
No. 80

KRISLAI
Tik vienas menuo!

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y., 11417
Tel. Michigan 1-6887

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
■

Ozone Park, N. Y.. 11417 Antrad., spalio (C ct.) 6, 1964 • * ♦

Prez

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ............................... ...........
Kitur užsienyje .............................
Jungtinėse Valstijose ......................
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

S10.00
$10.00
$12.00
$9.00

PRICE 10c

METAI 52-ji

Olimpiada
Gal nekvietė 
Penkiolika metų

— Rašo R. Mizara —

Kaž koks J. Jurkus “Dirvo
je” garbina Goldwaterj ir nie
kina visa, 1 
ra4 liaudžiai.

Ilarrį Ilopkinsą (buv. prezi
dento Roose velto padėjėją) jis 
vadina “išdaviku.” Jurkus ple
pa, pats nežinodamas ką.

Bet nereikia tuo stebėtis: 
visi smetonininkai išsijuosę 
darbuojasi už liaudies priešo 
išrinkimą JAV prezidento pos
tui.

Kitaip galvoja JAV darbo 
žmonės. Jie savo šūkiu stato:

isų kraštui tos 
neišrinkti Gold-

Johnsonas apie karą |Išį Jungtiniu Valstijų 
Pietų Vietname rinkimų kampanijos

Kinijos 15 mėty sukaktis 
ir atomine bomba

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad Tonki- 
no įlankoje, rugsėjo 18 die
ną, Jungtinių Valstijų nai
kintojai “Richard S. Ed- 

kas pažangiu ir ge-1 warc|” įr “Morton” šaudė į 
nežinomus laivelius. Bet 
smulkmenų vis dar visuo
menė nežino.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų militarinių veiksmų Pie
tų Vietname, tai yra skir
tingi pranešimai. Japonijos 
sostinėje, Tokio mieste, 
William P. Bundy, JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas ir Azijos reika
lais specialistas, sakė, kad 
JAV gali išplėsti karą už 
Pietų Vietnamo sienų.

Iš Saigono praneša, kad 
generolo Khanho militaris- 
tų valdžia vos laikosi,, kad 
net JAV ambasadorius M. 
D. Tayloris mano, kad rei
kėtų sudaryti valdžią iš ci
vilinių žmonių, 
nebus galima partizanus 
nugalėti.

Prezidentas

nelaimes 
waterio!

Ir mes manome, kad lapkri- 
3 d. laimės liaudis!

Beje, iki rinkimų dienos te- 
pasiliko lygiai vienas mėnuo. 
Fašizmo ir reakcijos priešai 
privalo padvigubinti savo jė
gas darbui už Goldwaterio nu
galėjimą !

Niujorke yra susiorganiza
vęs JAV lietuvių komitetas 
rinkiminiams reikalams. Jis 
šibmis dienomis išleido lape
lį—atsišaukimą į J A V lietu- 
tuvius piliečius, raginant, kad 
jie darytų visa Goldwateriui 
nugalėti. Lapely, be kitko, 
sakoma:

“Norint lapkričio 3 d. nuga
lėti Goldwaterj, vienintelis 
dabartinėmis sąlygomis JAV 
piliečiams kelias: balsuoti už 
Johnsoną ir Humphrey.”

Reikia manyti, kad šis lape
lis greitu laiku pasieks ir kitas 
JAV lietuvių kolonijas.

nes kitaip

Johnsonas

ŠMUGELIUOJA KARO 
LĖKTUVUS

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos davė Haiti 
respublikai 30 karinių lėk
tuvų. Bet dabar patyrė, kad 
į Haiti dar buvo įšmuge- 
liuota keturi ar penki “T-28 
bombonešiai.

JAV piliečiai, tačiau, priva
lo žinoti: lapkričio 3 d. jie 
balsuoji negalės, jei nebus ati
tinkamoje įstaigoje ir i------
karnų laiku užsiregistravę! 

f

šių metų prezidentiniai rin
kimai bus vieni svarbiausiųjų 
JAV istorijoje.

Pekinas. — Atvyko Ru- 
atidn- munijos delegacija.

Spalio 10 d. Tokijo mieste 
prasidės 1964 metų Olimpia
da. Dalyvaus joje ir rinkti
niai Lietuvos sportininkai.

Japonai, sako pranešimai, 
godžiai laukia svečių iš kitų j 
šalių; jų ten suvažiuos daug 
tūkstančių. Biznieriai ruošiasi 
gerai pasipelnyti.

Įdomiai savo sportininkus ir 
turistus aptarnaus Tarybų Są
junga. Ji ten siunčia keletą 
savo laivų, kuriuose tarybiniai 
sportininkai ir turistai galės 
Valgyti ir nakvoti. Nereikės 

0'po viešbučius trankytis.
JAV sportininkai taip pat 

atkakliai ruošiasi olimpinėms 
žaidynėms.

Visiems linkime didžiausios 
sėkmės!

Jonas Siurba L D S organe 
rašo apie savo ir Jono Gašlū
no š. m. rugsėjo 17 d. lanky
mąsi Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtone pas prezidentą 
L. B. Johnsoną. Jiedu ten bu
vo pakviesti, kaip LDS prezi
dentas ir sekretorius, į frater- 
nalistų pobūvį. Praėjusiame 
“Laisvės” numery apie tai ra
šė J. Gasiūnas.

Įdomu, kad tame su prezi- 
JLentu Johnsonu susitikime ne- 
Įauvo SLA vadovų. Kas pa- 
l^įdarė? Nejaugi jų ten pre
zidentas ėmė ir nepakvietė?!..

Kinijos Liaudies Respublikai 
sukako penkiolika metų. Su
kaktis buvo atžymėta iškilmin
gai. O mūsų Valstybės sekre
torius skelbia! jog kinai grei-

pareiškė: “Mes nenorime, 
kad mūsų vaikinai kariautų 
vietoje Azijos vaikinų. Mes 
nenorime įtraukti į karą 
Kiniją su 700,000,000 gy
ventojų ir turėti Azijos ša
lių karą... Tai ką mes daro
me? Mes esame ten (Pietų 
Vietname) ir duodame viet
namiečiams, ką mes turi
me... Mes ten turime 20,000 
vyrų, kaip patarėjų ir pa- 
gelbininkų... Bet mes nesie
kiame pradėti kitą karą, 
taipgi nesirengiame bėgti iš 
ten, kur mes esame”.

tauti- 
buvo 
reži-

Saigonas. — Kada 
nes mažumos, kurios 
sukilę prieš Khanho 
mą, atsisakė pasiduoti,, tai 
Khanhas įsakė Antrajam 
korpusui iš kanuolių sunai
kinti juos ir nuo žemės nu
šluoti jų kaimus.

Militarines jėgos tą ir at
liko. Bet žiaurumas iššaukė 
tarne Jungtinių Valstijų 
politinių ir militarinių jėgų 
nesutikimą.

GRAIKIJA TARIASI 
SU JUGOSLAVIJA

Atėnai. — Prasidėjo pa-

<ė žurnalą “The Fact”,Baltimore. — Spajlio 1 d. i pei 
kuiHs paskelbė balsavimus 
2,417 daktarų: Ar Goldwa
ter

prezidentas Johnsonas kal
bėjo Johns Hopkins univer
sitete. Jis ^atsakydamas į 
Goldwaterio užme e i m u s, 
būk JAV “minkštai elgiasi 
su komunistinėmis valsty
bėmis”, sakė: •;

“Gadynė, kada jūsų val
džia galėjo veikti duodama 
kitoms valstybėms ultima
tumus, jau praėjo ant visa
dos... Dabar, atominėje ga
dynėje reikia veikti! susita- nė

tai 
657 
571 
mų 
dai 
žur

s fiziškai tinka būti 
JAV prezidentu? 1,189dak- 

ai balsavo, kad netinka, 
balsavo, kad tinka, o 
susilaikė nuo balsavi-

. Daktarų sąjungos va- 
sako, kad tai nesveikas 

nalo elgesys.
The Wall Street Jour

nal” praneša, kad Jungti- 
e Valstijose susivienijo

riant su kitomis valstybe-' 519 stambių biznierių remti
.am - ~ T .a « « X- . X- X--. . Lx x-v xl T X- s-\ M. 1 V 1ZN ✓>] 1 Z"! r\ X* 1 1 1/1mis... Ir mūsų tauta turi bū
ti pasiruošus, kad jos vadai 
vyktų visur, vyktų tąrtis su 
bile kuo ir siektų garbingų 
susitarimų su kitais”.

Kaip žinia, demokratų 
vadai sakė, kad jeigu John
sonas bus išrinktas JAV 
prezidentu, tai jis vyks tar- 
'tis į NATO, Taipgi sieks 
susitikti su Chruščiovu ir 
tartis tarptautiniais reika
lais.

Toledo, Ohio. — Dienraš
tis “The Toledo Times” pa
sisakę už Johnsono išrinki
mą, -tai .pirmu kartu , iš 116 
metų jis remia demokratų 
kandidatą. . i

Go dwaterio kandidatur ą.
Washingtonas. — Numa

toma, kad respublikonai ne
laimės daugumos atstovų į 
Atstovų butą. Dabar Atsto- 

bute yra 254 demokra- 
176 respublikonai ir 5

sitarimai tarp Graikijos ir New Yorkas.-—American 
Jugoslavijos pagerini m u i Psychiatric Ass’h ir; Ameri- 
santykių. Nuo 1962 metų can Medical Ass’n vadai nu- 
tarp abiejų valstybių uždą-1— ■ Į .......
rytas susisiekimas.

Dabar, kada Graikija ir 
Bulgarija jau susitarė, tai 
manoma, kad bus susitarta 
Graikijos ir Jugoslavijos.

vų 
tai 
vakansinės vietos.

Demokratas senator i u s 
Mike 
vis

I nes
Johnsono išrinkimą.

Reno. — Šis miestas, ku- 
me turčiai daug pralei- 
a pinigų, kur yra milijo- 
vertės viešbučiai, kasino 
kitokios įstaigos, neįver- 
i W. E. Millerio atsilan

kymo. Jo prakalbose daly
vavo tik 700 žmonių..

Mansfieldas ragina 
ųs demokratinius žmo- 

energingiau dirbti už

Pekinas. — Spalio 10 die
ną Kinijoje bus minima 15 
metų sukaktis nuo įsisteigi- 
mo liaudiškos respublikos. 
Vyriausybės priešakyje sto
vi tie žmonės, kurie per de- 
sėtkus metų kovojo už liau
dies reikalus, bet jie jau 
yra ne jauni.

Komunistų vadas Mao 
Tze-Tungas sulaukė 70 me
tų, respublikos prezidentas 
Liti Shao-Cinas —66, prem
jeras Chou Eln-lajus — 66, 
gynybos jėgų vadas marša
las Chu-Tehas — 78 metų.

Į Kinijos sukaktį atvyko 
Tarybų Sąjungos, kitų so
cialistinių valstybių ir eilės 
draugiškų valstybių skait
lingos delegacijos. Sukak
ties minėjimas įvyks per 
dvi dienas visuose miestuo
se.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorius Deanas Ruskas pa
skelbė, kad Kinija jau pasi
gamino atominę bombą ir

sukakties proga ją iš sprog
dins.

Paryžius. — Prancūzijos 
mokslininkams nebus staig
mena, jeigu Kinija jau tu
ri atominę bombą ir ją 
bandys. Kinijos mokslinin
kai dirbo toje srityje ir ji 
jau turi industrines galimy
bes to pasiekimui.

Kinijos pasigamini m a s 
atominės bombos dar dau
giau kalba už tai, kad ją ne
galima laikyti už Jungtinių 
Tautų sienų, nes be Kinijos 
bendravimo negali būti tvir
ti pasaulyje taikos reikalai. 
Kinija turi apie 700,000,000 
gyventojų, tai yra, vieną 
ketvirtadalį viso pasaulio 
gyventojų.

Tokio. —Japonijos moks
lininkai sutinka, kad Kini
ja, jeigu dar neturi, tai ne
trukus turės atominių bom
bų. Bet į Rusko pareiškimą 
čia žiūri, kaip į JAV prezi
dentinių rinkimų išdavą.

IŠ VISO PASAULIO
New Delhi. — Bhusawal- 

do mieste JAV įrengė už kalbėjo , Goldwateris. 
$11,000,000 Indijai amunici- sakė, kad JAV prezidentas 
jos gaminimo fabriką. Iš turi kietai elgtis su komu- 
Jungtinių Valstijų buvo at
vežta 1,000 mašinų.

Hammond, Ind. — Čionai 
J i s

nistinėmis valstybėmis, ir 
jeigu reikia, tai vartoti ato
mines bombas.

ria 
dži 
nų 
ir 
tin

kad liau- 'chod k o s

JAV valdžia įsake sulaikyti
laivakrovių streiką

KASTRO KALBĖJO 
APIE SUNKUMUS v

Havana. — Marti aikštė
je 200,000 žmonių miniai 
kalbėjo Kubos premjeras 
Kastro. Jis sakė,
diška respublika daro dide
lio progreso, bet iš priežas
ties Jungtinių Valstijų nu
sistatymo dar daug sunku- 

! mų reikės nugalėti.

Panama. —Marco Aure
lio Rubles pradėjo eiti Pa
namos prezidento pareigas.

Maskva. — TSRS ir Ang
lija susitarė, kad jų žvejai 
laikysis per 12 mylių nuo 
krantų jūroje.

Havana. — Antilla prie
plaukoje taisomas Ispanijos 
laivas “Sierra de Aranza- 
zu”, kurį jūroje sugadino 
Kubos pabėgėliai - piratai.

Madridas. — Ispanijos 
laivas “Sierra Maria” iš
plaukė į Kubą su įvairiomis 
prekėmis.

tu laiku eksploduos atominę 
bombą.

Džiaugiamės Kinijos jubilie
jumi, bet nejaučiame džiaugs
mo dėl atominės bombos. N. 
Chruščiovas seniai sakė: Ta
rybų Sąjunga turi užtenkamai 
bombų, esant reikalui, socialis
tinei Kinijai apginti.

Negalima džiaugtis ir Ki
nijos komunistų vadovų poli
tiniu kursu, vedančiu pasaulio 
revoliucinį darbininkų judeji- 
mą prie susiskaldymo. Dėl to 
tenka liūdėti ir piktintis*

Karačis. — Pakista n o 
prezidentas Ayubas Kha- 
nas sakė, kad pageidauja 
geresnių santykių su TSRS, 
bet jis norėtų, kad TSRS 
neginkluotų Indiją.

Maskva. — TSRS išban
dė naują keleivinį lėktuvą 
“TU-134”. Jis su 72 kelei
viais atliko skridimą virš 
2,000 mylių.

Londonas. — Anglija su
sitarė su Eiuropos valstybė
mis, kad žvejybos reikaluo
se laikysis 12-kos mylių jū
roje nuo kitų valstybių 
krantų.

Atlanta, Ga. — Ir vėl ne
buvo įleisti keturi negrų 
kunigai į L. Maddoxo kate
teri ją, nors teismo buvo 
patvarkyta, kad savininkas 
negali negrų neįleisti.

Paryžius. — Prancūzija 
sumažins savo militarines 
jėgas Afrikoje iki"6,600 vy
rų.

• Washingtonas. -4 Prezi
dentas Johnsonas instruk
tavo (Justice departamentą 
veikti baigimui laivakrovių 
streiko. Teisėjas Van Pelt 
Bryan tuojau įsakė, kad 
streikas būtų pertrauktas 
dešimčiai dienų.

Bėgyje to laiko JAV Jus
tice departamento sekreto
rius John W. Douglass ir 
laivakrovių vadai turės 
stoti prieš teisėją. Generali
nis prokuroras, pagal Taft- 
Hartley įstatymą, reika
laus, kad dar per 70 dienų 
būtų sulaikytas stręikąs, o 
tuo metu unijos vadai ir 
kompanijos tartųsi.

Už 300,000 žmonių 
gavo tik kalėjimo

Bona. — Vakarų Vokieti
joje virš mėnesį teisė Hitle
rio gvardijos generolą Kar
lą F. Wolfą. Jis buvę teigia
mas, nes jo komandoje hit
lerininkai, Antrojo pasauli
nio karo metu, TSRS teri
torijoje, nužudė apie 300,- 
000 žmonių, daugumoje žy
dų tautos. Teisme buvo įro
dyta jo kaičia, buvo lidinin- 
kai, kurie liudijo, kad ne tik 
jam paklusnūs naciai, bet ir 
patsai generolas žudė žmo
nes. Vienok jį nuteisė tik 
15-kai metų kalėjimo.

Ženeva. •— Spalio 1 d. čio
nai atvyko Sukamo.

streiką buvo išėję 60,- 
laivakrovių visų Atlan- 

vandenyno prieplaukų, 
reikalauja pakelti algas 

54 centus per valandą 
bėgyje ketverių metų, padi- 

ti senatvės pensiją ir li- 
i pagalbą, užtikrinti, kad 

procentai laivakro v i ų 
•ėtų nuolatos darbo, ir

00( 
to 
Jie 
po

Tokio. — Japonija ir Ki
nija susitarė apsikeisti ko
respondentais.

TOKIO OLIMPIADA 
IR TSRS LAIVAI

Maskva. —Japonijos sos
tinėje įvyks • Tarptautinė 
olimpiada. Iš TSRS Na- 

p r i e p 1 ą u k o s,
Ochotsko jūroje, penki lai
vai “Michail Kalinin” rūšies 
plauks su sportininkais ir 
norinčiais Olimpiadoje da
lyvauti. Tokio prieplaukoje 
TSRS laivai stovės ir jos 
žmonėms bus vietoje vieš
bučių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
dir
go.
75
tui
kad būtų palikta po 20 dar
bininkų darbo grupės 
(“gang”) vietoje kompani- 

siekimo sudaryti jas tik 
17 žmonių.

jų 
iš

vie
lai

New Yorkas. — Advoka
tai Ira Golobin ir _____

Freedman pranešė, kad pa
galiau Brooklyno federali
nio distrikto teisėjas išnešė 
nuosprendį A. Bimbos nupi- 
lietinimo byloje. Jis atmete 

j apsigynimo veikai avim ą, 
Sustreikavę laivakroviai * kad valdžios siekimas A. 
n New Yorko uoste su
se darbą prie 116 laivų.

į federalinės valdžios paskir
tas pareigūnas. Nepaisant,

3]anch kaip valdžios prokuroro by-
la būtų nepagrįsta, jis, ma
tyt, jaute, kad jo pareiga 
leisti bylai eiti toliau.

