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KRISLAI
Elizabeth Gurley Flynn 
JAV Komunistų partijai 

45-eri metai
A. Šernas ir “Keleivis” 
Nudardėjo! . .

— Rašo R. Mizara —

Įžymioji amerikietė komu
nistų vadovė Elizabeth Gurley 
Flynn per pora metų kovojo 
JAV teismuose už tai, kad 
binų atsteigta jai ir visiems 
kitiems “nužiūrėtiesiems” tei
sė keliauti į užsienį. Eliza- 
betha tą kovą ir laimėjo.

Gavusi pasą, ji nuvyko į 
Europą, į Tarybų Sąjungą ir 
kitas šalis, kur dideliais eg
zempliorių tiražais spausdina
mos jos knygos.

Viešėdama Maskvoje, Eliza
beth Gurley Flynn atšventė 
savo 74-rių metų gimimo su
kaktį. Įvykis buvo atžymė
tas iškilmingai.

O kadangi. rugsėjo mėnesį 
^ukanka 45 metai, kai buvo 
įkurta JAV Komunistų par
tija, tai ta proga ši veikėja 
parašė “Pravdai” straipsnį.

Ką gi Elizabetha sako?
Dienraščio “New York 

Times” korespondentas Mask
voje cituoja:

—Mūsų partija deda visas 
pastangas Įtikinti tuos žmo- 
nfL. kurie yra jos Įtakoje, kad 
Goldwateris būtų nugalėtas.

Ten pat straipsnio autorė 
teisingai priminė ir tą liūdną 
faktą: Kinijos komunistai 
stoja už tai, kad Goldwateris 
būtų išrinktas prezidentu, nes, 
girdi, kas bloga Jungtinėms 
Valstijoms, būtų gera Kini
jai. . .

Nejaugi Kinijai būtų nau
dingas atominis karas?!

(Priminė straipsnio autorė ir 
tai, kad tie, kurie neseniai 
Harleme, laike riaušių, siekė
si savitų avantiūrų — iš JAV 
Komunistų partijos pašalintie
ji elementai — vykdo Kinijos 
komunistų politiką.

♦MAtšventusi savo gimtadienį, 
pasakiusi, ką turėjo pasakyti, 
įžymioji kovotoja amžinai už
merkė savo akis.

Rugsėjo 1 d. Maskvoje įvy
ko mitingas JAV Komunistų 
partijos keturiasdešimtpenk- 
tosioms metinėms atžymėti. 
Ten buvo ir įžymus ameri
kietis, Elizabethos bendražy
gis, d-ras Herbert Aptheker. 
Jis pasakė:

—Mūsų partijai, kuri vei
kia pačioje kapitalizmo tvirto
vės širdyje, šitie 45-ieji metai 
buvo sunkūs, audringi. . .

Šventa tiesa!
Jokia kita politinė partija 

r<ūsų šalies Istorijoje nepakė
lė tiek baisių smūgių, kiek jų 

pakėlė Komunistų partija. Ta
čiau ji gyvuoja, veikia, ragina 
amerikiečius kovoti už taikos 
pasauly išlaikymą, už pilieti
nes teises, už šviesesnį liau
džiai rytojų!

Beje, d-ras H. Aptheker yra 
autorius keleto istorinių vei
kalų, išverstų į kitas europi
nes kalbas.

“Laisvėje” buvo rašyta, jog 
Lietuvoje reformatorių vysku
pas A. Šernas, sulaukęs 80 
metų amžiaus, metė religiją ir 
padarė viešą pareiškimą, kad 
jis—ateistas.

Socialdemo kratų organui 
“Keleiviui” tai nepatiko. Esą, 
A. šerno galvojimas “nėra 
A'eiko galvojimo vaisiu*.”

Dabartiniam “Keleivio” re
daktoriui Sondai - Sondeckiui 
“sveikas galvojimas” yra toks, 
kuris verčia žmogų tikėti bur
tais, kuris žmogaus protą 
varžo, pavergia. Neveltui 
man aną dieną vienas Brook
lyn© lietuvis socialdemokra-

Škotijos lietuvių žodis iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus

Mirė įžymi JMV 
komunistų veikė

<

Tar. komunistų sveikinimas
Jungt. Valstijų komunistams

Vilnius. — Šiomis dieno
mis Vilniuje lankėsi škotie- 
čiai lietuviai Kazys Brike
lis, Feliksas Bartkus ir Jo
nas Papilauskas. Išvykda
mi jie padarė tokį pareiški
mą:

—Mes labai laimingi, tu
rėję galimybę aplankyti jū
sų gražųjį kraštą. Niekada 
neužmiršime šios kelionės 
ir tų puikių įspūdžių, ku
riuos patyrėme jos metu.. 
Mus visus nustebino pažan
ga, kurią padarė Lietuva 
liaudies ūkio ir kultūros 
frontuose. Jūsų sistema 
įgalino Lietuvą tapti išsi
vysčiusiu, pažangiu, moder
niu kraštu, kuris gali su
teikti visiems savo pilie
čiams sąlygas gerai ir gra
žiai gyventi.

Mus nustebino jūsų nau
jų gyvenamųjų namų kvar
talai, naujos moderniškos 
gamyklos, švarūs, žalumy
nuose. skendentys miestai, 
iš pelkių atkovoti laukai, 

Darbo unijos už vykdymą 
Civilinių teisių įstatymo

Washingtonas. — Praė- j publikonų partijos kandida-
šią savaitę čionai įvykusia
me AFL-CIO unijų vadų 
susirinkime buvo plačiai 
kalbėta apie pravedimą gy- 
veniman nesenai priimto 
Civilinių teisių įstatymo. 
Susirinkime dalyvavo 250 
unijų vadų iš visų Ameri
kos kampų. Taipgi susirin
kime dalyvavo negrų Naci
onalinio Apšvietos susivie
nijimo sekreto r i u s Roy 
Wilkins ir kalbėjo apie įsta
tymo vykdymą.

Susirinkimas nutarė im
tis plačiausių žygių. Reikia 
žinoti, kad daug baltųjų 
darbininkų bijo, jog jie bus 
atleisti iš darbo, o į jų vie
tas pastatyti negrai darbi
ninkai. Vienas vajaus tiks
lų yra juos įtikinti, kad 
įstatymas tokio jiems pavo
jaus nesudaro. Kaip žinia, 
visokio plauko reakcinin
kai su Goldwateriu prieša
kyje kaip tik tokią gąsdini
mo propagandą sušilę veda 
tarp organizuotų darbinin
kų ir tuo siekia juos laimėti 
lapkričio rinkimuose res-

tas sakė:
—Mūsų Sonda visomis ketu

riomis nudardėjo pas klerika
lus.

Kadaise “Keleivis” buvo 
aštriai laisvamaniškas laikraš
tis; Sonda jį pavertė vergiškai 
klerikališku.

Kažin, ką dabar galvoja St. 
Michelsonas ?

O beje, “Keleivis” dejuoja, 
kad “lietuvių diena” Pasauli
nėje parodoje “davė nuosto
lių, rengėjai yra ‘skylėje’...”

Tariamoji “lietuvių diena” 
buvo nieks daugiau kaip kle
rikalų propagandos diena.

Kodėl jos rengėjai “yra 
skylėje” ?

Todėl, kad renge “veiks
niai,” kurių kišenes yra sky
lėtos.

kuriuose matėme naujau
sias žemės ūkio mašinas. 
Mes žavėjomės didžiu rūpi
nimusi jaunąja karta. Jį 
jūs įrodėte, įsteigę tokią 
daugybę vaikų darželių, 
lopšelių, pionierių stovyklų. 
Mes džiaugėmės matydami, 
kaip čia rūpinamasi žmo
nių sveikata.

Grįžę j Škotiją mes pla
čiai papasakosime ten gy
venantiems lietuviams apie 
šią savo viešnagę. Tikimės, 
kad tai paskatins dar dau
giau Škotijos lietuvių ap
lankyti savo klestinčią gim
tinę, patiems pamatyti čia 
įvykusius milžiniškus paki
timus.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie šios kelionės 
metu mums padėjo kuo 
daugiau pamatyti ir sužino
ti apie tėvų kraštą.

Širdingai linkime Lietu- 
v o s žmonėms sėkmingai 
žengti jų pasirinktu keliu, 
pasiekti užsibrėžtą tikslą.

tams.
Darbo federacija rengia

si išleisti ir paskleisti 3,- 
000,000 lapelių, kuriuose iš
aiškinama darbiniu k a m s 
tikroji Civilinių teisių 
įstatymo prasmė.

Susirinkimas ragina, kad 
visuose darbo unijų valsti
jų bei miestų komitetuose, 
taip pat pačiose unijose bū
tų sudaryti specialūs komi- ] 
tetai, kurie ranka rankon 
su visomis kitomis civilinių 
teisių grupėmis darbuotųsi. 
Jie turi siekti ramiu būdu 
pravesti gyveniman įstaty
mo reikalavimus.

Prie AFL-CIO priklauso 
131 unija su apie 13,000,000 
narių. Susirinkimas pata
ria, kad kiekviena unija tu
rėtų Civilinių teisių įstaty
mo pravedimui direktorių. 
Jo pareiga sumobilizuoti vi- 
są uniją įstatymo įvykdy- 
mui.

Tikimasi, kad šis didelis 
organizuotų darbininkų va
dovybės susirūpinimas Ci
vilinių teisių įstatymo įvyk
dymu labai palengvins vi
sam Amerikos visuomenės 
persitvarkymui.

NELEIDŽIA DARYTI JŲ 
LAVONŲ SKRODIMĄ

Philadelphia, Miss.—Vie
tinė valdžia neleidžia daryti 
skrodimą trijų žuvusių už 
civilines teises kovotojų la
vonų. Tyrinėjimo atradimai 
tebelaikomi slaptybėje. Nie
ko nepadaryta suradimui 
žmogžudžių.

Nikosia. — Kipro respub
lika pasiuntė deleg a c i j ą į 
Tarybų Sąjungą prašyti pa
galbos prieš turkų užpuoli
mus.

Maskva. — Rugsėjo 5 d. 
čionai mirė Jungtinių Vals
tijų Komunistų partijos 

i pirmininkė Elizabeth Gur
ley Flynn. 'Velionė buvo

Premjeras Chruščiovas vyks 
į Vakarų Vokietiją

Bona. — Vąkarų Vokieti
jos premjeras į Liidwig E!r- 
hard paskelbė; kad greitoje 
ateityje Vokietijoje lanky-, 
sis Tarybų Sąjungos prem
jeras Nikita Chruščiovas. 
Vizitas gal tęsis tik penkias 
dienas. Lankymosi laikas 
dar nepaskirtas. Tai bus 
padaryta abiejų šalių susi
tarimu. Taipgi dar nepa
siųstas oficialus pakvieti
mas.

Spėjama, kad vizitas pra
sidės su gruodžio 1 diena. 
Bet gali būti ir atidėtas iki 
ateinančių metų balandžio 
mėnesio.

Kipro valdžia atsisako 
atšaukti kaltinimą

Nicosia. —Jungtinių Val
stijų valdžia prisiuntė rei
kalavimą, kad Kipro val
džia atšauktų kaltinimą 
prieš Ameriką ir Angliją, 
kad šios šalys esančios at
sakingos už Turkijos už
puolimą iš oro ant Kipro.. 
Bet Kipro valdžia su Maka- 
rijumi priešakyje atmetė 
reikalavimą. Ji laikosi savo 
pareiškimo, kad be Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
talkos Turkija nebūtų drį
susi Kiprą užpulti.

Santiago, Čilė. — Socia- 
listų-komunistų lia u d i e s 
fronto kandidatas į prezi
dentus Salvador Allende 
sako, kad jeigu jie laimės 
rinkimus, tai stengsis Čilę 
pasukti į neitrališką pozici
ją tarptautinėje politikoje. 
Allende kalbėjo 350,000 
žmonių miniai.

Londonas. — Anglų Cu- 
nard laivų linija parduos į 
metalo laužą keleivinį “Au- 
senia” laivą. “Ausenia” yra 
14,000 tonų įtalpos, 40 metų 
senumo.

plačiai žinoma visame pa
saulyje.

Flynn gimė 1890 metais, 
Concord, N. H. Ji nuo 
pat jaunų dienų veikė pro
gresyvių judėjime, ypatin
gai darbo unijose. Kada 
Flynn įstojo į JAV Komu
nistų partiją, tai visą savo 
energiją atidavė partijos 
veiklai už darbo žmonių 
reikalus. Daug kartų buvo 
areštuota ir teisiama už 
darbininkišką veikimą.

Mirė sulaukus 74 metų 
amžiaus. Maskvoje jos pa
laikai buvo kremą tu o t i, 
Raudonojoje aikštėje atlai
kytas gedulingas susirinki
mas, o jos pelenai bus par
vežti į Jungtines Valstijas 

..ir palaidoti Waldheim kapi- 
I nėse Chicagoje. Apie ve
lionės gyvenimą ir veiklą 
vėliau bus parašyta.

Reikia atsiminti, kad V. 
Vokietijos premjeras Ade- 
naueris lankėsi. Tarybų Są
jungoje 1955 metais. Tad 
dabartinis Chruščiovo atsi
lankymas bus lyg ir “atsi
lyginimas”. Paprastai taip 
daroma tarp valstybių gal
vų.

Aišku, kad lankymosi 
metu Chruščiovas ir Erhar- 
das tarsis apie santykius 
tarp V. Vokietijos ir Tary
bų Sąjungos.

Bbnos valdžia prašys 
Amerikos ir Anglijos užgy- 
rimo kvietimui Chruščiovo. 
Pasitarimas jau eina.

Gąsdina atsilyginimu 
baltiesiems

Leopoldville, Kongas.—Iš 
miesto Stanleyville, kurį 
yra užėmę sukilėliai, suki
lėlių vadas Nicolas Olenga 
pasiuntė Jungtinių Tautų 
sekretorius Thant laišką. 
Laiške sakoma, kad Stan- 
leyvilėje. yra laikoma 500 
baltųjų užstatais. Jeigu bus 
leista Čiombei iš lėktuvų 
bombas mėtyti ant miesto, 
tai pirmoje vietoje nuken
tės baltieji. '

SKUNDŽIASI ANT 
JŪREIVIŲ

Maskva. — Laikrašt i s 
“Komsomolskaja Pravda” 
rašo, kad iš Vakarų pribu
vę jūreiviai į Odesos uostą 
atsiveža su savimi ir parda
vinėja narkotikus, porno- 
grafišką literatūrą ir šiaip 
visokį šlamštą. Tai jauni

mui nuodai, kurių reikia 
saugotis. ■

United Nations, N. Y. — 
Malazija kaltina Indoneziją 
agresijoje ir reikalauja, 
kad Saugumo Taryba tuo
jau susirinktų ir skundą 
apsvarstytų.

“TASS-ELTA.” praneša, 
kad Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos Centro 
Komitetas prisiuntė JAV 
Komunistų partijai šiltus 
sveikinimus jos 45-ųjų me
tinių proga.

Sveikinime sakoma, kad 
JAV kompartija, pažangi 
savo šalies darbininkų kla
sės ir darbo žmonių politinė 
organizacija, visus tuos me
tus, nors ir įnirtingai per
sekiojama reakcijos, drą
siai ir narsiai kovojo ir ko
voja už gyvybinius Ameri
kos darbo liaudies intere
sus bei demokratines teises, 
prieš monopolijų jungą ir 
savavaliavimą.

Taikingosios tautos, ra
šoma laiške, dėkingos Ame
rikos komunistams, kad jie 
drąsiai ir nenuilstamai ko
voja už “šaltojo karo” nu
traukimą, už politiką, kuria 
siekiama taikaus sambūvio 
tarp šalių, turinčių skirtin
gas socialines sistemas, drą
siai demaskuoja agresyvius

Katalikų bažnyčios vadų 
pareiškimas apie žydus

Roma. — Popiežiaus Po
vilo vadovaujama katalikų 
bažnyčios hierachija jau 
yra paruošusi pareiškimo 
projektą apie žydus. Pa
reiškimas, sakoma, esąs iš
siuntinėtas po visą pasaulį 
vysku p a m s pasiskaityti. 
Skyriuje “Kristaus gimi
mas” kalbama apie katali
kų dėkingumą, kad žydai 
davė krikščioonims Jėzų 
Kristų. To reikią nepamirš
ti. Be to, sakoma, katalikų 
bažnyčia juk siekia žydus 
atversti - laimėti kataliky
bei. Todėl nuo dabar nebe
galima žydus vadinti “dievo 
prakeiktais” žmonėmis ir 
toleruoti jų persekiojimą.

New Yorkas. — Tuojau į 
katalikų bažnyčios paskelb
tą pareiškimo projektą at
siliepė Amerikos žydų va
dai. Amerikinis žydų komi
tetas, kuriam vadovau j a 
Morris B. Abram, tuojau 
pareiškė didelį susirūpini
mą. Gerai, girdi, kad paga
liau katalikų bažnyčios va
dai nuima nuo žydų “pra
keikimą” ir pasmerkia jų 
persekiojimą, bet jų pareiš
kimas, kad jie stengsis ir 
sieks žydus atvesti prie ka
talikų bažnyčios ir tuo bū
du panaikinti žydų tikėji-

Washing tonas. — Atsto
vų buto Juridinė komisija 
veda tyrinėjimą Justicijos 
departamento elgesio su 
Tymsterių unijos preziden
tu James Hoffa. Kalbama, 
kad Hoffa yra persekioja
mas be rimto pagrindo.

Rio de Janeiro. — Susi- 
daugė Brazilijos lėktuvas 
su 39 žmonėmis.

JAV imperialistinių sluoks
nių veiksmus Kubos atžvil
giu, Pietryčių Azijoje ir ki
tuose pasaulio rajonuose.

Amerikos k o m u n i s t ų 
nuosekliai vykdomas kur
sas vystyti JAV ir TSRS 
tautų draugystę ir gerinti 
Tarybų Sąjungos - Ameri
kos santykius yra svarbus 
indėlis, stiprinant visuotinę 
taiką.

Kaip pabrėžiama laiške, 
JAV Kompartija iškovojo 
pelnytą visų šalių komunis
tų pagarbą savo bekompro- 
misine kova prieš visokias 
antimarksistines pažiūras, 
savo ištikimybe pasaulinio 
komunistinio judėjimo vie
nybei, pagrįstai marksiz- 
mo-lenini z m o ir proletari
nio internacionalizmo prin
cipais.

