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METAI 47-ti

KRISLAI
Vajus baigiasi.
Jis buvo sėkmingas.
Kitos bėdos.

' Jų viltys subliūško.
Rašo R. Mizara

šių metu mūsų vajus sukė- 
l’mui $10.000 fondo dienraš
čiui leisti davė geresnius re
zultatus negu buvo numaty
ta.

Prisipažinsiu, aš buvau vie
nas tu. kurie manė, kad šie
met dešimt tūkstančiu sukelti 
bus labai labai sunku. Tačiau 
viskas išėjo (laimiai, gražiai..

Tiesa, vaju teko prailgin- 
. ti, bet fondui reikalinga su
ma buvo sukelta net ^ir su 
magaryčiomis.

Tai visu pirmiausiai parodo, 
kaip mūsu skaitytojai vertina 
savo laikraštį.

Laisvės B-vės akcininką 
suvažiavimas, įvykęs šią me
tu pradžioje, skaitytojams at
virai pasakė: Jei norime, kad 
Laisvė eitą dienraščiu, tai tu
rime sudėti dešimt tūkstančiu 
doleriu.

Suvažiavimo žodis nebuvo 
balsas tyruose. Skaitytojai su
važiavimo prašymą išpildė.

■ Mūsų dienraščiai — Lais
vė ir Vilnis — šiuo metu turi 
kitokių bėdų: mūsų persona
lai menki, stokojame prala- 

' vintą jėgų, ypatingai spaus
tuvėse.

Seniau, atsimename, gabes
nieji mūsą draugai iš spaustu
vių, kurie su tuo sutikti, 
Luvo imami į redakcijas. 
Let šiandien turime kitokią 
padėtį: redaktoriams tenka 
eiti į spaustuves.

Gal atsiras tokių, kurie pa
sakys: tai kodėl jūs nepri- 
auklėjote žmonių, kurie galė
tu atlikti spaustuvės darbus?

Atsakysime taip: Laisvės 
spaustuvėje yra pramokę ne
maža jaunų, gabių žmonių li- 
notypininkais. šiandien, ta
čiau, jie dirba angliškose 

' spaustuvėse, kur geriau ap
moka.

Taip yra ne tik su musų 
pažangiaisiais dienraščiais — 
taip yra ir pas kitas tautas. 
Ana, ukraniečiai leido dien
raštį, bet buvo priversti pa
daryti ji savaitraščiu tik dėl 
to, kad stokavo pralavintų jė
gų.

Angliškasis d i e n r a štiš 
“Daily Workeris” taipgi turi 
bėdų. Girdėjome, kad jis bus 
priverstas parduoti savo pre
są ir lakraštį duos spausdin- 

y. ti kitai spaustuvei.
v Tas pats yra ir su žydų 

f dienraščiu “Freiheitu.”
•

Pažangiųjų rusų dienraštis 
“Russkij Golos” jau seniai 
leidžiamas mažu formatu.

Bet rusams tuo gerai, kad 
jie turi nedidelį nuosavą na
mą, turi gerą spaustuvę, kur 
spausdinami ir kitų tautų 
laikraščiai,

Juozas Tysliava rašo savo 
laikraštyje :

“Tuojau po karo, visi lau
kėme karo — karo su komu- 

.T nistais... Bet tai buvo, kaip 
■sakoma, wishful thinking.
Kaip šunys lodomi nekanda, 
taip ir vakarykščiai sąjungi-

79 asmenys žuvo 
Kanados orlaivio 
nelaimėj Kvebeke

Montrealis. — Didžiausia laivio nukritimo jis dar 
oro nelaimė Kanados isto- vis degė. Kadangi kaimelis
rijoje kaštavo 79 žmonių i izoliuotas, tai vietiniai gy- 
gyvybes — didelis Kana-j ventojai neturėjo galimybių 
dos keleivinis orlaivis, grįž-j tuojau pranešti apie neto- 
tantis iš Britanijos, nukri-, liese atsitikusią nelaimę.
to Kvebeko provincijoje.
73 asmenys ir 6 įgulos na
riai užsimušė vietoje. Dau
guma keleivių buvo kana
diečiai karo veteranai, ku
rie grįžo iš vizito Britani
joje, ir vengrai bėgliai, ku
rie vyko iš Britanijos apsi
gyventi Kanadoje.

Orlaivis nukrito netoli Is- 
soudun kaimelio, per didelę 
audrą. Orlaivio vyriausias 
pilotas Ramsav 1954 metais 
pilotavo orlaivį, kuris su
dužo. Nuo jo tada laikinai 
buvo atmti piloto popieriai, 
nes sakyta, kad jis buvo 
atsakingas už nelaimę. Jis 
betgi naskui įrodė, kad jei
gu ir buvo atsakingas, tai 
dėl kompanijos reikalavimo, 
kad lakūnai skraidytų be 
pamainų ilgas valandas.

Ar šiuo kartu už nelai
mę atsakingi lakūnai, ar tik 
oras, nežinia dar.

Per kelias valandas po or-

Keliasdešimt Amerikos J, V.
jaunuolių vyksta Kinijon

Maskva. — Kinijos jauni
mo delegacija, kuri dayvau- 
ja tarptautiniame jaunimo 
festivalyje čia, pakvietė a- 
merikiečius delegatus apsi
lankyti Kinijoje, 15 vado
vaujančių amerikiečių dele
gatų pakviesti apsilankyti 
kaip oficiališki svečiai, tai 
yra, Kinijos jaunimo orga
nizacijos apmokės, jų visus 
kelionės kaštus. Kiti turės 
mokėti tik minimale sumą 
už keliavima ir vizitavimą 
— tik apie $100.

Amerikiečių delegatų jau
nimo festivalyje yra anie 
160. Apie 40 planuoja vykti 
Kinijon. Bet visas reikalas 
sukėlė nemažai kalbų, pro
blemų ir triukšmo.

Kaip žinia, Amerika dar 
nepripažįsta Liaudies Kini
jos ir Amerikos pasportai 
negalioja važiavimui Kini
jon. Valstybės department 
tas griežti nepataria ameri
kiečiams vykti Kinijon.

Bet keliasdešimt ameri
kiečių jaunuolių, kurie nu
tarė vis vien vykti Kinijon, 
laikosi kitokios nuomonės. 
Kai kurie jų yra kairiai 
nusistatę ir sako, kad jau 
laikas pripažinti Kiniją,

ninkai, po karo tapę priešais, 
tebekariauja liežuviais...”

*
Taip, nusivylimas pas tuos, 

kurie laukė karo, didelis.
Bet argi yrą žmoniška no

rėti karo ? Kalbėsime vienaip 
ar kitaip, juk karas žmonijai 
yra baisiausias dalykas. Kas 
nori karo, tas nori pražūties. 

l»Tuo tarpu orlaivio jau ieš
kota, nes radijinis susisie
kimas su juomi tapo nu
trauktas. Degančias skevel
dras pastebėjo virš pra- 
skrindantis orlaivis, kuris 
ieškojimo operacijose neda
lyvavo. Lakūnas tuojau pra
nešė viršaerodromams ir 
trumpas laikas po to keli 
parašutistai iššoko iš kari
nio orlaivio ir nusileido prie 
degančių orlaivio skeveldrų. 
Jie tuojau pranešė, kad 
niekas neliko gyvas.

Žuvusių tarpe randasi 3 
vaikai.

Tai didžiausia Kanados 
istorijoje oro nelaimė. Iki 

Įšiol didžiausia buvo pra- 
’ eitais metais įvykusi, ku- 
Irioje užsimušė 62 žmonės.

Kanados spauda sako, 
kad proporciniai Kanadoje 
įvyksta daugiau rimtų oro 
nelaimių, negu kituose kraš
tuose.

kiti, kurie ir nepritaria 
Liaudies Kinijai, sako, kad 
amerikiečiai vis vien turėtų 
turėti teisę ten vykti, kad 
savo akimis pamatyti, kaip 
ten dalykai stovi.

Kai kurie jauni delega
tai nutarė, kad jie vyks — 
ir tiek. Keli, betgi, nuėjo 
pas Amerikos ambasadorių 
Maskvoje ir bandė iš jo su
žinoti, kas atsitiks, jeigu 
jie vyks. Ambasadorius 
jiems nedavė aiškaus atsa
kymo. Jis sakė, kad gal nuo 
jų paskui atims pasportus, 
gal trauks juos asakomy- 
bėn “už prekiavimą su prie
šu”, o gal ir nieko jiems 
nedarys — jis nežino.

Kai kurie vyks Kinijon 
oru, kiti geležinkeliu per 
Sibirą ir Mandžiūriją.

Darbo unijų 
kovos lauke

. New Yorkas. —New Yor- 
ko valstijos CIO konvenci
joje priimta vienbalsiai re
zoliucija už susiliejimą su 
AFL. Už vienybę balsavo ir 
transporto darbininkų uni
jos vadas Quill, kuris prin
cipiniai stoja prieš tą vie
nybę. Jis stojo ir prieš CIO 
susidėjimą, su AFL ir na
cionaliniu maštabu.

Trenton, N. J. — Unijos 
sako, kad- New Jersey val
stijoje dabar yra 133,000 
bedarbių, tai yra 10,000 
daugiau, negu šį pavasarį.

Vėliausios

Pasaulio 
naujienos

Londonas. — Britai skel
bia, kad jie Omane užėmė 
Nizwą, sukilėlių sostinę, 
kur savo štabą turėjo su
kilėlių nacionalistų vadas 
imamas. Bet paties imamo 
jie ten, nerado — jis pasi
traukęs kitur.

Hirosima. — Dar vienas 
asmuo, 7-tas šiais metais, 
mirė nuo negalavimų, ku
riuos jame sukėlė 12 metų 
atgal numesta atominė 
bomba. Jis yra Jošitaro 
Mizunga.

Berlynas. — Atsisvekin- 
damas su Berlynu, Chruš
čiovas pasakė kalbą Mark- 
so-Lenino aikštėje, kur vy
ko masinis mitingas. Į mi
tingą suvyko šimtai tūks
tančių darbininkų iš paties 
Berlyno ir kitų miestų. Iš 
kitur darbininkai suvyko 
specaliais traukiniais.

Londonas. — Britų žinių 
agentūra Reutheris sako, 
kad per 33 mėnesius fran- 
cūzai Alžyre nužudė 35,000 
alžyriečių partizanų ir ci
vilinių žmonių ir įkalino 
20,000.

Rabatas. — Maroko sul
tonas Mohamedas paskelbė, 
kad jis jau ne sultonas, o 
paprastas karalius, o Maro
kas jau ne imperija, o pap
rasta karalija.

Philadelphia. — Kveike- 
riai ir kiti pacifistai pikieta- 
vo miesto rotušę, protestuo
dami prieš atominius-van- 
denilinius bandymus.

Tarptautinis 
jaunuomenės 
f esti v. baigėsi
Maskva. — Tarptautinis 

jaunimo festivalis, kuris 
tęsėsi čia per dvi savaites, 
jau pasibaigė. Jame daly
vavo virš 30,000 jaunuolių 
iš užsienio ir 60,000 iš pa
čios Tarybų Sąjungos res
publikų.

Festivalis pasibaigė di
džiuliu masiniu mitingu 
Lenino stadijone. Užbaigia
mą prakalbą pasakė Bru
no Bemini, italas, Tarp
tautinės jaunimo federaci
jos pirmininkas.

Per dvi savaites visa 
Maskva gyveno šventadie
niškoje nuotaikoje. Visi pri
pažįsta, kad tai didžiausias 
bet kada istorijoje bet kur 
laikytas jaunimo festiva
lis.

