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Niekur dar nepaneigė 
Aštri kritikos rykštė 
Gražus mostas 
Tikras begėdis 
“Jaunystės atradimas”

Rašo A. Bimba
Bombardavimas neutralio

sios zonos tarp Piety ir šiau
rės Vietnamo yra dar vienas 
žingsnis šio baisaus, barbariš
ko karo plėtime. Apie tai ne
buvo kalbama. Nesigirdėjo nė 
užuominos, kad toks žygis 
bus daromas.

Kas toliąu? Būkime pasi
ruošę viskam. Galo nesimato. 
Militarinės klikos galva Ky 
jau griežtai reikalauja, kad 
Amerikos jėgos pasileistų i 
šiaurės Vietnamą. Kol kas 

i tegirdėjome iš mūsų vyriau- 
s..vbės, iš prezidento Johnso- 
no lūpų, kad tokiam žygiui 
nėila ruošiamasi. Gal vieną 
kuriją baisią dieną* tik išgir
sime* kad mūsų jėgos jau 
žygiuloja, jau veržiasi į Šiau
rės Vietnamą.

TaipX taip: būkime pasiruo
šę viskam, net ir tokiai žiniai 
iš Vietnamo. . .

Ky reilkalavimą atmetė, pa
smerkė diaugybė žymių, gerų 
žmonių. (Protestavo daug se
natorių ir!- kongresmanų. Rei
kalavo, Įkad prezidentas vie
šai ir aiškiai atsisakytų tokios 
politikos,/

Ky pasiūlymą remia pasiu
čiausi /reakcininkai, išsigimė
liai, praradę visokį žmonišku
mą sutvėrimai.

Ar vžinote, kad tokių tarpe 
randame ir mūsų lietuviškuo
sius njienševikus ?

šta) ką liepos 30 d. savo ve
damajame užgiedojo Chica- 
gos f ‘Naujienos“:

“Atrodo, kad logika yra 
prenijero Ky pusėje. Tik jisai 
negerai pasielgė, viešai iš
keldamas toki didelį pasiūly
mą, inepasitaręs su JAV-ėmis 
ir kinais sąjungininkais.“

Vaidinasi, logika gera, svei
ka, pasiūlymas geras, svei
kas: reikia veržtis į šiaurės 
Vietn'amą, nors tai vestų j 
naują' pasaulinį karą!

Štai kokia Chicagos menše
vikų laikraščio logika.

Lietuvos spaudoje dažnai 
labai aitriai kritikuojami ir 
barami žmonės, kurie neatlie
ka savo; pareigų. Taip juk ir 
reikia. Trūkumus reikia ša
linti, juos iškeliant dienos 
švieson..’

Bet čia, Amerikoje, reak
cinė spauda bando išpašomis 
iš tokių raštų niekinti ir juo
dinti visą Lietuvos gyvenimą, 
visą socialistinę santvarką.

Tegii tiešijasi. Iš tų pa
stangą niekas neišeis.

Skaitau Vilniaus “Tiesoje“:
“Vilniaus Dailės muziejuje 

atidarytos dailininkų Viktoro 
Vizgirdos ir Kazio švainaus- 
ko darbų parodos. Abu jie ki
lę iš / Lietuvos. Viktoras Viz
girda — senosios lietuvių iš
eivių kartos tapytojas, šiuo 
metu. gyvenantis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Trijose 
Muziejaus parodų salėse eks
ponuojama daugiau kaip aš
tuoniasdešimt jo peizažų, por
tretų, natiurmortų.

Grafikas Kazys švainauskas 
šiuo metu gyvena Lenkijos 
Liaudies Respublikoje, kur 
dažnai dalyvauja parodose.

Viktoro Vizgirdos ir Kazio 
švainausko darbų parodos 
veiks mėnesį.“

Labai gerai, labai džiugu. 
Tegu i* kitų lietuvių dailinin
kų kūryba išeivijoje nebūna 
pamiršta Lietuvoje. Bet, ži
noma,) daug kas priklauso 
nuo pačių dailininkų. Lai jie

(Tęsinys 5-ame pusi.)

Premjeras Kosyginas išdėstė 
šalies politiką, problemas

Galingas protestas
prieš Vietnamo karą

I

Sobello advokatai džiaugiasi 
labai svarbiu laimėjimu

Maskva. — Prieš užda
rant Tarybų Sąjungos 
Auksei ausiosios Tarybos 
sesiją, premjeras Kosyginas 
kalbėjo apie savo šalies po
litiką ir problemas. Pirmu
čiausia, jis pranešė, kad 
naujasis penkerių metų pla
nas, kuris turėjo būti ap
svarstytas ir priimtas, dar 
nepabaigtas ruošti. /Bet 
numatoma, kad ateinančiais 
penkeriais metais visos ša
lies pajamos pakils nuo 38 
iki 41 proc., kad pramoni
nė gamyba pakils apie 50 
procentų, o žemės ūkio — 
apie 25 procentus. Tarybų 
Sąjungos žmonių gyvenimo 
lygis pakils 30 procentų.

Kitas Tarybų Sąjungos 
vyriausybės ir partijos na
minės politikos bruožas, to
liau kelti ir vystyti tarp 
tarybinių tautų ir žmonių 
draugiškumą, pakelti vieti
nių tarybų rolę ir presti
žą, taip pat prestižą ir 
vaidmenį sąjunginių res
publikų įstaigų ir organų.

Premjeras plačiai išdėstė 
vvriausvbės užsienine poli
tiką. Jis griežčiausiai pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
“krim i n a 1 i š k a agresiją” 
prieš Vietnamo žmones, pa
žadėdamas pastarie s i e m s 
visais galimais būdais pa
dėti išvaryti amerikiečius 
iš ju žemės. Iš kitos pusės, 
tarybinė vyriausybė ir to

Sako, yra vengiama 
Kinijos teritorijos

Washipgtonas. — Valsty
bės sekretorius Dean Rusk 
sako, kad Amerikos lėktu
vai vengia Kinijos teritori
jos, kai jie puola ir bom
barduoja Šiaurės Vietna
mą. Bet šį p a r e iš k i m ą 
Ruskas padarė ne c&bar, o 
gegužės 11 d. Tiktai dabar 
tas jo pasakymas tapo vie
šai paskelbtas. Jis taip aiš
kino kongresiniame gink
luotų jėgų komitete.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Rockefelleris v ė 1 
kandidatuos įgubę rnato- 
riaus postą, o jo rinkimi
nės kampanijos vedėju bus 
senatorius Javits.

EXTRA!
Washingtonas. — Valsty

bes sekretorius Dean Rusk 
spaudos konferencijoje rug
piūčio 5 dieną atsisakė už
tikrinti, kad Jungtinės 
Valstijos nepaleis armijos 
prieš šiaurės Vietnamą. 
Pakartotinai koresponden
tai jam tą klausimą statė 
ir reikalavo atsakymo, bet 
Ruskas išsisukinėjo. Iš to 
daroma išvada, kad Ky rei
kalavimas žemės militari- 
nėmis jėgomis pulti šiaurės 
Vietnamą nebuvo tik jo 
vieno nuomonė, kad prie to 
žygio veikiausiai yra ruo
šiamasi.

liau laikysis taikaus sugy
venimo su visomis tautomis 
ir žmo n ė m i s , neatsižvel
giant į jų socialinę ir poli
tinę santvarka, politikos. .

Prem. Kosyginas smar
kiai kritikavo Kiniją, kad 
ji skaldo socialistinio pa
saulio jėgas, nesustoja nie
kinus ir šmeižus T a ry b ų 
Sąjungos partiją ir vadovy
bę. Bet iš savo pusės ta
rybinė vyriausybė dėsianti 
visas pastangas atsteigti 
vienybę ir susitarimą su 
Kinija. Jis pabrėžė, kad 
dabartinė Kinijos politika 
iš tikrųjų tiktai pasitarnau
ja amerikiniam imperializ
mui.

Jis taipgi prisiminė, kad 
dabartinėse įtemptose sąly
gose pasaulinėje arenoje 
Tarybų Sąjungos liaudis, 
partiia ir vyriausybė turi 
dar budriai budėti ir stip
rinti apsigynimo jėgas. Sa
vo kalba Kosyginas baigė 
šiais žodžiais:

“Tarybų Sąjunga vykdo 
ir vykdys taikos ir taikaus 
su valstybėmis su skirtingo
mis socialinėmis santvarko
mis sugyvenimo politiką, 
kad sumažinti tarptautinį 
įtempimą. Mes esame pa
sirengę — tuo laipsniu, ko
kiu yra kiti pasirenge—at
likti savo dali kelio link abi
pusiško susipratimo ir su- 

' tarties' tarp valstybių.”

Kambodža griežtai 
protestuoja

Kambodžos valstybės gal
va Norodom Sihanouk sako, 
kad Jungtinės Valstijos bai
gimui Vietnamo karo turi 
tartis su Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo 
Frontu. Jis daro išvada, 
kad raktas į taiką gali bū
ti ne Hanojuje arba Peki
ne, bet ten pat ant vietos 
Pietų Vietname.

Tuo pačiu kartu Sihanouk 
pasmerkė ir užprotestavo 
prieš Amerikos lėktuvu už
puolimą ant Kamb o d ž o s . 
Per vėliausią bombardavi
mą viename kaime mažiau
sia trys žmonės buvo už
mušti, o devyni sužeisti. 
Bet Jungtinių Valstijų ka
rinė komanda Saigone sa
kosi nieko nežinanti anie 
tokį Kambodžos teritorijos 
bombardavimą.

Richard Speck sako, 
“aš nekaltas”

Chicago, Ill. — Richard 
Speck buvo atvestas į teis
mą ir pasakė, kad jis ne
kaltas. O jis, kaip žinia, 
kaltinamas nužudymu aš- 
tuonių slaugių. Jam ginti 
teismas paskyrė advokatą. 
Sakoma, kad advokatas ruo
šiasi Specką ginti proto ne
tekimu, staigiu išprotėjimu, 
nežinojimu, kokią baisią 
žmogžudybę jis atlieka.

New Yorkas. — Praėjusį 
šeštadienį šiame mūsų did
miestyje įvyko viena iš di
džiausių protesto prieška
rinių demonstracijų visoje 
paskutinių daugelio metų 
eigoje. Konservatyvi š k a i 
apskaičiuojant, eisenoje ir 
paskui/ mitinge dalyvavo 
mažiausia dvidešimt penki 
tūkstančiai žmonių.

Iš visų miesto dalių pir
miausia žmonės sužygiavo į 
Times Square ir užpildė vi
są apylinkę. Paskui pasilei
do į Park Ave. ir 48th St. 
ir ten laikė mitingą, kuria
me kalbėjo daugelio įvairių 
organizacijų atstovai. O jų 
pasisakymus lydėjo griaus
mingi aplodismentai.

Kaip daugelyje kitų Ame
rikos didmiesčių, kaip be
veik visuose pasaulio kraš
tuose, taip ši demonstraci
ja buvo suruošta ryžium su 
dvidešimt vienerių metų 
sukaktimi nuo numetimo 
ant Japonijos miesto Hiro
shima pirmos atominės 
bombos.

Kas šioje demonstracijo- 
ie labiausiai stebino ir jau

Saugumo Taryba ir 
Izraelio smerkimas
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai buvo pasiūlyta pa
smerkti Izraelį už bombar
davimą Sirijos teritorijos. 
Izraelis prisipažino, kad jo 
lėktuvai bombardavo Siri
jos žemę, bet jisai tai da
ręs 'tik atkeršijimui už ara
bų terorą Izraelio terito
rijoje.

šeši Tarybos nariai bal
savo už pasmerkimą, o de
vyni susilaikė nuo balsavi
mo. Kadangi sumanymas 
negavo daugumos balsų, 
tai automatiškai pasinaiki
no.

Tarp kitų, Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos delegacijos 
susilaikė nuo bals avimo. 
Arabai labai nepasitenkinę 
Tarybos pasielgimu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Pripažinta, 

kad rugpiūčio 7 dieną šiau
rės Vietname tapo nukirsti 
septyni Amerikos lėktuvai. 
Niekados pirmiau per vieną 
dieną nebuvo panešta tokių 
didelių nuostolių. 

Falls City, Neb.—Džetinis 
lėktuvas nukrito ir susidau
žė. Keturiasdešimt du žmo
nės žuvo.*

Maskva.—Jungtinių Vals
tijų ambasada atsisakė pri
imti Tarybų Sąjungos vy
riausybės protestą prieš 
bombardavimą Haiphongo 
uosto. Proteste sakoma, 
kad buvo pataikyta į pre
kybos laivą, kad tai yra

dino, tai kad ji susidėjo 95 
procentais iš jaunų žmonių 
— iš vaikinų ir merginų. 
Mat, pagaliau mūsų jauni
mas pradeda pamatyti ir 
įsitikinti, kad kare jie dau
giausia turi užmokėti krau- 
ju ir gyvybe.

Šį kartą demonstracijoje 
buvo labai gausu plakatų 
su atitinkaamis šūkiais.

“Try all war criminals!” 
“Stop the bombing—cease 

fire!”
“Johnson talks peace — 

makes war!”
“Stop drafting and kill

ing our boys!”
“Stop slaughter of civili

ans!”
“Self determ i n a t i o n : 

1776 _ USA, 1966 — Viet
nam!”

“Yours not reason why, 
yours but to go or die!”

“Withdraw troops from 
Vietnam now!”

“In the name of God, stop 
it!”

“Bring troops home 
now!”

“Help our boys — bring 
them home now!”

— *----- --------. ------------------------- — - —

Kiniečiai supyko ir 
apleido konferenciją 
Tokio. — Čionai įvykusio

je pasaulinėje konferencijo
je prieš atomines bombas 
vėl kilo nesusipratimas su 
Kinijos delegacija. Ji su
pyko ir konferencija aplei
do. O supyko todėl, kad 
dauguma delegatų nutarė 
užgirti mandatus tarptauti
nės jaunimo organizacijos, 
kuri, pasirodo, pritaria Ta
rybų Sąjungos politikai.

Londonas. — Konservato
riai pasiūlė parlamentui, 
kad jis atmestų darbiečių 
valdžios patvarkymą prieš 
pelnų didinimą ir algų kėli
mą. Bet parlamento dau
guma jų įnešimą atmetė.

Khartoum — Sudane su
sidarė nauja koalicinė vy
riausybė. Ją .sudaro dvi 

' partijos.

“kriminališka provokacija.” 
Ambasada sako, kad pro
testo tonas yra įžeidžiantis 
ir nepriimtinas.

Chicago. — Rugpiūčio 5 
d. čionai buvo suruošta di
džiulė demonstracija tik bai
tais apgyventoje miesto da
lyje protestui prieš rasinę 
diskriminaciją. Demonstra
cijai vadovavo Dr. Luther 
King. Demonstrantus už
puolė baltų chuliganų gau
ja ir paleido akmenis, ply
tas. Vienas akmuo pataikė 
Kingui į galvą ir sužeidė. 
Beveik 1,000 policininkų bu
vo iššaukta “tvarkai palai
kyti.” Be Kingo dar su
žeista keletas kitų žmonių.

New Yorkas. — Trims 
dešimtims metų nut e i s t o 
Mortono Sobello advokatai 
laimėjo didelį mūšį. Jie pri
vertė valdžią leisti viešai 
paskelbti tą “atominės bom
bos braižinį,” kurį būk So- 
belis gavęs ir įteikęs Ethe- 
lei ir Juliui Rosenbergams 
perduoti Tarybų Sąjungai. 
Sobellas nuo 1951 metų pū
domas kalėjime, o Rosen- 
bergai buvo 1953 m. nužu
dyti—sudeginti elektros kė
dėje.

Buvo sakoma, kad kaip 
tik pagal šį braižinį Tarybų 
Sąjunga pasigamino atomi
ne bombą ir pastatė “Ame
rikos interesus į didžiausią 
pavojų.” Tuojau tas braiži- 
nys buvo valdžios paslėp
tas ir iki šiol viešai neparo
domas.

Bet visa eilė mokslininku, 
kurie darbavosi prie atomi
nės bombos pagaminimo ir 
puikiai ^supranta visus ga
minimo procesus, pradėjo 
aiškinti, kad tas braižinys 
yra apgavingas, ne atomi
nės bombos braižinys, kad 
pagal jį niekas negali jo
kios atominės bombos pa
sigaminti. Tokius parody
mus Sobello advokatai turi 
prisiektų afideivitu formo
je. Ir tuo pasiremdami jau 
seniai reikalauja Sobellui

Fabrikantų Sąjunga 
už Ronaldą Reaganą
San Francisco, Calif. — 

Kalifornijos darbo unijų 
federacijos vadas Thomas 
L. Pitts sako, kad aktoriaus 
reakcioni e r i a u s Ronaldo 
Reagano kandidatūra gu
bernatoriaus vietai finan
suoja ir remia Nacionalinis 
Fabrikų Susivien i j i m a s . 
Reaganas, žinoma, kaltini
mą paneigia. Jis yra res
publikonas.

Kalifornijos organizuoti 
darbininkai remia dabarti
nio gubernatoriaus Edmund 
Browno kandidatūrą. Bet 
kadangi Brownas kandida
tuoja jau trečiam terminui, 
tai yra baimės, kad dauge
lis piliečių gali balsuoti už 
naują žmogų.

