiesi, kur link mūsų jau
nosios kartos inteligentija 
eina? Laikraščių antraštės 
mirga ir televizorių ekra
nas žvilga demonstracijo
mis triukšmaujančių stu
dentų. Policistų kardonai, 
policijos šunysi, net ir ug
niagesių švirkšlės paleistos 
į veiklą prieš triukšmada
rius jaunuolius. Tos kauty
nės panašios į Birmingha- 
mo, Alabamoj, negrų kovą 
su pietiniais rasistais už 
pagrindines žmogaus teises 
—civilines teises.

Būdinga tai, kad tos riau
šės vyksta ne tarp ignoran- 
tų ir chuliganų grupių, bet 
tarp jaunuolių, vos tik 
skleidžiančių mūsų inteli
gentijos žiedą: mūsų būsi
mų šalies prezidentų, sena
torių, generolų ir kitų mū
sų vadovų. Dar būdingiau, 
kad tos riaušės vyksta ne 
didmiesčių laužynuose, bet 
tokiuose universitetuose >— 
amerikiečių kultūros židi
niuose, kaip Princeton Uni
versity, Princeton, N. J.; 
Yale University, New Ha
ven, donn.; Brown Univer
sity, R. I., ir Brandeis Uni
versity, Waltham, Mass. Ta
čiau būdingiausia ir nuo
stabiausia, kad tos studen
tijos riaušės vyksta he už 
principus pagerinimo mūsų 

Jos vaikščioja pasipuošu
sios brangiais drabužiais to
dėl; kad jų gyvenimas už
tikrintas.

Amerikos valdžia paskyrė 
7 milijonus dolerių Kubos 
vaikų mokslui. Na, o kaip 
su savo šalies vaikais? Mū
šy šalies vaikai, norėdami 
pasiekti aukštesnį mokslą, 
turi patys rūpintis, kad pa
siekti • savo tikslą. Gerai 
tiems, kurių tėvai turi ge
rus darbus, pasiturinčiai 
gyvena, arba tie studentai, 
kurie gamtos apdovanoti 
gabumu, tai gauna premi
jas. O biednų tėvų vaikai 
bėgioja stuba nuo stubos, 
bando parduoti žurnalus — 
kuris gaus daugiau prenu
meratų, tai laimės pirmą 
dovaną ir ghlės įstoti į aukš
tesnę nTokyklą.

Valdžia pinigus pila bili
jonais ginklams ir lenda 
ten, kur nereikia.' Šalį va
ro prie bankruto. Galų ga
le pasiėmė tūkstančius Ku
bos pabėgėlių ir dabar tie 
Batistos galvariezai griež
tai reikalauja, kad Amerika 
padarytų užpuolimą ir “su
naikintų Kastro.”

Tik geros valios žmonės 
nuoširdžiai kovoja už pasto
vią taiką visam pasauliui. 
Už taiką kova turi būti 
tarptautinė, neš karo pavo
jus grūmoja visiems lygiai. 
Šiuo klausimu turėtų būti 
vienybė tarp visų tautų ir 
rasių. Atrodo, kad Kalifor
nijos valstijos darbo žmonės 
pirmiausia parodė savo nuo
širdų darbą. Tai pažangūs 
lietuviai San Franciske, Los 
Angeles ir kitur šaukia ma
sinius susirinkimus ir kelia 
obalsį už taiką.

Daug naudingų darbų ga
lima atlikti,' tik1 reikia noro 
ir vienybės.

Visur pavergtą kraštų 
žmonės reikalauja sau tei
sių, geresnio gyvenimo. Pa
vergtuose kraštuose liejasi 
kraujas už žmonišką gyve
nimą, nes visiems gyventi 
reikia.

Aguonėlė

Universitetų studentai
socialinės buities arba pa
kėlimo gyvenimo lygio ša
lies gyventojams, kaip kad 
jos dažnai vyksta kitose ša
lyse, ypač Pietų Amerikos 
valstybėlėse, kurias mes va
diname atsilikusiomis ir ne
kultūringomis. Jos vyksta 
ne už pašalinimą*segregaci
jos, kaip kad pietinių ’vals
tiją negrai kovoja. Jos mū
sų šauniųjų universitetų 
studentijoje vyksta dėl mer
ginų kelnaičių.

Būrys studentų apsupa ir 
atakuoja universiteto stu
denčių bendrabučius, reika
laudami, kad jos jiems ati
duotų savo apatines kelnai
tes. Kai kurios studentės 
išmeta savo kelnaites jiems 
pro langus. Tačiau, jei stu
dentai per mažai tų kelnai
čių gauna, arba pauostę 
jiems pro langus išmestųjų, 
įgauna daugiau smalsos ir 
pradeda veržtis į mergaičių 
bendrabučius. Tuomet ne 
tik universitetu tvarkdariai, 
bet ir policija ir policiniai 
šunys, net ir ugniagesiai 
stoja į kovą prieš atakuo
jančius studentus.

Toks mūsų,universitetų 
studentijos elgesys būtų 
juokingas ir absurdiškas, 
jei jis nebūtų tragiškas mū
sų civilizacijai ir kultūrai. 
Tie jaunuoliai, busimieji 
mūsą šalies valdovai, mora* 
listai įr pavyzdingi tėvai

VI. Audronaša

PASAKORIUS
tas važinės ant geležinio 
pečiaus, ir žmonės skraidys 
kaip paukščiai... Argi vis
kas nesipildo?.. Štai jĮ^ad 
ir dabar... Argi mus ne
veža antikristo pečius ?.. 
Mano laikais, atsimenu, jei-/ 
gu reikėdavo į Vilnių, tai< 
eidavai visą savaitę."- Net 
pūslės ant padų užsidėdavo. 
O dabar... Nespėjai žmo
gus net' ant kulnies apsi
sukti — fit — ir jau Vil
niuje... Tai vis antikris
to išmislas...

—Matyt, tėvuk, tavo an
tikristo protingo būta, jei
gu šitokius dalykus išgal
vojo, — pajuokauja vienas 
jaunuolis — Ką gi tu dabar 
darytum tokioje senatvėje 
be antikristo pagalbos? 
Juk pėsčias Vilniaus nepa
siektum. O dabar matai, 
kaip gerai. Sėdi sau kaip 
ponas, ir niekam nė dėkui. 
Bent sveikamariją už jo dū
šią sukalbėtum.

—Ar už antikristo ? — 
krūptelėjo senis.

—Taigi.
—Eik jau, eik! Kas gi už 

piktą dvasią meldžiasi, — 
pyktelėjo senis ir norėjo 
dar kažką pasakyti, bet, 
matydamas, kad jaunimas 
be paliovos kvatoja, vėl 
griebiasi savo “šventraš
čio.” — Juokitės, juokitės, 
vaikai, kad netektų verkti. 
Juk šventame rašte pasa- 

i kyta, jog prieš sūdna die
ną bus verksmo ir dantų 
griežimo...

—Tai taip išeina, tėvuk, 
kad tavo šventraštis tikrai 
jau pildosi. — įsiterpia ki
tas jaunuolis, padaręs dirb
tinai rimtą veidą. — Matai, 
ir antikristo pečiumi važi
nėji. ir žmonės skraido, kaip 
paukščiai, ir karaliai ver
kia. neteke sostu, ir ame
rikiečiai dantimis griežia, 

j kad jiems nesiseka pa
smaugti laisvos Kubos... 
Tai vis, matyt, prieš tavo 
“sūdną dieną.”

—O kaipgi. Šventame raš
te pasakyta... — vėl buvo 
bepradedąs senis, bet, ma
tydamas, kad jaunimas ne
siliauna kvatojęs, numojo 
ranka. — Et. ką čia man su 
jumis, geltonsnapiais, šne
kėti, — pasakė jis ir nu
tilo.

Tylą gręit nutraukė gre
ta sėdėjusi moterėlė.

—Sakyk, tėvuk, o ko tu 
važiavai į Vilnių? — pa
klausė ji.

Iš pradžių senis pūtėsi dėl 
to, kad “geltonsnapiai” su
kirto jo “šventrašti,” bet, 
matydamas moterėlių rim
tus veidus ir radęs progą 
dar kalbėti, senis tuoj atly
žo, nes buvo iš tų žmonių, 
kurie, kaip užsuktas pate
fonas, kartą pradėję kalbė
ti, jau nebegalėdavo nutilti.

—Ne į Vilnių, bet į Nau
jąją Vilnią, — priekaištin
gu balsu pataisė klausėją 
senis.

—O ko?
—Pas gydytoją.
—Nejaugi pas jus arčiau 

nėra gydytojo?
. —Yra. Bet kas iš ju. Ar
gi tai gydytojai? Tiktai 
vardas... Ot,‘ mano lai
kais, atsimenu, buvo gydy
tojai — tai gydytojai. Vi
sas ligas, kaip ranka nuim
davo. O dabar... Et, ką 
čia šnekėt. Viskas eina šu
niui ant uodegos...

—Be reikalo, tėvuk, giri 
tuos laikus. Argi mes ne
žinome, kaip buvo, — įsi
terpė į šią jo kalbą pagyve
nusi moterėlė. — Būdavo, 
gydytoją į.namus — varyk 
karvę pro vartus. O dabar, 
prašom, be jokio vargo.

Popietinis mažos skubos 
traukinys, einantis į res
publikos pietus, buvo pil
nutėlis keleivių. Vagonuo
se mėlynavo papirosų dū
mai, o žmonės erzeliavo, 
gaudė tarytum bičių avilys.

Moterėlės, grįžtančios iš 
sostinės turgų, kalbėjo apie 
džiovintų grybų kainas, ai
manavo, kad Dzūkijos miš
kuose kasmet vis mažiau 
dygsta baravykų, kad, gir
di, greit jie visai išnyksią.

Iki šiol tyliai murksojęs 
prie lango jau visiškai senat
vės nubaltintas senis, išgir
dęs apie baravykų “nyki
mą,” tuoj atkuto, lyg būtų 
paliesta jo skaudžiausioji 
vieta, ir bematant įsijungė 
į kalbą:

—Ką čia šnekėt! Viskas 
eina šuniui ant uodegos. 
Mano laikais, atsimenu, tų 
baravykų būdavo marios! 
Nors vežimu vežk. O da
bar. .. — čia jis beviltiškai 
numojo ranka ir tęsė to
liau: — Jeigu prirenki per 
dieną kašutę, tai labai ge
rai... O ir tie baravykai, 
argi tokie, kaip seniau? 
Būdavo, jeigu jau baravy
kas — tai kaip mano štai 
šlikas. Įdėjai du-tris, ir ka- j 
šutė pilna. O dabar... Kaip 
greckas riešutas. Nėra į 
ką pažiūrėti’.. Taigi. Vis
kas eina šuniui ant uode
gos...— linguodamas gal
vą, užbaigė senis.

Moterėlės, nežinia, ar iš 
papratimo, ar pritardamos 
senio aimanoms, tain pat 
linguoja galvomis. Tiktai 
jaunimas, stoviniuod amas 
koridoriuje, šypsosi ir, ma
tyt, norėdamas, kad senis 
dar ką nors paporintų, iš 
“anų laiku,” ima kalbinti:

—Tai kažin kodėl taip 
yra, tėvuk?