Dauguma delegacijų na
rių jau pradeda apleisti 
Maskvą, bet daugelis išva
žiuojančių vyksta ne namo, 
o keliaus po Tarybų Są
jungą. Dalis amerikiečių 
keliaus po Tarybų Sąjungą, 
dalis, apie 40, vyksta Kini
jon. Iš1 viso festivalyje bu
vo tik 160 amerikiečių.

Dio ir jam panašūs 
tarnauja bosam, ne 
unijom, sako ILGWU

Wshingtonas. — Senati- 
niame apklausinėjime apie 
sukčius-raketierius unijose 
kai kurie liudininkai ban
dė įrodyti, kad Johnny Dio 
ir kiti raketieriai-sukčiai, 
tai unijų suktingi veikėjai, 
už kuriuos atsakomybę 
turi imti visos unijos. Taip, 
pavyzdžiui, tūlas Washburn 
teigė, kad moterų drabu
žių siuvėjų , didžioji unija 
(ILGWU\ Vienu laiku sam
dė Dio kaip savo organiza
torių.
Tai nuomonei, kad sukčiai 

ir unijos surišti, pritaria 
kai kurie senatinio komite
to nariai, kurie visaip tai 
pabrėžia. Bet unijos dabar 
pradeda tą melą išsklaidyti 
ir parodyti tikrą, tiesą, Kad 
sukčiai, tai ne unijų, o bosų 
sąjungininkai.

International Ladies Gar
ment Workers unijos prezi
dentas Dubinskis patiekė 
raštišką pareiškimą, kad 
jo unija niekad nesamdė 
Dio. Washburn buvo sakęs, 
kad ILGWU samdė Dio, kad 
organizuoti darbininkus 
viename Roanoke, Va., fab-

Balkau vi santarvė negyva, 
nors oficialiai gyvuoja

Atenai. — Trys metai at
gal tapo pasirašyta Balka
nų santarvė, kurion įeina 
Graikija, Turkija ir Jugo
slavija. Ta -santarvė, tai 
paktas, pagal kurį kiekvie
na minimų trijų šalių tu
ri stoti ginti kitas, jeigu 
jos būtų užpultos. Kitaip 
sakant, tai karinė santarvė.

Minima santarvė oficia- 
liškai gyvuoja iki šios die
nos, kadangi niekas nesirū
pino ją oficiališkai panai
kinti. Bet visi pripažįsta, 
kad faktinai ji negyva, jos 
nėra. Ji neminima, nelošia 
jokios rolės.

Tos santarvės sugriuvi
mui pasitarnavo du fakto
riai. Visų pirma, Jugoslavi
ja, kuri treji metai atgal

Mirė T. McAvoy, 
A.L.P. veikėjas
New Yorkas. — Turėda

mas 52 metus amžiaus čia 
mirė Clifford T. McAvoy, 
buvusios Amerikos Darbo 
Partijos (ALP)' žymus vei
kėjas. LaGuardia adminis
tracijos laikais McAvoy bu
vo New Yorko miesto ger
būvio vice-komisijonierius.

McAvoy tėvas buvo mies
to teisėjas, jo senelis aukš
tas policijos pareigūnas. 
Nežiūrint savo kilmės, 
Clifford T. McAvoy dar sa
vo jaunystėje palinko į kai
rę ir buvo kairiečiu iki pas
kutinės dienos.

Paskutiniu laiku, kuo
met ALP jau neegzistavo, 

rike. Bet faktas yra, kad 
konflikte tarp unijos ir to 
fabriko savininkų Dio buvo 
ne unijos, o kompanijos pu
sėje, jos agentas, sako Du
binskis.

Atstovas nuo kataliku u- 
nijistų komiteto išreiškė 
panašias nuomones. Spauda 
dažnai piešia tokį vaizdą: 
sukčiai gauna čarterius nuo 
kai kurių unijų, pikietuoja 
dirbtuves ir po teroru ir 
bauginimais organizuoja 
darbininkus i savo suktin- 
gas unijas. Bet taip nėra 
daugumoje atsitikimų. Dau
gumoje atsitikimų patys 
bosai pakviečia sukčius, kad 
jie organizuotų neva uniją, 
kuri paskui yra niekas ki
tas, kaip bosų agentūra. 
Tokios “unijos”, kaip tai 
organizuodavo Johnny Dio, 
yra sukčių lizdai ir suktin
gi pareigūnai gauna tam 
tikras algas nuo bosų, apart 
narystės mokesčių nuo dar
bininkų. Tokia “unija užtik
rina, kad darbininkai ne
reikalautų aukštesnių algų, 
niekad (nešaukiami unijų 
susirinkimai ir t. t.

radosi aštriame konflikte 
prieš socialistinį bloką, da
bar yra žymiai šu socialis
tiniais kraštais, suartėjusi. 
Nors Jugoslavija dar nė
ra į socialistinį bloką su
grįžusi, jos santykiai su Ta
rybų Sąj. ir kitais socialis
tiniais kraštais dabar drau
giškesni ir darosi vis drau
giškesni. Taigi, praraja 
atsidarė tarp Jugoslavijos 
iš vienos pusės ir Graiki- 
jos-Turkijos iš kitos. Beje, 
Graikija ir Turkija priklau
sė ir priklauso prie NATO, 
prie ko Jugoslavija niekad 
nepriklausė.

Bet ir tarp Graikijos ir 
Turkijos nėra vienybės ar
ba draugiškumo. O čia prie
žastis — Kipras. Graikija 
nori prijungti salą prie sa
vęs. Turkija irgi turi pre
tenzijų į Kiprą, nes ta sala 
geografiškai artimesnė 
Turkijai, negu Graikijai.

Jau ilgas laikas, kaip trys 
Balkanų santarvės šalys 
nelaikė pasitarimų. Viskas 
rodo, kad santarvė negy
va.

Wash;mgtc.nas. — Senatas 
paskyrė tam tikrą laiką 
šiam trečiadieniui, per kurį 
kas norės, sakys pagyrų 
kalbas apie nabašninką Mc
Carthy.

McAvoy smarkiai darbavo
si už visų kairių ir socialis
tinių ’ grupių ,vienybę ir 
buvo vienas socialistinės 
vienybės forumo organzato- 
rių.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Mokytojai mokinasi, 
kaip rodyti filmus

Kaunas. — Dvisavaiti
niuose kinomechaniku kur
suose pradėjo darbą antro
ji mokytojų grupė. Iš vi
so šiuose kursuose dirbti 
su kinoaparatu išmoks 120 
vidurinių mokyklų fizikos 
ir matematikos mokytojų.

Kursus baigę mokytojai 
vadovaus moksleiviu kino
mechaniku būreliams. €

Stakles korėjiečiams
Naujoji Vilnia. — “Žal

girio” gamyklos kolektyvas 
neseniai gavo užsakymą į 
Korėjos Liaudies Demokra
tinę Respubliką. Darbinin- 

i kai garbingą užsakymą su 
pasitenkinimu vykdė. Te
kintojai, šaltakalviai ir kiti 
išvystė lenktyniavimą už 
užsakymo įvykdymą pirma 
laiko.

Ypač gerų rodiklių pasie
kė šaltakalviai—surinkėjai 
Pileckis, Černiauskas, An- 
drukianecas, Stapurevičius, 
Vilkevičius ir Orlovskis. At
likdami surinkimo darbus, 
jie įvykdydavo po dvigubai 
arba trigubai.

Staklių gamintojų orga
nizuoto darbo dėka užsaky
mas atliktas pirma laiko.

- Vilnius nugali Maskvą
Vilnius. — Leningrade 

pasibaigė visasąjunginė
technikumu moksleivių 
spartakiada, kurioje daly
vavo ir Lietuvos geležinke
lio sportininkai.

Tvirtą pergalę iškovojo 
mūsų magistralės techniku
mų studentų-prepšininkų 
komanda. Pusfinalyje ji 
nugalėjo Baku komandą re
zultatu 52:44 o išėjusi į fi
nalą, — Maskvos Andrieje- 
vo vardo technikumo moks
leivius rezultatu 67:62 ir 
užėmė pirmąją vietą. Ko
mandai įteikta Susisiekimo 
ministerijos pereinamoji 
taurė.

Batistai gimė dukrelė, 
bet jis vargiai galėtų 
džiugiai žiūrėti ateitin
Havana. — Kubos prezi- 

dentui-diktatoriui Batistai 
gimė dukrelė. Jis gavo 
daug sveikinimo telegramų, 
bet asmeniškiems draugams 
Batista pareiškęs, kad jis 
vargiai gali su pasitikėji
mu žiūrėti ateitin. Jis sa
kęs: “Gavau dukterį, bet 
gal neteksiu galvos”. Su
kilimas prieš jį vis labiau 
plečiasi ir dabar apima ir 
Centralin.ę Kubą.

Roma. — Italijos komuni- 
tų delegacija su Longo 
priešakyje grįžo iš Mas- 
vos. Delegacija atspausdi
no pareiškimą “Unitoje”; 
kuriame sakoma, kad visi 
komunistai pasaulyje turi 
siekti vienybės ir telktis 
aplinkui socialistinio pasau
lio vyriausią tvirtovę — Ta
rybų Sąjungą.
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Kaip bendradarbiauja Lietuvos 
ir Lenkijos mokslininkai

likos Mokslų akademijos 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto mokslo dar
buotojais.

Neseniai įvykusioje Vil
niuje mokslinėje konferen
cijoje parazitologijos klau
simais aktyviai dalyvavo ir 

mokslininkas profe-

civiliškiems santykiams tarp 
lietuvių tautos ii* draugiš
kosios lenkų tautos, tie san
tykiai vystosi, ypač įvai
riose kultūros ir mokslo 
srityse. Konkrečius kūry
binių santykių ir bendra
darbiavimo faktus, be ko ki
ta, rodo vienos šalies moks
lininkų lankymasis kitoje 
šalyje, kartu susipažįstant 
su mokslo 
pasidalijant 
proga norisi

Simais, 
lenkų 
sorius Stefanskis.

Intensyvų kūrybinį ben
dradarbiavimą tarp Lietu
vos ir Lenkijos mokslininkų 
rodo ir pasikeitimas kny
gomis. Respublikos Moks
lų akademijos Centrinė bib
lioteka šiuo metu mokslinė
mis knygomis keičiasi su 

ėjus metus Lie-149 Lenkijos mokslo ir kul- 
dų akademijoje tūros 
įstaigose lankėsi

pasiekimais, 
patyrimu. Šia 

pažymėti y- 
pač dažną ir aktyvų Lenki
jos istorikų lankymąsi Ta
rybų Lietuvoje. Per pasta
ruosius 
tuvos ? įstaigomis, ių tarpe 

.su Lenkijos Mokslų akade- 
visa eilė įžymių lenkų isto- ’niiVaršuvoje, Biblioteka 
rikų mokslinių tyrimų tiks- Jagelonska Krokuvoje, Eo
lais. idzės Universiteto bibliote-

ma Korma- ha> su Poznanės, Gdynės, 
Danisevskis Gdansko, Katovicų, Torti

nio, Liublino ir kitų miestų
nova
Vilniuje domėjosi istorine 
medžiaga, padedančią nu

mases

Moksli!