Bona.—Jau prasidėjo de« 
rybos tarp Vakaru Vokie
tijos ir Pran c ū z i j o s dėl 
prancūzu armijos dalinių 
statuso Vokietijoje. Vokie
tija gali pareikalauti, kad 
prancūzai iš jos teritorijos 
visiškai išsikraustytų.

Miexico City. — Čionai ta
po atidaryta Jungtinių 
Valstijų pramoninė paroda. 
Joje dalyvauja daugiau 
kaip šimtas kompanijų ir 
korporacijų.

Clevelandas.—A š t u o n i 
šimtai valstijos miliciantų, 
kurie patruliavo negrais ap
gyventas gatves, apleido 
miestą. Tai paskutinė gru
pė.

naujo teismo. Jie nurodo, 
kad valdžios prokuroras ir 
jo padėjėjai puikiai žinojo, 
jog tas braižinys yra baisi 
klasta, vienok teisme jį 
naudojo kaipo svarbiausią 
Rosenbergų ir Sobello nu
sikaltimo įrodymą.

Iki šiol valdžia griežtai 
spyrėsi prieš braižinio pa
rodymą pasauliui, nes, gir
di, tai pakenktų mūsų kraš
to goriausiems interesams. 
Betgi Federalinė Atominės 
Energijos komisija pripaži
no, kad to braižinio paskel
bimas neišduotų jokios 
Amer i k o s atominio apsi
ginklavimo slapt y b ė s . Ir 
štai- valdžia turėjo nusileis
ti ir atsiimti reikalavimą, 
kad braižinys nebūtų vie
šai rodomas.

Ką dabar darys teismai? 
Ar jie dabar, pasiremiant 
šiuo valdžios pasitraukimų, 
suteiks Sobellui naują teis
mą? Turės greitai paaiš
kėti.

Bet jeigu išaiškintų, kad 
tas braižinys iš tikrųjų ap
gavystė ir kad valdžia tai 
žinojo, tačiau Rosenbergus 
nužudė ir tiek metų Sobel- 
lą pūdė kalėjime, kuo tada 
žmonijos akyse pasirodytų 
tie valdininkai ir teisėjai, 
kurie taip pasielgė?

Amerikiečiai jau turi 
išeiti iš Prancūzijos
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos Prancūzijoje 
laikė net šešias Oro Jėgų 
eskadriles. Dabar jos turi 
išsikraustyti, nes to parei
kalavo de Gaulle. Krausty
masis palies 90 lėktuvų ir 
apie 4,400 žmonių. Dvi es
kadrilės bus sugrąžintos j 
Jungtines Valstijas, trys 
bus nukraustytos į Angliją, 
o viena bus visiškai paleis
ta.

NIGERIJOJE VĖL PER
VERSMAS, VĖL MILI- 

TARINė VALDŽIA
Lagos. — Viena militarinė 

grupė sukilo ir nuvertė ki
tos grupės militarinę val
džią. Jos “prezidentas” ge
nerolas Ironsi pavogtas ir 
paslėptas. O gal jo ir gy
vo nebėra.

Sukilimo priežastys ne
aiškios. Sakoma, kad val
džia norėjo “kraštą suvie
nyti,” o tas nepatiko įvai
rių sričių vadams. Tai jie 
ir sukilo.

Nigerija yra viena di
džiausių valstybių Afrikoje. 
Ji apima 356,669 ketvirtai
nių mylių plotą ir turi 56,- 
000,000 gyventoju. Ji ne
priklausomybę laimėjo I960 
metais.

Saigonas. — Iš 26 vyrų 
amerikiečių patrulės tik 9 
išliko gyvi, trys iš jų sun
kiai sužeisti.
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Baisus dalykas!
JIS GIMĖ IR AUGO šeimoje, kuri nebuvo turtin

ga, bet nebuvo ir biedna... Jis pardavinėjo Lake Worth 
miestelyje (Floridoje) laikraščius... Jis buvo klapčiu
kas, tarnavžs prie mišių... Jis mokėsi Kardinolo New- 
mano vardo vidurinėje mokykloje... Vaiku būdamas, 
jis mėgo žaisti su šautuviniais žaislais... Kaip dau
gelis kitų jaunų amerikiečių, per daugelį metų Charles 
Whitmaną žavėjo šautuvai... Jo motina ryžosi jį iš
auklėti katalikiškai...

Tokie bruožai iš gyvenimo Whitmano, kuris rug
piūčio 1 d. nušovė penkiolika žmonių, apie trisdešimt 
sužeidė, ir būtų dar daugiau nušovęs, jei policijanto 
šautuvas nebūtų jo paties paguldęs. Jis, beje, anksčiau 
nužudė savo žmoną ir savo motiną.

Dvidešimt penkerių metų amžiaus Charles Whit- 
manas daug kuo pasižymėjo: jis tarnavo JAV mari
nuose, ten buvo puikus šaulys; iš marinų išleistas gar
bingai... Jis įstojo į Teksu universitetą, čia mokėsi 
architektu. Ir čia, pasilipęs į universiteto bokštą, pra
dėjo ugnimi ir švinu vaišinti bet ką, kas tik pakliuvo!...<_

LIETUVIŠKIEJI KLERIKALAI dažnai savo spau
doje rašo, jog, girdi, tik katalikiškose mokyklose išmo
kytas žmogus tegali būti doras, geras—mylės dievą, 
mylės savo tautą, mylės ir savo artimą, žinoma, taip 
nėra! Iš katalikiškų mokyklų išėjusiųjų JAV kalėjimuo
se yra bene didesnis procentas negu iš kitokių tikybinių 
sektų. Charles Whitmanas buvo išauklėtas “katalikiš- 
koje dvasioje,” katalikiškose mokyklose. Ir mes čia, tai 
primindami, nesakome, jog katalikiška mokykla yra kal
ta dėl to, ką Charles Whitmanas atliko rugpiūčio 1 d. 
Austin mieste. Jis, be abejojimo, buvo susirgęs proto 
liga, jis buvo pablūdęs, tačiau jo išsiauklėjusi meilė šau
tuvui, net ir jam susirgus, “savo parodė.”

Labai svarbu, kad, auklėjant vaikus, jie būtų auklė
jami ne su ginklu (nors tai būtų ir žaislinis pistoletas)

rankose, o su gera knyga. 1

CHARLES WHITMANO “žygiai” Austino uni
versitete suteikė medžiagos mūsų šalies kongresmanams 
ir senatoriams. Dabar Kongrese jau siekiamas! praleisti 
įstatymą, kuris suvaržytų ginklų pardavinėjimo biznį. 
Girdi, jei tai būtų suvaržyta, tai toks dalykas, kokį 
Whitmanas padarė Teksu universitete, nebūtų įvykęs.

Klaida, didelė klaida! Kas nori mušti, suranda įran
kį. Kongreso nariai geriau padarytų, jei pasvarstytų, 
kaip sulaikyti infliaciją, kaip varguomenės gyvenimą 
pataisyti, pagerinti. Reikėtų visu rimtumu svarstyti ir 
tai, kaip pagerinti vaikų—jaunosios kartos—auklėjimą. 
Šaudymų, žudynių nepanaikinsi, jei neįkvėpsi žmonėms 
artimo meilės, humanizmo kibirkštėlės, jei nebandysi 
įkvėpti žmogui neapykantos ginklui.

Ar nuolatinis per spaudą, radiją ir televiziją bub- 
nijimas apie “komunistų” užmušimus Vietname veda 
jaunus, nesubrendusius žmones-klausytojus į gerą?!..

NA, TAI TEN JAU 
IR BUVO!..

Š. metų liepos mėnesio 
pradžioje Čikagoje įvyko 
“pasaulinis jaunimo kon
gresas”, įvyko ir “Dainų 
šventė”. Be to, ten įvyko 
ir banketas, “su suvytusio 
agurko skiltelėmis...”

Jomarką rengė “laisvin
to j ai”. O kadangi laisvini
mo biznis šiandien yra kle
rikalų rankose, tai jie, ži
noma, ir buvo bosai viso to, 
kas ten darėsi. Naujienie- 
čiai “liberalai” prie to biz
nio nebuvo prileisti ir už 
tai jie pyksta. Bet kadangi 
pyksta, tai ima kai kada ir 
parašo teisingesnį žodį apie 
savo bendražygius unksvo- 
tus klerikalus. Žinoma, ku
nigams ir jų pakalikams 
visa tai nepatinka.

Vienas drąsuolis “Nau
jienų” priedelyje (š. m. lie
pos 30 d. laidoje) rašo apie 
“Dainų šventę” ir apie po 
jos vykusį banketą. Pa
duosime čia tūlas to “didžio 
rašto” nuotrupėlės ir prašo
me paskaityti:

Mes nepaprastai įsižei- 
džiam, jei mus svetimtaučiai 
pavadina nekultūringais. Juk 
jau daugelį metų bandom įti
kinti pasaulį, o ypač patys 
save, kad kultūringesnės tau
tos vargu ar bebūtų galima 
surasti.

Ir savo kultūringumą turė
jom progos parodyti per 
Dainų šventę. Visa laimė, 
kad konsulatų svečiai sėdėjo 
prieky ir gal jiems neteko 
girdėti to jomarko, kuris vy
ko salės gale. Atrqdo, be rei
kalo ruošėsi tie 28 chorai 
Dainų šventei — jų pasiklau
syti atėjo tik maža publikos 
dalis.

Pokalbiai vyko visur: apa
čioj, ložėse, balkonuose. Juk 
daug metų nesimatyta, tiek 
daug reikia apkalbėti, su tiek 
daugeliu reikia susitikti. O 
kad buvo žmonių, kurie no
rėjo išgirsti chorus — niekas 
nekreipė į juos dėmesio. Ki
tą kartą jau bus galima su
ruošti Dainų šventę be cho
rų.

Nors gal čia ir vėl mes įsi- 
žeisime : kultūringa tauta tik 
kultūringai laiką leidžia. . . 
kad diena buvo karšta — ne- 
ginčinama. Bet kad suaugę 
žmonės per keletą valandų 
mirtų nuo troškulio — var
giai ar įvyktų. O gaivinom 
save ir pertraukos ir progra
mos metu, ir garsiai pykom, 
kad stipresnių gėrimų už alų 
nebuvo. ..

Kokį įspūdį išsivežė-svečiai 
— gal geriau ir negalvoti. 
Nors iš pradžių ir bandėm 
aiškinti svečiams iš toliau, 
ypač iš kitų žemynų, kad Či
kaga daug geriau atrodo, bet 
mūsų argumentai ir mums pa
tiems neskambėjo įtikinamai. 
Ir kas patikės, jei tokios di
delės šventės proga tik taip 
sugebėjom priimti svečius...

Net ir Dainų šventės sve
čiai, kurių garbei rodos ir bu
vo tas “banketas” ruošiamas, j 
nebuvo sutikti ar pagerbti. O 
buvo Dainų šventės rengėjų, 
kuriuos programa tik prabė
gom pažymėjo ar net visiškai 
“pamiršo”...

O gal čia buvo dar vienas 
mūsų didelio : kultūringumo 
pasirodymas?!..

Justas Paleckis —
naujose pareigose

PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ. rugpiūčio 2 d., Mask
voje susirinko Aukščiausiosios Tarybos (parlamento) 
deputatai į sesiją. Tai deputatai, kuriuos tarybiniai pilie
čiai išrinko prieš mėnesį.

Kaip JAV Kongresas, taip ir Tarybų Sąjungos par
lamentas dalijasi į du butus Sąjunginį ir Tautybių butą. 
Į pirmąjį deputatai renkami proporcionališkai nuo gy-

Ironiška, kad tik vaikams 
dainuojant publika pritilo. 
Nejaugi kiekviena mama tik
savo vaiką dainuojant norėjo 
išgirsti ?!. . Ironiška, kad ir 
patys choro dalyviai, nulipę 
nuo scenos pamiršo, kaip sun
ku yra dainuoti jomarke ir 
toliau jį tęsė.

Na, o per kantatą publika 
visai pamiršo ko ir susirinko. 
Tėvai gaudė vaikus, kiti sku
bėjo prie mašinų, kad grei
čiau išvažiavus ir nepavėla-

ventojų skaičiaus: vienas deputatas 300,000 gyventojų. 
IŠ viso Sąjunginiame bute šiuo metu yra 767 deputatai.

Tautybinin butan renka kiekviena tarybinė respub
lika—jų yra 15-a—po 35 deputatus. Nežiūrint respub
likos didumo, kiekviena Tautybiniarne bute turi 35 de
putatus. Taip pat čia reprezentuojamos ir autonominės 
respublikos, ir net autonominiai rajonai ar kaip pa
vadinsime. Šiame bute šiuo tarpu yra 750 deputatų.

Abudu butai renkasi į sesijas atskirai, bet bend
riesiems svarbiems šalies reikalams spręsti jie eina į 
bendrus posėdžius ir čia bendrai sprendžia reikalus,—

vus į banketą.
Gerai, išalkę, ištroškę 

“kultūros pilioriai” paga
liau atskubėjo į banketą. 
Ir ką jie ten rado? Paskai
tykime “N-nų” bendradar
bio filosofiją:

Ir čia tikrai buvo daug “pa
sidarbuota”. Tokią salę Čika
goje surasti yra didelis me
nas. Dar didesnis menas yra

pa v., valdžios išrinkimą, jos pranešimų išklausymą ir 
jų užgynimą (ar atmetimą). Ši parlamento sesija TSRS 
premjeru ir vėl išrinko A. Kosyginą ir jam pavedė su
daryti centrinę valdžią.

Abudu parlamento butai renka savo viršininkus— 
aparatą. Sąjunginio buto deputatai savo pirmininku 
išsirinko Ivaną S. Spiridinovą iš Leningrado,

Tarybinio buto deputatai savo pirmininku (ket*
veriems metams) išsirinko Lietuvos prezidentą Justą 
Paleckį.

kaip matome, Amerikos lietuvių bičiuliui Justui 
Paleckiui tapo uždėta nauja darbo, svarbių pareigų 
našta.

Paleckis, atsiminkime, yra ne tik Lietuvos preziden-

sustumti stalus "taip, kad ir 
du sliekai neatsisėstų; padėti 
maistą jau nuo ryto (šaltų 
mėsų, neaiškios kilmės, kele
tą šaukštų kopūstų salotų, su
vytusias rauginto agurko skil
teles, bliudelin sumestą pyra
gą) — ir visa tai pavadinta 
banketu.

ŠVEDAS SOCIOLOGAS 
APIE AMERIKĄ

Įžymus švedų ekonomis
tas ir sociologas, prof. G, 
Miurdalis parašė keletą 
veikalų apie JAV žmonių 
gyvenimą ir jų \ poreikius. 
Parašė Miurdalis knygų, 
parašė ir straipsnių. Nese
niai ir vėl tilpo Stockholmo 
žurnale “VI” eilė straips
nių, liečiančių Ameriką. 
Viena žinių agentūra pa
darė tų straipsnių santrau
ką, kuri skamba taip:

“... Maždaug penktadalis 
JAV žmonių gyvena skur
džiai, be prošvaisčių. Toji ap
linkybė dar svarbesnė todėl, 
kad ketvirtadalį šios gyven
tojų dalies sudaro vaikai. Ne- 
baltaodžių vargšų klasėje kur 
kas daugiau, negu baltųjų. 
Tačiau tarp baltųjų labai 
daug “tikrų amerikiečių”.

Baltieji vargšai paprastai 
gyvena kaimoi vietovėse ir lai
komi nekvalifikuotais žemės 
ūkio darbininkais arba asme
nimis, tvarkančiais savo natū
ralų ūkį. Kitos vargšų grupės 
susibūrusios nedidelių miestų 
pakraščiuosei jr verčiasi atsi
tiktiniu darbu. Bet dabar jos 
vis labiau 'veržiasi į stambių 
miestų lūšnų kvartalus, susi- 
maišydamos ten su negrais. 
Tiek Vargšams negrams iš pie-> 
tinių valstijų, tiek ir varg
šams baltiesiems pirmuoju- 
prieglobsčiu tampa šiauriniai 
miestai. Ten vis dėlto dau
giau galimybių gauti kokį 
nors darbą.

Lūšnos — nepaprasta blo
gybė ypač vaikams ir jauni
mui. Izoliacija, diskriminaci
ja ir skurdas sukelia išsigimi
mą to, ką mes paprastai va
diname kultūra, užgniaužia 
visus žmogaus siekius ir gim
do socializmą. Skurdas ir vi
sa, kas jį lydi, — tampa įsi
šaknijusiu gyvenimo būdu, 
perduodamu iš kartos į kar
tą. Tai, ką mes vadiname gy
venimu lūšnose, yra labiau 
paraližuojantis reiškinys, ne
gu tokie materialiniai sunku
mai, kaip būtų ankštumas, 
namų senumas, blogi keliai 
ir purvas.

Mokyklos šiose lūšnose — 
blogiausios visais atžvilgiais. 
Susidaro įspūdis, kad pasta
raisiais metais mokyklų būk
lė, jų aprūpinimas priemonė
mis, taip pat pats mokymas 
dar pablogėjo, nepaisant val
džios pastangų gerinti juos. 
Įtakos pirmiausia turi spartus 
vaikų skaičiaus augimas skur
do rajonuose ir, be to, ribotos 
ekonominės miestų mokyklų 
valdybų galimybės.

