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WASHINGTONE 20,000 DEMONSTRAVO PRIES KARA!
Johnsonas nenori girdėti 
žmonių balso,--“Worker”

"Daugumoj demonstravo universitetų studentai

New Yorkas. — “The 
Worker” iš balandžio 13 

Turėjau ' dienos rašė, kad preziden- 
Tai i tas Johnsonas, sakydamas 

buvo vienas iš gražiausių pa- i kalbą Baltimorėje ir pasiū- 
rengimų. Gražiai “paūžėme” * - * ...
ir pasikalbėjome. Ačiū visiems I 
už didelį draugiškumą 

Keletas montrealiečių 
rašė “Laisvę” bei 
savo artimiesiems 
Man atrodo, kad tame Kana- | 
dos didmiestyje “Laisvei” dir
va dar labai derlinga. Prašo
me naujuosius ir senuosius: 
skaitytojus p as i d a r b u o t i,

lydumas “besąlyginį pasita- 
’ rimą Vietnamo reikalais”, 

užsi-; siekė nuraminti Jungtinių 
ja užrašė i Valstijų žmones, kurie 
Lietuvoje. I griežtai priešingi neapgal- 

i votiems Jungtinių Valstijų 
i agresyviams žings n i a m s 
• Vietname.

Amerikiečių nusistatymą 
aiškiausiai parodo tūkstan- 

Kai duoda,ginklų Izraeliui, | čiai profesorių, daktarų, 
vyskupų, kunigų ir istori
kų, kurie reikalauja: “Pre-

pyksta arabiškos šalys. O jei
gu duotų pastarosioms ir ne
duotų žydų valstybei, tai šita 
protestuotų.

Tai kodėl jų neparduoti vi
siems? Taip ir daroma. O 
biznis labai pelningas, 
ginkluojasi žydai ir 
tuo džiaugsis ir iš tos bepro
tybės puikiai pasipelnys mūsų 
ginklų gamintojai ir šinkoriai!

Gaila, kad tie žmonės dar 
vis nesuranda bendros kalbos 
išspręsti nesusipratimus. Pa
kvaišęs ginklavimasis gero ne
žada nei žydams, nei ara
bams.

Arabus labai erzina Ameri- i 
*• kos teikiama globa Izraeliui, j 

Būdamas toje globoje,, aišku, 
Izraelis šoka pagal, mūsų ša- ■ mus. 
lies muziką.

Washingtonas.—šeštadie
nį, balandžio 17 dieną, prie 

Į Baltojo Namo demonstravo 
i apie 20,000 studentų ir ki
tų taikos mylėtojų.

Jie reikalavo ištraukti 
Jungtinių Valstijų militari
nes jėgas iš Pietų Vietna
mo ir tuojau sulaikyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mus.

Studentai suvyko Į sos
tinę iš daugybės valstijų 
pareikšti protestą prieš JAV 
kara pietryčiu Azijoje, ku- 

tizanus, kad JAV bombone- ris gali-pavirsti Į pasaulinį

bą siekė paskleisti propa
gandos, būk JAV nori karą 
baigti. Bet kaip tą suderin
ti, kad tuo pat kartu tūks
tančiai JAV marininkų yra 
siunčiami į Vietnamą?

“Workeris” rašo, kad ne
paisant to, jog Pietų Viet
name jau yra virš 30,000 
JAV militarinių vyrų įsi
traukusių karau prieš par-

Tito ir Šastris reikalauja 
sulaikyti bombardavimus

Alžyras. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito čionai at
plaukė karo laivu “Galeb” 
šešioms dienoms vizitui. Ab

šiai bombarduoja Šiaurės 
Vietnamo miestus ir kelius, 
iš kur ir kuriais būk parti
zanai gauna pagalbos, o vis ciety, Women’s Strike for ____ _ ___
tiek partizanų jėgos nesu- Peace, CORE, Student Non-j susirinkome.

kara.
Protestui vadovavo Stu

dents for Democratic So-

Jungtinių Valstijų marinin- 
ku.

JAV ir Pietų Vietnamo 
bombonešiai skandino laive
lius Šiaurės Vietnamo pa
kraštyje išilgai 60 mylių 
pakraščio.

Balandžio 15 dieną 230 
Jungtinių Valstijų bombo
nešių ir mūšio lėktuvų puo
lė Šiaurės Vietnamo respub
liką. Bombonešiai numetė 
virš 1,000 tonų bombų. Tai 
buvo skaitlingiausias JAV 
bombonešių užp u o 1 i m a s 
Šiaurės Vietnamo respubli
kos.

Washingtonas. — JAV 
politikierius A. Harrimanas

Toliau studentė sakė:
“Mes norime, kad preziden
tas Johnsonas laikytųsi sa
vo žodžio, kurį davė rinki
mu metu.” L-

Brad Saule, iš Amherst 
kolegijos, sakė: “Mes atvy
kome protestuoti prieš ka- į žyr0 vyriausybė iškilmingai 
ra Vietname. Mes reikalau-; jį pasitiko.
jame, kad JAV tuos pini- " -
gus, kuriuos išleidžia Viet- neapgalvotą Jungtinių 
name, išleistų namie page- Valstijų karo agresiją prieš 
rinimui žmonių gyvenimo.” šiaurės Vietnamo respubli-

Carol Holland, iš Colby ^Mayo tuojau su!ai- 
Junior kolegijos, sakė: ‘‘Aš p^y^į bombai davimus, 
nesutinku su tuo, kas daro-Į New Delhi. — Indijos 
ma Vietname. Prezidentas ! P* emjei a,s LaI Bahadui Šas- 
sakė, kad jis nori išgirsti p1 Pai el$ke, kac1 Jungtinės 
žmonių baisa, tai mes čia ir j Valstijos privalo tuojau su- 

b i laikyti Šiaurės Vletnamo
i bombardavimus, jeigu jos

Studentas iš E. Carolina; tikrai nori taikos keliu su-

Tito savo kalboje nupeikė 
Jungtinių

silpnėjo. Tas rodo, kad Pie- violent Coordinating Com- 
LUllVVl bl- . . ~ ... 1-1 ------ . I 1 . v •studentu kolegijos, Greenville, sake: | reguliavimo Vietnamo rei- numato, kad Kinija, Šiaurės 

zaLi A / i T »■* o ill I "Y T • J 1 1 • 1 • t W _
zidente, vardan dievo, sulai- tų Vietname partizanų jė- mittee ir daugelio universi- 
kyk karą”. 1

“Workeris” rašo,
, I Johnsonas sakydamas kal- arabai, !

gas sudaro ne išlaukines je- tetų ir kolegijų
kad gos, bet tos šalies darbo komitetai.

• žmonės ir intelektualai.

Kinai statyboje 
sunkiai dirba

“Karas Pietų Vietname —i 
tai tos šalies pilietinis ka-l . y .

iras, ir vietnamiečiai nori, 14 dieną čionai iškelta 1,400 | JAV bombonešius, 
'kad Jungtinės Valstijos į jį
nesikištų.”

Bob Malone, studentas iš 
S p r i n g f i e 1 d, Va., sakė: 
“Mes demonostruojame ne 
vien už taiką, bet ir už mū
sų problemas Amerikoje, 
kaip tai civilines teises, rei
kalą kovoti prieš skurdą ir 
už reformas universitetuo
se. Mes jaučiame, kad karas 
pietryčių Azijoje gali sunai
kinti žmonių pasiekimus.”

Fašistai už kara.

! kalu.
Saigonas..

Vietnamo respublika ir Ta- 
Balandžio rybų Sąjunga išstos prieš( Netoli Washington© pa- • 

, minklo, Sylvan Theatre,, 
ko masinis susirinkimas. 

Kalbėjo eilė profesorių ir 
studentų. Kalbėjo ir sena
torius Ernest Gruening, iš 

I Alaskos.I
Tarp kalbėtojų buvo žur- 

u. F Stone, istori- 
poliomielito (“po-i jos profesorius iš Yale uni- 

iversiteto Stoughton Lynd ir 
visa eilė kitu. Paskui tai
kos šalininkai nuvyko prie 
Kapitoliaus ir įteikė Kon
gresui peticiją, raginančią 
tuojau sulaikyti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus, 
ištraukti JAV militarines 
jėgas iš Vietnamo, ir taikos 
keliu sureguliuoti pietryčių 
Azijos reikalus.

Studentų pareiškimai
Sundy Smith, iš Michiga- 

no universiteto, pareiškė: 
“Mes reikalaujame sulaiky
ti karą Vietname, o vesti 
karą prieš vargą ir skurdą 
mūsų šalyje... Gana karo 
prieš žmones.”

Gerai veikia daktaro ' Kali

J. Saiko vakcina
Washingtonas.— Sukako

10 metų, kai vaikai įskiepi-
Kantonas.—Kinijoje lan

kosi iš Toronto “The Globe” 
ir “The Mail of Toronto” I jami Dr. Jono Saiko vakci-1 nalistas I 
korespondentas Ch. Taylor.

Jis aprašo Kinijos pasieki- 
Kinijos vyriausybė ir

1 liaudis rūpinasi pagerinimu 
4 Per beveik pusę valandos j gyvenimo: tiesia naujus ke- 
kalbėjęs ir dėstęs, kodėl mus ; hus, prakasa drėkinimo ir 
i*etų Vietname kariaujame ir j apsaus i n i m o kanalus, ap- 
mušame šiaurės Vietnamą, ir: tveria upes, įrengdinėja 
paklojęs sąlygas, tik kuriomis i f]aUgybę vandens taupymo 
mes iš ten pasitrauksime, Pre- f f fabrikui
zidentas Johnsonas pasakė, I! eze'Vliaių, Stato tabllKUS 
kad mes sutinkame eiti j de-p1' Siekia geriau įdirbti ze- 
rybas be iš anksto nustatytų Į mę.
^'iPšuprask tu žmogus, ką Į v Korespondentas sako, kad 
visa tai reiškia. Kodėl prezi- Į žmonės daug geriau gyve- 
dentas, kaip yra raginamas na, kaip pirm liaudies lai- 
daugybės amerikiečių, nega
lėjo trumpai, drūtai ir aiškiai 
pasakyti: Klaidą padarėme 
ten susikraustę ir dabar besą
lyginiai išsikraustome. Tegu 
vietnamiečiai patys pasirenka 
savo gyvenimo kelią į ateitį. 
Kam mums kištis į tos tolimos 
šalies reikalus? Juk Vietna
mas nesudaro nė mažiausio 
pavojaus mūsų saugumui, mū
sų gerovei, mūsų “amerikinio 
gyvenimo būdui”!

na nuo 
lio”) ligos.

Dr. Luther Terry, Jungti
nių Valstijų Sveikatos de
partamento narys, sakė, 
kad kol nebuvo Dr. Saiko 
vakcinos, tai per metus ta 
baisia liga susirgdavo apie 
28,000 vaikų. Dabar perei
taisiais ^metais susirgo jau 
tiktai 121.

Prezidentas Johns o n a s 
pasiuntė daktarui Jonui 
Salk pasveikinimą.

Statys laivus su 
aliuminio sienomis

mėjimo, bet dar daug reikia 
dirbti. Reikia ir tą atmin
ti, kad Kinijoje su kiekvie- 
neriais metais gyventojų 
skaičius padaugėja nuo 15 
iki 20 milijonų.

$ Tarybinė žinių agentūra 
*‘Tass” paskelbė, kad tarybi
niai mokslininkai girdėję sig
nalus, labai tolimus, veikiau
sia žmogaus iš kito pasaulio 
mums siučiamus. Vėliau patys 
mokslininkai paaiškino, kad 
žinia buvo per ankstyva, ne
visiškai tiksli. Tiesa, signalai 
gaunami, bet kaip ir iš kur jie 
mus pasiekia, iš kur jie kyla, 
jokio supratimo kol kas netu
rime.

O kas žino, gal gi kur nors 
už milijonų mylių nuo mūsų 
ir gyvena dar už mus civili- 
zuotesnis žmogus ir ieško su 
mumis susisiekimo oro bango
mis! Gal ir kvaila įsivaizduo
ti, kad mūsų žemės žmogus 
tėra vienas visoje beribėje ir 
amžinoje visatoje!

“LINKSMIAUSIA 
TRUMANO VALANDA”

New Yorkas. — Waldorf- 
Astoria viešbutyje buvo su
ruoštas pagerbimo banketas 
buvusiam JAV prezidentui 
H. Trumanui. Banketą ren
gė 20 metų nuo pradžius jo 
prezidentavimo proga.

Korespon d e n t a i statė 
klausimų. Vienas iš jų pa
klausė: Kada buvo links
miausia prezidento valanda 
Baltąjame Name? Truma- 
nas atsakė: Mano links
miausia valanda buvo, kai 
aš iš Baltojo Namo išsi
krausčiau.

SUDAUŽĖ ŠIAURĖS 
VIETNAMO TILTĄ

Saigonas. — Balandžio 13 
dieną virš 80 Jungtinių 
Valstijų bombonešių vėl 
bombardavo Šiaurės Viet
namą. Viena grupė bombo
nešių sudaužė geležinkelio 
tiltą į šiaurę nuo Danghoi, 
ant kurio buvo numesta 50 
tonų bombų.

Kita grupė bombardavo 
tiltą ir radaro įrengimus 
prie Gualo upės, tik 130 my
lių į pietus nuo Hanojaus.

SUDEGINO NEGRŲ 
BAŽNYČIĄ

Brandon, Miss. —Rankli- 
no rajone baltieji šovinistai 
sudegino negrų baptis t ų 
bažnyčią. Mat, šeši negrai, 
tos bažnyčios parapijonys, 
reikalavo užsiregistr u o t i 
balsavimams.

Mūsų šalies politika linkui 
dJjj^ubos tikrai juokinga. Jos 
^Nebesupranta nė didelė dalis 

komercinės spaudos.
štai keturiolikos pačių gar- 

(Tąsa 6-me pusi.)

BOMBOS IR LAPELIAI 
PRIEŠ VIETNAMĄ

Saigonas. — Balandžio 14 
dieną virš 30 Jungtinių 
Valstijų bombonešių į ketu
ris Šiaurės Vietnamo mies
tus metė 20 tonų bombų.

, Kartu jie paskleidė mili
jonus lapelių prieš Šiaurės 
Vietnamo valdžią ir Kiniją.

/Washingtonas. Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas atsisakė duoti 
studentams pasportus vykti 
Velykoms į Kubą.. Tarpe 
prašančių buvo 13 New 
Yorko universitetų ir kole
gijų laikraštukų redakto
rių, kurie prašymus pada
vė pirm kovo 1 dienos.

Kitoje gatvės pusėje vaikš
tinėjo tuzinas Amerikos fa
šistų iš American Nazi par
tijos ir keletas desėtkų iš 
reakcininkų Delaware Valley 
Citizens for Victory Over 
Communists. Jie koliojosi. 
Keli bandė trukdyti taikos 
demo nstrantams. Policija 
areštavo vieną nacių parti
jos narį, ir vieną, kuris sa
kė, esąs pabėgėlis iš Veng
rijos.

New Yorkas. — Po trejų 
metų tyrinėjimo United 
Tanker Corp ir Reynolds 
Metals Co. bendrai paskel
bė, kad statys pirmąjį laivą, 
kurio sienos bus iš aliumi
nio.

Laivas 226 pėdų ilgio. Jo 
pastatymas bus brangesnis 
apie 25%, negu iš plieno, 
bet už- tai laivas bus apsau
gotas nuo rūdžių ir kitokio 
sūraus vandens veikimo.

Jeigu tai pasirodys prak
tiška, tai bus didelis pageri
nimas laivų statyboje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Iš Kambodžios 

rašo “Pravdos” korespon
dentas J. Ščedrovas, kad 
Jungtinių Valstijų ir Pietų 
Vietnamo bombonešiai vis 
puldinėja Kambodžos pasie
nio miestelius. Korespon
dentas patsai matė sugriau
tus namus ir užmuštus civi
linius žmones.

..Washingtonas. — USA 
Food and Drug viršininkai 
raportavo Kongresui, kad 
Jungtinių Valstijų mote
rims pakanka gi m d y m o 
kontrolei vartojamų piliu
lių.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė susekė gaują, kuri su
pirkinėjo auksinius daiktus 
ir pardvinėjo užsienyje.

Londonas. — Anglijos in
žinieriai planuoja okeane 
įrengti plaukiojančią radijo

Maskva. — TSRS astro
nomai Josif S. Šklovskis, G. 
Šolomitsis ir N. Kardaševas 
sako, kad iš gaunamų sig
nalų nuo kitų planetų dar 
negalima daryti išvados, 
kad ten gyvena žmonės.

Turinas. — Italija. — Su
laukus 92 metų amžiaus mi
rė Italijos prezidento moti
na Ernestina Stratta Sara-

Niamey. — Kada Nigerio 
prezidentas Hamani Dior 
vyko į maldinyčią, buvo 
mesta granata. Jis išliko 
sveikas, bet vieną vaiką už
mušė ir 3 žmones sužeidė.

Mexico City. — Reakcinė 
spauda reikalauja valdžios, 
kad nelegalizuotų Meksikos 
Komunistų partiją.

Nairobi. — Kenija gavo 
iš TSRS ginklų.

SENATORIŲ KRITIKA 
DĖL JAV PAGALBOS
Washingtonas. — Senato

riai Fulbright, Wayne Mor
se ir Bourke Hickenlooper 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų užsienio valstybėms pa
galbą.

Jie sakė, kad ta pagalba 
nėra naudinga tų šalių., 
žmonėms, nes ji teikiama 
ginklais ir amunicija, vie
ton civiliniaims žmonėms 
reikmenimis.

Meksikoje reakcija; 
kelia galvą

Mexico City. — Naktį 
prieš balandžio 13 dieną po
licija užpuolė Komunistų 
partijos, Liaudies Rinkimų 
Fronto ir Farmerių cent
rus. Darė kratas, areštavo 
virš 30 veikėjų. Vėlesniais 
laikais Meksikos vyriausy
bė pradėjo pataikauti JAV 
agresyvei politikai. Bet rei
kia žinoti, kad Meksikoje 
yra tvirtas politinis ir uni
jinis darbininkų judėjimas. 
Galima laukti, kad jis į re
akcijos puolimą organizuo
tai atsakys.

