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r KRISLAI
Ir Honduras 
Kodėl visa tai 
Vienintelis kelias 
Skaitytojams Lietuvoje

— Rašo R. Mizara —

Ir mažytis Honduras susilau
kė to, kas neseniai įvyko Do
minikonų Respublikoje: kari
ninkų klika nuvertė preziden
to Moraleso valdžią dėl 1 
kad “jis ------ -------- -----
komunistams,” dėl to, kad j 
“šalyje plėtojosi anarchija.”

Aišku, nieko panašaus nebu
vo. Hondurase buvo tik tai: 
dauguma žmonių pusbadžiai i 
gyveno ir buvo nepasitenkinę: i basadoriumi Henry Cabot 
bet jie neorganizuoti, dar ne-i Lodge, generolais ir kitais 
pasiruošę imti šalies valdžią, “specialistais”, kurie vado- 
kad patys galėtų savo veika us . karui 
tvarkyti, savo vargingą buitį J T 1 , . _i
pagerinti, kaip padarė Kubos ■ RUS. Jų raportą įsklause 
liaudis. prezidentas Kenedis ir tuo-

Na, tai karininkų klika pa- jau Baltasis Namas išleido 
sigrobė šalies valdžią, ir ji1 
papenės alkanus žmones švinu 
ir ugnimi.

“P. Vietname karą laimėsime Persekioja jaunyje Žymiai padidėjo prieš Kubą 
1965 metais/— McNamara j orgamzaci|y

Y

jos priešų veikla
Washingtonas. — Iš Pie

tų Vietnamo grįžo JAV Gy
nybos sekretorius R. Mc
Namara, militarinių jėgų 
viršininkas generolas M. D. 
Tayloris ir kiti aukšti par-

Bet reporteriai 
statyti klausimą: 
ten viskas gerai 
kam laukti karo 
iki 1965 metų?”

1961 metais
Valstijos pradėjo militari- ■

“Jeigu 
eina, tai 
laimėjimo

Havana. •—Kubos vyriau- 
kad piratiš-

aieso vaidžią del to, PiD.1-jnai
is leido laisvai veikti

McNamara pareiškė, kad niai remti Pietų Vietnamo I 
1965 metais Pietų Vietna- Ngi Dinh Diemo valdžią ir j 
me bus nugalėti partizanai.

j Ten jie tarėsi su JAV am-

pasiruošę imti šalies valdžią, 
kad patys galėtų savo reikalus 
tvarkyti, savo vargingą I

prezidentas Kenedis ir tuo-

tais metais ten buvo 685 
JAV militariniai patarėjai. 
Dabar jau yra virš 14,000 
lakūnų, karininkų ir mari- 
ninkų, kurie kariauja prieš 
Vietnamo partizanus.

1 R. S. Allen ir P. Scott, 
kolumnistai, rašo, kad Lao
so premjeras S. Phouma 
reikalauja Jungtinių Val
stijų, kad jos ištrauktų sa
vo militarines jėgas iš Pie-

Honduras — ne naujiena. 
Anksčiau panašiai buvo pada
la: '
^Argentinoje

Ekvadoriuje
Dominikonų Respublikoje
Spėjama, kad dar ne viena 

Lotynų respublikos valdžia su
silauks panašaus likimo.

Kodėl?
Todėl, kad daugumoje Lo

tynų Amerikos respublikų mi
lijonai žmonių ’ kenčia neįsi
vaizduojamą skurdą.

Todėl, kad dvarininkai ir 
fabrikantai bijosi liaudies rūs
tybės; jie suokalbiauja, jie 
ieško tvirtos valdžios, kuri ga
lėtų sėkmingai apginti jų in
teresus. Armija—jiems išga
nymas.

Kas tą armiją ginkluoja?
Jungtinės Valstijos.
O kas atsitiko su prezidento 

Kenedžio įkurta Alliance for 
Progress (Sąjunga vardan 
progreso) ? Ji tebešelpia tuos, 
kurie pašalpos nereikalingi.

pareiškimą, kad sutinka su 
raportu ir priima jų pasiū
lymus,

Baltojo Namo pareiškime tų Vietnamo, nes kitaip su
sakoma, kad jeigu viskas Į kels prieš save platų veiki- 
“gerai eis, tai šių metų pa-jmą visoje pietrytų Azijoje, 
baigoje iš Pietų Vietnamo! ------------------
galima bus atšaukti 1,000 | Tokio. — Japonijos indu- 
JAV militarinių vyrų”. jstrinė gamyba auga.

New Yorkas. — Įsakymu 
Jungtinių Valstijų Justici
jos generalinio prokuroro 
Roberto Kenedžio persekio- 

. ja jaunųjų žmonių organi-
T _ jzacija — Advance Youth 
ung mes i Qrganįzaįion< ja kaltina, 

j kaip Komunistų partijos 
j “Fronto organizaciją”.

Organizacijai kaltinimai 
sudaryti pasiremiant FBI 
šnipe Martino Davido Wil- 
nerio liudijimais. Jaunuo
lius kaltina už tai, kad jie 
priešinosi JAV—Japonijos 
karo sąjungai, reikalavo 
sulaikyti atominius bandy
mus, nesikišti į Kubos vi
daus reikalus ir atsteigti su 
Kuba diplomatinius santy
kius, 1962 metais protesta
vo prieš Jungtinių Valstijų

Trys didieji arti 
susitarimo

APIE AKIŲ GYDYMĄ 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Maskva. — Čionai lanko
si amerikietis Dr. Milton J. 
Freiwaldas. Jis lankėsi 
Odesoje ir Kijeve akių gy
dymo ligoninėse. Dr. Frei
waldas nustebo TSRS dak
tarų padarytu progresu, 
kaip akių gydyme, taip ir 
sveikų akių perkėlime ligo
niams.

is

JAV IR PRANCŪZIJOS 
NESUTIKIMAI

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle vėl 
kritikavo Jungtines Valsti
jas už jų armijos ir karoPučai, smurtiški ginkluoti 

“perversmai” aiškiausiai liu- . ..
dija, kad tebelieka vienintelis; lėktuvų dispoziciją Europo- 
Lotynų Amerikos žmonėms Į je. Jis sakė, kad JAV gene^ 
Uolias — Kubos kelias.

Ir tą kelią anksčiau ar vė
liau Lotynų liaudis pasirinks.

“Visi čia aplinkui uoliai 
skaitome ‘Laisvę’ — patinka. 
Gerai vedamas laikraštis...”— 
rašo Jonas Kaškaitis iš Vil
niaus.

Tokių laiškų su pagyrimais 
mes gauname iš Lietuvos la-| 
bai daug. Džiaugiamės, kad 
Lietuvos žmonėms mūsų laik
raštis patinka, kad jie jį myli 
ir uoliai skaito.

Bet, sako žmonės, pagyri
mais gyvas nebūsi. Laikraš
čiui leisti reikia darbininkų, 
o darbininkams reikia gyven
ti — pavalgyti ir apsirengti. 
Kitais žodžiais: reikalinga 
materijaline bazė.

Šiuo metu, kai prasidėjo 
mūsų laikraščio vajus už ga
vimą naujų skaitytoji/ ir už 
sukėlimą $5,000 atsarginio 
fondo, apie tai turimo visi pa
galvoti !

Pasitraukė nacis 
Hansas Globke

Bona. — Spalio 15 d.
Vakarų Vokietijos kancle
rio vietos pasitrauks Ade- 
naueris. To nelaukdamas, iš 
valstybės sekretoriaus vie
tos pasitraukė hitlerininkas 
Hansas Globke, kuris toje 
vietoje buvo per 10 metų.

Hitlerininkas H. Globke 
dalyvavo sudaryme nacių 
planų išnaikinimui žydų ir 
slavų tautų.

Pirm pasitraukimo, Glob
ke Šveicarijoj buvo pasista
tęs palocių, kur rengėsi gy
venti, bet šveicarai sukilo ' 
ir jo neįsileidžia.

rolai taip paskirsto milita- 
rines jėgas, kad iš to dau-! 
giau naudos turėtų Vakarų 
Vokietija.

Tel Avivas.—Goldą Meir, 
Izraelio Užsienio ministras, 
sako, kad arabų valstybės 
ruošiasi užpulti Izraelį.

PRIEŠ GIMDYMŲ 
ANESTEZACIJĄ

Maskva.
jungos daktarai sako: Gim-

Redakcija gauna iš Lietuvos 
žmonių nemaža laiškų, klau
siant, kaip mes galėtume 
jiems pradėti “Laisvę” siunti
nėti.

Neturime laiko, neturime 
galimybių kiekvienam klausė
jui atsakyti laišku. Kartą ant 

- vhados jie turėtų suprasti, 
kad mei negalime laikraščio 
siuntinėti nemokamai, o jie 
negali prisiųsti mums pinigų- 
dolerjų.

širdingai patariame, kad jie

per savo gimines, per savo pa
žįstamus. bičiulius užsisakytų 
“Laisvę.”

Aš asmeniškai pažįstu žmo
nių Lietuvoje, kurie turi Ame
rikoje savo artimųjų, bet ne
drįsta jų prašyti, kad užsa
kytų jiems mūsų laikraštį. Ne
drįsta dėl to, kad jų artimieji 
nepritaria tai politikai, kokią 
“Laisvė” skelbia.

Jie turėtų įsidrąsinti!
Na, o amerikiečiai lietuviai, 

atsižvelgę į tai, kad Lietuvos 
žmonės labai nori skaityti mū
sų laikraštį, turėtų nepašykš
tėti, turėtų užsakyti jiems 
“Laisvę’ dabar, tuojau.

Tik ką grįžome iš Lauren- 
čiaus. Banketas, kurį lauren- 
ciečiai ruošė “Laisvės” nau
dai, buvo didelis, gyvas, pui
kus. Ir dienelė pasitaikė auk
sinė, vasariška.

Smulkiau apie tai parašys 
mūsų korespondentai, šiuo 
kartu: dėkui rengėjams, dė
kui visiems, kurie į banketą 
atvyko I

New Yorke areštavo Kubos 
pabėgėlį Mario Garcią, o 
Baltimorėje inžinierių Ro
bertą Marrowa ir jo žmoną 
Ciciliją. Inžinierius Marro- 
was pagamino plokšteles, 
kurių p-agalba buvo at 
spausdinta falšyvų Kubos 
pinigų $50,000,000 “vertės”.

Garcia ir kiti Kubos prie
šai planavo tuos pinigus 

' pristatyti į Kubą savo šali
ninkams.

Jiems pagal JAV įstaty-

Kubos blokadą, reikalavo 
ištraukti JAV militarines sybė pranešė, 
jėgas iš vakarinio Berlyno į kas laivelis atplaukė nuo 
ir patarė, kad JAV priimtų į Guantanamo įlankos, ku- 
Tarybų Sąjungos pasiūly- rioje Jungtinės Valstijos 
mą tartis sureguliavimui turi karo 
vakarinio Berlyno reikalų, sudegino

Tai tokie “prasikaltimai” 
keliami prieš organizaciją. 
Jaunuolių advokatė Mary 
M. Kaufman sakė, kad tai 
nėra jokie prasikaltimai, 
kad to reikalavo ir teberei- 
kalauja daugybė organiza
cijų, tūkstančiai mokslinin-1 naį ą "j ROpRe q Sulli- mus gresia P° penkeris me-

laivyno bazę, ir 
medžio dirbiniu v

fabriką.
Miami,

Evansas, 
laukio viršininkas, kuris iš-| 
nuomoja lėktuvus, pranešė - 
JAV vyriausybei, kad po 
keturių dienų negrįžo lakū-

Fla. — Robertas 
Lauderdales or-

kų, šimtai tūkstančių stu
dentų ir masės kitų žmo
nių.. Ji, taipgi, sakė, kad 
JAV šnipo, apmokamo 
žmogaus, pasakojimai ne
gali būti priimti už liudi
ninko faktus.

Nuvertė Honduraso 
valdžią

Tegucigalpa. — Milita
ristai, priešakyje su pulki- 

ir Anglijos užsienio minist- ninku Osvaldo Lopezu, nu- 
rai, ir D. Ruskas, JAV Vai- vertė prezidėnto Romano 
stybės sekretorius, principe , Villeda: Morales valdžia ir 

” Pre-

New Yorkas. — A. Gro
myko, lordas Home, TSRS.

jau susitarė, kad reikia įsteigė savo “juntą . 
drausti, nuklinių ginklų er-' zidentą išdeportavo į Costą 
dvėje skraidinimą aplinkui, Ricą.
Žemę.

Numatoma,.. kad netru
kus Tarybų Sąjunga, Ang
lija ir Jungtinės Valstijos 
padarys viešą pareiškimą, 
kad jos susilaikys nuo tų 
žygių. ■ •

Honduraso valst y b ė 1 ė 
yra Centrinėje Amerikoje, 
prie Karibų jūros, tarp 

į Gvatemalos, Salvadoro ir 
Nikaraguos

Honduras užima 23,230
Šis susitarimas būtų pa- kvadratinių mylių plotą ir 

našus į Maskvos sutartį, I turi 2,000,000 gyventojų. Ša- 
prie kurio kviestų ir kitas (lis turtinga miškais ir tro- 
valstybes prisidėti. 1 piškų vaisių auginimu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Pietų Viet- keturis juodos. Bet jeigu 

namo karininkai puolė bu- jam to negana, tai jis gali 
distus. Jie sumušė JAV jos pirkti kitoje krautuvė-

_  Tarvbu Sa- tris sPaudos koresponden-, je. . __ e 4-nn bi-ivUn n ViTi i za wi i n c L '
dymai yra natūralus daly- austėje besideginantį kuni-

tus, kurie stebėjo miesto

kas, kaip valgis, miegas ir 
kiti veiksniai. Jie nurodo, 
kad gimdymų metu aneste- 
zacija yra kenksminga mo
tinų ir naujagimių sveika
tai. TSRS\ daktarai sako, 
kad anestezacija leistina 
tik labai retais atsitikimais.

NUŽUDĖ DVI 
MERGAITES

Minneapolis. — Prieš tris 
savaites žuvo dvi mergai
tės: Ann Lee, 5 metų am
žiaus, ir B. Fashaun, 4 me
tų. Dabar jos rastos negy
vos netoli namo, kuriame 
gydomi alkoholikai.

UŽDRAUDĖ POTERIUS
Hackensack, N.J.—Haw

thorne miestelyje mokyklų 
viršininkai užsispyrę laužė 
JA|V Konstituciją—jie vie
šose mokyklose kasdien 
skaitė iš Biblijos tam tikrą 
maldelę. N. J. Aukštesniojo 
teismo teisėjas M. Pash- 
man įsakė, kad jie sustotų 
tą darę.

Praga... — Čekoslovakija 
paliuosavo iš kalėjimo pre- 

| latą Juzefą Beraną, kuris 
Cape Canaveral, Fla.. —;už politiką buvo nuteistas 

JAV atominis submarinas 119419 metais.
“Andrew Jackson” išban
dymui šaudė nuklinėmis ra
ketomis.

Praga. — Čekoslovakijos 
karo lėktuvai nutupdė šni- 
pišką lėktuvą, kuris atskri
do iš Vakarų Vokietijos.

Maskva.—Sulaukęs tik 63 
metų amžiaus mirė aviaci
jos maršalas Povilas Žiga- 
revas.

Karakas. — Venezuelos 
Aukščiausiasis teismas pa
skelbė Komunistų partiją 
nelegališka.

Los Angeles, Calif. —Su
laukus 70 metų amžiaus 
mirė operų dainininkė Rosa 
Raisa.

Maskva. — Krautuvėje 
vienam pirkėjui parduoda 
tik 1 svarą baltos duonos ir

Paryžius. — 1967 mtais

van su buvusiu bombonešiu j tus kalėjimo ir po_ $10,000 
“B-25”. Šie amerikiečiai, la-1 piniginės, bausmės. Bet 
kūnai tarnauja Kubos pa- JAV įstaigos su areštuotais 
bėgėliams ir jau pirmiau 
kelis kartus bombardavo 
Kubos miestus.

Bombonešiai “B-25” jau 
“pasenę”, tai JAV milita
rines jėgos juos pardavė ci
viliniam naudojimui.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų žvalgyba vimo reikaluose.

švelniai elgiasi. Pradžioje 
Garcia buvo paleistas po 
$10,000 kaucija, bet kitą 
diena kauciją jau numažino 
iki $5,000.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS daktarai pasikeitė 
patyrimais kraujo studija-

Amerikietis apie 
TSRS artistus

Leningradas. — Ameri
kietis John Canady stebisi, 
kiek parankamų turi tary
biniai artistai. Leningrade 
artistų sąjunga turi 700 na
rių, o Maskvoje virš 3,000.

Leningrade kiekvienas ar
tistas turi dviejų kambarių 
studiją. Skulptoriai turi 
apie 100 studijų, kiekivena 
po 600 kvadratinių pėdų. | 
Jie naudojasi visais paran- Į 
kūmais.

UŽMOKĖJO Už 2 PAŠTO 
ŽENKLELIUS $78,400 
Londonas. — Pašto ženk

lelių kolektorius R. H. Weil, 
iš New Orleanso, už du se- ' 
nūs pašto ženklelius sumo
kėjo $78,400. Ženkleliai yra 
Anglijos 116 metų senumo. 
Vienas, prieš 116 metų, bu
vo 1 peno, o kitas 2 penų 
vertės.

