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KRISLAI
Plepėtojams smūgis 
Vladas Mozūriūnas 
6l^l<nikai
Vyksime Baltimorėn

— Rašo R. Mizara —
Per pustrečio mėnesio JAV 

senate negrų laisvės priešai 
vaidino biaurią tragi-komedi- 
ją, plepėdami niekus, filibus- 
te.rindami, delsdami rimtą pi
lietinių laisvių ir konstitucinių 
teisių biliaus aptarimą ir nu- 
balsavimą.

Pagaliau, praėjusį trečiadie
ni, nešvankiam spektakliui bu
vo padarytas galas: 71 senato
rius pasisakė už debatų baigi
mą: prieš balsavo tik 29. Kaip 
žinoma, yra 100 senatorių, — 
tuo būdu už filibusterinimo 
sulaikymą pasisakė daugiau 
kaip du trečdaliai!

Dabar senatoriai debatuos 
įneštus prie biliaus “pataisy
mus,” o paskui balsuos už vi- 
fo biliaus priėmimą. Einant se
mitine tvarka, debatuose ga
lės kiekvienas senatorius kal
bėti, jei norės, ne daugiau va
landos.

Jei savo “pataisymais” se
natoriai šio biliaus “nenutai
sys” visiškai, tai jis tuoj bus 
priimtas. O kai prezidentas 
Johnsonas pasirašys, tai ir bus 
įstatymas, suteikiąs negrui 
jgHiečio teises visose valstijose.

Dar viena mirtis, dar vie
nas žymaus žmogaus kapas 
Lietuvoje: poetas Vladas Mo
zūriūnas — jaunutis, vos 42- 
jų metų slenkstį peržengęs, 
mirė š. m. birželio 9 d. Vil
niuje.

Velionis mane stebino savo 
kuklumu. Atsimenu, pirmą 
kartą Vladą sutikau Druski
ninkų gatvėje, netoli restora

no. Pirmoji JAV lietuvių tu
ristų grupė rinkosi vakarienės. 
Tariau jam:

—Draugas Vladai, eikime 
vidun, susipažinkite su kitais 
“amerikonais,” kurie Tave 
taip gerbia.

Ne, jis nėjo.
• Talentingas poetas, kovoto
jas, veikėjas, žurnalo “Per
galės” redaktorius vengė “lys
ti kur nereikia.”

Eilę kartų buvau sutikęs jį 
Vilniuje. Visuomet mielas, vi
suomet draugiškas, pasirengęs 
tau patarnauti.

Vladas gimė Kaune; tėvas 
buvo siuvėjas. Augo trūku
muose, varge. Mokėsi ir mo
kėsi. Buvo komjau n u o 1 i s , 
brendo politiškai kaip kovo
tojas.

1941 metais fašistinei Vo
kietijai užpuolus Lietuvą, Vla
das pasitraukė į Tarybų Są
jungos gilumą; redagavo fron- 
įį- laikraštį “Už Tarybų Lie
tuvą,” kūrė patriotinius eilė
raščius. ir 1945 metais grį
žo į išlaisvintą Lietuvą.

Čia dirbo ir mokėsi, mo
kėsi ir dirbo, kol patapo pir
maeiliu poetu, publicistu, vei
kėju. Ir štai Vladas miršta; 
žmogus dar bejėgis kovoti su 
mirtimi. Šekspyro žodžiais:
Kaip tau išsaugot rožės aromatą, 
Jei mūsų priešas, Laikas pavydus, 
Naikina žemėj visa, ką tik mato— 
Akmens pilis ir žalvario vartus?..

Birželio 21 d. rytinėse vals
tijose įvyks net trys piknikai:

Amerikinio Sveturgimiams 
ginti komiteto — Wanaque, 
N. J.
% Naujosios Anglijos lietuvių— 
Lawrence-Methuen, Mass..
r ^Laisvės” naudai — Balti
more, Md.

Jei tik būsime sveiki, tai ir 
keletas mūsų niujorkiečių 
vyksime į “Laisvės” naudai 
ruošiamą pikniką Baltimorėje.

Philadelphiečiai organizuo-1

Kašmyras, Indija 
ir JAV pagalba

“Yra didelis karo pavojus,” 
sako Kinijos valdžia

Vakarai vėl bando
Washingtonas. — Kuo

met čionai lankėsi Indijos 
karo reikalų ministras Y. 
B. Chavanas, tai su patari
mu JAV Gynybos sekreto
riaus R. McNamaros, Indi
jai buvo suteikta 36 “F-104” 
lėktuvai. Kartu prie jau 
gaminamos pagalbos dar 
pridėta už 100 milijonų do
lerių kitokios militarinės 
pagalbos.

Chavanas sakė, kad Indi
jai reikalinga kuodaugiau- 
siai greitų sprūsminių ka
rinių lėktuvų prieš Kiniją, 
nes jeigu vėl prasidėtų mū
šiai Ladakhoje, kur kalnų 
yra virš 25,000 pėdų, tai

KUBOS RESPUBLIKA 
IR LOTYNŲ AMERIKA

Lima. —Po to, kai milita- 
I ristai įvykdė pervers m ą 
; Brazilijoje, Jungtinės Vals- 
I tijos tikėjosi, kad visos Lo
tynų Amerikos valstybės 
pasisuks prieš Kubą. Bet 
tas neįvyko. Dabar JAV ir 
Venezuela reikalauja, kad 
visos boikotuotų Kubą, vie
nok Argentina, Čilė, Peru, 
Urugvajus dar neina tuo 
keliu, net ir kitų šalių at
skiri kapitalistai prekiauja 
su Kuba.

SCRANTONOS BUS 
KANDIDATU

Washingtonas. — Penn- 
sylvanijos gubernator i u s 
William W. Scrantonas pa
reiškė, kad jis kandidatuos 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus nuo Respublikonų 
partijos, jeigu partija jį no
minuos.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — šeši Jungti- Gettysburgas. 

nių Valstijų “A.T-6” ir Pie-; JAV prezidentas 
tų Vietnamo “T-28”, taipgi 
JAV lėktuvai, baisiai bom
bardavo liaudiečių centrą 
Khang Khajuje. Kiti jų lėk
tuvai bombardavo liaudie
čių dalinius prie Plaine de 
Jarres. Buvo mesta baisios
jėgos bombos.

Washingtonas. — Birže
lio 11 dieną Jungtinių Vals
tijų vyriausybė pareiškė, 
kad ji nesulaikys “apžvalgi
nių lėktuvų skraidymo virš 
Laoso”.

ja autobusą — jų ten bus ge
ras skaičius.

Pastaruoju laiku mūsų laik
raštis mažai tegauna dovanų 
iš skaitytojų. Reikia tad da
ryti visa, kad jo naudai pik
nikai bei kitokios pramogos 
neštų juo daugiau medžiagi
nės ir moralinės naudos.

Be pikniko Baltimorėje, lie
pos 4 dieną “Laisvės” naudai 
piknikas įvyks Brocktone. Tai 
bus Massachuse tts, New 
H m p s h i r e , Maine, Con. 
necticut ir Rhode Island vals
tijų pažangiųjų lietuvių di
džiulė vasaros šventė.

Galvokite apie ją, draugės 
ir draugai!

lėktuvai butų labai reika
lingi.

Jis sakė, kad Indija iš 
Tarybų Sąjungos gavo apie 
tuziną “MIG-21” lėktuvų, 
taipgi tarybiniai inžinieriai 
stato Indijoje “MIG” lėktu
vų gamybos fabriką.

Karačis. — Raki s t a n o 
prezidentas Ayubas pasiun
tė pasveikinimą naujam In
dijos premjerui Šastriui ir 
išreiškė viltį, kad jis sieks 
sureguliuoti sienos reikalus 
Kašmyre su Pakistanu ir 
Kinija, kaip jau tą yra pa
darę Pakistanas, Kinija ir 
Afganistanas.

PAMETĖ DALĮ VOGTŲ 
PINIGŲ

Wallington, N. J. —Mas 
knotas ir ginkluotas plėši
kas pačiupo $38,000 pinigų 
iš National Community 
Bergeno banko. Bet nešda
masis pinigus pamiršo, kad 
paliko revolverį. Kada jis 
grįžo ginklo, tuo metu jau 
buvo paspausti signal a i. 
Plėšikas bėgdamas pametė 
vieną krepšį su $1,500 pini
gų, bet su kitais vogtu au- 
tomobiliumi pabėgo.

TSRS MILŽINIŠKAS 
LĖKTUVAS

Washingtonas. — JAV 
aviacijos specialistai sako, 
kad Tarybų Sąjungos “TU- 
144” lėktuvas yra didesnis 
už Jungtinių Valstijų “B- 
707”. Bet dabar TSRS bai
gia įrengti “TU-62” lėktu
vą, kuris galės skristi 
po 1,500 mylių per valandą 
ir vežti 200 keleivių.

— Buvęs 
Eisenho- 

weris sako, kad jeigu Res
publikonų partija nominuo
tų’ į JAV prezidentus sena
torių Barry Goldwaterj, tai 
vargiai jis rems jo kandida
tūrą.

Paryžius. — Prancūzijos 
Informacijų ministras Al- 
a i n Pewref itte pareiškė, 
kad Prancūzija labai susi
rūpino Jungtinių Valstijų 
militariniais veiksmais 
pietryčių Azijoje.

Bona. — Iš Washington© 
grįžo Vakarų Vokietijos 
kancleris Ludwigas Erhar- 
das. Sako, kad jis susitarė 
su prezidentu Johnson u 
visais svarbiais klausimais.

Maskva. — TSRS premje
ras Chruščiovas išvyko į 
Daniją. Iš ten jis lankysis 
Norvegijoje ir Švedijoje.

Varšuva. — Atsidarė su
važiavimas Lenkijos Darbi
ninkų (Komunistų) parti
jos. Dalyvauja virš 1,500 de
legatų, kurie atstovauja 
virš milijono narių.

.. Pekinas. — Benke te priė
mimui Jemeno prezidento 
kalbėjo Kinijos premjeras 
Chou Enlajus. Jis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos siekia 
suardyti 1962 metų 14-kos 
valstybių susitarimą Laoso 
reikalais. Jis išreiškė mintį, 
kad Kinija negali prie to 
prileisti. Chou Enlajus, tarp 
kitko, sakė:

“Laosas yra Kinijos kai
mynas. Kinijos vyriausybė 
labai susirūpinusi JAV su
daryta pavojinga padėtimi 
Laose. Kinija tą padėtį lai
ko labai pavojinga taikai”.

Sekamą dieną Pekino 
dienraščiai paskelbė Kini
jos vyriausybės pareiški
mą. Kinija nesutinka su 
Lenkijos siūlymu, kad še
šios valstybės spręstų Lao
so reikalus, kurių tarpe ne
būtų nei Kinijos, nei Jung
tinių Valstijų. Kinija reika
lauja, kad Anglija ir Tary
bų Sąjunga, kurios įgalio-1

T. Sąjungos ir Rytų 
Vokietijos sutartis

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė įteikė 
pareiškimus JAV, Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausy
bėms, kad ji pasirašo su 
Vokietijos Demok ratine 
Respublika draugišku m o, 
kooperavimo ir bendro ap
sigynimo sutartį.

Čionai yra Rytų Vokieti
jos Užsienio reikalų minist
ras Lotharis Boltzas. TSRS 
tokias sutartis turi su Len
kija, Čekoslovakija, Veng
rija, Rumunija ir Bulgari
ja, kurios įeina į Varšuvos 
apsigynimo sąjungą. Į Var
šuvos sąjungą įeina ir Ry
tų Vokietija, kuriai pagal 
1955 metų sutartį Tarybų

Vilniuje lankėsi 
JAV žydai turistai

Vilniuje viešėjo keturias
dešimties turistų grupė iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų. Tai žydų tautybės ame
rikiečiai. Daugelis vyrų bu
vę siuvėjais, dabar visi pen
sininkai, moterys — namų 
šeimininkės. Jaunatį šiam 
grupės dalyviui — 60 metų. 
Nepaisydami amžiaus naš
tos, jie nutarė aplankyti ša
lį, iš kurios kadaise emigra
vo. Į Vilnių amerikiečiai at
vyko per Lenkiją. Toliau jie 
vyko į Leningradą, Mask
vą,, Kijevą Sočį, o po to nu
matę aplankyti Vieną, Tel- 
Avivą, Atėnus, Pary ž i ų, 
Amsterdamą.