Tarybų Sąjungos komu
nistai linki JAV komunis
tams sėkmės jų pasiaukoja
moje kovoje už gyvybinius 
amerikiečiu tautos intere
sus, už ':;;iką, demokratiją 
ir socializmą, v ‘ 

mą, žydams nepriimtinas 
ir pavojingas. J i e klau
sia, kodėl jie pasirinko at
versti prie krikščionybės 
žydus, o nieko nesako apie 
atvertimą musulmanų ir ki
tų tikybų žmonių?

Vadinasi, siūlymas nuo 
žydų nuimti “prakeikimą” 
yra sąlyginis siūlymas. Po 
juo slepiasi susidorojimas 
su žydų tikėjimu. Taip ar
gumentuojama.

Gen. Khanh vėl valdys 
Piety Vietnamą

Saigonas. — Po kelių die
nų “pasirgimo” generolas 
Khanh sugrįžo į Pietų Viet- 
n a m o sostinę “pasitari
mams”. Tuo laikinu pasi
traukimu jis, girdi, įrodė, 
kad be jo šalis negali apsi
eiti. Jis vėl atsistojo val
džios priešakyn, nes to pa
geidauja amerikiečiai, ku
rie finansuoja ir veda visas 
operacijas prieš liaudies 
frontą.

Saigonas. —Su amerikie
čių pagalba generolas 
Khanh vėl paėmė valdžią į 
savo rankas. Jis bus prem
jeru, o gen. Minh paskirtas 
“valstybės galva”. Tuojau 
išleistas pareiškimas, kad 
visi turi klausyti “naujos 
valdžios” ir kad jokių pro 
testų bei demonstracijų ne
turės būti.

JAPONŲ BIZNIS
Tokio. —Specialiai įreng

tas lavas “Sakura Maru” 
plaukiojo Europoje, kaip, 
“Japonijos prekių parodos 
laivas”. Jame buvo 710 fir
mų dirbinių.
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Liudas Gira
š. M. RUGPIŪČIO 27 D. sukako 80 metų, kai gimė 

vienas įžymiųjų Lietuvos poetų—Liudas Gira.
Liudo Giros gyvenimo ir kūrybos kelias buvo vin

giuotas, tačiau poetas visuomet palaikė ryšį, su liaudimi 
ir apie jų dainavo.

Griežtesnį pasisukimų “j kairę” poetas pradėjo da
ryti prieš II-ąjį pasaulinį karų. O kai 1940 metų fašisti
nis režimas Lietuvoje žlugo, kai Lietuva perėjo į liau
dies rankas, Liudas Gira visu uolumu stojo pirmiau su 
liaudies valdžia, o vėliau—su tarybine. Tarybinė, socia
listinė santvarka, poetas sakė, tėra vienintelė, jei lietu
vių tauta nori pasiekti šviesesnę ateitį.

Kai 1941 metais hitlerinė Vokietija užpuolė Lietuvų 
ir visų Tarybų Sųjungų, poetas pasitraukė ,į Rusijos gilu
mų. Paskui jis apsivilko raudonarmiečio uniforma ir 
įstojo į Lietuviškųjų divizijų.

Karo metu Liudas Gira sukūrė kovingiausių eilėraš
čių, įkvepiančių kiekvienų patrijotų neapykanta fašiz
mui. Kas nežino jo “Nuo Uralu gaudžia vėjai”?!

Kai tik Lietuva buvo išvaduota, poetas tuojau grįžo 
į savo numylėtųjį Vilnių. Deja, ilgai džiaugtis negalėjo: 
sveikata silpnėjo, susirgo ir 1946 metais savo apdainuo
tame Vilniuje mirė. Ilsisi Rasų kapinėse. Bet jo kūryba 
tebegyvuoja. Jo dainas ir šiandien tebedainuoja ne tik 
Lietuva, o ir jos sūnūs ir dukros, išsiblaškę po platųjį 
pasaulį.

Liudo Giros raštus, rodosi, keturiais tomais, nese
niai išleido Grožinės literatūros leidykla Vilniuje. Reda
gavo rašytojas Jonas Šimkus.

Baisi padėtis Indijoje
INDIJOS ŽMONĖMS STOKOJA kviečių, duonos. 

Jie laukia kviečių iš užsienio. Tik prieš keletu dienų In
dijos valdžia pareikalavo, kad JAV ir Didžiosios Brita
nijos laivai, gabenu 40,000 tonų kviečių iš. Australijos, 
atvežtų juos į Indi jų; taip pat reikalavo, kad laivai, ga-; 
benų kviečius į Pakistanu, būtų “nukreipti” į Indijos 
uostus, kadangi čia labai didelė duonos stoka.

Ar Indijos valdžios prašymas - reikalavimas bus iš
klausytas, šiuos žodžius rašant, nėra žinoma. Aišku tik 
tai: Indijoje padėtis yra labai pasunkėjusi. Indija tikisi 
Šiemet gauti iš JAV nemažiau trijų milijonų tonų kvie
čių. Bet ar gaus?

Praėjusiais metais Indijoje derlius buvo prastas, o 
šiemet, tik praėjusiomis savaitėmis, Punjabo provincijo
je taip pat, New Delhi apylinkėse—baisūs potvyniai nu
siaubė. Šimtus miestelių ir tūkstančius kaimų potvyniai 
skaudžiai palietė, daugelį jų izoliavo-nuo didmiesčių. 
Susisiekimai labai pažeisti. <

;; Indijos žemės ūkis apdirbamas labai primityviai, 
derlius dažnai esti menkutis, o tuo pačiu kartu gyvento
jų prieauglis didelis. Sakoma, per vienerius metus Indi-, 
jos gyventojų skaičius padidėja apie 10,000JX) žmonių.' 
Šalies ekonomika nesuspėja gyventojų aprūpinti būti
niausiais reikmenimis, ypatingai duona.

— o —
NETENKA NEI SAKYTI, jog dėl duonos stokos 

kenčia biednuomenė; turčių galas negriebia: jie sotūs, 
visko pilni. O turčių Indijoje—galybės.

Kai tik pajuto, kad praėjusių metų derlius buvo 
prastas—apie dešimt milijonų tonų kviečių ‘buvo suimta 
mažiau nei tikėtasi, tai visokie spekuliantai supirkdinė- 
Jo kviečius pigesnėmis kainomis, kad vėliau galėtų par
duoti aukštomis. Kapitalistinėje santvarkoje visuomet 
taip esti. Turtingesnieji pirko kviečius ir slėpėsi atei
čiai. Ir išėjo taip, kad bėgyje pastarųjų keliolikos -mėne
sių maisto kainos Indijoje pakilo 22 procentais. Galima 
įsivaizduoti, į kokių buitį buvo nustumti šimtai milijonų * 
biednuomenės. z

Indijos Komunistų partija pradėjo prieš .spekuliaci
jų kovoti, pradėjo organizuoti liaudį, kad ji reikalautų 
valdžios atimti iš spekuliantų slepiamus kviečius ir par-? 
duoti juos biednuomenei prieinamomis kainomis. Dau
gelyje miestų vyko milžiniškos demonstracijos.

Valdžia, užuot klausiusi liaudies balso, puolė ir tebe- 
puola demonstrantus—pirmiausia, žinomą, komunistus.; 
Jau kėlioliką tūkstančių komunistų sukišo į kalėjimus. 
Kai kur valdžios organai, nelaukdami, kol Žmonės de
monstruos, masiškai reikalaus duonos, puola ant komu
nistų veikėjų ir juos kiša į kalėjimus. Aišku, komunistų 
kalinimais valdžia paties klausimo neišspręs, o tik la
biau visų dalykų pablogins.

Kai kurie mano taip: jei Nehru būtų gyvas, šitie: 
sunkumai būtų greičiau ir sėkmingiau išspręsti. Dabar-( 
tinis ministrų pirmininkas Lai Bąhadur Shastri esųs' 
per daug silpnus didelėms painiavoms išspręsti. Be to, 
jis fiziškai silpnas, dažnai sergąs.

•Po Nehru mirties, sako pranešimai iš New Delhi, 
Indijos sostinės, šalyje visas gyvenimas žymiai pasunkė
jo. Turtingieji graibsto, kas pakliuvo į rankas, o skur
džiai,—šimtai milijonų žmonių—vis giliau klimpsta į- 
skurdo balų.

LEIDŽIAMI POVILO 
VIŠINSKIO RAŠTAI ,

“Tėvynės Balse” skaito
me, kad Tarybų -Lietuvoje 
leidžiami PoriV-Višbiskio 
raštai. A. Žirguįys šitaip 
pasakoja: • ’

žymaus lietuvių kultūros 
veikėjo demokrato, publicisto 
ir visuomenininko Povilo Vi
šinskio (1875-1906) darbai aki 
šiol nebuvo išleisti platesniu, 
leidiniu. “Raštuose” šiuo metu 
duodama didesnė jo plunks
nos darbų dalis, t. y. raštai, 
a p i m ą literatūrinę, kritinę, 
laikraštinę-leidybinę ir, apskri-' 
tai kultūrinę veiklą.

Pirmą kartą spausdinamas 
P. Višinskio mokslinis darbas 
“Antropologinė žemaičių cha
rakteristika,” rašytas Peter
burgo universiteto geografijos 
katedros paskelbtam konkur
sui. P. Višinskis tam; darbui 
medžiagą rinko, neturėdamas 
palankesnių sąlygų, bet vis 
dėlto moksliniu tikslumu pra
lenkia kai kuriuos savo meto 
autorius, a prašinėjusius že
maičių gyvenimą. Mokslinin
kų ypač vertinama P. Višins
kio surinkta antropometrinių 
matavimų ir etnografinė me
džiaga. Ji duoda ryškų že
maičių XIX amžiaus materia
linio ir dvasinio gyvenimo 
vaizdą.

Nedaug P. Višinskis tepara
šė grožinių kūrinių: senesni 
skaitytojai, labiau pažįstantys 
ano meto periodiką, prisimins 
nebent vieną “Paparčio žie
dą,” o leidinyje visi jie, iš laik
raščių surinkti, teužima vos 
keliasdešimt puslapių. Tai 
kuklūs, nepretenzingi vaizde
liai. Skaitytoją jie vis dėlto 
patraukia savo paprastumu ir 
nuoširdumu? Ne' .'ką daugiau 
Povilas Višinskis yra pąrašęs 
ir kritikos darbų. Laikraš
čiuose jam tekdavo aptarinėti 
nežymių autorių knygeles, tai
gi tenkinosi paprastomis re
cenzijomis. Spaudojįe nebuvo 
progų plačiau riągriyėti dį-. 
dėsnio masto ar talentingesnių 
rašytojų kūrinius. Tai jis- da-! 
rė gyvu žodžiu arba dažniau
siai laiškais.

Laiškai leidinyje užima dau
giausia vietos ir yra įvairiopai, 
reikšmingi. Jie, pirmiausia, 
rodo platų P. Višinskio žvilgs
nį, jo mokėjimą domėtis vi
somis svarbesnėmis gyvenimo 
ar literatūros sritimis ir tarti 
svarų žodį. Daug laiškų P. 
Višinskis yra rašęs mūsų žy
miesiems rašytojams: žemai
tei, Šatrijos Raganai, Jonui Bi
liūnui (deja, iš laiškų J. Bi
liūnui nė vieno nėra išliku
sio); po vieną kitą laišką yra' 
parašęs užsienio mokslo ir 
kultūros veikėjams: L. Kšivic- 
kiui,' “Krajaus” redaktoriui, 
Krokuvos Nacionalinio muzie-' 
jaus direktoriui ir kt.

Jo literatūriniai laiškai tai 
ne vien tik laiškai, bet kartu 
ir plačios recenzijos ai’ savo
tiški traktątęliai literatūros 
teorijos klausimais. Juose P. 
Višinskis atvirai, iš panagių 
nagrinėja rašytojo kūrinį ir, 
kreipia jį pageidaujama link- 
me. Tie laiškai ir žemaitei, 
ir Šatrijos Raganai gana daug 
davė. Jais P.'Višinskis, pats 
nebesuspėdamas atsidėti gro
žinei kūrybai, — ,o duomenų 
turėjo, — negailėjo naudingų 
patarimų kitiems talentams. 
Laiškuose jis iškyla kaip ne- 
pavanaudis .talentų ieškotojas 
ir ugdytojas, kaip žymus lite- ' 
ratūros gyvenimo organizato
rius.

APIE KINUS 
IMIGRANTUS 
KANADOJE

“Liaudies Balsas” rąšo-:
Kanados Jmįgracijos minist

ras ’Rene Trembley paskelbė J. 
kad jis .prailgina amnestiją ki
niečiams, nelegaliai atvyku-’ 
siems, iki rugsėjo J. dienos. 
Kurie iki .tos dienos savano
riai atsilieps, tiems bus leista 
apsigyventi Kanadoje. -Bet1 
tie, kurie atvyks slaptai Kana- 
don po rugsėjo 1 dienos, tie 
bus deportuojami, jei bus su-; 
gauti, per praėjusius penke
rius metus 3,500 kiniečių, at-,, 
vykusių nelegaliai, atsiliepė ir 
gavo teisę gyventi Kanadoje.

Taigi, kaip matome, imigra*'

ei jos aparatas, jnatyti, labai* 
skylėtas, kad tiek daug -kinie^ 
čių gaįėjo nelegaliu būdu pa-; 
tektj Ka|}adpn.( Reikia many
ti, j y dar ne-
atsįfiepė^r heatsįjii.eps dėl tam 
tikrų priežasčių. į Yra, matyti, 
dmigrac^^^d^inkų tarpe 
žmonių, -kurie už pinigą pa
rūpina reikiamus dokumentus 
dėl įvažiavimo . Kaip gi ki
taip jie galėtų patekti Kana- 
don ? O gal jie įgabenami kur 
paslėpus laivuose ar orlaiviuo
se ?

Reikia manyti, kad ne vien 
kiniečiai tokiais keliais keliau
ja į Kanadą. Kodėl gi kiti ne
gali būti tokie pat gudrūs, 
kaip ir kiniečiai? Tiesa, su
varžymai imigrantams iš kitų 
šalių mažesni, tad nėra tokio 
didelio reikalo slaptai vykti.

Su pinigais, kaip atrodo, ga
lima ne tik danguj vietą nu
sipirkti, bet ir pro Kanados 
imigracijos vartus praslysti. 
Pinigai viską gali.

GIZENGA KALTINA 
ČIOMBĘ

Š. m. rugpjūčio 28 dieną 
TASSo korespondentas Pa
ryžiuje praneša:

Šiandien Leopoldvilyje įvy
ko Antuano Gizengos spaudos 
konferencija. Tai jo pirmoji 
spaudos konferencija po ilga
laikio įkalinimo Bolabembos 
saloje.

Kaip praneša agentūros 
Frans pres korespondentas, 
Antuanas Gizenga spaudos 
konferencijoje griežtai kriti
kavo Čiombės politiką. .Čiom
bės vyriausybė, pareiškė Gi
zenga, atmetė visus mano pa
siūlymus, kokiais būdais iš
spręsti Kongo problemą. .

Gizenga griežtai pasmerkė 
dabartinės' Čiombės vyriausy
bės karines akcijas Kongo su
kilėlių atžvilgiu ir Amerikos 
bei Belgįjos teikiamą čiombės 
vyriausybei karinę pagalbą 
kovoje su sukilėliais.

Jis kreipėsi į visus affikiė- 
čiusj’ ragindamas juos padėti 
išspręsti Kongo krizę. Kartu 
Gizenga įspėjo tAfrikos šalis, 
kad jos neleistų paversti Af
rikos vienybės 'organizacijoj 
imperialistų įrankiu Konge, 
kaip tai įvyko SU Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija.”

Spaudos konferencijoje Gi- 
enga paskelbė, kad jis kuria 
naują partiją — “Jungtinę 
lumumbininkų partiją.”

VILNIUJE MIRe 
BALYS PETNIŪNAS— 
ĮŽYMUS KOVOTOJAS

Š. m. rugpjūčio 29 <d. Vil
niuje mirė Balys Petniūnas, 
ilgametis kovotojas už dar
bo žmonių reikalus, už švie
sesnį liaudžiai rytojų.

Grupė velionio artimųjų 
draugų, bendražygių pa
skelbė tokį mirusiojo nek
rologą:

'B. Petniūnas gimė 1899 m. 
lapkričio 19 d. Utenos rajone, 
Baravainių kaime, valstiečio 
šeimoje. Tirpiojo pasaulinio 
imperialistinio karo metu jis' 
evakavosi į Rusijos gilumą.
1918 m. gegužės mėn Mask
voje B. Petniūnas įstojo į 
Rupijos Komunistų partiją, o 
tų pačįų metų liepos mėnesį 
RKP (b) Lietuvių s e k c i j ų 
Centro Biuro buvo pasiųstas, 
pogrindiniam darbui į vokie
čių okupuotą Lietuvą.

Nuo 1918 m. spalio mėn. B. r 
Petniūnas dirbo partinį darbą 
Kaune, aktyviai dalyvavo ko
voje už Tarybų valdžią. Čia 
jis 1919 m. sausio mėn., kaip 
komunistas, buvo vokiečių 
žandarų suimtas ir įkalintas.
1919 m. balandžio mėn.,pasi
keitus Tarybų Lietuvos vy
riausybei ir Vokietijai politka
liniais, B. Petniūnas atvyko į 
Vilnių.

B, Petniūnas aktyviai daly-' 
vavo 1919 m. balandžio mėn. 
kovose, ginant Tarybų Lietu
vos sostinę nuo įsiveržusių į 
Vilnių lenkų legionierių. B. 
Petniūnas buvo suimtas ir iki
1920 m. Iliepos mėn. kalina
mas lenkų koncentracijos sto
vykloje. ......

1920 metų antroje pusėje 
sugrįžęs į Lietuvą, B. Petniū-

pas aktyviai įsijungė į LKP 
pogrindinę veiklą. Jis buvo 
LKP Ukmergės rajoninės po
grindinio komiteto sekreto
rium, dirbo Kaune LKP C K 
techniniame aparate, paskui 
LKP Panevėžio rajono pogrin
dį i n i o komiteto sekretorium 
(slapyvardė Jurgis, Jurgutis). 
1921 metais B; Petniūnas da
lyvavo kaip delegatas LKP 
III suvažiavime Karaliaučiuje, 
buvo išrinktas LKP Revizijos 
komisijos nariu. Kartu su ki
tais LKP III suvažiavimo da
lyviais jis buvo vokiečių poli
cijos suimtas, kalinamas. Tų 
pačių metų gruodžio pabaigo
je išsiųstas iš Vokietijos, at
vyko į Maksvą.