Valstijos įsigijo

Washingtonas. — Kali
fornijoje tapo išbandytas 
naujas Jungtinių Valstijų 
didelis ir labai greitas bom- 

lešis “A-ll”. Jis yra 90 
Jų ilgio, gali nešti didelį 
nbų krovinį.
Bandyme buvo pakilęs 
1000 pėdų ir skrido po 
100 mylių per valandą, 
jecialistai sako, kad galės 

pakilti iki 100,000 pėdų 
aukščio ir skristi po 2,500 
mylių per valandą.

bo 
pe 
bo

70

‘ Paryžius, 
sta 
lai 
po

— Prancūzija 
to Kubos respublikai du 
vus po 16,000 tonų įtal- 
s.

Bimbą nupilietinti būtų at
mestas, išmestas. Teisėjas 
patvarkė, kad valdžia turi 
turėti progą teisme įrodyti, 
kodėl ji siekia A. Bimbą nu
pilietinti. Tuo būdu dabar 
prasidės visa teisminė pro
cedūra. Apsigynimo advo
katai tuojau turi duoti at
sakymą į valdžios argumen
tus ir skundą prieš A. Bim
bą. Kur, kada teismas 
įvyks, dar nežinia.

Vadinas, mes pirmąjį 
mūšį pralaimėjome.

Sakoma, kad distrikto 
teisėjo sprendimas susideda 
iš daugiau kaip dvidešimt 
puslapių. Tai irgi nepapras
tas dalykas. Matyt, teisėjas 
ilgai galvojo ir net keletą 
mėnesių ėmė sprendimo su
darymui.

Reikia žinoti, kad čia yra 
politinė byla. Reikia žinoti, 
kad distrikto teisėjas yra

New Orleans. — Spalio 3 
dieną nuūžė uraganas “Hil
da” per pietrytinę dalį 
Louisianos valstijos į Mis- 
sissippio valstiją. Labiau
siai nukentėjo Larosa mies
tas, kur žuvo 20 žmonių ir 
apie 120 buvo sužeistų. Iš 
pavojingų vietų buvo iš
kraustyta apie 200,000 žmo
nių.

Washingtonas. — Spalio 
3 dieną užsidarė JAV 88-tas 
Kongresas. Jo nariai išsi
skubino į namus vesti rin
kiminę kampaniją. Kongre
sas nebaigė daug svarbių 
darbų.

Maskva. — Sulaukęs 58 
metų amžiaus mirė įžymus 
TSRS mineralų specialistas 
Kuzma Vlasovas.

Maskva. — Po Chruščio
vo su Sukamo pasitarimo 
buvo paskelbta, kad TSRS 
daugiau duos ginklų Indo
nezijai, taipgi susisiekimui 
duos nedidelių laivų.
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Kinijos Liaudies Respublikai— 
penkiolika mėty

SPALIO MĖNESIO 1 d. 'Kinijos Liaudies Respubli
kai sukako penkiolika metų, ir tą dieną Pekine, taipgi 
visoje Kinijoje vyko paradai bei masiniai mitingai su
kakčiai atžymėti.

Pekine, sako žinios, atėjusios per Tokiją, parade da
lyvavo apie 500,000 žmonių. Jį stebėjo Kinijos Komunis
tų partijos ir vyriausybės vadovai, taipgi apie 2,600 sve
čių iš užsienio. Tarybų Sąjunga taip pat buvo pasiuntusi 
savo delegacija dalyvauti jubiliejinėje šventėje.

— 0 —
PRIEŠ PENKIOLIKĄ metų, kai Kinijos liaudis 

baigė nugalėti Oiang Kai-šeko kliką, kai Kinija buvo pa
skelbta Liaudies Respublika, laisvasis pasaulis labai 
džiaugėsi. Ir kas gi būtų nesidžiaugęs, matydamas tokią 
milžinišką liaudies, kuri per ilgus laikus buvo pavergta 
ir išnaudojama, pergalę!

Iš tikrųjų, po Il-ojo pasaulinio karo pasaulyje įvy
ko du didžiuliai dalykai: Kinijos liaudies pergalė,—-Ki
nijos Liaudies Respublikos įsikūrimas—ir Afrikoje tau
tų pergalės—tautinių nepriklausomybių atsiradimas. 
Kitais žodžiais: pabudo Azija ir Afrika.

Ir pasauliui atrodė, jog dabar, dviem didžiulėms 
socialistinėms valstybėms—Tarybų Sąjungai ir Kinijos 
Liaudies Respublikai—sudarius sąjungą, prie jų pri- 
skaitant kitas socialistines respublikas Europoje ir Af
rikoje, susiformuos tokia milžiniška jėga, kuri netrukus 
pakreips į savo pusę ir naująsias Afrikos valstybes, ir 
Azijos neutralias šalis—tokias, kaip Indija. Tai galybė, 
prieš kurią kapitalistinis-imperialistinis pasaulis turės 
žemai nusilenkti!

Deja, taip dalykai nesivystė.
Ilgainiui Kinijos vadovai pradėjo šiauštis prieš Ta

rybų Sąjungą—vyriausai, matyt, dėl to, kad Tarybų Są
junga nedavė jiems “atominių paslapčių.”

Kinijos vadovai susipyko su neutraliąja Indija.
Užsispyrę turėti; savoiatominę bombą, Kinijos vado

vai prakeikė Maskvos sutartį, pagal kurią buvo uždraus
ta bandyti branduolinius ginklus vandenyje, atmosfero
je ir erdvėje. Kai visas taiką mylintysis pasaulis ta su
tartimi džiaugėsi, kinai ją smerkė ir puolė labiausiai 
Tarybų Sąjungą.

Kinijos vadovai, pasirodė, esą pirmoje vietoje naci
onalistais; jie ėmė šūkaloti apie “atsiėmimą kiniškų že
mių” iš Tarybų Sąjungos.

Kinijos komunistų vadovai pradėjo ardyti (ir tą ar
dymo darbą tebevaro) tarptautinį revoliucinio darbinin
kų judėjimo solidarumą, vienybę. Jų spauda baisiai šmei
žia Tarybų Sąjungos vadovus, labiausiai N. Chruščiovą.

Kinai komunistai, varydami didžiulė propagandą 
prieš Tarybų Sąjungą, bando ardyti kapitalistinių šalių 
komunistines partijas, kurios stoja su TSRS. Visoje ei
lėje šalių—ypatingai Lotynų Amerikoje, Azijoje—jie 
prikepė visokių savo grupelių, atskalų nuo komunistinio 
judėjimo, pavadino jas “tikromis marksistinėmis” ir jau 
galvoja apie sudarymą savojo internacionalo!

Įsinėrę į darbą atominiam ginklui gaminti, Kinijos 
vadovai pamiršta savo liaudį, kuri dar vis gyvena dide
liuose trūkumuose.
'* Aiškus dalykas, tokie Kinijos vadovų “žygiai0 labai 
surūpino viso pasaulio komunistus ir ne komunistus, ku
riems rūpi pasaulinės taikos išlaikymas, branduolinio 
ginklo “suvaldymas” ir jo panaikinimas. '

— ° —
TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų partija deda di

džiules pastangas, kad galėtų visam tam blogiui už akių 
užbėgti.

Šių metų gruodžio mėnesį yra šaukiama komunisti
nių partijų atstovų konferencija, kurioje šie klausimai 
bus diskutuojami.

Tokia didžiulė Komunistų partija, kaip Italijos, da
rė ir tebedaro visa, kad Kinijos bomunistų vadovai liau
tųsi skaldę revoliucinį judėjimą, kadangi tai ilgainiui 
gali pakenkti ir pačiai Kinijai. Bet Pekino vadovai ligi 
šiol už tai puolė ir pačią Italijos Komunistų partiją.

Kinai skleidžia savo propagandą ir Jungt. Valstijo
se, jie ir čia ieško sau pritarėjų komunistuose. Ir JAV 
Komunistų partijoje taip pat šen ir ten atsiranda kiniš
ko tipo “marksistų”, ir jie, kiek mes įžiūrime, šios šalies 
darbo žmonėms daro ne naudą, o blėdį.
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MUMS, KURIE PRIEŠ penkioliką metų džiaugė

mės Kinijos liaudies pergale ir Liaudies Respublikos įsi
kūrimu, šiandien, minint tos respublikos penkiolikameti- 
nę sukaktį, nėra smagu rašyti tai, ką parašėme, bet ra
šyti apie tai reikia.

Tikimasi, kad visi nesusipratimai, keliantieji nėri
nių tarptautiniame revoliuciniame darbininkų judėjime, 
bus išlyginti, kad Kinijos vadovai pakeis savo politinį 
kursą, taps tikrais marksistais-leninistais, kad sekamais 
metais, minint 16-uosius KLR gyvavimo metus, galėsi
me kitaip parašyti.

APIE MIRUSĮJĮ 
OTTO GROTEWOHL

Ro ilgo^.'ir sunkios ligos 
š. m. rugsėjo 21 d. Berlyne 
mirė Vokieti jps perą.okra- 
tinės Respųljiikdg^Rytų yį); 
kieti jos) premjerus Otas 
Grote v bl i^’tOttp1 GĮrote- 
wohl), sulaiiftęs 70 mėtų am
žiaus. Jo vieton buvo pa
skirtas Willi Stoph, buvęs 
Grotevolio padėjėjas.

Kas gi buvo O. Grotevo
lis?

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
rugs. 23 d.) randame to
kių apie jį biografinių ži
nių:

Grotevolis gimė 1894 m. ko
vo 11 d. Braunšveigo mieste, 
darbininko šeimoje. Baigęs 
liaudies mokyklą, jis iš karto 
pradėjo dirbti, pasirinkęs 
spaustuvininko profesiją. 
Dirbdamas O. Grotevolis kar
tu pats atkakliai mokėsi, ypač 
domėdamasis socialinėmis - po 
litinėmis problemomis, mokė
si Leibnico vardo akademijoje 
Hanoveryje, klausėsi paskai
tų kurso Berlyno universitete 
ir aukštojoje ekonomikos mo
kykloje.

Jaunystės metais O. Grotevo
lis įsijungė į aktyvų politinį 
gyvenimą. 1908 metais jis įsto
jo į socialistinio jaunimo or
ganizaciją, o būdamas 18 me
tų, tapo Vokietijos socialde
mokratų partijos nariu. Jau 
pirmaisiais O. Grotevolio dar
bo partijoje metais pasireiškė 
jo nepaprasti publicisto ir kal
bėtojo gabumai.

Pirmojo pasaulinio karo me
tais Otas Grotevolis, būdamas 
veikiančiojoje armijoje, griež
tai smerkė išdavikišką politi
ką, kurią vykdė dešinieji vo
kiečių socialdemokratijos ly
deriai, aktyviai rėmę grobi
kiškus Vokittijos militaristų 
planus. Kai Vokietijoje Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliuciijos > į t a k o j ’e> kilo 
19.18-ųjų mętų i lapkričio re
voliuciją,, (hvigęlyje š^bį^S 
vietų “Sp’drtl k o. 'sąjun
gos” raginimu pradėjor'kurtis

KOKIE LIETUVIAI?
Smetoninė Clevelando “Dir

va” rašo, kad Niujorke bu-Į 
vo susirinkę grupė lietuvių 
“padiskusuoti ir aptarti res
publikonų partijos progra
mą.” Na, ir ką gi “nudis- 
kusavo”? Ogi tai: “prieita 
išvados, kad lietuviams ta 
(respublikonų) partija yra 
arčiau širdies ir jos kandi
datai į prezidento < ir vice
prezidento postus yra rem
tini.” ;

Ar tenka aiškinti, kokie 
“lietuviai” šitaip kalba?

Fašistai, smetoniniai de
mokratai. Jie ruošiasi bal
suoti už Goldwaterj taip ly
giai, kaip ir kiti fašistiniai 
elementai Amerikoje.

Na, o JAV lietuvių masės 
rengiasi balsuoti už Johnso- 
ną — panašiai kaip darbo 
unijos ir kitos darbo žmo
nių organizacijos.

Plačiosios darbo žmonių 
masės žino, jog Goldwateris 
yra priešas visko, kas žmo
giška, kas naudinga liau
džiai. Respublikonų :■ parti
ją užgrobė visokio plauko 
reakcionieriai b i r cistai,
fašistai,, rasistai, kukluks- 
klanininkai.

tų partiją. VVSP steigiama
jame suvažiavime Otas Gro
tevolis įkartu su Vilhelmu Pi
ku buvo išrinktas, .pąytijos. .pir
mininku. Nuo VVSP CK ’Pe
litinio biitro ; susikūrimo mo
mente! ' 1'949! m'ėtais jis b u y o 
nuolatinis šio.: vadovaujančio 
partijos organo narys.

Vii taviškio siuvimo fabrikas. Atrodo, jog tai ne įmonės 
:iemas, o ligoninės. Tiek čia švaru, jauku, malonu.

OI

Amerikinių žurnalistui laiškas 
kongresmanui James Rooseveltui

Ąrt Shields ir jo žmona 
erė yra žymūs ameri-Esti

kiniai žurnalistai, šiuo metu 
gyveną Tarybų Sąjungoje. 
Jie
rikoš spaudai koresponden
cijas 
nių 
resp

aso pažangiajai Ame-

ir staipsnius apie žmo- 
gyyenimą tarybinėse 

įblikose.
Nęseniai Art ir Estherė 

dai lankėsi Pabaltijo 
3 u b 1 i k ose: Lietu vo j e, 
i jo j e, Estijoje. Ten jie

Shie 
r e s 
Latv 
praleido kurį laiką stebėda
mi ž 
dam 
ninė 
miesl

nonių gyvenimą, lanky- 
esi visokiose visuome
ne įstaigose, kalbėda- 
i su žmonėmis.
ai jie grįžo į Maskvą, 

rrė, kad Jame^ Roose- 
as, kongresmanas iš Ka
mi jos, š. m. birželio mė- 

sakė Kongrese kalbą, 
buvo išspausdinta

vi-

Apie karo kriminalistus
Straipsnio pabaigoje žur

nalistai kalba apie Pabaltijo 
tautų neapykantą nacis- į 
tams, kurie “išžudė ketvirti 
Lietuvos gyventojų, daug 
latvių bei estų,” apie tai, 
kaip kai kurie hitleriniai 
nusikaltėliai surado prie
globstį Amerikoje.

Mes atkreipiame jūsų dė- 
■mesį, rašo straipsnio auto
riai, į tokius žmones, kaip 
kartais vadinamas Impulė- 
nu, kuriam šiais metais Fi
ladelfijoje buvo suteikta pi
lietybė. 1952 m. spalio mėn. 
LTSR Aukščiausiasis teis
mas apkaltino jį nužudymu 
dešimčių tūkstančių nekal
tų žmonių hitlerinės okupa
cijos metu. Mes nenorime, 
kad jus apgaudinėtų tokięA 
niekšai.

Shieldai objektyviai nu
švietė tarybinio Pabaltijo 
tautų gyvenimą ir tuo būdu 
davė taiklų atkirtį imperia
lizmo agentams, kurie ban
do iškreipti tarybinę tikror 
vę, apšmeižti Pabaltijo tau
tas, nusikračiusias imperia
lizmo jungu ir išėjusias į 
tikrosios laisvės ir nepri
klausomybės kelią — soc- 
listinio vystymosi kelią.

kų, kolūkiečių, inteligentų, 
ir visi jie su pasipiktinimu 
minėjo praeitį. Darbininkai 
pasakojo, kaip fašistai dau
žė jų organizacijas. Beže
miai vais Jočiai— kaip juos 
engdavo žemvaldžiai. Ir vi
si skundėsi dėl ekonomikos 
sustingimo tuo laikotarpiu.

Dabar, Mr. Roosevelt, Pa- 
baltyjyje ekonomika klesti. 
Vilniaus, Rygos, Talino ir 
kitų miestų parduotuvės pil
nos plataus vartojimo pre
kių. Kainos krinta, o paja
mos didėja. Seni pastatai 
keičiami naujais moderniš
kais gyvenamaisiais namais.

Autoriai pateikia duome
nis, kaip išaugo pramonės 
gamyba Pabaltijo respubli
kose Tarybų valdžios me
tais. Jis pabrėžia tą istori
nį faktą, kad, eidami socia
lizmo keliu, Pabaltijo darbo 
žmonės gyvena ir kuria 
tikros laisvės ir demokrati
jos sąlygomis.

I Mokslas, kultūra
Laisvė žengia žingsnis į 

žingsnį sį kultūra, rašoma 
straipsnyje. Mark Twain, 
jack London, Theodorč 
Dreiser ir Hemming way 
Pabaltijo respublikose dar
gi Jabiau populiarūs, negu 
Niujorke. Tai rodo skaity
tojų kortelės bibliotekose. 
Ir, mūsų nuomone, visų tri
jų Pabaltijo respublikų švie
timo sistema jums taip pat 
padarytų įspūdį.

Plačiai smetoninėje Lietu
voje paplitęs neraštingumas 
seniai išnyko. O Estijos 
kultūros ministras Albertas 
Lansas pasakė mums: “Mū
sų universitetuose, institu
tuose ir mokyklose besimo
kančiųjų procentas didesnis, 
negu JAV: iš 1,000 — 132, 
palyginus su 52 JAV.”

Toliau straipsnis įdomia 
forma supažindina su kul
tūros, sveikatos apsaugos 
pasiekimais Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Autoriai 
susižavėję kalba apie Lietu
vos respublikinę biblioteką.

Girdėjome, klausia Shield- 
sai, kreipdamiesi į Roose- 
veltą, kad jūs mėgstate mu
ziką. N e a b e j o jame, kad 
jums patiktų masiniai cho
rai Pabaltijo respublikose.

Kur sveikata, ten ir laimė, 
rašo laikraštis. Rygos mies
to gydytoja Zoja Orlova pa
pasakojo, kad Latvijoje kū
dikių mirtingumas mažes
nis, negu 19 iš 1,000. Tai 
sudaro % vaikų mirtingu
mo valdant Ulmaniui.

Dabar pakalbėsime apie 
religinę laisvę. Jūs kalbate, 
kad jos nėra. Tai netiesa. 
Mes matėme žmones mel
džiantis sinagogose, protes
tantų, katalikų bažnyčiose 
visuose svarbiausiuose mies
tuose, kuriuos aplankėme.

Straipsnio autoriai pažy
mi tą faktą, kad Tarybų Są
jungoje labai mažas nusi
kalstamumas palyginti su 
JAV.

Chester, Pa.
Mirė Jonas Česna, V. L. P. 

Klubo narys. Buvo gimęs 
Lietuvoje Raseinių rajone. 
Visą gyvenimą buvo neti- < 
kintis, bet palaidotas su ti-** 
kybos apeigomis.

