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% KRISLAI
Jų “demonstracija”.
Jsipirkęs garbėtroška.
Lituanistinės mokyklos.

Balti šovinistai ir negrų 
rasės kova už lygybę

Likviduoti karines
bazes užsienyje ,•f?.

Ginklai pasensta pirma, negu 
jie būna pagaminti

Pranašo žodžiai.

Rašo R. Mizara

Prieš porą savaičių Toronte # ..
įvyko “Pasaulio Lietuvių Ben- pietinėse valstijose jau ge- 
druomenės” (koks naivus pa
vadinimas!) antrasis suvažia
vimas. “Bendruomenė”—kle
rikalų padaras, bet veržiasi į 
ją ir smetonininkai.

Buvo nudundėjusios ten ir 
“Vienybės” moterys, ir jos 
rašo, kad “graži lietuvių de
monstracija įvyko lietuvių ka
tedroje.” Aišku, toji katedra 
ne lietuvių, o airių.

Kokia ten galėjo būti “de
monstracija”? Poteriauti kiek
vienas gali ir namie arba “sa
vo” bažnyčioje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos 
konferencijoje sakė, kad

Įdomu tai, kad į Bendruo
menės naująją valdybą įeina 
ir Juozas Bachunas, “lietuviš
kas kapitalistas”, “žadėjęs 
savo metinę $4,000 auką Ben
druomenės centro reikalų 
tvarkymui, o savo atliekamu 

4|)aiku ir lėšomis lankyti lietu
sius įvairiose pasaulio šaly-

Taip, J. Bačiūnas—didelis 
garbėtroška, mėgsta keliauti 
ir didžiuotis. Ir čia, anot 
“Vienybės”, 
kęs sau pirmininko vietą. Nie
ko tokio: duos daugiau Ben
druomenei, mažiau teks sme- 
tonininkų laikraščiui Cleve- 
lande.

ra pradžia padaryta bend
roms baltųjų ir negrų mo
kykloms. Jis sveikino tuos 
pietiečius valdininkus, ku
rie laipsniškai nugali segre
gacijos jausmą ir pradeda 
bendrauti su JAV federa- 
line vyriausybe integraci
jos reikalais.

Kenedis sakė, kad dar 
bus daug darbo, kol galuti
nai bus nugalėta žalingoji 
segregacija, nes ir dabar 
mokykloms atsidarant virš 
150 miestų įvyko baltųjų 
šovinistų pasipriešinimai.

Birmingham, Ala. — Bal
tieji teroristai metė bombą 
į negrų bažnyčią, kurioje 
buvo apie 400 vaikų. Ketu
rias mergaites užmušė ir 
apie 20 vaikų sužeidė.

Teroristai nušovė 13-kos 
metų negrų berniuką—Vir-- . .A*

jis bus nusipir- gjją Wadę, kada jis važia-

Suvažiavime d-ras J. Puzi
nas darė pranešimą apie litu
anistines mokyklas.

“Visokio pobūdžio lituanis
tinių mokyklų“, sakė jis, ”19- 
61—1962 mokslo metais JAV 
buvo 43 su maždaug 2,500 
mokinių ir apie 162 mokomo
jo personalo nariais...”

Didelė dauguma tų mokyk
lėlių susirenka vieną kartą 
per savaitę — šeštadieniais.

Tai lašas jūroje, palyginti 
su JAV lietuvių skaičiumi. J. 
Puzinas priminė ir kitą būdin
gą dalyką: “JAV lituanisti
nes mokyklas lanko tik apie 
8 procentai visų naujųjų (di
pukų) jaunimo!..”

Prelegentas dėl to sako: 
įkaitė visu svoriu krinta tė

vams, kurie yra atsakingi už 
Mlavo vaikų tautinį auklėjimą.”

vo dviračiu.
Atvyko JAV federalinės 

valdžios tyrinėtojai. Įmies^ 
tą dar prisiuntė 300 vals
tijos policininkų. Negrų 
žmonių yra baisus pasipik
tinimas prieš teroristus.

NUSIŽUDĖ MERGINA
Conventry, Gonn. — Pen

ny Ambrose, 17-kos metų 
amžiaus, mergina, gabi 
smuikininkė, nusižudė. Po 
praktikų nuėjo į automo
bilio garažą, paleido motorą 
veiklon ir užduso nuo nuo
dingų dujų.

Sako, kad smuikuoti mo
kėsi nuo 7-rių metų am
žiaus ir turėjo gero pasise
kimo. Nusižudymo priežas
tis dar neišaiškinta.

Nesakyčiau, kad tik tėvų 
kaltė. Didesnė kaltė yra 
“veiksnių”, kurie Tarybų Lie-

Atvyko negrų vadas dr. ku- 
kunigas M ia r t i n Luther 
King ir ragina negrus su
silaikyti nuo keršto.

Tuscallosa, Ala.—Baltie
ji šovinistai sumušė tris 
negrus studentus. Vietinė 
policija matė, bet negynė 
negrų.

Birmingham, Ala. — Virš 
2,000 baltųjų studentų de
monstravo prieš integraci
ją mokyklose. Jie nešė 
konfederatų vėliavas, tai 
yra tokias, su kokiomis 
1861-1865 metais pietiečiai 
kariavo prieš JAV federali- 
nę valdžią.

Alabamoje keturių miestų 
baltieji paskelbė boikotą 
mokykloms.

Alabamos gubernatorius 
G. C. Wallace buvo pašau
kęs į Birminghamo miestą 
virš 400 Nacionalės gvar
dijos karių veikti prieš 
negrus. Bet JAV preziden
tas Kenedis, kaip vyriau
sias militarinių jėgų ko- 
inandierius, išleido patvar
kymą, kad gvardiečiai pęr- 
imamf į federalinės armijos 
komandą, tai yra, turi gel
bėti kovai prieš pietų bal
tus šovinistus.

“BUS ANTRASIS 
ALŽYRAS”

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Alex Quaison-Sakey, Ganos 
atstovas, sakė, jeigu Angli
ja nesuteiks Rodezijai lais
vės, tai ten bus “Antrasis 
Alžyras,” tai yra, kelerių 
metų karas.

Pietryčių Afrikoje Angli
ja valdo dvi Rodezijas, ku
rios užima 437,900 kvad. 
mylių plotą ir turi 6,000,- 
000 gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO
Roma. — Sardinijoje vai- 

tuvą visaip žemina, niekina, kas grybaudamas rado se- 
vaikus, novės miesto liekanas. Pro- 

ir tėvus_ lietuvybe,! fesorius Moscati, iš Romos
Norint suinteresuoti 
jaunimą f 
reikia patiems mylėti ir gerb
ti savo tautą, statančią naują, 
šviesų gyvenimą!

Reikia sumegzti juo tamp
resnius kultūrinius ryšius su 
mūsų gimtąja žeme, su josios 
žmonėmis.

Bendruomenė, d-re J. Puzi- 
nai, to nesiekia. Jon prilindę 
visokių politikierių, kurie gy
vena iš melo. Lituanistines 
mokyklėles jie taip jau nau
doja savo tikslams.

universiteto, mano, kad 
miestas buvo apie 
gyventojų.

4,000

Tokio.—Kinijos ir 
nijos srityse siaučia 
nas. Formozoje žuvo apie 
100 žmonių, Japonijoje—40.

Japo- 
taifū-

“Jei didysis mūšis už 
gaus teises, prieš skurdą, prieš 
ligas, prieš rasinius prietarus 
bus laimėtas, tai jis bus lai
mėtas ne mūsų, o tik mūsų 
anūkų laikais. Mūsų laikais 
bus tik mūšio dulkės ir krau
jas, o jų—pergalės dovana...’”

Taip 1912 metais rašė įžy
musis amerikinis mokslinin

kas, istorikas d-ras W. E. B. 
DuBois. Tai pranašo žodžiai.

mirė š. m. rugpjūčio 28 d. 
ryte Ghanoje. O Washingtone 
tą pačią dieną įvyko istorinis 
žygis už laisvę ir darbus.

zmo-

Rašydami apie negrų veda
mas kovas jūsų miestuose, ne
vadinkite negrų “juodukais”, 
nors tai nekaltas pavadini
mas. Negrus vadinkime neg
rais.

Kitas dalykėlis: kaip rašyti 
Miami miestą? Man rodosi, 
jį linksniuojant, reiktų, pavyz
džiui, rašyti ne “Miamėje”, 
ne “Miamės”, o Miamyje, 
Miamio. Kitais žodžiais: rei
kėtų tą miestą “suvyriškinti.

Draugai korespondentai!

Mes labai džiaugiamės, kad 
per visą mieląją vasarėlę mū
sų draugai korespondentai 
nepadėjo plunksnos į šalį, bet 
rašė ir teberašo. Dėkojame, 
labai dėkojame, draugai!

Ženeva. — 18-kos valsty
bių nusiginklavimo komite
to posėdyje pirmininkavo 
Bulgarijos atstovas K. Lu- 
kanovas.

Čekoslovakijos atstovas 
Simovičius kalbėjo apie ka
rines užsienio bazes sveti
moje teritorijoje. Jis tarp 
kitko pabrėžė, kad Vakarų 
Vokietijoje esančios kari
nės NATO šalių bazės yra 
vienas iš įtempimo šaltinių 
Centrinėje Europoje, kelia 
nuolatinę grėsmę Čekoslo-' jonuose.

vakijai ir kitoms šio rajono 
šalims.

Kalbėdamas Bulgarijos 
delegacijos vardu, Lukano- 
vas parodė, kad, įvykdžius 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mą likviduoti karines užsie
nio bazes svetimoje terito
rijoje (kartu sunaikinus
branduolinio ginklo gabeni- Ivimo srityje eina baisus 
mo priemones), sustiprėtų |lenktyniavimas ir skubus 
taika, būtų pašalinta agre
sijos grėsmė, įtempimo židi
niai įvairiuose pasaulio ra-

Washingtonas. — United 
States Depts, of Army, 
Navy and Air Forces pa
skelbė įdomų dalyką, kad 
Pentagonas išleidžia bilijo
nus dolerių ginklų gamini
mui, o tie ginklai pirmiau 
pasensta, negu jie būna pa
gaminti. Mat, apsiginkla-

nors jau buvo išleista $387,- 
000,000.

Nuo 1957 metų buvo ban
doma pasigaminti toli sie
kiančias “Navaho” rake
tas. Visokiems bandymams 
išleido $680,000,000 ir tiks
lo nepasiekė.

Panašiai atsitiko su ga
minimu tanko “M-103” ir 
su daugeliu kitų ginklų.

Ankara.— Turkų teismas 
nuteisė 166 studentus 
už dalyvavimą suokalbyje 
nuversti valdžią; 75 studen
tai nuteisti po ketverius 
metus kalėjimo, o kiti po 
mažiau.

Bloemfontein, Pietų Afri
ka.—Čionai apginklavo re
volveriais virš 30,000 baltų
jų moterų, kad jos “galėtų 
suvaldyti negrus.” Pietų 
Afrikos Respublikoje eina 
žiaurus negrų persekioji
mas.

Paryžius. — Pirėnų kal
nuose, netoli Ispanijos, su
sidaužė Prancūzijos lėktu
vas, kuriame žuvo 36 ang
lai turistai ir 4 lėktuvo 
įgulos nariai. Lėktuvas at
simušė į 5,000 pėdų aukščio 
kalną.

Londonas.—Indijos prem
jeras Nehru prisiuntė laiš
ką Macmillanui, kuriame 
sako, kad Indijai jau ne- 

u verta daugiau tartis su Pa
kistanu Kašmyro klausimu.

Pripažinti abidvi 
Vokietijas

New Yorkas. — W. H. 
Bittel, Oxford universiteto 
narys, iš Anglijos, parašė 
laišką “The New York 
Timesui” Vokietijų reika
lais. i

Bittelis rašo, kad per 27- 
rius metus Vokietija du 
kartus buvo, užpuolus Rusi
ją. Jis nurodo, kad Rusi
jos žmonės niekados nesu
tiks, kad būtų- • suvienytos 
abidvi Vokietijas, tai yra 
Vakarų Vokietijos forma, 
kas duotų vokiečiams progą 
trečią karą pradėti prieš 
Rusiją.

Jis sako, kad geriausiai 
būtų, jeigu JAV pripažintų 
dabartinę padėtį, tai yra, 
abidvi Vokietijas ir vakari
nį Berlyną, kaip “trečią,” 
tai yra nep r i k 1 a u s o m ą 
miestą.

Bėga ir iš Vakarų 
Vokietijos

Amerikoje komercinė 
spauda rašo tik apie per
bėgimus iš Rytų Vokieti
jos į Vakarų Vokietiją. 
Bet TASS ir ELTA žinių 
agentūros iš Berlyno štai 
kokią žinią padavė:

Tik per vieną savaitę — 
nuc š. m. rugpiūčio 16 d. iki 
22 d. — iš Vakarų Vokie
tijos į Vokietijos Demokra
tinę- Respubliką perėjo~-229 
žmonės. Vis daugiau Va
karų Vokietijos gyventojų 
persikelia į Vokietijos De
mokratinę Respubliką kar
tu su savo šeimomis. An
tai pirmajame 1963 metų 
ketvirtyje į VDR perėjo 
209 šeimos, jų tarpe 527 
vaikai. Antrajame ketvir
tyje šis skaičius padidėjo 
iki 321 šeimos. Pirmosio
mis rugpiūčio dienomis į 
VDR perėjo 11 šeimų 
vaikais.

su

vis naujesnių, moderniškes- 
nių gaminimas. Čia sumi
nėsime tik keletą “pasenu
siu” ginklu.

1962 m. Pentagono gene
rolai priėjo išvados, kad 

•“Skybolt” raketos jau pa- 
Iseno ir neatitinkamos. Jos 
buvo išimtos iš apsiginkla
vimo, kuomet jų buvo tik 
baigiama dar gaminti u ž 
$353,000.000.

Per dešimt metu Penta
gonas siekė pagaminti ato
minės jėgos bombonešį. 
Tam tikslui buvo išleista 
virš bilijono doleriu, o šie
met jau nuo projekto atsi
sakė.

Nuo 1959 m. karinis lai
vynas gaminosi “P-6-M” 
specialu bombonešį, bet šie-1 ir Kubai, jeigu jų santy- 
met priėjo išvados, kad jo kiai susi normalizuotų, 
projektas jau pasenęs, ir | taipgi tas sutvirtintų pa- 
atsisakė nuo gaminimo, saulinės taikos reikalus.

Magadišius.—Samalis tik 
prieš porą metų gavo ne
priklausomybę, o dabar jo 
premjeras A. A. Šermarke 
kalba už šalies apsiginkla
vimą.

Samalis yra pietryčiu Af
rikoje. Jis užima 262,000 
kvadratinių mvlių plotą ir 
turi tik 2,000,000 gyvento
ju.

Maskva. — Tarybų Są
junga padarė pastabą 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei. kuri nenori Kubos 
valdžios priimti parašo po 
Maskvos sutartimi. Kartu 
TSRS sako, kad geriau bū
tų Jungtinėms Valstijoms

Atsidaro Jungtinių 
Tautų asamblėja

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Antradienį, rugsėjo 17 die
ną, atsidaro Jungtinių Tau
tų asamblėjos posėdžiai. 
Atidaryme kalbės Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Kenedis.

Asamblėjoje dalyvaus ir 
Jugoslavijos prezidentas 
Tito.

Tarybų Sąjunga pasiūlė 
pakeisti Saugumo Tarybos 
šešių narių rinkimą, kad 
visos pasaulio dalys būtų 
atstovautos, tai yra, rinkti 
po vieną iš: Afrikos, Azi
jos, Rytų ir Vakarų Euro
pos, Lotynų Amerikos ir 
Vidurinių Rytų. Kiti yra 
pastovūs penki nariai nuo: 
Anglijos, Prancūzijos, Ki
nijos, JAV ir TSRS.

ACW unija prieš 
japonų prekes

New Yorkas. — ACW 
kriaučiai išstojo prieš įveži
mą iš Japonijos gatavų 
drabužių ir audinių.

Amalgamated Clothing 
Workers unijos prezidentas 
J. S. Potofsky sako, kad 
1962 metais iš Japonijos 
buvo įvežta 287,000,000 
mastų audeklo, 4,584,000 
suknelių ir 12.000,000 vy
riškų ir moteriškų kelinių.

Kriaučių vadai sako, kad 
taip didelis įvežimas iš Ja
ponijos drabužių sumažina 
Amerikoje kriaučiams dar
bus.

PIETŲ AMERIKOJE 
VEIKIA NACIAI

Sandiago, Čilė. — Čionai 
smarkiai pradėjo veikti hit
lerininku partija, kuri va
dinasi Čilės Nacionalinė so
cialistų partija. Jos vadas 
Franz Pleiffer-Richter pa
reiškė: “Mes prieš komu
nistus ir prieš žydus.”

Kiti partijos vadai yra 
generolas Haracio Gamboa 
ir buvęs katalikų vadas A. 
Zamora. Nacistų veikla pa
didėjo ir kitose P. Ameri
kos šalyse.

NEPAVYKO SUOKALBIS
Brasilia. — Čionai, Bra

zilijos sostinėje, grupė re
zervo karininkų buvo už
grobę karo laivyno minist
ro narna ir pasiskelbę val
džia. Valdžiai ištikimi ar
mijos daliniai atvyko tan
kais, apsupo ir sukilėlius 
suėmė.

