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KRISLAI
Kas, tyčiojasi?

Antinacių reikalavimai.
Rašo R. Mizara

šiemet kultūriškasis pasau
lis mini jubiliejus įžymių vy
rų, žmonijai didžiai nusipel- 
nu šių.
T Sukako 400 metų, kai gimė 
Galileo Galilėjus — skaitykite 
apie jį J. Grigonio straipsni, 
telpantį šiame “Laisvės” nu
mery.

Keturi šimtai metų, kai gi
mė anglų genijus Šekspyras.

Keturi šimtai metų, kai gi
mė italų genijus Mykolas An
gelo.

250 metų, kai gimė lietuvių 
Kristijonas Donelaitis.

150 metų, kai gimė ukrai
niečių poetas ir' kovotojas 
Tarasas Ševčenko.

Be abejonės, bus ir dau
giau panašių sukakčių, bet čia 
suminėjau tik tuos, kurie už
ėjo “ant minties” 
žodžius.

Norint giliau 
reikia susipažinti
gyvenimu ir darbais.

rašant šiuos

apsišviesti, 
su šių vyrų

Po to, kai aš( aną dieną 
“Laisvėje” parašiau apie trą- 
fidšką brolių Biržiškų likimą, 

z*A’aujienų” Grigaitis pasisku
bino surikti, esą, “Mizara... iš 
jų tyčiojasi.”

Ne Mizara, o P. Grigaitis 
tyčiojasi iš žmonių nelaimių. 
Menševikų laikraščio redak
torius tyčiojasi iš tų, kurie jo 
ir kitų paklausė, kurie pame
tė gimtąją šalį ir atbėgo čia, 
manydami, kad ir toks Gri
gaitis jiems padės
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Nehru vėl atsisako 
tartis su Kinija

Rangūnas.—Burmos Re- sienos nesureguliavimas ar- 
voliucinio komiteto pirmi- do ramybę ir yra pavojin- 
ninkas generolas Ne Winas gas taikai, 
informavo Indijos premje
rą Nehru, kad Kinijos 
premjeras Chau Enlajus 
sutinka atvykti į Indijos V 
sostinę New Delhi arba į 
Burmos sostinę tartis su 
Indijos atstovais suregulia
vimui sienos reikalų.

Indijos premjeras Nehru 
atsakė, kad nei jis, nei In
dijos atstovai nesitars su 
Chau Enlajumi tol, kol Ki
nija nepasitrauks iš tos te
ritorijos, kurią Indija skai
to jai priklausančia.

Burmos vadas Ne Winas 
pasiūlymą darė pasiremda
mas Ceilono konferencijos 
nutarimu. 1962 m. gruodžio 
mėnesį Geilone laikė konfe
renciją Burmos, Ceilono, 
Kambodžos, Ganos, Indone
zijos ir 'Jungtinės Arabų 
Respublikos atstovai ir nu
tarė, kad Indija ir Kinija 
pasitarimų keliu baigtų sie
nos reikalus.

Konferencijos atstovai,, o 
vėliau dar visa eilė Afrikos 
ir Azijos valstybių pareiš
kė, kad Indijos ir Kinijos

Apie kovojančias jėgas 
i Pietų Vietname

Washingtonas. — Po to,' apie 35,000 kareivių, 
kai iš Pietų Vietnamo grįžo , tuo pat metu yra 

i Jungtinių Valstijų 
bos sekretorius
MacNamara, tai Pentagone' na namie, o simpatikų par-

apie 
Gyny-; 125,000 partizanų, kurie tik 

Robertas , dalinai veikia, nes jie gyve-
Nehru atsisakymas, ma

tomai, sulaikys Chau En- daro palygini m a Pietų' tizanai turi milijonus. JAV 
lajaus planuotą vizitą Indi-I ---- ' 1 .....................

Į tizanų jėgų.
Jau treji metai JAV mi- džios jėgos “paskendę par- 

litarinės jėgos kovoja Pie- į tizanų simpatikų jūroje.” 
tų Vietnamo valdžios pusė-į 
je. Dabartiniu metu ten 
yra JAV pėstininkų, mari- 
ninkų ir militarinių patarė
jų virš 16,000' žmonių.

Pietų Vietnamo valdžia

ijon. (
New Delhi. — Taikos vė

jai papūtė Indijoje. Lai 
Bahadur Shastri, kuris nu
matomas premjeru vieton 
sergančio Nehru, o dabar 
dirba Užsienio ministerijo
je, parlamente ragino na
rius būti realistais santy- 
kiuose su Kinija. . j turi Ikf 380,000 vyrų armi-

Jis, tarp kitko, sakė: j Jos armija pilnai ap- 
, * a%-a a va 4- TAU WA/N/N/N'i'imnlrn

Mes turime patys save pa
siklausti: ko mes norime— 
taikos ar karo?.. Būdami 
žmonėmis galime duoti tik 
vieną atsakymą—taikos.”

Karačis. — Lėktuvu at
skrido Kinijos premjeras 
Chau Enlajus. Pakistano 
spauda rašo, kad jo atsi
lankymas dar daugiau su
tvirtins Kinijos ir Pakista
no draugiškumą.

KaraČis! — Alžyre, netoli 
Salaho, surado naftos.

Vietnamo valdžios ir par-, militariniai žmonės sako, 
kad Pietų Vietnamo vai-

rūpinta JAV moderniškais 
ginklais ir amunicija, bet 
kariai neturi noro kariauti. 
Daug jų bėga į partizanų 
pusę.

Prieš dvejus metus par
tizanų organizuotos milita- 
rinės jėgos sudarė tik apie 
15,000 žmonių, o dabar jau

Dabartiniu metu partiza
nų jėgos geriau išlavintos ir 
apginkluotos, kaip buvo 

| prieš porą metų. Tą liudi- 
■ ja ir tas, kad gabiai veikia 
jų kulkosvaidininkai, mor- 
tirų daliniai ir priešlėktuv- 
nės kovos grupės, kurios 
dažnai nušauna JAV ma
lūnsparnius.

Apie nuostolius žinios 
yra kontrądikcinės. Valdžia 
giriasi, būk per dvejus me
tus nužudė 21,000 partiza
nų, bet daugumoje tai bu
vo tik paprasti žemdirbiai, 
partizanų simpatikai.

PRICE 10c

METAI 52-ji

.Begarsiai dėl 
ir Kubos santykiu

Londonas. — Į JAV bau
dimą kitų šalių už jų pre
kybą su Kuba Anglijos 
spauda rašo, kad anglai 
neprisidės prie kubiečių 
marinimo badu ir nedavimo 
jiems gyvenimo reikmenų. | nepriklausoma valstybė, tu-

William Black, Leyland ■ 
Motor Co. prezidentas, pa- 
reiškė: “Jeigu Jungtinės' 
Valstijos turi perviršį kvie
čių ir juos parduoda komu- į 
nistinei Tarybų Sąjungai,! 
tai Anglija turėdama per
viršį autobusų logiškai el
giasi juos parduodama
Kubai.”

Jis sake, kad ši anglų 
kompanija pardavė Kubai 
400 autobusų ir nesijaučia 
prasikaltusi, nes i_______
Kubai parduoda Japonija, 
Prancūzija, Vakarų Vokie-

Jungtines Valstijas už bau
dimą penkių valstybių, ku
rios veda prekybą su Kuba. 
Kas dėl Jugoslavijos, tai 
valdžios organas “Politika” 
rašo, kad Jugoslavija, kaip

ri teisę vesti prekybą su bi
le kokia kita valstybe.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda rašo, kad gaunama 
iš JAV militarinė pagalba 
buvo labai maža ir Prancū
zijos gynyba ja nesirėmė. 
Taipgi žymi, kad gauti “F- 
86” karini a i lėktuvai ir 
jiems dalys jau pasenę — 
netinkami apsiginklavimui.

Madridas. — Ispanija vi-
IlCbl IdllCld i . . v. m ii •
autobusus I sai nesiJaucia prasikaltusi

kad ji pardavė Kubai kelis 
lėktuvus ir nedidelius pre
kybos laivus.

Maskva.—Tarybinė spau-

SUSITARĖ PAJAMŲ 
TAKSŲ REIKALAIS
Washingtonas.— JAV Se- 

Kokią 1 nato ir Atstovų buto komi
sijos išlygino skirtumus ir 
susitarė, kad pajamų taksai 
per metus būtų numušti 
$11,500,000,000. Taksų nu- 
mušimas daugumoje lies

_ tiLis jitiiis pnues.
Ne vienas Viktoras BiržiŠ-1 

dėl nedavalgymo ir pras- • 
tos priežiūros mirė. K 
“globą” turėjo d-ras A. Gar
mus? Kaip atsitiko su dau
geliu kitų senatvės sulaukusių 
išmokslintų žmonių, atvykusių 
į šią šalį laimės ieškoti?

Albinas Morkus jau pradė
jo rašyti apie P. Grigaičio 
meilę nelaimingiems, čiaudės 
menševikų lyderis, skaityda
mas tai, kas bus paskelbta!.. > 

---------- I
Visuomet sakiau ir sakysiu, 

kad vyriausia moralė atsako
mybė dėl senų dipukų nelai
mės krinta ant Washingtono metais Jungtinėse Valstijo- 
ponų. Jie čia juos suvežė, bet | se buv0 312 rytinių ir >1,-

ANGLAI PALIKO 
JŪROJE LAIVĄ

Halifax. — Apie 600 my
lių nuo Kanados, Atlanto 
vandenyne, kapitonas ir 35 
anglų jūreiviai išsikraustė 
iš “Ambasador” laivo, kuris 
labai nukentėjo nuo didelių 
bangų. Jie persėdo į italųXXX LlOXXXXCXO VlCv vlXXlkJ J V AXVO į U a v uvvav £ ivu-AkA

tuos, kurie turi dideles pa-j keleivinį “Leonardo da Vin- 
jamas< •; ei” laivą.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — 19 62

Sako: JAV ir Kinija 
, Bus draugiškos
Pekinas. — Priimant 

P r a n e ū z i j o s diplomatus 
kalbėjo Kinijos liaudies va
das Mao Tse-tungas. Jis 
sakė, kad ateityje JAV ir 
Kinija bus geri draugai, 
tas galėtų tuojau, įvykti, Kubą, 
jeigu J A V ■ -pasitrauktų iš 
Taivanio.

Mao-Tse-tungas kritikavo 
JAV agresyvią politiką 
pietryčių Azijoje, o ypatin
gai intervenciją Pietų Viet
name.

Jis sakė, kad Prancūzija 
atgaus gerą vardą tarp A- 
zijos žmonių, nes ji eina 
dekolonizacijos keliu.

Linksmi išplaukė 
Kubos žvejai

Key West, Fla.—Vasario 
.20 dieną iš kalėjimo paleisti 
29 Kubos žvejai, rūkydami 
didelius cigarus, krėsdami 
juokus, susėdo į savo ketu
ris laivelius ir išplaukė į

Jungtinės Valstijos juos 
buvo suėmusios kaltinda
mos, būk jie žvejojo JAV 
teritoriniuose vandenyse. 
Suėmė vasario 2 dieną. Bu
vo manyta, kad jeigu ne vi
si, tai nors dalis Kubos žve
jų “prašys JAV politinės 
prieglaudos,” bet’ iš žvejų 
nei vienas neišsižadėjo 
vo tėvynės.

sa

neaprūpino atitinkamais* jų 
profesijoms darbais. Jdar- 460 vakarinių dienraščių, 
bino tik visokius nenaudėlius kurių kiekvieną dieną išei- 
—šnipus, išdavikus, o tokius, davo 29,261,000 egzemplio- 
kaip matematikas V. Biržiš
ka, pristatė buržuazinių ponu- 
čių klubų toiletus valyti.

Paryžius. — Čionai lan
kėsi Italijos prezidentas 
Antonio Segni ir plačiai ta
rėsi su Prancūzijos prezi
dentu De Gaulle.

rių.

čių kjubų toiletus valyti. ! Addis Ababa. _ Ethiopi-
ir ant liętuviškųjų “veiksnių”, ' Ja gavo 1S Jungtinių Vals- 
X\urie tuos nelaimingus žmo
nes kvietė, o parsikvietę pa- 

iliko badauti.
Tiems, kurie buvo taip par

kviest! — tragedija, o tiems, 
kurie kvietė ir vėliau jais ne
sirūpino — didžiausia gėda!

tijų karo lėktuvų ir bombų 
karui prieš Somalį.

Haga. — Olandija sutiko, 
kad sudaryti NATO ato
minių karo laivų mišrias

Aną dieną “Vienybėje” Pra
nė Lapinienė paskelbė kai ku
rias poeto Fausto Kiršos jai 
rašytų laiškų ištraukas. Bai
su net skaityti tai, kas seka 
žemiau:

.Aš pabėgau. . . su vasa
riniu paltu ir lazdele. Taip iš
gyvenau dvi žiemas. Pulkinin
kai, valdininkai išbėgo su ka
somis, su jtnaišais paltų ir fu- 
trų. Iš mano pažįstamų nei 
vienas man nepasiūlė šiltesnio 

pdaro. Žmogaus savymeilė 
eaprėžta. . . Čia vyksta viso
jo* spekuliacijos. , Pinigų

vyko čion ir tokių, kurie atsi
vežė laikrodėlių, žiedų, viso
kių brangenybių, — net, sako
ma, ir auksinių dantų, išplėš
tų iš burnų tų, kuriuos patys 
nužudė.

Ir jie čia sau ramiai gyve
na !,.

13 
su

sikombinuoja.”
F. Kirša mirė skurde.
Ar tai ne tragedija?

. pri-Poetąs turbūt pamiršo 
' minti vieną “smulkmeną”: at-.

Prieš šios rūšies ele
mentus JAV antinaciškai nu
sistatę žmonės kovoja. štai 
ketvirtadienį, vasario 27 d. 
Motelyje Diplomat, Niujorke, 
įvyks masinis mitingas rei
kalauti, kad naciškieji karo 
kriminalistai turėtų .būti grą
žinti į tas šalis, kur jie atliko 
baisius nusikaltimus, išrūdy
dami tūkstančius nekaltų žmo
nių!

Ten jų reikalauja teismai.

Santo Domingo. — Reak
cinė Dominikos “junta” 
patvarkė, kad bile kuris pi
lietis išvyks į socialistines 
šalis, tai per dvejus metus 
nebus atgal įleistas.

Roma. — Italija prašo 
Prancūzijos, kad nesiprie
šintų priėmimui Anglijos į 
“Common Market” sąjun-

Havana. — Į Kubą atvy
ko Tarybų Sąjungos nerū
dijančių metalų specialis
tas Vasilius Fiodorovas.

Neutrališkumas ir 
Piety Vietnamas

Saigonas. — Pietų Viet
namo reakcininkai bijosi, 
kad Jungtinės Valstijos iš
gelbėjimui “savo veido” ne
pasitrauktų De Gaullės siū
loma pozicija — padaryt 
neutraįišką Pietų Vietnamo 
valstybę.

Ypatingai juos nugąsdino 
senatoriaus Mike Mansfiel- 
do, iš ? Montana valstijos, 
kalba, kurioje jis pasisakė 
už tai, kad JAV remtų 
Prancūzijos prezidento siū
lomą politiką pietryčių A- 
zijoje. /

Londonas. — Sulaukęs 94 
metų amžiaus mirė caris- 
tas baronas Aleksandras 
Meinsdorfasc, veikęs Durno
je ir Kerenskio'valdžioje.

VAGIA IR VAGIA
Seulas. — Pietų Korėjo

je susirūpino JAV militari
niai vadai, kad išsiplatino 
vogimas iš militarinių san
dėlių. Nuo 1950 metų iš jų 
pavogta virš $4,000,000 ver
tės reikmenų. Vagia radi
jo imtuvus, ginklus, gazoli-

Susitarimai—tai 
žmonių troškimai

Rawalpindis. — Pakista
no prezidentas Mohamme- 
das Ayubas Khanas karštai 
sveikino Kinijos premjerą 
Chau Enlajų. Gatvėse įvy
ko paradai už Pakistano ir 
Kinijos draugiškumą.

Bankete Chau Enlajus 
sakė, kad Indijos ir Kini
jos sienos reikalas gali bū
ti susitarimo keliu suregu
liuotas, nes to nori. Kinijos 
ir Indijos žmonės. “Gink
lai neišriša tarptautinių 
reikalų, — sakė E'nlaįus.— 
Klysta tie, kurie ginkluoja 
Indiją ir kursto prieš Kini
ja.”

Maskva. — Tarybų Są
junga suteikė Bulg arijai ną, aprangą, apavus ir net 
$333,000,000 kredito.

Rabatas. — Alžyras ir 
Marokas sutiko taikos ke
liu sureguliuoti savo sieną.

sunkvežimius.
Osano mieste, prie JAV 

militarinio sandėlio, buvo 
nušauta 4 ir sužeista 6 ko
rėjiečiai,

LENGVAI BAUDŽIA 
BUDELIUS

Bona, Vakarų Vokietija.— 
Buvęs Hitlerio gvardijos 
kapitonas Wilhelm Doerin- 
gas nuteistas ketveriems 
metams kalėjimo. Jis kal
tinamas, kad Antrojo pa
saulinio karo metu davė 
įsakymą nužudyti 669 tary
binius piliečius, daugumoje 
žydus, ir 16 “nesveikų” 
vaikų.

Washingtonas. — Jugo- > i t/
slavijos ambasadorius iš-|da rašo, kad Jungtinės Vals- 
platino savo valdžios pa-1 tijos bausdamos Angliją, 
reiškimo kopijas, kuriame ’ P r a ncū z iją, Jugoslaviją, 
sako, kad JAV bausdamos Ispaniją ir Maroką už pre- 
kitas šalis už prekybą su 
Kuba aikdo tarptautinę ra
mybę.

Belgradas.— Jugoslavijos 
spauda kietai kriitikuoja i kąCvai\odamos lazdą.

kybą su Kuba tuo dar kar
tą Įrodo, kad jos paneigia 
kitų valstybių laisvę ir sie
kia pravesti diktato politi-

MALAZIJA IR JAV-JŲ 
KARO BAZĖS

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė n u mato, kad 
Jungtinės Valstijos, palai
kydamos' Angliją Malazijos 
sukūrime, siekia Įsirengti 
ten savo kariniu bazių.