Petras Skodis sunkiai ser
ga. Jo širdis sušlubavo. Da
bar randasi Kruzer ligoni
nėje, Upland, Pa. Linkiu 
greitai pasveikti tam geram 
draugui. Jis jau 86 metus 
švęs už mėnesio laiko. y

Chestery šiemet dar netu
rėjome jokio parengimo, už 
tai daugelis klausia, kada gi 
turėsime kokį nors parengi
mą. Na, tai štai dabar yra 
rengiama didelė vakarienė. 
Įvyks spalio 18 d., sekma
dienį, prasidės 5 vai. popiet. 
Vieta: Klubo svetainė, 339 
S. 4th St. Būkite laiku. 
Taipgi turiu pranešti, kad 
keletas chesterįečių lankėsi 
Lietuvoje ir parvežė “lietu
viškosios” tiesiai iš Vilniaus. 
Todėl kviečiame visus apy
linkės lietuvius dalyvauti 
šiame parengime. Mes užy 
tikriname, kad visi būsite 
šiltai priimti ir gerai pavai
šinti. Visas parengimo pel
nas eis spaudai.

Šiais metais jau yra apsi
ėmę dalyvauti “Laisvės” va
juje A. Lipčius ir P. Šlajus. 
Todėl kuriems “Laisvės” ar 
“Vilnies” prenumeratos yra 
išsibaigusios, prašomi atsi
naujinti per mus. Taipgi 
kurie norėtumėte laikraš
čius užašyti Lietuvoje savo 
giminėms, mes mielai jums 
patarnausime.

nesį 
kuri 
“Congressional Record” 
(birž. 29 d.). Toje kalboje 
James Rooseveltas, perde- 
danc
Pabaltijo respublikas, kai 
jos y
Rooseveltas, matyt, patai
kavo 
niams, 
lenda ir skelbia melus apie 
tuos 
jie 
žiau 
nes,

Nk, tai abudu žurnalistai 
ir parašė James Rooseveltui 
atvi
jis klydo. Laiškas buvo iš- 
spar 
d. “

iai gerai atsiliepė apie

buvo buržuazinės. J.

kai kuriems “veiks- 
,” kurie prie jo nuolat

APIE ŠAKIUS 
IR TOS APYLINKĖS 
ŽMONES

Kauno miesto 17-osios
dūrinės mokyklos mokytoja 
P. Petraitienė rąšo Vilniaus 
“Tiesoje”:: . j

’j ■ i ■ '■ ’p ll '1 '
Gimiau h-v augau, šakių ap-
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davo būtį šakiuose buržuazi
niais laikais, šakiai buvo pur
vinas, negrįstomis., gatV ė m j s 
miestelis. Keliai į jį, išskyrus 
plentą į Naumiestį, buvo ne
išbrendami. 13 kilometrų at
važiuoti į miestą reikėjo 4-5 

Mieste kas antras 
namas buvo “traktierius” tur
gui, kuris buvo miesto centre.

Tuoj po karo nuvažiavusi į
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darbininkų ir kareivių tarybojskirtyje. Gana dažnai tek-
O, Grotevolis buvo . išrinktas 
tokios tarybos pirmininku Vo- 
kietijos-Olandijos pasienyje, o 
vėliau — tarybos nariu Braūn- 
šveige. ..

Kai Vokietijai iškilo fašiz
mo pavojus, draugas Grotevo
lis nesvyruodamas įsijungė į 
aktyvią patriotinių liaudies jė
gų kovą prieš šią grėsmę. Hit
lerininkams atėjus į valdžią, 
jis buvo pašalintas iš visų pos
tų ir perėjo į nelegalią padė
tį, tęsė antifašistinę kovą kar
tu su komunistais ir kitais po
grindinio pasipriešinimo judė
jimo dalyviais. Gestapininkai 
jį buvo keletą kartų suėmę, 
įtardami “valstybės išdavimu.”

Nacizmo ir karo metais Otas 
Grotevolis tvirtai įsitikino, kad 
pagrindinė priežastis, dėl ku
rios vokiečių darbininkai pa
tyrė pralaimėjimų ir nesėkmių 
kovoje prieš imperialistinę 
buržuaziją ir fašizmą, buvo 
didelis darbininkų klasės-gre
tų susiskaldymas. Iš to jis pa
dare vienintelę teisingą išva
dą ir paskyrė savo jėgas pra
gaištingam darbininkų judėji
mo susiskaldymui į v e i kti ir 
vieningai revoliucinei; partijai 
Vokietijoje sukurti.

Tapęs po hitlerizmo sutriuš
kinimo Vokietijos socialdemo
kratų partijos centro valdybos 
pirmininku, Otaš Grotevolis 
kartu su Vokietijos Komunistų 
partijos vadovais Vilhelmu Pi
ku. ir Valterio Ulbrichtu ėmė 
vadovauti kovai už visų politi
nių šalies jėgų susitelkimą 
apie taikos, demokratijos ir 
pažangos vėliavą, už socialde
mokratų ir komunistų suartė
jimą ir vienybę. Jis negailes
tingai pliekė dešipiuosius so
cialdemokratų lyderius, kurie, 
įsiteikdami imperialistinei bur
žuazijai, atkakliai gynė anks
tyvesnį pragaištingą kursą >— 
išsaugoti ir didinti darbinin
kų judėjimo susiskaldymą.

Taip pat ir O. Grotevalio 
neįkainuojamas - nuopelnas yra 
ir tai, kad Vokietijos komu
nistų ir socialdemokratų par
tijos įstengė Vokietijos rytuo
se per trumpą laiką įveikti ne
sutarimus ir 1946 m. balan
džio mėn. revoliucinio mark
sizmo pagrindu susijungti į 
Vokietijos Vieningąją socialia

“geruosius laikus,” kai 
viešpatavo Pabaltijyje, 
dai engdami darbo žmo- 
liaudį.

'ą laišką, aiškinant, kur

valandų.

Tuoj po karo nuvažiavusi į 
Šakius, radau tik griuvėsių 
krūvas. Nebuvo likusio beveik 
nė viend namo, kuriame būtų 
galima gyventi, šių metų va
sarą, po aštuoniolikos metų, 
man teko vasaroti Šakių rajo
ne.

Aš buyau tiesiog nustebinta. 
Šakiai dabar — tai žydintis 
gėlynas. Į visas puses asfal
tuotos gatvės, nauji namai, 
puikūs žmonės. Kelias dienas 
gyvenau šakiuose ir negalėjau 
jais atsidžiaugti. Man rodėsi, 
kad tos visos dienoj yra šven
tė. Ir žmonės visi šventiškai 
nusiteikę: ar jie skubėjo į 
darbą, ar dirbo statyboje, jie 
džiaugėsi savo puikiu miestu.

Seniau šakuipse nuo purvo 
dulkių nebuvo kur niisimau- 
dyti, O dabar net ežeras mies
to centre iškastas. Jis puošia 
miestą, jame plauko gulbės, 
supasi laiveliai.

Gyvendama visą mėnesį 
Plokščiuose, dar daugiau tu
rėjau progos pažinti šių die
nų žmones ir jų pašįlčei^Usį gy
venimą.

Gyvulių nakčiai nie

kuriame būtų

sdintas š. m. rugsėjo 12
People’s World” savait

rašty, o rugs. 29 d. niujor- 
kišk 
Laiš 
duos

ame “The Workery.” 
<as ilgas, ir mes čia pa
lme jo santrauką.
omen tuo darni James

Roopevelto mėginimą pa- 
vaiz 
gyve 
dym 
gyvenimą,” straipsnio auto
riai

duoti Pabaltijo tautų 
nimą buržuazijos val- 
o metais kaip “laisvą

klausia:
— Kokia “laisvė,” Mr. 

ševelt? Iki įstodamos įRoo
Tarybų Sąjungos sudėtį Pa- 
balt jo tautos nešė fašizmo 
jungą... Jūs puikiai žino- 

cad prie fašizmo nega
uti laisvės. Tai, kad Pa- 
jyje viešpatavo fašiz- 
yra istorinis faktas.

traipsnyje pasakojama, 
buržuazijos valdymo

te, i 
Ii bū 
balt, 
mas,

kaip
metais Pabaltijo šalys buvo 
žaliavos tiekėjais Anglijai ir 
kito 
kaip 
smu

<as ne
veda Ir neužrakina, kaip se
niau, tvartuose, jie net už ke
lių kilometrų paliekami ga
nyklose, I pieninę Skirto pieno 
kibirus kolūkiečiai pastato ša
lia kelio. Niekas jų nesaugo. 
Atvažiuoja kolūkio pieno ve
žėjas ir švari, baltu chalatu 
surinkėja, kuri pieną supila 
į bidonus, užrašo jo kiekį ir 
palieka tuščius kibirus.

O kokie puikūs keliai! Da
bar į šakius per pus^ valan
dos nuvažiuosi. Penkis kartus 
per dieną kursuoja autobusas.

Tai štai. kaip, pasikeitė gy: 
venimas tarybiniais metais. Jo 
ir pažinti negalima.

Grįžusi į darbą, savį klasės 
mokiniams su didži 
džiaugsmu .pas^vĮ^jau
gražų naują gyvenimą.

ausi u 
apie1, šį

ms Vakarų valstybėms, 
valdant diktatoriams, 

ko pramonė, o kalėjimai 
buvo pilni politinių kalinių. 

Jums, tikriausiai, niekuo- 
neteko kalbėtis su šio- 
teroro aukomis, o mums

galėtumėte pasiskaity- 
pie Pabaltijo respubli- 
dargi “Columbia Uni- 

” Iš 
sužinotumėte, kad Pa- 

ijo šalyse, prieš joms

met 
mis 
teko, rašo žurnalistai. Bet 
jŪS' 
ti a 
kas
versity Encyclopedia.
ten 
balt: 
įstojant į TSRS, nebuvo jo
kiu
panaikinę diktatoriai...
Mes 
kyti 
tiki:

parlamentų. Juos buvo

patariame jums aplan- 
Pabaltijį ir pačiam pa- 

inti šiuos faktus. > ) 
įtoriai rašo, kaip jie kal

bėjosi su daugeliu darbinin-

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ 
PATI TAISO KLAIDAS

Ar galima be trintuko iš
taisyti klaidas mašinėle ra
šytame tekste ? Įsivaizduo
kite, kad galima. Viena Va
karų Vokietijos firma pa
gamino juostą, kurios vie
na pusė (kaip dvispalvių 
juostų) nudažyta papras
tais dažais, o kita — išmir
kyta medžiagoje, neutrali
zuojančioje šiuos dažus. 
Perjungus juostą, reikia 
dar kartą įspausti klaidin
gai parašytą raidę, ir ji nu-.l 
valoma, nepaliekant jokios^ 
žymės. Išvirkščioji šios1 
juostos pusė padengta be
spalvių neilono sluoksniu, 
todėl mašinėlės raidės ne
liečia dažų ir nesusitepa.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 6, 1964



NAUJI RAŠTAI

Stambus įnašas į lietuvių tautos grožinę literatūrą
Kai tik atsiduriu mieste, 

kur augau, mokiausi, kur 
pirmą katrą patekau j Kom
jaunimo kuopelę, kur pirmą 
kartą buvau fašistų suimtas 
ir uždarytas į kalėjimą, pra
eitis nenugalima jėga iškyla 
prieš mane... Tai verčia 
imtis plunksnos, pavaizduo
ti, kaip mano karta buvo 
“apšaudyta” politine pras
me, ypač 1926-aisiais me
tais, kada įvyko demokra
tinė liaudies pergalė, pada
riusi galą kademinei reakci
ja, o po pusmečio—reakci
ja griebėsi fašistinio per
versmo, sugriovė parlamen
tarizmą ir ilgam įtvirtino 
nežabotą kapitalistų ir dva
rininkų viešpatavimą Lietu- 

4* voje. "
A. Gudaitis-Guzevičius

Su pasirodymu įžymiojo 
rašytojo A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus naujo romano “Są
mokslas” pirmojo tomo šie
met Tarybų Lietuvos groži
nė literatūra gražiai pra-
tirtėjo labai svarbiu kuri-|Be to, “Stasys turėjo tą ge-
niu. Tą nepaprastai stam
bų savo darbą (knyga turi 
723 puslapius) autorius de
dikuoja Karoliui Požėlai, 
Juozui Greifenbergeriui, 
Rapolui Č ar nu i ir Kaziui 
Giedriui, kuriuos, kaip ži
nia, kaip Lietuvos Komunis
tų partijos vadus ir ištiki
miausius lietuvių tautos sū
nus, 1926 metais metais su
šaudė smetoniniai smurti- 

<ninkai.
Knygą perskaičiau su di

deliu susidomėjimu, tačiau 
tai, kas seka, tėra pastabos, 
o ne recenzija. Recenzija 
rašoma tik veikalą nuodug
niai, ritmai išstudijavus, aš 
gi to nepadariau. Turėjau 
pasitenkinti tik paprastu 
perskaitymu.

Nesakysiu, jog “Sąmoks
las” labai lengvai skaitosi, 
jog jį skaitant nereikia su
stoti ir pagalvoti, kur kuris 
veikalo personažas kokį 
vaidmenį atlieka, apie ką 
čia eina kalba, ką čia au
torius vaizduoja, prie ko ve-
da ir t. t. Jei neapsistosi ir vjsį mokiniai, staiga surim- 
negalvosi, pasimesi, suklysi, tėję ir susikaupę, žingsnia- 
nebesusigaudysi. Bet gal vom nulenktomis galvomis.
kaip tik dėl to šis mielojo 
rašytojo didžiulės apimties 
darbas ir nusipelnys lietu
vių tautos literatūroje pa
stovią vietą, nes ir ateityje 

gerokai daugiau išprusęs 
skaitytojas jame susiras 
savo protui naudingo dvasi
nio maisto. Spėju, kad, pa
gal romano konstrukciją, 
pagal tai, kad visi vyriausi 
charakteriai tėra tik įpu
sėję savo rolėse, greitoje at
eityje susilauksime “Są
mokslo” antrojo tomo.

Ką galima pasakyti apie 
šio stambaus veikalo turi
nį ? Sunku ir bepradėti, nes 
jo apimtis labai plati, labai 
gili. Nežinau net, ar “Są
mokslą” galima vadinti ro- 

♦manu tikrą to žodžio praš
ot me. Juk tai didžiulis lapas 

iš lietuvių tautos vieno svar
biausių laikotarpių istori
jos. Tiesa, tik kelerių metų 
istorija, bet vis tiek istorija. 
Ji prasideda su klerikalinės 
reakcijos užviešpatavimu ir 
įvestu teroru prieš darbo 
liaudį, prieš tos liaudies 
avangardą — Komunistų 
partiją, Jaunųjų komunistų 
sąjungą, prieš kiekvieną ir 
visus, kurie drįso prieš tą 
terorą pakelti balšą, protes
tuoti, išsitarti, jau nekal
bant apie konkrečius veiks- 

#.mus tos piktadarybės paša
linimui. Ji baigiasi išvaka- 
^rėmis 1926 metų rinkimų. 
'iš jos sužinome, kokį 
gražų, kokį didvyrišką 
vaidmenį kovoje su reakci
ne klerikalija suvaidino lie
tuvių tautos pažangusis, ko
munistinis jaunimas.

Svarbiausi, pamatiniai šio 

j

romano charakteriai yra 
biednos ukmergiečių darbi
ninkų Gervių šeimos sūnūs 
—Romas ir Stasys, kovingi, 
tvirti jaunuoliai. Istorija 
prasideda su Romo išėjimu 
iš kalėjimo, kuriame jis iš
sėdėjo du metus ir kuriame 
jam teko susitikti su “Se
nių,” būtent su Karolium. 
Požėla ir iš jo daug pasi
mokyti, koks turi būti tik
rasis liaudies reikalų gynė
jas, tikras kovotojas, tikras 
komunistas. Romano auto
rius sako: “Romas vėl ir 
vėl prisiekinėjo sau pačiam 
—padėti už liaudį savo jė
gas, savo sveikatą, o jei rei
kės— ir gyvastį” (34 psl.). 
Iš tikrųjų tokiu jis ir būna.

Ir kaip jis, Romas, nuste
bo, kai vėliau paaiškėjo, kad 
ir jo jaunasis brolis Stasys, 
dar mokinys, jau yra kovo
tojas, jaunas komunistas!

rą bruožą — knisinėtis iki 
pagrindų, ką tik paima, kur 
tik prilenda” (111 psl.). Jį 
nustebino Stasio aprašymas 
nuotaikų gimnazijoje, de
maskavimas klerikalų įves
to režimo prieš bile kokią 
laisvesnę mintį. Giliausiai 
jaudinantis jo nupieštas vie
nos klasės vaizdas, kai atėjo 
žinia, kad mirė revoliucijos 
vadas Leninas. Paklausyki
me:

“Aš, tur būt, niekad ne
pamiršiu šios dienos!

Gimnastikos mokyto jas, 
kurį mes patyliukais vadi
nome ‘Mečislovu,’ atėjo ap
sivilkęs tamsia eilute ir la
bai rimtas: nė vieno šypte
lėjimo! Išrikiavęs mus sa
lės pasieniais, jis paprašė 
skambinusią fo r t e p i j o n u 
mokytoją pradėti ' gedulio 
maršą, pats atsistojo voros 
priešakyje ir iš lėto, iškil
mingu žingsniu keliskart 
apsuko salę, žiūrėdamas, kad 
visi laikytųsi rimtai. Pasi
jutau laidotuvių apeigose:

Ir tik tada, išėjęs iš vo
ros, mokytojas, paleisdamas 
pro save visus, pakuždomis 
tarė du žodžius, du baisius 
žodžius:

—Mirė Leninas!
Kuždėdami lyg sąmoksli

ninkai, mokiniai perdavė 
vienas kitam:

—Leninas! Leninas!
Tokiu būdu mes pirmieji 

gimnazijoje atidavėme Le
ninui pagarbą.”

Šie jaunuolio jautrūs žo
džiai pasako labai daug. Jie 
pasako, kaip visos pastan
gos klerikalų ne tik Ukmer
gės gimnazijoje, bet visose 
Lietuvos mokyklose jauni
mą ideologiniai pavergti, 
nedavė jiems pageidaujamų 
vaisių. Komjaunimo įtaka 
vis augo. Be mokinių atsi
rasdavo ir drąsių mokytojų, 
kurie nepasidavė klero pa
vergiami.