Apžiūrėję senamiestį ir 
naujųjų statybų kvartalus, 
turistų autobusas pasuko į 
Panerius, kur fašistai išžu
dė tūkstančius žmonių, jų 
tarpe — žydų.

Lankėsi ir valstybinėje 
meno mokykloje - interna- 

tos prižiūrėti Ženevos susi-, 
tarimą, sušauktų visų Į4\ 
kos valstybių konferenciją 
Laoso reikalais.

Kinija nurodo, kad Jung
tinės Valstijos sutraukė ka
ro laivyno, orlaivyno ir ma- 
rininkų jėgas pietryčių Azi
joje, kad joms ištikima Tai
lando valdžia koncentruoja 
savo jėgas prie Laoso sie
nos. Kinijos vyriausybė sa
ko, kad tas sudaro didelį 
karo pavojų.

Paryžius. — Prancūzija 
remia Kinijos reikalavimą, 
kad būtu sušaukta visu 14 
valstybių konferencija La
oso reikalais.

Maskva. — Lenkijos pa
siūlymas, kad šešių valsty
bių—Laoso, Anglijos, Tary
bų Sąjungos, Lenkijos, Ka
nados ir Indijos — atstovai 
susirinktų ir spręstų Laoso 
reikalus gauna daugiau 
pritarimo.

Sąjunga pavedė saugoti ir 
tvarkyti sienos reikalus 
tarp Rytų ir Vakarų Vokie
tijų.

Diplomatai numato, kad 
dabartinė TSRS ir Rytų 
Vokietijos sutartis turėtų 
atšaldyti Vakarų Vokieti
jos imperialistų pasikėsini
mus ant Rytų Vokietijos.

Maskva. — Tarybų Są
junga reikalauja Anglijos, 
kad jos abidvi pareikalautų 
Jungtinių Valstijų pasi
traukti iš Pietų Vietnamo.

Bukareštas. — Rumunija 
paliuosavo tūkstančius poli
tinių kalinių.

te, kur mokosi 660 jaunųjų 
talentų.
žalčių karalienė”, kuris su
žavėjo juos savo muzika, 
pastatymo originalumu.

Vakare svečiai operps ir 
baleto teatre žiūrėjo Edu
ardo Balsio baletą “Eglė

Pasikėlė senatoriai ir 
kongresmanai algas

Washingtonas. — Atsto
vų Butas 243 balsais prieš 
157 nutarė pakelti algas 
JAV federalinės vyriausy
bės tarnautojams, kurių 
yra 1,700,000. Jų algos bus 
pakeltos procentais, pagal 
gaunamas algas.

Kartu nutarta pakelti al
gas $7,500 metams senato- 
r i a m s, kongresmanams, 
JAV kabineto nariams ir 
Aukščiausiojo teismo teisė
jams.

Dabartinė senatorių ir 
kongresmanų (Atstovų Bu
to narių) algos yra po 
$22,500 metams ir dar jie 
gauna $10,000 metinėms iš
laidoms.

lopyti NATO skyles
Paryžius. — Vakarų mi-

litarinė sąjunga NATO vėl 
Tiaųclo užtaisyti plyšius.. 
Perelįis metais NATO vie
nybę ardė Anglijos žvejų 
žuvavimai Islandijos pa
kraščiuose ir nesutikimai 
su Skandinavija tuo pat 
klausimu.

Dabar nuolatiniai vakarų 
vokiečių reikalavimai di
desnės galios NATO jėgų 
tvarkyme erzina mažąsias 
valstybes, kurios nukentė
jo nuo vokiečių-hitlerinin- 
kų. Bet didžiausias “ardy
tojas”, tai Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle, kuris 
atsisako besąlyginiai priim
ti Jungtinių Valstijų pa
tvarkymus.

ATSISAKO NUO SAVO 
ŽODŽIŲ

Maskva. — TSRS gyny
bos organas “Krasnaja 
“Zvezda” rašo, kad Jungti
nės Valstijos per radiją, sa
telitus ir radaro įrengimus 
šnipinėja Tarybų Sąjungos 
gynybos pasiruošimą.

Washingtone bando tą 
užginčyti. Bet, juk neseniai 
mūsų spauda, aprašydama 
tam tikrus satelitus, rašė, 
kad jie buvo iššauti šnipa- 
vimui iš erdviu: “Spy in the 
Sky”.

LAKŪNŲ ŠEIMOS
IMA PAŠALPĄ

.Washingtonas. — JAV 
karo' aviacijos viršininkai 
praneša, kad virš 5,000 la
kūnų šeimų ima iš įvairių 
įstaigų pašalpą, nes tų la
kūnų metinės įplaukos yra 
tik apie $3,000.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Generalinis sekretorius U 
Thantas informavo visus 
112 Jungtinių Tautų narius, 
kad šiemet general i n ė s 
asamblėjos sesijos presi
des lapkričio 10 dieną, tai 
yra, po JAV prezidentinių 
rinkimų.

St. Augustine, Fla.—Ne
grų vadas kunigas Dr. 
Martin Luther King prašo 
JAV prezidento Johnsono. 
kad jis pasiųstų maršalus į 
Floridą kovai prieš segre
gaciją.

Washingtonas. — Henry 
Cabot Lodge rezignavo iš 
JAV ambasadoriaus vietos 
Pietų Vietname.

St. Augustine, Fla. — Po
licija vėl areštavo 37 neg
rus, kurie demonstravo 
prieš segregaciją.

Kansas City. — Iš armi
jos pabėgėlį John Gessnerį 
apkaltino, būk jis pardavi
nėjo atominių ginklų slap
tybes Tarybų Sąjungai, ir 
nuteisė visam amžiui kalė
jimo.

Su liepos 31 diena pasi
traukia iš NATO sekreto
riaus pareigų Dirk Stikker, 
jo vietą užims italas Manlio 
Brosio. Stikkeris siūlo visa 
eilę pakeitimų, jų tarpe, 
kad civiliniai, tai yra, 
NATO valstybių ambasado
riai, kurie dalyvauja NATO 
susirinkimuose, turėtų būti 
susipažinę militariniai. Jis 
sako, kad to nesuprantan
tys, tai tik “kėdes užima” 
tarp 90 militarinių dalyvių.

Londonas. — Anglijos 
j kolonijų ministras sako, 
: kad anglai kovos prieš Pie- 
I tų Arabijos Federacijos 
i arabus, krie nori nepriklau- 
somybės.

Už ABIEJŲ VOKIETIJŲ 
GEROVĘ

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
(Rytų Vokietijos) vadas 
Walteris Ulbrichtas pasiun
tė Vakarų Vokietijos vald
žiai laišką, kuriame kviečia, 
kad abidvi Vokietijos susi* 
tartų ir būtų laisvos nuo 
atominių ginklų. Jis sako, 
kad jeigu kiltų karas, tai 
abidvi Vokietijos būtų bai
siai sunaikintos.

NATO ĮSTEIGĖ KRETOJ 
ATOMINĘ BAZĘ

Atėnai. — Kretos saloje, 
kuri yra dalimi Graikijos, 
NATO įsteigė atominių ra
ketų bazę. Bazės įsteigimui 
buvo išleista virš 50 milijo
nų dolerių. Pradžioje pri
statyta “Nike”, “Hawk” ir 
“Sergeant” Jungtinių Vals
tijų raketos.

Lietuvių Darbininkų 
susivienijimo 
nauja valdyba

Praėjusieji rinkimai pa
rodo, kad naujoji L.D.S. val
dyba susideda beveik visa iš 
tų pačių darbuotojų. Tik į 
antrojo viceprezidento pos
tą išrinktas naujas narys.

Taigi naujai išrinktoji 
valdyba yra tokia:

Jonas Gasiūnas, prezi
dentas

J. J. Mockaitis, 1-mas vi
ceprezidentas

Elizabeth Galore, 2-ra vi- 
ceprez.

Jonas Siurha, sekretorius
Joseph Weiss, iždininkas
Dr. J. Repšys, daktaras 

kvotėjas
Iždo globėjai:

Valys Bunkus
William Malin
Jonas Grybas

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Lenkijos 
delegacija reikalauja, kad 
iš Centrinės Etiropos būtų 
pašalinti atominiai ginklai.
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Suvažiavimai
Už DVIEJŲ SAVAIČIŲ Niujorke įvyks pažangių

jų organizacijų suvažiavimai: LDS seimas bus liepos 
mėn. 2 ir 3 dienomis, Lietuvių Literatūros Draugijos su
važiavimas—liepos 4 d., o Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimas—liepos 5 d.

Įvyks banketų. Liepos 4 d. vakarą bus puikus dainų 
festivalis, kuriame dalyvaus iš plačios šalies mūsų cho
rai ir solistai.

Kaip matome, liepos mėnesio pradžia bus labai dar
binga ir įdomi. Suvažiuos daugelis mūsų veikėjų—kul
tūros, meno darbuotojų, kuriems rūpės aptarti mūsų 
organizacijų reikalus, ateitį, taipgi viso pažangiųjų 
JAV lietuvių kultūrinio ir meninio judėjimo dabartį ir 
ir ateitį.

MES ČIA NELIESIME Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo reikalų, kadangi toji organizacija turi savo 
organą ir per jį svarsto tai, kas reikia.

Mums svarbu tarti žodį ALDLD ir LMS delega
tams, jau išrinktiems ir tiems, kurie dar bus išrinkti.

Draugai delegatai! Vykdami į organizacijų suva
žiavimus, gerai pasiruoškite—galvokite, siūlykite, ką 
daryti, kad šios dvi mūsų organizacijos labiau suklestė
tų, kad į jas būtų daugiau įtraukta jaunų žmonių. Kaip 
su ALDLD literatūra? Kaip su jos žurnalu “Šviesa”? 
Ar viskas tvarkoje, ką galite pasiūlyti, kad būtų ge
riau nei yra? Kaip su ALDLD kuopų veiklos pagyvini
mu?

Kaip su LMS? Kaip su mūsų chorais? Jų skaičius 
nedidelis, o ir esamuose choruose (daugumoje) vyrauja 
dar vis senosios kartos žmonės. Mes, aišku, džiaugia
mės, kad senoji mūsų karta choruose dainuoja, jų reika
lus aptaria, kad rūpinasi lietuviška liaudies daina. Mes 
ja didžiuojamės!

Bet labai svarbu įtraukti į esamuosius chorus jau
nesnių žmonių. Reikia pagalvoti ir apie tai: ar gi jau 
nebėra progos įkurti chorus dar ' visoje eilėje miestų, 
kur seniau jie gyvavo?

Kaip su Liaudies teatrais? Kaip su visokiomis sce
nos mėgėjų grupėmis? Pastaruoju metu daugelyje mie
stų jos visiškai išnyko. Ar negalima atgaivinti? Ar ne
reikėtų į tai kreipti daugiau dėmesio?

1965 metais Lietuvoje įvyks kas nors nepaprasto— 
Vilniuje bus milžiniška Dainų diena, minint Tarybų 
Lietuvos 25-ąją metinę sukaktį. Kiek iš JAV meninin
kų galėtų toje didžiulėje šventėje dalyvauti su savo ta
lentu? Kiek sekamais metais JAV lietuvių turistų ga
lėtų vykti Lietuvon dalyvauti toje šventėje tik svečiais- 
s tebūto jais?

KAIP MATOME, mes klausimų davėme kur kas 
daugiau negu “atsakymų”. Laikraštis ir negali atsakyti 
į daugelį klausimų, kuriuos spręs, diskusuos patys suva
žiavimų dalyviai. Klausimus keliame dėl to, kad jie la
bai gyvai liečia mūsų visą kultūrinės ir meninės veiklos 
ateitį.

Galvokime, ruoškimės padaryti mūsų organizacijų 
suvažiavimus tikrai reikšmingais!