Senis, matydamas, kad 
atsirado besidominčiu jo 
kalba, dar labiau atgyja ir 
porina toliau:

—Tai vis prieš sūdną die
ną, vaikai. Šventame rašte 
pasakyta, kad ir saulė švies 
ne taip skaisčiai, ir žemė 
nebus derlinga, ir ancikris- 

savo šeimų, ne tik kad ne
parodo rimtumo mokslo 
srityse, su kurio pagalba jie 
turės rišti svarbiausias gy
venimo problemas; jie ne
parodo nei paprasto džen- 
telmoniškumo ir mandagu
mo mergaitėms, kurios irgi 
semia iš to paties šaltinio 
mokslą, su kurio pagalba 
jos bus geresnės šeiminin
kės, žmonos savo vyrams 
ir pasišventusios auklėtojos 
savo vaikų.

Gaila, labai gaila, kad taip 
atsitinka mūsų šalies moks
lo, kultūros ir civilizacijos 
židiniuose — Amerikos uni
versitetuose. Gal kartais dėl 
to ne vienas tėvas pagalvo
ja, ar verta leisti sūnų ar 
dukrą į universitetą?

Nebandysiu spręsti, kas 
kaltas už tokią padėtį mū
sų mokyklose. Gal mes, pra
turtėję iš praėjusių dviejų 
pasaulinių karų, kaip tie 
Romos patricijai, labai pra
bangiai gyvenam ir pamirš
tam apie rimtą, protingą ir 
kultūringą savo vaikų auk
lėjimą. Gal tas lengvabū
diškumo, ištvirkimo ir ne- 
moralybės vėžys jau pradė
jo ėsti dar palyginti jau
ną ir sveiką mūsų šalies 
kūną, čiulpdamas iš jo sy
vus doros, kultūros ir gy
venimo rimties.

Bevardis
5-10-63

Nei tau pinigas kaštuoja, 
nei ką.

—Taip tai taip, — sutiko 
senis, — bet vis tiek tokių 
gydytojų, kaip anksčiau, 
dabar nerasi nė su žiburiu.

—Tokių gal ir nerasi, bet 
geresnių...

—Eik jau, eik! — nutrau
kė moterėlės kalbą senis.— 
Kurgi tu matei, kad dabar 
gydytojas rožę užžadėtų 
arba dantį užkalbėtų. Nė
ra, ba, matai,, nemoka. O 
jeigu ir moka, tai nesisako.’ 
Kas už dyką gydys. Net 
arklys arklio už dyką ne
kaso.

Jaunuooliai, nugirdę apie 
“rožės užžadėjimą,” nusi
šypsojo ir, tarpusavyje su
simerkę, kreipėsi į senį:

—Tai gal tu čia mums, 
tėvuk, daugiau papasako
tum, kaip tavo laikais gy
dydavo.

—Gydymas buvo visoks, 
žiūrint, kokia liga. Štai, sa
kysim, rožę — užžadėdavo, 
danti — užkalbėdavo, akis 
gydydavo šlapimu, o jeigu 
krislas — išlieždavo. Taigi. 
Nuomari gydydavo tik 

Į švento Petro žole ir švęstu 
vandeniu, nes, matai, šia li
ga sirgdavo tiktai velnio 
apsėsti....

—Na, o kitas ligas?..
— Kitas?..— čia senis 

valandėlę susimąstė, lyg no
rėdamas dar ką nors prisi
minti, ir tęsė toliau. — Štai, 
sakysim, nusikirtai pirštą, 
nuėjai pas gydytoją, o jis 
pirmiausia susirinkdavo iš 
visų kampų voratinklius kad 
sustabdytų kraują, paskui 
suminkydavo arklio mėšlo 
su moliu, apdėdavo žaizdą 
ir—eik sveikas. Arba vėl: 
nusilaužei koją, iškvietei 
gydytoją, o jis liepia tar
kuoti vari, dėti ant žaizdos 
ir į vidurius gerti. Pagėrei 
savaitę kitą, ir sveikas 
kaip, didikas, gali net kazo
ką šokti... Taigi... Taip 
išeina, kad varis sutrukda
vo lūžusį kaulą, ir toje vie
toje užsidėdavo ne šašas, 
o varinis žiedas. Jau ir no
rėdamas, daugiau toje vie
toje kaulo nenulauši..; 
Taigi... Nėra dabar tokių 
gydytojų. Viskas eina šu
niui ant uodegos...

—O tu, kūmai, matei tą 
žiedą?—staiga iš kito kam
po atsiliepė kresnas senis.

— Ką veiksi nematęs, — 
atsakė pasakorius.

—Tu taip matei, kaip sa
vo ausis. Tik be reikalo 
burną aušini ir žmones juo
kini.

—Tai ką, gal sakysi — 
neteisybė?

—Tiek čia teisybės,kiek 
rėtyje vandens, — pasakė 
kresnasis senis ir pridūrė: 
—Kad jie žmonėms dantis 
užkalbėdavo ir pinigus išvi
liodavo, tai aš tikiu, bet kad 
tarkuotu variu ir arklio 
mėšlu žaizdas išgydydavo, 
tai tu čia, kūmai, nušnekė
jai nei į tvorą, nei į mietą.

Pasakorius, matyt, dar 
norėjo atsikirsti, bet griaus
mingas juokas viską nustel
bė.

Telefono patarnautojas
Skaitytojas randa katalo

ge reikalingą knygą, užsira
šo jos numerį ir po to jį su
renka telefono diske. Po 
dviejų minučių knyga jam 
jau pristatyta, nors biblio
tekoje nėra nė vieno biblio
tekininko. Surenkant nu
merį, specialus aparatas su
randa knygą, ją paima ir 
padeda ant judančios juos
tos, kuri užsakymą atgabe
na į skaityklą.

Tokia biblioteka neseniai 
pradėjo veikti Delfto (Olan
dija) miesto Auk š t o j o j e 
technikos mokykloje.
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Justas Paleckis

ROMA, NEAPOLIS, SORENTO
(Tąsa). „ > ; .

Taip atkakliai kunigai gi
na tapatybę jų bažnyčiose 
laikomų tokių relikvijų, kaip 
dievo motinos plaukų pluoš
tai, erškėčiai iš Kristaus 
vainiko, jo kraujo ir pra
kaito lašai, švento Mikalo
jaus šonkaulis ir t. t. Surin
kus visus bažnyčiose relik
vijomis laikomus Kristaus 
kryžiaus gabalus, tur būt, 
geroką namą galima būtų 
pastatyti. O viename Jeru
zalės vienuolyne kaipo re
likvija laikomas “šventosios 
dvasios” pirštas...

Beje, geroką smūgį leng
vatikiams sudavė neseniai 
popiežius Jonas XXIII, 
paskelbęs, kad šventoji Fi
lomena išbraukta iš šventų
jų skaičiaus, nes paaiškėjo, 
jog tai buvusi išgalvota, nie
kada negyvenusi asmenybė. 
Taip pat niekada negyvenęs 
šventas Jurgis, kuris taip 
pat nebepripažįstamas šven
tuoju, o jo taip išgarsintoji 
kova su smaku tėra tik pa
saka. Tuo tarpu įvairiose 
bažnyčiose laikoma 30 kū
nų, kurie visi vadinami 
“šventojo Jurgio” palai
kais ... Logiška būtų iš
braukti iš dievų tarpo ir 
Kristų, nes tai irgi ne isto
rinė, o išgalvota, legendinė 
asmenybė.

Popiežius nebesislapsto
Kažkaip iš vaikystės metų 

pasiliko atmintyje velykų 
švenčių Romoje aprašymas, 
kai daugybė žmonių suva
žiuoja aplankyti iškilmes 
tame katalikybės centre, o 
svarbiausia — pamatyti po
piežių. Tai buvo laikai,, kai 
popiežiai, protes tu o darni 
prieš jų valdžioje ilgą laiką' 
buvusios nemažos bažnyti
nės valstybės likvidavimą, 
neišvykdavo iš Vatikano ri-

Todėl katalikai, o ir 
smalsuoliai, susitelk- 
Petro aikštėje, kad 

iš tolo pamatytų per

bų. 
šiaip 
davo 
nors 
velykų iškilmes soste neša
mą popiežių. Po 1929 me
tais sudarytos Laterano su
tarties tarp popiežiaus ir 
Musolinio, kuria Vatikanas 
dabartinėse ribose buvo pa
skelbtas atskira valstybe, 
popiežiai nustojo buvę “Va
tikano kaliniais.” Todėl juos 
galima dažnai pamatyi, va
liuojant Romos gatvėmis.

Malda eina iš mados
r Iš 18 milijonų per metus 
aplankančių Italiją užsienio 
turistų didelė dalis būna 
Romoje, ypač velykų dieno
mis. Kadangi mums teko 
būti Romoje kaip tik vely
kų dienomis, galėjome įsi
tikinti tuo turistų antplū
džiu. Juos pamatysi visose 
žymesnėse amžinojo miesto

tų aprašymų apie triukš
mingą entuziazmą, kuris 
kildavo, pamačius popiežių! 
Tiesa,, būriai smalsuolių tu
ristų1 su įdomumu stebėjo, 
kaiįf lygiuojasi motocikli
ninkai, kaip, šautuvais 
gerbdamas, išsirikiuoja bū
relis margų Vatikano gvar
diečių, kai popiežius Jonas 
XXIII automobiliu atva
žiuoja iš Vatikano vartų, 
laimindamas į abi puses. 
Pasigirsta truputį plojimų, 
bet toli ligi entuziazmo, 
taip jausmingai aprašyto 
senose knygose. Popiežiaus 
važiavimas primena kadai
se matytą sargybos keitimo
si ceremoniją prie kito ope
retinio miniatūrinės valsty
bės valdovo — Monako ku
nigaikščio — rūmų. Ta ce
remonija irgi sutraukia bū
rius smalsuolių.

Ne, man neatrodė, kad 
kas nors iš ieškojusių Ro
moje paguodos ir vilties, 
būtų jas ten radę.
Nūdienio pasaulio realybė

Ne viltimi, o dideliu susi
rūpinimu skambėjo ir kal
ba, kurią Tarpparlamenti
nės Sąjungos pavasario se
sijos atidarymo iškilmėse 
pasakė tarptautinės FAO 
(SNO Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos) direkto r i u s 
B. R. Senas. Mūsų amžiu
je, nepaprastos pažangos 
amžiuje, trečdalis žmonijos 
badauja, sakė jis. Trečdalis 
žmonijos — tai milijardas 
žmonių! Direktorius kal
bėjo ramiai, bet jo kalboje 
patiektieji faktai negalėjo 
nesudrebinti širdies, jei ji 
tiktai nesuakmenėjusi. Mili
jardas žmonių badauja, o 

i didžiosios valstybės išlei
džia šimtus milijardų pini
gų ginklavimosi lenkty
nėms. Jei būtų pasiektas 
nusiginklavimas ir nereikė
tų tų milžiniškų lėšų išmes
ti į pragarišką karo virtu
vės žioklę, galima būtų vi
sus badaujančius išmaitinti.