Padėties rimtumas itin jau
čiamas, turint galvoje, kad 
kovai su skurdo ir socialinio 
nuopolio pasekmėmis būtinos 
geresnės mokyklos, labiau pa
ruošti mokytojai ir efetyvi vi
suomeninė pagalba, norint iš
gelbėti vaikus nuo tų tamsių
jų jėgų, kurios griauna jų 
sveikatą, gimdo psichiką, gim
do amoralumą.

Padėtį komplikuoja labai 
didelis nedarbas JAV. Di
džiausią nerimą kelia tai, kad 
itin didelę bedarbių dalį su-

Pirmajai laidai— 
penkiolika mėty

Medicinos darbuotojo 
dienos išvakarėse į Kauno 
Medicinos institutą susirin
ko provizorių laida, baigusi 
šią aukštąją mokyklą prieš 
penkiolika metų.

Pokario metai buvo ne
lengvi, nelengvos buvo ir 
darbo sąlygos. Tačiau in
stituto vadovybė, profeso
riai ir dėstytojai su meile 
savo darbui ruošė mus gy
venimui. Tų metų absol
ventai su dėkingumu prisi
mena profesorius J. Gry
bauską, A. Pureną, dėstyto
jus, vyresniuosius draugus, 
skyrusius mums savo paty
rimą ir žinias. Formavosi 
nauja tarybinė inteligentija 
su nauja pasaulėžiūra, nau
ja pažiūra į darbą ir gyve
nimą. Ir tuo metu kiekvie
nas vyresniųjų draugų žo
dis buvo itin reikšmingas, 
svarus.

Šiandien, po penkiolikos 
metų, matyti šio auklėjamo
jo darbo rezultatai. Iš bu
vusių provizorių absolventų 
laidos išaugo gabūs organi
zatoriai, geri specialistai. 
Jų tarpe: provizorė L Ste
ponavičienė — Vyr. farma
cijos valdybos Kauno Tarp
rajoninės kontoros valdy
tojo pavaduotoja, provizo
rė M. Švanienė — Vyr. far
macijos valdybos analitinės 
laboratorijos velėja, provi
zorius A. Kesaminas—“Sa- 
nito” fabriko ampulių ce
cho viršininkas, provizorė 
V. Dovydienė — Vaistinės 
Nr. 51 valdytojo pavaduoto
ja ir kiti.

Kai kurie draugai dirba 
pedagoginį darbą, ruošdami 
naujus specialistų kadrus. 
Tai Medicinos instituto do
centas L. Toliušis, vyr. dės
tytojos L. Bundrienė, A. 
Andrijauskaitė.

Daug draugų dirba kol
ūkiuose ir rajonų vaistinė
se.

Praėjo penkiolika metų. 
Gyvenimas įbrėžė veiduose 
naujas linijas — visko bu
vo per tuos metus. Todėl 
buvo ką prisiminti, apie ką 
pasikalbėti: apie praeitį ir 
apie dabartį, apie ateities 
planus.

A. Piesliakas
Provizorius

Pašto ženklai gali 
pilietiškai kalbėti

JAV pašto ženklai-stam- 
pos daugumoje padaryta su 
ankstyvųjų respublikos pre
zidentų atvaizdais. Retkar
čiais paštas atspausdina 
specialius ženklus. Jais at
žymi kai kuriuos šiaip pi
liečius, arba įžymesnius 
įvykius, amerikinius ir ki
tus.

Priklausant nuo asmens 
požiūrio, ne visi tie pagerb
tieji to verti. Nuėjęs į paš
tą ženklų pirkti, jeigu ne
pareikalausi štampų jų 
vardais b e i pavadinimais, 
tikriausiai štampas gausi 
su ragangaudžio atvaizdu. 
Norint pasirinkti, reikia ži
noti m geidaujamos stam- 
pos vardą ir taip prašyti.

Vėliausiais keleriais me
tais paštas atspausdino ke
letą štampų, kalbančių už 
civilines teises; buvo viena 
ar daugiau už taiką; labai 
gražios stampos su Roose- 
veltienės ir, vietinė airmail, 
su Amelijos Earhart at
vaizdais. Yra stampa su 
vėliava ir įrašu: Register 
ant Vote, o kita su įrašu: 
The Bill of Rights. Jos vi
sos puošnios ir dar gauna
mos centriniuose paštuose. 
Yra ir daugiau reikšmingų 
štampų, kalbančių už žmo
nių gerovę arba pagerbian
čių už tai kovojusius va
kar dienos žmones.

Naujausia stampa yra su 
Franklin Delano Roose- 
velto atvaizdu, tik ji rečiau 
tegalima pavartoti, nes še- 
šiacentė. Dėl to kai kas jau 
spėlioja, kad Roosevelto at
vaizdu norima sušvelninti 
pasiūlymą pakelti paprasto 
laiško pasiuntimo kainą iki 
6 centų. Paštas kol kas te
besidžiaugia penktukais ir 
tyli.

Teisėtumo deivė - 
Temidė - susigriebė

Areco mieste šiomis die
nomis įvyko įdomus “teis
mo procesas, buvo peržiūrė
ta Dantės Aligerio, kurio 
700-ąsias gimimo metines 
plačiai pažymėjo visa Itali
ja, “byla”.

Didysis italų poetas, kaip 
žinome, ilgus metus pralei- 
do toli nuo gimtosios Flo- *
rencijos, kurią jis buvo pri
verstas palikti, gelbėdama
sis nuo persekiojimo; 1302 ’
ir 1315 metais poetas, vie
nas amatininkų partijos — 
baltųjų gvelfų — lyderių, jo 
politinių priešų — reakcin
gos juodųjų gvelfų partijos 
—buvo pasmerktas mirti: 
pirmą kartą — sudeginant, 
antrą kartą —nukertant 
galvą.

tas, o ir visos Tarybų Sąjungos vice-prezidentas. Vals
tybinio darbo jis turėjo ligi šiol užtenkamai. Be. to, J.
Paleckis yra žymus publicistas-rašytoas ir poetas. Tai
gi naujos pareigos, be abejonės, atims iš jo nemaža 
laiko. Mes tegalime Justui palinkėti: sveikatos, ištver
mes !

Rio de Janeiro, Brazili
ja.— Valdžia patvarkė, kad 
per apskritus metus darbi
ninkai neturi teisės reika
lauti algų pakėlimo.
daro jaunimas—daugiau kaip 
10 procentų visoje šalyje. Su
prantama, jis keleriopai di
desnis lūšnų rajonuose, o ne
grų tarpe .— paprastai dar 
dvigubai didesnis, negu tarp 
baltųjų, gyvenančių lūšnose. 
Sunkumai, ieškant darbo, bai
gus mokyklą, turi demorali
zuojančios įtakos. Mano nuo
mone, tai, kad jaunimas ne
gauna darbo ir neturi vilčių 
gauti jo ateityje, yra priežas
tis, kodėl jaunuoliai blogai 
mokosi, tuo paaiškinamas 
moksleivių nubyrėjimas, taip 
pat valkatavimas ir nusikals
tamumas.

Daug vyresnės kartos žmo
nių, gyvenančių lūšnose, ma
žai raštingi. Tai pasakytina 
pirmiausia apije atvykėlius iš 
pietinių valstijų. Daugiau 
kaip trečdalis negrų vaikų 
apskritai neturi pastovios gy
venamosios vietos, kur galė
tų gyventi drauge su tėvais. 
Lūšnose taip pat nepalyginti 
didesnis ligonių, invalidų pro
centas.

Palyginti su kitomis išsivys
čiusiomis pasaulio šalimis, 
JAV tebėra atsilikusi šalis 
sveikatos apsaugas ir sociali
nio aprūpinimo srityje... Di
delė socialinė nelygybė — tai 
irgi būdingas šių dienų Ame
rikos bruožas.

Japonijos paleontology 
atradimai

Japonijos paleontologai 
nustatė, kad prieš 250,000 
metų Japonijoje, kalnų 
upių žemupiuose, klaidžio
jo kupranugarių banda. 
Iki šiol buvo manoma, kad 
šio gyvulio tėvynė buvo tik 
Afrikos dykumos ir kad 
kupranugariai niekad ne
gyveno Japonijoje.

Kasinėjimų prie Sinano 
upės, tekančios Nagaokos 
miesto rajone (Nigato pre
fektūra), metų ekspedicija, 
kurios sudėtyje buvo Fuku- 
simos universiteto profeso
rius Hadzimė Moris, docen
tas Koitis Mlacudzakis ir 
vietos mokslinio muziejaus 
darbuotojai, rado mėlyna
jame molyje kupranugarių 
pėdsakus. Šiame rajone 
buvo taip pat surasti 
dramblių, elnių pėdsakai. 
Nigatos prefektūroje Japo
nijos paleontologai ir anks
čiau iškasdavo dramblių 
liekanų. Praėjusių metų 
rugpiūčio mėnesį viena 
ekspedicijų, kuri kasinėjo 
išdžiūvusios upės vagą ne
toli Ohunimačio miesto, ap
tiko vertingą radinį — se
novės dramblių dantis. Ta
čiau kupranugarių pėdsa
kai Japonijoje aptikti pir
mą kartą.

Agentūra Kiodo Cusin, 
pranešusi šaliai apie šį 
atradimą, mano, kad Ja
ponijos mokslininkai įsigi
jo medžiagos, kuri padės 
jiems žengti naują žingsnį, 
studijuojant Japonijos salų 
kilmės istoriją. V. D.

Nors Dantė buvo pa
smerktas dėl politinių mo
tyvų, abiejuose nuospren
džiuose buvo melagingų , 
kaltinimų, neva jis apvogė 
iždą ir ėmė kyšius. Tuos I 
nusikaltimus jis neva pada- ) 
re,. būdam a s Florencijos J 
prioru ir Šimto Tarybos na-1 
riu. /

Ir štai po šešių su pudra 
amžiaus Areco mieste, k/ur 
poetas surado sau prieglobs
tį po pirmojo nuosprendžio, 
“teismas”, kurį sudarė/ vie
nuolika įžymių Italijos tei
sininkų, mokslininkių, me
notyrininkų, istorike, deta
liai išanalizavo neteisaus < 
Florencijos teismo/ nutari- f 
mą. Areco “teisme!” kalbėję 
“liudininkai”, “gynėjai” ir 
netgi “kaltinimo ktstovai” 
įtikinamai parodė, { kad poe
tas buvo bjauraus ''.šmeižto, 
anoniminių, neįrodytų ap
kalbų auka.. Florencijos 
universiteto prof ęsorius 
Ernestas Seistanas, ybuvęs <« 
Italijos aukščiausiojo kon
stitucinio teismo pirminin
kas Ernestas Eula irt kiti 
priminė, kad Dantė Adige- 
ris buvo vienintelis šimto * 
Taryboje, pasisakęs prieš 
karinės pagalbos suteikimą 
popiežiui Bonifacui ! VII, 
kad, būdamas prioru, Dantė „ 
energingai gynė Florenci
jos komunos nepriklauso
mybę nuo kardinolo Akuas- 
parto, kad po poeto mirties 
popiežiaus legatas Beiftran- 
das paskelbė Dantę eretiku. 
Būtent bažnytininkai!, veikę 
išvien su Florencijos tur
čiais, taip apspiaud^ ir ap
šmeižė poetą.

Išstudijavęs bylos medžia
gas, teismas priėjo vieningą 
išvadą: Dante buvo . nekal
tas. Teismas vienbalsiai iš
teisino jį “istorijos ir teisės ? 
akivaizdoje”.

V. Gončarovas į 
Roma

Gruzijos kultūros 
dienos ;

Šių metų žiemą Gruzijoje 
įvyko lietuviškos mųlzikos 
diena. O šią vasarą Vilniu
je vykdyta Gruzijos kultū
ros dienos. Ta proga į mū
sų respubliką atvyko di
delė grupė kompozitorių ir 
muzikantų. Svečių susi
lauks ir Lietuvos rašytojai.

Gruzijos muzikos Lietu
voje laiko ta r p i u bu v o 
surengta gruzinų muzikos 
simfoniniai koncertaį Kaut 
ne ir Vilniuje. Įvyko į susiti
kimai su respublikos; darbo 
žmonėmis. Kino teatruose 
buvo demonstruojami; Gru
zijos filmai. “Y N.”

j
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RELIGIJOS KILMĖ IR ESME
Kas yra religija, ką tas į tine 

žodis reiškia, iš kur jis ki- i '
lęs, kam jis atstovauja?

“Žodis ‘religija,’ pradėtas 
vartoti tik XVI amžiuje, 
yra kilęs iš lotynų veiks
mažodžio ‘religare’ (pririš
ti, pritvirtinti) ir charak
terizuoja tokią asmens būk
lę, kada individas jaučia ne- 
pare i n a n č i ą nuo jo va
lios priklausomybę v i r š i - 
nėms jėgoms... Kaip 18- 
ojo amž. buržuaziniai švie
tėjai suprato, kad tai yra 
socialinis reiškinys, jie lai
kė religiją sistema sąmo
ningo melo, valdžios trokš
tančių kunigų išradimu, 
visuomenės liga, kurią, kaip 
nereikalingą ir kenksmingą, 
reikia iš socialinio organiz
mo pašalinti... Evoliucijos 
eigoj, kintant gamybos 
priemonėms ir nuo to parei
nantiems socialiniams 
santykiams, atitinkamai ki
to ir dievu forma bei jų są
voka ... Kaip kiekv ienas 
visuomenės mokslas, taip ir 
religijos tyrinėjimas turi 
remtis dviems pagrindiniais 
principais: istoriniu mate
rializmu, kuris įgalina mus 
suprasti religinių reiškinių 
priežastingumą, ir evoliuci
jos mokslu, kuris rodo toly
dini priežastingumo sąlygų 
kitėjimą... Todėl evoliuci
ja, pagrista istoriniu ma
terializmu, yra vienintelis 
moksliškai galimas religijos 
tyrinėjimo metodas*)”
Buržuaziniai ateistai 

mums sako, jog religija 
kilo iš liaudies tamsumo, 
kad ji atsirado tada, kai 
pirmasis kvailys susitiko 
pirmąjį apgavika. Tačiau 
tai nėra pagrindinė ir vie
nintelė religijos atsiradimo 
priežastis. Liaudies tamsu
mo. kaip ir pačios religijos 
atsiradimo, priežastys yra 
materialinės, jų gyvenimo 
aplinkos padarinys. Seno
vinėje bendruomenėje, kuo
met dar nebuvo privatinės 
nuosavybes ir turtų pasi
dalijimo bei juos ginančių 
klasių, .z-—žmonės garbino 
ganątds reiškinius, kurių jie 
nesuprato; jie norėjo gam
tos jėgas palenkti savo 
naudai. Kintant visuomenei, 
jai turtėjant, atsiradus kla
sėms, — religija įsigijo so
cialines šaknis, pasidarė 
turtingosios klasės įrankiu, 
kurio pagalba buvo leng
viau visuomene išnaudoti. 
Radosi specialūs religijos 
atstovai - kunuigai, kurie 
žmonėms nesuprantamo ir 
nežinomo dievo vardu skel
bė, kad beturčiai neturi 
turtingi e s i e m s pavydėti, 
kad visokia valdžia yra nuo 
dievo, kad jie turi kantriai 
nešti savo vargų naštą ir 
ištikimai tarnauti savo pa
vergėjams, o už tai jie gaus 
atlyginimą po mirties — 
danguje ir pan.

Gyvenime sutinkame dvi 
pagrindines pasaulėžiūras: 
materialistinę ir idealistinę. 
Pirmoji mums sako, jog 
gamta ir mus supanti aplin
ka, yra pirminiai dalykai, o 
antroji — jog dvasia, idėja, 
dievas nusako mūsų gyveni
mo kelius. Dialektinis ma
terializmas mus moko, jog 
medžiaginis ir gamtinis gy
venimas nusako mūsų idė
jas, o filosofinis idealizmas, 
kuriuo remta religija,—ve
da mus į abstrakcijas, ant
gamtinių, priešmoks 1 i n i ų 
dogmų sriti. Tikybinis ide
alizmas viską supa antgam-

♦) “Religija ir jos visuomenins 
reikšmė," P. G.

! aureole, jis remiasi 
stebuklais, apreiš k i m a i s, 
dvasiomis, vėlėmis, dievais 
bei velniais ir kitomis ne
samomis būtybėmis.