Malazija karui prieš Sa-' 
rawaka partizanus gavo iš 
Anglijos bombonešių ir ki
tokių ginklų.

Iš NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOS

Ženeva. — S. Carapkinas, 
TSRS delegacijos pirminin
kas, pareiškė, kad preziden
to Johnsono pateiktas pla
nas — mažinti priemones 
pasiuntimui atominių bom- 
b už didelių atstu — nėra 
patenkinantis pasiū 1 y a m s 
TSRS nusiginklavimo pla
nui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Milanas. — Balzano fun

dacija nutarė suteikti už 
1963 metus Taikos premi
ją Jungtinėms Tautoms, 
Pirmesniais metais ši fon- 
dacija suteikė Taikos pre
miją popiežiui Jonui XXIII- 
jam. ,

Zanzibaras. — Kinija pri-1 :------—----- —
siuntė techninių specialistų I 
ir suteikė $518,000 piniginę 
pagalbą Zanzibaro respub
likai.

Washingtonas. — Penta
gone, JAV karo jėgų cent
re, svarsto puolimą Šiaurės 
Vietnamo respublikos iš 
Pietų Vietnamo . Jeigu ta
tai įvyktų, tai užsiliepsnotų 
karas pietryčių Azijoje.

Pekinas. — Čionai lapkri
čio mėnesį atsidarys Angli
jos technikinė paroda. Da-

Key West, Fla. — Jau 
grįžo iš Kubos lakūnas Ri
chardas Wrightas, kurį du 
kubiečiai privertė nuvežti 
juos į Kubą.

mu.v

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Anglija jau 
pripažino Zanzibaro val
džia. 4.

Bal Harbour, Fla. — Re
akciniai elementai iš Inter
national Longsh o r e m e n s 
unijos s u t r u k d ė kviečių 
krovimą į keturis laivus, 
kurie turės plaukti į TSRS.

Paryžius. — Atvyko Ki
nijos ambasadorius Sung 
Čing-kajus.

Pekinas. — Kinija oficia
liai atmetė JAV pareigūno 
R. Hilsmano išdėstytas 
“atvirų durų” sąlygas pa
sitarimui JAV ir Kinijos.

Maskva. — Atvyko Veng
rijos komunistų delegacija 
priešakyje su G. Kuliai.

Madridas. — Ispanijos 
sunkvežimių gaminimo fir
ma paskelbė, kad ji parda
vė Kubai 150 sunkvežimių.

Liberville. — Prieš kelias 
dienas karininkai nuvertė 
Gabono prezidento Leono 
Mba valdžią. Bet atvykę 
Prancūzijos militariniai da
liniai grąžino tvarką ir vėl 
prezidentas Mba yra galio
je. \
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Pensijos kolūkiečiams
ŠIŲ METŲ VASARIO MĖN. 10-14 DD. Maskvoje 

įvyko Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos CK plenu
mas—praplėstas suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 6,000 
žmonių — vis daugiausiai iš kolūkių, iš tarybinių ūkių. 
Dalyvavo daug žemės ūkio ekspertų, dalyvavo ir visų 
respublikinių partijų bei vyriausybių vadovai. Vyriau
sias dalykas, svarstytas šiame plenume, buvo: kaip per
sitvarkyti žemės ūkyje, kad jis būtų našus, kad jis duotų 
didesnį derlių, kad juo greičiau visų tarybinių darbo 
žmonių gyvenimo lygis pakiltų į dar aukštesnį laipsnį.

Daug dėmesio plenume kalbėjusieji skyrė chemijai, 
kuri šiuo metu Tarybų Sąjungoje statoma į pirmą vietą. 
Visiems aišku, kad chemija duos ne tik žemės ūkiui trą
šų; chemija taip pat padės ir visai pramonei vystytis, 
žengti pirmyn; chemija padės žmonėms geriau, gražiau 
ir pigiau apsirengti.

Na, ir po plataus apsvarstymo, po atliktų atitinkamų 
rezoliucijų, plenumo dalyviai išsiskirstė kas sau į na
mus.

Artinasi pavasaris, reikės pradėti žemės ūkio dar
bus; reikės “sėti ir akėti,” kaip sako žmonės. Pavasarį 
bei vasarą kalbėti apie žemės ūkį neteks—reikės dirbti—

JŲ TALKININKAI
Čikagos pranciškonų laik

raštis garsiai suriko: “Švei
carijoje protestuojama 
prieš Sovietų karių choro 
koncertus...”

Atrodytų, Švei c a r i j o j e 
baisūs prajovai darosi. Bet 
nieko panašaus. Šveica
riją nuvyko gastrolėms Ta
rybinės Armijos 180 žmo
nių choras koncertuoti. 
Na, ir jo pasiklausyti į kon
certus renkasi didžiausios 
šveicariečių masės. O kas 
prieš tai protestuoja? Ogi 
“vengrų draugijų sąjunga” 
Šveicarijoje.

Kas sudaro tą sąjungą?
Vengrai pabėgėliai kontr

revoliucionieriai.

ti į pragarą, išganymo nebūtu.
Bet ir tai daf'ne viskas. Pa

gal katalikų tikėjimą, tiktai 
katalikai, geri katalikai, gali 
būti išganyti. O katalikų v.os 
kokie 400,000,000 žmonių. 
Taigi, didelė dauguma žmo
nių, priklausančių kitoms reli
gijoms, negalės būti išganyti. 
iNet ir protestonai, kurie pri
pažįsta Kristų, pagal katalikų 
įsitikinimą, negalės būti išga
nyti.

Pasaulyje yra daug religijų, 
kurių tarpe eina didelė kova. 
Kai kur net su ginklu. Indijo 
je neseniai žuvo tūkstančiai 
žmonių susirėmime tarp h indų 
ir muzulmonų. Romos popie
žiai vesdavo karus atvertimui 
pagonių į katalikų tikėjimą. 
Nukentėjo ir Lietuva nuo to
kių krikštytojų.

Klausimas dabar, ar Romos 
popiežius pripažins, kad ir ki
tos religijos yra geros? Ai- jų 
pasekėjai ir toliau 
eiami į pragarą?

....

lių santykiai. Būsimieji vals
tybiniai vizitai, ypač ministro 
Pirmininko Chruščiovo vizitas 
į šiaurės šalis padės toliau 
stiprinti draugiškus šiaurės 
tautų ir socializmo stovyklos 
šalių ryšius.

Vil-

tis siun-

VASARIO 14 D., baigiant plenumą, N. Chruščiovas 
pasakė didelę kalbą. Negvildensime mes čia jos visos; 
mums svarbu, kad jau yra nutarta pradėti duoti kolūkie

MAŽOS IŠMINTIES 
VYRUKAS

Clevelando smetoninių ri
terių laikrašty tūlas B. 
Raila rašo, kaip Kremliui 
(suprask, Tarybų Sąjungai) 
šiandien visur puikiai poli
tikoje sekasi. Ir tik pagal
vokite: “Kremlius dabar 
gali būti ramus. Jam nėra 
daug ko jaudintis. Jis su 
pasitenkinimu gali juoktis 
ir tyčiotis iš mūsų ir iš Va
karu ...” v

čiams pensijas senatvėje. Ir N. Chruščiovas tuo klausi- Iš Vakarų Kremlius gal ir
mu taip pat kalbėjo. £ah 1“ Paklauso

Ligi šiol kai kurie kolūkiai sudarydavo savo fondus, nuo daug dalykų, tarp kit-
gali tyčiotis — priklauso

iš kurių mokėdavo savo kooperatyvo (kolūkio) nariams 
senatvės pensijas. Bet to, sako Chruščiovas, neužtenka. 
Jo žodžiais:

“Mes turime įvesti kolūkiuose stabilesnę socialinio 
aprūpinimo sistemą. Noriu pareikšti kai kurias mintis 
šiuo klausimu. Manau, kad reikia įsteigti sąjunginį cent
ralizuotą socialinio aprūpinimo fondą ir iš jo skirti kol- 

.ūkiečiams pensijas. Steigiant tokį fondą, pirmiausia tu
ri dalyvauti patys kolūkiai. Man atrodo, tikslinga įvesti 
tokią tvarką, kad visi. k$,ūkiai tam tikrą procentą savo 
pajamų atskaitytų kolūkiečių socialinio aprūpinimo fon
dui. 1964 metais numatoma atskaityti 2 procentus pa
jamų, kad būtų galima sudaryti reikalingą lėšų rezervą, 
0 nuo 1965 metų numatoma įvesti atskaitymus pensijų 
fondui, kurie sudarys 4 procentus kolūkių pajamų.”

,. Toliau:
“Pensijų klausimo negalima spręsti šabloniškai, ne

atsižvelgiant į tai, kaip atitinkamame kolūkyje tvarkomi 
reikalai ir koks jo įnašas į pensijų fondą. Pirmaujančių 
ūkių vadovai siūlo įvesti tokią tvarką, kad tuose kol
ūkiuose, kur reikalai tvarkomi prasčiau, kolūkiečiai ne
gautų tokios pat pensijos, kaip tie kolūkiečiai, kurie in
tensyviau tvarko savo ūkį ir duoda šaliai daugiau gė-

ko ir nuo nuotaikos. Bet 
tyčiotis iš tokio kaip B. 
Raila, abejoju, ar Kremlius 
norėtų. Juk Kremlius netgi 
nežino, kad kur nors pasau
ly egzistuoja toks vabalėlis, 
kaip B. Raila, kuris taip 
rašo tam, kad pasirodžius 
dideliu.

Užtektų, rodosi, Railai 
šlovės, kad iš jo gardžiai 
kai kada pasijuokia “Vie
nybės” moterys!

... Manau, kad tai teisingas pasiūlymas. Tas, kuris 
našiau dirba ir gamina Jaugiau produkcijos, turi dau
giau gauti už savo darbą, jis taip pat turi būti geriau 
aprūpinimas senatvėje. Tai bus skatinimas tiek pirmau
jantiems kolūkiams, tiek ir kolūkiečiams, dirbantiems; 
.dabar ekonomiškai silpnuose kolūkiuose.

Kolūkio atsilikimas—tai ne kažkokių ypatingų są
lygų padarinys. Dažniausiai tai būna dėl blogo vadova
vimo, dėl to, kad nepatenkinamai organizuotas darbas, 
kad silpna darbo drausmė. Atsiliekančių kolūkių yra 
greta pirmaujančių. Jie turi vienodas žemeš, reikalin
gą techniką, bet darbo rezultatai skirtingi, vienas ūkis 
.vystosi sėkmingai, o kitas—atsilieka. Dalis atsakomy
bės už šį atsilikimą tenka visiems kolūkiečiams. Tegu 
žmogus atmena, kad šiandien blogas darbas kolūkyje 
atsilieps ateityje, aprūpinant jį senatvėje.
... Aprūpinimas pensijomis turi skatinti kolūkiečius 
našiau dirbti, kelti gamybos lygį, didinti pajamas ir su
daryti galimybes, padedančias geriau apsirūpinti se
natvėje.”

Klaipėdos baldų fabrike sumontuota pirmoji šalyje
pusautomatinė spintų apdailos linija.

Nuotraukoje: bendras spintų apdailos linijų vaizdas.

;2 p.-Laisvč (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 25, 1964

APIE KRISTAUS 
NUKRYŽIAVIMĄ IR 
KITAS MARNASTIS

Kanados “Liaudies Bal
sas” rašo:

Pastaruoju laiku daug kal
bama ir rašoma apie tai, • kas 
kaltas už Kristaus nukryžia 
vimą. Iki šiol katalikai kaltę 
vertė ant žydų. Dabar katali
kių dvasiškija, įskaitant ir po
piežių, kokiais tai sumetimais, 
nori už gerinti žydus, nuimda
mi Kristaus nukryžiavimo kal
tę nuo žydų. Aną dieną net 
vienas Toronto katalikų kar
dinolas ant televizijos aiškino, 
kad už Kristaus nukryžiavimą 
yra tiek pat kalti ir krikščio
nys, kaip ir žydai.

Atvirai kalbant, daleidžiant, 
kad iš tikrųjų yra dievas ir 
buvo Kristus, tai reiktų visą 
kaltę suversti už Kristaus nu
kryžiavimą ne ant žydų ar ko 
kito, bet ant paties dievo.

Dievas, kaip yra aiškinama, 
nubaudė Adomą ir Ievą už ko
kio tai obuolio suvalgymą. Po 
to niekas negalėjo būti išga
nytas. Dievo rūstybė buvo to
kia, kad už dviejų žmonių ne
paklusnumą buvo pasmerkti 
visi jų ainiai. Bet dievas su
galvojo būdą savęs užgerini- 
mui. Jis pavertė savo žodį sū
numi, pasiuntė ant žemės, kad 
jis būtų nužudytas, nukry
žiuotas. Tik tokiu būdu jo-rū
stybė galėjo būti perprašyta 
ir žmogui dangus atidarytas.

Taigi, kaip matome, pats 
dievas kaltas, kad Kristus bu
vo nukryžiuotas. Jeigu jis ne
būtų buvęs nukryžiuotas ar 
kaip kitaip nužudytas, tai net 
būtų buvę atpirkimo. Taip die
vas norėjo, taip turėjo įvykti. 
Tokiu būdu juk negalima 
smerkti tų, kurie nukryžiavo 
Kristų, nes jie tiktai pildė die
vo valią.

Kalbant apie žydus, krikš
čionys neturėtų pykti ant jų 
visai. Juk Kristus buvo žydas, 
žydai jį nukryžiavo, kad ati
darius vartus į dangų, žydai 
buvo pirmieji apaštalai, krikš
čionybės steigėjai. Jeigu ne 
žydai, tai dabar visi turėtą ei

ŽURNALO “ŠVIESOS” 
JUBILIEJINIS
NUMERIS

Šiemet sukanka 30 metų, 
kai Lietuvių Literatūros 
Draugija pradėjo leisti ber- 
taininį žurnalą “Šviesą.” 
Taigi leidėjai šiemet žurna
lo sukaktį atžymi išleidimu 
puslapiais padidintą “Švie
są.”

Šių metų “Šviesos” (jubi
liejinis) numeris išėjo 64 
puslapių; įdomus, turiniu-- 
gas numeris, kurio spalvotą' 
viršelį nupiešė įžymus Lie
tuvos dailininkas Erikas 
Varnas.

Telpa du pagrindiniai il
goki straipsniai apie “Švie
są,” jos nueitą kelią, ir ben
drai apie mūsų spausdin
tą žodį — rašytojus publi
cistus: (1) Jono Bulotos—. 
“Trisdešimt metų žurnalui 
‘Šviesai,” ir (2) Broniaus 
Raguočio — “Jūsų knygos 
kaip kareiviai mūšyje.”

Telpa ilgas, išsamus d-ro 
i Antano Petrikos straipsnis 
apie Kristijoną Donelaitį— 
“Lietuvių tautos klasiko 
kūryba.”

Telpa daug kitų autorių 
straipsnių ir eilėraščių, žo
džiu, šis “Šyiesos” nume
ris turiningas, ir reikia, 
kad kiekvienas, ieškąs ap
švietus žmogus jį perskai
tytų.

SKANDINAVIJOS 
KOMUNISTŲ 
PASITARIMAS

žini ^agentūra TASS 
(vasątf'io 15 d.) praneša iš 

 

Kopenhagos:

ia įvyko Šiaurės šalių ko
munistų partijų atstovų pasi
tarimas. Pasitarime priimta
me komunikate sakoma, kad 
Danijos, Suomijos, Norvegijos 
ir Švedijos komunistų partijų 
atstovai susitiko Kopenhagoje 
apsvarstyti klausimo dėl ato
minio ginklo neturinčios zonos 
sudarymo šiaurės Europoje, 
del visiško branduolinio gink
lo uždraudimo, ir kai kurias 
kitas taikos problemas.

Komunikate pabrėžiama, 
kad neatominės zonos sudary
mas Europos šiaurėje yra 
svarbiausia priemonė, kurios 
jau dabar turi imtis šiaurės 
šalys, kad galėtų užtikrinti 
savo tautų saugumą ir savo 
indėliu prisidėti prie tolesnio 
tarptautinio! įtempimo mažini
mo, pradėto, pasirašius Mask
vos sutartį, iš dalies drau- 

i ūžiančią branduolinio ginklo 
bandymus, šiaurės šalių ko
munistų partijos ragina visas 
taikos jėgas sutelkti savo gre
tas, kad būtų galima ryžtin
giau kovoti už atomiilio Cent
rinės Europos ginklavimosi 
nutraukimą, už visišką bran
duolinio ginklo bandymų už
draudimą, kas bus labai svar
bus žingsnis į visuotinį ir vi
sišką nusiginklavimą.

Pasitarimas su pasitenkini- 
mu sveikina, toliau sakoma

KAUNE MIRb 
AKTORIUS PETRAS 
KUBERTAVIČIUS

Š. m. vasario 16 d.
niaus “Tiesoje” skaitome:

Š. m. vasario 14 d. Vilniuje 
mirė vienas pirmųjų lietuvių 
aktorių, vienas žymiausių lie 
tuvių profesinio teatro kūrėjų, 
Lietuvos TSR liaudies artistas 
Petras Kubertavičius.

P. Kubertavičius gimė 1879 
m. birželio 22 d. netoli Sim
no, Vartų kaime. Baigęs Kro
snos pradžios mokyklą, mokė
si Veiverių mokytojų semina
rijoje. 1914 m., prasidėjus 
pirmajam pasauliniam karui, 
P. Kubertavičius atsiduria'Vo
roneže, kur tęsia mokslus mo
kytojų seminarijoje, vėliau 
Petrogrado aukštojoje hidro-' 
technikos mokykloje. 1916 m/ 
P. Kubertavičius stoja į tuo-j 
met organizuojamą J. Vaič
kaus dramos studiją, ir nuo' 
to laiko visą savo gyvenimą 
susiejo su scena. Kartu su ki
tais “Skrajojamo” teatro ak
toriais P. Kubertavičius tary
biniame Vilniuje 1919 m. sto-? 
ja į pirmąjį Raudonosios Ar-, 
mijos lietuvių pulką, kur ak
tyviai dalyvauja kultūriniame 
darbe: vaidina spektakliuose, 
ruošia koncertus. Įkūrus Kau •’ 
ne Valstybinį dramos teatrą, 
nuo 1920 m. P. Kubertavičius' 
— vienas stambiausių šio ko
lektyvo aktorių.