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
PASITARIMAI

New Yorkas. — Greta 
Jungtiniu Tautų asamblė
jos posėdžių Anglijos, Ta-

Catskill, N. Y. — Auto rybų Sąjungos Užsienio mi- 
nelaimėje užsimušė katali-: nistrai ir JAV Valstybės 
kų kunigas B. Casey. sekretorius laiko pasitari

mus.
DAUGIAU LĖKTUVŲ 
Į PIETŲ VIETNAMĄ
Washingtonas. — Grįžę 

McNamara, generolas Tay
lor ir kiti pataria dar dau
giau karo lėktuvų ir malūn
sparniu. siųsti į Pietų Viet
namą. Militaristai sako: 
“Ten reikia daugiau vana
gų”

Jau ir dabar pietrytųPrancūzija jau pasigamins Azijog žmongg protestUoja
h i d r o g e n o (vandenilio) 
bombą.

“JAV NESUPRANTA 
AZIJOS ŽMONIŲ”

Bangkokas. — Tailandas 
yra JAV talkininkas “gel
bėjimui laisvoje pasaulio 
Azijoje”, bet jo premjeras, 
maršalas Sari tas Tanara- 
tas, sako: “Jungtinių Vals
tijų valdininkai turi labai 
daug gerų norų, bet jie ne
supranta Azijos žmonių”.

Washingtonas. — Spalio 
15 dieną į JAV atvyks Pie
tų Vietnamo prezidentas 
Ngo Dinh Diemas ir bus iki 
spalio 19 dienos.

prieš JAV malūnsparnių ir 
karo lėktuvų, veiklą, kurie 
ten degina žemdirbių 
melius.

kai-

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretoriaus Mc- 
Namaros pavaduotojas R. 
L. Gilpatrick ketina pasi
traukti iš tos vietos.

Washingtonas. — Spalio 
pradžoje Jungtinėse. Valsti
jose bedarbių sąraše buvo 
3,560,000 žmonių.

Belgradas. — Jugoslavi
ja sulaiko prekybą su Pietų 
Afrikos Respublika, kurio
je žiauriai persekioja neg
rus.

TURI 225,000,000 
GYVENTOJŲ

Maskva. — Per dešimt 
paskutiniųjų metų Tarybų 
Sąjungos gyventojų skai
čius paaugo 35,000,000. 

j Kiekvieną minutę gema 
naujas pilietis. Dabar TSRS 
jau turi 225,000,000 gyven
tojų. _____________

JAV DIDINS ŽVEJŲ 
LAIVYNĄ

Washingtonas. — Sena
tas 57 balsais prieš 14 nuta
rė padidinti Žvejų laivyną. 
Senatoriams buvo rapor
tuota, kad daug laivų yra 

i nusenusių.

MAŽĖJA ATOMŲ 
NUODAI

Washingtonas. —Oro ty
rinėtojai raportavo, kad po 
to, kai susilaikyta atmosfe
roje bandyti atomines 
bombas, tai jau žymiai su
mažėjo oro užteršimas. Jie 
tikrino orą 62 miestuose.

URAGANAS
Miami,Fla. — Ketvirta

dienį, spalio 3 d., Uraganas 
“Flora” siautė Haiti respu
blikoje. Vėjas buvo apie 
140' mylių per valandą. Pa
darė labai daug nuostolių.

Miami, Fla. — Uraganas 
“Flora” Haiti respublikoje 
padarė labai daug nuosto
lių. Nuo jo žuvo apie 400 
žmonių. Paskui jis siautė
jo dalyje Kubos.
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Gengsterinio meno spektaklis
SENOVĖS ROMOS SENATORIAI ruošdavo žmo- 

nėms cirkus arba gladijatorių rungtynes, o JAV senato
riai šiomis dienomis paruošė publikai gengsterinio me
no spektaklį. Ir šis spektaklis demonstruojamas JAV se
nato patalpose; iš ten transliuojamas per radiją ir per 
televiziją.

Kokia gi čia iš tikrųjų programa? Kuo Senato pa
komitečio pirmininkas senatorius John L. McClellan pa
noro amerikinę visuomenę “dvasiškai pašerti”?

Amerikoje veikia organizuotos, galingos gengsterių 
govėdos arba “sindikatai”, kaip tūli žmonės jas vadina. 
Organizuoti gengsteriai, požemio princai, sirpsta iš api
plėšimų, iš narkotiškų nuodų (nuodijančių šimtus tūks
tančių amerikiečių) prekybos, iš visokių kitokių baisių 
“žygių”.

Gengsteriai, kaip sakėme, gerai organizuoti ir turi 
pasisamdę įžymius advokatus, kurie juos gina, paperka 
daugelyje vietų ir policiją, kad ji jiems tarnautų; papir
kinėja teisėjus, kad juos išteisintų, kai tampa teisiami 
(o jei neišteisintų, tai, kad teistų juo mažesnėmis baus
mėmis). Gengsterių sindikatai turi milijonus dolerių, ir 
jie nesigaili jų savo bizniui apginti.

z - 0-
VIENA Iš TOKIŲ “organizacijų” — gal būt pati ! 

tvirčiausia Amerikoje—yra Cosa Nostra (Mūsų daly
kas). Šiai slaptai organizacijai priklauso gal būt patys 
“ryžtingiausi” plėšikai ir žmogžudžiai. Vienas tokių— 
Joseph M. Valachi. Iš pat jaunų dienų Valachi buvo va
gišius, gengsterukas, o prieš daugiau kaip 30 metų jis 
įstojo į Gosa Nostra “sindikatą”.

Karo metu, kai visi produktai buvo racionuoti, kai J 
pirkėjai turėjo pirktis dalykus su tam tikrom ration 
stampomis, tai Valachi, pasivogęs tų štampų, pardavinė
jo kitiems ir padarė daugiau nei $150,000 pelno!

Valachi .buvo savo “sindikate” “tik eiliniu karei
viu”,—jis turėjo už save kur kas aukštesnius ir turtin
gesnius. Jis dalyvavo žudynėse, plėšimuose, baisių nuo
dų (narkotikų) biznyje.

Pagaliau jis pakliuvo 20 metų į Atlantos federalinį 
kalėjimą. Kalėjime sėdėjo ir jo bosas Vito Genovese. Pa
starasis surado, kad Valachi “neištikimas” ir jis buvo 
paskirtas užmušimui. Jausdamas, kad bus užmuštas ta
me pačiame kalėjime, gengsteris Valachi, pagrobęs gelž
galį, užmušė kitą kalinį.

Vienas kalėjimo sargų tuojau pasakė Valachui: “Tu 
užmušei ne tą, kuris tave norėjo užmušti...”

Matote, kas darėsi!
Drebėdamas dėl savo gyvybės, Valachi nusitarė 

“giedoti”, t. y., išpasakoti valdžiai Cosa Nostra gengste
rių paslaptis.

Jau kuris laikas, kai Valachi yra saugioje valdžios 
sargų priežiūroje—saugojamas, kad gengsteriai jo ne
užmuštų, nes, manoma, kad Cosa Nostra turi paskyrusi 
$100,090 tam, kas Valachį nudės.

Ir šiandien Valachį, kaip kokį didvyrį, lydi jauni, 
diržingi sekliai, valdžios pastatyti.

— o —
TAI, KĄ VALACHI dabar šiame spektaklyje atlie

ka, valdžios pareigūnams ir patiems senatoriams, kurie 
jį neva apklausinėja, buvo ir yra gerai žinoma.

Jau per eilę metų veik kiekvieną savaitę televizijoje 
buvo demonstruojamos “dramos” iš gengsterių “veik
los”—“Untouchables” pavadinimu. Tasai “šedevras” bu
vo ne iš piršto išlaužtas.

Valachi pasakoja, kiek ir kur, jo žiniomis, gengste
riai užmušė gengsterių. Nekaltam eiliniam žmogeliui tai 
gali atrodyti nauju dalyku, bet policijai, valdžios parei
gūnams tie dalykai buvo labai gerai žinomi, ir į knygas 
įrašyti. Na ir kas iš to?!

Valachi atidengė ir tą “paslaptį”, kad kai kur gengs- 
teriams padėjo žudyti jų priešus pati policija. Ar kas 
naujo ?

Ar gi galvojančiam piliečiui nėra žinoma, kad geng
steriai papirkdinėja policiją? Ar gi neaiškū, kad be po
licijos ir be teisėjų talkos gengsteriai negalėtų taip lais
vai siautėti, kaip siautėja?

Spektaklis gerai surežisuotas, paruoštas. Kur su
klysta Valachi, ten jį pataiso senatoriai, o kur suklysta 
senatoriai:—jis juos pakoreguoja.

Kokioje pagarboje gengsterį senatoriai laiko!.. Net 
gi jie gengsterio klausia: ką jis mano, ką reikėtų pada
ryti, kad būtų galima suvaldyti Cosa Nostra “darbuoto
jus”? Gengsteris pataria: reikia išleisti naujus įstaty
mus... .

Kas ką rašo ir sako
IR KUN. J. VAIČIONIS 
PASAKĖ:
“ITE, MISSA ĖST”

Š. m. rugs. 25 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome:

„ :Birželio mėnesį Zarasų ra
jono Antazavės bažnyčios ku
nigas Juozas Vaičionis atsisa
kė atlikinėti kulto tarno par
eigas.

Gyvenimo tikrovė, bendra
vimas su jaunimu, gilesnis su
sipažinimas su mokslo pasieki
mais, kritiškas religinių dog
mų įvertinimas mokslo pasie
kimų šviesoje padarė galutiną 
lūžį J. Vaičionio pasaulėžiū
roje. . < j

Prieš keletą savaičių J. Vai- 
čionis pradėjo dirbti vienoje 
Kauno įmonėje.

Vadinasi, ir kun. Juozas 
Vaičionis pasakė parapijie
čiams taip, kaip kadaise pa
sakė kun. J. Raga u s k a s : 
“Ite, missa ėst. (Eikite, 
šios baigėsi).

mi-

KO JIE NORI? . .
Aną dieną Čikagos mari

jonų laikraštis užpuolė įžy
mųjį Lietuvos rašytoją Juo
zą Baltušį, kam jis paragi
no per spaudą Lietuvos ra
šytojus, kad jie rašytų-kur- 
tų apie tikrąjį gyvenimą, 
kad jie įsisavintų socialisti
nio realizmo metodą.

Antraštę marijonų laik
raštis uždėjo didelę per ke
turias špaltas: “J. Baltušis 
guldo rašytojus į socialisti
nio realizmo Prokrusto lo
vą.”

Kas >gi tasai Prokrustas?
Tai graikų mitologijoje 

“razbaininkas,” kuris turė
jo pasigaminęs lovą ir į ją

u ž s i s k 1 endusios, negausios 
propagandistinės sektos, atsi- 
plėšusios nuo darbininkų kla
sės. Padėdamos buržuazinių 
sluoksnių ir partijų, suintere
suotų kurstyti antikomunisti
nes nuotaikas, jos leidžia troc- 
kistinę literatūrą, žurnalus ir 
laikraštukus, kaip savo cent
rinį organą —^žurnalą “IV in
ternacionalas,” žurnalą Ame
rikoje “International Socialist 
Review,” laikraštį ‘ ‘ L u c h a 
Obrera” Bolivijoje. Dažniau
siai trockistai veikja slaptai ir 
atkakliai mėgina primesti dar
bo žmonių masėms antimark- 
sistinius požiūrius klasių ko
vos klausimais, sukiršinti jas 
prieš komunistų partijas ir su 
jomis išvien dirbančias prof
sąjungas.
Susiskaldę

Nesėkmingus IV internacio
nalo mėginimus laimėti masi
nę atramą darbininkų klasėje 
lydėjo ir lydi vidaus vaidai. 
1953 metais jis suskilo į dvi 
grupuotes—“Tarptautinį sek
retoriatą” ir “Tarptautinį ko
mitetą.” 1961 metais pirmoji 
jų savo ruožtu suskilo. Iš jos 
pasitraukė Lotynų Ame
rikos trockistai. Trys susiklos
čiusios grupės su centrais 
P r a n cūzjjoje, Amerikoje ir 
Argentinoje nepaliaujamai 
riejasi tarpusavyje. Viena 
trockistų sekta, vadinamoji 
JAV socialistų dar b i n i n k ų 
partija, buvo priversta konsta
tuoti, kad “IV internacionalas 
susiduria su rimta vidaus kri
ze, kuri trunka kelerius metus 
ir kuriai negalima lengvai ir 
neatidėliojant rasti sprendi
mo.” Iš esmės renegatų inter
nacionalui gresia visiškas su
irimas.
iVlnternacionalas visaip skel

bia, kad jo pažiūros sutam
pančios su kinų dogmatikų ir 
revizionistų /‘teorijomis.” Dar 
1960 metais jis nusiuntė atvi-

Dr. A. Petriką 
f

Žmonių veisles klausimu

: guldydavo pagautus savoi1^ laišką Kinijos, Komunistų 
nripsnq Pnmildpq žmop-n i I Partijos vadovams ir nariams, pnęsus.. raguictęs žmogų į Jame buvo pasakyU kad IV 
lovą, jei ji jam buvusi per, internacionalas' 
maža, gal per trumpa, tai 
Prokrustas nukirsdavo jam 
galvą arba kojas, kad tik-

, tų lovai; jei auka būdavo! /asau 
I per maža, tai Prokrustas 
“operaciniu būdu” ją išties
davo.

Kaip čia suderinti J. Bal
tušį su Prokrustu, tai tik 
marijonai gali pasakyti. Ra
šytojas J. Baltušis labai ge
rus patarimus davė jau
niems rašytojams, kad jie 
eitų su gyvenimu, pažintų 
gyvenimą ir rašytų iš gy
venimo.

J. Baltušio niekinimais 
nieko nepasieksite, ponai 
marijonai.

sveikina. .•. 
jūsų pradėtą diskusiją’! ir kad 
jįs “yra jūsų pusėj mūšyje 
prieš TSKP ir .didesnes viso

Š. m. rugsėjo mėn. pra
džioje Hagoje, Olandijos 
sostinėje, įvyko 11-ji Tarp
tautinė Genetikos Konfe
rencija, kurioje buvo kalba
ma apie žmonių veislės at
eitį, jos gerinimą bei tobu
linimą ir pan.

Dr. J. K. šermanas, Ar-, 
kanso Medikalinės Kolegi-' 
jos skyriaus vedėjas, savo 
referate dėstė būdus, kaip 
būtų galimą išlaikyti vyro 
sėklą (spermatozoa) neri
botam laikui. Jis įrodinėjo, 
jog jis laikąs įšaldęs vieną 
tokį specimeną jau ketvirti 
metai temperatūroje 196 
laipsnių žemiau nulio (Cen
tigrade termometro), o sėk
los gyvybing urnas (virili
ty) nė kiek nenukentėjęs. 
Spermatozoai esą tokie jau 
pajėgūs ir judrūs, kaip bu
vę prieš jų įšaldymą.

Priemoniškai užvaisina- 
ma (artificial insemination) 
kas metai keli tūkstančiai 
moterų. Tačiau tai atlieka
ma šviežia sėkla. Vienas 
biologas aiškino susirinku
siems to klausimo specialis
tams, jog jis keliais atvejais 
sėkmingai pavartojo vyro 
sėklą, įšaldytą po du mėne
siu ir daugiau prie 196 laips
nių žemiau zero (Centi
grade). Iš tokio užvaisini- 
mo jau gimę keletas kūdi
kių. (Įšaldymui dažniau-' 
šiai vartojama “sausas le-' 
das” — Carbon dioxide).

Tokis sėklos įšaldymas 
turi daug pliusų ir minusų: 
sėklą galima vartoti tais at
vejais, kai, laukiant ovulia
cijos dienos (kai moters 
kiaušinėlis - ovum nuslenka 
Faldpijaus vamzdeliu iš 
kiaušidės-ovarų), moteriai į

gimdą, švirkšto pagalba, 
leidžiama sėkla kasdien; 
sutaupyta sėkla galima 
naudotis tuomet, kai vyro 
veislinis pajėgumas sumen
kėja, jis sunkiai sužeidžia
mas ar numiręs; karo atve
ju, kai vyras žūsta, o žino
ma nori pasinaudoti jo pa
likta įšaldyta sėkla; veislės 
pagerinimui galima naudo
tis parinktų vyrų sėkla, už- 
vaisinant ja parinktas mo
teris ir pan.

Kai kas kalba, kad jau 
dabar reikia pradėti ruošti 
vyrų sėklos atsargas ir lai
kyti jas įšaldytas saugioje 
vietoje, nes galimo atominio 
karo atveju — radiacija ga
li sugadinti žmonių veislę: 
gali gimti ligoti, nenorma
lūs kiuriai. Tačiau, jeigu 
radiacija sugadins vyrus, 
tai ji sugadins ir moteris, o 
sugadinta moteris negalės 
gimdyti sveikus vaikus, 
nors ji ir būtų sveika sėkla 
apvaisinta.

Taigi šis vienpusiškas at
sargumas klausimo neišri- 
ša. Vienintelis jo išrišimas, 
tai atominio karo išvengi
mas, taikos pasaulyje išlai
kymas!