Nuo 1922 m. B. Petniūnas 
gyveno ir dirbo tarybiniuose 
administraciniuose organuose 
Tarybų Sąjungoje. Jis bend
radarbiavo pogrindinėje LKP 
spaudoje, o vėliau—Maskvoje 
ėjusiame žurnale “Priekalas” 
(kriptonimas B. P.).

Stalino asmenybės kulto 
metais B. Petniūnas buvo ne
pagrįstai du kartus suimtas ir 
dešimt metų kalintas. 1957 
B. Petniūnas buvo reabilituo
tas ir atstatytas į partiją.

Po Didžiojo Tėvynės karo 
B. Petniūnas dirbo ūkinį dar
bą Lietuvoje, o nuo 1957 me
tų buvo personalinis pensinin
kas. B. Petniūnas įsijungė į 
kovą už socializmą, aktyviai 
dalyvaudamas visuomeninia
me darbe Vilniuje.

Ištikimo tarybinės liaudies 
sūnaus, atsidavusio kovotojo 
už komunizmo pergalę, jaut
raus draugo Balio Petniūno 
atminimas ilgai liks gyvas 
darbo žmonių širdyse.

Gyveno, dirbo, kūrė
Viešoje bibliotekoje Kau

ne a t i d a r y ta literatūrinė 
paroda. Tarp eksponatų, 
pasakojančių apie senąjį ir 
šiandieninį Kauną, yra 
stendai, skirti tiems, kurie 
gyveno ir lankėsi šiame 
mieste. Tai eksponatai apie 
Adomo Mickevičiaus gyve
nimą ir kūrybą, apie šių 
dienų Lenkijos kompozito
rę, gimusią ir augusią Lie
tuvoje — Gražiną Bacevič. 
Lankytojų dėmesį patrau
kia medžiaga apie Norve
gijos mokslininką - tyrinėto
ją F. Nanseną, kurio inici
atyva tuojau po pirmojo 
pasaulinio karo Kaune bu
vo sušauktas suvažiavimas 
apsvarstyti pasikei t i m u s. 
Pažangus vokiečių rašyto
jas Arnoldas Cveigas pir
mojo pasaulinio karo me
tais irgi gyveno Kaune ir 
vėliau sukūrė romaną “Min
daugas II.” Apie tai taip 
pat pasakoja literatūrinės 
parodos eksponatai .

jP. Katinas

Jaunystėje 
vaikščiotais keliais

ROKIŠKIS. — šitą seną, 
paprastą valstietės skarute 
apsirišusią moterį galima 
buvo sutikti daugelyje ra
jono vietovių. Anastazija 
Vikertienė, knygutės “Išpa
žintis” autorė, — rokiškie- 
tė. Šią vasarą ji lankėsi sa
vo gimtinėje, daug važinė
jo jaunystėje ir vėlesniais 
metais vaikščiotais keliais, 
susitiko su pažįstamais, kai
mynais, savo skaitytojais. 
Ypač gausiai atsilankė skai
tytojai į susirinkimus su 
senąja ateiste Pandėlyje, 
Kazliškio tarybiniame ūky
je, “Spalio pergalės” kolū- 
kyje.

A. Vikertienė susitiko ir 
su rajono kultūrinių įstai
gų darbuotojais, nuošir
džiai kalbėjosi su jais ateis
tinės propagandos klausi
mais. T. K.

Šiomis dienomis gavau 
Tarybų Lietuvoje išleistą 
50 puslapių brošiūrą “Lais- 
vamanybė Lietuvoje.” Pri
siuntė pats autorius M. 
Bartininkas. Brošiūrą iš
leido “Žinijos” draugija. 
Pratarmės žodyje autorius 
sako:

“Šios knygutės tikslas 
trumpais bruožais supažin
dinti skaitytoją su laisva
manių veikla Lietuvoje bur
žuazijos viešpatavimo me
tais, nušviesti pagrindinius 
laisvamanių ateistinės min
ties teiginius, jų socialinę- 
klasinę prigimtį, jų veiklos 
pobūdį ir reikšmę, formuo
jant žymios to meto visuo
menės dalies pasaulėžiūrą.” 
(4 psl.).

Tenka prisipažinti, kad 
mūsų žinojimas apie laisva
manių judėjimą ir veiklą 
prieštarybiniais laikais Lie
tuvoje buvo labai, labai ri
botas. Tiesa, gaudavome 
šiek tiek žinių apie dr. 
Šliupo ir jo kolegų įsteigtą 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugiją, bet mažai in
formacijos mus tepasiekda
vo apie laisvamanių “pa
grindinius minties teigi
nius bei apie jų socialinę 
klasinę prigimtį.” Todėl ši
ta M. Bartininko knygutė 
yra įdomi, nes iš jos suži
nome, kad ir smetoninės 
fašistinės diktatūros ir te
roro sąlygomis Lietuvoje 
buvo gana platus ir gyvas 
laisvamanių judėjimas. 
Taipgi iš knygutės sužino
me, kad kadangi minėtos 
draugijos “veikla neišėjo 
iš buržuazinės inte
ligentijos ribų, neapėmė 
plačiųjų yalstietijos, kaimo 
ir miesto darbininkų sluoks
nio,” tai komunistų akimis 
žiūrint, ji “negalėjo paten
kinti tuo metu sparčiai be
sivystančios ideologinės 
klasių kovos ir plačiųjų gy
ventojų masių idėjinio bei 
politinio sąmoningumo 
brendimo reikalavimų.” To
dėl,” autorius sako, “Lie
tuvos Komunistų partija 
ragino steigti darbininkų 
ir kaimo varguomenės lais
vamanių ratelius, grindžian
čius savo ateistinę veiklą 
nuosekliai moksline, mark
sistine pasaulėžiūra ir su
gebančius vesti kovingą at
eistinę propagandą plačiųjų 
darbo masių tarpe” (8-9

Kitoje vietoje autorius 
vėl kalba:

“Didžiulę įtaką visuome
nės sąmonės brendimui, 
skleidžiant nuosekliai moks
linę materialistinę pasaulė
žiūrą, darė Lietuvos Komu
nistų partijos pagrindinė 
veikla. Komunistų partijos 
pagrindinėje spaudoje veda
ma m a r k s i z mo-leninizmo 
mokslu pagrįsta ateizmo 
propaganda pasiekdavo pla
čiuosius gyventojų sluoks
nius, tame tarpe ir pažan
giai nusiteikusius laisvama
nius, padėjo pastariesiems 
moksliškai spręsti ir aiškin
ti klausimus, liečiančius re
ligijos esmę, kilmę, jos so
cialinę ir klasinę prigimtį” 
(psl. 13.).

Vadinasi, buržuazinėje 
Lietuvoje ateistinės propa
gandos dirvoje Etinės Kul
tūros Draugijos neturėjo 
monopo’lio. Komunistų par
tija taip pat kreipė nema
žai dėmesio į ateistinės pro
pagandos paskleidimą dar
bo liaudies masėse.

Taip pat pas mus buvo 
susidariusi nuomonė, kad 
be dr. Šliupo tais laikais 
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naudingo 
io knygute 
Lietuvoje kitų įžymesnį 
laisvamanybės dirvoje vei
kėjų nė nebuvo. Dabar gi 
iš Bartininko “Laisvamany- 
bė Lietuvoje” sužinome, jog 
iš tikrųjų ten gal nė kiek 
nemažesnį vaidmenį vaidi
no J. Kairiūkštis ir A. Žu
kauskas,—ypatingai pirma
sis daug pasidarbavo teisin
gos ateistinės propagandos 
skleidime. Taip pat gerai 
pasižymėjo Matas Untulis, 
J. Zaksas ir kiti.

(Progai pasitaikius paduo
sime iš Bartininko brošiū
ros platesnes ištraukas. Y- 
pač, man atrodo, jums bus 
įdomu, kaip knygutės auto)^ 
rius apibūdina dr. Šliupo 
veiklą, nusistatymą, jo ate
istinės minties prigimtį ir 
t. t.)

Mums įdomu žinoti ir tai, 
kas pagaliau su ta Šliupo 
sukurta Etinės Kultūroj 
Draugija atsitiko, Lietuvai 
tapus tarybine - socialistine 
respublika. Autorius sako:

“Pirmaisiais Tarybų val
džios respublikoje metais 
laisvamanių veikla smarkiai 
išsiplėtė, apimdama naujus 
rajonus ir gyventojų sluogs- 
nius. Susikūrė nauji drau
gijos skyriai, ateistiniai bū
reliai. .. 1941 m. pradžioje 
respublikoje veikė daugiau 
kaip 200 draugijos skyrių ir^ 
ateistinių būrelių.

Tačiau nauji ateistinės 
propagandos uždaviniai jau 
nebetilpo laisvamanių drau
gijos rėmuose. LĖK drau
gija jaū nepajėgė savo veik
la apimti didžiulės gyvento
jų dalies, jie nesugebėjo ras
ti efektyvių individualau^ 
aiškinimo ateistinio darbo 
formų...” '

Šalį ‘ Užgriuvo viską nai
kinantis karas. Jame, aiš
ku, supleškėjo ir LĖK drau
gija. “Pokario metais ate
istinė propaganda įgavo 
platesnį užmojį,” sako Bar
tininkas, “ji buvo vykdoma 
per “Žinijos” draugiją, per 
spaudą, per radiją, mokyki 
las.” Na, o “šiandien ateis
tinė propaganda toli gražu 
neapsiriboja viena religijos ♦ 
ir jos dogmų kritika. Pa
grindinis šios propagandos 
tikslas išplėstinės komunia^ 
mo statybos laikotarpiu yra 
formuoti plačiųjų gyvento
jų masių tarpe laisvą nuo 
religinių atgyvenų, mokslu, 
pažinimu pagrįstą pasaulė- . 
žiūrą, diegti kilnius komu
nistinės dorovės idealus...” 
(50 pusi.).

Tikiu, jog ši įdomi Bar
tininko knygutė turės Lie
tuvoje pasisekimo ir žymiai 
prisidės prie pasiekimo pla
čiųjų masių su moksline 
ateistine propaganda. O 
kad Tarybų Lietuvoje ate
istinė proaganda vaidina iįį 
ilgai vaidins svarbų vaid- 
menį aukėjime naujo, ko-1 
m u n i stinio žmogaus, tai 
kaip diena aišku. Tas fak
tas, kad Lietuvos dvasinin
kija tebedaro gana pelnin
gą biznį, puikiai parodo 
reikalingumą plači a u s i o s 
ateistinės apšvietos.

A. Bimba

UŽSIENIO KAPITALAS 
VAK. VOKIETIJOJE
Vakarų Vokietijoje už

sienio kapitalo įdėjimų į 
įvairias pramonės šakas su
ma sudaro 10 bilijonų mar* 
kių. “Frankfurter rundšaud 
duomenimis, bendroji užsie-i 
nio tiesioginių kapitalo įdė
jimų suma 7-8 kartų virši
ja VFR kapitalo įdėjimų 
užsienyje sumą.



Sevastopolis: miestas didvyris Kur veda gijos
Sevastopolis. Dar nepri- 

F- važiavęs miesto, iš tolo pa
matysi obeliską S a p ū n o 
kalne. Aukštai iškilęs, jis 
primena mūšius dėl laisvės. 
Paskui pamatysi paminklą 
Malachovo kurgane, kur 
tūkstančiai karių kovėsi 
iki paskutinio atodū
sio. Paskui — Šlovės pa
minklą 2 Gvardięčių armi
jos kariams, paminklą la
kūnams, paminklą tankis
tams. ..

Bronza ir akmuo... Sako, 
kad paminklai nekalba. Bet 
kas pasakė, kad jie tyli?! 
Yra legenda, kurioje pasa
kojama, kaip iš tolimų Pa- 
volgio stepių kasdien ateina 

^Motina nusilenkti akmeni
nei žemei, kur guli Jis, ir 
kalbasi...

Ateina Motina, Tėvynė... 
Tik klausytis to pokalbio 
reikia širdimi. Tuomet su
prasi, ką paminklai kalba... 
f Kiekviena žemės pėda čia 
aplaistyta didvyrių krauju. 
Taip, miestą gynė vien did
vyriai. Todėl ši žemė atro
do šventa, Todėl, kiek ilgai 
tu vaikščiotum jo kalvomis 
ir tiesiomis gatvėmis, tavęs 
nepaliks susijaudinimas.

Prieš dvidešimt metų 
miestas buvo išvaduotas. 
Ne, tai nebuvo garsus mies
tas. Bet iš jo teliko vien 
griuvėsiai... Ir dabar, kai 
susikaupęs žingsniuoji ža
liuojančiomis gatvėmis, ste
biesi, kaip per dešimt metų 
galima buvo sugrąžinti 
miesto vaizdą. Karo metu 
fašistai numetė į Sevasto
polį 125 tūkstančius bom
bų, 27 tūkstančius sviedi
nių. Miestas buvo visiškai 

.Sunaikintas. O dabar? Da
bar visu ūgiu iškilo aukšti 
balto Inkermano akmens 
pastatai su pietų saulės spin
duliuose žėrinčiais langais, 
su gražiom kolonom ir ve
random. Tavo žvilgsnį džiu
gina žaliuojantys parkai, 
bulvarai, aikštės. Dešimtys 
tūkstančių kaštonų, plato
nų, baltųjų akacijų, daugy- 

4bė rožių ir gėlių. Bet sta
tybos simfonija nenutyla.

Audringa būna Juodoji 
jūra. Neretai ja vaikščioja 
vėtros. Bet kaip jūros ban
ga beūžtų, Sevastopolio už
utekyje ramu. Ramioje mė
lynėje atsispindi balti pa
statai ir medžiai. Reide lyg 
apmirę plūduriuoja kovos 
laivai su apvalkais ant pa
būklų. Ramumą sutrikdo 
balsingos vilkikų sirenos, 
trumpi uosto kranų signa
lai, inkarų grandinių žvan
gėjimas, šaižūs garvežių 
švilpukai. Ir vėl ramu... O 
mąstai apie paminklus...

... Buvo 1941 metų bir
želio 22 naktis. Bulvaruo
se tuščia. Miestas ramiai 
miegojo. Tuomet ir sprogo 

pirmosios fašistų bombos. 
’Vilkdami ilgas dūmų uode- 

Jrgas, jūroje’nukrito pirmieji 
priešo lėktuvai. Paskui 250 
dienų ir naktų gynėsi ap
suptas Sevastopolis, šešio
likos kilometrų kelias nuo 
Balbeko slėnio iki Sevasto
polio buvo nuklotas 300,000 
priešo armijos lavonų. Hit- 
lęrininkai neteko 900 lėktu
vų, 400 tankų ir daugybės 
kitų ginklų.

Sevastopolį gynė Nikola
jus Faičenkovas, kuris su 
savo keturiais draugais il
gam sustabdė priešo tankus. 

x Gynė Aleksejus Kaliužnis, 
j^kuris paliko laiškelį: “Aš 

Vnirštu, bet žinau, kad nu
tylėsime ... Kario priesai- 

> ką įvykdžiau...” Nina Da
nilova krito prie savo kul
kosvaidžio ... Gynė tūks
tančiai, šimtai tūkstančių. 
Jų kova įsiliejo į vieną did
vyrišką žygdarbį.

Dabar gynėjus primena 
paminklai. Ir ne tik pa
minklai. Pasivaikščiok Se
vastopolio gatvėmis ir įsi
klausyk. Kiekvienas langas, 
kiekvienas akmuo tęsia sa
vo pasakojimą apie didvy
rius! Jie nepamiršo tų, ku
rie krito kovoje dėl laimės.

Ūžia jūra, ošia kaštonai. 
Žaliomis gatvėmis žings
niuoja sevastopoliečiai. Vie
ni skuba savo reikalais, ki
ti niekur neskuba: tiesiog 
nori pasivaikščioti. Bet ta
vo akį patraukia gausybė 
žmonių būrelių. Tai turis
tai. Jie eina gatvėmis ir, 
aukštai užvertę galvas, ap
žiūri puikią miesto archi
tektūrą. Arba sustoja prie 
paminklo. Tuomet galvas 
nuleidžia. Ir ne vienas jų 
nutrina ašarą. Tūkstančiai 
turistų ir ekskursantų kas
dien vaikšto Sevastopolio 
gatvėmis. Žingsniuoja šven
ta miesto didvyrio žeme ir, 
niekam negirdint, prisiekia 
gyventi kaip Sevastopoolio 
gynėjai...

1959 m. sevastopoliečiai 
pradėjo naują patriotinį žy
gį. Jie nusprendė paversti 
Sevastopolį didelio darbo 
našumo, pavyzdingos visuo
meninės tvarkos ir aukštos 
kultūros miestu. Jau dau
giau kaip 50,000 sevastopo- 
liečių dabar kovoja dėl gar
bingo komunistinio darbo 
vardo. Ir miestas bus ko
munistinis. Apie tai byloja 
ir puikiai sutvarkytos gat
vės, ir spartus darbas ga
myklose, ir, svarbiausia, 
nauji tarpusavio santykiai, 
išaugęs sąmoningumas.

Neseniai, apsilankęs šven
toje Sevastopolio žemėje, 
prisiminiau gimtąjį Vilnių, 
Kauną, Naująją Akmenę. 
Prisiminiau 1950 metus, kai 
mūsų respublikos komjau
nuoliai, jaunuoliai nutarė 
pasekti sevastopoliečių pa
vyzdžiu. Kiek puikių su
manymų tuomet buvo! Kiek 
entuziazmo ir svajonių! 
Kiek buvo padaryta pirmai
siais metais! O dabar kaž
kodėl mes mažokai kalba
me apie tą puikią iniciaty
vą ir dar mažai dirbame, 
kad ji būtų galutinai įgy
vendinta visur. O norisi, kad 
tos puikios iniciatyvos ug
nis degtų taip šviesiai ir 
nuolat, kaip amžinoji ugnis 
Malchovo kurgane. Tai ir 
bus mūsų paminklas Seva
stopolio didvyriams. Tai ir 
bus mūsų meilė, kuri gy
vens mūsų širdyse, mūsų 
svajonėse, mūsų skambiose 
dainose.