Milžiniškuose ir puikiai 
įrengtuose FAO rūmuose 
mums parodė filmą apie ba
dą. Tai buvo sunkus kalti
nimas kapitalistiniam pa
sauliui. Kokie klaikūs kont
rastai ekrane: persivalgęs 
ligi apsirijimo' buržujus 
ir išdžiūvę, išbadėję žmo
nės — vyrai, moterys, vai
kai, nė karto gyvenime ligi 
soties nepavalgę. Filmas 
kažkaip gedo, trūko ir, pa
galiau, lyg nevilties apim
tas, visiškai nutrūko...

Tarybų salelė!
Viltį, didžią ir tvirtą vil

tį galėjom pajausti kitame 
Romos kampelyje. Tai buvo 
tarybin. žemės salelė, kurio
je vyko Lenino gimimo die-

karo Tarptautinis teismas 
jį pripažino Tarybų Sąjun
gos nuosavybe. Toji tarybi
nė salelė yra pakilioje vie
toje, ir iš jos matyti Džia- 
nikolo kalva su Garibaldžio 
paminklu, o visai kaimy
nuose yra Vatikanas.

Ant septynių kalvų
Kalvos — būdingas Ro

mos panoramos vaizdas. 
Miestas ant septynių kalvų
— taip vadinama senoji Ro
ma, kurios įkūrėju laiko
mas legendinis Romulas. 
Miestas kasmet balandžio 
21 dieną žymi savo įkur
tuves. Šiemet tą dieną Ro
ma šventė savo 2715-ąsias 
sukaktuves, nes miesto įkū
rimo data laikoma 753-ieji 
metai prieš mūsų erą. Ži
noma, tai irgi pagal pada
vimus, nes yra žymių, kad 
čia gyvenvietė buvo net X 
amžiuje iki mūsų eros.

Dabartinė Roma, turinti 
daugiau kaip du milijonus 
gyventojų, jau seniai yra 
peržengusi septynias kalvas 
ir plačiai išplėtė savo ribas 
abiem Tibro upės pusėm. 
Vaikštinėdamas po Romą, 
jautiesi žengiąs per šimt
mečius, nes kiekviename 
žingsny sutinki pačių įvai
riausių epochų pėdsakus ir 
paminklus. Tiesiog nuosta
bus čia amžių ir stilių miši
nys.

Štai pakylame į kalvą, va
dinamą Kapitolijaus arba 
itališkai Kampidoljo vardu. 
Žengiame Kordonato laip
tais, kurie suplanuoti . ge
nialiojo Mykolo Angelo, pa
puošti statulomis. Mus ly
dį draugai aiškina, kad Ka
pitolijus buvo, senosios :Ro
mos citadelė ir. politinis-re- 
liginis centras. Čia stovėjo 
garsioji Jupiterio, Junonos 
ir Minervos šventykla, pa
gal padavimus pastatyta 
509 m. prieš mūsų erą. To
je šventykloje vykdavo kar
tais Įr senato posėdžiai, o 
aikštėje priešais šventyklą1 
susirinkdavo romėnai ap
tarti visuomenės ir valsty
bės reikalų. Į buvusį čia 
Agurakulą romėnai ateida
vo sužinoti, ką lemia jiems 
likimas, nes senovės kuni
gai arba augurai stebėdavo 
žvaigždes ir dėdavosi galį 
pagal jas įspėti likimo 
liūs. Taigi, lengvatikių 
gaudinėjimo biznis turi 
ną istoriją.

Nebėra nė ženklo tų seno
vės pastatų, nei tos šventy
klos, nei vėliau pastatytos 
Junonos Monetos šventyk
los, nei Tabularijaus, kur 
buvo laikomas senosios Ro
mos valstybės archyvas.

Senovė, senovė!
Kapitolijaus aikštėje ant 

buvusio Tabularijaus pama
tų iš viduramžių laikų stovi 
Senatorių rūmai su raudo
nu keturkampiu Kapitoli
jaus bokštu. Dabar ten Ro
mos burmistro arba komi
saro rezidencija. Greta jų
— Konservatoriumo rūmai, 
kuriuose Romos komisaras 
suruošė Tarpparlamentinės 
Sąjungos sesijos dalyviams 
didelį priėmimą. Tad turė
jome progos ne tik iš lau
ko, bet ir iš vidaus pamaty
ti didinguosius rūmus, sta
tytus taip pat pagal Myklo 
Angelo projektą, ir gausius 
ten esančius meno turtus. 
Čia galima pamatyti pasau
linio garso dailininkų kūri
nius, kaip Rubenso “Romu
las ir Rėmas”, Paolo Vero- 
neze “Europos pagrobi
mas”, Tintoreto “Magdale
na”, van Deiko paveikslus

Klausantis muzikos
Kai išgirstu ryte pro langą 
Staiga Bethoveno Devintą, 
Kažkas lyg kambarin įžengia, 
Manęs jš miego atgaivinti.
Ryžtingi tonai liejas, plaukia,-^1 -
Juos.genijaus valia sukūre, • ' 

;:>J.ie mus į amžių kovą šaukia, 
.. Jie slaptą .burtų galią turi.

Ir klausantis mintis ateina,
Kad- mūs dienų grumtynių kelias 
Simfonijos prilygsta dainai, 
Įbrėžtai taktuose plokštelės.
Ir laukiu meto pažadėto,
Kai adata visa didybe
Ims choru skelbti mūs planetai, 
Kad “tarpsta tautos jau grolybėj.”

J. Subatavičius
1962. IX. 14

Laukiant gydytojo.
Glosto, vilnija rugius šiltas vėjas, 
Platūs laukai tokie gaivūs!
Bėgčiau, vai bėgčiau vienplaukė išėjus, 
Skrisčiau su paukščiais keleiviais. . .
Ašara tyliai nurieda per skruostą, 
Ak, kaip nelengva ją kęsti. . .
Karštą žibėt ją palieku, nešluostau,— 
Lai išliepsnojus užgęsta.
Pančiais liga mane visą sukaustė, 
Gūdžiai kalėt prirakino,
Bet kas gi įstengs mane jauną nuskausti? 
Kas palauš širdį ugninę ?
Aš su jumis, kurie vaikštote žemėj, 
Aš su jumis, kurie jūroj,— 
Mano troškimai galingai plevena, 
Galią stebuklo jie turi.

J. Subatavičius

vietose, bet ypač daug jų inos vP1įn^j1n}.as’_.^°Je 
Petro aikštėje ir Petro ba- nancl°je iškilmėje buvo kal-
zilikoje. Įdomu, kad ir šioje 
didžiausioje katalikybės 
šventovėje, ir kitose labiau 
ar mažiau garsiose Romos 
bažnyčiose mažai besimel
džiančių. Daugiausia ten 
matyti turistų, besidairan
čių, žioplinę j ančių ir stebin
čių meno kūrinius ar šiaip 
kokias įdomybes. Petro ba
zilikoje ties žinomąja šven
to Petro statula, kurios 
bronzinės kojos pirštai per 
šimtmečius nubučiuoti ar 
nučiupinėti net nudilo, tel
kiasi gana didelis būrys. 
Tačiau tik retas prieina ją 
pabučiuoti ar palytėti pagal 
krikščioniškos stabmeldys
tes neestetišką ir nehigie
nišką paprotį.

Kaip toli dabartinė rea-

bama apie didį žmogų, nu- 
rodžiusį tikrą kelią į žmo
nijos laimę.

Nemanykit mane sukly
dus, kalbant apie tarybinę 
salelę Romos žemėje. Čia 
sužinojome, kad gerokas 
sklypas — 34 hektarai — 
su nemažu sodu ir vila pri
klauso Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybei. To sklypo 
savininkas kadaise buvo 
Rusijos turtuolis Abamelik- 
Lazarev. 1916 metais jis 
užraše sklypą Rusijos meno 
akademijai, o- jei ji atsisa
kytų — Tūlos gubernijos 
bajorijai. Bet meno akade
mija uždelsė sklypo įteisi
nimą, o visas bajorijas nu
šlavė revoliucija. Ginčas 
dėl sklypo užtruko ilgai, ir

ke- 
ap- 
se-

lybė nuo jaunystėje skaity- tik po antrojo pasaulinio ir daugelį kitų. Kai kurio

se salėse visos sienos gar
sių dailininkų nutapytos., 
paverstos ištisais meno kū
riniais. Iš daugelio skulp
torių čia išsiskiria garsusis 
kūrinys iš Fidijaus laikų — 
“Rakšties traukėjas.”

Nuo Tarpe jos uolos
Ten, kur Kapitolijaus kal

va pavirsta stačiu skardžiu, 
yra vieta, kurią senovėje 
vadino Tarpe jos uola. Nuo 
tos uolos buvo nustumiami 
mirti pasmerkti nusikaltė
liai. Dabar ten įrengta as
faltuota aikštelė, iš kur tu
ristams atsiveria neužmirš
tamas vaizdas į garsųjį Fo
rum Romahiim.

Kaip ir kiekvienoj vietoj, 
kuri traukia turistų dėme
sį, čia įsikūrę įvairių suve
nyrų pardavėjai. Prityrę 
romėnai mus įspėja, kad dėl 
kiekvieno daikto derėtu- 
mės, nes jie mėgsta užpra
šyti. Ir tikrai teko įsitikin
ti, kad Romos vaizdų albu
mėlį, už kurį pardavėjas 
prašė 1000 lyrų, pasiderė
jęs įsigijau už 300.

Forum Romanum — tai 
visas pastatų ir paminklų 
ansamblis iš senosios Ro
mos respublikos ir dalinai 
iš imperatorių laikų. Da
bar tai daugiau ar mažiau 
išsilaikę griuvėsiai įvairių 
rūmų, šventovių, mauzolie
jų,,siekiančių net IX šimt
metį prieš mūsų erą. Tik 
kelios kolonos tebeatstovau- 
ja kadaise, didingai Satur
no šventkylai, pastatytai 
498 m. prieš mūsų erą. To
je šventykloje buvo laikomi 
Romos valstybės brangiau
si lobiai, čia buvo saugomi 
legionų štahdarai ir senato 
įsakai. Iš dąugelio žymių 
pastatų bestovi tik viena 
kita kolona, o daug jų guli 
pavirtusių, perlūžusių, kaip 
pavirto ir žlugo senosios 
Romos galybė.

Garsus Koliziejus
Tačiau dar gerai išsilai

kiusios kai kurios impera
torių arkos, primenančios 
jų garsiąsias pergales ir 
triumfus. Geriausiai išsilai
kė Tito arka iš I šimtmečio, 
primenanti Jeruzalės užka
riavimą, Septimijaus Se
vero, o ypač Konstantino 
arka iš IV šimtmečio, sto
vinti netoli Koliziejaus.

Žvilgsnis pro palatos 
langą

Pro baltos .palatos langą 
Vyturys girdėti,
Pažvelgiu į žydrą dangų, 
Debesim nusėtą.
Ak, įkvėpt norėčiau ryžto
Tiems, kurie pavargę 
žydinčioj, veržlioj jaunystėj 
Neviltim jau serga!
Vai, pavasari, įlieki
Jiems ugnies į kraują!
Lai už savo laimės siekį 
Kantriai pakariauja!

