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Taigi katalikų bažnyčia jau 
turi naują popiežių — Povilą 
Vl-ąjį. Ligi šiol jis buvo ži
nomas kaip Milano kardino
las Montini. Ar kardinolas 
Montini balsavo už save, sun-|

New Delhi. — Grįžo iš 
Londono ir Washing to n o 
Indijos gynybos koordina
torius T. T. Krishnamacha- 
ris. Jis pranešė, kad susi
tarė su Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Kanados ir Aust
ralijos vyriausybėmis aprū-

ku p^k^Užtenka to? kad , Indi ją naujausios rū-
šies karo lėktuvais, rada- 

ir kitokiais įrengi
mais.

Vakarai pradžioje Indijai 
pasiųs šešis eskadronus 
greičiausių sprūsminių ka
ro lėktuvų. Kartu Vakarai 
pasiųs mechanikus, instruk
torius ir radaro specialis
tus. Dalį lakūnų Indijai jau 
paruošė Anglijoje ir Jung
tinėse Valstijose.

Indija, priimdama milžta- 
| rinę Vakarų pagalbą, o da- 

w TZ , . „ x X4. • 9 i bar šiuos lėktuvus, faktiš-Koks bus Povilas sestasis?' . , . . . .v ,.v.
.’lai kurie spėja, kad jis-traukiasi is neutraliskų 
rusiojo Jono XXIII pasekėjas, 
kad jis vykdys jo politiką, 
kad jis kovos už taiką. Jei 
taip bus—jį žmonės gerbs,!
kaip gerbė Joną XXIII.

Netolima ateitis 
kuria kryptimi eis 
popiežius.

šiandien katalikai jį jau va
dins “i
kurie gal būt jį vadins “ne
klaidinguoju”.

šventuoju tėvu”. Ir kai rais

Popiežių yra buvę visokių— 
geresnių ir labai blogų—bai
sių ištvirkėlių — pav. Alek
sandras VI-asis (Bordžija). 
Buvo didelių lietuvių tautos 
priešų, organizavusių, siuntu
sių prieš lietuvių tautą kry
žiuočius, kad šie žudytų arba 
imtų vergijon “pagonius”, 
vogtų ir degintų jų turtą.

valstybių bloko.
Tarybų Sąjunga jau in-

formavo Indiją, kad ji ne- 
užgiria jos “m ii i tarinio 
žaidimo” su Vakarais.

Indijos parlamente dalis 
Kongreso partijos narių 
yra priešingi šiai politikai, 
bet ją jau nuo seniai vyki
na T. T. Krishnamacharis 
ir palaipsniui laimi.

Jeigu prie Indijos ir Kini
jos sienos neprasidės mili- 
tarinis veikimas, tai Indi
jai bus reikalinga tik rada
ro ir naujųjų moderninių 
ginklų iš Vakarų specialis
tų, bet, jeigu prasidės su- j 
sirėmimai, tai Vakarai su- ■ 
teiks Indijai “savanorių” 
lakūnų ir kitų reikalingų bos. 
žmonių.

Vakarų, ypatingai Jung- 
tniių Valstijų, militariniai 
patarėjai daro spaudimą į 
Indiją, kad ji viešai pa
skelbtų, jog ji priima viso
kią Vakarų pagalba atrė
mimui “kinų agresijos.”

sąko kurdų vadas
Beirutas. — Generolas! Maskva. — “Pravda” 

Mullah Mustafa Barzanis, i kiti tarybiniai laikraščiai 
kurdu vadas, sako: “Mes! smerkia Irako militaristų 
tol kovosime, kol laimėsime 
mūsų tautos laisvę.”

Iš pranešimų suprantam, 
kad šiaurinėje Irako dalyje 
yra masinis kurdų sukili
mas. Irako valdžia pasiun-
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valdžią, kuri siekia nuslo
pinti kurdų liaudies sukili
mą.

Tarybiniai laikraščiai ra
šo, kad kurdų tauta yra se
na, dar prieš du tūkstan
čius metų buvo žinoma, tais

te į Erbilio, Kirkuko ir Sa- Į }aį^aįs jaUg davė žmonijai, 
I -va i i ri z-i vi i T* i 4* t/i i / I i ▼ t i ry 1 “i O O

ir jeigu ji iki dabar neiš
nyko. tai ir neišnyks.

Dabar yra apie 6,000.000

lamanijos sritį tris divizijas^, 
armijos, apie’60,000 vyrų.

Irako vyriausybė susirū-1
pino, nes kurdų vadai gra-' kurdų. Jų teritorija užima

parodys, 
naujasis

Vilniaus “Tiesoje” 
“Susirinko žinomi 

ninkai. Docentas Juozas Jur
ginis Istorijos-filosofijos fa
kulteto mokslinėje taryboje 
gynė disertaciją istorijos mok
slų daktaro laipsniui ginti — 
tema “Baudžiavos įsigalėji
mas Lietuvoje.” Disertacija— 
mokslininko ilgamečio darbo 
ir ieškojimų vaisius — buvo 
sėkmingai apginta. Susirinku
sieji šiltai pasveikino naująjį 
mokslų daktarą...”

Juozas Jurginis, reikia pri
minti, prieš pat antrąjį pa
saulinį karą lankėsi Jungtinė
se Valstijose. Jis čia padarė 
nemaža pranešimų apie 
tuvą. Juozas čia įsigijo 
maža ir draugų-bičiulių, 
fcie jo niekad nepamirš.
” šia reta, bet garbinga proga 
^veikinu Tave, mielas Juozai! 
Žinau, tą patį, jei ne žodžiu, 
tai mintimis, daro ir visi Tavo 
pažįstamieji.

skaitau : 
moksli-

Lie- 
ne- 
ku-

Sako, kad Kubon 
iškėlė kenkėjų

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėlių vadai sako, kad jie 
Kuboje keliose vietose iškė
lė apie 500 diversantų, ku
riuos ten jų vienminčiai pa
sitiko.

Washingtonas.—Invazijos 
šalininkai pasakoja, būk į 
Kubą daugiau iškelta di
versantų kaip 500. JAV 
Valstybės departamentas ir 
karo laivyno vadai, sako, 
ka<} jie nieko nežino apie 
bet,kokį iškėlimą.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos radijas sakė, kad jeigu 
į Kubą buvo iškelta diver
santų, tai jie ten pasiseki
mo neturės, nes liaudis yra 
su Kubos vyriausybe. Bet 
už iškėlimą atsakominga 
yra JAV vyriausybė, kuri 
pasižadėjo, kad nebus leis
ta daryti invaziją į Kubą.

Vakarų vokiečiai 
gaminasi tankus

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia nutarė savo ar
miją apginklunoti savos 
gamybos tankais. Jų gami
nimui paskyrė $750,000,000. 
Tankai bus po 30 pėdų il
gio, 8 pėdų aukščio, gink
luoti 105 milimetrų diamet- 
riškai kanuolėmis, 40 tonų 
ir galės važiuoti po 40 my
lių per valandą.

Dabar Vakarų Vokietijos 
armijoje yra 2,500 Jungti
nių Valstijų ir apie tiek 
Prancūzijos tankų. Iki 1966 
metų vokiečių armija jau 
bus perginkluota savos ga
mybos tankais.

Piety Vietname vėl 
paaštrėjo kovos

Saigonas.—Dinh Diemo re
akcinė valdžia, žiauriai pul
dama liaudies partizanus, 
jų jėgų kovoje už laisvę ne
susilpnino.

Diemas paruošė sau dar 
daugiau bėdų, nes jo polici
ninkai nužudė kelis budis
tu vadus. Budistai atsakė 
masiniais protestais. Pietų 
Vietname budistų yra keli 
milijonai žmonių.

Washingtonas. — Jungti-į 
nių Valstijų karo orlaivyno 
žurnalas “The Airman” ap-į^uiu, nvo ivuiuu v autu j vi x vi ia. 'ja uvuuvviija . i

j sina sunaikinti naftotekius.1 56,000 kvadratinių mylių j rašo, kaip Pietų Vietnamo 
' Sakoma, kad jie kreipėsi į i plotą, kuri beveik lygiai pa-! partizanai su savadarbiais
Egiptą prašydami pagal- dalyta tarp Turkijos, Irano ! ginklais padaro daug žalos 
’ , " . I įr Irako. ' amerikiečiams.

IŠ VISO PASAULIO

Straipsnio autorius pasa
koja, kad partizanai daž
nai pastato savotiškas “mi
nas,” kurios padarytos iš 
surūdijusio metalo dalių. 
Jeigu amerikietis užsistoja 
ant tokio iešmo, tai dažnai 
ne tik laikinai, bet visam 
laikui išvedamas iš rikiuo
tės.

Džiunglėse — krūmuose— 
partizanai vartoja ir seno
vinius lankus, iš kuriu svai- 
do vilyčias. Jie toli nepa
siekia, bet arti užmuša prie
šą nesukeldami jokio garso.

Autorius rašo : “Viet- 
congai (partizanai) neturi 
moderninių malūnspa r n i ų 
ir kitokių ginklų, kokiais 
yra aprūpinti amerikiečiai 
ir Dinh Ngo Diemo karei-

Juozas parašė daug knygų 
— istorinių ir biografinių.

Jo veikalas apie baudžiavą 
mūsų laikrašty buvo gerbia
mo Mikromego recenzuotas. 
Tai stambus ir gilus veikalas, 
vaizduojąs tą baisią praeitį, 
kurioje turėjo gyventi mūsų 
protėviai.

žinoma, tai jau tik praeitis.
Džiugu, miela, kad mūsų 

tautoje didėja mokslininkų 
gretos!

TSRS STATO NAUJUS 
NAFTOLAIVIUS

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga paskubomis namie 
ir užsienyje stato daug nau
jų naftolaivių (tankerių). 
1962 metų pabaigoje ji pasi
statė 52 naujus tankerius, 
1,300,000 tonų įtalpos.

TUŠČIAS TRIUKŠMAS
Washingtonas. — Tary

bų Sąjunga nusprendė pa
statyti naują pastatą savo 
ambasadai. Nupirko 16-os 
akrų plotą Chevy Chase 
srityje. ' Miesto statybos 
bordas TSRS planą užgyrė. 
Bet vietiniai antitarybiniai 
elementai laiko susirinki
mus ir kelia triukšmą — 
nenori “raudonųjų įsileis
ti.”

TARYBŲ SĄJUNGA 
UŽSTOJO KURDUS 

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė įspėjo 
Irako valdžią prieš puoli
mus kurdų tautos. Dien
raštis “Pravda” rašo, kad 
jeigu Irako militarinė val
džia ir toliau puls kurdus, 
tai tas paveiks į jos ir TSRS 
santykius. TSRS yra davus 
Irakui $500,000,000 kredito, 
kurio dar tik pusę Irakas 
gavęs.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
teismas teisia keturis vo
kiečius už šnipavimą Vaka
rų valstybėms.

Frankf uitas, Vakarų Vo
kietija. — Mirė hitlerinin
kas R. Baeris, kuris buvo 
paskutiniu komandieriumi 
baisioje Osvencimo stovyk
loje.

Johannesburas. — Jung
tinėje Pietų Afrikoje dabar 
yra 67,640 politinių įr kri
minalinių kalinių, tai vienas 
iš kiekvienų 236 gyventojų 
skaičiaus.

Tokio. — Japonijos val
džia apdovanojo New Yor- 
ko majorą Wagnerj Užte
kančios saules ordinu.

PLIENO DARBININKAI
GAVO KONTRAKTĄ
Pittsburg, Pa. — United 

Steelworkers unija ir plie-, 
no gaminimo kompanijos | granatas, 
pasiarašė dviejų metų kon- j 
traktą. Darbininkų alga ; 
pasilieka ta pati, bet jeigu 
būtų reikalas, tai unija bū
tų davus reikalavimą, kad 
90 dienų galėtų strei
kuoti.

I amerikiečiams.
Partizanai gamina daug 

rankinių granatų, kurios 
savo išvaizda negražios, 
dažnai tik vamzdžio dalis, 
bet baisiai sprogsta ir žudo i viai, bet jie su mažais gink- 
Dinh Ngo Diemo kareivius1 lais ir savadarbiais įran- 
ir amerikiečius, nei kiek kiais privertė JAV koman- 
neprasčiau už modernines dierius keisti taktiką prieš 

juos.O

|vyko kongresas 
maisto reikalais

Washingtonas. — Jungti-
Pagal naują kon- nių Tautų pastangomis čia 

traktą darbininkams prail- įvyko pasaulinis kongresas 
ginamos apmokamos ato
stogos.

Havana. — Kubos veikė
jas generolas Ernesto Gue
vara sako, kad Kubai sun
kiausieji laikai jau pasibai
gė .

Georgetown, Guiana. — 
TSRS laivas “Kirovec” iš
plaukė į Kubą su 30,000 
maišų ryžių.

Los Angeles, Calif.—JAV 
federaliniai aviacijos speci
alistai sako, kad 1970 me
tais keleiviniai lėktuvai jau 
skrajos po 2,000 mylių per 
valandą.

Beirutas. — Irako armi
jos daliniai bando suskal
dyti kurdu jėgas Akrą ir 
Zibaro srityje.

maisto reikalais. Dalyvavo 
virš 1,000 delegatų iš 104 
šalių.

Kongreso dalyviai pasi
sakė už kovą prieš badą, 
kad po penkerių metų pa
saulis jau būtų laisvas nuo 
bado ir maisto stokos.

To pasiekimui reikalin
ga $12,000,000,000, tai pen
kis kartus mažiau, negu 
Jungtinės Valstijos perme
tus išleidžia apsiginklavi
mui.

Atlyginimas nacių 
nuskriaustiems

Bona. — Vakarų Vokie
tija atmoka atskiriems as
menims, kurie nukentėjo 
nuo hitlerininkų.

Reikalavimu buvo pateik
ta net $6,500,000,000. Iki 
1962 metų pabaigos buvo 
atmokėta $3,750,000,000. 
Suprantama, vakarų vokie
čiai atmoka tik tiems, ku
rie gyvena kapitalistiniame 
pasaulyje. Žydai, kurie gy
vena Izraelyje, gavo atmo
kėti $875,000,000.

MUŠTYYNĖS JAPONŲ 
PARLAMENTE

Tokio. — Parlamente įvy
ko muštynės tarp valdan
čios partijos ir Socialistų 
partijos deputatų. Valdžia 
pravarė penkis bilius, nu
kreiptus prieš darbininkų 
klasę. Muštynėse buvo var
totos kėdės.

DE GAULLE NEKLAUSO 
NATO KOMANDOS

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle nu
sprendė ištraukti savo ka
ro laivus iš NATO koman
dos Atlanto vandenyne. 
NATO viršininkai lapai ne
pasitenkinę, nes tas silpni
na jų jėgas ir mažina au
toritetą.

O štai mus pasiekė kita is- 
toriniai-mokslinė knyga —A. 
Bimbos “JAV Darbininkų ju
dėjimo istorija”. Redagavo R. 
Žiugžda, išleido Lietuvos Val
stybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla 
1963 m. 
veikalas, 
ninkas P. Rauduvė. .

Gale R. Žiugžda duoda pla
tų biografinį straipsnį apie 
knygos autorių, taipgi apie 

^paties veikalo atsiradimą. 
Telpa plati Literatūros rodyk
lė, Pavardžių rodyklė, Geo
grafinių pavadinimų rodyklė.

Vilniuje 
Tai 552 puslapių 
Viršelį piešė daili-

Prieš arti 40 metų A. Bim
ba parašė stambią knygą — 
“Istorija Amerikos klasių ko-

vos”, kurią išleido ALDLD. 
Po to ji, kiek sutrumpinta, 
buvo išversta į anglų kalbą,— 
išleido “International Publi
shers” Niujorke. Tas pats vei
kalas buvo išverstas į rusų 
kalbą ir išleistas Tarybų Są
jungoje.

Na, ir po apie 40 metų ši 
knyga pasirodė Tarybų Lietu
voje nauja'laida.

R. Žiugžda — d-ro Juozo 
Žiugždos sūnus; jaunas, išsi
mokslinęs vyras.

Būtų gerai, kad mūsų drau
gai paprašytų savo pažįstamų 
Lietuvoje, kad jiems “JAV 
Darbininkų judėjimo istoriją” 
prisiųstų. Kaina 1 rub. ir 2 
kapeikos. Knygą verta skai
tyti ir studijuoti net ir tiems, 
kurie skaitė originaliąją jos 
laidą.

TARĖSI AVIACIJOS 
REIKALAIS

Praga, Čekoslovakija. — 
Čionai įvyko konferencija 
civilinės aviacijos reikalais. 
Dalyvavo atstovai nuo 93 
linijų, iš 70 šalių. Iš socia
listinių šalių dalyvavo: 
r/bų Sąjunga, Lenkija,
koslovakija^, Vengrija, Ju
goslavija ir Vokietijos 
mokratinė Respublika.

Akrą. — Ganos respubli
ka užsakė Japonijoje pa
statyti du laivus po 9,000 
tonų įtalpos.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga pasirašė su Egiptu su
tartį. TSRS daugiau teiks 
Egiptui medžiaginės pagal
bos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ta- 
Če-

De-

IŠRINKO POPIEŽIŲ
Roma. — Kardinolų susi - 

rinkimas popiežiumi išrin
ko kardinolą Montinį iš Mi
lano srities, Italijos. Išrink
tasis tuojau paskelbė, kad 
jis pasirinko Povilo Vl-ojo 
vardą.

“THE N. Y. TIMESO” 
NAUJAS VEDĖJAS

New Yorkas. — Gegužės 
25 d. mirė “The New York 
Timeso” leidėjas Orvil E. 
Dryfoos. Dabar firma iš
sirinko Arthurą O. Sulzber- 
gerį už leidėją ir firmos 
prezidentą.

U THANTAS VYKS Į 
EUROPĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U. Thantas 
liepos 1 d. vyksta į Vengri
jos respubliką. Jis ten pra
leis dvi dienas. Iš Vengri
jos jis vyks į Bulgariją, Ita
liją ir Šveicariją.