E. žėruolis

700 milijonų yra 
beraščių

Vienas penktadalis pa
saulio gyventojų nemoka 
nei skaityti, nei rašyti. Ju- 
nesko (SNO organizacijos 
kultūros ir- švietimo reika
lams) duomenimis, pasau
lyje yra 700 milijonų beraš
čių. Tai — daugiausia eko
nominiu atžvilgiu atsiliku
sių šalių gyventojai, ypač 
moterys. Beraščių skaičius 
kasmet padidėja 20—25 mi
lijonais.

Junesko yra numačiusi 
10 metų programą kovai su 
neraštin gurnu. Tikimasi, 
kad per šį. laikotarpį ele
mentariu mokymu bus ap
imta apie 500 milijonų žmo
nių. Ši kampanija atsieis 
apie 5 milijardus šveicarų 
frankų, iš kurių tris ketvir
tadalius padengs pačios su
interesuotos šalys, o vieną 
ketvirtadalį įmokės indust
riniu atžvilgiu išsivysčiu
sios šalys.

Užsitarnavęs liaudies 
menininkas

Romanas Marijošius
A. Sniečkus darydamas 

pranešimą apie Lietuvos ir 
Vilniaus miesto išvadavimą 
suminėjo nemažą skaičių 
kultūros veikėjų. Tarp jų 
randame dainininką Roma
ną Mari j ošiu, kuris savo 
dainomis įkvėpdavo karius 
ir partizanus atkakliai ko
voti prieš nuožmius priešus 
vokiškuosius fašist i n i u s 
grobikus. Minint Vilniaus 
išvadavimo 20 metų sukak
tį, po garbingo mitingo, 
įvyko koncertas. Tą vakarą 
Romanas dainavo tas dai
nas, kurias jis dainuodavo 
kariams fronte.

Lietuvos liaudis ir Tary
binė vyriausybė, įvertinda
ma Marijošių už atliktą 
didelį kultūros darbą, yra 
jį apdovanojusi garbės raš
tais ir medaliais, kaip užsi
tarnavusį liaudies artistą.

Rugsėjo 24 dieną Roma
nui Marijošiui sukanka 50 
metų ir 30 metų sceninio- 
koncertinio darbo. Valsty
biniame Operos ir Baleto 
teatre Vilniuje, berods vie
šai, bus švenčiamas jo jubi-

mu-

Povilas

Romanas laiške rašo: Aš 
pasirinkau tam reikšmin
gam vakarui tokią progra
mą—spektaklis “Pajacas” 
su Prologu. Po spektaklio 
didelė koncertinė programa 
su estradiniu orkestru. Tai 
bus ištraukos iš koncerti
nės veiklos pradedant nuo 
1934; m. iki 1964 metų, 
įskaitant ir dainas, dainuo
tas Didžiąj ame Tėvynės 
kare.

Sveikata negaliu skųstis, 
bet amžius jau senstelėjęs. 
Tačiau dar nepasiduodu ir 
daug dainuoju. Dainuoju, 
nes myliu savo liaudį, o liau
dis gerbia ir myli mane.

Amerikoj gyvenantys lie
tuviai, kurie turi Romano 
įdainuotų plokštelių irgi jį 
myli, o dainą “Sūrus/sūrus 
marių vandenėlis” daugelis 
ir patys jau dainuoja.

1960 metais svečiuodama
sis Tarybų Lietuvoj turė
jau progą susipažinti su 
Romanu ir girdėti jį dai
nuojant operoje “Pilėnai”, 
pastatytoj Vilniuje, Gedi
mino pilies aikštėje.

Nuvykus pas jį į svečius 
radome jį sėdint prie pia
nino ir dainuojant liaudies 
daineles. Paspaudė giminin
gas rankas, supažindino su 
savo malonia žmonele. 
Daug išsikalbę jom apie 
praeitus lakus: Didįjį Tė
vynės karą, apie Romano 
brolį Vytautą, kuris yra 
nacionalistų suklaidintas, 
gyvena Conn, valst.. Roma
nas labai apgailestauja sa-

KRITUSIEMS Už VILNIŲ
Mes su tavim draugai seni, 
Tu mano žody gyveni, 
Tu mano sostinėj žiloj, 
Karių kapų šventoj tyloj. 
Ne, tu ne popieriaus lape, 
Ne giliame, šaltam; kape, 
Tu gatvele, matau, žengi— 
Ji tau kaip motina brangi. 
Į tavo širdį pasibels 
Nukritęs vaisius nuo obels, 
Vaikučio šypsena tyra, 
Auksinė rytmečio žara. 
Ir tavo sąnariai pajus, 
Kaip karštas vasaros lietus 
Pušynų garbanas skalaus, 
žvaigždės ir antkapius > 

nuplaus. 
Kranai statybų dangų sieks, 
O troleibusai bėgs ir bėgs... 
Antakalnio judriais keliais 
Vaikučiai į mokyklą eis. 
Vaikučiai, darbštūs ir geri, 
Dėkingi tau, narsus kary!

St. ‘Žlibinąs

VASAROS VIDUDIENIS 
Tylu. Tik kankliuoja bitelės 
Ir groja žiogeliai skardžiai. 
Prisnūdo prie tako čiobrelis. 
Tylu. Tik kankliuoja bitelės
Vidudienis klausos, kaip kelia 
Ir varpas brandina kviečiai. 
Tylu. Tik kankliuoja bitelės 
Ir groja žiogeliai skardžiai.

Buvo storas generolas, 
Pasipūtęs kaip gaidys, 
Rijo tortą su migdolais, 
Krapštė sofoje dantis.

0 kai liaudis jį išvijo
Iš Tarybų Lietuvos, 
Per Atlantą nuvilnijo, 
Susiėmęs už galvos.

Pasinėrė apsiuostęs
Jis į biznio verpetus...
Pilsto alų pentinuotis, 
Sauja rankioja centus.

Paragauja koka-kolos, 
Tūpsi apie svetelius... 
Bet sapnuoja generolas 
Aukštus rangus ir balius

Alg. Skinkys

VDR leidyklos “Kongres” 
Berlyne 1957 metais išleis
tame dokumentų rinkinyje 
“SS veikla” skyriuje, kur 
kalbama apie koncentraci
jos stovyklas, yra poskyris, 
pavadintas “Koncentracijos 
stovykla “Dora” (Buchen
valdo 
vykios 
ribų), 
ma:

“Nordhauzenas, nedidelis 

koncentracijos sto- 
dalis už teritorijos 
Štai kas jame rašo-

miestas pietų Harce, pasi- mens skaldykloje, pradėjo!prasčiausiais laužtuvais, 
žymėjo svarbiomis karinė-j įtarti, kad išvežami už sto- j kirtikliais jie kalė šachtas,

vo brolį. Jis yra geras 
zikas.

—Jei jis būtų pasilikęs 
Tarybų Lietuvoj, būtų bu
vęs pagerbtas taip, kaip aš 
esu, — sako Romanas.

Jubiliejaus proga linkime 
Romanui Marijošiui geros 
sveikatos ir dar daug, daug 
metų dainuoti ir linksminti 
Lietuvos liaudį.

O Vytauto Marijošiaus 
prašau neklausyti naciona
listų propagandos ir, jei tu
ri kiek santaupų, nesigailė
ti, nuvykti į Tarybų Lietu
vą, pasveikinti savo vienin
telį brolį su garbingu jubi
liejumi. Jei to negali pada
ryti, tai broliškumo at
žvilgiu, pasiųsk sveikinimo 
telegramą.

mis gamyklomis, kurių 
tarpe stambia lėktuvų ga
mybos įmone ir požeminiu, 
giliai kalnuose įrengtu 
“Fau-1” ir “Fau-2” ginklų 
fabriku. Dvi svarbiausios 
šachtos, įrengtos giliai po 
žeme, buvo beveik 1.5 ki
lometro ilgio ir sujungtos 
tarpusavyje 48 tuneliais.

Šis fabrikas buvo įreng
tas politinių kalinių, jie ir 
buvo jo darbininkai. Šių 
politinių kalinių tarpe buvo 
vokiečiai, prancūzai, olan
dai, čekai, lenkai... (vė
liau ir vengrai, jugoslavai, 
tarybiniai karo belaisviai—

Nordhauzeno kankiniai 
turėjo dirbti po 18 valan
dų per parą. Jų maistą su
darė mažytis gabaliukas 
duonos ir litras vandens — 
sriubos. Kada jie pagaliau 
būdavo per silpni dirbti, 
juos gabendavo į “ligoni
nę.” Ten nebuvo nei vais
tų, nei maisto, nei gydyto
jų priežiūros...

Kada amerikiečiai balan
džio 11-ą pasiekė Norden
hauzeną, šalia fabriko gulė
jo 2,017 lavonų...”

Taip skamba oficialus 
kaltinamasis dokumentas, 
kuris buvo .pateiktas 1945- 
1946 metais Niurnberge 
vykusio Tarptautinio kari
nio tribunolo proceso me
tu. šykštūs žodžiai, pateik
ti amerikiečių karinių kal
tintojų, negalėjo atskleisti 
viso to, kas vyko koncent
racijos stovykloje “Dora.” 
Tikrovė požeminiame kalė
jime buvo kur kas žiaures
nė.

Kada 1943 metų rudenį 
buvo subombarduotas fa
šistinis raketų centras U- 
zedomo saloje, esesininkai 
pradėjo karštligišką > ruoši
mąsi naujoms raketų ga
mykloms steigti. Štai tuo
met iš Buchenvaldo kon
centracijos stovyklos siste
mingai naktimis būdavo 
išsiunčiamos kalinių parti
jos. Niekas nežinojo, kur 
jie vyksta. Kaliniai buvo 
vežami esesininkų sunkve
žimiais, po to pakraunami! 
prekinius vagonus, ant ku
rių buvo atbaidantis užra
šas—“Pavojinga—šiltine.”

Kad ir kaip stengėsi Bu
chenvaldo koncentra c i j o s 
stovykloje veikęs antifašis
tinis pasipriešinimo komite
tas ką nors sužinoti apie 
“dingstančius” draugus, vi
si mėginimai likdavo be re
zultatų.

Stovyklos komitetas ėmė
si visų priemonių naujai 
hitlerininkų piktada r y b e i 
išaiškinti. Buvo įspėti vi
si pogrindinio antifašisti
nio komiteto nariai, plačiai 
agituojama kalinių tarpe 
sekti transportus, taip pat 
atidžiai stebėti iš už sto
vyklos teritorijos atgabe
namus lavonus, kurie tu
rėdavo būti sudeginti čia 
veikusiame krematorijuje.

Šis pasipriešinimo judėji
mo dalyvių žingsnis neliko 
be rezultatų. Praėjus ke
lioms savaitėms po pirmų
jų kalinių paslaptingo iš

iš koncentracijos stovyklos 
gabenami į Nordenhauzeną, 
kur keturių kilometrų nuo
tolyje į šiaurė s - v aka r u ssiuntimo, kremator i j u o s e

dirbantys kaliniai atpažino jrengta p o ž e m inė karinė 
esesininkų atgabentų lavo- gamykia,
nu tarpe nemaža savo drau- centracijos stovykla “Do-

vadinama kon-

gų, išsiųstų nežinoma link
me. Jie skyrėsi nuo dau
gelio kitų lavonų. Dažnai 
šių buvusių kalinių galvos 
ir liemenys būdavo sutraiš- Į 
Ryti. Žmonės, atgabenti į Krošn-

Buchenvaldo koncentaci- taino kalno papėdę pietų 
jos stovyklos kaliniai, dir- Harce, dirbo po aštuonioli- 
bę netoliese buvusioje ak- ka valandų per parą. Pa-

ra.” Čia fašistai pradėjo 
lėktuvų - sviedinių “Fau-1” 
ir “Fau-2” gamyba.

II

Pa-

vyklos ribų draugai dirba sujungdavo jas tuneliais, 
tarp akmens luitų. Regimai, pirmųjų tunelių iškasi- 
daugumas lavonų buvo su
traiškyta akmenų griūties 
metu. .Šie samprotavimai 
paskatino stovyklos komi
tetą imtis ryžtingų žygiv.

Čekų gydytojas Janas 
Češpiva buvo laikomas ne 
tik ryžtingu ir drąsiu vyru. 
Jis pasižymėjo konspiraci
niais gabumais, savo pro
fesijos dėka turėjo laisves
nes rankas. Todėl jam ir 
buvo patikėta prasiskverb
ti į išsiunčiamų kalinių gre
tas. Uždavinys buvo ne
lengvas. Hitlerininkai ati
džiai parinkdavo žmones 
“specialioms komandoms,” 
kaip buvo vadinami išsiun
čiamieji. Gydytojo savano
riškas pasisiūlymas vykti 
drauge su savo tautiečiais 
buvo traktuojamas kaip na
cionalinio patriotizmo pasi
reiškimas ir įtarimo nesu
kėlė.

O tuo tarpu Janas Češpi
va, tiksliai viską aptaręs su 
draugais, sudarė veiklos 
planą. Šalia vieno kremato- 
rijaus pečių dirbo čekai. 
Jiems buvo pavesta tikrinti 
visus lavonus, atvežamus iš 
už teritorijos ribų, stebėti 
jų rankas. Vienam lavonų 
privalėjo būti aprišta ran-,j/Pogrindi'ninkai<‘n7 tik or- 
ka, po tvarstoma medžiaga • 
turėjo būti raštelis.

Ėjo mėnesiai. Kasdien 
Buchenvaldo krematorijaus! 
kaminai be perstojo spiau- 'hitlerinės
de į dangų juodus durnus. kariaunos užsakymus. Tai 
Žmones, kaip malkos, būda
vo deginami ir deginami. 
Jauni, seni, ; rusai, lenkai, 
vokiečiai, čekai, žydai, pran
cūzai, vengrai, italai... Ne
pakeliamas darbas, niekin
gas maistas sėjo mirtį kali
nių tarpe, kaip pavasaris 
laukų gėles. O paslaptis dar 
vis nebuvo išaiškinta. Ir 
štai...

Čekas dirbęs krematori
juje, atkreipė dėmesį į vie
ną lavoną. Ant jo rankos 
taip pat buvo tvarstomoji 
medžiaga. Politinis kalinys 
atvyniojo — jau kelintą!— 
bintą. Šį kartą jį lydėjo 
sėkmė: jis rado popieriu
ką, kuriame kažkas buvo 
parašyta pieštuku. Raštelis 
keliavo per rankų rankas, 
kol pasiekė adresatą — če- 

|kų komunistą Emilį Hršlį, 
dirbusį infekciniame bara
ke. Specialaus kodo .pagal
ba jis iššifravo raštelį ir 
taip sužinojo, kad draugai

mo sekė geležinkelių bėgių 
tiesimo darbai. Po to pože
minės gamyklos cechuose 
buvo sumontuota 20 tūks
tančių staklių ir mechaniz 
mų. Ir prie visų jų dirbo 
kaliniai, prižiūrimi meistrų- 
specialistų. Žmonės dirbo 
po žeme ir mirė po žeme. 
Bet jie kovojo.

Buchenvaldo koncentra
cijos stovyklos pogrindinis 
antifašistinis komitetas 
stengėsi nukreipti į “Dorą” 
kuo daugiau komunistų, 
prityrusių kovotojų. J i e 
privalėjo išaiškinti kali
niams jų darbo reikšmę, 
imtis priemonių susisiekti 
su pasauliu, pranešti fa
šizmo priešams, kur ga
minami slaptieji ginklai. 
Tuo tikslu į “Dorą” drau
ge su kitais komunistais ir 
antifašistais buvo nusiųs
tas tarybinis lakūnas ka
pitonas Jelovojus, numuš
tas fašistų ties Lodze, se
nas Vokietijos Kompartijos 
narys Alfredas Kuncas, ka
linamas hitleriniuose kalėji
muose ir stovyklose nuo 
1933 metų. Liubomiras 
Baštaras iš Čekoslovakijos 
ir daugelis kitų ryžtingų 
kovotojų prieš fašizmąr 

ganizavo savo antifašistinę 
grupę “Doroje,” bet ir ve
dė plačią agitaciją kalinių 
tarpe, kviesdami kuo lėčiau

buvo atliekama meistriškai. 
Vengdami nelaimės savo 
draugams, komunistai ir 
antifašistai palaipsniui per
sikėlė į tuos darbo barus, 
kurie turėjo lemiamą reikš
mę raketoms ir sviedi
niams. Suvirinimai būdavo 
daromi tokie, kad netru
kus po montavimo jie atsi
leisdavo, tikslūs mechaniz
mai nustatomi šimtąją da
limi milimetro netiksliai, 
ko pilnai pakako, kad ra
keta nepakiltų arba sprog
tų ore nepasiekusi tikslo, 
radijo aparatūra, kuri bū
davo montuojama į raketas 
—gadinama.

Savaime suprantama, kad 
tokie “Doros” kalinių veiks
mai ilgai negalėjo likti ne
pastebimi. Hitlerinės kariau
nos vadai siuntė raportus 
savo vyriausi j ai vadovybei, 
kuriuose kėlė triukšmą dėl

(Tąsa 4-tam pusi.)

Nuotraukoje matote, kaip sutiko Kauno vaikų darželio Nr. 56 
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(Tąsa)
Klausinėjo, kaip dažnai einu 

išpažinties, ar visada einu, eidamas mo
kyklon, į bažnyčią pasimelsti, ar užlai
kome pasninkus, ar gavėnioj valgome 
mėsą ir t. t. Aš, kaip geras katalikas, 
pasakiau visą teisybę. Nors tas “spavie- 
dojimas” buvo namuose, o ne bažnyčioj, 
bet supratau, kad kunigui reikia pasa
kyti teisybę. Ar valgau gavėnioj mėsą? 
Taip, valgau, atsakiau kunigui. Jis, pa
galvojęs, man sako: Jums valia valgyti, 
bet nesakykite kitiems, ypač pas tėvus 
dirbantiems bernams ir slūginėms, kad 
gavėnioj jūs valgote mėsą. Dėdė ku
nigas man nesakė ir aš jį neklausiau, 
kodėl man valia gavėnioj valgyti mėsą, 
o darbininkams nevalia. Šis klausimas 
apie mėsos valgymą gavėnioj ir kunigo 
atsakymas giliai paveikė į mano sąmo
nę ir mano prote liko tuštuma—paliko 
ką tokio nesuprantamo... Buvau reli
gingas, dievobaimingas. Bet kodėl man 
valia vagyti mėsą gavėnioj, o darbinin
kams ne tik nevalia valgyti, bet kad aš 
jiems net nesakyčiau, kad aš valgau? 
Pradėjau galvoti, kad pono dievo kara
lystėj yra kas tokio negero. Kuo aš ge
resnis už samdinius? Kodėl toks pada
linimas? Pono dievo atstovas skirsto 
žmones į aukštesnius ir žemesnius. Ma
no santykiai su samdiniais visados bu
vo širdingi ir draugiški. Aš nežiūrėjau 
į juos “iš aukšto,” kad aš “ponaitis,” o 
jie paprasti žmonės. Prie kiekvienos pro
gos, kaip daugiau žinantis, papasakoda
vau jiems apie Rusiją, apie Peterburgą 
ir abelnai apie gyvenimo įvykius, pasau
lines žinias. Šventadieniais, laisvalaikiu, 
pas mus susirinkdavo daug žmonių, dau
giausia jaunimo, ir įvykdavo gegužinės.