O tos klerikalų pastangos 
buvo tikrai nesvietiškos, ką 
parodo jų “apgulimas” Uk
mergės gimnazijos. Ten su
šilę darbavosi kapelionas 
Kirklys, inspektorius Ko- 
sas, ten buvo prisiųstas vi- 
zitorius Sabalius suvaldyti 
mokinius ir mokytojus, bet 
niekas nepadėjo.

Klerikalų viešpata v i m a s 
Lietuvoje buvo buožių, dva
rininkų ir kapitalistų vieš
patavimas. Jų klikos prieš
akyje stovėjo ir jai vadova
vo mums amerikiečiams la
bai daug girdėtas kunigas 
Mykolas Krupavičius. Jis 
panaudojo ne, tik visą talen
tą ir visas gudrybes įtvirti
nimui ir palaikymui turtuo
lių klasės viešpatavimo, bet 

pasikinkė talkon ir visą 
“dangaus galybę,” pavers
damas bažnyčią atviriausiu 
įrankiu turtuolių intere
sams ginti.

Šiame romano tome daug 
vietos pašvęsta pavaizdavi
mui Lietuvoje padėties besi
ruošiant prie 1926 metų rin
kimų, kuriuose, kaip žinia, 
klerikalai pralaimėjo, o lai
mėjo liaudininkai ir social
demokratai. Ir kaip kuni
gas Krupavičius ir jo par
tija besiruošė rinkimus lai
mėti, kokį baisų terorą įve
dė prieš komunistus, šim
tais jų užpildydami kalėji
mus ir baugindami Lietuvos 
žmones savo išgalvotu bau
bu, kad būk komunistai esą 
sudarę suokalbį ginklais pa
siimti galią į savo rankas.

Ši pirmoji “Sąmokslo” 
knyga ir baigiasi rinkimų 
išvakarėmis. Antrojoje kny
goje, be abejo, veikiausia 
autorius kalbės apie rinki
mus, jų rezultatus, paskui 
fašistų smurtą ir sušaudy
mą keturių komunistų. Aiš
ku, tada plačiau susipažinsi
me ir su drąsuolių jaunų 
kovotojų Romo, Stasio, Au- 
gustėlio. Auksaburnio ir 
kitų tolimesne veikla.

Kaip sakyta, čia tik ke
lios pastabos, o ne rimtai iš
studijuoto veikalo recenzi
ja. Noriu, tačiau, pabrrėžti 
šios labai rimtos knygos tą 
vietą, kuri mane giliausiai 
paveikė, giliausiai sujaudi
no. Tai vieta, kur autorius 
parodo, iš kokio plieno buvo 
tie mūsų draugai, tie lietu
vių tautos sūnūs bei dukros, 
kurie tomis baisaus teroro 
sąlygomis neišleido iš ran
kų kovos vėliavos, veikė, ko-i 
vojo, kentėjo ir mirė bude-

M. Lermontovo 150-osioiins 
gimimo mėtinėms

Daug metų galaktikom angelas skrido,
Kol erdvėje žemę išvydo; j 

nešė čia gimti sielą poeto, 
Sukurtą kovoti, laimėti.

Jai nuostabų apdarą kūno įgavus, 
Jis tapo jai mielas ir savas,— 

Bevelijo žemėj palikti per amžius, 
Jos laimės raktus pasiglemžus.

Pačioj dar jaunystėj patyrė poetas, J | /.
Koksai jam likimas žadėtas;

gėlą kiekvieną, nerimą savo ■
Sparnuotoms dainoms atnašavo. | ;

Engėjams jis skelbė lyg pranašas žosmę, 
Ir drebino sostus jo posmai.

Išgirdus jį, kenčiantiems neviltys sklaidės;
Jo žodžio imperijos baidės.

Valdovai nirštu prieš jį ranką pakėlė,
Surengę klastingą duelį,
krasės monarchų galop subyrėjo, 
Supurtintos jo pasekėjų.

Nors žemės džiaugsmai neilgai jį 
Jis užduotį savo išpildė,—

Įdėtą jam širdį ryžtingą ir tyrą 
Atjausi prispaustiesiems paskyrė.

Jis

Jis

Bet

nešildė,

Bangų mūšoje neieškojo ramybės,-f- 
Ilgėjos didžios neramybės,

Ir angelas sielą, jam žuvus, grąžino, 
Kur laukė jo—erdvių žvaigždynai.

J. Subata
1964. IX. 20

Melais Lietuvą “vaduoja”
Kaip jau žinoma, kad Tarybų Lietuvoje
Ir visoje tarybinių tautų šeimoje

Nėra buožių, nei buržujų
Ir nėra ir parazitų.

Ten bendrai jau dirba žmonės 
Dėl visuomenės gerovės;

Jie be ponų ten laisvi 
Ir ateitis jiems šviesi.

Amerikoje pabėgėliai, dipukai,Bet
Buvę ponai, o jau dabar tiktai nykštukai,

Vėlei nori būti ponais— 
Ir dar Lietuvos valdonais.

Jie visaip žmonėms meluoja—
Melais Lietuvą “vaduoja”

Ir jie tolei ją ‘‘vaduos,”
Kol jiems ,žmonės aukas duos.

■ Joną* Juik*

lių rankose užlių rankose už Lietuvos 
liaudies interesus, ūž ateitį, 
už laimę, už naują gyvei- 
mą. Jų pasiaukojimą ir did
vyriškumą autorius mums 
pavaizduoja kunigo Saba- 
liaus, karo ligoninės kape
liono užrašais apie tai, kaip 
mirė (buvo sušaudytas) vie
nas komunistas.

Kapelionas Adolfąs Saba
lius palydėdavo nuteistuo
sius į nužudymo vietą ir 
suteikdavo jiems ‘ paskuti
nį palaiminimą.” Savo tuos 
užrašus Sabalius pavadino 
“Su juoduoju kryžium.” 
Matė jis mirštant krimina
listus — plėšikus, žmogžu
džius. Meldėsi su jais ir už 
juos.' Sako kapelionas:

“Skaitau aktus, maldas 
prieš išpažintį, o tie atsako 
balsu lyg iš po žemių, su
kniubo, galvas parėmė į 
grotas. Su kamža ir stula 
sėduosi į klausyklą. Vienas 
po kito prieina. Verkia jie, 
verkiu ir aš. Kiek- tik ma
no galva išneša, stengiuosi 
paduoti jiems aukčiausių 
motyvų, kurie juos sutaiky
tų su likimu, kad jie ne
keiktų nei žmonių, nei die
vo .. j Ir vėl jie sukniubo 
už grotų...”

Kaipo kontrastą pasitin
kantiems mirtį kriminalis- 
tamsį kun. Sabalius paduo
da mirtį komunisto, nuteis
to mirti už idėją. Jis rašo:

“1921 metais^ teko lydėti 
vieną komunistą, ir atlikau 
tai, atidavęs diįvo valiai.., 
Ar buvau sutrikęs, nusigan
dęs? Ar turėjau kikščio- 
niško gailesčio tam nu- 
smerktajam savo širdyje?.. 
Lai dievo motina sopulin
goji atleidžia, nebuvau nuo
šalyje nuo teisėjų... Man 
iš anksto ir jo byla parodė:

vę

buvo tarnavęs pėstininkų 
pulke, paskui-, po dalyvavi
mo Aukštosios Panemunės 
kareivių sukilime, slapstęsis 
ilg ai, paskui grįžęs į Kupiš
kį, suspietęs organizaciją! 
Pats ir ‘rajonkomo’ steigė
ją; 5, ir jo pirmininkas bu
vęs. ''. Ką. jau čia...”

Matote, koks jis “baisus 
nusidėjėlis.” Kąip gi ku
nigėlis savo širdyje suras 
jam pasigailėjimo. Bet skal

site kun. Sabaliaus užra- 
s toliau, kas atsitinka jam 

atėjus į kalėjimą:
“...Visur tamsu. Tūks- 
itis užrakintųjų tyli. Tik 

staiga šiurpuliai nubėga 
man visu kūnu. Ir ko? Vie
nas balsas riktelėjo į kie
mą pro kurį ten langą: 
‘Draugai, jau mane išveda!’ 

tuoj kadgi suklyks, su
klyks visas kalėjimas! Ir 
vyrai, ir moterys! Ir poli
tiniai, ir kriminaliniai!

su

ta

Ir

...Girdižu ateinanat, 
imuosi kryžiaus, rengiuosi 
prabilti... Atsidaro kop
lyčios durys... Tarp ketu- 

į sargybinių stovi aukš- 
s, gražus, stamantrus 
rnas. ‘Gal norėsi atlikti

ja

ta

ir 
Pi 
tu

r i. 
tai 
be 
išpažintį, vaikeli?’ — sakau

m, o jis man—prakalbą! 
Rytietiškai: ‘dorbas,’ ‘doik-

s‘.;. Žinoma, apie bur- 
žu jus, naudotojus, prakaito 

kraujo siurbėjus, kurie 
ėšia liaudį ir kraunasi 
rtus... Aš jam vieną ki- 
žodį, kad jį apgavo, su

kvailino, o jis man .— kad 
kerta, kad drožia prakalbą 
be jokių svyravimų... Ir 
nėra jam jokios dievo galy
bes, jokios baimės, jokios 
abejonės: nė ašaros nepa
rodė !”

Toliau:
“...Galvoju, kuo galiu jį 

paveikti? Niekuo! Kas jis? 
Demonas? Pragaro vaikas? 
Šėtonas?!, Kokios jėgos ga
li nulenkti jį, jei net ir mir
ties jis nesibijo?.,”

Susirenka minia ir garsiai 
dąinuoja “Internacionalą.” 

r visu keliu,” sako kape- 
, “lig forto griovio,lionas

ligi Žaliosios toks pat gie
dojimas.
si
P

P 
n

k

k

e
n 
n

s:

C 
n

b

jėgą užriša akis!.. 
k
T
č

” Tai gal nuteista- 
s dar tikisi išgelbėjimo 
er tuos savo “sėbrus,” už 

tai jis taip drąsiai laikosi? 
Ne! Štai, jau “forto griovy, 

ne duobės... bet niekas 
epasikeičia: nusmerktasis 

la ikosi taip pat, tartum vis
as aplink — tik bereikalin- 
os smulkmenos, menknie- 
ių menkniekiai...”

“... Prasideda vykdymo 
ga... Prieinu, sakau, gal 
orėtumei pasimelsti su ma- 
imi?—Ne, nereikia man to! 

—tvirtai atsako nusmerkta- 
s... Ir meldžiuosi aš vienas, 

pt taip, kad ir jis girdėtų...
jis — klauso ‘Internacio- 

alo,’ kurį jam gieda kalė
me pasilikę sėbrai — ko- 
mnistai! Ne, nėra ir ne- 
uvo jam jokios'vilties, kad 

kas vaduotų: jau virvė 
losią jį prie baslio!.. Per 

O jis— 
ad nors kuo pasikeistų! 
uo pačiu savo balsu, ta pa- 
ia rytietiška tarme šaukia 
ries tironus, kurie geria 

‘žmonių kraują’... švilpu
kas... Salvė... Ir susivi
jo prie baslio nelaimingasis. 
Gydytojas ieško pulso... 
Kareivis perplauna virvę, 

tumteli su koja, ir maišta-’ 
darys jau kniūpsčias duobė
je. .. Viskas baigta — lyg 
blogas sapnas... Tik pra
blaivina ir nuožmiai įžei
džia komendanto žodžiai: 
‘Vyrai, baslį įsidėkit gur
guolėm gal dar reikės...’ 
C' aš suklupęs gailios rasos 
išmirkytojo pievoj, kalbu 
‘De profundis’... Ir kiek 
jau kartų teko taip klūpoti, 
bet neteko matyti tokios 
mirties: visos komunisto 
mintys buvo nukreiptos 

s

taip, kad jis nejautė pražū
ties, tartum turėtų tūkstan
tį gyvybių!.. Štai kas ne
nustoja manęs stebinti...”

Ir tik dėka tokių kovoto
jų, tokių pasiaukojėlių mū
sų senoji tėvynė nusikratė 
išnaudotojus ir pavergėjus 
ir pakilo naujam gyvenimui 
po komunizmo vėliąva!

Šis rašytojo Gudaičio-Gu- 
zevičiaus didžiulės istorinės 
apimties kūrinys, supažin
dindamas Lietuvos liaudį su 
rūsčiąja praeitimi, sustip
rins naujojo gyvenimo sta
tytojų ryžtą nesusvyruoti 
prieš jokius dar pasitaikan
čius sunkumus.

Salietis

Nutraukti 
provokacijas!
LONDONAS, IX. 23. — 

Jungtinės Valstijos turi nu
traukti karą prieš Pietų 
Vietnamo liaudį, nurodoma 
Londone paskelbtame Pa
saulinės taikos tarybos pa
reiškime.

Pareiškime sakoma: “Ne
seniai Tonkino įlankoje, ne
toli teritorinių Vitnamo De
mokratinės Respublikos 
vandenų, įvykę paslaptingi 
incidentai, kuriuose dalyva
vo Amerikos eskadriniai mi
nininkai, yra naujas įrody
mas, kad JAV veikia neat
sakingai ir agresyviai. Pa
saulio visuomenė šiuos in
cidentus turi pasmerkti.

Du rimti incidentai per 
mėnesį su viršum, įvykę po 
to, kai JAV vyriausybė ne 
kartą darė pareiškimus, kad 
karas bus perkeltas į Viet
namo šiaurę, aiškiai rodo, 
kad vykdoma tokia politika, 
kuri gali išplėsti karą Indo
kinijoje. Kokius padarinius 
tai sukels, niekas negalės iš
pranašauti. >>

Jie stiprina dabar plačiai 
paplitusią nuomonę, kad 
šiame rajone nebus taikos 
tol, kol nebus nutrauktas 
karinis ir politinis Ameri
kos kišimasis ir kol Ameri
kos kariuomenė ir ginklai 
nebus pasalinti sutinkamai 
su Ženevos 1954. metų su
sitarimais. Eilė vyriausybių 
ir žymių valstybinių veikė
jų pareiškė, kad Pietų Viet
namo problemas galima iš
spręsti tiktai apsisprendimo 
bei neutralumo pagrindu ir 
kad šiais tikslais reikia pra
dėti derybas, galimas daik
tas, sušaukiant naują Žene
vos pasitarimą.

Pasaulinė taikos taryba 
pritaria šiam požiūriui ir 
patvirtina savo ne, kartą 
reikštą įsitikinimą, kad Pie
tų Vietnamo liaudį, kaip ir 
kitas šio rajono tautas, rei
kia palikti ramybėje, kad 
jos pačios galėtų nulemti 
savo ateitį.

Pasaulinė taikos taryba 
ragina visus nacionalinius 
taikos gynimo komitetus ir 
visus taikos šalininkus veik
ti budriai ir išplėsti savo 
veiklą, kad būtų užkirstas 
kelias bet kokiems toles
niems provokaciniams JAV 
karo veiksmams prieš Viet
namo Demokratinę Respub
liką.

Kaip karas Korėjoje ir 
karas, kurį Prancūzija ka
riavo Vietname, karas, ku
rį Amerika kariauja prieš 
Pietų Vietnamo liaudį, turi 
būti užbaigtas derybomis.

Amerika turi dabar pat 
nutraukti šį karą. E.

Maskva. — Tarybų Są
jungos jaunuoliai noriai 
skaito knygas apie JAV 
negrus. Dorothy Sterlings 
knygos “Mary Jane” verti
mo 100,000 egzempliorių 
greitai buvo išpirkta.
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Trumpai apie viską
Naudojant sintetines me

džiagas avalynės viršui ga
minti, TSRS šalyje kasmet 
sutaupoma 22 milijonų gal
vijų ir 5 milijonų smulkių 
raguočių odų.

Visus pasaulio geležinke
lius sujungus į vieną liniją, 
jos ilgis būtų lygus dvieni 
su puse nuotolių tarp Že
mės ir Mėnulio.

Sibiro upė Lena su savo 
intakais turi tiek hidroe
nergijos atsargų, kiek visos 
Prancūzijos, Ispanijos ir 
Italijos upės.

Žemės rutulyje kasdien 
uždegama apie 3.5 milijar
do degtukų; tokiu būdu 
maždaug 1 milijonas kilo
gramų medienos paleidžia
ma vėjais.

Jei būtų galima suspausti 
atmosferą iki vandens tan
kumo, tai aplink žemės ru
tulį susidarytų 10 m. storio 
sluoksnis.

Pirmieji moterims kursai 
mašinėle rašyti buvo suor
ganizuoti Niujorke 1881 m. 
Jie buvo pasmerkti visų to 
laiko moterų organizacijų, 
Buvo laikoma, kad rašyti 
mašinėle yra grynai vyriš
kas darbas, ir nė vienai mo
teriai nepakaks nei fizinių, 
nei dvasinių jėgų tokiam 
darbui dirbti.

Italijoje nutarta pažymė
ti 750 metų nuo makaronų 
išradimo. Juos išrado kaž
koks Sicilijos alchemikas, 
kuriam ruošiamasi pastaty
ti paminklą Sicilijoje.

Agronomo lazda
Ši lazda gali praversti ir 

senam, ir jaunam agrono
mui. Mat, ji skiriama ne 
pasiramsčiuoti vaik š Č i o- 
jant: į ją sudėta visas kom
pleksas prietaisų ir instru
mentų. Svarbiausias iš jų 
yra puslaidininkių termo- 
zondas, kuriuo galima nu
statyti dirvos, sandėly su
piltų grūdų arba siloso tem
peratūrą. Kitas prietaisas 
skirtas nustatyti lyginama
jai oro drėgmei.

Skalė lazdoje parodo ari
mo gylį. Komplekto rulete 
galima išmatuoti dirvos 
plotą iki vieno kvadratinio 
metro ir nustatyti pasėlių 
tankumą arba kiek jie už
teršti piktžolėmis, patikrin
ti, ar taisyklingi kvadratai, 
sėjant kvadratiniu lizdiniu 
būdu.

Lazdoje yra ir daug kitų 
smulkių įrankių, reikalingų 
agronomui kiekvienam 
žingsny: keturguba lupa, 
skalpelis, pincetas.

Agronomo lazdą sukon- 
stravoTSRS Centrinis ban
dymų konstravimo biuras. 
Ji sveria tik 2.5 kilogramo;

Europoje daugiausia pi
nigų reklamai išleidžia Šve
dija: vienam gyventojui per 
metus 26.5 dolerio. Pagal 
1962 m. statistiką toliau ei
na Šveicarija ir Danija: po 
26 dolerius vienam gyven
tojui, Didžiojoje Britanijoj 
je 24 doleriai, Vokietijos 
Federatyyvinėje Respubli
koje ir Norvegijoje 19 dole
rių, ir Austrijoje 11 dolerių.

