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* KRISLAI
Mūsų užuojauta
Mes ir negrai
Pas liuteronus
Nauji talentai Lietuvoj

— Rašo R. Mizara —
Kartu su visos šalies žmonė

mis reiškiame prezidentui Ke
nedžiui ir jo žmonai užuojau
tą dėl naujagimio sūnelio mir
ties .

Kiekvienas lietuvis turėtų 
žinoti:

Prieš truputį daugiau kaip 
šimtas metų Rusijoje ir Lietu
voje buvo panaikinta baudžia
va, feodalizmas.

Prieš šimtą metų Jungtinėse 
Valstijose oficialiai buvo pa
naikinta vergija.

“Necivilizuotos” Rusijos im
perijoje dalykai taip klostėsi, 
kad šiandien ten baudžiaunin
kų ainiai ne tik laisvi, o ir sa
vo šalių valdovai; gyvena jie 
socialistinėje santvarkoje ir 
jau nusistatė gaires į komu
nizmą.
a “Civilizuotoje” Amerikoje 

negrai, prieš šimtą metų ofi
cialiai paskelbti laisvi, šian
dien dar tebeveda didžiulę 
revoliucinę kovą už pilietines, 
žmogiškas teises, už darbus.

Prieš šimtą metų Amerikos 
negrai buvo perkami ir par
duodami.

Prieš šimtą 
baudžiaunįnkai 
ir parduodami.

Vieni ir kiti

metų
buvo

Lietuvos
perkami

buvo pavergti.

Mes, lietuviai, su mažytėmis 
išimtimis, esame baudžiaunin
kų ainiai.

Tiesa, atsiranda tokių, ku
rie didžiuojasi: “Aš neparei
nu iš baudžiauninkų — mano 
protėviai buvo bajorai.” Ki
ti: “Aš iš kunigaikščių gimi
nės.’* Tai menkaverčiai pasi
didžiavimai.

Kadaise d-ras J. Šliupas 
kartodavo:

—-Mes visi ganėme kiaules.
Kiaulių ganymas nėra joks 

pažeminimas.
Nūnai tarybinėse respubli

kose pasižymėjusios karvių 
melžėjos ir

Apie Vakarų ir Rytų Masinis negrų sujudimas dely,

nepuolimo sufiarftj
Maskva. —Jungtinių Vai- be JAV sutikimo vargiai 

stijų ir Anglijos Užsienio rasis tokių NATO narių, 
ministrai plačiai kalbėjosi į 
su Tarybų Sąjungos parei
gūnais apie nepuolimo su
tartį tarp NATO ir Varšu
vos apsigynimo sąjungos» 
narių. Bet Vakarų diploma
tai davė suprasti, kad “nė
ra reikalo skubėti”, ypatin
gai todėl, kad Vakarų Vo-|

Washingtonas. — Jungti-

eisenos į Washington^
Washingtonas. — Rug

pjūčio 28 dieną į Washing- 
toną suvažiuos apie 100,000 

baltųjų žmonių 
lygių

_T , ... .... I negrų ir
nių /Valstijų mihtanstai n reįRalauti negrams 

teisių su baltaisiais.
Maršavimą ruošia apie 

500 negrų ir baltųjų orga- 
I nizacijų. Vieni atvyks spe- 
i daliais traukiniais, kiti au- 

. o iš artimesnių

Centrinės Žvalgybos Agen
tūros (C.LA.) nariai labai 

’ nepasitenkinę, kad prezi
dento Kenedžio įsakymu 

, buvo sulaikyti šnipiški “U-
2” lėktuvai nuo skrajojimo fnhnZii/ < ‘'

kietija labai šalta linkMas-' ‘V’i i maršuos pėsti,
kvos susitarimo.

Tarybų Sąjungoje kelia
mas klausimas: gal padary
ti nepuolimo sutartis su at- žino
skirais NATO nariais, bet

SUTARTIS ĮTEIKTA 
JAV SENATUI

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis Senatui įtei
kė JAV, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos sutartį nedaryti 
branduolinių bandymų ore, 
erdvėje ir vandenyje.

Sutarties užgyrimui rei
kalinga du trečdaliai sena
torių balsų. Tą pat dieną 
Washingtone 33 kitų šalių 
ambasadoriai pasirašė tą 
sutartį.

Washingtonas. — Haiti 
respublikos valdžia skun
džia Amerikos valstybių są
jungai Dominikos respubli
ką už suorganizavimą in
vazijos. Invazija nepavyko. 
Haiti armijos daliniai ją 
likvidavo ir suėmė 200 inva
zijos dalyvių.

i Sąjungos sienų. Militanstai | Paruoštas maršuotojams 
ir C.LA. nariai sako, kad ženklas su užrašu: “March 
tas ant 95 procentų suma-, on Washington for Jobs & 

jiems informacijas f Freedom, August 28, 1963” 
apie tas šalis. j Viduryje ženklo balta ir

juoda rankos susiėmę.
Pasiruošimai eina visoje 

šalyje. Progresyviai baltie
ji žmonės remia šį marša
vimą. Jį užgyrė ir JAV pre
zidentas Kenedis. Bet re
akciniai elementai bando 
kenkti.

Athens, Ga. —Prie City 
Hali negrai buvo suruošę 
demonstraciją prote s t u i 
prieš segregaciją ir mobili
zacijai maršavimui į Wash- 
ingtoną. Policija areštavo 
138 demonstrantus.

Birmingham, Ala. — Ne
grai buvo suruošę masinį 
susirinkimą sukėlimui pini-

Lenkijoje varžys 
kunigą veiklą

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė imasi žingsnių su
varžymui katalikų kunigų 
veiklos. Lenkijos kunigai 
bando senovišku būdu elg
tis: gatvėse vaikšto “suk
niomis” apsitaisę, organi
zuoja religines eisenas ir ta 
proga maldininkus kursto 
prieš “komunistų valdžią”.

Vyriausybė uždarė Var
šuvoje vaikų prieglaudą, 
kurią kontroliavo kunigai, 
nes yra valdiškos prieglau
dos. Sulaikė grupinį maldi
ninkų vykimą į Čenstokovą, 
nes pereitais metais metu 
tokių vykimų pasklido li
gos. Bet kurie nori vykti 
melstis, tai jiems nedrau
džia, kaip turistams.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — JAV Valsty

bės sekretorius D. Ruskas 
kiaulių šėrėjos j jr JAV ambasadorius F. 

sėdi parlamentuose greta įžy-Į Kohleris lankėsi Gagry
0iausių mokslininkų, kultūros 
darbuotojų, ministrų, genero
lu ir maršalų.

mieste, Juodosios jūros pa
maryje, kur Chruščiovas 
atostogauja.

Turint visa tai galvoje, joks 
mūsų tautietis neturi teisės 
sakyti: Aš esu aukštesnis už 
negrą—man jų kova už žmo
giškas teises nerūpi.

Ne! Tu, brolau, esi kilęs iš 
tokių pat vergų, kaip ir neg
ras, ir todėl šiandien tavo par
eiga padėti jiems kovą laimė
ti!

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia sako, kad Ka- 
mau pusiasalyje laimė j o 
mūšį prieš partizanų jėgas.

SulaukęsDetroitas.
83 metų amžiaus mirė au
tomobilių industrialis tas 
Charles T. Fisher.

Bogota. — Kolumbijos 
valdžia areštavo buvusį 
prezidentą generolą G. R. 
Pinillą ir eilę karininkų. 
Vyriausybė kaltina juos 
organizavime sukilimo nu
vertimui dabartinės val
džios.

Kolumbija yra šiaurva
karinėje Pietų Amerikos 
lyje. Užima 439,828 kvadra
tines mylias ir turi 13,000,- 
000 gyventojų.

Kalbant apie protėvius: ne
seniai Helsinkyje įvyko pasau
linis liuteronų bažnyčios atsto
vų suvažiavimas. Ten kalbė
jo tūlas dvasininkas iš Indone
zijos. Ir štai, ką jis priminė:

—Mano protėviai suvalgė 
du amerikinius misijonierius.

Madridas.—Plečiasi 
nierių streikas.

mai-

Seulis. — Nuo pabaigos 
Antrojo pasaulinio karo ne
buvo sutikimo tarp Japoni
jos ir Pietų Korėjos, labiau
siai pykosi dėl žvejojimo. 
Bet Jungtinių Valstijų pa
stangomis jos jau taikosi.

Beje, minėtasis liuteronų 
suvažiavimas nutarė priimti į 
savo organizaciją Estijos ir 
Latvijos liuteronų bažnyčią. 
Ligi šiol šioje organizacijoje 
Estijos ir Latvijos liuteronų 
bažnyčią “atstovavo 
latviai dipukai, 
mimo klausimas 
iškilo, ■ dipukai

tįįrieš sumanymą. Dabar, kai 
tarybiniai liuteronai į organi- 

c i j ą jeis, dipukams teks 
trauktis į užpečkį.

Amerikoje gyveną lietuviš
kieji dipukai kunigai ir vyšk. 
Brizgys dažnai skelbiasi, būk 
jie atstovaują Tarybų Lietu-

estai ir 
Ir kai priė- 
suvažiavime 

piestu stojo

vos katalikų bažnyčią. Tai 
melas! Niekas jiems tos teisės 
nedavė!

Smagu, miela stebėti Tary
bų Lietuvos visuomeninio gy
venimo vystymąsi. Kiek ten 
naujų talentų, kiek žymių 
žmonių stoja į ekonominio ir 
kultūrinio judėjimo priešakį!

Man patinka jaunas puikus 
dailininkas, politinis karika
tūristas J. Buivydas, nuolat su 
savo kūriniais pasireiškiąs Vil
niaus dienrašty “Tiesoj?’

Kyla talentinga feljetonistė- 
satyristė Vytautė jįjlinskaitei.

Gera satyra Lietuvai reika
linga kaip druska, nes ji ga
li padėti pelėsiams iš pakam
pių pašalinti.

Lietuva reikalinga tarybiško 
Gogolio!

Ottawa. — Kanada suti
ko per trejis metus parduo
ti Kinijai 5,000,000 tonų 
kviečių. Tuojau Kinijai bus 
pristatyta 187,000,000 bu
šelių kviečių.

Bona. — Numatoma, kad 
Vakarų Vokietija, po pasi
tarimo su JAV Valstybės 
sekretoriumi Rusku, gal 
pasirašys Maskvos sutartį.

Washingtonas. — Sulau
kęs 60 metų amžiaus nuo 
širdies smūgio mirė Ten
nessee valstijos senatorius 
Estes Kefauver.

gų maršavimui į Washing- 
toną. Mitingas įvyko Miles 
kolegijoje. Dainavo Johnny 
Mathis.

Sumter, S. C. — Čionai 
negrai buvo surengę susi
rinkimą ir rinko aukas mar
šavimui į Washingtona. Po
licija 5 areštavo kaltinda
ma “tvarkos ardyme”. I Pradžioje konferencijos

Chicago. — šiame mieste i buvo šiurkščių apsikeitimų 
gyvena apie 800,000 negrų.' 
Jie ruošiasi masiniai vykti 
į Washingtona.

Baltimore, Md. — Iš šio 
miesto ir apylinkės negrai 
masėmis maršuos į Wash- 
ingtoną. Baltimore yra 38 
mylios nuo sostinės.

Newark, N. J. — Tūks
tančiai negrų demonstravo 
protestuodami prieš diskri
minaciją darbuose.

Elizabeth, N. J. — Neg
rai pikietavo Union Coun
ty teismabučio statybą, rei
kalaudami imti negrus prie 
darbų.

Detroitas. —Masiniai ne
grai pikietavo General Mo
tors Co. fabrikus, reikalau
dami daugiau negrų imti į 
automobilių gamybą.

Sako, kad Kuboje liaudies 
santvarka yra tvirta

kubiečius JAV embargo — 
bandymas priversti ir kitas 
šalis atsisakyti nuo preky
bos su Kuba.

Kubos premjeras ir liau
dis kitaip pasitiko žinią, ka
da JAV prezidentas Kene
dis įsakė suvaldyti Kubos 
pabėgėlius nuo piratiškų 
užpuolimų. Kuboje tas su
prantama, kad tas laipsniš
kai atves prie.JAV ir Ku
bos sunormalizavimo san-

St. Louis. — Sugrįžo iš 
Kubos laikraščio “The St. 
Louis Post-Dispatch” ko
respondentas Donaldas 
Grant. Jis ir prieš metus 
buvo Kuboje. Grant sako, 
kad per vienerius metus 
Kuboje liaudies santvarka 
žymiai sutvirtėjo.

Tada industrijos naujos 
įmonės buvo statomos arba 
tik pastatytos. Dabar jos 
jau veikia. Tarybų Sąjun
gos, Kinijos ir kitų socialis
tinių šalių technikai dirba 
gerai, jų tarpe nėra nesuti
kimų.

Po revoliucijos virš 80 
procentų žemės buvo suna- 
cionalizuota. Vietomis buvo 
padaryta ir klaidų. Dabar 
žemdirbystės reikalai gerai 
sutvarkyti.

Liaudies (komun i s t ų) 
partija žymiai yra skaitlin- 
gesnė. Dabar ji jau turi 25,- 
000 narių, siekia pakelti na
rių skaičių iki 50,000. JAU- 
nimas pilnas ūpo, mokosi 
masiniai, siekia ir techniki
nių patyrimų.

D. Grant rašo, kad du 
įvykiai labai sutvirtino Ku
boje liaudies vyriausybę, 
tai 1961 m. balandžio 17 d. 
invazija, ir 1962 m. rudenį 
karo pavojus. Žmonės, ku
rie pirmiau ir nepilnai pri
tarė naujai Kubos santvar
kai, tai suprato, kad Jung
tinės Valstijos kišasi į Ku
bos vidaus reikalus, nelei
džia kubiečiams patiems 
tvarkyti savo gyvenimą, 
todėl stojo liaudies valdžios 
paramon. Blogai veikia į

Korespondentas rašo, 
kad Kuboje yra nedateklių, 
bet nėra alkanų ir neapsi
rengusių žmonių.

200 ĮVYKO MIŠKŲ 
GAISRŲ

Boise, Idaho. — Vien šio-

Atsišaukime reikalauja: 
atom i n i u s ii

Japonijoje baigėsi 
svarbi konferencija
Hiroshimoje, į kurią Ii945 , sišaukimą į pasaulio žmo

ni. Jungtinių Valstijų oriai- nes. 
vis numetė atominę bombą,
įvyko Devintoji tarp tau ti- uždrausti 
nė konferencija uždraudi- j hidrogeninius ginklus, pa- 
mui atominių ir hidrogeni
nių bombų. Konferencijoje 
dalyvavo virš 6,000 delega
tų iš įvairių šalių.

žodžiais tarp TSRS ir Kini
jos delegatų, bet vėliau jie 
sutiko neminėti padarytos 
sutarties draudimui atomi
nių bandymų, pasisveikino 
ir konferencija priėmė at-

šalinti iš Japonijos Jungti
nių Valstijų karo bazes, ne
leisti į Japoniją JAV ato
minių submarinų. Atsišau
kime smerkia JAV požemi
nius atominių bombų • ban
dymus ir Prancūzijos ban
dymus Sacharoje.

Taipei. —JAV prisiunčia 
į Formozą 121,000,000 sva
rų maisto.

Nehru turi daug 
bėdų su sukčiais

New Delhi. — Balandžio 
mėnesį Kalkutoje buvo su
sekta valdininkai, sukčiai, 
kurie ėmė papirkimus nuo 
mangano kompanijos. To j; 
sėkmėje pasirodė, kad Ke- 
raloje, Rapasthano ir kito
se provincijose 
partijos, kurioje priklauso 
Nehru, valdininkai ima ky
šius, laužo įstatymus, nesi
skaito su liaudimi.

Dalykas buvo perduotas 
šalies Aukščiausiajam teis
mui. Pradėjus tyrimus, pa
sirodė, kad į žulikavimą 
įvelti Nehru ministrai, o y- 
patingai tie, kurie turi rei
kalų su JAV, Anglijos ir 
Kanados pagalba.

MIRĖ PREZIDENTO 
NAUJAGIMIS

Bostonas. — Children’s 
Medical Center ligoninėje 
mirė prezidento Kenedžio 
ir jo žmonos naujagimis 
sūnus Patrick Bouvier. Jis 
gyveno tik dvi paras. Buvo 

i apie penkias savaites pirm 
laiko gimęs ir turėjo ne
smagumų su kvėpavimu.Oil V v 1111

Kongreso j Kenedienė serga, jai turėjo
duoti kraujo.

Hyannis Port, Mass. — 
Brookline kapinėse, Kene
džių mausoliejume, palai
dotas mažasis prezidento 
ir jo žmonos sūnus Patrick 
Bouvier. Prezidentas gau
na iš visos šalies užuojau
tos telegramų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Grįžo iš

Tarybų Sąjungos JAV sek-1 28 dieną iš New Yorko į 
retorius Ruskas, kuris pa-1 Washingtoną vyks ne ma

žiau 25,00 negrų ir baltųjų 
reikalavimui negrams civi
linių laisvių. Jau yra nu
samdyta 14 traukinių ir 
virš 2,000 autobusų, kuriais 
žygiuoto j ai vyks į JAV sos
tinę. f

sirašė sutartį, draužiančią 
atominių bombų bandy
mus.

New Yorkas. — Haiti 
respublikos pabėgėliai susi
jungė bendrai kovai nuver
timui dabartinės valdžios.

Madridas. — Asturijoje 
jau streikuoja apie 10,000 
mainierių. Fašistinė Fran
co valdžia bando streiką su
laužyti uždarinėdama ka- 
syklas. Nuo streiko pra-

je valstijoje vienu kartu į džios ji jau uždarė aštuo-
buvo virš 200 miškų gaisrų. 
Dalis jų kilo nuo žaibo, dalis 
nuo žmonių neatsargumo. 
Viešpatauja sausra. Gais
rus gesino virš 1,000 žmo
nių, bet vis tiek išdegė 110,- 
000 akrų miško.