Katilių kaimas, iš senų laikų, buvo 
išsidalinęs į viensėdžius. Čia laukai der
lingi, žemė gera, visi gerai gyvena, o 
mano tėvas turėjo šimtą margų, o dėdė 
Baltrušaitis turėjo daugiau žemės ir už 
mano tėvą. Tiktai keletas gyventojų, 
kaip Plaušinis, Dovydauskas, Bacevičius 
ir Dailyda, turėjo apie 6-10 margų. Bet 
ir jie nematė bado, nebuvo skurdžiais.

Nežiūrint, kad ūkininkai gyveno pa
siturinčiai, bet gyventojai beveik be
moksliai, ir nepamenu, kad kas būtų lei
dęs savo vaikus į pradinę mokyklą. 
Tarp daugiau prasilavinusių gyventojų 
buvo Antosė Dovydauskaitė, kuri moky
tojavo pradinėj mokykloj, ir Plaušinis 
buvo išsimokęs kriaučiaus amatą. Buvo 
geras kriaučius.

Vasaros laiku, kai tik aš parvažiuo
davau namo atostogoms, Plaušinis at- 
sikraustydavo pas tėvus kokioms 5-6 sa
vaitėms laiko iki apsiūdavo visą šeimy
ną. Prie Plaušinio dirbdavo pora gi
zelių (mokinių), tai jis neprisispausdavo 
prie darbo. Kadangi jis buvo linksmo 
būdo žmogus, tai man buvo gerai pra
leisti su juo laiką. Vasarą, kada visa 
šeima išeina į laukus, mudu sau patogiai 
praleisdavome laiką pasikalbėjimais, o 
kalbėti buvo daug apie ką, ypač kada 
1904 metais prasidėjo karas su japonais.

• w • •

Užsibaigus vasaros atostogoms, sugrį
žau rugpiūčio pabaigoj į Peterburgą. P. 
Dubinskas nusivedė mane į Istorijos-Fi
lologijos Institutą, kuris radosi Vasilevs- 
kos salėje, prie Nevos upės. Prie Insti
tuto tuo pačiu vardu buvo ir gimnazija. 
•Reikėjo išlaikyti egzaminus į 3-čią kla
sę. Kadangi vasaros laiku turėjau pa
mokas, tai egzaminus visais klausimais 
išlaikiau lengvai ir tapau priimtas į gim
naziją.

Tais laikais Peterburge buvo 8 gim
nazijos ir 3 realinės mokyklos. Filolo
gijos gimnazijoj nebuvo didelis skaičius 
mokinių, nes ji buvo skirtingesnė už ki
tas gimnazijas tuo, kad čia būtinai rei
kėjo mokytis vokiečių, prancūzų, loty
nų ir graikų kalbų. Man kalbų mokini- 
masis patiko ir sekėsi . Mokiniai visoj 
gimnazijoj, išskiriant vieną žydą ir ma
ne, kataliką, buvo rusai pravoslavų tikė
jimo. Kitose gimnazijose mokinių pa- 
gaj tikėjimą sąstatas buvo skirtingesnis. 
Ten buvo daug ir katalikų. Kadangi ti
kėjimo buvo mokinama priverstinai, tai 
šalia pravoslavų tikėjimo mokino ir ka
talikiško tikėjimo. Bet čia, kadangi aš 
buvau tik vienas katalikas mokinys, tai 
katalikiško tikėjimo nemokino.

Nežiūrint, kad visoj gnmnazijoj aš 
buvau tik vienas katalikas, visų mokinių

ir mokytojų nusistatymas link manęs 
buvo draugiškas. Mokykloj visi ąu ma
nim gražiai, draugiškai apsieidavo.

Kai kurie iš mokinių švenčių dienomis 
mane pakviesdavo į savo namus, kur gra
žiai pasitikdavo ir priimdavo ne tik mo
kiniai, su kuriais kartu mokinausi, bet 
ir jų tėvai.

Nors aš buvau išauklėtas dievotoj dva
sioj ir tėvai leido mane ant kunigo, bet 
kunigystė manęs netraukė. Teko gauti 
ne tik lietuvių, bet ir rusų kalba 
ateistinės literatūros ir, ją beskaitant, 
atsirado manyje abejojimai apie religi
jos teisingumą, ir mano sąmonė pakrypo 
į bedievybę.

Pagal motinos ir kunigo dėdės įsaky
mą, kiekvieną rytą pirm eidamas į gim
naziją privalau užeiti į bažnyčią pasi
melsti ponui dievui, kad man moksle ge
riau sektųsi. Taip ir darydavau. Bet 
štai kas įvyksta. Klasėj, kurioj mokinau
si, tarp manęs ir kito mokinio, Malevo, 
vyko didžiausios lenktynės už pirmeivy- 
bę.. Pas kitus mokinius jokios ambici
jos lenktyniuoti moksle nebuvo. Nedaro 
skirtumo, kokius ženklus jie gaudavo už 
lekcijas, jie būdavo patenkinti. Bet di
džiausia kova ėjo tarp mudviejų, kuris 
gausime geresnį ženklą. Aš širdingai 
mokinausi, taip pat ir širdingai mel
džiausi, tai man, kaip geram katalikui, 
ir ponas dievas turėjo pagelbėti.

Vieną kartą, ilgai ir stropiai mokinau
si algebros uždavinį, taip pat ant ry
tojaus ryte bažnyčioj ščyrai meldžiausi, 
bet gimnazijoje jis gavo 5, o aš—4. Šis 
įvykis labai mane užgavo, giliai mane 
paveikė.

Šis nuotykis padarė mane nauju žmo
gum. 1904 metais pasibaigė tas nuola
tinis lankymasis rytais į bažnyčią. Šven
tadieniais nueidavau į bažnyčią tik dėl 
svieto akių. .:

Vasarą parvažiavęs į tėviškę slėpiau 
nuo namiškių įvykusį manyje pervers
mą kas link religijos, turėjau veidmai
niauti, nes išeities nebuvo. Stojimas į 
seminariją išgaravo iš mano galvos. Kad 
nęsimokysiu kunigu, tik aš vienas ži
nojau. Supratau, kad bus labai nemalo
nus surprizas tėvams, kada jie sužinos, 
jog aš jau neisiu į seminariją.

Kai tik parvažiavau namo iš Peter
burgo, užbaigęs 4 klases gimnazijos, tė
vai tuoj man pasakė, kad sekantį ru
denį turėsiu važiuoti į Seinų Seminariją. 
Atsidūriau keblioj padėty. Mokslas se
kėsi ir norėjau tęsti mokslą gimnazijoj 
toliau. Kadangi man sukako 16 metų, 
tai aš pasakiau tėvams, kad esu per jau
nas stoti į seminariją, norėčiau užbaigti 
nors 6 klases gimnazijoj, tik tada bus 
galima stoti į seminariją. Galų gale man 
pasisekė įtikinti tėvus, kad jie mane leis
tų dar porą metų į gimnaziją su ta iš
lyga, kad aš turiu persikelti iš Peterbur
go į Marijampolę ir tęsti mokslą toliau 
čia pat. Man nebuvo svarbu, kokiame 
mieste mokytis, bile tik aš galiu tęsti 
mokslą. Pilnai su tuo sutikau. Tai bu
vo 1905 metais.

* • * •

Tėvams sutikus, kad aš galėsiu tęsti 
mokslą Marijainpolėj, labai nusidžiau
giau. Vasaros atostogos buvo linksmos, 
smagios. Pas mus suvažiuodavo būriai 
klierikų iš apylinkės, taip pat ir kunigų 
ir visi kartu ūždavo, baliavodavo. Tėvai 
turėdavo visko jiems pavalgydinti ir pa
vaišinti. Bet aš su jais nebaliavojau. 
Kada tokie svečiai suvažiuodavo pas 
mus, aš atrasdavau vietą kur išsprūsti.

Caro patvaldystė tais laikais pergy
veno sunkų laikotarpį. Po įvykusių ke
leto mūšių su japonais, aiškiai pasirodė 
caro valdžios susmukimas, supuvimas. 
Į karo frontą važiavo kunigaikščiai, 
princai ir išlepintos panelės, kuriems rū
pėjo ne kariavimas, bet orgijų kėlimas 
ir baliavojimas. Nors karas su japonais 
dar tęsėsi, bet caro valdžiai nesimatė 
jokių progų karą laimėti. Karo tęsimas 
nebuvo galimas. Visoj šaly darbinin
kai, valstięčiai ir inteligentija bruzda, 
kyla. Nepasitenkinimo banga vis auga 
platyn ir gilyn. Šaly, ypatingai didesniuo
se miestuose, kyla spontaniški streikai. 
Masinis judėjimas pasireiškė gatvėse. 
Visur šaukia “šalin caro valdžią!”

u(Bus daugiau);

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
dažnai nesprogstančių “ste
buklingų ginklų.” Esesinin
kai į tai atsakė griežta 
kontrole, provokatorių 
siuntimu į ‘Dorą” bei re
presijomis. Tačiau netgi po 
to, kada vienam provokato
riui pavyko prasiskverbti į 
antifašistų gretas, ir į ges
tapininkų rūsius buvo ne
grįžtamai išvežti Janas Češ- 
piva, Albertas Kanas, Liu
bomiras Baštaras ir dauge
lis kitų antifašistinio pasi- 
pasipriešinimo judėjimo 
“Doroje” vadovų, gamina
mų ginklų kokybė nepage
rėjo. Nepadėjo nei masi
nės represijos, nei įkalbinė
jimai. Kaliniai dirbo lėtai, 
sabotavo hitlerinės kariuo
menės užsakymus. Dar dau
giau, žmonės, nusimanantys 
radijo technikoje, sumonta
vo požemiuose radijo siųs
tuvą, kuriuo perspėjo ang
lų karinę vadovybę apie 
šiai šaliai gręsiančius 
“Fau-1” ir “Fau-2” ant
skrydžius, pranešė jų ga
mybos vietą, palaikė ryšius 
su pasipriešinimo judėjiimo 
centrais Europoje. Rizi
kuodami būti subombarduo
ti, požeminės gamyklos dar
bininkai - kaliniai reikalavo 
imtis žygių raketų pramo
nės centrui sunaikinti.

Hitleriniai žvalgybininkai 
“sučiupo” šią radiogramą, 
išnarpliojo šifrą. Į “Dorą” 
atvyko pulkas esesininkų. 
Aikštėje, priešais požeminę 
gamyklą, buvo išrikiuoti vi
si kaliniai, i Hitleriniai bu
deliai išvilko iš kalinių ri
kiuotės tarybinį karo be
laisvį ir vokiečių antifašis
tą. Juos nuvedė prie čia 
pat įrengtų kartuvių. Sto
vyklos komendantas eses- 
šturmbanfiureris Feršneris 
įsakė vienam kaliniui pa
karti “nuteistuosius.” Geor
gas Tomas, vokiečių antifa

šistas, kalinamas nuo 1933 
metų, žinojo, kąs jo laukia, 
jeigu neįvykdys esesininkų 
įsakymo. Ir vis dėlto, žvilgs
niu permetęs kovos draugų 
kolonas, Tomas sušuko:

—Aš atsisakau įvykdyti 
įsakymą!

Kalinių gretomis nuaidė
jo pasigėrėjimo Tomo did
vyriškumu šūksnis, bevar- 
gu, ar jį girdėjo tas, kam 
jis buvo skirtas. Drąsus 
antifašistas buvo esesinin
kų sumuštas, supančiotas 
ir įmestas į prarają. Bet 
tai neišgąsdino likusių ko
votojų. Kada stovyklos ko
mendantas įsakė sekančiam 
vokiečių antifašistui — 
Liudvigui šymecakui — 
įvykdyti nuosprendį savo 
draugams, ir iš jo krūtinės 
nuaidėjo paskutiniai žo
džiai :

-—Aš atsisakau įvykdyti 
įsakymą!

III
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koncentracijos stovyklos te
ritorijoje dabar įrengtas 
muziejus. Jame — 28 na
cionaliniai įvairių šalių au
deklai, primenantys, jog 
šiame mirties fabrike baigė 
savo kovą ir kančias dvi-' 
dešimt aštuonių valstybiij 
žmonės. Jų tarpe buvo ir 
amerikiečių — piliečių tos 
šalies, į kurią veda “Doros” 
kalinių kančių svarbiausio 
kaltininko gijos.

Aš turiu galvoje Vernerį 
fon Brauną, buvusį hitleri
ninkų L vyriausiąjį raketų 
kūrėją, kuris šiuo metu tar
nauja naujam stabui — 
Pentagonui ir jo dolerių 
maišui. Mat, Verneris fon 
Braunas dabar — vyriau
sias JAV raketą kūrėjas! 
Šio 'žmogaus sąžinę (jeigu 
jis ją turi) slegia tūkstan

J. šteinys rašo J. Jacki- 
mui, Shelter Island, N. Y.:

Mielas Svainuti! Rašote 
man, kad visada džiaugia
tės gavę laišką iš Lietuvos 
su gerom žiniom ir liūdite 
dėl kurių mūsų nesėkmių. 
Norėdami pasidalinti tom 
žiniom su savo draugais 
“Laisvės” skaitytojais įdo
mų laišką atiduodate “Lais
vės” redakcijai. Tai gražus 
įprotis, man atrodo.

Žinau gerai, kad Jūs visi 
pažangieji lietuviai iš pat 
savo jaunų dienų nuvykę į 
JAV vedė te darbininkišką 
kovą dėl geresnės buities 
savo ir visų darbo žmonių. <

Dabar mūsų šalyje socia
lizmas pasiektas ir toliau 
vykdoma komunizmo misija 
—išvaduoti žmoniją iš so
cialinės nelygybės, nuo visų 
išnaudojimo formų, nuo 
karo baisybių ir norima 
įtvirtinti pasauly Taiką. 
Darbą, visų tautų Laisvę, 
Brolystę, Lygybę. Štai tiks
lai, kurių niekada pasauly
je anksčiau niekas nebuvo 
paskelbęs.

Taika — koks yra bran
gus žodis. Taika tokia yra 
visuomeninė būsena, kurio
je liaudis pilnai gali išvys
tyti savo dvasines ir fizines 
jėgas. Taika yra vienintelė 
sąlyga augti ir klestėti po 
saule ne tik žmogui, bet ir 
visokiai gyvybei. Bet kaip 

' nebūtų keista, kad toji tai
ką visų pageidaujama savai- 
mi neateina ir už ją reikia 
kovoti ir net kartais gyvy
bę aukoti. (Šiandien šven
čiant mums tokią reikšmin
gą 20 metų sukaktį perga
lės prieš fašistinius žmog
ėdras ypatingai tai yra mi
nėtina.)

Kaip malonu pastebėti, 
kad taip sparčiai kyla pas 
mus vis nauji fabrikai, dirb
tuvių korpusai, kuriasi nau
ji miestai ir senieji plečiasi 
į visas puses, auga, bujoja 
dideliu greičiu. Kaip vals- 
tietis-žemdirbys kuria sau 
naują laisvą gyvenimą ir 
socialistiniais pagrindais 
ekonominį suinteresuotumą. 
Kaip nepalyginamai pažen
gė mūsų tautos kultūra, 
mokslas ir vienas iš didžiau
sių laimėjimų tarybiniais 
metais literatūros suklestė
jimas senųjų jos meistrų- 
rašytojų ir naujųjų puikių 
talentų praturtinta.

Visu savo grožiu sukles
tėjo sena ir neapsakomai 
gražiai mūsų tautosaka ir 
liaudies menas ir nepapras
tai graži, aiški, sena tur
tinga skambi lietuviška kal
ba.

Šiandien aš noriu nuošir
džiai pasidžiaugti ir pasvei
kinti jūsų laikraštį “Lais
vę” su jos nemažais laimė
jimais kalbos ir turinio pa
gerinimu . Tai irgi žymus 
reiškinys ir laimėjimas!

Aš iš savo jaunų dienų 
norėdamas apimti visą lie
tuvių raštiją, skaičiau kiek 
įmanydamas ne tik čia Lie
tuvoje po carizmo spaudos 
draudimo, atgavus ją 1904 
m., išleidžiamą spaudą, bet 
ir lietuvių emigravusių į 
JAV laikraščius ir knygas. 
Ak,1 kokia tada buvo netur
tinga mūsų spauda! Ir ko
ki kalba jos ir ypač už- 
rubežyje išleidžiamos biz
nio reikalu, baisu pagalvo
jus, tai kažkoks vinegredas, 
visokių kalbų kratinys... 
Prisimenu “Saulę,”. ?%elei- 
vį” su jo žioplu generolu ir 
“išmintingu” Maike, “Vie
nybę Lietuvninkų ir kt. 
“Tėvynė,” “Kova,” “Vilnis,” 
pagaliau toji pati “Laisvė” 
jau iš pat pradžių buvo ve-

čių žmonių gyvybės. Tai 
jis drauge; su tėvu pramo
nininku milijonieriumi ir 
broliu organizavo hitleri
ninkų laikais didįjį biznį. 
Išspausdamas iš neapmoka
mų darbininkų-kalinių pas
kutinius syvus, paversda
mas savo gamybos ginklais 
“Fau-1” ir “Fau-2” Angli
jos miestus rusenančiais 
griuvėsiais, Verneris fon 
Braunas krovė milijonus 
hitlerininkų dosniai skiria
mų markių.