Washingtonas. — Spalio 
5 d. j JAV atvyks Prancū
zijos Užsienio reikalų mi
nistras Maurice Couve de 
Murville.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Grįžę iš 

Kubos studentai buvo su
rengę viešą susirinkimą 
Times Square aikštėje. Da
lyvavo apie 2,000 žmonių. 
Kubos priešai puolė susi
rinkimą. Įvyko žiaurus su
sirėmimas. Buvo ir areš
tuotų.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda reikalauja, 
kad JAV ištrauktų 
militarines jėgas iš 
Vietnamo.

savo
Pietų

Viet-

Port Jefferson, N. Y.— 
Long Island Sound įlankoje

Saigonas. — Pietų 
namo valdžia ir spauda vis 
daugiau kaltina JAV, kad 
jos suokalbiai! j a nuversti 
Diemo valdžią.

ŽYDU “SPECIALISTAI” apsivertė karo laivyno lai- 
VAK. VOKIETIJOJE velis. Vienas jūrininkas pri

gėrė, o 20 buvo išgelbėta.
TARYBŲ SĄJUNGA 
PARDUODA AUKSO
Londonas. — Tarybų Są-

I junga vėl pardavė 1,600 
aukso plytų už $22,600,000. 
Dabar aukso kaina yra $35 
už vieną unciją. Matomai, 
TSRS turi pakankamai auk
so, kad gali užsienyje par
duoti.

Washingtonas. — JAV 
Kongresas skiria $238,000,- 
000 ligoninėms, kuriose lai
komi silpnapročiai.

VAK. VOKIETIJOJE
Bona. — Dvylika Jungti

nių Valstijų žydų “specia
listų” atvyko į Vakarų Vo
kietiją susipažinimui su 
“demokratija” ir kitais rei
kalais.

; Kaip žinome, tai Vaka
rų Vokietijoje gyvena ir 
net valdžioje yra daug hit
lerininkų, kurie naikino žy
dus. Bet Vakarų Vokietija 
yra NATO nariu, tai Ame
rikoje NATO šalininkai ve
da propagandą, būk Vaka
rų Vokietijoje gyvuoja de
mokratija.

New Yorkas. — Atvyko 
TSRS delegacija, priešaky
je su Užsienio ministru A. 
Gromyko, į Jungtinių Tau
tų asamblėjos sesijų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia vėl areštavo 
šimtus studentų.

New Delhi. — Susikūlė 
Indijos lėktuvas ir žuvo 18 
žmonių.

Miami, Fla.—Kubos pa
bėgėlių vadas O. Bosch sako, 
kad po spalio 1 d. jie skan
dins laivus, plaukiančius į 
Kubą.

Washingtonas. — Prezi
dentas spaudos konferenci
joje sakė, kad jis nepriima 
Amerikos Legiono pasiūly
mo—ginklais pulti Kubą.

Alžyras. — Kinija ir Al-
Washingtonas. — Prez. 

Kenedis netiki, kad Pakis
tanas su Kinija pasirašys žyras pasirašė sutartį kul-
bendro apsigynimo jsutartį. tūriniais reikalais.
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Britiškoji Gviana ir JAV
PRIEŠ PORA METŲ į Washingtoną buvo atvykęs 

Britaniškos Gvianos premjeras Cheddi B. Jagan prašyti 
ekonominės pagalbos savo kraštui. Bet jo balsas pasi
liko balsu tyruose. Britai taip pat šykščiai reagavo į 
Jagano prašymus.

Ir štai šiomis dienomis buvo paskelbta, kad Tarybų 
Sąjunga sutinka pigiomis kainomis parduoti Britiškai 
Gvianai naftos, cheminių trąšų ir žemdirbystės ma
šinų; tarybinė vyriausybė taipgi sutinka duoti paskolą 
tam kraštui. Be to, Britiškoji Gviana veda prekybą su 
Kuba, o pastaroji net pažadėjo duoti jai $5,000,000 pa
skolą.

Visa tai gąsdina Washingtono ponus. “Ar tik Ja- 
ganas nėra marksistas, ar jis neis paskui Kubą?,” pilasi 
klausimai.

Atvyko į JAV ir pats Cheddi B. Jaganas, ir jis pa
reiškė: jei JAV ir Britanija atsisakys teikti mums eko
nominę pagalbą, mes prekiausime su socialistinėmis ša
limis.

Premjeras Jaganas siūlo ir daugiau. Jis daugmaž 
taip pasakoja: tegu tik britai greičiau pasitraukia iš 
mūsų šalies, tegu JAV, Britanija ir TSRS pripažįsta 
mūsų šalį neutralia, tokia, sakysime, kaip Austrija, ir 
mes nieko daugiau nenorėsime—nepriklausysime nei Ry
tų, nei Vakarų blokui.

Deja, ir su šiuo Jagano požiūriu Washingtonas ne
sutinka; vis bijosi marksizmo; bijosi, kad kitos Pietų 
bei Centrinės Amerikos šalys nepasektų Britiškosios 
Gvianos pavyzdžiu.

British Guiana—maža šalis Pietų Amerikoje. Prieš 
jos esamąją valdžią, prieš premjerą Jaganą imperialis
tų pasturlakai daro biaurius sąmokslus, visaip ją šmei
žia. Bet tos šalies dauguma stovi su Jangano vadovauja- 
jama valdžia!

Lietuvos Profesinių sąjungų 
VII suvažiavimas

š. M. RUGSĖJO 5 DIENĄ Akademiniame dramos 
teatre, Vilniuje, prasidėjo Lietuvos Profesinių Sąjungų 
VH-asis suvažiavimas. Jis tęsėsi trejetą dienų.

Tarybinės profesinės sąjungos (darbo unijos), aiš
ku, turi kitokią programą nuo kapitalistinių šalių dar
bo unijų,—be kitko, jų pareiga auklėti žmogų socialis
tine dvasia, kad jis būtų geras darbininkas, kad jis pa
dėtų pakelti šalies socialistinį ūkį, kad jis šviestųsi ir 
kovotų už taiką ir už šviesesnį rytojų. Kartu į tarybi
nių profesinių sąjungų programą įeina ir kitas labai 
svarbus dalykas: apsaugoti darbininko bei tarnautojo 
reikalus darbovietėje, žiūrėti, kad darbovietės direk
torius ar kas kitas, darbininko bei tarnautojo neskriaus
tų, kad jam būtų duotas geras atlyginimas už darbą, kad 
jis g^utų jam privalomas atostogas, kad, susirgęs, dar
bininkas bei tarnautojas būtų mediciniškai aprūpintas, 
kad juo daugiau darbininkų ir tarnautojų gautų poil
sio, kad stiprintų savo sveikatą sanatorijose, poilsio na
muose, bei kurortuose.

Jau tik tas faktas, kad profesinių sąjungų suvažia
vimas vyko Akademiniame teatre, pasako labai daug; 
tai parodo, jog profesinės sąjungos Tarybų Lietuvoje 
turi didžiulį, pagarbų pripažinimą visos visuomenės.

Lietuvos profesinės sąjungos š. m. liepos 1 d. turėjo 
695,835 narius! Joms priklauso visi, dirbantieji už al
gą—pramonės ir žemės ūkio darbininkai, taipgi visokių 
įstaigų tarnautojai. Bet joms nepriklauso kolūkiečiai.

Apie 700,000 žmonių — didžiulė jėga. Ir tai parodo 
Tarybų Lietuvos spartų pramonės augimą. Buržuazijos 
valdymo metais Lietuvoje pramonės darbininkų iš viso 
buvo tik aipe 50,000. Dauguma jų buvo neorganizuoti.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS CK prisiųs
tame Profesinių sąjungų VII suvažiavimui sveikinime, 
be kitko, priminta:

“Respublikos pramonė per ketverius su puse sep
tynmečio metų, palyginus su 1958 metais, bendrosios 
produkcijos išleidimą padidino 1.65 karto. Per 8 šių me
tų mėnesius pramonės bendrosios produkcijos išleidimo 
planas įvykdytas 103 procentais. Respublikos žemės 
ūkio darbo žmonės aktyviai kovoja už tolesnį žemės 
ūkio vystymą ir mėsos, pieno, gimdų bei kitų produktų 
gamybos ir pardavimo valstybei padidinimą. Vien tik 
per pastarąjį dešimtmetį visuomeniniame žemės ūkio 
sektoriuje metinė mėsos gamyba padidėjo 2.8 karto, pie
no — 3.6 karto. Mėsos ir pieno gamyba per ketverius 
septynmečio metus padidėjo 52 procentais. Penktaisiais 
septynmečio metais kaimo darbo žmonės išvystė kbvą už 
tai, kad derliaus nuėmimas būtų kuo sparčiau užbaig
tas ir įvykdyti grūdų, o taip pat pieno, mėsos ir kitų 
žemės ūkio produktų pardavimo valstybei įsipareigoji
mai.”

RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
DREISERIS---POPULIA
RUS TARYBŲ LIETUVOJ

Įžymusis Amerikos rašy
tojas Theodore Dreiser, pa
sirodo, labai populiarus Ta
rybų Lietuvoje. Štai ką 
praneša Elta:

Lietuvos TSR Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla 
nutarė išleisti atskiru rinki
niu Theodoro Rreizerio kūri
nius, išverstus į lietuvių kalbą. 
Skaitytojai jau gavo pirmąjį 
“Genijaus” tomą.

Theodoras Draizeris — vie
nas populiariausių Lietuvoje 
užsienio autorių.
“Sesuo Keri”, 
koji tragedija”, 
hard” ir kitos
mos didžiausiais šioje leidyk
loje tiražais kelis kartus.

Draizerio raštų rinkinį, ku
rį sudarys 10 tomų, numato
ma užbaigti spausdinti arti
miausiais metais. Jo bendras 
tiražas — daugiau kaip 300 
tūkstančių egzempliorių.

Jo knygos 
“Amerikoniš- 
“Dženė Ger- 
buvo leidžia-

kurie padeda jiems nuslėpti 
jų politikos bankrotą, ypač 
aiškiai pasireiškusį, pasira
šius Maskvos sutartį.

Kas atmeta realius žings
nius į tolesnę kovą už taiką 
ir juos žmeižia, kas puola pa
grindinę taikos stovyklos jėgą 
— Tarybų Sąjungą,^ kas mė
gina pakirsti socialistinės sto
vyklos — šio svarbiausia tai
kos bastiono — vienybę, tas 
nebegali pretenduoti į taikos 
ir taikaus sambūvio politikos 
šalininkų vaidmenį, sakoma 
pareiškimo pabaigoje. Iš tik
rųjų Kinijos vadovai, laikyda
miesi savo iš principo netei
singos politinės linijos, užėmė 
avantiūristinę poziciją, kuri 
prieštarauja taikos ir tautų 
kovos prieš imperializmą in
teresams, tarptautinio darbi
ninkų judėjimo uždaviniams 
ir tikslams.

meno istoriją įėjęs pavadini
mu “Kolombina”. M. Gukov- 
skis remiasi XVI a. dailininko 
ir teoretiko Lomaco veikalu, 
kuriame minima, kad Džio- 
kondo portrete vaizduojama 
papuošta gėlėmis kaip pava
sario deivė Flora.

Mokslininkas linkęs teigti, 
kad Melcis, būdamas ne tik 
paskiausias ir mylimiausias 
da Vinčio mokinys, bet ir jo 
įpėdinis, paveldėjo šį portre
tą, jį baigė tapyti ir, kadangi 
paveikslas buvo jo nuosavybė, 
pasirašė savo pavardę. Gu- 
kovskio nuomone,—o jai pri
taria nemaža meno tyrinėto
jų, — įstabusis paveikslas, 
puošiantis Ermitažo salę, — 
tai kūrinys, sumanytas ir did
žia dalimi nutapytas Leonar
do da Vinčio 1502—1503 m., 
bet baigtas Frančesko Malcio, 
gal būt, po jo mokytojo 
ties.

mir-

VOKIETIJOS KOMUNIS
TAI BARA KINUS

Elta praneša iš Berlyno:
Radi jos stotis “Doičer Frai- 

haitszender 904” paskelbė 
Vokietijos Komunistų partijos 
CK Politinio biuro pareiški
mą, kuriame kritikuojama Ki
nijos Komunistų partijos va
dovų užimta pozicija.

Pareiškime neigiami Kinijos 
vadovų teigimai, kad Bonos 
vyriausybė sveikino Maskvos 
sutartį, draudžiančią bran
duolinius bandymus atmosfe
roje, kosminėje erdvėje ir 
vandenyje. Argi nežinoma, 
sakoma pareiškime, jog tarp
tautinio įtempimo stiprinimo 
šalininkai Bonoje padarė vis
ką, kad sukliudytų pasirašyti 
sutartį dėl bandymų uždrau
dimo 1V prisijungti prie jo^ 
Vokietijos 
publikai, 
vyriausybė 
priversta
tai tat įvyko tik dėl to, 
jai darė spaudimą Vakarų Vo
kietijos visuomenė, kad prie

Federatyvinei Res- 
Jeigu Adenauerio 

galiausiai buvo 
pasirašyti sutartį, 

kad

ĮDOMŪS PASISAKYMAI 
APIE “MONĄ LIZĄ”

Žmonėms, kurie domisi 
daile, kurie skaitė apie Le
onardą da Vinčį ir jo kūry
bą, bus įdomu žemiau tel
pąs K. Aleksyno raštas, pa
imtas iš š. m. rug. 7 d. “Li
teratūra ir menas” savait
raščio laidos:

Įžymusis renesanso dailinin
kas Leonardas da Vinčis ket
verius metus tapė Florencijos 
pirkiko Frančesko del Džio- 
kondo žmonos Lizos portretą, 
“šis veidas spindi tokiu mei
liu šypsniu, tarytum ji būtų 
sukūrusi ne žmogaus, o dan
giška ranka”,—rašė apie Mo
nos Lizos paveikslą italų re
nesanso meno biografas Dž. 
Vasaris. Tačiau portretas liko 
nebaigtas, nes da Vinčis turėjo 
palikti Florenciją ir išvykti į 
Prancūziją, kur 1519 m. mirė.

Nuo 1789 m. Luvre saugo
mas Leonardo da Vinčio su
kurtas moters portretas, pa
vadintas Mona Liza arba “ža
viąja florentiete”. Tačiau jau 
XX a. pradžioje imta įtarinė
ti, kad tai nesąs tikrasis Džio- 
kondos portretas. Dž. Vasa
rio teigimu, Mona Liza pa
vaizduota giedrios, linksmos

ŽMONĖS APLANKO 
LIETUVĄ

Kanadiečių “Liaudies 
sas” rašo:

Liaudies Balsą pasiekiančios 
žinios rodo, kad šiemet labai 
daug Kanados lietuvių važi
nėja. Jau buvo rašyta, kad 
18 Kanados lietuvių lankėsi 
Tarybų Lietuvoje kaip turis
tai. Tai dar ne visi. Prie šių 
18 reikia pridėti dvi torontie- 
tes, Kamičaitienę ir Gruodie
nę, kurios buvusios Vilniuje. 
Sakoma, kad keli lietuviai iš 
tabako farmų distrikto taip 
pat lankėsi Lietuvoje.

Irena Antanavičiūtė, toron- 
tietė, lankėsi Tarybų Sąjungo
je, buvo Maskvoje, Leningra
de, Jaltoj ir kitose vietose. 
Buvo ir Vilniuje. Draugė Mai- 
giene, Kanados Moterų Kon
greso veikėja, taipgi lankėsi 
Tarybų Sąjungoj. Galimas 
daiktas, kad toli gražu ne vi
si. čia nekalbėjome apie tuos, 
kurie lankosi Jungtinėse Val
stijose ir kitose šalyse. •

Kiek tenka girdėti, 
lionės visiems patiko, 
labai džiaugiasi savo 
po Tarybų Sąjungą,
kymu Vilniuje. Reikia pažy
mėti, kad ji yra Kanadoje gi
musi, jauna mergina. Ji, tarp 
kitko, studijavo Tarybų Są
jungoje rusų kalbą. Ji mano 
lankytis Tarybų Sąjungoje ir 
kitais metais, jei jos planai 
išsipildys. Dabar ji studijuos 
toliau, kad gavus magistro 
laipsnį (masters degree).

Žmonės nekreipia jokio 
dėmesio į “veiksnių” šauks
mus, prašymus nevažiuoti 
į Tarybų Lietuvą, nesumeg- 
sti su ja jokių ryšių. Žmo
nės važiuoja, stebi, tyrinė
ja. Daug yra Amerikoj gi
musių ir augusių žmonių, 
norinčių aplankyti savo tė
vų žemę. Ir jie tai pirmą
ja proga daro!

bal-

tai ke-
Irena 

kelione 
atsilan-

sutarties prisijungė Vokietijos (įšraįškos, meiliai besišypsanti.
Demokratinė Respublika, o 
taip pat dėl to, kad Vakarų 
Vokietijai iškilo grėsmė būti 
izoliuotai net NATO sąjungi- 

j ninku tarpe. Nejaugi Kinijos 
vadovai nemato, sakoma pa
reiškime, kad atmesdami re
alius žingsnius įtempimui ma
žinti ir nusiginkluoti, jie eina 
ranka rankon su agresyviais 
Vakarų Vokietijos imperializ
mo sluoksniais.

Maskvos sutartis, pabrėžia 
VKP CK Politinis biuras, ne
leidžia liaudies masėms likti 
pasyvioms, priešingai, sukėlė 
neregėtą Vakarų Vokietijos 
gyventojų aktyvumą. Vakarų 
Vokietijos gyventojai laiko 
sutartį žmogaus proto laimė
jimu kovoje su šaltojo, ir kar
štojo karo šalininkais. Tai pa
sireiškė tuo, kad VFR gyven
tojai aktyviau dalyvavo anti
kariniuose mitinguose ir de
monstracijose hitlerinės Vo
kietijos užpuolimo prieš Len
kija metinių proga; ryžtin
giau, negu anksčiau, reikala
vo, kad VFR imtųsi tolesnių 
žygių įtempimui mažinti ir 
nusiginkluoti.