Mexico City. —Meksikos 
valdžia jau areštavo virš 
1,000 komunistų ir unijų 
veikėjų.

Ekstra
Roma. — Popiežius Povi

las VI-sis, sakydamas vely
kinę kalbą, pasisakė už ka
ro baigimą Vietname. Jis 
sakė, kad žmonės turi susi
laikyti nuo ginklo, o broliš
kai sugyventi.

BULGARIJOJE SUSEKĖ 
SUOKALBĮ

Sofija.—Balandžio 7 die
ną Bulgarijos savisauga su
sekė suokalbį. Suokalbinin
kai siekė nuversti Todoro 
Žičkovo vadovaujamą vy
riausybę. Sako, kad suokal
bininkai yra Kinijos “takti
kos” šalininkai.

PLIENINIKV unija ir 
NAUJAS KONTRAKTAS

Pittsburgh. — Uni ted 
Steelworkers of America 
unijos viršininkai tariasi su 
plieno kompanijų atstovais 
prailginimui pasitarimų lai
ko. Kontraktas baigiasi su 
gegužės 1 diena.

Washingtonas, — Užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas senatorius J. W.1 
Fulbright, kalbėdamas su 
JAV Valstybės sekretoriu
mi, sakė, kad reikia sulaiky
ti Šiaurės Vietnamo bom
bardavimus, nes tik tas ves 
prie pasitarimų už taiką.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė ketina parduoti 
ginklų ir amunicijos arabų 
šalims. Jų prašė Jordanija, 
Irakas, Libanas ir Saudi 
Arabija. Izraelis tam labai ’ 
priešinasi.

Washingtonas. Prezi
dentas Johnsonas įsakė iš
valyti Potomac Upę nuo vi
sokių užteršimų, nes van
duo reikalingas miestų gy
ventojams. ' .
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“Tarp kūjo ir priekalo”
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ politika ir Pietų Vietna- 

mo karas pastatė Anglijos darbiečius į gana keblią padė
tį. Jie nesuranda drąsos Amerikos vedamai politikai pa
sipriešinti ir ją užgiria be jokio entuziazmo. Bet kaip tik 
toks Amerikai pataikavimas jiems trukdo pakelti presti
žą; Kinijoje, Šiaurės Vietname ir kituose Azijos kraštuo
se.. Jie buvo nutarę savo užsienio reikalų ministrą Wal- 
kerį pasiųsti į Kiniją ir Vietnamą “pasitarimams”, bet 
gavo atsakymą, kad toks svečias ten yra nepgeidauja
mas ir nebus priimtas. Jiems buvo pasakyta: Jūs pildote 
Amerikos imperialistų norus, remiate jų agresiją ir poli
tiką Pietrytinėje Azijoje, tokiu būdu su jumis mes jokios 
kalbos neturime!

Su jais, matyt, rimtai nesiskaito ir mūsų vyriausybė. 
Ji mato, kad darbiečiai “niekur nenubėgs”, rimtai prabil
ti prieš Amerikos politiką neišdrįs, todėl kam su jais 
rimtai rokuotis, su jų patarimais skaitytis?

Teisingai kolumnistas James Reston pastebi, kad ne 
tik ant Anglijos, bet ant visos kapitalistinės Europos bai
sų spaudimą daro Amerikos pramonė ir Pentagonas. 
Ajnerikos ginklavimasis, Amerikos militariniai užsaky
mai, Amerikos militarinės bazės, neleidžia Anglijai ir ki
toms kapitalistinėms šalims nė pasijudinti. Jos negali ei
ti į sėkmingas lenktynes su Amerika. Tuo būdu jos turi 
Amerikos klausyti.

/■ -Tiesa, Prancūzija kiek rimčiau spardosi. Bet argi ji 
gali susilyginti su Amerikos industrija ir militarinėmis 
jėgomis? Ji gali zurzėti ir net protestuoti, bet tai ir vis
ką?. '

Anglijos darbiečiai šoka ir šoks pagal Amerikos mu
ziką !

Tiesa, darbiečiais nusivylę visi, kurie iš jų tikėjosi ir 
laitkė kitokio kurso. Kai jie laimėjo rinkimus ir iš kon
servatorių atėmė valdžią, daug kas tikėjosi iš jų naujos 
politikos, bent jau atsisakymo remti Amerikos politiką 
Azijoje; Tikėjosi todėl, kad rinkimuose darbiečiai kaip 
tik tą ir žadėjo. Bet pažadėjimas ir ištesėjimas nėra tas 
pats dalykas. : ’
/vęKaip jaučiasi Anglijos žmonės? Kiek jais nusivyli- 

<na.Teiskiasi; plačiosiose/liaudies masėse? Sunku pasa
kyti. Buvo keletas rinkimų. Vienur'laimėjo -konservato
riai, o kitur darbiečiai. Išeita lygiomis. Kol kas nesimato 
$r?tiesigirdi masinio sukilimo net pačiuose darbiečiuose 
prieš savo partijos vadovybę. Nutilo prieš keletą savai
čių pasisakęs prieš Wilsono vadovybės politiką kairysis 
darbiečių sparnas parlamente. Atrodo, kad kairiaspar- 
liiUs bus Wilsonąs apraminęs naujais pažadais. Veikiau- 
^■ft'jis yra pažadėjęs daug gero parsivežti iš Amerikos. 
Galimas daiktas, kad puikiai žinodamas darbiečių dile
mą, mūsų’prezidentas Johnsonas jo tuščiomis rankomis 
•neišleis. Pamatysime...
i;;;;;. ------ --------------------- -

* v

Vietnamiečių taikos programa
ŠIAURĖS VIETNAMAS paskelbė savo pasiūlymus 

bėgimui karo. Jie yra svarstomi visose sostinėse. Mūsų 
..Vyriausybės jų atmetimas be didelių ceremonijų ir tęsi
mas bombardavimo Šiaurės Vietnamo neveda prie kon- 
Jlikto baigimo.

Vietnamiečių programa susideda iš keturių punktų, 
*V5si kreipia dėmesį į tai, kad šioje programoje nėra rei- 
."kaJaujama, kad Amerika turi pasitraukti iš Pietų Viet- 
ja&mo pirma, negu bus galimos su ja kokios nors derybos. 
.Tai-reiškia, jog durys atdaros pasitarimams. Tik, žino
ma, negali būti pasitarimų, kai eina puolimas Šiaurės 
Vietnamo. Todėl tuoj reikėtų bombardavimą sulaikyti.

Tai ką gi vietnamiečiai siūlo? Pirmajame punkte jie 
Reikalauja' “pripažinimo Vietnamo žmonėms pagrindinių 
Rūtinių teisių—taikos, nepriklausomybės, teisės save 
Valdyti, vienybės ir teritorinės nepaliečiamybės”. Jie rei
kalauja, kad būtų laikomasi Ženevos 1954 metų susitari
mo, pagal kurį Jungtinės Valstijos turi iš Pietų Vietna
mo ištraukti savo ginkluotas jėgas. Jos turi sulaikyti ka
rą prieš Šiaurės Vietnamą.

į Antrajame punkte jie kalba apie taikų abiejų Viet- 
„Įiamų susivienijimą Ženevos susitarimo pagrindais. Pa- 
*į&Ttą sutartį abudu Vietnamai turi nesidėti į jokią mili- 
■*t£rinę sąjungą su jokia užsienio šalimi. Nei Pietų, nei 
Satires Vietname neturi būti jokių užsienio militarinių 
dbazių. ‘

Trečiasis punktas šioje programoje kalba apie Pietų 
Vietnamo vidaus reikalus.. Tie reikalai turi būti palikti 
'jpatiems Pietų Vietnamo žmonėms spręsti.

Ketvirtas ir paskutinis punktas, tai kad taikus 
(JVfetnamų susivienijimas būtų pasiektas pačių vietnamie- 

be jokio kišimosi, be jokio kliudymo iš užsienio.
P-*' Mums atrodo, kad šitie vietnamiečių pasiūlytai yra 
nraktiški pasiūlymai. Jie sudaro rimtą pagrindą šio ka- 

" 'TO’ baigimui. Juos mūsų vyriausybė turėtų iš naujo ap
svarstyti. O svarbiausia, kad bombardavimas Šiaurės 
4VI$namo būtų tuoj sulaikytas.

^p.-Laisve (Liberty)— Antrad., bal. (April) 20, 1965

Kas ką rašo ir sako
NIEKŠO SAPALIOJIMAI

Chicags menševikų laik
raštis (bal. 12 d.) įdėjo ko
kio ten arklių gydytojo 
I. Gutausko iš Anglijos 
straipsnį “Komunistų tero
ro aukos.” Paminėta 16 
žmonių, kurie, girdi, buvo 
“bolševikų nukankinti.”

L Gutauskas yra, matyt, 
didelis niekšas ir didelis 
žioplys. Jis meluoja ir ne
moka melo galą paslėpti. 
Pav., jis kalba apie “bolše
vikų nukankintą” Lauryną 
Lopą, bet pasirodo, kad jis 
tik “buvo ištremtas į Sibi
rą.” Tas pats su “nukan
kintu” Petru Mačiuliu, — 
tik “buvo ištremtas į Sibi
rą.” Tas pats su Petru Rut
kausku, su Ambrozevičium, 
su Mašnausku. Arba ‘štai 
“bolševikų nukankintas” 
ve t. gydytojas Jonas Mac
kevičius “žuvo rusų-vokie
čių fronte kaž kur už Dau
guvos upės,” ve t. gydytojas 
Jonas Borkevičius “bėgda
mas į Vakarus, per Nemu
ną persikeldamas nusken
do,” o Vylimaitis, Bražys ir 
Kancleris-Drapas “dingo be 
žinios.”

Dingo be žinios — “bol
ševikų nukankinti”! Bėgda
mas pas Hitlerį Nemune 
prigėrė—“bolševikų nukan
kintas!”

Argi tas neparodo, ko ver
ti yra visi kiti lietuvių tau
tos atplaišų šapai lojimai 
apie tariamas “komunistų 
teroro aukas”?

Krislai iš Lietuvos
niai, tai randame užuominą 
ir toje korespondencijoje. 
Kaip žinia, daugelį metų 
BALFo bosu buvo kunigas 
Končius. Dabar sakoma: 
“Tenka labai apgailestauti, 
kad buvęs ilgametis pirmi
ninkas prelatas J. Končius 
pasisakė, jog jis BALFo 
įstatų nepaisė, nes tas 
BALFui davė tik nuostolių 
ir į darnią veiklą įnešė ne
sklandumų.”

Kokių “nesklandumų” ? 
Kokių “nuostolių”?! Juk 
BALFas esąs tik “pašalpos” 
organizacija, jokiais biz
niais n e u ž s i imdinė ja, tai 
kokius nuostolius ji galėjo 
turėti?

Kas čia užglostoma?

KETURIOS DIDŽIOSIOS 
ŠALYS IR AZIJA

Šiuo tarpu pasaulio dėme
sį turi atkreipęs Pietų Viet
namo karas ir Azija. Įvel
tos yra net kelios šalys. 
Kiekviena siekia kuo dau
giausia įtakos.

Chicagos “Vilnis,” kalbė
dama apie Pakistano prezi
dento Ayub Chano lanky
mąsi Tarybų Sąjungoje, sa
ko:

Tai bus svarbi misija. Pa
kistanas yra didelė, daugiau 
100 milijonų gyventojų Azijos 
šalis. Anksčiau jo vyriausybė 
nuolankiai sekė Vakarų, o tai 
JAV, politiką. Vėliau palin
ko prie Kinijos. Pakistanas 
buvęs Indijos dalis, dabar 
varžosi su Indija dėl Kašmi-

“Genio” didelis tiražas
Lietuvoje leidžiamas vai

kų žurnalas “Genys” — la
bai gražus leidinys, kurį 
mūsų vaikai nepaprast a i 
pamėgo. Neseniai sutikęs to 
žurnalo redaktorių rašyto
ją M. Krasauską (Maruką), 
pasiteiravau apie jo tiražą. 
Pasirodo, “Genys” pasiekęs 
jau 106,000 egzempliorių ti
pažo. Juo susidomėję ir ma
ži lietuviukai, gyveną užsie
nyje- I “Genyje” talpina
mus uždavinius, atsakymai 
ateina iš įvairių kraštų. Ne
seniai žurnale buvo patal
pinta sesučių Lukavičiūčių 
nuotrauka iš Australijos.

Lietuvis rašytojas 
Užbaikalyje

Neseniai leidykla “Vaga” 
išleido V. Lavrinaičio apsa
kymą “Aukso slėnis”, skirtą 
jaunimui. Joje pasakojama 
apie nuotykius iš ekspedici
jų po Užbaikalio kraštą, 
Tolimuose Rytuose.
rius įvade pažymi, kad jo 
tėvas gimęs ir gyvenęs Lie
tuvoje kažkur prie Vil
niaus. Prieš 70 metų jo tė
vai išvažiavę į tolimąją Už- 
baikalę, kur ir apsigyvenę. 
Pats autorius gimęs Čitoje.

, Jis labai apsidžiaugęs suži- 
| nojęs, kad jo knyga išvers
ta į lietuvių kalbą ir lei
džiama senojoje tėvynėje 
Lietuvoje, kurią žada prie 
progos aplankyti

A. Mačiuikos sūnus — 
Tarybinis poetas

įsigalėjusia fašistine san
tvarka ir sauvališku Smeto
nos viešpatavimu. Todėl jis 
buvo paleistas iš kariuome
nės į atsargą, o 1940 m. jis 
mirė. A. Mačiuikos sūnus 
Vytautas Mačiuika gyvena 
Vilniuje, pernai baigė Dai
lės Institutą ir dirba kūry
binį darbą V. Mačiuika taip 
pat rašo eilėraščius ir ne
trukus “Vaga’ išleis jo poe
zijos knygą “Negludinti ak
menys”. Keletas V. Mačiui
kos eilėraščių atspausdinta 
naujausiame “Tėvynės Bal
so numeryje.
Filmas apie moterų forumą

Šiuo metu Vilniaus kinuo
se. rodomas kronikinis fil
mas “Moterų forumas” apie 
'vasario pradžioje įvykusį 
Lietuve- moterų suvažiavi
mą. Filme vykusiai atvaiz
duotas to suvažiavimo di
dingumas ir įvairumas. Pa
duotos ir kelios ištraukos 

tarpe parodyta
kalbanti tribūnoje suvažia
vimą sveikinusi pažangiųjų 
Amerikos lietuvių va r d u 
Katryna Petrikienė.
Pagerbė prof. T. Ivanauską

Neseniai įvyko Kauno so
dininkystės draugijos kon
ferencija. Pranešimą pada
rė ilgametis pirmininkas J. 
Bajorinas. Pernai draugijos 
narių buvo 900, o šiemet jau 
1,248. Konferencijoje buvo 
aptartas klausimas dėl be
siplečiančio Kauno miesto 
naujų rajonų apželdinimo.

Auto-1 kalbų. Jų

Ryšium su 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmu buvo 
pagarsėjęs to perversmo da
lyvis lakūnas karininkas 
Antanas Mačiuika. Tai jis, 
vadovaudamas grupei kari
ninkų, atėjo į Seimą ir liepė 
išsiskirstyti. Vėliau A. Ma
čiuika reiškė nusivyli m ą

De-i JAV

KANADA IR JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTIJOS

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” vedamajame “Jungti
nių Valstijų aidas” sako:

Kai ėjo debatai vėliavos 
klausimu, kas tai išsireiškė, 
kad ne tiek svarbu, kokia bus 
vėliava, bet ant kokios Kana
dos ji plevėsuos. Buvo pasa
kyta labai didelė tiesa. Iš 
tikro Kanados veidas svar
biau0, negu vėliavos spalva ar 
simboliai.

šiomis dienomis Naujų
mokratų Partijos lyderis T. C. 
Douglas pasakė kitą svarbų 
dalyką apie Kanadą. Jis, kal
bėdamas nominacijų mitinge 
Toronte, kaltino premjerą 
Pearsoną veikiant kaip Jung
tinių Valstijų užsienio politi
kos aidas (atgarsis).

Kanada, sakė jis, akiai se
ka Jungtinių Valstijų vadovy
bę “kalba taip, kaip pagei
dauja iš jos; daro taip, kaip 
pageidajama, ir netenka pa
garbos visame likusiame pa
saulyje.”

Dėl to Kanada nieko nekal
ba apie karą Vietname, ne
pripažįsta Kinijos, nebalsavo 
už jos priėmimą į Jungtines 
Tautas.

“Be abejonės,” sakė jis, 
“kad negerai turėti valdžią, 
kuri yra tiktai didesnės ir ga
lingesnės šalies aidas;”

BAISUS ŽMONIŲ 
APGAUDINĖJIMAS

Smetonininkų “Dirvoje” 
(bal. 12 d.) skaitome kores
pondenciją apie BALFo 
“direktorių” posėdžius ir 
planus medžioti dolerius iš 
Amerikos lietuvių. Vienoje 
vietoje sakoma: “Dabar dar 
atsidarė — šelpti lietuvius 
pavergtame krašte gyve
nančius ir tolimiau šiame 
Sibire.”

Tegu žino kiekvienas A- 
merikos lietuvis, jog čia yra 
raketas ir apgavystė. Lie
tuvos žmonės neprašo jo
kios BALFo pagalbos ir 
BALFas nieko Lietuvoje 
nešelpia. Jis neturi jokių 
ryšių su Lietuva. Jis begė
diškai per akis apgaudinėja 
Amerikos lietuvišką visuo
menę sakydamas, kad jis ką 
nors Lietuvoje šelpiam

O kad BALFo vadovybė
je kas nors dvokia neska-

Įvertindama profesorių u s 
T. Ivanausko didelį darbą ir 
jo nuopelnus sodininkystei, 
konferencija nutarė suteik
ti jam Kauno miesto sodi
ninkystės draugijos garbės 
nario vardą.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965. IV. 5.