Lietuvos moks
lais, su musu

naujos, demokratinas 
literatūros daigai.

metu prasidėjęs Vo- 
susisikaldymas turėjo

Palyginti neseniai viename, stebėtis, kad prireikė net 
penkerių metų, kol pasirodė 
pirmieji 
vokiečių 
Bet tuo 
kieti jos
neigiamos įtakos vokiečių li
teratūrai. Juo toliau, tuo la
biau tolo Rytų ir Vakarų Vo
kietijos rašytojų pažiūros, 
jeigu dabar vienu 
šių dviejų literatų 
ti ūkę bet kurie 
stiprėja, tai yra

Ir 
metu tarp 
grupių nu- 
ryšiai vėl 
Vokiętijos

Demokratinės Respublikos ra
šytojų nuopelnas.

Didžioji žinomiausių vokie
čių rašytojų dauguma dabar 
gyvena Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje. Ir tai ne
atsitiktina, nes čia jie iš tik
rųjų turi tėvynę, kuri rūpina
si, kad 

yra pirmasis E. dirbti.
jaunieji 
kalbant 
ramą, su motiniška meile ap
gaubia vyriausybė, partija, 
darbo liaudis, t. y. skaityto
jai. O su skaitytojais jau
nuosius sieja glaudūs ryšiai: 
juk kaip tik šitie literatai 
daugiausia skaito savo kūrybą 
įmonėse, lanko ’fabrikuose 
darbininkus, ateina į mokyk
las, vieši jaunųjų pionierių 
stovyklose, d i s k u s u o j a su 
skaitytojais didelėse knygų 
mugėse.

gau- 
kar-
sce- 
salė 
Žiū-

liaus rankraščio egzemplio
rių tam, kad kuo daugiau kri
tikų, rašytojų bei eilinių skai
tytojų galėtų, dalyvauti apta
riant kūrinį. Jeigu dar pri
dursime, kad reguliariai ren
giamos įvairios jaunųjų auto
rių bei rašytojų, pradedančių
jų literatų konferencijos, jei
gu priminsime, kad talentin- 
giausieji jų turi progos studi
juoti 1955 m. Leipcige įsteig
tame Literatūros institute, tai 
kiekvienam bus aišku, jog 
Vokietijos Demokratinėje Res
publikoje bet kuris literatūro
je norįs pasireikšti žmogus 
turi plačiausias galimybes.

akad'.mijoje jie padare pia- 
nešimus apie Lenkijos isto
rikų tvrinėjamas istorines 
problemas, ypač apie darbi
ninkų klases istorijos tyri
nėjimus.

Profesorius Marjanas Se- 
reiskis, docentas Hleb-Ko- 
šanska, prof. K. Budzykas, 
rašytojas T. Brėžą, prof. 
Marja Mayenova ir kiti 
Vilniuje ypač domėjosi įvai
rias! rankraščiaias ii* istori
niais dokumentais, liečian
čiais lenkų kultūros ir li
teratūros įžymiuosius žmo
nes — Joachimą Lelevelį, 
Adomą Mickevičių, Vilniaus 
universiteto Filaretų ir Fi
lomatų draugijas, o taip pat 
Lietuvos ii’ Lenkijos santy
kius įvairiais laikotarpiais. 
Su toka medžiaga jie su
sipažino respublikos Mokslų 
akademijos rankraštiniuose 
ir archyviniuose fonduose, o 
taip pat kitų įstaigų archy
vuose.

Lenkų archeologai — 
Archeologijos instituto di
rektorius prof. A. Geištoras 
ir J. Antonievičius labai 
domėjosi Lietuvoje atlieka
mais archeologiniais tyrinė
jimais. Be ko kita, J. An
tonievičius Istorijos institu
te padarė pranešimą apie 
lenkų daromus tyrinėjimus 
Suvalkų apskrityje ir tarė
si su Tarybų Lietuvos ar
cheologais dėl to, kad Len
kijos ir Lietuvos archeolo
gai bendrai tyrinėtų ar
cheologines jotvingių pro
blemas besiribojančiose Lie
tuvos ir Lenkijos teritorijo
se.

Tarybų Lietuvoje lankė* 
si ir kiti lenkų mokslinin
kai. Ypač pažymėtinas il
gesnis apsilankymas žino
mojo lietuvių kalbos tyri
nėjo prof. J. Otrembskio, 
kuris turėjo visą eile moks
linių pasitarimų su respub-

Ta
il'

rausi. Iš kitos puses, 
įiybu Lietuvos mokslo 
kuliūros darbuotojai 
Mokslų akademijos bibliote
ką gali susipažinti su įvai
rių mokslų vystymusi drau
giškoje Lenkijoje.

Lietuvos ir Lenkijos 
mokslininku dabartinis ben
dradarbiavimas, tai dar tik 
kūrybinių santykių pradžia. 
Tie santykiai, tas bendra
darbiavimas nuolat plečia
si bei stiprėja, ir, be abejo, 
ateityje dar labiau stiprės. 
Tai prisidės prie tolimes
nio lietuvių ir lenkų tautų 
draugiškų ryšių vystymo, 
prie Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos draugystės stipri
nimo.

Joniškis.—Į šventiškai pa
puoštą Joniškio I vidurinės 
mokyklos salę susirinko 75 
abiturientai. Mokyklos di* 
rektorius P. Samulionis pa
skelbė lietuvių kalbos ir li
teratūros egzamino rašomo
jo darbo temas: “Pobau
džiavinio kaimo vaizdavi
mas Vaižganto apysakoje 
“Dėdės ir dėdienės,” “Bur
žuazinės santvarkos bei fa
šistinio smurto demaskavi
mas V. Montvilos poezijoje” 
ir “Buržuazinės tikrovės 
kritika Vienuolio “Pasken
duolėje.”

Moksleiviai pasirinko 
įvairias temas. Daugelis jų 
labai mėgsta A. Vienuolio 
kūrinius. Mokslo pirmūnai 
Kriaučiūnas, N a v i c kaitė, 
Lukoševičiūtė, Čižaitė rašė 
temą apie “Paskenduolę,” 
abiturientas Šimkūnas ir 
kiti — apie Montvilos poe
ziją. Eilė moksleivių pasi
rinko rašiniui temą iš Vaiž
ganto kūrybos. Pirmasis 
egzaminas baigėsi sėkmin
gai.

Baigiamąjį lietuvių kak
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gražiausių demokratinio Ber
lyno kinoteatrų — “Babylon” 
—įvyko filmo “Tinko” prem
jera. Kaip jau įprasta, pa
baigus demonstruoti naująjį 
filmą, į sceną išėjo pagrindi
nių vaidmenų atlikėjai, reži
sierius, operatorius. Tačiau 
žiūrovai ilgą laiką vis nesilio
vė ploję, matyti, reikalauda
mi, kad scenoje dar kažkas 
pasirodytų. Ir tik po to, kai 
į pakylą, kiek sumišęs, išėjo 
Frvinas Stritmateris, kai 
sūs žiūrovai dar keliolika 
tų apibėrė susirinkusius 
noje katučių salvėmis, 
pamažu pradėjo tuštėti,
lovai, mat, nenorėjo išeiti, ne
padėkoję pagrindiniam šių 
iškilmių “kaltininkui” — sce
narijaus autoriui.

“Tinko” ; ■ • -
Štritmaterio scenarijus. Ta
čiau skaitančioji visuomenė 
pažįsta jį jau seniai, tiek iš to 
paties pavadinimo p u i k i o s 
knygos, pagal kurią buvo pa
statytas šitas filmas, tiek ir 
i'1 kitų kūrinių^ ypač pjesės 
“Katzgraben” (“Katės grio- 
\is”), už kurią jam buvo su
teikta Vokietijos Demokrati
nės Respublikos Nacionalinė 
premija.

Šiandien, žinoma, stritmate
ris garsus rašytojas. Tačiau 
nedaug kas žino, kad prieš 
dešimtį metų jis pradėjo sa
vo literatūrinę veiklą, būda
mas laikraščio darbininkų 

| korespondentu. Štai apie ši
tuos žmones, kurie įžengė i 
l’teratūrą demokratinėje Vo
kietijos dalyje po to, kai bu
vo sutriuškintas fašizmas, ir 
norime trumpai papasakoti.

. . . Pažvelgęs į knygynų vit
rinas, kiekvienas mato šalia 
žinomu pasaulinio masto a'ito-

I nu daug naujų, anksčiau 
Į žinomu vardu. Tai vi 
i ;<čs, kurie pradėjo 
j 1C 15 metų, t. y. jaunieji

jie galėtų vaisingai 
Dar labiau remiami 
rašytojai, kuriuos, ne- 
apie materialinę pa-

bei prozaikų, 
kūrybą, j akis

net
amžiaus).

Kas buvo

ne- 
žmo- 

rašyli po 
ra
inu

šitie jaunieji ra
ku r jie atsirado? 

Ką jie buvo pergyvenę? Tai— 
vidutiniai vokiečiai su viduti
nišku gyvenimo patyrimu. Vi
si jie išaugo nacizmo laikais, 
vieni darbininkų šeimose, an
tri — tarnautojų, o treti — 
biurgerių. Visus juos savo lai
ku veikė fašistinė “ideologija” 
mokykloje ar jaunimo organi
zacijose. Beveik visi jie karo 
metu pabuvo apkasuose. Kai 
kurie jų, dar fronto būdami, 
suprato, kad kovoja už netei
singą reikalą, kiti vėl 
fašizmo sutriuškinimo, 
vendami didelę vidinę 

bet tvirtai 
naujame

tik po 
pergy- 
tragc- 
bandė 

gyveni-

jaunųjų rašytojų

biją, lėtai, 
susigaudyti 
me.

Daugelis
j šitą vidinio persiformavimo 
procesą sąmoningai pažiūrėjo, 
kaip i naujai pradedamą 
venimą. Tuo jie iš esmės 
siskyrė nuo kitų jaunų ir 
resnio amžiaus Vokietijos
ventojų, kuriems teko naujai 
įvertinti praeitį, teisingai su
prasti dabartį bei numatyti at
eitį, 
tojų

gy-
nc-

gy-

žinoma, busimųjų rašy- 
tarpe buvo nemaža ir to- 
kurie jau anksčiau matė 
gyvenimo tikslą darbosavo

žmonių interesų gynime ir vė
liau, pertvarkant demokrati
niais pagrindais rytinę Vokie
tijos dalį, iš karto žinojo, ko 
griebtis.

Pirmieji jaunųjų rašytojų 
literatūriniai b a n d y m ai po 
1945-ųjų metų neteikė_ ypa
tingų vilčių. Tai buvo grei
čiau nusivylimo baisiu karu 
šauksmai. Ir tuo metu pa
grindinę visų jų kūrinių te
mą galima trumpai apibūdin
ti dviem žodžiais:

—Šalin karą!
Bet žmonės anuo metu iš 

esmes dar nebuvo išsiaiškinę 
bei supratę tas priežastis, ku
rios įgalino nacistinę Vokieti
ją sukelti antrąjį pasaulinį ka
tą. Tik lėtai, labai lėtai vyko 
šitas neišvengiamas sąmonėji
mo procesas. Tad nėra ko

bos egzaminą laike ir sep
tintųjų klasių moksleiviai.