J. Subatavičius
1963,. III. 8

Vakaras prie jūros
Vinenodai veja viena kitą vilnys, 
Krante purslais ištinka, dūžta, 
Blankus mėnulis mirga artipilnis 
Sparnuos žuvėdros, skubančios į gūžtą.
Uolų kaubrėtų keteros nesmailos,—
Jas bangos dar prieš mūsų erą skaldė,— 
Tiekkart čia susitikę širdys meilios 
Mylėti amžinai žadėjo, meldė.
Ties horizontu laivas slenka, tyliai,— 
Ne luotas, eldija maža, ne valtis, 
O tartum miestas skrodžia gelmę gilią, 
Jėga urano varomas. . . toks baltas!
Skaidriau vis Paukščių Takas švinta, 
Raketą lekiančią akis lyg mato.
žvaigždė nukrito... Daug kasnakt jų krinta, 
Daugiau dar jų startuoja lėkt visaton.

J. Subatavičius
1963. 111. 9

Tačiau katalikų bažnyčią 
yra paskelbusi Kolizieį^ą 
krikščionims šventa vieta ir 
to ženklan jame stovi kry
žius.

Bet gyvenimas tūkstantį 
kartų sudėtingesnis ir tra
giškesnis už krikščioniškas 
legendas.

Štai prie Koliziejaus vie
ną vakarą matau grupę tu
ristų, daugiausia jaunimo. 
Iš didelio maišo jaunuoliai 
ima po žvakę, jas užsidega 
ir rikiuojasi. Išgirdęs kal
bant vokiškai, užkalbinau 
juos. Pasirodo, tai turistai 
iš Vestfalijos, Vakarų Vo» 
kietijos. Kunigo vadovauja
mi, jie ruošiasi eiti proceSr 
ją aplink Koliziejų. Apeiti 
priešvelykinėmis dienomis 
procesiją aplink Koliziejų 
katalikui esanti didelė pa
laima ir už tai pažadėta 
daug “atlaidų.”

Matydamas čia vokiečius 
iš Vakarų, negalėjau neiš
reikšti nusistebėjimo, kad 
jie važiuoja tolimų laikų le
gendinių kankinių pagerb
ti. Ar ne tiksliau jiems bū
tų grįžti namo ir suruošti 
procesiją aplink Dachau, 
Bergen-Beizen ir kitas bu
vusias Vakarų Vokietijoj 
hitlerininkų mirties stovyk
las. Arba nuvykti į kaimy
ninį Buchenvaldą, ar į Os
vencimą, Maidenaką, Mau- 
thauzeną, kur ne legendose, 
o iš tikro ir taip neseniai 
nukankinta milijonai žmo
nių. Galėtų jie suruošti pro
cesijas ties amerikiečių ra
ketinėmis bazėmis prie Rei
no, kurios grasina paversti 
kankiniais bei a u k o rn^s 
tūkstančius ir milijonus ne
kaltų žmonių.

Legenda apie Koliziejaus 
kankinius duoda klerika
lams naudą.-Todėl popiežiai 
susirūpino išsaugoti Koli
ziejaus liekanas, kurioms 
grėsė visiškas išnykimas, 
nes jo akmenys, buvo nau
dojami naujoms statyboms. 
Buvo atlikti ir restauravi
mo darbai, kuriu dėka šis
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senovės Romos architektū
ros paminklas išsaugotas 
ligi šiol, nors ir apgriauta
me pavidale.

Šiaip gi krikščionių tiky- 
I binio fanatizmo dėka buvo 
sunaikinta labai daug seno
vės Romos paminklų. Pa
vertę senovės šventyklas 
bažnyčiomis, krik š č i o n y s 
naikino visas “stabmeldys
tės” liekanas, visas senovi
nių dievų statulas ir atvaiz
dus. Buvo naikinamos ir 
Romos imperatorių bei kiltų 
žymių žmonių statulos. «įei 
išliko Kapitolijaus aikštė 
stovinti statula, vaizduojan
ti imperatorių filosofą Mar
kų Aurelijų, tai tik dėl to, 
kad ją palaikė krikščionims 
palankaus Konstantino sta
tula.

Senienų saugojimas
Kalbant apie senovės lie

kanų saugojimą, noriu pri
minti Tarybų Sąjungos pa
siuntinio S. Kozyrevo pa
sakojimą, kurį girdėjau va
žiuojant iš aerodromo pro 
Romos senienas. Esą, dabar 
griežčiausiai drau d ž i a m a 
bet ką iš senovės pastatų 
bei liekanų griauti ar ga
dinti. Statant naują gele
žinkelio stotį toje vietoje, 
kur buvo senovės sienos 
liekana, siena liko nepalies
ta naujo pastato viduryje. 
Taip pat labai griežtai sau
gomi medžiai, ypač italų 
pušis-pinija. Statant Olan
dijos pasiuntinybės rūmiį-, 
teko padaryti specialų įdu
bimą, kad galėtų palikti'ne
paliestą ten augusią pini ją.

(Bus daugiau)

toriai išeidavo kautis vie
nas prieš vieną. Kautynes 
lydėdavo muzika, kad ne
būtų girdėti sužeistųjų 
šauksmų ir mirštančių vai
tojimų. Sužeistas ir nete
kęs jėgų nugalėtasis, jei 
dar išgalėdavo, piršto pa
kėlimu; prašydavo ‘pasįgąilč- 
• • * ■ tt i • *i f _ _ _. _
vo imperatoriaus mostas— 
jei jis pakeldavo pirštą, tai 
raiškia gyvybės dovanoji
mą, o jei pasukdavo nykštį 
žemyn, tai buvo ženklas pri
baigti parblokštąjį.

Miniai palinksminti gla
diatoriai būdavo išleidžiami 
kovoti ir būrys prieš būrį. 
Speciali gladiatorių atran
ka “vestiarijai” kaudavosi 
su plėšriais žvėrimis. Isto
rijos duomenys liudija, kad 
per Koliziejaus atidarymo 
iškilmes, kurios tęsėsi 100 
dienų, buvo nužudyta apie 
5000 žvėrių, o apie žuvusius 
žmones žinių nepatiekta. 
Imperatorius Augustas 
bandė apriboti gladiatorių 
kautynes, tačiau jo paties 
laikais kautynėse dalyvavo 
aipe 10,000 gladiatorių. A- 
pie Trajaną skelbiama, kad 
jo suruoštos įvairiose rung
tynėse, kurios tęsėsi 123 
dienas, dalyvavo taip pat 
10,000 gladiatorių. Kartais 
į areną išeidavo ligi 500 po
rų gladiatorių. Tad galima 
įsivaizduoti, kiek daug 
kraujo pralieta romėnų 
pramogoms. Žinoma, tai vy
ko ne tiktai Koliziejuje, nes 
kruvinų kautynių rengimo 
paprotys tada buvo paplitęs 
visoje Romos imperijoje. 
Jis buvo skatinamas kaip 
savotiškas “ideologinis” 
veiksnys, nes Romos valdo
vai tuo norėjo pakelti romė
nų karingumą.

Daugiau kaip 600 metų 
tęsėsi tokie kruvini žaidi
mai, kurie baigėsi tik V-me 
mūsų eros šimtmetyje, jau 
žlungant senosios Romos 
imperijai.

Koliziejaus vtrdas sieja
mas su legendomis apie pir
muosius krikščionybės lai
kus. Esą, ten žuvę daug 
krikščionių, kurie buvę ati
duoti žvėrims suryt romėnų 
minių akivaizdoje. Kitomis 
žiniomis, tai esą ginčytina.

moję, neaplankyti Kolizie
jaus, kas gali apie jį nepa
pasakoti ar neaprašyti? 
Tad ir mes net kelis kar
tus, progai pasitaikius, atė
jome prie to didingo pasta
to, vieno garsiausių pasau
ly. Kai prisiartini prie mil
žiniško , rūmo, kurio ^išori
nės sienos sustatytos iš di-l jimo.. Jq likimą, įsšp.ręsda- 
džiulių akmeninių blokų, 
negali nesistebėti, kaip žmo
nės anais laikais su tokia 
primityvia technika galėjo 
atlikti šį darbą. Dalis Koli
ziejaus sienos išlikusi ligi 
pat viršaus, o jos aukštis 
siekia 48,5 metro. .Įėjus į 
vidų pro vieną iš 150 jo įė
jimų, tarp žiūrovų kyla gin
čas, ar Koliziejus apskri
tas, ar pailgas. Pasirodo, 
tas milžiniškas cirkas turi 
elipsės formą, ir jo ilgis 188 
metrai, o plotis — 156 met
rai. Koliziejus statytas im
peratoriaus Vespasiano ir 
jo sūnaus Tito laikais, apie 
80-uosius mūsų eros metus, 
taigi jau netrukus jo am
žius sieks 1900 metų. Sta
tyboje dalyvavo daug žydų, 
paimtų nelaisvėn po Jeru
zalės ir visos Judėjos užka
riavimo. Pradžioje cirkas 
buvo vadinamas Flavijaus 
Amfiteatru, o vėliau jį pra
dėjo vadinti Koliziejumi ar
ba Koloseumu . pagal neto
liese stovėjusią Nerono sto- 
vylą.

Iš baisios praeities
Žiūrėdamas į iškasinėji- 

mų išvagotą Koliziejaus a- 
reną, į apgriuvusias amfi
teatro sienas, stengiesi vai
zduotėj atkurti tuos toli
mus laikus, kai 50 tūkstan
čių (kitomis žiniomis, net 
80,000) romėnų triukšmin
gai ir aistringai sekė čia 
vykusias gladiatorių kauty
nes. Mūsų laikų boksas, 
kurs daug kam atrodo .žiau
rus sportas, yra vaikų žai
dimas prieš žūtbūtines gla
diatorių imtynes, kur gink
lai buvo ne odinė pirštinė, o 
kalavijas. Specialiose mo
kyklose išlavintieji stipriau
si ir narsiausi vergai išei
davo į? areną kautis ligi per
galės ar mirties. Jeį kuris 
mėgindavo išvengti kovos 
ir trauktis, tam tikri tarnai 
bizūnais arba įkaitinta ge
ležimi priversdavo stoti į

zas gi gali, būdamas Ro- kovą^ Dažniausiai, gladia-] 4 p.--Laisve (Liberty)— A’ntr., gegužės (May) 21, 196$



Liudvikas Narbutas ir kiti 
Dubičių didvyriai

(163 metų sukilimo 
100-osioms metinėms)

Varėnos rajone, Dubičiuo- 
se, stovi paminklas 1863 m. 
sukilimo aukoms atminti. 
Čia palaidoti sukilėlių vadas 
Liudvikas Narbutas ir 12 jo 
būrio kovos draugų, žuvu
sių gegužės 4 d. nelygioje 
kovoje su carine kariuome
ne. Jų pavardės įrašytos 
paminklinėje lentoje kartu 

sukilėlių šūkiu: “Už jū
sų ir mūsų laisvę.”