Pareiškime griežtai atmeta
mi šmeižikiški Kūnijos vado
vų išpuoliai prieš Tarybų Są
jungą. Tas išduoda bendrą 
taikos reikalą, — pažymima 
pareiškime, — kas pila van
denį į malūną tiems, kurių 
mintys ir siekimai nukreipti į 
revanšą ir atominio ginklavi
mosi varžybų plėtimą. Teikti 
jiems pirmenybę — reiškia 
teikti pirmenybę karo jėgoms 
ir stiprinti karo grėsmę.

Bonos militaristams 
ypač parankūs neatsakingi 
Kinijos

Tuo tarpu moters, esančios 
Luvro paveiksle, šypsnio jokiu 
būdu negalima pavadinti mei
liu, nors jis ir yra paslaptin
gas ir daro didžiulį poveikį. 
Portrete nutapyta apie trisde
šimties metų moteris, tuo tar
pu Lizai tuomet tegalėjo būti 
ne daugiau kaip 22 metai. 
Be to, ji vilki našlės drabu
žiais, o Lizos vyras mirė jau 
po da Vinčio mirties.

Kas gi tada yra šiame pa
veiksle nutapyta moteris?

Yra duomenų, kad da Vin
čis tapęs hercogo Džiuliano 
Medičio meilužės portretą. 
Kitais duomenimis, šios mo
ters bruožai atitinka paveiks
le pavaizduotos moters bruo
žus. Prieš patekdamas į Luv
rą, portretas priklausė Pran
cūzijos karališkai galerijai. 
Senuosiuose sąrašuose jis va
dinamas “Kurtizanės portre
tu”. Manoma, kad vėlesnis 
šios galerijos vadovas Danas, 
būdamas dvasininkas, savava
liškai interpretavo Dž. Vasa
rio liudijimą ir paskelbė šį 
paveikslą esant “žaviosios flo- 
rentietės” portretu.

Taigi, jei šis paveikslas Lu
vre nėra Džiokondbs portre
tas, — kur gi tada yra tikro
ji da Vinčio Mona Liza?

Šiuo klausimu susidomėjo 
tarybinis meno istorikas M. 
Gukovskis. Jis beveik neabe
jotinai nustatė, kad tikroji 
Mona Liza — tai Leningrado 
Ermitaže esantis paveikslas, 
vaizduojantis labai jauną ir 
gražią moterį, laikančią ran- 

dabar koje gėles,
Paveikslas pasirašytas daili- 

vadovų pareiškimai, ninko Frančesco Meičio ir į

Skirtingi baltųjų ir negrų 
profesionalų uždaviniai
New Yorko miesto moky

tojai gali pasigirti, kad jie 
laimėjo pergalę. Uždarbis 
jiems padidintas ir darbo 
sąlygos pagerintos. Tai at
siekta todėl, kad jiems pa
dėjo kovoti jų pačių unija. 
Bet mokinių problema dar 
tebėra neišspręsta. Trūksta 
jiems mokyklų, trūksta ir 
mokytojų. Rasinė diskrimi
nacija irgi tebėra nepanai
kinta daugelyje mokyklų.

Baigusiems mokyklas taip
gi nelygus atlyginimas, pa
remtas rasine diskriminaci
ja. U. S. Bureau of Cen
sus raportas už 1960 me
tus rodo, kad baltieji, lankę 
tik vienerius ar porą metų 
vidurinėje mokyklose, už
dirba po virš $5,000 arba 
$177 daugiau, negu baigę 
kolegijas negrai studentai. 
Lygaus su baltaisiais moks
lo negrai teuždirba tik po 
$5,075 per metus, kuomet 
baltieji uždirba po $8,834. 
Tai matote, kokia yra “ly
gybė.”

Baigę tam tikras profesi
jas baltieji tuoj gali uždirb
ti iki $10,000 per metus, 
kuomet negrai ir puertori- 
kiečiai profesionalai “pasi
tenkina” tik $5,000. Nebal
tieji sudaro tik vieną ir pu
sę procento visų advokatų 
ir teisėjų. Panašus lygis 
stovi ir kitose aukštesnėse 
profesijose. Nebaltieji pro
fesionalai dėl to paneša di
džiulę nuoskaudą. Jie pri
versti dirbti tik baltųjų 
p r o f e s i onalų pagalbinin
kais, medeininiais techni- 

Ikais, labdaringų įstaigų 
darbininkais ir tt.

Tymsterių unijos vadas 
John O’Rourke nurodo, kad 
unijos yra kaltos dėl rasi
nės diskriminacijos, kad 
profesionalai darbin inkai 
savo unijose dar vis palaiko 
diskriminacij ą. O’Rourke 
ragina visas unijas juo grei
čiau panaikinti visokią ra
sinę diskriminaciją savo 
tarpe. '

šizmas sunaikintas didžiu
liame žmonijos pasiaukoji
me, tuo pačiu metu pas 
mus pačius fašizmas kelia 
kruviną galvą. Argi ne 
“keista pergalė”?

Dabar šis filmas bus pa
tobulintas ir pailgintas, su 
tam. tikru dabartinių neg
rų kovų priedu. Jis bus 
rodomas New Yorke ir ki
tuose miestuose.

Kur tik bus proga, pa
tartina mūsų skaitytojams . 
pamatyti filmą “Strange z 
Victory.”

ATASKAITINI SUVAŽIAVIMUI pranešimų. pada
rė Profesinių sąjungų pirmininkas P. Dobrovolskis, So
cialistinio Darbo Didvyris. Jis palietė daug dalykų,

reikalingų gerinimo. Reikšmingas jo šis pasakymas:
“Profsąjungų taryba, respublikiniai ir fabrikų- 

gamyklū komitetai pastaruoju metu pradėjo daugiau do
mėtis darbininkų darbo sąlygų gerinimu, atkakliau ša
linti trūkumus darbo apsaugoje, pramoninėje sanitari
joje ir darbo žmonių buitiniame aptarnavime...”

Sekant Tarybų Lietuvos spaudą, skaitant joje dar
bininkų bei tarnautojų laiškus, nusiskundmus tuo ar ki
tu trūkumu, darosi aišku, jog tų trukumu dar esama. 
..................  1 ■ ■ ■'■'■."■■■i" ■ f ■ ......ri---------------------------------------- :— -------- -------- ’------------------------ . ■■ -nw’..-"!*
2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 17, 1963

Waterbury, Conn.
Pakvietimas į pietus

Sekmadienį, rusgėjo 22 d., 
yra ruošiami pietūs pas dr. 
J. Stanislovaitį, Summit 
Road, Prospect, Gjonn., jo 
sodelyje. Pietūs bus duo
dami 1 vai. dieną. Prašome 
visus ir visas būti laiku ir 
skaitlingai atsilankyti.

Rengimo komisija daro 
viską, kad visi svečiai ir 
viešnios būtų pasitenkinę. 
Tikimės turėti svečių iš 
New Yorko, New Jersey ir 
kitų valstijų, nes pelnas 
skiriamas mūsų spaudos 
palaikymui. Kad parengi
mas būtų sėkmingas, tai 
mes, komisija, kviečiame vi
sus LLD 28 kuopos narius 
darbuotis.

Dalyvaukite, nes tai bus 
paskutinis išvažiavimas šią 
vasarą.
Kleiuentina YankeĮiūnienė

AFL-CIO finansuoja 
šaltojo karo propagandą
AFL-CIO pildomosios ta

rybos susirinkimui George 
Meany raportavo, kad AFL- 
CIO palaikomas “Tarptau
tinis solidarumo fondas” 
kasmet unijistų specialiais 
mokesčiais sukelia po $1',- 
225,000 ir tą sumą panau
doja šaltojo karo propagan
dai palaikyti kitų šalių uni
jose, daugiausia Lotynų A- 
merikoje ir Afrikoje.

Svarbiausias minimo fon
do siekis — kaip palaikyti 
Lotynų Amerikos unijas 
Jungtinių Valstijų įtakoje, 
kad jos kooperuotų su “Są
junga progresui,” kurią fi
nansuoja Jungtinių Valsti
jų vyriausybė. AFL-CIO 
iš savo fondo tam tikslui 
išleidžia kasmet po pusę 
milijono dolerių.

Propagandiniam darbu^ 
yra Washingtone įsteigta 
mokykla. Baigę “mokslą^ 
38 studentai tuoj pasiųsti 
Lotynų Amerikon. Prie jų 
prisidėjo apie 700 tam tiks
lui parengtų lotynų ameri- 

| kiečių unijistų. Mokykla 
jau turi 12 skyrių Lotynų 
Amerikoje.

Nelengvą profesiją jie 
turi. Kur nepavyksta išti
sas unijas patraukti impe
rialistinei tarnybai, tie pro
fesionalai propagand i s t a i 
bando tas unijas skaldyti, 
darbininkų kovas demorali
zuoti.

Matote, kaip amerikiečių 
unijistų pinigais finansuo
jama šaltojo akro propa
ganda ir ardomas kitų 
kraštų darbo unijų judėji
mas.

miestus ir jų gyven- 
ir kaip naciai likvi- 
žydus ir kitas tau-

filme scena parodo,

Washkigtonas. — Atrodo, 
kad šiemet Jungtines Vals-

Filmas apie amerikiečių 
“keistą pergalę”

1948 metais buvo paga
mintas ir New Yorke rody
tas filmas “Strange Victo
ry” (Keista pergalė). Jam 
dirigavo garsusis filminin- 
kas Leo Hurwitz.

Filmas prasideda su 1942 
metais karu Europoje. Jis 
parodo, kaip hitlerininkų 
lėktuvai naikina Rytų Eu
ropos 
tojus 
duoja 
tas.
Kita

kaip Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos armijos kriušina 
hitlerininkus ir bendroje 
kovoje pasiekia pilną per
galę. Šia pergale visas pa
saulis džiaugiasi. Karas 
baigtas, fašizmas sunaikin
tas.

Grįžta iš karo lauko ame
rikiečiai jaunuoliai. Svar
biausias prieš juos klausi
mas, kur gauti darbą, kad 
p r a g y v enimą pasidarytų. 
Mato jie apie šešetą mili
jonų bedarbių, jaučia artė
jančią ekonominę krizę, 
girdi-taipgi kalbant apie 
“naują karą,” • kuris gali 
sunaikinti civilizaciją.

Dar daugiau. Jie mato, 
kaip Amerikoje yra diskri
minuojami žydai ir negrai, 
kaip rasistai teršia sinago
gas, kaip negrai terorizuo- 
jąmi. Reakcija visur kelia 
galvą. Labai panašu, kas

Televizija kenkia 
teatrams

Didžiausia Vakarų Vo
kietijos filmų kompanij? 
uždarė savo biznį. Francu^ 
zų filmų gamyba sumažėjo 
40 procentų, italų — 40%, 
Anglijoje — 30%. • Ameri
koje taipgi filmų gamini
mas teatrams žymiai mažė
ja.

Priežastis tam labai rim
ta : televizija užkariauja fil
mų rodymą teatruose.

AMERIKIETĖS PO 
PUSAMŽIO

Du Minnesotos (JAV) 
universiteto profesoriai — 
skulptorius Hauzeris ir so
ciologas Frensis — nesusi- 
kūrė šiuo klausimu labai 
spalvingų iliuzijų. Nors, 
kaip tvirtina profesoriai, 
moterys taps lieknesnės ir 
aukštesnės, jų išvaizdoje 
atsiras ir ne tokių malonių 
pasikeitimų. Kadangi jos 
dažnai kaišo rankas į šal
dytuvus, pastarosios ap
augs plaukais, nuo mygtu
kų spaudinėjimų pailgės ro
domasis pirštas, o nuolatos/ 
siekiant konservų dėžučių 
nuo aukštų lentynų, 
nes išaugs ir pačios rankos.

tijos pasįgamins 100,000,- buvo, prieš kąrą Vokietijo-
000 tonų plieno. je. Džiaugiamės, kad fa-000 tonų plieno.

Rabatas. — Maroke suse
kė suokalbį nužudyti kara
lių Hassaną.
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* 1863 metų sukilimo dalyvis 
Baleslovas Dluskis

Vienas žymiausių 1863 
metų sukilimo vadų Lietu
voje buvo Boleslovas Dlus
kis. Nueitas sunkus gyve
nimo kelias užgrūdino jo 
charakterį, pasiryžimą ko
voti prieš carizmą dėl na
cionalinio ir socialinio liau
dies išsivadavimo.

Istorinėje literatūroje nė
ra tikslių žinių apie, jo tė
vus. Žinoma tik, kad jo 
tėvas, Pranciškus Dluskis, 

.buvo bajoru kilmės, turto 
Uokio neturėjo ir buvo tar
nautojas. Boleslovo gimi
mo metai ir vieta taip pat 
nevienodai aiškinami. Tiks
liausia gimimo data bene 
bus 1826 metai, nes B. Dlus
kis, stodamas į Maskvos 
universitetą 185 7 m., pats 
pažymi pareiškime, kad tu
rėjo 31 metus. Gimimo vie
ta paprastai nurodoma Za- 
muškos (Pamūšės) dvaras 
Taujėnų valsčiuje, bet jo 
universiteto ir kariniuose 
dokumentuose sakoma, kad 
kilęs iš Vilniaus apskrities. 
Mokėsi Boleslovas Vilniaus 
gimnazijoje. Įtartas daly
vaujant slaptoje jaunimo 
o r g a n i z acijoie, kartu su 
broliu 1843 m. buvo atiduo
tas į kareivius. Jo brolis. 

.Pšemislavas pateko į Oren- 
burgo guberniją, kur jis ir j 
mirė, o Boleslovas—į Kau
kazą.

Dar būdamas Kaukaze, 
laisvu nuo tarnybos metu 
pliuškis mėgo piešti. Pa- 
Jcistas iš kariuomenės, bu

ko įstojęs į Peterburgo me
no akademiją, bet jos ne
baigė. Kurį laiką gyveno 
Panevėžio apskrityje. Dau- 
galionių dvare pas T. Ja- 
sinskį.

1857 metais B. Dluskis 
paduoda prašymą Maskvos 
universiteto tarybai, kad 
leistų laikyti egzaminus j 
medicinos fakultetą. Studi
juodamas aktyviai dalyva
vo jaunimo visuomeninėje 
veikloje. Patriotinės propa
gandos tikslais jis raižė li- 
tografinius žymių asmenų, 
kovojusių dėl krašto lais
vės, portretus, o studentai, 
vykdami atostogų, juos pla
tindavo.

Ruošiasi sukilimui
Baigęs universitetą 1862 

metais, dirbo gydytoju Pas
valyje, kur. įgijo didelį vi
suomenės palankumą.

Tuo laiku brendo sukili
mas. Įsikūrus Vilniuje 1862 
getais “raudonųjų” kryp
ties Judėjimo komitetui, 
Dluskis buvo aktyvus jo na
rys — rūpinosi ginklų tie
kimu, dalyvavo pasitari
muose bei suvažiavimuose.

Prasidėjus sukilimui Len
kijoje, Lietuvos Komitetas 
jam pavedė organizuoti su
kilėlius Kauno gubernijoje. 
Atvykęs į Miegėnų mišką, 
Šiaulių apskrities pakrašty
je, Dluskis sutvarkė ten su
sirinkusius sukilėlius, su
skirstęs juos daliniais ir pa
skyręs jiems vadus, pradė
jo apmokymą.

Prie Naujaberžės B. Dlus
kio vadovaujami būriai ga
vo pirmąjį kovos krikštą. 
Nepratusi kovoti dalis su
kilėlių išsisklaidė ir tik su 
120 šaulių B. Dluskiui pa
vyko išsiveržti.

Atvykus iš Peterburgo 
sukilėlių karinių jėgų va
dovui Lietuvoje ir Kauno 
vaivadai Zigmantui Siera

kauskui, Dluskis susitiko su 
juo Kaune viešbutyje. Iš A. 
IKerakausk i e n ė s atsimini
mų žinoma, kad jiedu visą 
naktį kalbėję prie žemėla
pio.

Po to susitikimo Dluskis 

išvyko į Žemaitiją. Jam ir 
Raseinių, Telšių, Šiaulių bei 
iš dalies Kauno apskričių 
sukilėlių būriams buvo pa
vesta rūpintis pulkininko 
Lapinsko ekspedicijos, vyks
tančios iš Anglijos su gink
lų transportu ir savano
riais, išlaipinimu pajūryje. 
Šiai ekspedicijai prie Dlus
kio prisijungė ir Telšių pa
vieto sukilėlių karinis vir
šininkas S. Grosas (Alek
sandravičius) su 220 pėsti
ninkų ir 30 raitelių.

Ekspedici jai suž 1 u g u s, 
Dluskis su savo rinktine 
skubėjo į Panevėžio apskri
tį susijungti su Sierakaus
ku. Pakeliui jis sužinojo 
apie pastarojo rinktinės 
pralaimėjimą prie Biržų. 
Būdamas Panevėžio apskri
tyje, Dluskis norėjo orga
nizuoti visuotinį sukilimą, 
įtraukiant į savanorių eiles 
liaudį.