Pokario metais su nauja jė
ga atsiskleidė nesenstantis P. 
Kubertavičiaus aktorinis ta
lentas, kuris ypač ryškus 
Kauno . scenoje sukurtuose 
vaidmenyse, kaip Maksimovas 
B. Ląvreniovo “Už tuos, kurie 
jūroje”, Daukša E. Mieželai
čio “Broliškoje poemoje”. Pa- 
stara'išiais metais jis sukūrė 
tokius nepamirštamus vaidme
nis, kaip G tosteris V. Šekspy
ro “Karaliuje Lyre”, Čebuty- 
kinas A. Čechovo “Trijose se
seryse”.

Tarybinė vyriausybė aukštai 
įvertino P. Kubertavičiaus di
delius nuopelnus lietuvių kul
tūrai. Jam vienam pirmųjų 
lietuvių aktorių buvo suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniusio 
artisto, o vėliau — Lietuvos 
TSR liaudies artisto Garbės 
vardai. Velionis buvo apdova
notas ordinais ir medaliais. 
Sukūręs daugiau kaip 200 
vaidmenų, dalyvavęs daugiau 
kaip 5,000 spektaklių, P. Ku
bertavičius yra nemažai nu
veikęs ir režisūros bei teatri
nės pedagogikos srityje.

Neįkainuojamas yra P. Ku
bertavičiaus indėlis į lietuvių 
teatrinę kultūrą. Aktoriaus 
geriausi scenos kūriniai vi
siems laikams įėjo į lietuvių 
teatro lobyną, pelnę jam pla
tų visaliaudinį pripažinimą. 
P. Kubertavičius ne tik did
žiulio talento menininkas-rea- 
listas, bet ir nuostabiai tyros 
sielos žmogus, visus savo su
gebėjimus ir jėgas atidavęs 
menui, savajai liaudžiai.

Kviečių ainiai grįžta 
į protėvių žemę

Tarybų Sąjunga, pirkda
ma iš Jungtinių Valstijų ir 
Kanados kviečių, atlieka 
įdomų dalyką. Gera dalis 
tų kviečių yra iš carinės 
Rusijos atvežtų kviečių ai
nių. Tai dabar jie grįžta į 
protėvių žemę.

Dar prieš 90 metų viena 
religinė sekta, menonitais 
vadinama, nepa kęsdama 
Rusijoje persekiojimų, kė
lėsi į Jungtines Valstijas ir 
Kanadą. Kartu ji vežėsi su 
savimi kiek galima daugiau 
sėklos, daugiausia kviečių 
sėklos. Toji krikščioniška 
sekta įsikūrė 1873 m. Hal
stead miestelio apylinkėje, 
Kansaso valstijoje. Jie ten 
sukūrė savo komuną, pasė
jo atsivežtus kviečius, ku
rie gausiai užderėjo. Tie 
kviečiai greitai paplito vi
soje plačioje apylinkėje. 
Dabar jų ainiai vežami Ta
rybų Sąjungon.

Dr. Louiš Reitzas, Agri
kultūros departamento ty
rinėjimo centro vedėjas, 
teigia, jog prieš 90 metų at
vežti iš Rusijos kviečiai bu
vo labai vaisingos rūšies, 
galį išlaikyti visokį klima
tą, nebiją didžiulių šalčių ar 
karščių. Todėl jų sėkla A- 
merikoje l^bai praplito ir 
duoda visuomet gerus vai
sius.

Menonitai, atvežę iš Rusi
jos kviečių sėklą, panašūs 
biblijistams. Jie atsisako 
eiti militarines pareigas. 
Jie remiasi tik “dieviškais 
įstatymais,” surašytais Bib
lijoje. Todėl senajame pa
saulyje jie buvo visūomet 
persekiojami.

> Šios krikščioniškos sek
tos pradininkai buvo vokie
čiai, atsimetę nuo Vatikano 
diktatūros. Kai Vokietijos
junkerių militarizmas pra- į 
dėjo juos spausti ir perse
kioti, tai jie bėgo į visas 
puses, kur tik gavo laisves
nę vietą. Vieni atsidūrė 
Kanadoje, kiti pasiekė da
bartinę Pennsyl v a n i j ą ir 
ten 1683 metais uždėjo Ger- 
mantowna, kurio apylinkė
je jų daug apsigyveno ir 
komunas sukūrė.

Nemažai menonitu iš Vo- \
kietijos nusikėlė į pietinę 
Rusiją, kai karalienė Kate
rina antroji sutiko leisti 
jiems laisvai ten gyventi. 
Jie steigė savo kolonijas- 
komunas. Bet neilgam. Vė
liau jie pajuto carinę prie
spaudą. Tada bėgo į Ame
riką ir Kanadą.

Moki nuosekliai kalbėt^ 
tai gali ir rašyti

Prof. David Lambuth ka
daise yra parašęs knygą, 
kurioje dėstoma, kaip reik
tų rašyti. Jis miręs 1948 
m., tačiau jo mokymas ir 
šiandien tebėra naudingas.

Jis teigia, kad kiekvienas, 
kuris tik gali nuosekliai 
kalbėti, taipgi gali gerai 
rašyti. Tokie gali būti ko- _ 
respondentais, žurnalistais, 
kolumnistas, rašytojas.

Ko svarbiausia rašytojui 
reikia, tai nuosekliai ir pa
prastai savo mintis .sura
šyti, kad jas skaitytojas 
lengvai suprastų ir jomis 
susižavėtų. Sakiniai turėtų 
būti trumpi. . Mažiausia 
naudoti tokių žodžių, kurių 
paprasta publika nesupran
ta. Niekur nereikia pasiro
dyti labai mokytu, kad gal: 
prikrauti tokių žodžių, ku
rie mokyklų nelankiusien^ 
ar mažai lankiusiems pasi
lieka nesuprantami. Ilgi ir 
supinti- sakiniai, kurie ra
šytojui atrodo pažiba, skai
tytojui pasilieka painiava.

Prof. Lamutho pamokos 
ir mums labai tinka. Tie, 
kurie daugiau rašome, iš jo 
galime nemažai pasimokyti. 
O tiems, kurie teisinasi ne-; 
galį niekaip rašyti net pa
prastų korespondencijų, jis 
pataria bandyti rašyti. Ta
da pasirodys, ar kas išrfo 
gali išeiti. Rašymas juk pa
našus bile amatui ar profe
sijai. Pradžia visuomet 
sunki, atrodo net nenugali
ma, bet vėliau pasirodo vi
sai paprasta.

Mūsų pažangioji spauda 
turi nemažai bendradarbiu, 
kurie nei dienos nėra lankę 
mokyklos, patys per save 
pramokę, o dabar nuosek
liai rašo' korespondencijas. 
Panašiai gali padaryti ir 
daugelis kitų.

Amerikiečių ir 
anglų kapai

' Anzio, Italija.' — Prieš 20 
metų, 11944 m. sausio 21 die
ną JAV ir Anglijos armijų 
daliniai čionai išlipo į kran
tą. Bet hitlerininkai juos 
atmušė. (

Kapuose yra palaidota 
7,862' JAV karininkai ir 
kariai, o Anglijos armijos 
3,334 vyrai.

Po karo ten besilankyda
mas JAV prezidentas Tru- 
manas sakė: —Generolai, 
kurie čia paruošė iškėlimą 
militarinių, jėgų, turėjo vo- 
verų protą.
7 TSRS istorikai rašo, kad 
iškėlimas buvo paruoštas 
pagal Churchillo planą, ku- 
'ris siekė, kad Vakarų armi
jos pirmiau įsiveržtų į Bal- 

komunikate, tai, lead gęrSja Įkanų pusiasalj, nfegtl ten at- 
šiaurės šalių ii: socializmo Ša- - vyks TSRS jėgos.

f *•

Vakarų Vokietijoje kalbėti 
už taiką draudžia

Hamburge išeinančio sa- 
i vaitraščio “Blinkf ue u e r ” 

x redaktorius Ernstas Austas 
nubaustas vienerių metų 
kalėjimu tik todėl, kad jis 
.savo laikraštyje rašė prieš 
Vokietijos ginklavimą, už 
taiką ir militarinį neutra
lumą.

Valdžia kaltino redakto
rių už žalingas mintis, “ken
kiančias valstybei,” “įžei
džiančias federalinę val
džią,” “remiančias Komu
nistų partiją.” Valdžios ad
vokatas kaltino redaktorių 
ir dėl to, kad jis net 1956 m. 
pasisakęs prieš Vokietijos 
.apginklavimą, o tai esanti 
komunistų propaganda.

Ernstas Austas yra per
eitojo karo veteranas, daug 
nukentėjęs. Jis yra pasiry
žęs kovoti prieš tuos, kurie 
provokuoja naują pasaulinį 
karą, kurie Vakarų Vokie
tijoje paruošia naujam ka
rui militarines jėgas.

Tik milijonieriai tegali 
būti kandidatais

Kolumnistas Warren Ro
gers rašo apie sekamus pre
zidentinius rinkimus. J i s 
teigia, jog šių metų rinki
minis vajus kainuos nema
žiau 200 milijonų dolerių, 
neskaitant savanorių įdėto 
darbo.

1952 metais rinkimine 
kampanija kainavo apie 140 
mil. dol., neskaitant sava
norių, kurie įx tą darbą įdė
jo 9,145 valandas. Šiais me
tais ji bus daug daugiau 
iškaštingesnė.

Kandidatuoji į kokią val
dišką vietą, sakysime, pre
zidento vietą, turi ir pats 
milijonus išpilti ir kiti ta
vo rėmėjai kitus milijonus 
sudėti. Nėra dolerių, nėra 
rinkiminės kampanijos, nie
kas tavęs nežino, mažai te
gali balsų sukolektuoti.

Spauda, radijas, televi^ 
ja kalba' už tuos kandidaX 
tus, kurie milijonus dolerių' 
tam tikslui skiria. Netur
tingam žmogui prasimušti į 
viršūnes, kuomet nesiranda 
tokios partijos, kuri jį pa
remtų ir rinkimų kampani
ją vestų, visAi nėra galimy
bių. Milijonierių kontro
liuojamos respublikonų ir 
demokratų partijos pastato 
savo kandidatus, praveda 
rinkimų vajų, o lialsuoto- 
jams palieka tik atiduoti už 
juos savo balsus.

MICHELANGELO 
SUKAKTIS V

Roma. — Italijos preif- 
dentas G. Gronchi atidarė 
Michelangelo sukakties pa 
rodą. Šiemet sukanka 400 
metų nuo jo mirties. Paro
doje yra išstatyti jo meniš
ki kūriniai. :



400 metu sukako, kai gimė 
^Mokslininkas Galileo Galilėjus

Visas pasaulis pažymi | jis atrado daug naujų Į toliau savo darbą, 
įžymaus italų mokslininko- 
novatoriaus Galileo Galilė- paukščių 
jaus 400-ąsias gimimo me
tines. Jis buvo matemati- žengti į dangų, 
kas ir fizikas, astronomas 
ir filosofas, meno žinovas ir kas žvaigždžių telkinys, 
literatas. Savo moksline

žvaigždžių ir įsitikino, kad 
taka’s — tai ne 

takas mirusioms sieloms 
kaip skel

bė bažnyčia, bet milžiniš-

Mokslininkas surado 4 Ju
piterio palydovus, Mėnuly
je pastebėjo kalnus ir slė
nius, nors pagal Aristotelio 
teiginius dangaus kūnai —

grindus mechanikai ir akus
tikai, molekulinei fizikai, 
vystė medžiagų atsparumo 
teoriją, padėjo pagrindą idealiai lygūs, aptiko dėmes 
naujai pasaulėžiūrai — me- ■ Saulėje, Veneros fazes, Sa- 
chanistiniam materializmui, turno palydovus. Sukaupęs 
Istorija žino daug žymių tokią daugybę nepaneigia- 
mokslo veikėjų, Įnešusių 
prideramą indėlį į mokslų 
isvystymą, į proto ir prak
tikos triumfą prieš reakci
ją ir religiją. Tačiau jų 
gretose Galilėjui tenka ypa
tinga vieta — jis vienas iš 
pradininkų tos sunkios ir 
jlaug aukų reikalavusios 
KOVOS.

Galilėjus gyveno tais lai-

mų duomenų, 1610 metais 
išleistame “žvaigždžių ži
nyne” Galilėjus pradėjo ko
vą už Koperniko tnokslo le
galizavimą. Galilėjaus su
kaupti faktai buvo aiškiau
sias prieštaravimas to me
to scholastams, bažnyčios 
ideologams, kurie skelbė 
“tiesas” apie “dangaus ma
terijos nekintamumą,” apie

Jis įš- 
! saugo savo rankraščius, ir 
1638 metais Olandijoje išei
na jo “Pašnekesiai.” Tai 
buvo jo mokslinės veiklos 
viršūnė. Jau būdamas aį- 
las, Galilėjus nepraleidžia 
progos pabrėžti jėzuitų bu
kumą, inkvizicijos kvailu
mą. Ant Berčio knygos 
“Kopernikas” jis užrašė in
kvizitorių adresu: “Tai jūs 
sukuriate erezijas, kada be 
pagrindo... reikalai! j ate, 
kad mokslininkai atsisaky
tų savo jausmui ir nepanei
giamų įrodymų.” Panašios 
jo mintys pas i e k d a v o jo 
draugus, ir, be abejo, viena 
iš tokių minčių tapo spar
nuota fraze: “O vis dėlto 
ji sukasi”... 1642 metais 
didysis mokslininkas mirė. 
Be artimųjų, stovėjusių I 
prie, jo mirties patalo, buvo 
ir du inkvizicijos atstovai. 
Jo ir mirusio bijojo reakci-

derinti tam tikru laipsniu 
ir mokslą, ir religiją. -

Tik praėjus daugiau kaip 
200 metų, bažnyčia 1835 
metais, “leido” žemei suk
tis apie Saulę. Bet nė vie
nas pažangus mokslininkas ( 
neišvengė jos, aršiausio nežinojo, kiek yra vietinių 
mokslo priešo, plūdimo ar
ba paneigimo. Religija ko
neveikė Spinozą ir Didro, 
Fojerbachą ir Darvino mo
kymą apie rūšių atsiradi
mą ir vystymąsi, prakeikia 
ir neigia marksistinę filoso
fiją. Bet mokslo pasieki
mai triumfuoja, jo pergalė 
prieš tamsą nenuginčijama.

Praėjo 400 metų, kai gi
mė mokslo didvyris Galileo 
Galilėjus. Žmonija su pa
garba prisimena ši kovoto
ją už objektyvią tiesą. Jo 
ir šimtų mokslininkų dar
bai padėjo materializmo 
pagrindus visiems šiuolai
kiniams mokslams.

J. GRIGONIS 
Filosofijos mokslų 

kandidatas'

Kas ir kaip kontroliuoja 
JAV viešąsias mokyklas

1932 m. joks asmuo Jung
tinėse Amerikos Valstijose

NAUJI RAŠTAI T

Klasikai
Tarp daugelio svarbių 

naujų raštų, išleistų Lietu
voje, mus pasiekė dvi kny
gos .su Ibseno ir Šekspyro 
veikalais.

Ibseno dramos?
“LĖLIŲ NAMAI,”—ver

tė K. Boruta.
“ŠMĖKLOS” —Vertė R. 

Jablonskytė-Rimantienė.
“LAUKINĖ ANTIS”— 

vertė R. Jablons kytė-Ri- 
mantienė.

Įžangą knygai su H, Ibse
no neilga biografija parašė 
D. Judelevičius.

Šekspyro komedijos:
“VASARVID ž IO NAK

TIES SAPNAS” (A Mid
summer Night’s Dream)— 
vertė A. Miškinis, redagavo 
V. Bložė.

“DAUG TRIUKŠMO 
DĖ NIEKO” (Much Ado 
A'bouth Nothing) — vertė 
K. B,oruta.

“AUDRA” (The Tempest) 
—vertė A. Miškinis.

Įžangą ir paaiškinimus 
parašė D. Judelevičius.

Abi knygas išleido Lietu
vos Valstybinė Grožinės li
teratūros leidykla Vilniuje 
1963 m.

Tenka priminti, kad Šek
spyro veikalai lietuvių kal
ba leidžiami tomais; šis jau. 
ketvirtasis. Kiekviename 
tome po tris veikalus; va
dinasi. jau dvylika Šekspy- aoierių programą puueu | veikaR iggjo k gomis 

kolegijoms statyti klases, I lietuvių Befc
’ ne viskas, bus leidžiama ir 
kiti anglų genijaus veikalai.

Šiemet, kaip jau pas mus 
į buvo minėta, sukanka 400 
įmetu, kai Šekspyras gimė. 
Ir aš. dabar vartydamas jo 
veikalus, išleistus lietuvių 
kalba, galvoju: koks lai
mingas tarybinės Lietuvos 
jaunimas, turįs progą skai
tyti, studijuoti Šekspyrą sa
vąja kalba! Jei prieš pen
kiasdešimt metų aš būčiau 
turėjęs tokią progą!..

R. M.

Taip nėra. 1954 m. ir pa
gal daugelį kitų nutarimų 
Aukščiausiasis Teisrąas aiš
kiai nusakė, kad kiekviena 
valdiška įstaiga, nuo fede- 
raliniu ir valstijinių valdy
bų ligi mažiausio distrikto, 
turi pasiduoti Konstituci
jai. Faktinai federalinė val
džia visada didele dalimi 
perėmė į savo rankas auk
lei imo problemas.

Net ir 1785 m., tik po me
tų laimėjus nepriklausomy
bę nuo Britanįjos, Kongre
sas rezervavo didelius vie- 
šuosiu žemės plotus^ mo
kykloms. Savo garsioje 
Northwestern Ord i n a n c e 
1787 n\, kuri nustatė, kaip 
teritorijos galėtų pasidary
ti valstijomis, Kongresas 
pareiškė: “Religija, mora
lė ir/ žinojimas reikalingi 
gerai valdžiai ir^žmonijos 
laimei, mokykloms ir auk
lėjimui, buvo visada skati
nami.” Greit po to mokyk
linis auklėjimas pasidarė 
priverstinu visame krašte.