Gavus 30-35 tonas naftos, 
kartu gaunama 1 tona du? 
jų. O iš kiekvienos dujų to
nos galima pagaminti 
10,000 pėdų audinių arba 
sintetinio kaučiuko, arba 
1,200 svarų plastmasių.



Iš KELIONĖS 'buvo sušlubavusi, Kolesferi-

Rūpinimasis liaudies gerbūviu
Karta eidamas Vilniaus i se, su gamta susiliejančiuo- 

gatvėmis galvojau apie vai-jse priemiesčiuose, jų nėra: 
kus. Su savimi turėjau glė-Į rūpestingoji socialistinė val- 
bį vaikų žurnalo “Genio” džia įgalino juos išvykti 
numerių, kuriuos man įtei-iprię Kauno marių, prie Bal- 
kė poetas Mieželaitis po po- Į vijos, į šilus, į miškus, prie 
kalbio apie mena, iliustra- ežerų, į tyrutčlį orų ir į šva- 
cijas periodikoje ir panašius rūtelę žalių gamtų, 
klausinius. Staiga man ding- ‘

nas, arterijos, žinote...
—Užsukite pas mane, 

tyrinėsime.
Nustebau: kaip ta: 

jus?
Aš neturėjau jokios nuo

vokos, kad J. Skliutauskas 
medicinos gydytojas, kaip

pa

Vilnius, žinoma, ne išini-

, klausiausi pacientųbėjai
kalbų koridoriuose, klau
siaus

telėjo mintis: kur patvs vai
kai?

Taip, iš tikrot jau kelias
savaites esu pabuvęs Vilnių- 
je, ir tik dabar pagalvojau, 
kad beveik miestas be vai 
kų: tik laikas nuo laiko ma
tai vaikuti, ir jis dažniau
siai atrodo ne vietinis, o 
vaikštąs miesto gatvėmis su 
tėvais, apsilankiusiais iš kur 
kitur.

Nors ta mintis mane kaip 
ir nustebino, bet ilgai stebė
tis neteko, nes atsakymas 
atėjo beveik tuo pačiu lai
ku: supratau, kad Vilniuje 
nesimato vaikų vasaros me
tu, kadangi didi dauguma 
jų užmiestyje, tai yra sto

t is Tarybų Sąjungoje. Da
bar prisimenu, ko tada ne- 
pasteN'.iau, kad ir Maskvo-
ję beveik nesimatė vaikų. 
V.k 1 euingrade, kur teko 
bmi prieš pat mokslo metų 
pradžių, vaikai jau buvo 
grįžę iš užmiesčio.

Vanioje teko nemažai lai
ko praleisti su artima šei
ma, kurioje trys vaikučiai. 
Jie šių vasarą nebuvo išvy
kę i setovykla, bet ir nerei
kėjo. 'Tėvas dirba spaudos 
leidykloje, o ta leidykla tu
ri narna, kuriame leidyklos

vyklose, išvykose, atostogo
se su tėvais, gal ir pas gi
mines kaimuose.

Vilniaus miestas labai šva
rus, oras jame visai neblo
gas, kadangi jis dar neuž
terštas industriniais dūmais 
ir garais, ir jis apsuptas 
miškų. Nežiūrint to, socia
listinė valstybė deda pastan
gas, kad vaikučiai vasaros

darbuotojai ir jų šeimos ga
li praleisti vasarą. Motina 
mokytoja, ir ji su vaikais 
gali praleisti visą vasarą
tame name Valakampiuose, 
o tėvas ir ne atostogų metu 
vasaroja ten, nes nuo Va
lakampių pasiekti Vilnių, 
kaip sakyta, labai lengva.

Ir taip tie trys vaikai ga
li visą vasarą praleisti pui
kiame Valakampių šile, 
maudytis mėlynoje Neryje, 
riešutauti, uogauti, grybau
ti. Kad taip galėtų mano

atostogų metu neliktų mies
te, o vyktų į dar žalesnę 
gamtą, į dar grynesnį orą, 
dar arčiau mėlynų vandenų 
ir baltų smilčių.

Galvojau ir apie mūsų 
vaikus

Galvojau apie didįjį Niu
jorką, pilną mašinų degina
mo benzino garų, dulkių, 
šiukšlių, begalinio triukšmo, 
kur dauguma biednuomenės 
vaikų praleidžia ilgus vasa
ros mėnesius ant įkaitinto 
asfalto. Laimingesnieji iš
vyksta savaitei arba kitai į 
stovyklą, kurias išlaiko to
kios labdaringos grupės kaip 
dienraščio “Herald-Tribune” 
sukurtas “Šviežio oro fon
das.” Kiti patenka savaitei 
kitai į pusiau labdaringos 
organizacijos YMCA sto
vyklas, kur jau reikia nema
žai mokėti. Privatinėse vai
kų stovyklose mokama nuo 
500 iki 900 dol. už sezoną, ko 
ne tik biedniokas, o ir eilinis 
vidurinės klasės žmogus var
giai įstengia.

Niujorko vaikų dauguma 
todėl ir lieka vasarą mieste. 
Klimatas Niujorke žymiai 
karštesnis negu Vilniuje, 
vasaros dienos ir naktys 
tvankesnės. Pasiekti plia
žus biednuomenės vaikams 
nelengva. Tik vienas kitas 
pliažas gali būti pasiektas 
požeminiu traukiniu, ir ten
nuvykus, susikimšimas 
karštomis dienomis nesvie
tiškas. Kitus pliažus galima 
pasiekti tik mašinomis. Kad 
bent kiek atsivėdinti, kad 
gauti bent iliuziją maudy
mosi, Niujorko masių vai
kai dažnai atsuka taip va
dinamus hidrantus, kurie 
randasi kiekviename bloke, 
kad gaisrininkų komanda 
pribuvusi galėtų prijungti 
savo žarnas. Pasipila van
dens srovės po gatvę, pa- 
braido po tas sroves vaiku
čiai kelias minutes, iki atsi
skubina policininkas ir hi
drantą užsuka.

Tokia jaunatve karti
O čia Vilniuje, kur Neryje 

galima maudytis čia pat, o 
už keturias kapeikas įsėdęs 
į autobusą per mažiau negu 
pusvalandį gali nuvykti į 
puikius pliažus Valakam
piuose, kur vaikai gali žais
ti parkuose, upės pakrantė-
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Tikrove ir veikalas 
“Gaila ūsų”

Despotizmas Carinėje Ru-4 
sijoje reiškėsi visapusiškai, 
net ir madų diktavimu iš 
viršaus. 1837 m. pradžioje 
Vilnių apskriejo žinia, kad 
iš Peterburgo sugrįžęs ge
neralgubernatorius įsakė 
visiems valdininkams ir ap
lamai bajorų luomo asme
nims nusiskusti barzdą ir 
ūsus. Anot amžininkų prisi
minimų, susijaudinimas bu
vęs didelis. Vieni paklusniai 
sėdę į barzdaskučio kėdę, ki
ti bandę aiškintis nesveika
ta, o kurie galėję, sprukę iš 
miesto. Buvę ir tokių, ku
rie, netekę vešlių barzdų, iš 
tikrųjų persišaldę. Visą su- \ 
bruzdimą dar padidino ne
tikėtas sutapimas. Mieste 
pasirodė skelbimai, kad te
atre įvyks pjesės “Gaila 
ūsų” premjera. Artistai be
siruošdami ir žinote neži
nojo apie nelemtąjį įsaką. 
Policija gi įžiūrėjo politinį 
pjesės aktualumą, afišas 
nuplėšė, o premjerą uždrau
dė. Norėdami želdinti barz
dą bei ūsus, valdžios įstai
gų tarnautojai dar ilgą lai
ką rūpindavosi gauti speci
alų generalgubernatoriaus 
leidimą.

Apie Jungtinių Valstijų 
gyventojus <

Washingtonas. — Dr. E.. 
Duvallis rašo apie Jungti
nių Valstijų gyventojus. Jis 
sako, kad mažėja jaunimo 
noras lavintis.

Pereitaisiais metais 300,- 
000 žmonių mirė nuo vėžio 
ligos. Per metus buvo virš 
milijono perskyrų. Vaikų* 
teismuose teisė virš 700,- 
000 jaunuolių už įvairius 
prasikaltimus.

Dr. Duvallis apibūdino 
blogąsias puses, bet juk bu
vo ir gerųjų.

Pirmosios raidės 
pasaulyje i

Prieš tris tūkstanč i u s 
metų prie mažos Fere sa
los Eigėjaus jūroje priplau
kė Finikijos pirklio Kadmo 
laivai. Jie atgabeno nemaža 
lobių, kurie dabar jau se-)* 
niai sudūlėję. Bet didžiau
sia brangenybe buvo lente
lė su abėcėle — trisdešim- 
čia ženklų, kuriais galima 
perduoti bet kuriuos žo
džius. Lentelės pradžioje 
buvo nupiešta siaura, ra
guota buliaus galva •—“ale- 
fa”. Jūs ją galite pamatyti,

i seselių ir gydytojų 
,bų, stebėjau pacientų 
is, jų išraiškas, skai- 
jų jausmus jų akyse, 
žinau juos. Prieš tris

pasnamas be recepto. Niujorke 
už jį mokėjau vieną dolerį 
aštuoniasdešimt centų. Už
sakiau tokią pat porciją ir 
laukiau, kol man pasakys ___ .___ ~
kainą, kad galėčiau užmo- tai jis man paskui paaiški- 
kėti kasininkei ir gauti kvi- no, kad jis sūnus seno Skliu
tu ką. Jau buvau išėmęs du (tausko, apie kurį, kaip gy- 
rubliu, kai vaistininkė ma- dytoją, girdėjau dar Sme-rubliu, kai vaistininke ma-
ue nustebino: šešios kapei
kos. Netikėdamas tiesiog 
savo ausimis, paklausiau:
šešios ar šešiasdešimt?

—Šešios, juk, rodos, aiš
kiai pasakiau, prašom ne
sulaikyti eilės...

Įdėjau į piniginę išimtus 
banknotus, išsiėmiau smul
kius, ir ėjau prie kasinin
kės ...

Paskui sužinojau, kad di
di dauguma vaistų Tarybų 
Sąjungoje kainuoja tik ma
žiukę dalelę to, kiek už juos
reikėtų mokėti Amerikoje. 
Tarybų Sąjungoje, aišku, 
nėra to apgavikiško dvejo- 
pumo, kurį sutinki vaistų 
atžvilgiu Amerikoje. Ameri-

sūnus, kuris didžiausią va- mena, 
saros dalį praleidžia Niu
jorke. ..
Fragmentai sudaro vaizdą i

Vaikų atostogos gal tik I 
vienas fragmentas, bet jis1 
yra svarbi dalis to vaizdo, 
kuris kalba apie rūpinimą
si liaudies gerove socialisti
nėje santvarkoje. Tuomi 
nenoriu pasakyti, kad tuo 
atžvilgiu rojus. Kaip ir vi
same kame, taip ir čia ga
li rastis nedateklių. Bet 
kontrastas tarp rūpinimosi 
vaikų gerbūviu socialistinė
je santvarkoje, ir nesirūpi
nimas mūsiškėje,' ‘vakarie
tiškoje,” didžiulis.

Kitas fragmentas —vais
tai.

Kiekv ienas amerikietis, 
kuris rūpinasi visuomeni- 
niniais reikalais, žino, kad 
vaistų klausimas yra vienas 
skaudžiausių, kad Amerikos 
vaistų kompanijos sauvališ- 
kai spėk u 1 i u o j a, lupa be 
kontrolės kiek tik gali, lu
pa nuo tų, kuriems kaip tik 
sunkiausia mokėti: ligotų, 
pasenusių (kurie daugiau
sia serga), gyvenimo par
blokštų žmonių.

Užsuku į vieną vaistinę 
Vilniuje nusipirkti vaisto, 
kurį periodiniai perkuos 
Niujorke. Tai vaistas, ku
ris ir vienur ir kitur gau-

7 veidi 
čiau

tonos laikais.
Ir taip po kelių dienų at

siradau Respublikinėje Vil-

koje už patentuotą vaistą 
kartais mokėsi dešimt kartų 
daugiau, negu už tą patį 
vaistą, jeigu gydytojas re
cepte suminės tik generiš- 
ką sąstatą, po taip vadina
mu “generišku” , pavadini
mu. Kodėl gydytojas užra
šo pagal firminį' pavadini
mą, o ne generišką? Jam 
lengviau, jis jį geriau atsi-

Tarybų Sąjungoje 
tokių štukų nėra — štukų, 
kurios iššaukia ašaras pas 
tuos, prieš kuriuos jos nu
kreiptos.

Tiesa, Tarybų Sąjungoje 
irgi yra vaistų, kurie ne
mažai kainuoja. Bet eina
ma prie to, kad joks vaistas 
nekainuotų daugiau negu 
nominali simįa arba nieko. 
Vakaruose apie tai nei sva
joti negalima.

Dar kitas vaizdelis...
Dar kitas rūpinimosi liau

dies gerbūviu didžio vaizdo 
vaizdelis atsivėrė prieš ma
ne Respublikinėje Vilniaus 
klinikinėje ligoninėje Požė
los gatvėje.

Buvo taip. Bendrauda
mas su rašytojais, susitikau 
su J. Skliutausku, kurio 
raštai man buvo pažįstami 
iš skaitymo “Pergalėje,” 
“Literatūroje ir mene” bei 
kituose leidiniuose, apie ku
rio pjesę “Vaikas su vel
nio plauku” buvau skai
tęs recenziją, apie ku
rio naują pjesę man buvo 
minėjęs A. Bimba. Gėrėme 
kavą Neringos kavinėje, ir 
Skliutauskas pastebėjo, kad 
neliečiu sausainių:

—Paragaukite, jie ir ska
nūs ir sveiki...

—Man gydytojai pataria 
vengti saldumynų, širdis

niaus klinikinėje ligoninėje, 
kurioje praleidau beveik die
ną praeidamas pilną tyrinė
jimo procedūrą su kardio
grama, rentgenu ir taip to
liau.

Į mane įspūdį padarė ne 
Stiek faktas, kad manė taip 
! rūpestingai tyrinėjo be jo
kio atlyginimo, bet ką aš 
bendrai mačiau toje ligoni
nėje. Respublikinė Vilniaus 
klinikinė ligoninė yra savo
tiška. Dauguma jos Ipacie- 
entų yra žmonės, kuriuos 
atsiunčia gydytojai iš pro
vincinių ligoninių nuodug
nesniam tyrinėjimui, kruopš
tesnei diagnozei. Sėdėda
mas daktaro Skliutai! s ko 
kabinete, laukdamas mano 
paties kardiogramos ir rent
geno rezultatų, aš klausiau
si vienam pacientui po kito 
taikytų gydytojo tokių žod- 
džiu: £

—Mes po pirmo paviršu
tiniško tyrinėjimo nieko ne
randame. Bet gydytojai pas 
jus sako, kad jie įtaria ką 
tai netvarkoje. Jaučiatės 
neblogai, sakote, bet turėsi
me kelioms dienoms pagul
dyti, kad nuodugniau išty
rinėti. ..

Tie pacientai, kolūkietės, 
darbininkai, tarnautojai, ne 
visi noriai sutiko atsigulti. 
Vienas jaunas vyrukas aiš
kino, kad jį jau trečiu sy
kiu atsiunčia į šią klinikinę 
ligoninę, kad vietinė klinika 
įtaria ką tai jo širdyje, nors 
jis pats jaučiasi puikiausiai, 

I “net bėgti galėtų.”
—Ir man neaišku, ką jie 

pas jus taip randa, bet ne
galime paleisti. Turėsime 
smulkiau patyrinėti, f— sakė 
gydytoj as-rašy to j as.

Nežinau, ar Skliutauskas 
tipiškas gydytojas, ar visi 
kiti rodo tiek kantrybės, 
simpatijos ir šiltumo savo 
pacientams. Bet pabuvęs tą 
dieną minimoje klinikoje, 
žinojau, kad čia matau reiš
kinį, apie kokį buržuazinėje 
santvarkoje nė svajoti ne
galima: liaudies žmogui pri
einamas nuodugnus gydy
mas, be baimės, kad paskui 
reikės mokėti ir mokėti... 
Buvau toje ligoninėje ne 
kaip turistas-lan k y t q j a s, 
niekas manęs nevedinėjo, 
niekas nieko neaiškino. Ste-.
 r i

dešimtmečius vaikas būda
mas 
čiuos'
į pravažiuojančias laidotu
ves.
pusėš, traukdavo per Biliū
no gatvę pro mūsų namą, 
paskui per Baranausko 
aikšt
nai grabai buvo mažučiai— 
buvo 
kiek 
žiaus 
tikra: 
buvo 
Sklii. 
kau
bet vieną kartą vėliau. Štai 
valstietė iš Molėtų rajono. 
Ji a: 
savo 
j ai c,
Jie (Įliskutuoja, lyg derybos 
eina
stati!? Juk ji jau čia tre
čią k 
ašar 
dėko 
žmogus, 
nes

savo gimtuose Anykš- 
e žiūrėdavau per langą

Jos ateidavo iš Šilelio

ę bažnyčios link. Daž-

laidojami vaikai. O 
mirdavo vidutinio am- 

> žmonių, mes gydymas, 
s, nuodugnus gydymas 
neprieinamas! Dabar 

.tausko kabinete suti- 
tuos pačius žmones—

iškina gydytojui apie 
kraujo spaudimą, jis 

pie dietą, apie nervus.

ar ji laikysis jo nuo-

artą! Matau jos akyse 
ą. Ne liūdesio, bet pa- 
s. Jąja rūpinamasi! Ji 

svarbus žmogus, 
toks yra socializmas.

R. Baranikas

dos atitaisymas
igsėjo 29 d. “Laisvėje 
go R. Baraniko straips- 
“Dvi atmintinos dienos 
uje” įsiskverbė labai 

Ten vie- 
paragrafas išspausdin-

Kk
I

Ri 
drau 
nyje 
Viln:
nemaloni klaida, 
nas 
tas tĮaip:

“Aš norėjau prieiti prie 
šio 
spau 
ką, a 
vard

. dien 
dą — nuo Vietnamo vals- 
tiečii 
jaun 
pušų 
prie
gimtųjų Anykščių.