Dėl to meto savo padėties 
Dluskis atsiminimuose ra
šo: “Kadangi Nacionalinės 
vyrausybės Lietuvos sky
rius neleido ginklus gaben
ti iš Mintaujos ,o kai vai
vada (Sierakausko paskir
tasis Leskauskas.— Autor.) 
į mano klausimą, kaip elg
tis toliau, neatsakė tiksliai, 
man nieko kita neliko, kaip 
grįžti į Žemaitiją, kur jau 
turėjau reputaciją, ir vado
vauti ten esantiems ma
žiems būreliams.” Dluskio 
vadovybėje susitelkė 4 00 
kovotojų.

Artinasi mūšiai
Parinkęs gerą poziciją, 

pusiaukelėje tarp Akmenės 
ir Papilės, Dluskis įrengė 
stovyklą, sutvirtintą me
džių užtvaromis ir vilkduo
bėmis, ir nutarė laukti ca
rinės kariuomenės. Į kai
mus siuntinėjo žmones čia 
manifesto skelbti, čia mais
to pirkti, čia sužinoti apie 
kariuomenę. Carinės ka
riuomenės daliniai, ieškoda
mi sukilėlių ir žvalgydami 
Akmenės miškus, užtiko su
kilėlių stovyklą. Persekio
tojai bandė keliomis atako
mis išmušti sukilėlius iš su
tvirtinimų ir, nesitikėdami 
išvilioti į atvirą kovą, po 12 
valandų kautynių pasitrau
kė. Birželio 22 dieną įvy
kusios kautynės prie Papi
lės laikomos sėkmingiausio
mis sukilėlių kautynėmis 
per visą sukilimo laiką Lie
tuvoje.

Kariuomenės persekioja
mas, būrys vėliau persime
tė į Raseinių apskritį, o 
Groso vadovaujamas telšiš
kių būrys, kad nukreiptų 
kariuomenės dėmesį, nuvy
ko Telšių link.

Dluskio būrys, labai pa
vargęs dėl nuolatinio ka
riuomenės vijimosi, dvi pa
ras be maisto, trumpam lai
kui buvo apsistojęs Pažvė- 
rių miške, 4 kilometrai nuo 
Pajūrio miestelio. Vos pra
dėjus organizuoti stovyklą, 
sukilėlius užpuolė cariniai 
persekiotojai. Durtuvais iš
stumti iš pozicijų, po atkak
laus priešinimosi, sukilėliai 
pasitraukė atsišaudydami, 
bet neteko visos gurguolės. 
Po tų kautynių Dluskis pa
sitraukė į užsienį.

Pasitraukdamas į užsienį, 
Dluskis galvojo apie naujo 
gerai ginkluoto legiono su
darymą ir jo staigų įsiver
žimą į Lietuvą. Lankėsi 
Paryžiuje, Romoje, Ženevo
je. Tačiau savo planų ne- 
beįvykdė, nes sukilimas jau 
slūgo. Būdamas Paryžiuje, 
dirbo ligoninėje gydytoju. 
Prieš Prancūzijos karą su 
Prūsija persikėlė į Londo-

Malonus prisiminimas 
apie įžymiąją artistę 
Tai buvo gana šalta vie

na 1945-1946 metų žiemos 
diena. Buvau Vilniuje. Mu
du su Pavilu Rotomskiu ga
vome pakvietimą į svečius 
pas Aleksandrą Staskevi
čiūtę, įžymiąją Lietuvos 
operos dainininkę. Prieš 
nuvyksiant į jos butą Povi
las man papasakojo apie 
šios didžiulio talento artis
tės karo metu veiklą. Did
žiuojasi ja, sakė Povilas, 
visa lietuvių tauta. Kiek 
daug darbo, pastangų ir 
pasiaukojimo mūsų mieloji 
Aleksandra įdėjo į karo lai
mėjimą!

Aleksandrą radome džiu
giai nusiteikusią. Ji mus 
priėmė labai draugiškai. 
Plačiai pasikalbėjome apie 
tuolaikinę padėti. Kuo ma
žiausiai ji kalbėjo apie sa
ve. Kaip labai aukštai po
litiniai apsišvietusi veikėja, 
ji rūpinosi išlaisvintos Lie
tuvos atstatymo reikalais 
bei problemomis. Ji rūpino
si, kaip čia reikės užgydyti 
karo padarytas žaizdas, 
kaip čia reikės prikelti kra
štą iš baisių karo griuvėsių. 
Su pasididžiavimu ir gi
liausia pagarba ji kalbėjo 
apie tą niekados žmonijos 
istorijoje negirdėtą Tarybų 
Lietuvos ir visos Tarybų 
Sąjungos liaudies pasiauko
jimą karo metu. Ji pilnai 
pasitikėjo, kad tuo pačiu 
ryžtu ir pasiaukojimu toji 
pati liaudis ne tik prikels 
ir atstatys sugriautus kai
mus ir miestus, bet pada
rys juos dar gražesniais. 
Ji pilnai pasitikėjo, kad to
ji liaudis savo triūsu susi
kurs naują ir šviesų rytojų, 
kad iš karo kančių pakils 
nauja, tikrai graži, tikrai 
šviesi, tikrai kultūringa 
mūsų Tarybų Lietuva.

Tą susitikimą su Alek
sandra mano atmintyje at
naujino š. m. “Švyturio” 
13-ajame numeryje pasiro
dęs jos atsakymas į žurna
lo patiektus buvusiems Lie
tuvos Liaudies Seimo depu
tatams tris klausimus: “1. 
Kas labiausiai įstrigo at
mintyje 1940 metų dieno
mis? 2. Kaip susiklostė 
Jūsų gyvenimas vėliau? 3. 
Ka norite palinkėti Tarybų 
Lietuvos jaunimui?”

Ir štai įžymiosios artis
tės atsakymas:

1. Nepaprastas džiaugs
mas, kad lietuvių tautos li
kimą ima į savo rankas di
delių jausmų žmonės, pasi
ryžę aukotis del darbo žmo
nių laimės, dėl Lenino idėjų 
triumfo.

2. Išrinkus mane į Liau
dies seimą, buvau operos 
solistė. Nuo pirmųjų karo 
dienų dirbau koncertinėse 
brigadose. Aš išvažinėjau 
tūkstančius kilometrų — 
nuo Baltosios jūros iki Pa- 
miro, dainavau šiaurės lai
vyno laivuose, gamyklose ir 
šachtose, kariniuose dali
niuose. Išvaikščiojau šim
tus kilometrų kareiviškais 
batais ir miline pirmosiose 

ną, kur vertėsi piešimu. 
1873 m. atvažiavo į Galici
ją, po kurio laiko įsikūrė 
Krokuvoje. Nenorėdamas 
atnaujinti gydytojo teisių, 
dirbo meno srityje, piešda
mas miniatūras, portretus 
ir įvairius paveikslus. Po 
didelių pastangų gavęs bib
liotekininko darbą, dirbo jį 
iki savo mirties 1905 metų 
balandžio 10 d. Rankrašty
je paliko parašytus atsimi
nimus “Iš 1863 metų sukili
mo Žemaitijoje” (lenkų kal
ba), kurie išspausdinti 1914 
metais.

O. Maksimaitienė 

frontų linijose — Kursko 
lanke, prie Oriolo, Tūlos, 
Jasnaja Polianoje, — norė
dama pradžiuginti daina 
šauniuosius lietuviškos di
vizijos karius.

Pasibaigus karui, daina
vau operos teatre, pasiro
dau koncertuose, populia
rindama tarybinį meną. 
Kartu dirbu ir pedagoginį 
darbą, ruošdama daininin
kes Valstybinėje konserva
torijoje, dalyvauju visuo
meniniame gyvenime.

Vyriausybė mane apdova
nojo dviem “Darbo Raudo
nosios vėliavos”, “Garbės 
ženklo” ordinais ir meda
liu. Man suteikė respubli
kos Liaudies artistės gar
bės vardą ir profesorės var
dą. Tai man didelė garbė 
ir džiaugsmas.

Tačiau didžiausia laimė 
buvo tada, kai išsipildė ma
no svajonė — mane priėmė 
į Komunistų partijos eiles.

3. Neprarasti jaunatviš
ko veržlumo, entuziazmo, 
gyvenimo džiaugsmo, mylė
ti darbą, be kurio neįmano
mas žmogaus gyvenimas.

Nuoširdžiausiai sveikinu 
mieląją artistę ir iš gilu
mos širdies linkiu dar 
daug, daug metų tokio pat 
veiklaus, kūrybingo gyve
nimo !

A. Bimba

Paulius Kamas- 
vėl rikiuotėje

Kiardla (Estijos TSR). 
Artimi Paulio Kamo drau
gai pirmieji išgirdo džiu
gią naujieną jų žemietis 
priimtas į Estijos TSR Dai
lininkų sąjungos narius. Jie 
iš visos širdies pasveikino 
jį. Chijumo salą pradėjo 
kviesti prie telefono, o į Ki- 
ardlą ėmė grieti telegra
mos...

Paulio Kamo likimas gi
liai jaudina visus, kurie jį 
pažįsta. Didžiojo Tėvynės 
karo invalidas Karnas, ku
ris jau beveik 20 metų pri
kaustytas prie ligos patalo, 
galėjo tik turėdamas nepa
prastai stiprią valią ir bū
damas be galo atkaklus vėl 
grįžti rikiuotėn. ,

Tirpstanti ranka, vienin
telis organas, kuris dar bu
vo paklusnus, kartą paėmė 
pieštuką. Bet praėjo septy- 
neri ilgi metai, kol jam pa
vyko nutapyti pirmąjį pad
velksią. Dabar dailininko 
kūriniai eksponuojami gre
ta profesionalų darbų.

Už kūrybinį augimą Pau
lius Karnas dėkingas savo 
šefams —Talino Dailės in
stituto kolegoms. Beveik 
dvejus metus jo namuose 
dažnas svečias buvo žino
mas estų grafikas, pedago
gas Olegas Soansas. Jo pa
tarimai nenuėjo veltui. Pir
moji profesionali Kamo kū
rinių paroda, surengta ne
seniai respublikos sostinėje, 
buvo pratęsiama keletą 
kartų. Taliniečiai gerai 
įvertino jo poetiškus peiza
žus ir piešinius.

“Atrodo, kad kartu su 
dailininku eini nedidelės sa-. 
los, kurioje jis gyvena, 
krantais, susipaž į s t i su 
darbščiais Chijumo žvejais, 
statybininkais, k o 1 ū k i e- 
čiais”, — rašoma atsiliepi
mų knygoje.

Nęseniai Paulius Karnas 
pirmą kartą po ilgų metų, 
draugų padedamas, pabu
vojo “didžiojoje žemėje”, 
apsilankė Taline. Susitiki
mas su estų dailininkais, 
naujų statybų apžiūrėji
mas, verdantis respublikos 
gyvenimas — visa tai pa
gimdė dailininkui naujų, di
delių kūrybinių planų.

(“Vakarinės nauj.”)

Šen ir ten pasidairius
Man teko nugirsti poros 

aukšto rango politikierių ir 
komercinės spaudos darbuo
tojų diskusijas apie JAV 
intervenciją Pietiniame 
Vitaname. Besikla u s a n t, 
neiškenčiau ir aš įterpti sa
vo dvylekį. Užklausiau: Dėl 
ko mūsų šalis tain dosniai 
remia Pietinio Vietnamo 
žiaurųjį diktatorių Diemą? 
Įžymus politikas rimtai 
man atsakė: Pietinis Viet
namas labai svarbus JAV 
strateginiu atžvilgiu. Jeigu 
JAV ištrauktų iš ten savo 
kariuomenę ir sustabdytų 
ekonomine pagalbą, tai į 
trumpą laiką Diemo vv- 
riausybė sudužtų kaip moli
nis puodas. Tuomet visą 
šalį užimtų komunistai ir 
po to sukiltų visos,Lotynų 
Amerikos šalys. Tuomet 
pasaulinė problema pasida
rytų labai rimta.

Lietuvių tautos išdavikai, 
kurių daugelio rankos su
teptos tūkstančių nekaltų 
žmonių krauju, daž
nai dangstosi nekaltybės 
skraiste, bandydami už
dengti savo žvėriškus dar
bus. Tie banditai, atlikę sa
vo tėvynėj kruvinąjį žygį 
pabūgo ir išbėgiojo į visus 
pasaulio kraštus, o dau
giausia į JAV. Ir vėl iš 
naujo kelia aukštyn savo 
pasiutusias galvas, besi- 
dangstydami hitleri ninku 
dorovės skraistėmis. Jie. 
primeta visas savo krimina- 
lystes bolševikams. Karo 
kriminalistai kiekvieną me
tą gieda graudžius verks
mus, apraudodami kokį tai 
išgalvota ir vien tik veiks
niams žinomą “genocidą.”

Veltui jūs, žudikai, plau- 
natės kruvinas rankas ir 
primetate tą baisų nusikal
timą kitiems!

•

FBI diktatorius J. Edgar 
Hoover iš baimės vėl ap
sirgo nemigęs liga. Jis mu
ša trivogą, būk tai JAV ko
munistų partija gresia mū
sų šaliai baisiausiu pavoju
mi. Jis pataria visai šaliai 
budėti prieš “gresiantį pa
vojų.” Mr. Hoover sako: 
nors jo surinktomis žinio
mis, mūsų šaly komunistų 
partija neskaitlinga, daug
maž apie dešimt tūkstan
čių narių, bet ji gerai 
stovi finansiškai. Jos na
riai gerai išlavinti ir discip
linuoti. Neskaitant jau su
imtų ir teisiamų veiklesnių 
partijos narių, jų bus ir 
dar daugiau suimta ir ap
klausinėta. Tai jau ne pir
mą kartą tas turčių klasės 
budėtojas baugina mūsų 
liaudį komunistiniu pavoju
mi, ir dažniausiai tokią pro
pagandą paskleidžia prieš 
naują ant komunistų ant
puolį.

•_•
Ir iš vadinamų moksli

ninkų atsiranda keistuolių, 
kurie nesidomi nauj ais

mokslo atidengimais ir kar
tais net pašiepdami kriti
kuoja stebėtinus mokslo pa
siekimus. Šiandien visas 
pasaulis susidomėjęs erd
vių užkariavimo mokslu, o 
ypatingai kelione į mėnulį 
ir atgal. Tai atrodo puikus 
ir girtinas mokslininkų už-; 
mojis.

Bet kelionei į mėnulį prie
šinasi mokslininkas Philip 
H. Abelsonas, dėstytojas 
Carnegie institute. Kalbė
damas Amerikos psichologų 
asociacijos šuva ž i a v i m e , 
pareiškė: kad nuskraidini- 
mas žmogaus į mėnulį ir 
sugrąžinimas atgal ant že-j 
mės neturėsiąs vertingos Į 
mokslinės reikšmės. Mūsų 
valdžia praleido virš bilijono 
dolerių užkariavimui erd
vių. Bet valdančiajai klasei 
ne tiek rūpi erdvių užkaria
vimas, kiek pasigaminimas 
ir ištobulinimas milžiniškų 
militarinių raketų.

Pregresas

Sauja Žiežirbų
Jei kas galėtų viską apra

šyti iš Sheppton katastro
fos, ką tie du vyrai — Da
vid Fellin ir Henry Throne- 
pergyveno per 14 dienų už
griūti anglies kasykloj virš 
300 pėdų žemės gelmėj, tai 
būtų be galo šiurpulingas 
vaizdas.. Gi trečiasis iš už
griūtųjų, Louis Bova, nėra 
abejonės, jau miręs, nes jis 
atskirai nuo anų dviejų už
griūtas.

Visa laimė dviejų išgelbė
tų buvo ta, kad po penkių 
parų buvo pragręžta 6-ių 
colių skylė, per kurią jiems 
buvo nuleista vandens, 
maisto ir net šiek tiek šil
tesnės aprangos ir bateri- 
nės lempos, o kitaip ir jie 
nebūtų išsilaikę gyvi.

Kol kas nėra keliamas 
klausimas nei tiriama prie
žastis tos katastrofos. Vi
sos pastangos dedama pa
siekti trečiąjį užgriūtąjį 
mainierį.

Prieš virš trejus metus 
dar baisesnė katastrofa įvy
ko Knox anglies kasykloj, 
arti Pittston, Pa., kur, pra- 
lūžus luboms po upe. prigė
rė 12-a mainierių. Tos ne
laimės kaltininkai tada bu
vo žinomi ir matomi, betgi 
nė vienas nebuvo nubaus
tas. Mat, doleris viską 
sprendžia. Kas jau čia to
kio. jei 12-a našliu ir pulkai 
našlaičių liko be duondavių. 
Doleris neturi širdies!

Taip ir šios katastrofos 
pirmutinis kaltininkas ar 
nebus tik valstijinis kasyk
lų inspektorius? Jeigu ka
sė likusią anglį — sienas 
(pillars), — tai neturėjo 
leisti iškasti likusią anglį 
arti kelio-atvangos. Ten, 
veikiausiai, taip ir buvo. O 
antra, jei yra įėjimas į po
žemį kasimui anglies, tai 

Bostoniečiai apžirūrėjo netoli Vilniaus M a d z i ū n ų kaime 
esantį šieno miltų fabriką, stebėjo, kaip iš žalios žolės 

gaunamas koncentruotas pašaras.
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būtinai turi būti ir antra 
atvanga, kad, atsitikus už- 
griuvimui (kaip kad buvo 
Shepptone), būtų galima 
prie užgriūtųjų prieiti ir iš
gelbėti. Pennsylvanijos val
stijos įstatymas to reikalau
ja. Bet ar valstijiniai in
spektoriai to paiso? Visur 
tas doleris...

Pats esu dirbęs daug me
tų anglies kasyklose įvai
rius darbus ir tai gerai ži
nau.