Religija ne visuomet eg
zistavo. Ji atsirado tam 
tikroje žmonių visuomenės 
išsivystymo pakopoje ir ne
išvengiamai mirs po to, kai 
išnyks ją maitinantieji šal
tiniai — klasinė visuomenė. 
Žmonės pradėjo savo istori
nį etapą ne nuo religinių 
vaizdinių, bet nuo darbo, 
įsigydami būtiniausius gy
venimui reikmenis bei pri
mityvius darbo įrankius. 
Yra žinoma, jog žmonės že
mėje gyvena jau apie mili
joną metų, o religiniai kul
tai atsirado tik pas vadina
mąjį neadertalinį žmogų, 
gyvenusį prieš 80-100 tūks
tančių metų. Religija at
sirado pirmykštės bendruo
menės santvarkos sąlygose. 
Potvyniai, žemės drebėji
mai, saulės užtemimai, aud
ros, liūtys, perkūnijos, miš
kų gaisrai, sausros, maras 
ir mirtis — žmogų baugino. 
Gamtos dėsniai jam buvo 
nesu prantami, jį stebino. 
Paslapčių kupina gamta su
keldavo jam baimę. Iš žmo
gaus bejėgiškumo kovoje su 
gamtos stichijomis atsira
do pirmieji vaizdiniai apie 
egzistavimą galingų ir ne
žinomų antgamtinių jėgų, 
kurių valdoje, jis manė, yra 
žmonės, žvėrys ir visi ap
link ji esantieji daiktai. 
Grėsmingų, nesuprantamų 
gamtos jėgų įasmeninimas 
buvo tas grūdas, iš kurio 
išdygo ir išsivystė religija. 
Žmonės tikėjo geriems ir 
blogiems dievams. Bloguo
sius. piktuosius dievus, kad 
tie jiems nekenktų, jie ban
dė palenkti aukomis bei 
maldomis, o geruosius gar
bino dėl to, kad norėjo pa
laikyti su jais gerus santy
kius. Senovės lietuviai gar
bino Perkūną dėl to, kad 
io bijojo. Jie garbino Sau
le už tai. kad ji jiems švie
tė ir šildė. Jie turėjo me
džioklės, sėjos, derliaus, 
lietaus, giedros ir kitus die
vus.

Dėl gamybinių jėgų augi
mo ir darbo pasidalijimo 
atsirado privatinė nuosavy
bė. Nuo to laiko ėmė kisti 
supratimas ir apie dievų 
funkcijas. Gimininiai die
vai buvo išstumti laukan, o 
jų- vietoj iškelti stipresni, 
visaapimanti, vienvaldž i a i 
dievai, kaip karaliai ar ca
rai. Palaipsniui susidarė 
keturios vadinamosios pa
saulinės religijos, pagrįstos 
tikėjimu viena dievą: — ju
daizmas, budizmas, maho- 
metonizmas ir krikščioniz- 
mas.

Religijos pagrindas, es
mė ir jėga glūdi klasinėje 
visuomenės santvarkoje:

“Klasinėje visuome nėję 
religija tarnavo viešpatau
jančiai klasei, kurios ranko
se buvo ekonominė ir politi
nė valdžia. Religija tapo 
aktyviu pagalbininku žiau
riai išnaudojant darbo žmo
nes, socialinės priespaudos 
priemone. Prie gamtos jė
gų, viešpatau j a n č i ų ant 
žmogaus, prisidėjo visuome
ninės jėgos, kurios nešė 
darbo žmonėms nauiu kan
čių ir nelaimiu... Nuo to 
laiko, kai atsirado klasinė 
visuomenė, nesikeičia ir iš- 
naud otojiškas religijos 
vaidmuo. ‘Religija — liau
dies opiumas*—toks marks
izmo požiūris į religiją... 
Apkvaišindama liaudies są

monę, bažnyčia išnaudotojų 
interesais stūmė darbo 
žmones nuo žinijos, nuo 
mokslo...

Marksizmas - leninizmas 
parodė, kad socialinės-eko
nominės s a n t v a r k os iš
naudotojiškas pobūdis yra 
pagrindas religijos šalti
niams. ‘Religija—rašė Le
ninas — yra viena iš rūšių 
dvasinės priespaudos, kuri 
visur kur slegia liaudies 
mases, prispaustas amžino 
darbo kitiems, skurdo ir 
vienatvės. Išnaudoja m ų j ų 
klasių bejėgiškumas kovoje 
su išnaudotojais taip pat 
neišvengiamai pagimdo ti
kėjimą į geresnį pomirtinį 
gyvenimą, kaip laukinio be
jėgiškumas kovoje su gam
ta pagimdė tikėjimą į die
vus, velnius, stebuklus ir 
pan.’

Krikščionybė tapo masi
nė religija, tarp kitko, ir 
dėl to, kad ji pradžioje iš
kėlė ir tam tikrus sociali
nius šūkius, skelbdama 
greitą ‘dievo karalystės’ at
ėjimą į žemę, kada nebus 
priespaudos, kentėjimų ir 
skurdo. Tokie pamokslai 
negalėjo nepaveikti vergų, 
engiamųjų tautu, kurių su
kilimai būdavo žiauriai nu
slopinami. Nusiminimas ir 
nusivylimas, apėmę darbo 
žmones, rasdavo išeitį nau
joje religijoje...

Religija yra ištikimas 
buržuazijos sąjungininkas 
skaldant darbo žmonių ei
les, ardant darbininkų kla
sės vienybę. Klasinius inte
resus apgaulingai pakeisda
mi religiniais, pabrėždami 
religinius nesutarimus, bur
žuaziniai vadeivos su baž
nyčios pagalba kursto ne
santaika darbo žmonių tar
pe, kiršina juos vienus prieš 
kitus. Religiniai prietarai 
trukdo darbo žmonėms įsi
sąmoninti iu klasinius inte
resus, paralyžiuoja ju pasi
ryžimą kovoti. Buržuazija 
gerai supranta, kad juo la
biau liaudies masių sąmonė 
yra apnarpliota kuniginiais 
prietarais, tuo lengviau yra 
ias suklaidinti, laikyti pa
klusniais*)”

Leninas apie religiją
Religijos (klausimais gana 

stipriai pasisako ■ ideologi
nis Tarybų Sąjungos vadas 
V. I. Leninas. Jo straips
nių ir kalbų rinkinys 1958 
m. išleistas Vilniuje atskira 
brošiūra, pavadinta — 
“Apie religiją.” Kadangi 
Lenino pasisakymai yra la
bai svarbūs, tad paduosi
me platokas iš jų ištrau
kas, kurios yra aštrus idė
jinis ginklas kovojant prieš 
religinius pri e t a r u s , ve
dant mokslinę - ateis t i n ę 
propagandą:

“Marksizmas yra materi
alizmas. Būdamas toks, jis 
taip pat yra negailestingai 
nrieš iškas religijai, kaip 
XVIII amž. enciklopedistų 
materializmas arba Feur- 
bacho materializmas. Tai 
neabejotina. Tačiau Mark
so ir Engelso dialektinis 
materializmas eina toliau 
už enciklonedistus ir Fuer- 
bachą, taikydamas materi
alistinę filosofija istorijos 
sričiai, visuomeniniu moks
lų sričiai. Mes turime ko
voti su religija. Tai yra 
viso materializmo ir, vadi
nasi. marksizmo abėcėlė. 
Tačiau marksizmas nėra 
materializmas, sustojęs ties

*) “Religija — mokslo ir pažan
gos priešas,“ V. Prokofjevas, Vil
nius, 1954 m.

Gardner, Mass.
Mirė Mike šleiva, 77 metų 

amžiaus
Mirė liepos 12 d., o buvo 

palaidotas liepos 14 d. Nors 
Gardneryje jau visai mažai 
to amžiaus lietuvių liko, 
bet vis tiek nemažas būre
lis susirinko atsisveikinti su 
Maikiu ir jį palydėjo į am
žiną poilsio vietą, gražiau
sias Crystal Lake kapines, 
prie gražaus ežero, ir ap
dengė jo kapą gėlėmis. Lai 
jam būna lengva Amerikos 
žemelė.

Paliko jis giliai liūdinčius 
savo žmoną Onutę, poduk
rą Zelmą Cunningham, jos 
vyrą, vieną anūkėlę ir vie
ną anūką, taipgi Detroite 
jo brolio penkias dukteris, 
jų vyrus ir anūkus.

Mike Šleiva gimė Pa
pilio apylinkėje, žovų kai
me, 1889 metais, atvyko į 
Ameriką 1909 metais. Iš 
pradžios jis neaps i s t o j o 
vienoje vietoje, nes darbai 
buvo nepastovūs, turėjo 
apvažinėti nemažai miestų, 
kol galutinai nuvažiavo j 
Aberdeen, Wash., ir ten iš
gyveno net devynerius me
tus, dirbdamas prie sunkiu 
darbų. Vėliau, apie 1923 
metus, atvažiavo pas savo 
broli į Gardnerį. ir čia ga
vo darbą. Neužilgo susi
pažino su Onute Kulbis, su 
ja apsivedė ir gražiai san
taikoje išgyveno 42 metus.

Maikis buvo ramaus būdo 
priklausė per daugelį metų 
nrie ALDLD 53 kuopos, už
imdavo raštininko vietą, 
buvo narys Lietuvių Ame
rikos Piliečiu Klubo, taipgi 
priklausė prie Lietuviu 
“Kempės” Bendrovės. Vi
sur nemažai darbavosi prie 
parengimu, piknikų, vaka
rienių. Visur jis su savo 
žmonele Onute ne tik dar
bavosi, bet ir paaukodavo 
kiek išgalėjo, darbininku 
judėjimui, .taipgi “Laisvei,” 
nes “Laisvę” skaitė per 
daugelį metų, iki pat mir
ties. ir dabar žmona Onutė 
siunčia $10 čekį “Laisvės” 
reikalams — savo mylimam 
vyrui pagerbti.

Grabnešiai ir palydovai 
buvo pakviesti i namus ir 
tinkamai pavaišinti. Onuė 
labai dėkinga draugei Olgai 
Pranskienei ir Pearl Netz- 
el. kad jai padėjo prirengti 
užkandžius ir priimti sve
čius. Taipgi ji labai dė
kinga visiems atsilankiu
siems į šermenis, grabne- 
šiams ir palydovams, taip
gi už atsiųstas gėles ir kor
tas. A. Glebo

Demokratai nesusitaria
Washingtonas. — Naujas 

civilinių teisitų biliųs nesi
judina iš vietos. Demokra
tų frakcija neturi vienos 
nuomonės. Vieni pritaria 
pasiūlymui, kad būtų drau
džiama rasinė diskriminaci
ja perkant ir parduodant 
namus, o kiti griežtai prie 
šingi. Dauguma respubli
konu taip pat nepritaria.

abėcėle. Marksizmas eina 
toliau. Jis sako: reikia mp- 
kėti kovoti su religija, o 
tam reikia materiališkai iš
aiškinti masių tikėjimo ir 
religijos šakni. Kovos su 
religija negalima apriboti ' 
abstrakčiais ideologi n i a i s 
pamokslais, negalima jos 
suvesti į tokius pamokslus; 
šią kovą reikia susieti su 
konkrečia praktika klasinio 
judėjimo, su nukreipto į so
cialinių religijos šaknų pa
šalinimą. ..

(Tąsa 6-me pusi,)’

Brockton, Mass.
Kelionė busu į Meno Są

jungos apskrities pikniką 
liepos 31-ą (į Olympia Park, 
Worcester, Mass.) gerai 
pavyko. Visi važiavusie
ji busu yra pilnai paten
kinti. Piknike suėjo savo 
draugus ir pažįstamus. Me
ninė programa buvo gera. 
Visi linksmai, smagiai pra
leido gražią sekmadienio 
dieną.

Dabar kitas, rudeninis 
“Laisvės” piknikas įvyks 
rugpiūčio 21, Olympia Par
ke. Vėl turėsime busą. Tuo 
rūpinasi Liet. Literatūros 
D-jos 6 kp. Norintys va- 

1 žinoti į pikniką matykite 
G. Shimaitį arba K. Ustupą.

•
Moterų Apšvietos Klubas 

rengia pikniką sekmadienį, 
rugpiūčio 14, K. Ujstupu so
de, 27 Cleveland Ave. Pra
džia 1 vai dieną.

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad sunkiai susirgo “Lais
vės” skaitytoja M. Žaliukie- 
nė. Dabar jau antra sa
vaitė kaip ji būna Brock
ton Hospitalyj. Girdėjau, 
kad jos sveikata biski page
rėjo. Turintieji laiko, at
lankykite ligonę.

G. Shimaitis

MIAMI, FLA.
Liepos 27 d. įvyko LLD 

75 kuopos pietūs ir susirin
kimas. Taipgi su trumpa 
kultūrine programa. Pie
tus pagamino Kancerienė, 
Jurevičienė, Valiulionienė. 
Taipgi ir draugas Konceris 
visuomet dirba kartu su 
moterimis. M. Chuladienė 
iškepė pyragus ir padova
nojo.

Susirinkimas buvo trum
pas, todėl, kad draugai Šim- 
kai tik sugrįžę iš kelionės, 
per kurią lankėsi Lietuvoje 
ir Švedijoje, tai pateikė ra
portą, kurio buvo įdomu 
pasiklausyti. '

Juozas ir Olga Šimkai la
bai gražiai papasakojo, 
kaip Lietuvoje jiem patiko 
ir kokį didelį progresą Lie
tuva padarė statyboje ir 
visame kame. Taipgi turė
jom malonų svečią, gražų 
jaunuolį, rodos, iš Chica- 
gos, Vytautą Jotką. Tai 
yra draugės Kancerienės 
sūnus. Šis tvirto subudavo- 
jimo jaunuolis y pasakė 
mums seniams labai gražią 
prakalba. Tai yra didelė 
garbė Kancerienei, kad iš
augino tokį visuomenei 
naudingą sūnų. Būtų ma
lonu matyt ir daugiau to
kių jaunuolių.

H. Mikitienė padainavo 
porą dainelių —“Iš rytų ša
lelės saulutė tekėjo” ir 

Pavasarėja (J. Sabo nuotr.)

“Ant marių krašto.” Drau
gas R. Chulada paskaitė 
eilėraštį. Pabaigoje Jonas 
Tamsonąs ir Mikitienė su
dainavo “Kai aš turėjau 
kaime mregelę”, ir J. Birš
tonas pritarė su armonika. 
Tai gražiai viskas išėjo.

Dabar kas link ligonių. 
Nancy Benikaitienė pergy
veno operaciją. Sveikata 
eina geryn. Benikaitis taip
gi laikosi vidutiniškai.

C. Tamošiūnas turėjo 
operaciją. Sveikata eina į 
gerąją pusę.

Tik Nelė Urbonienė dar 
vis skausmų varginama.

LLD 75 kuopa nuoširdžiai 
visiems ligoniams linki 
greit pasveikt ir gražiai, 
laimingai pagyventi.

E. K. S.

Worcester, Mass.
Apie Moterų Stalą

Liepos 31 d. Olympia 
Parke įvykusiame LMS 2- 
osios Apskrities ir Massa
chusetts Valstijos Moterų 
Sąryšio piknike moterys 
parengė specialų stalų, ap
krautą pačių moterų ga
mintais skaniais valgiais. 
Aukojo šios: P. Žukauskie
nė — du tortu, K. Kazlaus
kienė — 2 baksus grūzdų, J. 
Rainardienė — tortą, A. 
Račkauskienė — sūrį ir bu
teli vyno, M. Kazlauskienė 
—du didelius pyragus. N. 
Grigaliūnienė — buteli šam
pano, H. Tamošauskienė— 
pyragą, N. Grybienė—dėžę 
varškės, dėžę kavos ir stik
lainį agurkų, K. Čereškie- 
nė—pyraga, A. Morkevičie- 
nė—sūri, S. Šukienė ir Čiu- 
berkienė — dvi dėžes grūz
du. agurkų ir salotų, M. 
Uždavinis — sūrį, Evonne 
Niaura — dėžę grūzdų ir 
sūri.

Pinigais: Montello Mote
rų Apšvietos Klubas — $5, 
Walter Račkauskas $2’ S. 
Penkauskienė— $2. A. Na
vickas — $2. E. Niukas — 
82.' V. Kvietkas — $2, O. 
Klimas — $1.

Stalo darbin i n k ė s : L. 
Plutienė, K. Kazlauskienė, 
E. Fremontienė ir Belehevi- 
čienė išleido daiktus, už 
kuriuos gauta daugiau kaip 
$50. J. Rainardienė, E. 
Repšienė, N. Grigaliūnienė 
ir retkarčiais V. Kvietkas 
dirbo prie stalo.

Viso moterų stalas pa
darė pelno $94.25.

Diena buvo labai graži. 
Daug žmonių privažiavo 
ir. kaip girdėjosi, visi 
džiaugėsi parko gražumu, 
parodos dailumu ir daini
ninkų ska m b a n č i u balsu 
švelnumu. O kiti džiaugėsi 
privalgę skanių kilbasų. Ir 
buvo balsų, kurie klausė, 
kada vėl toks piknikas 
įvyks. Elizabeth Repshis

Kas naujo Šiauliuose
Kelionės.... Kelionės....
Labai populiarus Šiaulių 

ekskursijų biuras. Jo or
ganizuojamomis ekskursijo
mis naudojasi kolūkiečiai, 
darbininkai, tarnautojai ir 
kiti. Vien tik per šių me
tų pusmetį buvo organizuo
ta 680 ekskursijų po Lietu
vą, Latviją, Lenkiją, Estiją. 
Kaukazą, Krymą ir kitas 
vietas. Jose dalyvavo 18,- 
470 žmonių.

Mėgstamos laidos
Kolūkinio kaimo žmonės 

labai mėgsta Šiaulių rajono 
radijo studijos laidas, ku
rios t ran si i u o j a m o s du 
kartus savaitėje. Jų metu 
išgirsite įdomių informaci
jų iš rajono gyvenimo, 
naujienas iš gamybos barų, 
pasakoj i m u s pedagoginė
mis, ateistinėmis temomis 
ir kt.