Bona, V. Vokietija.— čia

Maskva.— Birželio 24 d. kalaujanti negrams pilieti- 
Kremliaus naujoje salėje nių teisių ir laisvių. De- 
p ra side j o Tarptautinis monstracijoje dalyvavo apie 
moterų kongresas taikai 120,000 žmonių.
ginti. Daily vau j a apie du 
tūkstančius iš visų pa
saulio kraštų moterų dele- lankėsi preidentas Kenedis 
gačių. (Nuo JAV lietuvių ir tarėsi su Adenauerio, 
dalyvauja Ieva Mizarienė). Vakarų Vokietijoje prezi- 
D i d ž i a u s iu entuziazmu dentas buvo pagarbiai su- 
Kongreso delegatės sutiko tiktas.
Valentiną Tereškovą, tary
binę kosmonautę. Jackson, Miss. - - čia tapo 

suimtas Byron de La Beck- 
Detroitas.— Praėjusį sek- with, rasistas. Jis kaltina- 

madienį čia įvyko milžiniš-! mas nužudyme negrų vado- 
ka negrų demonstracija rei-1 vo Medgar W. Evers.

BYKOVSKIS DAR 
NORĖJO SKRAJOTI
Maskva. — Pulkininkas 

Valerijus Bykovskis sako, 
kad jis dar norėjo skrajo
ti aplinkui Žemę, bet gavo 
įsakymą nusileisti. Jis at
liko 82 apskridimus aplin
kui Žemę.

Bangkokas.—SEATO ka
ro laivynų, orlaivyno ir pės
tininkų daliniai turėjo pra
timus. Dalyvavo apie 100,- 
000 žmonių.

VEDA KAMPANIJĄ Už 
GIMDYMŲ MAŽINIMĄ
Pekinas. — Dabar Kinijo

je apsivedimui amžius nu
statytas vyriškiams 20 me
tų, o merginoms—18. Vy
riausybė pradėjo vesti kam
paniją, kad vestųsi žymiai 
vyresni, negu nustatyta.

Numatoma, kad Kinijoje 
yra nuo 700,000,000 iki 725,- 
000,000 gyventojų. Jie mai
tinasi 10 procentų geriau, 
negu 1958 m., bet vistiek 
yra maisto problema.
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Prezidento kelione — 
ar ji neš naudos?

BIRŽELIO 22 D. PREZIDENTAS Kenedis išskrido 
į Europą, kur jis bus dešimt dienų. Aplankys jis .Italiją, 
Vakarų Vokietiją, Airiją ir Didžiąją Britaniją.

Visa eilė laikraščių, taipgi komentatorių galvoja, 
kad šis prezidento vizitas Europoje bus bergždžias, kad 
jis neduos tų rezultatų, kokių jis mano gauti. Kodėl?

Todėl, kad Italijoje jis neras pastovios valdžios, ne
turės su kuo daryti nutarimus, kurie būtų vertingi abiem 
šalim. Vakarų Vokietijoje—Adenauerio, kaip premje
ro, dienos suskaitytos; Britanijoje jis ras Macmillaną su
riestą to skandalo, kurį sudarė buvęs karo ministras 
Profumo su tūla “laisva” merga, Macmillanas, mano
ma, ilgai valdžioje neišsilaikys.

Na, tai lieka viena Airija, kurioje prezidentas su
sitiks su savo prabočiais, kur jis pasakys Airijos parla
mentui (gališkai: Oireachtas) kalbą.

Na, matysime, ką jis iš kelionės mums parveš.

BLOGA JIEMS, BLOGA!
Tūlas N. Čikagos mari

jonų laikrašty dejuoja 
dėl to, kad prezidentas Ke
nedis nepučią, (į “vaduotoju” 
dūdą, kad jis, apkarpysiąs 
“vaduotojų”, veiklą, kad iš 
Baltųjų Rūmų “pradėjo pū
sti visai šalti vėjai.”

“Taigi mūsų padangę už
gulė tamsoki debesys. Pu
čia žvarbus vėjas...” dejuo
ja “Draugo” bendradarbis.

Mes gi pasakysime, kad 
“veiksniai” per ilgai varė 
savo biaurią raketierišką 
politiką tarp JAV žmonių, 
kad prezidentas Kenedis 
jau seniai turėjo jų tą ra
ketą uždaryti.

Kova del pilietinių teisių
PREZIDENTAS KENEDIS, prieš išvykdamas į Eu

ropą, pasiūlė JAV Kongresui konkrečius sumanymus dėl 
p ra vedimo įstatymo pilietinėms (aišku, vyriausiai neg
rų) teisėms ginti.

Sumanymas-pasiūlymas labai platus, labai geras. 
Bet klausimas dabar toks: ar jį Kongresas priims, ar 
tokį įstatymą praves?

Jei respublikonai ir demokratai kongresmanai ir se
natoriai tik griežtai už tai stotu, aišku, kad toks įsta
tymas būtų pravestas fuojąu., Bet štai ,kąį; kiąje 
publikonų vadovai senate (pav., senatorius birksėri TŠ 
Illinois) sako: prezidento pasiūlymas “per daug platus,”., 
jis kišasi L “privatinę nuosavybę,” kai reikalauja,' kad 
viešbučiai ir restoranai būtų atdari lygiai negrams, kaip 
ir baltiesiems. Taigi respublikonai jau aštrina žirkles, 
kuriomis mano sukarpyti prezidento sumanyrhą.

Na, o pietiniai rasistai senatoriai skelbia, kad' šis 
prezidento sumanymas dėl pilietinių teisių įstatymo pra- 
vedimo jokiu būdu nepraeisiąs—jie rengiasi filibuste- 
riuoti. Jei respublikonai ir šiaurnių valstijų demokratai 
senatoriai laikytųsi vienybėje, tai jie filibusterininkus 
nugalėtų ir viskas būtų okei. Bet tos vienybės nesimato.

Gi negrų vadovai skelbia: kai tik šis prezidento su
manymas bus pradėtas Kongrese svarstyti, jei sumany
mo priešai ji sabotažuos, tai negrai sušauks į Washing- 
toną tokią demonstraciją, kokios šis miestas nėra ma
tęs. Jie griežtai reikalaus, kad pasiūlymas taptų įstaty
mu.

Prezidentas, beje, kreipėsi į negrus, kad jie laikinai 
sulaikytų savo demonstracijas, kad palauktų ir pažiū
rėtų, ką darys Kongresas. Bet negrų vadovai sako, iš 
to nieko neišeis: negrai pradėjo plačią kovą už savo 
teises ir jie tą kovą tęs, kol laimės. Gana jau vergauti,

Tų pačių “veiksnių” kitas 
laikraštis “Sandara” pri
mena: “Vėliausiai išleistuo
se Europos žemėlapiuose, 
kuriuos naudoja ir Valsty
bės departamentas Wash
ingtone, Lietuva, Latvija 
ir Estija pažymėtos kaipo 
Sovietų Sąjungos dalis, o 
Rytinė Vokietija kaipo sa- 
vystovis kraštas.”

Na, tai kas čia blogo? Ar 
tai neteisingai pažymėta? 
Ar gi Lietuva, Latvija ir 
Estija neįeina į Tarybų Są
jungos tautų šeimą? Ar 
Vokietijos 
Respublika 
valstybė?

Visa tai, 
žemėlapyje 
tikra tiesa,
kiems “veiksniams” tai ne
patinka, todėl jie plepa 
niekūs?;

Demokratinė 
nėra savystovi

kas naujajame 
atžymėta, yra

Bet lietuvis-

i

Visas pasaulis sveikina
VISAS PASAULIS širdingai sveikina Tarybų Są

jungos erdvių didvyrius—kosmonautą Valerijų Bykovskį 
ir kosmohautę Valentiną V. Tereškovą. Pirmasis savo 
“lėktuve” “Vostok V” aplink žemę erdve apskrido 81 
kartą; Tereškovą—48 kartus. Abudu laimingai nusileido 
tarybiniame \ Kazakstane.

Pasaulį ypatingai gražiai nuteikė, kad gražioji Va
lentina Tereškovą taip pasižymėjo. Tai pirmoji moteris, 
atlikusi tokį istorinį žygį.

Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, Maskvoje, jau 
bus prasidėjęs Tarptautinis Moterų Kongresas taikai 
ginti. Kongrese dalyvaus daugiau kaip vienas tūkstan
tis delegačių, suvykusių iš viso pasaulio.

Spėjama, kad Kongrese dalyvaus ir kosrtionautė-he- 
rojė Valentina Tereškovą. Galime įsivaizduoti, kiek 
džiaugsmo, kiek entuziazmo jos ten buvimas suteiks 
Kongreso delegatėms!..

: Presas pataisytas
■ SKAITYTOJ AI, BE ABEJOJIMO, jaučias kad mūsų 
presas, kuriuo spausdiname “Laisvę,” jau pataisytas. 
Praėjusį “L.” numerį jau spausdinome savo presu. Ti
kimės, kad ilgai juo ir vėl galėsime laikraštį spausdinti.

Pataisymas-remontas kainavo daugiau hei tikėjo
mės. Esame tikri, kad draugai laisvieciai supranta, ko
kiais laikais gyvename; viskas labai brangu, darbinih- 
kiškai spaudai bet kokie nemalonūs “priepuoliai” visuo- 

. met daug atsieina.
Raginame visus mūsų skaitytojus ir bičiulius da

lyvauti laikraščiui “Laisvei” ruošiamuosiuose piknikuo
se, kad jie duotų juo daugiau ir medžiaginės pataluos. 
Tai padės išlyginti tuos nuostolius, kuriuos pajutome 
dėl mūsų preso sulūžimo.
tril/YTkIi u. ■ -i ~ i i i • iy u 't i. u u .i, —•.."."i 
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PAMINĖJO K. PREIKŠĄ
Tarybų Lietuvos spauda 

gražiai atžymėjo Kazio 
Preikšo 60-įstas 1 giminio 
metinės, kūHoš’pripuolė 
birželio 14 dieną.

Vilniaus “Tiesa” išspaus
dino R. Šarmaičio išsamų 
stbaipsnį apie šį įžymųjį 
lietuvių tautos sūnų.

Štai trumpučiai bruožai 
iš K. Preikšo gyvenimo ir 
veiklos:

Kilęs iš darbininkų ir pats 
būdamas darbininku, Kazys 
Preikšas gerai pažino Lietu
vos darbo žmonių vargus, 
anksti stojo į išsivadavimo ko
vos kelią.

Gyvendamas 1915—1918 m. 
Bogorodske 
dirbdamas 
K. Preikšas, 
čiai kitų evakuotųjų Lietuvos 
darbininkų, išėjo puikią 1917 
metų revoliucijų mokyklą, 
šios revoliucijos padarė jam 
gilią įtaką. Grįžęs 1918 m. ru
denį su šeima į Gubernijos 
dvarą, K. Preikšas ir pats pa
sireiškė kaip aktyvus kovoto
jas už Tarybų valdžią Lietu
voje.

Tuo laikotarpiu K. Preik
šas dirbo miško darbininku, 
Šiaulių geležinkelių dirbtuvė
se kūjininku; intendatūros 
sandėlyje kroviku. Sunku bu
vo revoliucionierių šeimos na
riui turėti pastovesnį darbą.

1920 m. gegužės mėnesį Gu
bernijos dvare buvo sukurta 
Lietuvos Komunistų partijos 
pogrindinė kuopelė. Į ją bu
vo priimtas ir 17-metis K. 
Preikšas. Nuo to laiko jis ir 
tapo partijos kariu: Visą savo 
energiją jis atidavė darbinin
kų klasės partijos reikalui.

1925 m. sausio 15 d. Šiau
lių apygardos teismas nu
teisė K. Phėikšą 8 metams 
kalėti, bet 1926 m. liepos 28 
d. iš kalėjimo jis buvo pa
leistas pagal visuotihę am
nestiją.

Ketverius metus Kazys 
Preikšas mokėsi Maskvoje. 
Iš ten ir vėl grįžo į Lietu
vą. Tuomet:

Atvykęs į Kauną, jis dirbo 
LKP CK sekretorium ir daly
vavo sprendžiant daugelį tuo 
metu aktualių phl’tiūio darbo

prie Maskvos,
Maskvos fabrike, 

kaip ir tūkstan-

klausimų: dalyvavimas ligo
nių kasų rinkimų kampanijo
je, padėtis komjaunimo orga
nizacijoje, partinės spaudės 
leidimas ir još gabenimas iš 
Vokietijos'į Lietuvą ir kt. Or
ganizatorinį ..jo darbą 193.1 m. 
gruodžio 30 d. nutraukė nau
jas areštas. .Kauno apygar
dos teismas 1933 m. vasario 
3 d. nuteisė jį 6 metams ka
lėti, o tų pat metų liepos 21 
d. kariuomenės teismas — dar 
12 metų.

Atrodė, kad geležinės kalė
jimo durys užsitrenkė už K. 
Preikšo pečių ilgiems ilgiems 
metams. Bet netikėtai laisvė 
vėl nušvito. Pagal TSRS ir 
buržuazinės Lietuvos vyriau
sybių susitarimą 1933 m. spa
lio 19 d. buvo pasikeista po
litiniais kaliniais. Iškeistųjų 

politinių kalinių grupėje 
Preikšas iš Kauno kalėji-i 
atsidūrė Maskvoje. 
Partijos

Preikšas dirbo Minske lietu-1 kokiu išimtiniu. Tačiau, pa- 
viškojo. laikraščio “Raudona
sis artojas“ redakcijoje, pas
kui mokėsi Maskvoje aspiran
tūroje.

Nebaigus aspirantūros, 1937 
m. pavasarį K. Preikšas nuva-

24
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mo

siunčiamas,

Ką pasakoja iš Izraelio grįžę 
į Lietuvą R. Ir F. Finkeliai

Prieš trejus metus iš Vil
niaus į Izraelį buvo išvykę 
(gyventi) Roza ir Josifas 
Finkeliai.’-Pamatę, kad pa
darė klaidą, jiedu grįžo į 
Vilnių atgal. Žurnalistas D. 
Šiliukas turėjo su sugrįžu
siais pasikalbėjimą, kurį 
mes žemiau paduodame mū
sų skaitytojams—Red.

buržuazijos liokajus. Kad 
parodytų savo veiklą, darbo 
biržos duoda darbininkams 
galybes nukreipimų į dar
bą, bet šie darbai dažniau
siai trunka 2-3 savaites. 
Apie penktadalį pramonės 
ir žemės ūkio darbininku 
nuolat yra bedarbiai. Darb
daviai, esant tokiam darbo 
jėgos pertekliui, nesuinte
resuoti, kad darbininkai jų 
įmonėse būtų pastovūs. 
Mat, tada jie turi skaitytis 
su kai kuriais įsipareigoji-

Buržuazinė propaganda, 
kviesdama įvairiose pasau
lio dalyse gyvenančius žy
dus vykti gyventi į Izraelį, 
daug kalba apie tautos vie- mais darbininkų atžvilgiu; 
nybę, apie jos išskirtinę mi- jų atostogomis, medicininiu 
siją, apie klasinę harmoni- aprūpinimu ir pan. Štai ko
ją ir t. t. Susidaro įspūdis, I dėl daug darbininkų per 
kad visas pasaulis vystosi(metus kelis kartus keičia 

K. i vienu keliu, o Izraelis—kaž- darbovietę ir net profesiją.

grantus iš socialistinių š&- 
lių, ypač jeigu jie kalba t^ 
sybę apie socializmą. Privi
legijuoti yra atvykę iš JAV, 
Vakarų Vokietijos.

Keletas žodžių apie švie
timą. Formaliai Izraelyje 
yra privalomas aštuonmetis 
mokymas, bet veltui moko
ma tik iki keturių klasių. 
Vėliau už mokslą reikia 
mokėti. 8-12 k 1 a s ė s e už 
kiekvieną vaiką reikia mo
kėti net po 50 svarų per 
mėnesį. (Vadinasi, lanke
lių šeimai būtų tekę už vie
ną vaiką atiduoti net vieną 
ketvirtadalį mėnesinio už
darbio!) Finkelių kaimynė 
leido savo sūnų į vidurinę 
technikos mokyklą ir kas 
mėnesį už jį mokėdavo po 
100 svarų. Visas motinos 
atlyginimas eidavo sūnaus 
mokymui. Aišku, negali bū
ti ir kalbos, kad darbinin
kų vaikai galėtų mokytis 
aukštojoje mokykloje, kur 
mokestis už mokslą dar 
aukštesnis. Tuo tarpu sti
pendijas jose gauna tik 450 
studentų! Čia mėgstama pa
sigirti, kad studentams sti
pendijos nereikalingos. Ži
noma, iš kur jos bus reika
lingos, jeigu mokosi banki
ninkų ir kitų turčių vaikai!

Kreiva politika
Be visų ekonominių varž

tų, dirbančiuosius slegia Iz
raelio vyriausybės politika, 
kuri įvairiausiais būdais pa
taikauja Vakarų, ypač JAV, 
militaristams, flirtuoja su 
Vakarų Vokietijos neona- 
cistais. Izraelio vyriausybė 
visiškai pamiršo, kad vokie
čių fašistai sunaikino 6 įk
lijomis tautiečių, ir už A- 
denauerio vyriausybės nu
mestas markes, kaip kom
pensaciją už aukas, įsilei
džia Vakarų Vokietijos ka
pitalą. J. Finkelis vokiečių 
okupacijos metais buvo 
Štuthofo koncentracijos sto
vykloje ir turėjo teisę gau
ti “vokiškąją pašalpą,” bet 
jis su pasibiaurėjimu jos 
atsisakė.

Tokį pasaulį trejus metus 
regėjo Roza ir Josifas Fin
keliai. Svetimas tai buvo 
jiems pasaulis. Kaptaliz- 
mas yra visur kapitalizmas, 
kokiomis iliuzijomis ir ko
kiais propagandiniais triu
kais jį beaprėdytum. Gera 
ten gyventi kapitalistui, 
bloga — darbo žmogui. 
Štai kodėl šimtai suklaidin
tu šiandien stovi eilėse Tel 
Avive prie socialistinių ša
lių ambasadų, prašydami 
leidimo grįžti atgal. B mu
gi a i užmoka tie, kurie duo
dasi užliūliuojami buržvra.- 
zinės propagandos lakštin
galos.

darbovietę ir net profesiją.
Josiiao Finkelis per tre

jus metus taipgi tris kartus 
keitė darbo vietą ir profe
siją. Nors jis Vilniuje tu
rėjo įsigijęs staliaus specia
lybę, o Lenkijoje — elektro- 
suvirintojo, darbą galėjo gau
ti tik kaip nekvalifikuotas 
darbininkas. Ir tai neilgam. 
Praėjus trims ar šešiems 
mėnesiams, jis gaudavo 
mandagų raštelį: “Mums 
labai gaila, bet toliau aprū
pinti jus darbu nėra gali
mybės.” Tiesa, keletu atve
jų tai būdavo tik formalus 
atsakymas, kad J. Finkelis 
netaptų nuolatiniu darbi
ninku. Kitą dieną jis ga
lėjo vėl paduoti pareiškimą 
į tą pačią darbovietę ir bū
ti priimtas sekantiems 
trims mėnesiams.