IZRAELIS Už ATOMŲ 
BOMBAS

Tel Avivas. — Izraelio 
valdžia atmetė Tarybų Są
jungos pasiūlymą padaryti 
Viduržemio jūros sritį lais
va nuo atominių ginklų. 
Premjeras Eshkolis atmes
damas dar sakė, kad tai 
“komunistų išmislas”.

Santo Domingo. — Haiti 
respublikoje padidėjo ko
munistų įtaka.

C

New Yorkas.—Rugpiučio

Londonas.—Apie 15 gink
luotų plėšikų sulaikė pašto 
traukinį ir pačiupo apie 
$5,000,000 pinigais ir bran
genybėmis. $2,800,00 piningų 
buvo seni, —popieriniai ir 
skirti sunaikinimui.

nias anglies kasyklas.

Maskva. — Prie draudi
mo branduolinių bombų 
bandymo prisidėjo dar Kip
ro, Ganos, Sirijos, Malajų 
ir Turkijos valstybės.

Washingtonas. — JAV 
pakėlė algas esantiems mili- 
tarinėje tarnyboje.

Paryžius. — Sustreikavo 
Prancūzijos jūrininkai prie 
Viduržemio jūros.

Indianapolis. — Baltieji 
šovinistai degino kryžius 
grasindami negrams.

Washingtonas. — Suma
žėjo JAV prekių išvežimas 
į užsienį.

Pekinas. — Kinijos in
dustrija 1963 m. pirmais 
šešiais mėnesiais pilnai iš
pildė planą, ir žemdirbystė 
padarė progreso.

Pekinas. — Sulaukęs 60 
metų amžiaus mirė Kinijos 
veikėjas Chi Chao-tingas.

Washingtonas. — Numa
toma, kad netrukus JAV 
atsteigs diplomatinius ry
šius su Vengrija.

Londonas. — Anglijoje 
Kinija užsakė 30,000 tonų 
plieno ir daug mašinerijos.

Maskva. — Pulkininkas 
Juris Gagarinas ir majo
ras G. Titovas vėl lavinasi 
militarinio žinojimo.
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Pasidairius po pasaulį
SUNKU PASAKYTI, kiek Washingtonas prisidė

jo prie organizavimo “invazijos” į Haiti respubliką, bet 
reikia manyti, kad jis prisidėjo,—jei ne tiesiogiai, tai 
per Dominikonų respubliką. Su Dominikonų respublikos 
vadovų talka buvo pasiųsti į Haiti ginkluoti būriai, kad 
nuverstų prezidento Duvalierio valdžią. Gi tie vadovai 
yra Washingtono priklausomybėje.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo toji “invazi
ja” baigsis, bet atrodo, kad ji bus nugalėta, sumušta. O 
tai būtų dar vienas kirtis imperialistams, kišantiems sa
vo snapą į kitų valstybių reikalus.

Sunku šiandien silpnoms Lotynų Amerikos respub
likoms. Jei tik kiek, tai žiūrėk, ten jau sukilimas,—ypa
tingai, jei tos ar kitos valstybės vyriausybė nėra pilnai 
paklusni jankių imperializmui.

Duvalier nėra joks komunistas, neigi revoliucionie
rius. Bet jis kai kada ima ir atsisako šokti pagal jankių 
muziką. To ir užtenka. Tuojau jis apšaukiamas “nede- 
mokratu”. Prieš j j daromi visokiausi sąmokslai.

— o —
Iš KARIBŲ NUSIKELKIME į Pietrytinę Aziją, į 

Pietų Vietnamą.
Buržuazinės spaudos duomenimis, JAV į Pietų 

Vietnamą kasdien supila nemažiau vieno milijono dole
rių, neskaitant žmonių, kurie ten padeda fašistams slo
pinti kylančią liaudį.

Pietinis Vietnamas yra JAV “globojamas”. Ten 
vyksta pilietinis karas. Liaudis kovoja už laisvę, už de
mokratiją. Bet mūsų šalies vyriausybė padeda ne liau- į 
džiai, o prasiradusiam “prezidentui” Diemuiirjo klikai.

Šiandien jau visas pasaulis žino , kad Diemas ir jo 
visa veislė Pietiniame Vietname yra nepakenčiamiausi 
šalyje elementai. Prieš juos kovoja liaudis, prieš juos ko
voja net ir tikybininkai budistai vienuoliai. Diemas ir 
jb klika yra katalikai, ir jie pasiryžo slopinti 70 procen
tu gyventojų dar ir dėl to, kad šie budistai. Andai, vie
name (Hue) mieste Diemo kariuomenė šaudė į ramią i 
budistų demonstraciją ir aštuonis budistus užmušė. Tai 
sukėlė dar didesnį religinių žmonių nepasitenkinimą. Du 
budistų vienuoliai, protestuodami, apsipylė benzinu, sa
vo rūbus, viešai miestuose susidegino.

Neramumai, liaudies ir budistų judėjimas, kova 
prieš Diemo diktatūrą tebeina.

Amerikinė buržuazinė spauda skelbia: bet kurią 
dieną Diemo valdžia gali būti nuversta.

O savaitraštis “Time” praėjusią savaitę paskelbė: 
amerikiečiai galėtų sudaryti sąlygas Diemo nuvertimui, 
tačiau bijosi. Nuversi jį, tuomet gali liaudis pasiimti ša
lies reikalus į savo rankas.

Ir taip kol kas tebevyksta Pietų Vietname baisus 
teroras; tebevyksta pilietinis karas. Ir Amerika remia 
prasiradusią Diemo kliką—remia pinigais, ginklais ir 
žmonėmis.

Mes šimtu nuošimčių sutinkanąe su tais mokslinin
kais, kurie andai parašė prezidentui Kenedžiui atvirą 
laišką, reikalaudami, kad mūsų valdžia atsisakytų rem
ti Diemą, kad pasitrauktų iš Pietų Vietnamo.

— o —
GRĮŽKIME ATGAL Į Karibų sritį. Yra ten viena 

šalis, kuri rodo pavergtoms tautoms, imperialistų val
domoms šalims, kaip jos gali išsilaisvinti ir laimingai 
gyventi. Toji šalis—socialistinė Kuba.

Apie Kubą rašo ne koks komunistas, o buržuazinio 
dienraščio “St. Louis Post-Dispatch” redakcijos darbuo
tojas Donald Grant. Ir jis rašo, jog Kuba daro milžiniš
ką progresą. Vyksta didžiulė statyba; žemės ūkis pakel
tas į aukštą lygį; žmonės pasitenkinę gyvenimu ir ryž
tingai gina savo valdžią, savo naują santvarką.

Įdomu tai, kad Kuba, sako Donald Grant, šiandien 
socialistiniu požiūriu, pralenkė Jugoslaviją ir Lenkiją.

Aišku, Kubai daug padeda Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys. Be jų talkos Kuba neišsilaikyytų.

Tačiau kiekvienam svarbu žinoti: Kuba progresuo-. 
ja dėl to, kad ji atsisakė klausyti imperialistų, dėl to, 
kad ji išvarė kapitalistus, dėl to, kad ji susocialistino 
80 procentų fabrikų, žemės ir prekybos.

— 0 —
TURINT VISA TAI GALVOJE, kiekvienam aišku: 

jei imperialistai nesikištų į Pietų Vietnamą, jei nesikiš
tų į Pietų Vietnamą, jei nesikištų į Pietų Korėją, jei ne
sikištų į Lotynų Amerikos respublikas, tai tų kraštų 
liaudis surastų būdus, kaip greičiausiu laiku pakelti sa
vo gyvenimą, savo buitį.

40,000 ŽMONIŲ MIRŠTA 
NUO GYVAČIŲ ĮGYLIMO

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų sveikatos 
skyrius surinko žinias, kad 
per vienerius metus pasau
lyje 40,000 žmonių miršta 
nuo gyvačių įkandimo. Iš to 
skaičiaus 70 procentų auku 
yra Azijoje.

2 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad.,

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

NEBUS PAKAITŲ
Maskva. — A. V. Roma

novas, TSRS filmų gamy
bos viršininkas, sakė, kad 
Tarybų Sąjungoje nebus 
pakaitų filmų turinyje. Ta
rybų Sąjungos filmai yra 
realistiniai—surišti su liau
dimi, o Vakarų — pilni vi
sokių nukrypimų.

rugp. (Aug.) 13, 1963

Kas ka rašo ir sako Sen ir ten pasidairius
KANADIEČIAI
LITUVOJE

Šią vasarą Tarybų Lietu
vą buvo aplankę ir Kana
dos lietuviai^—didelių, tu
ristų grupė’. Š,. m. rugpiiūčio 
2 d. Vilniaus “Tiesoje” skai
tome: j . , •

Kaip jau buvo minėta spau
doje, šiomis dienomis Tarybų 
Lietuvoje viešėjo grupė Kana
dos lietuvių turistų. Grupės 
vadovas — pažangaus judėji
mo Kanadoje veikėjas J. Pa- 
ragis. Grupėje žinomi Kana
dos lietuviai: pažangaus ju
dėjimo komiteto narė O. Stre- 
lienė, poetas A. Byrąs, S. Pa- 
juodienė, O. Vilkelienė, J. 
Vilkelis ,V. Rimdeika, M. kla
siokas, E. Šimkūnienė ir kiti.

Viešnagės metu svečiai su
sipažino su Tarybų Lietuvos 
sostine Vilniumi, aplankė 
Kauną, Druskininkus, Trakus, 
susitiko su savo giminėmis ir 
artimaisiais, svečiavosi savo 
tėviškėse.

Paskutinę viešnagės dieną 
svečiai aplankė “Tiesos” re
dakciją, apžiūrėjo spaustuvę, 
o vakare su televizijos pagal
ba jie tarsi susitiko su visais 
Tarybų Lietuves gyventojais. 
Čia jie pasidalijo savo įspū
džiais; pareiškė nuoširdžią 
padėką už šiltą brolišką suti
kimą.

Vakar svečiai išvyko atgal į 
Kanadą.

Prieš išvykdami, kanadie
čiai parašė “Tiesos” redak
cijai tokį atvirą laišką:

Rodos, kaip viena diena 
praėjo mūsų viešnagė bran
gioje gimtinėje — Lietuvoje. 
Ir vis dėlto, koks bebūtų .jau
dinantis atsisveikinimas, mos 
išvy'k s t a m e džiaugdamiesi. 
Mes džiaugiamės kad mūsų 
gimtinė—Tarybų L i e t u v a—t a- 
po tokia gražj 1

Nors viešnagės laikas buvo 
labai trumpas, bet mes pa
matėme viską, ką troškome 
pamatyti: ir savo gimtus kam
pelius, > ų? gražiuosius Lietuvos 
miestus—pilnių, Kauliu, Drus
kininkus, ir savo artimuosius.

Nėra žodžių išreikšti’ mūšų 
įspūdžiams. Tai, ką mos pa
matėme, — n e u ž mirštama, 
įspūdinga. Lietuva taip pasi
keitusi ir palyginti nėra su 
kuo. Tokios didelės statybos, 
mokyklos, va i k ų darželiai, 
lopšeliai, puikiausios ligoninės 
— ir visa tai yra prieinama 
kiekvienam piliečiui! O 'kaip 
gražiai ir linksmai atrodo Jū
sų žmonės!

Mes labai džiaugiamės visu 
tuo progresu. Jei patys ne
būtume matę, apžiūrėję savo 
akimis — nebūtume patikėję!

Širdingai dėkojame Tarybų 
Lietuvos žmonėms, jos vyriau
sybei už tokį mielą, visam lai
kui atmintyje liekantį sutiki
mą.

Sugrįžę į Kanadą, visiems 
papasakosime apie tą nuosta
bią mūsų Tėvynę Lietuvą, ku
rią išvydome.

Mes ir toliau drauge su ju
mis, su visomis pasaulio tau
tomis kovosime už taiką, nes 
tik ji gali užtikrinti Tarybų 
Lietuvos ir viso pasaulio tau
tų pažangą ir laimę!

Mes nesakome — sudie! 
Mes tariame — iki naujų su
sitikimų, iki naujo pasimaty
mo, mieli broliai ir sesės!

F. KASTRO APIE KUBĄ 
IR KITAS ŠALIS

Š.,m. liepos 26 d. sukako 
dešimt metų, kai Kuboje 
įvyko liaudies sukilimas. 
Buržuazijai tuomet pavyko 
jį nuslopinti, bet liaudis., 
vadovaujama Fidelio Kast
ro, ryžtingai organizavosi, 
kovojo ir, praėjus keleriems 
metams, savo kovą laimėjo. 
Šiandien Kubos liaudis yra 
savo šalies šeimininkas, o 
liepos 26-oji skaitoma reikš
minga Kubos liaudžiai die
na.

Taigi šiemet liepos 26-ąją 
Kubos liaudis labai iškil
mingai atžymėjo. F. Kast
ro pasakė ilgą kalbą, kurios 
sutrumpinta santrauka bu
vo išspausdinta tarybinėje 
spaudoje. Mes čia paduosi

me mūsų skaitytojams kai 
kurias iš tos svarbios kal
bos ištraukas.

' ' ■ 'J. . ' , ■ ; :
Prieš deąįmt metų, pasakė 

F, Kastro, lųūsų šalis buvo to
kioj pat‘padėtyj, kaip ir dau
gelis broliškų Lotynų Ameri
kos šalių. Bet prieš dešimt 
metų, 1953.įmetu liepos 26- 
ąją, įvykęs Monkados kareivi
nių puolimas parodė, kad Ku
bos liaudis jau stojo į revoliu
cijos kelią. Ir po kelių metų 
įvyko tai, kas atrodė neįtiki
ma, kas atrodė stebuklu. Bet 
tai nebuvo stebuklas, pabrė
žia Kastro. Tai, kas įvyko 
Kuboje, gali lygiai taip pat 
įvykti daugelyje kitų Lotynų 
Amerikos šalių. F. Kastro, 
kaip karštas internacionalis
tas, sako: '“Mums, kubie
čiams, nebūtų taip reikšminga 
pažymėti su džiiūgavimu, en
tuziazmu ,revoliuciniu karščiu 
šitą datą, jeigu šita data mū
sų akyse neturėtų vertės nau
dingos, labai naudingos pamo
kos dešimtims ir dešimtims 
milijonų brolių Lotynų Ameri
koje . . .

Vis grįždamas prie padėties 
Lotynų Amerikoje, Kastro pa
brėžė revoliucijos neišvengia
mumą. Marionetines vyriausy
bes jau nušlavė karinės “gori
lų“ diktatūros, o tai reiškia, 
galima sakyti,revoliucijos pre
liudiją. Ir Kuboje vietiniai 
“gorilos“ išėjo į areną revo
liucijos išvakarėse: 1952 me
tų kovo 10 d. karinio pervers
mo dėka Kuboje valdžią už
grobė diktatorius Batista, o 
jau 1953 metų liepos 26-ąją 
bebaimiai revoliucion i e r i a i 
šturmavo Monkados kareivi
nes.

Ir revoliucijos audros Loty
nų A m e r i k o j e nesulaikyti 
JAV imperialistams! Jų lau
kia toks pat triuškinantis pra
laimėjimas, kaip ir Pietų Viet
name.

JAV imperialistų padėtis 
gana sunki, toliau kalbėjo 
Kastro, nes jie negali nei pra
dėti karo, nei sustabdyti tau
tų rėvoliucijoš. Jie, žinoma, su 
■džiaugsmu panaudotų > prieš 
revoliucines tautas visas gali
mybes, įskaitant (ir atominį 
ginklą, feet juos sulaiko stip
resnė jėga, imperialistai ma
to galingą karinę Tarybų Są
jungos ir socialistinių šalių jė
gą- - m

Bet kai tik yrą bent mažiau
sia galimybė, imperia 1 i s t a i 
kaitina a t m o s ferą, įvairiais 
būdais mėgina pasiekti savo. 
JAV imperialistai visaip ban
do kenkti Kubai vėl ir vėl, 
priešingai pažadams, siunčia į 
laisvės salą šnipus, diversan
tus. Tačiau liaudies kantry
bė baigiasi. Mes, sako Kast
ro, nepradėsim proceso dėl di
versantų nuostolių padengimo, 
kaip tai buvo padaryta po įsi
veržimo Plaja Chironee, kai į 
nelaisvę paimtus įsibroėlius 
išpirko JAV imperialistai.

Kastro kreipiasi į susirinku
sius: “Tegul pakelia rankas 
tie, kas už nuostolių padengi
mą...” Niekas nekelia ran
kų. “Pakelkit rankas tie, kas 
už revoliucinio įstatymo taiky
mą. . .” Ir Revoliucijos aikš
tėje iškyla rankų miškas, gir
disi šūksmai: “Prie sienos, 
prie sienos!“

Toliau kalbėdamas Kastro 
įtikinamai sutriuškina imperi
alistinės propagandos tvirtini
mą, esą “Kuba—tarybinis sa
telitas Karibų jūroje.’’ Ir tai 
sakoma apie vienintelę šalį 
Amerikoje, kalba Kastro, 
vienintelę, kurioje nėra užsie
nio nuosavybės, apie vieninte
lę Amerikos šalį, 'kuri—šeimi
ninkas visų savo turtų, savo 
šachtų, savo naftos, savo že
mės, savo gamyklų, kuri ne
privalo mokėti nė vieno cen
to duoklės jankių monopoli
joms, apie vienintelę šalį A- 
merikoje, kuri gali, pasakyti: 
šie turtai mano, ir dabar mes 
vystysimi juos, darysim su jais 
tai, kas labiausiai atitinka 
mūsų interesus. Tokia šalis 
yra Kuba. O jie pareiškia, 
kad Kuba — satelitas. . . Ką 
mes gavom iš Tarybų Sąjun
gos? Ypatingą pagalbą. Ta
rybų S ą j u n g a, tur būt, per 
metus padėjo mums daugiau, 
negu imperializmas padėjo vi
so m: s oligarchijoms, visoms 

chuntoms kartu paėmus.
Tarybų Sąjunga, tarybinė 

liaudis aukojosi, kad padėtų

Ne tik įdomu, bet ir nau
ja, kuomet kai kurie Romos 
katalikų dvasiškiai išdrįsta 
pasakyti vieną kitą tiesos 
žodį, o ypač šaltojo karo 
nuodingosios propagandos 
prieš k o m u n i s tus metu; 
kuomet viso pasaulio blogy
bių didžiosios nuodėmės su
verčiamos ant komunistų.