Dabartiniais laikais fede
ralinė valdžia gavo didelę 
pinigų sumą padėti valsty
bėms ir vietovėms ( statyti 
ir išlaikyti mokyki 
legijas. Gruodžio

valdinių įstaigų krašte. 
Tais metais buvo nuspręs
ta atidžiai jas suskaičiuoti. 
Buvo rasta, kad šalia fe- 
deralinių ir valstijinių val
dinių vienetų buvo dar kitų 
vienetų, turinčių kai kurias 
politines atsakomybes ir 
kontrolę: 3,000 apylinkinių 
ir valdybų, 17,000 miestų 
valdybų, 14,000 spe c i a 1 i ų 
distriktų tvarkyti tokiems 
būtinumams kaip irigaci- 
jai, keliams, gaisro kont
rolei ir panašiems, ir ne
mažiau kaip 128,000 mo
kyklą distriktų.

Kitais žodžiais, žmonės 
daugiausia domėjosi savo 
vaikų mokslinimu. Moky
tojų samdymas, vadovavi
mas klasėms, knygų pirki
mas ir kasdieninis mokyk
lų tvarkymas — tai visi 
dalykai, kurių žmonės ■ ne
norėjo patikėti net miestų 
valdyboms. Jie beveik bu
vo kontroliuojami kiekvie
nos mažos kaimynystės.

Taip, kaip Aukščiausias 
Teismas Vašingtone nu
stato mokyklų operavimui

JŪRŲ KATASTROFOS
Kiek yra nuskendusių jū

rų ir okeanų dugne laivu? 
Į šį klausimą atsako du 
amerikiečių mokslininkai— 
dr. Rečindzeris ir dr. Teris.

kais, kai viena po kitos bu-| “šviesulių rimtį kristalinė-: ja—bažnyčia.
Žymaus mokslininko, fi

losofo, žmogaus, kovojusio 
prieš bažnytinės ideologijos 
reakcinguma, nemokšišku- 
mą nepalaužė nei inkvizici-' j nuomone, per pastaruo- 
,ios sprendimai, nei baisiau-1 o.„o 9nnn TOot„l no
si jėzuitų plūdimai — jis li
ko giliai įsitikinusiu mate
rialistu. objektyviu gamtos 
dėsniu ieškotoju. Savo dar
bais jis griovė tuos pama
tus, kuriais rėmėsi bažny
tinė ideologija.

Galilėjus buvo savo am-. Rva(]ratiniu ' myliu jūros 
ziaus žmogus. Socialine vi-' jUP.no “ ' 
suomeninė santvarka pali-1 ° ’____X.____ _
ko antspaudą ir jo pasaulė-1 Buenos Aires. — Argen- 
žiūrai, ir jo darbams. Jam tina pardavė Kinijai 400,- 
vis atrodė, kad galima su-' 000 tonų kviečių.

vo atrandamos naujos že-! se dangaus sferose.” 
mės, vis labiau plėtėsi pre
kyba, laivininkystė, tvirtė
jo nauja progresyvi revo
liucinė klasė buižuazija. į jį erezija, o kartu pasmer- 
Gamybinių jėgų vystymasis | 'kg h. Galilėjaus darbus. 
reikalavo plačiau vystyti į
gamtos tyrinėjimą, ieškoti,; Inkvizitorius Belarminas 
surasti gamtos dėsnius ir i pranešė Galilėjui, kad rem- 
juos pritaikyti žmogaus po-; tis Koperniko mokymu — 
rakiams — gamybai. Laik- , tai tas pat, kas būti ereti- 
rodžių bei malūnų statybai i ku. Atvira Galilėjaus kova 
buvo reikalinga atskleisti I P^eš religiją pasibaigė. Ta- 
mechanikos dėsnius. Toli-, čiau jis nesudėjo ginklų. Po h 
mosioms ir labai ilgoms jū- J to mokslininkas ir toliau 
rų kelionėms buvo būtina i atkakliai dirbo, septynerius 
tiksliai nustatyti geografi-1 metus atvirai nepareikšda- 
nę padėtį, ir todėl labai. mas savo minčių spaudoje, 
svarbią reikšmę įgavo as,t- • 1632 metais išėjo, vienas 

<cnomija. Kalnų upių tėk-; žymiausių jo veikalų —• 
mės reguliavimas bei jų pa- • ‘/Dialogas apie dvi pasaulio 
naudojimas drėkinimui vys- i sistemas/’
tė skysčių mechaniką ir Jame išryškėja Galilėjaus 
hidrostatiką. Įtvirtinimų pasaulėžiūra, pilnas jo filo- 
bei pilių statyba kėlė moks- ’ sofinių pažiūrų vaizdas, 
lui medžiagų a t spar u m o Galilėjus neabejoja pasau- 
nroblemas. Nuo viso to la- Į Ho materialumu, tuo, kad 
bai priklausė gamybos pro- iį galima pažinti savo ste- 
gresas, todėl kylanti ir stip- bėjimais ir mąstymu. Šia- 
^‘ėjanti buržuazija padėjo me veikale ne kartą blyks

teli mintis apie pasaulio be
galybę nepaneigiamais! 
faktais įrodomas Koperni- ■ 
ko mokymo teisingumas. į 

Galilėjui, kaip kylančios , 
klasės atstovui, būdingas 
optimizmas, pasitikėj imas 
gamtos faktais, rodančiais 
pasaulio judėjimą, kinta
mumą, pasitikėjimas proto 
ir mokslo jėga. Tuo tarpu 
bažnyčia, atstovaujanti fe
odalizmui — žūstančiu kla
sių interesams, teigė, kad 

; statiškas, neju
dantis. Ji bijojo, kad ne
pajudėtų “nejudančios” ka
ralystės, feodalų privilegi
jos, drebėjo dėl savo atei
ties. I

70-metis sunkiai sergan
tis senukas buvo skubiai iš
šauktas į Romą. Jis nuvy
ko ten tiesiog nešamas ant 
neštuvų. Jėzuitai ir popie
žius nekantraudami norėjo 
su juo greičiau susidoroti. 
Po eilės tardymų inkvizi
toriai nutarė jį priversti at
sisakyti savo mokslinių 
darbų ir pasmerkti Koper
niko sistemą. Toks meto
das bažnyčiai buvo pats pa
togiausias. Deginti ant lau
žo inkvizicija bijojo — ko 
gero Galilėjus pasidarys 
dar populiaresnis ir jo dar
bai bus dar pavojingesni 
bažnyčiai.

1633 metų birželio 22 die
ną domininkonų vienuolyne 
Galilėjus buvo priverstas 
atsisakyti savo įsitikinimų.

Sugrįžo Galilėjus iš Ro
mos dar labiau prislėgtas, 
bet visa širdimi atsidavęs 
mokslui. Palaužtos sveika
tos, o vėliau visiškai apa
kęs, mokslininkas tęsia ir

1616 metais šventoji kon
gregacija uždraudė Koper- 

j niko mokslą, paskelbdama 
' jį erezija, o kartu pasmer-

■ sius 2000 metų nuskendo ne. 
mažiau kaip 1 milijonas lai
vų.
šaltiniais, jie nustatė, kad 
nuo to laiko Poseidono au
ka kasmet tapdavo viduti- 

t niškai 500 laivų. Jeigu taip, 
i tai vienas laivas atitinka 14 
i kvadratinių ' mylių j ū r o s 
. dugno.

Remdamiesi įvairiais I taisykles, kaip kad 11954 m\
gegužės mėn. uždrausda
mas rasinę segregaciją A- 
merikos viešosiose mokyk
lose, — tai iš tikrųjų prob
lemos, glūdinčios arti žmo
nių širdies. Ar tai reiškia, 
kad JA.V-jų žmonės mano, 
jog federalinė valdžia netu
rėtų nieko daryti auklėjimo 
klausimu ir neturėtu jokios 
auklėjimo kontrolės?

; ir ko- 
jėn. 16 

d„ pavyzdžiui, prezidentas 
Johnsonas pasirašė ir pa
darė įstatymu lį bilijono 
dolerių programą padėti

Tvoros ir sienos

.vejanti nurzuazija padėjo 
*amtos mokslų vystymuisi.
Mokslas ir menas pradėjo 
nagrinėti tikrovės reiški
nius. Meno kūriniuose pa
sirodė sveiki, tvirti, gyve
nimo džiaugsmo pilni žmo

nės. Mokslas nuo scholas
tikos pereina prie realių 
reiškinių nagrinėjimo.

Galilėjus buvo naujo tipo 
mokslininkas, kuris rėmėsi 
realiai egzistuojančių reiš
kinių tyrinėjimais ir, juos 
~ pbendrindamas, darė^bendrindamas, dare šių mte 

/praktines išvadas. Jau Ko- pasaulis
' Yxni»Y\ilrn n HAtT/s rlmihnin i 1__r pernikas, savo darbais įro

dęs, kad mūsų saulės siste
mos centre yra Saulė ir kad 
Žemė sukasi apie ją, pada
rė pradžią mokslo išsivada
vimui iš scholastikos, religi
jos priespaudos. Galilėjus 

^yisą savo gyvenimą pasky
rė Koperniko sistemai pa- 

A grįsti, savo eksperimentais 
ir apibendrinimais užsibrė
žė įrodyti jos tikrumą.

Tuo metu bažnyčia ne
gailestingai slopino bet ko
kią mintį, nesiderinančią su 
šventojo rašto ir Aristote
lio teiginiais. 1600 metais 
“šventoji ” inkvizicija su
degino ant laužo Džorda- 
ną Bruną. /Tokiomis sąly
gomis kovą už Koperniko 
sistemą buvo kova už nau
ją pasaulėžiūrą, kova su 
viešpataujančia bažnytine 
ideologija.

Didžioji dauguma tuome- 
Wįnių mokslininkų nepalaikė 
(Koperniko sistemos ir buvo 
jai priešiškai nusistatę. To
dėl Galilėjui reikėjo nesu
griaunamų argumentų. Jų 
beieškodamas, jis pirmas 
nukreipė žiūroną į dangų, 
išrado teleskopą. Jo dėka

Drąsūs lietuviai nuo seno 
Apsupti miškais Pabaltijy g-yveno, 
Nors kaimynai juos ne kartą 
Puolė ir teriojo jųjų jauną kartą, 
Bet tvorų nei sienų jie nestatė, 
Ir ujž jų nebesislapstė.

Jei užtverdavo kokią tvorelę, 
Kad apsaugotų Jurginį ar rūtelę 
Nuo žalmargės, tos besotės, 
Arba kiaulės, tos beprotės,
Kad neknistų bulvių ji kaimyno, 
Nes geriau juk ji nežino.
Be statinių, be tvoros 
Nebesuvaldyti tos deglos.

II 
didi tauta kinųBet

Šumane mūryti sieną akmenų. 
(Kitos tokios pasauly nėra) 
šimtmety trečiam prieš mūsų erą, 
Jie pastate tą didžiulę sieną, 
Kad juos -saugot ir nakčia ir dieną 
Nuo nomadų, užpuolikų atkaklių.

Pagal sritis, provincijas šiaurių: 
Čih,-fi, Šan-si, šen-si, Kan-su 
Kinų didžioji sieną rangos. 
Prasideda tenai, kur bangos 
įlankos Liao-tung sudužusios nurims- 
Ir tęsias net iki Tibeto pasienių, [ta, 
Vietomis skersmuo ir aukštis 
Dvidešimt suvirš pėdų.
Ji tęsias kloniais ir kalnais, 
Kurių viršūnės puošiasi sniegais. 
Tūkstantis ir pusė mylios.

III 
O štai, ana, kita siena, 
Iš viso amžium nesena, ■ y
Tai išdaiga šaltų karų, 
Kurį išdygo tarp rytų ir vakarų 
Berlyno. Ją pastatė vokiečiai rytų, 
Kad atitverti nacių šnipą ir kitų 
Negeistinų tipų neįsileisti. 
Kai kuriem žmonėm gali atleisti, 
Kad nepalankiai jie nusiteikę 
Prieš tą sieną. Ai* jos reikia, 
Ar nereikia, tai išspręs tik ateitis. y 
Bet niekam nėra paslaptis,— 4
Amerikietis, juo labiausiai iš visų, 
Nebepakenčia sienų svetimų, 
Nors pats pristatė jų visur, 
Namie—savoj šaly—svetur.

IV 
Tvoros tėviškės manos 
Visai kitokios medžiagos. 
Joms nereikia nei statinių, 
Nei papėdžių akmeninių. 
Jos sutvertos medžiagos 
Nuoga akim nematomos. ' 
tvoros prietarais išpintos,

Tai rasinės tvoros mūsų, 
Visiškai kitokios, negu prūsų, 
Arba išdidžių .kinų,
Kurie pastatė sieną akmenų. 

Nevertingesnės tvoros užsieninės, 
Ar jos būtų atominės, ar medinės; 
Jų pritvėrėm mes apsčiai, 
Pilni Atlanto pakraščiai!

Kitas tvoras m.es keliam
Net į tolimų rytų daržus, 
Atitvert, neva, kinus— 
Tiesą tariant feudalą remiam.

Reikėt pasimokyti
Iš francūzų ir anglų • 
Praeities netolimos, 
Ir netvert tvorų 
Daržuose svetimuos.

Savam darže m^s galim elgtis, 
Kaip tik mum patinka.
Slampinėti svetimuos daržuos
Be galo pragaištinga.

Slėpdamiesi už tvorų “nematomų,” 
Dar galiime padegt pasaulį atomu 
Ir paverst jį pelenais juodais!. 
Geriau palikt jį žydinčiais sodais!

Tvoros, sienos, nei atomai 
Neišspręs mūs ateities, 
Reik ieškoti išeities
Sveikam prote ir gilumoj širdies!

Diegas

\
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operos ir baleto teatro. Vilnius, 1961' m. 
saufeio menuo.

Baleto artistai P. Sargūnaitė ir V. Sinke
vičius Čaikovskio baleto “Spraktukas”.

laboratorijas ir bibliotekas, i 
Tačiau pati diena iš dienos 
mokyklų kontrolė buvo pa
likta vietiniams mokyklų 
distriktams.

Nuo 1932 m., kai, kaip! 
aukščiau minėta, krašte,bu
vo 128,000 mokyklų distrik
tų, buvo padarvta daug per-, 
tvarkymų, ir distriktų skai
čius dabar siekia tik virš 
50,000. Tačiau JAV-ose vis 
dar yra daug daugiau mo
kykliniu distriktų negu bet 
kuriu kitu valdiniu viene
tų. Mokyklų distriktai yra 
artimiausias dalykas, pasi
likęs tiesioginiėje demo
kratijoje ir žmonės taip to 
nori.

Kai žmonės turėjo atsi
sakyti tiesioginės mokyklų 
kontrolės, augant ir didė
jant apylinkėms, jie suor
ganizavo mažus distriktus, 
kurie patys praveda rinki
mus. Yra kai kurių vieti
nių skirtumų, bet papras
tai yra išrenkama Mokyklų 
Valdyba ir, jei mokyklos 
direktorius ar viršininkas 
nėra taip pat išrinkti, Val
dyba jį paskiria. Bet ku
riuo atveju Direktorius tu
ri daryti pranešimus Val
dybai dažnų susirinkimų 
metu apie mokytojų ir prin- 
cipolų samdymą ir apie mo
kyklos kasdieninius reika
lus.

ACNS

Mūsų
Neapykanta paika dabintos.
Užtvėrėm mes jomis tautos dešimtą dalį.
Kur gi kitą rasim tokią šalį?

UŽKASTI LOBIAI
Liaudis žino daug pasa

kojimų apie užkastus lo
bius, “degančius” pinigus, 
“užkeiktus turtus” ir t.t. 
K(uo seniau, tuo daugiau 
buvo apie tai kalbama. Se
niau žmonių vaizduotė bū
davo daugiau apipinta prie
tarų, negu šiandien, be to 
liaudies masių gyvenimas 
buvo labai sunkus. Vargo 
prispausti žmonės svajoda
vo apie lobius, kuriuos su
radę galėtų būti laimingi.

Jūrose yra nemaža nu
skendusių laivų su auksu 
bei brangenybėmis. Kraš
tuose, kuriuose senovėje 
klestėjo turtinga civilizaci
ja, pasitaiko žemėje užkas
tų brangių lobių..

JAV “Kiny” siena
1952 meta i s Jungtinės 

Valstijos šiauriniame van
denyne pradėjo statyti taip 
vadinamą “Dew Line”, kuri 
tęsiasi per 3,000 mylių nuo 
Alaskos iki Greenland!jos. 
Įrengė daugybę visokių gy
venimo patalpų, kur gyvena 
JAV militariniai žmonės, 
radaro prietaisų ir kitokių 
įrengimų. Juos tobu liną 
kiekvieneriais metais. Tik 
pirmiesiems darbams buvo 
išleista virš $600,000,000.

Kam tie įrengimai? “Ap
saugojimui Jungtinių Vals
tijų nuo Tarybų Sąjungos 
pasaligo užpuolimo”, sako 
mums.

Dabar Thule bazėje, Green- 
landijoje įrengė radarą, ku
rio gaudytuvas (metalinis 
tinklas) yra 165 pėdų aukš
čio ir 400 pėdų pločio. Sako
ma, kad jo pagalba mato 
Sąjungoje.
kas darosi visoje Tarybų

LIETUVIŲ ŽVEJŲ 
RADINYS JŪROJE

Retas laimikis teko “Pin
gvino” vidutinio žvejybos 
Tralerio - refrižeratoriaus 
žvejams. Žūklaujant jūrų 
ešerius Niūfaundlendo sek
lumoje, į jų tralą, 380 męt- 
rų gylyje pakliuvo didelio 
banginio šonkaulis. Jis sve
ria apie 350 svarų ir yra 
13 pėdų ilgio. “Pingvino” 
kapitonas Kazys Adamonis 
atgabeno radinį į krantą ir 
padovanojo Klaipėdos gam
tos muziejui.
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Pranas Stiklius

1905 METŲ REVOLIUCIJOS 
IŠVAKARĖSE

Spaudos draudimo laikai^ 
caro valdžia persekiodavo 
visas lietuviškas knygas, 
netgi kalendorius, elemen
torius ir maldaknyges. Dėl 
to tokia padėtis turėjo vie
nyti visus lietuvius į bendrą 
kovą su caro valdžia. Bet 
toji vienybė nebuvo tvirta. 
Nuolatos vyko visuomenės 
persigrup a v i m a s — pasi
skirstymas į kairiuosius ir 
dešiniuosius, arba, kaip tuo
met buvo sakoma, į pirmei
vius ir atžagareivius. Tok
sai pasiskirstymas ypatin
gai aštrias formas įgavo 
1905 metų revoliucijos išva
karėse. IM

Žemiau dedamas vaizdelis 
“Slaptame vakarėlyje,” pa
pasakotas dar tebegyvenan
čio dalyvio. Jis akyvaiz- 
džiai parodo, kaip ir kokio
mis aplinkybėmis tas visuo
menės persigrupavimas vy
ko Suvalkijoje.