Aišku, dabar, kada šis ru
dasis profesorius pakeitė 
šeimininką, jam nemalonu 
prisipažinti, jog jis tūks
tančių žmonių mirties kal
tininkas. Senasis Braunas, 
Vernerio tėvas, viename 
interviu sapaliojo, jog jie, 
fabrikantai, esą, labai ma
žai žinoję, kas vyksta kon
centracijos stovyklose. Juo
kinga ! Laiškai, kuriuose 
Braunas reikalavo vyriau
sio esesininkų vado Himle
rio išskirti darbo jėgos ra
ketų gamybai, įtikinamai 
įrodo braunų kaltę. Paga
liau senasis Braunas pats 
pripažino, jog jo sūnus 
Verneris “ilgą laiką vado
vavo serijinei gamybai ra
ketų įmonėje netoli Nord- 
hauzeno.”

Verneris fon Braunas nę 
kartą lankėsi “Doroje,” jis 
žinojo ir matė, kad išraus
tuose tuneliuose gyvena ir 
dirba, dirba ir miršta kon
centracijos stovyklų kali
niai! — jo vergai, neapmo
kama darbo jėga. Pagaliau 
ponas vyriausias JAV ra
ketų konstruktorius pats 
buvo daugelio šių nelaimin
gųjų, bet nepalaužiamų ko
votojų ankstyvos mirties 
kaltininkas. Juk tai jis rei
kalavo, atvykęs į “Dorą,” 
dirbti greičiau, dirbti ge- 

' riau. Kiekiveną tokį reika
lavimą sutvirtindavo krau
ju, nužudydami pirmus po 
ranka pakliuvusius kalinius 
“kitiems įbauginti.”

Kada prieš devyniolika 
metų generolas D. Eizen- 
haueris atvyko į Buchen
valdo stovyklą, jis nusifo
tografavo šalia lavonų, 
smulkmeniškai teiravosi iš
likusių kalinių apie hitleri
ninkų sadizmą, rašėsi jų 
pasakojimus į bloknotą. Pa
sak generolo, jis buvo pasi
ryžęs parašyti knygą apie 
fašizmą, kad tiesą sužinotų 
ir tie amerikiečiai, kurie 
savo akimis nematė pikta
darysčių.

Aš nežinau, ar ištesėjo sa
vo pažadą generolas Eizen- 
haueris, netrukus po karo 
tapęs JAV prezidentu. Bet 
viena aišku — jis, kaip ir 
daugelis kitų šios šalies va
dovų, puikiai žinojo, kas 
yra ir ką veikė Verneris J 
fon Braunas, kad jo sąžinę 
slegia 50 tūkstančių “Doro
je” mirtį radusių kalinių. 
Jų lavonai buvo sudeginti 
Buchenvaldo koncentracijos 
stovyklos krematorijuje.

Dūmai, juodi dūmai juo
du debesiu dengia padangę 
viršum Jungtinių Amerikos 
Valstijų, į kurias veda dau
gelio piktadarybių — Kau
ne ir Osvencime, Paneriuo
se ir Mauthauzene, Skuode 
ir “Doroje” gijos!

A. šermukšnis
(“Komjaun. tiesa”)

VILNŲ PARUOŠIMAS
Kanbera. — Avių vilnų 

daugiausiai parupsią Aust
ralija — 1,768,000,000 sva
ini, arba vieną ketvirtačĮalį 
pasaulinės gavybos. Naujo
ji Zelandija — 630,000 sva
rų, Kinija apie 400,000,000 
svarų. , ♦
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darni geresne kalba, nors la
bai nevienoda. k

Šiandien malonu skaityti^ 
“Laisvę.” Kiek pagerėjusi 
jos kalba ir turinys. Ir 
kaip džiugu matyti, kad ir 
senieji jos bendradarbiai iš
moko taip gražiai kalbėti ir 
taisyklingai rašyti tikrąja 
lietuviška šiandienine kal
ba.

O lietuvių kalba kuria sa
vo mintis taip nuostabiai 
senieji mūsų rašytojai ir 
poetai: S. Daukantas, Do
nelaitis, Baranauskas, Že
maitė, Maironis ir kt., su
kūrę kokią nuostabią poe
ziją.

Literatūros istorijoje ne
rasime nė vieno tokio rašy-š 
tojo, kuris visa savo siela 
nebūtų mylėjęs savo gim
tosios kalbos. Toji meilė 
reiškėsi ne tik tuo, kad ra
šytojas gėrisi savo kalbos 
lobiu, bet ir didžiuojasi, ją 
tobulina. Kaip teisingai ra-y 
šo A. Venclova. "

Prancūzų rašytojas Ana
tolius Fransas savo metu 
rašė apie savo gimtąjį žo
dį: “Pagalvokite, juk čia 

, sudėta visa tėvynės siela, 
visa jos gamta, čia tėvų, 
protėvių ir mūsų pačių min
tys, džiaugsmai, darbai, 
sielvartai, visuomeninio ir 
asmeninio gyvenimo pa
minklai — visų tų, kurie 
alsavo žaviuoju tėvynės oru. i 
Pagalvokite, kad kiekvienas * 
žodis atitinka ,mūsų mintis, 
jausmus, kurie buvo begali
nio skaičiaus žmonių min
timis ir jausmais. Pagalvo
kite, kad visi šie į krūvą su
rinkti žodžiai — tėvynės ir 
žmonijos kūno, kraujo ir 
sielos dalykas.” k

Tai tikrai teisingi žodžiai; ' 
jie atskleidžia ir mūsų kal
bos senumą, turtingumą, 
jos vaizdingumą, įvairumą, 
spalvingumą ir jos nuosta
bų grožį.
Kaunas, 1964 gegužės 9 d.

Kovų ir pergalių
. paveikslai *

KAUNAS. — Dainų slė
nyje įvyko masinis vaidini
mas “Išvaduotam Kaunui 
dvidešimt metų.” Keli šim
tai saviveiklininkų gyvais 
paveikslais atkūrė netolimą 
praeitį. Vaidinimą režisa
vo scenarijaus autorius ak
torius A. Gabrėnas.

Slėnio estradoje — pionie
rių stovykla. Vaikai žai
džia. Viršum jų galvų ki
no ekrane pasirodo doku
mentiniai kadrai — Hitle
ris ruošiasi karui. Ir štai 
fašistų bombonešiai jau sė
ja mirtį. Slėnį sudrebina 
sprogimai. Salomėjos Nė
ries eilės primena Palangos 
pionierių stovyklos tragedi
ją*

Aptemsta dainų slėnis ir 
vėl nušvinta. Vis nauji pa- * 
veikslai. Hitlerininkai varo 
mirčiai pasmerktą minią į 
IX fortą. Prie geležinke
lio apgulę laukia traukinio 
partizanai komjaunuoliai. 
Askiros scenos skiriamos 
Tarybų Sąjungos Didvy
riams J. Aleksoniui, H. Bo
risai, A. Čeponiui. Atkuria
ma šiurpi Pirčiupio trage
dija. Liepsnoja klojimas, 
kuriame fašistai gyvus su
degino žmones, girdisi ai
manos, dejonės. Viršum dū
mų ir ugnies simboliškai iš
kylą Pirčiupio Motina, kaip k. 
gyvas ir rūstus kaltintojas, i

Kino kronikos dakumenti- f 
niai kadrai ir gyvi paveiks
lai papasakojo apie Kauno 
išvadavimo mūšius, hidro
elektrinės prie Nemuno sta
tybą, šviesų ir laimingą 
mūsų gyvenimą. K. T.



Naujienos iš Kauno

instituto

atvykęs į 
pirmiau-

DOMISI LIETUVOS 
k MIŠKAIS

buržuazinės santvarkos 
ir hitlerinės okupacijos lai
kotarpiu buvo išretinti Lie
tuvos miškai. Todėl dabar 
pas mus stokojama vertin
gos medienos. O kaip ar
timiausiais dešimtmečia i s 
mūsų respublikoje išauginti 
geros veislės medžius? Šį 
klausimą sprendžia ir mas
kvietis žęmės ūkio mokslų 
kandidatas V. Kaldanovas, 
Miškų ūkio ir pramonės 
mokslinio tyrimo 
darbuotojas.

V. Kaldanovas, 
mūsų respubliką, 
šia pabuvojo Kauno miškų 
ūMyje, susipažino su medy
nais, auginamomis medžių 
veislėmis, gerai atsiliepė 
apie daigynus, domėjosi 
miškininkų darbu, jų pla
nais. Ūkio direktoriaus V. 
Jackaus lydimas, lankėsi 
Noreikiškėse, Žemės ūkio 
akademijos miškų ūkio fa
kultete, Botanikos sode. Po 
to svečias iš Maskvos pabu
vojo Vilkijos, Kulautuvos, 
lapių girininkijoje ir išvy
ko į kelionę po mūsų res
publiką susipažinti su miš
kų ūkiu ir pramone.

DAILININKO ŽEKONIO 
ATMINIMAS — GYVAS
IX forto muziejuje įvyko 

cįteilininko B. Žekonio dvi
dešimtųjų žuvimo metinių 
minėjimas. Susirinkusiems 
apie dailininką, jo gyveni
mo ir kūrybos kelią plačiai 
papasakojo muziejaus dar
buotoja N. Abramavičiūtė. 
Minėjime dalyvavo daili
ninko sesuo K. Žekonytė, 
jO^ draugai.

NEMUNO VANDENIS 
SKRODŽIA “VENTA”
Prieš kelias savaites bu

vo nuleistas nuo stulpelių 
dar vienas laivas “Venta”. 
Po rugpiūčio 1 dienos jis 
stojo veikiančio Nemuno 
laivyno rikiuotėn, nuvežė 
garmuosius šimtus tonų 
krovinių.

Nuo stulpelių buvo nu
leistas ir kitas laivas “Ne
vėžis”. Jis bus atiduotas 
eksploatacijai Didžio s i o s 
Spalio socialistinės’revoliu
cijos metinių išvakarėse.

KAUNO MARIŲ 
GRAŽUOLĖS

Dar užpernai Kauno me
džiotojų ir žvejų draugija 
išleido į marias keturias 
gulbes, išaugintas Botani
kos sodo tvenkiniuose. Jos 
čia priprato ir daugiausia 
laikėsi prie Duobintos sa
los, netoli Piliuonos kaimo. 
Tačiau praėjusį pavasarį 
jos atgal iš žiemaviečių ne
grįžo. Daug mūsų gulbių 
žuvo nuo šalčių Danijoje ir 
kitur. Manėme, kad nuo ba
do žuvo ir mūsų kauniškos 
gulbelės, bet žinių apie tai 
negavome.

Šį pavasarį visų gamtos 
mylėtojų džiaugsmui pasi
rodė trys puikios gulbės, 
kurios, kaip buvo nustatyta, 
turėjo ant kojų žiedus. Jos 
vėl laikosi prie Piliuonos. 
Tai, matyt, tos pačios gra
žuolės.

Kauno marios šiose vie
tose labai žolingos, čia lai
kosi gausybė vandens 
paukščių.

DARBININKĖS MOKOSI 
< KULINARUOS

dieną Palemono plytų 
-čerpių gamyklos klubą ap
lankė daug moterų. Pasi
baigus tris mėnesius tru
kusioms kulinarijos kur
sams, moterys demonstra
vo, ką išmoko, sužinojo.

Kulinarijos kursus lankė 
septyniolika ’ įmonės darbi
ninkių, kurioms, išlaikius 
egzaminus, kursų vadovė 
Kirblienė įteikė pažymėji
mus

NAUJI GRĘŽINIAI
Petrašiūnuose stat y b i- 

ninkai perdavė eksploataci
jai keturis gręžinius. Šios 
stoties pajėgumas per parą 
padidėjo apie 4.5 tūkstančio 
kubinių metrų vandens. Pa
leista antroji Vičiūnų van
dentiekio linija, kuri papil
domai per parą miestui 
duoda 6,000 kubinių metrų 
vandens.

Be to, pradėjo veikti 
naujai J. Gvardijos gatve 
paklota vandentiekio linija, 
jungianti Tunelio gatvės ra 
joną su Žaliakalniu. Perda
vus eksploatacijai šiuos ob
jektus, žymiai pager e j o 
vandens tiekimas miesto 
centrui ir Žaliakalniui. At
sirado reali galimybė dides
nį vandens kiekį nukreipti į 
Vilijampolę.

LIETUVIŠKO VYNO 
ĮMONIŲ RYTDIENA
Naujas lietuviškojo vyno 

įmones projektuoja Kauno 
pramoninės statybos pro
jektavimo institutas. Bai
giama ruošti projektinė už
duotis Alytaus vyno ga
myklos'statybai. Ši įmonė 
per metus gamins 325 tūks
tančius dekalitrų vaisių-uo- 
gų vyno. Čia pirmą kartą 
bus gaminamas gazuotas 
vynas, kuris savo savybė
mis panašus į šampaną.

• Naujosios Alytaus ga
myklos kompleksą sudarys 
pagrindinis 8,000 kvadrati
nių metrų ploto korpusas, 
vyno saugyklos sandėliai, 
katilinė, vandens valymo 
įrengimai, buitinės ir kitos 
patalpos.

Institutas ruošia ir Stak
liškių midaus gamyklos re- 
konstrukci j os projektą. 
“Anykščių vyno” fabrikui 
instituto specialistai kuria 
kalvadoso (lietuviško kon
jako) gamybos cecho pro
jektą.

SAVIVEIKLININKŲ 
IŠVYKA

Pieno kombinato savi
veiklininkai su daina lan
kėsi Jurbarko rajone, še
fuojamame “Pažangos” ko
lūkyje. Gamybininkai žem
dirbiams saviveiklininkams 
įteikė prisiminimo dovanė
les, 100 knygų bibliotekėlę. 
Paskui kauniečiai su žem
dirbiais nuvyko prie Gel
gaudiškio pilies, kur šimta
mečių medžių paunksmėje 
vyko aplinkinių ’ kolūkių 
tradicinė jaunimo šventė. 
Jos dalyviai tylos minute 
pagerbė žuvusio vietos 
komjaunuolio Z. Bražinsko 
atminimą. Gėlės papuošė 
šio vaikino, kritusio nuo 
buržuazinių nacional i s t ų 
rankos, kapą.

Žaliojoje vejoje pasirodė 
ir pieno kombinato savi
veiklininkai. Kolūki e č i a i 
nėšy kštė j o kauni e č i a m s 
plojimų. Vakare suliepsno
jo draugystės šventės lau
žas.

REKLAMOS IŠLAIDOS
Kapitalistinėse šalyse iš

laidos besaikei reklamai di
dėja. 1961 metais reklamos 
išlaidos sudarė nuo nacio
nalinių pajamų JAV-ose — 
2.75 procento, Kanadoje — 
2.138, Anglijoje—2.1, Aust
ralijoje —2, Vakarų Vokie
tijoje — 1.86, Olandijoje 
1.55, Belgijoje — 0.9, Pran
cūzijoje — 0.89.

Mahanoy City, Pa.
Iš atsibuvusio mąinierių 

pikniko
Spaudos naudai piknikas 

įvyko rugpiūčio 30 d. Die
na pasitaikė labai graži. Su
važiavo būrelis iš plačios 
apylinkės draugų ir drau
gių pensininkų ’pasidalinti 
mintimis tyrame ore ir pa
remti progresyvią spaudą.

Draugas Pranaitis, pasi
dairęs apie parko trobesius 
ir dalyvius, sako: Jauni bū
dami sukūrėme spaudą ir 
šiuos pastatus sau ir atei
čiai, tai yra mūsų prievolė 
tęsti nebaigtą darbą. Jis pa
dėkojo mielam būriui da
lyvių.

Jei būsime gyvi ir svei
ki, susieisime sekamais me
tais.

Eastonietis jaunasis Jo
nas Katinis — ne šykštuo
lis: gerai pavaišino kitus, o 
mane nuvežė ir parvežė. 
Labai ačiū!

Frank Zavis 
Bethlehem, Pa.

Oakville, Conn.
Rugpiūčio 23 dieną įvyko 

pokylis Jonui ir Paulinai 
Samoškams pagerbti jų 55- 
ųjų vedybinio gyvenimo 
metinių proga.

Pokylį surengė Samoškų 
sūnūs ir duktė. Ir aš ten 
buvau netikėtai sustojus. 
Radau susirinkusius visus 
jų vaikus ir anūkus, kurių 
buvo pusėtinai daug, ir visi 
leido laiką gražiai, besivai- 
šindami po medžiais Samoš
kų /sodyboje.

Samoškai gyvena mažai 
apgyventoje vietoje, kuri 
yra tinkama tokioms suei- 

1 goms.
Samoškai yra draugiški, 

labai geri ir pavyzdingi 
žmonės. Jie užaugino labai 
gražią šeimyną: 4 sūnus-- 
Joseph, William, Albert ir 
Thomas — ir dukterį Hele
ną. Jie turi daug anūkų ir 
proanūkių. Sūnūs ir duk
tė visi yra vedę ir visi la
bai gražiai gyvena.

Sūnus Joseph turi tajerių 
biznį per daugelį metų Wa
terbury, Conn., 241 N. Main 
St. Parduoda naujus ir tai
so nudėvėtus tajerius ir ki
tais reikalais patarnauja.

Samoškai yra “Laisvės” 
skaitytojai per daugelį me
tų ir visuomet lanko pro
gresyvių žmonių parengi
mus ir aukoja mūsų spau
dai ir kitiems reikalams pa
gal savo išgalę.

Linkiu draugams Somaš- 
kams sulaukti dar daug ve
dybinių metinių, būti svei
kais ir gėrėtis gyvenimu.

•

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 31 kuopa Oak
ville j ir 49 kuopa Water
bury bendrai rengia pietus, 
kurie įvyks sekm a d i e n į, 
rugsėjo (Sept.) 13 dieną, 1 
vai. Vieta: 18 Wagon 
Wheel, Oakville, Conn. Ten 
turėsime ir kalbėtoją, na
tūralistą Povilą Baltrėną, 
kuris pakalbės apie sveika
tą: kaip užsilaikyti ir kokį 
maistą valgyti, kad būtu
me sveiki.

Rengimo komisija yra Mr. 
ir Mrs. Joseph Zuraičiai, 
Mrs. Alice Morris, M. Svin- 
kūnienė ir Charles Danise- 
vičius. Jie deda visas pa
stangas, kad surengtų ge
riausius pietus, kad visi at
silankiusieji būtų patenkin- 

*ti.
Kviečiame visus atsilan

kyti papietauti, praleisti 
laiką smagiai ir išklausyti 
kalbos geriausio ir seniau
sio mūsų natūralisto Povi
lo Baltrėno.