Ką daro jaunas Vokietijos 
Demokratinės Respublikos ra
šytojas (jo amžius šiuo atve
ju nevaidina jokio vaidmens), 
jeigu jis nori išspausdinti savo 
pirmuosius eilėraščius, apsa
kymus, o, ko gero, romaną? 
Jis pasiunčia eilėraščius ap
skrities laikraščiui, prozos kū
limus — leidyklai arba rašy
tojų sąjungai. Jis gali taip pat 
kreiptis j apskrities tarybos 
kultūros skyrių. Kartais pa
sirenkamas kitas kelias: pra
dedantysis parašo netoliese 
gyvenančiam žinomam rašyto
jui, kurį visi aplinkiniai žmo- 

| nes gerai pažįsta.
Kokios kokybės šitie pir

mieji literatūriniai bandymai 
bebūtų, jaunasis rašytojas ga
li būti tikras, kad vieną gra
žią dieną jis bus pakviestas 
Į apskrities jaunųjų autorių 
darbo susivienijimą, kur bus 
nuodugniai apsvarstyta jo kū
ryba. žinoma, neretai ir laik
raštis iš karto išspausdina ei
lėraštį, ir leidykla mato rei
kalą padėti autoriui tobulinti 
kūrinį, kad jį galima būtų iš
spausdinti. Nestinga ir pavyz
džių, kai žinomas rašytojas 
paima savo asmeniškon glo- 
bon pradedantįjį literatą.

Jaunųjų autorių darbo susi
vienijimas, sužinojęs apie nau
ją draugą, išklauso jo kūrybą, 
kurią paprastai, autorius skai
to pats. Jis prašomas sekan
tį kartą atsinešti daugiau sa
vo kūrinių. Ir tik tada, kai 
susidaro tvirta nuomonė apie 
jo literatūrinį talentą, jis pri
imamas į šį kolektyvą arba, 
jeigu autorius dar nėra tam 
pribrendęs, jam patariama to
liau tobulintis literatūriniame 
būrelyje.

Tokie jaunųjų autorių dar
bo susivienijimai VDR gyvuo
ja jau aštuonerius metus. Iš 
pradžių keli jauni Tiuringi- 
jos rašytojai susirin k d a v o , 
skaitydavo vienas kitam savo 
kūrybą, diskusuodavo. Iš šito 
pirmojo būrelio išaugo platus 
darbo susivienijimų tinklas, 
kuris šiuo metu nusidriekė per 
visą respubliką ir kurį idėji
niu bei materialiniu požiūriu 
visokeriopai ręmia Vokietijos 
Rašytojų sąjunga. Beje, šitų 
susivienijimų nariai ne vien 
posėdžiauja. Jie kolektyviai 
lanko įmones, teatrus bei ruo
šia kitas bendras išvykas.

Būtų neteisinga teigti, kad, 
išskyrus susivienijimus ir ra
šytojų sąjungą, niekas dau
giau nesirūpina jaunųjų talen
tų ugdymu. Daugelis leidyk
lų kruopščiai dirba su prade
dančiais literatais. Tai ypač 
pasakytina apie leidyklas 
“Neneš Leben” ir “Mittel- 
deutscher Verlag.” šitose lei
dyklose kartais spausdinami 
vos keli šimtai jauno auto-

Šitas rūpinimasis jaunąja 
literatų karta ir įgalino per 
palyginti trumpą laiką dauge
lį talentingų rašytojų pasi
reikšti. Trumpame straipsny
je neįmanoma plačiau nagri
nėti kiekvieno jų kūrybą. To
dėl teks pasitenkinti tuo, kad 
paminėsiu tik keliolika žino
miausių poetų 
Skaitant jų
krinta tai, jog ir jaunieji, ku
rie anksčiau daugiausia ra
šydavo pasibaigusio karo te
momis (apie nacistų žiauru
mus, pergyvenimus fronte ir 
kt.), per pastaruosius ketve- 
rius-penkerius metus, vis dau
giau ir daugiau gvildena so
cialistinės statybos problemas, 
rašo apie naują Vokietijos De
mokratinės Respublikos žmo- 
gų-
Šitas bruožas, beje, atsispin

di ir Ervino štritmaterio kū
ryboje. Savo pirmoje knygoje 
“Ochsenkutscher” (“Ja učių 
varovas”) autorius aprašė sa-

vo vaikystę. Gi anksčiau mi
nėtoje knygoje “Tinko” skai
tytojas randa dabartį, kuri jį 
supo prieš keletą metų ir iš 
dalies dabar tebesupa. Tinko 
—taip vadinasi berniukas, au
gąs pas senelius kaime. Jo 
motina žuvo karo metu nuo 
priešo bombos skeveldros, tė
vas kaip tik grįžta iš tarybi
nės nelaisvės, kupinas naujų 
idėjų. Jam sugrįžus, Tinko 
senelių namuose nenurimsta 
ginčai, ilgainiui peraugą į ne
santaiką. Kas teisus: senelis 
Kraskė, buvęs dvaro mūrinin
kas, įkūnijęs savo ilgo bei 
sunkaus gyvenimo svajonę — 
gavęs per žemės reformą 
sklypą, kurį jis, aptvėręs tvo
ra, atkakliai gina, ar tėvas, 
išmokęs žiūrėti plačiau ir gy
venti visuomenės interesais ? 
štai šito konflikto fone vyks
ta žūtbūtinė kova dėl vaiko, 
dėl jo pažiūrų formavimo.

Seneliui ir jo Šeimai gau
toji žemė ilgainiui tampa naš
ta. Nebelieka ir Tinko — 
trylikamečiai berniukui — lai
ko žaisti ar skaityti eilėraš
čių knygą, kurią, tarp kita 
ko, nuo darbo ir savo sklype
lyje nuvargęs ir amžinai pik
tas senelis vieną gražią die
ną sudegino. Senelis nepasi
tiki naujais kaimo koopera
tyvo žmonėmis, kurie jam 
siūlosi padėti, bet patenka į 
buožės Kimpelio žabangas. 
Senasis Kraskė nesupranta 
naujosios gadynės, kuri, ob
jektyviai žiūrint, dirba jo la
bui. Senoji visuomenė sunai
kino jame sugebėjimą suvok
ti vystymosi perspektyvą, ir 
jo gyvenimas baigiasi tragiš
kai.

Nelengva ir jaunajam Tin
ko susigaudyti: kas teisus?

Tačiau ir jis, laikui bėgant, 
pradeda suprasti, kuriuo ke
lių .'jam eiti, nes senelio, 
veiksmai vis labiau atstumia 
berniuką nuo jo. Taip, Tin
ko netaps tokiu, koks buvo jo"( 
senelis.

Skaitytojai labai gerai įver
tino Šitą knygą, kurioje meist
riškai parodyti gyvenimiški 
konfliktai, vykę demokratinės 
Vokietijos kaime.

įdomi taip pat kito poka
rio metais pradėjusio rašyti 
autoriaus Rudolfo Fišerio kny
ga “Martin- Koop IV” iš ang
liakasių g>rvenimo. Ir visiš
kai kita kūrybos maniera pa
sižymi Francas Fiumanas, be
je, tris kartus buvęs Stalin
grade: pirmą — kaip karei
vis, antrą — kaip belaisvis^ 
c neseniai trečią kartą — kaip 
rašytojų delegacijos narys, ši
tie pergyvenimai, anot rašy- , 
tojo, verčia jį dar vis gvil
denti karo tematiką, aiškinti 
skaitytojams teisybę apie šį 
agresyvų hitlerinės Vokietijos 
karą. Savo novelėje “Drau
gai’’ Fiumanas lyg ir atsiskai
to su niūria fašistinės Vokie
tijos praeitimi. Beje, pagal 
Šią novelę “Defos” kinostudi- 
ja pastatė filmą, kuris susi
laukė didelio pasisekimo nese
niai" Kanuose pasibaigusiame 
festivalyje.

Irma Harder, Karlas Mund- 
štokas, Margarete Neumany 
Beno Rludra, Paulas Viensf 
Bernhard as Zeegris, Valteris 
štranka — tai tik kelį vardai 
iš to gausaus jaunųjų prozai- ' 
kų bei poetų atžalyno, kuris 
vis labiau bręsta Vokietijos 
Demo k rati n ė j e R esp ub 1 i ko j e.

(Pabaiga 3-me pusi.)

JONAS KAšKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Antanas Smetona
Kaip surūgo Antanas Smetona, 

Irgi prieštara rusų maldos!
Chodakovskis, Tūbelis, Mironas, 

Sublizgėję ten pat kitados ...
Tas šniaukrys, kurmis, smirdžius

Smetona —
Mintaujiškių bičiulių galva!

Krokodilių — fašistą geltoną
Jau prakeikė tėvynė, tauta.

Atkarus tas nelemtas satrapas!
Kiek mūs’ brolių sudraskė dantim!

Tas istorijos kruvinas lapas 
Nužlegėjo juodon praeitin ...

Kiek tik kartų tą murzę marmūzę
Teko man pamatyt atvaizduos’,

Net galva man iš apmaudo ūžė, 
Lyg šešku dar ilgai atsiduos...

Atšiaurumas to dri-ežiško snukio, 
Tų žvairių pasalūno akių!

Prasišiepusios lūpos apniukę!
Baisenybe! be balso šaukiu.

Tas prarūgęs Smetona vaidenas, — 
Veidmaininga echidnos šypsą!

Dusulingas, sukuprintas senis — 
Fašistinė ta smarvė visa!

Tos “pavietrės” baisios atminimai 
Mintaujos graudulingų laikų ...

Tiktai krupt—ir net šiurpas man’ ima, 
Nuo košmaro šešėlio kraupu ...
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Ten, lyg tyčia, krūvon susibūrę, 
Tuomet “erštų” klestėjo pradai:

Chodakovskio žvaigždėta kepurė, 
Zosia, Jadzia — jo sesės andai.

Kaip lėlytės baltutės panytės, —
Brolis Tadzio ir pats dabita,—

Gi Smetpnos, Tūbelio akytes
Cukrines gaudė viena, kita.. .

Saldžiaakis stypsojo Mironas —
Ir Šleževičius Mikas šalia —

Veršiakys spokso pats net raudonas,—
Magnetinė panyčių galia!

Galvanauskas Ernestas galantas,
Jam riesti, garbanoti plaukai,

Balalaiką braukydavo frantas, 
Išsikėtęs sėdom padrikai.

Kitokesnis garbanius blondinas —
Susipratelis Juozas Paknys,—

Karlo Markso sekėjas, vadinas, 
Iš ten grūdą brandesni išknis.

Na ir keista’ Stebėtis man teko:

■' “T W-

Šitie vyrai laikų Mintaujos 
Atsistojo ant valdiško tako

Buržuazinės anos Lietuvos ...

Iš Šleževičiaus daug laukt negalėjai: 
Gimnazistas jis buvo kuklus.

Sugabesnis jau buvo veikėjas
Mūs Paknys — tvarkė bankų stalus.

Vistik Marksą ramybėj paliko, 
Kai įklimpo finansų klanan,—

Supenėjo prie lengvo skatiko 
Ir nuslydo liūgynan anan ...

Galvanauskas? ką jis? palivarko
Buržuazas, kaip nendrė, miklus:

Atsisėdo prie ėdžių ir tvarko — 
Ir tik veizdi, kur vėjas papus...

Gi tie dvarponiai svainiai karietą 
Fašistinę vairuoja šauniai. . .

Susimerkia — kišenėn jiem rieda,— 
Ko jie paiso? nerinks jų velniai.

Toj karietoj Martynui — tai Yčui 
Irgi teko minkštutė kėdė,—

Ir dardėjo slidžiai ponai dyčiai, 
Penimukai valstybės garde .. .

Mintauja išaugino ir dar ką:
Buvo tad sugabių vaikinų,— 

Anuometės gimnazijos tvarką
Ir takus erškėčiuotus menu.

/

Kur du budeliai, žiaurūs sadistai,
Ką kankindavo vaiką mane?