Tai atsitiko 1903 metų ru-

Slaptame vakarėlyje
Mudu su broliu Andrium 

sužinojom iš Kačergiaus, 
kad kai kur už Mariampo- 
lės bus slaptas vakarėlis. 
Kačerginę sakėsi pats norįs 
ten važiuoti, ir prašė, kad 
mes jį tenai nuvežtumėm. 
Reikėjo prašyti tėvų, kad 
duotų arklius, ir pasakėm 
teisybę, kad norim nuva
žiuoti į slaptą vakarėlį ir 
kad Kačergių tenai vešime. 
Kur tas vakarėlis bus, mes 
negalėjom pasakyti, nes ir 
patys nežinojom. Važiavi
mas turėjo būti visai slap
tas ne vien dėl to, kad po
licija nesužinotų, bet ir dėl 
to, kad neužsimanytų va
žiuoti ir kiti mūsų draugai, 
kurie dar nebuvo pašvęsti į 
visas organizacijos paslap
tis.

Tą sekmadienį, kada tu
rėjom važiuoti į vakarėlį, 
paruošėm bričką ir įsidė- 
jom daugiau pašaro ark-i 
liams. Nuvažiavę į Pilviš
kius, po pamaldų, vaikščio
jam po miestelį ir laukiam 
iki prasiskirstys žmonės, 
kad būtų lengviau išvažiuo- 
tis ir kad bent pažįstami to 
nepastebėtų.

Pamatėm ateinant Žilių 
Štrimą. Jau iš veido iš
raiškos supratom, kad jis 
nori ką svarbaus pasakyti. 
Priėjęs jis be jokių įžangų 
paklausė:
—Ar judu į vakarėlį va

žiuojate? v
Nežinojom nė ką sakyti, 

nes be daktaro Matulaičio, 
Kačergiaus ir mudviejų, 
niekas neturėjo apie tą va
žiavimą žinoti. Paklausiau 
jo:

—Kas jums sakė tokią 
naujieną?

—Tik ką susiėjau jūsų tė
vą, tai jis man ir pasakė.

Mudu tėvą nebuvom per
spėję, kad niekam nepasa
kytų, nes manėm, jog jie, 
kaip visada, mokės paslaptį 
laikyti. Bet Štrimas buvo 
mudviejų draugas, tai tė
vas, nieko blogo nemanyda
mas, papasakojo.

Nusišypsojom ir pasakiau 
Št rimui:

—Važiuojam į kapsus pas 
mergas ir, kad gautum iš 
tėvo arklius, sugalvojom pa
meluoti, kad važiuojam į 
slaptą vakarėlį.

Jis tokiu atsakymu 
tenkino ir pasakė:

—Ir aš prieš jūsų 
apsimečiau nežinąs, 
bus vakarėlis.

Atsiskyrėm vėl draugais, 
nes kitaip jis būtų taip įsi
žeidęs, kad vargu ar būtu-

me galėję bendradarbiauti.
Žmonėms prasiskirsčius, 

išvažiavom iš Pilviškių. Ka- 
čergius, dėl atsargumo, bu
vo išėjęs pėsčias ir mudu jį 
paėmėm jau tolokai už mies
telio. Netoli Šunskų nusi
leido saulė, o kai nuvažia
vom į vietą, buvo jau visai 
tamsi naktis. Vakarėlis bu
vo PadOvinių kaime, matyt, 
pas stambų ūkininką, nes 
trobos didelės ir tvarkin
gos, butas dviem galais, 
erdvus. Tuojau prasidėjo 
vaidinimas, po jo buvo ir 
deklamacijų.

Po vaidinimo dauguma 
žmonių išsiskirstė, pasiliko 
tik apie dvidešimt, kurie 
susirinko į seklyčią. Buvo 
daug man nepažįstamų. Da
lyvavo daktaras Kazys Gri
nius su broliu Jonu, Amb
raziejus ir kunigas Civins- 
kas. Aplink stalą susėdo 
dr. Grinius, kun. Civinskas, 
Kačergius ir dar neatsime
nu kas, o kiti susėdo arba 
sustojo pasieniais. Prie 
stalo sėdįs nepažįstamasis 
buvo kaip ir pirmininkas, 
nes jis trumpai paaiškino, 
kad čia susirinko pasitarti 
svarbiais klausimais. Dau
giau jis nieko nekalbėjo.

Pirmasis pradėjo kalbėti 
Civinskas. Jis gana teisin
gai nupasakojo caro val
džios mums daromas skriau
das. Pasigėrėdamas pažy
mėjo, kad žmonės pradeda 
susiprasti ir nepasiduoti 
valdžios norams ir užma
čioms. Užbaigė maždaug

— Kad nenueitų niekais 
tas beprasidedąs žmonių 
susipraatimas ir bruzdėji
mas, reikia visai Lietuvos 
inteligentijai susitarti dėl 
bendro veikimo ir vadovau
ti žmonėms. Lietuva yra 
katalikiška šalis ir reikia 
rūpintis savo tikėjimą išlai
kyti. Dėl to pasauliečiai in
teligentai turi ne tik liau
tis skelbę laisvamanybę, bet 
turi aktyviai prisidėti prie 
tikybos išlaikymo ir stipri
nimo. Tokiomis sąlygomis 
dvasininkija galėtų bendra
darbiauti su pasauliečiais 
inteligentais jų politinėje ir 
ekonominėje veikloje.

Paskui kalbėjo d-ras Gri
nius. Jis beveik pritarė 
kun. Civinsko pasiūlymui 
bendrai dirbti.

—Bendras darbas duotų 
kur kas daugiau naudos, ne 
kaip paskirai dirbant. Tik 
reikėtų aiškiau aptarti, ko
kiais pagrindais toks susi
tarimas, galimas. Visa Eu
ropa linksta į demokratinę 
valdymosi formą, tai ir Lie
tuvoje reikėtų skiepyti de
mokratines idėjas. Didelė 
dvasininkijos dauguma yra 
priešinga demokra t i n ė m s 
idėjoms, tai būtų įdomu iš
girsti, kaip apie tai galvo
ja kun. Civinskas.
^XKacergius kalbėjo trum

pai, bet griežtai:

pasi-

kad

Lietuvos TSR Respublikinėje bibliotekoje buvo atidaryta pa
roda, skirta Kristijono Donelaičio 250 gimimo metinėms pa
žymėti. Nuotraukoje matome lietuvių skulptoriaus K. Bog

dano kūrinį “Kristijonas Donelaitis.

< ■

—Kunigai žiūri tik savo 
luomo reikalų. Jie susitar
davo su dvarininkais bau
džiavos laikais ir padėjo 
jiems spausti valstiečius. 
Susitars ir su caro valdžia, 
kai tik jiems šiek tiek pa
lengvės, ir paskui laimins 
visus caro valdžios žiauru
mus ir visas žmonėms daro
mas skriaudas. Nei inteli
gentai, nei darbininkai, nei 
valstiečiai neis į kalėjimus 
ir į Sibirą, kad kunigams 
būtų gera ir šilta. Mums 
reikia politinės laisvės, de
mokratinių teisių. Bet to 
dar neužtenka. Ir demokra
tinėse šalyse darbbininkai 
ir valstiečiai yra išnaudoja
mi ir skursta. Mums rei
kia ir ekonominės laisvės. 
Reikia sutvarkyti Lietuvos 
ekonominį gyvenimą taip, 
kad nebūtų išnaudojimo, 
taip, kaip nurodo socializ
mas. Inteligentija turi aiš
kinti darbo žmonėms ir 
valstiečiams, kad reikia ko
voti su caro valdžia už so
cialistinę Lietuvą, d e m o - 
kratiškai tvarkomą.

Tarp Kačergiaus ir kun. 
Civinsko kilo aštrus ginčas. 
Dr. Grinius norėjo juodu 
sutaikinti, įrodin ėdamas, 
kad nereikia laikytis kraš
tutinumų. Nė vienas jų ne
norėjo nusileisti. Kun. Ci
vinskas, matydamas, kad 
negalima susitarti, pakilęs 
išėjo.

Vienas iš publikos dar pa
sakė kelis žodžius prieš so
cialistus, bet kadangi jie 
buvo tik šmeižikiški, tai 
niekas nė nekreipė dėmesio.

Daugiau nebuvo kas veik
ti, ir mes išvažiavom.

Namo sugrįžom apie še&*' 
tą valandą ryto. Visi jūu 
buvo sukilę, o motina labai turėjo galimybės puoselėti 
rvilri-n Irorl ilrvm • j i___j . Y*___ 1 _ XT- _ • _pikta, kad taip ilgai užtru- 

I kom. Šiai dienai buvo su
kviesti talkininkai mūsų li
nams minti. Visi talkinin
kai jau buvo susirinkę ir 
jau buvo pradėję dirbti be 
mūsų. Teko stoti prie dar
bo nemiegojusiems .

Kaip naujoką, mane pri
statė prie mintuvų su pla
čiomis žiotimis linų sau
joms laužti. Iš pradžios ne
sisekė, bet greit išmokau. 
Pamatęs, kad suspėju brau
kė j ui prilaužti, ėmiau po 
truputį dairytis. Pamačiau, 
kad yra penki laužėjai ir 
tiek pat braukė jų, kurių 
mintuvai su siauresnėmis 
žiotimis ir, "kai jie linų sau
ją traukia per mintuvus, 
su rankena tankiai mušda
mi, dauguma spalių iškrin
ta. Vienas vyras iš džio
vyklos vis neša išdžiovin
tus linus ir deda laužikams; 
kitas—išmintų linų saujas 
deda į pundus ir suriša 
šiaudų ryšiais.

Roma. — Sustreikavo 8,- 
000 radijo ir televizijos 
darbininkų.

*

■P

šiaulių rajono “Pirmyn” kolūkio viščiukų vasaros stovykla. 
Paukštininkė Vida Lakutytė prižiūri 5,000 viščiukų.
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Pagarba talentui
Pastaruoju metu itin pa

brėžiama literatūros liau
diškumo reikšmė. Čia lie
tuvių literatūra turi gra
žias istorines tradicijas. Fa
šizmo laikotarpiu kiekvie
nas poetas, beletristas, troš
kęs savo talento ugnį at
skleisti darbo žmonėms, 
liaudiškumo švyturiu laiky
davo Janonio poeziją. Ir ga
biems literatams tuomet ne
lengva buvo pasireikšti sa
vo kūryba. Sunku buvo ta
da išleisti laikraštį, žurna
lą, knygą. Ir visgi, ką tais 
metais sukūrė Regratis, Da- 
bulevičius, Tautkaitė, Prans- 

Jasutis ir ki-kus- Žalionis, 
ti, neužgeso. Jie bendra
darbiaudavo 
bei “Vilnyj.”

^skaitytojai pamėgo jų r aš-' 
itus. Kodėl? Todėl, kad jie 
skelbė tiesą, skelbė meniš
kai. Nors daugelis jų ne-

ir “Laisvėj”
Net nūdien

savo talento žiedo. Ne vie
nas jų per anksti mirė, pa
kirsti džiovos arba -žuvo 
mūšių ugnyje, kaip kadJa- 
sutis Ispanijoje,

Fašistai nekartą vertė 
Salomėją Nėrį mesti dulkes 
į savo lyrą, kurioje ėmė vis 
garsiau ir garsiau skambėti 
“naujos gadynės” gaida. 
Tačiau lyrikė nesidairė at
gal. Ji žvelgė į ateities to
lius. Štai 1931 m. ji slap
tai pasiuntė kelis eilėraš
čius ir juos atsp ausdino 
žurnale “Priekale.”

Salomėja Nėris ir Pane
vėžyje, ir Kaune eidavo į 
susitikimus su kovotojais 
kaip į šventę. Gaudyte gau
dydavo kiekvieną jų žodį 
apie kovą, apie Volgos ša
lį, apie marksizmą. Tokie 
pokalbiai ją idėjiniai grū
dino, drąsino, padėjo staty
ti tiltą į krantą, tą tiltą, 
kuriuo nuo 1940 metų 
poetė nužengė tvirtu žings
niu.

1945 m. pradžioje Salomė
jai Nėriai išsitariau: “Kai 
kurie darbuotojai gan pa
lankiai atsiliepia apie Jūsų 
eilėraščius.” Poetė net nu
švito. Ta proga tarė: “Aš 
nepartinė. Daug reikia aug
ti, kilti, kad būtum toksai. 
Bet savo siela aš jau par
tinė.” Karo išvakarėse po
etas Montvila prisipažino: 
“Mano gyvenimo tikslas — 
tapti organizuotu revoliuci
onieriumi.” Gi nūdieninė 
lietuvių literatūra — tai tę
sinys, nors kokybiškai nau
jas tęsinys, viso to, kas pra
eities literatūroje buvo 
meistriška, teisinga, pažan
gu.

Juo ilgiau Lietuvoje fa
šizmas viešpatavo, juo sun
kiau buvo pažangiam lite
ratui savo knyga ginti liau
dies reikalus . Bet visgi ir’jičiui

’■I

Lėktuvų sparta

tomelį, tą knygą gynė seni 
ir jauni. Kai gatvėse, be
nešant vėliavą saulę, — už
puldavo raitininkai, savo

Korsako patosiška kritika, j gėmis, į kurias buvo įkin- 
Jų liko pastebėtas ir poe-1 Ryti šunes, vyko į Žemės 
tas Liudas Gira, kai jis pa-1 ašigalį, kurį ir pasiekė. Vė-

KELIAS, SUSUKTAS 
j RITINĮ

Tokį vaizdą galima pa- 
Penkias-

Nemenčinės rajono Arvydų paukščių farma

—Laikraščio redakcijos 
dabar gauna daug eilėraš
čių.

—Kodėl?,—paklausė jis.
—Todėl, kad eilėraščius 

lengva kurti.
Iljičius atsakė:
—Netikiu*. Talentas—tai 

retenybė!
Toks dialektiškas į talen

tus požiūris skatino gan 
žymius rašytojus labai jaut
riai žiūrėti į jaunų rašyto

ji jų rankraščius, mokėti tuo- 
► j se rankraščiuose iškasti ta
ll , lento auksą.

Senais laikais vieni rei
kalingiausių skaitytojų bu
vo laikomi grototuose “vieš
bučiuose.” Bet kaip jie jaut
riai, subtiliai vertino kiek
vieno pažangaus rašytojo 
gabumus! Jie žavėdavosi 
Salomėjos Nėries eilėraš
čiais, Cvirkos raštais, Venc
lovos romanu “Draugystė,”

Garbingas negras
Perskaičiau įdomią kny

gą, parašytą Floydo Mille- 
rio. Tai biografija negm 
M. A. Hensono, kuris pa
ėjo iš Marylando valstijos. 
Jis gini, vargingoje negrų 
šeimoje, bet 1909 metais 
jis su admirolu Robertu 
Edwinu Peary ryžosi pa
siekti šiaurės Polių.

Prie tu laiku technikos 
žygis buvo labai sunkus.

mų. ' Antroji grupė, vyku
si vadovybėje kapitono R. 
Bartleido, ginčijosi įr galų 
gale grįžo atgal, palikda
ma Peary su jo grupe Ant- 
arktėje.

Toliau siekdamas tikslo, 
admirolas Peary nušalo ko
jų pirštus ir laikinai nega
lėjo tęsti kelionės. Tada 
negras M. A. Hensonas ro-

I _ • • -i • -i • i •

tuomet lietuvių literatūra 
buvo išugdžiusi ne tris, ne 
keturis labai talentingus ra- 
rašytojus, o visa būrį. Į 
juos veikė matomais ir ne
matomais siūlais liaudis sa
vo vargais vargeliais.

Kaip vienas ar kitas lite
ratas bebūtų teigiamai įver
tinamas, bet jeigu jis atplė
šiamas nuo visos nūdieni
nės lietuvių raštijos kamie
no, tai ir tas rašytojas su
menkinamas. Juk Gorkis ne 
kartų teigė: jis nebūtų Gor- 
kiu, jeigu kiti rašytojai 
jam nebūtų išpurenę tos 
dirvos, kurioje jis sėjo nuo
stabios poezijos sėklas. Štai 
kodėl lietuvių kritikoje įsi
vyrauja teiginys: kas yra 
meistriška, meniška ir idė
jiniai svarbu, visa tai, kas 
ligi šiol sukurta nūdieninė
je literatūroj,—tai yra dau
gelio talentų ryškus žiedas. 
Nūdieninė kritika neuž
miršta, jog literatai savo 
talentu yra įvairaus dydžio, 
įvairaus masto, įvairaus

darė posūkį į kairę. Toks 
šių skaitytojų jautrus po
žiūris į talentą ir šiandien 
Lietuvoje laikomas pavyz
džiu.

Labai plataus atgarsio 
susilaukė Lietuvoje Stelma- 
cho romanai, Fedino “Lau
žas,” Tvardovskio poema 
“Už tolių-toliai” ir kt. Čia 
apdainuota žmogaus didy
bė. Tokiais kilniais idea
lais kupini Venclovos roma
no “Gimimo diena” teigia
mi personažai, Guzevičiaus 
prozos nauji Prometėjai, 
Mieželaičio poemos veikė
jas—Kapsukas, Tilvyčio kū
rinio “Daina gyvybės kai
na” pagrindinis veikėjas — 
poetas Montvila.