• Pakelkime laiko uždangą.
Vienas pirmųjų sukilimo 

organizatorių Vilniaus gu
bernijoje buvo L. Narbutas, 
istoriko Teodoro Narbuto 
sūnus. Gimė Liudvikasl832 
m. Šavrų dvare prie Nočios. 
Iš mažens jis girdėjo tėvo 
paša kojinius apie praeities 
kovas, išmoko mylėti savo 
tėvynę. Mokėsi Lydoje, nuo

lyvavimą slaptoje jaunimo 
organizacijoje ir rastus pas 
jį nelegalius raštus 18 metų 
Liudvikas 1850 m. buvo su

imtas ir nubaustas 100 rykš
čių bei atiduotas į karei
vius.

Tarnaudamas Kau k a z e, 
dalyvavo kovose su kalnie
čiais ir įgijo karininko laips
nį. Be to, dalyvavo Krymo 
kare. Po caro Nikolajaus I 
mirties buvo amnestuotas ir 
1859 m., išėjęs į atsargą, 
grįžo į tėvynę.

<Huošiantis sukilimui, Vil- 
ij.uje įsikūręs Lietuvos ko
mitetas paskyrė L. Narbutą 
Lydos apskrities, kurios su
dėtyje buvo Dubičių ir Ei
šiškių apylinkės, kariniu 
viršininku. Jis turėjo orga
nizuoti ginkluotą sukilimą 
apskrityje ir vadovauti vie
nam iš būrių.

1863 m. sausio 22 d. pra
sidėjus sukilimui Lenkijoje, 
netrukus ir Lietuva įsijun
gė į jį. Vasario 13 d. L. 
Narbutas išvyko į sukilimą 
su savo broliu Boleslovu, 
Vilniaus gimnazijos moks
leiviu, ir keliais kaimynais 
savanoriais. Narbuto sesuo, 
Teodora Mončiunskienė, ta
po jo būrio ryšininke ir pa- 

- tikėtine įvairiems uždavi
niams vykdyti.

Išvykdamas į sukilimą, L. 
Narbutas sukilėlių valdžios 
vardu įpareigojo klebonus 
perskaityti bažnyčiose suki
lėlių manifestą, kad sukeltų 
\fcsuomenę į kovą dėl laisvės 
i y žemės. L. Narbutas savo 
inirį formavo prie Rodūnės 
valsčiaus Serbentiškių kai
mo. Saugumo sumetimais 
keldavosi į Rūdninkų miš
kus. Iš čia jis buvo nuvy
kęs prie Padembių kaimo, 
kur pastojo kelią karei
viams, vedantiems nuo Va
rėnos rekrutus. Jų sureng
toji pasala tik iš dalies pa
sisekė, nes visų rekrutų ne
išvadavo. Gandas apie šį 
Narbuto būrio susirėmimą 
pasklido po apylinkę ir pa

i

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Povilui Rainiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Adelei 

ir visiems giminėms ir draugams.
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skatino daugiau savanorių 
stoti į jo būrio kovotojų ei
les.

Patirtį įgytą kovoje su 
Kaukazo kalniečiais parti
zanais, L. Narbutas panau
dojo, organizuodamas savo 
būrį bei ruošdamas takti
nius kovos planus. Sukilė
liai jo būryje buvo suskirs
tyti į padalinius, apmokomi. 
Iš būrio jis išskyrė nedide
les grupeles, vadovaujamas 
brolio Boleslovo, Kinskio 
bei Skavinskio, kad vestų 
propagandą gyventojų tar
pe ir rinktų savanorius. Į 
Narbuto būrį stodavo vals
tiečiai, šlėkta, miestiečiai 
bei moksleiviai. Eiš i š k i ų 
miške prie Narbuto prisi
jungė Horbačevskio būrys.

Apie pirmuosius Narbuto 
būrio veiksmus rašė pulki
ninkas Vinbergas raporte 
Vilniaus apygardos kari
niam viršininkui: “Šis bū
rys, vykdamas iš kaimo į 
kaimą ir nakvodamas dva
ruose ir okolicose, skelbė 
valstiečiams įvairias revo
liucines proklamacijas ir 
verbavo savanorius, apsirū
pindavo maistu ir iš eigulių 
atimdavo ginklus.”

Pabuvęs kurį laiką No
čios ir Eišiškių apylinkėse, 
Narbuto būrys pasitraukė 
prie Rūdninkų, arčiau Vil
niaus, nes tikėjosi iš ten pa
ramos. To būrio artėjimas 
prie Vilniaus sukėlė didelį 
generalgubernatoriaus Na- 
zimovo susirūpinimą, kad 
sukilėliai neužpultų Vil
niaus miesto. Buvo imtasi 
priemonių pritaikyti gyny
bai Gedimino kalno įtvirti
nimus. Vilniaus įgulai įsa
kė būti nuolatinėje karinėje 
parengtyje.

Narbuto burini esant prie 
Rūdninkų, į jį atvyko sava
norių iš Vilniaus, kurių tar
pe buvo ir dailininkas Elvy- 
ro Andriolis. Čia sukilėliai 
turėjo kautynes. Narbuto, 
būrys sėkmingai atrėmė 
baudžiamosios kariuomenės 
puolimą. Kautynių metu, 
atvykus į pagalbą Krains- 
kio būriui, puolėjai ėmė 
trauktis. Sukilėliams atite
ko nemaža ginklų.

Po sėkmingų kautynių 
prie Rūdninkų Narbuto bū
rys nuvyko į Nočios girią. 
Klaidindamas priešą, jis 
dažnai keitė vietas, sunai
kino tiltą per Katros upę. 
Carinės armijos štabo kapi
tono Timofejevo vadovauja
mas dalinys išvyko ieškoti 
sukilėlių. Balandžio 11 d. 
prie Dubičių įvyko kauty
nės. Sukilėliai slėpėsi už 
greitomis padarytų užvar
tų. Narbutas, turėdamas 
150 žmonių ir nežinodamas 
priešo jėgų, po trumpo su
sirėmimo pasitraukė.

Po kautynių Padubičio gi
rioje būrys kurį laiką ilsė
josi girioje, paskui vėl grįžo 
prie Zubrovo kaimo. Telk-

W. ir B. Keršuliai
V. Zmitraite-Miller 

ti žmones į Narbuto būrį 
padėjo Steponas Vilbikas, 
kuris su smuiku pereidavo 
kaimus, pagrojęs pasakyda
vo kalbas, ragindavo žmo
nes į sukilėlių eiles. Nuo 
Zubrovo būrys vėl metėsi 
prie Nočios.

Prie Lakštutėnų dvaro, 
netoli Kovalkų kaimo, vėl 
būrį aptiko persekiotojai. 
Nežiūrint nepatogios padė
ties, L. Narbuto vyrai tu
rėjo stoti į kautynes. Va
das išdėstė kovotojus tre
jukėmis. Sukilėliai atrėmė 
tris atakas, arti prisileisda- 
mi priešą ir pasitikdami jį 
taiklia ugnimi. Kairysis su
kilėlių sparnas neatlaikė, ir 
būrys pasitraukė. Tose 
kautynėse žuvo 7 sukilėliai, 
kurių tarpe buvo ir Narbu
to adjutantas Vladislovas 
Novickis, inžinerijos kari
ninkas, anksčiau su savo 
kurių tarpe buvo ir Nar
buto. Laimingai išvengęs 
apsupimo prie Kovalkų, 
Narbutas, suskirstęs būrį į 
smulkias dalis, kad būtų, 
lengviau manevruoti, pasi
traukė į Gardino girią.

Narbuto būrys vėl susi
rinko prie Dubičių. Žinoda
mas apie dideles carinės ka
riuomenės jėgas, kurios 
stengėsi jį surasti, Narbu
tas, keisdamas vietas ir 
klaidindamas priešą, parin
ko stovyklai nuošalią vietą 
tarp balų, prie Pelesos eže
ro (dabar tas ežeras nusau
sintas ir jo vietoje dirbami 
laukai).

-Savo brolį Boleslovą jis 
nusiuntė į Trakų apskritį 
pas sukilėlių būrio vadą Fe
liksą Vislouchą, prašydamas 
iš jo pagalbos. Laukė pa
galbos ir iš Lydos. Tikėda
masis sulaukti paramos, 
Narbutas su savo būriu lū
kuriavo . prie Dubičių. Čia 
jo būrį dar buvo aplankiusi 
sesuo, Teodora Mončiuns-

(Tąsa 6-tam pusi.)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopos reikalai
Sekantis kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks bir
želio 5-tą dieną. Šis susirin
kimas yra svarbus ne tik 
kuopos ir klubo reikalais, 
kurių išsprendimui reika
linga skaitlingesnis narių 
atsilankymas. Susirinkime 
turėsime ką tokio nepapras
to, nes jame dalyvaus ir 
LDS centro sekretorius d. 
J. Siurba.

Kaip mums žinoma, jis 
neperseniai svečiavosi kele
tą mėnesių Lietuvoje, kur 
pasigamino nemažai viso
kių nuotraukų, kurias žada 
parodyti užbaigus kuopos 
susirinkimą. Tai bus ne fil
mai, bet slenkantys paveik
slai su paaiškinimais jų 
reikšmės bei vietų.

Kuopos nariai kviečiami 
atsilankyti kaip 5-tą vai., o 
pašalinė publika 6-tą valan
dą, nes tuomet prasidės pa
veikslų rodymas.

LDS 55 kuopa rengia 
pramogą — pietus, kurie 
įvyks birželio 8 dieną, 1-mą 
vai. pietų metu. Šie pietūs 
bus kiek skirtingi nuo kitų, 
nes juos paruošti apsiėmė 
keturi gerai patyrę vyrai. 
Kiek laiko atgal turėjome 
tokius vyrų pagamintus 
pietus, kurie publikai pati
ko. Žinoma, nebus išimties 
ir šį kartą.

Visa tai atsibus Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Kviečiami visi atsilan-

MIAMI, FLA
E. C. geležinkelio 

darbininkų streikas
Florida East Coast Rail

way Co. darbininkai strei
kuoja jau daugiau kaip 100 
dienų. Kompanija deda vi
sas pastangas sulaužymui 
streiko. Jai visokiais bū
dais padeda Fla valstijos 
pareigūnai, spauda ir tele
vizija.

Negalėdama streiko su
laužyti, kompanija griebėsi 
jau gerai žinomų priemo
nių. Miamės priemiestyje 
labai prastame distrikte 
riogso j o kelios suk r y p ę 
“šaudės”, priklausau č i o s 
tai pačiai kompanijai. Geg. 
6 d.vidudienyje kalbamos 
“šaudės” užsidegė ir su
pleškėjo. Vietos laikraščių 
ir per televiziją tuojau bu
vo paskelbta, kad tai sa
botažas, suprask: streikie- 
riai padegė. Kompanija pa
skelbė duosianti $5,000 tam, 
kas nurodys padegėjus.