Kaip jau matėme, vyro 
sėklos įšaldymas turi daug 
teigiamybių ,tačiau yra ir 
neigiamybių. Pav., neištiki
ma moteris, vyrui išvykus 
ilgam laikui į tolimą šalį, 
nėščia tapus gali sakyti, jog 
ji pasinaudojo vyro sėkla, 
kai ji bus “sugriešijus” su 
svetimu vyru. Tas ją išgel
bėtų nuo gėdos bei priekaiš
to ir perskyrų...

Kiekvienas klausimas turi 
dvi puses—teigiamą ir nei
giamą.

Pralaimėjęsz 1 
nenustygsta vietoje

Pasakyk man, kas tavo 
draugai, ir aš tau pasaky
siu, kas tu. Ši patarlė pui
kiausiai tinka
Bonos gynybos ministrui” 
Francui Jozefui Štrausui.”, 
Skandalingai pralaimėjęs'^ 
ministro poste, Štrausas” 
dabar persikvalifikavo į tu-

buvusiam ,

Neseniai Štrausas grįžo. 
iš eilinės kelionės po Ispa— 
niją. Ten jam buvo suteik-; 
ta “didelė” garbė”. Madri-, 
de jis darė pranešimą “Eu-,1 
ropos dokumentacijos ir in
formacijos centrui”. Kad. 
būtų aišku, kas yra ši smar
ki reakcinė katalikiška or-, 
ganizacija, pakanka • paša--: 
kyti, kad jos “garbės pre-»» 
prezidentas” yra Otas fon 
Habsburgas, Habsburgų di
nastijos atžala.

Vizitą į Madridą Štrau
sas taip pat panaudojo pa-, 
laikyti seniems ryšiams su 
buvusiais hitlerinės Vokie
tijos sąjungininkais nusi
kalstamame kare prieš Ta
rybų Sąjungą. Laikraštis ■ 
“Frankfurter rundšau” už- ‘ 
fiksavo nuotraukoje Štrau
so “bičiulišką pokalbį”,. 
Madride su buvusiu ispanų.. 
“Žydrosios divizijos” vadu 
generolu Munju Grandu.

Tokioje “nuoširdžioje.^ 
kompanijoje” Štrausas g a-? 
Įėjo būti atviras. Ir jis ne
sivaržė, kalbėjo, ką galvoja.^ 
Pirmiausia jis pareikalavo, . 
kad būtų įsteigtas nuo JA$\ 
nepriklausomas “Europį? 
atominis pulas”. Šiam masi
nio naikinimo ginklui turi- 
būti vadovaujama, ir jis tu-<; 
ri būti kontroliuojamas tik; 
“jun g t i n ė j e ■ Europoje”, -

. kur, kaip žinoma;, Bonai? 
num^tdtųas svarbiaus i a s; 
vaidmuo. < .< z

Kam gi Štrausui prireikė' 
“atominio pulo”?.. “Mes,' 
europiečiai, — tiesiai pa-’ 
reiškė jis, — negalime ak-’ 
lai pasitikėti amerikiečiaiš/ 

; kurie nenori leistis iš karto- 
įtraukiami į atominį karą”'.

Šiame sakinyje — visas, 
‘ Štrausas. Priverstas atsisa-- 

kyti ministro posto, jis vis. 
dėlto neatsisakė beprotis-, 
kos karingos Vakarų Vo- 

; kieti jos militaristų koncep-. 
ei jos.

i Daug Vakarų Vokietijos 
’ laikraščių ir apžvalgininkų 

ne kartą patarinėjo Štraųx
i sui patylėti. Bent artimiau*- 
; siu laiku. Jie tai daro nebe 

priežasčių. Buvusio minist
ro plepumas, o dar tokių, 
žymių “Vakarų demokratė

' jos” atstovų akivaizdoje. 
1 anaiptol neiliustruoja Bo

nos taikingumo.
J. Borisovas
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NE, ŠIS SENATORIAUS McClelIano suruoštas spek

taklis neduos nieko gero Amerikos visuomenei. Jis gali 
dalykus pabloginti: gali paskatinti kai kuriuos jaunus 
žmones sekti Valachio pavyzdžiu.

Yra vienas būdas, tikras būdas, kuris galėtų padėti 
gengsterius ir visokius žulikus suvaldyti, bet valdančio
ji JAV klasė jo nepriims. Tas būdas: paklausti gengste- 
rių, kur jie gauna pinigų savo brangiems namams pasta
tyti, puikiems automobiliams pirkti arba į bankus dėti ? 
Jei neįrodo, kad iš savo naudingai visuomeninio darbo 
tai susidėjo—konfiskuoti!

APIE TROCKISTUS IR 
JŲ INTERNACIONALĄ

1938 metais trockistai su
kūrė savo “lunternaciona- 
llą” — “Ketvirtąjį Interna
cionalą,” kurin susimetė iš 
komunistinio judėjimo iš
braukti ultrakairieji, opor
tunistai, sektantai ir viso
kie perėjūnai.

Ir ką gi trockistai per tą 
laiką pasiekė, ką jie nudir
bo?

Į tai atsako š. m. rugsėjo 
mėn. 26 d. Vilniaus “Tiesos” 
bendradarbis J. Borko.

Penktajame ir šeštajame de
šimtmečiuose, — rašo J. Bor
ko, — trockistinės grupės va
rė niekšišką veiklą dauge
lyje šalių — JAV, Meksikoje, 
Čilėje, Bolivijoje, Argentino
je, Peru, Ekvadore, Prancūzi
joje, Italijoje, A n g 1 i j o j e , 
Olandijoje, Japonijoje, Ceilo- 
ne ir eilėje kitų. Tačiau, nors 
jos ii’ paskelbė įkūrusios savo 
organizacijas (Čilės “Darbi
ninkų revoliucinė partija,” 
Bolivijos “Nacionalinis revo
liucinis judėjimas” ir t. t.), 
šių “partijų” ir grupių daugu
ma turi dešimtis narių, o kar
tais tik vieną kitą. Nepavyko 
jokie trockistų mėginimai pra
siskverbti į darbininkų judėji
mo eiles, susiorganizuoti masi
nę atramą, laimėti į savo pu
sę profsąjungas.

Ir šiandien grupės, įeinan- 
I čios j IV internacionalą, — tai

dovų dalies opbrtun i s tines 
koncepcijas.”

Laiške buvo pabrėžta, kad 
IV internacionalas, kaip ir Ki
nijos vadovai,, ^merkia politi
ką, siekiančią taikaus sambū
vio tarp valstybių, turinčių 
skirtingas socialines santvar
kas, taip pat kovą už nusi
ginklavimą, smerkia Tarybų 
Sąjungos užsienio poli tikos 
kursą, laiko neteisinga tezę 
apie galimybę atskiroms ša
lims taikiu būdu pereiti iš 
kapitalizmo į socializmą, kal
tina pasaulio kompartijų dau
gumą atsisakymu nuo revoliu
cinės kovos.
Su kinais 
sektantais

1961 metų šeštasis “pasauli
nis IV internacionalo kongre
sas” vyko tiktai šmeižiant 
TSKP ir kitas marksistines- 
leninines partijas išturi n i u s 
TSKP XX ir XXII suvažiavi
mų nutarimus ir 1957 bei 
1960 metų Maskvos pasitari
mų dokumentus. Visa kritika 
rėmėsi tais pačiais teiginiais 
ir vystė tuos pat argumentus, 
kuriuos dabar iškelia taip pat 
ir KKP vadovybė, žurnaliu
kas “IV internacionalas” ne
vykėlius teoretikus iš KKP gy
rė už tai, kad jie “suartėjo 
su trockistine. permanentinės 
revolucijos teorija.”

Laikydami Kinijos vadovus 
savo vienminčiais, renegatai iš 
IV interna c i o n a 1 o pasiūlė 
jiems veikti drauge prieš 
mąrksistines-leninines parti j as. 
19'63 metų liepos mėnesį vy
kęs šio trockistinio širšių lizdo 
vykdomojo ’komiteto dvide
šimt antrasis plenumas “prita
rė istoriniam uždaviniui pri
sijungti prie kinų ir kovoti už 
tai, kad būtų sukurtas vienin
gas frontas -tarp IV interna
cionalo ir draugų Kinijoje.” 
Draugiškai patapšn o j ę s per 
petį KKP vadovams, plenu
mas pažymėjo, kad jie gina 
“teiginius, kuriuos prieš daug 
metų buvo iškėlęs IV interna
cionalas.”

Toks yra veidas IV inter
nacionalo, kuris dabar susira
do naują sąjungininką —ki
nų dogmatikus ir revizionis- 
tus.

LIAUDIES LENKIJOJE
Varšuva—uostamiestis
Užtvenkus Būgą ir Nare

vą, šių upių vanduo pripil
dė kanalą, kuris sudarė 
naują vandens kelią. Lenki
jos upių laivyba gavo dar 
vieną magistralę, o sosti
nė — naują uostą viename 
miesto rajone.

Saulei šviečiant, vandeny
je atsispindi betoniniai nau
jo 18 kilometrų ilgio kanalo 
krantai ir plaukio j a n č i o s 
baržos. Varšuva tapo uosta
miesčiu ...

— Naujojo kanalo reikš
mė, — pasakė mums Len
kijos Centrinės vandens 
ūkio valdybos pirmininkas 
ministras Grochulskis, — vi
sų pirma yra ta, kad van
dens kelias iš Bugo-Narevo 
iki Varšuvos sutrumpėjo 
nuo 270 iki 40 kilometrų. 
Naujoms Varšuvos staty
boms reikalingas didžiulis 
akmenų ir skaldos kiekis 
(5 milijonai tonų kasmet) 
bus plukdomas trumpu ir 
pigiu vandens keliu.

Stambi statyba
Niekam ne paslaptis, 

Katovicų vaivadija —
na stambiausių statybų 
Lenkijoje. Kasmet čia sto
ja rikiuotėn dešimtys naujų 
pramonės įmonių, iškyla 
daug darbininkų gyvenvie
čių. Viena tokia gyvenvie
tė ' statoma Bederovece — 
tarp Katovicų ir Chožuvo, 
greta kultūros ir poilsio 
parko. Gyvenamieji namai 
statomi šiuolaikiniais in
dustriniais metodais 150 
hektarų teritorijoje. Čia 
statomi 18 aukštų namai 
25 tūkstančiams gyventojų. 
Bendras gyvenamųjų namų 
tūris 1 milijonas kubinių, 
metrų. Naujoji gyvenvietė 
bus baigta statyti po kele-į 
rių metų.

kad 
vie-

Mokykla-kombinatas
Trijų hektarų aikštėje 

Lenkijos sostinėje pradėtas 
statyti pastatų kompleksas. 
Tai bus mokykla-kombina
tas, kuri pradės veikti 1966 
metų rugsėjo mėnesį. Čia 
bus elektromechanikos tech
nikumas su 26 skyriais ir 
technikos institutas su die
niniu, vakariniu ir neaki
vaizdiniu skyriais.

Kartu bus įsteigti įvairūs 
kursai išsilavinimui kelti. Ši 
mokykla ruoš visai Lenkijai 
kadrus, reikalingus sparčiai 
augančiai šalies elektro
technikos pramonei. Šiame 
mokslo centre mokysis apie 
5 tūkstančius žmonių.

Muziejus švyturyje
Aukštame Helio iškyšulio 

krante (Baltijos jūra) stovi 
aukštai iškilęs jūrų švytu
rys—vienas seniausių Len
kijoje. Jo aukštis—75 met
rai viršum jūros lygio. Šį 
švyturį pažįsta daugelio ša
lių jūrininkai, kurių laivai 
plaukia į Gdynės ir Gdans
ko uostus. Tačiau švyturys 
yra taip pat pagarsėjęs... 
savo muziejum. Čia ekspo
nuojami visų Baltijos jūros 
pakrantėse esančių švytu
rių modeliai. . Tai — seno
viniai ir nauji, primityvūs 
ir šiuolaikiniai švyturiai.

Švyturio bokšte lankyto
jai gali pasižiūrėti į optikos 
aparatą, kurio šviesos šalti
nis matomas per 60 kilo
metrų. (ELTA)

LAUKIA SUKILIMO
Washingtonas. — Jungti

nių valstijų Centrinė Žval
gybos Agen t ū r a (ČIA) 
tvirtina, kad Alžyre greitai 
įvyks sukilimas prieš prem
jero Ben Bellos valdžią.

GYVOS GERTUVĖS
Kai išdžiūsta Centrinės 

Australijos vandenys, abo-. 
rigenai, kurie gyvena dy-' 
klausiose šalies srityse, iš
eina medžioti varlių. Ne tik 
švelni šių gyvūnų mėsa 
traukia medžiotojus. Aust-r 
rali jos dykumos varlės la
bai gerai prisitaikiusios 
prie vietinio klimato: sau- 
siausiuoju metų laiku jose 
visada yra vandens, apdai
riai sukaupto skrandyje. 
Laimingas medžiotojas, su
gavęs keletą varlių, jau tu
ri vertingojo vandens ger
tuvę. .

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė pagerbimui Ele- 
noros Rooseveltienės iš«|- 
do 5 centų pašto ženklelį su 
jos paveikslu.
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'ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Karas Afrikoje daug 
Portugalijai kainuoja

Jungtinių Tautų Asamb
lėjoje dabar rimtai svarsto
mas Portugalijos vedamas 
karas prieš Angolos gyven
tojus Afrikoje. Dar nežinia, 
kokį tarimą Asamblėja pa
darys.

Šiuo metu Portugalija tu
ri Angoloje apie 40,000 
moderniškai apginklu otų 
kareivių ir apie 20,000 ka
reivių kitose kolonijose Af- 
$koje. Diktatorius Salaza- 
rJs laikosi griežto nusista
tymo visai nesitraukti iš 
Afrikos, nors Portugalijai 
karas labai daug kainuoja, 
žmonėms darosi vis sunkes
nė ir sunkesnė našta.

Portugalija šiuo metu 
pasiliko vienatinė europinė 
valstybė, vedanti ginkluotą 
kovą prieš afrikiečius. Ji 
tai gali daryti ir todėl, kad 
jai nesipriešina didžiosios 
Vakarų valstybės, kaip 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Prancūzija. Ne tik nesi
priešina, bet dar suteikia 
nemažai finansinės para
mos. Amerikiečių militari- 
nės bazės Portugalijai yra 
ekonominiai naudingos.

Amerikos industrialistai 
ir bankininkai Portugalijo
je turi savo investmentų ir 
viską daro juos apsaugoti. 
Salazaras yra jų geras sar
gas. Fordo ir General Mo
tors korporacijos ten stato 
čftrbtuves, iš kurių galės 
n^jnažai pasipelnyti.

1962 metais įvykęs kari
ninkų sukilimas buvo su- 
kriušintas. Liau dies de
monstracijos, reikalaujan
čios baigti karą Afrikoje, 
buvo sudaužytos. Tūkstan
čiai kovotojų į kalėjimus 
sukišti. Tai buvo pirmas iš
stojimas prieš Salazaro 
diktatūrą, bet tai ne pas
kutinis. Jaučiama žmonių 
rūstybė, kuri gali išsilieti į 
tokį pasipriešinimą, nuo ku
rio Salazaro diktatūra gali 
subyrėti.

Karas Portugalijos kolo
nijose Afrikoje užkrauna 
naujus aukštus taksus. 
Dabar nuo uždarbių jau 
reika valdžiai mokėti net 
iki 40 procentų. Visi pro
duktai yra aptaksuoti. Va
dinasi, valdžia lupa nuo 
žmonių devynis kailius.

Amerikiečiai ir Vakarų 
Europos turistai taipgi fi
nansiniai padeda Salazarui 
savo soste išsilaikyti.

- Portugalijos ir Ispanijos 
diktatorių režimai, tačiau, 
nėra amžini. Gblas jiems 
artinasi. Afrikos liaudis pa
dės Portugalijos liaudžiai 
apsidirbti su Salazaru.

Visur skurdas, bet Kalkutoj 
skurdas didžiausias

Dr. Norman Vincent 
Peale rašo “Long Island 
Sunday Press” savo įspū
džius iš kelionės Tolimuose
Rytuose.

Jis lankėsi Japonijoje, 
Hong Konge, Singapore, 
Rangkoke, Kašmyre, Pakis
tane ir, pagaliau, Indijoje. 
Visur jis matė daug skur
do, kurį neša milijonai šei
mų, bet Kalkutos mieste jis 
matė didžiausią skurdą.

Kalkute jis matė karves 
ir žmones šalimais miegant 
gatvėse. Kadangi karvės 
ten skaitomos šventomis, 
tai niekas jų iš miesto gat
vių nevaro, jos vaikštinėja, 
kur tik joms patinka ir kur 
jfcs maisto gauna. Prie gu
linčių karvių ir miegančių 
pusnuogių žmonių gali ma
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tyti miegant nuogus ma
žus vaikus, iš visų pusių 
musių debesimis apgultus. 
Gal kokių vienų metų vai
kučiai prasižioję miega, o 
musės irgi miega sugulu
sios ant jų veidelių. Baisu 
ir pažiūrėti, bet taip yra.