---- *----------- ----------- —

Prisiminus 1940 melu birželį
1940 METŲ BIRŽELIO 15-16 DD. lietuvių tautai 

turi didelės reikšmės. Tomis dienomis žlugo fašistinė 
diktatūra, tomis dienomis Lietuvoje įsikūrė Liaudies 
vyriausybė. Tai buvo didžiulio džiaugsmo dienos Lietu
vos liaudžiai ir viso pasaulio lietuviams.

Bet liaudies priešai, ypatingai JAV “vaduotojai”, 
dėl to dūksta, siunta, rėkia.

Lai jie siunta, bet istorijos lokomotyvo atgal neat
suks !

SĄJUNGOJE
Mums rašo iš Vilniaus:
1912 metais gegužės 5 d. 

Peterburge išėjo masinio 
bolševikų laikraščio “Prav
da” pirmasis numeris. Da
bar kiekvienais metais tą 
dieną tarybiniai žmonės pa
žymi savo spaudos gimta
dienį. Nenukry p s t a m a i 
žengdama socialistinės kul
tūros ir pažangos keliu Ta
rybų Sąjunga laikraščių ir 
žurnalų leidybos srityje da
bar užima pirmą vietą pa- 
saulye. Štai keletas skaičių, 
kurie aiškiai rodo, kokiu 
mastu T. Sąjungoje leidžia
ma periodika.

Metinis periodinių leidi
nių tiražas — 17 milijardų, 
vienkartinis — 78 milijonai 
egzempliorių. Tai sudaro 
vieną trečdalį viso pasaulio 
laikraščių tiražo.

Vienkartinis “Pravdos” 
tiražas — 6,700,000 egzemp
liorių. Tai du kartus dau
giau negu carinėje Ru
si j o būdavo iš karto išlei
džiama visų laikraščių.

Tarybų Lietuvos laikraš
čio “Tiesa” tiražas 222,000 
egzempliorių.

Kas antras Tarybų Są
jungos gyventojas prenu
meruoja laikraštį arba žur
nalą.

Praėjusiais metais T. Są
jungos leidyklos išleido dau
giau kaip 80 tūkstančių pa
vadinimų knygų. Bendras 
jų tiražas — 262 milijonai.

T. Lietuvoje 1963 m. bu
vo išleista 1967 pavadinimų 
knygų. Jų tiražas — 12, 
229,300 egzempliorių.

Periodiniai leidiniai Ta
rybų Sąjungoje leidžiami 45 
nacionalinėmis kalbomis.v

CENTRAS,” SAKO 
KORESPONDENTAS

Š. m. birželio 9 d. laidoje 
angliškasis darbininkų laik- 
r aš t is “The Worker” iš
spausdino savo korespon
dento Tarybų Sąjungoje 
Art Shields raštą apie nau
ją Vilniaus Valstybinę bib
lioteką, kurioje jis neseniai 
lankėsi. Tai moderni biblio
teka, rašo A. Shields, su 
dviem milijonais egz. knygų 
ir puikiomis meninėmis de
koracijomis.

Bibliotekos direktorius — 
Vaclovas Jurgaitis. Tai sū
nus Vacės Jurgaitienės, il
gametės kovotojos už liau
dies reikalus ir knygos “Ne
buvo kada drobelių austi” 
autorės.

Neseniai “Laisvėje” buvo 
pateikta V. Jurgaitienės 
knygos apžvalga; buvo mi
nėta, kaip Jurgaitienė, su 
savo dvejų metų amžiaus 
sūneliu, buvo paimta į bur
žuazinį Lietuvos kalėjimą 
(krikščionių demokratų lai
kais), abudu be jokio teis
mo kalinti apie dvejus me
tus Šiaulių kalėjime.

Greta straipsnio telpa ir 
fotonuotrauka — V. Jur
gaičio, A. Laurinčiuko ir 
Art Shields — padaryta ten 
pat, bibliotekoje.

Beje, korespondentas ra
šo, kad toje bibliotekoje jis 
radęs ir A. Bimbos knygas, 
rašytas Amerikoje, už ku
rias gavo iš Vilniaus uni
versiteto Istorinių mokslų 
garbės daktaro vardą.

Vilnius, rašo Art Shields, 
yra knygų centras. Miestas 
turi 300,000 gyventojų, bet 
dvi didžiules biblio tekąs, 
kuriose yra po du milijonu 
egz. knygų. Tai nauja vals
tybinė ir Universiteto bibli
otekos.

Nauji lietuviški baldai

2 p.-Laiavė (Liberty)— Antr., birželio (June) 16, 1964

ONA STANKIENĖ 
LIETUVOJE

Prieš kurį laiką iš Brook- 
lyno Lietuvon išvyko Ona 
Stankienė, 77 metų amžiaus 
moteriškė. Čia ji buvo iš
gyvenusi pas savo dukrą ir 
žentą Diržius apie ketve
rius metus, bet vis nerimo, 
norėjo grįžti, na ir grįžo 
į Gargždus pas savo vyrą 
Kazį Stankų.
Vilniaus “Tiesos” kores

pondentas V. Miniotas tu
rėjo su ja pasikalbėjimą 
(tilpo š. m. birželio 4 d. lai
doje) apie Ameriką ir apie 
tai, kodėl ji grįžo. O. Stan
kienė atsakė: “Gimtinė už 
visus turtus brangesnė, to
dėl ir grįžau.” O kai ji grį
žo į Gargždus, rašo kores
pondentas:

Ėmė plaukti giminės, kai
mynai, pažįstami. Teiravosi 
apie Ameriką, žmonių gyveni
mą. Klausinėjo, kodėl Stan
kienė vėl grįžo į Lietuvą, At
sakinėjo ji, kaip ir tiems dipu
kams. Daug piktų žodžių pa
sakė Ona amerikoniškų skar
malų mėgėjams.

—Jūs visai Lietuvai gėdą 
darote. Kai ėmiau Amerikoj 
pasakot apie gyvenimą Lietu
voje, man ponai ir kyštelėjo: 
“Jeigu taip ten gerai gyvena, 
tai kam siuntinių kaulija?“ 
Raudonuoju, nes spekuliantai 
iš tų siuntinių gyvena ir mūsų 
vardą teršia. Tada aš sau 
pasakiau: grįšiu į Lietuvą ir 
duosiu tiems spekuliantams!

Stebisi ir atsistebėti negali 
Stankiene, kaip pasikeitė per 
ketverius metus Gargždai. Ne
buvo tos ištisos gatvės, naujų 
mūrinių gyvenamųjų namų, 
kino teatro, puikios universa
linės parduotuvės, prie kurios 
senutė nusifotografavo tuoj 
pat sugrįžus į Lietuvą. Džiu
gina Stankienę ir Gargždų pa
kraštyje statoma didžiulė vi
durinė mokykla.

...Mūsų pokalbis truko il
gai. Atsisveiki n d a m a Ona 
Stankienė pasakė:

—Į Ameriką važiuoti nebe
noriu. Brangesnės vietos už 
savo gimtinę visam pasauly 
nesurasi.

DAR APIE NAUJĄJĮ 
INDIJOS PREMJERĄ

Maskvos dienraštis “Iz- 
vestijos” rašo:

Užsienio spauda skiria daug 
dėmesio naujai išrinktam In
dijos ministrui pirmininkui, 
kuris pakeis Džavaharlalą Ne
rti. Daug pasaulio laikraščių 
spausdina smulkias žinias apie 
Neru įpėdinio Šastrio politi
nes pažiūras, pasakoja jo bi
ografiją. šiandien mes spaus
diname agent ū ros France 
Press pranešimą, apie naują 
Indijos ministrą pirmininką.

Lalas Bahaduras šastris — 
žmogus, tampantis nauju In
dijos ministrų pirmininku, — 
bus, tur būt, žemiausio ūgio 
valstybinis veikėjas, kuris ka
da nors vadovavo tokiai mil
žiniškai šaliai.

Jis sveria tiktai 47 kilogra
mus, jo ūgis —152 centimet
rai. Dabar Šastrui 60 metų. 
Nuo pat savo gimimo — jis 
gimė nedideliame kaime neto
li Banareso — šastris gyvena 
paprastai, saikingai, taip, kaip 
gyvena jo 450 milijonų tėvyn
ainių dauguma.

Jis pamena.buvęs vaikystė
je toks neturtingas, kad ne
galėjo mokėti už persikėlimą 
keltu per upę, kuri skyrė jo 
namą nuo mokyklos. Kasdien, 
prisirišęs knygas ir drabužius 
prie galvos, jis perplaukdavo 
upę.

Šastris lygiai taip pat as-
ketiškai gyveno studijų me
tais, bei vėliau, tapęs ener
gingu Indijos Nacionalinio 
Kongreso veikėju, šeimos tė
vu ir politiniu veikėju, kuriam 
visuomet sekėsi.

Jis gyvena, kaip dauguma 
indų gyveno per tūkstančius 
metų. Jis negeria, nerūko, 
rengiasi, valgo ir miega, kaip 
kukliausias jo tėvynainis. Šas
tris dėvi tradiciniais indų, rū
bais ir avi sandalais.

Šastris — vegetaras ir val
go labai saikingai. Jo name 
tvarka griežtesnė, negu vie-, 
nuolio Celėje. Kasdien jis dir
ba po 18 valandų, sėdėdamas' 
ant demblio ant grindų prieš 
nedidelį medinį staliuką, ap
link kurį daug knygų.

Jis turi labai maža bendro

Ralph Parker, pasižymėjęs 
anglų žurnalistas

Gegužės 25 d. Maskvoje 
mirė pagarsėjęs anglų žur
nalistas Ralph Parker, išgy
venęs tik 56 metus. Mirė 
nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse.

R. Parker, baigęs Cam
bridge universitete savo 
mokslą, tuoj pradėjo raši
nėti laikraščiams ir žurna
lams. 1939 metais, kai hit
lerininkai okupavo Čekoslo
vakijos sostinę Pragą, jis 
ten gyveno ir reguliariai ra
šinėjo dienraščiui “N. York 
Times,” taipgi Londono 
“Times.” 1941 metais jis 
persikėlė Maskvon ir visą 
laiką ten gyveno. Iki 1943 
metų vis rašinėjo “N. Y. 
Timesui.”

Prieškarinė politika, Ang
lijos valdžios nuolaidos Hit
leriui, antrojo pašau 1 i n i o 
karo padėtis smarkiai Par
kerį paveikė, pasuko į kai
rę. Jis patapo nuolatinis 
Londono “Daily Workerio” 
ir New’ Yorko “Daily Wor
kerio” bendradarbis. Pas
kiausiu laiku rašinėjo ir 
New Yorko savaitraščiui 
“National Guardian,” taipgi 
“Times of India” ir Londo
no “New Statesman.”

Jo raštai visuomet buvo 
objektyvūs. Jo duomenimis 
naudojosi daugelis žurna
listų’ ir net aukštų diploma
tų. Jo raštai buvo plačiai 
skaitomi.

Savo patyrimus užsienyje, 
ypač Pragoję ir Maskvoje, 
Parkeris sutalpino į savo 
knygą “Behind the Scenes 
of British Diplomacy.” Šio
je knygoje Parkeris rašo, 
kaip žalinga Anglijos val
džios politika sutvirtino 
Hitlerį užkurti pasaulinį ka
rą. 

_ t ♦
JAV valdžia padeda 
dešiniems ginkluotis

Kongrese iškeltas skanda
lingas dalykas. Texas vals
tijos kongresmanas Gonza
lez pareiškė, kad federali
nė valdžia remia ir drąsina 
fašistinius dešiniuosius, pa
sivadinusius “Minutemen,” 
“National Rifle Associa
tion,” “Paul Rever Associa- 
tiated Yeomen, Inc.” ir ki
tas panašias įstaigas.

Henry Gonzalez nurodo, 
kad valdžia ne tik leidžia 
šioms organiacijoms įsigyti 
ginklų, bet ir parduoda sa
vo ginklus smarkiai nupi
ginta kaina. 1963 metais 
buvo parduota ginklų už 
$1,627,442.

Minimos organizacijos tu
ri savo privačias armijas, 
iš valdžioj sandėlių pirktais 
ginklais apšarvotas. Tos 
armijos lavinasi, kaip ge
riausia ginklus naudoti, į 
taikinį pataikyti, sėkmingai 
manevruoti.