Romos katalikų hierarchi
jos leidžiamam žurnale 
“The Homiletic and Pastor
al Review” tūlas dūšių ga
nytojas, pasirašęs “Pastor,” 
patiekia įdomų klausimą: 
Ar mes tik ne per daug so
čiai penime savo skaityto
jus su agitacija prieš ko
munistus ir darbininkų uni
jas, o paliekame nepalies
tais tutinguosius individua
lus ir korporacijas, tuos di
džiausius kaltininkus sukė
lime pasaulinio chaoso ir 
kerštingų kovų ?..

Atsakymas telpa ilgokas, 
kuris nuosekliai išryškina 
pagrindinius kapitalistinės 
valdomosios klasės padaryk 
tus ir tebedaromus blogu
mus draugijiniame žmoni
jos gyvenime. Aukso kara
lių gobštumas ir neribotas 
troškimas prisiplėšti iš dar
bo žmonių vis daugiau ir 
daugiau aukso, iššaukia 
darbininkų aštrias kovas, 
streikus, prieš savo išnau
dotojus, kurie kartais visai 
šaliai padaro žymių ekono
minių nuostolių, ir už tai 
aukso karaliai dažniausiai 
apkaltina darbininkus.

Jau arti pusšimtis metų 
praėjo, kai popiežius Leo
nas XIII savo enciklikoje 
perspėjo pasaulio didžiuo
sius aukso ryklius, kad jie 
savo žiaurumais ir nežmo
niška dar,bo žmonių eksplo
atacija prives, liaudį prie 
baisaus keršto ir revoliuci
jos. Popiežius Leonas XIII 
tuomet patarė turčiams bū
ti nors kiek nuolaidesniais, 
duosnesnais pasida 1 i n i m e 
darbo vaisių su savo darbi
ninkais, kurie viską savo 
rankomis padaro, bet gau
na tik menką atlyginimą už 
savo darbą.

Ar tuomet nors vienas 
aukso karalius paklausė po
piežiaus Leono XIII atsi
šaukimo? Sakoma, kad per 
vieną ausį įėjo, o per antrą 

’išėjo.

Arizonos valstijos senato
rius Goldwater neslėpda
mas pastebėjo, kad buvusie
ji karai išgelbėjo mūsų ša
lies ekonomiką nuo sužlugi
mo ! Antrasis pasaulinis ka
ras ištraukė mūsų ekonomi
ką iš gilios prarajos, o 
1949-50 m. “neoficialūs” Ko
rėjos karas įdiegė bendrai 
į visos šalies biznį tiek ener
gijos, kiek nepajėgė pada
ryti nei šalies vyriausybė, 
nei didžiausių bunkerių 
smegenų trustas.

Pietinių valstijų ku-kluks-

mums, ir suteikė mums ypač 
didelę pagalbą statant pramo
nes įmones. Bet argi šitos 
įmonės priklauso Tarybų Są
jungai? Ne, tai kubietiškos 
įmonės. Tarybų Sąjunga pa
siuntė mums 15 šiuolaikinių 
žvejybos laivų, kurie davė 
mums galimybę aprūpinti žu
vimi mūsų gyventojus. . . Jie 
davė mums lėktuvus mūsų oro 
susisiekimui. . .

Ir šitą šalį p. Kenedis va
dina satelitu. Vadinasi, no
rint nebūti satelitu, reikia bū
ti išnaudojamam. Visi čia 
esantieji cukraus fabrikai, vi
sos šachtos, visos elektrinės, 
viso komunalinio aptarnavi
mo įmonės turėtų tokiu atve
ju priklausyti imperialistams- 
jankiams, 'kaip daugelyje Lo
tynų Amerikos šalių. Ir šios 
šalys jų skaitomos “laisvomis 
šalimis.” 

klanai ir Pennsylvanijos re
liginiai fanatikai visiškai 
nesiskaito su šalies konsti
tucija ir aukščiausiojo ša
lies teismo nuosprendžiu, 
kad visokios religingos 
maldos mokyklose ir kito
kiose viešose įstaigose prieš
tarauja šalies konstitucijai. 
Keldami savo protestus, jie 
šūkauja, kad jie neklausy
sią JAV aukščiausiojo teis
mo nuosprendžio, kad joks 
teismas neturįs teisės išva
ryti dievą iš viešųjų įstai
gų. Daugiausia fanatizmo 
tulžies išpilama aukščiau
siojo šalies teismo teisėjui 
Earl Warrenui, kurį išvadi
na ateistu ir komunistų už
tarėju. Ligi šiol niekas tų 
fanatikų nesudraudžia, nie
kas nieko nesako už panie
kinimą teismo ir už laužy
mą įstatymų.

•
Darbo žmonių laisvės var

žytojų yra visur ir jie ne
snaudžia. Pennsylvan i j o s 
valstijos seimelyje Harris- 
burge yra įneštas bilius, va
dinamas priesaga prie Taf t- 
Hartley įstatymo. Šiuo bi- 
liumi siekiama uždrausti 
plačiosios visuomenės pa
tarnautojams streikuoti.

AFL-CIO vadai sukruto 
prieš tą reakcionierių įneš
tą bilių protestuoti, ir ma
no, kad jis nebus pravestas- 
įstatymu.

• '
Philadelphijos miesto liau

dis per daugelį metų pikti
nosi spalvotosios rasės seg
regacija pietinėse valstijo
se. Bet jie nepastebėjo žy
mios segregacijos savo did
miestyje, kur gimė pirmu
tinė šalies laisvė ir demo
kratija. Čionai gyvena apie 
600,000; negrų. Tūkstančiai 
jų gauna iš miesto labdary
bės įstaigos kuklią pašalpą. 
Tūkstančiai juodspalvių gy
vena laužynuose dideliame 
skurde. Ligi šiol niekas jų 
skurdo neatjautė, nežinojo, 
kol jų kantrybė pasibaigė 
ir pradėjo kelti savo protes.- 
tus prieš baltosios rasės po
nus, pareikšdami, kad ir jie 
esą žmonės — ir jie nori 
žmoniškiau pavalgyti ir ap
sirėdyti, laisviau atsikvėpti. 
Protesto demonstra c i j o s e 
neapsiėjo be riaušių, kurio

Uršulė Andrulienė
Šiuos žodžius rašau, kai Uršulė Andrulienė mie^Ja 

amžinu miegu, ir tuoj bus išvežta į Čikagos lietuvių 
Tautines kapines amžinam poilsiui. ►

Savo nuoširdumu, draugiškumu ir kuklumu Uršu
lė buvo reta moteris. Bet ne tik tai mums padaro žmo
gų brangų.

Uršulė buvo visuomenininke, veikėja—nedidelė, ne
garsi veikėja, bet tokia ji niekad ir nesistengė būti. Pa
žinojau ją per pastaruosius 40 metų. Atsimenu, kai ji 
darė pirmuosius žingsnius į mūsų judėjimą. Nedrąsiai, 
apsidairydama, ji žengė žingsnį po žingsnio—gilyn, vis 
gilyn.

Ištekėjo už Vinco Andrulio, susilaukė šeimos. Sun
kiai dirbo duoną pelnydama, vaikus auklėdama, net ir 
savo vyrui padėdama, ir kartu stovėjo judėjime. Trau
kė, kiek pajėgdama, naujus žmones į mūsų organizaci
jas, platino spaudą, per kurį laiką buvo net ’’Vilnies” 
vajininkė. Nepamiršdavo ji ir mūsų “Laisvės”, kurią 
nuolat prenumeravo ir dažnai pinigiškai parėmė.

Darbas, šeimyniški rūpesčiai jos nebaidė—visuo
met buvo linksma, smagi, džiaugėsi gyvenimu. Išauginu
si tris dukras, išleidusi jas už vyrų, susilaukusi anūkų, 
Uršulė galėjo būti dar smagesnė. Deja, užgula ją pik
toji baisi (Parkinsono) liga, raižo Uršulės sąna
rius, padaro iš gūvios, smagios moteriškės invalidę, tar
tum skeletą. Per daugiau kaip dešimt metų Uršulė ken
tėjo kančias ligi rugpiūčio 6 dienos, ligi amžino akių 
užmerkimo.

Baigusi kančių kelionę, ramiai ilsėkis, miela drau
ge Uršule! t i

O Tau, Vincai, Jums Nancy, Betty ir Beyerly,—jūsų 
vyrams ir vaikams,—šią liūdesio 'valandą—širdinga 
Užuojauta!.. v

Rojus Mizara

se buvo sužeista 40 civilinį 
žmonių ir 20 policistų.

Vietinė komercinė spau
da nutylėjo apie kilusias 
riaušes. Bet vienas protes
tantų tikybos dvasiškis vie
šai paskelbė radijo bango
mis visus protestuojančių 
susirėmimus su policija.

Pregresas

Naujagimiy kalba
Ar yra skirtumas tarp 

garsų, kuriuos taria Gren
landijos ir, pavyzdžiui, cen
trinės Afrikos naujagimis?

Kai įvairių tautų ir rasiu 
naujagimių tariami garrni 
buvo užrašyti į magnetoiro- 
no juostelę, paaiškėjo nuo
stabus dalykas: viso pasau
lio naujagimiai “kalba” vie
noda “fonetine kalba”! Ma
žylių verksmuose ir čiauš
kėjimuose pavyko aptikti 
visų žinomų kalbų — tiek 
negyvųjų: lotynų ir sans
kritų, tiek gyvųjų, kurias 
vartoja žmonija, — pagrin
dinius fonetinius elemen
tus.

Naujagimių “kalboje” 
buvo atrasti netgi sunkiai 
tariami garsai, tokie, kaip 
anglų “th”, prancūzų “no- 
sininis” “n”, skambus ita
lų “c”, energingas ispanų 
“j”, minkštas vokiečių “sch” 
ir daug kitų. Pasirodė, kad 
naujagimis sugeba “ištarti” 
ir dainingus balsių garsus, 
būdingus vienskiemenėms 
kalboms, tokioms, kaip ki
nų, ir gerklinius garsus, ku
rie pasitaiko kai kurių 
Kongo baseino pigm ąjį ų 
genčių kalboje.

KOLŪKYJE
Nuo kalniuko bėga kelias, 
O pakalnėje, žemai, 
Tyvuliuoja pievos žalios, 
Stovi fermos ir namai...
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Greitai būsiu pas senelę 
Ties versmėtu upeliu. 
Kurgi dingo jos trobelė?— 
Aš suprasti negaliu!
— Neliūdėk,— man sako 

Vytas, —
Kad lūšnelės neradai.
Štai senelės namas kitas 
Raudonuoją, ar matai?
Daug namų kolūkis statė, 
Tiesė, lygino gatves. 
Atvykau laimingą metą — 
Į pačias įkurtuves!

V. Giedra



<Pas Kauno dailės meistrus
Mano viešnagė Lietuvoje 

eina jau prie galo.
Beliko tik kelios dienos.
Dar kartą tenka lankytis 

Kaune. Kaunas — visad 
man mielas miestas, mieli jo 
žmonės, šiuo metu jis sken
di žalumynuose, skais č i o s 
saulutės nutviekstas.

Su savo gerąja bičiule 
Kauno miesto mero pava
duotoja Janina Narkevičiū
te, jos brolio Kosto žmona 
dailininke Genovaite Nar- 
kevičiene ir mano geru bi- 
#uliu Antanu Vai v u t s k u 
pfcvažiavome Kauną, pasu
kome Žaliakalnio a tnau jo
jančiomis, pilnu šuoliu mo- 
(le rniška i 1 >es istatan č i o mis 
gatvėmis. P a k a 1 n ė n lei
džiantis, mūsų “Volga” su
stoja ties vienaaukščiu na
mu.

Nespėjus mums iš maši
nos išlipti, mus pasitinka 
žalsvai geltonos spalvos kos- 
tiumu apsirėdžiusi tamsia
plaukė moteris, su begali
niai džiaugsmu švytinčiu 
veidu. Tai įžymioji lietuvių 
dailininkė Anelė Mironaitė. 
Ji mane nuoširdžiausiai pa
sveikina, apglėbia, malon- 
niausiais žodžiais kviečia 
vidun.

Dailininkės svečių kam
barys, galima sakyti, išti
sai paverstas tikra paroda. 
Kiek čia grožio, koks pui
kus menas!.. Anelė aist
ringai puoselėja lietuvių na- 
nacionalinį meną, jį pritai
kydama šiuolaikiniam gy- 
vsįįumui. Pagrindinė daili
ninkės meno sintis — teks
tilė, nors ji taip pat mėgsta 
tapyti, drožinėti. Bet užvis 
labiausiai iškart matai, ko
kia ji darbšti, nenuilstanti 
Lietuvos audėjėlė, kokia ji 
talentinga liaudies meninin
kė, kilusi iš liaudies, ku
rianti tiktai liaudžiai!

Man sunku žodžiais atpa
sakoti, kokie žavūs, širdžiai 
ir akiai meilūs,subtiliausio
mis spalvų gamomis išausti 
A. Mironaitės kūriniai — 
raštuoti kilimai, saltiesės, 
moteriški kostiumėliai, juos- 
tos-juostelės... Keletą dai
lininkės puikių darbų, ku
riuos ji man padovanojo at
minimui, aš parsivešiu na
mo ir parodysiu savo bičiu
liams bei pažįstamiems., kad 
jie savo akimis įsitikintų, 
kaip Tarybų Lietuvoje kles
ti dailė, menas.

Atidžiai apžiūrėję daili
ninkės A. Mironaitės sve- 
.tipnę puošiančius darbus, 
daugybę albumų su kruopš

apie savo darbą.

Pas Antaną Žmuidzinavičių

čiai surinktais jos. kūrinių 
pavyzdžiais, mes, kartu su 
mieląja Anele, nuvykome 

■ susipažinti su Kauno “Dai
lės” kombinatu, kurio daili
ninkų kolektyvo nare taip 
pat yra ir A. Mironaitė.

“Dailės” kombinatas—tik
ras buities papuošalų fabri
kas. Čia masiškai gamina
mi visi tie daiktai, kuriems 
projektus sukuria talentin
gieji dailės meistrai. Mes 
aplankėme keletą šios ga
myklos skyrių — audimo, 

' siuvimo, keramikos ir kitus. 
Susipažinome su keramikos 
skyriaus vedėja dailininke 
Pranciška Genienė, su dai- 
lininku-keramiku Valdema- 
maru Mamonaičiu ir kit.

Visa tai žmogui palieka 
labai gilų įspūdį. Ir pagal
voji: turi kuo didžiuotis 
Kauno keramikai, tekstili
ninkai, odininkai, žodžiu, 
grožio kūrimo specialistai, 
pradedant darbini n k ė m i s 
siuvėjomis, audėjomis, žie- 
dėjais, ir baigiant talentin
gais, didelės meninės kul
tos dailininkais.

Pavakare draugė J. Nar
kevičiūtė mano garbei su
organizavo iškylą prie Ne
vėžio. Sėdome į motorinę 
valtį ir nuplaukėme Nemu
nu iki Neries santakos, po 
to įplaukėme į ramiai Ne
munan įsiliejantį Nevėžį. 
“Stovykla” buvo išrinkta 
nepaprastai žavingo Nevė
žio krante už trijų kilomet
rų Raudondvarį pravažia
vus. Prie mūsų dar prisi
dėjo simpatingi iškylauto
jai — J. Narkevičiūtės vy
ras Julijus, Čypas, jų duk
relė Birutė, Julijaus brolio 
vaikai inžinierius Andrie
jus ir medicinos mokslus 
ką tik baigusi Irena. Ne
galiu atskirai nepaminėti 
šaunaus mūsų “pikniko” va
dovo, divizijos gener o 1 o 
Urbšo ir jo žmonelės, Kau
no civilinės metrikacijos, 
biuro vedėjos Zinaidos. Prie 
bendro “stalo” (ant pievos 
patiesto brezento) dar da
lyvavo vienas fotokorespon
dentas Viktoras Krulickas 
ir mūsų mašinų šoferiai. 
Skambėjo dainos, buvo šo
kama prie sukurto laužo.

Grįždami iš iškylos dar 
užsukome • pas dailininką- 
keramiką V. Mamonaitį. 
Žavėjausi jo svetainės pa
puošimu brangiais kerami
kos eksponatais, kurių dau
guma —jo paties darbai- 
Namų šeimininkas mus. ma
loniai priėmė, apdovanojo 

dailės kūriniais, parodė 
lietuvišką širdį.

Galiausiai, nuoširdžiai at
sisveikinau su J. Narkevi
čiūte ir jos šeima ir vėlai 
vakare grįžau į Vilnių, ku
pina malonių įspūdžių iš su

sitikimo su Kauno dailės 
i meistrais., su brangiais bi
čiuliais kauniečiais.

Ieva T. Mizarienė
Vilnius

1963 m. liepos 3 d.

K. Kubilinskas
(1923-1962)

Ankstyva poeto Kosto 
Kubilinsko mirtis nutraukė 
daugybę jo įdomių kūry
binių planų. Tačiau ir šian
dien K. Kubilinską prisi
mena tūkstančiai mažųjų 
skaitytojų, dažnai susitik
davę su juo literatūros va
karuose, mokyklose, pionie
rių'sueigose ir vasaros sto
vyklose, o svarbiausia—ne
atskiriamai su savo mylimu 
autoriumi bendravę per jo 
puikių knygų — eilėraščių, 
dainų, pasakų rinkinių — 
puslapius.