Osvencimą aplankius

ro provincijos. JAV nepalai
kė Pakistano. Gal dėl to jo 
vyriausybė palinko prie Kini
jos.

Atrodo, dabar Pakistanas 
linksta prie TSRS, bijodamas 
Kinijos karinės politikos.

Kaip neimsime, (prezidento 
Chano vizitas Maskvai turi la
bai didelės reikšmės.

šiaurinis Vietnamas irgi pa-' 
linko prie TSRS. Kinija yra | 

I Šiaurinio Vietnamo kaimynė’ 
; bet siūlo tik karinę politiką, 
J kurios ji pati, atrodo, bijo, o 

puolamai, šaliai reika
lingi ginklai. Amerikiniai re
akcininkai piktai kalba, kad 
daugybė TSRS laivų atgabeną 
Šiauriniam Vietnamui reika
lingiausių daiktų.

Afganistanas turi tamprius 
ryšius su TSRS.

TSRS pozicija Azijoje stip
rėja. Tatai svarbu, nes TSRS 
siūlo taikų sambūvį — taikiu 
būdu spręsti tarptautines prob
lemas.

Kas liečia komunistinį pa
saulį, tai aišku, jog tryni
masis tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos yra labai pa
vojingas reiškinys. Kol kas 
nevyksta nesusip r a t i m u s 
pašalinti. Tiesa, to labai sie
kia Tarybų Sąjungos vado
vybė, bet iš kiniečių pusės 
keitimo politikos nesimato.

Šuniui pastatė 
paminklą

Tokio. — Šibuje geležin
kelių ir subvių didžioje sto
tyje, kur kiekvieną dieną 
pravažiuoja 600,000 žmonių, 
atidengtas šuniui Hačiko 
paminklas. Apeigose daly
vavo Tokio universiteto 
profesorių ir vienas kuni
gas.

Šuo priklausė Tokio uni
versiteto profesoriui Dr. E. 
Ueno. Jis kiekvieną rytą 
profesorių palydėdavo į ŠL 
buje stotį, o vakare 5 valan
dą pasitikdavo stotyje.

1925 metais profesorius 
universitete gavo šoką ir 
daugiau į namus nebegrįžo. 
Tas šuo kiekvieną vakarą, 
nepaisant, koks buvo oras, 
būdavo stotyje net .iki 1934 
metų, kada jis pastipo.

Eini Osvencimo gatvėmis, 
žvelgi į milžiniškus Lenki
jos didžiosios chemijos ob
jektus ir negali negalvoti 
apie tai, kas čia buvo ka
daise. Praeities šešėliai ne
duoda ramybės niekam, kas 
apsilanko šiose vietose. Ta
čiau praeities priešpastaty
mas dabarčiai niekur neat
rodo toks optimistiškas, kaip 
čia, žemėje, aplaisytoje krau
ju keturių milijonų žmonių 
iš daugelio Europos šalių.

... Kadaise O s v e n cimas 
buvo miestelis, panašus į 
šimtus kitų. Akmenimis 
grįstos gatvės, keletas baž
nyčių, konditorijos fabri
kas, mediniai nameliai. Ant
rojo pasaulinio karo metais 
Osvencimas tapo tarptauti
niu katorgos ir mirties 
miestu. Fašistų įkurtame 
“mirties” fabrike žmogus 
buvo ir kuras krematoriu
mams, ir medžiaga nusi
kalsta m i e m s eksperimen
tams, ir žaliava, ir darbo 
jėga, apskaičiuota dviejų 
mėnesių eksploatavimui. Il
giau niekas neįšsilaikydavo. 
Juk tam ir buvo dujų ka
meros.

Osvencimas buvo ne tik 
tarptautinė mirties stovyk
la. Mažai kas žino, kad 
kad karo metais hitlerinin
kai pavertė jį didžiule sta
tyba: “IG Farbenindust- 
ri,” naudodama pigią darbo 
jėgą, pastatė greta stovyk
los sintetinio benzino kom
binatą.

Dabartinis Osvencimo gy
ventojas Marianas Šaffans- 
kis man pasakojo: “Tada 
man buvo 15 metų. Osvenci
mo kaliniu aš nebuvau, bet 
dirbdayau po 12 valandų be

Pergalių orbitos
Pirmą kartą orbitą aplink 

Žemę 1961 m. balandžio 1 & 
d. skrido Jurijus Gagarinas^

Pirmą kartą kelis sykius 
aplink Žemę apskriejo 1961 
m. rugpiūcio 6—7 d.d. Ger
manas Titovas.

Pirmas kosminis skridi- 
mas-tandemas įvyko 1962 
m. rugpiūčio 11—15 d. d. 
Dviem kosminiais laivais 
skrido Andri j anas Nikola
jevas ir Pavelas Popovičius.

Ilgiausiai skridimas tru
ko, kai 1963 m. birželio 14— 
19 d.d. Valerijus Bykovskis 
apskriejo Žemę 81 kartą.

Pirmoji moteris kosmose 
buvo Valentina Tereškova. 
Ji skraidė 1963 m. birželio 
16—19 d.d. 4

Pirmas grupinis skrydis 
(vienoje kapsulėje) įvyko
1964 m. spalio 12—13 d. d. 
Kosminiu laivu skrido Vla
dimiras Komarovas, Bori
sas Jegorovas, Konstanti
nas Feoktistovas.

Pirmas žmogus, išėjęs iš 
laivo į kosmosą, buvo Alek
sejus Leonovas. Tai įvyko
1965 m. kovo 18 d.

poilsio ir bet kokios vilties. 
Dirbau kartu su dešimtimis 
tūkstančių kalinių, atvežtų 
čia iš visos Europos. Pavė
lavai į darbą? šeši mėne
siai Osvencimo “pataisos” 
stovyklos! Iš ten jau nie
kas. negrįždavo. Pametei 
leidimą? “Pataisos” stovyk
la! Užsirūkei papirosą ne
leistinoje vietoje? Mirtis 
vietoje. Nenusiėmei kepurės 
prieš kapo? Užmuš negy
vai. ..

—Reikia< būtinai reikia 
nuolat priminti žmonijai fa
šistų nusikaltimus, — sako 
Marianos. — Bet mes opti
mistai. Mums reikia taika 
geresniam gyvenimui kurti. 
Pažvelkite aplink. Čia jau 
nepamatysite tų didžiulių 
kapinių iš betono luitų, su
daužytų plytų, sulankstytų 
plieninių konstrukcijų, ku
rias aš mačiau pirmosiomis 
dienomis po karo...

Iš hitlerinio sintetinio ben
zino kabineto po masinių 
lėktuvų antskrydžių nieko 
neliko. Liko žmonės, kupini 
entuziazmo ir pasiryžimo 
pradėti naują gyvenimą be 
košmarų. Netoliese tekan
čios Visla ir Sola, gausūs 
akmens anglies telkiniai, 
patogus geležinkelio susisie
kimas, reikalas aprūpinti 
darbu tūkstančius žmonių 
—visa tai paskatino Lenki
jos vyriausybę pradėti čia, 
Dvoruose, netoli Osvencimo, 
statyti chemijos kombinatą.

... Rūksta milžino kami
nai. Griuvėsių vietoje iški
lo 19 chemijos gamyklų ir 
120 tūkstančių kilovatų ga
lingumo šiluminė elektros 
centrinė. Aš jau nekalbu 
apie tūkstančius butų nau
juose namuose, apie vaikų

Baltasis lokys
Šaltuose šiaurės kraštuo

se gyvena baltasis lokys. 
Jis daug kuo skiriasi nzgp 
rudojo lokio. Jis gyvena vir 
sai kitokiu gyvenimu ir g?- 
rai prisitaikęs gyventi tarp 
šiaurės ledų ir sniego. Bal
ta jo spalva susilieja su 
sniego baltumu ir leidžia 
žvėriui nepastebimam ty
koti grobį. Jis gerai ap
saugotas nuo šiaurės šalčio.

Baltasis lokys dažnai su
tinkamas Šiaurės Lediniuo- 
tajame vandenyne ant ledo 
lyčių. Čia jis medžioja ruo
nius, kurie sudaro svar- 
svarbiausią jo grobį. Lokys 
puikiai plaukioja. Siauru 
iš priešakio savo kūnu jis 
skiria vandenį ir stipriomis 
kojomis, kurių pirštai su
jungti plaukiamosiomis plė
vėmis, irstosi.

-------------------- <
KINIJA PERKA LAIVŲ
Pekinas. — Kinija Pran

cūzijoje pirko vieną keleivi
nį laivą ir kelis prekybinius.

Tuo par kartu Alžyre 
pirko sunkvežimių. 400 jų 
Graikijos laivas jau išvežė 
į Kiniją.

lopšelius ir mokyklas, po
ilsio namus ir apie visa ki
ta, kas susiję su didžiąja 
statyba.

Apžiūrėti kombinatą pės
čiomis? Juokaujate! Ne, tai 
neįmanoma. Tiktai mašina. 
Kitaip prireiks savaitės. 
Tris kartus per parą pro 
gamyklos vartus praeina 
žmonių srautas, tikra upė,ja
kuli po to suskyla upeliai 
ir nuplaukia įvairiomis 
kryptimis. Osvencimo che
mijos kombinate driba dau
giau kaip 10 tūkstančių 
žmonių*

Osvencimo šiandiena nu
lemia ir rytojaus didybę. 
Stos į rikiuotę nauji chemi
jos pramonės objektai; Ypač 
rūpinamasi . vystyti sintetinio 
kaučiuko gamybą. Kombi
natas jau pagamino jo dau
giau kaip 100 tūkstančių 

. tonų. Tam tikslui statoma 
nauja polichloro p r e n i n i o 
kaučiuko gamykla. “Žalioji 
gatvė” atidaroma plastma
sių ir vinilo dervų gamybai.

Tokia yi*a šio stambaus 
Lenkijos didžiosios chenjL^ 
jos objekto Šiandiena, toki® 
jo perspektyvos.

Viktoras Kuznecovas 
Osvencimas-Varšuva
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Kai kurie saisiesiio lietui iij
lei-sivienijimas Amerikoje 

mą do ateistinio turinio knygas,
J. šliupo manymu, moksli-1 1900-1901 m. savaitinį laik-

Užsienio lietuvių ateisti-į šliupą, 
nė veikla turi senas tradi
cijas, ji plito ir tvirtėjo 
drauge su išeivių spauda, 
pažangiomis jų organized-1 virti žm< 
jomis. Lietuvos emigrantų prietarų, 
politinę veiklą ir kovą prieš, nesuprato 
religinius prietarus bei kle-j klasinių š 
rikalizmą dažnai lėmė tie teigė, kad 
socialiniai poslinkiai, kurie ti švietimu ir mokslu, ne-,vinius ii 
vyko Rusijos imperijoje I keičiant visuomenines san-i

(ie

pradžioje. Ateistai kovojo!
• prieš religinius prietarus ir: / 

klerikalizmą, kaip carizmo
. VKl ramstį. Lietuviai ateistai su- i 

yrato, kad religija yra an-| 
tįnokslinė, priešinga pažan-! 
gai, nekenčia naujovių, kon-' (p4Sn(-. 
servatyvi. L ' •

J 1 Iz 11 a• ir

• ir 
grupės, [kiti suorganizavo (koopera- 
;id i n t i j tyviniais pagrindais) “Lais- • • 1 • H 1vosios minties” spaudos 

bendrovę ateistinės minties 
žurnalui leisti. Žurnalas 
“Laisvoji mintis” (1910-

IS. o 
us —

pažangesnių išeivių di-Į gelionis (1886-1963 m.) 
ir mažesi 
ai ve ima 

Jonas šliupas ir jo pažiūros i laisvamaniais, la
d. . , . . .. I iu žmonėmis; laisvamaniaiPirmasis ateistinę mintį . ‘ 

JAV lietuviu tarpe prade-'?’ 
jo propaguoti Jonas šliupas ę 
(1861-1945 m.). Pašalintas ,ne 
iš Peterburgo universiteto i 
už dalyvavimą pažangiame! 
studentų judėjime, jis 1883; 
m, išvyko į užsieni. Gyven-; 
damas Rytų Prūsijoje, kuri j 
laiką redagavo “Aušrą.” 
1884 m., vokiečių valdžios 
ištremtas, atvyko i JAV ir 
pradėjo savo visuomeninę 
veiklą, sakydamas prakal- nersvilyje (Pensil v a n i j o s 
fcis lietuviams, skleisdamas , valstija). Spinduliečiai skai- 
ateistines mintis per span- i te paskaitas, propaguojan- j 
oą 1884-1885 m. jis, reda- i čias ateizmą, platino 
gimdamas Mykolo Tvaraus- i žangiąją spaudą. Jie ateis- į 

“Uni- tines idėjas skelbė ir gre-!' I
išspausdino ir antikle- timose gyvenvietėse, kur 

buvo lietuviu. Lietuviu lais- 
kai vyko aštrios kovos tarp vamanių grupės susidarė ir 
JAV lietuviu ir lenku ku-! kituose JAV miestuose. Tuo <- *. ! • i
nigų bei jų pasekėju dėl laikotarpiu taip pat kūrėsi; 
pirmenybių mišriose (lietu-Hr socialistų kuopos, kurios! 
vių ir lenkų) parapijose, | bendradarbiavo su laisva-! 
Lietuvos išeivijo je prasidė- maniais. Lietuviai socialis-; 
jo kova prieš obskūrantiz- tai ir laisvamaniai pradėjo 

leisti pažangius laikraščius 
“Pensilvanijos darbiu inka” 
( 1896-1898 m.), “Naują j 
draugiją” (1898-1899 m.),(

ko leidžiama laikrašti
ja,”
rikalinių straipsnių. Taigi 

i

t

ma.
18885-1889 m. J. šliupas' 

leido ir redagavo savaitraš-1 
ti “Lietuviškasis balsas.” IT<_. L .•
Savaitraštis buvo liberali- b.n V’. A"'
nes krypties su stipriomis!^ (1-00-1.1)1 m.) u kitus 
demokratinėmis tendencijo-i Lietuviu mokslo draugys- 

-Mūs, kurias reiškė jo bend- j tės Amerikoje pradėtą kny- 
Ufadarbiai Juozas Adomai- Į gų leidimo ir švietimo dar- 
tis-šernas, Motiejus And-! bą toliau tęsė 1896 m. jkur- 
riukaitis (1840-1 894 m.),: ta Tėvynes mylėtojų draugi- 
Juozas Andziulaitis (1864- j ja. kurios pirmininku 1896- 
1916 m.) ir kiti.

“Lietuviškojo balso” kai
kurie straipsniai propagavo. 1
materialistinę pasaulėžiūrą, j Mikolaims (1868-19341 apie 30 delegatų, 
ateistinę mintį, demaskavo ! n?p,_v S1. .
klerikalų pastangas jsigalė-1 ^r^ZLĮSI1. e.ls^ " į manis.
ti nacionaliniame lietuvių!
judėjime, smerkė caro vai-1 .............
džios vykdomą priespaudą, j J51 af zlf_)]e įaiAvani hkrąjta-

Mokslinio turinio kny- maitis-šernas ir kiti ateisti- 
goms leisti. J. šliupo inicia- i 
tyva, 1889 m. Baltimorės 
mieste buvo įkurta Lietuvių 
mokslo draugystė Ameri
koje. Ji 1892-1893 m. leido 
literatūros ir mokslo mė
nesinį žurnalą “Apšvieta” 

^(redagavo J. šliupas), žur- 
ynale buvo išspausdinta 
straipsnių, smerkiančių kle
rikalizmą, skelbiančiii ateis
tines idėjas.

1894-1896 m. J. šliupas re
dagavo laikraštį “Nau j a 
gadynė,” kuriame taip pat 
išspausdinta medžiagos, 
propaguojančios materialis
tinę pasaulėžiūrą, socialisti
nes idėjas.

J. Šliupas parašė kelioli
ka dešimčių knygų, brošiū
rų ir straipsnių ateizmo 
klausimais. Knygoje “Tiky
ba ar mokslas?” (1895 m.) 
ir kituose raštuose jis tei
singai aiškino, kad religija 
atsiradusi dėl žmonių tam-

YJkšumo, dėl gamtos reiškinių 
e s u p r a timo. J. šliupas

tvirtino, jog ne dievas su
tvėręs žmogų, o žmogus 
dievą, ir tikėjimą į jį, tai 
žmogus pats turįs, pagal J.

įkiš), steigė savo sky- 
į v a iriuose miestuose, 

suvažiavimus (sei- 
tknų ir del to jis j mus), kuriuose numatyda- 

! vo tolimesnės veiklos uždą-i 
, ir aptardavo organi-' 
Izacinius klausimus. Ateisti-j 
j nis darbas plėtėsi, į Lietu-' 

be literaiūri-1 va-1 laisvamanių susivieniji-1 
/...•bn ma Amerikoie stojo visdau-!

Udl UIL cu\l V" j . 4 u j

lietuvių lais-^',:l11 amonių.
Ivamanių organ i z a c i n ė j e i 1910 m. J. šliupas, K.

r

Pirm os i os or ga n i za c i j os
Pirmoji ateistinė organi

zacija JAV buvo “Spindu
lys,” isikūrrisi 1895 m. Mi

liolika skyrių ir kituose 
11897 m. buvo Jurgis Kaza- j Amerikos miestuose. 1937 
I kevičius (1873-1934), o sek-į rn. ji sušaukė suvažiavimą 
liktoriumi 1896-1900 m. Pet-' (seimą), kuriame dalyvavo 
I n/r.-i„i_.-„i~ /-.ono 1 , Išleido

ši draugija buvo už-1 vienkartinį leidinį “Laisva-
I; ba mokslinio pobūdžio lite-

I ratu ra. Draugijos veiklos!

ka turėjo J. šliupas, J. Ado

nių p a ž i ū r ų literatai bei 
spaudos darbuotojai. Kai 
kurios T ė v v n ė s mylėtojų 
draugijos išleistos knygos 
davė teigiama poveikį JAV 
lietuvių švietimo darbui.