Daug huvo rašoma apie 
žygiuotę į šalies sostinę 
Washingtona, tą istoriniai 
žymiausią demonstra c i j ą, 
kuriai ir mūsų prezidentas 
Kenedis pritarė. Betgi iš 
kietosios anglies sričių 
niekas nedalyvavo, apart 
korespondentų. Mat, vieti
niai romiški krikščioniški 
laikraščiai, jei ir nesmerkė, 
bet ir nepritarė tokiai žy- 
giuotei už civilinių teisių ir 
darbuose lygybę visiems ir 
visur.

R. Mizara savo Krisluose 
padarė gerą pastaba, kur 
sako: “Man neaišku tik vie
nas: kodėl ‘Vilnies’ Levu
kas dar viš vadina ‘Naujie
nų’ redaktorių ‘kolega?’”

Šis klausimas man seniai 
kvaršino galvą, bet nedrį
sau viešai paklausti. Aiš
ku, Levukas tai daro su pa
šaipa. Bet ar visi mūsų 
spaudos skaitytojai tai su
pranta? Kad ir su pašaipa 
vadinti “kolega,” man ro
dos, neverta. Juk doras 
žmogus turi vengti ir susi
tikti tokį elementą.

•

Visgi reikia pagirti mū
sų gubernatorių Scrantoną 
už viena gerą dalyką. Vals
tijos seimelis perleido biliu, 
kad sunkvežimiai Pennsyl
vanijos keliais, kurie 20 ir 
daugiau pėdų pločio, gali 
važiuoti po 55 mylias per 
valanda, o automašinos—po 
60 myliu greičiu. Guberna
torius biliu atmetė-vetavo. 
Tai ir gerai.

Ar daug viešųjų keliu yra 
siauresnių nei 20 pėdų? O 
patrakėlių ir taip pilni ke
liai. kurie mažai skaitosi su 
važiuotės taisyklėmis ir po
tvarkiais. Ir taip daug 
įvyksta nelaimių lėtesniu 
važiavimu, ir vis daugiau
sia dėl patrakėlių jokių tai
syklių nepaisymo.

I. Vienužis

Rašomoji mašinėlė 
su 276 ženklais

Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje sukonst
ruota rašomoji mašinėlė 
matematiniams tekst a m s 
spausdinti. Ji turi 276 skir
tingus ženklus ir susideda . 
iš trijų atskirų mašinėlių 
Optima - Standart M10, su
montuotų ant. specialaus 
padėklo. Kiekviena jų turi 
vieną bendrą vežimėlį ir 
mechanizmą vežimėliui per
stumti nuo vienos mašinė
lės ant kitos. Vidurinės ma
šinėlės klaviatūra mažai 
kuo skiriasi nuo paprastos: 
čia yra lotyniškos raidės, 
skaičiai, ženklai. Kairėje 
pusėje esančioje klaviatū
roje išdėstytas gotiškas 
šriftas, taip pat mažosios 
raidės ir smulkūs skaičiai 
laipsnio rodikliams, indek
sams ir kt. pažymėjimams, 
kurie dedami aukščiau arba 
žemiau eilutės. Dešiniąja 
mašinėle spaus dinamos 
dažnai panaudojamos ma
tematikoje graikų abėcėlės 
raidės ir visi matematiniai 
ženklai.

San Diego, Calif.—Sulau
kęs 65 metų amžiaus mirė 
admirolas J. W. Rbper.



H. Tamašauskiene

Įspūdžiai iš kelionės 
į Lietuvą ir atgal

(Tąsa)
Trakuose

IšPirčiupio, iš tos liūdnos 
vietos, nuvažiavom į Tra
kus. Trakuose prie viešbu
čio mus patiko dar jaunas 
ir labai malonus žmogus, 
miesto atstovas Adomavi
čius. Ten mums buvo buvo 
suruošti pietūs, ten ir Ado
mavičius sykiu su mumis 
pietavo. Po to jis mums pa
rode savo miesto įžymybes 
—senovės kunigaikščių pi

lis, pastatytas labai puikioj 
vietoj tarpe ežerų.

Pilies muziejuje matėm 
senovinius šarvus, įrankius, 
pinigus ir kitokių istorinių 
dalykų. Pilis dar ne visai 
atremontuota.

Pavažinėję po Traku eže
rą, artėjant vakarui atsi
sveikinę su maloniuoju mūs 
palydovu Adoma vičiusm, 
grįžom į Vilnių.

Paneriuose
Už kelių dienų vėl važia

vom atlankyti labai skau
džios vietos—Panerius. Ten 
matėm labai dideles ir gi
lias duobes, ant kurių kran
tų hitleriniai žvėrys šaudė 
ir vertė į jas nieko nekal
tus žmones.

Netoli tų duobių aikštelė, 
kurioje stovi granito pa
minklas su žvaigžde viršu
je. Tai bendras žuvusiųjų 
kapas, papuoštas gražiai 
žydinčiomis gėlėmis.

Biskį į šalį nuo kapo sto
vi namelis, kuriame įreng
tas muziejus.

Druskininkuose
Išbuvę apie dvi savaites 

Vilniuje, važiavom į Drus
kininkus. Druskininkai nuo 
Vilniaus pusėtinai toli. 
Nors kelias geras, asfal
tuotas, bet užėmė visą pus
dienį, pakol pasiekėm minė
tą vietą.

Sykiu su mumis vyko. L. 
Kapočius ir J. Stasiulionis. 
Druskininkai yra labai gra
žus miestelis, — tai žmonių 
sveikatos pataisymo cent
ras. Čia randasi daug įvai
rių ligoninių ir sanatorijų. 
Čia randasi mineralinių 
vandenų šaltiniai.

Miestelis labai švariai už
laikomas. Gėlės žydi šali
gatviuose. Čia randasi pui
kus parkas — tai tikras gė
lių centras, kuriame stovi 
Marytės Melnikaitės grani
tinis paminklas, skęstąs gė
lėse. Yra ir kitokių įvairių 
papuošalų, tai tikrai idea
liška vieta, kur mes pralei
dom nemažai laiko.

Netoli parko teka Nemu
nas, kuriuo ir mes turėjo
me progos paplaukioti ir 
pasidžiaugti žavėjančia pa
norama. Nemunu plaukioja 
pusėtinai dideli laivai.

Vaikščiojant netoli Ne
muno, priėjome mineralinio 
vandenio — sveikatos šal
tinį. Ten išgėrėm po stik
lą vandens, bet tas vanduo 
turėjo prastą skonį.

Toliau priėjome grožio 
šaltinį. Sakoma, kad apsi
prausęs jo vandeniu ir se
nas atjaunėja. Ten vanduo 
bėga per paipas tiesiog iš 
kalno. Jis daug sūresnis už 
druską, į burną įėmus, jau
čiau sūrumą per visą die
ną.

Po to nuėjome į minera
linio gydymo ligoninę. Ten ■ 
vyriausis daktaras — mote
ris. Ji mums aprodė ligo
ninę ir paaiškino daug 
svarbių dalykų.' Ten gydo
mi žmonės tam tikru pur
vu, mineralinėmis voniomis 
ir dušą; po lietumi teko ir 
mums išsimaudyti.

Po to jautėmės net kele
tą metų jaunesnės.

Teko atlankyti vaikučių 
sanatoriją. Ten radom daug 
vaikučių, stovinčių kieme 
apie tekantį vandenį iš fon
tano. Pati ligoninė yra 
švariai užlaikoma. Matėme 
porą vaikučių, kurie nega
lėjo vaikščioti, tai jiems ten 
parūpinta žaislų, kad neno- 
bodautų. Lauke įrengtas 
gražus parkiukas su daug 
medžių, viduje svetainė ir 
kiti žaisliniai kambariai.

Grįžtant atgal iš vaiku
čių sanatorijos, užsukom į 
suaugusiųjų sanatoriją.

Tai dar naujas ir gražus 
pastatas, su visokiausiais 
naujausiais įrengimais. Val
gomasis kambarys puikiau 
įrengtas, negu kokiam puo
šniam viešbuty j. Didelė 
svetainė su puikiai įrengtu 
steičiumi. Aš paklausiau 
daktaro, gal šioje ligoninė
je gydomi kareiviai, kad 
taip puikiai įrengta?

Atsakymą gavau, kad čia 
gydomi visi žmonės, ku
riems tik medikalė pagalba 
yra reikalinga. Gydymas 
nemokamas.

Pagavau šaltį
Kadangi, besidžiaugiant 

gražiu Lietuvos klimatu te
ko daug pavaikščioti ir pa
vargti, tai buvo šaltis ma
ne pagavęs. Tada prisiėjo 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Man nieko nekainavo, tik
tai už vaistus turėjau užsi
mokėti.

Nuėjus į vaistinę, ten ra
dom pilną visokių
Skirtumas tarpe Amerikos 
ir Lietuvos vaistų yra to- 
kis: čia, Amerikoj, už vie
ną penicilino piliukę reikia 
mokėti 50c. Lietuvoje nu
pirkau 10 penicilino pilių4 
kių ir dar kokių ten kito
kių, biskį didesnių už aspi
riną, ir viską už 4 kapei
kas, — ir pasveikau.

Duonos kepykloje
Kadangi M. Vaitkus, mie

sto atstovas, yra labai ma
lonus, nuoširdus žmogus, 
tai jis mums aprodė savo 
miesto daug svarbių vietų 
ir visokių įstaigų.

Šį sykį jis mus nuvežė į 
duonos kepyklą. Ten mus 
pasitiko vyriausia kepyklos 
šeimininkė - vedėja, labai 
maloni moteris, kurios var
do neatsimenu. Parėdė 
mus baltais paletais ir nu
vedė į kepyklą.

Ten matėme, kaip didžiu
liuose kubiluose rauginama 
duona. Po to pati mašina, 
pakėlus į viršų, suverčia į 
kitą kubilą, kur pati maši-

vaistų.
i kurio

Bostoniečiai prie naujojo Trakų restorano

na atlieka darbą — padaro grindų kokie 6 coliai van-
kepalus ir tik vienos mo
ters prižiūrima duonutė 
diržais važiuoja į pečių.

Ir tik su kelių žmonių 
pagalba, vėl iš pečiaus į 
valgyklas.

Paragavę šviežiai iškepto 
pyrago, padėkoję palydo
vei, leidomės toliau į kitą 
gamyklą.

Netoli privažiavom mėsos 
apdirbimo įmonę. Ten iš 
šviežios mėsos gamina lie
tuviškas dešras, ameriko
niškus frankforčius ir kito
kias dešreles. Kai kurių rū
šių dešras išrūko, išvendi- 
na, ir ten ant vietos išver
da. Tai ir mus pavaišino 
šviežiai išvirta labai skania 
dešra.

Išeidami, padėkojome už 
taip skanias vaišes.

Iš ten nuvykome į naujai 
įrengiamą pieno perdirbi
mui įmonę. Ten sustatytos 
didžiulės moderniškos ma
šinos. Įmonės vedėjas aiš
kino, kad ten bus perdirba
mas pienas į daug skirtin
gų rūšių pieniškų patieka- 
lų.

Paklausiau vedejų, ar jie 
patys Lietuvoje pasigamino 
tą mašineriją, ar pirko iš 
kitur? Jis aiškino, kad jie 
gauna daug mašinerijos iš 
kaimyninių šalių, o savo iš
dirbinius parduoda joms. 
Reiškia, gyvenimas eina 
draugišku keliu.

Kaune
Iš Druskininkų liepos 10 

d. išvažiavome į Kauną. 
Prie viešbučio “Kaunas” 
mus pasitiko miesto atsto
vas R. Mekonis. Jis tuo- 
jaus mums pradėjo aprody
ti Kauną.

Pirmiausia keltuvu užve- 
žė ant Žaliojo kalno, nuo 

matėsi didelė dalis
Kauno miesto. O nuo kal
no viršaus jis mums parodė 
ir paaiškino keletą istori
nių vietovių. Iš ten matėsi, 
kur Nėris įbėga į Nemuną. 
Paskui vežiojo po miestą. 
Parodė kaip puikiai atsta
tyti tiltai, kurie buvo su
griauti karo metu.

Važinėjant po miestą, 
matėme pristatyta daug 
gražių mūrinių apartmen- 
tinių namų.

Devintajame Forte
Kitą dieną, lydimi R. Mi- 

konio, nuvykome į Devin
tąjį fortą. Pirmiausia 
mums parodė filmą, kaip 
ten nuogai išrengti žmonės 
varomi sušaudymui. Tai 
baisi kankynės vieta.

Įėjus į forto kambarius, 
jaučiama baisi drėgmė. Ant 
geležinių narų nuo Šlapių 
sienų ir Šlapio oro supuvę 
blanketai.

Karceriuose, kur buvo 
laikomi pavieniai uždaryti 
kaliniai, ant cementinių 

dens.
Kitas karceris po geleži

niais laiptais, kur didžiau
sias triukšmas buvo dieną 
ir naktį, kur kalinius tie
siog varė iš proto. Taip 
mums aiškino 9 forto dar
buotoja L. Ašmy te.

Taip Lietuvos buržuazi
nė valdžia kankino geriau
sius Lietuvos sūnus.

Ten pat už sienos randa
si ir kapinės, kur fašistų 
nužudyti žmonės buvo už
kasami. Bet mūsų buvimo 
laike kapinės buvo remon
tuojamos.
Karo ir Istorijos Muziejuje

Įeinant į muziejaus kie
mą, pirmiausia pamatėm 
nepaprasto dydžio tarybinį 
tanką, stovintį taip išdi
džiai, pergalingai. R. Miko- 
konis aiškino, kad tas tan
kas yra pirmutinis, kuris 
išlaisvino Kauną.

Įėjus į vidų, mums per- 
mažai buvo skirta laiko 
plačiau susipažinti su mu
ziejaus įrengimais.

Netoli durų matėm seno
vės karžygius, aprengtus 
geležiniais šarvais, ir kito
kių Lietuvos senieųų.

Lauko pusėje, netoli sie
nos, pamatėm Salomėjos 
Nėries paminklą, pastatytą 
ant jos kapo.

Mums trumpai paaiškino 
poetės gyvenimo istoriją, 
padeklamavo porą jos su
pintų eilučių, pavadinda
mas ją Lietuvos lakštinga
la.

Jos atminčiai prisegė 
mums po gražų ženklelį su 
Salomėjos Nėries paveiks
lu.

Biskį į šalį mūrinėje sie
noje matėme užrašytus 
vardus: Karolis Požėla, K. 
Giedris, Čiornis, J. Greifen- 
'bergeris. Tai bendras ka
pas keturių „kpmunistų, ku
riuos buržuazinė Smetonos 
valdžia sušaudė. Kapas pa
puoštas puikiomis gėlėmis.

Atidavę pagarbą žuvu
sioms, ėjome toliau.

šilko dirbtuvėje
Važiuodami, jau iš tolo 

pamatėm naują ir didelį bu- 
dinką. Privažiavus, tuo
jau mus pasitiko įmonės ve
dėjas. Jis mums aprodė 
visus dirbtuvės skyrius. Vi
skas ten įrengta automatiš
kai. Staklės eina tokiu 
greitumu, kad negalima nei 
įmatyti.

Medžiagos ten ant vietos 
dažomos, kvietkuojamos, 
džiovinamos. >

Ten išdirba šilką, nailo
ną ir kitokias įvairias me
džiagas. Ten dirba 2,800 
darbininkų. Švara pavyz
dinga. O, tos didlapės gė
lės prie langų išaugę iki lu
bų, kaip kokie didžiuliai 
medžiai.

(Bus daugiau)

Tankai prieš Budą
Žmogus apsiliejo benzinu, 

Brūkštelėjo degtuku. Ir 
štai jis sėdi, liepsnos apim
tas, stengdamasis pakelti 
priešmirtines kančias su 
stoiška paskendusio savi- 
staboje Budos ramybe.

Jau keturi budistai vie
nuoliai ir viena vienuolė 
protestuodami nusižudė to
kiu neįprastu ir šiurpiu bū
du. Ir kiekvieną kartą gau
sios tikinčiųjų budistų mi
nios traukė į Saigono, Gue 
ir kitų Pietų Vietnamo 
miestų pogodas, kad nusi
lenktų naujojo kankinio pa
laikams. Ir kiekvieną kar
tą diktatorius Ngo Din 
Djemas pakeldavo autkojų 
kariuomenę, pasiųsdavo į. 
gatves tankus ir savieiges 
mašinas, įsakydavo savo 
landsknech t a m s šaudyti į 
beginklius demonstrantus, 
išvaikyti juos ašarinėmis 
dujomis ir durtuvais. Pa-i 
šaulio spauda mirgėte mir
ga nuo pranešimų apie “pa
gal visas karo mokslo tai
sykles” apgultas pagodas, 
apie grumtynes gatvėse, 
apie dešimtis nukautų ir 
sužeistų.

Djemas buvo priverstas 
paskelbti šalyje apsiausties 
padėtį. Konfliktas tarp jo 
ir budistų nepaprastai pa
aštrėjo. Kas gi sukėlė šį 
konfliktą? Kas privertė bu
dis tų religijos šalininkus, 
nepaisant jų nesipriešinimo 
filosofijos ir viduramžiško 
žemiškųjų reikalų atsižadė
jimo, taip ryžtingai stoti 
prieš JAV marionetę?

70 procentų Pietų Vietna
mo gyventojų yrą budistai. 
O mažuma išpažįsta kata
likų tikėjimą, kurį importa
vo kolonizatoriai prancūzai 
praėjus iame šimtmetyje. 
Liaudies masės, vargingieji 
valstiečiai išlaiko savo tė
vų tikėjimą —1 budizmą, o 
katalikybė labiau paplitusi 
tarp diduomenės, valdinin
kijos, buržuazijos, susiju
sios su užsienio kapitalu.