Jau pirmosiomis savo kny
gomis vaikams — eiliuota 
pasaka “Oželis kvaišelis” ir 
eilėraščių rinkiniu “Rai
džių. paradas,” išleistomis 
1951 metais, K. Kubilinskas 
pasirodė kaip talentingas 
poetinio žodžio meistras, 
kūrybiškai įsisavina n t i s 
liaudies kūrybos tradicijas, 
ieškantis įvairių meninių 
būdų paveikti vaiko psicho
logijai, patraukti jį ryš
kiais vaizdais, plėsti kūri
nių vaikams tematiką. Jo 
veržlus kūrybinis augimas 
ryškiai matyti ir vėliau vie
na po kitos pasirodžiusiose 
knygose: poemėlejė “Pau
liukas bailiukas,” eilėraščių 
rinkiniuose “Pumpurėliai,” 
“Mano skaičiai,” “Su žilvi
čio dūdele,” “Gintarėliai,” 
eiliuotų pasakų knygose 
“Stovi pasakų namelis,” 
“Buvo buvo kaip nebuvo” 
ir kt. Daug jo kūrinių pa
sirodė žurnale “Genys,” ku
rie dar neišleisti atskira 
knyga.

Mėgstamo jaunųjų skai
tytojų autoriaus poezija 
pasiekė ir sceną — Kauno 
jaunojo žiūrovo teatras, o 
taip pat ir Vilniaus lėlių 
teatras parodė eiliuotą jo 
pjesę “Strakaliukas ir Ma- 
kaliukas.” Savo kūryba K. 
Kubilinskas įrašė į lietuvių 
tarybinę vaikų literatūrą 
ryškų ir savitą puslapį. 
1959 m. už poezijos rinki
nius vaikams jam buvo su
teikta respublikinė premi
ja.

Per visą K. Kub i 1 i n s k o 
kūrybą ryškia gija eina 
ypač svarbus bruožas: po
eto rūpinimasis moraliniu 
jaunojo herojaus grynumu, 
tvirtas siekimas sužadinti 
vaiko širdyje kilnias idėjas, 
įžiebti pasiryžimą kovai 
už naują, gražią ateitį.

“Mano svajonė — šimtas 
pasakų. Eilėmis parašyti 
gražiausias lietuvių liau
dies pasakas, atrenkant ir 
iškeliant jose paslėptų min
čių branduoliukus—juk tai 
nepaprastai gražu!” — ra
šė K. Kubilinskas savo au
tobiografijoje.

Nors poetas ir* nespėjo 
įvykdyti savo užsibrėžtų 
tikslų, tačiau ir toji jo pa
likta nuostabių eiliuotų pa
sakų skrynia, skaidrių lyri
nės poezijos karolių vėri
nys užima ryškią, savaimin
gą vietą šiandieninėje lie
tuvių literatūroje, o svar
biausia — gyvena ir dar il
gai gyvens skaitytojų šir
dyse. <

J. Kireila

Sauja Žiežirbų
Per ilgą laiką Pennsylva

nia valstijos legislat oriai 
Harrisburge diskusavo, pa
kelti mokytojams algas, ar 
ne? Ir, nors po ilgo disku- 
savimo, nutarė algas pakel
ti. Bet praeis dveji metai, 
iki algų pakėlimas bus įgy
vendintas.

Bet štai, be il£ų diskusa- 
vimų, tie patys ponai legis
latorial patys pasikėlė pen
sijas vienu trečdaliu, ir jie 
dabar ims pensijos po $3,000 
per metus, ir kad išsėdėjęs 
legislatūroj 10 metų galės 
atsistatydinti ir gauti pen
siją. O tie ponai dabar že- 
riasi metinės algos, po $6,- 
000 ir po $3,000 išlaidinių. 

O kiek yra senelių, gau
nančių tik po $47 mėnesiui 
ir iš tų turi pragyventi? 
Tai tik parodo kapitalisti
nio “gerbūviškumo” išsigi
mimą.

• Pennsylvania valstijos 
sveikatos departamentas 
praneša, kad 1962 metais 
nuo vėžio ligos mirė 20,003. 
Tik nuo širdies ligų miri
mai stovi kiek aukščiau. 
Nuo 1950 metų vėžio liga 
mirimai pakilo 72 proc-, o 
tarp vyrų — net iki 92%. 
Vyručiai! mažiau rūkyki
te ir mažiau gerkite alko
holinių gėralų!

Ponai legislatorial ir kiti 
valdovai mato “reikalą” 
keltis algas, bet ligoninėms 
ir tyrimui širdies ir vėžio 
ligų — nėra pinigų.

Prisimenu, senų žmonių 
buvo sakoma: buvo, buvo ir 
dugnas iš puvo. Taip yra ir 
su kapitalistine santvarka.

•
Prieš 40 metų į Scran- 

tono miestą atsiba 1 a d o j o 
kokie ten vienuoliai, “dū
šių ganytojai,” ir įsisteigė 
šventos Onos koplytėlę. Ir 
taip tie “vargšai” čia “skur
do” per 40 metelių, iki iš 
mažos koplytėlės išsistatė 
puošnų vienuolyną ir para
pijinę mokyklą. Nes vienuo
liams būti be vienuolių, tai 
kaip velniui be raisto, o ne
turint parapijinės mokyk
los —neturėsi ir “Kristaus 
seselių.” Juk kas nors turi 
“nuvalyti velniškąsias pa
gundas,” o “Kristaus sese
lės” kaip tik tam ir yra tin
kamiausios.

Ir štai liepos 26 d. baigėsi 
9-nių dienų apeiginės mal
dos —• novenos — prie šv. 
Onos.

Šiemet maldininkų, kaip 
paduoda katalikiškas dien
raštis “Scranton Times,” 
apsilankė 125,000; net iš 
tolimų valstijų autobusais 
privažiavo pasimelsti. O iš 
artimos apylinkės dievotos 
moterėlės net basomis ko
jomis ėjo, kad geriau ir 
daugiau išprašyti visokių 
maloniu. A/

Taika tai didžiausia pa
saulio žmonijai laimė, betgi 
krikščionybės skelbėjai ir 
jų pakalikai ir suklaidinti 

Pirmas žingsnis link taikos
1963 m. liepos 25 d.

Aukščiau paminėtoj dienoj
Sovietų sostinėj Maskvoj:

Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga ir Anglija 
Susitarė uždraust branduolinius bandymus 
Vandenyje, atmosferoje ir kosminėj erdvėje, 
žmonės džiaugiasi ir siunčia joms sveikinimus.

Nes, mat, šitas pirmas žingsnis linkui taikos, 
Kuris atominius ginklus jau pažabos.
Ir štai jau rugpiūčio penktoj
Ir tam pačiam mieste Maskvoj

Visų suminėtų valstybių atstovai bei ministrai 
Pasirašė šitos sutarties dokumentus.
Ir nors dokumentams priešinas tūli militaristai, 
Bet jie liks istorijoje per ilgus metus.

J. F. Kenedžiui ir N. Chručiovui garbė, 
Kad jie dirbo, vadovavo šitam darbe.

Jonas Juška

sekėjai, taikos labiau bijo, 
negu pasakiškas velnias 
kryžiaus. Kodėl? Štai ne
seniai pasiekė kietosios 
anglies apylinkę ir Scranto- 
no miestą Taikos žygiuoto- 
jai, kurie — viso 34, net ir 
9 mėnesių kūdikis — pradė
jo savo žygiuotę net nuo 
Quebec ir siekia pasiekti 
Washingtoną ir net Guan
tanamo, Kubą. Tai už pa
saulinę taiką stojančių re
liginė sekta. Tuo, rodos, 
krikščionybės skelbėjai tu- 
turėtų ne tik džiaugtis, o ir 
paremti. Bet kur tau! 
“Scranton Times” prirašė 
skiltis, net ir su vedamuoju, 
kad kuo greičiau išvarytų tą 
grupelę jaunų žmonių iš šio 
miesto, nes jie manė čia pa
buvoti tris dienas.

Pribuvę pirmą vakarą tu
rėjo platų susiėjimą prie 
karių paminklo, kur apie 
300 žmonių susirinko ir ve
dė su Taikos žygiuotojais 
platų pasikalbėjimą-diskusi- 
jas. Pasirodo, kad daugu
ma žmonių pritaria visapa- 
saulinei taikai, išskiriant 
Amerikos legionierių vado
vą, kuris šaukė visa gerkle, 
kad kuo greičiau jie apleis
tų ne tik karių paminklo 
pastolį, bet ir patį miestą; 
net bėgo su protestu į 
YMCA ir YWCA, kam šios 
įstaigos leido ten apsistoti. 
Juk tai “baisūs komunis
tai,” kad nori taikos.

L Vienužis

Roma. — Sicilijos saloje 
per mėnesį buvo suimta 
virš 2,000 Mafia gaujos na
rių.

PALEIDO VYŠNIA 
BALTU SDŪMUS

Paleido vyšnia baltus dūmus. 
Išbėgo klevai du j lauką, 
išs mėlynas lapų žalumas 
Man primena daug ką,

oi, daug ką. . . 
Pažvelgia draugų gyvos akys, 
Užgesusios rudenio naktį. 
Negrįš jie daugiau iš atakos 
Aguonų liepsnelių uždegti.

O kur kapitonas barzdonas? 
Ar gyvas? O kur jis gyvena? 
Jo laikrodis, man dovanotas, 
Ir šiandien ant stalo tiksena.

Jį prisuku rytą kiekvieną, 
Kad plieno širdis nenutiltų, 
Girdžiu aš ir naktį ir dieną 
Draugystės tiksenimą šiltą.

Kur tu, kurią aš išlydėjau, 
Padėjau vartus atsikelti?
Ir meilė, kurios nemokėjau 
Branginti ir nešti per šaltį ?

Upokšniai ištvinsta ir klega, 
Putodami bėga ir krinta. . .
Matau vyšnios žydinčią šaką, 
Granatos skeveldros nuskintą.

Susipina lapų žalumas. 
Nurimsta širdis suvirpėjus... 
Vyšnia viską apneša dūmais, 
Klevai nudainuoja su vėjais.

Alg. Skinkys

Religija ir viešosios
mokyklos

Publika plačiai reagavo į 
astuonių prieš vieną JAV 
Aukščiausiojo teismo nuta
rimą birželio mėn. 17 d., 
kad Biblijos skaitymas ir 
religinės maldos viešose 
mokyklose neturi sau vie
tos. Kaip ir su daugeliu 
teismo nutarimų, yra daug 
priešingų i r palaikančių 
komentarų viešuose sluoks
niuose. Opinija religijos 
klausimu viešose mokyklo
se JAV-ėse buvo labai susi- 
skaudžiusi per daugelį me
tų.

Einą už tokią religinę 
praktiką asmenys dažnai 
citavo Konstituciją kaipo 
pagrindinį autoritetą šiuo
se reikaluose. Oponentai 
taip pat citavo Konstituci
ją, ypač paragrafą, už
draudžiantį valdžią religiją 
įsteigti ar jos neleisti. 
Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas deklaravo, kad 
Biblijos skaitymas ir Vieš
paties maldos recitavimas 
yra sulaužymas Konstituci
nės protekcijos.

Bažnyčios ir valstybės iš
skyrimo konceptas yra se
nas Amerikos gyvenimas. 
Taip pat yra senos religi
nės motyvacijos, kurios vai
dino svarbų vaidmenį anks
tyvuosiuose emigravimuose 
į Amerikos kontinentą. 
Konstitucijos sudarytojai, 
atsargiai atskirdami baž
nyčios ir valstybės vaidme
nį, jautė, kad religija (bet 
ne kuri nors viena religija, 
o religija bendrai) yra de
mokratinės visuomenės bul- 
varku.

Svarbus Amerikos doku
mentas iš 1778 m., žinomas 
Northwest Ordinance var
du, pareiškė: “Religija, mo
ralė ir žinojimas, reikalin
gi gerai valdžiai ir žmoni
jos laimei , mokykloms ir 
švietimui, bus visada palai
komi”. Kai kuriems šis pa
sisakymas atrodė religijos 
mokymo užkrovimu viešose 
mokyklose. Ligi dabar vie
nuolika valstybių Unijoje 
reikalavo biblijos skaitymo 
mokyklose, trylika kitų val
stybių, nors ir nereikalavo, 
bet leido Biblijos skaity
mus-

Naujas teismo patvarky
mas nušviečia klausimą, ku
ris buvo keliamas ir svars
tomas per daugiau kaip du 
šimtmečius. Į jį taip pat 
įeina laisvė, garantuota pi
liečiui, jo teisė būti laisvam 
nuo bet kokios prievartos 
religijos dalykuose.

Pereitais metais buvo ki
tas panašus teismo nutari
mas, pagal kurį buvo nu
tarta, kad valstybės sukur
tos maldos viešose mokyk
lose yra nekonstitucinės. 
Nemaža publikos kritika 
sekė šį nutarimą ir dauge
lis religinių ir politinių ly
derių pareiškė, kad tai su
purtė pačius Amerikos vi
suomenės pagrindus. Ta
čiau po to sekė šviesnės 
mintys ir palaipsnis nuomo
nių pakitimas.

Daugelis amerikiečių, ku
rie kartą kitaip galvojo, 
dabar, atrodo, tiki, kad re
liginių apeigų eliminavimas 
iš viešų mokyklų iš tikrųjų 
yra religijos laisvės ir reli
ginių institucijų apsaugoji
mas. Nežiūrint į tai, kaip 
ir su kitais Aukščiausiojo 
teismo nutarimais, vis dar 
vyks tolimesnės diskusijos 
apie šį nutarimą.

Gali atrodyti keista, kad 
galutinas autoritetyvinis 
nutarimas tokiu konstituci
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niu klausimu užėmė dau
giau kaip du šimtmečius, 
tačiau tai yra Aukščiausio
jo teismo reikalas. Su bė
gančiais metais vyks dau
giau teisminių nutarimų 
padėti tautai laikytis savo 
konstitucinių principų. Į 
juos įeis ir desegregacijos 
proceso tolimesni išsivys
tymai.

N. C. N. C.

Ką reiškia “Palanga”
Palangą, žavingą Balti

jos pajūrio kurortą, jau ne
blogai pažįsta daugelis Ta
rybų Lietuvos vasarotojų.

Dažnai atsiranda smal
suolių, kurie nori žinoti, ką 
lietuviškai reiškia “Palan
ga”.

Norėdami šį vietovardi 
išsiaiškinti, turime paieško
ti jam giminingų žodžių.

Ar yra panašių žodžių 
dabartinėje lietuvių kalbo
je? Taip, yra, ir nemaža: 
palios, palvo, paltis, palčia, 
nelesa, pelke. Visi šie bend
riniai daiktavardžiai reiš
kia beveik tą patį: nuseku
sio ežero vieta, liūnas, balo
ta lyguma. Visoje respubli- 
respublikoje yra garsios Žu
vinto palios, gulbių ir kitų 
laukinių paukščių karalys
tė. Gal kiek mažiau žinoma 
palvo — drėgna lyguma į 
pietus nuo Juodkrantės, įsi
terpusi tarp didžiųjų kopų 
gūbrio ir apsauginės kopų 
virtinės, kurioje šlama tan
kus miškas, pilnas stirnų, 
šernu ir kiškiu.

Be abejonės, visi paste
bėjome, kad bendrinis daik
tavardis, dažniaus i a s i a i 
įgavęs priesaga, tampa tik
riniu, pavyzdžiui: upe— 
Upyna (miestelis netoli 
Skaudvilės), dube — Duby
sa (Nemuno intakas), šilas 
Šilute (rajoninis miestas) 
ir kt.

Bendrinius daikt ava iš
džius, kurie reiškia drėgną 
lygumą, galima suskirstyti 
į dvi grupes — vienus, tu
rinčius šaknį pal- (palios, 
palvė, paltis, palčia), kitus 
turinčius šaknį pel- (pele- 
sa, pelkė). Tai atsispindi ir 
tikriniuose daiktavardžiuo
se, padarytuose iš bendri
nių, pavyzdžiui: Palanga 
(pajūrio kurortas), Paltis 
(balota pieva Telšių rajo
ne), Palčiabale (balota pie
va Kapsuko rajone, Pelan- 
ga (gyvenvietė netoli Už
venčio, minima XVI am
žiaus teisminiuose doku
mentuose), Pelyša (Švento
sios intaras), ir Pelesa 
(Merkio intakas).

į Taigi, Palanga yra savas 
žodis, tikrinis daiktavardis, 
kuris reiškia drėgną lygu
mą arba balotą vietą.

K. Papečkvs
LTSR Kraštotyros • 

draugijos narys 

širdis fotografuojama 
iš vidaus

Švedų gydytojai ir kon
struktoriai sukūrė prietai
są, kuriuo galima stebėti ir 
fotografuoti širdį. Perma
tomas guminis balionėlis, 
įtvirtintas plono metalinio 
vamzdelio gale, įvedamas į 
dešiniąją priekinę širdies 
kamerą ir pripildomas 
druskos tirpalo. Tokiu bū
du kraujas išstumiamas iš 
kameros, ir optikos prietai
sai gali ją užfiksuoti.

Teheranas. — Rugsėjo 17 
d. bus renkamas Irano par
lamentas.



Jonui GraiČiumii -- 60 mėty J. D. Sliekas

Daug vargo del jaunystes klaidųTarybų Lietuvos literatūrinė visuomenė 
paminėjo poeto Jono Graičiūno šešiasde
šimtmetį. .. ' j

J. GraiČiūnas gimė 1903 m. birželio mėn. 
10 d. Rusijoje, tačiau, jam turint trejus me
tus, tėvai grįžo į Lietuvą. Rašytojas mokėsi 
Kupiškyje. Panevėžyje, kur ir pradėjo kur
ti eilėraščius (1924 m.). 1930 m1, baigė 
Kauno universiteto filologijos^ Skyrių. Mo
kytojavo Pilviškėse, KęliųSje, po to dirbo 
žurnalistinį darbą Telegramų agentūroje ir 
Radiofone. Šiuo metu jis verčiasi literatū
riniu darbu.

J. GraiČiūnas prieš karą išleido keletą ei
lėraščių rinkinių. Poeto plunksnai priklauso 
nemaža vertimų į lietuvių kalbą. Dabarti
niu metu jubiliatas ruošia spaudai poezijos 
rinktinę “Įkalnių kraitis“. Pateikiam du 
naujus jo eilėraščius.

SENATVĖ
Visi mano:

senatvė ateina
Su lazda,

su šarma ant galvos, 
Išdainavusi nebaigtą dainą, 
Pasitraukus iš lauko kovos. . .
Užėjau aplankyti kaip svečias — 
Kažkada mylimos ir jaunos...
Pasitiko it Buda pamačius —
Be raukšlės, 

be lazdos 
be šalnos!