Išvykos į užsienį
Kiekvieneriais metais ne 

tik iš respublikos, bet ir iš 
Šiaulių rajono kolūkiečiai 
vaažinėja į broliškas šalis 
pasisvečiuoti. Štai šiais 
metais Kalinino vardo bri- 
gadi n i n k a s P. Lisauskas, 
“Tarybų Lietuvos” kolūkio 
pirmininkas A. Šleževičius 
keliavo po Jugoslaviją, “Ta
rybinės žemės” kolūkio 
kolūkietė V. Ž i 1 a i t y t ė ir 
Meškuičių kaimo ligoninės 
gydytoja M. Gerdaitytė po 
Lenkiją, o “Tarybinio arto
jo” kolūkio kolūkietė N. 
Pociūtė po Čekoslovakiją.
Apdovanojimai geriausiems

Šiaulių rajono aktų salė
je įvyko didelis, iškilmin
gas žemdirbių susirinkimas. 
Jiems buvo įteikti vyriau- 
svbiniai apdovanojimai: or
dinai, medaliai. Po to įvy
ko kone ertas, iškilmingi 
pietūs.

A. Poškus

TIK NERIMAS PAIJKS 
ŠIRDY

Mes ėjome gatve. Tylėjom. 
Tu, prisiglaudus prie peties, 
Akis slėpei nuo šalto vėjo, 
O snaigės suposi, byrėjo, 
Mirgėjo 
Žiburiuos nakties.
Sunku man buvo patikėti, 
Kad nepristigsim šilumos 
Taip žengdami gatve iš lėto, 
Kad tu žadi mane mylėti 
Ir nebijot šaltos žiemos...
Ir ateity abu keliausim, 
Tik nerimas paliks širdy, 
Ir snaigėms krintant 

pasiklausim,
Ar žiburėliai neišblauso, 
Ar jų liepsna 
Tebėr skaidri.

Jonas Lapašinskas
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Pranas Stiklius ......

Nuo “Šešupes bangų” iki pasaulines garbes
TREČIAS FRONTAS

—rašytojų aktyvistų literatūros gazieta—
Taip turėjo vadintis naujas leidinys, 

sukėlęs daug triukšmo ir išvaręs gilią 
vagą literatūros dirvonuose.

Rinkimo /darbas jau ėjo į pabaigą ir 
reikėjo pradėti ruoštis laužyti į pusla
pius.

Su jaunaisiais redaktoriais labai grei
tai susipažinau ir net susidraugavau, nes 
kaip tik man teko tvarkyti technišką ga- 
zietos rinkimo ir laužymo darbą.

Drauge aptariant leidinio apipavidali
nimą, mūsų nuomonės sutapo ta pras
me, kad jis ne vien turiniu, bet ir savo 
išorine išvaizda išsiskirtų iš kitų leidi
nių. Dėl to bendrom pastangom ieško
jom naujų formų ir būdų surenkant 
antraštes, laužant tekstą ir derinant 
puslapį prie puslapio.

Bendras darbas beruošiant gazietos iš
leidimą mus taip suartino, kad, kai 
ėmėm laužyti pirmąjį numerį, man atro
dė lyg mes būtume jau nuo kažin kada 
pažįstami.

—Kodėl toks pavadinimas, Trečias 
frontas, ką jis turi reikšti, — kartą pa
klausiau.

Venclova ėmėsi rimtai man aiškinti 
apie du pirmuosius, esą buvęs Donelai
tis, Valančius, Daukantas, Baranaus
kas, Maironis, Gira ir jų amžininkai, o 
dabar... Bet Cvirka jį nutraukė:

—Ką tu čia su juo taip... Tegul sa
vo kąsnį jis pats sukramto!

Ir, kreipdamasis į mane:
—Štai, čia mūsų manifestas parašy

tas. Kai iš jo padarysi čielą gazietos
. puslapį, tada tau bus viskas aišku.

Viso manifesto buvo tik siaura skilte
lė, surinkta paprastu korpusu, apie 30 
eilučių.

—Iš jo nė pusės puslapio nebus,—sa
kau,—kaip gi čia padaryti puslapį?

— Nesirūpink, — sako Cvirka,.— mes 
tau padėsim savo protingais patarimais!

Kai visi trys ėmėm dirbti, tai iš mani
festo pasidarė ne vienas, bet pilni trys 
puslapiai. Ir tai buvo darbas, kokio iki 
tolei dar nebuvau dirbęs. Jie abudu sekė 
mano darbą ir reikalavo, kad beveik 
kiekvienas manifesto žodis būtų suren
kamas skirtingu šriftu. ! Mes atsidėję 
kruopščiai derinom ir taikėm visus šrif
tus, kokie tik radosi spaustuvėje, po ke
lis kartus perrinkdami ištisas eilutes 
skirtingom raidėm, kol sukūrėm tai, ko 
mums reikėjo. Išėjo savotiškas taiko
mosios grafikos šedevrėlis, kuriuo mes 
visi buvom patenkinti. Ir man visai ne
buvo gaila sugaišto laiko, nors spaus
tuvės vedėjas mane puldinėjo:

—Ar tau kitų darbų spaustuvėje nė
ra, kad visą laiką tik su tuo vienu ter- 
liojiesi, ar jie čia tave kuo apžavėjo, 
ar ką!

Truputis charakteristikos
“Trečią frontą” belaužant, spaustu

vėje pasidarydavo lyg koks turgus. Į 
rinkyklą sueidavo gazietos bendradar
biai su savo draugais, norėdavo pamaty
ti savo eilėraščius ar straipsnius kaip 
jie atrodo surinkti, kokiom raidėm su
rinktos antraštės, kuriame puslapyje de
dami. Kiekvienas reikšdavo savo pagei
davimus, duodavo patarimus ir sumany
mus kaip geriau tvarkyti medžiagą ir 
čia pat imdavo iš naujo pertaisinėti ko
rektūrose savo kūrybą.

Pritrūkęs kantrybės A. Venclova, kaip 
redaktorius, tardavo savo lemiamą žo
dį, o kai kada net paprašydavo įkyrėju
sius “padėjėjus” iš spaustuvės išsivaikš
čioti. Pats būdavo labai tvarkingas, sa
vo rankraščius spaudai visuomet paruoš
davo taip, kad korektūrose nebuvo rei
kalingi jokie pataisymai. To paties rei
kalaudavo ir iš kitų.

Visą gazietos apipavidalinimą tvarkė 
pats Venclova ir mane visuomet stebin
davo jo išradingumas ir sugebėjimas, 
laužant puslapius, kiekvienam jų suteik
ti vis naujas ir įdomias formas.

Pirmame “TF” numeryje buvo įdėta 
A. Venclovos naujai parašyta apysaka 
“Žmogus tarp piūklų” iš lentpjūvės dar
bininkų gyvenimo. Bet pačią įdomiausią 
vietą toje apysakoje cenzūra nubraukė ir 
autoriui įtik beliko išbrauktoje vietoje 
įdėti tokį paaiškinimą: “Apysakos tęsi
nys dabar negali būti spausdinamas, bet 
kada nors jis bus išspausdintas.” Vėliau 
Kaune buvo netgi. panašus įvykis, koks 
pavaizduotas toje apysakoje, kai lentpiū-

Juozas Baltušis

Mūsų meilė—Tarybųi Lietuvai
vės darbininkas Kranauskas, atleistas iš 
darbo, nušovė savo šeimininką—lentpiū- 
vės savininką Kamberį ir pats nusišovė, 
o paskui įvyko labai triukšmingos Kra- 
nausko laidotuvės.

A. Venclovai būdingas rimto veido są
mojus. Pavyzdžiui, vienoj vietoj cenzū
rai išbraukus keletą eilučių, į pasidariu
sią tuščią vietą jis rimtu veidu įrašo: 
“Prie gero jovalo lovio—ir kiaulė dažnai 
būna idealiste.”

Tokiu sąmojum A. Venclova būdavo 
nepalyginamas, kai rašydavo savo pa
stabas pav., “Stilizacija aukštyn kojom,” 
arba “Snobai slapstosi už pompastikos.”

Dar kelios atsiminimų detalės
Šie atsiminimai daugiau liečia “Trečio 

fronto” pirmojo numerio paruošimo ap
linkybes, kurios tuomet naujais įspū
džiais mane paveikė ir atmintyje paliko 
gilesnį pėdsaką.

Iš svarbesnių įvykių dar atsimenu, 
kaip Venclova ir Cvirka, tik ką iš katali
kų “pagrobę,” į spaustuvę atsivedė Salo
mėją Nėrį. Visi trys atrodė nepaprastai 
susijaudinę. Aš nustebęs į juos žiūrėjau 
ir nedrįsau paklausti, kas atsitiko. Pa
menu Salomėjos perkūniškai blizgančias 
akis ir liepsnojantį veidą. Niekaip nega
lėjau patikėti, kad toji, iš pirmo pama
tymo kukli mergina, gaJėtų itaip atrody
ti. Tik vieną akymirką trukęs vaizdas 
išliko mano atmintyje iki dabar.

Pamenu ir tuo laiku išgarsėjusią “Tr. 
fronto”. ankietą, kurią redakcija buvo 
išsiuntinėjusi pažįstamiem žmonėms, 
kad jie pasisakytų dėl trečiafrontininkų 
literatūrinės krypties. Surinkęs atsaky
mus, Venclova su niekinančiu pasitenki
nimu sakė, kad žinomas turtuolis ir di
delis biznierius Lapenas į pirmąjį auklė
tos klausimą—ar skaitai “Trečią frontą,” 
atsakė — neskaitau.

—Tokiu atsakymu Lapenas manęs nė 
kiek nenustebino, — pasakė Venclova 
mums, kurie piktinomės tokiu Lapėno 
nekultūringumu: — Reikėtų stebėtis, jei
gu jis būtų atsakęs—skaitau.

“Trečio fronto” sulikvidavimas
Rašytojų aktyvistų literatūros gazie- 

ta “Trečias frontas” pasirodė pačių tam
siausių reakcijos jėgų siautėjimo metu ir, 
nors neilgai išsilaikė, vis dėlto atliko la
bai didelį ir svarbų kultūrinį darbą.

Nors oficialioji spauda ir labai neap
kentė trečiafrontininkų, bet buvo pri
versta skaitytis su jais kaip su didele ir 
rimta jėga.

Valdančioji klasė, neturėdama kitokių 
priemonių atsispirti prieš “Trečią fron
tą,” panaudojo cenzūrą. Rankraščių 
cenzūruoti nepriimdavo, reikalaudavo, 
kad būtų spaustuvėje surinkta, iškorek- 
tuota ir galutinai paruošta spaudai. 
Taip paruoštą tekstą išbraukdama, cen
zūra padarydavo leidėjams didelių nuo
stolių, kurių neturtingi studentai ilgai 
pakelti negalėtų. Galų gale cenzūra 
ėmė braukti iš “Trečio fronto” beveik 
viską iš eilės.

Tai buvo 6-7-asis (dvigubas) numeris, 
kurį A. Venclova parsinešęs iš cenzūros 
su apmaudu trenkė ant stalo. Visi pus
lapiai buvo išbraukti raudonu cenzoriaus 
pieštuku. Pasidarė aišku, kad toliau 
“Trečią frontą” leisti nebus galima.

Mes, spaustuvės darbininkai, nesiklau
sę nė vedėjo, nešėm paruoštus spaudai 
puslapius į mašiną ir atspaudėm po ke
lis egzempliorius, kuriuos įteikėm A. 
Venclovai, padarydami jam, kaip “Trečio 
fronto” redaktoriui, paskutinį patarna
vimą.
Kaunas, 1965 XII. 7.

Liepos 21-oji...
Tarybų Lietuvos gimimo 

diena.
Šiemet jos garbei neįvy

ko įspūdinga Dainų šventė 
ir šaunios iškilmės, kokios 
vyko pernai, minint Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
dvidešimt penkerių metų 
jubiliejų. Šiemet liepos 21- 
oji—eilinės istorinio įvykio 
metinės. Tačiau nuo to ši 
diena netampa nė kiek ma
žiau reikšminga ar mažiau 
brangi kiekvienam doram 
lietuviui, gyvenančiam gim
tojoje savo tėvų žemėje ar
ba likimo nublokštam toli 
nuo tėvynės ir tik iš tolo 
stebinčiam savojo krašto 
raidą.

Geografiniai atstumai ne
skaldo šeimų ir tautų. Skal
do klasiniai ir luominiai su
sikirtimai. Buržuazijos val
dymo metais mes stovėjome 
frontas prieš frontą su 
išnaudotojų klase, nors vie
ni ir kiti buvome lietuviai,
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Po darbo į Neries pašlaites

Juozas Baltušis
kalbėjome viena kalba, gy
venome vienoje žemėje, 
gimtojoje Lietuvoje. O štai 
sunkiųjų išbandymų metais, 
kai Lietuvą užplūdo hitleri
nės gaujos ir lietuvių tau
tai grėsė pilno išnaikinimo 
pavojus, visi tikrieji Lietu
vos patriotai — pažangieji 
Amerikos, Anglijos, Kana
dos ir kitų kraštų lietuviai 
—ištiesė mums moralinės ir 
materialinės pagalbos ran
ką, gyveno su mumis vieno
mis mintimis ir vienais 
jausmais.

Peržvelgdami mūsų gim
tojo krašto kelią, nueitą per 
dvidešimt šešerius tarybi
nės santvarkos metus, karš
tai džiaugiamės dėl jo lai
mėjimų įvairiuose gyvenimo 
baruose ir sunkiai išgyve
name trūkumus bei nepri
teklius, kurių, deja, dar 
pasitaiko mūsų respublikos 
gyvenime ir kuriuos gal ir 
ne visuomet sekasi greitai 
įveikti. Tarybų Lietuvos 
džiaugsmai ir sunkumai, jos 
laimėjimai, visas jos gyve
nimas — štai kas jungia į 
vieną šeimą visus doruosius 
lietuvius, tikrus savo tėvy
nės patriotus.

Tačiau po visą pasaulį 
išblaškytų lietuvių tarpe 
girdėti ir kitokių balsų. 
Betarpiškai ne sykį susidur
davau su jais, lankydama
sis Jungtinėse Am e r i k o s 
Valstijose, susitikdamas su 
įvairios padėties ir įvairios 
pasaulėžiūros lietuviais.

“Mes, — sakydavo jie, — 
esame patriotai, net karš
tesni už jus, mylime ir 
branginame tėvynę Lietuvą, 
giliai jaudinamos dėl jos li
kimo; tiktai mes ne su šita 
Lietuva, o su kita, na, ta... 
be komunistų!” Jeigu ne 
komunistai, girdi, lietuviai 
visi be "išimties rastų dabar 
bendrą kalbą ir bendrus 
idealus. Panašūs balsai 

kaip dvidešimti 
tada girdėjome 
kad Lietuva

kartas nuo karto pasigirsta 
ir dabar. Juos skelbia re
akcinės lietuvių išeivijos 
dalis, “vaduotojų” spauda, 
taip kalba patys “vaduoto
jai” įvairiomis progomis ir 
įvairiose vietose. ' Tarybų 
Lietuvos priešai skelbia, 
kad, esą, komunistai—svar
biausieji visokio blogio ne
šėjai Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Dar daugiau. Komu
nistai, esą, jėga pasigrobę 
valdžią Lietuvoje, jie — ne
teisėti jos šeimininkai, įstū
mę lietuvių tautą į nacio
nalinio vystymosi sutemas.

Apie komunistų valdžios 
Lietuvoje teisėtumą ar ne
teisėtumą daug kalbėti ne
tenka. 1940 metų vasarą, 
per rinkimus į Liaudies 
Seimą, lietuvių tauta pa
reiškė, kaip ji nori tvar
kyti savo gyvenimą — su 
komunistais ar be komu
nistų. Ir pareiškė taip aiš
kiai, kad bet kokioms dis
kusijoms nebėra mažiausio 
pagrindo. Pritarimą Ko
munistų partijos politikai 
ji ir vėliau ne kartą ryškiai 
parodė.

Lieka tad pakalbėti apie 
tą “kitą” Lietuvą, kokią 
sapnuote sapnuoja “vaduo
tojai.”

Kaip žinoma, jinai jau 
buvo, toji “kita” Lietuva— 
Lietuva be komunistų vado
vavimo.

Daugiau 
metų mes 
aiškinimus, 
laisva ir nepriklau soma, 
gyvena suvereninės valsty
bės pilnateisį ir pilnavertį 
gyvenimą. O tuo pačiu me
tu Lietuva buvo valstybė be 
istorinės sostinės Vilniaus, 
kurią laikė atplėšusi ponų 
Lenkija; pagal pirmą hitle
rinės Vokietijos reikalavi
mą buvo priversta atiduoti 
vienintelį savo jūrų uostą 
Klaipėdą; ne tik neišsaugo
jo savo lietuviškų žemių, 
bet negalėjo net auginti 
bekonų ir žąsų be didžiųjų 
Vakarų, Europos valstybių 
leidimo ir nurodymų.