Kitą dieną streiko vedi
mo tvarkytojas T. L. Thor- 
don, 19301 N. W. Sixth Ct., 
sakė: Pirmadienį kaip 12:30 
P.M. baltas vyras įvažiavo 
į tą kiemą juodu Chevrolet, 
pavaikščiojo po tas “šau
dės” apie 20 minučių ir iš
važiavo. Mes paėmėm ma
šinos plate ■ numerius. Kai 
patikrinom, kam tos plates 
buvo išduotos, pasirodė, 
kad F.E.C. pareigūnui, ku
ris gyvena New Smyrna 
Beach.

Dabar Mr. T. L.Thor- 
don reikalauja iš kompani
jos atiduoti jam $5,000 už 
nurodymą kas padegė “šau
dės”. Ką dabar darys kom
panija, dar nežinia.

“Plenty full”
Paprastai mūsų valdinin

kai ir patriotai tankiai ra
šo: JAV visko visiems iki 
valios... Bet, ar taip yra? 
Žinoma, ne visiems. Bet 
tegul kalba Miami “Her
ald” laikraštis. Jame už 
balandžio 28 dieną rašoma: 
“Pasiklausykite kai kurių 
statistikų: Miami pagal
bos misija, kuri tei
kia alkaniems maistą, išda
vė 55,000 porcijų nuo lap
kričio 1-mos iki balandžio 
1-mos. Per tą patį laiką 
suteikė nakvynes 26,000 be
namių. Broliai iš “David 
Heads the Food Mission” 
išdavė 100,000 porcijų.”

Tai toks “plenty full for 
everybody in free world.”

Ne.besirgkite I
Tas pats Miami “Herald” 

už geg. 12 d. per visą pus
lapį antraštė: “Your Hospi
tal Bill” Tą antraštę duoda 
pačios didžiausios, turtin
giausios Miamės miesto li
goninės — Jackson Memo
rial Hospital—vedėjas Dr. 
Gates.

Jis nurodo, kaip trukčia- 
galviškai kyla ligoninių ap
tarnavimo sergančių kai
nos. Jis sako: Jei prieš 12 
metų buvo $17.93 dienai, tai 
1962 m. $37. Bet tai dar ne 
viskas, girdi, kai bus pa
vartoti visi įrengimai ir 
mašinos paleistos darban, 
mokestis už dieną pašoks

Toliau jis išskaičiuoja,kiek 
ligoninėje ateina vis naujų 
ir naujų mašinų, o joms 
reikia įrengti naujus sky
rius, kurie brangiai atsiei
na. Ligoniai, reikia, ar ne, 
varomi per juos visus. Mat, 
mašinos perkamos ne taip 
sau, o daryti biznį.

Toliau jis nurodo, kad 
dar aukštesnes kainos yra 
mokamos Kalifornijos vals
tijoje, kur tuoj pasieks $51 
dienai, žinoma, kas bus 
Kalifornijos valstijoje, tuo
jau bus ir kitur. Ar reikia

PAGARSĖJĘS MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

\ su akordionu

stebėtis, kad darbo žmonės 
kartais geriau laukia mir
ties, negu eiti pas daktarą 
arba į ligoninę?

Ką daryt su bedarbiais?
Kitoje vietoje tame laik

raštyje vėl aliarmuojanti 
antraštė: “Johnny can 
read—but can’t get job”. 
Žemiau paveikslas didelio 
fabriko už stiprios dratinės 
tvoros, vartai .uždaryti — 
fabrikui nereikia darbinin
kų. Gražus, jaunas, drūtas, 
tik mokslą baigęs Johnny 
ant tvoros pasirėmęs, nu
liūdęs — negauna darbo.

Toliau rašo: Dade Coun
ty, Miami mieste, iš 24,000 
bedarbių 4,000 yra jaunuo
lių, a tuoj baigsis mokslo 
metai, iš mokyklų ateis kiti 
tūkstančiai darbo ieškoda
mi. Kur gauti jiems darbų? 
Taigi, kiek girtasi, kiek 
kaip čia viskas gerai ir 
gražu, o tikrenybėje yra ki
taip.

Korespondentas

St. Petersburg, Fla.
Buvo gražus LLD 45 

kuopos parengimas Moti
nos dienos paminėjimui. 
Žmonių dalyvavo virš šim
to. Pietūs buvo duodami 
veltui visiems LLD na
riams. Pagamino juos labai 
skaniai draugai vyrai, jie 
ir publikai patarnavo. Mū
sų geras draugas Petras 
Butkevičius užfundino vi
siems skanios brandės, už 
tai jam didelis ačiū.

Jau ilgas laikas, kai ser
ga Petrusė Simons. Ją buvo 
labai smarkiai užatakavus 
“azma”. Buvo išvežta į li
goninę ir penkias dienas 
įdėta į “oksigeno palapinę,” 
kol atgavo lengvesnį kvė
pavimą. Labai gaila, kad 
ją kankina ta liga. Mes visi 
linkime jai greitai pasveik
ti.

J. P. Blaškiai rengiasi 

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Sekmad., Birželio 16 June, 1963
Prasidės anksti, 10 vai. ryto. Prašome nesiveluoti

NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS PIKNIKAMS KAIP—

MADE E* D A D If E Lawrence irIfS R i L E. I n 11 !t L Methuen, Mass.
*

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame" metiniame pikni
ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus ir šiemet Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

važiuoti į Chicagą ir daly
vauti L. Prūseikos pamink
lo atidaryme. Aš irgi norė
jau ir su jais turėjau pro
gą važiuoti, bet dėl nesvei
katos turėjau pakeisti sa
vo planus. Gydytojas sako, 
kad staigus klimato pakei
timas gali pakenkti, nes 
mane kankina artritas.” 
Labai gaila. Mane kvietė 
Rožė Samulionienė atvažiuo
ti. Bet jeigu sveikata pa- 
velis, tai apie liepos vidurį 
vyksiu į Pittsburghą ir 
Olevelandą aplankyti drau
gus ir drauges, kurių per 
septyneris metus nemačiau.

Girdėjau, kad V. ir E. 
Valley rengiasi vykti į 
Conn, valstiją, nes jos moti
nos sveikata silpna, tai no
ri ją aplankyti. Laimingos 
visiems kelionės.

Kodėl nieko nesigirdi nuo 
Millerių? Jie ankstyvą pa
vasarį išvyko į šiaurę. Nie
ko apie juos nesimato nei 
laikraščiuose, nei asmeniš
kai niekas negauna laiškų. 
Nežinia, ar jie labai užimti 
su savo sodeliu ir darželiu, 
ar gal klimatui pasikeitus 
susirgo ?

Natalie

Baltimore, Md.
Kaip ir kas metai “Lais

vės” naudai piknikas įvyks! 
Jis įvyks birželio 23 d., toje 
pat puikioje vietoje —Slo
vak National Home Park, 
6526 Holabird Avė. Gra
žiai grojanti muzika, tai 
bus visiems linksma. Valgių 
bus skaniai pagamintų.

Brftimoriečius ir iš visos 
apylinkės, New Jersey, 
Pennsylvanijos ir iš toliau 
svečius nuoširdžiai prašo
me dalyvauti. Atvykę nesi- 
gailėsite.

Kviečia
Komisija

Londonas.—Policija areš
tavo 10 antiatominių ginklų 
demonstrantų.

c

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINIST, model maker—tool 
maker. Part time, varied mech. & 
clectro-mech. work in modern, well 
equipped model shop. Ideal situation 
for retired individual who is try
ing to supplement his retirement in
come. Liberal fringe benefits. MA. 
8-6200. Cherry Hill, N. J. for appt.

(36-40)

Help Wanted—Female
WOMAN. To work in Luxury 

apt. For young couple. Cook and 
clean and assist with baby. Sleep 
in three nights. $45.00 per week. 
Call eves, after 7:30. TU- 7-6106. 
Refs. reqd.

(37-40)

Worcester, Mass.
Gegužės 30 d. Olympia 

parko atidarymas
Garsi Amerikos šventė, 

kapų lankymo šventė — 
tūkstančiai ir milijonai se
nų ir jaunų lankys kapus, 
ne vien tik kvietkus padės 
ant kapų, bet ir daug gai
lių ašarų išlies prisiminę 
vietinius ir užsienyje bai
saus karo metu kritusius 
nuo žaizdų ir nuo visokių 
ligų. Kovokime už Taiką ir 
taikų sugyvenimą!

Po aplankymo kapų
Olympia Parke bus ofi

cialus sezono atidarymas. 
J. Dirvelio puikus orkest
ras gros, bus dainų, taip 
pat ir šokiai trauksis iki 
vėlumos nakties. Bus mais
to ir įsigerti. L.S.D. Drau
gija nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti virš minėta
me parengime.

Washingtonas. — Čionai 
skleidžiami girdai, būk Ku
boje daug mažiau pagami
nama medžiagos cukrui, 
kaip pirmiau. Bet žinant 
JAV vyriausybės, spaudos, 
radijo ir televizijos komen
tatorių nusistatymą linkui 
Kubos, tai dar tenka pa
laukti tikresnių žinių.

Programoje Dalyvauja: 
VYRŲ GRUPĖ

su gerais lavintais balsais, 
vadovaujant Al. Potsus.

MONTELLO TRIO:
Rože Stripinis, Wm. Juo- 
deikis, Alb. Potsus. Jie 
gražiai pasirodys su savo 

skambiomis dainomis 
Maple Parke



LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
V. Paulauskas, Eli z a- 

beth, N. J., gavo laišką iš 
Panevėžio, kuri žemiau tal
piname.
Gerb. Drauge Vincai!

Labai dėkoju jums už jū
sų laišką, kuris man sutei
kė didelį malonumą, kad 
jūs visgi tesėjote savo žodį 
ir atrašėte man laišką, tai 
aš jums rašau atsakymą su 
dideliu malonumu.

✓

Jūs manęs klausiate, 
kaip mes leidžiame laiką, 
ar turime kokių nors pasi
linksminimų. Aš pasisteng
siu patenkinti jūsų prašy
mą.

Jau 6-ti metai kai aš dir
bu Aklųjų kombinate prie 
vailokų valymo. Pas mus 
darbo diena 7 vai., šeštadie
niais 6 vai. Į mėnesį uždir
bu 70—80 ir 90 rub., be to 
gaunu pensiją 35 rub., taip, 
kad mano pajamos siekia 
virš 100 rub. Tiesa, aš ir vi
si mano bendradarbiai gau
name pensijas dėl silpno re
gėjimo, mums vyriausybė 
teikia visas . sąlygas, kad 
gerai ir labai gerai gyven
tumėme. Mes savo įmonėje 
turime suorganizavę cho
rą ir dūdų orkestrą, tankiai 
darome repeticijas ir išvy
kas į ki-tus miestus. 
Dabar pas mus (kovo 17 d.) 
įvyks rinkimai darbo žmo
nių deputatų, todėl visur tą 
proga rengiami koncertai, 
kino festivaliai ir tt. Taip, 
kad laikas bėga labai grei
tai ir liūdėti nėra kada. Tik 
labai gaila, kad ankstokai 
gimėme, gerbiamas Vincai!