Godus ir parsidavėliškas 
Ngo Din Djemo “šeimos 
trestas,” užgrobęs visas 
svarbiąsias ekonomines bei 
politines pozicijas šalyje, 
giriasi esąs ištikimas krikš
čionybei. Ne be reikalo 
tarp gausių šios godžios 
šeimynėlės narių, užiman
čių svarbius diplomatinius 
postus užsienyje, “kontro
liuojančių” laivybą Mekon- 
go upe ir tiekimus iš Ame
rikos, yra vienas, kuriam 
pavesta rūpintis dangiš
kaisiais reikalais. Tai Gue 
miesto arkivyskupas — dik
tatoriaus brolis Ngo Din 
Tukas. Ir pats Djemas, kaip 
žinoma, yra penimis tokių 
katalikų reakcijos šulų, ko
kiais buvo “šaltojo karo tė
vai” JAV valstybės sekre
torius Fosteris Dalesas ir 
popiežius Pijus XII.

Djemas, Tukas ir Nhu jau 
•seniai su baime ir neapy
kanta žiūri į budizmą. Tai 
paaiškina ne tik jų jėzuitiš-

ma, pasisakydavo tik prieš 
diskriminavimą ir persekio
jimą. Tačiau po gegužės 
ir birželio mėnesių, kai ka
riuomenė ir policija Ngo 
Dinh Nhu įsakymu pralie
jo beginklių demonstrantų 
kraują, judėjimo pobūdis 
pasikeitė. Jis pavirto atvi
ra kova prieš Ngo Din Dje
mo režimą.

Kodėl gi budistų vienuo
lių savęs deginimas ir ti
kinčiųjų demons t r a c i j o s 
įvaro tokią baimę marione
tei? Visą reikalą sudaro 
tai, kuriame fone vyksta 
šie religiniai bruzdėjimai. 
Kraštą apėmė liaudies ka
ro liepsna. Praėjusių metų 
pabaigos duomenimis, 75 
procentus Pietų Vietnamo 
kaimų kontroliavo Nacio
nalinio išsivadavimo fronto 
ginkluotosios pajėgos. Dje
mas ir jo šeimininkai ame
rikiečiai šiame kare pralai
mi vieną mūšį po kito. To
kiomis aplinkybėmis budis
tų demonstracijos rodo, kad 
vis nauji ir nauji Pietų 
Vietnamo gyventojų sluoks
niai, kartais labai tolimi 
nuo publikos, pačios įvykių 
eigos įtraukiami į kovą 
prieš neapkenčiamą dikta
torių. “Ngo Din Djemas 
dabar gyvena kritiškiausią 
savo karjeros momentą,— 
neseniai rašė indų laikraš
tis “Statesman.” — Saigo- 
nas pilnas gandų apie ne
išvengiamą perversmą...”

Supuvęs Ngo šeimos re
žimas jau seniai būtų žlu
gęs, jei jo visaip neparem
tų globėjai iš anapus van
denyno. Jungtinės Valsti
jos šiam režimui remti jau 
iššvaistė apie tris milijar
dus dolerių. 15 tūkstančių 
amerikiečių kariškių ka
riauja “nepaskelbtą karą” 
Pietų Vietnamo džiunglėse. 
Kad ir kaip JAV vadovai 
dabar mėgintų atsiriboti 
nuo kai kurių, ypač biaurių 
Pietų Vietnamo budelio dar
bų, jiems nepavyks išsisuk
ti nuo atsakomybės ir už 
nuodingųjų medžiagų nau
dojimą prieš beginklius gy
ventojus, ir už mėginimą 
suvaryti ištisą tautą į kon
centracijos stovyklas —va
dinamuosius “strateginius 
kaimus” ir už privestų prie 
nevilties žmonių nusižudy
mo aktus.

Dabar Vašingtone karšt
ligiškai ieškoma išeities iš 
be galo keblios JAV pres
tižui situacijos, susidariu
sios Pietų Vietname. Po 
ekstra pasitarimo su pre
zidentu Kenedžiu JAV am
basadorius Saigone — bu
vęs JAV atstovas prie SNO 
Kebotas Lodžas skubiai iš
skrido į įvykių vietą. Ką jis 
vežė savo portfelyje? 
Reikšminga, kad, atvykęs į 
Saigoną, jis susitiko ne su 
Ngo Din Djemu, bet su bu
distu atstovais. Ar tai reiš- 
kia, kad Vašingtono pažiū
ra į marionetę pasikeitė, kad 
ją skubiai nori pakeisti ku
ria nors kita figūra?

kas nepakantumas, bet ir 
ta aplinkybė, kad valstie
čiai budistai visur plačiai 
remia patriotus, su ginklu 
kovojančius prieš marione
tinį režimą. “Laisvojo pa
saulio bastione,” kokiu vaiz
duoja Pietų Vietnamą Va
karų trubadūrai, žmonės 
diskriminuojami pagal reli
ginį požymį, grubiai su
trypta tikėjimo laisvė. Bent 
kiek žymesnius postus ar
mijoje ir administracijos 
aparate užimti gali tik ka
talikai. Valdžios organai 
visaip persekioja ir engia 
budistus.

IŠ pradžių budistų dvasi
ninkija, tikinčiųjų remia-

Jokie užkulisiniai manev
rai ir galimas rūmų per
versmas neišspręs Pietų 
Vietnamo problemos. Vie
nintelis sprendimas — nu
traukti Amerikos interven- 
venciją, suteikti Pietų Viet
namo liaudžiai teisę lemti 
savo likimą.

M. Derimovas

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, ta tuo
jau įsigyk. aKna tik $1.00. 
Gauname “Laisvės” knygy-
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Dorchesterietei E. Rep- 
šienei-Vilkaitei rašo jos se
sutė :
Brangi Sesyte,

Aš seniai berašiau Jums 
laiškutį, mat, mano gyve
nimas keitėsi. Tūlą laiką 
man buvo sunku priprasti 
prie miesto gyvenimo.

Kai mano vyras mirė, 
man buvo labai ilgu vienai 
gyventi ant fanuos ir aš 
viena negalėjau jos apdirb
ti, kad ir nedaug žemės, bet 
kaip žinai, mano vaikai vi
si gyvena miestuose. / 

Aš pardaviau farmukę n' 
išvažjavau gyventi pas duk
terį į Panevėžį, bet mano 
duktė Zosytė tik tris kam
barius turi, o jie yra keturi 
—jie patys ir du berniukai, 
tai buvo per ankšta vi
siems gyventi.

Tai aš daviau Algiui, ma
no sūnui, \ septynis šimtus 
trylika rublių, ir už tuos 
pinigus jis nusipirko koope
ratinį butą, kuris turi du 
kambarius, virtuvę ir vonią 
ir visus patogumus. Už bu
tą reikėjo mokėti 4 tūks
tančius vieną šimtą rublių, 
bet valdžia davė lengvu iš- 
simokėjimu paskolą 15 me
tų. Algiukas dirba, tai iš 
algos išmokės.

Tas namas, kuriame mes 
dabar gyvename, yra labai 
didelis; jame gyvena 48 šei
mynos; jis yra 4 aukštų. .

O, beje, užmiršau pasaky
ti, kiek gavau už savo far
mukę. Gavau 4 tūkstan
čius rublių.

Karolina Kunigoniejfe

Naudingas triukšmas
j Iš visų poveikių į žmo
gaus jausmus stipriau s i 
yra, tur būt, garsai. Šaižūs, 
nemalonūs garsai slegian
čiai veikia psichiką, erzina 
nervų sistemą, sukelia grei
tą nuovargį. Monotoniškas 
vienodas triukšmas sukelia 
mieguistą nuotaiką. Bet 
yra garsų, kurie daro nau
dingą poveikį žmogaus or
ganizmui. Malonu klausytis 
medžio lapų ošimo, vandens 
pliuškenimo. Natū r a 1 u s 
triukšmas tiek pat būtinas 
žmogui, kaip medžių žalu
ma ir žydras dangus virš 
galvos. Tačiau skirtingai 
nuo spalvų įtakos, šis po
veikis beveik moksliškai ne
tiriamas.

Pirmasis žingsnis š i a 
kryptimi tapo į v a i r iją 
svyravimų, įeinančių į na
tūralių garsų sudėtį, d^- 
numo ir intensyvumo arba, 
kaip sako mokslininkai, jų 
spektrinės sudėties nusta
tymas.

Šis darbas buvo atliktas 
Maskvos Valstyb i n i a m e 
universitete. Buvo užrašy
tas tuopų, liepų, beržų oši
mas, krintančio vandens 
pliuškenimas prie užtvan
kos nedidelėje upėje, smar
kus lietus, jūros ūžimas ir 
kiti triukšmai.

Pasirodė, kad visuose iš
tirtuose natūralios kilmės 
garsuose pagrindiniais yra 
maždaug tie patys dažnu
mai, atitinkantys 1,000 svy
ravimų per sekundę. Tai di
džiausio spektrinio žmo
gaus klausos aparato jaut
rumo zona. Gal būt, kaip 
tik prisitaikymas prie pa
našių natūralios kilmės gar
sų padarė tam tikrą povei
kį žmogaus klausos jautru
mui. Antra vertus, šiuQ 
“prisitaikymu” ir paaiški
namas tas malonus ramy
bės ir pusiausvyros j ast
mas, kokį sukelia žmonėms 
daugelis gamtos garsų.

(Vakarinės nauj.)ne.
-> ■ ■ ■- - .. n■■ .............. - ... . .

4 pusi. Laisve (Liberty) Antr., rugsėjo (Sept.) 17, 1963



T

; X.Įdomūs ir vertingi 
pasikalbėjimai

Kovojant už komunistinės 
visuomenės žmogų, didžiulę 
reikšmę turi jo mokslinės- 
ateistinės pas aulėžiūros 
formavimas. Todėl labai 
svarbu užkirsti kelią plisti 
religiniams prietarams., ku
rie slopina žmogaus inicia
tyvą, trukdo jam tapti pil
naverčiu komunistinės vi
suomenės statytoju.

Atsikratyti religinių prie
tarų, rasti tikrą kelią į tie- 

i są daug padeda mokslinė - 
'(^teistinė literatūra. Nese
niai knygynuose pasirodžiu
si knyga “Pasikalbėjimai 
apie religiją ir mokslą” 
(išleista Valst. politinės ir 
mokslinės literatūros leidyk
los Vilniuje) duos daug 
naudos kiekvienam, susidu
riančiam su ateistinio dar
bo klausimais, o taip pat su
domins ir kiekvieną tikintį 
skaitytoją. Ateistai joje ras 
medžiagos savo pasikalėji- 
mams su tikinčiaisiais, o ti
kintieji— atsakymus į dau
gelį jiems kylančių klausi
mų, pavyzdžiui: kodėl žmo
nės tiki, kada atsirado ti
kėjimas, kuo skiriasi komu
nistiniai doroviniai princi
pai nuo religinių, ar gali 
tikintysis būti geru mūsų 
visuomenės nariu, ir kitus.

Šios autorių kolektyvo pa
ruoštos knygos medžiaga 
suskirstyta į tris skyrius: 
mokslas apie žemę ir dan
gų, religijos atsiradimas ir 

*jos vaidmuo visuomenėje, 
Religija ir tarybinė tikrovė

Knygoje įdomiai, supran
tamai pasakojama apie mokslo 
vystymosi kelius, jo nenu
trūkstamą kovą prieš reli
giją per visą istoriją. Ne
žiūrint religijos priešinimo-1

si, mokslas visą laiką turtėjo, 
naujomis žiniomis, naujais 
atradimais , tapo žmogaus 
rankose galingu ginklu ko
voje prieš stichines jėgas, 
nepakeičiamu įrankiu ge
riau tvarkant savo gyveni
mą. Tuo tarpu religinės le
gendos, dogmos liko tos pa
čios ir negalėjo būti žmo
nėms naudingos nei pasau
liui geriau pažinti, nei bū
ti jiems parama kasdieni
niame gyvenime. Jei šiais 
laikais žmogus pasiekė di
delių laimėjimų tiriant kos
mosą, tai tas padaryta tik 
mokslo dėka. Jei ne šimt
mečiais vykusi daugybės 
mokslininkų kova prieš re
liginius tamsybininkus, 
šiandien nebūtų nei galingo 
medicinos mokslo, nei as
tronomijos, nei daugelio ki
tų mokslo šakų. Mokslo 
pagalba žmonės išsiaišikno 
mūsų planetos istoriją, žmo
gaus kilmę, apskaičiavo 
dangaus kūnų kelius ir kos
minių laivų orbitas. Moks- 
las yra didžiausias tarybi
nių žmonių talkininkas sta
tant komunizmą.

Pirmame knygos skyriuje 
skaitytojas trumpai susipa
žįsta su Koperniko, Darvi
no, Pavlovo, Sečenevo, Ciol- 
kovskio, Mičiurino ir kitų 
įžymiausiųjų pasaulio 
mokslini nkų pažiūromis, 
jų mokslinių atradimų 
reikšme žmonijos pažangai. 
Nežiūrint bažnytininkų 
trukdymų, pasaulis eina 
mokslo nurodytu keliu. 
“Mokslinių žinių triumfas, 
— rašoma knygoje, — pa
veikė didžiulės žmonių da
lies protą. Žmonės įsitiki
no, kad nėra tokių gamtos

ir visuomenės paslapčių, 
kurių mokslas nepajėgtų 
ištirti. Bet kurioje tikro
vės srityje neaptikta jokių 
antgamtinių, mistinių būty
bių, procesų ar pasireiški
mų. Viena po kitos buvo 
demaskuotos religinės le
gendos bei dogmos, jų tarpe 
ir apie pačios religijos at
siradimą.”

Antrame kngos skyriuje 
apžvelgiamos religijų atsi
radimo priežastys, jų vieta 
visuomenėje anksčiau ir 
mūsų dienomis. Skaityto
jas čia suras įdomios ir įti
kinančios medžiagos apie 
bažnyčios ir jos tarnų po
zicijas fašizmo, kolonializ
mo sąlygomis, apie jos ak
tyvią kovą prieš taikos 
šalininkų judėjimą ir soci
alizmą. Trečiame skyriuje 
plačiai kalbama apie religi
jos ir visuomenės santykį 
socialistiniuose kraštuose, 
apie jos neigiamą poveikį 
komunizmą statančiai vi
suomenei.

Daugeliui tarybinių žmo
nių religiniai prietarai yra 
tokie tolimi, kaip ir kapi
talistinė praeitis. Didingi 
komunizmo pastatymo už
daviniai reikalauja iš kiek
vieno tarybinio žmogaus 
aktyviai kovoti prieš pra
eities atgyvenas, jų tarpe ir 
prieš religines pažiūras., šio
je kovoje tikrai naudinga 
bus čia paminėta knyga, ku
ri atsakys į daugelį aktua
lių klausimų, paskatins 
mokslo veikaluose ieškoti 
dar išsamesnio atsakymo.

V. Petkevičienė

BALTIMORE, MD.

LAISVES REIKALAI
Šiomis dienomis gauta dovanų nuo sekamų laikraš

čio rėmėjų, preso išlaidoms padengti. Prašome pasiskai
tyti:

LDS 104 kp. (per S. Kuržinską),
Mahanoy City), Pa................................... $25.00

Alex Giedra, White Plains, N. Y............... ... .  13.00
Frances ir Niek Pakalniškiai, Chicago, Ill. ... 12.00 
Lillian Novak, Cranford, N. J.............................10.00
K. Genys, Scranton, Pa....................................  10.00
Jonas Stasiukaitis, Philadelphia, Pa...................10.00
V. čižauskas, Chester, Pa.............................. .. 10.00
W. Shapran, Phila., Pa................................. 10.00
P. S., iš Long Island.......................................... 8.00
J. Vaivada, Rochester, N. Y.................................. 6.00
Frank Navardauskas, Phila., Pa......................... 5.00
M. Romikaitienė, Reading, Pa.............................   5.00
Kazys Motuzą, Shenandoah, Pa............................5.00
Kazys ir Agota Naravai, Shenandoah, Pa........ 5.00

> Antanas Staniulis, Hampton, N. J....................' 5.00
Mike Pučkys, Phila., Pa...................................... 5.00
Julia Šmitienė, Phila., Pa..................................  5.00
P. J., iš Michigan ................................................ 5.00
L. K—te, Ozone Park, N. Y. (per J. Urboną),

Phila., Pa....................................................... 5.00
K. Zutkus, Hillside, N. J...................................... 5.00
M. Kaunienė, St. Clair, Pa.................................... 5.00
M. Virbickas, Great Neck, N. Y........................... 5.00
J .Kazlauskas, Jamaica, N. Y............................. 5.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill......................... 4.00
Uršulė Guzonienė, Gloucester, N. J................  3.00;
Juzė Šleivienė, Methuen, Mass........................... 2.00
Mrs. Aleksiejus, Woodhaven, N. Y.................. 2.00
St. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.................. 2.00
Po $1: Domas Žvirblys, B’klyn, N. Y|; John Waswill, 

Lewiston, Me.; Wm. Wondzell, Brockton, Mass.; M. Ula- 
zas, O. Marozienė, Waterbury, Conn.; P. Indruliene, 
Scranton, Pa.; A. Ogent, P. Švelnikas, Easton, Pa.; A. 
Paukštienė, Miami, Fla.; F. Belskienė, Marcelė Purvėnie- 
nė, Brooklyn, N. Y.; O. černevičienė, Maspeth, N. Y.; A. 
Simonaitis, Pittsburgh, Pa.; V. Kazlauskas, Vasili ji 
Kenicky, Phila., Pa.