Skaitytojas literato kny
gą vertina ne pagal tai, ko
kiai jis kartai priklauso, 
senesnei ar jaunesnei, o 
pagal tai, su kokiu žavesiu, 
patosu atsispindi to litera
to kūriniuose graži tikrovė.

Kai už grotų reikėdavo 
uždainuoti dainą, dainuoda
vo suaugusieji ir jaunuo
liai. Kai prižiūrėtojų būrys

liau ir admirolas Peary, su 
pagalba keturių eskimų, at
vyko į ašigalį. Ten jie iš
buvo 36 valandas, o po to 
grįžo į Ameriką.

Taip Hensonas prisidėjo 
prie praplėtimo mokslo ir 
pakėlimo žmonijos patyri
mų.

John Balsys 
Baltimore, Md.

stiliaus, polėkio, patoso. R. įlėkdavo į kamerą ir pleš- 
Mizaros romanų pagrindinė davo iš rankų Gorkio raštų
tema — užsienio lietuvių 
gyvenimas, svajonės, min
tys. Jis naudoja ameriko
niškus žodžius. Bet jis sa
vo kūryboje naudojasi ir ta 
šneka, kuri skamba ant Ne
muno kranto. Mizara labai 
sekė ir seka geriausius lie-1 
tuvių rašytojų kūrinius. Ir 
jis neslepia, kad visa tai pa
dėjo jam sunkiomis sąlygo
mis tapti rašytoju, net su
kurti septynis romanus. To
dėl nenuostabu, nors Miza
ra keturiasdešimt metų ne- 
gyveno Lietuvoje, kad jo 
knygos kvepia Nemunu, 
kvepia lietuviškais šilais.

Kaip reikėtų vertinti 
Pranskaus eilėraščių knygą 
“Į šviesią ateitį”? Gal tik 
pažymėti: autorius praėjo

vo sąžinės, sėdėjo kalėjimuo
se ir t. t. Ne, tatai maža. 
Net netaktiška. Dar reikia 
pažymėti: Pranskaus poezi
jos žodis yra tikrai meist
riškas, tikrai talentingas. 
Taip jo kūrybą įvertino lie
tuvių literatūros kritikai.

Tokius lietuvių rašytojus, 
kaip Regratį, kaip Jasutį, 
būtų neteisinga vertinti tik 
už jų pažangią tematiką, o 
ne pabrėžti ir jų menišku
mo. Apie tokius rašyto
jus žymiai teisingiau teig
ti: jie neturėjo sąlygų atsi
duoti kūrybai, tobulinti savo 
talento; trukdė kalėjimai, 
kova, fizinis darbas ir t. t. 
Bet čia galima kaltinti tas 
sąlygas, kurios trukdė įsi
degti jų talentui, o ne tuos 
rašytojus.

1920 m. vienas išsitarė II-:

ką progresą. Pradžioje Pir
mojo pasaulinio karo dar bu
vo mažai lėktuvų ir jie buvo 
netobuli. Lėktuvas su vienu 
motoru skrisdavo tik apie 
70 mylių per valandą. Karo 
eisenoje aviacija tobulėjo, 
1918 metais jie skraidė jau 
iki 100 mylių per valandą;

Išvakarėse Antrojo pa
saulinio karo jau buvo daug 
M tilrmo tūrinių lėktuvų. Jie 
skrisdavo iki 200 mylių per 
valandą, o karo pabaigoje 
jau apie 350 mylių.

Dabar sprūsminiai lėktu
vai skraido virš 600 mylių 
per valandą. Propeleriniai 
lėktuvai baigia išnykti.

krūtine užstodavo vėliavą matyti Anglijoje, 
ir žilagalvis, ir jaunuolis, dešimt penkių metrų kelį^ 
ir net‘vaikai . ruožas, kuris, yra pagamin-

Neretai atsitikdavo, kai tas sustiprinto aliuminio, 
vienoje kameroje ilgus me
tus sėdėjo tėvas ir sūnus, 
motina ir duktė. Ne, tuo
met jaunuoliai nesakydavo: 
“Man per sunkūs pančiai. 
Man perkarti kalinio duo
na.” Jie svajojo apie atei
tį, kurioje skambėtų dai
nos, o ne pančių simfonija. 
Visų kartų darnumas šian
dien randa atspindį geriau
siuose lietuvių literatūros 
kūriniuose.

Nūdieninė lietuviškoji li
teratūra ne šakelė, ne me
delis, o puikiai išbujojęs 
medis, kuris žavi ne tik Lie
tuvos, bet ir kitų respubli
kų, net užsienio skaityto
jus. A. Liepsnoms

Kaunas, 1963-V-1-2

pervežamas sunkvežimiu .su 
priekaba. Sunkvežimis va
žiuoja “keliu”, kurį jis pats 
sau kloja. Naujas kelio klo
jimo būdas pasirodė ypač 
geras ten, kur transportui 
reikia pravažiuoti sunkiai 
praeinamomis vietovėmis.

Duomenys nerūkymo 
naudai

* Čikagoje buvo ištirta 2,- 
000 nėščių moterų ir jų pa
gimdytų kūdikių. 957 mo
terys rūkė. Rūkančių nioV 
tinų naujagimiai svėrė ma?/A 
daug 250 gramų mažiau, 
negu nerūkančių. Persilei
dimu rūkančiu moterų tar
pe buvo 50 proc. daugiau, 
negu nerūkančių.
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MIAMI, FLA
Iš Socialio Klubo pastogės 
įpusėjus vasario mėnesiui, 

svečių — lietuvių turistų — 
privažiavo į M i am į gana 
daug. Jų yra jau tiek daug, 
kad nebeįmanoma visus juos 
įvardyti. Klubo pirminin
kas pranešė, kad kai kurie 
kolonijų svečiai savomis jė
gomis pradeda rengti poky
lius klubo patalpose.

Išgarsėjęs worcesterietis 
dainininkas Jonas Saba
liauskas atvažiavo į Miamį 
su savo žmonele ir priedu 
atvežė Heleną Žilinskienę. 
Jis jau sudainavo mums du- 
etuką su detroitiete A. Zig- 
mantiene, o vėliau dar abu 
pridėjo po porą dainelių so- 
lorrt&s. Mes labai pageida
vome J. Sabaliauską turėti 
mūsų rengiamo koncerto 
programoje, bet jis kažko
dėl skubinosi grįžti į Wor- 
cesterio pusnynus. Vienok 
keletui dienų praėjus, Mia- 

glamonėjo jaukus oras, 
o raportai iš Worcesterio 
sako, kad ten daug sniego 
ir šalta. Gal tas snieguotas 
šaltas ir snieguotas Wor
cesterio oras padeda Joną 
gąsdinti, ir galimas daiktas, 
kovo 1 d. mūsų rengiama
me Birūtai Ramoškaitei 
koncerte girdėsime ir Joną 
Sabaliauską.

Pastaraisiais laikais. Bi
rūtai Ramoškaitei gyve
nant atokiau nuo lietuviš- 
kųA centrų, ji buvo reta 
pažiba lietuvių koncertuose. 
Visi lietuviai yra jos dai
navimo pasiilgę. Čia gi, Mi- 
amyje, esant daugeliui su
važiavusių iš visų miestų ir 
miestukių į viešnagę lietu
vių bus geriausia pęoga ją 
išgirsti. Tad neužmirškite, 
k4d kovo 1 d., 3 vai. popiet, 
Lietuvių Socialiu Klubo pa
talpose bus Birutės Ramoš- 
kaitės-Mann dainos diena.

Uolių Socialio Klubo rė
mėjų J. ir M. Krupų duk
tė su savo anglų kilmės vy
ru Mr. Winters svečiavosi 
pas mus visą mėnesį. Mr. 
Winters išreiškė gilų pasi
tenkinimą, kad Socialio

BALTIMORE, MD
Mirė KazyV Loppata

Senoji karta nyksta ga
iva sparčiai.

Vasario 5 d. po sunkios 
vėžio ligos mirė d-gas Ka
zys Lopata.

Jis buvo gimęs Padavinio 
kaime 1886 m. kovo 4 d., 
ūkininko šeimoje. Kadangi 
šeima susidėjo iš didelio 
skaičiaus berniukų ir mer
gaičių, tai paaugę kiekvie
nas pasiskyrė kelią į gyve
nimą.

Kazys 1907 metais atvy
ko į Ameriką pas brolį 
Minersville, Pa. Ten kiek 
pagyvenęs persikėlė gyven
ti į Čhicagą. Ten 1916 m. 
jįedė Veroniką Kazakevi
čiūtę. Po to persikėlė gy- 

' venti į Connecticut valsti
ją ūkyje. Susidarius ten 
nepalankioms sąlygoms gy
venti, 1920 m. pribuvo į 
Baltimorę ir čia gyveno iki 
mirties.

Kazys visą laiką dirbo 
gana sunkiai, todėl pilnai 
atjautė darbo žmogų. Do
mėjosi laikraščiais bei kny
gomis. Priklausė Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijoje nuo pat jos susikūri
mo ir per daugelį metų— 

-Lietuvių Darbininkų Susi- 
Ihftnijime.

p Jie patys prenumeravo 
laikraščius “Laisvę,” “Vil
nį,” “Liaudies Balsą.” Kai 
tik buvo galima siųsti bei 

' prenumeruoti laikraščius į 

S (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 25, 1964

Klutg) patalpos išdekoruo- 
tos ^tnerikoniškoj dvasioj, 
ko kitur nėra. Du naujai 
pakabinti P. Mockapetrio 
piešti ryškiai spalvingi pei
zažai, vaizduojantys Lietu
vos gamtą ir gyvenvietes, 
patraukia kiekvieno atsi
lankiusio dėmesį, priduoda 
svetainei kilnaus orumo, 
estetinio grožio. Matomai, 
dailininkas P. Mockapetris 
dėjo nemažai pastangų kū
rimui šių peizažų. Nors mū
sų Lietuvėlė nevisada yra 
saulėta, bet P. Mockapetris 
savo paveiksluose pateikia 
ją mūsų pasigėrėjimu^ be- 
simaudančia žėrinčios vasa
rinės saulės spinduuliuose.

Daugelis mūsų lietuvių at
važiuoja į Floridą pasto
viam apsigyvenimui. Per
kasi ištaigingas vilas, bran
gius baldus, bet ant sienų 
kabina menkos vertės pa
veikslus . Man gi rodos, kad 
dailininkas P. Mockapetris 
galėtų už labai prieinamą 
kainą tą mūsų ydą išlyginti.

Šalia gerų ir linksmų nau 
jienų, pas mus taipgi pasi
taiko ir nelabai linksmų. 
Va mūsų stambus klubietis 
Jonas Benekaitis netikėtai 
gana rimtai susirgo. Po ke
leto dienų ligoninėje ir ge
rų slaugių globojimo jau 
yra namie ir sparčiai stip
rėja. J. Stevensonas, kuris 
buvo ligoninėje operuotas 
ir keletą dienų kovojo su 
mirtimi, irgi jau yra namie 
ir stiprėja.

C. Almantas praėjusią 
vasarą lankėsi New Yorko 
apylinkėse, ir rodėsi, kad 
jis ten ne veltui važinėjo, 
bet niekas nežinojo, kokiais 
tikslais jis ten buvo. Da
bar va man pašnibždėjo į 
ausį, kad mūsų Aimantas 
parsikvietė šaunią niujor
kietę ir jau susituokė. Lai
mingos jam kloties ir pasto
vios laimės. Pas mus kan
didatų į vedybinį gyvenimą 
yra nemažai, bet kažkodėl 
visi labai nedrąsūs, vis ko 
tai laukia.

Arėjas

Lietuvą, jie juos siuntė ten.
Pagal išgalę pinigiškai ir 

darbu rėmė mūsų organi
zacijų pramogas. Paskuti
nėmis gyvenimo dienomis 
irgi spaudos neužmiršo. Jo 
prašymą puikiai išpildė 
draugė V. Loppatienė, paau
kodama $50 “Laisvei,” $50 
“Vilniai,” $25 kitiems dar
bininkiškiems laikraščiams. 
Tai puikus mirusiojo drau
go pagerbimas. Didelis 
ačių jo žmonai Veronikai, 
kuri jį stropiai prižiūrėjo 
ligoje ir dosniai aukojo 
spaudai.

K. Loppata sveikata di
džiuotis negalėjo. 1931 m. 
jis susirgo šiltine ir plau- 

,čių uždegimu; nors tada ir 
•pagijo, bet liga jo organiz
mą žymiai pažeidė.

1954 m. pergyveno ope
raciją. 1959 m. kita, gana 

•sunki vidurių operacija, 
kuri ir buvo priežastimi 
Vėžio ligos pradžiai.

Vasario 8 d. gražaus bū
rio giminių ir ■ draugų pa
lydėtas ir palaidotas Lo^ 
don kapinyne. Drg. J. Del
tuva koplyčioje ir kapiny
ne tarė keletą atsisevikini- 

>mo žodžių.
K. Loppata, apart liūdin

čios žmonos Veronikos, pa
liko brolį Vincą Chicagoje, 
brolį Antaną Kanadoje, 
Juozą Lietuvoje, seserį Oną 
S. Windsor, Conn.

Puikių gėlių puokštės

puošė jo gražų karstą, tarp 
kurių buvo ir'nuo vietinės 
LLD 25-os kuopos. Pagar
bai savo dėdės gerai žino
ma dainininkė Birūta Ra
moškaitė, vietoje gėlių pir
kimo, paaukojo Vėžio Drau
gijos Fondui.

Užbaigusiam sunkų, bet 
pavyzdingą darbininko gy-

patai — ramiai ilsėtis šal
toje žemelėje.

Vinco Duktė

Už prisiuntimą gėlių vi
siems mano ir K. Loppatos 

giminėms tariu nuoširdų 
ačių.

Visų draugiška užuojau
ta man ilgai pasiliks mano 
širdyje.

Žmona
Veronika Loppatienč

Akademikas A, Kolmanas

Ar' galima suderinti 
mokslą su tikėįimu?
Pradėkime nuo klausimo: 

kokia sąsaja yra tarp moks- 
1d ir tikėjimo ?... Į tą klausi
mą galima duoti net trisvi- 

venimą d-gui Kaziui Lop-1 siškai skirtingus atsaky-

riems antgamtiniams reiš
kiniams. Mokslas reikalau
ja, kad viskas, kas vyksta 
gamtoje, visuomenėje arba 
mūsų dvasiniame gyvenime, 
būtų, išaiškinta moksliškai, 
logiškai. Religinis tikėji
mas, priešingai, remiasi 
antgamtiniais reiškiniais ir 
neleidžia, kad mes savo pro
tu siektume juos išaiškinti 
bei suprasti. Čia ir glūdi 
pagrindinis skirtumas tarp 
mokslo ir tikėjimo.

Tikėjimo gynėjai dažnai 
nurodo į tai, kad ir moksli
ninkai turi tikėti į savo ti
riantį protą, tikėti tuo, kad 
jie galės pasiekti savo tyri
nėjimų tikslų. Jie sako: juk 
chemikas, kuris nori sukur 
ti naują ligi šiol nežinomą 
medžiagą, ayba astrono
mas, kuris vadovaudama
sis ankstyvesniais duomeni
mis, apskaičiuoja kometos 

sireiškimai. Nepaisydama kelią, jos busimosios padė
to kio teiginio priešingumų, . ties laiką ir vietą, ar jie ne- 
bažnyčia laiko tikėjimą ir i tiki žmogaus proto sugebė- 
mokslą neperskiriamai su-ljimu išspręsti tokius sudė- 
sietais ir net teigia, kad tų tingus uždavinius! Be abe- 
dviejų dalykų negalima esą jo, jie turi tikėti, kitaip jie 
atskirti. /iš viso nesidomėtų tokiais

Kokiais argumentais baž- dalykais.
nyčia. siekia nuginčyti tą 
faktą, kad mokslas ir tikė-1 religiniu tikėjimu? Nieko! 
jimas yra nesuderinami! ITodėl, kad mokslininkasre- 

Visų pirma, bažnyčia tei- niiasi realiomis žiniomis ir 
gitų jog ir tikintysis svars- netiki aklais objektyvios 

tikėjimo objektą, tiesos pasireiškimais. Jis 
i, kaip ir mokslas, į yna įsitikinęs, kad proble-

Nuoširdi padėka
Visiems mano giminėms 

ir vietiniams daugams bei 
draugėms už jų didelę pa
galbą man, kuomet sunkiai 
susirgo mano vyras Kazys 
Loppata, reiškiu širdingą 
padėką.

Ligoje daug gelbėjo J. Pi- 
variūnienė, C. Deltuvienė, 
J. F. Deltuvai, J. Stanys, 

' J. Deltuva.
Ačiū d-gui J. Deltuvai už 

pasakymą kalbos išlydint į 
amžiną poilsį.

Labai ačiū draugams ir 
draugėms už puikias gėles 
ir Literatūros Draugijos 
25-ai kuopai už puikią gė-

mus. Mes, materialistai, 
mokslinės pasaulėžiūros ša
lininkai, į r o d o m e, k a d 

| mokslo su tikėjimu suderin
ti negalima, kad jie vienas 
kitam prieštarauja. Misti
kai, tai yra tie, kurie tiki 
paslaptingu n e t a r p i š k u 
žmogaus susijungimu su 
dievu (o tos nuomonės fa
natiškai prisilaiko daugelio 
sektų atstovai), yra įsitiki
nę, kad tikėjimas antgam
tinėmis būtybėmis ir reiški
niais visiškai p a v a d u o j a 
mokslinį pažinimą. Bažny
čia, atrodo, nesutinka nė su 
viena tų pažiūrų . Ji teigia, 
kad reikalingas tiek proti
nis pažinimas, tiek ir ant
gamtiniai reiškiniai bei ap- 

St. Petersburg, Fla
Čia priešdemokratiniai 

lietuviai atidarė savo “New 
Lithuanian Hall.” Sakoma, 
kad įsigijimui pasitąrnavo 
$15,000, kuriuos mirdamas 
paliko Kazimieras Brizas.