Savo leidiniuose pažan
giuosius žmones jie apšau
kia išdavikais ir net grasi
na kulkomis juos nutildyti, 
jiems laisvę atimti.

20 kongresmanų reikalau

ja valdžios paaiškinti, kodėl 
fašistai ginkluojami ir lei
džiama privačias armijas 
turėti. Tai dabar tie mi- 
nutmenai grasina ir tiems 
kongresmanams.

Prezident i n i a m s rinki
mams jie rekom e n d u o j a 
respublikonų Goldwaterio- 
Nixono tikietą. Savo veik
lą jie plečia pietinėse ir va
karinėse valstijose. Bet jų 
lizdai randasi ir Illinois ir 
Indiana valstijose.

Naujas būdas kovai su 
jaunuolių prasižengimais

Montana valstija skelbia 
suradusi sėkmingą priemo
nę kovai su bedidėjaučiais 
jaunuolių prasižengimais.

Pirmiausia toje valstijoje 
patvarkyta panaikinti jau
nuoliu teismus, kurie buvo 
pirmiau vedami prie uždarų 
durų ir prasikaltusių jų var
dai niekur nebuvo skelbia
mi.

Dabar prasikaltėliai jau
nuoliai teisiami atviruose 
teismuose ir jų vardai ir 
adresai viešai skelbiami. 
Laikraščiuose skelbiami ir 
tėvų vardai ir adresai. Teis
mai uždeda už vaikų prasi
žengimus ir tėvams atsako
mybę. /

Šis naujas būdas duodąs 
neprastų vaisių. Abelnieji 
prasižengimai tarp jaunuo
lių, sakoma, sumažėję 49%, 
trafiko prasižengimai su
mažėję 75%;. _ *_•
Universitetas apsidirbo su 

eretiku profesorium
Profesorius Barrows Dun

ham parašė knygą, dėl ku
rios Philadelphijos Temple 
universitetas jį iš darbo pa
varė. Universiteto vadovy
bė pareiškė nenorinti ere
tiko profesoriaus.

Savo knygoje “Heroes 
and Heretics” jis aiškina, 
.kad tie, kurie pareiškia ne
sutikimą su įsigyvenusia 
santvarka, kultūra, žmonių 
papročiais ir vienokiu ar 
kitokiu būdu stengiasi prieš 
tai kovoti, yra eretikai ar
ba atskalūnai.

Tokiais eretikais buvę 
daugelis senovės mokslinin
kų, kurie kovojo už progre
są. Jis vadina eretikais 
Akhnatoną, S o k r a t e s ą, 
Kristų, Darviną, Marksą, 
Debsą. Tai žmonės, kurie 
senovę paneigė, kovojo už 
naujovę.

Tarp eretikų, tiesa, atsi
randa, renegatų, kurie at
gal grįžta. 1616 metais bu
vęs didžiausias renegatas— 
tai Marc Antonio de Domi- 
nis, Segnia vyskupas, kuris 
iš kataliko pavirto protes
tantu, o vėliau grįžo prie 
katalikų bažnyčios.

Prof. Dunham sako, kad 
jo pašalinimas iš darbo pa
rodo, kaip universiteto va
dovybė bijo progreso ir tuo 
žemina universiteto vardą.

Nekenčia skaitymo
Tarp 20 ir 30 proc. Ame- 

kos mokinių nekenčia kny-

su Neru, kuris gimė turtin
goje ir įtakingoje šeimoje, 
ėjo mokslus Anglijoje. Neru 
buvo aristokratas, apkeliavęs 
visą pasaulį. Šastrio tėvas bu
vo neturtingas kaimo moky
tojas.

Tradicinius mokslus šastris 
išėjo Indijoje. Išskyrus neilgą 
kelionę į kaimyninį Nepalą, 
jis niekuomet niekur iš savo 
šalies nebuvo išvykęs. Puikių 
ir subtilių Neru manierų fone 
Šastris darė kuklaus žmogaus 
įspūdį.

Ir vis dėlto Neru pasirinko 
savo įpėdiniu kaip tik jį. Kai 
pernai 'Neru pirmą kartą su
sirgo, jis pasakė šatrini: 
“Dirbk mano darbą.“

gų skaitymo. Nacionalinis 
skaitymo ekspertas Morton 
Botel teigia, kad apie 15 
milijonų mokinių tiek skai
tymo nepakenčia, kad net 
savo vadovėlių visai nesu
pranta.

SKIRTINGAI MINĖJO
Mabuni, Okinawa sala.— z z>

Pasirodo, kad čionai įvyko 
du skirtingi minėjimai Ka
pų dieną. JAV militarinės 
jėgos lankėsi prie amerikie
čių kapų, o japonai prie, sa
vo. Japonai reikalavo, kad 
amerikiečiai pasitrau k t ų 
nuo salos.

Leningrade t
Leningradas. — Didelio 

pasisekimo leningradiečių 
tarpe susilaukė lietu v i ų 
liaudies meno paroda. Per 
pirmąsias dešimt dienų 
TSRS tautų etnografijos 
muziejaus salėse jau apsi
lankė daugiau kaip dešimt 
tūkstančių žmonių. Vyriau
sioji parodos konsultantė— 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos istorijos instituto 
mokslinė bendradarbė Apo
lonija Valiuškevičiūtė — ir 
kiti darbuotojai organizavo 
jau daugiau kaip 70 eks
kursijų. Ekskursantų tarpe 
buvo V. Muchinos var$o 
Aukštosios pramoninės dai
lės mokyklos moksleiviai, 
Leningrado Valst y b i n i o 
universiteto filologijos fa
kulteto studentai, Karo me
dicinos akademijos klausy
to j ai, M u ziejininkystįs 
mokslinio tyrimo instituto 
darbuotojai ir daugelis kitų. 
Nemaža apsilanko parodoje 
ir maskviečių, ukrainiečių, 
baltarusių, uzbekų, kaza
chų, turkmėnų, taipgi turis
tų iš Lenkijos, Čekoslovaki
jos ir kitų socialistinių ša
lių. Susipažino su ekspozici
ja ir turistai iš Anglijos, 
Prancūzijos, VFR, Afrikos 
šalių. Neseniai parodoj lan
kėsi Suomijos etnografu 
grupė.

Didelį parodos pasiseki
mą rodo gausūs įrašai atsi
liepimų knygoje. “Paroda 
labai gera, — rašo meno 
darbuotojai Trutnevas ir 
Smirnovas. — joje ryškiai 
atsispindi lietuvių tautos 
meno ir kultūros pasielj^- 
mai”. “Brangūs bičiuliai iš 
Lietuvos! — sakoma kita
me įraše,— ačiū už gerą pa
rodą, kurią jūs atvežėte į 
mūsų miestą. Parodoje mus 
užplūdo gilaus džiaugsmo 
jausmas”.

Vieninga lankytojų nuo
monė yra ta, kad paroda Le 
ningrade įgalino rusus ge
riau susipažinti su broliško
sios lietuvių tautos kultūra.

Daugeliui puikūs Nemu
no krašto liaudies meistrų 
menas buvo išties džiugus 
jaudinantis įvykis, sužadino 
ypatingą susidomėjimą Lie
tuvos gyvenimu. Štai Pra
dingas įrašas. Vertėjai Va
vilina ir Teslenka rašo: 
“Didelis ačiū parodos orga
nizatoriams. Mes dar nebu
vome Lietuvoje, bet dabar, 
susipažinę su Lietuvos liau
dies meistrų darbais, su
pratome, kad būtinai turi
me nuvykti į Tarybų Lietu
vą susipažinti vietoje su 
liaudies menu”.

Vieningi yra tolesnės 
sėkmės linkėjimai liaudies 
meistrams. Apie tai rašo 
dėstytoja E. ’Plotnikova, 
grupė užsienio student, 
kurie mokosi Leningrad^, 
turistai iš Kazachijos TSR 
ir eilė kitų.

Iš pradžių buvo galvoja
ma, kad paroda truks pus
antro mėnesio. Dabar nu
tarta ją pratęsti. Ekspozici-
ja bus atidaryta iki rugpiū- 
čio. Numatoma surengti 
Maskvoje įvyksiančio VII 
Tarptautinio antropolo g ų 
ir etnografų kongreso daly
vių ekskursiją į parodą.

A. Petraitis
(Iš “Tiesos”)

ĮVARDINO ŠEŠIS
Maskva. — TSRS gyny

bos organas “Kra s n aį(a 
Z vėzdą” įvardino šešis 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos atašes, kuine per pus
metį buvo susekti šnipinė
jant apie TSRS gynybos jė
gas. ' .



Rajus Mizara

Puikus rašytojas, žymus mokslininkas
K kovotojas, mielas draugas

Apie darbų specialistus

Atsikvošėjęs nuo smūgio, 
kurį atnešė profesoriaus 
Broniaus Pranskaus - Žalio
nio mirtis, ryžtuosi pasida
linti su skaitytojais savo 
žodžiu apie šį didelį ir 
brangų poetą - rašytoją, 
mokslininką ir draugą.

Likimas taip nulėmė, kad 
B. Pranskus (tuomet Va
cius Žalionis) kaip poetas ir 
rašytojas pirmiausia pradė
jo reikštis JAV lietuvių pa
žangiojoje spaudoje. T a i 
buvo prieš daugiau kaip 40 
metų. Lietuvoje komunis

tinė spauda tuomet buvo 
pogrindy, gi bur ž u a z i n ė 
spauda V. Žalionio kūrybos 
būtų nespausdinusi, net jei 
jis jai ir būtų rašęs. Mūsų 
laikrašty “Laisvėje” prasi
dėjo B. Pranskaus kaip li

terato kelias. Jo paties žo
džiais:

“Tai buvo 1922 metais. . . 
Drg. K. Požėlos siunčiamas 
dirbti j Karaliaučių prie po
grindinės spaudos leidimo, iš- 
jo gavau nurodymą, kad, kaip 
pradedantis literatas, ten gy
vendamas susirisčiau su drau
gų amerikiečių spauda ir im
čiau joje bendradarbiauti. Iš 
Karaliaučiaus ir pasiunčiau 
pluoštą eilėraščių, vaizdelių 
bei straipsnių j “Laisvę*' bei “Vil- 

ir po kurio laiko išvydau 
tą medžiagą išspausdintą. Tai 
buvo pirmieji mano raštai, pa
sirodę viešoje spaudoje:..” 
(“Laisvė,” 1961 m. balandžio 
7 d.)

Ir per metų eilę Vacius 
Žalionis dažnai figūravo 

^mūsų spaudoje su savo ei
lėraščiais ir straipsniais. 
Bet ne tik tuo jis mums 
brangus—B. Pranskus aky
lai sekė mūsų spaudą ir vi
są visuomeninį gyvenimą, ir 
apie tai daug parašė.

B. Pranskus suredagavo 
ir įvertino Mačio Kėkšto, 
kurį laiką Amerikoje gyve
nusio, čia dirbusio ir miru- 
šio, kūrybą. Jis sukaupė, su
redagavo ir įvertino Br. 
Laucevičiaus-Vargšo raštus - 
apsakymus. Jis redagavo ir 
aptarė poeto St. Jasilionio 
kūrybą. Visų trijų rašyto- 
,jų-poetų raštai yra išleisti 

’ knygomis Lietuvoje. Be to, 
B. Pranskus man rašė, kad 
ruošia R. židžiūno poezijos 
rinkinį spaudai.

Jei ne B. Pranskus, tai 
kas kitas iš mūs, JAV lie
tuvių, būtų galėjęs tokius 
darbus atlikti?!

Maskvoje
Dviem skirtingais laiko

tarpiais man teko su šiuo 
nepaprastai brangiu ir mie
lu draugu asmeniškai susi
tikti ir plačiai išsikalbėti: 
1931 metais — Maskvoje, 

.&959 metais—Vilniuje.
z Kai mudu pirmą kartą 
*'• pasispaudėme rankomis 

TSRS sostinėje, jautėmės, 
kad vienas kitą pažįstame 
jau labai seniai. Jis tuomet 
redagavo žurnalą “Prieka
lą” ir dėstė universitete. 
Jis buvo V. Kapsuko ir Z. 
Angariečio bendradarbis.