J. FmkėlišrI>er ihėriesį: Už
dirbdavo apie 200 svarų. 
Tuo tarpu pragyvenimo mi
nimumas Izraely yra apie 
280 svarų. Šeima per visus 
tuos metus, išskyrus mais
tą, nieko nepirko, nesinau
dojo ' jokiomis kultūrinėmis 
pramogomis. O tokių, kaip 
R. ir J. Finkeliai Izraely 
dešimtys tūkstančių. Ypač 
pasunkino gyvenimą pernai 
įvykęs svaro nuvertinimas.

Roza Finkel pasakoja, kad 
įstojimas į darbą Izraelyje 
yra susijęs su įvairaus po
būdžio protekcijomis, parti
jų machinacijomis. Įvairios 
partijos, norėdamos užver
buoti sau narius, prižada 
jiems darbą ir pan. Ir kas 
sunkiausia, kad, prašantis į 
darbą, reikia žemintis., mal
dauti prarandant savo žmo
gišką orumą, kas žmonėms, 
gyvenusiems socializmo są
lygomis, yra nepaprastai 
sunku. Roza Finkel, kuri 
dirbo Vilniuje medicinos se
serimi poliklinikoje, negali 
nė lyginti darbo atmosferos 
ir sąlygų Tarybų šaly ir Iz
raely. Ten kiekvienas gyve
na savimi, kiekvienas kovo
ja už savo kailį, ir dėl to 
kalti ne dirbantieji, o gy
venimo sąlygos.

Nėra teisių lygybės
Beje, nors Izraelyje daug 

kalbama apie lygybę ir bro
lybę, moters teisės ten žy
miai apribotos. Moterys ne
turį teisės į palikimą, kelti 
ištuokos bylas. Skyrybų at
veju vaikai visuomet lieka 
su tėvu. Ši nelygybė yra 
ne tik tarp lyčių, bet ir tarp 
įvairių gyventojų grupių. 
Teoriniai straipsniai apie 
žydų tautos vieningumą pa
virsta į nieką praktikoje. 
Šalyje daugybė grupuočių, 
kurios susidariusios pagal 
principą, iš kurios šalies 
yra atvykę imigrantai. La
bai daug yra atvykusių iš 
Azijos ir Afrikos, bet jie 
laikomi lyg ir žemesne ra
se, į j a t <ai vaa/iuuj diiii juo
daisiais žydais.” Su nepa
sitikėjimu žiūrima, ir į imi-

(gyvenus jame, netrunki įsi
tikinti, kad tai nacionalisti
nis melas — klasinės darbi
ninku sąmonės mulkinimas. 
Izraelio buržuazija kviečia- 

kad turėtužiuoja į Ispaniją ir čia daly-1 sį imigrantus, Ud 
respublikonų kovose : f|ifjesnį darbo jėgos pa

lo m- . . , . . .v • • -i i
vauja respublikonų ] 
prieš fašistinius užsienio 
terventus ir Franko vadovau
jamus reakcionierius.

si r ink imą ir iš pigių darbo 
rankų krautųsi sau turtus. 

Grįžęs į Maskvą, K. Preik-1 Šioje “harmoningoje” vals- 
šas kurį laiką dirbo Svetimo- tybėje kaip niekur didžiulis 

[ei- kontrastas tarp stambiosios 
'buržuazijos ir pusbadžiu 
gyvenančių darbininkų.

Tiesa, valdančioji partija 
mapai — nacionalistinė, de

šiniųjų socialistų partija — 
mėgsta šnekėti apie socia
lizmą, lygybę. Kai kurios 
įstaigos, pavyzdžiui, Hista- 
drutas (Visuotinė žydų dar- 

;t,bįninkų.x Ledęrącį jąL .^žęmės 
ūkio komunos — kibucai, 
įvairūs kooperatyvai, iš pir
mo žvilgsnio tai lyg ir tu
rėtų patvirtinti. Histadru- 
tas turi nemažai nuosavy
bės,; kai .kuriąs. įmones, 
ūkius ir pan.

Tačiau visų šių žemutinių 
“socializmo” pradų iliuzija 
tuoj pranyksta, kai žinai, 
jog kibucų, kooperatyvų, 
Histad r u t o nuosavybę fi
nansuoja privatūs bankai, 
jų produkciją supirkinėja 
privačios prekybinės kom
panijos ir t. t. Vadinasi, 
visas socializmas Izraely 
galiausiai priklauso nuo ka
pitalistų kišenės. Pelninga 
kapitalistui — jis finansuo
ja šį “socializmą,” nepatin
ka — ne. Nenuostabu, kad 
daugelis kibucų gyvena la
bai sunkiai, žmonės veda 
natūralų ūkį, per metus 
gaudami vos keliolika svarų 
pinigais. Pati “socializmo” 
praktika Izraely neišlaiko 
paprašei ausios kritikos: 
koks gi tai socialistinis ga
mybos būdas, jeigu jo pri
dedamasis produktas stipri
na kapitalistus ir yra pa
prasčiausios eksploatacijos 
šaltinis?

Gyvenimas praktikoje
Pats Histadrutas tik dėl 

akių rūpinasi darbininkų 
gyvenimu. Iš esmės — tai

mis kalbomis literatūros 1 
dyklos lietuviškosios redak- i 
ei jos vyresniuoju redakto
rium.

Kai Lietuvoje buvo nuvers- j 
tas fašistinis režimas, K. j 
Preikšas 1940 m. liepos mė- 
nesį išvyko į Kauną. ;

Lietuvos KP CK paskyrė K. 
Preikšą CK sekretorium pro
pagandos ir agitacijos reika
lams. Šioms pareigoms jis bu
vo. peri’ėbkaiųąs'iki':. 1048 • m. 
p abalgb^^f ši3šė Mtšįl Wgbkb’: 
pareigose’ Kazys Preikšas ne
nuilstamai dirbo, skleisdamas 
marksizmo-leninizmo idėjas ir 
telkdamas mūsų krašto inteli
gentiją(Komunistų partijos iš
keltiems uždaviniams įvykdy- 

itį/. sddėtihgomiH£tb' mėto sąly
gomis. .• . j ,

Nuo 1948 m. pabaigos K. 
Preikšas vaisingai dirbo Ta
rybų Lietuvos Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotoju, 
užsienio reikalų ministru. Ta
rybų Lietuvoje K. Preikšas 
nuolat buvo renkamas LKP 
CK nariu, TSRS ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiųjų Tarybų 
deputatu.

Jo nuopelnai tarybinei liau
džiai buvo vyriausybės pažy
mėti daugeliu ordinų ir me
dalių.

K. Preikšas buvo labai 
geras užsieny gyvenančių 
lietuvių bičiulis. Jis mirė 
1961 m. gruodžio 5 d.

ŠĖTONAS DREBA 
Iš PYKČIO

Niujorke antikvariato vit
rinoje gulėjo didelė kaugė 
biblijų žymiai sumažinto
mis kainomis. Pirkėjams 
privilioti kabojo toks skel
bimas :

“Šėtpnas dreba iš. pykčio, 
matydamas," kad biblija par
davinėjama už tokią juo
kingai menką kainą. Ne
praleiskite progos, mieli 
krikščionys^ iškrėsti velniui 
piktą pokštą!”

m o n stračij a ,V i l h i u,i e
Šių metų Gegužės Pirmosios darbo žmonių šventinė dė

HAVAJAI GRIMZTA
Kalifornijos okeanogra

fijos instituto profesorius 
Frensis P. Šepardas nusta
tė, kad Havajų salos lėtai 
grimzta į vandenyną. Ta
čiau, ramina profesorius, 
šios salos — Ramioji van
denyno puošmena—ne taip 
greit išnyks. Jos vidutiniš
kai per šimtą metų į van
denyną pasineria 5 centi
metrus. ’

PARYŽIAUS IR NEW 
YORKO “SUBVĖS”

Paryžius.—Paryžiuje bu
vo paminėta 63-jų metų su
kaktis nuo atidarymo pože
minių geležinkelių (“sub- 
vių.’)’ Jos buvo atidarytos 
1900 metais. Paryžiuje 
“subvės” yra 100 mylių 41- 
gio ir turi 350 stočių.

1904 metais buvo atidaly
ta pirmoji “subvė” New 
Yorke. Dabar New Yorke 
yra 236 mylios “subvių” ir 
482 stotys.



^vajones įkūnijimo metraštis
Dabar tai jau nebe fan

tastika, bet mūsų dienų rea
lybė. Sąvokos “palydovas,” 
“orbita,” “kosminis laivas” 
tapo tiek įprastos, jog daž
nai užmirštame, Lad jos vi
siškai neseniai įsibrovė i 
mūsų žodyną. Ir vistik kal
bėti apie Visatos šturmavi- 
mą neįmanoma be susijau
dinimo. Juk dar visiškai 
neseniai žmogaus skridimas 
į kosmosą — buvo tik svajo
nė, o dabai* kosmonautai 
.yra jauniausios, tuo tarpu 
Tetos, bet užtat labai popu- 
]*!irios profesijos atstovai.

Nuo to laiko, kai 1957 m. 
spalio 4 d. buvo pal e i s t a s 
pirmas Žemės palydovas, 
pasaulį stebina vis nauji ta
rybinių žmonių žygdarbiai 
tiriant kosmosą, kurie tvir- v 7
tai įžengė į žmonijos istori
ją. Nepaprastai sparčiai! 
gausėjo Tarybų Sąjungos 
laimėjimai įsisavinant kos
mosą. Paleidus pirmąjį pa
lydovą, po mėnesio'išskrido 
antras, kuriame jau buvo 
gyva būtybė — šuo Laika. 
Sekančių metų gegužės mė
nesio viduryje startavo tre
čias palydovas.

1959 metai pasižymėjo dar 
dar didesniais Visatos tyri
mų laimėjimais. Galingai 
daugelio pakopų raketa 
“Mečta” praskrido arti Mė-' 
nulio ir išėjo į orbitą aplink, 
Saulę. O po kurio laiko, 
antra kosminė raketa nune- ' 
šė į Mėnulį gairelę su Ta,- 
rwbų Sąjungos herbu. Ne
trukus vėl pasąulio erdvėje 
pasigirdo tarybinės raketos 
signalai. Joje buvo įrengta 
automatinė stotis. Iš anks
to apskaičiuotąja orbita ji 
apskriejo Mėnulį ir nufoto
grafavo iš Žemės nemato
mąją pusę. Taip tarybiniai 
žmonės įvykdė dar vieną 
mokslinį žygdarbį.

Seka vis nauji ir nauji 
startai. Išžvalgyti e r d v ę 
aplink Žemę siunčiami kos
miniai laivai-p a ly do va i. 
Mokslininkai jau daro ban
dymus, kaip juos grąžinti 
Žemėn. 1960 m. rugpjūčio 
19 d. antruoju laivu-palydo- 
vu busimojo kosmonauto 
kabinoje skrenda šunys Bel
ka ir Streiką. Šių eilučių 
autoriui teko dalyvauti 
Maskvoje įvykusioje spau
dos konferencijoje, kuri bu
vo skirta antrojo kosminio 
laivo su bandomaisiais gy
vūnais skridimui. Konfe
rencijos dalyviams buvo pa
lodyti keturkojai keliauto
ji, laimingai sugrįžę iš kos
moso.

Bet ir tuomet dar mažai 
kas galėjo pasakyti, ar grei
tai į Visatos erdvę pakils 
žmogus. Tuo tarpu įvykiai 
sekė vienas kitą. 1961 me
tų vasario 4 d. startuoja ra
keta su palydovu-milžinu. Į 
kosmosą pakilo beveik šešių 
su puse tonos svorio laivas. 
O tiesiog po kelių dienų Ve
neros link skriejo naujas ta
rybinis kosminis laivas. Ne
praėjo ir mėnuo, kai Tary
bų Sąjungos radijas prane
šė: sėkmingai pasibaigė 
Černuškos skridimas. Po jo 
kosmose pabuvojo Zvioz- 
dočka. “Tai buvo paskuti
nis jėgų išmėginimas prieš 
generalinį puolimą” — rašė 
Tarybų Sąjungos Didvyris 
aviacijos generolas-leitenan
tas Nikolajus Kamaninas.

1961 m. balandžio 12 d. 
šviesų pavasario rytmetį 
Jurijus Gagarinas pirmas 
pasaulyje pakilo į kosmosą. 
Aaivu “Vostok” jis apskrie
jo mūsų planetą. Šiam įvy
kiui, pradėjusiam kosminę 
erą, pažymėti įvesta Kosmo

3 pusi. Laisvė (Liberty) An trad., birželio (June) 25,1963 į

nautikos diena. Šiemet ji 
minima antrą kartą. Ir 
kur dabar beskristų kosmi
niai laivai, kokie bebūtų pa
daryti nauji atradimai Vi
satoje, žmonija visada at
mins tą dieną, kai nuo Že
mės krantų į kosminę kelio
nę išskrido pirmasis žmo- 

! gus.
Džiugu, kad amžina žmo

nijos svajonė buvo įkūnyta 
mūsų šalyje. Tai eilinė so
cialistinės sistemos pergalė. 
Kaip yra. pasakęs Nikita 
Chruščiovas, socializmas — 
tai ir yra ta patikima star
to aikštelė, iš kurios Tary
bų Sąjunga paleidžia savo 
kosminius laivus.

Dar nespėjo nutilti ploji
mai, kuriais buvo pagerbta 
žmogaus genijaus pergalė 

I prieš gamtos jėgas, o jau 
buvo pasiektas dar vienas 
neregėtas laimėjimas: pen
kių tonų svorio kosminis 
laivas “Vostok-2,” pilotuoja- 
jamas majoro Germano Ti- 
tovo, apskriejo Žemę dau
giau kaip 17 kartų ir sėk
mingai nusileido numatyta
me rajone.

Kai kurie laimėjimai 
skverbiantis į kosmosą buvo 
pasiekti ir Amerikoje. Ta
čiau čia labai atsiliekama 
nuo tarybinės kosmonauti
kos pasiekimų. Jau nekal
bant apie nežymius Šepardo 
ir Grisomo “šuolius,” Gleno, 
Karpenterio ir Širo skridi
mų dar negalima lyginti su 
Andrijono Nikolajevo ir Pa
velo Popovičiaus žygdarbiu.

Kosmonautai A. Nikolaje
vas ir P. Popovičius laivais 
“Vostok-3” ir “Vostok-4” 
apksriejo Žemę 112 kartų. 
Tai jau labai svarbus žings
nis įsisavinant žvaigždžių 
kelius. Spręsdama šią prob
lemą, mūsų šalis daug dė
mesio skiria sukurti tokiai 
technikai, kaip, pavyzdžiui, 
automatinė stotis “Marsas- 
1,” kuri skrenda Marso pla
netos link. Tarbinio mokslo 
ir technikos laimėjimai lei
džia tikėtis, kad ateis me
tas, kuomet žmonės išmoks 
montuoti milžiniškus laivus 
betarpiškai nesvarumo sąly
gomis.

G. Taranovičius 
Maskva.

Namai—jaunėja
Chemikams pavyko išras

ti dengiamąsias medžią- 
gas, kurios padarys pasta
tus “amžinai jaunus.” Rei
kia tokių namų sienas tik 
aplieti vandeniu, ir jie įgau
na puošnią išvaizdą. Len
kų chemikai pagamino iš 
amido dervų elastingą, tvir
tą, atsparią atmosferos vei
kimui emulsiją ”Amidoną.” 
Šią bespalvę skaidrią me
džiagą galima nudažyti bet 
kuria spalva. Ji gerai pri
kimba prie betono, gipso, 
keramikos, plytų, tinko, ja 
galima puikiai padengti 
naujų ir senų namų išori
nes sienas.

Tuo tarpu “Geltonas” — 
kita lenkų chemikų sukurta 
medžiaga — tinka vidinėms 
sienoms. Ji atspari dide
liems temperatūros svyra
vimams, nepraleidžia drėg
mės, sugeria garsus. “Gel
tonas” išdžiūva per valan
dą.

NERAMU P. KORĖJOJE
Saulas. — Virš tūkstan

čio universiteto studentų 
demonstravo prieš milita- 
ristų valdžią. Policija puo
lė su gazo bombomis ir 
ginklais. Virš 50 studentų 
buvo sužeista ir 175 areš
tuota.

Nainy pirkimas Amerikoj Žinios iš Lietuvos
Naujų namų ir butų sta

tymas JAV-ese šiomis die
nomis vis dar stovi labai 
aukštame laipsnyje: beveik 
pusantro milijono . per me
tus. Šiame krašte, esant 
apie 45 milijnams šeimų, 
tai reiškia naują namą ar 
butą kiekvieniems trims iš 
kiekvieno šimto šeimų per 
metus.

Beveik du tračdaliai iš 
visų naujų namų, pastaty
tų kasmet yra nuperkami 
privačių asmenų, likusieji 
yra išnuomojami. Daugu
ma perkančių namus yra 
tarp tarp 25 ir 45 metų 
amžiaus. Naujavedžiai, au
gančios šeimos, kurioms 
reikia didesnių namų, ar 
žmonės, keičią vietą su sa
vo naujais darbais iš vienos 
krašto vietos į kitą, yra ti
piški namų pirkėjai. Ka
dangi senesni namai taip 
pat keičia savo savininkus, 
visa tai padaro namų pirki
mą ir pardavimą didele 
ekonomine veikla krašte.