Rodė bulvių daržus, serbentyną,
Ir jos akys puikavo:

“Matai!. .
Veltui man ašaros skruostus drėkino — 
Tu nenujautei,

ką praradai!..”
Rodė rūmą,

kurį prigyveno,

Pavaišino skania arbata...
O dievai,

~ kaip ji baisiai suseno! — 
Tartum ji,

bet seniai nebeta. . .
Išėjau.

Taršė plaukus man vėjai.
Negi tu man buvai artima?!
Kaip gerai,

jog tu man nepadėjai
Taip pasenti, kaip tu, 

kažkada mylima!

PAVASARIS
žali grąžtukai grąžo žemės plutą. —
Kas jiems uždraus, jaunystės kupiniems?
Kraupių laikų, atrodo, lyg nebūta,
Ant dulkių praeities — daigai ugnies!
Pavasaris liepsningais ratais rieda
Ir barsto saulę pluoštais dideliais, 
Ir mūsų žemė saulės himnus gieda 
žaliais žaliais rugelio spinduliais.
Ir obelų—jau pramerktom blakstienom, 
Ir vyšnių — lyrine žiedų pusnim, 
Kolūkių — traktorių juodom arienom, 
Gražiausiu spinduliu — žmogaus širdim!
Kranai daugingai moja pasistiepę 
Pavasariui. Jis viską aplankys!
Net savanaudei rugiagėlei liepia 
Pabust—pamerkti mėlynas akis!..
Jau paskutinį pjaunant jūs atolą 
Nuo praeities, supančiotos klastos! 
Pavasariui transvalių ir angolų 
Greit jokios kliūtys kelio nepastos!
Aplėks jis kaip audra pasaulį mažą, 
Sutriuškins pančius ratais keturiais, — 
Jis visai žemei laisvės saulę veža! — 
Ir niekas, niekas jo nesuturės!

“T. B.”

Tarybų Sąjungos ekonominiai 
ra j onai

(Pabaiga)
25. Doneco Ekonominis rajonas. Centras

— Doneckas. Rajonas susideda iš Donecko 
ir Luganės sričių. Rajono teritorija — 5.3„2 
tūkst. kv. km, gyventojų — 7,0 mln., iš jų
— 6 mln. miesto.

26. Kijevo ekonominis rajonas. Centras 
Kijevas. Rajonas susideda iš Kijevo, žito- 
miro, Čerkasų ir Černigovo sričių. Teritori
ja — 110,8 tūkst. kv. km, gyventojų — 7,6 
mln., iš jų — 3 mln. miesto.

27. Lvovo ekonomins rajonas. Centras— 
Lvovas. Rajonas susideda iš Lvovo, Voly
nės, Užkarpatės, Ivano Franko ir Rovno 
sričių. Teritorija — 88,8 tūkst. kv. km:, gy
ventojų — 6,3 mln., iš jų — 2 mln. miesto.

28. Podolės ekonominis rajonas. Centras
— Vinica. Rajonas susideda iš Vinicos, 
Chmelnickio, Ternopolio ir Černovicų 
sričių. Teritorija — 69,4 tūkst. kv. km., 
gyventojų — 5,7 mln. žmonių, iš jų — 1,2 
mln. žmonių miestuose.

29. Padnepres ekonominis rajonas. Cent
ras—Dnepropetrovskas. Rajonas susideda 
iš Dnepropetrovsk©, Zaporožės ir Kirovo^ra- 
do sričių. Teritorija—88.2 tūkst. kv. km, 
gyventojų—5,7 mln., iš jų—3,5 mln. miesto 
gyventojų.

30. Charkovo ekonominis rajonas: Cent
ras—Charkovas. Rajonas susideda iš Char
kovo, Poltavos, Sumų sričių. Teritorija— 
84,8 tūkst. kv. km, gyventojų—5,8 mln., iš 
jų—2,8 mln. miesto.

31. Juodosios jūros ekonominis rajonas. 
Centras—Odesa. Rajonas susideda iš Ode
sos, Krymo, Nikolajevo ir Chersono sričių. 
Teritorija—110,8 tūkst. k v. km, gyventojų— 
5,4 mln., iš jų—2,8 mln. miesto.

32. Baltarusijos ekonominis rajonas. 
Centras—Minskas. Rajonas apima Baltaru
sijos TSR, kurios teritorija 207,6 tūkst. k v. 
km, gyventojų—8,3 mln., iš šų—2,9 mln. 
miesto.

33. Vidurinės Azijos ekonominis rajonas. 
Centras—Taškentas. Rajonas susideda iš 
Uzbekijos, Kirgizijos, Tadžikijos, Turkmė
nijos TSR. Teritorija—1273,4 tūkst. k v. 
km, gyventojų—15.2 mln., iš jų—5.6 mln. 
miesto.

34. Alma-Atos ekonominis rajonas. Cent
ras—Alma-Ata. Apima Alma-Atos sritį, ku
rios teritorija—227 tūkst. k v. km, gyvento
jų—1,6 mln., iš jų—0,8 miesto.

35. Rytų Kazachstano ekonominis rajo
nas, Centras—Ust-Kamenogorskas. Rajo
nas susideda iš Rytų Kazachstano srities, 
kurios plotas 97,3 tūkst. kv. km, gyvento
jų—0,8 mln., iŠ jų — 0,4 mln. miesto gyv.

36. Vakarų Kazachstano ekonominis ra
jonas. Centras—Uralskas. Rajonas apima 
Vakarų Kazachstano kraštą, kurio teritori
ja—729,6 tūkst. kv. km, gyventojų —- 1,2 
mln., iš jų—0,5 mln. miestuose.

37. Karagandos ekonominis rajonas. Cen

tras — Karaganda. Apima Karagandos sri
tį, teritorija—394,7 tūkst. kv. km, gyvento
jų—1,3 mln., iš jų—1 mln. miesto.

38. Semipalatinsko ekonominis rajonas.
Centras■—• Semipalatinskas. Rajonas užima 
Semipalatinąko sritį, kurios plotas *— 179,6 
tūkst. kv. km, gyventojų—0,6 mln.,‘iš jų— 
0,3 mln. miesto. x

39. Plėšinių ekonominis rajonas. Cent
ras—Celinogradas. Rajonas apima Plėšinių 
kraštą, kurio plotas 600 tūkst. kv. km, gy
ventojų—3,4 mln., iš jų—1,1 mln. miestd.

40. Pietų Kazachstano ekonominis rajo
nas. Centras—čimkentas. Apima Azerbai
džano TSR, kurios teritorija—86,6 tūkst. kv. 
km, gyventojų — 4,1 mln., iš jų — 2 mln. 
miestuose.

41. Gruzijos ekonominis rajonas. Cent
ras—Tbilisis. Rajonas apima Gruzijos TSR, 
kurios plotas—69,7 tūkst. kV. km, gyvento
jų—4,3 mln., iš jų—1,9 mln. miestuose.

42. Azerbaidžano ekonominis rajonas. 
Centras—Baku. Apima Azerbaidžano TSR, 
kurios teritorija — 86,6 tūkst. kv. km, gy
ventojų 4,1 mln., iš jų — 2 mln. miestuose, 
kv. km, gyventojų — 1,2 mln., iš jų — 0,7

43. Lietuvos ekonominis rajonas. Cent
ras—Vilnius. Rajonas susideda iš Lietuvos 
TSR, kurios plotas — 65,2 tūkst. kv. km, gy
ventojų—2,9 mln., iš jų—1,2 mln. miestuose. 
Be to, prie Lietuvos ekonominio rajono pri
skirta Kaliningrado sritis, kurios teritorija 
15,1 tūkst. kv. km, gyventojų—0,6 mln., iš 
jų—0,4 mln. miestuose.

44. Moldavijos ekonominis rajonas. Cent
ras—Kišiniovas. Rajonas apima Maldavijos 
TSR, kurios plotas—33.7 tūkst. kv. km, gy
ventojų—3,1 mln., iš jų 0,8 mln.—miesto.

45. Latvijos ekonominis rajonas. Cent
ras—Ryga. Rajono teritorija—63,7 tūkst. 
kv. km, gyventojų—2,2 mln., iš jų—1.3 mln. 
miestuose. ■ >

46. Armėnijos ekonominis rajonas. Cent
ras— Jerevanas. Rajono teritorija — 29,8 
tūkst. kv. km, gyventojų—2 mln., iš jų—1 
mln. miestuose.

47. Estijos ekonominis rajonas. Cent
ras—Talinas. Rajono teritorija—45,1 tūkst. 
kv. km, gyventojų — 1,2 mln., iš jų — 0,7 
miestuose.

(Iš žurnalo “Liaudies ūkis“)

Sąmonės ekranas
Kiek vaizdų per sąmonės ekraną plūsta! 
Gimstant prasidėjęs šis seansas tęsias.
Ar kietai išmirgtum, ar lengvai užsnūstum, 
Filmas persijungia, srovei neužgesus.

Praeitis vis slenka apatinėn ritėn,— 
Daugel metų juostos jon jau suvyniota. 
Kiek dar viršutinėj,—■

veltui žvelgt bandytum.
Koks puikus ekranas! Nėr kada spėlioti.

J. Subatavičius

Vincas Čeponis atvažiavo į 
Ameriką 1910 metais — į 
Wilmerding, Pa., miestelį. 
Iš Lietuvos jis paėjo kur 
ten iš Pumpėnų miestelio. 
Darbą jis gavo, kaip veik 
ir visi Wilmerdingo mieste
lio lietuviai, East Pittsbur- 
gho Westinghousej — mil
žiniškame fabrike. Uždir
bo dolerį dienai. Dirbo po 
12 valandų per dieną.

Lietuvių tada čia buvo 
nemažai, ir vis rinkosi dau
giau. Bažnytiniai jau turė
jo savo bažnyčią, o laisva
maniai — savo draugystę— 
Sūnų Lietuvos, su tokiu se
noku namu. Pirmame aukš
te buvo bufetas, o viršuje— 
svetainė su estradėle. Tai 
buvo biedna, bet anais lai
kais tai jau buvo daug. Čia 
jie laikydavo savo susirin
kimus, balius, o kartais ir 
prakalbas.

Kai viename tokių balių 
Vincas išvedė šokti ką tik 
atvažiavusią iš Lietuvos 
grinorką Viktę Kuosaitę ir 
paklausė ją, iš kurio Lietu
vos krašto, ji atsakė, kad iš 
Pumpėnų miestelio. Vincas 
net išsižiojo iš nuostabos ir 
tarė: “Aš irgi iš ten!” Jie
du sustojo šokę ir ilgokai 
kalbėjosi.

Kadangi Wilmerdingo 
miestelyje merginoms dar
bų nebuvo, tai jai pavyko 
gauti darbą pas žydę Rudę, 
kuri laikė krautuvėlę neto
li stoties, prižiūrėti jos vai
kus ir apvalyti kambarius. 
O kadangi Viktė pasisakė 
šiek tiek nusi mananti ir 
apie siuvimą, tai Rudė ją, 
ypač šeštadieniais, pasiim
davo ir į krautuvėlę — kai 
ką susiūti ir tt. Tas joms 
abiems ėjo į naudą: Viktė 
krautuvės savininkei padė
jo dirbti, o jai pačiai buvo 
naudinga daugiau pramok
ti. Viktės alga buvo $3 už 
savaitę ir “valgis” — ji kai 
kada gaudavo baranką ir 
stiklą arbatos, o kai kada 
šmotelį silkės ir riekelę duo
nos. Bet Viktei to neužte
ko, ji turėjo maisto dasi- 
pirkti. O kiek gali iš to
kios algos pirkti? Bet kur 
gi esi, kur gausi geriau?

Taip Viktė ir kentė čia su 
maža viltimi, kad gal gi ka
da pasitaikys koks vaiki
nas — gal ištekėsiu...”

Su Vincu ji kartais susi
eidavo, bet ar jis ją myli, ir 
ar ji myli jį, apie tai ji ne 
nepagalvojo. Bet kai kar
tą jis jai pasiūlė apsivesti, 
ji tuoj ir sutiko, norėdama 
savo vargingą gyvenimą 
kiek pagerinti.

Pradžioje, kol jie vienas 
kitu apsidžiaugė, rodos, jie 
mylėjosi ir, nors labai bied- 
nai, įsikūrė tokiame sena
me 3-jų kambarėlių bute su 
menkais baldais.

Jų uždarbis per abu buvo 
$9 savaitėj, rendos mokėjo 
$7. už mėnesį. Be maisto, 
jiems atsirado nenumatytų 
išlaidų — reikia tai šio, tai 
to.

Po keliolikos mėnesių jų 
vedybinio gyvenimo, Viktė 
jautė, kad jos gyvenimas, 
ištekėjus nė kiek nepagerė
jo, o pajutusi esanti nėščia, 
nusigando: kas bus, kai ji 
nustos dirbusi, kaip jie gy
vens? !

Laikas bėgo greitai; ji 
jau būtinai turi sustoti dir
busi, ir sustojo. Jų gyveni
mas dar pasunkėjo, bet gy
venti vistiek reikia. Kai 
susilaukė kūdikio - mergai
tės, — jai davė vardą Ro
žytė.

Europoje jau ėjo pirmas 
pasaulinis karas, Amerikos 
fabrikantai gauna milžiniš- 
kus užsakymus, fabrikai

dirba visais garais, viskas! 
pradėjo brangti, bet darbi-1 
ninku algos vis tos pačios.

Darbininkai pikti, jie ne
begali pragyventi, jie jau 
kalba apie streiką, čepo- 
nių namelyje ne geriau, o 
gal , dar blogiau. Vincas da
rė geriausia ką galėjo, bet 
jų gyvenimas vis ėjo sun
kyn.

Viktė kasdieną, rodos, vis 
ėjo piktyn ir piktyn. Ji jam 
išmetinėjo, viską vertė ant 
jo, tarsi jis tyčia padarė jų 
gyvenimą tokiu, koks jis 
yra; ji jam primetė ir tai, 
kam jis jai pasiūlė apsives
ti. Girdi, jei nebūtumei pa- 
sipynęs, gal aš būčiau bu
vusi laimingesnė, ir tt.

Kai jau buvo visiškai aiš
ku, akd streikas Westing
housej e įvyks, Viktė drau
dė Vincą streikuoti. Girdi, 
mes turėsime badauti. Vin
cas jai aiškino, kad mes ir 
dabar veik badaujame; aš 
negaliu nestreikuoti ir tt.

O Viktė vis įrodinėjo, kad 
streikuoti neverta; ir ku
nigas sako, kad nereikia 
streikuoti. Vincas, neradęs 
namie vietos, piktas ir susi
nervinęs išėjo į Sūnų Lie
tuvos klubą pasitarti apie 
streiką.

Kai streikas prasidėjo, 
vietos lietuvių kunigas jį 
prakeikė, o streikierius ap
šaukė sukilėliais prieš val
džią ir bedieviais; ragino 
moteris neleisti savo vyrų 
pikietuoti, o streikuojančius 
burdingierius vyti lauk iš 
burdo.

Streikieriai tuojau iš
statė tvirtus pikietus, ku
rių East Pittsburgho, Brad- 
docko ir Hamsteado polici
ja per 3 savaites negalėjo 
įveikti, nepaisant, kad ji 
daugelį pikietininkų žiau
riai sumušė ir areštavo; 
tarpe jų ir Vincas su pora 
guzų galvoje buvo areštuo
tas. Streiką sudaužė tik 
tada, kai atėjo 500 valstijos 
milicininkų su durtuvais.

Po sulaužymo streiko, 
daugelis streikierių nebega
vo darbo Westinghouseje, 
ypatingai tie, kurie buvo 
sumušti ir areštuoti. O kad 
apraminti darbininkus, kad 
jie ir vėl tuoj nestreikuo
tų, pakėlė algas po 2 cen
tus į valandą.

Dabar, kai Vincas neteko 
darbo, Viktė prie kiekvie
nos progos jam prikišo jos 
neklausymą ir bažnyčion 
nėjimą, ir ant kunigo bur
nojimą, ir taip be galo. Vin
cas, nerasdamas vietos na
mie, vis dažniau ir dažniau 
ėjo į klubą, čia pasiskaity- 
davo laikraščius, pasitar
davo su draugais ir tt.

Kartą jų klubas surengė 
prakalbas, Vincas irgi jo
se buvo. Prakalba jam pa
tiko, ir jis užsiprenumera
vo “Laisvę.” Kai “Laisvė” 
atėjo, Vikte perskaitė joje 
iš tūlo miesto koresponden
ciją apie vietos kunigo ne
švankų pasielgimą, laikraštį 
sudegino ir nubėgus pas 
kunigą pasigyrė. Kunigas 
ją už tai pagyrė ir liepė su 
bedieviu vyru negyventi.

Bet Viktė to padaryti ne
galėjo, mat, ji žinojo, kad: 
bažnyčios vyro sumišimą 
stono moterystės ryšiu gali 
nutraukti tik grabas; ji nu
sigando ir suriko: “Kuni
gėli, aš to padaryti nega
liu, juk tai yra griekas.” O 
kunigas jai atsakė: “O gy
venti su bedieviu vyru — 
dar didesnis griekas.”

Tada Vikte išėjo sumi
šusi, ir ji tą kunigo patari
mą — palikti vyrą — nie
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kaip negalėjo išspręsti ,nors 
ji apie tai galvojo kasdie
ną.

Vincas, sužinojęs, kad 
Viktė “Laisvę” degina, pa
prašė leidyklos laikraštį 
siuntinėti klubo adresu, o 
jis, eidamas iš darbo, jį par
sinešdavo. Ne po ilgo jie 
klube susiorganizavo dūdų 
orkestrą, ir Vincas pasiėmė 
mokytis pūsti didžiausią 
trūbą. Po kiek laiko jų be- 
nas išgarsėjo visame mies
telyje. Ar miestelis ren
giasi siųsti naujokus, ar 
įžymių švenčių atšventimui, 
vis kvietė lietuvių beną; jų 
benas skardino visą mieste
lį su užrašu ant didelio būg
no: “The Sons of Lithua
nia, of 110 State St.”