Kai užeina lietingi orai 
(mansūnai), tai patvinsta 
gatvės, o vėliau purvu jos 
apsiklijuoja. Tada vargšai 
žmonės ir karvės purvuose 
voliojasi. Tuo pačiu metu 
turčiai pertekliuje gyvena 
ir visai varguomene nesirū
pina.

Dr. Peale, nuvykęs į sos
tinę New Delhi, kalbėjosi 
su premjeru Nehru. Prem
jeras atrodo nuilsęs ir vil
ties nustojęs. Jis nusivylęs 
ir dėl militarinio susikirti
mo su Kinija. Bet jis pra
bangiai gyvena puikiame 
palociuje, kuriame pirmiau 
gyveno anglai valdininkai. 
Ministrai ir kiti valdininkai 
yra viskuo apsirūpinę, 
jiems nieko nestoka, kuo
met daugumas Indijos žmo
nių didžiuliame skurde skę
sta.

Pakistano sostinėje Ka- 
račiuje Dr. Peale taipgi 
matė skurdą. Miestas turi 
apie pusantro milijono gy
ventojų, bet jame yra apie 
700,000 pabėgėlių (nepasa
ko, iš kur jie pabėgo). Tai 
miestą labai apsunkina, 
daugiau skurdo jam sutei
kia.

Rasine kova siautėja 
ir Australijoje

Australietis Xaxier Her
bert parašė knygą “The Se
ven Ėmus”, kurioje parodo
ma, kaip baltieji australie- 
čiai nuolat veda kovą prieš 
tikruo sius ausfraliečius, 
kurių protėvius pavergė iš 
Europos atvykę baltieji pa
našiai, kaip Aąnerikos indė
nus.

Tikrieji australiečiai gy
vena panašioje nykimo pa
dėtyje, kaip ir Amerikos 
indėnai, bet jie kovoja nž 
savo teises. Kartais toji ko
va paaštrėja ir darosi pa
naši, kaip Amerikoje prieš 
rasinę diskriminaciją.

Minimos knygos autorius 
smerkia Australijos baltųjų 
palaikomą rasinę, diskrimi
naciją, kaip amerikietis ra
šytojas Mark Twain savo 
raštais mušė rasinę diskri
minaciją.

•

Negrai New Yorke
New Yorko valstijoje gy

vena apie 1,400,000 negrų. 
Pačiame New Yorko mies
te jų yra 1,088,000.

New Yorko valstija neg
rų skaičiumi pirmauja vi
sose Jungtinėse Valstijose. 
Nei viena kita valstija ne-
turi tiek daug negrų gyven
tojų, kiek N. Y. valstija.

Automobiliai ir sveikata
Valdišku apskaičiavimu, 

šiuo metu Amerikos did
miesčių šeimoms automobi
lių išlaikymas paima 12 
proc. visų metinių pajamų, 
o prieš 10 metų jos išleisda
vo 0 proc.

Sveikatos ūžia i k y m a s 
taipgi pakilo. Dabar šeimos 
priverstos medicininia m s 
reikalams išleisti virš 7 
proc. savo metinių pajamų, 
o prieš 10 metų išleisdavo 
6 procentus.

Rabatas. — Maroko vy
riausybė sako, kad ji nere
mia Alžyro sukilėlių prieš 
Ben Bellos valdžią.

ELEKTRĖNUOSE.
šiuo metu Lietuvoje statomos 94 mokyklos bei vaikų 

darželiai, 16 ligoninių ir poliklinikų.
šiemet naujus mokslo metus pradedant vietų skaičius 

mokyklose padidėjo 16 tūkstančių.

Nuotraukoje: nauja 940 vietų vidurinė mokykla Elektrė
nuose.

Šen ir ten pasidairius
Stebisi ne vien tik jautrus sutvėrimų mes turime auk- 

humanistai, bet ir komerci- ščiausioje šalies valdymosi
nė spauda iš taip žemai nu
pigintos, nuvertintos žmo
gaus gyvybės.

Šių metų vasario mėn. 
Baltimoreje, Md., buvo su
ruoštas banketas sukėlimui 
fondo labdarybės reika-1 
lams. Į banketą atsibastė iš 
Hegerstown, Md., turtingas 
tabako auginimo farmerys 
W. Zantzinger, kuris pa
prašė patarnautojų atnešti 
jam valgyti ir išsigerti.' 

i Žmonių buvo daug. Patar
nautojos taip greit nesuspė
jo milionierukui viską ant 
stalo atnešti... Tuomet Zan- 
tzingeris taip pasiuto iš 
pykčio, kad pasiramsčiavi- 
mo lazda pradėjo mušti pa-l 
tarnautojas-jus, dvi mate- 
ris ir vieną vyrą.

Sužvėrėjęs 24 metų am
žiaus turtuolis taip žiauriai 
lazda apdaužė vieną negrę 
moterį, kad jinai mirė už 
8-nių valandų.

Pagal valdančiosios kla
sės pravestus įstatymus ir 
formalumus, žudikas buvo 
suimtas ir už pusmečio bu
vo nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo ir užsimokėti 625 
dol. piniginę bausmę. Jį tei
sė ne džiūrė, bet 3 teisėjai, 
kurie davė jam teisę ape
liuoti bylą į aukštesnį teis
mą. 

•
Keli pietiniu valstijų se

natoriai skleidžia šlykščią 
propagandą prieš negrus, 
kurie sukruto išsilaisvinti 
iš po žiaurios ku-kluks-kla- 
nų vergijos ir stoia žutbū- 
tinėn kovon. Kai kurie re
akcininkai senatoriai, ironi
škai pašiepdami spalvotąją 
rasę, skelbia būk JAV neg
rai gyvena neblogiau už 
baltuosius, nes jie turi visus 
gyvenimui patogumus, — 
šaldytuvus, radijo ir televi
zijos priimtuvus, automobi
lius ir t.t. Girdi, jie geriau 
gyvena negu kitų šalių 
žmonės pasaulyje. Ir tie ra
sistai bando įtikinti pasau
li, kad negrai aukso šalyje 
liuksuse gyvena. Bet jie 
neišdrįsta nei žodelio užsi
minti apie baisųjį terorą 
baltųjų rasistų prieš neg
rus.

Tiesa, kad kai kurie ne
grai turi savo namuose vi
sus reikiamus patogumus, 
bet tai labai mažas nuošim
tis. O apie 17 milionų gy
vena didžiausiame skurde, 
ėdami tuberkuliozės ir kitų 
ligų. Daugelis nedavalgę 
ir apdriskę.

Tie patys senatoriai sa
ko, kad rugpiūčio 28 d. di- 
dvsis žygis į šalies sostinę 
Vašingtoną nesudarė žy
maus įspūdžio įstatymų lei
dėjams ir kongreso minties 
nepakeitė. Civilių teisių bi- 
lius bus sabotažuojamas su 
ilgais, monotoniškais fili- 
busteriais. Tai mat, kokių 

įstaigoje.

Lietuvos ‘laisvintojai’ iš di
delio džiaugsmo net triukš
mauja, su pasididžiavimu 
skelbia pasauliui, kad Lie
tuva neužilgo bus “išlaisvin
ta”. Bet kaip? Nagi veiks
niai sužinojo, kad keli se
natoriai pasiūlė 9 rezoliu
cijas, o pustuzinis kongres- 
manų pasiūlė net 21 rezo
liuciją, reikalaujant atiduo
ti Lietuvą fašistams.

•_

Rugsėjo 11 d., šių metų, 
Niujorke lietuvių kunigų 
suvažiavime vyskupas Briz- 
gys plačiai aiškino apie Ši
luvos koplvčią Vašingtone. 
Gyrėsi, kad jau turįs surin
kęs apie $150,000 ir ti
kimasi 1965 m. koplytėlę 
pilnai įrengti. Kai kurie 
kunigai užklausė vyskupo: 
kodėl jis pasirinko koply
čiai vardą “Šiluvos”, o ne 
“Aušros vartų”? Ką Briz- 
gys atsakė į klausima, sun
ku nuspėti, nes viešai ne
skelbiama. Manoma, kad 
Brizgiui “Aušros vartuose” 
neskaniai pakvipo Radzvi- 
lukė.

Klerikalų “Balfas” did
žiuojasi gavęs $1,842.23 — 
nuo pirmojo pasaulinio ka
ro lietuvių komiteto surink
tas aukas karo nukentėju- 
siems lietuviams. Pinigai 
buvo padėti Čikagos First 
National Banke ir išbuvo 
ligi šių metų. Illinojąus 
valstijos iždas jau buvo pa
reikalavęs paimti tuos pini
gus savo globon, bet dėka 
buvusio “šalpos komiteto” 
nario M. Z aido ko ir p. 
Daužvardžio pinigai buvo 
atgauti, kurie buvo surink
ti 1916 metais. Dabar viso
kie Lietuvos “vaduotojai”, 
“veiksniai” turės gana do
lerių pabaliavoti.

SLA organas “Tėvynė” 
(Nr. 35) pašventė net dvi 
skiltis šmeižimui Tarybų 
Lietuvos. Begėdis redakto
rius su pasigard ž i a v i m u 
skelbia išgalvotus melus. 
Nemanykite jūs, fašistai, 
kad SLA eiliniai nariai to
kie kvaili. Daugelis narių 
piktinasi organizacijos va
dovybės politika. Konsti
tucija irgi sako, kad SLA 
leidžiamas organas nenriva- 
lo kištis į politika. Tačiau 
vadovybė visas konstituci
jos ribas peržengė. Nejaugi 
šmeižikams nasidaro leng
viau ant širdies, kuomet jie 
begėdiškai paskleidžia me
lus.

Pregresas

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia mano, kad Ben Bel
los vyriausybė bus nuvers
ta, jeigu ji nepasuks į deši
nę.

Fundatoriai ir stebuklų 
darytojai

Buržuazinėje - klerikali
nėje literatūroje Žemaičių 
Kalvarijos , . fundator i u m i 
bei steigėju paprastai lai
komas Žemaičių vyskupas 
grafas Jurgis Tiškevičius— 
“vyras turtingas, garsingas 
ir dievobaimingas”, kaip jį 
charakterizavo M. Valan
čius. 1650 m. Vilniaus kapi
tula jį išrinko Vilniaus vys
kupu ir kartu feodalinės 
Lietuvos kulto apeigų mi
nistru.

Tiškevičius feodalin ėję 
Lietuvoje išgarsėjo tuo, 
kad dar būdamas Žemaičių 
vyskupu, 1636 m. jis Var
niuose sušaukė Medininkų 
bažnytinį suvažiavimą ir 
pirmas bažnytiniams feo
dalams įsakė žudyti pago- 
nizuojančius žem a i č i u s, 
kaltinti juos raganavimu, 
burtininkavimu bei kerėji
mu.

Tiškevičius puikiai žino
jo, kad vien fizinėmis smur
to priemonėmis neįstengs 
palaužti valstiečių baud
žiauninkų pasipriešin i m o 
baudžiaviniams dvari n i n- 
kams ir bažnytiniams feo
dalams, ir todėl nutarė Gar
duose, netoli vyskupo rezi
dencijos, kuri buvo Alsė
džiuose, organizuoti p 1 a- 
taus masto “kryžiaus ke
lius”, žmonių kalvarijomis 
vadinamus. Jos turėjo pa
dėti dvasininkams paveik
ti valstiečių Baudžiauninkų 
minias.

Šiam reikalui jis 1637 m. 
į žemaičius parsigabeno 
vienuolių, dominikonų ir 
įkurdino juos Garduose ir 
Raseiniuose. Vienuoliu do
minikonų padedamas, Tiš
kevičius Garduose įsteigė 
plataus - masto “kryžiaus 
kelius”.

Vienuoliai dominikonai 
savo ruožtu iš Romos į 
Gardus atgabeno seną ma
donos paveikslą ir paskelbė 
žmonėms, kad tas madonos 
paveikslas esąs stebuklin
gas, t. y. turintis antgamti
nę galią gydyti įvairius li
gonius.

Baudžiavos laikais, kada 
absoliuti gyventojų daugu
ma buvo neraštinga, palik
ta be mokslo ir medicinos 
pagalbos, kunigams ir vie
nuoliams nesunku buvo ap
gaudinėti liaudies mases 
tariamais stebuklais bei 
stebuklingomis pasakomis.

Bet, matyt, kunigų ir vie
nuolių inkvizitorių prasi
manyti “stebuklai” ne per 
daug suviliojo žmonių į Že
maičių Kalvariją, nes že
maičių vyskupas graf a s 
Antanas Tiškevičius 1742 
m. buvo priverstas didesnei 
Žemaičių krašto gyventojų 
daliai įvesti privalomą Žem. 
Kalvarijos lankymą, o kiek
vienas parapijos klebonas, 
su parapija nenuvykęs į 
Žem. Kalvarijos atlaidus, 
turėjo Žem. Kalvarijos vie
nuolynui sumokėti baudą. 
Toks prievartinis žmonių 
varymas į Žem. Kalvarijos 
atlaidus ilgainiui tapo tra
dicija, kurios dar ir šian
dien negali pamiršti senes
ni žmonės.

•
Kai prieš keletą metų aš 

parašiau spaudoje apie 
Žem. Kalvariją ir nuro
džiau, kad Žem. Kalvarijo
je nėra jokių antgamtinių 
pagijimų, prieš mane piestu 
s to j o katalikų kunigai 
Švambarys, Šlevas ir Povi
lonis (pastarasis pagarsė
jęs Klaipėdos sukčių ir spe
kuliantų byloje).

. Pikelių klebonas kunigas 
Švambarys, sutikęs mane 

Leckavoje, pradėjo man 
priekaištauti, girdi, kad aš, 
rašydamas apie Žem. Kal
variją, įžeidinėju tikinčių 
jausmus. Tada aš jo ir pa
klausiau :

—Kunige Švambary, ar 
aš ne tiesą parašiau apie 
Žem. Kalvariją?

—Tiesą tai tiesą parašei, 
žinai—tai žinok po kelmais 
tą šv. teologiją, bet kurių 
velnių apie tai viešai rašyti 
spaudoje ? Bent tylėtum!

Iš tokio atsakymo aš su
pratau, kad kunigams ne
svarbi tiesa, daryk, kaip iš
manai, kad tik tikintieji ne
sužinotų tiesos apie Žem. 
Kalvariją.

Tuometiniam Klaipėdos 
klebonui P. Poviloniui taip 
pat nepatiko, kad aš spau
doje parašiau apie nevyku
sį stebuklą su nulaužta ko
ja, kurį katalikų kunigai 
inscenizavo Žem. Kalvari
joje prie madonos paveiks
lo.

Ta proga kunigas P, Po
vilonis man savo laiške ra
šė:

“Amžių bėgyje bažnyčios 
mokyme susikaupė nemažai 
šiukšlių. Jūs savo antireli
gine propaganda dalinai 
mums padedate valyti 
tas šiukšles. Reikia vesti 
antireliginę propaga n d ą, 
bet teisingai, objektyviai, 
neiškraipant faktų.”

Kaip suprasti ir paaiš
kinti tokį kunigo P. Povilo- 
nio veidmainiavimą ir dvi
veidiškumą? Bažnyčioje ir 
sakykloje kunigas P. Povi
lonis šaukė: “Broliai ir se
serys Kristuje, laikykitės 
šv. tikėjimo ir nepasiduoki
te bedieviams”. Ir tuo pat 
metu slaptai laiškuose dog
matinį bažnyčios mokymą 
vadina šiukšlėmis ir ragina 
ateistus vykdyti antireligi
nę propagandą. Įdomu, 
kaip patys tikintieji vertina 
toki kunigo Povilonio elge
sį?^

Sena lietuvių liaudies pa
tarlė sako: kur mūsų nėra, 
ten veršiai midų geria. 
Taip yra ir su kunigu VI. 
Šlevu. Kunigas Šlevas Įro
dinėja dievo buvimą ne Ši
luvos ir Žem. Kalvarijos 
“stebuklais”, kuriuos gali 
patikrinti kiekvienas žmo
gus, bet tveriasi Liurdo, 
Neapolio ir Čenstachavos 
“stebuklų”, kurie mūsų 
žmonėms sunkiau prieina
mi patikrinti.

Kunigai sako, kad mes 
užsienio mokslininkus ir 
daktarus laikome aklais ir 
taip toliau. Juk jie patvirti
ną tų vietų stebuklus. Taip, 
užsienio gydytojai ne blo
giau gydo už mūsų, tačiau 
užsienio gydytojai nėra lai
svi nuo viešpataujančios re
ligijos ir bažnyčios pažiūrų 
ir labai dažnai mato ste
buklus ten, kur jų iš viso 
nėra. Per šimtą metų (1858 
-----1958) Liurdo medicini- 
n i s biuras užregistravo 
apie 5000 stebuklingų, kaip 
“medicinos mokslui nepa
aiškinamų” pagijimų. Bet, 
kylant medicinos mokslui, 
Vatikano viršūnės buvo 
priverstos atsisakyti nuo tų 
5000 “stebuklų” ir pripaži
no ‘ tik 54 “stebuklingus” 
pagijimus”. Bet, kylant me
dicinos mokslo pažangai, ir 
tie pastarieji pagijimai vis 
lengviau ir lengviau paaiš
kinami medicinos mokslo 
šviesoje, o ne stebuklo.