Ateistų seimas
Sėkmingai plečiantis ate

istinei propagandai ir vys
tantis organizacinei veikląi, 
1900 m. birželio 3 d. įvyko 
JAV lietuviu ateistu suva
žiavimas (seimas). Jame 
buvo apsvarstyti ateistų už
daviniai kovoje prieš reli
ginius prietarus ir klerika
lizmą bei organizaciniai 
klausimai. Suvažiavimas 
nutarė įkurti Lietuvių lais
vamanių susivieni jimą Ame
rikoje ir jo pirmininku iš
rinko Leoną Ereminą (1863- 
1927 m.). Vėliau Lietuvių 
laisvamanių susivienijimui 
pirmininkavo J. Naujokas 
(1871-1930 m.) ir kiti, o il
gamečiu jo sekretoriumi bu
vo V. Dembskis, kuris at
liko didelį organizacinį ir 
propagandinį darbą kovoje 
prieš obskurantizmą.

Lietuvių laisvamanių su

laikaislFllo m.) išspausdino nema- 
' ža antireliginių bei moksli
nių straipsnių.

Kunigai kovojo prieš lais
vamanius, kurstė sufana- 
tintus tikinčiuosius susido
roti su jais. 1914 m. gegu
žės 7 d. Husik Folso (Hoo- 
sick Falls) mieste aktyvus 
ateistas Jonas Petkūnas- 
Perkūnas (1883-1932 m.) |

I skaitė paskaitą antireligine j 
I tema. Ten jis buvo užpul- 

1)( i tas kunigų sukurstytų fa- 
’natikų ir sakūdžiai sumuš-

I tas, sužalotas taip, kad jis 
J visam amžiui tapo visišku 

invalidu.
Kitos organizacijos

Karolio Rutkaus iniciaty- 
! va 1916 m. Detroite buyo 
i įkurta Teisybės ieškotojų 
j draugija, kuri irgi ėmėsi 
ateistinio darbo. K. Rut- į 
kus parašė brošiūrą “Krikš-! 

I čionybė ir socializmas” 
j (1908 m.). Jis taip pat; 
skaitydavo paskaitas ateis
tiniais klausimais.

1935 m. Čikagoje įsikūrė 
Amerikos lietuvių laisvama
nių etinės kultūros draugi
ja, kurios tikslas buvo toks 
pat, kaip ir laisvamanių eti
nės kultūros draugijos Lie-

*
*

Kalbant apie užsienio lie
tuvių ateistinę veiklą, nega
lima nepaminėti tų žmonių, 
kurie savo literatūriniu bei 
leidybiniu darbu, turiningo
mis prakalbomis, organiza
ciniu triūsu jį visaip rėmė, 
vystė.

Vladislovas Dembskis
Vladislovas Dembskis 

(1831-1913) mokėsi Rasei
nių progimnazijoje, Šiaulių 
gimnazijoje ir Varnių kuni
gų seminarijoje. 1859 m. vi
karavo V a r n i uose, vėliau 
Plungėje, Ylakiuose ir Kra
žiuose, kur bažnyčioje iš 
sakyklos paskelbė 1863 m. 
sukilėlių manifestą ir pats, 
pasivadinęs Robaku, stojo 
į sukilėlių būrį. Mūšyje Tryš
kiu miškuose buvo sužeis
tas. Pasveikęs vėl grįžo į 
sukilėlių būrį, kurį caro ka
riuomenė netrukus sutriuš
kino ties Tirkšliais.

Po to, kurį laiką pasi- 
slapstęs, V. Dembskis emi
gravo į Prancūziją. Jis ku
nigavo Prancūzijoje, Švei
carijoje, Italijoje. Gyven
damas Vakarų Europoje, V. 
Dembskis linko į “krikščio
niškąjį socializmą,” išvertė 
į lietuvių kalbą H. Lamenės

(ITugues Felicite Robert de 
la Mennais) knygą “Kny
gos teisybių” ((“Kningos 
Tejsibiun”) ir ją išspausdi
no 1870 m. J. Kraševskio 
spaustuvėje Drezdene.

V. Dembskis, nors gerai 
jos ir nesuprasdamas, pri
tarė Paryžiaus Komunos 
idealams. Kurį laiką jis bu
vo veikiamas anarchistinių 
idėjų, vėliau žavėjosi mark
sizmu, bet praktinėje veik
loje sutapo su socialistais 
reformistais.

1880 m. V. Dembskis at
vyko į JAV. 1883 jis persi
kėlė į Kanadą, kur buvo ku
nigu lenkų parapijoje Ha- 
gartyje (Ontarijas provin
cija).

1892 m. V. Dembskis grį
žo į JAV ir netrukus susi
pažino su J. Šliupu. 1892- 
1893 m. Šenandore (She
nandoah) mieste drauge su 
J. Šliupu jis skaitė paskai
tas sekmadieninėje lietuvių 
mokykloje. Tos paskaitos 
1 i e t u v i a ms padarė didelį 
įspūdį, nes jos supažindino 
su geografijos, istorijos ir 
gamtos mokslų žiniomis. V. 
Dembskis Demaskavo dva
sininkus, kaip kapitalizmo 
tarnus, darbo žmonių mul
kintojus. Jo skaitytos pa
skaitos buvo išspausdintos 
“Lietuvoje” ir kituose JAV 
lietuvių laikraščiuose.

V. Dembskis, gyvendamas 
J. Šliupo namuose, tapo ak
tyviu ateistu ir visas savo 
jėgas p a s k y r ė ateistinei 
veiklai. Jis bendradarbiau
ja JAV lietuvių ir lenkų 
spaudoje.

V. Dembskis, drauge su J. 
Šliupu kviesdavo lietuvių 
kunigus į viešus debatus 
apie gyvybės atsiradimą, 
apie Kristaus tariamą bu
vimą ir ‘kitais klausimais, 
žinoma, kunigai neatsiliep
davo į kvietimą, neateidavo 
į debatus.

V. Dembskio parašytos 
ir išleistos septynios kny
gos bei brošiūros, kurios 
turėjo didelį poveikį ateisti
nės minties vystymuisi ne 
tik JAV lietuviu tarpe, bet 
ir Lietuvoje. Knygoje “Iš 
ko kyla melai ir visokios 
skriaudos žmonijoje” (1899 
m.) V. Debmbskis nurodė, 
kad, atsiradus valdžiai ir 
dvasininkams, atsirado ti
kėjimo principas, o tikėjimo 
principas esąs visose reli
gijose vienodas — klausyti 
valdžios ir ponų. Jis taip 
pat aiškino, kad melai kyla 
iš biblijos.

V. Dembskis ragino lietu
vius darbininkus išsivaduo
ti iš kunigų ir turtuolių įta
kos ir vienytis su viso pasau
lio darbininkais. V. Dembs
kio knygoje “Imtynės var
guolio su b ago čia! s ir 
socialistų Suvienytose Vals
tijose platforma” (1900 m.) 
pateikiami kai kurie duo
menys apie skurdų darbi
ninkų gyvenimą Amerikoje 
ir raginami lietuviai darbi
ninkai remti Socialistų par
tiją. Knyga “Dvyniai va
gių” skiriama lietuvei dar
bininkei.

Kunigas M. Mockus
Mykolas Mockus (1864- 

1939 m.) atvyko į JAV 1886 
m. Dirbo anglies kasyklo
se, vėliau cemento fabrike. 
Detroito mieste įsigijo ma
žą spaustuvę, kurioje 1891 
m. išspausdino knygelę 
“Dainos dėl berniukų ir 
mergelių” ir kitus leidinius. 
Vienas pirmųjų ėmė orga
nizuoti Detroite Lietuvių 
mokslo draugystę Ameriko
je. Jis ir kiti pažangūs to 
metų veikė jai stengėsi lietu
vius organizuoti, šviesti. 
Lietuvių kunigai priešinosi, 
aiškindami, kad švietimas 
vedąs į pragarą.

(Bus daugiau)

JAV pažangi lietuviu veikėja Kotryna Petrikienė Vilniaus 
istorijos-revoliuci.jos muziejuje surado istorinę knygą, kurioje 
pasirašė šimtai Amerikos lietuvių, aukojusių lėšas nupirkti 
medicinos įrengimus Lietuvai, ši parašų knyga dabar matoma 

garbingoje vietoje—muziejaus Dovanų salėje.

Šen ir ten pasidairius
Kongrese yra įnešta bi- (napalio liepsnomis, lyg bu

lius paramai mūsų šalies ( 
skurdo paliestų dailininkų 
bei talentingųjų menininkų, 
kurie dėl nedatekliaus ne
begali pasireikšti mene ir 
pilnai išvystyti savo talen
tų. Apdairesnis vyriausy
bės pareigūnai tą akylai 
permato, todėl ir prašo 
kongreso paskirti 10 mili
jonų dolerių pakėlimui į 
aukštesnę pakopą dailės 
bei meno, kuris jau prade
da atsilikti nuo kitų kultū
ringų pasaulio šalių.

Manoma, kad šį bilių kon
gresas priims, nes jį remia 
prezidentas J., B. Johnso- 
nas ir daugelis abiejų kon
greso butų narių. Tačiau ir 
šiam kilniam reikalui atsi
rado priešų, kurie meninin
kų gretose įžiūri raudonąjį 
atspalvį.

Šiemet vyksta visose lie
tuviais apgyventose vieto
vėse iškilmingi atžymėji- 
mai Lietuviu Literatūros 
Draugijos 50-tosios meti
nės sukakties. Visi senie
ji veteranai, nenuilstami 
draugijos veik ė j a i. pasidi
džiuodami atžymi pusšim
čio metų savo veiklos gau
sius laimėjimus švietimo ir 
kultūros srityje lietuvių iš
eivijoje. Kai kurie smetoni
ni nkai, gal iš pavydo, ban
do nuvertinti LLD laimėji
mus. paneigdami visą pa
žangios liaudies judėjimą. 
Jie nori įrodyti, kad Tė
vynės Mylėtojų D r a u - 
gijos nuveikti kultūriniai 
darbai daug našesni, negu 
LLD. Suprantama: pelėda 
irgi giriasi, kad jos vaikai 
gražiausi!

Draugė K. Petrikienė sa
vo maršruto prakalboj Fi
ladelfijoje papasakojo apie 
Tarybų Lietuvos žmonių 
gyvenimą daug plačiau ir 
ryškiau, negu buvusieji vi
si turistai Lietuvoje. Pet
rikienė smulkmeniškai iš
ryškino kylantį žmonių gy
venimo lygi, mokslą ir 
techniką. Aplamai, visas 
socialistinės Lietuvos liau
dies gyvenimas kuriamas 
moksliniais pamatais. Žmo
nių gerbūvis sparčiai kyla. 
Valdymosi santvarka puiki. 
Darbinga liaudis džiaugia
si socializmo laimėjimais. 
Tik kai kurie tinginiai ir 
girtuokliai nepatenkinti gy
venimu, rašo laiškus ameri
kiečiams.

Mes turime dviejų spal
vų humanizmą. Mūsų vy
riausybės pareigūnai ir 
Pietų Vietnamo militaris- 
tai pasigyrė pasauliui savo 
didžiuoju humanizmu. Gir
di, jiems atrodo, kad žmo
nių žudymas kulkomis, — 
bombomis ir spirginimas 

tų truputį per žiaurus, ne
žmoniškas. Bet apmarini- 
mas gazais (dujomis) ištisų 
kaimų gyventojų, neišski
riant nei mažų vaikų, Viet
name esąs humaniškas. Nes 
apnuodinti gazais žmonės 
skausmo nejaučia ir greitai 
nuo gazų nemiršta. Bet hu
manistai nutyli apie žmo
nių linksmi n t o j u s paukš
čius, kurie tomis dujomis 
nuodyti krinta ant žemės 
kaip snaigės.

Antros spalvos humanis
tai visoje šalyje renka au
kas, drabužius, perka me
di k a m e n t u s ir siunčia į 
Vietnamą sušelpimui nuo 
žiauraus karo nukentėjusių 
benamių ir našlaičių.

LLD veikėjai tik dabar 
pamatė savo padarytą stam
bia klaidą. Mums anksčiau 
reikėjo parinkti aukų pa
siuntimui talentingų daini
ninkų į Tarybų Lietuvą, kad 
šauniau pasirodytų su savo 
talentais dainų šventėje lie
pos mėnesį. Aš girdėjau, 
kad kai kurie pasižymėję 
dainininkai nevyksta į Lie
tuvą dalyvauti dainų šven
tėje dėl negalėjimo padeng
ti kelionės išlaidų. Tokiems 
parama būtų labai reikalin
ga ir vietoje. 

• • •
Senatorius Jos. S. Clark, 

demokratas, savo mėnesi
niame raporte sako, kad ji
sai rimtai susirūpinęs Pie
tinio Vietnamo karo padė
timi ir jis dedąs daug pa
stangų suradimui recepto 
baigimui to nelemto karo. 
Taipgi senatorius priduria, 
kad karas nesiplės už Viet
namo ribų. Ir sako, kad 
gazai (dujos) nebus dau
giau naudojami Vietname, 
nes pasipiktino visas pasau
lis.

Nors kartą laisviečių troš
kimai išsipildė. Pradžioje 
vasaros gražiausiu laiku — 
gegužės 29 dieną — turėsi
me pirmąjį pikniką “Lais
vės” paramai. Jis bus Ka- 
tinių gražiame sode, Eas
ton, Pa. Piknikui vieta jau 
užprašyta. Diena paskirta. 
Dabar tik lieka visų šios 
apylinkės miestų veikėjams 
ruoštis ir organizuoti auto
busus vykimui į pikniką.

Pregresas

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia 
nuteisė karo orlaivyno ko- 
mandieriaus pagalbin i n k ą 
ir sušaudė. Kaltino, būk jis 
turėjo ryšių su partizanais.

Areštavo 22 metų mergi
ną Ngujan Ngą; kaltinama, 
būk ji iš kareivių gaudavo 
slaptybes ir perduodavo 
partizanams.
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Tarybų šalyje
Lėktuvai virš laukų

1965 metais Tarybų Są
jungos civilinė aviacija ap
doros žemės ūkio naudme
nos didesniame už Prancū
ziją plote. Pavasarį ir vasa
rą laukuose, soduose ir vyn
uogynuose iš lėktuvų bus 
išbarstyta keli milijonai to
nų mineralinių trąšų ir nuo
dingųjų chemikalų.

Oro “artojų” darbo mas
tas padidės beveik ketvirta
daliu palyginti su praėju
siais metais.

Žemės ūkio aviacijos par
kas, kuriame yra šimtai lėk
tuvų ir malūnsparnių, pa
gausės biplanais “AN-2”, 
kurie gali pakelti iki 10 to
nų mineralinių trąšų.

Saulės šviesos impulsai 
ir derlius

Koncentruotos saulės švie
sos poveikį žemės ūkio au
galams mokslininkai ištyrė 
Kazachstane. Augalams švi
tinti jie naudojo reflekto
rių, susidedantį iš 200 stik
linių veidrodžių, kurių kiek
vienas yra 10-15 kvadrati
nių centimetrų dydžio.

Koncentruota saulės švie
sa buvo apšviečiama sėkla, 
taip pat gumbai, daigai, au
galai per 2—3 metrus nuo 
ref lektoriaus. Impuls i n i o 
apšvietimo dėka pakito sėk
los arba gumbų savybės. 
Švitinant šiuo būdu agur
kus, bulves, kai kurių at
mainų pomidorus, derlius 
padidėjo 15—30 procentų.
1965 metų laivyba upėmis

TSRS upių laivynas per 
šių metų navigaciją dirbs 
žymiai intensyviau, negu 
paprastai.

Pavasarį, vasarą ir rude
nį svarbiausiomis upėmis, 
kurių bendras ilgis sudaro 
daugiau kaip trečdalį nuo
tolio iki Mėnulio, bus nu
plukdyta daugiau kaip 220 
milijonų tonų krovinių.

Baltarusijos nafta •
Baltarusijos nafta gegu

žės mėnesį turi pradėti 
plaukti magistraliniu 
“Draugystės” naftotekiū,

Į Rečiokojės naftos telki
nį jau gabenami įrengimai 
bei statybinė technika. Įsi
savinama nauja požemio 
turtų versmė. , •

Briliantai... iš Smolensko
Smolensko pakraštyje iš

kilo didelis gamybinis kor
pusas iš gelžbetonio, stiklo 
ir polimerinių medžiagų. 
Tai — didžiausias Tarybų 
šalyje briliantų fabrikas. 
Čia deimantas pavirsta nuo
stabiu papuošalu. Norint, 
kad mažutis akmenėlis su
žėrėtų, jis šlifuojamas, pa
darant iki 57 briaunelių. 
Deimantas šlifuojamas ke
taus plokštelėmis, į kurias 
įterpti dirbtinių deimantų 
milteliai.

TSRS ir Kinija 
perka kviečiu

Sidnėjus. — Australijoje 
Kinija pirko 1,200,000 tonų 
kviečių, o Tarybų Sąjunga 
—600,000 tonų.

Paryžius. — Prancūzijoje 
TSRS pirko 150,000 tonų 
kviečių, o pereitą sausio 
mėnesį — 250,000 tonų.

Buenos Aires. — Argen
tinoje Kinija pirko 300,000 
tonų kviečių. Sakoma, kad 
ir Tarybų Sąjunga pirks 
kviečių Argentinoje.

Pereitais metais TSRS 
pirko kviečių ir Jungtinėse 
Valstijose, bet kai parsive
žė, kviečiuose rado stiklų.



J. RIMAITIS

Apie popiežius Pijų Dvyliktąjį ir Joną 
Dvidešimttrečiąjį

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

(Pabaiga)
Apie bažnyčių suvienijimo 

klausimą
Keletą žodžių noriu pasa

kyti apie klausimus, lie
čiančius Vatikano siekimą 
suvienyti savo globoje visas 
krikščioniškas bažnyčias. 
Kaip žinoma, su šiuo tikslu 
buvo surišta Povilo VI ke
lionė į Palestiną. Spren
džiant iš Vatikano sluoks
nių pasisakymo, tokio su
vienijimo tikslas yra “krik
ščionybės gynimas nuo jos 
užkietėjusių priešų — ate
izmo ir tironijos”. Kardi
nolas Gračia, Bombėjaus 
arkivyskupas, taip pasakė: 
“Pasaulis labai stiprus su
skaldytai krikščionybei”. 
Kitais žodžiais tariant, 
šiuolaikinis pasaulis ir be 
to neįkandamas supuvu
siems religijos dantims, o 
čia dar ji išskaidyta.