Deja, mudviejų intymiems 
santykiams plačiau pasi
reikšti kai kas ir kliudė. 
Apie tą laiką pažangiajame 
JAV lietuvių judėjime ne
buvo viskas tvarkoje, įvyko 
skilimas. Dėl jo ypatingai 
Z. Angarietis mus aštriai 

<per laiškus kritikavo. Buvo 
Lįšsiplėtusi aštroka su juo 
•polemika ir spaudoje. Man 
pačiam teko su Z. Angarie- 
čiu polemizuoti spaudoje 
dėl mano brošiūros “Ar ste
buklai pagydo?” ir dėl apy
sakos “Sliakeris.” Buvo ir 
kitų ginčytinų dalykų.

Pačiu pirmuoju su Z. An- 
gariečiu susitikimu man te
ko keletą valandų ginčytis 
ne tik dėl suminėtų dalykų, 
o ir dėl lietuvių rašyboje refor
mos, kurią tuomet jie buvo 
priėmę, ir Z. A. būtinai ra
gino, kad ir JAV pažangių
jų lietuvių spauda ją priim 
tų. Sakiau jam bendrą mū
sų nuomonę: reformai mes 
priešingi; tai ne emigrantų 
reikalas, o politiniu atžvil
giu—net žalingas.

Nežiūrint visko, mudu su 
B. Pranskumi dažnai susi
tikdavome, tardavomės, ir 
vis daugiausia literatūros 
klausimais, vis apie kitus ir 
jų kūrybą. Jis labai džiau
gėsi, kad jauna talentin
ga poetė Salomėja Nėris 
krypsta “į mūsų pusę.” Tu
rėjo jos vėliausią eilėraščių 
rinkinį (neatsimenu, kuri) 
ir iš jo skaitė man kai ku
riuos eilėraščius.

Tuo atveju Tarybų Sąjun
goje išbuvau arti trijų mė
nesių—su anglų darbininkų 
delegacija plačiai pakeliavo
me po tarybinius miestus, 
bet pabuvojau ir Maskvoje. 
Čia nuobodžiauti neteko: 
V. Kapsukas sudarė sąly
gas, kad galėčiau, kai tik 
noriu, eiti pamatyti operą 
ar baletą; su Elena Taut- 
kaitė buvome pamatyti dra
mų. V. Kapsuko svetingo 
buto durys man visuomet 
buvo atviros, taip pat ir B. 
Pranskaus.

Tarėmės
: Jis sugalvojo ir entuzi

astiškai stojo už tai, k a d 
Tarybų Sąjungoje gyveną 
lietuviai rašytojai sudarytų 
kokią nors organizaciją su 
JAV pažangiečiais lietu
viais rašytojais, kad jon ga
lėtų įstoti, bei su ja ryšius 
palaikyti ir pažangesnieji 
Lietuvos rašytojai. Lietuvo
je, kaip žinoma, tuomet 
siautėjo aštri fašistų dikta
tūra.

Rodosi porą pasitarimų 
turėjome tuo klausimu—B. 
Pranskus, Eugenija Taut- 
kaitė, A. Gudaitis - Guzevi- 
čius ir dar vienas ar du, 
kurių pavardžių neatsime
nu. Sumanymas atrodo 
truputį fantastinis, neįvyk
domas gyveniman, ir, žino
ma, iš jo nieko neišėjo. Su
miniu tai tuo tikslu, kad 
parodžius, kaip B. Pras- 
kus ' rūpinosi įtraukimu į 
bendrą literatūrinį darbą 
tuomet pakrikusius pažan
gesnius lietuvius rašytojus 
ir poetus.

Supažindino jis mane su 
keliais jaunais, pradedan
čiais rašyti lietuviais. Man 
ypatingai krito į akį jaunas 
vyras — A. Dabulevičius. 
Ir kai daug vėliau sužino
jau, kad šis talentingas pro
letarinis poetas žuvo, gal
vojau, kas rūpinsis jo pali

Karstas su profesoriaus B. Pranskaus-žalionio palaikais 
Universiteto Aktų salėje Vilniuje. Garbės sargyboje stovi 
A. Sniečkus, J. Paleckis, A. Barkauskas ir F. Bieliauskas.

kimu. Atsirado—B. Prans
kus parašė jo biografiją, 
surinko jo eilėraščius ir iš
leido knyga. Tą patį jis 
padarė ir su poetės Merky
tės, taip pat man pažįsta
mos, literatūriniu palikimu, 
taipgi ir su buvusio “Lais
vės” bendradarbio Džiugo- 
Pauliukevičiaus raštais; A. 
Regračio- Šlaito raštus jis 
irgi surinko, įvertino ir iš
leido knyga. Tiesa, prieš 40 
metų A. Regračio dalį raštų 
mes buvome išleidę čia pat, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

Jis mane nusivedė į Tre- 
tiakovo paveikslų galeriją 
Maskvoje, kur praleidome 
didelį pusdienį. Ir ten, at
menu, sustojus ties tuo ar 
kitu meno šedevru, jis ims 
ir paklaus apie tą ar kitą 
rašytoją mano nuomonės.

Literatūra, jos kūrė j a i 
jam nuolat buvo • širdyje ir 
lūpose.

O visgi reikia priminti, 
kad tuo metu per daug 
siaurai, net sektantiškai, 
buvo žiūrėta ir reaguota į 
kai kuriuos kairiuosius.Lie
tuvos rašytojus, t. v. trečia- 
frontininkus ir kt. Būda- 

| mas Maskvoje aš tai sa
kiau visiems, nors ir pats 
tuomet, galimas daiktas, 
padariau gal ne vieną iš
puolį.

Vieną šaltą žiemos naktį 
B. Pranskus su A. Vadapa- 

! lu mane palydėjo į Baltaru
sijos stotį. Atsisveikinda
mi, gerai atsimenu, mudu 
teigėme, jog dar kada nors 
susitiksime.

Vilniuje
Viltis nemivylę. 1959 me

tais mudu susitikome tary
biniame Vilniuje. Per dvi
dešimt aštuonerius metus 
įvyko milžiniškų dalykų pa
saulyje, mūsų tautoje ir 
mudviejų gyvenime. B. 
Pranskui teko patirti labai 
sunkių dienų asmenybės kul
to laikotarpiu. Man pačiam 
teko daug ko išmokti. Ir 
mudu jau nenorėjome “aiš
kintis” dėl kai kurių epizo- 
dėlių Maskvoje 1931 m. Bu
vo svarbesnių, didesnių 
klausimų, reikalų reikalė
lių. Aš B. Pranskų sveiki
nau už pasiekmus literatū
ros moksle ir kūryboje. 
Sveikinau už jo granitinę 
valią, už didį ryžtą, už ne
nukrypstamą laikymąsi ke
lyje, į kurį jis įstojo prieš 
keturiasdešimt metų!

O jis, būdamas vis toks 
pat kuklus, užuot leidęs 
man kalbėti apie jį, apipila 
klausimais apie tą ir kitą 
JAV pažangųjį rašytoją bei 
visuomenės veikėją.

Vieną kartą aš jo klau
siu:

x—Pasakykite, ko labiau
siai gailitės neatlikę?

B. Pranskaus- žalionio mirtis—didžiulis, skaudus nuosto
lis lietuviu tautai, jos literatūrai ir mokslui.

Nuotraukoje: atsisveikinimas su prof. Be. Pranskum- 
Žalioniu Antakalnio kapinėse. Jis mirė 1964 m. geg. 7 d.

Jis liūdnai nusišypsojo, 
pagalvojo ir atsakė:

—Labai gailiuosi, kad, 
grįžęs Lietuvon, neradau 
gyvos Salomėjos Nėries.

Man prisiminė prieš dvi
dešimt metų jo reikštas 
džiaugsmas dėl poetės kry
pimo link komunistinio ju
dėjimo.

A. Gudaitis-Guzevičius B. 
Pranskų pažinojo geriau 
nei aš. Dėl to verti didžiu
lio dėmesio jo žodžiai velio
nio adresu:

Retas iš mūsų rašytojų yra 
atidavęs tiek širdies savo 
draugams, kaip jis (B. Prans
kus). Ir retas iš mūsų yra taip 
susietas su darbininkų judėji
mo spauda, kaip jis... (’’Li
teratūra ir menas,’’ 1964 m. 
geg. 16 d.)

Kaip mokslininkas
Su velionim teko susiraši

nėti prieš antrąjį pasaulinį 
karą, bet dar dažniau po 
karo, kai jis grįžo Vilniun. 
Jo laiškai labai tikslūs — 
tuščiažodžiavimo juose ne
rasi. Iš laišku aš B. Prans
kų pradėjau geriau pažinti 
ir kaip mokslininką.

Prieš 40 metų jis pradėjo 
atidžiai sekti pažangiųjų 
JAV lietuvių spaudą. Ste
bėjo kiekvieną mūsų spau
doje p a s i r o d ž iusį kad ir 
menką eilėraštį, apsakymą 
ir jų autorius. Jis turėjo su
daręs geroką sąrašą tokių 
poetų ir rašytojų; darė apie 
juos pastabas ir ruošėsi ka
da nors plačiau apie tai ra
šyti. Karo metu visa tai žu-H vo.

Savo daktarinei disertaci
jai įsigyti, B. Pranskus nu
sitarė parašyti “Lietuvių 
proletarinė literatūra” — 
veikalą, kokio mūsų kalba 
ligi šiol dar nebuvo. Ir jis 
uoliai, ryžtingai knygą ra
šė, tarytum nujausdamas, 
kad jo gyvenimas nebeil- 
ilgas.

Du milžiniškus skyrius jis 
parašė ir apie Amerikos lie
tuvių proletarinę literatū
rą ir jos kūrėjus, kurie ga
li būti knyga savaime.

Jis turėjo gerą atmintį ir 
tai jam labai daug padėjo. 
Turėjo žurnalo “Šviesos” 
komplektus, senosios Kap- 
suko-Vidiko redaguotos 
“Naujosios Gadynės” komp
lektus, kadaise Filadelfijoje 
ėjusio laikraščio “Kovos” 
k a i kuriuos komplektus. 
Be to, ir “Laisvės” komp
lektai Vilnių pasiekė 
kaip tik labai tinkamu lai
ku. Ir tuose pageltusiuose 
spaudos puslapiuose B. 
Pranskus medžiojo sau rei
kalingą medžiagą.

Seniau daugelis mūsų jau
nų poetų ir rašytojų savo 
kūrybą pasirašydavo slapy
vardžiais. Kas už jų slėpė
si? Ar tie autoriai dar gy
vi ar jau mirę? Jei gyvi, 
kas jie dabar? Jei mirė— 
kada?

Mūsų redakcijos kai ku
rių bendradarbių, rašiusių, 
sakysime, prieš 50-40 metų, 
slapyvardžių nežino^ Net ir 

vėliau rašiusiųjų ne visų ži
no. Niekam nerūpėjo palai
kyti jų vardus ir pavardes. 
Kas gi tikėjosi, kad jie ka
da nors, 1963 metais, kam 
nors bus reikalingi? Kas 
tikėjosi, kad atsiras žmo- 
gus-mokslininkas, kuris rū
pinsis, juos įvertins ir net 
knygon sudės? Pagaliau: 
argi tuomet buvo galvota, 
kad jų gimtojoje žemėje at
siras tokia visuomeninė 
santvarka, kuri pagerbs 
kiekvieną dirbusį, kovoju
sį, rašiusį, kūrusį darbo 
žmogaus išsilaisvinimo var
dan ?!

B. Pranskus per laiškus 
apipylė mane ir kitus ar
čiau spaudos stovinčius dar
buotojus su klausimais, su 
ieškojimais, su reikalavi
mais informacijų apie tą, 
kitą, trečią poetą, rašytoją, 
apie tą bei kitą kadaise 
spaudoje tilpusį eilėraštį ar 
apsakymą, pasirašytą sla
pyvardžiu. Jis norėjo, jis 
darė visa, kad kiekivenas 
jo veikale sakinys, kiekvie
nas žodis būtų faktinas, kad 
knyga būtų be defektų.