Dauguma namų šiandien 
kainuoja tarp 10,000 ir 30,- 
000 dolerių. Mažai šeimų, 
žinoma, gali pakankamai 
sutaupyti prieš namų , pir
kimą, kad galėtų visą sumą 
iš karto sumokėti. To pasė
koje bankai ir kitos skoli
nimo institucijos išsivystė 
reikalingų pinigų skolini
mui.

Tokios paskolos ant na
mų yra vadinamos “mort
gages”. Jeigu skolininkas 
negali grąžinti savo skolos 
pagal sutartį, skolintojas 
turi teisę perimti namą ir 
vėl parduoti jį, kad atgautų 
savo pinigus.

Kadangi namų pirkimas 
yra toks platus išvystymas, 
federalinė valdžia įsikišo 
padėti abiem: skolininkams 
ir skolintojams. Ši pagalba 
yra valdžios garantija sko

Darbo ir gėlių poezija
Sergėjus Jeseninas apdai

navo levą. Salomėja Nėris 
—rūtą. Didysis rusų kom
pozitorius P. Čaikovskis ne
buvo poetu, bet parašė nuo
stabų eilėraštį apie konva
lijas. Hitlerinių budelių 
nužudytas Vytautas Mont
vila per savo trumpą gyve
nimą apdainavo darbo 
liaudies, atkūrusios Tarybų 
valdžią gimtajame Nemuno 
krašte, laimę ir džiaugs
mą...

Saulė Montvilaitė — žu
vusio poeto duktė — nerašo 
eilių. Ji kuria gėlių poe
ziją.

.. .Mes Višaruose — vie
name Vilniaus apželdinimo 
tresto ūkių. Čia gausybė 
gėlių. Bet ypač čia globoja
mos ir lepinamos rožės. Ir 
nenuostabu: juk dar nuo 
senų laikų rožė laikoma gė
lių karalienė. Kaipgi ne
prisiminti indų legendos. 
Gražiausia pasaulyje mote
ris — Lakšmi — gimė iš 
prasiskleidusio rožės žiedo. 
Visatos ramybės sergėtojas 
Višnu, išvydęs nuostabią 
gražuolę rožės žiede, suža
vėtas jos grožio, pažadino 
Lakšmi bučiniu. Ir Lakš
mi tapo grožio deivė, o slė
pusi ją rožė — laimės sim
boliu. ..

Bet grįžkime prie tikro
vės. Beje, ji nemažiau nuo
stabi savo kukliu, kartais 
visai nepastebimu darbu. 
Susipažinkime su tais, ku
rie augina gėles. Saulė 
Montvilaitė — didelių sva
jingų akių mergina. Ji la
bai myli savo profesiją.

— Višaruose auginamos 
daugumoje rožės, — sako 
Saulė. — Man atrodo, kad 
tai pati dėkingiausia gėli- 

lintojui, kad skola bus su
mokėta, jeigu prireiks, net 
pačios valdžios. Dėl tokios 
garantijos bankai ir kiti 
skolininkai gali duoti pa
skolas su labai žemu intere
su ir daug ilgesniam laikui, 
negu jie galėtų duoti savo 
rizika.

To rezultate jauna šeima, 
norinti įsigyti namus, gali 
pasiskolinti ligi 190 procen
tų namo vertės ir gali grą
žinti skolą lengvais mokėji
mais per 10, 20 ar net 30 
metų. Interesas ant skolos 
yra 5% metams ant dar ne
užmokėto skolos skirtumo. 
Tuo būdu mokėjimai kas 
mėnesį beveik prilygsta 
nuomai, kurią šeima mokė
tų, jeigu nuomuotų.

Yra maždaug 33 milijo
nai namų savininkų JAV. 
Daugumai jų padėjo fede
ralinės valdžios skolos na
rnamas apdraudimo pro
grama. Padaryti namų sa- 
vininkystę lengvu dalyku 
buvo vienas iš tautos siekių 
nuo 1933 metų, kai buvo 
įkurta Federalinė Namų 
Administracija. Nuo to lai
ko pagalba buvo teikiama 
per garantuotas paskolas 
ne tik naujiems namams, 
bet ir tokiems specialiems 
dalykams, kaip namų geri
nimui, ūkio namų moderni- 
nimui ir dabar namams se
nesnio amžiaus piliečiams.

Federalinė valdžia, be to, 
suteikė dideles paskolas ir 
davė fondus didelio masto 
viešiems butų pastatų vys
tymams dideliuose miestuo
se. Šis platus valdžios inte
resas . gyvenviečių išvysty
mui viešai ir privačiai fi
nansuojamam, labai svarbi 
Amerikos ekonomijos dalis, 
kuri vystosi jau per eilę 
metų.

American Council for 
Nationalities Service

I ninkystės šaka. Juk rožes 
myli visi: ir jaunimas, ir 
pagyvenę žmonės, štai pa
sigėrėkite šia gražuole. 
Parduotuvėse ir kioskuose 
pirkėjai jos nekantriai lau
kia. Šiemet mūsų realiza
vimo planas — penki tūks
tančiai skintų rožių.

Dabar Višaruose rožės 
auginamos viename įstiklin
tame oranžerijos bloke. O 
ateinančiais metais rožių 
bus dvigubai daugiau. Tam 
tikslui šiemet pasodinta 
daugiau kaip du tūkstan
čiai geriausių rūšių krūmų.

—Štai matote, — toliau 
kalba Montvilaitė, — čia 
auga busimieji pavasario 
parodos eksponatai — gvaz- 
kai, leukonijos, gladiolės... 
Ruošiamės demonstruoti 
daug puikių amarilių. Šios 
lelijų šeimos gėlės labai pa- 
tinka žmonėms. Jų mes 
auginame ir pardavimui. 
Mūsų trestas jau nemažai 
pardavė kalcioliarijų, cine- 
rarijų, ir kt.

Darbo daug. Rožė mėgs
ta gerą priežiūrą, čia dir
ba rūpestingi žmonės. Štai 
mano draugė Nijolė Pocie
nė. Ji baigė specialius gė
lininkių kursus. 1962 me
tais gavo brandos atestatą. 
Svajoja stoti į universitetą, 
į gamtos mokslų fakultetą.

—Jūs, Saule, taip pat šio 
fakulteto auklėtinė?

— Taip, aš baigiau Vil
niaus universitetą prieš 
dvejus metus. O štai ir mū
sų “senelė,” — rodo Sau
lė atėjusią į oranžariją mo
terį.

Zinaida Tuškina turi 70 
metų, bet ji dirba su dide
liu entuziazmu ir pamėgi-

Nauji duomenys apie 
senąjį Vilnių

Gedimino aikštėje stūkso 
visiems puikiai žinomas 
bokštas-varpinė. Tai — vie- 
nas iš daugelio Vilniaus že
mosios pilies sienų gynybi
nių bokštų. Jis buvo apva
lus ir tik XV amžiaus pa
baigoje—XVI amžiaus pra
džioje ant jo užstatyta aš
tuoniakampė varpinės da
lis. Šios dvi statybos dalys 
ryškios ir dabar.

Žemosios pilies sienos tu
rėjo eilę tokių bokštų, ta
čiau iki mūsų dienų išliko 
tik vienas. Buvo seniausios 
ir ryškiausios rašytinės ži
nios apie žemosios pilies gy
nybinius įrengimus rąnda- 

■mos 1394 metų Vilniaus ap
gulimo aprašyme. Tuomet 
kryžiuočiams ir kitų Vaka
rų Europos šalių feodalų, 
kariuomenei pavyko sunai
kinti tik priekines žemosios 
pilies medines sienas, o mū
rinių su bokštais paimti ji 
neįstengė. Iš metraščio 
sprendžiame, jog priešo ug
nis labiausiai buvo nukreip
ta į kampinį mūro bokštą, 
buvusį Vilnelės ir Neries 
santkoje (ties dabartine 
Mokslų akademijos bibliote
ka: tuomet Vilnelė tekėjo ir 
antra vaga, apjuosdama že
mąją ir aukštąją pilis), bei 
į toliau minimus “mažesnį” 
ir “žemesnį” bokštus.

Kaip atrodė šie bokštai ir 
kada jie statyti? Apie tai 
galime spręsti iš išlikusio 
bokšto žemutinės dalies, ku
rią dabar tiria architektas 
S. Losavickas. Pasirodo, jog 
šio statinio statyba labai ar
chaiška, ryškiai išsiskirian
ti iš kitų XIII-XIV amžiaus 
Lietuvos pilių, kurioms nau
dotas vendinis, vėliau goti- 
nis plytų dėjimo būdas. Ap
vali bokšto dalis statyta iš 
akmenų su ilgainiu plytų 
apdaru, kas primena dar 
ankstesnį romaninį staty
bos laikotarpį. Todėl ir bu
vo kilusi hipotezė, jog bokš
tas statytas maždaug dvy
liktame amžiuje. Betgi, mū
rą atidengus dar giliau, pa
sirodė, jog šis apvalus sta
tinys išaugo ant senesnio 
keturkampio apgriauto bei 
apdeginto bokšto. Ketur
kampio bokšto liekanos ap
tiktos žemiau dabartinio 
aikštės paviršiaus.

Šis statinys dabar laiko
mas pačiu statybos pavyz
džiu. Jo tyrinėjimas at
skleidžia naujus Vilniaus 
istorijos puslapius, duoda 
naujų duomenų apie seną
ją mūsų krašto materialinę 
kultūrą.

R. Batūra

PAVASARIO-VASAROS 
SEZONUI

Ukmerge. — Keli šim
tai žmonių dalyvavo antro
je vidurinėje mokykloje 
įvykusioje pirkėjų konfe
rencijoje. Joje veikė audi
nių, avalynės, rūbų ir kon
diterijos gaminių parodos. 
Vilniaus modelių namų spe
cialistai demonstravo dra
bužius, skirtus artėjančiam 
pavasario — vasaros sezo
nui.

J. Stasiukaitis

mu. Senti jai neduoda mei
lė gėlėms.

Vilniaus apželdinimo tres
te daug gerų žmonių. Čia 
ranka rankon dirba įvairių 
tautybių žmonės. Visi jie 
tarytum gėlių vainikas su
daro žmonių kolektyvą, da
rantį vilniečių gyvenimą 
dar gražesniu.

T. Dambrauskiene

VILNIAUS KRONIKA
Sukako 80 metų nuo tos 

dienos, kai gimė nenuilsta
ma revoliucio n i e r ė - po
grindininke, Komuni s t ų 
partijos narė nuo 1905 me
tų Emilija Šimaitė.

Vilniaus Revoliucijos is
torijos muziejuje jubilie
jaus dieną įvyko atsimini
mų vakaras, kur savo pri
siminimais pasidalijo Ko
munistų partijos narys nuo 
1905 metų V. Brigmanas, 
revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje dalyvės V. Narvy- 
daitė, B. Šneiderienė, E. 
Pušinienė.

Tuo metu, kai parduotu
vėse pasirodė naujos mag
netolos “Vaiva”, Maskvoje, 
Visasąjunginiame liaudies 
vartojimo prekių geriausių 
pavyzdžių paviljone, eks
pertai patvirtino gamybai 
dar vieną Lietuvos kon
struktorių sukurtą aparatą 

“Miniją”. Naujosios mag
netolos radijo imtuvas pa
sižymi švaresniu garsu, ge
resniu selektyvumu ir to
lesnių stočių “ėmimu”. “Ne
beplauks” ir dviejų greičių 
magnetofono garsas — tai 
pasiekta originalios sche
mos dėka.

Tarptautinei konferenci
jai pateikta problema, ku
rią mokslininkai vadina 
“Blizgančių galvaninių dan
gų teorija ir praktika”. Pri
dursime, kad blizgančių 
galvaninių dangų dėka nuo 
horozijos, nuo ardančio ap
linkos poveikio apsaugo
mos mašinos, įrengimai.

“V. n.”

STUDENTŲ MOKSLINĖ 
KONFERENCIJA

Vilnius. —Baigė darbą 2 
dienas trukusi tryliktoji 
Dailės instituto studentų 
mokslinės draugijos konfe
rencija.

Konferencijoje dalyvavo 
svečiai iš Maskvos, Latvi
jos ir Estijos.

K. Lenčiūnas

Reisas į laisvės salą
KLAIPĖDA.— Iš jūrų 

| prekybos uosto išplaukė į 
•Kubą dizelinis elektrolaivis 
! “Kazys Giedrys”. Jis išvežė 
į laisvės salą prekes, tiekia
mas Kubai pagal prekybinį 
susitarimą.

Vesti laiva i laisvės sala 
man tenka pirmą kartą, — 
pasakė elektrolaivio kapito
nas Česlovas Bublys..—Šiuo 
reisu tiek aš pats, tiek ir 
visa įgula esame labai pa
tenkinti. Mes susipažinsi
me su didvyriškąja. Kuba, 
jos narsiąja liaudimi. Tik- 
riausai mums teks susitikti 
ir su Kubos žvejais, praėju
sį rudeni viešėjusiais Klai
pėdoje. Mūsų žvejų vardu 
palinkėsime jiems visoke
riopos sėkmės.

Mūsų laivas palieka gim
tuosius krantus reikšmin
gomis dienomis, kai Kubos 
ministras pirmininkas., na
cionalinis didvyris Fidelis 
Kastro vieši Tarybų šalyje. 
Mes, Lietuvos jūreiviai, nu
plaukę į laisvės salą, papa
sakosime draugams kubie
čiams, kaip šiltai tarybi
niai žmonės sutiko Fidelį 
Kastro, kaip karštai mūsų 
respublikos darbo žmonės 
myli didvyriškąją Kubos 
liaudį.

ELTA.

Į dviratį vežimą pakinkytas 
...strutis

Pietų Afrikos Audshor- 
no miesto gyventojus paga
vo nauja aistra. Golfas, 
regbis, beisbolas ir net ke

žas pasitraukė į antrą vie
ta. Dabar audshorniečiai 
leidžia laisvalaikį jodinėda
mi. Ir ne arkliais, o... stru
čiais. Sprendžiant iš to, 
kiek daug dėmesio PAR 
laikraščiai skiria šiai pra
mogai, naujoji sporto rūšis 
šalyje populiari. Jau ruo
šiamos lenktynės ir nakti
nės varžybos šiais patva
riais, sugebančiais įveikti 
didžiulius nuotolius paukš
čiais. Juk laisvėje, gelbėda
miesi nuo persekiotojų, 
stručiai bėga neatsilikdami 
nuo kanapočių.

‘ S. Kūlikas

“DRAUGYSTĖ”
Labai populiarus Kauno 

Politechnikos instituto Vil
niaus filiale sienlaikraštis 
“Draugystė”. Ji leidžia už
sienio kalbu kabinetas kar
tu su studentais vokiečiu, v 7 
anglų ir prancūzų kalbo
mis.

Daug įdomių ir ryškių 
straipsnių bei žinučių spau
sdinama “Draugystės” sien
laikraštyje apie busimųjų 
specialistų gyvenimą, jų 
mokymąsi, kultūringą poil
si.

Neseniai laikraščio inicia
tyva instituto filialo aktų 
salėje įvyko tematinis va- 

! karas. Studentai skaitė ei
les ir apsakymus, dainavo 
dainas anglu, vokiečiu ir 
prancūzų kalbomis.

“Draugystė” vaidina di
delį* vaidmenį, studijuojant 
užsienio kalbas.

ŠIAULIAI. — Miesto vi
suomeninis vaikų dramos 
teatras parodė pirmąjį pa- 
statyma — G. Landau pje- 
sę-nasaką “Vilkiukas.”

Moksleiviai, pedagoginio 
,instituto studentai gėrėjosi 
A. Terasinavičiūtės, V. Za- 
leckaitės, R. Steponavičiū
tės, K. Tumkevičiaus ir ki
tų jaunųjų scenos mėgėjų 
vaidyba. Vyriausiam iš jų 
15, o jauniausiam — tik 8 
metai.

Pirmąjį respublikoje vi- 
| suomeninį vaikų dramos te
atrą Įkūrė Lietuvos TSR 
liaudies artistė pensininkė 
Elena Bindokaitė. Iš mies
to vidurinių mokyklų dra
mos būrelių ji atrinko 20 
gabiausių scenos menui 
penktųjų - septintųjų klasių 
moksleivių. Vakarais pas 
ia vaikai mokosi dailiojo 
skaitvmo, deki a m a v i m o, 
vaidvbos. Liaudies artistė 
E. Bindokaitė kantriai ir 
nuoširdžiai perteikia jiems 
savo ilgametį sceninio dar
bo patyrimą.

Vytautas Jurkūnas—vienas 
įžymiausių Tarybų Lietuvos 
grafikų. Jo grafikos darbais 
iliustruota daugelis respubli
kos rašytojų knygų. Apie 200 
V. Jurkūno darbų eksponuoja
mi personalinėje dailininko 
parodoje Maskvoje.

Šiomis dienomis V. Jurkū
nui suteiktas TSRS liaudies 
dailininko vardas.

Grafikas V. Jurkūnas da
bar ruošia darbų ciklą iš res
publikos žvejų gyvenimo.

Nuotraukoje: grafikas V. 
Jurkūnas.



M. Sluckis

KAREIVIS
Jis neatsimena, kaip griuvo aukštiel

ninkas ant šieno, šalia pakloto patalo. 
Minkšta gilybė pastvėrė jį ir nuplukdė 
ant švelnių liūliuojančių bangų. Jo ran
kas, galvą ir kojas nešė į vieną pusę, o 
Baškirijos stepes, nesibaigiančius gele
žinkelio bėgius, purviną, išmaknotą vieš
kelį ir Naste—į kitą. Nastės; jis neno
rėjo atiduoti net švelnioms minkštoms 
bangoms. Buvo beįkimbąs į jos birų juo
ką, į ilgą dailų kaklą, kurį lyg gyvatė ap- 
ringiavo juoda palaida kasa. Tačiau juo
kas išsisklaidė, pavirtęs smulkiais šien- 
galiais, o kasa lyg tikras žaltys nusi- 
rangė staiga nusidriekusiom pradalgėm.