Nors Povilo VI pareiški
muose ne vieną kartą buvo 
pabrėžiama jo kelionės į 
Palestiną religinis charak
teris, vienok negalima ne
pastebėti tylaus Vatikano 
sutikimo su Afeonogoro pa
reiškimu, kuris aplankė Po
vilą VI jo kelionės į “šven
tąsias” vietas išvakarėse. 
Afenogoro sveikinime Po
vilui VI kalbama apie būti
numą sušaukti pankrikščio- 
nišką konferenciją, kurioje 
krikščioniškų bažnyčių at
stovai galėtų “meilėje ir 
santarvėje aptarti klausi
mą, kaip nugalėti nuodėmę, 
'‘kaip apginti bažnyčią ir pa
saulį, kuriems grąsina ben
dras priešas — ateizmas ir 
tironija.” •

Vatikanas bando suvie
nyti ne tiktai krikščioniš
kas bažnyčias, bet visas re
ligines kryptis, tame skai
čiuje islamą ir judaizmą. 
Neseniai popiežius Povilas 
VI pranešė apie numatomą 
sudaryti specialų katalikų 
bažnyčios sekretoriatą ry
šiams su nekrikščionimis, 
vadovaujant kardinolui 
Paolo Mareliai. “Dabar 
— pasakė vienas iš katali
kų veikėjų,— šiais laikais, 
kada ateizmas grąsina bet 
kokiai religijai, reikia turė
ti galvoje visus tuos, kurie 
tiki į dievą.” šie samprota
vimai ir privertė Vatikaną 
karštligiškai ieškoti kelių 
kaip sukurti savotišką vie
ningą frontą religijai ginti, 
bendrai kovai su ateizmu, 
su komunistinės ideologijos 
platinimu ir socialistinėmis 
valstybėmis. Siekiant šių 
tikslų ir konservatoriai ir 
atnaujintojai sutinka per
žiūrėti atskirus doktrinali- 
nius katalikų bažnyčios tei
ginius ir net pasiruošę da
ryti kai kurias nuolaidas 
nekatalikų bažnyčioms.

Buvo manoma, jog III se
sija baigsis Vatikano susi-

Trečioji Vatikano sesija 
rinkimas. Tačiau jai prasi
dėjus vėl išryškėjo dideli 
bažnyčios tėvų tarpe nesu
tarimai, kurie užtęsė susi
rinkimą ir privertė Vatika
ną Šaukit IV sesiją.

Trečioje sesijoje vargais 
negalais pagaliau buvo pri
imta schema “apie bažny
čią” Dideli ginčai bažny
čios tėvų tarpe užvirė svar
stant schemą. Apie ekumu- 
nizmą, t. y. krikščioniškų 
bažnyčių susivienijimą ir 
tik popiežiaus Pijaus VI 
tiesioginis įsikišimas išgel
bėjo šią schemą nuo pra- 
vertimo, buvo priimtas 
kompromisinis, patenkinąs 

tradicionaljstus ir atnauin- 
tojus, nutarimas.

Jau antroje sesijoje buvo 
svarstoma schema “Bažny 
čia šių laįkų pasaulyje.” Tai 
pirma svarbi schema, ku
rioje kalbama apie pasau
lietiškus reikalus. Ji turi 
nustatyti bažnyčios santy
kius su šių dienų pasauliu. 
Daug komisijų ištisus pus
antrų metų ruošė šią sche
mą. Ji būdavo atmetama, 
taisoma, vėl atmetama ir 
vėl koreguojama. Baigian
tis trečiajai sesijai, šis do
kumentas buvo pateiktas 
susirinkimui svarstyti. Po 
karštų ginčų, aštrių pasisa
kymų Vatikano kurijos ad
resu, ši schema buvo at
mesta, ją svarstys sekan
čioje Vatikano susirinkimo 
sesijoje.
Povilo VI pozicija karo ir 

taikos klausimais
Jono XXIII veikloje, kaip 

žinoma, šie klausimai užė
mė didelę vietą. Vatikanas 
ir anksčiau pasisakydavo 
už taiką, bet tai buvo nie
ko neįpareigojantys paža
dai apie krikščioniškąjį tai
kingumą. Faktiškai iki Jo
no XXIII Vatikanas palai
kė ginklavimosi varžybas. 
Nauja Jonui XXIII valdant 
buvo tai, kad jis ne tiktai 
aktyviai gynė taikos išsau
gojimo tezę, bet ir kvietė 
imtis konkrečių žygių, pa
dedančių mažinti tarptauti
nį įtempimą. Ir būtų netei
singa pasakius, kad Jonas 
XXIII čia vadovavosi tik 
taktiniais sumetimais. Re
aliai vertindamas susida
riusį jėgų santykį tarptau
tinėje arenoje, kaip ir dau
gelis kitų protingai galvo
jančių katalikų bažnyčios 
atstovų, padarė išvadą, kad 
iš termobranduolinio karo 
katalikų bažnyčia nieko ne- 
išlošia, bet gali viską pra
rasti. Jonas XXIII ir jo ša
lininkai negalėjo nematyti 
ir to, kad Vatikanas pra
randa savo įtaką katali
kams dėl savo reakcingos 
politikos karo ir taikos 
klausimais.

Povilas VI laiko būtinu 
šioje srityje tęsti Jono XX- 
III politiką. Jis supranta 
termobranduolinio karo pa
vojingumą ir negali neatsi
žvelgti į eilinių katalikų 
nuotaikas, tautų troškimą

Druskininkuose atidaryta nauja sanatorija “Pušynas”.
— aštuntoji iš eilės šiame kurortiniame mieste. "

J “Pušyną” jau atvyko pirmieji 60 poilsiautojų.
Sanatorijoje įrengta valgykla, klubas, skaitykla, bibliote

ka, muzikos kampelis.
“Pušyno” sanatorijoje žmonės galės ne tik ilsėtis, bet ir 

gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą. Fizioterapijos, elek- 
trokardiografijos kabinėtai aprūpinti naujausia tėvynine bei 
liaudies demokratijos šalių medicinine aparatūra.

Nuotraukoje: naujoji sanatorija “Pušynas” Druskininkuo
se. . ... ,« . ,

Ji

Jį gavo J. Jaskevičius, 
Worrcester, Mass.

Brangus Broli ir Broliene!
Mano sveikata vėl buvo 

gerokai sušlubavusi, todėl il
su laiško prašymu užtru
kau. Dabar sveikata šiek 
tiek pagerėjo ir vėl galiu 
dirbti, jau mažai laiko be
liko šiame darbe dirbti. 
Virš 40 metų, kai einu mo
kytojo pareigas. Paskuti
niai metai bus sunkesni, nes 
bandau daugiau darbo stažo 
įdirbti, kad gaučiau dides
nę pensiją.

Jūs pastaaruose laiškuose 
klausėte, kas yra tie. arai, 
kuriuos gauna kolūkiečiai. 
Bandysiu nors trumpai jus 
informuoti. Štai 60 arų yra 
lygus 100 kvadratinių met
rų arba po senovei vadino
si dziesencina, tai 6 0 arų 
bus lygu pusei dziesencinos.

Gal prisimeni, broli, mano 
tėvelio daržą, kuris buvo 
pusė dziesencinos. Jie visą 
savo gyvenimą pragyveno 
turėdami tą daržą, kur sė
davo rugius, sodindavo bul
ves ir mus 6 užaugino. Gi 
dabartiniai kolūkiečiai dir
ba kolūkyje, gauna iš ten 
už darbadienius atlyginimą 

I ir dar prie to turi 60 arų, 
kad Povilo” VI linija tarp- kur jie laisvai ką nori sėja 
tautiniais klausimais galu- ar sodina ir visą gautą der- 
tine ir kad joje nebus pasi- įįl2 naudoja laisvai, kaip

taikos. Bet negalima nema
tyti ir kai kurias naujas 
gaideles Povilo VI politiko
je šiais klausimais.

Povilo VI pasisakymai tai
kos gynimo klausimais yra 
daugiau bendro pobūdžio. 
Taikos ir nusiginklavimo 
klausimai reikiamai neatsi
spindėjo Vatikano susirin
kimo antrojoje ir trečioje 
sesijose, tai reiškia Povilo 
VI nuolaidą katalikų baž
nyčios vadovybės reakcin- 
giausiems sluoksniams. Ta 
čiau jis atvirai pritarė Ma 
skvos sutarčiai dėl dalinio 
branduolinio ginklo bandy 
mu uždraudimo.

Povilo VI pasisakymai 
už derybas ir nusiginklavi

mą ir kai kurie kiti jo de- 
maršai atitinka Jono XX- 
III politiką. Visas šias ak
cijas teigiamai įvertina 
tarptautinė visuomenė. Da
bartinėje Vatikano politi
koje tarptautiniais klausi
mais, mūsų nuomone, yra 
padėti pagrindai, kad pa
naudoti ją tarybinės užsie
nio politikos interesais. į 
Vienok negalima tvirtinti,

, laisvai, kaip 
jiems patinka. O jeigu vie- 

J. Rimaitis name name. gyvena dvi šei
mos, tai gauna dvigubus 
arus.

Pavyzdžiui, mano sesuo 
Adelė gyvena Junčionyse. 
Aš ten buvau mokyklos di
rektoriumi karo metu. Ka
da vokiečiai gaudė jaunimą 
ir vežė darbams į Vokietiją, 
tai ji atbėgo iš Grybaulios 
pas mane į Jančionius ir 
slapstėsi iki karo pabaigos. 
Karui pasibaigus, ji ištekėjo 
už bagočiausio kaimo ber
no Raikausko. Aš persikė
liau į Vilnių mokytojauti, 
o ji ten ir pasiliko. Turi 
60 arų žemės, prie jos gyve
na senas tėvelis ir jis gau
na 15 arų žemės. Viską ap
dirba bendrai. Kai nuima 
derlių, tai pilni aruodai gė
rybių. Vyras Adolius sa
vo name turi pašto skyrių, 
kurio jis yra viršininku ir 
gauna algos 80-90 rublių 
mėnesiui. Iš mūsų visos šei
mos jis turtingiausiai gyve
na.

Bet nemanykite, broli, kad 
jis tuo patenkintas. Ne. 
Po senovei įpratęs skųstis, 
kad vis dar negerai, kad vis 
dar maža. Tarybų valdžia 
duoda gyventi gerai vi
siems, bet buožėms turtų 
darytis neleidžia, o tas kai 
kam ir nepatinka.

Su jūsų sesutėmis irgi yra 
tas pats. Margionyse ir 
Marcinkonyse irgi turi po 
dvigubus arus. Pavyzdžiui, 
jūsų sesutė Ona gyvena 
Marcinkonyse prie dukters 
Marytės. Ji irgi turi 15 arų 
užuoganų. Jos duktė su vy
ru dirba Marcinkonių lent- 
piuvėj-tartoke. Jie kaip ne- 
kolūkiečiai gauna tik po 25 
arus, žentas uždirba virš 95 
rublių mėnesiui, Marytė ir
gi uždirba 86 rublius mėne
siui, turi savo namus ir už
laiko karvę, dvi kiaules ir 
pulką vištų. Sulaukus ru
dens, kai viską nuima nuo 
laukų, pripildo pilnus aruo
dus, ir kai aš nuvažiuoju 
pas juos, vis ką nors parsi
vežu iš jų.

Iš tikrųjų, mes, miestiečiai, 
pavydime kaimo gyvento
jams.

Kita sesutė, Elzbieta, gy
vena Margionyse, irgi gerai 
gyvena, nieko netrūksta, 
Vaikai visi vedę, turi savo

JAPONAI ANTIBIOTI
KAIS GYDO MOLIUSKUS

Japonai, norėdami gauti 
dirbtinius perlus, į perlinių 
moliuskų mantijas įdeda 
perlamutrinius rutuliukus. 
Jie pamažu ir apauga per
lu. Tačiau labai dažnai tie 
perlai būna blogos kokybės.

Ilgą laiką nesisekė nusta
tyti nesėkmės priežastis. 
Pagaliau buvo išaiškinta, 
kad su perlamutru į mo
liuskus patenka infekcija. 
Moliuskai suserga, o tai pa
kenkia perlams.

Todėl, kad moliuskai ne
būtų apkrečiami, ne tik per
lamutras, bet ir jam įvesti 
pan audojami instrumentai 
apdirbami antibiotiku aure- 
omicinu. Dabar moliuskai 
aukštos kokybės perlų duo
da 30% daugiau.

ST. Paul.—Virš 2,000 JAV 
kareivių liuosanoriai stojo 
šio miesto gyventojams pa
galbon prieš potvynį.

šeimas, tik vieni nuo kitų 
toli gyvena. Sūnus Jonas 
parėjęs iš kariuomenės ap
sivedė ir jau šeimą augina, 
naują namą pasistatė ir 
pernai nusipirko motocik
lą. Kai šią vasarą parva
žiuosite, galėsite apvažinėti 
visą apylinkę.

Kabeliuose įrengia naują 
valstybinį ūkį, tai jau ir 
naują plentą išvedė. Plen
tas išvestas iš Kabelių per 
Margionis, Kapiniškes, Mar
cinkonis iki Puvočių ir iš 
Marcinkonių į Merkinę.

Šiemet pas mus didelė 
darby metė. Visi dirbame, 
ruošiamės atžymėti Tarybų 
Lietuvos 25 metų sukaktį.

Petras Valys

Teatras - amžininkas
Tokio pavadinimo knygą 

išleido “Minties” leidykla. 
Jos autorius, teatrologas M. 
Petu c h a u s k a s nagrinė j a 
Kauno dramos teatro, ku
rio gimimas susijęs su Ta
rybų valdžios atkūrimu Lie
tuvoje 1940 metais, kūrybi
nę veiklą, analizuoja pasta
tytus pokario metais spek
taklius.

Monog r a f i j o s įžangoje 
apžvelgiamas lietuvių pro
fesinio teatro vystymosi ke
lias. Autorius rašo, jog pir
mas jo formavimosi etapas 
yra susijęs su tarybiniu Vil
niumi (1918-1919). Liaudies 
vyriausybės iniciatyva lie
tuvių teatro pionierius J. 
Vaičkus tada ėmėsi organi
zuoti profesinį teatrą iš jo 
paties Peterburge suburtos 
aktorių studijos. Vyriausy
bė iškvietė iš Rusijos ir ki
tą teatro veikėją—K. Glins
kį, kuris taip pat padėjo vaizdinį skyrių numatoma 
organizuoti profesinį kolek- priįmti 645 studentus.
tyvą. Tai buvo pirmas ne
ilgas, bet labai reikšmingas Aukštosios mokyklos ruoš
lietuvių nacionalinio profe- daugiau kaip šimto specia-
sinio teatro vystymosi lai
kotarpis.

1940-ieji metai — tai dra
mos teatro antrosios jau
nystės pradžia. Tada jis 
plačiai atvėrė savo duris 
darbo žmonėms, tada buvo 
sukurta nemaža vertingų 
idėjiniu-m e n i n i u požiūriu 
spektaklių.

Plati teatro veikla prasi
dėjo pokario laikotarpiu. 
Čia buvo pastatyta daug 
klasikinės d r a m a t urgijos 
kūrinių, tarybinių bei da
bartinių pažangių užsienio 
autorių pjesių. M. Petu- 
chauskas ypač daug vietoj 
skiria originaliams spektak
liams. Monografijoje nag
rinėjami Vienuolio pjesės 
“Prieblandoje” (“Daubo
je”), J. Baltušio “Gieda gai
deliai,” A. Griciaus “Ske
veldros,” “Karšta vasara,” 
J. Grušo “Herkus Mantas,” 
“Vedybų sukaktis,” J. Mar
cinkevičiaus “Dvidešimtas 
pavasaris,” K. Inčiūros “Že
maitė” ir kiti pastatymai. 
Knygoje, skiltoje plačiajam 
skaitytojui, pasakojama 
apie atskirų kauniečių ak
torių kūrybinį kelią. Čia 
taip pat pateikta nemaža 
medžiagos apie kitų respub
likos teatrų veiklą, glau
džiai siejant su visu kultū
riniu Lietuvos gyvenimu, 
taip nepaprastai suklestėju
siu Tarybų valdžios metais.

Knyga gausiai iliustruota 
. spektaklių n u o t r aukomis. 
Čia taip pat pateikiamas 
1940-1964 metų Kauno dra
mos teatro repertuaras.

ELTA

Varšuva. — Po Antrojo 
pasaulinio karo Lenkijoje 
buvo belikę tiktai 15,000 žy
dų, dabar yra du kartus 
tiek.

Šių metų Gegužės Pirmoj 
Niujorko mieste

Artinasi Tarptautinė dar
bininkų šventė — Gegužės 
Pirmoji. Šiemet ji pripuola 
geru laiku—šeštadienį.

Niujorko miesto darbo 
žmonės, kaip kasmetai, taip 
ir šiemet, atžymės šią šven- 
ttę didžiule demonstracija, 
kuri bus Union Skvere, 
Manhattane — tai tradicinė 
darbininkų demonstra c i j ų 
vieta. Demonstracijai leidi
mas iš miesto jau gautas.

Aukštosios Lietuvos mokyklos^ 
atveria duris

(Specialiai “Laisvei”)
VILNIUS. — Kiekvieneri 

mokslo metai respublikos 
aukštosioms mokykloms at
neša ką nors naujo. Daug 
naujovių laukiame ir 1965- 
66 mokslo metais. Kokios 
jos? Į šį klausimą atsako 
Aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo komiteto 
pirmininkas H. Zabulis.