M. Svinkūnienė

Vėl Jungtinėse Valstijose 
smarkiai padidėjo nedarbas
Washingtonas. — Per 

rugpiūčio mėnesį nedarbo 
lygis pasiekė 5.1 procento 
visų darbo jėgų. Taip pra
neša federalinis Darbo de
partamentas. Taipgi suži
nome, kad nedarbas smar
kiausiai padidėjo jaunimo 
tarpe, tarpe merginų ir vai
kinų nuo 14 iki 19 metų 
amžiaus. Reiškia, vaikai 
meta mokyklą ir ieško dar
bo.

Net ir valdžios vadai jau 
kalba, kad toks didelis be

Lietuvos menininkai 
* išvyko Į Karpatus

Vilnius. — Lietuvių liau
dies dainos ir šokiai pradė
jo dar vieną kelionę. Į Kar
patus išvyko mūsų respub
likos sostinės saviveiklinin
kai — Profsąjungų kultū
ros rūmų liaudies šokių ko
lektyvas ir vokalinis an
samblis. Vilniečiai su kon
certais Karpatuose viešės 
dešimt dienų.

S. Boreika

Vilniaus savaitė 
Uzbekijos sostinėje

Tarybų Uzbekijos sosti
nėje Taškente rengiama 
Vilniaus savaitė. Jos dieno
mis broliškosios respubli
kos darbo žmonės turės 
naują galimybę plačiau su
sipažinti su gintarinės Bal
tijos pakra n t ė s laimėji
mais. Taškento spauda, ra
dijas ir televizija šia proga 
daug dėmesio skiria Tary
bų Lietuvos sostinei, mūsų 
respublikos žmonėms ir jų 
pasiekimams. Savaitei ski
riamos parodos, koncertai, 
kuriuose bus atliekami lie

ji tuvių autorių kūriniai.

MEDŽIOJA ATSIŲSTUS 
PARTIZANUS

Kuala Lumpur. — Mala- 
zijos valdžia sako, kad In
donezija lėk t u v a i s pri
siuntė 30 sukilimui ruošti 
parengtų partizanų. Kaip 
žinia, Indonezija nepripa
žįsta anglų sukurtos Mala- 
zijos valstybės. Vienas pri
siųstų partizanų esąs nu
šautas, o kitų ieškoma. 
Tuo tarpu Indonezijos vai-1 
džia užginčija kaltinimą.

Hartford, Conn.
Ateinant vėsesniam orui,! 

hartfordieciai prad e d a m e 
dirbti. Štai, kad ir dabar— 
du parengimai:

Pirmąjį rengia Laisvės 
choras, kaip ir kasmet, savo 
nariams dainininkams ir' 
rėmėjams. Tai draugišku
mo popietė. Kviečiame ir 
svečius. Svečių dovana tik

Laisvės choro šeimininkės 
visuomet pagamina skanų 
maištą, o vyrai pavaišina 
skaniais gėrimais.
, Šis parengimas įvyks rug
sėjo 20 dieną. Pietūs pra
sidės 1 vai. pietų metu.

. Moterų klubas rengia 
pietus su dainų programa 
ir kitais p ama r ginimais. 
Pietūs įvyks spalio 25 ’d. 
Gaspadinės yra labai geros, 
pietus prirengs gerus.

Dainų programą - atliks 
Vyrų grupė vadovybėj Al. 
Potsiaus, iš Brockton, Mass.

Abudu parengimui įvyks 
toj pačioj vietoj, 157 Hung
erford St.

Moterų klubo parengimo 
pelnas eis progresyvei spau
dai. O. S. 

darbių procentas sudaro 
krašto ekonomikai rimtą 
problemą. Girdi, kol nedar
bo lygis tesiekia 4 procen
tų, tab mūsų kapitalistinėje 
ekonomikoje normalus reiš
kinys. Bet dabartinė padė
tis yra nenormali, pavojin
ga,

Tačiau nesimato jokių 
rimtų priemonių iš valdžios 
pusės kovai su nedarbu. 
Kalbama daug, bet nieko 
nedirbama tam blogiui pa
šalinti.

Keturi amerikiečiai 
veteranai sukaktuvėse 

I

Praga. — Čekoslovakijo
je lankosi keturi amerikie
čiai karo veteranai. Jie da
lyvavo iškilmėse, kurios į- 
vyko paminėjimui 20 metų 
sukakties nuo Čekoslovaki
jos išlaisvinimo iš nacių 
rankų. Mat, šitie keturi 
amerikiečiai dalyvavo čekų 
ir slovakų partizaninėse ko
vose prieš nacius. Karo me
tu iš devyniolikos amerikie
čių, pasiųstų partizanams 
dėti, tik penki išliko gyvi. 
Keturiolika pateko į nacių 
rankas ir buvo nužudyti

Iškilmėse dalyvauja šie: 
William A. McGrego, Steve 
J. Catlos, John Swartz ir 
Kenneth Lain. Jie visur bu
vo labai šiltai sutinkami ir 
sveikinami.

MAGNETINIAME
LAUKE POMIDORAI
Pastero idėją apie mag

netinio lauko poveikį auga
lų biologiniams procesams 
patvirtina, pavyzdžiui, kad 
ir žali pomidorai, padėti ne
toli stipraus magneto polių 
(ypač prie pietų poliaus): 
jie prinoksta kur kas anks
čiau, negu paprastomis są
lygomis.

Massachusetts Moterų Sąryšis
Kviečia Visus į Pikniką 

kuris įvyks šį sekmadienį

Rugsėjo 13 September
K. Ustupo Sode

27 Cleveland Ave., Montello, Mass.
Pradžia 1-mą Valandą dieną

Turėsime šiltų ir šaltų gėrimų ir įvairių valgių. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Valdyba

Lawrence, Mass, ir Apylinkė

RUDENINIS BANKETAS 
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną 

Gražią jame Maple Parke 
Methuen, Mass.

Šis vajus bus atidarymas vajaus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iŠ anksto, kad gerai išvesti vajų.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., rugsėjo (Sept.) 8, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Complete charge, 
full time job. 4 school age children. 
Salary $50. Fringe benefits, 5 days, 
9 to 5:30. Lovely suburban Home. 
All modern appliances. Own transp. 

NI. 4-9000.
(70-73)

HOUSEKEEPER. Mature, ex
perienced. Live in own room and 
TV. Lite household duties, and 
cooking.' Business couple. 1 School 
age child. Permanent.

Sall TRinity 8-0501. Ext. 32.
(70-73)

HOUSEKEEPER

Live in. Motherless home. Household 
duties in modern Home and 3 
children, 9 ¥2, 5 ¥2, 1¥2. Call Mr.
Marad. 1-609-428-6500.

(71-73)

HOUSEWORK & ’assist with 
children . Widow or unencumbered 
woman to live in. No cooking. Own 
rm. & TV. $140 month . Lower 
Buck’s Co. vic. Steady. EL. 7-8742.

(71-72)

CLERICAL WORK.
Must have aptitude for figures, 
some bookkeeping. Experience 
preferable. 5 day week. Vicinity 5th 
& Wyoming. Call DA. 9-0840 or CH. 
2-0892.

(71-72)

R. Kennedy rezignavo 
iš prokuroro vietos

Washingtonas. — Robert 
Kennedy pasitraukė iš vals
tybės prokuroro vietos ir 
nuo dabar visą laiką pašvęs 
New Yorko valstijoje agi
tacijai už savo kandidatūrą 
į senatoriaus vietą. Prezi
dentas Johnsonas rezigna
ciją priėmė, bet naujo pro
kuroro dar nepaskyrė.

Paryžius. ~ Prancūzijos 
valdžia galvoja apie sutei
kimą socialistiniams kraš
tams ilgamečių kreditų. Iki 
šiol tebuvo duodami penkia
mečiai kreditai.

PHILADELPHIA
MALE and FEMALE

All AROUND baker wanted. Full 
time, good opportunity for right 
person. Langley Bakery, Langley 
Park, Md. Near Silver Springs. 
Phone Langley Park 301-HE. 4-0808.

(70-74)

COUPLE. Take complete charge, 
private home. Suburban Phila. 
Excellent wages. Live in separate 
quarters. Call collect Jenkintown. 
TUrner 6-7638, 6 to 8 P. M.

(71-72)

HELP WANTED MALE

CARPENTERS 
1st Class

Daytime call CH. 7-1783
Evening. MI. 6-8786.

(68-72)

SPOT Welder, capable of working 
with and without fixture. Make 
own set-up. Knowledge of blue- 

' print on steel and aluminum. 1st 
or 2nd shift, all benefits. Call 
1-609-NO. 3-4444. "

(70-72)

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience.
Permanent for right man.

Call 1-609 - BE.5-5400.
Ask for Sqrvicc Manager.

(69-74)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats

900 W. Girard Ave.

(66-72)

WELDERS, ARC.
Experience necessary.

AMERICAN
METAL FABRICATORS CO.

Old Rodgers Road, Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252.

An Equal Opportunity Employer.
. (71-73)

LEATHER CUTTING, sewing, 
skiving machine operators. Also 

expd. help for other operations.
Apply

NE, corner, Cottman & Edmund Sts. /
(71-75)

BODY & FENDER MAN
Thoroughly experienced on all types 
fo automobiles. Must have tools. 
Apply at once. JUNIOR’S AUTO 
BODY, 2314-16 E. Susquehanna Ave.

(71-75)

AUTO MECHANIC.
Experienced' on weaver front end 
equipment and state inspection.

Apply THOMAS TURNER,
666 Chester Pike, Norwood.

LU. 3-8483.
(71-73)

MACHINIST.
Heavy on lathe and vertical Mill 
tool Master, able to work from 
prints and sketches. Some set up. 

Apply 5110 Wakefield St.
Or call VI. 8-6476.

(71-73)

MEN.
To work in Machine Shop. No ex
perience necessary. Steady position 
for right person. MA. 4-7170. Ask 
Mr. Windy.

71-73)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Massachusetts Moterų Sąryšis 
rengia rudeninį pikniką pas K. 
Usttipą, jo darže, 27 Cleveland Ave., 
Montelloj. Turėsime valgių ir gė
rimų, šiltų ir šaltų. Kviečiame vi- 
sus ii’ visas. Valdyba 71-72)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-os kuopos susirinkimas 

įvyks Rugsėjo-September 11 svetai
nėje 1150 No. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Parengimų komisija 
išduos raportus iš bendros veiklos. 
Paraginkit savo draugus ir pažįs
tamus įsirašyti į mūsų kuopą.

Valdyba (71-72)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugsėjo 14 Sept., 
29 Endicott St., pradžia 2i30 po
piet. Kviečiame visus narius da
lyvauti. Šiame susirinkime turėsi
me daug reikalų apkalbėti. Ka
dangi vasariniai parengimai su spau
dos pikniku baigėsi, tai šiame su
sirinkime turėsime prisirengti prie 
žieminių parengimų, ypač artėjant 
“Laisvės" ir “Vilnies” vajams, Šia
me susirinkime turėsime išrinkti 
vajininkus.

Jaskevičius, kuopos sekr. (72*73)



Dailininkas R. Baranikas 
dalijasi įspūdžiais Lietuvoj 

. _ --- ’---
Savaitrašty “Literatūra I Vykdamas Lietuvon, gerai 

ir Menas” (š. m. rugpjūčio I Kad čia senojo ro-
29 d. laidoje) skaitome: mantiško gamtovaizdžio nera

siu. Ir kai autobusas išriedė-
Penkias savaites Tarybų j0 Vilniaus ir pradėjo bėgti 

Lietuvoje viešėjo pažangus A- j vakarus žemaičių plentu, —
merikos dailininkas ir žurna
listas Rudolfas Baranikas.

Svečias iš Amerikos domė
josi Lietuvos meniniu gyveni
mu, ekonomika, socialistine 
statyba; R. Baranikas, be Vil
niaus, svečiavosi Kaune, Pa
langoje, Druskininkuose, gim- 
tuosiuse Anykščiuiose, šakių 
rajono kolūkiuose, susitiko su 
daugeliu žmonių, dirbančių 
įvairiuose darbo baruose. Jo 
įspūdžiai apie tėvų žemę —’ 
Tarybų Lietuvą — labai geri.

Rudolfas Baranikas — vidu
tinio amžiaus žmogus — 1938 
m. iš Lietuvos išvyko į JAV, 
mokėsi Niujorko aukštojoje 
mokykloje — Meno studentų 
lygoje, po to trejus metus 
studijavo Paryžiuje, pas prof. 
Lože. Dailininkas kurį laiką 
dirbo žurnalistu pažangiojoje 
Amerikos lietuvių spaudoje — 
“Laisvėje,” “Vilnyje,” “Švieso
je.” šiuo metu, šalia kūrybi
nio darbo, jis dėsto dailės da
lykus vienoje Niujorko vaka
rinėje tapybos mokykloje. R. 
Baraniko žmona taip pat dai- 
lininkė-tapytoja.

R. Baranikas susitiko su me
nininkais, rašytojais, kūrybi
nių organizacijų vadovais. Šį 
trečiadienį jis buvo lietuvių 
dailininkų svečias. Jaukioje 
aplinkoje, prie puoduko ka
vos. Dailininkų Sąjungos sa
lėje užsimezgė pokalbis apie 
dailę, jos kūrėjus; R. Barani
kas atsakė į daugelį klausi
mų, kuriuos pateikė TSRS 
liaudies dailininkas J. Mikė
nas, A. Savickas, J. Umbra
sas, J. Švažas, G. Jokubonis, 
P. Gudynas, J. Mackonis ir kt. 
susitikime dalyvavę draugai. 
Kartu su R. Baraniku Daili
ninkų sąjungoje tą vakarą 
svečiavosi ir LKP CK sky
riaus vedėjo pavaduotojas A. 
Laurinčiukas, savo atsimini
mais iš JAV papildęs svečio 
pasakojimą.

Susitikimo metu R. Barani
kas diapozityvų pagalba pa
rodė daugelį savo bei žmonos ! 
Mei Stevens, Amerikos daili- 1 
ninku šano, Groperio, Guat- 
mio, Kento, Evergudo ir kt. 
kūrinių spalvotas reprodukci
jas. R. Baraniko tapybinėms 
drobėms charakteringi lietu
viški motyvai, dailininkas ku
ria kompozicijas, kuriomis 
stengiamasi išreikšti socialinio 
pobūdžio idėjas, jis nemaža 
dėmesio skiria koloritui, nuo
taikai pareikšti. R. Barani
kas kartu su milijonais žmo
nių Amerikoje savo menu ko
voja už darbo žmonių socia
linę pažangą, už demokratiją.

šiandien svečias palieka Vil
nių. Keletą dienų jis praleis 
Leningrade, o po to per Skan
dinaviją oro trasa patrauks 
Amerikos kryptimi.

Norisi palinkėti mūsų tė
vynainiui sėkmės kovoje už 
socialinį teisingumą, už pro
gresą, pasiekimo jo kūrybi
niuose darbuose.

PATIES B. STRAIPSNIS
Mano pirmoji meno mokyk

la buvo gimtieji Anykščiai. 
Prieš akis man stoja anksty- 

* vos jaunystės peizažas—snie
gu padengtas žemės akiratis, 
baltastogės lūšnelės, baltai 
pilkas dangus, kurį raižo vie
na vertikali linija — bažny
čia (aukščiausias pastatąs pa
saulyje...) ir varnų būriai: jos 
pilkame danguje pina nepa
baigiamų plonų linijų tinklus. 

.Tos juodos linijos sukelia vai
kiškoje širdyje nerimą, ilgesį, 
svajones. Maždaug dešimt 
metų vėliau, kai Fernando Le
že meno mokykloje Paryžiu
je mane supo studentų iš 
meistro pasiskolintas raudo- 
nai-mėlynai geltonas koloritas, 
— aš juomi galėjau žavėtis, 
bet ne įsisavinti: gimtinės mo
nochromija tas spalvas būti
nai turėjo sušvelninti, padary
ti labiau lyriškomis, subtilio
mis.

Štai kodėl dabar, kai tik 
tenka sumesti trumpą autobi
ografiją arba užpildyti kokį 
lakštą ir atsakyti į klausimą 
apie lankytas meno mokyk
las, šalia Niujorko ir Pary
žiaus meno akademijų, norė
tųsi pridėti Anykščių progim
naziją ir ką tai dar ankstyves
nio**.

nimusi meno bei literatūros 
gyvenimu šneka Albertas Lau- 
rinčiukas. Arba kitą dieną— 
su E. Mieželaičiu, A. Laurin- 
čiuku, J. Marcinkevičium. Dis
kutuojame Nerudą, Vitmeną, 
Laksnesą, bet diskutuojame 
ne vien meną. Iš kiekvieno 
žodžio jauti, kad šie talentin
gi vyrai, su kuriais kalbiesi, 
yra tiesioginiai naujojo gyve
nimo statytojai, kad iš jų 
trykšta pasitikėjimas ateitimi, 
savo šalimi, savo liaudimi.

Arba — užeinu į “Litera
tūros ir meno” laikraščio re
dakciją pasimatyti su poetu 
Vaciu Keimeriu. Netikėtai 
mane sutinka ne jis vienas, o 
visas redakcijos kūrybinių 
darbuotojų būrelis. Staiga pa
sensta. Niujorke, ten, kur 
man tenka kalbėtis lietuviškai, 
tarp 
žara 

nostalgiją nugalėjo naujas 
jausmas: gal dailininko este
tinis pojūtis buvo kiek ir įžeis
tas, kad suardytas senas vie
nodumas, šiaudinstogių gryte
lių derinimasis su žalia gam
ta, bet pilietis-žmogus, už so
cializmą stojęs žmogus, žino
jo, kad tuose baltų ir gelsvų 
plytų kolūkinėse gyvenvietėse 
spindi nauja šviesa, kad ten 
valstietis skaito, stebi švieses
nėmis, tyresnėmis akimis, ir 
bažnyčios pradėjo rodytis že
mesnėmis, juodvarniai tarsi 
nusileido žemyn... Kaip dai
lininkas, pradėjau geriau 
jausti jūsų industrinio peiza
žo naują pulsą, pradėjau ge
riau suprasti jūsų taip vadina
mas kūrybines komandiruo
tes, jūsų dabartinę grafiką, 
tapybą, skulptūrą.