Sausio 15 d. čia lietuviški: 
“veiksniai” turėjo parengi 
mą . “Lietuvai vaduoti. 
Kalbėjo teisėjas J. Žiuris iš 
Chicagos. Jis kartojo tą 
patį, ką kartoja jie visi Į 
apie* Lietuvą. Sakė, kad 
buvo nuvažiavęs į Lietuvą, 
buvo Vilniuje, Kaune, kal
bėjo, kad jam jo sesuo 
skundėsi. Sakė, kad Lietu
voje jaunimas jau visai nei
na į bažnyčias. Nieko ne
minėjo apie naujų įmonių 
statymą, apie tai, kad hit
lerininkai buvo baisiai su
naikinę Lietuvą, nieko ne
sakė apie kolūkius. Na, tik 
dolerių. '

Turėjo ir dainų, dainavo 
G. Lipnickienė, o jos vyras 
pianu akompanavo, taipgi 
vietinis choras. Rankų plo
jimu priėmė rezoliuciją, to
kią, kaip jie kiekvieneriais 
metais priima. Sakė, kad 
surinko ,$267 aukų.

Veiverių S.

atskiri re- 
teiginiai 

mokslinių 
tikėjimas 
žiniomis.

Detroit, Mich.
Parengimas

Man kovo 1 dieną, sukan
ka jau 81 metai amžiaus. 
Daug metų einu kasininko 
pareigas LLD 52 kuopoje. 
LLD kuopa nutarė sureng
ti banketą kovo 1 d. svetai
nėje 4097 Porter St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Bus 
skanaus maisto, o tikieto 
kaina tiktai $1.50. Pelnas 
skiriamas Antano Bimbos

Visus ir visas širdingai 
kviečia rengėjai.

J. Leminskas

ODESA, TSRS.—JAV lai
vas “S. S. Exilon” atplaukė 
ir atvežė kviečių. Tarybi
niai piliečiai gražiai priėmė 
amerikiečius. _

to savo tikėjimo 
taigi turi
protinių pažinimų. Ji sako: 
kas tiki, kad dievas yra tri
juose asmenyse, kurių kiek
vienas yra tikrasis dievas ir 
kartu su kitais asmenimis 
turi taip pat vaizduoti tik
rąjį dievą (kaip tatai beat- 

i rodytų absurdiškai!), tas 
,,: svarsto tą- digmą. Tačiau

I panašiai ir žmogus, kuris 
I tiki įvairiais prietaisais, ku- 
| rių bažnyčia nepripažįsta, 
' taip pat juos apsvarsto.
Taigi matome, jog bažny
čios argumentas neišlaiko 
kritikos. Jis jokiu būdu ne
įrodo, kad mokslas yra su
sietas su tikėjimu, o prie
šingai. Suderinamais mes 
juos galėtume laikyti tik 
tuo atyeju, jeigu 
liginio tikėjimo 
nesiskirtų nuo 
teiginių, jeigu 
remtųsi tikromis

Tačiau tikrovė niekada 
nebuvo bažnyčios pusėje. 
Religinis tikėjimas galėjo 
išsilaikyti nuo senovės iki 
mūsų laikų tik dėl to, kad 
žmonės apgaudinėja patys 
save, pasiduoda tik ė j i m o 
iliuzijoms, nukrypsta nuo 
savo proto, logikos, užsi
merkia prieš visus moksli
nius įrodymus, kurie de
maskuoja tikėjimo apgaulę. 
Taip atsitinka, su atsiliku
siu, neapsišvietusiu žmogu
mi ir su tokiu, kuris tiki 
“nekaltu prasidėjimu” bei 
kitomis bažnyčios dogmo
mis.

Kaip tai išaiškinti?
Logiškai taip pat negali

ma suvokti, kodėl bažnyčia 
siekia įrodyti, kad mokslas 
yra suderinamas su tikėji
mu, jeigu ji pati reikalauja 
iš tikinčiųjų, kad jie tikėtų 
stebuklais. Juk pati bažny
čia teigia, kad stebuklas 
yra tai, kas negali būti 
moksliškai išaiškinta. Gir
di, kitaip tai nebūtų ste
buklas. O stebuklais tikin
tysis turi tikėti, nes tai ant
gamtiniai reiškiniai, kurių 
dėl to negalima moksliškai 
neirištirti, nei išaiškinti.

Tuo tarpu mokslas, kuris 
remiasi realiais pagrindais, 
praktika, nepalieka visiškai 
vietos stebuklams, bet ku-

Ankara. — Turkijos karo 
lavai grįžo iš Kipro salos 
srities.

Tačiau, kas čia bendro su

ma, kurią jis sprendžia, yra 
mūsų protui pasiekiama. 
Toks jo įsitikinimas atsira
do iš pažinimo tų faktų ir 
žinių, kuriuos mokslas su
kaupė per ilgą vystymąsi. 
Mokslininkas remiasi di
džiule daugybe stebėjimų 
bei bandymų, tiksliaisiais 
matavimais ‘ bei skaičiavi
mais, visa žmonijos gamy
bine patirtimi. Mokslinin
ko “tikėjime” nėra nė grū
delio tikėjimo antgamtiniu 
pasauliu, taigi jame nėra to, 
be ko jokia religija negali 
egzistuoti. Kai mes sako
me: “Tikiu, kad, išgėrus 
aspirino, man nustos skau
dėjus! galva,” ‘Tikiu, kad 
N. J. yra doras žmogus” 
arba “Tikime, kad įvykdy
sime valstybinį planą” — 
toks mūsų tikėjimas iš es
mės skiriasi nuo religinio 
tikėjimo. Į

Taip sakydami, išrėiškia-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS Moterų Komitetas kviečia 
visus į vaišių (silkių) vakarėlį, ku
ris įvyks šeštadienį, vasario 29 d., 
29 Endicott Street. Pradžia 5:30 va
kare. (16-17)

MIAMI, FLORIDA
Socialis Klubas smarkiai 

ruošiasi prie savo didžiulio 
koncerto, kuris atsibus kovo 
1-mą dieną. Ne visi mes turė- 
jomq progą išgirst dainininkę 
B i r u t ą Ramoškaitę. Šiame 
koncerte mes ją girdėsime.

Teko sužinoti, kad ir iš ki
tų miestų bus daug svečių, ir 
kad visus tinkamai priimti, 
tai Klubo gabios gaspadinės 
ruošia gerus pietus 1-mą va
landą; vėliau koncertas, o po 
to — šokiai.

Kviečia Klubo valdyba.
(15-16)

BROCKTON, MASS.
Montello, Moterų Apšvietos Klu

bas rengia prakalbas kovo-March 7, 
šeštadienį, Liet. Taut. Namo mo
kyklos kambariuose, 8 Vine Street. 
Pradžia 7 vai. vak.

SO. BOSTON, MASS.
Bus prakalba kovo-March 8 Lietu

vių Piliečių Klube, 318 Broadway. 
Pradžia 1 vai. popiet. Tai bus sek
madienio popietė.

WORCESTER, MASS. •
Prakalba atsibus Lietuvių svetai

nėje, 29 Endicott St., 6 vai. vaka
re, sekmadienį. K. Čereškienė _ >

(16-18) 

me savo įsitikinimus, kurie 
remiasi žiniomis, gautomis 
iš medicininės praktikos, iš 
visuomeninių santykių, iš 
mūsų vystymosi dėsningu
mų. Todėl, nagrinėjant tuos 
tris iš kasdieninio gyveni
mo paimtus pavyzdžius, nie
kam neateis į galvą šuabe- 
joti savo “tikėjimo” teisin
gumu. Niekam neateis į 
galvą suprasti šį “tikėjimą” 
religine prasme, kaip aklą 
tikėjimą stebuklais, apsi
reiškimais ir antgamtinė
mis jėgomis.

Kiekvienas, kuris bando 
išvesti iš mokslininko tikė
jimo žmogaus proto galia 
teiginius apie tai, kad tikė
jimas esąs suderinamas su 
mokslu, įrodo tik, kad jis 
taiko žodžių žaidimą. Vie
toj vienos žodžio “tikėti” 
reikšmės (būti tikru, vado
vaujantis patyrimu), jis 
perša kitą, visiškai priešin
gą reikšmę (laikyti ką nors 
tiesa be jokio tikrinimo). 
Tačiau tokia argumentacija 
yra labai abejotina. Kiek
vienas gali ją demaskuoti 
ir atpažinti tiesą.

Apie tai, ko įrodyti 
negalima

Ideologai, kurie norėtų 
priartinti tikėjimą prie 
mokslo, ypač remiasi tuo, 
kad bet kurioje mokslo ša
koje yra ir tokių teiginių, 
kurių negalima įrodyti 
praktiškai, bandymais ar 
stebėjimais, ir juos taria
mai priimame taip, kaip ir 
tikėjimą antgamtiniais 
reiškiniais. ' Tačiau niekas 
ir neneigia, kad kai kuriose 
mokslo srityse yra teiginių, 
kurių šiandien dar įrodyti 
negalima. Tai yra moksli
niai spėliojimai, hipotezės. 
Tačiau netiesa, kad juos 
priimame tik kaip tikėjimą. 
Savo prielaidas, spėjimus, 
hipotezes mokslininkas bū
tinai tikrina. Ir tik tada, 
kai teiginys yra patikimas 
praktikoje, mokslas jau ga
lutinai pripažįsta jį tikru.

Mokslų istorija turi dau
gybę įrodymų. Prisiminki
me nors vieną pavyzdį. Jau 
senovės Graikijos filosofas 
Epikūras paskelbė hipote
zę, jog visi kūnai susideda 
iš nedalomų dalelių, atomų, 
ir kad kiekvienas atomas j

MIAMI, FLA.

KONCERTAS
DAINUOS PIRMĄ KARTĄ MIAMĖJE

Mylimoji Amerikos lietuvių dainininkė —

Birūta Ramoškaite-Mann

Birūta Ramoškaite-Mann

Programoje dalyvaus vietinis Aido Choras 
Vadovystėje Viola Hagerty -

A. ZIGMANT1ENĖ, ST. VAINEIKIS ir SVEČIAI 
Prie rojalio — Aldona KHaučiūnaitė

Koncertą rengia
LIETUVIŲ SOCIALISKLUBAS

Kovo 1-mą diena
Pradžia 3 vai. popiet 

KLUBO PATALPOSE
2610 N. W. 119th St. / Miami, Fla.

turi Savo svorį. Tačiau tik’ 
XVII a .naujų atominių hi
potezių pagrindu pavyko 
išaiškinti daugelį įvairiau
sių fizinių bei cheminių 
reiškinių. Ir vėl po ilgo lai
ko, XIX a. pradžioje, ban
dymų keliu pavyko nusta
tyti cheminių elementų ato
minius svorius. Pirma bu
vo gauti sveiki skaičiai, pa
vyzdžiui, 1 — lengviausiam 
elementui vandeniliui ir 16 
— deguoniui. Tai atrodė 
natūralu, nes tada atomai 
buvo taikomi mažiausiomis 
nnedalomomis mikrokosmo- 
so dalimis, primenančiomis 
plyteles, iš kurių susideda 
kiekviena materija. Tačiau, 
nepaisant šio tariamai ne
ginčijamo -dalyko, moksli
ninkai nepriėmė dar šįteigi- 
nį kaip galutinį. Jie atras
davo įvairių tiksliausio ma
tavimo metodų, norėdami 
pasiekti didžiausio tikslu
mo, matuojant atskirų ele
mentų atominius svorius. Ir 
niauktai mokslininkai įsi
tikino, kad atominis svoris 
išreiškiamas ne skaičiais, o 
sveikais skaičiais su mažo
mis dešimtainėmis trupme
nomis. Pavyzdžiui, deguo
nies atominis svoris yra 
16,00440, o vandenilio — 
1,00800.

Joks elementas nėra 
vienalytis

Nors atomistika gausiais 
tyrinėjimais ir bandymais 
tai patvirtino, atrodė, kad 
naujas faktas — jog ato-' 
miniai svoriai nėra sveiki 
skaičiai—sukrėtė šio moks
lo pagrindus. O kokią po
ziciją užėmė mokslininkai? 
Jie ėmėsi ieškoti priežasčių, 
dėl kurių atsirado toks ne
lauktas rezultatas. Praslin
ko keli dešimtmečiai, kol 
pavyko įrodyti, kad joks 
gamtoje randamas elemen
tas nėra vienalytis. Anuo 
metu tai buvo tie spėlioja
ma. "---- ----- —

Kiekvienas elementas yra 
mišinys kelių atmainų (izo- 
topų), kurios cheminėmis 
savybėmis nesiskiria, tačiau 
turi skirtingus atominiu^ 
svorius. Pavyzdžiui, vann- 
denilis yra dviejų izotopų— 
pročio ir deuterio — miši
nys.

(Tąsa 6-me pusi.)



Ar galima suderinti
mokslą su tikėjimu?

(Tąsa iš 5-to puslapio)
Deuterio atomas yra du

kart sunkesnis už pročio 
atomą. Tačiau paprastame 
vandenyje (kurio molekulė, 
kaip žinome, susideda iš 
dviejų vandenilio atomų ir 
vieno deguonies atomo) yra 
tik 0.02 proc. deuterio. Be 
to. yra dar trečias vande
nilio izotopas — tritis, ku-

sudaro išimtį. Jo atominis 
branduolys turi tik vieną 
dalelę — protoną. Deuterio 
atominis branduolys turi 
dvi daleles — protoną ir 
neutroną, o tričio atominį ^yks vasario ^7 ci., Hotel būtu gražin I
^ndUO1L:^a^ArZS„?^!-Diplomat( 108 W. 43 St. h1 7ie papildT k’U

Visi kviečiami būti 
svarbiame mitinge

New Yorke įvyksta įvai-minalistai saugiai gyvena, 
rių tautų pastangomis ruo-, Tokių ir tarp lietuvių kele-
šiama masinė demonstraci- ■ tas maišosi.
ja prieš hitlerinius karo kri-1 T kad pareikaiauti 
minalistus. _ Demonstracija : vyriausybgs kad naciniai 

į įvyks vasario 27 d., Hotel
lėlės — vienas protonas ir 
du neutronai. Kadangi ato
minis branduolys yra toks 
sudėtingas, reikia tam tik-

• • 111“ 1rio atominis svoris yra 3, ros energijos dalelėms ato- 
tačiau, šis izotopas sutin- mo branduolio viduje tam 
karnas labai retai. Jo kie- j tikroje sąsajoje išlaikyti, 
kis vandenyje matuojamas I Pastarieji tikslūs skaičiavi-

mai įrodė, kad kaip tik dėl 
to bet kurio izotopo (išsky
rus tik urotį) atominis svo
ris išreiškiamas sveiku skai
čiumi su dešimtaine trup
mena.

Vien iš to pavyzdžio ga- 
: ryšys

procentais, kuriu skaitikly
je yra 1. o vardiklyje 1 su 
20 nulių!

Atsirado nuomonė, esą 
jau yra išaiškinta, kodėl 
atominio svorio negalima 
išreiškšti sveikais skaičiais. įjma prieiti išvadą: ryšys 
Atominius svorius gauname t £arpe mokslo ir jo teiginių 

'U’a iš esmės kitoks, negu 
’arp religijos ir jos teigi
niu. Religija savo teiginių 

, sakydama, jog 
iie, kaip dievo dovana, yra 

. Fan-

iš to elemento izotopų ato
miniu svorių. Tačiau tiks
liausi matavimai parodė 
kad ir grynųjų izotonu ato- i aeįįkrina 
miniai svoriai taip pat vr? L“ 
skaičiai su mažomis dešim- amžini ?ir nekintami, 
tainėmis trupmenomis. Net |tastinį, iliuzini pasaulio 
ir šis nuostabus atradimas , vajzcĮą jį laiko tikruoju, 
neprivertė mokslininkus su- Mokslas, kaip matėme iš 
stoti mirties taške. Jie ėmė patiekto pavydžio, niekada 
vėl ieškoti. Paaiškėjo, kad | 
beveik visa atomo masė 
(svoris) yra sutelkta jo 
branduolyje. O juk atomo 
branduolvš yra labai sudė
tingas. Jis susideda iš dvie
ju rūšių dalelių, kurių ma
sės yra beveik vienodos, — 
iš protonų, turinčių elektri
ni krūvi, ir neutronų, 
elektrinio krūvio neturin
čių. Tik protis—lengviau
sias vandenilio izotopas — i

nepasitenkina pasiektomis 
žiniomis, nuolat jas tiria, 
papildo ir patikslina naujų 
tvrinėjimų pagrindu. Todėl 
tikėjimas ir mokslas nieka
dos negalės susijungti, jie 
visada bus^priešingi. Visa
da liks teisinga, kad ne re
ligija, o tik mokslas gali su
teikti tikrų žinių apie pa
saulį, apie jo dėsningumus 
ir vystymąsi.

Iš “Priroda a spoločnost”

Pranas Mašiotas
(100-osioms gimimo metinėms)

Vargu ar atsirastų žmo
nių, kurie, lankydami lietu
višką mokyklą, būtų nesL 
mokę iš Prano Mašioto va
dovėlių ar neskaitę jo kūri
nių. šis nepavargs t a m a i 
darbštus žmogus, mokėjęs 
taupyti kiekvieną savo gy
venimo minutę, nuvarė di
delį lietuvių Jiaudies švieti
mo ir kultūros kėlimo barą. 
Jo leidinių sąraše yra apie 
140 pavadinimų. Jis parašė 
dvylika matematikos ir fi
zikos vadovėlių, išleido 31 
originalių ir 58 verstinės 
vaikams skirtas knygeles. 
Daugelis vaikų mokėsi iš jo 
“Ašakaičio abėcėlės.”

Prano Mašioto gimtinė— 
Pūstelninkų kaimas buvu
siame Bubelių valsčiuje, Ša
kių apskrityje. Jis gimė 
1863 m. gruodžio mėn. 19 
d. valstiečių šeimoje. Mo
kėsi Kudirkos Naumiesčio 
pradžios mokykloje, o pas
kui su Marijampolės (da
bar Kapsuko) gimnazijos 
pažymėjimu įstojo į Mask
vos universitetą, kurį baigė 
1887 m. Kartu jis lankė 
prof. Fortunatovo lietuvių 
kalbos paskaitas, nes teisin
gai manė, kad kiekvienas 
liaudies švietėjas turi gerai 
mokėti gimtąją kalbą.