Jis miegojo kietai—kaip miegoti te
gali ilgos kelionės nuvargintas, o po to 
tėviškės kvapus plačia krūtine įtraukęs 
ir stipriai namine pavaišintas kareivis. 
Šiureno, lyg šnabždėdamiesi tarpusavy
je, šieno stagarėliai, ir tas nesiliaująs 
šnaresys liūliavo kaip sutartinis būrio 
alsavimas ankštame kareivinės miega
majame. Vis dėlto net pro kietą karei
višką miegą, pasaldintą šiųmečių šieno 
ir dobilų kvepėjimo, juto kažkokią neaiš
kią permainą. Šonams stigo it lenta su
ploto čiužinio, kojoms — šaltų geležinės 
lovos virbų. Kažkuria nenuslopusia pa
sąmonės kertele neaiškiai ilgėjosi bre
zentinio maišelio su daiktais ir į autą 
įvyniotos granatos. Gal ūžiančioje, ga
rais patvinusioje troboje liko jo ka
riška manta, o gal Baškirijos stepėse, 
kurios tenai braudavosi pro kareivinės 
langus, o dabar šmėkščiojo nepasiekia
mos kaip patsai dangus. Kareivis pasi
graibė ranka, savo brezentinio maišelio 
ar tų begalinių stepių siekdamas, bet 
ranka nenorėjo paklusti, lyg būtų me
dinė. O po to vėl siūbtelėjo naujos, dar 
sraunesnės bangos, ir atsipalaidavęs ka
reivis jau nieko nejuto.

Prikėlė jį staiga, nedavę atsikvošėti, 
nedavę pasirąžyti ir netgi nustebti. Į jo 
gelsvus plačius antakius, į šviesiom, be
veik baltom blakstienom nes a n d a r i a i 
primerktas akis trenkė prožektorius. 
Miegas ištiško ugnies pliūpsniais, aštriai 
ir skaudžiai nudegindamas veidus.

Jis pašoko, kaijS pašoktų kiekvienas 
kareivis, pratęs pi-ie naktinių aliarmų, 
bet jo kojos prasmego lyg prarojoje 
minkštame šiene. Nepajuto šaltos ka
reivinių aslos, neišgirdo anksčiau spėju- 
siųjų apsiauti trepenimo. O svarbiau
sia — rankos neužčiaupė taburetės su 
tvarkingai sudėtais drabužiais ir pakiš
tais batais. Basas ir vienmarškinis sver
dėjo jis šiene, taip netikėtai iš miego iš
plėštas. Kareivio galvą perdiegė toks 
skausmas, jog bematant išblaivėjo.

—Nusukit blizgalą, — paprašė jis per
džiūvusiu balsu.—Jonai, a, Jonai, uždeg
tum liktarną.

—Kad jau dega,—atsiliepė iš apačios 
pažįstamas balsas. Jono balsas.

Iš po Jono skverno išniro blausus 
mirkčiojantis žiburėlis. Plieskiantis pro
žektoriaus srautas nuslinko nuo karei
vio, iščiupinėjęs jo plačius pečius ir rau
meningą krūtinę. Nutolti labai nenuto- 
lo—lyg milžiniškais ašmenimis peilis ka
bojo šalia trumpai kirptos kareivio gal
vos.

—Nebijok, branguti,—atsklido Nastės 
balsas.—Vyrai pajuokavo!

Ir Nastė stovėjo kluone. Bateliu žars
tė ant glaisto prisikreikusį šieną ir bi
riai, meiliai juokėsi. Tik dabar Nastės 
juokas buvo gerokai apkimęs: iš vakaro 
ji be- perstojo dainavo.

Ginklą turi? — paklausė aštrus, 
griežtas balsas iš akinančio šviesos ra
to. Milžiniškais ašmenimis peilis vėl pri
artėjo, vos nepaliesdamas nugulėto ka
reivio skruosto.

—Čia mūsų kaimynas, švoger. Nebi
jok, švoger,—įsiterpė Jonas, lyg ramin
damas, lyg aiškindamasis. Ir vis dėlto jo 
balsas drebėjo.

—Iš kur turėsiu atostogaudamas? Ei
linio niekur su ginklu neišleidžia.

Karevis virpėjo nuo šalčio; pusnuogis 
ir basas dairėsi savo drabužių.

Tarnauji?
Prožektorius perbėgo grebėstus, išrovė 

iš tamsos seną kregždės lizdą ir užgeso.
—'Ką veiksi netarnavęs, — kareivis 

stengėsi prisiminti, kur jis girdėjo tokį 
raižų ir aštrų balsą.

—Ilgai manai tarnauti? Vėl važiuosi 
pas tuos siauraakius kirgizus?

—Pas baškirus,—pataisė kareivis, nes 
buvo pratęs prie kariško tikslumo.—Dar 
meteliai, ir namo.

Nastė sunkiai atsiduso. Kareivis iš

girdo jos atodūsį, bet nepakreipė galvos. 
Kojos pirštais užkabino susiguzavusią 
palaidinę. Pakėlęs išpurtė šieną ir lėtai, 
tvarkingai užsitraukė

—Tau Nastutės negaila, švoger,—pa
priekaištavo Jonas. — Maigei, maigei 
prieš kariuomenę o dabar spiauni. Ži
nai ...

—Palauk! Tai gal jau numano karrei- 
vis, kas aš toks?—pritildė Joną,tas pats 
raižus, įsakmus balsas, ir kareivis tuoj 
prisiminė: užgerdamas jo sveikatą, Jo
nas inspektoriumi jį vadino. Prie stalo 
kiūtojo tylus, lūpų nepraverdamas, ne
plepėjo ir nesijuokė. Užtatai Nastė su
kosi apie jį lyg vijurkas, kaisdama nuo 
jo smigių žvilgsnių.

—O kaipgi, numanau. Draudimo in
spektorius tamsta!—pasitikinčiai atsakė 
kareivis.

Tas, kurį pavadino inspektoriumi, su
sijuokė. Nevaldomas garsus juokas dvel
kė girtumu. Kareiviui išlingavus į kluo
ną, jie dar nemažai išgėrė.

—Įsiteikiančiai juokui pritarė Jonas.
Smulkiai kudakuodama, prajuko Nas

tė. •
Kol visi kvatojosi, kareivis susiieškojo 

dešinį batą, pilną šieno.
—Tu vyras, švoger,—pagyrė Jonas.— 

Tokią ir karachteristiką tau išdėjau.
O Nastė pasistaipiusi sukuždėjo:
—Mielas... Nevažiuok pas tuos kir

gizus! Jie gi laukiniai...
—Pas baškirus,—pataisė kareivis, kra

tydamas batą.
— Matau, kad nekvailas, karreivi, — 

aštriai lyg piūklas įsikirto draudimo in
spektorius.—O jei tikrrai nekvailas, tai 
jau, tur būt, numanai, ko mums iš tavęs 
reikia?

—Numanyti tai numanau...
Kareivis buvo dar kažką besakąs, bet 

užčiuopė kairįjį batą.
—Tai nebetarrnausi daugiau rrusams? 

Atsakyk!
Inspektoriaus rankoje nedviprasmiš

kai sublizgo revolveris.
—Ką man daryti — dezertyruoti? — 

gūžtelėjo petimi kareivis, lyg norėdamas 
nustumti nuo savęs ginkluotą ranką. — 
Už tai—karo lauko teismas.

—Pašvilpt tau bolševikų teismas. Tu 
pats būsi teisėjas. Kas naktelę teisėjau
si! '

Tai pasakęs, inspektorius vėl susijuokė 
nevaldomu girtu juoku. Tačiau, net 
juokdamasis, nesvirduliavo. Ir ranka su 
revolveriu ne virpėjo.

—Pasilik, mielas...—prakuždėjo Nas
tė tokiu balsu, tarsi jie kluone būtų vie
ni.

—Palik, švoger,—pasakė Jonas.—Nas
tė be tavęs kaip tuščia statinė džiūsta.

Nastė susigėdusi prajuko. Biriu, pri
kimusiu juoku prajuko.

—Apsigalvojai, karreivi? Su manimi 
pokštai menki... Išdavikui kilpa ant 
kaklo!—pagrasė inspektorius.

—O kas man bus už tai?—nekreipda
mas dėmesio nei į brolio ir sesers meili
kavimus, nei į inspektoriaus grasinimus, 
stačiokiškai paklausė kareivis. Pasišo
kėdamas ant vienos kojos, užsitraukė 
antrą batą.

Draudimo inspektorius įsikišo ginklą į 
švarko kišenę.

— Tokia aklba man labiau patinka, 
kareivi,—švelniau nusiteikė, ir jo dantys 
“r” neberėžė ausies.—Pinigų — per akis 
turėsi, daiktų—per akis. O samagono, 
mergų...

Jis susigriebė ir'pritilo.
—Na, na,—kraipydamasi papriekaiš

tavo Nastė.—Neveskit iš kelio mano ka
reivėlio ...

—Nastę tau atiduodu. Ko tau dau
giau— skėsčiojo rankomis Jonas. — Už 
ruso ji netekės, žinokis!

—Bet aš, Jonai, lietuvis.
—Blogas tu, kareivi, lietuvis. Mes— 

lietuviai, o tu kol kas...
Inspektorius vėl nebaigė.
—O Nastė ar sutinka? — pasiteiravo 

kareivis, lyg nenumanydamas, koks teb
esąs lietuvis.

—Taip...— vos girdimai prašnarėjo 
jos balselis. Tarsi jiedu jau stovėtų prie 
altoriaus ir ji atsakinėtų kunigui.

—O su, žeme kaip?—šiurkščiai tęsė ka
reivis, Nastės atodūsių nepaisydamas.

—Teisingai,—palaikė kareivį inspekto
rius .-— Merga turi kraičio. Išsinešdins 
bolševikėliai, tegul jam pusę valako at
riekia.

-Jonas tylėjo, apsiblausęs kaip ir jo ži
burys. Aulinio bato kulnim spardė plūk-, 
tą molį.

—Atrrieksi, atrrieksi, — lenkė jį in
spektorius, ir jo balsas vėl išsigalando 
lyg piūklas.—Nesprogsi atrriekęs.

— Argi švogeriui gaila?—pramurmėjo 

Jonas.—Man jis ir dabar švogeris. Pa
sidalinsim. Broliškai pasidalinsim.

—Ir arklį duosi ?—įniko derėtis karei
vis—Žemės be arklio neįkąsi.

—Duosiu, duosiu. Ir arklį, ir padar
gus.

—Ir karvučių porą pridėsi, Jonai?
—Patinka man vyrukas,—net pliaukš

telėjo liežuviu inspektorius.—Už gerklės 
griebia. Mums tokių reikia.

Kareivis tuo tarpu susirado diržą ir 
stipriai susijuosė. Net subraškėjo visas,. 
Tik kepurė kažkur buvo nulėkusi.

—O kas mus su Naste sutukos?
Inspektorius patenkintas nusijuokė, ir 

ne toks jau girtas kareiviui pasirodė tas 
juokas. Bepiršliaudamas išblaivėjo.

—Nesirūpink, bus kam. Mes tik pa
švilpsiu), tuoj ilgaskvernis prisistatys. 
Mes su dievu, žinok, pusininkai!

Iš smagumo inspektorius net plekšte
lėjo kareiviui per petį. Ranka tvojo sun
kiai, tarsi bandydamas kareivio jėgą.

—Gerai, tai gerai,—apsisprendė karei
vis, lyg tos rankos galutinai įtikintas.

—Mieliausias, brangutis...
Kareivis girdėjo Nastės alsavimą ir 

neaiškiai matė, kaip kilnojosi jos aukšta 
krūtinė, kaip virpa jos ilgas kaklas.

—Susigeriam, švogeri, ką? Dabar jau 
ant visados!—Jonas iš nematomo butelio 
klikusino į nematomą stiklą.

Tačiau kareiviui dar kažkas rūpėjo. 
Jis nepaėmė stiklo.

—Tamsta vade!—prabilo jis aiškiai ir 
garsiai, kariškai išsitempdamas prieš in
spektorių.—Leiskit kreiptis!

—Leidžiu. Tikras karys — ne piemuo, 
iš peludės ištrauktas. Nesigailėsi, aš tau 
laipsnį duosiu. Į karininkus pakelsiu!— 
pagyrė draudimo inspektorius, buvęs 
Lietuvos kariuomenės puskarininkis. — 
Na, ko nori??

—Tamsta vade! Jei kariauti, tai ka
riauti. Bet anokia čia kova be ginklo. 
Bile kokia šaudykle nepratęs. Aš— au
tomatininkas.

—Nesirūpink, ginklų užteks. Kad tiek

Šį praėjusio karo epizodą 
mažai kas prisimena, net 
buvę frontininkai. 1942 m. 
gruodžio 3Fd. Smolensko 
srityje, netoli Olešnios, vie
nos infekcinės ligoninės gy
dytojai ir seserys rinkosi 
švęsti Naujųjų metų. Ir 
staiga 11 vai. vakaro į li
goninę buvo atvežta visa 
gurguolė ligonių. Vieno 
dalinio kareivių ir karinin
kų tarpe prasidėjo epidemi
ja. Ligoniams staiga pa
kildavo temperatūra, prasi
dėdavo galvos skausmai, 
skausmingai patindavo 
liaukos.

Ligos kaltininkai buvo... 
laukinės pelės.

Karas sugriovė ne tik 
gamyklas ir fabrikus,, na
mus ir kelius. Jis palietė ir 
laukinius gyvūnus. Po at
viru dangumi palikti ne
kulti javai, 1942 metų ru
denį nepaprastai padaugino 
graužikų. Kai prasidėjo 
šalčiai, graužikų masės pa
suko į žmonių gyvenamą
sias vietas. Pelės užplū
do sandėlius, namų rū
sius, kūgius. Nebijoda
mos žmonių, jos . lais
vai vaikštinėjo gatvėmis, 
skverbdavosi į namus, 
lipdavo ant stalų, į milinių 
kišenes, lauko krepšius ir 
kuprines, dešimtys jų sulįs
davo į batus. O netrukus 
graužikų tarpe paplito liga, 
žihoma “tuliąremijos” var
du. Gyvuliai masiškai žu
vo, ir kiekviena apsikrėtusi 
pelė,. jos mėšlas, apgrauž
tas maistas tapdavo ligos 
šaltiniu žmonėms.

Karinė medicinos vado
vybė nutarė paskelbti kovą 
ligos kėlėjams — grauži
kams.

Bet nė viena praeities ar
mija nežinojo būrių, į ku
riuos įeitų zoologai, gydy
tojai, chemikai, biologai ir 
graužikų naikinimo specia
listai — deratizatoriai. šie 
būriai pradėjo mokyti ka
rius kovoti su graužikais. 
Netrukus aplink blindažus, 

žemines, virtuves ir šuli
nius iškilo pelėms nepriei
namos ledinės pusės met
ro aukščio sienelės.

“Mažasis karas” su pelė
mis, o iš esmės su tuliare- 
mija baigėsi 1943 metų vi
dury visiška karinių medi
kų pergale. Epidemija iš
nyko. Bet tuliaremija ne
buvo nugalėta.

Ši liga, kuria žmogus ap- 
sikrečia nuo laukinių gyvū
nų, buvo atrasta amerikie
čių mokslininkų prieš 50 
metų. 1926 metais trys ta
rybiniai tyrinėtojai Alevti
na Volferts, Sergiejus Su
vorovas ir Marija Voronko
va pirmą kartą aptiko tu
liaremija TSRS Volgos del
tos salose. Tada infekciją 
skleidė vandens žiurkės, 
kurias potvynis atvijo į 
žmonių gyvenvietes. Vėliau 
tuliaremiją imta pastebėti 
visoje šalies europinėje te
ritorijoje nuo Pabaltijo iki 
Kaspijos ir daugelyje Sibi
ro rajonų. Apsikrėtę žmo
nės keliems mėnesiams išei
davo iš rikiuotės. Tuliare
mijos epidemijos, kartais 
labai didelės, kildavo čia 
Voronežo rajone, čia Uk
rainoje, čia Urale.

Nuo 30-ųjų metų pradžios 
tarybiniai m o k s 1 i n i n k ai 
pradėjo aktyviai tirti tulia
remiją. Pirmąsias mokslo 
pergales lydėjo ir pirmosios 
aukos. 1930 metų rudenį 
Omske, apsikrėtęs eksperi
mento metu, žuvo mikrobi
ologas Aleksandras Krolis.

Prieš naujus, 1943 metus, 
tomis dienomis, kai kariniai 
medikai Vakarų fronte su
sidūrė su pelių paskleista 
epidemija, už tūkstančių 
kilometrų nuo mūšių rajo
no, Irkutske, devyni sava
noriai gydytojai ir labo
rantai ryžosi pavojingam 
bandymui. Jie leidosi ap
krečiami tuliaremija. Dar 
vasarą kiekvienam iš jų bu
vo įskiepyta ką tik atrasta 
vakcina prieš tuliaremiją, 
ir dabar, žiemą, reikėjo^a-

rankų turėtumėm. Ei, Diemedi!
—Ko reikia?
Iš už uorės nenorom išsirangė drūtas 

vaikinas, ligi pečių apdrikęs plaukais.
—Ko? Ar nemokiau kariškai? Irgi 

man Lietuvos vaduotojas. Pažiūrėk į 
tikrą kareivį, liurbi! Gal nematei kaip 
gyvas.

—Ko man,į jį vėpsoti? — pasimuistė 
plaukuotas vaikinas, Diemedžiu vadina
mas.—Apkirptas avinas, ir gana.

—Be kalbų, Diemedi! Duokš savo gink
lą.

Inspektorius paėmė Diemedžio ginklą 
ir ištiesė kareiviui, naujam savo gaujos 
dalyviui.

Kareivis kažkodėl delsė.
—-Imk! Ar nusigandai? — pašaipiai 

nutęsė vadas.
Kietas, suragėjęs kareivio delnas at

sargiai, lyg nepasitikėdamas ar prisibi
jodamas, brūkštelėjo per vamzdį, paskui 
per buožę.

—Ką, neprastesnis už tavąjį, automa
tininke? — pašaipiai paklausė inspekto
rius.

—Neprastesnis, tamsta vade.
Tai buvo rusiškas automatas, subrai

žyta, įtrūkusią buože. Jis kvepėjo dū
mais., lašiniais ir dar kažkuo — ne taip 
kvepia kariškas kovos ginklas, kuris lai
ku valomas, tepamas ir visados sausai 
pastatomas. Vis dėlto šis automatas kaip 
dvynys buvo panašus į kareivio automa
tą, paliktą tolimoje Baškirijoje.