Stebuklų, tiksliau — ap
gavysčių, skaičius augant 
žmonių kultūrai proporcin-

Stiklas ir jo ateitis
Stiklas su kiekvien a i s 

metais vis plačiau vartoja
mas žmonių gyvenime. Mū
sų jaunose dienose iš stiklo 
buvo tik bonkos ir langų 
“lakštai” Dabargi jau yra 
stikliniai audiniai, įvairūs 
įrankiai, namų stulpai, sie- 

inos, o kas svarbiausia, tai 
I tie stikliniai dalykai yra 
(tvirtesni ir už metalą. Stik
lo ateitis didelė. Jis tarnaus

! žmonijai.
Pirmuosius “stiklus” pa

gamino pati gamta—vulka
nai. Iš Žemės išsiveržusios 
lavos atšalo, gavosi “stiklo” 
gabalai, Žmagus tą paste
bėjo ir išmoko pats pasika- 
minti. Tas išmokimas nuo
latos tobulinose ir vis dar 
tebesitobulina.

Prieš 5,000 metų egiptie
čiai jau mokėjo iš stiklo ga
minti įvairius indus. Prieš 
2,500 metų romiečiai jau 
turėjo dideles stiklo ga
myklas.

Ir rankos “mato”
/

Nižnio Tagilo gyventoja 
Roza Kulešova prieš kurį 
laiką papasakojo gydyto
jams, kad ji skiria pirštais 
spalvas. Atsitikimas feno- 
mentalus! Iš tikrųjų, deši
ne ranka ji atskiria įvai
rias spalvas ir atspalvius, 
nustato piešinių, fotografi
jų, pašto ženklų turinį, 
greit, tartum akimis, pirš
tais skaito laikraščius, žur
nalus, knygas. Esant prie
blandai, jos sugebėjimas 
apgraibomis skirti spalvas 
arba skaityti tekstą mažė
ja, o potamsyje visiškai iš
nyksta. Blogiau dirba ant
rieji “regos organai” ir 
esant triukšmui, jaudinan
tis, po rūpesčių.

Bandymų ir treniruočių 
metu Roza ėmė skirti net 
spalvų tonus, uždengtus po
pieriaus sluoksniu arba ce- 
lofeno plėvele. Ji atskirda
vo saldainių spalvas liežu
viu.

Roza susidomėjo psicho
logai, psichiatrai, neuropa- 
tologai ir kitų sričių spe
cialistai. Pagaliau, siekiant 
išaiškinti ši ne visiškai 
mokslui suprantama reiški
nį, buvo nutarta atlikti pa
našius bandymus su kitais 
žmonėmis- Šiame ekrperi- 
mente dalyvavo 50 dailės 
gi, pasirodė, kad beveik kas 
šeštas žmogus gerai rea
guoja pirštais, kur yra 
šviesu ir tamsu, nustato 
net spalvinių tonų ribas. 
Bandymas patvirtino, kad 
žmogaus oda savotiškai re
aguoja i spalvų signalus. 
Nustatydami pirštais spal
vinius tonus popieriuje, stu
dentai jautriai reaguodavo 
į mažiausius apšvitimo pa
kitimus. Tačiau tai nebuvo 
įprastas spalvų jutimas. 
Niekas iš bandomųjų žmo
nių nejuto pirštais, kad čia 
yra “raudona,” “žalia,” 
“geltona,” mėlyna.” Buvo 
juntamas tik prisilietimas 
prie kažkokiu “narveliu,” 
“bangeliu linijų,” “kryžiu
kų,” “taškų.” Studentai lyg 
pajusdavo spalvos “glotnu
mo” arba šiurkštumo” 
laipsnį, nustatydavo koks 
jis yra—“slidus” arba “už
laikantis,” “stabdantis.” 
Geltona spalva, pavyzdžiui, 
visada būdavo “glotniau
sia,” o ruda spalva atrodė 
“klampi,” “lipni” ir t. t.

Pasirodo, ne tik akys, bet 
ir rankos kartais gali “ma
tyti.” 

gai mažėja. Tuo mažėja ir 
bažnyčios įtaka žmonėms. 
Štai dėl ko taip susirūpinę 
šventikai.

M. Mozūraitis
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‘VI. Klevinskas

Po keturiasdešimt devynerių metų
(Tąsa)

Visi pasirengę paskuti
niam šuoliui į gimtąją šalį, 
bet mes keturiese su jauna 
rusaite sėdam į mašiną ir 
leidžiamės vėl į Vnukovo 
aerouosto tą pačią stoti pa
siimti lagaminus. Iš čia nu
veža į kitą stotį, kur pa
laukę apie apie daugiau va
landos laiko, išskridom į 
Vilnių. Čia mūsų vadovė 
pristatė mus stoties vedė
jui, o pati atsisveikinusi nu
važiavo į miestą. Stoties 
vedėjas jaunas, draugiškas 
vyras, tik visa bėda, kad 
mes nė vienas nemokam ge
rai rusiškai susikalbėti, bet 
greitai atsirado jauna mote
riškė, kalbanti angliškai. Ir 
čia mums besikalbant, lai
kas jau eiti į orlaivį. Sto
ties vedėjas palydi ir, palin
kėjęs geros viešnagės, nu
ėjo, o mes į orlaivį. Orlai-

tu: “Ar tamsta esi Klevins- 
kas?” “Janutė, Albinutė!” 
ir bematant viens kito glė
byje. Tai viskas, ką galė
jau ištarti. Akys pasruvo 
džiaugsmo ašaromis, kad ir 
žodžio daugiau negalėjau 
ištarti. Netoli suolas— at
sisėdam, bet niekaip nega
liu susigriebti žodžių kalbė
ti. Tik atsisėdus, prieina 
Vilniaus “Tiesos” fotogra- 
fistas Levinas padaryti nuo- 
trakas; ateina A. Vaivuts- 
kas, taipgi ir Vilniaus “Tie
sos” redaktorius H. Zima
nas; čia vėl šiltas rankų 
pasispaudimas ir malonus 
susitikimas taip, kad pradė
jau atsikvošėti — atsirado 
kalbos.

Ir taip tas pusvalandis 
greitai prabėga, kad štai 
pribūva ir visa grupė ir ta
sai įspūdingas susitikimas 
prie garsiakalbio. Po su- 

vis’gatavai' prisirengęs ir' sitikimo čia su vilniečiais 
kaip greitai mes susėdom, giminemis, .einame į au
taip greitai pradėjo moto
rai burgzti ir bematant mes 
jau kopiam į žydriąją pa
dangę. Saulė jau gerokai 
vakarų pusėj ir vis slenka 
žemyn, lyg pavargusi; vei
das ima rausti, kaip šieno 
grėbėjos lietuvaitės. Sker
sai praėjimą nuo manęs, 
žiūriu, du jauni vyrai var
talioja Vilniaus “Tiesą.” A, 
lietuviai! Neiškenčiau ne
užkalbinęs. Vienok daug 
kalbos pas mus nebuvo, jie 
atrodė kaip pavargę, o gal 
nenorėjo leistis su nežinomu 
į kalbą. Gi mūsų “paukš
tis” dūzgia, kaip piktoji bi
tė ir, rodos, vis bando pa
sivyti išvargusią saulutę. 
Betgi po dviejų suvirš va
landų ‘ ‘lenktyniavimo” gal 
privargo, o gal “įsitikino,” 
jog nepasivys, pradėjo atsi
likti ir leistis žemyn, o pa
galios ir visai atsistojo ant 
savo “kojų” ir tik tekino
mis bėga artyn prie gra~ 
žaus pastato. Vilnius! Vil
nius!! Ak, tu Vilniau, Vil
niau !.'.., tu gimtosios tėvy
nės sostine ir per šimtme
čius mūsų tautos garbė ir 
pasididžiavimas! Taip, čia 
prieš daug šimtmečių vilkai 
staugė!..

II
Šimtai vilniečių 
susirinkę prie

Vilnius, 
ir giminių 
stoties laukia svečių ameri
kiečių, o čia išlipam tik ke
turi. Drg. P. Rotomskis 
atėjęs prie orlaivio ir pa
matęs išeinant iš orlaivio 
tik keturis, lyg ir nustebęs 
klausia: “Ar tįik tiek? O 
kur daugiau?” Mat, jis ne
žinojo, kad mes neatvyksi- 
me visi kartu.

Karštai pasispaudus ran
komis, aš paaiškinau, jog už 
pusės valandos pribus visa 
grupė. O jis man sako: 
“Ten tavęs laukia dvi jau
nos merginos.” Kadangidėl 
mūs keturių nebuvo įspū
dingu sutiktuvių, aš nieko 
nelaukęs leidausi link mi
nios besidairydamas gimi
naičių, vienok jaunos mer
ginos mus apsupa ir apdo
vanoja gėlių puokštėmis. 
Koks tai džiaugsmas ir su
si jaudinimas, kad net 
džiaugsmo ašaros nuriedė
jo. Niekados nebuvau ir 
sapnavęs, kad kada nors 
man teks atsistoti gimto
joje žemelėje, o štai aš Vil
niuje ir su gėlėmis sutiktas 

' gražių lietuvaičių, atvykęs 
sūnus, kuris vargo buvo iš
guitas toli už vandenynų 
vos pražydusioj jaunystėj.

Ir taip apdovanotas gė
lėmis einu besidairydamas, 

•--ar pagal nuotraukas atpa
žinsiu savo giminaites. To
li netenka eiti, kaip išgirs-

itobusus ir važiuojame į pa
čią Vilniaus širdį, viešbutį 
“Vilnius.” Kaip greitai iš
siskirstėm į kambarius ir 
susitvarkėm, suėjom į puoš
nų, erdvų valgomąjį, kur 
stalai apkrauti skoningais 
valgiais ir konjako bute
liais. Čia vėl prasidėjo svei
kinimai ir tostai, kur daly
vavo aukšti Tarybinės Lie
tuvos valdžios pareigūnai. 
P. Rotomskis praneša, kad 
mes galėsim pamiegoti iki 
vėlyvo ryto, nes pusryčiai 
bus kaip 11 vai., tad prašo 
nesi skubinti į miegamuo
sius. Ir taip nė nejutom, 
kad jau dikčiai po vidur
nakčio.

Sekmadienį, pasivalgę 
pusryčių, patraukėm link 
link Gedimino aikštės. Tik 
išlipus iš autobuso, susitin
kam su J. Paleckiu. Koks 
malonus susitikimas su to
kiu aukštų pareigų žmo
gum! Jis toks paprastas, 
kad ir tikėti negalima. Aš 
tuoj paklausiau, ar aš jį ga
lėčiau susitikti pietų laiku 
viešbuty? Aš turiu atve
žęs nuo vienos amerikietės 
jam dovanėlę. “Aš trečią 
valandą išvažiuoju į Mask
vą ir ten prabusiu dešimtį 
dienų,” — jis atsako. Kaip 
gaila!

Užlipom ant Gedimino kal
no ir į Pilį. Pasigėrėję toli 
matomais Vilniaus vaizdais, 
grįžtam į aikštę; užeinam į 
Vilniaus klasicizmą (paveiks
lų galeriją) buvusioje kated
roje; iš ten užeinam į Auš
ros Vartų koplyčią pama
tyti, kaip atrodo Radzvilai- 
tės sidabrinis paveikslas ir 
josios altorius. Čia kelios, 
senutės klūpėjo ir rožančių 
per pirštus vyniojo.

Iš čia mus nuvežė į, ro
dos, Stalino aikštę, kur mū
sų grupė pakriko, it bitės iš 
avilio taip, kad aš kažkaip 
atsilikau ir pėsčias grįžau į 
viešbutį pietauti. Papieta
vę, vėl į autobusą ir į Va
lakampių plazą, kur daug 
poilsiautojų praleidžia lais
valaikį prie Neries. Tai 
puiki, erdvi plaza piknikau- 
ti, taipjau ir gana erdvi, 
asfaltuota plaza pasistaty
mui mašinom ir autobusam.

Man beeinant kiek atski
rai nuo grupės, arti tako 
šeimyna, apsėdusi aplink 
baltą patiesalą, apdėtą viso
kiais valgiais. “Amerika- 
nec?” — išgirstu balsą už
kalbinusio mane. “Tak, 
amerikanec,“ — atsakiau. 
“Podhodite tut, pozgovo- 
rimse.” Aš priėjęs pasa
kiau, jog mažai galiu rusiš
kai kalbėti, bet kalbu lietu-

tu viškai nors su gudišku 
akcentu. Pirmas klausimas: 
ar visi Amerikoj gerai gy
vena? Ir tą vėliau visur 
patyriau: tai bene pirmas 
klausimas. Kvietė atsisėsti, 
išsigerti, užsikąsti, bet ka
dangi aš buvau tik papie
tavęs, padėkojau už pasiū
lymą.

Ir taip besikalbant, lietu
viškasis “dievas” gal ko už
sirūstinęs, pradėjo riaumoti 
ir švysčiotis, tad teko sku
bėti į autobusą. Tad mau
dymosi rezorto man ir ne
teko pamatyti. Grįžom į 
viešbutį. Kada praėjo lie
tus su perkūnija, vėl į au
tobusą ir važiuojam į lietu
višką Hollywoodą pamaty
ti, kur gamina filmus. Čia 
matėm tris filmus, sujung
tus į vieną. Aš manau, kad 
ne vienam iš mūs atėjo į 
galvą klausimas: ar Lietu
vą valdant buržuazijai kas 
nors bent sapnavo, jog Lie
tuvoje bus gaminami fil
mai? Nieko panašaus. Tik 
ačiū tarybinei santvarkai 
Lietuvoje tas yra galima. 
Pasidžiaugę Lietuvoje ga
mintais filmais, grįžom į 
viešbutį, nes jau laikas va
karienės ir pasilsėti.

Tai taip buvo praleista 
prmoji diena Tarybinės 
Lietuvos sostinėj Vilniuj.

, Sekančią dieną po pusry
čių P. Rotomskis visus nu
sivedė į banką išsikeisti do
lerius rubliais, o sugrįžus iš 
banko taksiai laukė išvežio
ti mus į kaimus pas savuo
sius. Aš tik vienas važiuo
ju į Dzūkijos sostinę Alytų, 
ir viena draugė važiuoja į 
Daugus. Kadangi mano gi
minaitės atostogavo,
važiuoja į kaimą pas tėvus, 
aš priėjęs prie P. Rotomskio 
pasiūliau užmokėti už gimi
naičių kelionę, jei ir joms 
leistų kartu važiuoti, nes 
mašinoj vietos yra gana, ką 
jis ir padarė. Tad sėdam į 
taksį ir leidžiamės link 
Daugų.

Kelias lygus, asfaltuotas, 
tik važiuok ir gėrėkis; me
džiai abiemis pusėmis, ro
dos, lenkia galvas ir sveiki
na svečius iš tolimos Ameri
kos. Ir taip bevažiuojant 
gražiaisiais Dzūkijos ke-l 
liais, ne tik įdomumas trau-i 
kia akį, ale ir džiaugsmas 
žavi širdį, kada žiūri į pla
čiuosius laukus; visur tik 
platūs kolūkių žaliuojantys 
laukai; nesimato siaurų 
šniūrelių, nei nublukusių 
kuinelių. Sunkvež i m i h i, 
traktoriai ir kombinuotos 
mašinos pavadavo tuos gy
vulėlius. O kiek visur nau
jos statybos!

Ir . taip besidairant, štai taksis jau laukė manęs yež- 
ir gražusis Daugų ežeras ir ti į gimtąjį Panemuninkų

AL . .... ,s.
. v-»^(Ęįaip<Šdo3A-iBalti^.op ląiyų." statyklų j ę. nuleistas j. yandepj;. 
didysis žvejybinis1 tralais- ' .Valerijaus
Bykovškio vardu. Laivo nuUidimoJ.iskilmese,i..4ąlyvavoį’kos^ 
monauto tėvai Klavdija Ivanova ir Fiodoras KedotoVičius^By-7 
kovskiai, kosmonauto sesuo Margarita Fiodorovna Michiejeva.

Laivų statyklos,, kolektyvas dar šiais metais tralerį “Vale
rijus Bykovskis” perduos broliškosios Latvijos žvejams.