MOKSLININKO
VETERANO KELIONĖS

KAUNAS. — Nors ži
nomas mokslininkas profe
sorius Viktoras Ruokis jau 
pradėjo savo 79-uosius gy
venimo metus, žvalumo ir 
energijos jam pavydėti ga
lis dažnas jaunuolis.

Pastaraisiais metais ne
nuilstantis moks 1 i n i n k a s 
apkeliavo Užkaukazę, Uk
rainą, Rusijos Federacijos 
sritis. Ir visur jis domėjo
si įvairiausiais muneralais, 
tyrinėjo juos.

Kelionių rezultatai aki
vaizdūs: profesorius baigia 
ruošti kristalografijos va
dovėlį Žemės ūkio akade
mijos studentams. K. T.

KAI PRABYLA ŽEMĖ
KAIŠIADORYS. — Ant

rus metus Lietuvos TSR 
MA Istorijos instituto ar
cheologai kasinėja Kauno 
marių saloje, netoli Rum
šiškių esantį kapinyną. 
Šiais metais čia jau ištirta 
apie 120 kapų, priskiriamų 
XIV amžiaus pabaigai-XVI 
a. pradžiai.

Michelbertas

Negrų rase, jos kova 
ir priešai

Prieš keletą savaičų prie
miestyje Hamiltone buvo 
paskleisti biaurūs lapeliai 
prieš negrų rasę. Juose bu
vo kalbama prieš valdžios 
skyrimą pinigų negrų ap- 
švietai, nes būk iš “negrų 
vis tiek nieko nebus.” La
pelių autoriai negrus pri
lygino prie gyvulių, o bal
tus žmones, kurie stoja už 
lygias teises negrams, išva
dino “komunistais.”

Skaitant tuos lapelius 
gauni supratimą, kad auto
riai panašūs į nacius, kurie 
žudė kitų tautų žmones, 
kaip “žemesniuns”... Net 
baisu, kaip gali jie skaity
tis žmonėmis, o tuo pat me
tu neapkęsti negrų tik to
dėl, kad jų oda juoda...

Baisi negrų rasės istori
ja. Jų ainiai buvo sume
džioti Afrikoje ir prieš jų 
norą, prievarta atgabenti į 
Ameriką, čia turgavietėje 
parduoti kaip darbo gyvu
liai. Negrai vergai vargo, 
skurdo, dirbo ir vergų sa
vininkams krovė turtus.
' Prieš šimtą metų negrų 

vergija buvo panaikinta, 
bet ką davė buvę savinin
kai negrams? Pažeminimą, 
persekiojimą, linčą ir su re
ligijos pagalba juos mokė, 
būk dievas yra mielaširdin- 
gas, visur esantis, viską 
matantis. Mokė mylėti 
artimą, kaip pats save, bet 
tuo pat kartu baltieji šovi
nistai nesimokė tos meilės 
link negrų rasės, o tik kro
vėsi iš jų sau turtus. Neg
ims mokė būti teisingais, 
bet buvę vergų savininkai 
nesilaikė teisybės link neg
rų.

Negras darbininkas pir
mas yra paleidžiamas iš 
darbo krizės metu, o į dar
bą paskutinis samdomas. 
Todėl ir dabar, kai net 
prezidentas Kenedis pa
skelbė, ant vieno balto be
darbio proporcionaliai yra 
penki negrai bedarbiai. 
Negrai neturėjo progų, o 
dabartiniu metu, nemokant 
amato, beveik negalima 
gauti darbo.

Baltimorės mieste gyve
na beveik milijonas žmonių, 
iš jų yra 350,000 negrų. 
Negrai dirba sunkiausius ir 
juodžiausius darbus, gyve
na lūšnynuose, prasčiausio- 
se miesto dalyse.

Prieš 30 metų aš pri
gulėjau prie darbininkiškos 
organizacijos, kuri rūpinosi 
darbininkų reikalais, rūpi
nosi ir darbo žmonių gyve
nimo namais. Ji išrinkda
vo komitetus, kurie lankėsi 
į gyvenimo namus ir matė 
ten tikrą padėtį. Man te

ko būti tuose komitetuose 
ir gerai patirti.

Mes apžiūrėdavome lūš
nynų gyvenimo namus nuo 
apačios iki viršaus. Dalis 
tų gyvenimo “namų” netu
rėjo nei vonių, nei elektros, 
nei išviečių. Langai sukry
pę, žiemos metu jokiu būdu 
nebuvo galima tų “namų” 
apšildyti, rūsiai negrįsti, 
žiurkių skylės pasieniais— 
taip, kad jos galėjo landžio
ti į vidų ir į lauko pusę. 
Buvo atsitikimų, apie ku
riuos rašė net komercinė 
spauda, kad žiurkės ap
kramtė vaikams veidelius 
ir pirštelius.

Ta organizacija ir pana
šios jai kėlė prieš tai pro
testą, reikalavo, kad val
džia verstų “namų” savi
ninkus taisyti tuos “na
mus,” arba nugriauti ir jų 
vieton statyti naujus. Ten 
gyveno beveik išimtinai 
negrų šeimos.

Visuomenei spaudžiant, 
valdžios buvo išleistas pa
tvarkymas, kad visuose 
gyvenimo namuose būtų 
įvesta elektra, įrengtos vo
nios ir išvietės. Nors bu
vo padaryti tie pagerini
mai, bet gyvenimo laužai 
buvo ir tokiais pasiliko.

O kada vienas kitas neg
ras nusipirko namą geres
nėje miesto dalyje, tai bal
tieji šovinistai jį puolė, te
rorizavo. Aš pats mačiau, 
kaip baltieji padaužos ak
menimis daužė negrų namo 
langus ir duris.

Roosevelto prezidentavi
mo metu jo iniciatyva buvo 
pastatyta naujų didelių 
apartmentinių namų, ku
riuose apsigyveno baltieji 
ir negrai. Man teko kalbė
tis su baltais ir negrais tų 
namų gyventojais ir nei 
vieni, nei kiti nesiskundė, 
nes jie vieni kitiems nedarė 
jokio blogo.

Mes žinome iš istorijos, 
kad valdovai už turtą ir sa
vo garbę ruošė karus, kur 
daug žūdavo darbo žmonių. 
Ir dabar tie, kurie nori iš 
darbo žmonių lobti, nenori 
prileisti baltų su negrais 
prie vienybės.

Apsišvietę, kultūriški 
žmonės kovoja už progresą, 
už vietą pasaulyje sau ir 
kitiems žmonėms, už visų 
sugyvenimą. Nesvarbu, ko
kios spalvos žmogaus oda, 
jis yra žmogus ir turi tu
rėti lygias žmogaus teises. 
Taigi ir negrų rasės kova 
už lygybę ir laimėjimas 
bus kartu visų žmonių lai
mėjimas.

John Balsys

Todėl ir jos šermenyse 
mažai lietuvių dalyvavo, 
daugelis nei nežinojo iš jos 
naujos pavardės, kad tai 
buvusi Valkienė. Bet ži
nantys įvertino jos praei
ties veikimą, lankėsi į šer
meninę ir nupirko gėlių vai
nikus. Jos kūnas išvežtas į 
Philadelphiją palaidojimui. 
Reiškiu užuojautą jos vie
natiniam sūnui Harb Vai
kiui.

Natalie

New Haven, Conn
Sekmadinenį, rugsėjo 22 

d., įvyksta pietūs pas dr. J. 
Stanislovaitį, netoli Water- 
burio. Mūsų miesto pažan
gūs lietuviai ruošiasi skait
lingai vykti į tą parengimą.

Draugai J. B. Tumosai iš
vyksta iš mūsų miesto ap
sigyvenimui Kalifo r n i j o s 
valstijoje. Linkiu jiems lai
mingos kelionės ir laimių 
naujoje vietoje.

LDS 16 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, spa
lio 1 d., vakare. Visi na
riai ir narės kviečiami da
lyvauti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Geri laisviečiai Cheplevi- 
čiai, gyvenanti Hamden, 
Cionn., skundėsi, kad svei
kata sušlubavo. LLD 32 
kuopos nariai linki jiems 
susveikti ir vėl kartu su 
mumis dalyvauti.

Seneliai, pensininkai, yra 
nepasitenkinę. Mat, pragy
venimo kainos ant maisto, 
už rendas ir kitką kyla, o 
pensijos mažos. Sako, kad 
labai sunku iš tų pensijų 
pragyventi. J. Kunca

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių na

mas, su visais patogumais. Auto
mobiliui pastogė, mažas sodelis. 
Randasi ant Mango Rt., Box 295, 
Seffner, Fla. Kreipkitės tuo adresu 
pas Stanley A. Wolf.

(72-75)
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So. Boston, Mass.

T. SĄJUNGOS CIRKAS 
TURI PASISEKIMO
Philadelphia. —• Tarybų 

Sąjungos cirkas turėjo di
delio pasisekimo. Kazokai 
raiti smarkiai jodinėjo, 
meškos, šunes ir kiti gyvū
nai sudomino susirinkusius. 
TSRS cirkas į New Yorką 
persikels rugsėjo 24 dieną.

Nau tucket, Mass. — Su
laukęs 69 metų amžiaus mi
rė S. W. Morganas, buvęs 
JAV Valstybės departa
mento pareigūnas.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Ruožtas išvažiavimas — Weiner 
Roast — rugsėjo 22 d. pas Myh- 
lingus neįvyks. Vietoj to LDS 55 
kuopa rengia vakarienę rugsėjo 21 
d., 6 vai. vakare, Klubo salėje, 9305 
St. Clair Ave. Po vakarienės šokiai.

J. Žebrys (73-74)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo-Sept. 22 d. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugijos, 
moterų skyrius rengia pietus Olym
pia Parke, su muzika ir šokiais.

Kviečiame visus pasinaudoti pro
ga, papietauti su mumis ir pasige
rėti paskutinėmis vasaros dienomis. 
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną.

Rengėjos
(73-74)

LDS 3-čios APSK. KOM. POSĖDIS
LDS 3-čios Apskrities komiteto 

posėdis bus sekmadienį, rugsėjo 22 
d., Liet, klube, 408 Court St., Eliza
beth, N. J. Pradžia 10 vai. ryte.

Kviečiami komiteto nariai pribū
ti laiku. Apart kitų reikalų bus iš
duotas pikniko raportas. —Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted Female

Housework — sleep in maid — 
Private room & toilet facilities. 
Child care — general housework— 
Ironing — Kosher kitchen — Bee. 
Re FS. Regid Call 609-547-1554.

(74-78)

HELP WANTED MALE
>.................. ..... ■ .............................  - ■' ■■ — ■■■ I ■ . ........... .............

MEUHANIC-Foreman. Stokes &
Smith. Gluer & N. S. automatic 

box machine. Exc oppty for right 
man. Gd pay. 2d shift. 52 wk job. 
Benefits. Growing concern. Must have 
at least 5 yrs exp on both types of 
mach. Loc. Runnemede, NJ. Call for 
appt, 1-609-931-8000.

(73-78)

Waterbury, Conn.
PIETŪS DR. STANISLOVAIČIO SODE

Jau yra žinoma, kad waterburieciai kas metai 
suruošia gerus pietus Dr. Stanislovaičio sode. 

Šiemet jų ruošiami pietūs
Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
SUMMIT ROAD, PROSPECT, CONN.

Rengėjai kviečia waterburiecius ir iš toliau 
atsilankyti. Pelnas nuo šių pietų eis “Laisvei.”
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Sekantį mėnesį prasideda vajus, gavime naujų skai
tytojų ir atnaujinimas senų skaitytojų prenumeratų. 
Kaip visuomet, nustatytas biudžetas sekantiems me
tams—tad ateinantiems 1964 metams nustatyta sukelti 

,000. Vajininkai, kurie dalyvaus konteste, gaus punk
tus už prisiųstas aukas. Tad stenkitės, kad jūsų miesto 

Pajininkas figūruotų laimėtojų skyriuje.
Dėkojame prieteliams už viršminėtas aukas, ir visi 

pasiruoškime pasidarbuoti ateinančiame vajuje, kuris 
oficialiai prasidės su spalio 1 d.

“Laisvės’Administracija

Liūdžiu savo mylimo vyro. Jis iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė liepos 5 d., 1963.

Šių metų rugsėjo 19-ą jis būtų šventęs savo 
78-ąjį gimtadienį. Gailestingai liūdinti —

Karolina Kįazlauskiene, žmona

St. Petersburg, Fla
Mirė K. Clee

Rugsėjo 1 d. po ilgos ir 
sunkios vėžio ligos mirė 
Karolina Clee, seniau buvu
si Valkienė. Mirė sulaukus 
tik 56 metų amžiaus. Jos 
pirmasis vyras Maikis Vai
kys mirė prieš penkerius 
metus.

Kada Vaikiai atvyko gy
venti į St. Petersburgą, tai 
tuojau įstojo į vietos LLD 
45 kuopą ir veikė. Jie įei
davo į parengimų komisi
jas, lankydavosi į parengi
mus. Jie skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Karolina buvo gimusi ir 
augusi Philadelphijos mies
te, bet lietuviškai gražiai 
kalbėjo. Seniau Vaikiai 
New Jersės valstijoje, laikė 
restoraną.. Vaikiui mirus 
Karolina ištekėjo už ame
rikono H. Clee ir visai pa
sitraukė iš lietuvių veikimo, 
nesilankė ir į parengimus, 
nors aš ją ir kviesdavau.

Lawrence ir Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS
Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 

šiame dideliame bankete.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Spalio 6 October
Pradžia 1-mą valandą dieną

Maple Parke, Methuen, Mass.
Bus Įdomi Programa

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai važinėjo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų kongrese kovai už taiką, 
Maskvoje. Ji papasakos iš savo kelionės įgytus 
įspūdžius.

Šis bus jau paskutinis rudeninis parengimas pas 
mus, tad kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti 
ir tuo pačiu kartu paremti darbininkišką spaudą, ku
ri įstoja už taiką ir už visų tautų ir rasių žmonių 
lygybę. Rengėjai

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 17, 1963
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Niekina Liudą Girą

“Dirvoj” Stasys Santva
ras, solistas ir rašytojas, 
neseniai panūdo aprašinėti 
“priešingybių žmogų” — 
Liudą Girą. Netruko atsi
liepti Bronys Raila, nekaip 
garsėjęs to laikraščio pub
licistas, kuris “protestavo, 
kad Santvaras per gražiai 
anie Gira parašęs. Atsišau
kė ir “Vienvbės” Girnaka
lis. Girdi. “Ar reikėjo apie 
Girą St. Santvarui rašyti, 
tai paties Santvaro dalykas. 
Vien aišku, kad Liuda Gi
ra “ištrinti” iš lietuviu li
teratūros vargiai kam na- 
vyks... Didžiausia B. Rai
los klaida (žinoma. L. Gi
ros reikaluose), kad jis ta
riasi išreiškęs lietuvių tau
tos pažiūrą. “Liudas Gira 
paliko gausu ir įdomu lite
ratūrini palikim a. Jis — 
savitas ir įdomus poetas, 
įnešęs daug naujo i mūsų 
poezija”... šiais žodžiais 
“Tarybinė mokykla” (nr. 
47) vra daug arčiau tiesos 
už B. Railą.”

Tysliavienė del Morkaus
Senukas, jau ir iš ALT 

sekretorių “išpušintas,” dr. 
Pijušas Grigaitis pradžiu
gino lietuviška svietą Ame
rikoj paskelbdamas “teisy
be” apie žurnalisto-rašytojo 
Albino Morkaus kelionę 
Lietuvon. Girdi, FBI ėmė 
ir, paliepus, išdeportavo Al
bina, v

“Vienybės” leidėja Tys
liavienė specialiai kreipėsi į 
Niujorko FBI skyrių ir vie
tos imigracijos biurą, norė
dama pasitikrinti, ar Nau
jienos skelbia teisvbe. Ra
šo Tysliavienė, “FBI neuž
siima jokiomis deportacijo- 
cijos bylomis, ir iš viso jo
kių žinių anie Albiną Mor
kų neturi.” Nieko apie 
gri gaitiškas deport a c i j a s 
nežinojo nei Imig racijos 
biuras. Taip į išeivijos lie
tuviškos spaudos “psicho- 
chuliganus” — šalia pripa
žintų Kardelio, Railos, da
bar galima drąsiai jungti ir 
Pijų Mažąjį.

šepetys auklėja dailininkus 
Kanadai

Skaitai spaudą ir kartais 
papvksti, kaip likimas iš
blaško kūrybines lietuviu 
jėgas po visa pasaulį. Štai 
Kanados tolimuose vaka
ruose, Fdmontono mieste, 
maža meno mokykla “A. F. 
Shepy National Arts of Ca
nada.” Ją užtiko “Tėviškės 
Žiburiu” redaktorius. Tai 
kauniečio dailininko Šepe- 
pecio institucija, sparčiai 
auganti ir dabar siekianti 
apie 100 mokinių. Pats 
dailininkas yra jau dalyva
vęs visoje eilėje dailės kon
kursų, laimėjęs visą eilę 
pirmųjų premijų. Girdi, 
“Mokslas, ką gavome Lietu
voje, buvo aukštos koky
bės.” Kilęs jis iš neturtin
gos šeimos, dailininkas stu
dijavo meną Kauno Dailės 
Mokykloj, paskui pas gar

DORCHESTER, MASS.

Sukako jau dveji metai, kai mirtis nuo mūsų 
atskyrė mūsų mylimą tėvelį

Antaną Kavaliūną
Mirė 1961 m. Rugsėjo 15 d.