—Taip, nemažai naujovių 
aukštosiose mokyklose bus 
ir naujaisiais mokslo me
tais, — pasakoja jis. — Pir
miausia žymiai daugiau stu
dentų bus priimta į pirmuo
sius kursus. Šiemet į aukš
tąsias mokyklas numatoma 
priimti daugiau kaip 10 
tūkstančių studentų. Ypač 
plečiami viduriniai ir nea
kivaizdiniai skyriai. Pavyz
džiui, šiemet į Kauno poli
technikos instituto neaki-

J lybių darbuotojus liaudies 
ūkiui ir kultūrai. Kauno 
politechnikos institute bus 
pradėti ruošti polimerinių 
medžiagų perdirbimo ir ma
šinų, cheminės organinių 
dažų ir tarpinių produktų 
technologijos speciali štai. 
Šio instituto neakivaizdinia
me skyriuje taip pat įveda
mos elektros sistemų ir 
tinklų, visuomeninio maiti
nimo technologijos ir orga
nizavimo, plataus avrtojimo 
prekių ekonomikos ir orga
nizavimo specialybės.

Nemaža skaičių jaunuolių 
pasiųsime mokytis į kitų 

' sąjunginių respublikų aukš
tąsias mokyklas. Didelė 
jaunuolių grupė bus pasiųs
ta mokytis į Talino poli
technikos institutą. Čia mū
sų respublikos jaunuooliai 
taps elektroninės technikos, 
specialių medžiagų techno
logijos ir šiluminių elektri
nių specialistais.

Patviftintos ir naujos 
priėmimo į aukštąsias mo
kyklas taisyklės. Kuo jos 
skiriasi nuo iki šiol galio
jusių? Visų pirma suma
žinamas egzaminų skaičius, 
bet kartu stojantiesiems pa
didinami reikalavimai. Dau
guma jų šiemet laikys ti/k 4 
egzaminus, tame tarpe du iš 
profilinių dalykų. Tai leis 
labiau diferenciju o t a i at
rinkti studentus. Be to, 

i šiek tidk pasikeitė reikala
vimai stojantiesiems, turin
tiems dvejų ir daugiau me
tų darbo stažą bei sugrį- 
žusiems iš Tarybinės Aroni
jos. Anksčiau jiems buvo 
skiriama iki 80 procentų vi
so priimamųjų kontingento. 
Tokia praktika nepasiteisi
no, nes dažnai ir labai ga-

4 ^.-Laisve (Liberty)— Antrad., bal. (April) 20, 1965

3 Vai. popiet ir 
. vakare.baigsis 7 v

Vyriausias o balsis, aišku, 
bus: Baigti karą Vietname 
dabar, tuojau!

Bus įžymių kalbėtojų; 
bus dainų, bus muzikos.

Lietuviai darbo žmonės 
raginami ruoštis skaitlingai 
dalyvauti.

Tai bus šeštadienį, gegu
žės 1 dieną.

būs abiturientai nepatekda
vo į aukštąją mokyklą. 
Naujaisiais mokslo metais 
patys rektoriai nustatys 
stojančiųjų į paduotų pa
reiškimų santykį.

Be to, suteikiamos leng
vatos baigiantiems viduri
nes mokyklas aukso ir si
dabro medaliais, bei techni
kumus su pagyrimu. Tie, 
kurių iš pirmojo profilinio 
dalyko egzamino žinios bus 
įvertintos labai gerai, nuo 
kitų egzaminų atleidžiami 
ir priimami į pirmąjį kursj|. 
O visi kiti laikys egzaminus 
ir dalyvaus konkurse bend
ra tvarka.

Kaip jau buvo paskelbta 
spaudoje, 1965-66 mokslo 
metais priimti į aukštąsias 
mokyklas šaukiamojo am
žiaus jaunuoliai atleidžiami 
nuo privalomos karinės 
tarnybos iki mokyklos bai
gimo.

Visa tai leis pagerinti 
stojančiųjų į aukštąsias mo
kyklas kontingentą. Be to, 
manau, kad naujos priėmi
mo taisyklės turėtų įparei* 
goti stojančiuosius likusį iki 
egzaminų laiką racionaliau 
panaudoti, atkakliau gilini 
savo žinias. Rep\

Pavasarį, balandžio mėne
sio pabaigoje arba gegužės 
mėnesio pradžioje, iš toli
mosios Afrikos sugrįžta į 
savo tėvynę greitasparpė 
čiulbuonėlė kregždutė. At
skrenda ir pradeda sukti 
lizdus daržinėse, tvartuose, 
palėpėse ir ten išsiperi savo 
vaikus.

Kregždė skraido labai 
greit Vos tik spėjai pama
tyti jos baltą krūtinę ir juo
dus, blizgančius sparnelius, 
žiūrėk, jau ir iš akių i

dingo. Ji skraido nuo ryto * 
iki vėlaus vakaro, gaudyda^jf 
ma muses, uodus, ir kitus
vabzdžius, kuriuos ji pati 
lesa ir kuriais maitina savo 
paukščiukus. Kregždės sna
pas platus ir smailas, labai 
patogus vabzdžiams gau
dyti. < .

Vasaros pabaigoje kregž
dės pradeda skraidyti bū
riais. Dieną jos skraido ieš
kodamos maisto, o vakare 
susirenka upių ir ežerų pa
krantėse ir čia nendrėse 
nakvoja. Rudenį, kai žymiai 
sumažėja vabzdžių, kregž
dės, dideliais būriais susi
rinkusios išskrenda į Cent
rinę Afriką. Naikindamos 
vabzdžius, kregždės daro , 
žmogui daug naudos. Ni<^ 
kuomet ne naikinkime Šių 
naudingų paukštelių lizdų!
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KAIP SKĘSTA LAIVAI
Ar jūs žinote, kad šiuo- 

laAinės lavyninkystės tech
nikos ir radijo ryšių amžiu
je kasmet 2—4 jūrų laivai 
dingsta be žinios! Niekas 
nežino, kas su jais atsitin
ka, ir sunku ką nors spėlio
ti. Jūrų metraščiai pasako
ja apie tokius įvykius jūro
se, kokių neišgalvotų drą
siausias fantastas. Neretai 
vandenynas “pajuokauja” 
su jūrininkais. Kai kada tie 
“juokai” baigiasi laimingai, 
bet žymiai dažniau — dra
matiškai. Neteisinga būtų 
manyti, kad visų nelaimin
gų įvykių priežastis—gam
tos stichija. Patirtis rodo, 
kad daugelis avarijų bei ka
tastrofų įvyksta dėl žmonių 
nerūpestingumo, apsileidi
mu? dėl taisyklių pažeidimo.

Įvykiai, apie kuriuos to
liau pasakojama, neišgalvo
ti, nors kartais ir nelengva 
jais patikėti.
VANDENYNO POKŠTAI
Meteoritas krinta į laivą
Į mūsų planetos paviršių 

kasdien nukrinta apie 100 
tonų meteoritų. Tačiau 
mažai kas pagalvos, kad jie 
gali pataikyti į laivą. O jū
rų laivininkystės istorija ži
no tokių atsitikimų.

Anglų tristiebis barkas 
“Eklips” išplaukė iš Nju- 
kaslio į Sanfranciską. 85-ąją 
kenbnės parą, nakčia, plau
kiant Ramiuoju vandenynu, 
smarkiai pokštelėjo. Tai 
žmogaus galvos dydžio me
teoritas kiaurai prakirto 
laivą. Kilusį triume gaisrą 
jūrininkai užgesino, bet 
niekaip neįstengė užtaisyti 
skylės laivo dugne. Įgula 
keturias paras be miego 
pumpavo vandenį, bet vis 
dėlto turėjo palikti laivą, 
kuris greitai nuskendo. Ka
pitonas ryžosi laiveliais 
plaukti į artimiausias Ha
vajų salas. Po 17 dienų 13 
žmonių (iš 16) pasiekė jų 
krantus.

Panašus likimas ištiko 
Atlante anglų burlaivį “Sa- 
gjįarijų”. Jį kiaurąį perkir
to idar stambesnis meteori
tą* Laivas taip greitai nu
skendo, kad įgula vos spėjo 
nuleisti valtis. Po keleto 
dienų komandą išgelbėjo 
pro šalį plaukęs garlaivis.

Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse vos netapo mete
orito auka olandų krovini
nis garlaivis “Okeanas”. 
Netoli Amerikos krantų ša
lia jo borto krito didelis 
meteoritas. Kilusi banga 
vos neapvertė laivo. Van
duo aplink užvirė užkunku- 
liavo, laivą apgaubė troški
nančios dujos, bet, laimei, 
jas vejas išsklaidė.

Tam tikrą paslaptingai 
žuvusių laivų procentą ga- 

i Įima laikyti meteoritų atiko- 
«is-
* Cunami

Cunami japonai vadina 
* milžiniškas jūrų bangas, 

, kurias Ramiajame vande
nyne sukelia žemės drebėji- 

’ mai, galingi dugno poslin
kiai bei povandeninių ugni
kalnių išsiveržimai. Atvira
me vandenyne cunami ne
pavojingos, kartais net ir 
nepastebimos. Bet seklumo
se bangos išauga iki 20 
metrų (metras yra 3 pėdos 
ir 3 coliai ilgio) ir, užlėku- 

• sios ant sausumos, viską 
šluote nušlyoja. 

r *’
1746 m. cunami sugriovė 

. vieną judriausių Pietų 
i/JLAmerikos uostų — Kai j o. 

'C^Vik 200 gyventojų išliko gy
vi. Uoste nuskendo 19 lai- 

5 vų, o 4 buvo išmesti į kran- 
K tą. Anglų fregatas “Sen-

Firmin” atsidūrė didelės 
kalvos viršūnėje.

1868 m. rugpjūčio mėnesį 
Arikos rajone Perų pa
krantėj sudrebėjo žemė. Po 
20 minučių ant kranto užlė
kė 3 metrų banga. Netru
kus jūra atslūgo ir nutolo 
per mylią nuo kranto. Pas
kui vėl siūbtelėjo 7 metrų 
aukščio banga. Tai kartojo
si kas 15 minučių keletą va
landų. Visi laivai buvo iš
mesti į krantą. Už trijų my
lių jūroje stovėjusi ameri
kiečių kanonierė “Vateri” 
buvo per visą mylią nuneš
ta į sausumą. Laivas ir įgu
la išliko sveikutėliai.

1883 m. rugpiūtį panašus 
laimingas likimas ištiko ki
tą kanonierę, stovėjusią Be- 
lukbetungo uoste. Išsiver
žus Krakatau , ugnikalniui, 
35 metrų aukščio banga šį 
laivą nunešė pusantros my
lios į Javos salos gilumą, o 
visi kiti tame rajone buvu
sieji laivai nuskendo.

Visiškai neįtikėtinas įvy
kis atsitiko su anglų krovi
niniu laivu “Evengeriu”. 
1904 m. sausio mėnesį cuna
mi šį laivą išmetė į Candele- 
ro salą Meksikos įlankoje. 
Garlaivis 12 metų išbuvo 
sausumoje, ir tik 1916 m. 
liepos mėnesį nauja cunami 
jį nuplukdė atgal į jūrą. 
“Evengeris” vėl plaukiojo 
lyg nieko nebūta.

Laivas ant ledkalnio
1893 m. Kanados garlai

vis “Poršija” iš Sent-Džon- 
so uosto plaukė į Nju- 
Bransviką. Saulėtą dieną 
įgula pastebėjo didelį led
kalnį. Keleiviai prašė kapi
toną priplaukti arčiau, kad 
galėtų geriau apžiūrėti iš 
vandens bekylantį ledo kal
ną. Netrukus laivas kai
riuoju bortu per 70 metrų 
prisiartino prie jo ir susto
jo. Kalnas buvo daugiau 
kaip ketvirtadalis kilomet
ro ilgio ir beveik 70 metrų 
aukščio. Netikėtai ledinis 
milžinas pradėjo greitai tol
ti nuo laivo. Po keleto se
kundžių laivas sudrebėjo. 
Siaubo apimti keleiviai ir 
įgula pajuto, kad laivas ky
la iš vandens. Dad keletas 
akimirkų, ir laivas pasirodė 
besąs ant lygaus ledkalnio 
paviršiaus.

Lemtingas sutap imas: 
laivas priartėjo tą momen
tą, kai aptirpęs ledkalnis, 
netekęs pusiausvyros, pra
dėjo verstis. Laimei jis vi
siškai neapsivertė. Keletą 
minučių tokioje neįprastoje, 
padėtyje drebėjo visaš laivo 
korpusas, o sraigtas tarsi 
propeleris sukosi ore.

Pamažu ta ledkalnio da
lis, ant kurios pateko laivas, 
ėmė grimzti, ir laivas vėl 

Į atsidūrė gimtojoje vandens 
stichijoje. Deje, jo korpusas 
buvo taip sulamdytas, kad 
tik su dideliu vargu jis nu- 
sikapstė į artimiausią uostą.

Dešimtrankiai korsarai
Pasaulio spaudoje kart

kartėmis pasirodo sensacin
gi pranešimai apie kalma
rus, užpuolančius žvejų val
tis bei laivus. Milžiniški jū
rų gyvūnai, kuriuos polipų 
vardu mini antikiniai rašy
tojai ir apie kurius jūrinin
kai pasakoja nuostabias is
torijas, iš tikrųjų egzistuo
ja. Dabar jie neblogai ištir
ti.

Kalmarai puola net ir 
šiuolaikinius laivus. Norve
gų tanklaivio “Brunsvik” 
kapitonas pasakoja, kad jo 
laivą kalmarai puolę tris 
kartus. Kiekvieną kartą jie 
netikėtai pasirodydavę lai
vo užpakalyje, paskui grei

tai plaukdavę lygiagrečiu 
kursu ir iš šono staiga pul
davę, garsiu trenksmu atsi- 
mušdami į laivo bortą. 
Čiuptuvai, kaip milžiniškos 
gyvatės, šliauždavusios de
niu, bet negalėdavusios už
sikabinti už lygaus pavir
šiaus. Kalmaras nuslysda- 
vęs į laivagalį ir patekdavęs 
po sraigtu, kuris jį mirtinai 
sužalodavęs.

Kalmarai nesumiš d a v o , 
kad geležinis priešininkas 
už juos didesnis. Matyt, se
novinės legendos apie bai
sius vandenyno gelmių gro
buonis nėra prasimanymas.

šėlstantys banginiai
Iš visų banginių pats 

smarkiausias yra kašalotas. 
Jis neretai puola net ir jį 
gaudančius laivus.

1819 m. amerikiečių ban
ginių medžiotojų laivą “E- 
seksą” pietinėje Ramiojo 
vandenyno dalyje atakavo 
milžiniškas kašalotas. Iš 
karto jis galva smogė į lai
vo pirmagalį ir apsvaigęs 
išnėrė kitoje pusėje. Po ke
leto minučių jis vėl smogė į 
pirmagalį. Laivas buvo pra
muštas ir netrukus nusken
do.

Nemaža kalbų sukėlė ki
tas įvykis, kai 1850 m. har
pūnu sužeistas banginis 
pramušė jį medžiojusį laivą 
“En Aleksandras,” kuris 
greitai nuskendo. Įgulą iš
gelbėjo kitas laivas. Praė
jus 5 mėnesiams, “Rebeka 
Sims” medžiotojai nukovė 
milžinišką kašalotą, kurio 
nugaroje rado du harpūnus 
su užrašu “En Aleksand
ras.”

1947 m. Komandorų salų j 
rajone harpūnu sužeistas' 
17 metrų ilgio kašalotas su- i 
stabdė tarybinį banginių 
medžiojimo laivą “Entuzi
astą.” Septy n i a s d e š i m - 
ties tonų gyvūnas, plauk
damas 13 mylių greičiu, 
smogė galva į laivo korpusą I 
ir jį apgadino. Medžioto
jams pavyko kašalotą nu
kauti. Jo galvoje buvo ras
ta tik keletas odos pradrės- 
kimų, tiesa, pusantro metro 
ilgio.
Kaip peteliškės nuskandino 

laivą
1913 m. vokiečiu krovini

nis garlaivis “Adleris” at
sargiai plaukė Persų įlanka, 
saugodamasis pavojingo ri
fų rajono. Jūra buvo rami. 
Vidudienį padvelkė lengvas 
vėjelis, ir staiga padangė 
apsiniaukė. Pasirodė, tai 
buvo milžiniškas peteliškių 
debesys. Jos apsidžiaugė 
netikėta stotimi ir lipte ap
lipo garlaivį. Įgula griebėsi 
ugnies gesintuvų ir hidran
tų, tačiau niekas nepadėjo.
Visus langeliu vabzdžiai 

! tarsi užlipino. Vairininkas 
I nebegalėjo orientuotis, ir 
laivas užplaukė ant uolos. | 
Dugnas buvo pramuštas, ir 
vanduo nesulaikomai veržė
si į vidų. Kai kapitonas 
šūktelėjo į garsiakalbį “Pa
likti laivą!,” peteliškių de- 
besys išnyko taip pat neti
kėtai, kaip ir buvo atsira
dęs. Jūrininkų nustabai ne
buvo ribų.

2. Jūreiviai turi budėti 
nuo stapelių į dugną

Dargi šiuo metu, esant iš
tobulintai laivo teorijai, 
prtojektuotojai kartais pa
daro nepataisomas klaidas. 
Štai pora faktų iš italų lai
vų statybos praktikos.

1907 m. vasarą vienoje 
Italijos laivų statyklų buvo 
paruoštas nuleisti į vande
nį ištaigingas laineris “Prin- 
čipesa Jolanta,” 12,000 tonų 
įtalpos, skirtas 1,500 kelei
vių pervežti.

Iškilmingas aktas įvyko

rugsėjo 22 d. Kilminga 'da
ma sudaužė į priekinės da-
lies bortą šampano butelį. 
Po dvidešimties minučių 
laivas ėmė lėtai slinkti į 
vandenį. Bet vos užpakali
nė dalis išniro, laineris pra
dėjo svirti ant kairiojo bor
to. Minia aiktelėjo. Pas
kui stojo nelaimę lemianti 
tyla. Laivas toliau sviro. 
Štai vanduo pasiekė iliumi
natorius, paskui denį. Aki
mirksniu vanduo ūžtelėjo į 
kairiojo borto kajutes. Dar 
sekundė — ir milžinas apsi
vertė ant šono. “Prinčipe- 
sa Jolanta” iš lėto nugrimz
do. Toks buvo laivo pro
jektuotojų klaidos rezulta
tas.