Nuotraukoje: 
kis” uuleid'/i-inia

bėgiai ten. šiam 
nu 9 bill va ros si 
gražių namelių.
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Valerijus By-

irgi,

Dvi savaites viską 
matė aukštyn kojomis

Kalifornijos universite
to prof. Mudas beveik dvi 
savaites visą aplinką matė 
apverstą “aukštyn kojo
mis”. Jis atliko su savimi 
įdomų bandymą. Mudas už
sidėjo specialius matinius 
akinius, pro kuriuos viskas 
matėsi “aukštyn kojomis”. 
Aštuonias dienas moksli
ninkas, pradėjęs eiti, pajus
davo jūrligės simptomus, 
painiojo kairę pusę su deši
ne, viršų ir apačią.. Vėliau 
pro tuos pačius akinius Mu
das išvydo normalų pasau
lį. Mokslininkui vėl grįžo 
judesių laisvumas, greita 
orientacij a. Dėv ėdamas
akinius, jis pravažiavo mo
tociklu pačiomis judriausio
mis Los Angeles gatvėmis, 
vairavo automobilį, pilota
vo lėktuvą. Po to moksli
ninkas nusiėmė akinius, ir
pasaulis prieš jį vėl “apvir- ] Haile Selassie.

to”. Teko palaukti keliuk 
dienas, kol viskas įėjo į noj^ 
malias vėžes. *

Bandymu dar kartą pa
tvirtinta, kad regėjimas 
sudėtingas psichinis proce
sas, kad jo metu priimami 
vaizdai patenka į smegenis 
ne taip, kaip juos perduo
da tinklainei optinė akies 
sistema. Regimieji įspū
džiai suderinami su signa
lais, gautais iš kitų jutimo 
organų. Reikia laiko, kol vi
sa ši sudėtinga sistema su
siderina ir pradeda norma
liai funkcionuoti. Kaip tik 
toks procesas vyksta su 
naujagimiais, kurie iš prą^f 
džų mato viską apversta#' 
tik po kurio laiko pradeda 
matyti teisingai.

Maskva. — Tagansko fa
brikas daug gamina Lenino 
statulų.

Philadelphia. — Atskrido 
Ethio p i j o s imperatorius

m puoš si laisvi, neatsakingi už jų 
daugeliu, baisius darbus, 
darželių: 

čia randasi ir rajono valdy
bos didelis, gražus pastatas 
ir daugiau didelių namų. O 
kur buvo kareivinės, tai 
siuvimo ir kitokios įmonės; 
atpažinau tik buvusią seną 
geležinkelio stotį. Kur ka
da šuntakiai per brūzgynus 
ėjo link geležinkelio stoties nėra kada ir atpažinti pri-i 
ir kareivinių, šiandien ten simenamas vietas. Tik ka- 
gražus parkas su dideliu da taksis pasuko į siaurą 
fontanu, suolai pavėsiauto- 
jams, beleidžiant laisvalai
kį, taipgi ir puošnūs karių 
kapai, žuvusių vaduojant 
Alytų iš hitlerinių okupan
tų, su gražiu obelisku. Gi 
seno Alytaus panemunėje 
visai neteko matyti, nes ne
buvo tam laiko.

Sustojus prie valdybos 
rūmų, sužinojau, jog prisi
eis palaukti gal porą valan
dų, iki gausiu taksį nuva
žiuoti į kaimą, tad pasikal- ir bematant vienas kito glo
bėjus su KP rajono pir- byje> zigmelis ; 
muoju sekretoriumi, Pranu mano metų> bet veido bruo_ 
I^re^vičium, išėjome pasi- gaį nepasikeitė; tas pats

Aplankius šią šiurpulingą 
vietą, kuri pasiliko mano 

visa
dos, leidžiamės į bulvarą ir 
į Bakšių plentą, užsilikusi 
dar nuo caro laikų, link ma
no gimtojo kaimo. Taksis, 
it jaunas ožiukas, šuoliu 
šauna, kad ir pasižvalgyti. « • •

keleli, tik tada atpažinau 
Dumbliausko sodybą.

0 štai ir panemunės dir
vonai ir Nemuno krantai. 
iTaksis ir vėl pasuka į kai
rę, kur prieš mano akis at
siveria Nemuno puošnieji 
vaizdai. Ak, tu, gimtoji pa
nemune! O ve ir giminai
čių tėvas vos neklupdamas, 
atsiskubina sutikti, per tiek 
daug metų nematytą svetį. 
Zigmeli! vos spėjau ištarti

nors apie

3
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Y jĄ J U 0 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, neš 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1964 metams.

kI1I$
i

vaikščioti ir susirasti val
gyklą. Mano giminaitės ge
rai žino naują Alytų, tai il
gai nereikėjo ieškotis val
gyklos. Valgykla buvo pil
na pietautojų. Mums įėjus 
visi sužiuro į amerikoną. 
Mat, amerikonui sunku “pa
sislėpti” — greit visi atpa
žįsta. Pasi valgę, išėjom 
pasivaikščioti po parką ir 
aplankėm puošniuosius did
vyrių kapus. Koks tai di
delis skirtumas prisiminus 
laikus prieš 49-ius metus.

Ir taip pasivaikščioję, 
aplankę karių kapus, grį- 

!žom į valdybos rūmus, kur

kaimą.
Susėdam į taksį, o mano 

giminaitė sako operuoto-* 
jui: “Nuvežk mus prie ka
pų, kur guli 60,000 išžudy
tų visokio amžiaus ir tau
tų žmonių, net ir kūdikių, 
motinų rankose.” Tai be 
galo šiurpulingas vaizdas! 
Kapai pilko granito plokš
tėmis užkloti, aptverti ir gė
lėmis apsodinti, o viduryje 
didelis obeliskas su įrašu: 
“Daugiau tas nepasikar
tos.” Šiurpuliai perbėga 
kūną, pažiūrėjus į tubs ka
pus ir pagalvojus: Už ką 
juos žudė? O štai ne vie
nas iš tų, ar kitų tokių žu- 

I dikų . šiandien Dėdės Šamo 
pastogėje \visokios šersties 
Lietuvos “vaduotojų” ger
biami kaip didvyriai. Koks 
tai nupuolimas tų visų su
tvėrimų ir kokia tai geda 
lietuvių tautai ir visai žmo- 

____________o____  ....... uv „c . t nijai, kąd tokie Impulevi- 
da kvietėjas prakalbėjo lie-! Kur kada buvo geležinkelio | čiai ir įiff<4įą^dienjaučia--

miestelis. Taksis sustoja 
prie miestelio valdybos rū
mų, bet pasirodė, jog toji 
draugė turi pirma nuva
žiuoti į rajono valdybą, A- 
lytų, kad už kelių dienų ji 
būtų aprūpinta su taksiu 
nuvežimui jos į Kauną, kur 
susirinkti Kauno mieste 
viešbuty “Lietuva.” Tad pri
siėjo ir jai važiuoti kartu 
j Alytų.

Daugų miestelyje matėsi 
daug naujos statybos; daug 
pristatyta naujų, gražių na
mų ir dar statoma daugiau. 
Daugai auga, gražėja, o ka
da tai buvo nuskuręs mies
telis.

Zigmelis “kazoko” šokėjas, 
kuris, jaunystėj, it vėjo ne
šamas, rodydavo savo vik
rumą, bet tik jau ne dabar. 
Gi brolėčios Anelės nebū
čiau atpažinęs kur kitur.

Tai gana jaudinantis mo
mentas. Juk ir svajoti bu
vau nesvajojęs, kad kada 
nors man teks pamatyti 
šias Nemuno pakrantes, 
kur vaikystėj bėgiota, kur 
jaunystė pražydo, o štai, ve, 
aš stoviu prie Nemuno 
kranto ir žvelgiu į Pievaga- 
lių gražiuosius alksnynus ir 
pušynėlius.

Kiek pasikalbėjęs, išeinu 
su giminaitėmis pavaikščio
ti po šį kaimelį, Panemu- 
ninkų liliputą. Štai — ro
dau — čia stovėjo dūminė 
pirkelė, kurioje aš gimiau 
ir augau, o čia kluonelis ir 
tvartelis, kuriame dažnai 
nebuvo žalmargės, sutei
kiančios nors lašą pieno, 
tad daug kartų tekdavo 
prastus barščius srėbti. 
Tai toks man buvo augan
čio gyvenimas, vienok man 
malonu šiandien čia pasi
vaikščioti ir prisiminti tas 
rūsčias dieneles.

(Bus daugiau)

Kviečiame į Talkų
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba # 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai. .A,

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1964 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI 
y

Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 
31 dienos. Rūpinkiimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

HI
Alytus. Tokio Alytaus, 

kokį palikau prieš 49-ius 
metus, šiandien neradau: 
radau naują Alytų, kad ir 
atpažinti sunku. Daug vi-

viškai arba angliškai. Ta-įsur naujų gatvių ir kelių.

ALASKOJE SURADO 
DAUG NAFTOS

Anchorage. —Tik 60 my
lių į pietvakarus nuo šio 
miesto surasta turti n g i 
naftos šaltiniai. Juos sura
do Shell Oil Co., Richfield 
Oil Co. ir Standard Oil Co. 

' inžinieriai. Numatoma, kad 
bus galima per dieną gauti 
apie 100,000 bačkų naftos.

■ i
'• '■ • y. ’ •

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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* Miami, Fla. r
Rugsėjo 29 dieną atsibu

vo iškilmingi pietūs garbei 
dainininko, vaidintojo ir 
autoriaus poezijos rinkinė
lio “Iš dūminės lūšnelės” ir 
biografinės apybraižos 
“Siauruoju takeliu”, Kazi
miero Kriaučiūno jo 81 me
tų gimtadienio proga. Su 
jubiliatu prie garbės stalo 
sėdėjo jo sūnus Henry 
Krouch su savo simpatinga 
žmonele Bernadete ir tri
mis anūkais: Bobby, Sher- 
ril ir mažytė Robin, taipgi 
jo duktė Aldona su jos.vy- 

(ru Frederick Scoffield. K. 
flfrriaučiūno mylimoji žmo
nelė Mary, kuri leidžia va
saros atostogas Connecti
cut valstijoje, atsiuntė svei
kinimo telegramą su kitais 
šeimos nariais. Garbės stalą 
puošė gėlės ir du gimtadie- 
niniai pyragai—vienas nuo 
L.S. Klubo gaspadinių, o 
antras nuo Kriaučiūno gau
sios šeimos.

Jubiliatas likosi apdova
notas. Sveikinimo kalbas 
pasakė, šalia klubo pirmi
ninko, eilė jo ilgamečių ar
timų ir draugų, kaip: Mar
garet Walley, Jonas Sma- 
lenskas, V. Bovinas ir kiti. 
K. Kriaučiūnas dar gana 
vikrus vyras ir gyvena pil
nai jaunatviška nuotaika. 
Visi Socialio Klubo nariai 
iš širdies velija jubiliatui 
dar daug linksmų gimtadie
nių sulaukti.

Šiame bankete turėjom 
svečius: clevelandietį Pet
rulį su žmonele Ruth.

Mūsų gerbiama klubo na
rį'Mary Balzar, tik ką pa
laidojus savo vyrą, likosi 
užgauta žinios, kad jos se
sutė Detroite mirė. Ji išvy
ko į laidotuves.

Darbščioji S. Klubo fi
nansų sekretorė Emilija 
Lack išvažiuoja porai sa
vaičių atostogų. Lankysis 
Rochesteryje, JSaltimorėje 
ir kai kur kitur, bet kadan
gi tuo laikotarpiu pripuola 
jos gimtadienis, tai prieš iš
važiuojant ji atšventė jį 
klube — vaišindama visus 
klubiečius šampanu ir kit
kuo. Laimingų atostogų 
Emilijai ir dar labai daug 
jai laimingų gimtadienių.

S. Zavis

New Haven, Conn.
Mire Jonas Tumosa

Rugsėjo 23 d., Kaliforni
joje, mirė senas mūsų mies
to pažangietis Jonas Tumo- 
sk, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Paliko seserį Juzę 
ŽolynienęH gyvenančią New 
Havene, du brolius ir 3 se
seris Lietuvoje.

Jonas buvo apsišvietęs 
žmogus, skaitė “Laisvę”, 
aukomis rėmė mūsų spaudą 
ir organizacijas. Jis “Lais
vę” užrašė savo broliui į 
Lietuvą. Buvo gerai žino
mas ir Worcesterio lietu
viams, nes ten ilgai gyveno.

Tumosai pardavę savo 
namą New Havene ir rug
sėjo 10 dieną išvažiavo gy
venti į Kaliforniją, o 23 d. 
ten Jonas mirė. Reiškiu jo 
šeimai užuojautą.

Sofija Aleksienė yra New 
Haveno ligoninėje. Jai pa- 

, darė operaciją ant akies. 
Visi draugai ir draugės lin
ki greitai pasveikti.

Sutikęs Joną Petkų pasi
kalbėjau apie “Laisvės” va
jų. Sakė, kad eina gerai, 
jau ir naują skaitytoją ga-

Margarita Valinčius sa
kė, kad darbuojasi “Vil
nies” vajuje. Linkiu jiems
pasisekimo.

PHILADELPHIA, PA.
Teisėjas J. Sidney Hoff

man sako, kad Philadelphi- 
joje nėra pakankamai na
mų auklėjimui našlaičių, 
kurie, daugeliu atvejų, dėl 
kitų netinkamo auklėjimo, 
išaugę be geros priežiūros 
patenka į blogdarių grupes.

General Electric kompa
nijos darbininkai, priklau
santys prie International 
Electric Radio and Machi
nist unijos, sutiko su pada
ryta sutartimi, išvengdami 
streiko.

International Longshore
men’s unijos lokalo 1921 du 
pareigūnai apkaltinti išeik
vojime- $7,772 unijos pinigų. 
Paleisti po $1,000 užstato 
iki teismo.

Trys dirbtuvės York, Pa., 
pasamdė profesionalus lie
taus dirbėjus. Apylinkėje 
sausra padarė daug nuosto
lių. Dirbtuvės dėl vandens 
stokos turės užsidaryti, ir 
daug darbininukų liks be
darbiais.

Teisėjas Forrest išdavė 
draudimą prieš URC loka
lo 227 nestatyti didesnio pi- 
kieto prieš užstreikuotą Lee 
Rubber & Tire dirbtuvę 
kaip po du prie kiekvieno 
įėjimo. Draudimas laikinas, 
laukiama derybų’ pasekmių.

Philadelphijos miesto biu
džetas kitiem metam bus 
virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. , Meras Tate sako, 
kad taksai nebus keliami, 
bet tokį pažadą davė ir 
Scrantonas rinkimų kampa
nijoje, bet užėmęs guber
natoriaus vietą, taksus pa
kėlė.

Rugsėjo 29 d. buvo smar
kus lietus. Mūsų grupė iš 
šešių 8:30 ryto, smarkiam 
lietui lyjant, vykstame, ke
lyje liūtis. 10:30 v. jau pas 
Čiurlius. Svečių dar nėra, 
tik Čiurliai su Warisonu 
triūsėsi — nuotaika neko
kia, maisto prigaminta, gė
rimų užsakyta, gali būti 
nuostolių.

Bet vėliau automobiliai 
vienas paskui kito pradėjo 
atvykti suveždami arti 70 
svečių, “Laisvės” prietelių, 
paremti rytinėse valstijose 
pažangų laikraštį. Nuotai
ka visų pakilo, pažintis, po
kalbiai. Pavalgius drg. A. 
Bimba pasakė dienos temo
je kalbą.

Well, didžiumoje buvo iš 
Pennsylvanijos ir New Jer
sey valstijų. Viešnia iš Ar
gentinos, Jono Gasiūno se
sutė, pasveikino susirinku
sius. Dalyvavo draugės Ra
manauskienės brolio moteris 
net iš Kanados, taipgi Je- 
siulionienė ir Žukienė iš 
Binghamtono. Parėmė pa
rengimą su aukomis Tilvi
kas ir Ratiniai iš Eastono, 
ir Ramanauskai iš Sellers
ville. Čiurliai jiem tarė pa
dėkos žodį.

Draugė Čiurlienė viena 
priruošė maistą ir su duk
relių, anūkių ir Waresono 
pagalba svečius priėmė. Gal 
blogas oras pakenkė brook- 
lyniečių atvykimui, nes jų 
buvo nedaug. Philadelphi
jos kolonija buvo gražiai 
atstovauta. Popietyje sau
lutė pasirodė. Svečiai sode 
obuolius rinko.

Camdene ir apylinkėje 
sąjūdis areštavime portori- 
kietės, trijų vaikų motinos, 
M. Buitrago už garsų kal
bėjimą teismabutyje kaipo I 
perkalbėto jos, kuri buvo nu-

į bausta pasimokėti $25 arba 
J. Kuricajeiti į kalėjimą. Neturint pi-

nigų, buvo laikoma penkias 
dienas kalėjime, kolei buvo 
sumokėta nuskirta bausmė.

Distrikto “klerkas” Ho
ward J. Theckston, kuris 
areštavo Buitrago, kaltina
mas žiaurume. Areštuotoji 
rodė mėlynus ženklus, ku
riuos gavo arešto laiku. 
Spauda reikalauja tyrinėji
mo.

Pilietis

Worcester, Mass.
Worcesterio kalendorius
Lietuvos sūnų draugijos 

moterų skyrius rengia ska
nius pietus spalio 13 dieną, 
Olympia parke. Pradžia 
1:30 p. m. Kviečiame sūnus 
ir anūkus dalyvauti.—Kom.

ALDLD 11 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks spalio 

j 14 d. 7:30 v. vakare. Kvie
čiame visus narius dalyvau
ti. Turime daug reikalų ap
kalbėti. Jau tuojau įvyks 
senų daiktų išpardavimas, 
dienomis spalio 15—16. Kas 
turite apnešiotų drabužių, 
duokite mums, o me juos 
parduosime, ypač kas turi
te “mink coats”, irgi par
duosime ! —Sekretorius

Haverhill, Mass.
Padėka

Širdingiausias ačiū vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie mano sunkioje 
ligoje užjautė ir linkėjo pa
sveikti. Atvirukų su linkėji
mais gavau virš du šimtus 
nuo vietinių ir iš toliau. Tie 
linkėjimai buvo didelis su
raminimas. Niekados pir
miau nemaniau, kad turiu 
tiek daug draugų ir drau
giu

Didelis ačiū visiems, ku
rie davė kraujo ligos nuga
lėjimui. Man buvo labai ne
smagu per taip ilgą laiką 
būti atskirtam nuo draugų 
ir draugių, nedalyvauti pa
rengimuose.