Laikui bėgant buvo pa
mirštas streikas ir jo pada
rytos žaizdos,—visi dirbo ir 
gyveno. Europoj karui vis 
siaučiant, Amerikos fabri
kantai darė baisų biznį; tai 
ir darbininkams po biskį 
kėlė algas, kad jie ir vėl ne- 
s u s t r e i kuotų. Darbinin
kams irgi pradėjo palikti 
po dolerį kitą nuo pragy
venimo, tai jų gyvenimas 
irgi kiek pagerėjo, jų tarpe 
ir Čeponių.

Bet juodviejų santykiai 
buvo šalti ir nedraugiški; 
juo ilgiau jie gyveno, tuo 
daugiau jie tolo vienas nuo 
kito. Jei nebūtų Rožytės, 
tai jie jau seniai būtų ne
gyvenę po vienu stogu.

Kai tik karas pasibaigė 
ir į Europą pradėjo keliai 
atsidaryti, vieną dieną Vik
tė sako: “Vincai, duok 
man pinigų kelionei į Lie
tuvą, ir aš tave palieku; aš 
pasiimu ir mergaitę.” Vin
cas sutiko, ir ji išvažiavo.

Pasiekusi Lietuvą, Viktė 
įsikūrė taip, kaip planavo— 
ji nusisamdę pakraštyje 
miestelio mažytę grįčiukę 
su dviem kambariukais, — 
viename ji įsitaisė siuvyklą, 
o antrame valgė ir miego
jo; lauko pusėje prikalė iš
kabėję: “Siuvėja.”

Kadangi ji ten atvyko ru
deniop, tai per žiemą ji veik 
nieko neveikė, nes jokio 
darbo nebuvo. Ji jau iš
mainė paskutinę ameriko- 
nišiką dvidešimkę ir rūpi
nosi, ką reikės daryti, kai 
toji pasibaigs.

Bet pavasariui auštant, 
pradėjo po vieną moterys 
ateiti, tai su šmoteliu mate
rijos bliuskutę pasiūti, tai 
seną pataisyti; bet iš tokio 
uždarbio nebent vištą galė
tum išmaitinti. Gerai, kad 
netoli Pumpėnų miestelio 
gyveno jos brolis ant skly
pelio žemės. Tiesa, jis buvo 
biednas, bet palyginti jį ir 
Viktę, tai jis buvo bage
tas. Jis kritiškiausiu laiku 
pradėjo jai atvežti tai ke
lias saujas miltų, tai porą 
trejetą kiaušinių, tai kelias 
bulves, tai galvą kitą ko
pūstų, o Viktei visa tai reiš
kė labai daug.

Dabar ji suprato, kokią 
klaidą ji padarė grįždama 
Lietuvon, bet jau po laiko. 
Dabar Viktė susiraminimą 
rado tik bažnyčioje ir pas 
savo kaimynus Kaminskus, 
kurie gyveno tik anoj pusėj 
gatvės ir augino sūnelį Ka
ziuką, vienais metukais jau
nesnį už Rožytę.

(Bus daugiau)

New Delhi.—Pirmu kar
tu Indijos istorijoje jau
nuoliai verstinai yra imami 
į militarinę tarnybą. Nehru 
valdžia šaukia į tarnybą 
900,000 jaunuolių.

Robotų * 
mokykla

Buržuaziniai ideologai 
daug šūkauja apie vadina
mąjį “darnų ir visapusišką 
a s m e n ybės išsivystymą” 
“laisvojo pasaulio” sąlygo
mis. Tačiau pati kapitalis
tinė tikrovė visiškai panei
gia šią melagingą tezę.

...Yra žinoma, pavyz
džiui, kad Italijoje jau se
niai yra vidurinio techninio 
mokymo krizė. Ir stam
biausi monopoliai stengiasi 
pasinaudoti šiais trūkumais 
liaudies švietimo srityje.^

Italijos monopolininKai 
steigia savas profesines 
mokyklas, įveda jose visiš
kai luošinantį specializavi- 
mą, kuris mokymo procese 
paverčia jaunus darbinin
kus automatais. Šių mo
kyklų mokymo programoje 
visiškai nėra bendrojo lavi
nimo disciplinų, o ten, kur 
dėstomi 2—3 dalykai, jie 
dėstomi labai žemu lygiu- 
Moksleiviai, kaip taisyklė, 
nesupažindinami su ben
draisiais šiuolaikinės gamy
bos technikos pagrindais: 
jie gauna tik bendrą su
pratimą apie tai, kaip rei
kia aptarnauti vieną ar ki
tą mašiną arba netgi tik jos 
dalį. Toks mokymas grei
čiau primena žeminantį 
žmogaus dresiravimą, kurio 
prasmė — paruošti gyvus 
mašinų priedėlius.

Dėl panašaus mokymo, o 
vėliau ir darbo jauni žmo
nės įsigyja labai sič&rą 
specialybę. Ir atleista^ iš 
darbo, kas neretai būna, 
toks darbininkas netinka 
dirbti kitoje, netgi giminin
goje gamyboje.

Daugelis moksleivių gerai 
supranta pragaištingą dre
siravimo pobūdį darbininkų 
ruošimo mokyklose. Tačiau, 
negalėdami pasirinkti pro
fesijos ir darbo vietos, pri
slėgti skurdo, jie priversti 
taikstytis su savo likimu. 
Slopinti asmenybę padeda 
ir kareivinių aplinka, vieš
pataujanti monopolių orga
nizuoto gamyklinio apmo
kymo sistemoje.

Neseniai Turino miesto 
vidurinių mokyklų studen
tų federacija patikrino vie
nai stambiausių Italijos au
tomobilių koncernų “Fiat” 
priklausančios c e n t r inės 
“Džiovanio Anielio” vardo 
profesinės mokyklos veiklą.

Štai kaip tyrimo dalyviai 
apibūdina padėtį “Fiajo” 
centrinėje mokykloje: “Vi
daus taisyklės numato ^be
galę žmogaus asmens lais
vės apribojimų, turinčių 
vieną vienintelį tikslą—die
na iš dienos slopinti ne tik 
kokius nors mėginimus 
maištauti, bet ir pačius ku
kliausius moksleivių sieki
mus palaikyti savo asmens 
orumą”.

Mokykloje uždrausta bet 
kokia studentų organizaci
jos forma, įskaitant sportą, 
nustatyti kirpimosi faso
nai, drabužių sukirpimas, 
kalbėjimo maniera. Be mo
kyklos administracijos lei
dimo moksleivis neturi tei
sės niekur nueiti. Bet koks 
bendravimas su pasauliu už 
gamyklos vartų faktiškai 
uždraustas.

Taigi buržuazinių ideolo
gų samprotavimai apie kaž
kokį “darnų” jaunimo auk
lėjimą Vakaruose yra gry
niausias prasi manymas. 
Kapitalistai ištikimi sau. 
Jie stengiasi ruošti iš jau
nosios kartos ne visapusiš
kai išsivysčiusius žmondt, o 
klusnius gyvus mechaniz
mus, turinčius gausinti jų 
turtus. M. šanmovas

(SAN)



Egzaminas išlaikytas! BOSTON, MASS
Visą savaitę Vilniaus sta

dionus, s.porto aikšteles bu
vo užvaldęs jaunimas—dai
liai nuaugę, įdegę saulėje, 
trykštą sveikata jaunuoliai 
ir merginos. Tai — trečio
sios Tarybų Lietuvos spar
takiados finalinių varžybų 
dalyviai, suvažiavę į Vilnių 
iš visos respublikos.. Bėgi
mo takuose, plaukymo ba
seine, plentuose, įvairiau
siose sporto varžybose dėl 
aukso medalių rungėsi dau
giau kaip 2 tūkstančiai 
sportininkų. Tai buvo pa

jėgiausieji iš 300 tūks.tan- 
įfa sportininkų armijos, 
kurie spartakiados metu 
įvairiuose miestuose ir ra
jonuose kovojo už teisę pa
tekti į finalines varžybas. 
Spartakiadoje jėgas išban
dė daugiau kaip dviejų 
tūkstančių respublikos įmo
nių, kolūkių, įstaigų, mo
kyklų atstovai. r” 
siškumo iki šiol dar nežino
jo Tarybų Lietuvos sporti
nė istorija-

Džiugino sporto mėgėjus 
ir spartakiados rezultatai. 
Šios stipriausiųjų apžiūros 
metu buvo pasiekti 38 nau
ji respublikos rekordai, 10 
sportininkų pirmą kartą 
įvykdė TSRS sporto meist
ro normatyvus.

Ne vieno sportininko 
pasiekimai plačiai nuskam
bėjo ir po visą Tarybų šalį. 
Štai vienas geriausių mūsų 
lengvaatlečių Adolfas Va- 
ranauskas spartakiados fi- 
j^dinių varžybų metu nu
stūmė rutulį 18 metrų 60 
centimetrų. Tai naujas Ta
rybų Lietuvos rekordas ir 
geriausias šių metų rutulio 
stūmimo rezultatas šalyje. 
56 metrus 45 centimetrus 
nuskriejo Algimanto Baltu- 
šniko mestas diskas. Šis 
sportininkas šiemet nuolat 
meta diską toliau 56 metrų 
ribos, jis puikios formos, ir 
tai leidžia tikėtis, kad Bal- 
tušnikas pasistengs arti
miausiu laiku susigrąžinti 
sau šalies rekordininko ti
tulą.

Puikiai spartakiadoj pasi
rodė mūsų šauliai. Tarptau
tinės klasės rezultatą pasie
kė kaunietis Jonas Karia. 
Šaudydamas “į bėgantį el
nią” iš 40 šūvių jis surinko 
340 taškų. Vilnietis S. So
bolevas medžioklinio spar- 
tinio šaudymo tranšėjinėse 
varžybose numušė visas 100 
skriejančių lėkštelių, pa
sekdamas absoliutų respubli- 
kos, ir pakartodamas TSRS

pasaulio rekordus. S. 
Sobolevas pagerino dar du 
Tarybų Lietuvos rekordus, 
numušęs 198 lėkšteles iš 200 
(tik viena mažiau negu TS
RS rekordas) ir 294 iš 300 
— dviem mažiau už šalies 
rekordą.

Trečioji Tarybų Lietuvos 
spartakiada nuo ankstesnių, 
skiriasi dar ir tuo, kad fi
naluose gausiai dalyvavo ir 
gražių laimėjimų pasiekė 
jauni, iki šiol mažai žinomi

. sportininkai.
Didelį siurprizą finalinių 

varžybų dienomis pateikė 
Daugų vidurinės mokyklos 
moksleivė Stasė Janauskai- 
tė. Ši šešiolikmetė mergi
na numetė ietį toliau, negu 
pasaulio eksrekordininkė 
Birutė Kalėdienė ir viena 
stipriausių šalyje ietės me
tikių Aldona Stančiūtė. De
šimtokės mestas įrankis 
nuskriejo 50 metrų 98 cen
timetrus.

Naują respublikos mote
rų plaukimo rekordą pasie
te Tarybų Lietuvos moks
leivių rinktinės, dalyvės L. 
Čižauskaitė, B. Sakalaus
kaitė, R. Motiejūnaitė, B. 
Motiekonytė. Estafetę 4 po

100 metrų laisvu stilium jos 
įveikė per 5 minutes 3,4 se
kundės. Jaunučių, mergai
čių ir moterų respubliki
nius rekordus viršijo jau
nutės moksleives Liudmilos 
Dyninos rezultatas, kurį ji 
pasiekė plaukdama 200 me
trų krūtine — 3 minutės 5,1 
sekundės.

Naują respublikos rekor
dą kompleksiniame plauki
me pasiekė Vilniaus poli
technikumo moksleivis Sta
sys Bareika, nuplaukęs 400 
metrų per 5 minutes 39,5 
sekundės.

Išvardinti visus pasieki
mus, kuriuos iškovojo tiek 
jaunieji, tiek vyresnieji 
spartakiados dalyviai — ti
krai sunku. Juk jie džiu
gino spartakiados dienomis 
kiekvienose varžybose. Ga
lima tik viena pasakyti: 

Tokio ma- jaunieji įrodė, kad respub-
likoje auga tvirta meistrų 
pamaina, o meistrai — kad 
jie pasiryžę įrašyti dar ne 
vieną pataisą į šalies re
kordų lentelę.

Stojamasis egzaminas į 
TSRS tautų spartakiadą 
išlaikytas sėkmingai!

Z. Serapinas
Vilnius

in- 
kol 
Ta

Įteikti diplomai
KAUNAS.—“Kolūkio 

žinierius” — šis titulas 
kas skamba neįprastai, 
čiau kasmet vis daugiau ir 
daugiau inžinierių ateina 
dirbti į žemės ūkį.

Lietuvos žemės ūkio aka
demijoje aukštojo mokslo 
baigimo diplomai įteikti dar 
180 inžinierių, kurie dirbs 
žemės ūkyje- Tai mechani
kai, hidrotechnikai, mįškp 
ūkio specialistai. K. T.

HUDSON, N. H.
Mirus

BALTIMORE, MD.

J. A. Antanaitis
Mirė liepos 24 d., 1963. —- Palaidotas liepos 27 d

Juozui Egeriui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, dukrai ir 
sūnui. Taipgi švogeriams, švogerkoms ir visiems 

giminėms, netekusiems brangaus Juozo. O Tau, 
brangus drauge, amžinos ramybės.

S. S. Penkauskai J. D. Lukai
M. žiedelis W. Bredis
J. Juškevich B. A. Chuladai
V. E. Kralikauskai A. Butėnas
II. Žilinskienė V. Grigas
J. A. Kędžiai A. H. Paznokai
J. Blažonis F. P. Buslevičiai
A. M. Kazlauskai K. Simutienė
V. M. Vilkauskai Mrs. Jasley
J. R. Chuladai R. Karsokas
A. Vaišvila J. šleivienė
V. A. Alukoniai P. Milus
A. Banaškevičicnė J. M. Milvidai
A. K asm an W. M. Brown
0. A. Margis J. K. Milvidai
A. 'Zelonis A. O. Vracky
L. Harwood T. Tartoms
Mrs. Lapenas U. J. Daugirdai

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Elenai, sūnui 
Leonardui, marčiai Mildred ir kitiems giminėms.

Mielas drauge, lai būna Tau Park Wood 
kapų žemelė lengva.

J. Pyvarun
J. Stanys
J. K. Deltuvai
P. K. Kupriai
J. Kasper

A. O. žemaičiai
J. P. Rakauskai 
Vin. Galinis 
P. Paserskis 
A. Buckler

Turistų prakalbos
Rugpiūčio 3-čios vakare 

A.L.P. Klube turėjome įdo
mų pasikalbėjimą su šešiais 
iš viešnagės po T. Lietuvą 
grįžusiais turistais. Svetai
nė beveik pilna prisirinko iš 
gimtinės žinių pasiilgusių 
lietuvių. Pusė po šeštos nu
ėjęs jau radau turistus ir 
svečius besivaišinant.

Šis turistams pasitikimas 
įvyko dėka pastangų Jono 
Petrus, Stasio Rainardo, 
Helenos Žekonienės, Karo
linos Kazlauskienės ir Ju
lios Reinardienės. Trys mi
nimos moterys atliko sun
kiausią darbą—paruošė va
karienei maistą; S. Reinar- 
das gaspadoriavo, o J. Pet
rus pirmininkavo.

Susirinkusiems p a v a 1- 
gius, ilgai nedelsiant pirm, 
paprašė publiką pertraukti 
asmeniškus pasikalbėjimus, 
pakvietė Marę Kvetkienę 
sakyti, ką ji matė keliauda
ma po Lietuvą. Galima sa?* 
kyti, kad Marė prisipažino 
ten buvusi, daug ką gra
žaus ir įdomaus mačiusi, o 
apie tai kalbėti paliekanti 
kitiems.

Veronika Kvetkauskienė 
daugiau šnekėjo. Ji sakė 
mačiusi daug visokios sta
tybos. Apie savaitę buvusi 
Druskininkuose, kur ligo
niai gydomi, ir darbininkai 
sveikatą stiprina poilsiau
dami. Dėkojo Laurynui Ka
počiui už malonų suteiktą 
priėmimą... Sakė, kad ji ra
dusi tėviškėje beveik visus 
pasitenkinusius nauju gy
venimu. Ko jiems labiausia 
trūkstą, tai moderniškų 
butų, kurių esą jau nema
žai ir kaime - kolūkiuose 
statoma.

Trečias iš eilės buvo pa
kviestas Pranas Kvetkas

i

Jis labai 
gerai

kai ką pasakyti, 
džiaugėsi įspūdinga, 
pasisekusia, po gimtąjį 
kraštą vertinga kelione. 
Trumpai paržvelgęs virš 
debesų įdomų “kelią”, link
smai nusiteikęs pasakojo 
apie įgytus' įspūdžius. 
Apart kitko sakė jis: 
“Mums nuėjus į koncertą, 
atėjo Tarybų Lietuvos prez. 
J. Paleckis, labai manda
giai ir maloniai mus pa
sveikino”.

Manau, kad Marė ir Pra
nas “Laisvėje” parašys.

Petronė Žukauskienė ne
pakartojo to paties, ką pir
mieji sakė. Ji su pasididžia
vimu kalbėjo apie savo 
gimtąjį Biržų “kraštą”. Bu
vusi ir tame dvare, kur se
niau jai žinomas žiaurus 
grafas gyveno, o dabar ten 
esą įrengti seneliams ir vai
kams prieglaudos namai... 
Biržų mieste esą statomi 
daugiausia 3-jų aukštų gy
venami namai. Net susi
graudinusi pasakojo kaip 
daug naciai, su lietuviškų 
fašistų pagalba, nekaltų 
žmonių išžudė Biržų apy
linkėje ir pačiame mieste. 
Kad atžymėjus šaudymo 
vietą, buvusioje rinkos vie
toje, miesto centre esą 
įrengtos kapinės.