O ką mes matome dabar
tinėje Lietuvoje? Pirmą 
kartą po daugelio dešimt
mečių Lietuvos ribose susi
jungė visos lietuviškos že
mės. Istorinėje Lietuvos 
sostinėje, Gedimino bokšte, 
plevėsuoja Tarybų Lietuvos 
trispalvė. Visos Lietuvos 
gyvenimas tvarkomas lietu
vių tautos interesais, bro
liškų tarybinių respublikų 
sandraugos interesais—tos 
sandraugos, kurios dėka 
Lietuva tapo klestinčia pra
monine respublika su aukš
tai išvystytu žemės ūkiu, 
yra saugi nuo bet kokių ne
tikėtumų, rami dėl savo at
eities.

Buržuazijai valdant, mums 
buvo įrodinėjama, kad ne
priklausomoje Lie t u v o j e 
klesti žmonių laimė ir gero
vė, joje nėra antagonistinio 
klasinio susiskirstymo, pa
siekta visiška lietuvių tau
tos vienybė. Ir tuo pačiu 
metu prie valdžios vairo 
stovėjo kapitalistai, dvari
ninkai ir buožės, sugrūdę į 
kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas doriausius ir tau
riausius lietuvių tautos sū
nus ir dukteris, kovojusius 
dėl darbo žmonių Jaimės ir 
šviesesnės ateities.. Tūks
tančiai valstiečių ūkių bu
vo išvaržomi už skolas, de
šimtys tūkstančių stipriau
sių ir energingiausių Lietu
vos vaikinų ir merginų pri

or- 
ko-

versti palikti gimtąją tėvų 
žemę, ieškotis duonos kąs
nio svetur.

Mums buvo įrodinėjama, 
kad Lietuvoje itin sėkmin
gai vystomas mokslas. Ir 
tuo pačiu metu Lietuva bu
vo mažaraščių kraštas, ofi- 
ciozinei spaudai šaukiant, 
kad reikia apriboti mokinių 
skaičių mokyklose, kur tu
rėtų mokytis tik pasiturin
čiųjų vaikai, nes Lietuvai 
gresiąs rimtas inteligenti
jos pertekliaus pavojus... 
Mums įrodinėjo, kad Lietu
voje klesti kultūra, nema
tytais tempais vystosi lite
ratūra ir menas. O gyve
nimo tikrovė rodė, kad nė 
vienas rašytojas, dailinin
kas ar muzikas negalėda
vo pragyventi iš savo kū
rybinio darbo; knygų tira
žai buvo labai menki; viso
je Lietuvoje teturėjome vos 
du teatrus; dailininkų paro
dos ruoštos rėčiaus i o m i s 
progomis; -simfoniniai 
kestrai ir kitokie meno 
lektyvai, vos tik spėję su
siorganizuoti, iširdavo dėl 
finansinių sunkumų, ir t. t.

Tokia buvo “kita” Lietu
va. Lietuva be komunistų.

—Ne, mes vis tiek esame 
karštesni Lietuvos patrio
tai, negu jūs, komunistai,— 
sako mums įvairūs “vaduo
tojai.”

Į žodį “komunistai” jie 
įdeda visą savo įniršį prieš 
Tarybų Lietuvą, visą nea
pykantą mūsų krašto, darbo 
žmonių laimėjimams, visą 
nusivylimo kartumą, kad 
užkirstas jiems kelias iš
naudoti taip jų “karštai 
mylimus” brolius lietuvius.

“—Jūs—komunistai!”
Taip, mes — komunistai. 

Ir kas toliau? Kas gi to
liau?

Bloga tai, kad mes ko
munistai? Ar gera?

Mes—komunistai, ir visa 
lietuvių tauta, visi respub
likos darbo žmonės šiandien 
telkiasi apie Ko m u n i s t ų 
partiją. Seniai užmirštas 
lietuvių tautos antagonisti
nis klasinis ir luominis su
siskaldymas, susifor m a v o 
vienalytė lietuvių liaudis.

Dabar Lietuvos žmonės 
nėra priversti ieškotis savo 
dalios už jūrų. Kiekvienam 
dorai dirbančiam lietuviui 
tėviškės padangėje pakan
kamai vietos, duonos ir lai
mės.

Mes—komunistai, ir Lie
tuva žinoma pasaulyje ne 
kaip didžiųjų Vakarų Euro
pos valstybių paga 1 b i n i s 
daržas, o kaip aukštos tech
nikos ir kultūros kraštas, 
eksportuojantis įvairius sa
vo gaminius į platųjį pa
saulį. .

Mes—komunistai, ir šian
dien Lietuvoje mokosi kiek
vienas ketvirtas žmogus; 
aukštojo mokslo įstaigos 
per metus išleidžia kvalifi
kuotų specialistų daugiau, 
negu jų buvo paruošta per 
visą buržuazzijos viešpata
vimo laiką. Bepročiu būtų 
palaikytas Lietuvoje kiek
vienas, kas prabiltų šian
dien apie inteligentijos per
teklių ! šimtatūkstantiniais 
tiražais išeina laikraščiai ir 
'žurhalai, dešimtimis tūks- 
tanęių — kiekviena, knyga. 
Vis naujos lietuvių rašyto
jų knygos verčiamos į de
šimtis užsienio kalbų. Lie
tuvių dailininkų parodos 
ruošiamos ne vien Lietuvo
je, kitose tarybinėse res
publikose, bet ir didžiau
siuose Europos kultūros 

centruose. Lietuvių kompo
zitorių kūriniai šiandien 
skamba daugelyje pasaulio 
teatrų scenų, o lietuvių mu
zikiniai kolektyvai laimi 
pirmąsias vietas tarptauti
niuose festivaliuose ir pan.

Taip, mes— komunistai, 
ir Lietuvoje pasiektas di
džiausias laimėjimas, kokio 
nepasiekė jokia kita san
tvarka, jokios kitos parti
jos: išugdytas ir suformuo
tas naujas žmogus. Ne bau- < 
džiauninkų palikuonis, ne 
darbo vergas, prislėgtas ne
sibaigiančių rūpesčių ir ne
rimo dėl rytdienos, žengia 
šiandien Lietuvos laukais ir 
miestais, o pilnateisis savo 
gyvenimo šeimininkas, ku
pinas orumo, nepalenkiamo 
ryžtingumo žmogus. J i s 
drąsiai žvelgia į priekį, jis 
nesilenkia jokiems ponams 
darbdaviams, jis pasitiki 
savo jėgomis, savo liaudimi.

Taip, mes—komunistai.
Ir būtent dėl to šiandien, 

minint Tarybų Lietuvos dvi
dešimt šeštąsias metines, 
visų dorųjų lietuvių žvilgs
niai ir širdys krypsta į sa
vo motiną tėvynę Lietuvą. 
Kiekvienas jų žino: vienos 
žmonių kartos laikotarpiu 
Lietuva pasiekė tokio išsi
vystymo, taip pakilo ekono
miškai ir kultūriškai, kai]) 
ji nekilo ir nesivystė jokiais 
šimtmečiais praeityje.

Jai dar daug reikia pada
ryti, tėvynei Lietuvai. To
liau augs jos miestai ir pra
monės centrai, naujos mo
kyklos ir aukštojo mokslo 
įstaigos atvers savo duris 
naujoms žmonių kartoms, 
mokslininkai, rašytojai, dai
lininkai, kompozitoriai ir 
kitų meno šakų darbuotojai 
kurs naujas vertybes. To
liau žengs klestėjimo keliu 
Tarybų Lietuva, kurią gau
bia visų doru lietuviu mei
lė!

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

United JA Co. darbinin
kai išstreikavo 30 dienų ir 
laimėjo trejiems metams 
kontraktą ir visus unijos 
reikalavimus.

—o—
Olin Co. (Winchester 

Arms Co.) unija reikalavo 
pagerinti darbo valandas ir 
atnaujinti kontraktą 3 me
tams. Kompanija turėjo su
tikti — išpildė darbininkų 
reikalavimus.

—o—
New Havene lankosi mū

sų gera draugė Biruta Vik- 
šrienė, kuri apleido mūsų 
koloniją ir apsigyveno Mia
mi, Florida. Biruta suteikė 
daug naujienų apie Miamio 
darbininkų veikimą ir jų 
pasiekimus.

—o—
Jonas Petkus dar laiko

mas veteranų ligoninėje. 
Gydytojas sako, kad Jonas 
negali vienas gyventi, būti
na turėti prižiuro va. Tai 
nėra žinios kas bus toliau 
su mūsų Jonu.

—o—
ir Alena Šoliunai

Conn, valstijoje.
pirmiau gyveno

Jonas 
lankėsi 
Šoliunai 
New Havene. Prieš apie 3 
metus apsigyveno St. Pe
tersburg, Fla., ir giria sa
vo apsistojimo vietą. Gai
la, kad neturėjau progos 
susitikti tuos malonius pra
eities draugus.

J. Kunca

Hauterive, Kanada.—Que- 
beco provin c i j o j e strei
kuoja 4,500 hydroelektrinės 
projekto darbininkų. Rei
kalauja algų pakėlimo.
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WORCESTER, MASS
Reikale spaudos pikniko 

rugpiūčio 21 dieną
Tradiciniai per eilę metų 

spaudos piknikuose Massa
chusetts valstijos Moterų 
sąryšio vadovybėje būna 
paruošti visokių parinktų 
valgių stalai, kuriais sma
giai pasinaudoja suvažiavu
si publika. Vykdant rude
ninius piknikus Worceste- 
ryje tas nebuvo praktikuo
jama.

Bet praėjusiame meninin
kų ir Moterų sąryšio bend
rame piknike liepos 31-ą 
buvo paruoštas stalas ir 
publika tai įvertino. Drau
gės pavyzdingai jį tvarkė 
ir paslauga buvo šilta, 
draugiška. Todėl:

Vardan rugpiūčio 21 d. 
pikniko rengimo komisijos 
prašau drauges atvykstant 
į pikniką atvežti skanėstų 
tiek, kiek ir kokių prašmat
niau sumanysit. O mes, 
worcesterietes, irgi gero
kai prie valgių stalo prisi
dėsime.

Iki pasimatymo piknike!

Buvo gražus menininkų ir 
moterų rengtas piknikas
Liepos 31-ą Meno Sąjun

gos apskritis ir Moterų są- 
ryšys bendrai surengė gra
žų didelį pikniką Olympia 
Parke. Tikslas buvo prisi
minti LTSR 25 metų sukak
ties jubiliejinę dainų šven
tę, įvykusią 1965 metų lie
jies mėnesį Vilniuje, kur 
dalyvavo ir amerikiečiai lie
tuviai dainininkai.

Neužmirštamos viešnagės 
prisiminimui buvo šiam pik
nikui sudaryta dainų pro
grama, kurios atlikime da
lyvavo New Yorko Aido I 
choro Moterų kvartetas,' 
Viktoras Beckeris, Jonas 
Grybas, vadovybėj Mildos 
Stensler; Hartfordo Lais
vės cho ras, vad. Wilma 
Hollis; Montello Vyrų Dai
lės grupė, vadovybėj Alber
to Potsaus; Worcesterio 
Aido choro Moterų duetas 
—Irena Janulienė ir Helen 
Smith
Dirveliene, Albinas Dauk- 
šys ir Jonas Sabaliauskas, 
jiems talkininkavo Aido 
choro mokytojas Jonas Dir- 
velis smuiku ir Helen Smith 
pianu.

Atsižvelgiant į tai, kad 
paroda ir piknikas rengta 
labai trumpu laiku, ir pa
rodą laikome gerai pavyku
sią; ji buvo vertingesnė, 
įdomesnė negu tikėtasi. 
Eksponuota didelis rinki
nys knygų — poezijos, mu
zikos, tapybos, nuotraukų, 
gamtovaizdžių, audinių, 
inform a c i n i ų daiktavaiz- 
džių, audinių, gintaro.

Radosi norinčių šį tą pa
sipirkti. Bet, deja, niekas 
nebuvo pardavimui. Išduo
ta kiek knygų pasiskaity
mui, ir gerokai mažų in
formacinių dalykėlių išda
linta.

ir trio Ona

' Moterų sąryšio paruoštas 
moterų stalas buvo vestu- 
viškai apkrautas skanės
tais, pastangiai tvarkomas. 
Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja visom s drau
gėms, kurios rūpinosi stalu 
ir dovanų išleidimo reika
lais. Pilnesnį apie jas pra
nešimą pateikė korespon
dentė E. Repšienė.

Širdingas ačiū New Yor- 
ko, Hartfordo, Montello ir 
Worcesterio dainininkams 
už programos atlikimą, ir 
vietiniams darbinink a m s.

Laiškas iš Kalifornijos
J. Jaskevičius, V.

Petkūnas, A.
M. Šiupėnienė,

Dirbo: 
Žitkus, 
Trakimas,
A. Vasilienė, K. Sabaliaus
kienė, M. Žalimienė, A. Dū- 
donienė, L. Ausiejienė, M1. 
Jucienė, M. Meškienė, B. 
Kuliešienė. Jūsų visų šir
dinga talka padarė šį mū
sų pikniką pašekmingu, įdo
miu. Ačiū!

M. O. Sukackiene 
•LMS 2-osios apskr. 
sekretorė

Nauji Tarybą Sąjungos 
prekybos laivai

Washingtonas. — Pagal 
knygą “World Ships on Or
der,” tai Tarybų Sąjunga 
jau užima trečiąją vietą 
pasaulyje prekybos laivyno 
dydyje. Ji namie ir užsie
nyje statanti dar 97 laivus 
po 15,000 tonų įtalpos.

Knygoje sako, kad dabar 
TSRS turi 424 prekybos lai
vus 4,112,000 tonų ir 122 
naftolaivius 1,909,600 tonų.

Statomi laivai dar suda
rys 1,500,000 tonų įtalpos.

Saigonas.—Amerikos lėk
tuvai vėl bombardavo Hai- 
phongo apylinkę. Sakoma, 
kad nė vienas lėktuvas ne
buvo nukirstas.

Dėl Tarybų Sąjungos žvejų 
sukėlė sensacijas

Keletas Tarybų Sąjungos 
žvejų laivų atplaukė p r o 
Alaską ir Kanadą ir žve
jojo tarptautiniuose Paci
fiko vandenyse.

Kada žvejų laivai pasiro
dė netoli JAV, Washingto- 
no, Oregono ir šiaurinės 
Kalifornijos valstijų, ko
mercinių laikraščių laikraš
tininkai ir politikieriai su
kėlė sensacijas.

Vieni rėkė, kad d a b a r 
išgaudys pačias mažiau
sias, skaniausias žuvis, ki
ti kumščiomis grasindami 
rėkė, kad dabar išgaudys 
pačias didžiausias žuvis — 
Amerikos žmonėms neliks, 
girdi, badausime!

Pagaliau žvejai pasirodė 
netoli San Francisco. San 
Francisco miestas pasauli
niai garsus, todėl ir laik
raštininkai, ir politikieriai 
čia su “geresnėmis” galvo
mis.. Jie pradėjo spėlioti: 
Vieni sakė, kad “Russians” 
nežvejoju, bet ieško marių 
dugne gelmių, kuriose jų 
submarinai atplaukę galėtų 
pasislėpti. Kiti sakė, kad 
“Russians” nuleidinėja elek
troniškus instrumentus ma
rių dugne, kurie užregist
ruos Maskvoje kiekvieną 
pasijudinusį iš San Fran- '

Worcester, Mass.

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS 
Su Šaunia Dainų Programa 

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 Augusi
Pradžia 1-mą vai. dieną

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
“Laisvės” kolektyvą atstovaus

Rojus Mizara
DAINUOS HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Taipgi Worcesterio Dainininkai

J. Sabaliauskas, tenoras Ona Dirveliene, sopranas

Helen Smith, altas Irene Janulis, sopranas

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 
gražiame parke, tyrame ore. Čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

Rengėjai

cisco. Dar kiti sakė, kad 
“Russians” sudeda kabe
lius marių dugne, prie ku
rių prikabinės atomines 
bombas, atvežtas submari- 
nais. Girdi, mes negalėsi
me nė kojos iškelti iš San 
Francisco.

Pagaliau vieno žvejų lai
vo kapitonas atsiš a u k ė į 
San Francisco uosto virši
ninkus, prašė, kad leistų 
vienam laivui prisiglausti 
uoste, nes laivo motoras su
gedo, smarkiai banguojan
čiame Pacifiko vandenyne 
veik neįmanoma sutaisyti. 
Mūsų laikraštininkai ir po
litikieriai suūžė, kaip bitės 
avilyje. Girdi, prašymo 
negalima priimti, — įsilei
sime į uostą, visam mies
tui gali būti “kaput.”

Mūsų politikieriai statė 
sau klausimą, ką dabar da- 
ryti?

Pagaliau atsikreipė į šios 
apygardos apsigynimo ko- 
mandierių patarimo. Ko- 
mandierius patarė pareika
lauti laivo kapitoną kad vis
ką iškrautų iš laivo.

Mūsų laikraštininkai su
šuko: Ot koks “smart” mū
sų komandierius! Dabar 
žinosime: Jei jie viską iš
kraus iš laivo—motoras su
gedęs; o jei nekraus — jie 
tik norėjo įsiprašyti į mū
sų uostą.