Ir čia kareivis išvydo kepurę—ausinę- 
žieminę kepurę su pilka, vos įžvelgiama 
žvaigždute. Ji nusirito nuo šieno kau
burėlio.

Dabar jis vėl buvo tikras kareivis, ir 
vėl jo sukaitę delnai juto ginklą—gerai 
pažįstamą automatą. Norėjo pakelti 
kepurę su žvaigždute, bet tik pašnaira
vo į ją ir netikėtu judesiu apgręžė au
tomatą vamzdžiu į priekį. Švystelėjo 
ugnis, ir automatas išspiovė kurtinan
čią, baisią kaip įtrenkęs žaibas papliūpa.

Taip ’miršta ligos

Naujas T. Sąjungos* 
auto-visureigis

TSRS visureigis “Uraga
nas” sujudėjo ir sniego lau
ku nuvažiavo pirmyn, di
dindamas greitį. Ūžia galin
gas variklis, sniego viesu
las kyla iš po ratų — tary
binis sunkusis visu r e i gis 
bandomas sudėtingoje ir 
neįprastoje trasoje.

Mašina užtikrintai va
žiuoja per duobes ir gilų 
sniegą. Erdvi keturvietė ka
bina plaukia aukštai virš 
žemės. Už vairo sėdi nauįų 
mašinų bandytojas D. R£a- 
ževas.

Spidometras rodo 30 my
lių greitį. Seka staigus po
sūkis į dešinę, į kairę, po to 
vėl į dešinę... Ir štai gi
lus skardis. Smarkiai pa
sviręs, “Uraganas” pradeda 
leistis nuo jo.

Mašinai nebaisūs nei smė
lynai, nei dumblėtos bras
tos, nei metro storio sniego 
danga, nei balos, nei stai
gūs pakilimai. “Uraganas,” 
turėdamas 8 varančiuosius 
ratus, puikiai įveikia sun
kiausias kelio trasas. Jis 
turi neįprastos konstrukci
jos ratus. Prieš keletą me
tų Valstybinis autobusų ir 
autovariklių mokslinio tyri
mo institutas kartu su ki
tais kolektyvais sukūrė nau
jo tipo padangas. Jos yra 
žymiai platesnės, jų viduje 
slėgimas yra , daug mažes
nis., negu,iki šiol vartojamo
se. Su tokiomis padangomis 
mašina nebijo blogo .^elio, 
saugiau važiuoti, be to^ ir 
pačios padangos tarnauja 
žymiai ilgiau.

Naujoji automašina netu-
tikrinti, ar vaistai iš tikrų
jų apsaugo nuo ligos. Ban
dymas tęsėsi tris dienas. 
Aštuonioms iš devynių sa
vanorių (visos moterys) 
pakilo temperatūra, vienai 
net iki 40.5 laipsnio. Smar
kiai skaudėjo galva, jautė 
negalavimą, silpnumą. Bet 
nė viena iš devynių nesu
sirgo. Nė viena! Medici
nos mokslų daktaro Nikola
jaus Gaiskio sukurta vak
cina veikė gerai.

Bet ši vakcina turėjo vie
ną didelį trūkumą: ji bu
vo švirkščiama. Net suau
gę nelabai norėdavo skiepy
tis, o vaikai... Beje, ne
praėjo nė dveji metai, ir 
kovotojai su tuliaremija ga
lutinai atsisakė adatos.

Kiekvienas, kas buvo 
skiepijamas nuo raupų, ži
no, kad skiepijimas ne
skausmingas: trys nedideli 
įbrėžimai, medikas patepa 
juos gydomuoju preparatu 
ir viskas. Tuo pačiu prin
cipu profesorius Borisas El- 
bertas nusprendė panaudo
ti Gaiskio vakciną. Daugy
be bandymų su gyvuliais 
jis įrodė, kad prieš tuliare
miją išviršinis metodas vi
siškai tinka. Netrukus pats 
gyvenimas patikrino naują- 
jį būdą.

Po pusės metų už nau
jojo skiepijimo metodo su
kūrimą apsaugant nuo su
sirgimo tuliaremija, Elber- 
tui ir Gaiskiui buvo pa
skirta Valstybinė premija.

Mokslo pergalė prieš in
fekciją praėjusiais dešimt
mečiais, tur būt, per daug 
išlepino dabartinę kartą. 
Vienas po kito pasirodo 
nauji antibiotikai, pirma 
neišgydomos ligos laikomos 
nugalėtomis.

Taip miršta ligos. Tuha- 
rcmija — ne pirmoji liga, 
nugalėta priešakinio moks
lo. Ir, žinoma, ne paskuti
nė. Markas Popovskis 

SN'a. mokslo komentatorius

ri lingių, jas atstoja plačios 
pneumopadangos. Jos užima 
kvadratinių metrų plotą, 30 
kartų didesnį, negu papras
tų sunkvežimių. Todėl ji taip 
lengvai įveikia sniego kal
ną. “Uraganas-8” sveria 9 
t, jis kelia 8 t krovinį, o ra
tų slėgimas į sniegą yra 
daugiau kaip 2 kartus ma
žesnis, negu žmogaus.

NAUJA SKALBIMO 
MAŠINA

VFR žurnalas aprašo 
skalbimo mašiną, kuri telpa 
rankinuke, lagamine arba 
stalčiuje. Į nedidelį plast
masinį hermetišką indą įde
dami skalbiniai, įpilamas 
skalbimo tirpalas, ir prade
dama skalbti. Skalbiama 
panašiai, kaip grojama ar
monika. Skalbimas Kkia 
mašina užtrunka labai Neil
gai. Žurnalas įtikinėjajkad 
šis portatyvus prietaisas 
kelionėse, turistiniuose žy
giuose, vasarvietėse yra ne
pakeičiamas. /

SAKOMA, KAD NEHRLT 
ANTORITETAS MAžTAl

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru yra 74-ių 
metų amžiaus, bet fiziniai 
dar stprus. Vienok jo auto
ritetas mažėja, ypatingai 
po susirėmimo su kinais 
pasienyje. Mat, Nehru pra
našavo, kad Indija išstums 
be karo Kiniją iš Kašmyro, 
nes Kinija vengs pavartoti 
jėgą prieš indusus. Gyveni
me įvyko kitaip.

16-OS TONŲ AKMENINĖ 
“GALVA”

Houston, Texas.—čionai 
į Dailės muziejų atgabeno 
iš Meksikos paskilbusią ak
meninę “galvą.” Ji yra 9 
pėdų augščio, 16 tonų.^

Ją surado raiste apie 40 
mylių nuo San Larejazd. 
Tai indėnų kultu ros lieka
na. Po parodos ji bus su
grąžinta į Meksiką.
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•. LAWRENCE, MASS.
Mire L. Gross

Birželio 15 d. Bellevue 
kapinėse tapo supiltas nau
jas kapas Lenai Gross 
(Čiuladaitei). Paliko liūde
syje savo vyrą Albertą 
Gross, dukrą Mildred Bla- 
žis, anūkę Leną, mylimą 
brolį Igną Čiuladą, daug 
anūkų ir kitokių giminių. 
Taipgi paliko tris brolius, 
gyvenančius Lietuvoje, vie
ną brolį Sao Paulo Brazi
lijoje ir jo šeimą.

Buvo pašarvota Julius B. 
fenmert koplyčioje. Prie 
kelionės karsto buvo daug 
gėlių vainikij nuo giminių 
ir draugų, taipgi nuo Maple 
Parko.

Gimus Lietuvoje, Pakal
niškių kaime, Paparčių apy
linkėje, Trakų rajone. Dar 
jauna būdama atvyko į A- 
meriką pas savo brolį Ig
ną. Amerikoje išgyveno 49 
metus, mirė sulauksi 68 
metu amžiaus, v

Lena buvo pažangi mote
ris. Per ilgus metus skai
tė “Laisvę.” Sveika būda
ma priklausė prie LLD 37 
kuopos, Maple Parko bend
rovės, Lietuvių Piliečių Mo
terų klubo, lankydavo pa
rengimus, rėmė darbinin
kišką judėjimą. Lena gulė
dama mirties patale prašė 
savo vyrą, kad ji būtų pa
laidota laisvai. Jos prašy
mas buvo išpildytas

Išlydnt iš koplyčios at
sisveikinimo kalbą pasakė 
L. Šiupetrienė, nuo Liet. Pi
ečių Moterų klubo, o Bel- 
leviu kapinėse kalbėjo V. 
Kralikauskas.

Albertas Gross, duktė 
Mildred Blažis ir brolis Ig
nas Čiulada širdingai dėko
ja visiems ir visoms už at
silankymą į šermeninę, gė
les ir palydėjimą į kapines, 
už gėlių vainikus ir iš
reikštą užuojautą. Taria 
dėkui visiems, kas vienaip 
ar kitaip pagelbėjo liūdesio 
valandoje.

Nuo kapinių palydovai 
buvo užprašyti sugrįžti į 
Maple Parką, kur susirin
ko virš 100 žmonių ir bu
vo tinkamai pavaišinti.

V. Kralikauskas

Piknikas pavyko
Birželio 16 d. Maple Par

ke įvyko Massachusetts 
valstijos apskričių piknikas. 
Diena pasitaikė graži. Žmo
gių privažiavo iš plačios 
Zyliukės apie 600. Visi ir 
ifeos linksmai laika pralei
do.;

Gaspadinės E. Kralikaus- 
kienė, S. Penkauskienė, A. 
Kodienė, L. Zinkienė ir M. 
Kazlauskienė, virtuvėje jau 
dirbo nuo 7 -vai. ryto. Gas- 
padoriai—nuo apskričiu S. 
Penkauskas, nuo kp. V. Kra
likauskas, J. Kodis, F; Zu
la — irgi anksti stojo dar
ban. Prie įžangos tikietų 
dirbo Ig. Čiulada ir F. Zula, 
prie automobilių tvarkymo 
—A. Butėnas, prie barcekių 
—K. Markūnas, už baro—
J. Milvidai, patarnavo 
Malina Brown (Milvidaitė), 
M. Milvidienė, R. Matūra ir
K. Milvidienė.

Moterys turėjo savo sta-, 
lą, prie kurio nuolatos bu
vo daug žmonių, pagei
daujančiu namų gaminto 
valgio. Dirbo Julija Rai- 
nardienė, K. Kazlauskienė, 
K. Čereškienė (bostonietė); 
prie dovanų tikietukų — A. 

Jčesna, Fimondienė, Žilins- 
Kienė, ir vienos draugės pa

gardės nežinau. Iš Worces- 
teįiu — J. Lukas, iš Brock- 
tono — A. Kukienė, K. Če
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reškienė, M. Gutauskienė, 
O. Markevičienė ir T. Ka
minskienė. Kas ką dovano
jo Moterų stalui, tai sakė 
aprašys pačios moterys. 
Kiek aš žinau, tai M. Milvi
dienė aukojo $2, S. Pen
kauskienė — sūrį, M. Kaz
lauskienė (haverhillietė) — 
3 didelius pyragus.

Jeigu kurių vardus pra
leidau, prašau atleisti.

Ketvirtą valandą prasi
dėjo programa. Pirminin
kavo S. Penkauskas. Po to, 
kai Montellos Vyrų Dailės 
Grupė sudainavo porą dai
nų, tai S. Penkauskas pra
nešė liūdnas žinias, kad mi
rė LDS Pirmosios apskri
ties pirmininkas Daminin- 
kas Jusius ir Lina Gross. 
Taipgi pranešė ir linksmą 
žinią, kad po sunkios ope
racijos sveiksta Augustas 
Kazlauskas. Pikniki e r i a i 
linkėjo jam kuo greičiausiai 
pilnai pasveikti ir vėl kar
tu su mumis dalyvauti. 
Kazlauskas būdavo j pikni
kus suvežą daug žmonių.

Pirmininkui užkla u s u s, 
susirinkusieji nutarė pa
siųsti Lietuvos žmonėms ir 
jų vadovams pasveikinimą.

Po to ir vėl Montello Vy
rų Dailės Grupė, vadovybė
je Al. Potsaus. labai gražiai 
sudainavo kelias dainas. 
Žmonės linksminosi iki vė
lumos.

S. Penkauskas

Paterson, N. J.
Prieš keletą savaičių nę- 

laiųiės ištiktas tragiškai 
mirė senas Cliftono gy
ventojas Jonas Gilius. Jo 
mirties priežastis buvo :> 
eidamas savo stubos stogu 
neteko lygsvaros^ nukrito 
nuo stogo ir pavojingai už
sigavo. Nuvežtas į ligo
ninę tik po šešių valandų 
atgavo sąmonę, tačiau tris 
dienas išsikankinęs mirė.

J. Gilius atvyko į Ame
riką 1903 metais. Lietuvo
je paėjo iš Būdviečio Gude
lių kaimo, Vilkaviškio apy
linkės. Jis buvo 78 metų 
amžiaus.

Jonas Gilius politiniai 
bei religiniai nebuvo pa
stovus. Savo laiku pri
gulėjo prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos ir net bu
vo pildančiojo komiteto na
riu, aktyviai darbavosi So
cialistų partijos lietuvių 
sąjungoje. Vėliau išėjo iš 
partijos ir darbininkiškame 
veikime nebepasireiškė. Ta
čiau 1933 metais įstojo į 
LLD 84 kp. ir išbuvo jos 
nariu iki 1937 metų. Nėra 
žinios, ar tai šeimos ver
čiamas, ar patsai susigalvo
jo, metė LLD, prisirašė 
prie parapijos ir net nu
pirko bažnyčiai langą, ant 
kurio yra užrašyta J. G. 
vardas.

J. G. užaugino vieną sū
nų, dvi dukteris ir visus iš
mokslino. Tačiau nei vieno 
nėra laisvų pakraipų. J. G. 
paliko vieną brolį, Pijušą 
Gilių, kuris gyvena Pater- 
sone, kelis brolvaikius, bet 
neteko sužinoti, ar paliko 
daugiau giminių. Kadangi 
ir jo šeima yra giliai reli
ginga, tai buvo palaidotas 
su visomis bažnytinėttiis 
apeigomis.

Lai būna lengva tau, Jo
nai, šios šalies žemelė ilsė
tis amžinai, o tavo šeimai 
ir visiems artimiesiems 
reiškiu giliausią užuojautą.

J. Bimba

Gadsdena, Ala. — Policija 
areštavo Virš 450 negrų de
monstrantų.

Providence, R. I.
Gražiai palaidota S.

Mickevičienė (Zarimbytė)
Laidotuvės įvyko birželio 

10 d. Pašarvota buvo Swan 
Point Chapel. Buvo daug 
gėlių vainikų. Ten mūsų 
brangioji Paulina, gražiai 
pasipuošus ilsėjosi, užbai
gus savo vargus ir kančias, 
sirgusi per daug metų. Ko
plyčioje pasakė atsisveiki
nimo kalbas Geo. Shimaitis 
ir M. Gutauskienė. Didelė 
garbė dukterims, kad jos 
išpildė savo laisvos motinos 
troškimą. Iš jų turėtų pa
imti pavyzdį ir kitų laisvų 
tėvų vaikai.

Dideliame liūdesyje pali
ko savo gyvenimo draugą 
Aleksandrą, dvi dukteris ir 
žentus — Adelę ir John Lo- 
zon, ir Bernice ir Joseph 
Lukas, anūkus ir daug kitų 
artimų giminių. Lietuvoje 
liko brolio sūnus Zarimba 
ir kiti giminės.

Lietuvoje velionė paėjo iš 
Delčiūnų kaimo, nuo Suba
čiaus. Į Ameriką atvažia
vo 1907 metais, į Chicagą, 
III., o vėliau gyveno Montel- 
loje ir Malboro, Mass. Lai
kė smulkių daiktų krautu
vėlę.

Daug metų tam atgal, kai 
Mickevičiai gyveno Mon
tello j e, laikė įnamius (bur- 
dingierius). Pas juos gyve
no S. Vešys (Dubendris), J. 
K. Kalveliai ir kiti progre
syviai. Nuo tada Mickevi
čiai pradėjo draugauti su 
laisviečiais, dirbdavo orga
nizacijų parengimuose, du
kterį Adelę leido į Vaikų 
Žiburėlio mokyklą ir vaikų 
chorą, kurį mokė M. Pet
rauskas. Ji turėjo Vaikų 
Žiburėlio Choro nuotrauką 
įdėjus į gražius rėmelius, 
laikė didelėje pagarboje.

Po to, kai Adelė užaugo, 
baigė muzikos mokslą, bu
vo žymi Naujosios Anglijos 
dainininke-solistė. Dainavo 
mūsų progresyvių parengi
muose. Mickevičienė gal 
nuo pradžios “Laisvės” įsi
kūrimo, buvo jos skaityto
ja ir rėmėja ligi pat mir
ties.

Šermenys ir laidotuvės 
buvo laisvos, privatiškos, 
dalyvavo visi jos giminės, 
vyro brolis Justinas Micke- 
vich ir jo žmona, Uršulė 
Gaigalienė ir jos sūnus ir 
sesuo, Adelė Kirkus, iš Ka
nados John ir Onos Vaitkū- 
nų šeima ir kiti, ir mudu su 
M. Gutauskienė. Velionės 
vyras ir dukterys dėkoja 
visiems dalyviams laidotu
vėse.

Geo. Shimaitis

TURTUOLIS IR KNYGOS
Bernardas Šo (Shaw) bu

vo pakviestas vaišių pas 
turtuolį. Po pietų šeiminin
kas nusivedė svečią paro
dyti savo bibliotekos. Išdi
džiai mostelėjęs ranka į 
knygų lentynas, jis tarė:

— Čia mano geriausieji 
draugai, misteri šo.

Šo paėmė nuo lentynos 
vieną knygą, antrą, trečią 
ir neradęs nė vienos iš- 
piuustytos, atsakė:

—Aš džiaugiuosi, kad jūs 
ne iš tų žmonių, kurie 
piaUsto savo draugus.

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J.

L.D.S. 3-čioji apskritis rengia pik
niką, kuris {vyks rugsėjo-September 
1 d. Prašome apylinkes organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius atsilankyti į mūsų 
pikniką. Ta diena bus sekmadienis, 
o ant rytojaus bus Labor Day šVen- 
tė, tai bus gera proga pasilinksmin
ti, bes ant rytojaus bus galima pa
silsėti.