Išeina, kad mūsų Harle
mo negrai ilsisi prie Lietu
vos Anykščių. Tai, žinoma, 
nesą: 
origi

“Ąš norėjau prieiti prie 
šio

ouvusią partizano, pa- 
sti jo kietą, dorą ran- 
š norėjau padėkoti jam 
an visų, kurie dar šian- 
kovoja prieš priespau-

i sūnų iki Harlemo 
ą negrų, kurie ilsisi po 

spygliais miškelyje 
piliakalnio prie mano 

n

none. Šis paragrafas 
nale skamba taip:

žuvusio partizano, pa
spausti jo kietą, dorą ran
ką, aš norėjau padėkoti jam 
vardan visų, kurie kurie dar 
šiandien kovoja prieš prie
spaudą — nuo Vietnamo 
valstiečių sūnų iki Harlemo 
jaunų negrų, ir vardan tų, 
kurię šiandien prabilti ne
gali, 
ro aiĮkų, kurie ilsisi po pušų 
spyg 
liakaJlnio prie mano gimti-

vardan fašistinio tero

rais miškelyje prie pi-

nių Anykščių.”
Labai labai atsiprašome d. 

Baraniką už šią,klaidą.

Karštą dieną prie Dubingių ežero.

Binghamton, N. Y
Pataisa

“Laisveje iš rugsėjo 29 
dienus tilpo korespondenci- 
ja (i 
bieto 
Korė 
ta, k

r užuojauta) apie Elz- 
s Tinkunienės mirtį, 
ispondencijoje pasaky

me! “priklausė prie LLD 
LLD 20 kuopos Moterų 548(1 
aus”. Turėjo būti, kad 
ausė prie LDS 6 kuo-

of such individuals are equivalent 
to 1 percent or more of the total 
amount of the stock or securities 
of the publishing corporation.

10. This item must be complete for 
all publications except those which 
do not carry advertising .other than, 
the publisher’s own and which are 
name in sections 132.321, 132.232, 
and 132.233, Postal Manual (Sec
tions 4355a, 4355b, and 4356 of Title 
39, United States Code).

Average No. copies each 
during preceding 12 months:

a) Total No. copies printed 
Press Run)—6,500.

a) Total No. copies printed
b) Paid circulatioin—

1. To term subscribers by 
carier delivery or by other means—

issue

(Net

(Net

mail,

skyri 
prikl 
pos i 
skyriaus.

Už 
“Skn 
būti

2. Sales through agents, news 
dealers, or otherwise—1,020.

raidę, nuo kurios pradeda 
mokytis rašto dauguma pa
saulio vaikų.

Finikiečiai gyveno ryti
nėje Viduržemio jūros pa
krantėje Libano kalnų pa-W 
pėdėje. Tai buvo prityrę / 
jūreiviai ir pirkliai. Savo 
išradimą — raides jie grei
tai išplatino visoje “oiku
menoje” — taip buvo vadi
namas senovės šalių ruožas 
nuo Gibraltaro iki paslap
tingosios Indijos. Iš Foro 
saloje gyvenusių graikų 

i abėcėlę gavo kretiečiai ir
• 1 1 1 •• J • "H M" Vr LLD 20 kp. Moterų ‘carrier ndinX, ■ graikų kolonistai Mažojoje

uo jautoje pas akyta
elių šeimai”, o turėjo £506*
Skrebių šeimai. Taipgi i single i 

užuojautoje praleistai. a e‘ 
Vaicekauskas —jo vardas.

J. K. N'elesh
o Red. Klaidas atitai- 
ir atsiprašome.

Nu 
some

Ne 
didm 
šių v

w Yorkas. — Šiame 
iestyje yra 30,000 tak- 
airuotojų.

or by other means.—None.
d) Total No. of copies distributed

1 (Sum of lines Bl. B2 and C) —

issue nearest to Filing

a) Total No. copies printed (Net 
Press Run)—3,250. \

- ■ t>») Paid circulation —7
' 1. To term subscribers l?y-mail, 

carrier delivery or by other 
means—2,740.
2. Sales through agents, news 
dealers or otherwise—510.

c) Free distribution (including 
samples) by mail, carrier delivery, 
or by other means — None.

d) Total No. of copies distributed

I Azijoje. Iki VII—VI amžių 
iki mūsų eros raides savo 
kalboms spėjo pritaikyti 
gausins Mažosios Azi jos 
tautos — likai, frįgai, lidai, 
karai. l■ .... t .... . > 

1 (Sum of dines Bl; B2 ahd C)—>3,250. U
I certify that the statement made * 

by me above are correct and com
plete.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) f>t 1004

(signed)
Frank P. Buck, Bus. Mgr.

Sworn to before me, this 1st day 
of October, 1964.

LILLIAN BELTE
Notary Public, State of New York 

No. 41-0235050 (County
Term Expiires March 30, 1965



Atkakli bažnyčios kova prieš 
kultūrą ir progresą

(Pabaiga) 
Susiundyta minia

Tačiau auto da fe laužu 
katalikų veiksmai prieš ki
tatikius toli gražu neapsi
ribojo. Jėzuitų sukiršinta, 
viešo knygų deginimo su
dirginta katalikų minia už
puolė reformatų bendruo
menės namus ir jų spaus
tuvę, apmėtė reformato
rių dvasininkus akmenimis. 
Spaustuvę, kuriai vadovavo 
žinomas protestantų spaus
tuvininkas Danielius Len- 
čickis, įsiutusi minia apgro
bė, nuteriojo ir padegė. At
ilotos ir iš jos knygos buvo 
sudegintos čia pat prie šv. 
Jono bažnyčios, o jėzuitų 
papirktas Lenčickio pa- 
meistris perbėgo pas jėzu
itus, išsiveždamas spaustu
vės šriftus. Reformatų 
beiylruomenės ir jų spaus
tuvės užpuolime ypač akty
viai pasireiškė jėzuitų auk
lėtiniai, Vilniaus Akademi
jos studentai.

Tai, kad čia išdėstyti fak
tai nėra kai kurių katalikų 
bažnyčiai priešingų istori
kų vaizduotės kūryba, o is
torinė realybė, rodo pa
skelbti katalikų bažnyčios 
archyvai, popiežiaus nunci
jų ir kitų bažnytinių parei- 
g$nų susirašinė j i m a s dėl 
minėtų įvykių.

Matyti, Jurgio Radvilo 
laurai nedavė ramybės ir 
Žemaičių vyskupui Melchio- 
rui Giedraičiui, kuriam ka
ralius buvo priverstas 1581 
m. lapkričio 9 d. taip pat 
pasiųsti perspėjimą, “kad 
li$iisiose vietose, kur gy
ventojai nėra pavaldūs jo 
jurisdikcijai, nebūtų truk
doma jiems, parduodant 
knygas, priešiškas katalikų 
tikėjimui, ir kad viešoji tai
ka ir ramybė, laisvai išpa
žįstant tikėjimą, būtų sau
goma.”

Pogromai
* Jeigu Steponas Batoras 
stengėsi bent formaliai lai
kytis Varšuvos 1577 m. kon
federacijos nuostatų, tai at
ėjęs po jo mirties į kara
liaus sostą, Zigmantas Va
za* (1587 -1632), išauklėtas 
jėžuitų ir patekęs visiškon 
jų įtakon, pastatė sau tikslą 
išnaikinti erezijas savo vals
tybėje. Jausdama visoke
riopą karaliaus paramą, ka
talikų bažnyčia Lietuvoje 
visiškai suįžūlėjo, pereida
ma prie atvirų smurto prie
monių “prieš eretikus ir 
schizmati kus.” 1591 m. 
Krokuvoje ir Vilniuje ka
talikų vyskupai organizavo 
reformatų ir liuteronų kul
to ir švietimo įstaigų po
gromus. Katalikų miestie- 
efe minia su jėzuitų akade
mijos studentais priešakyje 
nusiaubė ir padegė Vilniaus 
reformatų bendruomenės 
namus, padarydama nema
ža nuostolių ir reformatų 
kolegijai, pradėjusiai rimtai 
konkuruoti su jėzuitų mo
kyklomis.

Ekscesai prieš kitatikius 
nesiliovė iki XVI a. pabai
gos ir per visą XVII a. Na
grinėjant seimelių ir seimų 
protokolus, beveik kiekvie
name jų susiduriame su 
religinės tolerancijos reika
lavimais ir kitatikių nusi
skundimais dėl persekioji- 
Mą iš katalikų bažnyčios 
pusės.
f 1598 m. balandžio 15 d. 

Vilniaus jėzuitų akademijos 
studentai su Lietuvos vy
riausio tribunolo deputatu, 
kunigu Gelij ase vičiumi 
priešakyje įsiveržė į rusų 
brolijos kolegiją ir ją nu

siaubė. Kitą dieną dar di
desnė studentų-j ė z u i t ų ir 
katalikų - miestiečių minia, 
visiškai nevaržoma vietinių 
valdžios organų, vėl užpuo
lė brolijos kolegiją, apdau
žė jos personalą ir ją žiau
riai nuniokojo. Ypač tada 
nukentėjo kolegijos biblio
teka.

Toks pat kruvinas refor
matų bendruomenės užpuo
limas įvyko ir 1599 m.

Pamėgdžiodami jėzuitus, 
kruvinus rusų brolijos mo
kyklos užpuolimus 1606 ir 
1607 m. organizavo unitai. 
Ypač paaštrėjo represijos 
prieš rusų broliją, jos kole
giją ir spaustuvę.

Smurto aktai
Šio staipsnio apimtis ne

leidžia išvardinti visas ka
talikų bažnyčios ir vyriau
sybės organų smurto prie
mones prieš tai, kas buvo 
pažangu arba jiems atrodė 
priešinga bažnyčios dog
moms . Tokiu smurto aktu 
XVII a, iš dalies ir XVIII 
a., buvo gana daug. Pami
nėsiu tik vieną kitą labiau 
tipišką.

1640 m. Vilniaus vysku
pas, nutaręs, kad atėjo pa
lankus momentas išvalyti 
miestą nuo “erezijos maro,” 
sufabrikavo prieš vietinę 
kalvinų bendruomenę bylą, 
kurią katalikiškoji teismo 
ir tribunolo dauguma iš
sprendė vyskupo naudai. 
1640 m. gegužės 26 d. ka
ralius patvirtino teismų 
sprendimus ir įsakė visiems 
laikams uždrausti reforma
tams laikyti mieste pamal
das ir turėti mokyklas bei 
špitoles. Tai padrąsino Vil
niaus vyskupą ir vienuolių 
ordinus imtis smurto prieš 
reformatus. Katalikų ku
nigų ir jėzuitų sufanatizuo
ta miestiečių minia daužė 
kalvinų maldos namus, jų 
mokyklas ir bibliotekas, pri
vačius butus, užpuldinėjo jų 
pamokslininkus ir mokyto- , 
jus. Vieną jų minia įmetė 
nuo tilto į upę, kitą suža
lojo kardu.

Pabėgęs iš Vilninaus į 
Angliją, kalvinų pamoksli- 
nininkas Eleazaras Džilber- 
tas 1642 m. Londone išlei
do knnygutę, aprašančią 
“šią barbariškąją popiežiš
kos kunigijos piktadary
bę.” Tai buvo pirmas pla
tesnio pobūdžio spaudinys, 
supažindinęs vakarų Euro
pos visuomenę su katalikų 
bažnyčios Lietuvoje “žiau
ria praktika” kitatikių at
žvilgiu.

Tačiau ir už miesto sienų, 
kur buvo leista kalvinams 
įsikurti, jie nebuvo palikti 
ramybėje. 1682 m. gegužės 
2 d. katalikų kunigų ir jė
zuitų vadovaujama pogro- 
mininkų minia užpuolė kal
vinų bendruomenės pasta
tus, juos visiškai sugriovė, 
sulygindama su žeme, ar
chyvus ir knygas sudras
kė, net mirusius išmetė iš 
karstų, sukapojo bei su
degino.

Panašūs ekscesai Vilniuj^ 
ir Naugarduke prieš kitati
kius buvo ir 1686 m. Juo
se taip pat aktyviai dalyva
vo jėzuitinė studentija.

Prieš knygas!
Kovai prieš antikataliki- 

nės literatūros plitimą Lie
tuvoje buvo dar labiau su
stiprinta knygų prekybos 
kontrolė. Apie tai liudija 
dvi privilegijos, duotos ka
raliaus Jono Kazimiero 
Vilniaus knygrišių cechui 
(šiam cechui priklausė ir 
bibliopolos — knygų pirk

liai). Pagal 1665 m. privi
legiją buvo griežčiausiai 
draudžiama disidentams ir 
kitiems panašiems “ereti
kams” atidarinėti mieste 
bibliotekas ir knygynus bei 
pardavinėti juose ne tik sa
vo “eretiškas” knygas, bet 
ir katalikiškas. ; Knygrišių 
cechas turėjo sekti, kad tai 
būtų vykdoma; visi panašūs 
leidiniai turėjo būti tuojau 
pat konfiskuojami, o bibli
otekos ir knygynai uždaro
mi. Šią privilegiją kara
lius ' dar karta patvirtino 
1676 m.

Taigi, šalia katalikų baž
nyčios dvasinės cenzūros 
atsirado dar vienas cenzo
rius — Vilniaus knygrišių 
cechas, kuriame viešpatavo 
meistrai katalikai. Jie ne 
vien tik religiniais, bet ir 
ekonominiais sumetimais 
buvo ypač suinteresuoti, 
kad šios privilegijos būtų 
kuo griežčiausiai vykdo
mos. Cechas akylai sekė 
knygų rinką ir, pastebėjęs 
nepageidaujamą leidinį, ne
gailestingai jį naikindavo. 
Pavyzdžiui, 1682 m. Vil- 
Vilniaus vyskupijos valdy
tojas kunigas Slupskis iš
siuntinėjo aplinkraštį, ku
riuo įsakoma naikinti nau
jai pasirodžiusį lietuvišką 
reformatų katekizmą. Įsa
kymas buvo taip uoliai vyk
do mas, kad jau tą patį 
šimtmetį išnyko visi šio ka
tekizmo egzemplioriai, ir 
tik mūsų laikais vienas jo 
egzempliorius buvo atsitik
tinai surastas Londono Bri
tų Muziejaus bibliotekoje: 
tai 1680 m. išspausdinta 
“Pradža pamokslą del Ma
žu Weykialu.”

Kiekviena pažangi mintis 
smaugiama

Šioje katalikiškos reakci
jos ir obskurantizmo siau
tėjimo epochoje kiekviena 
pažangi mintis buvo žiau
riausiai persekiojama, 
smaugiama. Kaip tai 
buvo daroma, liudija 
baisus likimas Kazimiero 
Lyščinskio, šio lietuviško
jo Džordano Bruno, iš
drįsusio pareikšti, kad “die
vas tai chimera, sukur
ta žmogaus,” ir kad mela
gingas tikėjimas į dievą yra 
viena liaudies engimo prie
monių. Jėzuitų įskųstas, 
šis “bedieviškas ateistų ma
gistras” buvo teisiamas 
Varšuvoje, seimo teisme, ir 
1689 m. kovo 30 d., nukir
tus jam galvą, sudegintas 
ant laužo. Prieš tai jis buvd 
priverstas savo rankomis 
sudeginti ant laužo savo 
ateistinius raštus. Iki laužo 
jį lydėjo kunigas-jėzuitas.

Kai kurie istorikai linkę 
įžiūrėti tam tikrą persilau
žimą intelektualiniame Lie
tuvos ; gyvenime, išlaisvi
nant jį iš bažnyčios pančių, 
1773 m. likvidavus jėzuitų 
ordiną ir pradėjus veikti 
edukacinei komisijai. Ta
čiau padėtis Lietuvoje tada 
mažai kuo pasikeitė, nes 
dvasinio ‘ gyvenimo kontro
lė tebebuvo bažnyčios ran
kose. Apie tai liudija 1794 
m. kovo 13 d. Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės po
licinės ; komisijos universa
las. Šiame vyriausybinia
me įsakyme visa knygų cen
zūra buvo pavedama ypa
tingiems dvasiniams cenzo
riams, kurie turėjo prižiū
rėti, kad/“rašymo ir spaus
dinimo laisvė būtų laikoma 
tam tikruose rėmuose, su
tinkamai su pagrindiniais 
įstatymais.” Ypač buvo pa
brėžta, kad būtų gerbiama

mnl:o žodžiai mūsų didžiulių 
mokslo laimėjimų epochoje 
dvelkia tamsiais viduram
žiais.

Iki šiol indekse tebėra 
įrašyti tokie minties kori- 

i, kaip Džordanas Bru- 
ir Dekartas, Bekonas ir

“viešpataujanti svertoji 
Romos katalikų bažnyčia.”

Iš jų pačių lūpų
Policijos komisijai buvo 

pavedama “rūpestingai sek
ti tuos kelius, kuriais įne
šamas į visuomenę papročių 
gedimas ir sėjamas žmonių 
protuose atšalimas religijos 
tiesoms ir taisyklėips. Y- 
pač gi klaidingos p; 
atsiranda silpnuose 
subrendu s i u o s e pr 
kai visuomenėje 
plinta’ knygos, kuribs turi 
savyje’ aiškius ar b; 
dengtus padoria išor> 
dus. Vedančius nrie !

7 Į - . JL į A A.

čių gedimo ir prie| šven
čiausių religijos tiesų neigi
mo. Sekti gi tuos nuodus 
reikalingi subrendusio pro
to žmonės, žinomi savo 
mokslingumu ir dorumu.” 
Štai kodėl policinė komisi
ja ir kreipėsi “į didž: ai ger
biamus ir rūpestingus ga
nytojus — kunigus, Valdan
čius parapijas Lietuvos Di
džiojoje kunigaikštystėje... 
tam, kad šiems asmenims 
galima būtų pavesti tikrini
mą knygų ir kūrinių.” Vil
niaus vyskupystės cenzoriu
mi buvo pats vyskupas J. 
Masalskis, Vilniaus miesto — 
pralotas ir scholastikas K. 
Naruškevičius, Kazimieras Vlaldimirovo straipsnyje (4- 
Dydzinskis. Draudžiamomis tojej skiltyje) ^ “Tokiu būdu 
knygomis buvo laikomos vi
sos tos, “kurios prieštaravo 
katalikų bažnyčios moky
mui ir vietiniams papro
čiams.” Visi vietinių biblio
tekų, knygynų ir spaustu
vių savininkai turėjo duoti 
cenzoriams tikrinti jų tu
rimas knygas. Ke^kpminga 
literatūra turėjo būti at
imama, o jos savin 
nubaudžiamas 100 a 
pabauda. Jeigu šis 
prasiž engtų pakar 
jis turėjo būti įkali

Šitaip visa dvasiniu gyve
nimo kontrolė buvo payesta 
bažnyčiai. Į kovą prieš pa
žangią literatūrą buvo mo
bilizuota gausi katalikų ku
nigų ir vienuolių armija. 
Tačiau be ypatingo pasise
kimo. Prancūzų reVoliuci- 
jos idėjos atrasdavo 
vos visuomenėje palankią 
dirvą, paveikdamos 
duomenę. “Diduomenė be- 
skaitidama prancūzu i*asz- 
tininku kningas, majmę su- 
wisu buwa tikeimą 
dusi...,” skundėsi M. Va
lančius. Girdi, Volteras tu
rėjęs tada daugiau pasise
kimo negu dievo mokslas.