Jų krumplius, plieno kumščius pažįstu, 
Net dabar pas’vaidena sapne ...

Tarasevičius Mikas beširdis,
Musininkas Kazys Inčiūra ...

Jų komanda šniaukvojanti girdis,—
Tai kasdien tortūra man tikra!

Jie paskui seminarijoj mokės,—
Tai kirstukai bent bus kunigai!

Pabaisų tipus buožiškus tokius
Tad tėvynė penėjo ilgai. ..

Giminės Vienažindžio poeto 
Dailininkai iškilo bent du:

Jau tad talentą rodė veldėtą
Vienožinskiai broliukai abu —

Rokiškėnai Antanas ir Justas,
Dar ir Petras Kalpokas anksčiau:

Tai peizažą, tai nuostabų biustą 
Dar gimnazijoj jų pieštą mačiau.

Ir Meškausko ir brolių Staškiaučių
Dygo drobių stamantrūs pradai, —

Pats instruktorius priekaištų, kliaučių 
Jiem nerasdavo net jau kadai.

Geg» 15, 1957.
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SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Iki medvilnės plantacijos rubežiaus, 
už kurio minią laukė šiokia tokia lais
vė, konstitucijos garantuojama piliečio 
teise, jau buvo belikę tik pusės mylios 
distancija. Bet užvaizdai, matydami, kad 
buožėmis neužtvenks besiveržiančios iš 
vergijos respublikos žmonių upės, su
manė žūt-būt užtvenkti ją jų pačių lavo
nais !

Jie, pliekdami paikomis arkliams per 
šonus, davė keliolika šuolių pirmyn, 
atsuko arklius atgal, išsitraukė revolve
rius ir atidarė ugnį. Minios eisena pra
dėjo lėtėti ir netrukus visai apsistojo. 
I*askutinės eilės, rėkaudamos ir drąsin- 
damos, stūmėsi pirmyn. O pirmosios ei
lės, nenorėdamos lipti per sužeistus ir 
vaitojančius savo draugus, atbulos pra
dėjo stumtis atgal, o negalėdamos at
stumti visos pirmyn begulančios mi
nios, pradėjo lakstyti į visas puses, 
lįsti ir slapstytis medvilnės stiebuose, 
kad nepasirodyti užvaizdams ir neužsi
traukti ant savęs jų rūstybės, kuri 
baigsis atkeršijimu!

Užvaizdai to tik ir laukė! Jie ir šaudy
dami ir buožėmis daužydami per gal
vas, gainiojo juos į visas puses, skirstė 
i mažus būrelius, gindami atgal į plan
tacijas, o kurie bėgo link rubežiaus, tuos 
mušė b.e jokio susimylėjimo, kad jie 
daugiau, kol gyvi bus, negrįžš į planta
cijas !

Edis, kiek prisimena, bėgo su keliais 
savo draugais laisvės link. Bet gavęs buo
že per galvą, susmuko ir daugiau nieko 
neatsimena, kas su juo atsitiko. Kada 
jis atėjo į sąmonę, gulėjo vienai vienas 
šalia geležinkelio griovyje, geležinkelis 
buvo ir tas rubežius, kuris, skyrė tas dvi 
medvilnės karalių ir Dėdė Šamo respub
likas. Pirmiausia jis pajuto, kad baisiai 
skauda galvą. O kai jis pasičiupinėjo gal
vą, jį buvo šlapia ir pirštai nusidažė su
krekėjusiu krauju.

Saulė jau buvo gerokai pakrypus va
karų link, kada jis atsvyravo į miestelį 
ir, suradęs daktarą, įėjo pas jį, kuris 
apžiūrėjęs žaizdą ir susagstęs odą, pri
darė: “Jeigu pradėtum jaustis svaigimą 
galvoje, ūžimą bei tvinksėjimą — vėl a- 
teįk pas mane, nes tai reikštų pavojų. 
Bet jeigu nieko nepaprasto nejausi, ateik 
už keliu dienu tik dėl siūlu ištraukinėji
mo”.

Vaikinas, atsiteisęs daktarui už pa
tarnavimą ir paaeiavęs, išėjo iš mieste
lio, nusinuomojo pas privatiškus žmo
nes mažiuką kambarėlį, sėdo ir parašė 
Mariutei laiška, kuris skaitėsi:

Patarnautoja atrodė gan švari ir jau 
ne iš tų jaunųjų moteris ar mergina, tai 
jos privatiškas dalykas. Ji, bepasitarnau- 
dama Edžiui, paklausė, kaip jis jaučiasi. 
Šiaip paprastai atsakius, kad jaučiasi ge
rai, patarnautoja šnibžtelėjo: “Ar tik 
tu, jaunas vaikinuk, nebūsi per medvil
nės karštuvus išėjęs? Jeigu taip, saugok 
savo žingsnius, kad neįkištum koją į 
spąstus. Patarčiau, jei galima, mainyti 
savo plunksnas”. Tai pasakius, uždėjo 
ranką jam ant peties, truputį spustelė
jo Ir nuėjo prie kito svečio.

Edis, nežinodamas, ką jinai norėjo tuo 
pasakyti bei nežinodamas kas aplinkui 
dedasi, patarnautoją bandė palaikyti 
paprasta plepute. Tačiau metęs dar porą 
žvilgsnių Į jos apsiėjimą, persitikrino, 
kad ii rimtai perspėjo jį ir kad kur nors, 
iš kur nors gresia rimtas pavojus.

Pavalgęs, užsimokėjęs už pusrytį ir 
prielankiu šyptelėjimu, padėkavojęs pa
tarnautojai už perspėjimą, išėjo savais 
keliais.

Į vietinio laikraščio informacijų sky
rių įėjo jaunas vidutinės kainos naujais 
drabužiais apsitaisęs, Panamos lendrine 
skrybėlė ant galvos, vaikinas ir manda
gia šypsą pasveikino merginą, kuri tuo 
pačiu jam atsimokėjus, pasiteiravo:

š.z “Kuo galiu jums patarnauti?”
“Noriu pasimatyti su vyriausiu jūsų 

laikraščio redaktoriumi”.
“Kaip vadintos?”

L “Vadinuosi viso labo tik Edis. . . Bet 
> tas ir nesvarbu, nes mudu nepasipažįsta- 
me”.

; * “Ar galėčiau žinoti, su kokiu reikalu?”
“Visai privatiškas reikalas, bet turi 

agvo svarbą, suprantama”.
“Labai apgailestauju. . . Netikiu, kad 
sutiks pertraukti savo užsiėmimą su 

. įvišai nepažįstamu džentelmanu. Jis da- 
į JĮojdžia pasimatymus tik su labai svar- 
’ Ūkais reikalais ir su savo pažįstamais.
i Sfe • •

Bet galima bus pabandyti”.
Vaikinas tik galvos linktelėjimu ir šyp

są jai padėkojo. Mergina paėmė telefo
no ragelį ir pranešė, kad jaunas džentel- 
manas nori pasimatyti su privatišku 
reikalu. Ką anas merginai atsakė, Edis 
negalėjo visko nugirsti, bet iš nugirstų 
kelių žodžių pilnai suprato, kad tai la
bai škaradnas senis ir ne su bile vaikė
zais užsiima. Mergina, užkabinus telefo
no ragelį, pridėjo ranką sau prie krū
tinės, duodama suprasti, kad jos šir
dis patankino mušimą nuo senio kompli
mentų, atsidūsėjo ir pridėjo:

“Senis prastame ūpe ir nieko prie sa
vęs neįsileidžia. Bet . . . jeigu jums ne
daro skirtumo, jis pasiuntė jus pas 
velnią, tai yra —pas savo sūnų”.

“Labai apgailestauju, kad dėl manęs 
jūs apturėjote nesmagumą. . . Tiek bū
siu jums dėkingas, kad galėsiu pasima
tyti su sūnum”.

“Ir aš tikiuosi, kad būsite geriau pa
tenkintas, nes sūnus yra sukalbamas, o 
senis. . . . .”

Nedabaigus sakinio, mergina vėl pa
ėmė telefono ragelį ir pranešus, kad 
jaunas džentelmanas nori su juomi pa
simatyti, užkabino ragelį ir parodė duris, 
dadėdama: “Eikite tiesiai be jokių ce
remonijų”.

Edžiui įėjus, nuo kėdės pašoko gra
žiai nuaugęs, aukštas, gal kiek už jį se
nesnis vaikinas, tartum geriausią sa
vo pažįstamą pasveikino, pasodino prie 
stalo, - ant kurio sttovėjo rašomoji ma
šinėlė, popieriai, rašalas ir laikraščių 
krūvos. Edis taipgi, visai nesivaržyda
mas, tik prisilaikydamas paprasto man
dagumo, atsisėdo, pasidėjo skrybėlę ant 
stalo, perbraukė pirštais per plaukus, 
žvilgterėjęs pirmajam į veidą, norėjo ką 
tai sakyti. Bet šitas, lyg atsimokėda
mas, taipgi pažvelgęs! Edžiui į veidą, 
pasiskubino:

“Kuo galiu jums patarnauti?”
“Niekuom ... Aš tik noriu žinoti, ką 

jūsų laikraštis atstovauja, kai jis taip ne
teisingai rašo apie vakarykštį įvykį 
medvilnės plantacijose?”

“Oh. . . Tai jūs esate vienas iš unijos 
organizatorių?” Simpatiškai šypsoda
masis, pasiteiravo antrasis.

“Klystate. Nesu jokis organizatorius”.
“Bet ir nepaprastas Jurgis!” Drikste- 

lėjo pirmasis, pasiėmė pakiuką cigare- 
tų, užfundino vieną svečiui, antrą sau, 
ir degdamas svečio cigaretą, dirstelėjo 
jam į akis, užsidegė savąjį, leisdamas 
dūmus, nusišypsojo ir pridėjo: “Ir galva 
jau ne paprastas arbūzas, turite šį tą ar 
ne?”

“Bet jūs neatsakote man į klausimą, 
kurį pirmiausia jums pastačiau”.

“O ką jūs galite žinoti, kaip ten iš tik
rųjų ivyko ir kad ten ne teisybė, bet me
las?”

“Aš ten buvau, dirbau ir savo akimis 
mačiau. . . Ten tikras pragaras, bau
džiava, vergija! O kada tie baudžiaunin
kai išėjo ant streiko, reikalaudami kon
stitucijos garantuojamų piliečio teisių, 
kad būtų sutrumpintos darbo valandos 
pagal N RA kodeksą, ką jie gavo? Buo
žių, kulkų, ir jūs tuos žmones vadina
te negrų ir raudonųjų gauja, norėjusia 
išžudyti plantacijos viršilas!”

“Oh. . . Dabar jau suprantu. . . Jūs e- 
sate viso labo tik sūnus palaidūnas ar 
ne?”

“Tegu bus ir taip, bet . . . Šitokią ne
teisybę pakęsti juk negalima! Tai gė
da visai Amerikai! Kur konstitucija, 
vergijos, panaikinimas ir kiti demokrati
jos dėsniai?”

“Pilnai aš jus suprantu. Mat, kai jūs 
turėjote visko užtektinai, nieko nesto- 
kavo, kolegijos bei universiteto suolai 
atsibodo, pertekliaus gyvenimas pasi
darė montoniškas, nuobodus, sumanė
te paštukavoti, pažaisti paprasto kla
jūno gyvenimu, ar ne?”

“Iš kur jūs, po velniais, tatai žinote?”
“O prie to dar, ar kokia kaimo pete

liškė nebus prilipus prie jūsų krūti
nės?”