Sirgau sunkiai, jau ma
niau, kad neteks pasveikti, 
su draugais, draugėmis vėl 
susitikti. Dabar sveikata su 
kiekviena diena eina geryn. 
Tikiuosi, kad galėsiu vėl 
lankytis į parengimus, susi
tikti su draugėmis, drau
gais, rūpintis mūsų visų 
bendrais reikalais.

Tariu širdingą ačiū “Lai
svės” ir “Vilnies” persona
lams už linkėjimus.

Priimkite visi ir visos 
nuo mūsų padėką.

A. Kazlauskas
M. Kazlauskiene

So. Boston, Mass.
Buvo garsinta, kad ALD

LD 7-ta Apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks spalio 
20 d. Dėl tūlų parengimų, 
kurie įvyksta, prašant Ši
maičio, suvažiavimas nukel
tas į spalio 27 d. Visos kuo
pos rinkite skaitlingas de
legacijas su gerais sumany
mais. Suvažiavimas įvyks 
318 Broadway.

Apskr. Sekretorius

MIAMI, FLORIDA

Ištiktai skaudaus liūdesio dėl gretimos 
vyro1 ir sesers mirties draugei

M A R Y B 'A L Z A R •

reiškiu užuojautą. Linkiu stiprybės liūdesius 
nugalėti, sveikatą ir jėgas išsaugoti 

darbams, kokiais praeityje gražiai 
patarnavotę, visuomenei.

S. Sasna

Montreal, Canada 
Tarptautinis Moterų 

Mitingas
Organizuotos Montrealo 

moterys, kurios šiuo metu 
aktyvingiausiai veikia Ka
nadoje už pasaulinę taiką 
ir prieš įsileidimą atominių 
ginklų ant mūsų žemės, 
šaukia masinį mitingą, ku
ris įvyks šeštadienį, spalių 
19 d., 8 vai. vakare, Ukrai- 
nų Kultūros Namuose, 6546 
St. Lawrence Blvd.

Šis mitingas tuo labiau 
įdomus ir svarbus, kad ap
art vietinių gerų kalbėtojų, 
kalbės viena iš Kanados 
moterų delegačių, dalyva
vusių pereitą vasarą pa
sauliniame moterų kongre
se už taiką, kuris įvyko Ma
skvoje.

Šio svarbaus mitingo ir 
įdomių prakalbų neturėtų 
praleisti ir lietuviai, gyve
nantys Montreale ir apylin
kėje. Kviečiami visi, mote
rys ir vyrai.

Buvo nuvažiavęs Toronte
Liudas Kisielis, rugsėjo 

28 ir 29 d. savaitgalį buvo 
nuvažiavęs į Toronto, savo 
giminaičio vestuves. Nors 
jo giminaitis gyvena Detro
ite, JAV, bet merginą vedė 
iš Toronto, todėl ten ir ves
tuvės atsibuvo. Grįžo kelio
ne patenkintas.

Serga
Sunkiai susirgo Pranė Si- 

manavičienė. Ligonė pagul
dyta Dr. Rabinavičiaus li
goninėje.

Mirė
Rugsėjo 30 d. mirė Vladas 

Kubilius sulaukęs 67 m. am
žiaus. Velionis i Kanada 
buvo atvažiavęs prieš virš 
trisdešimts metų. Lietuvoje 
buvo kilęs iš Vilkolių km., 
Čebesų parap., Rokiškio ap
skrities. Lietuvoje turėjo 
brolių ir seserų, kurie ir 
dabar tebegyvena. Čia Ka
nadoje turėjo, kiek žinoma, 
tik vieną pusbrolį Joną Ku
bilių. ,

J.—

Chester, Pa.
ALDLD 6 apskritis lai

kys šiame mieste konferen
ciją sekmadienį, spalio 20 
dieną, V. L. Klubo name., 339 
E. 4th St., Chester, Pa. Pra
džia konf. lygiai pirmą vai. 
po pietų. Apskrities valdy
ba pageidauja, kad konfe
rencijoj dalyvautų ne tik 
delegatai, bet ir svečiai.

Ta proga Cįhesterio 30 
kuopa rengia banketą, ku
ris įvyks po konferencijos, 
5 valandą, Lietuvių Klube. 
Rengėjai, su pagalba gerų 
prityrusių gaspadinių, pa
gamins sveiko ir gero val
gio. Todėl svečiai ir vieš
nios bus gerai pavalgydin
ti ir širdingai pavaišinti. 
Mūs visų, draugai ir drau
gės, pareiga iš plačios apy
linkės skaitlingai dalyvau
ti tame bankete, nes turėsi
me pasitenkinimo, malonu
mo ir tuo pačiu kartu pa- 
remsime ir sutiprinsime 
mūsų kultūrinę organizaci
ją. A. J. Bekampis

ŽINIOS IS LIETUVOS
PRAKTIKOJE

Daugiau kaip 200 Vil
niaus Valstybinio universi
teto gamtos mokslų fakul
teto studentų atlieka dabar 
gamybinę praktiką. Busi
mieji specialistai susipažįs
ta su žuvų ūkių organiza
vimu Dūkšte ir Arnėnuose, 
su Mokslų akademijos Zoo
logijos instituto veikla Ver
kiuose, pašarinių antibioti
kų gamyklos darbu Rau
dondvaryje.

Daug studentų atlieka 
praktiką Kazachstane, Si
bire, Urale. Ketvirto kur
so geografas R. Butautas 
susipažįsta su Irkutsko sri
ties gamta, o grupė busi
mųjų geologų dirba Šiaurės 
vakarų geologijos valdybo
je Leningrade. Šiomis die- j 
nomis į tolimą kelionę iš- 
vyko trečio kurso geogra

fai. Jų maršrutas eina per 
Maskvą, Simferopolį, Kau
kazą. Tuo pat metu geolo
gai apsilankys Vakarų Uk
rainoje, Moldavijoje, Kry
mo pietinėje pakrantėje. 
Janesnių kursu studentai 
atliks ekskursijas po Pa
baltijį, organizuos tiriamą-1 
si as ekspedicijas į įvairius 
Lietuvos rajonus.

.____________________ _ I

DARŽOVIŲ FABRIKAS |
VILNIUS. — Žemės ūkio 

statybos projektavimo ins
titute ruošiama šiltnamių 
kombinato statybos projek
tinė užduotis. Šis daržovių 
fabrikas' bus statomas Že
mės ūkio akademijos moko-! 
majame ūkyje ir užims dau
giau kaip 4 hektarus.

Iš pradžių kombinato kom
pleksą sudarys 16,000 kvad- 

j ratinių metrų ploto žiemi- 
miai šiltnamiai, 2,000 — pa
vasariniai ir 2,000 kvadra
tinių metrų — inspektai,

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kuopos narių mitingas 
įvyksta Spalio-October 14 d„ 7:30 
vai. vakaro, Laisvčs choro svetai
nėje.

Draugai ii’ draugės, būtinai da
lyvaukite. LLD 3-čios apskrities 
konferencija Spalio-Oct. 20 d. New 
Havene. Būtinai reikia važiuoti.

“Laisvės’' naudai parengimai 
Lapkričio 10 d. 157 Hungerford St.

Visi nariai privalome darbuotis, 
kad parengimas būtų sėkmingas. O 
tai priklausys nuo visų draugų.

“Laisvės” ir kitų laikraščių va
jai. Reikia apkalbėti, kad jie būtu 
sėkmingi.

Žemaitis (81-83)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, spalio 13 d., 4-tą vai. 

popiet, bus įrodomi nauji iš Tarybų 
Lietuvos filmąį^ Meninis filmas “Kol 
dar nevėlu” (komedija), tikrai ža- 
vėjantis filmas. Taipgi bus rodo
ma ir naujų chronikinių filmų iš 
įvairių Tarybų Lietuvos vietovių.

Įvyks LDP Klubo patalpoje, 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Rody
mą atliks Jonas Grybas, iš New 
Yorko. Jo rodomais filmais visada 
buvome patenkinti, taip bus ir šį 
kartą.

Kviečiamo kaip Elizabctho, taip ir 
iš apylinkės skaitlingai atsilankyti.

LDP Klubas (80-81)

PHILADELPHIA,- PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Spalio-October 11 d., 7:30 vakaro, 
Vengrų salėje, 1144 N. 4th St. Iš
rinksime delegatus 6-osios apskri
ties konferencijai, kuri įvyks spalio 
20 d. Lietuvių klube. Kviečiami ir 
svečiai, nedelegatai. Šiame susirin
kime aptarsime ir filmų rodymą, ir 
kitokią veiklą. Valdyba (79-80)

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MASONS. Residing in Burling
ton, Camden ■& Gloucester Cos. 1st 
cl. for alterations & home' improve
ments. Must have own tools and 
transportation. Steady work, hour
ly rake. Call Ralph L. Schaffer 
Builders, Inc., Sicklerville, N. J. 

(YE. 1-5598 or NA. 9-6464 to ar
range for interview. (80-82)

CARPENTERS: residing in Bur
lington, Camden & Gloueestei- Cos., 
for alterations & home improve
ments. Must have own tools ■& 
transportation. Steady work, hourly 
rate. Call Ralph Schaffer Builders, 
Inc., Sicklerville, N. J. YE. 1-5598 

j or NA. 9-6464 to arrange for inter- 
: view. (80-82) 

durpių pūdinio puodelių ir 
molinių vazonėlių dirbtu
vės, apynių džiovykla, svo
gūnų saugykla ir kitos pa
talpos.

Šiltnamių kombinatas iš
tisus metus aprūpins Kau
ną daržovėmis, padės stu
dentams geriau dirbti moks

linio tyrimo darbą.
Ateinančiais metais bus 

pastatyta apie 5,000 kvad
ratinių metrų šiltnamių.

(ELTA)

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

/S

Brockton, Mass.
Paskutinis Piknikas Po Stogu 

Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 12 November 
Kristupo Kolumbo Šventėje
Pradžia 7-tą valandą vakare

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Svetainėje

668 N. Main St., Montello
Bus šokiai, gera muzika, dainų ir kitokių meninių 
dalykų. Taipgi bus namie gamintų valgių, šiltų 

ir šaltų gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš
* apylinkės dalyvauti. Įėjimas 50 c.

Rengimo Komisija

“Laisvės” Koncertas
Iš anksto pasirūpinkite būti “Laisvės” metiniame 
koncerte. Jan baigiama sudaryti koncerto programa. 
Turėsime žymių solistų, chorų ir mažesnių grupių.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 3-čią valandą

Schwaben Salėj e
474 Knickerbocker Ave.f Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus.

Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)
Rengimo Komisija

Nupigintomis Kainomis

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Paraše Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

5 p.-Laisve (Liberty)-— Antrad., spalio (Oct.) 8, 1963
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika Jungtinėse Tautose
Reikalauja lietuvius ; *

pristatyti Donelaiti Vakarų rusams, 
pasauMui |

Savo 
baigia 
tautiniame forume poeto 
Donelaičio svarba yra dar 
labai mažai pabrėžta. Pla
čiam pasaulyje jis yra žino
mas tiktai lyginamosios li
teratūros istorijos specialis
tams ir tai— ne višiems. 
Donelaičio genijaus skelbi
mas yra kiekvieno sąmonin
go lietuvio pareiga, jo tikė
jimo savo tauta (šiandieni
ne -A. I.) realus pareiški
mas.”

“The American Lithuanian 
Foudation,” naujai įsteig
ta legališkai susitvar
kiusi institucija šiems tiks
lams siekti, būtų bene pa
rankiausias įrankis šiems ir 
panašiems pasiūlymams 
įgyvendinti. Tikrai nepri
klausoma nei nuo klebonų 
ar ateitininkiškų gydytojų, 
nei nuo “geradariu” savo 
interesų težiūri nei ų įvai
riausių valstybių agentų, 
jau turinti plačius ryšius su 
mokslinėmis ir visuomeni
nėmis Lietuvos institucijo
mis bei paskirais intelektu
alais, turėtų kaip tik susi
domėti Kristijono Donelai
čio kėlimu Amerikoj lygiai' 
kaip jos svarbiausiam plane 
iki šiol buvo K. M. Čiurlio
nio kėlimas. (Nelaimei, 
techniški netobulumai atei
čiai atidėjo M. K. Čiurlionio 
paveikslų filmo išleidimą.)

Yale universiteto profeso
rius Aleksis Rannitas 
Brooklyno “Vienybėje” pri
mena, kad sausio 1 sukaks 
250 metu nuo Donelaičio gi
mimo. Rannitas yra estų 
kilmės, pamilęs Lietuva. Jis 
laisvai kalba ir rašo kelio
mis kalbomis. Kaip ten be
būtų, pastangos pasaulio li
teratūroje kelti lietuvių ge
nijus, kaip Čiurlionis ir Do
nelaitis, negali būti praleis
tos negirdimos. Jis sakosi 
nustebęs, kad išeivių spau
doje jis dar nematęs jokių 
pasiruošimų paminėti lietu
viams šitaip svarbią sukak
tį. Estas kultūrininkas siū
lo 1961 metais paskelbti 
Kristijono Donelaičio me
tais. Visuose pasaulio moks
lo ir literatūros centruose 
ruošti ir skaityti paskaitas 
apie lietuviu poeziia ir ios 
pradininką Donelaitį. Siū
lo išleisti specialius leidi
nius Donelaičiui apibūdinti.

Kviečia išleisti Donelaitį 
angliškai ir kitaip

Stipriai įsitaisęs Ameri
kos mokslo ii- literatūros 
pasaulyje, Rannitas siūlo, 
kad lietuviai leistų angliš
kai pilną Donelaičio raštų 
rinkinį gerų anglų-ameri
kiečių poetų vertimuose. 
Kad lietuviai rūpintųsi Do
nelaičio poezijos vertimu į 
prancūzų, italų, ispanų ir ki
tas kalbas. “Vokiečių verti
mai yra pasenę ir čia rei
kia akcijos naujai vokiškai 
interpretacijai paruošti.”

Straipsnyje Rannitas nei 
iš šio, nei iš to, apgailes
tauja, kad kažkoks “gera
darys” nutraukė pašalpą 
leisti angliškai “The Baltic 
Review.” Jis mokina lietu
vius išeivius, kad jų “poli
tikai turį galų gale supras
ti, jog savita kultūra yra 
didelis ginklas.” O Ranni
tas turėtų pats pasimokyti 
iš dabartinės Lietuvos, kaip 
ši ginklą puikiai naudoja 
šiandieninė Lietuva, kuriai 
nereikia svetimtaučių pri
minti, ką sir kur reikia mi
nėti. Kas link išeivių “po
litikų,” tai vargiai “gerada
rių” apmokami agentai yra 
verti šitokio pavadinimo. 
Rusai Donelaitį geriausiai

v • žino
Rannitas, nors ir kaip 

“nelaikina” rusų, turi pri
pažinti, kad tie patys ru
sai geriausiai išvertė Kris
tijoną Donelaitį į savo kal
bą. Mini rusų poetą D. 
Brodskį, atlikusį pilną “Me
tų” vertimą, ir ruso išeivio 
Viačeslavo Ivanovo kelis 
Donelaičio fragmentus. 
Rannitas pataria svetim
taučiams, kartu su pažodi
niu vertimu iš lietuvių kal
bos, remtis kaip tik šiais 
rusiškais vertimais.

Rannitas taipgi žino, kad 
jo nekenčiami tarybininkai 
išleis Donelaitį kitais me
tais čekiškai, vengriškai ir 
bulgariškai. Lenkai — jų 
Mokslų Akademija Varšu
voj — jau išleido studiją 
apie Donelaičio poezijos in
tonacijos problemas. Ran
nitas, apakęs savo neapy
kantoj viskam, kas dedasi

i kultūra daugiau apeina nei 
, slavams aplamai.

Donelaičio genijų
straipsnį Rannitas 
sekančiai: “Tarp-

5 United Nations. — Kaip 
jau minėjau praėjusį kartą, 
asamblėjos generaliniuose 
debatuose kalbėjo įvairių 
šalių delegacijų pirminin
kai arba užsienio reikalų 
ministrai.

Įdomių dalykų pasako ma
žų valstybių atstovai. Stam
bioji spauda, aišku, jų kal
bų net nepamini todėl, kad 
jai atrodo nėra svarbu. 
Mat, mažas tai vis mažas,— 
kas tavęs klausys!

Aną dieną Suomijos užsie
nio reikalu ministras Veli 
Merikoski iškėlė, be kitko, 
tokį dalyką: kad Skandina
vijos šalys (suomiai savo 
šąli skaito skandnaviška) 
sudarytų beatominę zoną, 
kad nei vienoje skandinavų 
šalyje nebūtų branduolinių 
bazių, kad jos būtų už
draustos ten statyti.