Dar ir šiandien i
I ' 4 ! .Baigdamas norėčiau pri

minti mano oponentai iš už
jūrio, kad “Uždraustųjų 
knygų indeksus” Vatikanas 
ir dabar dar leidžia! Kaip 
seniau, taip ir dabar jie yra 
nukreipti prieš visa tai, ką 
pažangiausio sukūrė žmo
gaus protas, kaip ir seniau, 
taip ir dabar jie kursto 
fanatikus - tamsuolius nai
kinti draudžiamas knygas, 
tikintiesiems draudžia jas 
skaityti. Vieno pokarinių 
“Index librorum prohibito- 
rum” leidinių įžanginiame 
žodyje popiežiaus kurijos 
valstybės sekretorius de 
Valis veidmainiškai aiškina, 
kad “šventoji b a ž iji y č ia,” 
leisdama indeksus, “visiškai 
neužgauna litera turo: s ir 
mokslo.”,' “Bažnyčia, kaip 
rūpesninga motina, savo sa
valaikiais draudimais tik 
perspėja tikinčiuosius ne-’ 
prisileisti prie nuodų, nes 
taurė, kurioje Jie įpilti, tu
ri savyje burtų galįą,4~štai 
kodėl ne dėl tiesos spindu
lių baimės popiežiaus ■ sos
tas draudžia tam tikrų kny
gų skaitymą, o tiktai dėlei 
uolaus siekimo, įdiegto die
vo taih, kad nėprileistų prie 
sielos žlugimo.” šie bažnyti-
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Kantaš, Holbachas ir Sen
Sin
nar

ažiūros 
ir ne- 
otuose, 
laisvai

a pri- 
’e nuo

dus, gedančius prie papro-
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tonas, Priudonas ir Re
as, Volteras ir Beranžė, 
Heinė ir V. Hugo, A. 
,nsas ir E. Zola.

Norėčiau užbaigti didžio
jo orancūzų rašytojo Emilio 
Zol 
mas priėjo iki to, kad pa
smerkė laužui, sudeginti 
pragaro liepsnose krūvas— 
ir č ar kokias krūvas!—kny-

Fr.

•i žodžiais: “Katoliciz-

iš literatūros, istorijos, 
Sofijos, iš įvairiausių 
cslo sričių, parašytas 
ėjusiais amžiais ir mū- 
laikais. Nėra, tur būt 
gų, į kurias nenukreip

tų savo griausmo bažnyčia.
eksas yra šlykštus ir 
kingas reiškinys.”

L. Vladimirovas
Viln aus Valstybinio V. Kapsuko v. 

un versiteto Mokslinės bibliotekos 
direktorius

(Iš “Mokslas ir gyvenimas,’' 
Nr. 1, 1964)

Brockton, Mass.
Automobilis užmušė 

Juozą Orintą
Naktį į rugsėjo 26 d., ant 

Intervale St., arti Sandaros 
klubo, automobilis užmušė 
Juozą Orintą. Automobilį 
vai r a v o dipukas Ger
hard Bartuschat, 26 metų 
amžiaus. Orintas nuvežtas į 
miesto ligoninę už pusės va
landos mirė.

J. Orintas buvo Sandaros 
klube naktinis sargas. Jis 
sužinojo, kad automobilis 
suvažinėjo Ralphą Lawce- 
wiczį, tai su kitais vyrais 
nuėjo sužeistam duoti pa
galbos ir .jaukti policijos 
ambulanso. Tuo kartu

PHILADELPHIA', PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE
TEXTILE

Experienced help needed for carding
& spinning Whitin Model 

' Call F. S. Nelson 
IV. 3-1570.

E frames.
Co. s

(79-80)

CANDY MAKERS
Spinners. Only experienced.

Apply— 
PLANTATION CHOCOLATE CO.

3150 Janney St.
RE. 9-8111

(77-80)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER

filo: 
mo; 
pra^ 
SU 
kny

IncJ 
nie

KLAIDOS PATAISYMAS
Praėjusį penktadienį L.

niekas negalėjo sutrukdyti 
vyskupui organizuoti Vil-
niu
kus
kiti

j e ekscesus prieš katali- 
i,” gi turėjo būti “prieš 
tikins.” Atsiprašome.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. 

_.DLD 11 kuopos mėnesinis su
kimas įvyks Spalio-Oct. 12, 29 

Pradžia 2:30 popiet, 
nariai būtinai dalyvaukite šia- 
šusirinkime; turėsime prisi-

sirin
Endjcott St.
Visi
me
ruošti prie senų daiktų ipardavimo, 

> ' kuri^ įvyks spalio 21 ir 22 dieno- 
’ mis;

ateinančio baliaus-pietų su pradėji
mu

taipgi turėrsime prisirengti prie

Lietu-

net di-

paklej-

Bartuschat greitai atvažia-'One adult 1 sma11 child accepted. 
° Able to drive. High School or some

College education. Salary open. Day 
time calls accepted. Suburban area. 

215-452-6828.

vp atgal, kur buvo pali
kęs suvažinėtą žmogų. Jau
nesni vyrai suspėjo pasi
traukti, o J. Orintas, kuris 
buvo jau 76 metų amžiaus, 
nesuspėjo. Vairuotojas jį ir 
sutraiškė.

J. Orintą^ paliko žmoną 
Anna, dvi d 
tu s, du sūnų

ikteris, du žen- 
s ir du brolius. 

Vienas jo sūnus yra Lietu
voje. Vienas brolis, Jonas, 
Lietuvoje, o kitas, Antanas, 
“Laisvės” skaitytojas,- gy
vena Montelloje. Paliko ir 
daugiau giminių čionai ir 
Lietuvoje.

Velionis paėjo iš Meini- 
kių kaimo, Sintautų apylin
kės, Šekių rajono. Lietuvo
je buvo stambus ūkininkas. 
Kada vokiečiai karą pralai
mėjo ir bėgo, tai ir Orintas 
pasitraukė į Bavariją, Vo
kietijos dalį. 1949 metais jis 
su šeima atvyko į Jungtines 
Valstijas ir gyveno Mon-

(76-80)

HOUSEKEEPER
Woman for cooking and housework.

Adult family of two.
Sleep in. Own Room. Good wages.

References.
Call MUrray 8-0820.

(77-81)

3
HOUSEKEEPER

small children. Sleep in own 
room, and bath.

Drcxell Hall area.
Call MISS LEVNER.

FL. 2-4700.
(78-81)

CHAMBERMAID—WAITRESS.
Private family of 2 residing in 
Paoli. Needs experienced person. 
Good wages, liberal summer vacation, 
for satisfactory person. Sleep in 
Own room. Rec. refs. des. NI. 4-2485.
Between 12-1. (78-81)

HOUSEKEEPER

Must be pleasant, for busy 
mother. Fond of children, 2 
age. No iron'g or heavy wk.
sub. surroundings. Pvt. rm., bath & 
TV. Top salary. VI.4-6795.

(78-80)

young 
school 
Beaut.

“Laisvės” vajaus.
Jaskevičius, kp. sekr. (80-81)

SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os apskrities metinis 
šlavimas įvyks Lapkričio-Nov. 1 
48 Broadway, pradžia 1 vai. po- 

Visos kuopos prisiųskite pilną 
skaičių delegatų į į suvažiavimą.

Jaskevičius, apskr. sekr. (80-81)

BROCKTON, MASS.

Laidotuvės buvo skaitlin
gos. Daug žmonių • lankėsi 
šermeninėje 
palydėjo į Kalvarijos kapi
nes. Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į Sandaros 
klubą ir atitinkamai pavai
šinti.

ir skaitlingai NURSE, LPN
for evening & night shift. 

Must live in. 40 hr. PR week.

Phone NI. 4-2270
9 A. M. to 4 P. M.

(79-80)

šuva 
d., 3 
plot.

Rengia Montellos Vyrų dailės grupė, 
•įvyk 
prieš 
Narni 
Mair.
Įėjimas 50 c. 
ir iš 
zika, 
gėrimų, kaip visuomet, užtektinai.

:s sekmadienį, Spalio 11 October, 
: Columbus dieną/ Lietuvių Taut, 
o viršutinėje salėje, 668 North 

St. Pradžia 4 vai. popiet. 
Prašome vietinius 

apylinkės dalyvauti. Bus mu- 
namie gamintų valgių ir gerų

Rengimo Komitetas (79-80)

CHESTER, PA.
LDLD 6-osios apskrities 
ija įvyks Spalio-Oct. 18 
dieną, Pašalpinio klubo 

E. 4th St., Chesteryje. Prašome 
ų delegatus nesi Vėluoti, atvykti 
i, kad būtų laiko 'tinkamai 

reikalus apsvarstyti ir 
kuopos būtų kuo geriausiai pri- 
gusios geresniam veikimui 

konferencijos bus duodami 
Kviečiame ir svečius

Iti konferencijoje ir prie

A 
renci, 
vai. 
339 E 
kuopi 
laiku 
Draugijos 
kad 
sirer: 
elnaičiais metais.

Po 
kandžiai, 
lyva 
kandžių. Komitetas

konfe
ti., 12 
salėje,

at-

už- 
da- 
už- 

(79-80)
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“Laisevės” skaitytoja ir 
veikėja Julia Stigienė, iš 
priežasties senyvo amžiaus 
ir nenorėdama viena gy
venti, pasidavė į Green Oak 
Nursing Home, 947 N. 
Main St., Montello, Mass.

Ją galima aplankyti po 
pietų nuo 2 iki 4 valandos, 
o vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Aplankykime draugę,, atsi
minkime jos veikimą ir 
draugiškumą.

George Shimaitis

SO. BOSTON, MASS. 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo linksma sueiga įvyks šeštadienį, 
spalio/(Oct.) 10 dieną kaip 7 vai. 
vakare, 318 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Visi mylinti pažeisti, 
ateikit. Po pokalbių duosime pyra
gaičių ir kavutės.

Rengimo Komisija 
(80-81)

Brockton, Mass
RUDENINIS

PIKNIKAS PO STOGU
Rengia Vyrų Dailės Grupė

Įvyks Sekmadienį — Prieš Columbus Day

Spalio 11 October
Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Salėje

668 N. Main St., Montelloje
Įėjimas tik 50 c.

Bus muzika, namie gamintų valgių ir įvairių gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas

p.-Laisvė (Liberty)—Ant rad., spalio (Oct.) 6, 1964

f When the need arises for funeral t 

\ service, remember the name Dinan, J 
J an established name in funeral J 
J business for ove' fifty years. J 
ss-uim^ 
J FUNERAL HOME

SPRING GARDEN STREET
t

PARKING FACILITIES i
AIR CONDITIONED /

į LO 3-3655 24-Hour Service j' 
0 No Additional Charge f
\ LO 3-2241 • ReS.' ’ for Suburban Calls J 
t 4

t
1923 t

BECOME A 
MECHANIC

AIRCRAFT & ENGINE
Course Includes

Jet & Turbo Jet
Engine Overhaul
Ignition 0 Carburetion
Welding 0 Electricity 
Sheet Metal Work

IMMEDIATE
ENROLLMENT

Day & Evening Classes
Theory & Practical Work 
Write for Free Catalogue

QUAKER CITY SCHOOL 
OF AERONAUTICS

2565 Grays Ferry Ave. KI 5-7518
25th and Christian

Maskva. — TSRS pulki
ninkas G. Logunovas rašo, 
kad 1945 metais jis su kitu 
TSRS kareiviu suėmė ge
sta p o vadą Heinrichą 
Himmlerį ir anglams per
davė. Pas anglus Himmle- 
ris nusinuodijo.

Prieš 150 metų Peterbur
ge buvo atidaryta pirmoji 
Rusijoje stambi valstybinė 
biblioteka. 1932 m. jai buvo 
suteiktas Saltykovo -Ščed- 
rino vardas. Dabar ji yra 
viena didžiausių pasaulio 
nacionalinių bibliotekų. Čia 
kiekvieną dieną išduodama 
daugiau kaip trys milijo
nai egzempliorių knygų.
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Šitas žodis pasirodė maž- giau susiduria su įvairiau- 
daug prieš 60 metų. Tačiau siomis cheminėmis medžia- 
praėjo dar nemaža laiko, gomis. Žmonija sunaudoja 
kol alergija įsitvirtino kaip milžiniškus vaistų kiekius, 
mokslas, kaip medicinos ša- Todėl į organizmą patenka 
ka. Dabar yra specialūs in- didėjantys cheminių me- 
stitutai, yra nauja medici-! džiagų ir alergenų kiekiai, 
nos specialybė — gydytojai Visa tai sudaro palankesnes 
alergologai. Tarybų Lietu- sąlygas įsijautrinimui ir 
voje šiuo metu taip pat in- alerginiams susirgimams iš- 
tensyviai dirbama alergijos 
tyrimo srityje. Koks tai

• medicinos skyrius?
Dusulio priepuolis, paglos

čius katę ar įkvėpus dulkių, 
išbėrimai, išgėrus vaistų ar 
suvalgius kiaušinį, reumato 
paūmėjimas, persirgus an
gina, — atrodytų, kas gali 
būti bendro tarp šių, tokių 
skirtingų pavyzdžių. Tuo 
tarpu medicinos mokslas iš
aiškino, kad visais šiais at
vejais pasireiškia alergija— 
padidėjęs jautrumas karto
tinam tam tikrų medžiagų, 
vadinamų alergenais, povei
kiui. Alergenai, patekdami 
į organizmą su įkvėpiamu 
oru, su priimamu maistu, 
pro odą ir gleivines, esant 

. palankioms sąlygoms, jį 
įjautrina. Įjautrintame or
ganizme alergenai gali su
kelti įvairius liguistus pa
kitimus.

Alergenais gali būti įvai
riausios medžiagos: piktžo
lių ir pašarinių žolių žieda
dulkės, maisto medžiagos 
(kiaušiniuose, piene, uogo
se ir kt.), pelėsiai, dulkės, 
gyvių plaukai, paukščių 
plunksnos, chemikalai, su 
kuriais darbininkai susidu
ria pramonėje ir kolūkie
čiai žemės ūkyje. Įsijautri
nimo reiškiniai vyksta ir 
užkrečiamų ligų atevjais. 
Alergenai, kaip dabar nu
statyta, gali susidaryti or
ganizme, veikiant bakteri
joms ir virusams, nuodams, 
cheminėms medžiagoms,, ši
lumai ir šalčiui, ir kitiems 
veiksniams. Panašiai vyse- 
tosi vaistaligė, t. y. vaistų 
sukeliami įsijautrinimo reiš
kiniai.

Tai yra platus ir svarbus 
medicinos skyrius. Dabar 
jau žinomi svarbiausieji 
alergijos vystymosi mecha
nizmai. Veikiant alergenui, 
organizme gaminasi nu
kreipti prieš tą alergeną 
baltymai, kurie jungiasi su 
vėl patekusiu į organizmą 
ar jame susidariusiu alerge
nu. Šio jungimosi pasekmė
je pakenkiamos ląstelės ir 
išsiskiria biologiškai veik
lios medžiagos, kurios ir su
kelia daugelį įsijautrinimo 
reiškinių. Kaip įrodė tary
biniai mokslininkai A. Ado, 
V. Lašas ir kiti, alergenas 
sudirgina nervines galūnė
les, tuo įtraukdamas į įsi
jautrinimo vyksmą nervų 
sistemą. I nervų sistemoje 
sukeltieji pakitimai atsilie
pia visai organizmo veiklai.

Plečiantis pramonei, trans
portui, didėja gyvenviečių 
oro, dirvožemio ir vandenų 
užteršimas. Žmogus savo 
veikloje ir buityje vis dau-

sivystyti.
Esant palankioms sąly

goms, veikiant alergenams 
ilgesnį laikotarpį, matyt, 
gali susirgti kiekvienas žmo
gus. Viena iš tokių palan
kių sąlygų tai įvairūs kvė
pavimo ir virškinimo takų 
susirgimai, kurie palengvi-

jus uždavinius. Taip, pavyz
džiui, reikia išdirbti profi
laktines priemones išvengti 
alerginėms komplikacijoms, 
kurios galėtų kilti žmonėms, 
dirbantiems su naujomis 
dažų, polimerų, antibiotikų, 
insekticidų, herbicidų ir ki
tų medžiagų rūšimis. Vieno 
žymiausių tarybinių alergo
logų prof. A. Ado iniciatyva 
dabar šalyje steigiami aler- 
gologiniai kabinetai. Jie tu
rėtų organizuoti sergančių
jų įsijautrinimo ligomis ap
skaitą, ‘ kvalifikuotą stacio
narinį bei ambulatorinį jų 
aptarnavimą, profilaktines 
priemones. Mūsų respubli
koje pirmasis alergologinis 
kabinetas atidarytas prie

na alergenams prasiskverb-1 Vilniaus klinikinės ligoni- 
ti pro gleivines ir patekti įlnes-
organizmą. ; Kaip visoje šalyje, taip ir

Ar visada alergija žalin- Tarybų Lietuvoje neseniai 
ga? Pasirodo, kad ne. Nuo- dirbama įsijautrinimo tyri- 
saikūs audinių įsijautrinimo 
reiškiniai gali padėti orga
nizmui apriboti ir sunaikin
ti įsiveržusį mikrobą, jį pa
šalinti. Įsijautrinimas šiuo 
atveju . padidina orga
nizmo atsparumą. Tačiau 
per stiprus įsijautrini
mas, ypač kai jis sutrikdo 
kvėpavimą, širdies darbą, 
kraujo apytaką, kraujo nor
malią sudėtį, jau yra žalin
gas.