“Į burtus aš netikiu. Bet pasakyk 
man, broli, iš kokios peklos jūs tai ži
note?”

(Bus daugiau)

Nesivelinkite, Laisves PrieteliaL
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

ves prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti į mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

Keralos (Indijoj) valdžios 
daromos reformos

Į talką
ROKIŠKIS. — Sunkų klau

simą tenka mums spręsti, — 
sako komjaunimo Rokiškio 
rajono komiteto sekretorius 
Puluikis. — Iš mūsų rajono 
Į talką plėšininių žemių Įsi- 
savintojams reikia pasiųsti tik 
20 jaunuolių ir merginų, o pa
reiškimų gavome keliskart 
daugiau . Tenka atrinkti pa
čius geriausius ir darbščiau
sius.

Chražanavičiūtė, jos draugė 
G. Peslytė ir kiti—viso 12 
žmonių.

šiomis dienomis komisija 
atrinko 30 jaunuolių ir mer
ginų, kurie netrukus išvyks 
nuimti plėšininių žemių der
liaus. Koresp.

tacijų; savininkų. Pastarieji 
įsipareigojo išmokėti darbi
ninkams premiją už praėju
sius 2 metus, šiuo susitarimu 
buvo patenkinti teisėti 200,- 
000 plantacijų darbininkų rei
kalavimai.

Naujoji vyriausybė padidino 
taip pat valstijos transporto 
darbininkų darbo užmokesčio 
minimumą. Anksčiau šis mi
nimumas siekdavo 20 rupijų 
per mėnesį, o dabar jis sudaro 
30-50 rupijų.

Kevalo j e pramonė išvystyta 
silpnai, ir labai didelės gy
ventoju masės neturi darbo. 
Vien Travankor-KoČino rajo
ne yrą apie du milijonus be- 
darbų. Šiuo metu vyriausybė 
imasi eilės priemonių indus
trijai išplėsti: stiprinama pra
monė, esanti vyriausybės ži
nioje, statomos naujos įmonės 
su privataus kapitalo pagalba, 
organizuojami gamybiniai ko
operatyvai, siekiant išvystyti 
a m a t i n i n kišką gamybą ir 
smulkiąją pramonę. Valstijos 
vyriausybė nori susitarti su 
centrine vyriausybe dėl užsie
niečiams priklausančių planta
cijų nacionalizavimo Keralo
je. Tai įgalins užkirsti kelią 
didžiulių sumu išvežimui į už
sienį.

Vyriausybė nutarė taip pat 
nacionalizuoti privačius miš
kus. Be to, kuriama valsti
jos prekybinė kompanija, ku
ri užtikrins žemės ūkio pro
duktų kainas. Nustatytas 
maksimai us valdininkų ir 
tarnautojų algų, lygis. Svars
tomas klausimas dėl darbo už
mokesčio padidinimo mažai 
apmoka moms profesijoms. 
Jau paskelbta apie atlygini
mo pakėlimą mokytojams, 
medicinos seserims, o taip 
pat policininkams.

Keralos vyriausybės veiks
mus atidžiai seka visa Indija. 
Komentuodamas jos reformas, 
savaitraštis “1st ekonomist,” 
subsiduojamas stamb i a u s i o 
Indijos kapitalisto Birios, bu
vo priverstas pripažinti, kad 
“Komunistų partija labai rim
tai atlieka savo darbą.“

Neseniai Indijos Komunistų 
partijos Centro Komitetas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reiš
kiamas tvirtas Įsitikiu i m a s , 
jog Keralos valstijos vyriau
sybė ir toliau Įrodys, kad ji 
nusipelno pasitikėjimą ir gali 
duoti pavyzdi visai šaliai.
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Nauja vokiečių 
rašytojų karta

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Tai—žmonės, kurie naujoje 

vokiečių literatūroje prabilo 
savitu balsu. Reikia ir gali
ma tikėtis, kad .šitas balsas 
vis labiau stiprės, tuo labiau, 
kad demokratinėje Vokietijos 
dalyje rašytojai, kaip ir kitų 
meno šakų atstovai, visokerio
pai remiami, šita parama są
vokoje su jaunųjų literatų kū
rybiniu entuziazmu artimiau
siu metu duos dar gražesnius 
rezultatus — naujas vertingas 
knygas, skirtas VDR darbo 
žmonėms. V. Butkus

O ką atrinkti ? štai visa 
“Nemuno“ fabriko jaunų dar
bininkų grupė su pirminės 
komjaunimo organizacijos se
kretoriaus pavaduotoju kar- 
šėju A. Aleinikovu priešaky
je pareiškė norą talkininkau
ti nuimant derlių, plėšininėse 
žemėse. Su tokiu pat prašy
mu kreipėsi Panemunėlio li
nų apdirbimo fabriko šoferis 
A. Vizbaras ir visa eilė kitų 
jaunų darbininkų. Visi jie— 
puikūs gamybininkai, aktyvūs 
visuomenininkai, šaunūs kom
jaunuoliai.

Plėšininių žemių derliaus 
nuimti važiuos didelė grupė 
Salų žemės ūkio technikumo 
II-III zootechnikos kursų stu
dentų. Jų tarpe—technikumo 
pirminės komjaunimo organi
zacijos sekretoriaus pavaduo
toja III kurso studentė S.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE
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Kietas medis, 5c. ft. Skambinkite 
ED. 6-4660.

JOHN ERICKSON & CO. 
110 N. Bentalou St, 

Mr. Beck.
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Pasinaudokite 
Grožine Literatūra

Kaip žinoma, per pasku
tinius rinkimus Indijoje ko
munistai gavo daugumą Ke- 
raloje, ir š. m. balandžio 5 d. 
šioje valstijoje buvo sudaryta 
komunistinė vyriausybė.

Pekino laikraštis “Družba” 
skelbia straipsnį, kuriame pla
čiai aprašoma Keralos vy
riausybės veikla.

Pirmasis vyriausybės žings
nis buvo politinių kalinių pa
leidimas. Iki šiol į laisvę jau 
išėjo apie 130 žmonių. Dau
gelis jų dalyvavo agrariniuose 
neramumuose ir darbininkų 
išstojimuose. Naujoji vyriau
sybė išleido taip pat įsaką, 
panaikinantį ankstyve s n i u s 
Įsakymas dėl kalinių sukaus- 
tymo grandinėmis ir įvedantį 
jiems naują, humanišką reži
mą.

Nedidelėje Keralos valstijos 
teritorijoje gyvena 13.6 mili
jono žmonių. Kai kuriuose 
rajonuose vienoje kvadratinė
je anglų mylioje yra iki 2,500 
gyventojų. Apie 53 proc. vals
tijos gyventojų yra valstiečiai. 
Tačiau žemė sutelkta dvari
ninkų ir plantatorių rankose. 
Didžiulė valstiečių dauguma 
visiškai neturi žemės arba tu*- 
ri labai mažus sklypelius. Iki 
šiol Kerala negalėjo pati ap
sirūpinti maisto produktais.

Keralos vyriausybė ketina 
įvykdyti žemės reformą, po 
kurios kiekvienas artojas gaus 
nuosavą sklypą. Neseniai vals
tijos vyriausybės vado v a s 
N a m b u d iripadas paskelbė, 
kad ruošiamas įstatymo pro
jektas, numatantis žemės val
dymo maksimumą pagal šei
mos narių skaičių, kultūrų rū
šis, žemės derlingumą ir ki
tas sąlygas. Šis projektas bus 
apsvarstytas artimi a u s i o j e 
valstijos įstatymų leidžiamojo 
susirinkimo sesijoje. Siekda
ma užtikrinti agrarinės refor
mos įvykdymą, valstijos vy
riausybė išleido įsaką, drau
džiantį nuomotojams atsiimti 
išnuomojamą žemę.

Vyriausybės iniciatyva vals
tijoje pradėtas masiniš judėji
mas prieš tuos, kurie slepia 
grūdus spekuliacijai. Visuose 
kaimuose, gyvenvietėse, rajo
nuose, gatvėse iš visų partijų 
atstovų sudaryti komitetai ir 
“kontrolės grupės’’ kovai 
prieš grūdų spekuliantus.

Anksčiau Keralos finansinė 
padėtis buvo labai sunki. Kas
met valstijos biudžeto defici
tas siekdavo 30 milijonų ru
pijų. Naujoji vyriausybė pa
didino mokesčius dvarinin
kams bei plantatoriams, ir 
biudžeto deficitas peraugo į 
aktyvą. Kerala šiuo metu yra 
vienintelė valstija Indijoje, 
kurį turi aktyvų saldo, Indijos 
ministras pirmininkas Noru iš
reiškė pasitenkinimą tuo, kad 
valstijos vyriausybė sugebėjo 
priimti biudžetą su aktyviu 
balansų.

Įvykdytos pirmosios priemo
nės darbininkų padėčiai page
rinti. Valstijos vyriausybei 
padedant, pasiektas susitari
mas tarp darbininkų ir plan

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai padengi
mus del pasilinksminimo.

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Vladzia Mockienė, paieškau 

Bronės Tilerris ir Povylo Burkaus, 
?š Varnių; taipgi sesers Butkaltės 
Juzefos. Prašau atsiliepti, jeigu esa
te gyvi, arba kas žinote, pranešti 
šiuomi adresu

J. Giedvlll.
209 Boston Ave., Hillside, N. J.

(155-156)

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Z

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-- 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. j

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve I
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. I
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Kur galima pastoviai 
užsiregistruoti? Liko 

laiko iki rugpiūčio 28
Kaip žinia, New York o gy- 

\» ntojai dabar turi progą pa
stoviai užsiregistruoti balsavi
mams — užsiregisruo.jate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeičia- 
t-> adresą. Pastoviai registruo
tis galima iki rugpjūčio ’28, 
bet patartimi registruotis kuo 
; nksčiau, nes kuo toliau, tuo 
ilgiau reikės laukti ten. Rus
• dės laukiančiu.

Yra penkios centralinčs re- 
g'stra\imos, vietos. kur gali
ma už dregistruoti kasdien 
darbo dienomis, su pirmadie- 
i iu ir penktadieniu. nuo (le
sintos rvto iki 5-os popmt :r
i.uo 9 ryto iki vidudienio >'■>- 
ladieniais. Tos penkios cent- 
ralinės regis.trax i mosi vietos 
' ra :

Manhattan. l<»(i Broome S’t. 
o 8<> Varick St.

Brookly. Municipal Bldg.. 
Houni Gim.

I ironx. Boro Hall. I h ird ir 
Tremont A ves.

Queens. Boro Hall. Queens 
Blvd, ir I nion Turnpike, Kew
• hardens.

Richmond. 3<> Bay St., St. 
f'em’g“, Staten Island.

Be to. yra visa eilė vietiniu 
rastiniu. Jose negalima regist
ruotis šeštadieniais, bet gali
ma registruotis paprastomis 
darbo dienomis, pradedant 
pirmadieniu. baigiant penkta- 
u,eniu. nuo 5 vai. popiet iki 
I o vai. . a H a re. I o s vietos, yra :

Manhattan:

Mokykla 39. 135 Lenox A v.
BS 152. 185 Wadsworth A v.
BS 11d. 15 1 W. 93rd Street. 
I’S 19. 1st Avė. ir 11 th St. 
BS 32. 357 W. 35th St.
Food Trades HS. 2<)8 W.

i 3th St.
Hunter College, Playhouse 

Lobby, 68th St. ir Park Ave.
PS 6, 45 E. 81st St.
PS 9, 466 West End Ave.
PS 18. 12 1 E. 51st St.
PS 35. 60 W. 13th St.
PS 53. 211 E. 79th St.
PS 7 1. 220 E. 63rd-St.
PS 1 17. 203 E. Broadway.
Benjamin Krankliu High 

School, East 116th Street O' 
Krankliu I). Roosevelt Drive.