Merikoskis pagyrė Jungt. 
Tautų generalinį sekretorių 
U Thantą už tai, kad jis ge
rai darbuojasi taikos išlai
kymu žemėje.

vos sutartis atidengė žmo
nijai naujas perspektyvas. 
Jis sakė, kad Marokas bal
suos už tą sumanymą, kad 
Lotynų Amerika būtų pa
skelbta laisva nuo branduo
linių bazių.

Maroko užsienio reikalų 
ministras apgailės tavo tą 
faktą, kad Jungtinės Tau
tos dar vis neišsprendė ara
bų, išvytų iš Izraelio, liki
mo. Kaip žinia, šimtai tūks
tančių arabų yra išvyti iš 
Izraelio ir šiuo metu gyve
na iš pašalpų. Jų turtas, jų 
nuosavybė Izraelyje iš jų 
atimta.

Venezuelos užsienio rei
kalų ministras Marcos Fal
con Briceno apgailestavo, 
kad Lotynų Amerikos šaly
se dažnai vyksta smurtiški 
perversmai valdžiose; jis 
ragino kitas šalis, kad jos 
nepripažintų tų valdžių, ku
rios atsiranda “smurt i š k ų 
perversmų keliu.”*

Mongolijos užsienio rei-

Walteris Danilevičius 
grįžo į namus

Walteris Danilevičius jau 
grįžo iš ligoninės po išbu
vimo ten apie du mėnesius. 
Liga jį labai suvargino, 
bet jis stiprėja ir džiaugia
si, kad vėl namie ir kad turi 
kas juo rūpinasi. Jį prižiū
ri jo žmona Johanna.

Linkiu greit ligą nugalėti.
Jo namų adresas: 474 

Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y. J. Gužas

Vilniuje, patarinėja, kad iš
eiviai, ne Lietuvos lietuviai, 
ruoštų specialias studijas 
apie Donelaitį, ruoštų apie 
Donelaitį didelį kiniškų ra
šinių rinkinį vakarų civili
zacijos kalbomis, lyg many
damas, kad vakariečiams- 
anglosaksams, žydams, 
prancūzams lietuviškoji

kalų ministras Mangalinas 
Bulgarijos užsienio reika-|Durgesurenas pasidžiaugė 

lų ministras Ivanas Base-1 Maskovs sutartimi. Įspėjo 
vas pareiškė, kad salėje, ku- ja V, kad jos nesikištų į 
rioje tęsiasi asamblėjos Kubos vidujinius reikalus. 
18-oji sesija, viešpatauja 
“Maskvos dvasia.” Baševas 
turi galvoje Maskovs sutar
tį, draudžiančią branduoli
nius bandymus daryti at
mosferoje, vandenyje ir 
kosminėje erdvėje.

Taikus sambūvis — vie
nintelis protingas kelias, ve
dąs į suderinimą santykių 
tarpe valstybių, turinčių 
skirtingas visuomenines 
santvarkas.

Tačiau, nurodė Baševas, 
kelias į ilgametę taiką “nė
ra asfaltuotas kelias” — i is 
pilnas akmeninių ir kitokių 
kliūčių.

Afganistano užsienio rei
kalų ministras Abdula Rah- 
manas Pažvekas raginte ra
gino, kad Kinijos liaudies

Pijus Petrauskas 
jau namie

Prieš kuri laiką buvau 
nuėjės pas Pijų Petrauską, 
bet jo neradau. Ta pakar
tojau kiek vėliau. Jį radau 
namie. Sėdi naujoje su ra
tais kėdėje.

Paklausus, kur jis buvo 
pirmiau, kad užėjęs nera
dau, sakė, buvęs ištisą mė
nesi ligoninėje. Jį ten nuve
dė. kojų bėdos. Jis grįžęs į 
namus atsisveikinęs ir su 
antra koja. Jo pastangos 
koją sutaupyti jam nieko 
nepadėję.

Gyvenimo reikalus sakė 
suvedęs taip, kad pasiliko 
ant vietos apartmente. Ki
tur eiti neįmanoma. Nur
sing namuose reikalaują 
$450 i mėnesį. Kas tiek ga
li mokėti?

Kitus įvykius pasakoda
mas, prisiminė jis, kad jau 
esąs šiandien 78 metų se
nas. Ką jis tą dieną galvo jo j kitus, 
apie savo praeitį, tai jis 
pats tik galėtų pasakyti.

Atsisveikindamas, įspau
dė man į delną $20 ir pridė
jo: “Užmokėkite “Laisvei” 
prenumeratą, o kiti bus 
pradžiai “Laisvės” vajaus”.

Jo adresas: 236 East 13th valstybės dar vis ruošiasi 
St., apartmentas 22, New i prieš Izraelį kariauti, jam 
York, N. Y. Jonas, Jr. sunaikinti, bet, jei Izraelis

Indijos - Kinijos rubežiaus 
klausimą abidvi paliestosios 
šalys turėtų išspręsti taikiu 
būdu, o ne ginklais, sakė 
jis. Mongolija, nurodė kal
bėtojas, pilnai remia Tary- 

į bų S ą j u n g o s pasiūlymus, 
kad būtų eita prie visuo
tinio nusiginklavimo.

Mongolija smerkia JAV 
kišimąsi į Pietinio Vietna
mo vidujinius reikalus, kur 
žmonės kovoja už laisvę ir 
už teisę gyventi taikiai ir 
ramiai.

Kolombijos (iš Pietų Ą- 
merikos) atstovas German 
Zea siūlė, jkad būtų papildy- 
tas-pakeistas Jungt. Tautų 
Organizacijos čarteris; jo 
nuomone, reikėtų įsileisti .į 
Saugumo Tarybą ir Ekono-

SERGA
Aidietis Jonas Juška pra-' 

ėjusį penktadienį neatvyko 
į choro pamokas, gi Juška 
ne iš tų, kad be svarbios 
priežasties pamoką praleis
tų nebuvęs. Paskambinus, 
jo žmona sakė, kad Jonas 
susižeidė. Parų ošdamas 
langus žiemai, jis, nulipda
mas nuo kopėčių, pražengė 
laiptą ir dėl to mažai te
gali judėti.

Linkime Jonui greit nu
galėti nelaimės padarinius.

A—te

Puikiai pavykęs “The 
Workerio” banketas
Praėjusį sekmadienį Man- 

hattane didžiulėje puošnio
je salėje “Palm Gardens” 
įvyko nepaprastai didelis, 
gražus ir įspūdingas ban
ketas, surengtas pagerbi
mui įžymiųjų veikėjų Ben
jamin Davis ir Gil Green. 
Daviso buvo 60-asis gimta
dienis, o Green tik sugrįžo 
iš kalėjimo, kuriame jis iš
sėdėjo paskutinius septyne-

FILMAI
“THE HAUNTING”
Koks gali būti tikslas 

sukti filmus apie vaiduok
lius, kuomet dabar mokslas 
pažengęs tiek daug pir
myn? O visgi atsiranda 
režisierių, kuriems patinka 
tokios temos, kur galima 
taip įbauginti žiūrovu s, 
kad jie jaustų šiurpulius 
per visą kūną.

Nors pradžioje šio filmo 
atrodo, kad gal bus koks 
nors išaiškinimas, kuomet 
vienas profesorius susiinte- 
resavęs tais, taip vadina 
mais, ypatingais reiškiniais, 
pradeda studijuoti visą si
tuaciją. Bet, deja, tenka 
nusivilti, kuomet tas pats 
mokslininkas prieina išva
dos, kad būk tai tikrai vai
duokliai trankosi tame už
keiktame name. Jis išva
žiuoja iš ten be jokių išaiš
kintu rezultatų.

Tačiau,s. režisierių nelai
mei, žiūrovai dabar jau ne- 
pergyyvena tokių įsivaizda- 
vių ir tik juokiasi iš tų nai
vių scenų, kur šmėklos 
trankosi vidurnaktyje, 
girgžda durys ir vėjas 
švilpdamas pro langus 
drasko užuolaidas...

“The Haunting” dabar 
rodomas “Paramount” prie 
prie Times Square ir “Ci
nema,” 3rd Ave. ir 60 St., 
kinoteatruose, Manhattane.

H, F.

Jones Beach, N.Y.—Nas
sau apskrities viršininkai 
nutarė įsteigti paukščiams 
“parką” į rytų pusę nuo šio 
pliažo. “Parkas” bus 500 
akrų pločio.

rius metus už tai, kad ne

MIRĖ
Rugsėjo 29 d. mirė “lais

vės” skaitytoja Marcella 
Walsky, gyvenusi Cherry 
Hill, N. J. Ilgai sirgo. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse 
spalio 2 d. Žinią pranešė jos 
vyras Vladas ir dukra Stel
la.

respublika ir Prancūzija.ak-. mjnę Tarybą daugiau atsto- 
tyviai dalyvautų nusigink- Vų, reprezentuojančiu įvai- 
la<vimo ^kiaušinius spjren- rįas geografineš sritis. Sa

kė Zea, Jungtinės Tautos 
tvirtėja, bet jos būtų dar 
tvirtesnės, jei būtų praves
tos kai kurios reformos.

Visų dėmesį kreipia tas 
faktas, kad TSRS užsienio 

į reikalų ministras A. Gro
myko turėjo keletą pasita
rimų su JAV Valstybės de
partamento sekretorium D. 
Rusku ir Didžiosios Brita
nijos užsienio reikalų mi
nistru lordu Hume.

Šią savaitę numatoma, 
kad A. Gromyko turės pa
sitarimą su JAV prezidentu 
J. F. Kenedžiu Washingto
ne.

džiant. Jis sveikino Gro
myko pasiūlymą, kad seka
mais metais būtų sušaukta 
18-kos valstybių atstovų 
k o n ferencija nusiginklavi
mo klausimams svarstyti. 
Pažvekas taip pat reikala
vo, kad mažesnėsės valsty
bės gautų daugiau teisių 
klausimuose, k u r i e liečia 
žmonijos likimą.

Izraelio užsienio reikalų mi
nistrė Goldą Meirsavo kal
boje darė palyginimą tarp 
pirmesnių asamblėjos sesijų 
ir dabartinės. Pirmesnėse, 
sakė ii, “kalbėjo vieni prieš 

” o dabartinėje—“kal
ba vieni su kitais.” (Tai vis 
“Maskvos dvasia”!)

Goldą Meir kaltino Egip
tą, kam jis samdąs vokie
čius mokslininkus dirbimui 
ginklų “masiniam žmonių 
žudymui.” Sakė, kad arabu

nusilenkė prieš reakciją, kad 
pasiliko ištikimas savo ko
mu n i s t iniam įsitikinimui. 
Tai buvo. fašistinio makar- 
tizmo auka. ,

i Banketo'pelnas buvo ski
riamas angliškam dukart- 
savaitiniam laikraščiui 
“The Worker.” Salė pilnu
tėlė gražios publikos. Kiek
vienas pasimokė j o po $3 
įėjimo. Gal buvo apie 1,500 
žmonių susirinkę. Sakė, 
kad dėl tiek buvo vietų pa-

Korespondentas 
-------- L------ ------------------

MOTERĮ PALEIDO, O 
PINIGUS PASILAIKĖ t

New Yorkas. — Kada M. 
A. Ford, Society Girl fon- 
dacijos sekretorė,- išėjo iš 
Chase Manhattan banko su 
$796 ant 32 st. ir Park Ave, 
tai tfys plėšikai ją įsivarė į 
automobilį ir nuvažiavo. 
Ant 23rd St. moterį palei
do, o pinigus pasilaikė.

i būtų užpultas, tai jis “žino
tų, kaip apsiginti.” Meir 
smerkė Pietų Afrikos apar- 
theido politiką; žvdai tuo 
piktinasi, nurodė ji.

Maroko užsienio reikalų KOVA SU BALANDŽIAIS 
ministras Ahmedas Bala- 
fredžas džiaugėsi,, kad pa
saulyj e tarpva 1 s t y b i n i a i 
santykiai pasitaisė; Mask-

Niujorko sveikatos reika
lų žinovai žada paskelbti 
karą balandžiams. Jų privi
so labai daug. Jie su savimi 
nešioja tam tikrą ligą, nuo

ruošta ir visos jos buvo už
pildytos.

Programa susidėjo iš dai
nų ir prakalbų. Pirminin
kavo “The Worker” redak
torius Jackson. B. Davis ir 
Gil Green pasakė labai en
tuziastiškas, ugningas kal
bas. Džiaugėsi laimėjimais 
taikos jėgų pasaulyje, api
būdino nūdienes negrų ko
vas Jungtinėse Valstijose 
už darbus ir civilines teises. 
Kalbėjo taip pat labai jau
dinančiai senas kovų vete
ranas ir “The Workerio” 
reikalų vedėjas William 
Patterson, kuris, beje, kai- j 
bes lietuvių masiniame su
sirinkime spalio 20 dieną 
Brooklyne Schwaben salėje.

Laikraščio palaikymui 
buvo renkamos auko.s. Vei
kiausia susirinko keletą 
tūkstančių dolerių.

Publikoje matėsi grupelė 
ir lietuvių. Gerai, kad jie 
atėjo naudingai laiką pra
leisti ir paremti puikų pa
žangų anglišką laikraštį.

Rep.

ĮVYKO 40,686 AUTO 
NELAIMĖS

DĖMESIO!
Prašome visus “Laisves” prenumeratorius pranešti 

“Laisves” administracijai jūsų |ZIP Code numerį.

Jei jūs nežinote, koks yra j,ūsų ZIP Code nume
ris, paklauskite savo laiškanešį arba pašte.

Paštas būtinai reikalauja, kad prie adreso būtų 
ZIP Code numeris.

kurios kasmet mieste mirš
ta keletas žmonių. Todėl 
kalbama apie masinį balan
džių naikinimą. Ieškoma 
būdų kaip su jais susidoro
ti, kad jiems būtų padary
tas galas be. nusižengimo 
prieš žmoniškumą. Mirtis 
turi būti greita ir be kan
čių!

New Yorkas.—Nuo 1963 
m. sausio 1 dienos iki spalio 
1 d. New Yorko mieste įvy
ko 40,686 automobilių nelai
mės. Buvo 29,623 auto susi
mušimų ir 11,063 užvažiavi
mų ant skersai gatvės ei
nančiųjų. Nelaimių metu 
buvo užmušta 733 žmonės 
ir sužeista 54,223.

Mačiau Maskvos cirkf
Madison Square Gardeli 

salėje gerai pasirodė Mask
vos cirkas. Buvo mano ma
nyta. kad visi cirkai pana
šūs, bet taip nesama. Aš 
pamačiau Maskvos cirką ir 
suprantu, kad jie vienas 
nuo kito daug skiriasi. Jau 
nuo pirmo akto matai, kad 
čia visi aktai yra skirtingi 
ir labai įdomūs. Šalia ma
nęs sėdintys amerikiečiai 
kalbasi. Vienau sako: “Dar 
pirmą kartą savo gyvenime 
matau tokį cirką.”

Labai džiaugiuosi cirką 
pamatęs. Rodymas pasibai-M 
gia su spalio 8 d.

K. D.

PASODINS 67,000 
NAUJŲ MEDELIŲ

Babylon, N. Y. —šiemet 
buvo sausa vasara, tai 
Long Islande, šalimais vieš
kelių, nudžiūvo labai daug 
medelių. Long Islando Par
kų komisija nutarė šį rude
nį pasodinti 67,000 'naujų 
medelių. Medelių sodinimui 
šalyje vieškelių nuo 1903 
metų komisija jau išleido 
$6,700,000.

Iš PASITARIMŲ
New Yorkas. — Tarybų 

Sąjungos Užsienio minist
ras Andrius Gromyko, po 
pasitarimo su JAV Valsty
bės sekretoriumi Rusku ir 
Anglijos Užsienio ministru 
Home, sakė, kad numato
mas progresas.

Gromyko sakė, kad giS 
bus susitarta uždrausti 
minius ginklus skraidinti 
aplinkui Žemę.

Banketas jau šį Šęštdienį
Banketas, kurį rengia Aido choras pagerbimui 

■ draugų Veličkų," įvyks jau šį šeštadienį, Spalio-Oct. 
1.2 dieną, 7:30 vai. vakaro, “Laisvės” salėje, 102-02 

Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y.
Taigi, kviečiame visus dalyvauti bankete ir pa

gerbti mūsų ilgamečius dainininkus bei meno veikė
jus. Jie yra tikrai nusipelnę meno darbe.

Kviečia Aido choro Valdyba

Masinis Mitingas
PRAKALBOS SU DAINŲ PROGRAMA

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Antroji Apskritis
Įvyks Sekmadienį i

Spalio 20 October, 1963
Pradžia 2:30 vai. popiet

Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviai masiniai at
žymės šimtą metų sukaktį nuo Amerikoje vergijos panai
kinimo ir Lietuvoje 1863 metų sukilimo.

Mildred Stensler Antanas Bimba
Meninę programą, pateiks mūsų šaunusis Aido Choras 

vadovaujant Mildred Stensler

Kalbės Antanas Bimba, žurnalo “Šviesos redaktorius, 
ir vienas žymus veikėjas svečias amerikietis.

SCHWABEN HALL ;
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame lietuvių ivisuomenę skaitlingai atsilankyti, ui
Įėjimas nemokamas

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct) 8, 1963