Mums labai liūdna netekus Tavęs, brangus Tėveli, 
Tu visados būsi mūsų širdyse, kol mes būsime gyvi.

, Julė, duktė
Viktoras, sūnus

siuosius to meto dailinin
kus Italijoj ir Vokietijoj.
Aprašo Marcelę Katiliūtę

Marcės Katiliūtės, Anta
no Samuolio likimas, dvie
jų labai talentingų dailinin
kų prieškarinėj Lietuvoj, 
jau anuomet rūpino kai ku
rių sąžines, ypač idealiza
vusių lietuvišką prieškari
nę nepriklausomybę. Tuo 
metu, kai valdininkija ir 
karininkija statėsi Kaune 
rezidencijas, dabino jas 
n u o s t a b iomis liustromis, 
Karininkų Ramovėj vykda
vo puošnūs baliai, meninin
kai; ypač jaunieji, neturėję 
stipraus užnugario, skurdo. 
Silpnesni gėrė, žudėsi, 
“gudresni,” kaip visuomet,, 
prisitaikė...

Amerikos dar nepasiekė 
A. Mikėnaitės monografija 
anie Marce Katiliūtę. Sun
kius prisiminimus sukelia 
iau “Literatūroj ir mene” 
išspausdinta Ed. Pranckū- 
no šios menininkės mono
grafijos recenzija. Ji, ar 
neperspėjo pranašingai pa
sisakymu savo dienoraštv- 
jp: ...“Mano gyvenimas 
tik kūrybai. Jeigu kas nors 
mėgintu nuslopinti man 
mena, tai tas kaip užmuš
tu mane.”

Tautos nemiršta, kurios 
turi šitokius kūrėjus. Bet 
prideda recenzentas Pranc- 
kūnas. “...Dailininkė netu
rėjo su darbininkais, su jų 
kova artimesnio kontakto... 
gal tuomet kitain būtų su
siklostęs dailininkės .gyve
nimas, ir ji būtų suradusi 
jėgų vardan naujų idealų 
gyventi ir kovoti.”

/

Pripučia lėktuvą
Vokietijos Federatyvinės 

Respublikos konstruktoriai 
sukūrė vadinamą “kišeninį 
lėktuvą.” Jis pagamintas 
iš kaučiuko bei nailono. 
Lėktuvą, įpakuotą į dviejų 
metrų ilgio tūtą, parašiutu 
galima nuleisti į žemę. Du 
žmonės turi nuimti para
šiutą, išpakuoti tūta, spe
cialiu nedideliu prietaisu 
pripūsti lėktuvą, o po to 
įstatyti variklį. Praėjus 
šešioms minutėms nuo pa
rašiuto nusileidimo, lėktu
vas su dviem keleiviais jau 
gali pakilti nuo žemės.

Kišeninis lėktuvas su va
riklių sveria tik apie 300 
svarų. Jis yra 6 metrų il
gio, sparnu plotis 9 met
rai, o variklio galingumas 
60 arklių jėgos, šis lėktuvas, 
skirtas žemiems skridi
mams, išvysto 85 kilometrų 
per valandą greitį.

DAKTARAI METĖ 
RŪKYTI

Chicago. — University of 
Chicago National Opinion 
Research centras skelbia, 
kad dabar Jungtinėse Vals
tijose 52 procentai daktarų 
jau nerūko. Sako, kad 88,- 
648 daktarų, pirmiau labai 
rūkiusių, metė rūkyti.

Jungi. Tautų 13-ji asamblėja
Rugsėjo 17 d. Jungtinių 

Tautų patalpose, Niujorke,
atsidaro 18-oji generalinė 
asamblėja.

Apie 80 klausimų įdėta į 
šios asamblėjos darbų die- 
notvarkį.

Asamblėjoje daly v a u j a 
daugybės šalių m i n i s t r ų 
pirmininkai bei užsienio 
reikalų ministrai.

Praėjusį sekmadienį tary-

Nepavyko išardyti mitingą
Praėjusį sekmadienį Town 

Hallėje, Manhattane, įvyko 
masinis mitingas, kuriame 
darė pranešimus JAV stu
dentai, neseniai grįžę iš Ku
bos. •

Šie studentai, kaip žino
ma, vyko ten “nelegaliai,” 
prieš Valstybės departa
mento norą. Mat, amerikie
čiams, pasak Valstybės de
partamento, nevalia keliau
ti į Kubą, nevalia sužinoti, 
kaip ten žmonės gyvena,
kurdami naują, soęialistinę, vo suareštuota.
santvarką. Bet mitingas pavyko ge-

Kai tie studentai grįžo, rai,' dalyvaujant apie 2,000 
iš jų buvo norėta atimti, žmonių.

Iš K. Vairo-Račkausko laiško
Vienas “Laisvės” skaity

tojas gavo iš Kauno nuo 
amerikiečiams gerai pažįs
tamo senesniosios kartos 
veikėjo, buvusio “Tėvynės” 
redaktoriaus ir populiaraus 
rašytojo Karolio Vairo-Rač- 
kauško laišką. Be kita ko 
jis savo-laiške rašo:

“Iš ‘Kauno Tiesos’ redak
cijos gavau drg. Mizarienės 
ten man paliktą laiškelį. Il
gai delsiau su atsakymu, ir 
taip atsitiko dėl to, kad tik 
dabar pradedu rimčiau tai
sytis po ištikusios mane 
pernai rudenį sunkios ligos 
ir po sudėtingos operacijos 
(tulžiespūslės pašalinimas). 
Keliems mėnesiams praslin
kus po mano operacijos, š. 
m. gegužės 22 d. tokią pat 
operaciją turėjo pergyventi 
ir mano žmona. Kaip sa
koma, viena bėda ne bėda, 
ot dvi ar trys! Operacijas 
darė mūsų genialus chirur
gas dr. Stropus. Jo auksi
nės rankos apdovanojo mu
du papildomu gyvenimo lai
kotarpiu, be chirurginės in
tervencijos nebūtume galė
ję apsiginti nuo giltinės.

Koks didelis dalykas yra 
nemokamas gydymas mūsų 
santvarkoje: kur mes būtu
me galėję sumokėti už ope
racijas ir už keletą mėnesių 
ligoninių ir sanatorijų, jei
gu ne tai, kad valstybė pa
dengia visas sergančiųjų iš
laidas !

Jūs sakote, kad turite dr. 
Jono Šliupo Jums rašytų 
laiškų. Žinoma, labai norė
čiau su jais susipažinti. Aš 
tuo tarpu turiu jo laiškų, 
rašytų žmonai (Eglei Šliū
pienei), Živatui, Dembskiui, 
kun. Jurgaičiui, etc., nekal
bant apie laiškus, rašytus 
man. Panaudojęs juos, ori
ginalus atiduodu Mokslų A- 
kademijos Literatūros ir 
kalbos instituto rankrašty
nui.

Be to, esu paruošęs spau
dai tomą ‘Burbos ir Šliupo 
laiškai.’ Ten yra per 100 
laiškų su gana gausiais ir 
išsamiais komentarais, ma
no parašytais. Rankraščio 
nuorašą buvau savo laiku 
pasiuntęs dr. J. Šliupui, ir 
štai ką jis man parašė apie 
mano atliktąjį darbą:

Gavęs ‘Burbos ir Šliupo 
laiškus,’ tuoj ėmiau skaityti 
ir perskaičiau. Kas man 
patiko, tai visokie priedai 
iš gyvenimo laiškuose paly- 

biniu lėktuvu atskrido 
TSRS delegacija su užsie
nio reikalų ministru A. Gro
myko priešakyje.

Tarybinę delegaciją suti
ko, tarp kitų diplomatų, 
Kubos atstovas Carlos M. 
Lechuga.

Bene sekamą penktadienį 
asamblėjoje pranešimą pa
darys JAV prezidentas Ke
nedis.

pasportus, bet jie atsisakė 
juos įduoti.

Paskui studentai buvo in- 
kvizuojami kongresinio Ne- 
amerikinio komiteto Wa
shingtone.

Prieš mitingą ir laike jo 
Kubos pabėgėliai - kontrre- 
voliucionieriai suruošė 
triukšmingą pikietą. Įvyko
fizinių susikirtimų. Kai ku
rie antikastriecrai buvo ap
mušti; pabėgėliai mušėsi ir 
su policija. Keletas jų bu-

tetų asmenų... Kai žmo
gus atsižiūri į pergyventus 
vargus, tai pats nustembi, 
kiek nesąmonių pergyven
ta.”

Dr.šliupas pageidavo dau
giau žinių apie Eglę, apie 
sūnų Kęstutį, etc. Bet tais 
klausimais aš buvau suma
nęs rašyti atskiras mono
grafijas, kaip jau ir pada
riau, pateikdamas ‘Litera
tūra ir kalba’ V tomas 1961 
m., apie Eglę Malinauskai- 
tę-Šliupienę...

Taigi, Mielasis..., atsiųs
kite man minėtus Šliupo 
laiškus. Jie nepražus, pate
kę į Mokslų Akademijos Li
teratūros ir kalbos institu
to biblioteką.

Tuo tarpu prašau perduo
kite mano sveikinimus drau
gams Bimbai, Mizarams, 
savo žmonelei. O Jums nuo
širdžiai spaudžiu dešinę, 
Jūsų

Su pagarba—
K. V. Račkauskas

KELIŲ DRUSKA YRA 
PAVOJINGA

Hartfordas. — Connect
icut kelių departamentas 
paskelbė, kad pereitą žiemą 
suvartojo 69,000 tonų drus
kos barstymui ant kelių.

Bet pasirodė, kad ji ne tik 
kelius gadina, bet nuo jos 
dvesia šunes ir dažnai su
serga vaikai. Druska šu
nims graužia kojas, šunes * 
jas laižo — suserga ir dau
gelis nudvesia. Vaikai be- 
siglamonėdami su savo šu
neliais taipgi dažnai suser
ga.

VENGRIJA DARO 
PROGRESĄ

Budapeštas.— čia lankėsi 
“The New York Times” ko
respondentas Max Frankel. 
Jis rašo, kad Vengrija pa
darė didelio progreso. Sa
ko, kad Budapešte jau ne
beliko 1956 metų kontr-re- 
voliucijos pėdsakų.

JŪRININKYSTĖS 
PARODA

Helsinkis, Suomija. — 
Rugsėjo 14 d. čionai atsi
darė Pasaulinė jūrininkys
tės paroda. Daugiausia 
eksponatų išstatė Anglija. 
Iš Jungtinių Valstijų*daly
vauja 34 kompanijos.

6 p.-—Laisve (Liberty)—An t r., rugsėjo {Sept.) 17, 1963

“Workerio” banketas 
bus puikus

Angliškas darbininkų 
laikraštis “The Worker” 
sekamų metų pradžioje 
švęs savo 40 metų jubilie
jų. Savo jubiliejaus išva
karėse jis ruošia banketą— 
nepaprastą banketą, kuris 
įvyks spalio (Oct.) 6 dieną 
Palm Gardens salėje, Man
hattane.

Čia pat bus pagerbtas 
ir vienas įžymiausių kovo
tojų už liaudies reikalus 
Benjamin J. Davis.

Taipgi dalyvaus G. Green, 
kitas įžymus veikėjas, nela
bai seniai išėjęs iš kalėji
mo, kurin jis buvo nuteistas 
pagal Smitho aktą.

Banketan įėjimas asme- 
! niui tik $3. Įžanga maža dėl 
| to, kad visas banketui mais
tas bus suaukotas.

Taigi rengkitės dalyvauti 
bankete. Ns.

Išvyko į Floridą
Pirmadienį atostogoms į 

Floridą išvyko “Laisvės ad
ministracijos knygvedė Lil
lian Kavaliauskaitė. Ten ji 
žada pas seserį Agnes ir 
Antaną Jurevičius, kadaise 
buvusius labai veiklius 
brooklyniečius, paviešėti 
porą savaičių. Linkime Lil
lian laimingos kelionės ir 
gerų laikų pas Floridos lie
tuvius.

Beje, kartu su Lilian 
vyksta ir jos sesutė Elena 
Kudirkienė, iš Linden, N. J.

Rep.

“Laisvės” skaitytojams
Kaip jau žinoma “Lais

vės” skaitytojams, ši sek
madienį, rugsėjo 22 d, bus 
rodoma filmai iš Lietuvos. 
Ypatingai svarbu jaunimui, 
nes meninis filmas “Kol ne
vėlu” (komedija) labai gra
žiai vaizduoja meilę ir viso
kias intrigas, besisukančias 
apie meilę.

Taipgi plačiai bus rodo
ma ir kronikinių filmu, iš 
kuriu matysite, kaip dabar 
Tarybų Lietuvoje sekasi 
gyvenimas ir darbai. Bus 
rodomi Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
2:30 po pietų.

Priedui bus parodyta ir 
Aido choro jubiliejinis (50- 
metinis) koncertas. Tame 
filme matysite ir patys sa-1 
ve, nes ir visa publika buvo | 
filmuota. Filmas suktas či- 
kagiečio J. Misevičiaus.

Prašome “Laisvės” skai
tytojus pasakyti ir nelais- 
viečiams, kad toks filmų 
rodymas įvyksta.

LLD.

Praėju šiame “Laisvės” 
numeryje įvyko žinios ant
raštėje nesmagi paklaida,' 
nors pačioje žinioje viskas 
buvo korektiška. Antraštė
je buvo pažymėta, jog d-rui 
Wardui — “70 metų,” o tu
rėjo būti—90 metų. » •

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuve pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL. N. Y.

Spalio (Oct.) 12-tą dieną, šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro, “Laisvės'* 
svetainėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke, yra rengiamas šaunus 
banketas draugams Aleksandrui ir 
Domicėlė! Veličkams, mūsų ilgame
čiams dainininkams, pagerbti. Ban
ketą rengia Aido choras.

Taigi prašom visus aukščiau mi
nėtą dieną nerengti jokių kitokių 
pramogų, o dalyvauti draugų Velič
kų bankete.

Aido, choro Valdyba

Aidiečiai dainuos 
Town Hallėj

Pirmą kartą istorijoje 
mūsų Aido choras ruošiasi 
įžymiam žygiui: jis yra už
kviestas dainuoti viename 
koncerte, kuris įvykęs 
Town Hallėj, Manhattane.

Town Hall (salė) — kon
certų salė. Joje ruošia sa
vo rečitalius įžymiausi ar
tistai. Ir štai ten dainuos 
ir mūsų aidiečiai!

Tai bus lapkričio 3 dieną.
Koncertą ruošia Ameri

kinis Komitetas sveturgi- 
miams ginti.

Galvokite visi apie šią 
garbingą pramogą.

PERKŪNAS TRENKĖ 
Į LĖKTUVĄ

New Yorkas. — Rugsėjo 
12 d. vakaro prasidėjo lie
tus su perkūnija. 9:30 vai. 
vakaro perkūnas trenkė į 
karo lėktuvą, kuris skrido 
virš Brooklyno. Lakūnas 
nutaikė lėktuvą į traukinių 
kiemą, netoli Coney Islan
do, o patsai laimingai nusi
leido su parašiutu.

Washingtonas. — Senato
rius John J. Williams iš 
Delaware valstijos, sako, 
kad Pentagonas išeikvojo 
$10,000,000 bandymams ra
darų antenų.

ŽAVINGAS MENINIS KINO FILMAS

KOL NEVĖLU
Rodymas įvyks Sekmadienį

Rugs ėjo-Sept; 22,1963
Pradžia 2:30 vai. dieną

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame lietuvių visuomenę atsilankyti ir pasi
grožėti Tarybų Lietuvoje gamintais filmais.

Apart žavingo meninio filmo “Kol nevėlu,” bus 
rodolma ir keletas chronikinių filmų.

Matysite Brooklyno AIDO CHORO 50 metų ju
biliejinį koncertą, kurį nufilmavo J. Misevičius (či- 
kagietis.) Filmų rodymas tęsis apie 3 valandas.

RODYMĄ ATLIKS JONAS GRYBAS
Rengia LLD II Apskritis

Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 
duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę.” Pietų kaina $3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną
Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
i m k i t ez k e 1 i ą 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite 
kitą mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; 
penktas namas bus čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Pat- 

tenburgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite 
Čiurlius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio.

PIKNIKAS ir PIETŪS
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September

“LAISVĖS” KONCERTAS 
BROOKLYNE W

Šiemet “Laisvės” koncertas 
Brooklyne bus Lapkričio-Nov. 
10 dieną, Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brook
lyn. Pradžia 3-čią vai. popiet.

Prašome organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius dalyvauti 
“Laisvės” koncerte.

Ruošiama puiki programa 
koncertui, bus žymių talentų 
iš labai toli. Visi iš anksto pa
sižymėkite kalendoriuje kon
certo datą ir atsilankykite pa
sigėrėti gražia programa.

PUERTORIKIEČIAI 4
New Yorkas. — 1910 vae- 

tais Jungtinėse Valstijose 
gyveno tik 1,500 puertori- 
kiečių, o jau 1960 metais 
buvo 892,500.

1960 metais New Yorko 
valstijoje, daugiausiai New 
Yorke, gvveno 642.220 pu- 
ertorikiečių, New Jersey— 
55,350, Illinois — 36,000 ir 
Kalifornijoje—28,000. Tai 
pat metais Puertorikoje 
buvo 2,350,000 gyventojų.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos cirkas bus Madi
son Square Garden e nuo 
rugsėjo 24 dienos iki spa
lio 8 d. TSRS cirkas Jung
tinėse Valstijose bus per 11 
savaičių.