George Sta,shikaltis
, (45-50)

Brockton, Mass.
Birželio 16 d. įvyko Mas

sachusetts, valstijos apskri
čių metinis piknikas gra
žiame Maple Parke, Me- 
thuene. Moterys turėjo 
stalą su namie gamintais 
valgiais. Sekamos draugės 
stalui aukojo pinigais:

Cambridge moterų klu
bas $10. Po $5 aukojo: P. 
Žukauskienė, P. ir P., Niu- 
kai ir Yvonne Niaurienė, o 
M. Kvietkas •— $1 
aukų susidarė $31; Nuo 
moterų stalo liko pelno 
$28.25, tai bendrai susida-

Viso

Valgius stalui aukojo: K. 
Kalvelienė, H. Tamašaus
kienė ir M. Kazlauskienė, 
pastaroji, iš Haverhillio — 
pyragus. M. Uždavinis •— 
sūrį ir pyragą, N. Grybie
nė — dvi “roles” kavos, S. 
Penkauskienė — sūrį, U. 
Kovell — kugelį ir L. L; 
Trakimavičienė — grikinę 
babką. Julia Rainardienė ir 
K. Kazlauskienė aukojo 6 
pyragus, 4 svarus varškės ' 
su “pine apple” ir rolę 
vaškuoto popieriaus. Ačiū 
visiems už aukas.

K. čereškienė

Montreal, Canada
Apiplėšė lietuvių klubą
Iš birželio 16 į 17 dienos

Juo-

DLK Vytauto Neprig. Klu
bo patalpas, sumušę ir su
rišę sargą, išplėšė seifą, 
sakoma, pasiėmę apie $3,- 
000 ir daugiau nuostolių 
padarę, pabėgo. Kaltininkai 
nesurasti.

Serga
Albinas Šilinis sunkiai 

susirgęs ir paguldytas Bel- 
llechasse ligoninėje.

Mirė
Birželio 16 d. mirė 

zas Skrinskis, sulaukęs 51 
m. amžiau^. .

Atostogos, išvažiavimai, 
atvažiavimai

Atėjo vasaros laikas. Pra
sideda atostogos. Taip ir 
šis korespondentas nuo šios 
savaitės pradeda atostogas, 
todėl per šį laiką nebus ir 
Montrealo žinių. Jei nebent 
kas kitas parašys — ir tas 
būtų labai gerai.

Tuo pačiu sykiu norisi 
pasakyti, kad vasaros metu 
daug žmonių išvažiuoja kur 
nors kitur pasisvečiuoti; 
taipgi nemažai iš įvairių 
vietų aplanko ir montrea- 
liečius svečiai. Tokiu būdu 
neįmanoma apie visus su
rinkti žinias ir parašyti 
spaudai. Tai gal bus ge
riausiai nerašyti nė vieno. 
Nepykite. J—

Detroitas. —Gegužės mė
nesį buvo pagaminta virš 
700,000 haujų automobilių.

SHENANDOAH ir MAHANOY CITY, PA.

ŠAUNUS PIKNIKAS
Rengia bendrai LLD ir LDS Kuopos

Kalbės “Laisvės” redakt. R. Mizara
Liepos 14 July

Hosensack ant Martishin Grove
Netoli nuo Lakewood Parko, prie kelio 45

Parkas labai gražus ir tinkamai įrengtas piknikams.

Ramova Parke
ra

Claremont Ave., Montello, Mass.
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro

Puiki vieta atsivėdinimui ir pasilinksminimui.
Širdingai kviečiame vietinius ir iš toliau atsilankyti. 
Ne per toliausia ir iš New Jersey valstijos atvykti. 
Keliai dabar geri, automobiliais puikus atvažiavilhasi

Rengėjai

Skanūs namų gaminimo valgiai, geri gėrimai ir 
linksma nuotaika. Bus daug svečių iš kitų miestų. 
Bus malonių pasimatymų su seniai matytais ir įsi
gysite naujų pažinčių. Būtinai dalyvaukite piknike 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

Emalis duodą srovę
“Vestinhauzo” firmos 

(JAV) inžinieriai surado 
įdomų būdą šilumai pavers
ti elektra. Kaip dažnai pa
sitaiko, šis atradimas buvo 
padarytas atsitiktinai. Vie
noje firmos laboratorijoje 
specialistai dengė izoliaci
niu emaliu metalą. Jie pa
nardindavo detalese į lydy
tą emalį ir lėtai jas atšaldy- 
davo iki kambario tempera
tūros.

Prisilietus prie emaliu 
padengtų daiktų, buvo jau
čiamas kažkoks dygsėji- 
mas. Kas tai? Pasirodė, 
esant aukštai temperatū
rai, tarp emalio sluoksnio ir 
metalo atsiranda elektros 
įtampa. Potencialų skirtu
mas priklauso nuo tempe
ratūros. Jis yra didžiausias 
esant 650 laipsnių C tempe
ratūrai.

Amerikiečiai ėmėsi ban
dymų šilumai paversti elek
tros energija. Jie pagamino 
nesudėtingą “elementą” •— 
paėmė emaliu padengtą ge
ležinę šerdį ir ant jos pa
viršiaus uždėjo ploną si
dabro sluoksnį. Geležis ir 
sidabras čia turėjo būti 
elektrodais, o emalis—elek
trolitu. Įkaitinus minėtąjį 
elementą iki kelių šimtų 
laipsnių temperatūros, jis 
pradėdavo tiekti srovę.

Tokio prietaiso galingu
mas jau dabar pasiekia 1.2 
vato nuo kiekvieno elemen
to paviršiaus kvadratinio 
colio, o įtampa tarp gnybtų 
—apie vieną voltą. Suda
rant iš elementų baterijas, 
galima gauti reikiamo ga
lingumo ir reika 1 i n g o s 
įtampos elektros srovę. Pa
tys elementai gali . turėti 
bet kokią formą ir matme
nis.

Nauji srovės šaltiniai yra I 
stabilūs, patikimi, ilgaam
žiai. Jie gali dirbti aukštose 
temperatūrose. Todėl 
turi didelę ateitį.

POLICIJA TALKOJE
Prancūzų skulptorius Bur- 

delis sumanė prie savo va
sarnamio pasodinti gėlių. 
Bet žemės sklypelis buvo 
labai apleistas, o Burdelis 
neturėjo laiko ilgai dar
buotis su kastuvu. Tada jis 
parašė policijai anoniminį 
laiškelį: “Kažkokio Burde- 
lio darže yra užkastas nu
žudyto žmogaus lavonas.”

Kitą dieną dvylika seklių 
jau darbavosi skulptoriaus 
darže ir nuosekliai perka- 
sinėjo visą žemę. Tais me
tais skulptorius išaugino 
puikių rožių.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia areštavo keturis 
gvatemaliečius, pas kuriuos 
rado falšyvų pinigų.

St. Louis. — Virš 2,000 
negrų demonstravo prieš 
segregaciją.
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Didieji Piknikai
Įsitėmykite datas ir vietas ir 

dalyvaukite juose. Turėsite 
malonių pasimatymų ir pasi
linksminsite. Iš apylinkių nc- 
sivėluokite pasisamdyti busus.

BROCKTON, MASS.
Spaudos naudai didysis pik

nikas, rengiamas Bostono 
a py 1 i n kės organ i z a c i j ų 

su dainų programa, 
įvyks

Liepos 4 July
Ramova Parke 
Montello, Mass.

SHENANDOAH, PA.
LLD ir LDS kuopos bendrai 
rengia pikniką, kuris įvyks

Liepos 4 July 
Hcsensack

ant Martishian Grove
Netoli Lakewood Parko, tarp 

Mahanoy City ir Tamaqua, Pa.

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Vietos pažangiųjų organizaci

jų kuopos rengia pikniką 
paramai laikraščio 

“Laisvės’’
Liepos 21 July

Piene Grove Park 
207 Walker Street

Iš stiklo plienas
Lėktuvų gamybai naudo

jama medžiaga turi būti ne 
tik lengva, bet ir patvari. 
Gal būt, tiktų plienas — 
juk sakoma “stiprus kaip 
plienas”? Yra žinoma, kad 
legiruoto plieno 1 centimet
ras skersmens strypelis iš
laiko net 12,000 kilogramų.

i i • A • A T 1 uty, u. winter rcsiuejive mBet plieno labai didelis ly-( country (So. Jersey). 445.00 weekly.
Net il’ , Write: A. Imbesi, Estelle Manor, N. J.ginamasis svoris, 

duraliuminis netinka da
bartiniams lėktuvams bei 

j rdketoms. Dar nėra tokio 
'metalo arba lydinio, kuris 
turėtų nedidelį lyginamąjį 
svorį ir, įkaitintas iki 400 

Jie i laipsnių C, išlaikytų savo 
pirmykštį stiprumą.

Stiklo pluoštu armuotos 
plastmasės ir yra ta me
džiaga, kuri pasižymi rei
kalingomis savybėmis. Ji 
2.5 karto stipresnė už plie
ną, atspari smūgiams, ab
sorbuoja vibraciją ir gar
sus. Ši medžiaga vadinama 
“plieniniu stiklu”. Iš jos 
gaminamos labai svarbios 
detalės, kaip skysto kuro 
reaktyvinių variklių vožtu
vai, startiniai raketų stabi
lizatoriai, kuro bakai ir t.t. 
Ji atlaiko net atsitiktinių 
meteoritų smūgius.

BROCKTON, MASS.

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Įvyks Nepriklausomybės Šventėje

Liepos-July 4, Pradžia 11 A. M

Dainuos Laisvės Choras iš Hartfordo
Vadovaujamas Wilma Hollis

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

COOKS & WAITERS
For Resort Hotel. Oportunity for 

year round employment.
• Call Mr. Ewig.

TALLY-HO, VALLEY FORGE, PA. 
NI. 4-7000

(44-50)

Technicians for research programs 
now in progress. In University of 
Pennsylvania medical school. Inter
esting opportunities for recent gra
duates with bachelor’s or master’s 
degree in chemistry, biochemistry or 
microbiology. Excellent benefits and 
working conditions. Apply personnel 
department, 3025 Walnut St., 9 to 
11 and 2 to 3:30 Monday thru' Fri
day. (49-50)

REFRIGERATION ENGINEER.

Must have New Jersey Blue Seal 
Operator’s license. Apply at office.

HADDON ICE & COAL CO. 
Pennsylvania & Reading Railroad 
Redman Ave., Haddonfield, N. J.

(50-56)

MALE & FEMALE
COUPLE

Live in and maintain School 
grounds in Jenkintown. Must drive. 
References.

WA. 7-1331 or TU. 7-1222 
(48-50)

Help Wanted — Female
Technicians for research programs 

now in progress. In University of 
Pennsylvania medical school. Inter
esting opportunities for recent gra
duates with bachelor’s or master’s 
degree in chemistry, biochemistry or 
microbiology. Excellent benefits and 
working conditions. Apply personnel 
department, 3025 Walnut St., 9 to 
11 and 2 to 3:30 Monday thru’ Fri
day. (49-50)

WOMAN. For housework and 
ironing. Must live in. Own roont & 
TV (private). Fond of children. 
Refs. For summer home in Ocean 
City, N. J. Winter residence in

(50-54)

TECHNICIANS. For bio-chem
ical research program now in pro
gress in University of Penn. Medical 
areas. Interesting opportunity for 
recent graduates, with Bachelor or 
Master’s Degree in Chemistry or 
Bio-Chemistry. Excellent benefits 
and working conditions. Apply Per
sonnel Department. 3025 Walnut St. 
9 to 11 and 2 to 2:30 Monday thru’ 
Friday. (50-51)

CHIRURGAMS
Vengrų gydytojas M. Ge- 

rendešas atrado naują sin
tetinę medžiagą — bioplas- 
tą. Ji naudojama chirur
gijoje operuotiems audi
niams sujungti. Šią medžia
gą lengva sterilizuoti, ji ne
erzina organizmo. Praėjus 
tam tikram laikui, kai ope
ruotas audinys jau suspėja 
regeneruoti, žmogaus kū
nas bioplastą abserbuoja.

MONTELLO, MASS

o



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Pasirašėm

Vilniaus “Tiesoje” tilpo 
labai reikalingas d8il. A. 
Gedimino straipsnis, kuria
me jis iškelia ligšiolinių lie
tuviškų atvirukų silpnybes. 
Jų jis priskaičiuoja daug. 
Amerikos lietuviai jau se
niai vylėsi, kad šiai proble
mai bus atkreiptas tinka
mas dėmesys.
Pūkelis, Tolutis, šiaudytis, 
Balčytis gina disertacijas

Nieko smagiau Amerikos 
lietuviui nėra, kaip skaityti 
Lietuvos spaudoje gausybę 
pranešimų, kad iš plačios 
lietuvių liaudies kilęs jauni
mas — jau inžinieriai, pro
fesoriai ruošiasi ginti diser
tacijos mokslų kandidatų 
laipsnius gauti. Ir kokios 
gražios jų pavardės! Tiesa, 
ir Amerikos lietuvių spau
doje nereta sutikti praneši
mus apie mokslus baigiantį 
išeivijos jaunimą. Gaila, 
kaip jie nuteikti ir nusitei
kė “chamų” tautos atžvil
giu, todėl iš jų mokslo nau
da tik jiems patiems ir jų 
darbdaviams, dažniausiai 
karo pramonės magnatams. 
D r. J. Balys išgyrė lietuvių 

tautosaką
“Vienybėje”’ Vytautas 

Sirvydas išgyrė d r. J. Balio 
“Drauge” pateiktą Vilniuj 
išėjusios “Lietuvių Tautosa
kos” recenziją. Rašąs Ba
lys: “Galima sakyti, visos 
dainos geros ir vertos spaus
dinti, kai kurios tikros re
tenybės, perlai, nėra nei vie
nos šiukšlės, ar pigaus pro
pagandinio šlamšto.” Sirvy
das komentuoja: “Vienu žo
džiu, gera kiekvienam kul
tūringam lietuviui išeiviui, 
naudinga knyga, bet kur ją 
pirksi? Lietuviško knygy
no Amerikoj neturime, tu
rime eiti ir vėl tukinti ki
tataučius mauderodes.” Vi
sos pastangos ir Kultūrinio 
Ryšio skatintojų, partrauk
ti Amerikon daugiau šito
kių deimančiukų kolkas ne
davė teigiamų rezultatų.

Mekų filmas susilaukęs 
teigiamo įvertinimo

Jei skaitlingoji Niujorko 
spauda dėl naujausio Me
kų filmo “Hallalujah the 
hills” laikėsi rezervuotai, 
šios pramonės laikraštis 
“Variety”, geg. 15 d. įtal
pino recenziją, kurioje rado 
esant menišku filmu, speci
aliai žiūrovų grupei, kuriai 
jis galįs tikrai patikti. Fil
mą parašė ir režisavo jau
nesnis iš rašytojų Mekų — 
Adolfas.

Giria jauna režisierių 
V. Čibirą

“Literatūros ir meno” 
num. 5 kritikė D. Rutkutė 
gražiai vertina V. Rimkevi
čiaus pjesę “Ratas,” nors 
“galutinės redakcijos rank
raščio dar ir nėra.” Iškelia 
režisierių V. Čibirą, jo ak
torius E. Pleškytę ir J. Ry
gertą su “įgimtu žavėsiu, 
mokantys mąstyti, jautrūs, 
turį puikius išorinius davi
nius.” Kritikė, mano, kad 
dėl “Rato” reiks dar vi
siems aršiai pasiginčyti (ži
noma ,Vilniuje).
Lietuviška kultūrinė kroni 

Veda A. Išlaužas
Kultūrinis bend radar biavi- 

“par excellence”
Islandietis meno kritikas 

Hannibalson, neseniai paty
ręs apie Čiurlionio kūrybą, 
kreipėsi Lietuvon, prašyda
mas apie lietuvių tautos 
genijų apildomų informaci

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., birželio (June) 25,1963

jų. Kadangi ši informaci
ja buvo skubiai reikalinga, 
Lietuvos čiurlioniečiai pa
tarė islandiečiui kreiptis j 
“Ame r i can Lithuan i a n 
Foundation,” Great Necke. 
Jos vedėjas savo ruožtu 
tuoj kreipėsi į atitinkamo 
žurnalo redakciją, prašy
damas islandiečiui pasiųsti 
Čiurlioniui skirtą anglų kal
ba numerį. Islandietis in
formaciją jau gavo. Lietu
vių mažos tautos besivys
tančios kultūros propagavi
mas Vakarų pasaulyje yra 
šios “American Lithuanian 
Foundation” pagr i n d i n i s 
uždavinys. Nepaisant dau
gybės kliūčių, nepasitikėji
mo, tyrinėjimų, šnipinėji
mų, ir t. t., “American 
Lithuanian F o u n d a t i on” 
jau kuris laikas yra lega
lizuota New Yorko valsti
joje. Dokumentus pasirašė 
žymus New Yorko Valsti
jos teisėjas ir Vyriausio 
prokuroro asistentas. Fon- 
dacijos iniciatoriai šaukia 
pirmąjį “Board off Direct
ors” posėdį. Amerikiečių 
kultūrinių organizacijų va
dovybės priima naujausią 
Amerikos kultūrinę organi
zaciją draugiškai, palan
kiai. Kai kurie sako ste
bėjęsi, kad iki šiol tokias 
fondacijas turėjo suomiai, 
švedai, vokiečiai, bet pabal- 
tiečių jie niekad negirdėję...

Iš Lietuvos ateina vis 
daugiau laiškų, kuriuose 
dėkojama už knygas, ku
rias atitinkamų meno sričių 
žmonės parašė apsikeičiant 
už jų prisiunčiamas lietu
viškas gausias kultūrines 
knygas. Stebina taip pat 
Lietuvos kultūrininkų apsi
skaitymas, išprusimas, sa
vosios meno ar .mokslo sri
čių bibliografijos pažini
mas.