Kai baigė rašyti, abudu 
knygos skyrius jis prisiuntė 
man pakoreguoti, patikrin
ti. Prašė, kad duočiau per
skaityti ir A. Bimbai, ir d- 
rui A. Petrikai, ir D. M. Šo- 
lomskui. Pageidavo, kad 
mes, perskaitę, tuojau jam 
duotum pataisas, jei tokių, 
reikėtų, pastabas, kritiką, 
jei būtų reikalinga. Taip ir 
buvo padaryta.

Visa medžiaga, abudu 
veikalo skyriai, yra pas 
mus, ir aš manau, kad labai 
bus pravartu juos ispaus- 
dnti mūsų laikrašty ’’Lais
vėje.”

Toks jis buvo draugas ir 
mokslininkas!

Broniaus Pranskaus, kaip 
kovotojo, vardas visuomet 
šviesiai spindės Lietuvos re
voliucinio darbininkų judė
jimo istorijoje. Jis pažino 
Julių Janonį — iš jo mokė
si; jis pažino Karolį Požėlą; 
jis ilgai bendradarbiavo su 
V. Kapsuku, Angariečiu ir 
su kitais žymiais mūsų tau
tos ir liaudies vadovais bei 
veikėjais.

Jis nuvarė didžiulę vagą 
ypač proletarinėje literatū
roje; jis prikėlė iš užmirš
ties gelmių daugybę mūsų 
proletarinių poetų ir rašy
tojų.

Jis buvo principo žmogus, 
dėl komunistinių idealų pa
siryžęs kovoti iki galo!

Jis visą savo gyvenimą 
paaukojo kovai už šviesesnį 
visiems darbo žmonėms ry
tojų, už naują gyvenimą!

To paties jis mokė ir ki
tus.

Lygiai prieš 40 metų ve
lionis rašė:
Pakilęs anksti, su aušra, 
Vėl tekančiai saulei šypsokis... 
Daug žemėje džiaugsmo yra— 
Gyvenimas būna visokis.

Atsiminsim tai, brangus 
Drauge, atsiminsim!
1964-V-25

daugiau, nes daugelis su
žeistų pirmąją pagalbą gau
na fabrike ir neina į ligo
ninę, tai jų sužeidimai nė
ra įtraukti į rekordus.

J. Balsys
Nuo redakci jos. Tą straips

nio dalį, kur kalbate, kad 
“nėra įstatymų, ginančių 
darbininkų reikalus,” ir 
apie streikus—apleidžiame, 
nes ji nesiriša su tema.

Skaitytojų balsai
Nejaugi Palmerio laikai 

pasikartos?
Kaip Jungtinėse Valstijo

se, taip ir Kanadoje pirmo
jo karo laikais ii* po rusų 
liaudies pergalės ir revoliu
cijos laimėjimo kapitalistai 
buvo labai sukrėsti iki kin
kų drebėjimo. Pasekmėje to, 
jie puolė darbininkišką ju
dėjimą, jų spaudą, jų klu
bus ir organizacijas, net ir 
privatines gyvenamas rezi
dencijas. Policija pasielgė 
kaip plėšikai — viską kon
fiskavo, kas tik jiems pa
puolė i. jų rankas. Šių žo
džių rašytojui Kanadoje te
ko to Palmerio ragaišio pa
ragauti. Man nebūnant na
mie, policija—Red Coats— 
langus išmušė ir gaspado- 
riauja kaip savo name be 

colį- jokios pasargos. Visą kny- 
dalislgyną konfiskavo. Klausiau,

Aš, kaip darbo specialis
tas, noriu pakalbėti apie 
tai, kokią rolę lošia darbų 
specialistai. Dabartiniu lai
ku žmonija taip labai su
rišta su mašinerija, kad be 
jos gyvenimas nebūtų gali
mas.

Susipažinkime su darbo 
specialistais, kurie pagami
na mašinas ir paleidžia jas 
veiklon žmonių naudai. Gir
dime žodžius: “mašinistas,” 
“mechanikas,” “technikas” 
arba “inžinierius.” Reikia 
žinoti skirtumą tarp jų.

Yra daug skirtingų spe
cialybių, ir kiekviena iš jų 
turi savo darbo specialis
tus, mechanikus, technikus, 
inžinierius. Čia kalbėsiu 
tik apie mašinų specialistus. 
Pirm žmonijai būna paga
minti reikmenys, turi būti 
pagamintos mašinos, kurios 
juos gamintų.

Kas yra mašinistas? Kuo 
jis skiriasi nuo mechaniko 
ir techniko? Statant nau
jas mašinas, mašinistas turi 
mokėti skaityti inžinierių 
pagamintus planus (“blue 
prints”). Jis turi paruoš
ti mašinai dalis gaminda
mas jas kitomis mašinomis, 
turi išmatuoti su tam rei
kalui specialiais instrumen
tais (“mikrometrais”). Tie 
matavimo instrumentai 
dalina į tūkstantines
(0001). o tūkstantinę dalį 
dar dalina ant šimto daliu, v

Mašinistų yra trijų rūšių. 
Vieni labai aukšto išsilavi
nimo, kiti žemesnio. Ma
šinisto užduotis atsakinga 
ir sudėtinga. Kartais jo 
gaminamoji naujai mašinai 
dalis yra verta tūkstančių 
dolerių, todėl jis ją turi pa
gaminti atsargiai, kaip rei
kalauja matavimo instru
mentai.

Dabar yra mašinų gady
nė, nuo mašinų gyvenimo 
namuose iki raketų, skrai
dančių erdvėje. Beveik 
kiekviena šeima namie tu
ri apie 10 įvairių reikalin
gų mašinų: šaldytuvas, te
levizorius, radijas, skalbia
moji mašina, kambario oro 
reguliatorius, šildymo au
tomatas, na, ir automobilis. 
Jas pagamino mašinistai.

Kas gi yra mechanikas? 
Kada mašinistas mašiną 
pagamina, mechanikas ją 
paima leisti veiklon. Jis 
taip gerai susipažinęs su 
mašina, kaip su savo kūnu. 
Jis tuojau jaučia, kas ma
šinoje dar yra negerai, ką 
reikia taisyti ir suranda ne
tikslumus, jeigu jų yra.

Kas yra technikas? Jis 
turi mokėti mašinisto ir 
mechaniko specialybę, turi 
būti susipažinęs su inžinie- 
ryste. Pirmojo pasaulinio 
karo metu (1916) aš mo
kiausi automobilių mecha
niko darbo. Mokyklą baigęs, 
bet neturėdamas praktiško 
patyrimo, negalėjau išlai
kyti darbo. Darbas reika
lauja nervų įtempimo, o 
pirmiau praradęs sevikatą, 
turėjau mesti darbą prie 
automobilių. 1928 metais 
gavau darbą mašinų dirb
tuvėje prie mašinisto už 
pagalbininką. Dirbd a m a s 
mokiausi mašinisto specia
lybės.

Darbas prie mašinų yra 
nešvarus, net pavojingas 
sveikatai. Dirbantis pri
verstas skubėti, o skuba 
dažnai būna priežastis susi- 
žeidimams.

1962 metų rekordai rodo, 
kad Juntginių Valstijų in
dustrijoje buvo sužeista 
199,000 darbininkų ir už
mušta 13,700. Iš. patyrimo 
žinau, kad sužeidimų buvo

ką jie darys su mano moks
linėmis knygomis, ar su- 

| grąžins. Atsakė, kad pa- 
j siųs Į Ottawa. Daugiau sa- 
!vo lobio nemačiau, viskas 
žuvo.

Manau, kad nesu vienas
Gegužės mėnesį gavau 

laišką nuo United States 
Post Office, Chicago, Ill. 
60607, Foreign Sec. Sako: 
Iš Lietuvos mes sulaikome 

■ No. 3-čią “Mokslas ir gyve
nimas,” ir klausia, ar aš šį 
žurnalą u ž s i p r en u m e r uo j u 
ir ar noriu, kad man būtų 
siuntinėjamas. Prie grąži
namos kortelės parašiau ir 
pridėjau priesagą ir paaiš
kinau, kad Lietuva neužsi
ima jokia propaganda. Žur
nalas “Mokslas ir gyveni
mas” talpina vien tik gry
nai mokslinius raštus. Jis 
plačiai skaitomas ir didžiai 
gerbiamas žurnalas lietuvių 
tautoje. Nesinorėtų tikėt?, 
bet sprendžiant pagal pašto 
čekiavimą skaitytojus, at
rodo, kad jau gatavojamasi 
vieną iš dviejų pavartoti 
krizei kilus — Palmerio ar 
Hitlerio metodą!

Yra sutartis pasirašyta 
tarp USA ir USSR kas link 
apsimainymo žurnalų, tad 
niekas neturėtų teisės pa
stoti kelio tokiems žurna
lams. Bet tikrenybėje taip 
nėra. Iš karto čia atėjo 10 
numerių žurnalo “USSR.” 
Jų laukė ir išpirko visus. 
Pamatė, kad žmonės jį taip 
smarkiai perka, sustabdė ir 
per kurį lakią visai nepa
sirodė. Dabar vėl galima 
pirkti, bet ne visur, tik kur- 
ne-kur. Prie progos pri
minsiu, kad “Laisvė” kar
tais labai suvėlintai arba 
suplėšyta ateina po 2-3 ir 
daugiau numerių kartu. Jei 
laiškanešiui apie tai prime
ni, tai jis atsako: “Aš tau 
atnešu, kada aš gaunu.”

John Baker

PAGAVO DIDELĮ 
RYKLĮ (“ŠARKĄ”)

Montauk Point, N. Y. — 
Čionai Frank Keatingas su
gavo ryklį 17 pėdų ir 2 colių 
ilgio, o aplinkui 13 pėdų 
storio. Šios rūšies rykliai 
priskaitomi prie tų, kurie 
puola žmones.

3 pus!. Laisve (Liberty) Antr., birželio (June) 16, 1964
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Nenusimink. Tomai!
APYSAKA

Pakeliui Į Baltuosius rūmus

(Tąsa)
Sueiname į trobą. Čia taip pat jau vi

si ant kojų — Kralikauskas ir ketvertas 
moterų. Vėliau sužinau kas jos. Tai šei
mininkė, samdyta merga Teresė ir pus
mergė Magdutė.

—Duok piemeniui persivilkti, — įsako 
šeimininkei Kralikauskas.

Gaunu pakulinius, kaip ir Motiejaus, 
marškinius, kelnes, švarką. Kelnės man' 
per trumpos, o švarkas per ilgas, matyt, 
kadaise priklausęs pačiam šeimininkui. 
Savuosius drabužius susuku į kezulą ir 
pakišu po lova, kur miegojau. Su sveti
mais drabužiais nejauku, tartum būtum 
ne savo kailyje.

Taip pradedu piemenio gyvenimą tarp 
naujų, man svetimų ir nepažįstamų žmo
nių, v

•

Keletą dienų dar negename galvijų. 
Bet štai vieną rytą šeimininkas sako:

—Girdite, Krypė atidūduoja nuo Gali
nio !

Skerdžiaus trimitui artėjant prie mū
sų kiemo, einame su Magdute į tvartą 
išgyti gyvulių. Karvės tingiai keliasi, 
nenorom žengia į srutomis pažliugusį 
diendaržį, eidamas per kiemą visą taką 
nukepa geruojančiais karvojais. Avys 
su ėriukais visos iš karto puola pro var
tus, gailiai bliaudamos pabyra į kaimo 
gatvę.

Gatvė prisipildo varovų, gyvulių. Iš 
po kojų rūksta dulkės.

Šeimininkas duoda man botagą. Jis 
palaukia tarpuvartėje, kol prisiartina 
skerdžius, ir pristato jam mane:

—Va, Krype, tai mano piemuo. Pri
žiūrėk kaip savą, kad neištvirkautų. Ži
nai, auga be tėvų — tokiam nedaug te
reikia, kad pasileistų.

—Gerai, gerai, bernel. Kad tik sotus 
būtų! Genam, — sako jau man.

Krypė — mažas, kreivakojis senukas. 
Vienoje jo rankoje trimitas, antroje — 
ilgu botkočiu botagas. Skerdžius savo 
botagu taip pliauškina, tartum iš šautu
vo šaudo. Karvėms, matyt, pažįstamas 
tas šaudymas. Jos sparčiai žengia gat
ve, nė viena neatsilieka.