Panašus atsitikimas 1952 
m. įvyko Neapolyje: Nu
leistas į vandenį, italų ši- 
lumlaivis “Rio Riedži Gum
bini” per septynias sekun
des apvirto ant šono.
Atsitikimas Norfolko uoste

Prieš keletą metu ameri- v c
kiečių Norfolko uoste, lai
vų statykloje, buvo baigia
mas ispanų krovininio lai
vo “Notomaro” remontas. 
Kai uosto vilkikas atremon
tuotąjį laivą išvedė į reidą, 
“Notomaro” kapitonas, pa
matęs užpakalyje mininin
ko siliuetą, davė komandą 
“Mažuoju greičiu pirmyn.” 
Suūžė svaigai ir... ‘Noto- 
maras” užpakaline dalimi 
smogė į minininko bortą. 
Veltui kapitonas stengėsi 
laivu pajudėti pirmyn: jis 
atkakliai plaukė atgal, ir 
minininkas gavo dar keletą 
smūgių.

Teko iškviesti vilkiką ir 
laivą grąžinti remontui. Ti
riant avarijos priežastis, 
paaiškėjo, kad remontuo
jant buvo atvirkščiai uždė
tas sraigtas. "

L. Skriaginas

Easton, Pa.
Mire senas laisvietis My

li alojus Shulskis, sulaukęs 
73 metų amžiaus. Pašarvo
tas laidotuvių direktoriaus 
Kalinio šermeninėje, 201 
North Hampton St. Bus lai-
dojamas trečiadienį, balan
džio 21 d., 2 vai. po pietų.

Draugas M. Shulskis bu
vo ilgametis “Laisvės” skai
tytojas ir nuoširdus jos re-., 
mėjas. Reiškiame giliausią 
užuojautą jo artimiems ir 
draugams.

šią žinią telefonu prane
šė drg. Urba.

Paieškojimas
Ieškau sekamų giminių, gyvenan

čių Plymouth, Pa. — Dėdės Kazio 
Raklevičiaus (Andriaus). Jo sūnaus 
ir dukters Kazio ir Marės. Dėdė 
gal būt jau miręs, mano pusbrolis 
ir pusseserė gal gyvi. Prašau ra
šyti:

Juozas Raklevičius (Jurgio)
Prienų miestas
J. Gvardijos g. 4, bt. 1
Lithuania, USSR

(30-31)

NEW KENSINGTON, PA.

Mirė

Julius Thomas-Tomošiūnas
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 

žmonai Konstancijai, sūnums Broniui, Vytautui, 
Franui ir Jonui, jųi šeimoms ir anūkams, ir 
visiems giminėms ir draugams liūdesio valan
doje. O Juliui Thomas ilsėtis amžinai.

K. ir S. Stashinskai 
A. ir P. Česnikai
J. ir A. Sperskiai 
F. ir B. Katile va i 
S. Kubiak
K. Stonienė 
O. Stonienė 
K. Waitkus

Žinios iš Lietuvos
GROŽIO KŪRĖJAS

Vargu ar surasime Vil
niaus krašte žmogų, kuris 
nebūtų girdėjęs apie žavin
gąsias Aukštadvario apylin
kes. O daugelis gamtos, tu
rizmo mėgėjų gaivinosi vė
siose ežerų vilnyse, kvepėjo 
lengvu pušynų oru, žvejojo 
plėšriąsias lydekas, dry
žuotus ešerius, ūsuotus ša
mus, flegmatiškus karšius. 
Medžiotojai čia irgi visuo
met susiranda taikinį. Ir, 
tur būt, retas poilsiautojas, 
medžioklės ar žūklės mėgė
jas prisimena šių apylinkių 
šeimininką - girininką Joną 
Juodį. Taip, Jonas Juodis 
yra tikras šių apylinkių šei
mininkas. Jis rūpinasi, kad 
čia augtų gražūs miškai, 
kad juose niekados nestigtų 
paukščių ir žvėrelių. ,Štai 
vien praėjusiais metais jo 
prižiūrimuose plotuose bu
vo pasodinta 975,000 pušai
čių, eglaičių ir kitų veislių 
medelių. Šiais metais numa
tyta pasodinti dar 28 hekta
rus jauno miško. O iš viso 
jau dabar žaliuoja 700 hek
tarų jaunuolyno.

Lituanistika literatūrinėje 
enciklopedijoje

Šiomis dienomis Lietuvos 
ska i t y t o j u s pasiekęs 
“Trumpos literatūrinės en
ciklopedijos antrasis tomas 
(pagal rusišką alfabetą nuo 
“G” iki“ “Z”) pateikia ne
maža žinių apie lietuvių ra
šytojus. Šiame tome, kaip 
ir pirmajame, straipsniai 
apie žymiausius praeities 
lietuviu literatūros atstovus 
yra iliustruoti. Antrasis to
mas supažindina skaityto
jus su grožinės lietuvių lite
ratūros pradininko K. Do
nelaičio, M. Daukšos, S. 
Daukanto, Žemaitės, gyve
nimu ir kūrybiniu palikimu.

Straipsniai su iliustraci-

Lawrence, Mass.
Prakalbos

Šeštadienį, balandžio 24 
d., Maple Parke, 1 Maple
St., Methuen, yra rengia
mos prakalbos. Jas rengia 
LLD 37 kuopa proga Drau
gijos 50-ties metų sukak
ties. Pradžia 2 vai po pietų.

Kalbės K. Petrikienė, LLD 
CK pirmininkė. Ji daug pa
sakys iš Draugijos istorijos, 
o taipgi savo įspūdžius iš 
Lietuvos, iš kurios neseniai 
grįžo. Petrikienė Lietuvoje 
buvo per du mėnesius ir 
plačiai susipažino su Lietu
vos atsiekimais ir žmonių 
gyvenimu. Prašome į pra
kalbas atsilankyti, kaip vie
tinius, taip ir iš kitų miestų.

Pirmiau buvo skelbiama, 
kad kartu bus ir pietūs. Tu
riu pranešti, kad pietų 
nebus.

V. Kralikauskas

S. Bejavičia
P. Paul
J. Mažeikis
W. Wadalauskis
J. Purtikas
J. Sroka
,J. ir O. Mieliauskai 

jomis išspausdinti apie ta
rybinius lietuvių rašytojus 
L. Girą ir A. Gudaitį-Guze- 
vičių, taip pat pateiktos ži- 
.nios apie V. Galinį, VI. Gry
bą, A. Gricių, J. Grušą j B. 
Dauguvietį, J. Dovydaitį, V. 
Žilionį.

Iš viso Pirmu o s i u o s e 
“Trumpos literatūrinės en
ciklopedijos” tomuose iš
spausdinta apie 40 lituaniką 
liečiančių straipsnių ir in
formacijų.

(ELTA)

VILNIAUS STATYBOSE
Ligi šiol, kalbėdami apie 

Vilniaus statybas, mes links
niuodavome : A n t a k a 1 nis, 
Verkių gatvės, Raudonosios 
Armijos prospekto rajo
nas... Dabar vis dažniau mi
ni m as dešinysis Neries 
krantas: per daugelio kilo
metrų atstumą — nuo Uk
mergės gatvės ligi Verkių 
—nusidrieks didžiule staty
bos aikštele.

šiaurinėje miesto dalyje, 
priešais Antakalnį ir Vala
kampius, artimiausių metų 
bėgyje įsikurs apie 30 tūks
tančių vilniečių.

Daugelis jų apsigyvens 
j devynių aukštų namuose. 
| Kartu su namais bus stato
mi ir prekybos, buities tar
nybos pastatai, mokyklos, 
vaikų darželiai.

PLOJIMAI V. BIMBOS 
AUKLĖTINIAMS

Kaunas. — Iš Alma Atos 
mus pasiekė antra džiugi ži
nia: Kauno “Žalgiris” lai
mėjo šalies krepšinio pirme
nybių rungtynes prieš Le
ningrado “Spartaką”, rezul
tatu 69:66.

Prieš išvykdamas į Alma 
Atą “Žalgirio treneris Vy
tautas Bimba pasakė, kad 
jie stengšis parsivežti į na
mus bent dvi pergales. Savo 
žodį jis ištesėjo, tačiau “pla
ną” galima ir viršyti. Juk 

: kauniečiasms liko t re j o s 
rungtynės...

Policija išdaužė 
susirinkimą, daugelį 

sužeidė, areštavo 
Buenos Aires. — Nors la

bai daug kalbama apie de-1
mokratiją spaudoje, per ra- j 
diją ir televiziją, bet tos de
mokratijos nesimato. Eko
nominė padėtis taipgi vis 
blogėja. Žmonės dejuoja, 
kad “jau nebegalima gyven
ti”. Pragyve n i m o kainos 
nuolat kyla.

Šių metų sausio 15 d. Ar
gentinos Komunistų partija' 
rengė svarbias prakalbas. 
Buvo paimtos didžiulės Lu
na Parke patalpos. Federa
linė valdžia leido laikyti pa
kalbąs, bet vietinė policija 
apsupo susirinkimą, auto
matais apsiginklavusi. Poli
cijos buvo raitos ir pėsčios. 
Publikai nedavė ramybės.

Kai policija pradėjo puo
limą, publika protestavo* 
Tuomet policija paleido 
darban lazdas, kardus ir ga- 
zus (man irgi teko gazų 
paragauti). Publika šaukė: 
“Parsidavėliai už dolerį, 
jankių tarnai, barbarai” ir 
daugiau visokių komplimen
tų policija gavo. Buvo daug 
sužeistų, areštuotų, tarp jų 
buvo nemažai moterų, senų 
žmonių ir jaunų mergaičių.

Tai tokia pas mus laisvė! 
O pas mus visur giedama: 
“Libertad, Libertad, Liber- 
tad”. Bet kam toji laisvė? 
Ne liaudžiai, ne-darbo žmo
nėms.

B-is
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PTin ADEi/PHiA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Male
AUTO BODY MAN & PAINTER. 
Pay is on 45-55 basis. Start imme
diately. Apply in person. BELL 
BUICK, 316 W. Chelten Ave. or 
call Mr. Phillips for appointment.

(30-32)

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Set-up man, first class only.

BROWN & SHARP.
Hours 4 P. M. to 1 A. M.

115 E. Glenside Ave., Glenside, Pa. 
TU. 4-4343.

(30-32)

UPHOLSTERER
2 or 3 days a week. Must able 

to do complete job.
215-GL. 9-3948.

, ' (30-34)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
General. Cooking and child care.

Sleep in. $40. week.
Call after 7 P. M. 1-609-784-4822.

(29-31)

SPROGO BOMBA KNYGŲ 
PARDAVYKLOJE

Chicago. — Piktadariai 
įkišo bombą į knygas kny
gų pardavykloje 56 E. Chi
cago Ave. Bomba sprokgo, 
daug knygų sunaikino ir 
įstaigą padegė.

Prieš pusmetį piktadariai 
šiai pardavyklai buvo pri- 
siuntę bombą paštu. Parda
vykloje yra parduodama 
darbininkiško turinio kny
gų.

Seulas. — Pietų Korėjoje 
per penkias dienas studen
tai demonstravo prieš mili- 
taristų valdžią. Yra užmuš
tu, v

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, balandžio 25 d., Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų moterų ko
misija rengia antvelykių pietus su 
margučių puošmena. Kviečia visus. 
Pradžia 1 vai. 29 Eųdicott St.

Rengėjos (31-32)

ST. PETERSBURG. FLA.
LLD 45 kuopos sekantis balius 

įvyks Balandžio-April 24 d., šešta
dienį, 314 15th Ave. So. Bus pa
tiekti geri pietūs, šokiai ir kiti pa- 

i silinksminimai. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Rengimo komitetas (31-32)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, Balandžio-April 24 U, 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugi
jos moterrų komisija rengia žais
mių vakarą. Yra žinoma iš praei
ties, kad šios komisijos rengiami 
vakarėliai duoda progos atsilankiu
siems į tą laimėti. Bus gražių, 
vertingų dovanų. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti ir linksmai lai
ką praleisti. Bus salėje 29 Endicott 
St. Pradžia 6 vai. vakare. (31-32)

PITTSBURGH, PA.
Žaisvių Vakaras

Rengia Lietuvių moterų apšvietos 
klubas. Puse pelno bus skiriama 
Lietuvių tautiškų kapinių naudai.

Parengimas įvyks šeštadieni, ge
gužės 1-ą, LDS 160 kuopos name, 
1317 Recdsdale St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Prasidės 7:30 vakare.

Bus daug dovanų išduota laimė
tojams, bus durų prizas ir t. t.

Pasibaigus žaismėms bus suteikta 
dalyviams skaūs užkandžiai ir ka
vutės ar arbatėlės.

Kviečia visus ir visas atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti ir į na
mus grįžti su laimikiu.

Parengimo Komitetas (31-32)

ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 
balandžio-April 25, 2 vai. dieną,
Klubo patalpose, 408 Court Street. 
Prašome visus narius dalyvauti, — 
reikės aptarti parengimus ir kitus 
reikalus. Valdyba

(29-31)

IŠNUOMOJIMAI "

ATLANTIC CITY, N., ,J.
Išnuomojama mažai šeimai kam

bariai ant pirmų lubų. Visi patogu
mai. Galite atvykti atostogoms va
sarą, arba visai apsigyventi. Mo
kestis nebrangi. Kas nori, gali pirk
ti visą namą. 8 kambariai. Kainą 
prieinama. Kreipkitės: P. Nelesh, 
8 South Congress Ave., Atlaintc 
City, N. J. (31-35)



Kaip pirmąjį kartą švente 
Gegužės Pirmąją Lietuvoje
Caro valdžia ir fabrikam | mai sukėlė didelį miesto gy- 

Kubą korespondentus” susipa-1 tai žiūrėjo, kad darbininkai !• ventojų pasipiktinimą. Če
žinti su tos šalies gyvenimu, i nerengtų susirinkimų, ne- gūžės 18 dieną, kada guber- 
Prašė leidimo, bet Valstybės | skaitytų knygų ir laikraš-j natorius, išėjęs iš cirko, sė- 
departamentas atsisakė tuos > či kad būtu tamsūs ii 
jaunuolius išleisti. 7 ,. . m f. r iJ ... 0 TZ . I rnnlrdlfll 1 OK111S D11VO IKo čia bijoma? Kodėl taip 
garsiai visam pasauliui 
ma apie mūsų spaudos 
o universitetų spaudai 
laisvė atimta?

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
šiaušių mūsų universitetų bei 
kolegijų studentų laikraščių 
redakcijos sumanė pasiųsti į 
Kubą korespondentus susipa-1

Kaminkrėtis ir 
r. dūnininkas

Meno mėgėjai žino opere- 
“Kaminkretis ir malūni- 

jau nuo senų laikų.

Mieste pasidairius Aido choro žinios

‘ r be-1 do į karietą, vienas darbi- 
moksliai. Tokius buvo leng- Į ninkas paleido į jį du šū
viai: išnaudoti. Todėl darbi- vius. Gubernatorius buvo 
ninkams reikėjo kovoti ne sužeistas. Vėliau jis pagijo, 
tik už tai, kad būtų padidin- o šovęs į jį darbininkas bu-! 
tas darbo užmokestis ir su- vo pakartas.

.xv.v.v.xz . šį pasikėsinimą aprašė
rius ir leidėjas Stasys Michel-į Jie turėjo kovoti ir del tei-: sociaĮfĮemo]<ratų laikraštis

’1 “Iskra” (“Kibirkštis”), ku
rį redagavo Vladimiras llji- 
čius Leninas. Ten buvo nu
rodyta, jog bausti kiekvie
ną caro tarną atskirai yra 
netikslinga. Pavieniui jų' vi
sų nenubausi. Leninas ragi
no plėsti politinę kovą. Ne
paisant visų caro valdžios 
žiaurumų, politinė darbiniu- ’ 
kų kova prieš engėjus ir iš
naudotojus visoje Rusijoje

kalba- 
laisvę, 
tokia

trumpintas darbo laikasBuvęs “Keleivio” redakto- 
: - - - i
sonas priėjo visai protingos iš-1 sės turėti savo draugijas 
vados, kad “šaltasis karas da
rosi vis piktesnis” ir “kad jis 
neužsidegtų, tai Amerika tu
rėtų surasti kelią iš Vietnamo 
pasitraukti.”

Tik tiek galima pridėti, kad 
to kelio nereikia ieškoti, jis se
niai visiems žinomas: Tai tas 
pats kelias, kuriuo ten buvo 
nusikraustyta. Tik reikia su

spaudą, dėl teisės šaukti su
sirinkimus. Kova dėl šių 
dalykų buvo politinė kova. 
Prie darbininkų politinės 
kovos priklausė ir Gegužės 
Pirmosios šventimas.

Gegužės Pirmoji buvo vi
sų tautų darbininkų vieny
bės ir kovos prieš išnaudo
tojus diena. Tą dieną visose 
šalyse darbininkai neidavo 
į darbą. Jie rengdavo susi
rinkimus ir eisenas su rau- l

■ donomis vėliavomis ir revo-

Michelsonas primena, kad 
prieš prezidento rinkimus pre
zidentas Johnsonąs kaltino 
Goldvvaterį troškimu karą iš
plėsti. Vadino jį karo kursty-1 
toju. Bet dabar jis pats karą i 
jau baisiai ir pavojingai pra- j liucinėmis dainomis, 
plėtė.

Girdi: “Jeigu to karo plė
timas buvo Amerikai pavojin
gas prieš rinkimus, tai jis ne 
mažiau pavojingas ir 
dien.”

Panašiai galvojame ir 
ir milijonai, ir milijonai 
amerikiečių . Gerai, kad 
dabar ir St. 
mūsų gretas įsirašė.