Pasakyta mūsų “Coast 
Guard” (pakraščių sargy
bos) komandieriui, kad pa
siųstų laivą ir iš ’arti ste
bėtų, ar iš laivo įgula iš- 
kraustoma, kaip reikalauta. 
Stebėtojai ir vieną ir kitą 
dieną praneša, k a d viskąs 
iškraunama į kitą laivą, 
tuščias.

Bet tuojau mūsų laikraš
tininkai ir politikieriai pra
dėjo kelti lermą, kad to dar 
neužtenk. Girdi, “Russians 
are tricky,” gal dar tame 
laive jie paliko kur nors 
“pakasą šuniuką.” Esą, 
turime pasiųsti savo eks
pertus, kad apžiūrėtų, ar 
tikrai motoras sugedęs.

Iš visų komercinių laik
raščių tik vienas
Francisco Chronicle” veda
majame (ditoriale) para
šė, kad toks elgesys būtų 

i prieštaraujantis tarp tau ti- 
I nių vandenynų sutarčiai ir 
žeminantis mus pačius. Ta
me editoriale rašė dar: “Jei 
mūsų laivas sugestų arti

KRISLAI
(Tąsa iš i-mo pusi.) 

pasistengia, kad jų kūryba 
susilauktų pripažinimo gimta
jame krašte.

Nei iš šio, nei iš to Bronius 
Raila Clevelando smetoninin- 
kų “Dirvoje” (rugp. 3 d.) 
biauriai išplūdo lietuvių tau
tos žymųjį sūnų ir veikėją 
Justą Paleckį. Jis esąs ir “dik
tatorių batlaižys”, ir “silpnos 
valios” ir “tuščiaviduris” ir 
dar kitoks.

Jis net bara Gliaudą, ko
dėl jis savo veikale “Agoni
ja” neišniekino Paleckio ir jo 
žmonos Genovaitės.

Kas tam Railai 
Ar jau visiškai 
iš.. ?

pasidarė ? 
išsikraustė

Genovaitei 
iš

širdingai ačiū 
Paleckienei. Ji man net 
Palangos prisiuntė stambią, 
penkių šimtų puslapių, vėliau
sią įžymiojo lietuvių tautos 
rašytojo Antano Venclovos 
knygą “Jaunystės atradimas”. 
Beveik nepaleidęs iš rankų 
perskaičiau. Skaitosi labai 
lengvai. Tai beveik išimtinai 
autoriaus atsiminimai iš stu
dentavimo laikų.

Pratarmėje Venclova sako: 
“Ši knyga yra lyg ir “Pava
sario upės” tęsinys... Ir vie
ną, ir kitą knygą rašiau, į 
praeities įvykius ir žmones 
stengdamasis žiūrėti ne šios 
dienos, bet vaizduojamojo 
meto žvilgsniu...”

Ir šio dėsnio autorius griež
tai laikosi. Pav., jis labai gra
žiai kalba apie Bronių Railą 
ir Juozą Tysliavą, kaip su 

[jais susiėjo į pažintį, kokį jie 
įspūdį ir poveikį į mūsų jau
ną studentą darė ir tt., nepa
minėdamas, kur vėliau jie nu
važiavo, į ką pavirto ir tt.

Kurie skaitėme “Pavasario 
upė”, laukėme šio veikalo. 
Autorius mūsų nesuvylė. - .

Neabejoju, jog “Jaunystės 
atradimas” turės didelio pasi
sekimo ne tik Lietuvoje, bet 
ir išeivijoje.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male

1 - ■ - --------------- ------------- --

Help Wanted Male

“San

Pakelė plieno kainą, 
pakils visos kainos
Washingtonas. — Viena 

po kitos didžiosios plieno 
išdirbystės korpo racijos 
pakėlė savo produktų kai
nas, pakėlė gerokai — nuo 
3 iki 6 dolerių ant tonos. 
O tai reiškia, kad dabar 
pradės kilti visų produktų 
kainos. Maisto kainos jau 
net pralenkė plieno kainos 
pakilimą. Pakils drabužiai, 
avalai ir visos kitos gyve
nimo reikmenys. Pasunkės 
varguomenės gyvenimas.

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift 
plant loc. CROWN 
2121 Wheatsheaf lane.

work. N. E. 
PRODUCTS, 
PI 4-4452.

(60-66)

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

Able

2121

to work shift work.
N. E. plant location
CROWN PRODUCTS 

Whcatshcaf Lane, PI 4-4452.
(60-66)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter & IBM trans
criber. Knowledge general office 
outline. N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS, 
2121 Whcatshcaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

WANTED. 6 front makers. 4 skirt 
makers, 2 closers, 2 zipper setters 
to work in modern air-conditioned 
factory. LEE RICHARDS INC., 
1208 Race St., 4th fl., Att.: Mr. 
Brodsky. (55-61)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

elec. typewriter& IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Whcatshcaf lane. PI 4-4452. 
Phila. (60-66)

HOUSEKEEPER.—Live in. Own 
room, and TV, good salary 5^ days. 
Care of 2 girls age 9 and 10. Good 
references, permanent. Age 30 yrs 
not over 50 yrs. CA 4-1112. If no 
answer, call VI 8-6997.

(60-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, use 
elec, typwriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE Plant loc. . • • , .,

cwsvht Products
2121 Whcatshcaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine.

Aptitude for figures.
NE Plant location.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offeie routine. NE plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

WAITRESS
No experience necessary. We 

train you. Steady year round 
work. Must be over 21. 6 miles 
east of Lancaster, Pa. on Route 30

717 - 687 - 6621
(61-65) 

----------------------------------- .----------į

Male and Female

ENGINEER or fireman, night 
work, major heatlh, accident and 
life insurance benefits. Paid holi
days, good working conditions.

N. E. Philadelphia. RE 9-0900.
(59-62)

MAN over 21, recent H. S. grad- 
uote to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

MECHANICS. Experienced heavy 
duty gasoline powered trucks, or 
industrial lift trucks. Steady em
ployment. Co. benefits. Apply Mr. 
Cuningham, FRANKFORT SUPPLY 
CO., 840 Cottman. FI 2-7000.

(59-61)

COMPOSITOR
Night work. Steady. Vacation with 

pay. Holidays. Insurance benefits. 
Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

LINOTYPE OPERATOR
Night work. Steady. Vacation 

with pay. Holidays. Insurance be
nefits. Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience 
work

required. Must be able to 
shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Cin’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also nce(je<1

BENCH HAND 
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

OIL BURNER SERVICE MAN.
For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call 
CA 4-1500. (58-64)

INDUCTION FURNACE 
TENDERS

For AJAX 300 K. W. Furnace. 
Good wages. Permanent Posi
tion. Must be capable of super
vising men. Call MR. CROSS. 
9 to 5 Monday thru’ Friday. 
Phila. DE 2-6600.

(60-62)

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

ELECTRICIAN 
Mechanic 

Knowledge circuitry nec. Able to 
work shift work, N. E. plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane, PI 4-4452.

(58-64)

laivo kapitonui pasiprašius 
prisiglausti Rusijos uoste, 
Rusija pareikalautų, kad 
jos ekspertams būtų leista 
patikrinti, ar iš tikro mūsų 
laivui yra reikalinga prie
glauda, mes garsiai visam 
pasauliui sušuktume, kad 
Rusija mus skaito mela
giais.”

Kad Kalifornijos valstija 
nepažemintų visos mūsų ša
lies, gub. Brown buvo pa
siųstas į Washįngtoną gau
ti patarimą. Grįžęs iš Wa- 
shingtono po kelių dienų, 
gub. Brown pasakė, kad 
Washingtone mųsų šalies 
viršininkai pilnai sutinka, 
kad pasiųstume ekspertus 
apžiūrėti, ar laivo motoras 
tikrai sugedęs.

Kol mūsų viršininkai tos 
išvados priėjo, praėjo apie 
savaitę laiko. Žvejų laivo 
kapitonas, matomai, abejo
jo, ar sulauks pagalbos, ir 
dėl to ėmėsi motorą taisy
ti, laivui plūdur i u o j a n t 
banguojančiame Pači f i k o 
vandenyne.

O kai mūsų valdininkai 
pranešė kapitonui, kad jie 
jau susitarė, ką daryti ir 
kad atsiųs ekspertus moto •

Siūlo pastatyti sargybą 
neutrališkoje zonoje
New Delhi.—Indijos val

džia labai susirūpinus bom
bardavimu neutraliosios zo
nos ir tolesniu Amerikos 
karo plėtimu. Ji siūlo, kad 
taip vadinama kon t r o 1 ė s 
komisija, kurios pirmininku 
yra indusas, pradėtų orga
nizuot zonai sargybą. Gir
di, tokia sargyba saugotų, 
kad šios zonos karui nepa
naudotų nė viena pusė.

.Sidney. — Valdžia skel
bia, kad apklaųsin ėjimas 
Australijos žmonių parodo, 
jog didelė jų dauguma pri
taria teikimui militarinės 
pagalbos Pietų Vietnamo 
ųiilitarinei valdžiai, t

rą apžiūrėti, kapitonas pa
dėkojo mūsų valdininkams 
už “paslaugą ir pagalbą.” 
Pasakė, kad motoras j a u 
baugiamas taisyti. Po po
ros dienų motoro remontas 
buvo pilnai baigtas ir lai
vas pradėjo savo jėga 
plaukti.

A. Taraška

ASSEMBLER wanted. We will 
train, steady work, fringe benefits, 
good pay. Apply or call 516-PI 7- 
5599, 255 East 2nd St., Mineola, 
L. I, N. Y. (59-65)

MACHINISTS
Experienced, milling, permanent 
position, growing industry. Clean 
modern plant, good pay.

ORLAND, PA. 
TU 7-3720 

(60-61)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Klubas turės 
pikniką pas K. Ustupą, jo sodne, 
rugpiūčio (August) 14 d., sekma
dienį. Prasidės 1 vai. dieną. Turėsi
me valgių ir gėrimų.

Kviečiame visus būti piknike.
Rengimo Komisija 

(61-62)

PHILADELPHIA, ,PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpiūčio (August) 13 d., 2-rą vai. 
popiet,, svetainėje 1154 N. 4th St.

Turėsime daug svarbių reikalų 
svarstyti. Todėl, kas kiek išgalė
damas, atsilankykite, nes skaitlin
gi susirinkimai palaiko gerą pulsą 
mūsų organizacijos veiklos.

Valdyba
(61-62)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienj, rugpiūčio 14, Olym

pia parke rengiami pietūs 1-mą va
landą. Pasinaudokit gražiu vasaros 
oru. Prašome atvykti pietauti su 
visais parko patriotais. Sutiksime 
visus ir svetingai pavaišinsime.

LDS Moterų Komisija 
(61-62)

Ženeva. — Pasaulio žydų 
rabinų suvažiavimas ragina 
Amerikos vyriausybę plės
ti ne karą, bet ieškojimą 
karo baigimo.

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary.

Able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MECHANIC.
Tow motor. Experience required. 

Must be able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MACHINIST. Set up affd operate 
Brown & Sharpe automatic screw 
machines. Must be experienced. Ap
ply 9-4 Mon. thru' Fri. PISTOLL 
AUTOMATIC INC. Huntingdon 
Valley, Pa. WI 7-2000. (60-62)

Prisiminimas
CHESTER, PA

ALDLD 6-tos Apskrities metinė 
konferencija įvyks spalio 16 d., 12 
vai. L. Vytauto pašalpinio klubo 
salėj, 339 E. 4th St., Chester, Pa.

6-tame Apskrityje kuopos yra 
kviečiamos sekančiame kuopų susi
rinkime išrinkti delegatus ir pri
siųsti laiku. O po konferencijas 
bus duodama delegatam ir svečiam 
šauni vakarienė — 4 valandą.

Apskr. komisija
A. Lipčius(61-62)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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* Religijos ki
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Religija — rūšis dvasinės 
baltakės (degtinės — M-s), 
kurioje kapitalo vergai 
skandina savo žmogiškąjį 
pavidalą, savo reikalavi
mus bent kiek deramo žmo
gui gyvenimo...

Valstybei neturi rūpėti 
religija, religinės draugi
jos neturi būti susirišusios 
su valstybine valdžia. Kiek
vienas turi turėti visišką 
laisvę išpažinti kokią tin
kamas religiją arba nepri
pažinti jokios religijos, t. 
y. būti ateistu, koks pa
prastai esti kiekvienas so
cialistas. Jokie skirtumai 
tarp piliečių jų teisių at
žvilgiu, priklausomai nuo 
religinių įsitikinimų, visiš
kai neleistini. Netgi bet 
kokie užsiminimai apie vie
nokį ar kitokį piliečių, tikė
jimą oficialiuose dokumen
tuose turi būti visiškai pa
naikinti. Neturi būti jokių 
išmokų valstybinei bažny
čiai, neturi būti mokamos 
jokios valstybinės sumos 
bažnytinėms ir religinėms 
drau gijoms, kurios turi 
tapti visiškai laisvomis, nuo 
valdžios nepriklausomomis 
piliečių - vienmi n č i ų sąjun
gomis. ..

Proletarinė diktatūra tu
ri iki galo sugriauti ryšius 
tarp išnaudotojų klasių, 
dvarininkų bei kapitalistų, 
ir religines propagandos, 
kaip masių tamsumo palai
kymo, organizavimo. Pro
letarinė diktatūra turi ne
nukrypstamai faktiškai va
duoti darbo žmonių mases 
nuo religinių prietarų, siek
dama to propaganda ir ma
sių sąmoningumo keliu...

Religija turi būti paskelb
ta nrivačiu reikalu — tais 
žodžiais paprastai įprasta 
reikšti socialistų pažiūra į 
religija. Bet žodžiu reikš
mę reikia tiksliai anibrėžti, 
kad ji negalėtų sukelti jokių 
nesusipratimu. Mes reika
laujame, kad religiia būtu 
privatus reikalas valstybes 
atžvilgiu (mano pabraukt- 
ta—M-s). bet mes iokiu bū
du negalime laikyti religi
jos privačiu reikalu mūsų 
naciu partijos atžvilgiu... 
Socialistinio prolet a r i a t o 
partijos atžvilgiu reli*nia 
nėra privatus reikalas. Mū
sų partiia vra sąmoningu, 
priešakinių kovotoju už 
darbininkų klasės išvadavi
mą sąjungą. Tokia saiunga 
negali ir neturi abejingai 
žiūrėti į nesąmoning urną, 
tamsuma, ir obskuran- 
tizma religinių įsitikinimų 
pavidalu. Mes reikalauja
me visiškai atskirti bažny
čią nuo valstybės, kad ga
lėtume kovoti su religine 
migla grynai idėjiniu ir tik 
idėjiniu ginklu — mūsų 
spauda, mūsų žodžiu... O 
mums idėjinė kova nėra 
privatus, bet visos partijos, 
viso proletariato reikalas...

Kovoti su religiniais prie
tarais reikia nepaprastai 
atsargiai: daug žalos daro 
tie, kurie įneša į šią kovą 
religinio jausmo įžeidinėji
mus. Reikia kovoti propa
guojant, šviečiant. Suteik
dami kovai aštrumo, mes 
galime įpykinti mases; to
kia kova stiprina masių su
sikirtimą religijos princi
pu, o mūsų jėgą sudaro 
vienybė. Giliausias religi
nis prietarų šaltinis — tai 
skurdas ir tamsumas; su 
šia piktybe mes ir turime 
kovoti.”

Vokietijos socialdemokra
tų partija 1891 m. Erfur-

line ir esmė
to suvažiavime savo progra- 
mon įrašė, jog valstybės at
žvilgiu ji laiko religiją pri
vačiu reikalu. Iš to progra
minio punkto bakūniniai 
anarchistai ir oportunisti- 
niai diletantai pasidarė sau 
išvadų, būk socialdemokra
tai pataikaują “tamsiajai 
miniai,” kad gauti jos bal
sus, būk jie atsisaką nuo 
kovos prieš religiją. Buržu
aziniai liberalai irt. v. lais
vamaniai reikalavo griež
tos ir neatlaięlžios kovos su 
religija, kaip minių tamsu
mo palaikytoja. Fridrichas 
Engelsas jiems atsakė, jog 
socialdem o k r a t ų partija, 
kovodama prieš klerą. ide
ologiniu keliu, nemano im
tis represinių priemonių, 
kaip 18 7 0 m. Bismarkas, 
kuris policiniu katalikizmo 
persekiojimu tik sustiprino 
klerikalizmą ir pakenkė 
tikrajam kultūros reikalui. 
Prievarta gimdo pasiprie
šinimą. Yra ir pas mus lie
tuvius “senų laisvamaniu - 
šliuptarnių,” kurie smerkia 
T. Lietuvos vyriausybę už 
tai, kad ši neuždaro bažny
čių ir nesukiša į kalėjimus 
kunigų. Tokia teroristinė 
pažiūra nėra marksistinė ir 
ji tik pakenktų rimtai ateis
tinei kovai prieš klerą. Kol 
dar yra prietarais tikinčių
jų, juos varu ateistais ne
padarysi. Aktualus jų per
sekiojimas tik sustiprintų 
juose religingumą, jie norė
tų tapti “kankiniais.” Šis 
darbas reikalauja ilgos ide
ologinės kovos, bendro švie
timo ir neatlaidaus klasinio 
aiškinimo. Dar 1877 m. F. 
Engelsas kritikavo vokiečių 
materialistinio filosofo Diu- 
ringo tariamai revoliucinę 
idėją apie religijos uždrau
dimą socialistinėje visuome- 
je. 18 7 4 m. jis kritikavo 
paskilbusi Komunos pabė
gėlių blankistu Londone 
išleistą manifestą. Jų 
triukšminga karo paskelbi
mą religijai jis vadino 
kvailyste ir sakė, kad dar
bininku nartiia neskiria ko
vos prieš religiia nuo ben
dros kovos prieš buržuaziją 
ar jos ideologines ^liekanas.