Dirbdamas prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Lomžoje, 
Rygos mokyklose, P. Ma
šiotas nenutraukė ryšių su 
gimtuoju kraštu. Dar XIX 
a. pabaigoje jis pradėjo 
bendradarbiauti “Aušroje,” 
“Varpe” ir iškilo kaip žy
mus publicistas, liberalinės- 
buržuazinės krypties veikė
jas.

Buržuazinėje Lietu v o j e 
Pranas Mašiotas susirūpino 
švietimo reforma. Norėda
mas jį padąryti prieinames
nį liaudžiai, parengė nau
josios mokyklos sistemos 
projektą, prieš kurį griež-

draugus, kaimynus ir pa-

Pradžia 7 vai. vakare.
Europoje jau ne vienas V 

karo kriminalistas buvo at- j n*į 
pažintas ir teismui atiduo-' 
tas. Net Vakarų Vokietijo- j 
je, kur jų buvo nemažai pa- j 
sislėpusių, daugelis papuo- karo kriminalistus kviečia 
la į teismo rankas. Bet visus ir visas demonstraci- 
Jungtinėse Valstijose kol -joje dalyvauti, 
kas iš Europos atbėgę kri-1

minalystę, šaukiama ši de-1 
'monstracija. Demokrati
niams lietuviams taipgi 
svarbu joje dalyvauti.

Lietuvių Komitetas prieš

Velionė tapo parvežta į 
Veroną ir ten pašarvota. 
Šermenyse dalyvavo daug 
žmonių. Kadangi daktaras 
yra vedęs kitatautę, tai kai 
abiejų pusių giminės ir 
draugai suėjo, šermenys 
buvo labai skaitlingos, 
tarptautinės. Nemažai da
lyvavo ir daktarų.

Velionė skendėjo daugy- 
I beje gražiausių gėlių ir at
rodė ne mirusi, o tik at-

Rep.

JAUNUOLIS NUSIŠOVĖ 
BANKE

New Yorkas. — N. A. 
Hernandez, 18-os metų jau
nuolis, atėjo į First Nation
al banką, Broadway ir 111 
St., ir grasidamas ginklu 
pareikalavo policininko P. 
Smitho “mesti revolverį” 
pirm jis suskaitys tris. Po
licininkas metė ginklą, tada 
jaunuolis piats nusišovė.

APIE NEW YORKO 
NEŠVARŲ ORĄ

New Yorkas. — Keli JAV 
senatoriai, jų tarpe E. S. 
Muskie, iš Maine valstijos, 
lankėsi New Yorke. Buvo 
iškeltas klausimas apie 
miesto nešvarų orą.

Miesto majoras Wagne- 
ris sakė, kad miesto valdy
ba viską daro, palaikymui 
švaros, bet iš New Jersey 
fabrikų vėjas pučia dvo
kiantį, suterštą orą.

Palydėjo ją 10 pilnų au
tomobilių į nesektantiškas 
kapines, į Hanover, N. J., 
pas jos vyrą Edvardą, ku
ris yra miręs prieš keletą 
metų. Atsisveikinimo žo
džius tarė siu žodžiu au
torius šermeninėje, o kapi
nėse H. J. Burke.

Palydovai buvo pakviesti 
daktaro Baziliausko rezi
dencijoje ir puikiai pavai
šinti.

Baziliauskai buvo seni j 
Amerikos gyventojai. Lie
tuvoje jie paėjo jis iš pa
prūsės, o ji iš Dzūkijos. 
Jie buvo pavyzdinga šeima, 
pritarianti darbininkų ju
dėjimui ir nuolatiniai “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai 
ir visų parengimų lankyto- ■' 
jai. |

Lai buna jiems amžina j

A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

Sekančios aukos gautos 
per “L.” raštinę ir per ma
ne asmeniškai. Aukojo —

Peter Gudelis, St. Pe
tersburg, Fla.......... !,

Geras Draugas, Scran
ton, Pa. • •................  10.00

P. V. Gasparienė, Grand 
Rapids, Mich. . •....... 10.00

K. Motejūnienė, Fair
lawn, N. J.................  10.00

Michael ir Lucy Jonis, 
Portland, Oregon .. . 5.00

Zigmas Ramanauskas, 
Detroit, Mich. ........ 5.00

Mary Abraitienė, Phi
ladelphia, Pa. •.

Jonas Shagas, 
Oakdale, Pa. ...

Anna Norkus, Detroit, 
Mich. ... •.................. 2.00

Po $1: Senas parapijonas 
ir M. P., Brooklyn, N. Y.

Viso $153. Pinigai per
duoti A.B. Gynimo Komite- 

i’ ’ tui. Prašome viršminėtu 
reikalu aukas siųsti čekiais 
ar money-orderiais B. Ker- 
šulienės vardu, ir adresuo
kite: A. B. Gynimo Komite
tas: 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 11417.

Dar daugiau dėmesio 
TSRS žemės ūkiui 

Maskva. —Tarybų Sąmn^ 
gos Komunistų partijos 
Centro 'Komiteto posėdyje 
nlačiai buvo diskusuota

$100.0011963 metv

5.00

4.00

7 '

Pamatinę kalbą sai$ė TĮSRS 
premjeras 
įvairių sumanymų j 
Žemės ūkio ministras"!. T.

i Volovčenko.
Šiemet bus daugiau įtre- 

šiamas kiekvienas žemės 
fhektaraSy-J^ad iš jo suimtų 
daugiapZgrūdų. Užsimota 
Atlikti platūs darbai žemės 
drėkinimui ir, kur reikia, 
nusausinimui.

Chrušč'įovįs, o 
eikė

PROPAGANDA
Washingtonas.— Respub

likonu 
laimėti 
kimus, 
kaištų 
administracijai. Numato
ma, kad nei patys respub
likonai negalėtų pravestųjų 
siūlomos “kietos” užsienio 
politikos, bet jie ją siūlo.

žmonių, — rašo P. Mašio
tas knygoje “Išradėjai ir 
išradimai,” — atsiranda ■ ne
paprastų, kurie išsiskiria iš 
kitų tarpo savo ypatingu 
gabumu, darbštumu, drąsa, 
ištverme ir kitomis nekas
dieninėmis ypatybėmis. 
Kai paprastas žmogus bren
da per gyvenimą galvą nu
lenkęs, savo kasdieniniais 
rūpesčiais pasitenkindamas 
arba kitais dorais ar nedo
rais būdais vaiko pinigą, vi
sokius sma gurnus, čia 
džiaugiasi tuščiais niekais, 
čia niurna nepatenkintas 
gyvenimu — nepaprastieji 
žmonės, savo žvaigždės ve
dami, eina visa jėga prie 
tikslo ir laimi. Jie laimi ne 
sau, bet žmonijai, laimi ne 
kokį niekniekį, bęt tikrą 
brangenybę. Jei, eidami į 
savo tikslą, žūva, tai žūva 
garbingai.”

Netikėta mirtis humanis
tą — vaikų rašytoją— už
klupo prie rašomojo stalo. 
Jis mirė 1940 m .rugsėjo 
mėn. 14 d. Kaune. P. Cvir
ka, Lietuvos rašytojų var
du tardamas atsisveikinimo 
su velioniu žo^į, pažymėjo, 
kad “bus su atsidėjimu mi
nima Prano Mašioto auklė
jamoji - literatūrinė veikla, 
tarnavusi liaudies pažan 
gai.”

Ir iš tiesų respublikos 
žmonės, labai vertinantys 
progresyvųjį palikimą, do-, 

tą gamtą nugali ir pajun- i misi Prano Mašioto darbais 
gia tarnauti savo tikslams, ir kūryba. Keturi tarybi- 
Pasaulio ir žmogaus evoliu- niais metais išleisti jo raš- 
cija pavaizduota mokslo tų rinkiniai puošia mūsų 
šviesoje, kas griežtai prieš- bibliotekų lentynas, atskiri 
taravo klerikalų brukamam 
į mokyklas teologiniam 
žmogaus kilmės aiškinimui.

Rašydamas biografines 
Apybraižas apie mokslo vy
rus, 
kad 
kai 
gui 
savo 
vei kelti.

tai .pasisakė klerikalinio, 
arįstoki'atinio ir fašistinio 
auklėjimo gynėjai. Tačiau 
Pranas Mašiotas klaidingai 
galvojo, kad mokykla taria
mai galinti būti už politikos 
ribų. Jis pats tuoj pamatė 
tautininkų ir klerikalų veid
mainystes švietimo srityje. 
Kadangi P. Mašiotas nepa
taikavo jiems, greit turėjo 
pasitraukti iš atsakingų 
pareigų Švietimo ministeri
joje.

Nuo 1929 m. Pranas Ma
šiotas paskiria savo plunks
ną vien vaikų literatūrai. 
Tuo metu jo gausioje kū
ryboje išsiskiria trijų žan
rų kūriniai: mokslo popu
liarinimo apsakymai, istori
niai bei biografiniai vaizde
liai ir grožinė proza.

Jo kūryboje ryškios pa
žangiosios idėjos: mokslo, 
švietimo, humanizmo, dar
bo žmonių interesus atitin
kančios moralės ir etikos 
propaganda. Vei k ė j a i — 
vaikai — jo knygose darbš
tūs, geros širdies, mylį sa
vo gimtąjį kraštą žmonės.

Moksliniai-grožiniai kūri
niai skiriami vaikų proto 
lavinimui, jų mokslinės pa
saulėžiūros for m a v i m u i. 
Vaikai nuo praktinio stebė
jimo vedami į mokslo pa
saulį, rodoma, kaip žmogus

P. Mašiotas pabrėžia, 
mokslas ir mokslinin- 
turi tarnauti ne pini- 
kalti, bizniui varyti, o 
tautos, žmonijos gero- 

“Tarp daugelio

kūriniai paplito elemento- 
riuose, chresto mafijose, 
diktantų ir atpasakojimų 
knygelėse. P. Mašioto var
das šiandien minimas ne 
tik Lietuvoje, bet ir tarp 
žymiausiųjų Tarybų Sąjun
gos tautų pedagogų.

V. AURYLA 
Vilniaus Pedagoginio 
instituto dėstytojas

Pasimatysime Kovo 
Aštuntosios minėjime

Praėjusiam Moterų Klu
bo susirinkime plačiai buvo 
apkalbėtas Kovo Aštunto
sios p a r e n g i m a s, kuris 
įvyks kovo 8 d., sekmadienį, 
Schwaben Hall, 474 Knick
erbocker Ave., Brooklyne, 
3 vai. po pietų.

Kiek teko išgirsti, mūsų 
Klubo narė, Mildred Stens- 
ler, deda visas pastangas 
suruošti gerą pusvalandį 
koncertinės programos, ku
rioje dainuos Aido Moterų 
Choras, visas Aido Choras 
ir veikiausia bus solistų, 
duetų, kvartetų. Apie tai 
pranešime vėliau.

Įžanginę kalbą duos Ieva 
Mizarienė, d angliškai kal
bės Annette Provinzano, 
sekretorė ateivių gynimo 
komiteto. Taipgi bus ir 
eilių, pritaikintų šiam mo
mentui, kurias skaitys klu- 
bietės. _ . . _

Kviečiame visus dalyvau- cius kriminalistus. Turėsiu Grybas parodys trumpą 
ti, o mes duodame žodį, kad būti Bostone, Pittsburghe, įdomų filmą, gautą iš Lie- , Wilcox, buvęs 
dėsime pastangas iš savo Cįevelande ir būsiu jūsų tuvos.

partija, siekdama 
prezidentinius rin- 
daro visokių prie- 

Demokratų partijos

KLAIPĖDA STATOSI
Plati asfaltuota magist-

L. Kavaliauskaitė į ra|g bėga į naująjį uosta-
miesčio gyvenamąjį rajoną.

|Sį šeštadienį pasimaty- Klaipėdiečiai pavadino j*

ramybė šaltoj žemelėj, o jų j Sime SU prof. Kubilium ! ploči 
artim i e s i e m s — nuošir-: nlatū
džiausią užuojauta.

Ignas

Taikos prospektu. 48 pėdų 
Jocio važiuojamoji dalis, 

platūs šaligatviai, takelis
Už dienos kitos pas mus dviratininkams, gazonai.

j atvyks iš Chicagos prof. B. Tokios gatvės dar ne/iuvo 
, i F. Kubilius. Ketvirtadienio ; Klaipėdoje.

j vakare (vasario 27) jis da-
i ly vans anti nacinėje de-
i monstracijoje 'Hotel Diplo-
i mat.
I Šio šeštadienio vakare

, Lietuviu antinacinis komi-

A. Bimbai
Gerb. Drauge!

Gal esate informuotas
kad esu pasiruošęs kelionei, tetas prof. Kubiliui rengia 
Tikslas yra inspiruoti ir su- ■ prakalbas “Laisvės” salėje, 
megzti komitetus prieš na-, Ozone Parke. Be to, Jonas

pusės padaryti šį pobūvį į parengime, vasario 27-tą d. 
tikrai ypatingu, įdomiu.

Vaidyba
Hotel Diplomat. Apie tai 
susirašiau su gerb. P. Ven
ta. •

Mums yra džiugu, 
jūs reikalaujate JAV 
džios ištremti nacinius 
minalistus.

Siunčiu jums' mūsų 
žytį biuletinuką. Jis nėra 
tobulas. Tačiau mes dė
sime visas pastangas pada
ryti ji didesniu ir tobules
niu. Nors komitetas mane 
paskyrė jo ' redaktoriumi, 

ir šią žiemą ji nuo šalčių bet prie jo techniško darbo 
porai mėnesių pabėgdavo į neturėjau progos prisidėti, 
šiltąją Floridą. Po kelių Tame biuletine atžymėta, 
dienų jos išvažiavimo dak- kad gen. de Cumont pavel- 
taras gavo žinią iš Flori- dėjo gen. Adolpho Heusin- 
dos, kad jo motina mirė. į gėrio postą Vašingtone. Jūs 
Sakoma, kad Baziliauskie- žinote, kas tas nacis gene- 
nė su savo drauge rengėsi rolas buv.Q^ ir tupėjo Pen- 
eiti į pajūrį; bet ji pasi- tagone. Jis’* buvo privers- 
skundė, kad prastokai jau-] tas rezignuoti iš darbo ir 
čiasi ir eisianti prigulti. Jos 
draugė įėjusi į kambarį pa
žiūrėti, tai Baziliauskienė 
paprašiusi, kad ji atidarytų 
langą,7 nes ji jaučianti sto
ką oro. Kiek vėliau jos 
draugė vėl įėjo pažiūrėti ir 
Baziliauskienę rado jau mi
rusią ...

Jos sūnus daktaras prieš 
motinai išvažiuojant į Flo
ridą pasiuntė ją peršviesti 
X-ray aparatu. Pranešta, 
kad jo motinos sveikata 
esanti geroj tvarkoj. Jis 
taipgi radęs jos sveikatą 
geroj padėtyj, tik kraujo
spūdis aukštokas, kas pas 
ją būdavo visuomet ir nuo 
ko ji vartodavo vaistus. 
Sūnus daktaras mano, kad 
jai kraujas išsiliejo ant 
smegenų ir atėmė jai gy
vybę. Prieš keletą metų 
panašus dalykas ištiko ir 
jos draugę Kalakauskienę, 
taipgi Floridoj.

Suprantama, tokia staigi 
mirtis labai pritrenkė jos 
sūnų, šeimą, gimines ir

Mirė J. Baziliauskienė
VERONA, N. J.

i.

Vasario 18 dieną palaido
jome Julę Baziliauskienę, 
motiną daktaro Vytauto 
Baziliausko, gyvenusią Ve
rona, N. J.

Šermenys įvyko labai ne
tikėtai. Kaip visuomet, taip

kad 
val- 
kri-

ma-

Tame biuletine atžymėta,

grįžti į Vokietiją. Mes kė
lėme daug protestų prieš jį, 
kodėl jis sėdi Vašingtone ir 
diktuoja NATO karinėms 
jėgoms, imdamas riebią al
gą nuo JAV piliečių. Tie 
protestai ir peticijos visgi 
paveikė mūsų valdžią. A- 
pie. tai mes gavome auten
tišką žinią.

Biuletinis p e r s t a t o, ko 
mes norime atsiekti, keliant 
protestus prieš Vašingtono 
pareigūnus, kam jie užlaiko 
nacius 
šalyje.

Mes 
lėtinio 
visur ir visiems, šis biule
tinis yra tik pradžia mūsų 
darbo. /

Dalyvausiu jūsų susirin
kime šeštadienį, vasario 29.

B. F. Kubilius 
Chicago, Ill.

kriminalistus mūsų

siuntinėsime to biu- 
tūkstančius kopijų

Washingtonas. — Senatas 
ruošia naują įstatymą kvie
čių pardavimo ir jų išveži
mo reikalais.

Prieš trejetą metų čia 
dar plytėjo laukai. Bet at
ėjo statybininkai, ir vienas 
šalia- kito ėmė rikiuotis bal
tų plytų keturaukščiai, pen
kiaaukščiai gyv e n a m i e j i 
namai.

New Yorkas.— Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė G. S.

i “The New
i York Herald Tribune” gas- 

Tai bus gera proga su- padorius.
sipažinti su prof. Kubilium, !
pirmu kartu čia atvykstan
čiu pasakyti mums prakal- tane, viename iš penkių 
bą, pasitarti su šiuo anti- New Yorko dalių, gyvena 
fašistiniu veikėju. Jis pla- 397,100 negrų, Bronkso d. 
čiai veikia tarptautiniame lyje apie—500,000. ■

New Yorkas. — Manhat-

a-

ir lietuviškame antinacinia- 
me judėjime. Jis yra anglų 
kalba leidžiamo antinacinio 
biuletenio redaktorius.

Tad nepamirškime vasa
rio 2P d. Būkime prakalbo
se. Pradžia 7 vai. vaakre.

Rep.

Washingtonas.—Jau net 
komercinės spaudos kolum- 
nistai klausia: “Kur pre
zidento John šono karas 
prieš skurdą, kurį jis kq|i- 
no vesti?”

Londonas. — Anglija pri
pažins Zanzibaro valdžią.

Kairas. — Atvyko penki 
Prancūzijos parlamento 
nariai.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbus
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviu-Anglu Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Laisve (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 25, 1964