Per kaimą genant, banda vis auga. Iš 
kiekvieno kiemo prisideda gyvulių. Kai 
kurie šeimininkai palydi gyvulius net už 
kaimo, iki varyklos — abipus aptverto 
kelio į ganyklas, o paskiau grįžta atgal. 
Pagaliau liekame Krypė ir trys pieme
nys. Gename bandą paskubomis, garsiai 
šūkaudami ir pliauškindami botagais, 
kad karvės neturėtų laiko dairytis į ša
lis ir nebandytų per tvorą laužtis į lau
kus.

Ganykloje banda pasklinda po kemsy
nus ir krūmus, įnirtingai griebiasi žolės. 
Žolė, deja, dar menka, nepažėlusi.

—Tai pakliuvai ,bernel, vadinas, pas 
Pėtnyčią? — žiūrėdamas į mane, sako 
Krypė.

—Pas Kralikauską, dėde.
— Taigi taigi, pas tą patį — pas Pėt

nyčią. Nežinau, bernel, ar išturėsi. Kie
tas tas tavo Pėtnyčią, nagas—ne žmo
gus. O tarnai nuo jo bėga. Ligi rudens 
nulups jis tau tris kailelius, nė pats die
vas neišgelbės •..

—Nežinau, dėde...
—Užtat žinok, bernel. O pernai kur 

piemenavai ?
—Aš pirmus metus, dėde.
—Ką gi, darbuosimės. O kuo tu var

du?
—Tomas.
—Kaip?
—Tomukas.
—Kaip, kaip?
—Tamošiukas.
—Tai ir sakyk: Tamošiukas, Tamo

šius. O mano vardas Baltrus. Esu Balt
rus Dervinis. Nesveikuoja j senatvę 
mano kojos, užtat ir praminė žmonės 
Krype. Pripratau prie to vardo, kad ir 
savąjį dažnai pamirštu. Bet ar ne vis 
tiek: Baltrus, Dervinis ar Krypė? Var
das žmogau? negadina, bernel!

Iš skerdžiaus ir piemenų daug ką su
žinau apie savo naujuosius namus ir 
šeimininką.

Khalikauskas —• turtingas ūkininkas. 
Jis valdo pusantro valako žemės, laiko 
tris arklius, septynias karves, kelis ver
šius, būrį avių. Nepaisant didelio turto, 
mano šeimininkas gyvena kaip skur
džius: prastai valgo, mažai miega, nuo 
ryto iki vakaro šunta prakaite, jo tro
bos senos ir apspurę. Mat, jis krauna

pinigus: nori daugiau prisipirkti žemės, 
daugiau laikyti gyvulių, daugiau turėti 
samdinių. Dėl nematyto šykštumo, dėl 
to, kad jis labai liesai šeria šeimyną,, 
karveliečiai Kralikauską pravardžiuoja 
Pėtnyčią.

Gal ir ne iš gerųjų, galvoju, tas Pėt
nyčią, bet juk ir pas Jonaičius man ne 
pyragai. Nėra kur kitur dingti.

Ganykloje skerdžiaus klausome be at
sikalbinėjimų. Jis teisingas žmogus: vi
si piemenys — tiek samdiniai, tiek ūki
ninkų vaikai — jam lygūs. Jeigu kuris 
nepaklauso, daro ne taip, kaip liepiamas, 
Krypė tokiam užšveičia botagu per pa
kinklius, neklausdamas vardo.

Piemenys nuolat keičiasi. Atgano pie
muo tiek dienų, kiek kiemas turi karvių, 
ir vėl laukia, kada ateis eilė. Pėtnyčios 
septynios karvės—ganau iš eilės septy
nias dienas. Keletą praleidžiu, ir vėl sep
tynias. Tik mūsų Krpyė diena dienon 
kaip laikrodis.

Karvelių kaimo ganyklų plotai dideli. 
Tik žolė juose želia menkai, jog ir utė
lė, anot Krypės, iš vakaro paleista, iki 
ryto neprapultų. Todėl karvės nestygs
ta vietoje. Laižydamos plikus, prie že
mės prikritusiais dagiliais nusėtus dir
vonus, ištryptus kimsynus, jos lekia pir
myn, sklaistosi į šalis. Mes be atvan
gos bėgiojame paskui, stebime, kad ku
ri smaližė neatsiskirtų nuo bandos, ne
nulėktų į laukus ar šienaujamas pievas. 
Taip be atodūsio lakstome apie bandą 
keletą valandų, kol karvės vargais ne
galais prisikemša savo besočius maišus 
ir tingiai pradeda traukti vadinamon 
stovynėn pusdienio poilsio. Čia gulasi, 
atrajoja, snaudžia, kartais miega, net 
kaklus ištiesusios.

Suvirstame ant dirvono ir mes.
Įdomus žmogus mūsų Krypė. Jis daug 

ką žino, viską moka. O ką pats moka, 
to ir piemenis pamoko. Man tai ypač 
pravartu. Iš jo aš išmokstu uogoms 
aukšlius lenkti, švilpynes sukti, botagą 
vyti, vyžas pinti, krepšius regzti, šluo
tas rišti, šaukštus skobti. Pogulio metu 
ir jis pats, ir piemenys, ką nors knybu- 
riuojame. Mamos pirktas peilis man 
dabar praverčia. Be jo būčiau kaip be 
rankų.

•

Topteri man kartą mintis pasiimti į 
ganyklą knygelę. Pusdienio metu ir čia 
galima paskaityti. Mielu noru skaity
čiau, tiktai bėda, kad nei pats knygų tu
riu, nei Pėtnyčią jų turi. Pasiprašiau 
skerdžių leisti man nubėgti į Lepšiš- 
kius pasiimti iš mokytojo knygos. Jis 
žiūri į mane, žiūri, pradeda linguoti gal
vą.

—Labai tu nepanašus į mokslinčių, 
bernel! Sėdėk prie karvyčių.

Tačiau už minutės klausia:
—O ar tikrai pats moki skaityti?
—Moku, dėde, moku! Tris skyrius bai

giau.
—Lėk, bet negaišuodamas. Ir jei, ber

nel, nepaskaitysi, apgausi mane, jei pa
matysiu, kad tik pasivalkioti užsimanei, 
štai — pažiūrėk! — ir iškalbingai šauna 
porą kartų iš savo botago.

Netrukus ir gržtu iš Lepšiškių su kny
ga. Nė su mokytoju nebuvo kada pa
kalbėti.

—Tai skaityk, Tamošiuk, paklausysim, 
taip sakant.

Skerdžius ir piemenys klausosi net 
prasižioję — taip labai jiems įdomu.

—Na, ką tu pasakysi!—stebisi Krypė. 
—Kaip Liubartų klebonas iš ambonos. 
Bet ir buvo taip, kaip čia skaitai, ber
nel, tikrai buvo. Manęs ponai, teisybė, 
nebedaužė lazda, bet mano tėvą lupo, 
kiek jiems patiko. Ir lazdomis, ir rykš
tėmis, ir bizūnu, viskuo, kas po ranka 
pakliuvo. Tikrai taip buvo...

Jis susimąsto, valandėlę tyli.
—Tamošiau!
—Ką, dėde?
—Tu kiekvieną knygą taip paskaitai?
—Kiekvieną.
—Moku ir aš skaityti, bet tik malda

knygę. Kartą jaunystėje pamokė vie
nas praeinantis siuvėjas, pervedė mišių 
maldas, tiek ir teišmokau . Iš kitų kny
gų niekas nemokė.

—Ir mane, dėde, mokė skaityti tik iš 
vienos knygos—iš elementoriaus. Bet jei 
žmogus moki iš vienos, tai gali paskaity
ti ir iš kitų. Visose knygose raidės to
kios pat.

(Bus daugiau} . ( ,

(Pabaiga)
Šie žmonės, lygiai kaip ir 

daugelis kitų aukštų parei
gūnų, nesigaili pastangų 
dar labiau sustiprinti Roke- 
felerių imperijai, vienai iš 
stambiausių pasaulyje — 40 
didžiausių JAV korporaci
jų, tame tarpe antras stam
biausias Amerikos bankas 
“Čeiz Manheten Bank” mil
žiniškos tarptautinės naftos 
monopolijos priešakyje su 
“Standard Oil Kompani,” 
didžiulės draudimo kompa
nijos, taip pat chemijos, 
elektronikos, elektrotechni
kos, aviacijos, raketinės ir 
atominės pramonės kompa
nijos, jau nekalbant apie 
svarbias šalies geležinkelių 
ir aviacijos linijas, kitas vi
suomeninio nau d o j i m o s i 
įmones. Rokefelerių kont
roliuojamų kompanijų ka
pitalai sudaro beveik 90 mi
lijardų dolerių.

Bet Rokefelerių dinastija 
siekia dar labiau išplėsti sa
vo įtakos sferą tiek krašto 
viduje, tiek ir užsienyje 
(ypač silpnai išvystytose ša
lyse). Kaip tik todėl Ro- 
kefeleriai, JAV finansinės 
oligarchijos agresyvios ir 
kolonialistinės politikos 
karšti šalininkai, neriasi iš 
kailio, kad vienas iš brolių 
ir jų dinastijos politinis at
stovas — Nelsonas — taptų 
Juntginių Amerikos Valsti
jų prezidentu.

Goldvoteris
O kuo būdu N. Rokefele- 

rio pagrindinis konkurentas 
B. Goldvoteris, milijonierius 
iš Fenikso miesto, tarsi sa
vo prekybos centro eskala
toriumi, iškilo gana aukš
tai?

Karštakošis aviacijos at
sargos generolas, respubli
konų dešiniojo sparno lyde
ris B. Goldvoteris štai jau 
daugelį metų stengiasi tap
ti antruoju Makarčiu. Jis 
be atvangos skelbia, kad 
vienintelis vyriausybės už
davinys—vystyti karo pra
monę ir gerinti strateginius 
kelius. Karingasis senato
rius prieštarnauja švietimo 
sistemos ir apverktinoje pa
dėtyje esančios sveikatos 
apsaugos reformoms, pasi
sako prieš bedarbių materi
alinį rėmimą ir senatvės 
pensijų mokėjimą. Jo nuo
mone, “profesines sąjun
gas reikia sutraiškyti, kad 
būtų atkurta laisvė santy
kiams tarp darbdavių ir 
darbininkų.”

O šio nenuoramos reika
lavimai užsienio politikos 
srityje! Jis ragina Jungti
nes Amerikos Valstijas iš
stoti iš Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos, nes jos 
trukdančios šaliai savaran
kiškai veikti. Jis griežtai 
smerkia taikaus sambūvio 
su socialistinėmis šalimis 
principą, ragina įsiveržti į 
Kubą. Būtent jis mėgino 
sužlugdyti senate balsavi
mą, kurio metu buvo pritar
ta Maskvos sutarčiai.

Ko tad stebėtis, kad B. 
Goldvoterį remia JAV kari
nės pramonės magnatai, 
ypač iš pietvakarinių vals
tijų, kur naujos raketinių 
ginklų pramonės dėka gau
nami pasakiški pelnai. Juk 
jiems jau pirmasis Dž. Ke
nedžio vyriausybės žingsnis 
stiprinant taiką pasaulyje— 
Maskvos sutarties pasirašy
mas — buvo lyg lance tas, 
kuriuo ruošialnasi perpiaū- 
ti didžiulius pelnus nešan
čią arteriją. Ar galėjo tai 
patikti, pavyzdžiui, kad ir 
“Boing” ir “Dženeral Dai- 
namiks” trestams, jau ne
kalbant apie daugelį mažes
nių, bet labai specializuotų 
elektronikos ir degalų fir-

mų savininkams? Šių ir ki
tų karo pramonininkų pa
grindiniu trubadūru ir ta- i 
po B. Goldvoteris, nes jis 
atkakliausiai ir net pikčiau 
už antikomunistą milijar
dierių N. Rokefelerį gina jų 
interesus. (Norint įsivaiz
duoti, kokios pasakiškos su
mos investuojamos Ameri
kos karo pramonėje, pa
kanka prisiminti, kad per 
aštuonerius prezidento Ei- 
zenhauerio valdymo metus 
buvo išleista daugiau kaip 
350 milijardų dolerių! O ir 
vėliau ginklavimuisi buvo 
skiriamos ne mažesnės, bet 
dar didesnės lėšos.)