Jau minėtoje brošiūroje, 
“Apie religiją,” V. L Le
ninas sakė:

“Anarchistas, skelbdamas 
karą prieš dievą bet kurio
mis aplinkybėmis, tikrovė
je padeda kunigams ir bur
žuazijai. Marksistas turi 
būti materialistas, t: v. re- 
ligijos priešas, bet dialekti
nis materialistas, t. y. ke
liąs kovos su religija rei
kalą ne abstrakčiai... bet 
konkrečiai, tikrovėje vyks
tančios ir mases labiausiai 
ir geriausiai auklėjančios 
klasių kovos pagrindu. 
Marksistas turi mokėti at
sižvelgti į visą konkrečią 
situaciją, visuomet rasti ri
bą tarp anarchizmo ir opor
tunizmo.”

Ateizmas yra religijos an
titezė, jos antidotas (prieš
nuodis), tačiau reikia mo
kėti ji administruoti, kad 
nesukėlus nepageidaujamos 
reakcijos, kad nenunuodijus 
gydomojo!

Londonas. — Anglijos 
konservatoriai nepatenkin
ti tuo, kad prezidentas 
Johnsonas giria ir gerbia 
premjerą Heraldą Wilsoną.

Londonas. — Grįždamas 
iš Amerikos premjeras Wil- 
sonas parsivežė kišenėje už
sakymą pastatyti lėktuvų 
už šimtą milijonų dolerių.

Gražiai palaidota 
Alice Tamm

Mirė pažangietė Alice 
Tamm. Pora savaičių buvo 
aštriai susirgusi ir nuvež
ta į Maimonides ligoninę. 
Ten daktarai dėjo dideles 
pastangas, kad josios gyvy
bę išgelbėtų, bet nepavyko. 
Liepos 29 d. mirė ir buvo 
pašarvota Walter Cooke 
šermeninėje.

Antradienį, rugpiūčio 2 d., 
laidotuvių išvakarėse suėjo 
kuklus būrelis velionės 
draugų, daugumoje latvių 
tautybės. Velionė dalyvavo 
su lietuviais, latviais ir ru
sais, daug metų dainavo 
latviu chore.

Atsisveikinimo žodį tarė 
kalbėtojas nuo latvių drau
gijos, kurioje velionė pri
klausė. Nuo lietuvių kalbė
jo drg. S. Sasna anglų kal
ba, nušviesdama velionės 
nužygiuotą vargingą Latvi
joje, Rusijoje, pirmojo karo 
laikotarpiu ir čia Ameri
koje gyvenimą.

Rugpiūčio 3 d. velionė bu
vo išvežta į Evergreen ka
pines ir ten ilsėsis amžinai.

Alice į šią šąli atvyko 
1930 metais ir visą laiką 
Brooklyne gyveno. Neilgai 
trukus jinai sutapo su lie
tuvių pažangiečių judėji
mu. 1932 m. įstojo į LDS, 
LLD ir užsiprenumeravo 
“Laisvę” ir iki mirties ją 
skaitė ir pagal išgalę fi
nansiškai paremdavo. Ne
retai ją matydavai įvairio
se demonstracijose ypatin
gai Gegužės Pirmosios ir 
ateivių gynimo komiteto pa
rengimų neapl e n k d a v o . 
Dalyvaudavo veik visuose 
lietuvių pažangiečių paren
gimuose.

Velionė buvo dar neseno 
amžiaus—tik 62 metų, bet 
dėl silpnos sveikatos jinai 
turėjo iš darbo pasitraukti 
1964 m.

Velionė artimi) giminių 
neturėjo.

Lai būna Alicei ramybė 
Evergreen kapinėse. J.

Susižiedavo
Mr. ir Mrs. Chester Sta

niulis. Hampton. N. J., gy
ventojai, praneša spaudai, 
kad jų duktė Nancy susi- 
žadėjo su Joseph T. M'a- 
gyar III iš Brainards, N. J.

Staniulytė — “Laisvės” 
skaitytojų A. Staniulių anū
kė, baigė vidurinę mokyk
lą ir jau dirba Flemingto- 
np finansinėje įstaigoje. Jos 
sužadėtinis baigęs viduri
nę mokvklą prieš keletą 
metų, dirba namais verslo 
įstaigos buhalteriu. Abu 
jaunuoliai, kaip sakoma, at- 
s is t o j ę “ant savų kojų” 
pirm pradėjimo šeimos.

New Yorko policija ir 
FBI sukruto ieškoti dviejų 
brangių tapytų paveikslų. 
Sako, kad jie dingo kelyje 
iš Detroito į New Yorką.

Sakoma, kad New Yorko 
uoste vėl priviso visokiau
sių raketierių ir spaudoje 
paskelbta, kad juos gaudys. 
Įdomu, ar yra kur kitur to
kia gera raketieriams vie
ta?

Pekinigasj— Kinijos spau
da smarkiai kritikuoja 
Jungtinių Tautų sekretorių 
Than tą už lankymąsi 
Maskvoje. Jo misija sieku
si patarnauti Amerikos im
perializmui.

J. Cedronas sveiksta
Praėjusį ketvirtadienį ap

lankiau Juozą Cedroną 
Parsons ligoninėje.

Kaip ligonis sako, jam pa
daryta dvi operacijos. Ant 
ko? Kadangi jis ir sveikas 
būdamas kalbėdavo labai 
lėtai ir negarsiai, o dabar 
jis kalba vos girdimai, 
sunku suprasti. Supratau 
tiek, kad jam šlapimas bu
vo sustojęs, tai, aišku, teko 
išimti prostatinę liauką. 
Kokia kita operacija, nors 
klausimą kartojau, iš jo 
atsakymų vis tiek nesupra
tau. Bet ne man tai tyri
nėti. Svarbu, kad ligonis 
jaučiasi gerai,' jokių skaus
mų neturi. Slaugė jį pagy
rė kaip labai gerą ligonį.

Kol kas jis guli privatiš- 
kame kambaryj, nes kituose 
nebuvo ir nebėra vietos.

Ligoninė: Parsons Hos
pital, 35-06 Parsons Boule
vard, Flushing, vienas blo
kas nuo Northern Blvd. 
Kambarys antrame aukšte, 
Nr. 201.

Ligonis—neregys.
Automobiliu iš Jamaicos 

reikia važiuoti Main Stry- 
tu iki Northern Blvd., suk
ti dešinėn ir važiuoti iki 
Parsons Blvd., o čia kairėn, 
ir už vieno bloko kairiajame 
šone ligoninė.

(Parsons Bulvaras nepa
togus—“sukapotas.” V

P. Klimas nuvežė 
gražią dovaną “Tiesai”

Vilniaus “Tiesa” (liepos 
31 d.) rašo: t

Daugiau kaip pusė šimt
mečio Pranas Mockapetris 
gyvena toli huo gimtosios 
Lietuvos. Išvykdamas į už
jūrius duonos ieškoti, jis 
iišsivežė gimtinės ilgesį ir 
meilę menui. Šiuo metu 
Pranas Mockapetris gyvena 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Floridoje. Visokius 
amatus išbandė P. Mocka
petris, nedaug teko moky
tis dailės mokykloje. Ta
čiau drobės, nutapytos dau
giausia laisvalaikiu, dažnai 
eksponuojamos parodose.

Tapytoją jaudina kova už 
taiką, prieš rasinę nelygy
bę temos. Vienas paskuti
niųjų dailininko darbų 
vaizduoja kukluksklaninin- 
kus, puolančius negrų šei
mą. Šis darbas atkeliavo 
į Vilnių.

Dailininkas jį atsiuntė do
vanų “Tiesos” redakcijai. 
Svečias iš JAV, šiuo metu 
viešintis tėvų žemėje, Pet
ras Klimas atvežė šią do-, 
vaną ir įteikė redakcijai.

Petras Jankauskas
Dažnai matome daug 

vietos užimta laikraščiuo
se raštams - nekrologams 
apie mirusius. Tačiau tūlų 
mirusių vardai lieka nepa
minėti ilgiau arba ir visai.

Jau kuris laikas, kai mirė 
Petras Jankauskas buvęs 
williauisburgietis. Paskiau
siais pora metų jis buvo 
Kings Park State ligoninė
je, Kings Park, N. Y. Jis 
neturėjo artimų, tai jį pa
laidojo įstaiga. Sakoma, jis 
turėjęs brolį, bet jiedu ne
turėjo ryšio.

Petras paskiausias savo 
dienas gyveno užmirštųjų 
gyvenimu. Kokią gyveni
mo kelionę jis turėjo, ji jau 
baigta. Kaimynas

Gražus piknikas, puikus 
pranešimas iš Lietuvos

Great Neck.—čionai ruoš
tas sekmadienį Literatūros 
Draugijos vietinės kuopos 
ir Antrosios apskrities pik
nikas buvo nedidelis, bet la
bai gražus. Už pustrečio 
dolerio visi du kartus pa- 
sivalgėme — pietus ir va
karienę— ir laiką praleido
me draugiškoje atmosfero
je.

Kiek žinoma, tai visą 
maistą savo namuose paga- 
mino-paruošė mūsų gerieji 
ir veiklieji draugai Vincas 
ir Viola Venckūnai. Širdin
gai jiems ačiū.

Pačiame piknike prie sta
lų ir šiaip padirbėjo kele
tas vyrų ir moterų. “Bosa- 
vo” Povilas Beeis, mūsų di
džiosios organizacijos na
cionalinis iždininkas.

Bet štai kas nepaprasto 
šiame gražiame tarp aukš
tų medžių piknike buvo: 
dalyvavo ir labai įspūdingą 
pranešimą padarė Vaitkai, 
kurie prieš keletą dienų su 
antrąja turistų grupe su
grįžo iš Lietuvos. Pasaky
siu: bent mane tikrai nu
stebino savo iškalbumu ir 
mokėjimu savo įspūdžius 
publikai perduoti draugė 
Vaitkienė. Pirmu kartu aš 
girdėjau ją viešai susirin
kime kalbant ir ji manyje 
paliko labai malonų įspūdį. 
Taip, tikiu, jautėsi ir kiti 
pikniko dalyviai. Paskui 
jos pranešima lyg ir papil
dė draugas Vaitkus.

Jiedu, sakė, sugrįžę iš 
Lietuvos labai, labai viskuo 
pasitenkinę. Ten jie daug 
apvažinėję, daug matę, vi
sur sutikę nepaprastą drau- 
o-iškuma, šiltą priėmimą. 
Net šešias dienas praleidę 
su savo namiškiais-broliais, 
seserimis ir jų vaikais.

Vieno dalyko Lietuvos 
žmonės labiausiai trokšta, 
tai, būtent, taikos. Jei tik 
karo, girdi, nebus, mes vi
sus sunkumus ir trūkumus 
pašalinsime. Visur žmonės 
džiaugiasi daromu progre
su ir gyvenimo gerėjimu.

Ir abiejų draugų pasku
tinis žodis-pažadas toks: 
Už poros metelių, jei tik 
būsime gyvi ir sveiki, mu
du vėl važiuojame į savo 
mielą gimtinį kraštą ato
stogas praleisti!

Rep.

Kels geležinkelio 
fėro kainas

Long Island geležinkelio 
kompanija sako, kad ji de
rėsis su savo darbininkais 
dėl algų jiems pakėlimo. 
Bet tuo patimi kartu pa
skelbė ir tą, iš kur pakėli
mams pinigų ims. Žinoma, 
iš keleivių kišenės.

Firma sakė sutinkanti 6,- 
350 savo darbininkų algas 
kelti dalimis: po 3.2 pro
cento kasmet per trejus 
kontrakto metus. Dar ne
žinia, ar darbininkai siūly
mą priims.

Keleiviams fėro pakėlimai 
būtų kasmet po 2.5 cento 
per “raidą,” kad trečiųjų 
metų eigoje jau būtų f eras 
pakeltas viso 7.5 c. per ke
lionę.

New Yorko majoras Lind
say buvo susikvietęs 30 pie
no pristatymo firmų atsto
vus., Bandė prikalbėti, kad 
pieno kainų nekeltų.

New Yorko miesto re
zervuarai dasipildė, van
dens yra 82.9 proc. talpos.

Laiškas iš Lietuvos
Gerb. “Laisvės” 
darbuotojui Jonui 
Lazauskui Vilniuje

Su dideliu nuoširdumu 
mes stengiamės sutikti Jus 
savo gimtojoje žemėje, ir 
džiaugiamės, kad gražūs 
Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių pasiekimai džiugina 
Jus, pažangius JAV lietu
vius.

Man buvo įdomios tos dvi 
dienos, praleistos kartu, 
kada apsilankėme pas jūsų 
artimuosius. Tai, kaip ži
note, aš užfiksavau foto 
juostoje...

Gerb. Jonai Lazauskai, 
nuoširdžiai dėkoju Jums už 
gerus žodžius mūsų kraš
tui, jo žmonėms. Mes vi
si dar nuoširdžiau dirbsi
me, dar didesne energija 
įtvirtinsime savo pasieki
mus tiek kultūroje, tiek 
moksle, mene, pramonėje, 
žemės ūkyje. Ir todėl nega
lime nepasidžiaugti, k a d 
atvykę iš užjūrio svečiai 
pastebi tą mūsų ryžtą, tą 
didelę meilę tarybinei Tė
vynei ... Mes didžiuojamės 
savo mokslininkais, inžinie
riais, statytojais. Mes kar
tu su poetu dzūku, Valsty
binės premijos laureatu A. 
Maldoniu, sakome:

Kokie žmonės išaugo
Nuostabiausi,
Stebuklų epochos karta.
Prieš jo bendraamžio 
Ir draugo akis
Visa visata!
Nuoširdūs sveik i n i m a i 

Jums! Grįžęs į savo šalį, 
perduokit broliškus sveiki
nimus brangiems plunksnos 
draugams — “Laisvės” dar
buotojams!

V. Miklaševičius
“Tiesos” Koresp. 

Alytus 
1966—VII—24 d.

Ottawa. — Kanados val
džia ragina tuojau ištirti 
sulaužymą neutrališkos zo
nos tarp Š. ir P. Vietnamo. 
Ji esanti susirūpinusi nau
jais įvykiais Vietnamo ka
ro eigoje.

Shenandoah, Pa., Apylinkėje 

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS 
v. .1 . .1 . .

Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo 
Tarp ^Mahanoy City ir Lakewood parko 

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August 

Martishin Grove
Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 

pasimatymų ir linksmai laiką praleisite.
Rengėjai

PIETOS PAS ČIURLIUS
JŲ gražiame sode, pattenburg, n. j.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietus bus duodami 12 vai. dieną

Pietą kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite,
X

paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.

Nepadės New Yorkui 
statyti kalėjimus

Albany, N. Y. — Guber
natorius Rockefelleris ve
tavo (atmetė) seimelio pri
imtą bilių, kuriame buvo 
numatoma valstijos finan
sinė parama statymui nau
jų ir taisymui senų kalėji
mų New Yorko mieste. Jis 
pasakė, kad tai yra grynai 
miesto reikalas.

Na, o New Yorko miesto 
kalėjimai perp i 1 d y t i įna
miais. Ypač baisios sąlygos 
moterims skirtame kalėji
me “Women’s House of De
tention” Manhattane. Bu
vo suplanuota tam reikalui 
pastatyti naują kalėjimą 
už $18,000,000, nes tikė
tasi paramos iš valstijos. 
Dabar šis planas eina vė
jais. Miesto galvos susirū
pinusios.

Spalio mėnesį šauks 
armijon 46,200 vyrų
Washingtonas. — Apsigy

nimo Departamentas pa
skelbė, kad per spalio mė
nesį į tarnybą armijon bus 
pašaukta - draftuota 46,200 
jaunų vyrų. Buvo pirmiau 
pranešama, kad tas skaičius 
padidintas šešiais tūkstan
čiais, tai yra. bus draftuo- 
jama 37,300 jaunuolių.

Šis padidėjęs draf tavi- 
mas aiškiai parodo valdžios 
numatoma tolesni karo plė
timą, ginkluotų jėgų padi
dinimą, v

Maskva. — Į Meksiką su- 
vyko iš viso pasaulio 4,000 
psichologų, kurie per ištisą 
savaitę laikys kongresą.

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF.

LDS 35 kuopos piknikas įvyks 
Sekmadienį, rugpiūčio (August) 28 
d., Arroyo Seco parke, prie Avė. 60. 
Svarbu dalyvauti, nes tai savišalpos 
organizacija, kuri šelpia ligoje ir 
ištiesia ranką nusiminime. Prie to, 
bus paskutinis piknikas šį metą, kur 
žaliuojančioj pievoj tarpe šlamančių 
lapų papietausite ir kitaip smagiai 
laiką praleisite.

Kviečia rengimo komisija 
(60-61)