Dabartinis jaunimas turi 
visas galimybes tapti tuom, 
kuomi jis nori, tik reikia 
turėti gerų norų, nuo gerai 
kvalifikuoto darbininko iki 
didelio mokslininko. Man 
kartais labai skauda širdį, 
kuomet aš prisimenu savo 
praeitį — vaikystės dienas. 
Tiesa, aš savo motinos ne
pažinojau, augau prieglau
doje Antalieptėje, prasti 
drabužiai, apsiavimas- — 
klumpės ir fizinės bausmės, 
nedavalgę, o jeigu kuris iš 
mūsų susirgdavo, tai vie
nuolės versdavo melstis už 
ligonį tam, kad dievas grą
žintų sergančiam sveikatą, 
bet dievas nevisuųmet iš
klausydavo mūsų maldų, 
nesant vaistų, kartais ligo
nis numirdavo.

O kuomet paaugau, tai 
tuomet atidavė buožėms 
tarnauti. Kentėdavau pa
žeminimą, paniekinimą ir 
didžiausią skurdą. Neturė
jau tėvų, todėl nebuvo, kam 
pasiguosti savo vargu. Bu
vau auklėta tikybiškai, to
dėl melsdavausi dieną-nak
tį, kad viešpats dievas pa
sigailėtų manęs ir ištrauk
tų iš esamo skurdo, o jis, 
atrodė man, kad baudžia 
mane už mano nuodėmes, 
nors aš jų nebuvau papil
džiusi, nebent kad slaptai iš 
vienuolių buvau pavogusi 
gabalą duonos.

Ir štai koks skirtumas. 
Pas mus Panevėžyje yra 
trys internatai, vienas jų 
dar visai neseniai pastaty
tas, tai didelis 4-ių aukštų 
mūras, su visais patogu
mais: sporto aikštelės, mok
slo kabinetai, laboratorijos 
ir įvairios dirbtuvėlės, kur 
vaikai gali pareikšti savo 
gabumus, Be to, nepaprasta 
švara, maistas šviežias ir 
geras. Jie auga laisvi nuo 
prietarų ir, be abejo, jie iš
augs visuomenei naudin
gais piliečiais.

Lapkričio mėn. išgulėjau 
ligoninėje dėl sveikatos pa
tikrinimo ir visa tai nieko 
nekainavo. Dabar jaučiuosi 
gerai.

Labai būtų įdomu, kad 

jūs kada nors vėl galėtumėt 
aplankyti Lietuvą — atva
žiuoti pas mus į Panevėžį 
ir pamatyti savomis akimis 
kaip auga mūsų miestas ir 
kokie statosi dideli fabri
kai.

Aš, kol kas, esu nevedusi. 
Pas mus moterims yra 
stoka vyrų, nes karas pa
reikalavo daug milijonų gy
vybių, daugumoje vyrų. 
Dovanokite man už mano 
atvirumą. Lauksiu jūsų 
greito atsakymo. Lik i t e 
sveiki. Su pagarba,

Ylinskaitė

Liudvikas Norbutas
(Tąsa iš 5-to puslapio) 

kienė, kuri atvežė sukilė
liams maisto, pinigų, laiškų 
ir įvairių reikmenų.

Už drąsaus sukilėlių būrio 
vado L. Narbuto galvą Vil
niaus generalgubernatorius 
Nazimovas buvo prižadėjęs 
1,000 rublių. Tikėdamasis 
gauti tą atlyginimą, miško 
sargas B. Karpovičius pasi
siūlė persekiotojams paro
dyti sukilėlių stovyklą. Kaip 
praneša Vilniaus karo apy
gardos karinių veiksmų žur
nalas, štabo kapitonas Ren- 
valdas su Karpovičiumi nu
plaukė laivu Katros upe ir 
balomis prisiyrė Drazininkų 
upelį, prie kurio aptiko su
kilėlių sargybą.

Tarp balų, krūmais apau
gusioje vietoje, į pietus nuo 
Pelesos ežero 1863 metų ge
gužės 4 dieną sukilėliai bu
vo caro kariuomenės už
klupti. Kautynių metu Nar
butas buvo sužeistas į koją. 
Draugų nešamas iš kovos 
vietos, buvo antrą kartą su
žeistas į kaklą ir mirė, te
pasakęs: “Mirštu už tėvy
nę.” Taip žuvo šis patrio
tas.

Būrys išsiblaškė po mirš- 
ką. Sukilėliai neteko būrio 
vėliavos, daugelio ginklų, 
šovinių, drabužių, medicini
nių reikmenų ir maisto at
sargų. Kautynėse žuvo 13 
kovotojų, jų tarpe L. Nar
buto padėjėjas Leonas Kra- 
inskis. Sužeistam E. Andri- 
oliui pavyko pasislėpti.

Perėmęs Narbuto būrio 
likučius, atvykęs iš Ašme
nos apskrities būrio vadas 
Ostroga kurį laiką dar vei
kė Nočios bei Dubičių apy
linkėse. Ostrogos būrys pa
sirūpino nubausti išdaviką 
B. Karpovičių, kurį sukilė
liai pakorė. Tačiau, būda
mas kilęs iš Galicijos ir ne
pažįstamas su šiomis vieto
mis bei žmonėmis, Ostroga 
neilgai išsilaikė.

Toks yra didvyriškas L. 
Narbuto būrio, veikusio Vil
niaus apygardoje, kovos 
prieš carizmą puslapis. Ben
dra kova, bendri siekiai 1863 
metų sukilime sujungė lietu
vį ir lenką, baltarusį ir uk
rainietį.

O. Maksimaitienė

BLOGAI J. TAUTOMS 
SU FINANSAIS

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
raportavo, kad jeigū tos 
valstybės, kurios nesumo
kėjo asesmentų padengimui 
Artimųjų Rytų ir Kongo iš
laidų, nesumokės, tai 1963 
metų pabaigoje Jungtinės 
Tautos jau turės $140,000,- 
000 skolų. Jis sako, kad tai 
bus bankrotas.

Buenos Aires. — Argen
tina 1964—1965 metais ne
dalyvaus Pasaulinėje paro
doje, kuri įvyks New Yor
ke.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Kam rūpi taika, o 

kam karas
Maskva. — Tarybų Są

junga nurodo, kad socialis
tinis pasaulis viską daro, 
idant uždraustų atominius 
ginklus, susitartų ir eitų 
tuo pat metu Vakarai, ypa
tingai JAV, vis daugiaū 
prie nusiginklavimo. Bet 
ginkluojasi, o tas nesuderi
nama su taikos politika.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos stengiasi NA
TO ir kitų karo sąjungų 
jėgas apginkluoti standari- 
zuotais, tai yra, vienodais 
ginklais, nes tas padidins 
jų smūgius.

NATO generolai 
tuščiai pykstasi

Bona. — Smarkiai susi
pyko Vakarų Vokietijos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų generolai. Jie diskusa- 
vo strategiją: Kur NATO 
jėgos turėtų organizuoti 
gynybos liniją, jeigu Tary
bų Sąjunga pultų Vakarų 
Europą.

Vakarų vokiečiai spyrė
si, kad jeigu NATO jėgos 
jau nesiveržtų į socialisti
nes šalis, tai turėtų ginti 
Vakarų Voketiją išilgai jos 
sieną su Rytų Vokietija ir 
Čekoslovakija. Kiti NATO 
generolai siūlė trauktis iki 
Rheine upės, tai yra, palik
ti visą Vakarų Vokietiją.

TSRS JAU NEGALI 
TOLIAU TRAUKTIS

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiuntė 
notas Angljai ir Jungti
nėms Valstijoms, kuriose 
praneša, kad !ji jau negali 
daugiau daryti nuolaidų su
sitarimui uždraudimo ato
minių ginklų. TSRS sako, 
kad ji užtektinai padarė, o 
Anglija ir JAV tęsia ato
minių ginklų gamybą ir jų 
bandymą. 

■ i ....................- .....................—

KASTRO MATĖ PLAČIAI 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Maskva. — Kubos prem
jeras F. Kastro jau matė 
visą Tarybų Sąjungą. Jis 
atskrido į Murmanską, 
šiaurėje. Dalyvavo Gegužės 
Pirmosios parade Maskvo
je. Paskui bu vu nuvykęs 
prie Volgos ir apžvelgė Sta
lingrado kovų vietas. Lan
kėsi Užkaspijoje —Tašken
te, Samarkande. Paskui 
plačiai važinėjo Sibire, ap
žiūrėjo miestus, galingas 
elektros gaminimo jėgai
nes. Dabar lankėsi Lenin
grade.

KASTRO SAKO, KAD 
GERĖJA PADĖTIS

Taškentas, TSRS. -- Ku
bos premjeras F. Kastro 
sakė, kad bendrai gerėja 
Kubos padėtis. Sunkumus 
ji nugali su pagalba socia
listinių šalių. Kas dėl JAV 
agresyvės politikos, tai jis 
sako, kad laipsniškai ji tu
rės švelnėti, . nes Kubos 
liaudis remia dabartinę sa
vo valdžią.

REIKALAUJA, KAD JAV 
LIKVIDUOTŲ BAZĘ
Addis Ababa. — Afrikos 

valstybių suvažiavime 
Jungtinė Arabų Rfesjublika 
pareikalavo, kad Jungti
nės Valstijos likviduotų sa
vo karinę bazę netoli As- 
maros Ethippijoje. JAV ten 
yra okupavę 2,313 akrų 
plotą ir laiko 3,000 militari- 
nių žmonių.

............K-.W
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Vieša padėka
Mūsų sesutė Antanina Mi- S 

levičienė-Bunkaitė, gyvenu
si New Glasgow, Kanadoje, 
mirė šių metų kovo mėnesio 
2 dieną. Bet kadangi Ka
nadoje žiemos metu į žemę 
dėl jos įšalimo nelaidoja, tai 
ir mūsų mylimos sesutės 
kūnas buvo padėtas į skie
pą (voltą). Ir tik žemei at
šilus, balandžio pabaigoje, 
palydėjome ją į amžino po
ilsio vietą, į kapines.

Mes, velionės broliai—Va
lys, Pranas ir Alfonsas — 
ir mūsų žmons nuoširdžiai 
dėkojame “Laisvės” kolek
tyvui už pareikštą užuojau
tą mūsų liūdesio valandoje, 
taipgi ir už parašymą “Lais
vėje” apie mūsų sesutės mir
ti, c

Taipgi dėkojame Aido cho
rui už pareikštą užuojautą 
“Laisvėje” ir visiems drau
gams bei draugėms, kurio 
pareiškė mums užuojautą 
atvirutėmis, žodžiu ir spau
doje.

Jūsų visų nuoširdi užuo
jauta priduoda mums jėgų 
lengviau , pergyventi skau
džią nelaimę.

Valys ir Vera 
Pranas ir Ona 
ir Alfonsas 

Bunkai 
1963-IV-15

(Su šia padėka draugai 
Bunkai įteikė “Laisvei” $25 
dovaną. Nuoširdus jiems 
Ačiū!—Redakcija)

Gražiai pažymėjo 
šeimos šventę

Juozo ir Onos Babarskų 
duktė Irene apsižiūrėjo, 
kad jos tėveliams besiarti
nau ti didelė šventė.' Tuo 
pat kartų vyresnieji už Ire
ną jų giminęs Vincas ir Va
lerija Venskųnai taipgi 
Alex ir Valentina Nevins 
atsiminė, . jog -Babarskams 
jau 25-ri metai' poroje.