Tiesa, atvykau į dabartinę 
socialistinę Lietuvą ne iš Mar
so. Kaip pažangus amerikie- 
tis-lietuvis dailininkas, aš vi
suomet sekiau jūsų spaudą, 
jūsų kultūros, meno leidinius. 
Mačiau nemaža jūsų darbų 
reprodukcijose, o šį tą ir origi
nale. Pavyzdžiui, kai Niujor
ke vyko tarybinės grafikos di
di paroda, šalia kitų puikių 
tarybinių grafikų darbų, kaip 
leningradiečio Nekrasovo, ma
no dėmesį atkreipė A. Makū
naitės ir V. Jurkūno kūriniai. 
Matėme reprodukcijose ir ne
maža puikių, išraiškingų S. 
Krasausko darbų. Susitikome 
su kai kuriais pas mus apsi
lankiusiais Lietuvos dailinin
kais, kaip su skulptorium K. 
Bogdanu. Džiaugėmės, kai G. 
Jokūbonio paminklas Pirčiu
pio aukoms buvo įvertintas vi
sasąjunginiu mastu.

Ir štai dabar, čia paviešėjęs 
kokias penkias savaites, pa
mačiau jūsų kūrybinį gyveni
mą, kaip sakoma, pirmaran- 
kiai.

Kaip apibūdinti savo įspū
dį ? Galima pasakyti, kad jis 
teigiamas, bet tuo būtų ne vis- 

i kas pasakytą. Galima tarti, 
kad jis stebinantis, bet čia su
skambėtų lyg šablonas. Norisi 
pasakyti, kad jis šildantis, bendradarbis, 
įkvepiantis, bylojantis už so
cialistinės santvarkos prana
šumą.

Kartais vaikštome Niujorko 
gatvėmis — grupelės dailinin
kų, rašytojų, kultūrininkų. 
Mūsų miestas, miestas, kuria
me gyvename, kuriame kovo
jame už taiką, už negrų tei
ses, už socialinį teisingumą. 
Mūsų miestas, bet ir ne mūsų, 
nes ne mes tvarkom jo išorę, 
ne mums spręsti jo architektū
rą, interjerus, vaizdinę jo at
eitį. Nulemia visai kitos jė
gos, sėdinčios kur tai Rokfele
rio Reidio sity pastato ištai
ginguose kabinetuose. . .

Ir štai dabar aš vaikštau 
su draugais Vilniaus gatvėmis. 
Su kokiu entuziazmu apie 
Vilniaus architektūrinius pa
minklus ir miesto grožio ap
saugą bei jo plėtimą kalba 
Vytautas Jakelaitis; su kokiu 
pasididžiavimu apie dailinin
kų vaidmenį pasakoja Kons
tantinas Bogdanas; su kokia 
nuoširdžiai šilta meile ir rūpi-

tokių draugų, kaip Mi- 
ir Bimba, — aš “jaunuo- 
Čia gi mane apsupa bū- 
draugų, vienas už kitų.re lis 

jaunesnių — meno, literatūros 
skyrių darbuotojai ir kt. Pasi
tikėjimas ateitimi ir jaunyste: 
ar gali būti geresnis derinys?

Bet ko čia stebėtis! Socia
lizmas — tai jaunystė. Tai 
juntu, kai matau jūsų senojo 
Vilniaus Lenino prospektu 
žengiantį Maskvos Lumumbos 
v. universiteto studentą neg
rą iš Ganos arba Malio. Jis 
pas jus, nes jūs—su bundan
čia Afrika. Jūs su kenčiančia 
Vietnamo liaudimi, kuriai ma
no šalies monopolistai nelei
džia atsikvėpti ir pradėti tai
koje statyti žmoniškesnį gy
venimą. Jūs su nuostabiąja 
Laisvės sala Karibuose, kurią 
pasiekti mano šalies jauni en
tuziastai gali tiktai per Pra
hą. . .

Jūs—Naujasis Pasaulis.
R. Baranikas

Vilnius, 1946 m. rugpjūčio 27 d.

R. Baranikas grįžo 
iš Lietuvos

Praėjusį ketvir t a d i e n į 
S AS linijos lėktuvu grįžo iš 
Lietuvos dailininkas Rudol
fas Baranikas.

Lietuvoje jis išbuvo apie 
penkias savaites, o Maskvo
je ir Leningrade—arti vie
nos savaitės.

R. Baranikas ne tik dai-| Europos vietovėse, bei teri
torijose, atakuotose ar už
imtose Japonų karinių pa
jėgų;

(2) Draudimo kompanijų 
grynų pinigų praradimo pa
gal karo rizikos draudimo 
sutartis, dengiančias Ame
rikos laivų nuostolius, pa
darytus Vokietijos ar Japo
nijos karinės akcijos išda
voje Antrojo Pasaulinio 
Karo metu pasėkoje;

(3) Draudimo kompanijų 
grynų pinigų praradimo 
pagal karo rizikos draudi
mo sutartis, dengiančias 
Amerikos laivų nuostolius, 
padarytus Vok i e t i j o s ar 
Japonijos karinės akcijos 
išdavoje Antrojo Pasaulinio 
Karo metu;

(4) Civilinių amerikiečių 
keliautojų jūroje mirties, 
asmeninio sužeidimo ir tur
to praradimo, padarytų Vo
kietijos ar Japonijos kari
nės akcijos išdavoje.

lininkas (tapytojas), o ir 
žurnalistas, mūsų laikraščio 

Viešėdamas 
Tarybų Sąjungoje, jis ap
lankė visą eilę pačių įžy
miausių muziejų; susipaži
no su daugeliu Lietuvos 
dailininkų, menininkų ir vi
suomenininkų. Stebėjo visą 
žmonių gyvenimą. Apsi
lankė savo gimtuosiuose 
Anykščiuose, sutiko visą ei
lę žmonių, su kuriais kadai
se kartu mokėsi.

Savo kelione ir viešnage 
dailininkas labai pasitenki
nęs, ir jis pažadėjo apie tai, 
ką matė, ką girdėjo, para
šyti “Laisvėje.”

Washingtonas. —Po Ant
rojo pasaulinio karo Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
upėse pastatė rezerve tūks
tančius laivų. Jie laikomi, 
jeigu prasidėtų karas, būtų 
gatavi.

%

RESPUBLIKINE MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
Nuotraukoje: . iškilmingos šventes atidarymas

o®

Karo bylų terminas pratęstas I Pagerbti W. ir B
Užsienio Bylų Sprendimo 

Komisija 1964 m. liepos 
mėn. 13 d. paskelbė, kad ji 
pratęsė terminą ligi 196 5 
m. sausio mėn. 15 d. paduo
ti pareiškimus Antrojo Pa
saulinio Karo byloms užves
ti pagal Viešąjį Įstatymą 
87-846, Bendrą Karo Bylų 
Aktą. Padarydamas šį pra
nešimą, pirmininkas Dr.

kad Komisija paskutiniu 
metu gavo didelį skaičių už
klausimų telefonu, telegra
momis ir kitaip iš potencia
lių nuo karo nukentėjusių 
asmenų, pagal įstatymą ga
linčių gauti atlyginimą, ku
rie dėl įvairių priežasčių 
negalėjo užvesti bylų prieš 
1964 m. liepos mėn. 15 d. 
terminą. Šių potencialių 
kandidatų atžvilgiu Komisi
ja panaudojo savo galią 
prailginti prašymų terminą.

D r. Re pareiškė, kad virš 
60,000 pranešimų buvo iš
siųsta šiems potencialiams 
asmenims, bet labai didelis 
jų skaičius grįžo atgal j 
Komisiją, nes jie nepranešė 
savo pasikeitusių adresų. 
Yra tikimasi, "jis pasakė, 
kad šiems potencialiams as
menims dabar galės būti 
apie tai pranešta per spau
da.

Pirmininkas s k a t i n o vi
sus pavienius asmenis, kor
poracijas ir kitus, kurie tu
ri reikalavimų pagal Vie
šąjį Įstatymą 87-846, be ati
dėliojimo paduoti pareiški
mus. Šis patvarkymas duo
da galimybę JAV-jų pilie
čiams patiekti pareiškimus 
šių keturių 
žvilgiu:

(1) Turto 
sunaikinimo, 
jo Pasaulinio Karo išdavo
je kai kuriuose specifiniai 
išvardintuose kraštuose ir

kategorijų at-

praradimo ar 
kilusio Antro-

Komisijos leisti mokėji
mai bus Iždo Sekretoriaus 
atžymėti, kaip kad įstatymo 
yra lesta. Yra apskai
čiuota, kad virš 220 milijo
nų dolerių bus paskirta iš
mokėjimui nukentėjusiems. 
Pinigai šios programos fi
nansavimui neateina iš mo
kesčių mokėtojų kišenės, 
bet iš JAV-jų valdžios per 
Antrąjį Pasaulinį Karą at
imtų iš buvusio priešo tur-

Skatindamas visus pagal 
šias kategorijas nukentėju
sius asmenis be atidėlioji' 
mo paduoti prašymus, pir
mininkas Dr. Edward D. 
Re nurodė, kad prašymai 
turi būti patiekti ant ofi
cialių prašymų formų, ku
rias galima gauti iš Užseie- 
nio Bylų Sprendimo Komi-, 
sijos įstaigos.

Pirmininko pranešimas 
buvo padarytas ryšyje su 
nuolatinėmis Komisijos pa
stangomis nukentė j u s i u s 
asmenis apie jų teises pa
gal Viešąjį Įstatymą 87-846. 
Visi užklausimai ir oficialių 
prašymų formų gavimas < 
turi būti nukreiptas tiesio
giniai į JAV-jų Užsienio 
Bylų Sprendimo Komisiją 
(Foreign Claims Settlement 
Commission of the United 
States), 1111 20th St.,N.W. 
Washington, D. C., 20579.,

ACNS

pa-
Kas ką kalba

Būdamas New Yorko 
rodoje, po pasivaikščiojimo 
prisėdau ant suolelio pailsė
ti. Čia arti radosi ir kiti 
du pleperiai-juokdariai. Jie
du pasakojo vienas antram 
juokingas pasakas — juo
kus krėtė. O vieno jų pa
saka ir mano atidžią atkrei
pė. : ' •

Vienas jų sako:
“Mr. Ginsberg mirė ir nu

ėjo tiesiai į dangų. Jis tuo
jau reikalavo pasimatymo 
su dievu, ką jis tuojau ir 
gavo.”

“Dieve, Ginsbergas sakąs, 
“aš stačiai iš proto einu.”

“Kas gi tave dabar kan
kina, Ginsberge?” sakąs 
dievas.

“Ogi aš tik palikau savo 
sūnų ten ir nežinau, kas su 
juo atsitiks,” sako Ginsber
gas. “Jis man mirštant pa
sisakė, kad jis persikrikš
tija į katalikus.”

“Ha! Tu manai, kad tu 
turi trubelių,” sako dievas. 
“O pažiūrėk, ką manasis 
padarė — jis stačiai sutvė
rė katalikybę!”

Nors ir man teko nusi
šypsoti, tačiau mano galvoj 
tuoj stojosi klausimas: Ar 
pats dievas, jeigu jis būtų, 
turi kokią tikybą, ar ne? O 
jeigu turi, tai kokią — ka
talikų, žydų, mohametonų, 
ar'kokių kitų? Tūkstantis, 
ar kiek jų, esą pasauly. O 
gal jis, ko gero, stačiai be 
tikybos — ateistas. Kas ga
li pasakyti...

A. Gilman

AMERIKINIO KOMITETO 
KONCERTAS

Įvyks spalio 25 d., sek
madienio popietę, Town 
Hali. Prašo visus rezer- 
vuotis tą dieną šiai iškilmei. 
Bilietai $1 ir $2.25, gauna
mi rengėjų raštinėj: Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born, 49 
E. 21 St., New Yorke, ar
ba pas lietuvius, komitetui 
talkininkus. (72-74)

• 40 procentų Perų gy
ventojų neraštingi, milijo
nas vaikų negali > lankyti 
mokyklos, pareiškė vieno 
Limos instituto direktorius.

Į visus aidiečius 
ir aidietes

Gerbiami ir gerbiamos: 
Aido choras, po ilgų dvjif- 
jų mėnesių atostogų Šį 
penktadienį, rugsėjo 11 d., 
7:30 vakare, “Laisvės” sa
lėje, susirinks pirmai pamo
kai ir svarbiems pasitari
mams. Šie klausimai turi 
būti viso Aido apsvarstyti 
ir tarimai padaryti: Ruoši
masis į Tarybų Lietuvą 
Respublikinei dainų šven
tei, operetės “Paulinos” 
gastrolėms po kitas koloni
jas ir geras prisirengimas 
prie savo įvairumų popie-

nne pietus, kad galėtų su tės, kuri atsibus rugsėjo 27 
svečiais pasikalbėti ir pasi- d. Su geru pirmu susirin- 
dalinti mintimis. Pietūs bu- kimu turėsime geras pasek-

Keršuliai
Praėjusį šeštadienį brook- 

lyniečių Walterio ir Bronės 
Keršulių puikiame sodelyje 
įvyko pobūvėlis—pietūs.

Šeimininkai sukvietė kai 
kuriuos artimesnius bičiu
lius, ir tik “įvykių eigoje” 
paaiškėjo pobūvėlio tikslas. 
Walteris peržengė 75 metų 
amžiaus slenkstį. Praėju
siais metais jis buvo pavo
jingai susirgęs, buvo ope
ruotas; dabar pasveikęs, 
jau pensininkas. Na, ir su
ruošė jiedu abudu su Bro- 

vo tikrai puikūs!
Pridėti galima tai, kad 

Walteris solietis (jo mo
tina buvo rašytojo Vaižgan
to sesuo). Atvyko į Ame
riką prieš daugiau kaip 50 
metų, ir čia gyvendamas, 
visą laiką dalyvavo pažan
giajame lietuvių judėjime. 
Jo žmona, Bronė Zmitrai- 
tė, taip pat ilgametė veikė
ja.

Svečių tarpe buvo: JTO 
bibliotekos direktorius L. 
Vladimirovas su žmona, 
Keršulienės sesutė Viktori
ja Milerienė su vyru Kran
kiu (iš Binghamtono), Ele
nos Brazauskienės sesutė 
Zina, cirko artistė, neseniai 
atvykusi iš Lenkijos su sū
neliu Alfredu, ir kt., niujor
kiečiai. .

Po keletą žodžių tarė: P. 
Venta, R. Mizara, L. Vladi
mirovas, Zina Griškevičie- 
nė, Serge Savičef. Visi lin
kėjo šeimininkams geriau
sios sveikatos ir daug lai
mės. O abudu šeimininkai 
padėkojo svečiams už atsi
lankymą.

Nuo savęs pridėsiu: ge
riausios sveikatos ir ilgiau
sių Walteriui ir Bronei Ke- 
šuliams!

D raugas

Nacistas Vatikano
rūmuose

Praėjusių metų “Švytu
rio” 21 numeryje išspaus
dintas straipsnis “Ko neži
nojo popiežius Jonas 
XXIII”, kutiame rašoma 
apie karo kapelioną Zenoną 
Ignatavičių, sukelia vis pla
tesnius atgarsius užsienio 
spaudoje.

Remian t i s “Švyturyje” 
paskelbta medžiaga, nese
niai pasirodė straipsnis ita
lų žurnale “Vie nuove”. 
Apie tautos išdaviko majoro 
A. Impulevičiaus vadovau
jamo bataliono nusikalti
mus ir šio bataliono “dva
sios tėvą” karo kapelioną 
Z. Ignatavičių rašo ir jugo
slavų žurnalas “Arena”.

Fašistui nepavyko pasi
slėpti ir Vatikano rūmuose.

Kviečia Ant Piety
čiurliai kviečia ant pietų į savo farmą bei sodą, 

Pattenburg, N. J.

Sekmad., Rugsėjo 20 Sept
Pietūs bus duodami 1 valandą dieną

Kaina tik $3.00
Brooklyniečiai apsirūpinkite mašinomis iš anksto ir 

važiuokite. Čia bus daug svečių iš Pennsylvanijos 
ir iš kitų tolimesnių kolonijų. Bus malonių 

ir įspūdingų pasimatymų.

6 p.—Laisve (Liberty)— Ahtrad., rugsėjo (Sept.) 8,1964

mes ateities veikloje. k
Kviečia Aido choro komi

tetas ir mokytoja.

Stebisi tokiu darbo 
unijų vieningumu

New Yorkas. — Valstijas 
AFL-CIO unijų suvažiavi
mas su dideliu vieningumu 
užgyrė Robert Kenedžio 
kandidatūrą į J.V. senato
rius. Iš 1,500 delegatų prieš 
indorsavimą balsavo tiktai 
40 atstovų. Savo kalboje 
Kenedis labai smarkiai kri
tikavo Barry Goldwaterio 
kandidatūrą ir už tai susi
laukė didelio unijų delega
tų pritarimo.

Aukso gavyba
Aukso gavyba kapitalisti

nėse šalyse “Florist Natinal 
City Bank” įvertinimu, 1963 
metais išaugo 5%, palygi
nus su 1962 metais, ir su
darė 1213 tonų. Gavyba pa
didėjo daugiausia Pietų Air 
rikos Respublikoje. Suma
žėjo aukso gavyba Kanado
je, kuri yra antra stambi 
kapitalistinėse šalyse aukso 
gamintojai. JAV-ose aukso 
gavyba 1963 metais suma
žėjo ir sudarė 44.3 tonų, ar
ba 8% mažiau, negu 1962 
metais. Aukso gavyba taip 
pat sumažėjo Filipinuos^, 
(svarbiausia dėl aukso ga
vybos pramonės darbininkų 
ilgalaikio streiko).

Washingtonas. — JAV 
paskyrė $2,400,000,000 (du 
bilijonus ir keturis šimtiM 
milijonų dolerių) taisymui 
antraeilių automobilių vieš
kelių.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia šauniės 
pietus 20 d. rugsėjo (Sept.), 1 vai. 
dieną, 157 Hungerford St. Nariam 
pietūs veltui, o svečiai turės duot 
nedidelę dovaną prie durų.

Visi kviečiami dalyvaut — iš ar
ti ir toli, būsite patenkinti choro 
vaišėmis, kaip visada. Po pietų bus 
ir žaislų, širdingai kviečia,

— Komisija

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks rugsėjo 21 d., pirmad^ 
7:30 v. vakare, 157 Hungerford

Visos narės kviečiamos dalyvauti, w’ 
yra svarbių reikalų aptart, apie ru-* 
dens veikimą.

Sekr. V. K.
(72-73)