Barbora Macikaitė neno
rėdama kartoti tą, ką kiti 
sakė ar dar sakys, mažai

Paskutinė kalbėtoja buvo 
Helena Tamošauskienė. Ji 
sakė, kad New Yorke, or- 
laukyje, pasitiko ir išleido 
K. Petrikienė, J. Gasiūnas, 
A. Bimba ir kiti niujorkie
čiai, kuriems esanti labai 
dėkinga. Iš ištisos kelionės 
ji turi įdomesnius įspūdžius 
pasižymėjusi, • tikiu, kad 
Helena smulkmeniškai juos 
mūsų spaudoje parašys.

Po turistų kalbų buvo 
klau s i m ų. Susirinkusieji 
daugiausia pageidavo žinių 
apie kolūkiečių gyvenimą, 
nes lankiusieji Lietuvą apie 
kaimą mažai kalbėjo.. Ka
dangi J. Petrus pirmininka
vo, o jis su žmona praeitais 
metais plačiai važinėjo po 
T. Lietuvą ir Lenkiją, tai ir 
į kai kuriuos klausimus 
pats atsakė. Iš turistų 
kalbų publika sup rato, 
kad ten labai gerai... 
Tai viena moteris klausia: 
“Ar galima važiuoti ir ten 
apsigyventi?” Šis klausi
mas sukėlė diskusijas. Čia 
norisi tuo klausimu biskį 
pakalbėti.

Ne nuostabu, jog yra už
sienyje lietuvių norinčių se
natvėje gpįžti į tėvų žemę 
ir ten baigti gyvenimą^ Tik 
nuostabu, kad visą darbin
gą amžiaus laikotarpį pra
leidę svetur, dabar norėtų 
grįžti į Lietuvą ir ten se
natvės pensiją gauti. Atsi
minkime ir tą faktą, kad 
mus Lietuva išauklėjo; kai 
jau buvome naudingi, tai iš 
jos išbėgome į. Ameriką ar 
kitur. Čia atvykę prisidėjo
me prie šios šalies moder
nizavimo... Ji turėtų mums 
pensiją mokėti, neatsižvel
giant, kur pasirinktume 
baigti gyvenimą. Lietuvai 
mes esame skolingi už mūs 
išauklėjimą, taigi, kiek ga
lima, atsimokėkime jai ge
ru, o ne blogu.

Kadangi šiandien yra 
Lietuvoje kitokia santvar
ka, negu kapitalistiniame 
pasaulyje, tas nuolatiniam 
apsigyvenimui sudaro keb
lumų. Tačiau, norintieji 
grįžti į gimtąjį kraštą ran
da būdus... Reikia kreiptis 
į Sovietų ambasadą Wash
ingtone, iš ten galima gau-
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Elizabeth, N. J.
Serga

Antanas Stripeika pasi
davė į Alexon Brother ligo
ninę. Kambario numeris 
yra 340. Kaip ilgai ligoni
nėje bus, tai dar nežinia.

Automobilis parmušė Jo
ną Gradaitį ir skaudžiai su
trenkė. Jis ligoninėje buvo 
per 4 savaites. Dabar jau 
yra namie 1165 Elizabeth 
Ave.

Jonas Sabanskis jau se
nokai serga. Jis yra Scotch 
Plains, N. J., sanatorijoje.

Serga Antanas Pociūnas, 
bet gydosi namie. Jis yra 
LDS 33 kp. narys.

Taipgi LDS kuopos narė 
O. Slančauskienė serga, bet 
gydosi namie.

Visiems linkiu greitai ir 
pilnai pasveikti.

A. Skairius

Binghamton, N. Y.
Liepos 25 dieną Wilson 

Memorial Hospital po ilgo 
sirginėjimo mirė LDS 6-os 
kuopos narė Rozalija Goš- 
tautienė, sulaukusi 80 metų 
amžiaus- Rozalija buvo LDS 
6 kuopos narė nuo pat jos 
įsikūrimo — 1930 metais — 
ir visą laiką buvo jos pa
vyzdinga narė.

Velionė buvo gimusi ir 
augusi Lietuvoje, Gailiūnų 
kaime, Pušaloto parapijoje 
(dabar Panevėžio rajone). 
Amerikoje išgyveno 56 me
tus. Ir visada gyveno Bing- 
hamtone.

Liūdesyje liko duktė Rose 
Hallock ir jos šeima Wash
ingtonville; du sūnūs — 
Stanley ir jo žmona Glo- 
versville, ir Felix Johnson 
City, N. Y., taipgi daug ki
tų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas buvo pašarvotas 
Robert J. Bednarskio kop
lyčioje, 96 Glenwood Ave. 
Pirmadienį, liepos 29 d., 
9:30 valandą ryte, išlydė
ta iš bažnyčios į Kalvarijos 
Kapines amžinam poilsiui. 
Širdinga užuojauta jos 
šeimai ir visiems artimie
siems .

kelias dienas su- 
atostogų Antanas 
Jis praleido kelias

Prieš 
grįžo iš 
Žolynas, 
denas pas savo sūnų Fre
dą, Baltimore, Md. Sakė, 
kad laiką praleido linksmai.

P. Jasilionienė, sugrįžusi 
iš Brockton, Mass., džiau
giasi, kad kelioliką dienų 
praleido labai linksmai, vie
šėdama pas M. Gutauskie- 
nę. Dalyvavo prieš kiek lai
ko įvykusiame piknike Mon
tello j- Susitiko daug seniai 
pažįstamų draugų: dr. J. 
Repšį ir jo malonią žmoną 
Elzbietą, Geo. Shimaitį, 
Jaunutį, K. Sireikienę, K. 
Čereškienę ir daugelį kitų. 
Parvežė ir man daug ma
lonių linkėjimų nuo čia pa
minėtų draugų. Širdingas 
dėkui jums, gerieji draugai, 
už gražų prisiminimą.

Pas A. ir N. Judikaičius 
viešėjo Ona Palionienė, jos 
duktė ir žentas iš New 
Jersey valstijos. Jiems grįž
tant į namus, sykiu su jais 
išvyko ir N. Judikaitienė 
pabuvoti pas juos per ke
lias dienas. Linkiu jums 
linksmai praleisti laiką.

Onyte Wellus

ti atsakymą. Daug žmones 
šneka, o nesikreipia į tuos 
šaltinius - įstaigas, iš kur 
galima gauti teisingus atsa
kymus.

Worcester, Mass.
Truputis iš Aido Choro
Nors daug gražaus darbo 

atlikta, bet dar numatomi 
nauji ateičiai planai- Šiuo 
laiku visi choristai turime 
atostogas, nelaikome pamo
kų iki rugsėjo pradžios. 
Aido choras kas metai su 
pavasariu savo metiniame 
parengime pradeda atosto
gas iki Darbo dienos (La
bor day).

Šiemet metinio parengi
mo proga Aido choras ga
vo dovanų nuo gerųjų me
no rėmėjų po $5; dovanojo 
Karolina Kazlauskienė 
(Boston), Petras Butkevi
čius. (St. Petersburg, Fla.); 
Domininkas Žeme ik i s — 
naują jo rankų darbo mote
rišką rankinuką. Ačiū vi
siems už dovanas, nes tas 
priduoda visiems choris
tams energijos, kuomet tu
rime brangių rėmėjų.

Prieš chorui išeinant ato
stogauti buvo išrinkta ko
misija patiekimui naujų 
planų ateinančiam choro 
veiklos sezonui, nes su at
einančiu (1964) pavasariu 
turėsime pasiruošti Aido 
choro 50 metų gyvavimo 
jubiliejui. Yra dar gyvų ir 
jo tvėrėjų, kurie per 50 me
tų jame dainavo ir daug 
veikė ne tik pačiame chore, 
bet ir bendrai progresyvia
me judėjime.

Būtų dar gražiau, jei nors 
jubiliejiniams Aido choro 
išstojimams pas mus su
mėtė ir visi kartu dainuotu- 
mėm. Ką sakote, visi buvu
sieji choristai?

Rugpiūčio 18 d- spaudos 
piknikas Olympia parke

Tai 
j metais 
J vimų.
gramą

bus paskutinis šiais 
iš didžiųjų suvažia- 
Visą meninę pro- 
atliks Hartfordo 

Laisvės choras vadovauja
mas Wilma Hollis. Taipgi 
turėsime brangią viešnią iš 
New Yorko, kuri dalyvavo 
pasauliniame Moterų Kon
grese Maskvoje ir aplankė 
daug svarbių vietovių mūsų 
tėvų krašte Lietuvoje. Tai 
yra Ieva Mizariene. Ji yra 
puiki kalbėtoja, Čia daug 
apie svarbius ir naujus kū
ryboj įvykius ir užsibrėžtus 
planus mūsų tėvų krašte 
galėsime išgirsti gyvu žo
džiu. Taipgi išgirsime iš 
pasaulinio moterų kongre
so, kokie yra jų planai, ko
kie jų nutarimai, kad ne
įvyktų pasaulinis karas, ir 
kokie yra jų pasiūlymai pa-

WORCESTER, MASS. 

Is
SPAUDOS PIKNIKAS 

visos Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 
ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIŪČIO 18 AUGUST
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
Shrewsbury (Worcester), Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA

Dalyvaus Laisvės Choras 
iš Hartford, Conn.

Kalbės Ieva Mizariene
Ji šią vasarą plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

šaulio žmonijai kovoje už 
taiką.

Taigi mes dar kartą čia 
skaitlingai suvažiavę ne tik 
sustiprinsime mūsų spaudą, 
bet išgirsime irmūsųdarbš- 
čiąsias biteles moteris, ku
rios įdeda tiek daug triūso, 
kad žemėje taiką išlaikyti.

Todėl, plačiosios mūsų 
apylinkės draugės ir drau
gai, kviečiame jus 18 dieną 
rugpiūčio atvykti pas mus. 
Užtikriname, kad mes, kar
tu su visos Naujosios Ang- v 
lijos veikėjomis ir veikėjais, 
jus gražiai aptarnausime, 
kad nė vienas nebūtumėt iš
troškęs ir išalkęs. Lauksi
me!

New Haven, Conn
Padėka

Jonas Rudmon mirė 
1963 metų liepos 23 d.

Tariame nuoširdų didelį 
ir draugišką ačių už gėles, 
kitus užuojautos pareiški
mus ir visiem, kurie bet ku
riuo būdu prisidėjo prie 
laidotuvių. Ačių visiems.

Eva Rudmon, žmona 
Juozas Rudmon, brolis

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Rugpiūčio-August 18 dieną Lais
vės pikniko rengimo komisija ren
gia padėkos pietus aukojusiems ir 
dirbusiems piknike. Taipgi kvie
čiame ir visus kitus “Laisvės” rė
mėjus į šį draugišką parengimą. 
Pradžia 12 valandą dieną, bus P. ir 
K. Kuprių sode, Annapolis Junction, 
Maryland.

Iš Baltimorės važiuokite 1 keliu 
iki 32 kelio, sukite į kairę ir va
žiuokite iki Annapolis Junction.

Komisija (64-65)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, kurie įvyks Rugpiūčio- 
August 17 d., pradžia 5 valandą va
kare, LDS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Rengimo komisija kviečia visus ir 
visas, kaip vietinius, taip ir iŠ apy
linkės, atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Būkime linksmi, kol dar 
gyvi. Rengimo Komisiaj

(64-65)

BALTIMORE, MD.
Po mūsų didžiųjų darbų, kas lie

čia praėjusį “Laisvės” pikniką bir
želio 23 d., ir pasilsėti pravartu.

Tie draugai ir draugės, kurie taip 
nuoširdžiai darbavosi piknike, yra 
kviečiami rugpiūčio 18 d. pas drau
gus P. K. Kuprius susirinkti pra
leisti sekmadienį po gražiais me
džiais tyrame ore.

Atsiveskite ir savo pažįstamus ir 
draugus, nes didesnėj grupėj esti 
linksmiau.

Vietiniams draugams Kuprių so
dyba yra gerai žinoma vieta.

Taigi iki pasimatymo rugpiūčio 18 
dieną. Vinco Duktė (63-64)

HELP WANTED MALE

CARPENTERS WANTED

Good starting rates. 
Camden—Jersey area.

Please call 609-R07-2462
After 7 P. M.

HFr (60-66)

WORCESTER, MASS.



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Ir vėl broliai Mekai

Ir taip jau yra, kad lietu
viai kūrėjai rašo tikrumoj 
jau ne lietuvišką, bet ki
tų tautų kultūrinę kroni
ką. Štai pasiekė naujas bro
lių Mekų organizacijos 
“Vermont Productions.” in
formacinis biuletinis: “Lo
carno Tarptautinis filmo 
festivalis — liepos 28 d. “Si 
dabarinės Burės” premiją 
suteikė “Aleliuja, Kalnai,” 
vieninteliam amerikiečiu 
filmui festivalyje Montrea- 
lyje, Kanadoje, pradedant 
rugpiūčio 2 d. Rugsėjo pra
džioj filmas pakviestas į 
Niujorko filmų festivalį.”

Skaitai šitokias žinias, ir 
kažkaip nesmagu, kodėl to
kios mažos lietuvių tautos 
gabūs žmonės dirba ki
tiems, dėl kitų, ir ne nuo 
šiandien. Ar namuose jie 
neranda suprantančios juos 
visuomenės, ar jie neturi 
sąlygų savitai kūrybai? Juk 
kiekvienas lankęs Lietuvą 
matė, kokias pasigėrėtinas 
kūrybines sąlygas turi pri
pažinti menininkai. Kodėl 
tad jauni lietuviai išeiviai 
verčiau pusbadžiai gyvena, 
bet negrįžta į Lietuvą, į 
savą kino studiją dirbti sa
vo pilnesnei kūrybai, nes ar 
gali būti lengviau kurti, jei 
ne savo žmonių, savojo tau
tinio palikimo aplinkoj ? 
Kai šita tema neseniai buvo 
užkalbintas vienas išeivis 
lietuvis, filmininkas, šis at
vertė “Pergalės” Nr. 6 J. 
Dovydaičio “Žydruosius 
ežerus” ir pasakė: “...ne
pakęsčiau tokių Blažaičių 
kontrolės...” (Dovydaitis 
aprašo ten, kaip biurokra
tas filmo režisierius sudar
ko bet kokią kūrybinę jau
nų filmininkų iniciatyVį.)
“Tėvynės balsas” įdomėja
Kaip matyti iš vokų, “Tė

vynės balsas” dabar ateina 
tiesiai iš Vilniaus, nes se
nasis Berlyno adresas nu
brauktas. Amerikoj nepri
imta, kad organizacijos ar 
įstaigos naudotų šitaip se
nus vokus.

s Lenkams įdomu, 
amerikiečiams—ne

Neseniai teko matyti len
kų kultūrinis žurnalas “Ar- 
gymenty,” kuriame Vytau
tas Sirijos Gira supažindi
na lenkus su Gediminu Ja- 
kūboniu ir jo išgarsėjusia 
Pirčiupio Motinos statula. 
Rašo Gira: “Paminklas 
kaupia savyje visos. Lietu
vos skausmą, širdgėlą, nea
pykantą... Motinos figū
ra ir granito siena puikiai 
įsilieja į Lietuvos lygumų 
peizažą ir sudaro gražų an
samblį.”

Gira, baigdamas straips
nį, išreiškia savo įsitikini
mą, kad apdovanojimas šios 
statulos aukščiausia meno 
premija kartu reiškia, jog 
tai yra apdovanojimas vi
sos lietuvių dailės, turin
čios gilias, senas liaudiškas 
tradicijas. Šis straipsnis 
buvo pasiųstas lenkiškai 
mokantiems amerikiečiams 
susipažinti ir pasinaudoti. 
Laiškas grįžo ant rytojaus 
atgal. Amerikieč i a m s tai 
nebus įdomu, nenaudosim— 
sekė atsakymas.

Politinis apdovanojimas
Neseniai tilpo “Tiesoje” 

(Vilniuje) fotografo N. 
Chrenikovo nuotrauka, ro
danti, kad Antanui Snieč
kui, Lietuvos KP CK pir
majam sekretoriui, 60 me
tų proga TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavad u o t o j a s 
įteikė Lenino ordiną.

“Gražu, gražiau, 
gražiausia”. •.

Gražu, kai mūsų tautie- 
čiai Amerikoje gražiai įsi
kuria, augina pilvukus, pa
togiai gyvena, patriotus 
vaidina, senatvei ruošiasi; 
gražiau, kai jų tarpe dar 
vis atsiranda žmonių, kurie 
jaučia reikalą darbuotis vi
suomenės, savo lietuviškos 
bendruomenės labui; o gra
žiausia, kai poilsio valando
mis nedaugelis iš gabiųjų 
palinksta prie rašomos ma
šinėlės, suteikdami lietuviš
kai kultūrai vėl naujų dei
mančiukų. Ir nesvarbu ta
da, kokios jie dabar pasau
lėžiūros, ar kokį darbą ap
linkybių verčiami jie dirba. 
Štai kad ir nauja lietuviš
kos knygos rinkoj pasiro
džiusi knygelė: “Žmogaus 
genezė,” parašyta Ohio 
valstijos Defiance kolegijos 
dėstytojo Vytauto Kavolio. 
Žmogus, kurį j i s tyrinėja, 
yra Vincas Kudirka, gebė
jęs lietuviškai ano meto 
veiklai atiduoti visą savo 
talentą, visą energiją ir 
sveikatą.

Vytautas Kavolis savo 87 
puslapių knygelę vadina 
“psichologine Vinco Kudir
kos studija.” Joje daug ci
tatų ir išvadų, kurios turė
tų būti įdomios Lietuvos, 
žmonėms. Štai, anot Kavo
lio, metus prieš mirtį “Var
pe” Kudirka rašęs: “...prieš 
70 metų (turėdamas galvo
je gal daugiau tautinę 
veiklą nei klasinę sampra
tą) toks nelygus darbo pa
dalinimas. .. atrodo nesvie
tiškai: iš vienos pusės kele
tas pririštų prie karo dar
bininkų, o .iš kitos—ilga ei
lė tokių, kurie be pasigailė
jimo, begėdiškai ir nesąži
ningai išnaudoja tuos dar
bininkus, užsiv a d u o d a m i 
jais, suversdami ant jų vi
sas pareigas ir visai nenu
simano, kad reiktų nuvar- 
gusiems darbininkams duo
ti nors šiek tiek strėnas ati
tiesti. Kokio vardo verti 
tie, beširdžiai eksploatato
riai ... nesunku numanyti.”