šian-

mes, 
kitų 
nors 

Michelsonas j

Pirmieji Lietuvoje Gegu
žės Pirmąją pradėjo švęsti 
Vilniaus darbininkai. 1892 
metais miške už miesto su
sirinko apie šimtą žmonių. 
Po trejų metų Gegužės Pir
mosios susirinkimai įvyko 
dviejose vietose. Juose da
lyvavo keli šimtai darbinin
kų. Po aštuonerių metu Vil-

-• 22 metai be mieeo niu.ie ivyko Gegužes Pirmo-
~ zv. rl zx v-v-» r\ v\ n 4- v* t 'i r\ i i O

Kaip praneša Jugoslavijos 
spauda, Blahajaus kaime 
gyvena valstietis Franjo 
Mikulčius. Jis jau 22 me
tai nežino, kas yra mie
gas. Šis 29 metų jaunuo
lis turi nuostabią atmin
ti: gali atlikti mintinai su
dėtingus aritmetikos skai
čiavimus.

Tačiau Franjo neužfeimė 
fenomenu. 1942 m. pavasa
rį, kada berniukui dar ne
buvo sukakę septynerių me
tų, netoli jo sprogo rankinė 
granata. Vaikas sustingo 
i£ baimės, o paskiau šoko 
bėgti namo. Tą vakarą jis 
neužmigo. Ėjo dienos, sa
vaitės, mėnesiai, bet Franjo 
taip ir negalėio užmigti. 
Gydytojai, apžiūrėję ber
niuką, tvirtino, kad jis 
visiškai sveikas. Pradinę 
mokyklą Franjo baigė be 
jokių sunkumų, o vėliau 
ėmė dirbti žemės ūkyje.

—Per 22 metus, — sako 
Franjo, — aš pripratau prie 
nemigos, esu sveikas. Bet 
aš sumeluočiau, jeigu pasa- 
kyčiauu, kad nejaučiu jokių 
nepatogumų: juk nelengva 
praleisti lovoje naktis be 
miego. Vasarą man leng
viau, ypač kai būna šiltos 
naktys. Tada aš vaikštau, 
stengdamasis net r u k d y t i 
namiškiams. Po tokių pa
sivaikščiojimų esu pasiren
gęs pradėti darbą. Aš be
veik niekada nejaučiu nuo
vargio.

Armijoje Franjo buvo pa
vyzdingu kareiviu. Tiesa, 
jam teko papasakoti apie 
savo nelaimę viršininkams. 
Jis buvo be galo laimingas, 
kai jam leido beveik kiek
viena naktį budėti.

Mikulčius turi fenomena
lią atmintį: be popieriaus ir 
pieštuko jis atlieka visus 
keturis aritmetikos veiks
mus. Franjo ir dabar pri
simena savo būrio šautuvų 

. numerius, nors po demobili
zacijos jau praėjo septyneri 
mėtai. Būrio vadas ne kar
tą tikrindavo jo atmintį: 
paimdavo šautuvą ir pra
nešdavo ginklo numerį. Jis 
nė karto nėra apsirikęs. Mi- 
kulčius per kelias sekundes 
gali sudauginti net šešia
ženklius skaičius.

sios demonstracija.
Tą dieną į miesto sodą 

susirinko apie du šimtus 
darbininkų. Iš pradžių jie 
lūkuriuodami vaik š č i o j o 
alėja. Po to, iškėlę raudoną 
vėliavą, ėmė dainuoti revo
liucines dainas ir pasuko 
j centrines gatves. Atskubė
jęs policijos būrys demon
straciją išsklaidė ir 17 žmo
nių suėmė.

1902 metais prieš Gegu
žės Pirmąją Vilniaus gu
bernatorius darė viską, kad 
tik neįv y k t ų darbininkų 
demonstracija. Dviem kazo
kų šimtinėms jis įsakė būti 
pasiruošusioms. Beveik visą 
policiją ir šnipus išsiuntė j 
gatves budėti. Nepaisant vi
sų caro valdžios priemonių, 
Gegužės Pirmąją sustojo 
visi didieji fabrikai. Mažes
nių dirbtuvių darbininkai 
metė' darbą nuo pusiaudie
nio.
Vilniuje tuomet veikė slap

tos soc. demokratų partijos. 
Jos aiškino darbininkams, 
jog reikia siekti, kad būtų 
panaikintas išnaudojimas. 
Reikia darbininkams paim
ti valdžią į savo rankas, pa
daryti fabrikus bei dvarus 
visų darbo žmonių nuosavy
be ir sukurti socialistinę 
santvarką. Tos par t i j o s 
kvietė Vilniaus, darbininkus 
per Gegužės Pirmąją nusta
tytą valandą susirinkti į 
aikštę prie rotušės.

Kad policija neišgaudytų 
demonstrantų iš ank s t o, 
darbininkai rinkosi į krau
tuves, alines, ir skersgat
vius. Tik kai miesto laikro
dis išmušė nustatytą valan
dą, Rotušės aikštę užtvindė 
žmonės. Prasidėjo demon
stracija. Demonstrantai ėjo 
gatve su raudona vėliava ir 
dainavo. Kazokai po kiek 
laiko demonstraciją išvaikė.

Naktį policija suėmė ke
lias dešimtis darbininkų. Du 
vyrus, nešusius raudoną vė
liavą, gubernatorius įsakė 
atiduoti teismui. Keturis 
žmones, tą dieną dalinusius 
teatre socialdemokratų at
sišaukimus, taip pat įsakė 
teisti. Kitus suimtuosius lie
pė atvaryti į kareivinių kie
mą ir išplakti rykštėmis.

Šie gubernatoriaus įsaky-

I. ir A. Bimbai .........
A. Bičiulis ..................
B. ir W. Keršuliai .... 
PranasVaraška  ;

J. ir J. Lazauskai.......
N. ir P. Ventai...........
Aleks. Mičiulis .........
T. Kaškiaučius ...........

O. ir V. Čepuliai .......
M. ir J. Juškai .........
Aleks. Velička.............
Viktoria Millerienė ...
Širdingai ačiū visiems. La-

šių metų Gegužes Pirmąją, bai prašomi kiti tuoj 
iškilmingai atžymės didžiu
liame mitinge Union Square, 
Manhattane. Tai bus šeš
tadienį, geugės 1 d., tarp 
ir 7 valandų.—RED.

Darbo masės kovų laimė
jo 1917 metais įsteigdamos 
tarybinę santvarką.

J. Jurginis

Niujorko darbo žmones

Pasveikinkim “Vilnie^ j 
dalininkų suvažiavimą

Kaip žinia, Chicagos dien-' 
raščio “Vilnies” dalininkų tę
suvažiavimas įvyks gegužės ninkas 
8 d. Laiko bepaliko mažai. Ją vaidino čia atvažiavę 
Mes, Brooklyno ir jo prie
miesčių pažangiečiai, netu
rime pamiršti savo metinės 
garbingos pareigos. Turime 
suvažiavimui pasiųsti gerą 

i pluoštą gražių sveikinimų 
j su gausia finansine para
ma.

Pradžią jau turime. At
silygindama už jos veiklos 
garsinimą, Namo Bendrovė 
vilniečius sveikina su visa 
šimtine. Štai kiti sveikini
mai:
V. ir V. Bankai......... $10
E. ir W. Brazauskai .. 10

5 
5 
k

pirmieji emigrantai ir pa
kartotinai buvo perstatoma 
per metų metus Lietuvoje 
įvairiose vietose, ar tai bū
tų mėgėjų grupė ar profe- 
sinalu. v

Aido choras suvaidins šios
I operetės antrąjį veiksmą 
savo rengiamajame meti
niame koncerte.

Vyriausios rolės yra ka
minkrėčio, kurią atliks T. 
Kaškiaučius, ir malūninin
ko, kurią vaidins A. Ieš
mantą.

Trečiadienį vėl atsidarys 
Pasaulinė paroda. Atidary
mo ceremonijos susidės iš 
paradų, mitingų ir politikie
rių kalbų. Manoma, kad šie
met parodai geriau seksis 
negu pernai. Pernai atnešus 
nuostoolių, tai yra investo- 
riai nepasidarė tiek pelno, 
kiek tikėjosi pasidaryti.

Kadangi Aido choro pava
sarinis parengimas suside
da iš dviejų skirtingų be
rečių scenų ir dar priedui— 
koncertinių dalių, tad mes 
šį mūsų koncertą pavadin
sime operetiniu koncertu.

Prašome sekti aprašymus 
ir skelbimus.

atsi-

Naujas vandens 
gėlintuvas

Kazachijos TSR MA che
mijos instituto moksliniai 
darbuotojai sukūrė naują 
vandens gėlintuvą. Sūrus 
vanduo elektros lauke pra
leidžiamas tarp dviejų plo
nų specialios sudėties plokš
telių (membranų), ir drus
ka atsiskiria.

Kubiniam metrui vandens 
nugėlinti reikia 3 kilovatų 
elektros energijos, o tai 
kainuoja 12 kp. — žymiai 
pigiau, kaip kiti nugėlinimo 
būdai.

Amerikiečių mokslininkai, 
susipažinę su šiuo įrenginiu 
Alma-Atoje, jį labai gerai 
įvertino.

Įrenginys labai reikalin
gas Kazachstano stepėse. 
Mat, čia daugelio gręžinių 
vanduo sūrus ir netinka 
gerti nei žmonėms, nei gy
vuliams.

SERGA
Jonas Jekaitis, ilgus me

Katalikų St. John’s Uni
versiteto vadovybė nusilen
kė prieš profesorius ir stu
dentus. Ji sutiko duoti pro
fesoriams balsą Universite
to tvarkyme ir vedime. Ji 
taip pat pakels jiems algas. 
Iki šiol šiame universitete 
profesoriai buvo vieni iš 
mažiausiai apmokamų viso
je Amerikoje., - - < , • t *

Didžiulės Bloomingdale 
krautuvės'darbininkų strei
kas pasibaigė. Krautuvės 
bosai buvo priversti darbi
ninkams nusileisti ir išpil
dyti jų reikalavimus.

Vėl prasidėjo susikirti
mas tarp miesto majoro 
Wagnerio ir miesto iždinin
ko Beame. Nors abudu yra 
demokratai, bet nesusitaiko 
dėl finansavimo miesto rei
kalu, v

Augustas Iešmantą
A. Iešmantą yra vienas 

iš mūsų Aido choro profe
sionalų dainininkų. Jis ilgai 
mokėsi dainavimo Argenti-

tus laikęs maisto krautuvę I į 7va^ 
Williamsburge, prieš porą į 
savaičių tapo paralyžuotas.
Sunkioje padėtyje randasi 
ligoninėje.

le koncertų. Mūsų publika 
pažįsta jį čionai kaip talen
tingą menininką.

Ignas Sutkus, savininkas

gi serga. Jam įsimetė labai 
skaudūs reumatiški skaus
mai į kulšį taip, kad jis nė 
bato negali pats užsimauti 
ant skaudančiosios kojos.

Motery Klubo mitingas
Trečiadienį, balandžio 21 

d., 7:30 vai. vakare įvyks 
Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkimas Laisvės salėje. 
Visos dalyvaukime.

Valdyba

Johnson City, Texas. — 
Prezidentas Johnsonąs pa
reiškė: “Nėra žmoniškos jė
gos, kuri galėtų mus išstum
ti iš Vietnamo”.

PT. PLEASANT, N. J.

Anna Verteliene
Mirė balandžio 2 d., palaidota Rosedale kapinėse, 

Linden, N. J.

Reiškiame gilią užuojautą dukteriai Angelinai, 
anūkams, seserims, 
ir

sūnui Anthony, 
giminėms draugams.

M. Griciūnienė M. Užkurienė
J. Griciūnas W. Paulauskas
S. ir J. Bimbai O. L. Slanciauskai
A. ir F. Valickai T. A. Makutėnai
Beatrice Martin B. Makutienė
D. Martin L. Bartkienė
L. ir J. Novak , Mrs. R. Stripaitis
L. ir P. Vaichonis K. Dzevecko
Anna Bechis S. Baltutis
D. ir M. Burkauskai B. W. Simans
P. Poshkus M. Kazlauskienė
K. Paciūnas M. Gasparaitienė
M. Bakūnienė H. ir G. Kudirkai
Tessie Babbitt A. Skairus
F. A. Gudaičiai M. ir W. Žukai

t:''

Tadas Kaškiaučius
Mūsų vikrusis meno vete

ranas T. Kaškiaučius, • tu
rės progos šį kartą gerai 
pasišvaistyti charakteringo
je kaminkrėčio rolėje.

Aido choro koncertas įvyks 
gegužės 2-rą d., sekmadienį, 
Schwaben Hall, Brooklyne, 
Pradžia 3-čią vai. popiet. 
Bilieto kaina tik $1.75.

Prisiminkite šią datą ir 
pakvieskite savo draugus 
atsilankyti. H. F.

VAKARŲ VOKIEČIAI 
IR IZRAELIS

Tel Avivas. — Žydai, ku
rie seniau gyveno Vokieti
joje, o dabar jie arba jti gi
minės gyvenantys Izraelyje, 
pareikalavo iš Vakarų Vo
kietijos sumokėti $860,000,- 
000 jiems už nacių konfis
kuotas žydų nuosavybes.

Vakarų Vokietija mokėjo 
per 14 metų ir jau baigė iš
mokėti.

INDONEZIJA NENORI 
JAV “PAGALBOS”

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pareiš
kė, kad Anglija suorganiza
vo Malaiziją palaikymui 
tuose plotuose savo koloni
alizmo. Kadangi JAV remia 
Anglijos politiką, tai Indo
nezija nenori JAV “Taikos 
Korpuso pagalbos”. Indone
zijoje buvo “Taikos korpu^ 
so” 30 narių, bet netrukus 
jie turės išvažiuoti.

Kongresmanas Powell 
pradėjo smerkti ir kritikuo
ti majorą Wagnerj. Kon
gresmanas majorą kaltina 
nesilaikymu nuostatų dėl 
kovos su skurdu. Federali
nės valdžios remiami ir pu
siau finansuojami projektai 
kovoje su skurdu turėtų bū
ti vykdomi (Įąugiausia su 
vietos žmonių, pagalba. Tuo 
tarpu Niujorke tokius pro
jektus operuoja valdininkai 
iš viršaus. Vadinami, kovo

dama su skurdu be Įtrauki
mo skurdžių į tą kovą.

u ' ' ~ J ' ■ • ■

Praėjusį savaitgalį Niu
jorke tapo suorganizuota 
“Jungtįnė Komunistų Par
tija.” Ją sudaro trbckistai 
ir kiniečių pplitikos pasekė
jai., . Su ja nieko bendra ne
turi komunistai.

Praėjusį trečiadienį susi
rinko tik vienos aidietės 
specialioms pamokoms, kad 
geriau susimokytų sceną iš 
operos “Eglė žalčių kara
lienė.”

Pertraukoje O. Čepulienė 
pavaišino skaniu likeriu, o 
mes jai sudainavome gim
tadienio proga “Ilgiausių 
metų.”

Dėkojame Tau, Onute,'’tiž 
vaišes! Gyvuok ir darfiil- 
gai dainuok aidiečių tarpe!

•
Šį šeštadienį įvyks Lietu

viu namo bendrovės dali
ninku suvažiavimas. Aido 
choro delegatu išrinktas A- 
lekas Mičiulis. Esame tikri, 
kad jis tinkamai atstovaus 
mūsų chorą.

•
Paskiausiose pamokose 

turėjome margučių balių, 
kurį patiekė aidiečiai Julė 
ir Jonas Lazauskai.

Buvo pakviestas “Lais
vės” personalas ir visi drau
ge prie bendro stalo vaiši
nomės spalvotais margu
čiais ir Julės namuose kep
tais tortais.

Vakaro pirmininkas W. 
Keršulis paprašė kai ku
riuos pasakyti keletą žo
džių. Buvo pareikšta palan
kių minčių apie draugus 
Lazauskus, kalbėta apie Ai
do choro veiklą ir. kas svar
biausia, buvo surinkta laik
raščiui “Vilniai” aukų jos 
šiemet minimo 45 metų gy
vavimo jubiliejaus proga.

'Aičfb choras1 pasveikino 
dielnrąštį “Vilnį” su $25 ir 
širdingiausiais linkėjimais.

Aidiečiai linki visam “Vil
nies” personalui geriausios 
sveikatos ir sėkmingiausios 
kloties. H. F.

Miesto darbininkai trau
kia į teismą Miesto Planavi 
mo Komisiją. Jie sako, kad 
komisija paveda darbus pa
šaliniams darbininkams, o 
jų neduoda ■ miesto darbi
ninkams. Komisija teisina
si, kad tam tikrų specialy
bių tarp miesto darbininkų 
ii nesurandanti, tai turin
ti samdyti šiaip pašalinius.

Rep.

Pranešimas -K
LLDl-osios kuopos susi

rinkimas įvyks balandžio 
26-tą, 7:30 vakaro, Laisvės 
salėje. Turime daug reikalų 
svarstyti. Visi nariai prašo
mi dalyvauti. Taipgi gausi
me knygą “Su taikos misija 
aplink pasaulį”, parašė Ksa
vera Karosienė. Valdyba

Londonas. — Anglijos ke
leivinis lėktuvas susikūlė ir 
žuvo 26 žmonės. Nelaimė 
įvyko Jersey salos apylinkė
je.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LKSB-vės Direktorių Tarybos 
posėdis įvyks šį pirmadienį, balan
džio 26. “Laisvės" salėje, 7:30 vak.

Sekretorius (31-32)
l

Visiems Lietuvių Namo
Bendroves šėrininkams /

Gerbiamieji:
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės— < 

Lithuanian Building Corporation—suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, balandžio (April) 24, 1965, savame name, 
102-04 Liberty Avenue (įėjimas iš 102 St.), Ozone Park, 
N. Y. Pradžią 2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvauti, galite įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 pro
centų visų parduotų šėrų.

Jeigu jūs negalite šiame suvažiavime dalyvauti, tai 
būtinai išpildykite laiške jums prisiųstą Proxy. Jūs gali
te įgalioti, ką tik jūs norite. ,

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai bus pavaišinti.

Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai: 
Lithuanian Building Corp., Inc., 102-04 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y., 11417. *

Su /gilia pagafba,
LIETUVIŲ NAMO B-V£S DIREKTORIAI

6 pual.-LaisvS (Liberty)-. Antrad., bal. (April) 20, 1965