PS 165, 23 1 W. 109th St.

Brooklyne:

PS 259, 720 1 Kt. Hamilton 
parkway.

PS 85. 635 Evergreen Ave.
IS 152, 2310 Glenwood Rd. 
PS loo’, 5307 11th Ave.

PS 167, 1025 Eastern Pkwy.
Abraham Lincoln HS, 

Ocean Parkway ir West Ave.
PS 10 1, 9 115 Fifth Avenue.
PS 68, Bushwick ir DeKalb 

A venuek.
PS 89, E. 31st St. ir New

kirk Ave.
PS 208, Avenue D ir E. 18th 

St.
PS 11, Avenue X ir Betch- 

( Ider St.
Eastern Distr. High School, 

Marcv Ave. ir Rodney St.

Bronx:

County Court House, 161st 
St. ir Grand Concourse.

Bronx HS of Science, E.
184th St. ir Eield Pl.

PS 7, 3201 Kingsbridge Av.
I*S 12, 2550 Frisby Ave.
PS 20, 1036 Fox Street.
I^S 37, 425 E. 145th St.
PS 62, 660 Fox St.
PS 102, 1827 Archer Street.
PS 105, 725 Brady Avenuo.
PS 78, 1400 Needham Ave.
PS 80, 149 E. Mosholu

QUEENS:
William Bryant HS, 31st 

Ave. ir 48 St., L. Island City.
Flushing IIS, Northern 

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson HS, 116th 

Ave. ir Francis Lewis Blvd., 
Cambria Heights.

PS 88, 60-85 Catalpa Ave., 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway
Beach Blvd., Rockaway.

PS 89, 85-28 Britton Ave., 
Elmhurst.

PS 99. 82-37 Kevv Gardens 
Load, Kevv Gardens.

Forest Hills High School, 
110th St. at 67th Road, Korest 
Hills.

Richmond Hill High School, 
1 1 I th St. at 89th Ave.. Ricch- 
mond Hill.

Marlin Van Buren High 
School. Hillside Ave ir 229th 
St.. Queens Village.

Bayside High School, 3,2nd 
Ave. ir 20S St.. Bayside.

Richmond:

BS 15, 58 Lawrence Ave., 
W. New Brighton.

BS 20. 161 Bark Ave., Port 
Richm ond.

PS 1 1, 100 ’fompkins Ave., 
Sta pieton.

PS 4 1, Clawson St. ir Locust 
Ave., New Dorp.

Jeigu kam kas neaišku apie 
1 egistraci ją. tai gali telefoni
niai pašaukti rinkimu tarybą 
(Board of Elections), CAnal 
6-2600.

PS. 29. 15 8 1 Victory
Boulevard, Castleton Corners.

Totlenvi 1 le High School, 
Yotman Ave. ir Academy 
Place, Tottonville.

’ PS 11. 80 Maple Parkway. 
Mariners Harbor.

ASTRONOMAI MĖGĖJAI

Rankena pasukta, ir astro- 
grafo vamzdis nukreiptas į 
žvaigždes. Prigludęs prie prie
taiso okuliaro, Valentas V ys- 
kupaitis žvelgia i bedugnes 
naktinio dangaus gelmes, šią 
vėlyva valanda danguje žė- 
r; nesuskaitoma d a u g y b ė 
žvaigždžių. Bet iš visos šios 
nesuskaitomos daugybės - švie
suliu jauna ji astronomą domi
na tik vienas šviečiantis taš
kas. kuris specialiuose infor
macijos žinynuose pažymėtas 
kukliu numeriu 524.

šią žvaigždę prieš kelerius 
metus pastebėjo viena užsiė
mė observatorijų. Mokslinin
kai iš karto negalėjo nusta- 
t.vti jos pobūdžio. Stebėjimai 
davė pagrindo priskirti ją 
prie vadinamųjų permainingo 
ryškumo žvaigždžių grupės. 
Bet žvaigždės permainingumą 
reikėjo nustatyti. šio darbo 
ir ėmėsi Valentas Vyskupai- 
tis. Dar neseniai, būdamas 
Vilniaus V. Kapsuko vardo 
Valstybinio .universiteto stu
dentu, jis pamėgo tirti tokias 
žvaigždes, turinčias didelę 
reikšmę šiuolaikinei astrono
mijai.

Kiekvienas sėkmingas tyri
nėjimas šioje srityje pratur
tina mokslą naujais duomeni
mis apie Visatoje vykstančius 
atominius procesus, leidžia 
įsivaizduoti Visatos nuotolių 
mastą. Visa tai svarbu žino
ti mūsij atominės technikos ir 
tarpplanetinių kelionių išva
karių dienomis.

Savo tiriamojo darbo Vysku- 
paitis nenutraukė ir baigęs 
universitetą, tapęs Pakruojo 
vidurinės mokyklos mokyto
ju. Pasinaudojęs atostogomis, 
astronomas - mėgėjas atva
žiavo į Vilnių observatorijo
je susumuoti ilgalaikius tyri
nėjimus. Tyrinėjimo rezulta
tai teigiami: pasitvirtino, kad 
stebimoji žvaigždė yra per
mainingo ryškumo.

Panašiems tyrinėjimams sa
vo laisvalaikį paskyrė ir ki
tas astronomas-mėgėjas, jau
nas mokytojas iš Krakių miesJ 
tolio Jonas Mašnauskas. Kar
tu su Vyskupaičiu jis parašė 
straipsnį apie devynių per
mainingų žvaigždžių fotogra- 
finj tyrinėjimą.

šį astronomų-mėgėjų darbą 
numatyta išspausdinti specia
liame astronomijos žurnale.

Profesoriaus P. Slavėno va
dovaujamoje Vilniaus obser
vatorijoje astronominius tyri
mus vykdo ir kiti entuziastai.
Tai universiteto vyresniųjų 
kursų studentai ir anksčiau 
universitetą baigusieji žmo-

Garbes pokylis
Visa Didžiojo New Yorko 

apylinkė yra kviečiama į gar
bės ir džiaugsmo pokyli šį 
šeštadieni, rugpjūčio (Aug.) 
17 d., Liberty Auditorium,
1 10-96 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

D a 1 b i n i n k i š k am e j u d ė j i m e 
retai taikosi pasidžiaugti eko
nominiais reikalais, ypač ap
lietos atžvilgiu. Tačiau lais- 
viečiaj šiemet turi kuo pasi
džiaugti, nes finansinį vajų 
dienraščiui Laisvei išvedėme 
labai sėkmingai. Taigi pasi
dalinimui džiaugsmu ir uždė
jimui fondui garbės vainiko 
ši šeštadieni turėsime pokylį.

Laisvės Bendrovės Direkto
rių Taryba rengia bufetinius 
pietus. Valgiai bus duodami 
6-tą valandą vakare. Bo už
kandžių bus dainu programa, 
kurią atliks Aido Choras, bus 
pranešimas apie dienraščio 
reikalus, o vėliau turėsime 
malonių asmeninių pasikalbė- 
j: m ų.

Taigi, rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti i ši gražų po
kyli.

Rengimo komisija

Teisėjas įsakė 
neklausyti, ką 
sako testamente

1953 metais New Yorko 
mirė turtingas armėnas C. G. 
Artimi anas. Jis testamente 
paliko 821,000, kad armėnų 
kilmės Amerikos jaunuoliai 
galėtų vykti studijuoti Eriva- 
no universitete, tarybinėje Ar
mėnijoje.

Bet dabar teisėjas S. S. Di- 
Falco paskelbė, kad testa
mentas “nelegališkas.” Jis 
aiškino, kad Amerikos jau
nuoliams negalima duoti sti
pendiją vykti studijuoti Ar
mėnijoje. nes ten ne tik stu
dijuojama, o “politiniai indok- 
trinuojama.” Teisėjas DiFal-Į 
co ragina visai ignoruoti mi
rusio Aramiano testamentą, 
arba, jeigu ir duoti stipendi
jas, tai studijavimui Ameri
kos išlaikomame universitete
Beirute, Libane, o ne Armė
nijoj’e.

Ką bendro turi universitetas 
arabiškai kalbančiame Libane 
su universitetu Armėnijoje, 
Di Falco nesiteikė aiškinti.

TELEVIZIJOJE
Harry Bridges atsakinės 

klausimus rugp. 18

ABC programoje, sekmadie
nį, 10 vai. vakare, Pacifiko 
pakraščio unijų vadas Harry 
Bridges dalyvaus ir atsakinės 
klausimus.

šią programą veda Mike 
Wallace. Jis iržkviečia pro
gramoje dalyvauti žymius vi
suomenės veikėjus ir tūlais 
svarbiais klausimais gauna jų 
nuomones.

Harry Bridges kelis sykius 
buvo bandomas deportuoti, 
bet visus pasikėsinimus lai
mėjo. Svarbu, ką jis pasakys 
apie gengsterizmą ir sukty
bes unijose.

Važiavo mokintis, bet 
pasirodė nemokančiu- . .

Kaip žinia, policijos komi- 
sijonierius Kennedy lankėsi 
Londone, Paryžiuje ir Romo
je, kad mokintis, kaip poli
cija ten tvarko dalykus, ypa
tingai automobilinį susisieki
mą, trafiką. Bet prieš pat ap
leisdamas Paryžių Kennedy 
gavo tikietą nuo paryžiečio 
policininko už sustojimą su 
au’tomobiliu uždraustoje vieto
je. Kennedy be jokio skundo 
vietoje užmokėjo 900 frankų 
pabaudą...

nes. Jie moksliškai ištyrė apie 
20 permainingo ryškumo 
žvaigždžių. Koresp.

O kaip su bosais, kurie sau 
samdo sukčius prieš uniją?
Praeitą savaitgalį prasidė

jusiame New Yorko valstijos 
CIO suvažiavime Louis Hol
lander iškėlė svarbų klausi
mą: kaip su bosais, kurie 
samdo raketierius sukčius? 
Kodėl semitinis komitetas ir 
spauda jų nesmerkia, kodėl 
visa ugnis atkreipta prieš 
u n i jas ?

Hollanderis, kuris yra vals
tijos CIO prezidentas, nupie
šė sekamą vaizdą :

Visokie raketieriai - sukčiai, 
kaip tai Johnny Dio ir jam 
panašūs, steigia suktingas ne
va unijas, kurios įsiskverbia į 
neorganizuotas dirbtu v e s, 
ypatingai tas, kuriose dirba 
puertori k iečiai. Tos neva uni
jos yra apgaulingos agentūros, 
kurios faktinai veikia bosų 
naudai. Pripažinta, kad bosai 
moka dideles sumas tokių 
‘ unijų” organizatoriams, nes 
tokios “unijos’’ terorizuoja 
d a r b i n i n kus, neprileidžia, 
kad jie tikrai organizuotųsi 
ir vestų kovą už , savo rei
kalus.

Atrodytų, kad visi turėtų 
pripažinti, jog tai bosų ir 
sukčių - raketierių koalicija 
prieš tikras unijas. Bet pats 
senatims komitetas ir komer
cinė spauda vis kalba ir rašo 
apie “sukčius unijose.” Ka
dangi tie sukčiai veikia po 
unijų kauke, tai lengva suda
ryti Įspūdį žmonėse, kad tas 
sukčiavimas yra unijų dar
bas.