Kritikuoja Šiaulių teatrą
Sekant Lietuvos spaudą, 

ne be pasitenkinimo stebi, 
kaip vis griežčiau kritikai 
reikalauja iš menininkų 
aukščiausio standarto. Taip 
neseniai kritikas J. Lozo
raitis prikišo Šiaulių Dra
mom teatro režisieriui V. 
Eimantui, kam jis pasirin
kęs “neauklėjantį” veikalą 
R. Mikalauskienės pjesę 
“Sužadėtinė.” “Šiaulių dra
mos teatras turi pagalvoti, 
kas šiandien apsprendžia 
tikrąją meninio kūrinio

šeštas “Lietuvių kalbos 
žodyno” tomas

J. Senkus “Tiesoje” apra
šo “Didįjį žodyną” — isto
rinį paminklą, kurį sau lie
tuvių tautos istorijoje pa
sistačiusi tarybinė santvar
ka. Šio žodyno verte išliks 
šimtmečiais, sako Senkus, 
žodynas labai pravartus 
kiekvienam, naudojančiam 
lietuvių kalbą. Pav., nuro
doma,, kad veiksmažodis 
“ploti” turi 22 reikšmes, o 
“krėsti” — 27. Tarp eilės 
sugestijų kalbininkas • Sen
kus pageidauja, kad ateity
je Žodyno redaktoriai dar 
“racionaliau atrinktų ilius
tracinę medžiagą, ypač dau
giau dėmesio kreipiant į 
vaizdingumą liaudies aklbos 
ir raštų pavyzdžius, ven
giant menkaverčių, banalių 
sakinių,” o taip pat “ma
žiau dėmesio ir vietos skir
tų liaudies kalbai primes
tiems, ją užteršusiems žo
džiams ir sakiniams.”

200 metų Strazdeliui
Birželio 12 d. Vilniuje 

Dramos teatre buvo iškil
mingai paminėta A. Straz
do 200-osios gimimo meti- 

! nes, kartu pridedant dau
gybe minėjimų mokyklose, 
bibliotekose, liaudies kultū
ros universitetuose. Kiti 
svarbesni minėjimai įvyko 
Kaune, Rokiškyje ir Kama
juose, kur gyveno, kūrė ir 
palaidotas lietuvių liaudies 
vargų ir džiaugsmų dainius.

Lietuviai vadovauja
Skaitome spaudoje, kad 

kaunietis Tamulis tapo Eu
ropos bokso čempionu, 
o Henrikas Zimanas, ilga
metis “Tiesos” redaktorius, 
kaip TSRS Žurnalistų są
jungos valdybos sekreto
rius, neseniai lankėsi su 
grupe žurnalistų Švedijoj.

“Apkasų gėlė” keliauja 
per Ameriką

Prieš metus laiko ameri
kietis žurnaliestas A. Šal
čius su tarybiniu filminin- 
ku Leonu Tautrimu susuko 
bene pirmą tokį bendromis 
pastangomis dokume n t i n į 
filmą “Apkasų gėlė.” Pa
prastai tokie filmai paruo
šiami per 6 mėnesius. Šis 
filmas buvo padarytas per 
5 savaites — ačiū didelėms 
Lietuvos Kino Studijos dar
buotojų pastangoms. Fil
mas buvo skirtas Amerikos 
televizijai, kurioje Lietuva 
nebuvo rodyta jau daugiau 
kaip 25 metai, jei neskai
tyti kelių ten Motuzo ir ki
tų filmininkų ištraukų. Ta
čiau “kažkam patariant” 
televizijos žmonės neišdrį
so filmo nė peržiūrėti. Ofi
cialiai pasiteisino: “Kamgi 
Amerikoj filmas apie Lie
tuvą rūpės?” Bet rūpi. 
Nors viešai buvo rodyta 
mažai, “Apkasų gėlė” — tai 
mūsų Lietuvėlė, kaip gėlė 
tarp nuolatinių mūšių iš
raustų apkasų, jau buvo 
matyta ne vieno tūkstančio 
suin teres u otų išeivių ir 
amerikiečių. Sakoma, kad 
net vyriausybėje Vašingto
ne atsakingi pareigūnai ją 
matę. Aną savaitę' “Apka
sų gėlė” buvo rodoma Čika
goje, Detroite ir kt.

Elektrinis vandens 
šildytuvas

Šiluminės elektros stotys 
tiekia karštą vandenį buiti
niams reikalams. Tačiau 
daugelis senų namų, rajo
niniai centrai, pagaliau kol
ūkiai ir tarybiniai ūkiai 
kol kas jo dar negauna. 
Čia gali daug pasitarnauti 
elektrinis vandens šildytu
vas “Ručejok,” kurį sukūrė 
Gorkio miesto laivų staty
bos konstruktorių biuras.

Naujasis prietaisas stato
mas virtuvėje arba vonios 
kambaryje. Jis prijungia
mas prie vandentiekio. Van
dens temperatūrą galima 
reguliuoti. Šildytuvo našu
mas— maždaug 50-60 1/vaL, 
Tokio vandens kiekio pilnai 
pakanka nedidelės šeimos 
reikalams.

Elektrinis šildytuvas dir
ba ne visą laiką—pagal nu
statytą režimą jį įjungia ir 
išjungia autmatinė relė. To
dėl prietaisas nedaug iš
naudoja elektros energijos. 
Jam dirbant be pertraukos, 
per parą reikia tik dviejų 
kilovatvalandžių.

Šiais metais bus pagamin
ta pirmoji bandomoji parti
ja naujųjų vandens šildytu
vų. Jų ypač laukia dauge
lis šeimininkų.

Guatemala City. — Gua- 
temalos valdžia vėl arešta
vo apie 300 įtartų komu
nistų.

Beirutas. — Protestuoda
mi prieš kurdų puolimą, pa
sitraukė keturi Irako mi
nistrai.

Tarp lietuvių
Brooklynietė Ona Maka- 

revičienė buvo išvykusi į 
Floridą. Ji ten praleido 6 
mėnesius. Iš pradžių gyve
no pas brooklyniečiams ži
nomą A. Paukštienę, Mia
mi’je. Vėliau su kita brook- 
lyniete Adele Petraitiene 
išsinuomavo arčiau marių 
apartmentą Miami Beach ir 
ten praleido laiką.

Ona sako, buvo proga pa
simatyti su daugeliu pažįs
tamų, gyvenančių Floridoj 
ir atvykusių praleisti tūlą 
laiką. Įsigijo ir naujų pa
žinčių. Gal vėliau pati pa
rašys savo įspūdžius. Ma
lonu bus ją pamatyti new- 
yorkiečiu parengimuose.

L. K-tė'

Naujas išradimas
Šveicarų nlokslininkai pa

stebėjo, kad magnetinis lau
kas, praeidamas pro super
laidžios medžiagos plėvelę, 
tartum pasirodo atvirkš
čias: keičia ženklą ir kryp
tį. Įdomu pažymėti, kad šis 
reiškinys teoriškai buvo nu
matytas jau prieš dešimtį 
metų. Tačiau eksperimenti
niu būdu jo įgyvendinti ne
pavykdavo, nors ir buvo de
damos pastangos.

Šveicarų mokslininkai pa
siekė tikslą, panaudodami 
gana paprastą aparatūrą. 
Stiklinis cilindras, padeng
tas plonyčiu alavo sluoks
niu, buvo padėtas į kintamą 
magnetinį lauką. Kreives, 
apibūdinančias lauką cilind
ro viduje ir jo išorėje, gali
ma buvo stebėti katodinio 
oscilografo ekrane. Prietai
sų temperatūrą mokslinin
kai žemino' iki tol, kol ala
vas pasidarė superlaidinin
ku. Nuo to momento iki 
Šiol’ sutampančios kreivės 
išsisikybe, shdarydaihoš tar
tum vieh'a ttčitbs veidrodinį 
atspindį. 1 , .

Be teorinės reikšmės, šis 
atradimas turi ir didelę 
praktinę svarbą. Panaudo
jant naująjį reiškinį, gali
ma bus, matyti, sukonstruo
ti skaičiavimo mašinas, dir
bančias tūkstančius kartų 
greičiau už dabar naudoja
mas: juk magnetinis laukas 
keičia savo ženklą praktiš
kai per akimirką.

PERSODINAMI DANTYS
Leningrado miesto Dzer

žinskio rajono stomatologi
nėje poliklinikoje sėkmingai 
persodinami dantys. Kaip 
tai daroma ? Pirmia u s i a 
skaudantis dantis ištraukia
mas, paskui jis dezinfekuo
jamas, išvalomi jo kanalai, 
dantis plombuojamas ir pa
galiau jis vėl įstatomas į, 
ankstesnę vietą. Danties 
persodinimas trunka apie 
30 min. Tbks dantis prigy
ja, niekad daugiau nekelda
mas šeimininkui rūpesčių. 
Minėtoje poliklinikoje jau 
persodinta 500 dantų. Visi 
jie gerai prigijo.

________ f ___ _ __

Ženeva. — TSRS užgyrė 
tiesų telefono susisiekimą 
tarp Maskvos ir Washing- 
tono.

15 M. SAVO GYVAVIMO 
ARROW PARK RENGIA

BANKETĄ
Bus laikomas Arrow Parke 

Monroe, N. Y.

Šeštadienį, Birželio 29 d.
Pradžia 7 :30 vakare

Įžanga $5.00 asmenini
Kviečiame visus atsilankyti

Direktorių Taryba

WS3.1.nmumy. >j .uWW „.n -------- . j j -i. ., ■

Išskrido į Tarybų Lietuvą Lankėsi “Laisvėje”
• r* • • • • Walter Duda, jo žmogui ir

septyni lietuviai turistai
Praėjusį ketvirtadienį, kauskai, iš S. Boston, Mass, 

birželio 20 d., SASo linijos Į H. Thomas-Tamašauskie- 
lėktuvu iš International ae
rodromo išskrido didžiulė 
grupė turistų—latvių ir es
tų buvo daugiausia; bet ta
me tarpe buvo ir septyni 
JAV lietuviai. į nanu losmiviv n

Lėktuvas lėkė pro Dani-j Bimbienė; pirmiausia jiap- 
ją, Švediją, Leningradą į 
Ryga. O iš ten turistai vy
ko kas sau: latviai pasili
ko Latvijoje, estai lėkė į 
Estiją, o lietuviai—į Lietu
vą.

Lietuviai turistai:
Barbora Mačiukaitė, iš

Cambridge, Mass.
Veronika Kvietkas, iš

Cambridge, Mass.
Pranas ir Mary Kviet-

Atsisveikinome su svečiu 
jaunu mokslininku

Gražus būrys Niujorko 
lietuvių praėjusį šeštadienį, 
birželio 22 d., susirinko į 
J.-ir J. Lazauskų daržą 
(So. Ozone Parke) palinkė
ti geros kelionės Algiui Le- 
vinskui.

Kas jis?
Tai jaunas Tarybų Lietu

vos mokslininkas, studija
vęs apie devynis mėnesius 
Čikagos Universitete ir da
bar grįžtąs namo (išskren
da Air France linijos lėktu
vu birželio 27 d.).

A. Levinskas — 32 me
tų amžiaus vyras, baigęs 
Vilniaus Universitetą che
mijos fakultetą 1955 m, Tų 
pačių metų gale įstojo į 
e 1 e k tro-chemijos specialy
bės aspirantūrą ir baigė 
1958! m. Tuojau pradėjo 
dėstyti fizikos chemijos ka
tedroje. ■ Jis —t- docentas 
(amerikoniškai bus profe
soriaus padėjėjas). 1959 tn. 
apgynė disertaciją chemijos 
mokslų kandidato laipsniui.

A. Levinskas vedęs, ir jo 
žmona Aldona Vilniuje dir
ba toje pat srityje—moks
lininke. Jiedu turi dukrelę.

Būdamas JAV, jaunas 
mokslininkas susipažino su 
nemažu skaičiumi Čikagos 
lietuvių; dabar susipažino 
ir su būreliu Niujorko lie
tuvių. Sumezgė daug pa
žinčių su amerikiečiais 
mokslininkais, taipgi su ki
tų kraštų mokslininkais, 
atvykusiais į amerikines 
mokyklas padirbėti savo 
specialybėse. Pakeliavo po 
mūsų šalį — buvo pasiekęs 
net Colorado valstiją.

Grįžta svečias - moksli
ninkas namo pilnas ūpo ir 
užmojų. A. Bimba susirin
kusiųjų vardu pareiškė sve
čiui geriausių linkėjimų. 
Julija Lazauskienė susirin
kusiųjų vardu įteikė sve
čiui kuklią dovanėlę. O sve
čias visiems širdingai pa
dėkojo ir džiaugėsi, kad 
jam teko susipažinti kad ir 
su nedidele dalele Niujorko 
pažangiųjų lietuvių. Jis ža
dėjo mūs neužmiršti — pa-

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
4S W. 4Sth St. Tel. OI 5-7711

ne, iš Hingham, Mass.
Lucy Mockaitiene, iš 

Bridgeport, Conn.
Petronėlė Žukauskienė, 

iš Westwood, Mass.
Kartu išskrido ir Ilsa 

lankys tarybinę Estiją, sa
vo gimtąją šalį, o vėliau Ža
da aplankyti ir Lietuvą, sa
vo vyro Antano Bimbos 
gimtąją žemę.

Turistai iškeliavo vienam 
mėnesiui.

Didelis būrys,artimųjų ir 
draugų buvo atvykę į aero
dromą palinkėti keliauto
jams gero vėjo, laimingos 
kelionės!

rašyti, asmeniškai ir mūsų 
spaudai.

Sakė raginsiąs tą patį 
daryti ir kitus Lietuvos vei
kėjus.

A. Levinskas gerai pažįs
ta ir visuomeninius reika
lus; moka juos aiškinti. Jis 
nepaprastai kuklus ir malo
nus! Tai tikrai naujas 
žmogus, išsiauklėjęs tarybi
nėmis sąlygomis.

Mes visi jam palinkėjo
me gero vėjo ir prašėme, 
kad aplankytų mus kitą 
kartą; prašėme pasveikinti 
mūsų < vardu visus Tarybų 
Lietuvos įmones. Ns.-

PRALEIDIMAS
Praėjusiame < “Laisvės” 

numery, rašydamas. apie J. 
Gasiūno ir jo sesutės pa
gerbimo pobūvėlį pas Ker- 
šuliųs, per klaidą praleidau 
vieną dalykėlį. Nepasa
kiau, k!ad buvusieji argen- 
tiniečiai nupirko ir įteikė 
Marijai Palionienei - Ga- 
siūnaitei vertingą dovaną: 
puikų radijo imtuvą. At
siprašau! : • NS

New Yorkas.—Naktį va
gys išnešė iš Van Cleef & 
Arpels brangenybių krau
tuvės $34,000 vertės bran- 
giadaikčių.

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖJ

PARAMAI LAIKRAŠČIUI “LAISVEI” 4

Sekmadienį Liepos 21 July
Pradžia 1-mą valandą dieną

Picnic Grove Park
207 Walker Street Cliffside Park, N. J.✓

Specialis busas eis iš Brooklyno
Išeis nuo Lituanica Square 11 vai. ryto

KAINA KARTU SU ĮŽANGA $2.50
Prašome iš anksto įsigyti buso bilietą ir prisirengkite x 

vykti į pikniką. Yra visi patogumai piknikui.
Įžanga 75c. asmeniui. Bušu važiuojantiems iš Brook

lyno, užsimokėjusiems $2.50, įžangos nereikės mokėt.

Kelrodis važiuojantiems miestų transportacija:
Iš Brooklyno važiuokite Niujorkan į Port Authority 

busų stotį ant 8th Avė. ir 41 St. Ten užsikeikite auto
matiškais laiptais ant antro aukšto ir eikite į kairę pusę, 
kur pamatysite elektra apšviestą užrašą: Platform 50-55. 
Ten įėję matysite po dešinei numerį prie laiptų 50, ir 
tie laiptai užveža ant platformos, kur paimsite busą j 
Cliffside Park. Išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešiftiįf 
pusę iki Palisade Ave., kur rasite pikniko vietą.

Nuo Journal Square iš Jersey City imkite busą į Ntff 
gesser. Čia persėskite į Public Service busą No. 22; Cilff- 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę iki parko.

sūnus iš Woodbury, Conn., 
taipgi Walterio sesutė Van
da Staškauskienė (argenti
nietė) birželio 21 d. lankėsi 
“Laisvėje.” taipgi ir LDS 
centre. Ta proga jie pali
ko “Laisvei” dovanėlę—$5.

Vanda Staškauskienė pa
siliko pas savo drauge Ma
riją Palioniene (J. Gasiū- 
no sesutę) kelioms die
noms.

SERGA
Ona Malinauskienė susir

gusi pasidavė ligoninėnjĮrJi 
dabar randasi Maimonides 
ligoninėje, 10 Avė. ir 49 St., 
B.rooklyne (Room 711).

Galima kasdien lankyti— 
nuo 2 iki 4 vai., o vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. , >

Šią žinią pranešė Ona Do- 
binienė.

New Yorkas. — Pirmu 
kartu į šią'prieplauką at
plaukė Grace Line naujas 
laivas “Santa Mariana,” 
kurio pastatymui išleista 
$17,500,000.

New Yorkas. — Gegužės 
mėnesį JAV ir Kanados 
fabrikai pagamino 802,700 
tonų laikraštinio popie
riaus.

Paieškojimas
Aš, Felix Mazolis, paieškau brolio 

žmonos Marės ir jo vaikų. Paliko 
tris vaikus: Antaną, Aldoną ir Al
girdą. Gyveno Clinton, Ind. Ą 1918 
metais buvp sužeistas traukimo ir 
mirė. Girdėjau, kad šeima tfjprsi- 
kėlė gyventi West Frankfort; Ill. 
Labai norėčiau susisiekti su jais. 
Lai patys atsiliepia, arba Žinantieji 
apie juos. Būsiu dėkingas. Felix 
Mazolis, 38 Parker Street, Gardner, 
Mass. > (46-50)

Pirmas Rodymas Amerikoje— ' 
Dokumentinis • * • 'Į

“THE GREAT BATTLE 
ON THE VOLGA” 

ARTKINO
Matykite mūšj, kuriame Hitlerio ; 
nugarkauli sulaužė. Filmavo 150 ' 
fotografistų, po didžiausia ugnimi. ;

Ekstra — spalvotas filmas:

“THE WORLD APPLAUDS 
GEORGIAN DANCERS”

CAMEO TEATRE 
8th Ave. and 44th St.

JU. 6-8534