Ir jau tada lietuvių vardu 
Kudirka kaltino “Lietuvos 
šviesuolius” — kaip šian
dien tinka kaltnti tuos 
tūkstančius iš Lietuvos iš
bėgusių kultūrininkų:

“...Kada gi priešai stvėrė 
draskyt mus apnikę, 

Jūs, kaip niekšai, pabėgot 
mus vienus palikę!”

Ir dar reiktų pridėti ne 
tik pabėgot, bet dar perse- 
kiojat tuos^ kurie norėtų su 
savo tauta, liaudim kuo ar
timiausiai broliautis, kur 
jie begyventų.

Kavolis aptaria Kudirką
Vinco Kapsuko-Mickevi- 

čiaus bendraamžį Vytautas 
Kavolis, baigdamas, šitaip 
aptaria: “... Kudirka, nu
kamuotas. ligos ir apkrau
tas ' energiją išsemiančių 
smulkių darbų gausybe, 
provincijos miestelyje, gy
venusiam “slieko gyveni
mu”. .. ne tik nepalūžo, bet 
sustiprėjo. Ir tai jau yra 
žmogiška misterija. Ku-| 
dirka buvo savo gyvenimo 
menkinamas, bet jis nesu- 
menko. Negalėjo jam ir jo 
pozityvistinis tikėjimas duo
ti gilesnės pasaulėžiūrinės 
vizijos, nes pozityvizmas 
tėra veiklos programa. Ku
dirka gyveno savo neramu
mo energija ir savo įsipar
eigojimo jėga. Jisai sau su
kūrė jokiai doktrinai neat- 
sidavus-io, iš individualios 
sąžinės ir sąmonės be ga
lo ištvermingai dirbančio, 

laisvo intelektualo vaidme
nį, ir šiam vaidmeniui išli
ko ištikimas, kai ištikimybė 
laisvai pasirinktajam atro
dė sunkiausiai išla i k o m a 
dorybė...”
Kudirka nebuvo nihilistas

’“Kudirka stovėjo ne prieš 
Nieką, bet prieš Nežino
mybę,” rašo toliau Kavolis, 
išeivijoje taip pat “Metme
nų” žurnalo redak torius, 
“kurioje žmogus gali išskai
tyti tai, kam jis pajėgus. 
Tikėjimas yra Visko įkur
dinimas Nežinomybėje. Tai, 
ko negalima žinoti, bet kuo 
tikima, tampa visų svar
bi a u s i a. Ir savo svar
biausiam žmogus atiduoda 
save. Gyvenimas prasmin
gas, kai jis atžymimas ko
kia savęs dovana. Nelieka 
jis tuščias, nes jį persunkia 
pastanga. Nelieka bepras
mis., nes tampa ištisu tkiė- 
jimo reiškimu, savimi pri
pildančiu kasdienybe.”

žmogus turi tikėti
“Brangūs yra šitokie 

žmonės (kaip Kudirka) ne 
savo laimėjimais, bet savo 
aukomis. Žmogus gali au
koti savo egzistenciją tam, 
kuo jis tiki, be jokio pasi
dirbto “užtikrinimo,” kad 
jo. tikėjimas vienintelis tik
ras. Žmogus gali aiškiausią 
ir artimiausią dalyką — pa
tį save — padovanoti la
biausiai abejotinam—pačiai 
Nežinomybei, kurioje jis 
sukuria savo vietą. Žmo
gus gali tikėti. Ir dėl to 
mes tikime žmogum.”

Negali atvykti, bet 
neužmiršta darby

Ilgametis Brooklyno gy
ventojas Klemensas Dep- 
sas ir po apsigyvenimo toli 
Ilgojoje saloje vis būdavo 
dažnus dalyvis brooklyno 
pažangiečių lietuvių veiks
muose. Pastaruoju metu jo 
pasigedome. Atsiųsdamas 
“Laisvės” preso pataisoms 
(ir kitiems svarbiems rei
kalams paramos), d. Dep- 
sas rašo:

“Turiu prisipažinti, kad 
liepos mėnuo man buvo la
bai nesmagus, turėjau ke
lias širdies atakas. Dabar 
nėra taip blogai, bet paren
gimus lankyti negalima.

Linkiu jums visiems viso 
gero.

K. Depsas”
Linkime d. Depsui sustip

rėti ir daugelyje darbų dar 
asmeniškai dalyvauti.

S.

Iš atostogų
Jauniausieji atostogauto

jai laisviečiams rašo:
Kaip einasi jums? -Mes 

jaučiamės puikiai. Buvoja
me netoli rezervuaro, eisi
me žuvauti, šiandien va
žiuosime į Saratogą.

Konradas ir Povilas

Toje pačioje New Yorko 
valstijos kalnų srity, kur 
atostogavo Povilo ir Nelės 
Ventų šeima, taipgi poil
siavo Valentina Nevins su 
dukrelėmis Diane ir Joyce.

Darbščios aidietės Nelė 
ir Valentina po smagaus 
poilsio, tikimės, su nauja 
energija vėl stos į Aido 
choro darbus, kurie iš pat 
sezono pradžios šiemet ža
da būti gausūs. D-ė

Mineola, N. Y. — Nassau 
apskrityje suimta penki po
licininkai, kurie vogė radi
jo, televizijos ir kitokius 
aparatus. Pas juos surasta 
$10,000 vertės vogtų daik-

LAISVĖS REIKALAI
Sužinoję mūsų gerieji skaitytojai,;kad sugedo spau

dos presas—tuoj atėjo į pagalbą finansiškai. Prašome 
pasiskaityti. z

Per J. žebrį, Cleveland, Ohio, gauta $15. Aukojo:
J. Raulinaitis ............................. $5.00

Po $1: J. Eitutis, A. Jesunas, J. Žebrys, A. S., A. 
Mockaitis, J. Bekenis, J. Rudis, E. Huntz, M. Martin, 
P. Nemura.

S. F. Smith, Los Angeles, Calif., prisiuntė $33. Au
kojo:

ALDLD 145 kp........................... $15.00
Chas. Lewis ................................. 5.00
C. Pečulis ................................. 3.00
A. Tai an ....................................2.00
M. G erai t ................................. 2.00
J. Norkus ................................. 2.00
S. F. Smith ................................. 2.00

Po $1: G. ir A. Bernotai ir A. Grigaitienė.

Per A. Bimbą gauta $8Ž (per pietus pas Mureikus,
Milford, Conn.), aukojo:

Ona Visockienė, Kensington ... $20.00 
L. ir J. Žemaičiai, Hartford .... 10.00 
Bevardis ..................................   10.00
J. Tumosa, New Haven ............. 10.00
Už kalifornietės dovaną ............. 7.00
K. Jankeliūnienė, Waterbury .... 5.00
A. Švėgžda ................................ 5.00

< L. Butkevičienė, Hertford .......... 5.00
> V. Jokubonis, Waterbury .......... 5.00

( A. Mureikienė ............................ 5.00

Nuo kitų prietelių gauta sekamai:
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa............................. $25.00
Wm. Degutis, Albany, N. Y.......................  20.45
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y.........10.00
Anna Philipsie, Stamford, Conn...................... 10.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn............................. 8.00
Mary Kvetkas, So. Boston, Mass..........................6.00
J. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y. .'........................ 6.00
Pittstonietis ..................................................... 5.00
Steponas Saldauskas, Cleveland, Ohio ........... 5.00
Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
K. Mažeikienė, Jersey City, N. J. . .. . ................ 5.00
Mary Witkus, Kearny, N. J............................... 5.00
P. Bechis, Great Neck, N. Y. .............................. 5.00
Albina Vaznienė, Richmond Hill, N. Y............ 5.00
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
K. Depsas, Mastic Beach, N. Y......................... 5.00
A. Kaladzinskas, Rumford, Me.........................  4.00
M. ir A. Valilioniai, Ft. Lauderdale, Fla.......... 4.00
A. Velička, Albertson,'N.‘ Y. ............................. . 3.00
B; K’alušes, Fitchburg; Mass............................ 3.00
B: Yurkbriis, Kulpmont, Pa..............................  3.00
A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y. .................   3.00
J. Alonis, Brooklyn, N. Y. . L.. ;.........       2.00
Albinas Bepirštis, Brooklyn, N. Y...................... 2.00
K. Dzevecka, Cedarwood Park, N. J....................2.00
K. Mugianis, Oakland, Calif. ............................ 2.00
EL Fisher, Great Neck, N. Y. ..........'...... 2.00 
J. ir U. Daugirdai, Lowell, Mass. .......................2.00
Po $1: W. J. Masilan, Ellensburg, Wash.; Mary 

Stolpin, Flint, Mich.; Wm. Delnicki, Bridgeport, Conn.; 
O. Lukauskienė, Great Neck, N. Y.; Ig. Urbon, Miami, 
Fla.; S. Rainard, Dorchester, Mass.; Andrew Stenes, 
Bronx, N. Y.; J. Kanišauskas, Baltimore, Md.; E. Gavė
nas, Pittsfield, Mass.; Marcelė Green, Worcester, Mass.; 
M. Szoblinskas, White Plains, N. Y.; Anna Quater, New 
York City; V. Gustaitienė, Philadelphia, Pa.; Ona Zei- 
dat, Brooklyn, N. Y.

lElsame labai dėkingi viršminėtiems už prisidėjimą 
prie preso pataisymo išlaidų. Pataisymas kainavo labai 
daug, bet tikimės, .kad ateis į pagalbą dar kiti gerieji rė
mėjai, kurie supras reikalą ir nuoširdžiai suteiks savo 
pagalbą.

“Laisvės” Administracija

KVIEČIA Į LDS APSKR. > 
METINĮ PIKNIKĄ

Didžiojo New Yorko ir, 
artimojo New Jersey LDS i 
apskrities komiteto rengia
mas piknikas įvyks rugsėjo 
1-mą (sekmadienį prieš La
bor Day).

Niujorkiečius į pikniką 
nuvežti jau pasamdytas di
delis busas. Jis išeis nuo Li- 
tuanica skveruko 12:30 va
landą pietų metu. Bilietas 
(round trip) $1.75. Reikia 
užsisakyti iš anksto.

Bilietus galite įsigyti pas 
Marijoną Kalvai tienę, taip
gi galima užsisakyti pas Li
liją (darbo dienomis): 
telefonas: Michigan 1-6887.

LDS kuopų nariai ir bi
čiuliai prašomi tuojau užsi
sakyti buse vietą ir tuomi 
užtikrinti linksmą brookly- 
niečių būrį piknike.

I^om.

New Yorkas. — Per tris 
dienas iš šio uosto į Europą 
išplaukė trylika laivų su 
13,740 keleivių.

Dar viena šauni 
išvyka į pajūrio parką

LLD 185 kp. turės dar 
vieną malonų išvažiavimą į 
gražųjį pajūrio parką. 
Įvyks rugpiūčio 25 d. Bus 
pateikta karšti paukštienos 
pietūs. O vakare bus karš
tų dešrelių. Visus mylin
čius malonius išvažiavimus 
kviečiam užsisakyti vietą 
pas šiuos veikėjus: V. Vens- 
kūnas, K. Briedis, J. Za. 
j an, A. Mikalaus ir J. Gry
bas.

Kuriems reikalinga nu
važiavimo priemonė, tai bus 
parūpinta.

LLD 185 kp. sekr. J. G.

Rugpiūčio 28 diena Niujorku 
bus Laisves diena

Sakoma, Niujorko miesto 
majoras Wagneris š. m. 
rugpiūčio 29 dieną paskelbs 
Laisvės dieną mūsų mieste.

Kai kurie visuomenės vei
kėjai nori, kad prezidentas 
Kenedis tą dieną paskelbtų 
Laisvės diena visoje šalyje.

Young Men’s Christian 
Association nacionalinė ta
ryba pareiškė, kad rugpiū
čio 28 d. tos organizacijos 
visi skyriai bus uždaryti, 
kad organizacija minėtą die
ną švęs, pagerbdama Ver
gų Išlaisvinimo Proklama
cijos pasirašymą. Minėtos 
organizacijos valdyba užgy- 
rė žygį į Washingtoną .

Komitetas, kuris organi
zuoja Žygį į Washingtoną, 
gauna žinių iš daugelio 
miestų, kad ten užsamdomi 
specialūs traukiniai ir auto
busai vežimui į Washingto- 
ną žmonių.

Iš Bostono jau pasiekė dau
giau kaip tūkstantis žmo
nių maršavimui į Washing- 
toną.

Tie bostoniečiai ir apylin
kės žmonės, kurie žada Wa- 
shingtonan vykti, tegu už
siregistruoja komiteto raš
tinėje, 451 Massachusetts 
Ave., Bostone.

Pittsburgiečiai, rūpinki
tės susisiekti su vietos mar- 
šavimo organizatoriais, kad

FILMAI
FOR LOVE OR MONEY

Turtinga našlė (Thelma 
Ritter), sugalvoja, kad jos 
3 dukterys turi apsivesti 
tik su jai patinkančiais ir 
nužiūrėtais kavąlier i a i s. 
Tuo tikslu ji pąsaųido ad
vokatą (Kirk Douglas), 
kaįjis ątljųių visas, .taip 
sakant, pįršjybas^su numa
tytais kanąicĮataiš, ,

Višaę filmas tęsiasi, puęš- 
njųose New Yprkp butuose, 
kur minėtas advokatas baų- 
do visas tris poras drauge 
suvesti. ’ J

Filmo, pabaigoje matome, 
kad motinos tikslas tapo at
siektas; ‘Ji turi visus tris 
numatytus žentus, tarp ku
rių yra ir pats advokatas.

Pasirodo, kad motina mo
kėjo sudoroti ir tą patį vik
rųjį advokatą.

Tuščias dalykas. Turtin
ga našlė užsimanė sutvar
kyti savo palikimą taip, 
kaip ji norėjo, nusipirkda
ma visus tris savo žentus.

“For Love or Money” da
bar rodoma RKO Palace, 
Broadway ir 47th St.; 
Trans-Lux kinoteatre Lex
ington ir 52 St. Manhattan 
ir RKO Albee, Fulton ir 
Dekalb, Brooklyne.

H. F.

Londonas. —- Anglija pra
dėjo statyti lėktuvnešį, ku
ris bus 50,000 tonų įtalpos. 
Laivo pastatymui bus ' iš
leista $168,000,000. 

Piknikas Pas Čiurlius
Pattenburge, N. J.

Samdykitės busus, pasišmaruokite savo mašinas 
ir sekmadienį —

Rugsėjo 29 September 
važiuokite į pikniką, kuris bus laikomas dailiame 

ir gražiame sode pas Čiurlius
Ręngėjai prašo organizacijų tą dieną nieko ne- ‘A 

rengti ir jų narius kviečia į linksmąjį pikniką 
, pas čiurlius

...Saulės paros nevienodai 
ilgai trunka. Trumpiausios 
ir ilgiausios Saulės paros 
skirtumas yra 51 s. Taip 
yra todėl, kad Žemė sukasi 
aplink Saulę ištęstos elip
sės orbita ir dėl to jos grei
tis skirtinguose orbitos taš
kuose yra nevienodas. 6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 13, 1963

galėtumėt laiku užsiregist
ruoti ir rugpiūčio 28 d. vyk
ti Washingtonan.
f Niujorko miesto AFL-CIO 
veikiantysis komitetas ofi
cialiai užgyrė prezidento 
Kenedžio pasiūlymą Kon
gresui dėl Civil Rights įsta
tymo pravedimo, garantuo
jančio negrams pilietines, 
žmogiškas teises.

Ateina žinių iš visokių 
miestų, kur darbo unijos, ne 
tik pasisakė už prezidento 
pasiūlymą Kongresui, bet yr 
organizuoja autobusus My
kimui į Washingtoną rug
piūčio 28 d.

Milžiniškas visoje šalyje 
sąjūdis už negrams laisvę,- 
už darbus, už demokratiją!

Kadangi Žygiui į Wash- 
ingtoną rengti organizaci
nis komitetas stokuoja lėšų, 
tai jis tuoj Harleme suruoš- 
didžiulį koncertą, kurio vi
sas pelnas eis tam tikslui- 

Kai kurie patys įžymiausi 
aktoriai — scenos, filmų ir 
televizijos. — aktoriai—pa
sižadėjo koncerto progra
moje dalyvauti, nieko už tai 
iš rengėjų neimant.

Lietuviai, nežiūrint, kur 
jie begyventų, privalo prisi
dėti prie šios milžiniškos 
kovos, kurią šiuo metu neg
rai veda už laisvę, už dar
bus. Ns.

Hartford, Conn.
Atlankykime draugus; Įva
žiuokime į spaudos pikniką 

Worcester, Mass.
Susirgo drg. Z. R. Yuška, 

ilgametis “Laisvės” skaity
tojas, ALDLD 68 kp. ir ki
tų pažangių ' draugijų na
rys.'Vėlinam draugui grei
tai susveikti ir vėl dalyvau
ti su mumis. Jis'gyvena sy
kiu'Su savo sūnumr ir mar
čia Holcomb St.; R. F. D., 
2, Granby, Conn.

' ’. U - ■ > y - "

Worcesteryje įvyksta pa
žangių žmonių spaudos pik
niką. . Ten suvažiuos lietu
viai iš visos Naujosios An
glijos, New York nr New 
Jersey valstijų. Labai ge
ras laikotarpis^ beveik visur 
dirbtuvės užsidaro atosto
goms. Bus gerų progų su
sitikti seniai matytų ar vi
sai nematytų draugų, o vi
siems žinoma, kad Worces- 
teryje parkas yra gražiau
sias naujojoje Anglijoje.

Piknikas įvyks sekmad&- 
nį, rugp. 18 d. Iš Hartfordo 
didžiulis busas išeina roto 
157 Hungerford St. 12:30 
pietų metu. Susirinkite lai
ku.

Pigus važiavimas, tik 
$1.50 į abi puses.

Laisvės choras ten irgi 
dainuos. J. žemaitis

Detroitas. — 1963 metais 
jau pagaminta 4,686,000 
naujų automobilių.