O tuo tarpu bosai, kurie 
yra tikri tų suktybių instiga- 
toriai, lieka nuošalyje — jie 
paminimi trumpai, bet prieš 
juos nedaromi kaltinimai, lyg 
jie elgtųsi padoriai. Matyti, 
kad komercinės spaudos mo- 
rali'zmas yra toks: jeigu bo
sas naudoja sukčius, tai tik 
“biznis” — ne nusikaltimas, 
bet unijas galima atakuoti už 
nemorališkumą, nes tie sukčiai 
save vadina unijomis!

Hollanderis sakė, kad taip 
ilgai tęstis negali. Visas or
ganizuotas darbininkų judėji

New Yorko spaudoje
Isterija apie šnipus

Kiekvieną kartą, kai suima
mas asmuo ir kaltinamas šni
pinėjime Tarybų Sąjungos 
naudai, komercinė spauda iš 
te padaro didžiausią sensaci
ją, sukelia tikrą isteriją.

šiuo kartu, kuomet polici
ja suėmė tūlą Brooklyno fo- 
tografą-dailininką Rudolfą A- 
belį, spauda beveik save pra
lenkė išsijuosusi keldama kuo 
daugiau isterijos, pučiant kuo 
didesnę sensaciją.

Nors suimtojo vardas yra 
paprastai Rudolf Abel, visa 
geltonoji spauda jį vadina 
“Rudolf Ivanovič Abel,” tuo 
jam pricluodant kuo labiau 
rusišką ir misterišką antspal- 
vį. Jis taipgi vadinamas visą 
laiką “pulkininkas Rudolf 
ivanovič Abel.” Kodėl staiga 
pulkininkas? Kaip tas mažo 
ūgio tylus Brooklyno fotogra
fas staiga gavo karinį laipsnį?

Ogi, policija kaltina, kad 
Abelis yra “Tarybų Sąjungos 
karinės kontr-žvalgybos pul-

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 

mas, sakė jis, ir ypatingai 
CIO, dės didžiausias pastan
gas, kad suorganizuoti puer- 
torikiečius, negrus ir kitus ne
organizuotus darbininkus, kad 
neleisti bosų ir raketierių san
tarvei čiulpti darbininkų pra
kaitą.

Dalyvavo 1,000 žmonių
Valstijos CIO unijų suvažia

vimas sutraukė apie tūkstantį 
delegatų. Jis vyko Commo
dore viešbutyje. Jame apart 
Hollanderio kalbėjo siuvėjų 
unijos vadas Potofskis, trans
porto darbininkų unijos Mike 
Quill ir kiti.

Tarp kitko diskusuotas su
siliejimo su New Yorko AFL 
klausimas. Kaip žinia, AFL 
ir CIO jau susiliejo nacionali
niu, tai yra, visos šalies maš
tabu, bet atskirose1 valstijose 
dar ne visur — vienur jau vei
kia bendros AFL-CIO tarybos, 
kitur dar atskiros, kaip tai 
yra New Yorke.

Suvažiavimas priėmė tokį 
planą, kuris siūlomas AFL va
dovybei :

1. Kad naujoji organizaci
ja vadintųsi New Yorko vals
tijos AFL-CIO.

2. Kad jos pirmininku bū
tu žmogus iš, AFL.

3. Kad sekretorium-iždinin- 
ku būtų žmogus iš CIO.

4. Kad apšvietos komisijos 
pirmininku būtų žmogus iš 
CIO.

5. Kad legislatūrinių reika
lų komisijos pirmininku būtų 
žmogus iš AFL.

6. Kad organišacija turėtų 
tarybą, kurion įeitų 15 iš bu
vusios AFL ir 10 iš buvusios 
CIO.

7. Kad AFL-CIO centras 
rastųsi Albanyje.

Taipgi siūloma atidaryti 
specialią raštinę pačiame New 
Yorko mieste ir kad apšvietos 
komisijos buveinė būtų New 
Yorke.

Siūlymai taip sudaryti, sa
ko CIO veikėjai, kad jie būtų 
priimtini AFL žmonėms.

kininkas.” Gerai, pulkininkas 
— bet tai juk tik kaltinimas, 
teismuose dar neįrodytas ir 
paties Abelio nepripažintas— 
jis pats, sakoma, tik nusišie
pia, kuomet tyrinėtojai ir 
laikraštininkai jį vadina “pul
kininku” — tad, kam jį nuo
lat vartoti spaudoje?

Atsakymas tas pats—“pul
kininkas Rudolf Ivanovič A- 
bel” skamba daug įspūdin
giau norint sukelti sensaciją, 
negu prozaiškas “Rudolf A- 
bel.”

Kaip paprastai tokiuose at
sitikimuose, ultra-reakcinis ir 
sensacinis “Daily News” pra
lenkia visus kitus laikraščius. 
Abel, sako tas laikraštis di
džiuliuose antgalviuose, susi
lauks mirties bausmės. Jis 
esąs ne tik šnipas, bet “šni- 
pas-meistras,” šnipų galva ir 
t. t. o namuose rasta “įtar
tinų daiktų” — filmą (nors jis 
buvo fotografas), taipgi “ab
straktinių paveikslų,” kurie ir
gi “gali turėti tam tikrą reikš
mę ...”

Washingtonas. — Grupė 
republikonų Atstovų bute 
pradėjo darbuotis, kad ci
vilinių teisių įstatymas ne
būtų priimtas Tokioje for
moje, kokį jį priėmė Se
natas, o būtų aptartas ben
droje senato-buto komisijoj.

KAS TURITE PARDUOT 
Koja sukamą 

SIUVAMĄJĄ MAŠINĄ?
Pageidaujama Singerio i&dirbystčs

Turintieji prašomi pranešt 
Laisvės raštinei

Telefonas Virginia 9-1827 
(156-157)

SERGA
Serga Mrs. Mačiukaitienė
Gale pereitos savaitės ap- 

shgo Mrs. Mačiukaitienė. Nu
vežta į University ligoninę ir 
jai padaryta rimta operacija. 
Ligoninė randasi ant 2nd 
Avė. ii- 20th St., New Yorke. 
Jos rūmas 489, ant 4-tą lubų. 
Lankymo valandos nuo 1-os 
dienomis, 7—8 vakarais. Sek
madieniais nuo 2—3 popiet.

NESUSITARĖ
Giants beisbolės komanda 

paskelbė, kad dar nesusitarė 
su San Francisco ir dar ne
planuoja keltis ten — bent 
laikinai dar liks New Yorkę.

Mergaitė nukritusi nuo 
stogo užsimušė

Vienuolikmetė mergaitė Jos- 
dila Acosta nukrito nuo šešių 
aukštų namo stogo ir užsi
mušė. Nelaimė atsitiko tuo 
metu, kai ji ant stogo bežais
dama su kitais vaikais netikė
tai nukrito.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Piknikas. Sveturgimių naudai. 
Įvyks rugpjūčio 17 d., Hungarian 
Workers Fed. Salėje, 11123 Buck
eye, 6 v. v. Pikniko surengime da
lyvauja įvairios Clevelande gyvuo
jančios tautos, tad bus įdomu. 
Kviečia Komitetas. (156-157)

ROCHESTER. N. Y.
Rocheserio Gedemino Dr-tės meti

nis piknikas įvyks rugp. 25 d.. Bay 
View Parke, prie ežero, 1:30 die
ną. Vietiniai ir iš apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti. taipgi 
kviečiame kanadiečius ir bingham- 
toniečius. Bus gera muzika, skanių 
valgių ir gėrimo. Maloniai praleisi
te laiką. Kom. (156-158)

BROCKTON, MASS.
So. Bostono Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubo piknikas įvyks rugp- 
18 d., Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter St. ir Keswick Rd., 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, namie ga
mintų valgių, šiltų ir šaltų gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (156-158)

Apvainikuokim Garbingai 
Išvestą Vajų Sukėlimui

šeštadienį V August 
Rugpiūčio A į 6-tą vai.

Tai diena, kurią reikia turėti mintyje kiekvie
nam apšvietą branginančiam žmogui. Nes tą die
ną, 17-tą rugpiūčio, bus svarbus susirinkimas 
apvainikavimui sėkmingai išvesto vajaus sukelti 
Laisvei $10,000 fonde.

Bufetiniai Pietūs
Lygiai 6-tą valandą vakare bus duodami bufetiniai 
pietūs. O papietavę turėsime gražią dainų programą, 
kurią atliks Aido Choras, diriguojant Mildred Stensler. 
Po trumpos programos—asmeniniai pasikalbėjimai.

® $10,000 ® 
Sųi Fondo m

Viskas Nemokamai
gražią programą, gerus pietus, malonius as- 
pasikalbėjimus be jokios įžangos. Tačiau, 
mintyje garbingą fondo užbaigimą, uždė- 
garbės vainiką linksmoje savo nuotaikoje.

Turėsime 
meniškus 
turėkime 
sime jam

Bus Kultūriniame Centre
Prašome įsitėmyti, kad šis pokylis bus Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Taipgi prašome būti nurodytu laiku, nes pats pirmuti
nis punktas šio vakaro bus pietūs.

Laisves Administracija

4 pusi. Laisve (Liberty) Antradien., rugp. (Aug.) 13,

Help wanted—female*1
Reikalingi pirmos klasės operato

riai ant Brown & Sharpe autofhattsj( 
kų mašinų. Taipgi 2 drill press ir 
production operatoriai. Patyrimas 
ne būtinai reikalingas. Bernhar/t 
Screw Machine Production Co., Inc., 
1835 Highland Ave., New Hyde 
Park, L. I., tel. GEneral 7-3441.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Bargėnas Flushing, L. I. Saldai
nių Krautuvė su fontanu. Įsteigta 
25 m. Puikioj kaimynystėje, apgy- 
verita katalikų. Žema renda, 2 metų 
lease. $600 savaitinė jeiga. Parduo
dame su nuostoliu, $6000. 
sime su mokėjimais.

FL. 9-9089.

Susitar-
Puiki proga.

(154-156)

TRUCKS

Tractor? 1951 m. International 
model No. LI85. Attached to a 
Fruehauf 20 foot trailer, in ĄtV 
condition. Only 65,000 miles on this 
unit, private owner selling reason
able. East Paterson, N. J. Fair
lawn 6-4930. (156-162)

MISC. ADS

BROWNING truck crane, 10 wheel 
tandem drive, $5,900; also Koehring 
shovel and back hoe, half-yrd., '49 
model 205; $4,250. Both very good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park, L. I. PY. 8-4264

(151-160)

Michigan Truck Crane, half yard 
bucket, private owner selling at low, 
low price of $10,500. This is less 
than half of its real true original 
value. In A - 1 condition. For 
appt, and information call IVanhoe 
9-5028. (156-1^8)

Mes uždarome savo fabriką. Tu
rime visokių įrankių. Delta Drill 
Press, Platform Scale, steel shelv
ing, steel chains, winter cooler. Vis
kas gerame stovyje, parduodame su 
nuostoliu. Ateikite, persitikrinkite. 
LE. 2-8351. N. Y. C. . (156-158)

Paskerdė dviejų vaikų motiną, 
areštuotas

James A. Moimt tik išėjęs 
iš laivininkystės tarnybos, vir
tuvės peiliu paskerdė Mrs. 
Ruth Petrosky jos pačios na
mo skiepe, Plainfield, N. J., 
kur jis bandęs ją išprievar
tauti, o jinai griežtai priešinu- 
sis. Areštuotas ir dabar laukia 
teismo.