žinant, kaip vyksta įsi
jautrinimas, galima sėkmin
gai kovoti su alerginiais su
sirgimais. Nustačius kenks
mingą ligoniui alergeną, 
stengiamasi jį pašalinti iš 
aplinkos, išvengti sąlyčio su 
juo. Tai jau higieninė prob
lema. Todėl neretai ligonis 
pasitaiso, pakeitus aplinką, 
buities ir darbo sąlygas, iš
vykus gyventi į kitą vietą, 
kur nėra kenksmingo aler
geno. Tokį “stebuklingą” 
pagerėjimą anksčiau išnau
dodavo savo tikslams įvai
rūs “stebukladariai.” Sura
dus alergeną, galima atlik
ti ir vadinamąjį specifinį 
nujautrinimą —sistemingai 
duodant labai mažus alerge- 
geno reiškinius ar juos 
visai pašalinti. Bet iš
aiškinti visus kenkiančius 
ligoniui alergenus praktiš
kai dažnai neįmanoma.

Kita gydymo kryptis tai 
panaudojimas sintetinių 
junginių, veikiančių prieš 
atskiras biologiškai veik
lias medžiagas, išsiskirian
čias alergijos atveju.

Beveik perversmą gydyme 
padarė sukūrimas vaistų, 
kurie slopina audinių reak
cijas ir todėl gali būti labai 
veiklūs įsijautrinimo atveju.

Susirūpinimą kelia vaist- 
ligės padažnėjiams. Sutin- 

i karnas įsijautrinimas to- 
• kiems žinomiems vaistams, 
■ kaip, pavyzdžiui, apsirinui, 
į piramidonui, penincilinui ir 

kitiems antibiotikams. Vie
na tokio padažnėjimo prie
žasčių yra besaikis vaistų 
naudojimas be gydytojo ži
nios, paties ligonio nuožiū
ra.

Didžiosios chemijos vysty
masis kelia medicinai nau-

mo srityje. Čia visų pirma 
reikia paminėti akademiko 
V. Lašo ir jo mokinių dar
bus, o taip pat tyrimus, at
liktus TSRS Medicinos 
mokslų akademijos Lietuvos 
eksperimentinės medicinos 
institute Vilniuje.: Alergijos 
pasireiškimų tolesnis tyri
nėjimas, naujų gydymo bū
dų ieškojimas ir ypač tei- 
teisingas priešalerginių pro
filaktinių priemonių orga
nizavimas padės išvengti 
daugelio nemalonių susirgi
mų ir komplikacijų, nuo ku
rių šiandien dar kenčia ne
maža žmonių.

T. Kairiūkštis 
medicinos mokslų kandidatas 

(Iš “Tiesos’’)

pat 
n to

SCRANTON, PA.

Mirus

Evai Geležauskienei
Reiškia gilią užuojautą jos artimiesiems:

I. Klevinskas J. ir M. Gluoksniai
P. Indrulienė A. ir M. Čerkauskaitės
A. Kazakevičius A. Galinauskas 1
J. Stanynas P. Pėstininkas
Jessie Wąll M. Vanagaitienė
B. Tuškevičius L. ir M. Truikiai
K. Genys 
Jurgis Liepa

R. Janušaitis

Sako: ‘ atauškite!”
Niujorko uoste, taip 

visuose uostuose Atla 
pakrašty, praėjusį ketvir
tadienį buvo sustreikavę lai- 
vakroviai. j

Valdžia tuojau į streiką 
įsikišo, kreipdamasi į teis
mą, kad jis uždraustų strei
kuoti. Teismas nutarė: lai- 
vakroviai turį grįžti j darbą. 
Tegu, girdi, per tą laiką jie 
“ataušta,” tegu apsisvarsto.

Unija paklausė teismo nu
tarimo, ir darbas buvo pra
dėtas penktadienį.

Sustreikavus laivakro- 
viams, prastai buvo tiems 
pasažięriams, kurie ketvir
tadienį atvyko į Niujorko 
uostą: jie patys turėjo neš
tis iš laivo savo bagažus. 
Biednam žmogui, tai buvo 
mažmožis, bet turtingiems, 
kurių bagažai milžiniški, ne
buvo juokas, — teko papro- 
cavoti. \

nelaisvėje Pagimdė
KETURIS LIUTUKUS
Brooklynas. — Paprastai 

žvėrys zoologijos daržuose 
jaučiasi nelaisvėje ir retai 
poruojasi. Bet šiomis die
nomis Prospect parko “žvė
ryne” liutienė “Cleopatra” 
pagimdė keturis jauniklius.i

STREIKAS ŠERMENŲ 
DARBININKŲ

New Yorkas. — Mieste ir 
apylinkėje sustreikavo virš 
100 šermeninių č 
tai yra, balzamu 
rusių aprengė j ai 
meninių patarnaūtojai.

White Plains, Ji. Y.—Tei- 
sėjas J. F. Gagliardi nu
sprendė, kad keturi vaikai 
turi pasilikti pas 
phy, tai yra, pirmesnį da
bartį nes Rockefellerienės 
vyrą.

arbininkų, 
o to j ai, mi- 
ir kiti šer-

iardi nu-

J. S. Mur-

Biloxi, Miss. — Federali- 
niai agentai suėmė penkis 
elementus, kurie nužiūrėti, 
kad jie pereitą vąsarą nu
žudė tris veikėjus už civili
nes laisves netoli Philadel
phia miestelio.

LLD I kuopos žinios
Rugsėjo paskutinį antra

dienį Literatūros Draugijos 
pirmosios kuopos įvyko su
sirinkimas, pirmasis po va
saros atostogų.

Valdybos raportas buvo mi 
įvairus ir informuojantis. 
Sakė, iždas per vasarą ge
rokai nuslūgęs, bet jis kitu 
būdu gautomis pajamomis 
atsipildė—už par duotas 
knygas.

Finansų sekretorius pa
žymėjo, kad atostogų metu 
kuopa išpardavė 100 knygų 
“Tarptautinė Moters Die
na”. Ją parašė visokerio
puose darbuose veikianti 
visuomenininke Ksa v e r a 
K a ros i eilė, kali^ornietė. 
Knygos autorė visiems 
Amerikos lietuviams gerai 
žinoma, tai jie domėjosi, ką 
jinai rašo savo knygoje.

Knygos pardavėjos sakė, 
kad knygą pardavinėti se
kėsi. Kas ją jau skaitė, 
prielankiai atsi liepė. Ją 
pardavinėjo Irena Levanie- 
nė ir kita LLD narė. Kuopa 
labai dėkinga joms už to
kį pasidarbavimą. Kur yra 
ryžtas, ten esti ir pasekmės.

Raportas iš LLD suva
žiavimo buvo glaustas. Jau 
spaudoje pasisakyta, kad 
jis labai paskubomis atlik
tas. Mūsų susirinkimas irgi 
tos nuomonės. Geistina, kad 
ateityje tokie trūkumai ne
pasikartotų. Reikėtų skirti

Įvyks gražus, didžiulis 
koncertas ir mitingas

Šiemet, sekmadienį, spalio 
d., Amerikinis Sveturgi- 

ams ginti komitetas (A- 
merican Committee for Pro
tection of Foreign Born) 
rupšia didžiulį koncertą ir 

tingą, kuris įvyks garsio
joje Town Hall, Manhat-

25

mi

ta ie.
Kurie buvote praėjusiais 

metais toje pačioje salėje 
šio komiteto suruošta m e 
koncerte ir mitinge, atsime
nate, koks jis buvo šaunus. 
Šiemet bus taip pat spalvin- 

s ir turiningas.
Šiemet tūlais atžvilgiais 
ncertas-mitingas bus dar 
arbesnis—jis įvyks prieš 
t prezidentinius rinkimus. 

Bus apie tai mitinge pakal
ta. ' ■

ko 
sv 
pa

be

Vil

pa 
Li 
ta:

[spūdis prie 
Lenino paminklo

Tarybų Lietuvoje, 
niuje, yra graži aikštė, va
dinama Lenino aikšte, ku
rioje stovi didingas Lenino 

minklas. Ir kai buvau 
etųvoje 1959-ais metais, 

vieną dieną buvau nuė
jęs prie Lenino paminklo.

Prie paminklo stovi būre- 
žmonių, į kurį ir aš įsto

ji. Visi žiūrėjome į pa- 
nklą ir gėrėjomės jo di-

lis 
jai

daugiau laiko kuopų atsto- mi 
dingumu bei gražumu.

Bet štai tuo tarpu lazde- 
pasiremdama ir drebėda

ma atėjo senutė ir, pažiū
rėjusi j paminklą, tarė: 

ai dievuliau, ne mokytojo 
’istaus mūka, bet kažko- 

kib nežinomo žmogaus.”
—Močiute, Kristus mokė 

tik katalikus, q šitas žnjo- 
gus, (Leninas, mokė visus,

- pa-

vams pasisakyti.
LMS suvažiavimas, — V. 

Bunkus sakė,—buvęs sklan- 
dus-darbingas. Chorai ge
rai veikia, o ateityje jie. dar 
didesnius darbus atliks. Jie 
nutarė siųsti į Lietuvą ki
tą vasarą rinktinių 1 daini
ninkų grupę Geriausio pasi
sekimo .jiems, i , j ,?

Sveikiname metinį “Lais
vės” koncertą ir skiriam $5 
laikraščio paramai.' Paskir
ta $5 kitų svarbių reikalų 
paramai. Dienraštis “Vil
nis” kreipėsi talkos atnau
jinti prenumeratas ir naujų 
-skaitytojų gauti. Laiškas 
priimtas. Kadangi V. Bun
kus stoja į laikraščio “Lais
vės” vajų, tai jis patarnaus 
ir “Vilnies” skaitytojams, 
jei kas kreipsis į jį.

Jau oras vesta, tai nariai 
kalba apie knygą. Jie tei
raujasi, kada gaus šių metų 
knygą. Jau metų pabaiga 
arti, Centro Komitetas tu
rėtų tarti žodį.

Pirmoji kuopa 
rengti kultūrinę 
lapkričio 22-rą, 3
šome organizacijas tą dieną 
susilaikyti nuo parengimų, 
o dalyvauti pas mus. Kokia 
bus programa, vėliau pra
nešime.

Kuopos kitas susirinki
mas bus spalio mėn. pas- 
kiausio pirmadienio vakarą, 
26-tą d., Laisvės salėje. Vi
si nariai dalyvaukite.

Vienas

nutarė 
popi e t ę 

vai. Pra-

Jūsų

le

<<rri
JL <

viso pasaulio žmones, — pa
stebėjo jai vyrukas iš būre
lio. -

Pakels mokestį 
taksiais važiuotojams

Niujorko miesto taryba 
praėjusį ketvirtadienį savo 
posėdyje nutarė leisti mies
te kursuojančių taksių savi
ninkams pakelti fėrą dešim
čių centų. Atrodo, miesto 
majoras nutarimą užgirs.

Nesvarbu, kaip toli ar ar
ti važiuotojas taksį naudos, 
jis turės mokėti dešimtuku 
daugiau nei mokėdavo ligi 
šiol.

La Paz, Bolivija.*— Par- 
tizapai įveikė valdžios ar
mijos dalinį ir užėmė 3,000 
gyventojų Magdalenos 
miestelį.

jis
ne;
Di,

—Tai dievuliau, tai turbūt 
ir mano anūką išmokė, 

s anūkas jau daktaras, 
eve, duok jam dangų.

Jonas Juška

Prisirašė garbės 
nariais

Svarbios prakalbos 
ir gražūs filmai

Už kuriuos kandidates 4- 
lietuviai piliečiai turėtų lap* 
kričio 3, dieną balsuoti?

Tai svarbiausias dienos 
klausimas. Kiekvienam ten-

Programoj dalyvaus:
žydų Filharmonijos cho

ras.
Harlem Opera Society.
Kun. Stephen H. Fritch- ka iš anksto gerai pagalvo- 

man, iš Kalifornijos.
Mrs. Ruth Gage Colby, iš randasi klausimų, kurie rei 

Women’s International 
League for Peace and Free
dom.

Prof. Louise Pettibone 
Smith.

Bus ir kitų žymių 
gramos atlikėjų.

Vietos rezervuotos.
mas $2.25 ir $1.00. Visi pra
šomi įsigyti tik ie tu s iš 
anksto.

Pernai, atsimename, lietu
vių ten buvo daug ir visi jie 
labai pasitenkino programa. 
Šiemet taip pat rengėjai 
prašo visus atsilankyti.

ti ir apsispręsti. Dar vis

pro

Matykite įvairius 
spalvotus paveikslus

Nepamirškite spalio 
(Oct. 11 d., 3 vai popiet, at
eiti į “Laisvės” salę ir pa
matyti įdomius spalvotus 
paveikslus.

Paveikslų rodymą rengia 
LDS 46 kuopa.

Spalvotus paveikslus 
(“slides”) rodys J. Siurba. 
Jis turi padaręs daug įdo
mių nuotraukų ir daug jų 
parodys spalio 11 d. Nese
niai jis buvo Washingtone, 
ir ten padarė nemažai nuo
traukų. Parodys B ai t ą j į 
Namą, prezidento Kenedžio 
kapą ir nemažai kitų vaiz
dų. Parodys paveikslus 
šiaip iš įvairių įvykių ir iš 
New Yorko Pasaulinės pa
rodos.

' Taipgi parodys įdomius 
paveikslus apie du šios apy
linkės veikėjus.

Taigi, nepamirškite ateiti 
į “Laisvės” salę spalio 11, 3 
vai. popiet.

kalingi apdiskusavimo ir 
apsvarstymo.

Tai ot tam yra šaukia
mas didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuvių masinis 
susirinkimas. Jis 
tadienio vakare, 
Hali, Brooklyne. 
siems lietuviams 
noma. Mitingą rengia LLD 
185 kuopa ir Lietuvių Mo
terų Klubas. 4-

Prakalbą pasakys bei dis
kusijoms įvadą padarys 
Antanas Bimba.

Na, o mūsų filmininkas 
Jonas Grybas vėl parodys 
gražių filmų. Vadinasi, pro
grama bus politinė ir kul
tūrinė. Visiems bus naudin
ga vakarą gražiai praleisti.

Rengėjai

įvyks šeš- 
Schwaben 
Vieta vi- 

puikiai ži-

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
Labai daug laiko atima 

iš braižytojų žodžių ir skai
čių rašymas brėžiniuose. 
Tačiau be to neapsieisi — 
juk brėžinius tenka skaity
ti.

Vakarų Vokietijos spe
cialistai, norėdami padėti^ 
braižytojams, sukonstravo 
specialią rašomąją mašinė
lę. Jos matmenys ne dides
ni už knygos tomelį. Maši
nėlę galima pritvirtinti prie 
slankiojančios liniuotės ir 
nukreipti bet kokiu kampu, 
ji rašo dviem šriftais.

Amer. Komiteto
1 /

koncertas - mitingas 
SPALIO - 25 - OCTOBER 
TOWN HALL

Aido choras tik ką pradė
jo verbuoti garbės narius 
1965 metams, ir tuojau pri
sirašė 13 narių. Tai labai 
pagirtina ir gera pradžia. 
Jie yra: Viktorija Miller — 
$5.00, S. Večkys — $5, M. 
Grigas—$10, L. Kavaliaus
kaitė — $5, M. Klimas — 
$10, Viktorija Balkus—$5, 
Martha Smaidjas — $5, Z. 
ir M. Kavoliūnas — $5, Ona 
Malkūnas—$5, Paul Beęhes 
—$5, Kazys Dzevetsko—$5, 
Amelia Juškevičienė — $6, 
W. Juškevičius — $6.

Taigi, prašom priimti nuo
širdžią Aido choro padėką. 
Tas parodo, kad jūs chorą 
mylite ir norite, kad jis gy
vuotų ir linksmintų liaudį.

Jonas Juška, sekr.

RYTŲ VOKIETIJOS _ 
REIKALAVIMAS

Bona. — Vokietijos De
mokratinė Respublika (Ry
tų Vokietija) pareikalavo 
iš Vakarų Vokietijos $100,- 
000,000 įvairiomis prekėmis 
už jos susisiekimą su vaka
riniu Berlynu.

Vakarų Vokietija yra 
apie 100 mylių atstoję nuo 
vakarinio Berlyno. Jos 
sunkvežimiai palaiko susi
siekimą Rytų, Vokietijos 
vieškeliais ir juos gadina.

Rengėjai 
Žibintuvėlis ir 
radijo stotis

Netikėta griūtis užvertė 
vienintelį takelį, kuriuo al
pinistai buvo užlipę į kalno 
viršūnę. Skubiai reikėjo iš
kviesti iš bazės pagalbą. 
Bet kaip? Grupės viršinin
kas, išsiėmęs iš kišenės ap- 

| skritą kišeninį žibintuvėlį, 
paspaudė mygtuką ir ėmė 
kažką kalbėti tiesiog į jį. 
Nepraėjus nė valandai, at
skubėjo gelbėtojai.

Tokią originalią radijo 
stotį, sumontuotą žibintu
vėlyje, sukonstravo Lenin
grado profesoriaus M. 
Bonč - Brujevičiaus vardo 
Elektrotechninio ryšių in
stituto studentas V. Bata- 
jevas. Šis ultratrumpųjų 
bangų radijo siųstuvas-im- 
tuvas veikia apie 4 kilomet
rų nuotoliu. Jis sveria virš 
vieno svaro. Mažyčio aku
muliatoriau užtenka 10 va
landų. Jis gal būti vartoja
mas ir kaip žibintuvėlis.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
13 d. spalio (Oct.), “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avė. Būkite ma<| 
lonūs ateiti visi j susirinkimą.

, Valdyba
(80-81)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, spalio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė.. Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime. Turė
sime daug svarbių tarimų atlikti. 
Kurių duoklės neužmokėtos, atei
kite ir užsimokėkite.

P. Babarskas, sekr. (79-80)

«• 
■ •

PROŠVAISTĖS
Širdj Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija

Jackson, Miss. —McCom- 
be areštavo tris klanieČius, 
kurie padegė negrų bažny
čią.

ROGĖS SU RATAIS
Naujos užsieninės moto

rinės rogės, kurias varo 
vertikalus sraigtas, turi 
nuimamus ratus. Juos gali
ma, sumontavus slides, pri- 
svirtinti prie užpakalinės 
ašies. Tokiu būdu roges lyg 
priekabą gali tempti auto
mobilis į kalnuotas vietoves. 
Tokios rogės naudojamos 
kalnų apsauginei tarnybai, 
taip pat transportuoti žmo
nėms bei maistui šiauri
niuose rajonuose.

Taipgi trumpa autoriaus 'i
biografija, kuri labai B

įdomi ! I
Knyga 1S 830 puslapių l i

Kaina tik 91.50 I i
4 B

Laisvė Į į
102-02 Liberty Avė. < •

OZONE PARK 17, N. Y. L

“LAISVĖS”

Koncertas
įvyks sekmadienį

Lapkr. 8 Nov.
Schwaben Hall 

474 Knickerbocker Ave. 
Brooklyn, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 6, 1964