Greitomis ’susitarė, pa
kuždėjo į ausį vienam ki
tam Babarskų artimą jam ir 
bematant susibūrė: Pauli
na Sabalienė, M. ir M. Ris- 
kevičius, P. ir A. Alekna, 
W. ir E. Brazauskas, I. ir 
E. Qhalkis ir duktė Daina, 
P. ir N. Ventai ir sūnūs 
Conrad ir Paul, A. ir N. 
Iešmantai, A. Zdažinskie- 
nė, A. Mikalaus.

—Net iki ašarų sujaudi
no, — sako Babarskienė,— 
kai tapome netikėtai būrio 
draugų apsupti ir dar visų 
apdovanoti. O kad tai įvy
ko Motinos dieną, duktė 
mane papuošė gėlėmis.

—Prašau vardan m u - 
dviejų “Laisvėje” pareikšti 
nuoširdžiausią padėką ren
gėjams ir visiems, kurie sa
vo darbu, dovanomis ir at
silankymu su mumis pabūti 
suteikė mums tą džiaugs
mingą dieną, — atsisvei
kindama pąprašė mūs Ba
barskienė. Viliuosi, jog virš 
paduotais jos žodžiais ir 
liekasi patenkinamas j o s 
prašymas.

Babarskai, buvę piet-ame- 
rikiečiai, gražiai yra prigi
ję ir pas mus. Babarskas 
jau senokai dainuoja Aido 
chore. Ęabarskienė įsirašė 
į Moterų klubą. Jų Irenutė 
tebesisiekia aukštesni o j o 
mokslo, o kiek atitrūkdama 
nuo šių pamokų praktikuo
ja savo mėgiamiausią liuos- 
valandžių užsiėmimą —gro
žinius šokius.

Geriausios sėkmės d.d. 
Babarskams kelyje. į auksi
nį jubiliejų. D—e

Iš Motery klubo 
susirinkimo

Gegužės 15 d. “Laisvės” 
salėje įvyko vietos Moterų 
Klubo narių skaitlingas su
sirinkimas. Kada dalyvau
ja 46 narės savo susirinki
me, tai yra kuo pasigrožėti. 
Puiku, kad moterys rūpes
tingai lanko susirinkimus. 
Susirinkimui vedėja buvo 
Cibulskienė.

Iš Klubo valdybos rapor
tų matėsi, jog viskas yra 
veikiama harmoningai, iž
das stovi geroje padėtyje, 
visos narės jau yra pasimo- 
kėjusios į ALDLD už šiuos 
metus. Klubo pirmininkė Ie
va Mizarienė paprašė, kad 
susirinkimas eitų skubiai, 
nes norim turėti Motinų 
Dienos programą.

Skaitytas laiškas iš Chi- 
cagos nuo Lietuvių Anti-fa- 
šistų K-to “Against Nazi 
Criminals and Nazism in 
America,” prašant prisidėti 
jų darbo plėtimui. Nutarta 
tuo reikalu susisiekti su 
vietos lietuvių ir kitų tau
tų organizacijomis. To dar
bo tęsimui paskirta $25.

E. Brazauskienė raporta
vo, kad Klubo pastangomis 
“Vilnies” šėrininkų suvažia
vimui pasiųsta $336. Susi
rinkimo dalyvės karštai pa
dėkojo Elenutei už jos gra
žų pasidarbavimą.

Rūpestinga klubietė Čer- 
nevičienė apdovanojo Klubo 
valdybą už jų gerą darbą 
gražiai apmegstomis nosi
naitėmis. Komiteto na 
rėš padėkojo už gražią 
dovaną, sutartinai pareiš
kė, kad gautąją dovaną 
jos perduos Lietuvoje “Ta
rybinės Moters” personalui. 
Mat, Klubo pirmininkė Ie
va Mizarienė vykstą į Lie
tuvą. Nutarta, kad tąja 
proga I. Mizarienė aplanky
tų Kuršėnų vaikų namus, 
įteiktų vaikučiams po dova
nėlę vardan Klubo. Klubas 
prenumeruoja tai įstaigai 
“Laisvę.”

Nuo Šmagforienės išvyki
mo į Floridą, Klubo sekre
torės pareigas rūpestingai 
atlieka Zuzana Kazokaitė. 
Zuzana atidžiai tėmija Klu
bo narių ir jų artimųjų svei
katos stovį ir, ligos ar mir
ties atvejuje, \ii visuomet 
pasirūpina laiškeliu arba 
asmeniškai suraminti nelai
mės ištiktus. Klubietės la
bai dėkingos jai už tokią 
paslaugą.

Manyta, kad B. Keršulie- 
nės sesutė V. Zmitraitė-Mil- 
ler, iš Binghamton, N. Y., 
įdomumo dėlei atvyko į su
sirinkimą asmeniškai pama
tyti, kaip gražiai moterys 
darbuojasi., Ji įsirašė į Mo
terų Klubą. Taipgi įsirašė: 
Budronienė, Graunienė, La
zauskienė, Dobinienė ir Qua- 
ter. Klubas vėl 6 narėm pa
augo. Tikimasi pasibrėžtą 
kvotą — 100 narių — pa
siekti.

Užbaigus organiz a c i j o s 
reikalus, Klubo pirmininkė 
pradėjo Motinų Dienos pro
gramą. Pirmiausiai Elenu- 
tė Brazauskienė labai gra-

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. CI 5-^X1

žiai sudainavo 4 d a i n a s : I 
“Siuntė mane mamytė gels
vų linelių rauti,”, “Siuntė 
mane motinėlė į jūrelę van
denėlio,” “Oi tai, dėkui mo
čiutei” ir “Tykiai tykiai Ne
munėlis teka.” Tarpais su
sirinkimo dalyvės ir svečiaiI 
choristai pritarė Elenutės 
skambioms melodijoms^ Bu
vo labai gražiai sudainuota. 
Laimingas Moterų Klubas, 
kad savo eilėse turi gabių 
dainininkių, įvairių profesi
onalių, gerų amatininkių 
ir visos labai gražiai dar
buojasi.

Uršulė Bagdonienė skai
tė “Production Girls'’ eilė
raštį, kurį parašė Antrojo 
pasaulinio kar o metu 
lėktuvų dirbėjos, kur ir Ur
šulė dirbo. M. Juškienė 
skaitė eilėraštį “Motina.” K. 
Petrikienė trumpai. pakal
bėjo, kaip yra svarbu mote
rims dalyvauti visuomeni-
niame judėjime.

Prasidėjo gausios vaišės. 
Mat, supuolė net 5 klubie- 
čių gimtadieniai: Laukai
tienės, černevičienės, Kune
vičienės, Cibulskienės ir 
Brazauskienės. Skaniai pa
sivaišinusios, klubietės su
dainavo “Ilgiausių metų,” o 
Klubo pirmininkei Ievai Mi- 
zarienei — sėkmingos ke
lionės į Lietuvą.

Geroje nutaikoje narės ir 
svečiai skirstėsi.

Klubietė

Spalvoti paveikslai 
sekantį šeštadienį

Sekantį šeštadienį, gegu
žės 25 d., “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke, bus rodomi spalvoti 
paveikslai. Rengia Aido 
choras.

Slenkančius paveiks 1 u s 
(“šlides”) rodys* J/ Siurba,
kuris turi ' padaręs; daug 
nuotraukų iš įvairių įvykių. 
Taipgi žada parodyti kele
tą vaizdų iš Lietuvos.

J. Grybas parodys spal
votą judžių filmą iš LDS 
seimo, kuris įvyko Detroite 
pereitą vasarą.

Atsiveskite savo draugus 
ir pažįstamus.

Paveikslų rodymas pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjai

Budapeštas — Vengrijos 
premjeras Janos Kadaras 
išvyko į Varšuvą ir Mask
vą.

DU ŽODYNAI JUMS
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

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

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

Devintas visų * 
tautę piknikas

Sekmadienį, birželio 23, 
Amerikinis komitetas sve- 
turgimiams ginti rengia 
pikniką Camp Midvale 
Wanaque, N. J.

Vieta erdvi, graži. Apsup
ta mišku, ant vietos mau
dynė ir kiti patogumai.

Maistas žemomis kaino
mis ir pilnu pasirinkimu 
bus gaunamas ant vietos. 
Jį gamins visų tautų įgudę 

! maisto žinovai. Tai paliuo- 
suos šeimininkes nuo rū
pesčio apie maistą tą dieną/

Pirmi busai išeis į pikniB 
ką 9 valandą, o kiti seks 
kiek vėliau. Eis nuo 49 E. 21 
St., New Yorke.

Prašo visus tą dieną skir*. 
ti pasimatymui vieni su ki
tais piknike.

Bona. — Buvęs Vakarų 
Vokietijos karo ministras 
Jasef Strauss išvyko į Izra
elį.

Greenwich, Conn. — Su
laukęs 96 metų amžiaus mi
rė advokatas W. Fitch.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekantis banketas 
atsibus šeštadieni, Gegužės-May 25 
d., Laiškanešių svetainėje, 314—15th 
Ave. So.

Banketo komitetas susideda tik 
iš vyrų ir jis tikrai patieks gerus 
pietus, nes nenorės pasirodyti pras
tesniais kukoriais už. moteris; jie 
stengiasi padaryti pietus kuo geriau
sius.

Prašome visus atsilankyti ir įsi
tikinti, kad tikrai bus kas nprs 
“special.” ■ f*

Pradžia 12 valandą.
Rengėjai (40-OT

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Klubo išvyka 

(piknikas) įvyks gegužės 26 d. Ūs- 
tupų sode, 27 Cleveland Ave., Mon
tello. Pradžia 1 vai. dieną.

Vyrų Dailės Grupė rengia pikni
ką po stogu šeštadienį, Birželio-Juiie 
I d., Liėt. Taut. Namo didžiojoje sa-
lėjd, 668'N. Main St., Montello. Pra
džia 7 vai. vakaro. Geo.: Shlmaitis

(40-41)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, Gegužės-May 25 d., pra
džia 2-rą! vai. popiet, Maple Parke. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
ateikite laiku, nes turėsime labai 
svarbių reikalų aptarimui: birželio 
16 turėsime apskrities pikniką 
Maple Parke; taipgi bus ir dau
giau naujų svarbių reikalų. Bū
tinai dalyvaukite šiame mitinge.

S. Penkausaks, kp. sekr.
Taipgi ir LDS 125 kuopos susirin

kimas įvyks Gegužės-May 25 d., 
pradžia 2:30 vai. popiet. Visi na
riai būtinai dalyvaukite. Turėsime 
pasitarti apskrities pikniko reikalu, 
kad gerai priimtumėm atvažiavusius 
svečius ir vietinius. Prie tokio pik
niko, jau reikia pradėti rengtis. Ne- 
sivėluokite ateiti į susirinkimą.

S. Penkauskas, pirm.
(39-40)