Tiesa, prieš ultrareakci- 
nius milijonierius stoja ki
ta turtuolių grupė, kurios 
kapitalai daugiausia inves
tuoti civilių gyventojų po
reikiams skirtoje pramonė
je. Šitai grupei priklauso, 
pavyzdžiui, ban k i n i n k a s 1 
M. Eklzas ir plieno įmonių 
savininkas Dž. Blokas, re
miantys demokratų partijos 
vadovybę. Kartu su kitais 
19 pramonininkų jie pasi
rašė pareiškimą (išspaus
dintą 1963 m. birželio 24 d. 
“Wall Street Journal” laik
raštyje), kuriame reikalavo 
nutraukti bran d u o 1 i n i u s 
bandymus ir sumažinti lė
šas karo pramonei. O dar 
po šešių savaičių 45 įmo- 
nininkai ir bankininkai 
“New York Times” laikraš
tyje sveikino Maskvos su
tarties pasirašymą.

Klysta tas, kas mano, kad 
šitie milijonieriai staiga ta
po humanistais ir ėmė karš
tai remti draugystę su so
cialistinėmis šalimis. Visų 
pirma šie blaviai galvojan
tys žmonės supranta, kad, 
kilus branduoliniam karui, 
kapitalizmas iš viso žlug
tų. Minėti įmonininkai su
pranta ir dar kai ką: jei ka
ro pramonei bus skiriama 
mažiau lėšų, mažės ir mo
kesčių našta, vadinasi, kils 
gyventojų perkamoji galia, 
kuri pastaraisiais metais 

' vis labiau smunka ir smun
ka.

Bet grįžkime atgal prie B. 
Goldvoterio. Kurį laiką dau
gelis amerikiečių žiūrėdavo 
į jį, kaip į nekenksmingą 
beprotį, šaipydavosi iš jo. 

’ O laikraštis. “New York 
Times” net rašė, jog karin
gajam senatoriui tapus pre
zidentu, tai būtų tas pats, 
kaip kad įžymusis ameri
kiečių komiką s vaidintų 
Hamletą.

Toliau
Kad B. Goldvoterio pra

gaištinga veikla padarė 
daug žalos, amerikiečiai su- 

, prato tik po to, kai Dalase, 
tame pačiame mieste, kur 

. prieš tai buvo iškoneveiktas 
i ir apspiaudytas A d 1 a j u s 

Styvensonas, buvo nužudy
tas Džonas Kenedis. Tik ta
da amerikiečiams atsivėrė 
akys ir jie rimčiau susirū
pino “pasiutėliais.” Tada 
ir senatoriaus iš Arizonos 
“žvaigždė,” nepaisant jo 
ultrakonservatyvių šalinin- 

, kų pastangų, ėmė gesti — 
anksčiau karštai jį rėmę 
respublikonų partijos stra
tegai lyg ir atsisakė sa- 

: vo pirmykščio plano. Mat, 
jie tikėjosi, kad, iškėlus B. 
G o 1 d v o terio kandidatūrą, 
milijonai konservatyvių 
rinkėjų, paprastai nedaly
vavusių rinkimuose dėl to, 
kad nematė jokio skirtumo 
tarp abiejų partijų, balsuos 
už respublikonų kandidatą. 
(Per paskutinius preziden
to rinkimus apie 40 milijo
nų turėjusių teisę balsuoti 
amerikiečių taip ir nepasi
naudojo ja.)

Tad respublikonų parti jo-

je žvilgsniai ėmė krypti į 
N. Rokefelerį jau vien to
dėl, kad jis buvo pasiryžęs 
žūt būt užkirsti kelią į par
tijos viršūnes konservaty
viesiems. Be to, Niujorko 
gubernatorius — ramesnio 
būdo, kiek nuosaikesnės už
sienio politikos šalininkas, 
nevengiąs savo kalbose kel
ti įvairias opias socialines 
problemas (tegul ir pagal 
principą: “Atminkite varg
šus — tai nieko nekainuo-

tiek

Tačiau, net pasikeitus pa
dėčiai, N. Rokefeleris galė
jo suprasti, kad jo kelias į 
Baltuosius rūmus nebus ro
žėmis klotas. Mat, monopo
listiniai sluoksniai, kurie 
nesusiję su jam priklausan
čia “Standard Oil Kompa
ni,” visiškai nenori, kad jis 
taptų pirmuoju JAV pilie
čiu, nuo kurio tada 
daug priklausys...

Pagal nusistovėjusią tra
diciją pirmieji, preliminari
niai rinkimai tais metais, 
kai renkamas prezidentas, 
vyksta nedidelėje Naujosios 
Anglijos valstijoje Niu 
Hempšire. Šiemet jie įvyko 
kovo mėn. 10 d. Jų metu 
respublikonų partijos įvai
rių grupių atstovai įnirtin
gai tarpusavyje kovojo. 
Šiuo atveju, žinoma, vi
siems mažiausiai rūpėjo tie 
14 balsų, kuriuos įvyksian
čiame respublikonų partijos 
suvažiavime, kai bus iške
liamas kandidatas į prezi
dento postą, turės Niu 
Hempširo valstijos atstovai 
(iš viso tuomet balsuos 1,308 
žmonės). Bet Niu Hempši
ro rinkimų rezultatai turi 
simbolinę reikšmę, nes jie 
praktiškai parodo, kurio 
kandidato programa popu
liaresnė. I

Ir ką gi? Abiejų pagrin
dinių kandidatų — B. Gold- 
voterio ir N. Rokefelerio— 
programos nerado pritari
mo. Per šiuos rinkimus ly
deriu tapo visiškai nepre
tendavęs į kandidatus ir to
dėl savo programos nepa
skelbęs JAV pasiuntinys 
Pietų Vietname Henris Ke- 
botas Lodžas, surinkęs dau
giau kaip trečdalį visų bal
sų.
Respublikonų suvažiavimas

Po šių preliminarinių rin
kimų seks kiti. Galimas 
daiktas, kad juose išryškės 
kitoks jėgų santykis. Ta
čiau šiaip ar taip, galutinai 
republikonų kandidatas iš
aiškės tik liepos mėnesį šios 
partijos suvažiavime San- 
franciske.

Tarp pastarųjų minimas 
dievobaimingas mormonų 
vyskupas-mėgėjas Mičigano 
gube r n a t o r i u s Džordžas 
Romnis, nekenčiąs profesi
nių sąjungų, bet užtai mėgs
tąs visiem įrodinėti, jog 
“Amerikos atradimas... bu
vusi dievo plano dalis, kad 
visos tautos išsivaduotų iš 
savo pančių.” D. Romnis 
smerkia taikaus sambūvio 
su socialistinėmis šalimis 
politiką, nors ir nesiruošia, 
kaip B. Goldvoteris, kariau
ti. Jis tikisi pasiekti perga
lę eknominio lenktyniavimo 
dėka.

O gal Sanfrancisko suva
žiavimo dalyviai patvirtins 
gana beviltiškai rinkiminei 
kovai su dabartiniu prezi
dentu jaunąjį (47 metų) 
Pensilvanijos : gubernatorių 
Viliamą Skrentoną, sėkmin
gai besiverčiantį biznierių? 
Tam tikri respublikonų 
sluoksniai tikisi, kad, gero
kai pasidarbavus jų propa
gandinei mašinai, gal ir pa

vyktų sukurti mitą, jog “jau
nas ir energingas, liberalių 
pažiūrų V. Skrentonas” la
biausiai primena Dž. Kene- . 
dį. žodžiu, respublikonių Y 
partija turi dar nemažai 
“atsarginių žaidėjų.”

Per savo suvažiavimus 
abi partijos patvirtins taip 
pat kandidatus į viceprezi
dento postą. Labai galimas 
daiktas, kad demokratai 
pasiūlys dabartinį teisin
gumo ministrą Robertą 
Kenedį, nors jis ir pa
reiškė nesiruošiąs ateityje 
būti vyriausybės nariu, ar
ba jo svainį — “Taikos 
korpo” direktorių Saržentą 
Šriverį. Vakarų Vokietijos 
žurnalo “Der Spiegei” (š. m. 
vasario mėn. Nr. 6) nuo
monę, “Robertas Kenedis 
būtų Džonsonui sėkmę žįl 
dantis kandidatas į vicepre
zidentus rudenį įvyksian
čiuose rinkimuose. Katali
kiškasis šiaurietis surinktų 
protestantiškajam teksasie- 
čiui balsus Šiaurėje, nes už 
jį balsuotų katalikai ir DžOM- 
no Kenedžio gerbėjai; Pie- ‘ 
tus, kur baltieji nekenčia 
Roberto Kenedžio dėl jo 
negrams draugiškos politi
kos, Džonsonas sugebės 
pats užkariauti.” Respubli
konai tuo tarpu dar nieko 
nekalba apie kandidatus į 
viceprezidelitą. Jie perdaug 
užimti vidiniais vaidais dėl 
kandidato į valstybės gal
vos kėdę.

Juo labiau artėja rinkima/L 
tuo labiau auga rinkimines 
kampanijos įtampa, pasi
reiškianti tiek klounadą pri
menančiomis procedūromis, 
tiek ir abipusiais partijų 
priekaištais bei barniais. 
Eilinis amerikietis šypsosi, 
žinoma, iš šių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nei& 
vengiamų kiekivenos rinki
minės kampanijos atributų. 
Jis supranta, kad nuo to, 
ar bus išrinktas vienos ar 
kitos partijos kandidatas, iš 
esmės mažai kas pasikeis. 
Juk tiek demokratai, tiek ir 
respublikonų kandidatai, vi
si kaip vienas milijonieriai, 
nors ir skiriasi tam tikro
mis savo pažiūromis į vi^ 
daus ir užsienio politiką, bet 
atstovauja monopolistinio 
kapitalo interesams. Tad be
lieka tikėtis, kad rinkimų 
dieną Amerikos liaudis bal
suos visų pirma už tą kai> 
didatą į prezidentus, iš k u ne
bent gali tikėtis protingos 
užsienio politikos, turinčios 
tikslą nuolat mažinti tarp
tautinį įtempimą.

M. Jackevičius
(Iš Lietuvos “Komunisto”)

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Priemiestyje Hamden Ac
me Wire Co. jau parduoda 
savo pastatą. Pirmiau dir
bo apie 300 darbininkų, da
bar tedirba tik apie 80, vf 
vėl ketina atleisti apie 30.^

Connecticut viršininkaix 
sako, kad jie negali išsivers
ti su 30 centų važiuotės “fė- 
ru”. Jie savo biznį parduo
da Colony Co. Nauji savi
ninkai sako, kad jie nekels 
“fero.”

A. švilpienė yra New Ha- 
veno ligoninėje, nes gavo 
šoką. Yra sunkioje padėty
je, nežinia, kaip liga vysty
sis .

Mirė Juozas Šukaitis, bro
lis Jeronimo Šukaičio, da
bar gyvenančio Floridoje. 
Velionis buvo miesto globo
je, tai po mirties mažai ką^ 
jį matė, nes greitai palaido! 
jo. ’

J. Kunca

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!
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St. Petersburg, Fla.
Remia Spaudą

< j Birželio 7 d. įvykęs LLD 
kuopos susirinkimas bu

vo didelis ir padaryti keli 
svarbūs tarimai. Su trimis 
šimtais dolerių bus pasvei
kintas Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimas, ku
ris sekančio mėn. pradžioje 
įvyks Niujorke. Be to, vei
kiausiai dvi draugės atsto
vaus šią kuopą suvažiavi
me. Jos dabar randasi Niu
jorko apylinkėje, tai veda
mas pasitarimas suteikti 
joms mandatus.

Nemenkai svarstyta ir kiti 
organizacijos reikalai. Na
rių duoklių klausimas, kny
gų ir žurnalo “Šviesos” lei
dimo klausimai. Šie kuopos 
svarstymai bus pateikti su
važiavimui apsvarstyti.

Broliškos Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimui bus 
pasiųsti sveikinimai su dvi
dešimt penkiais doleriais ir 
bus paimtas Festivalio gar
sinimo knygelės visas pus
lapis. Kadangi mūsų broliš
ki laikraščiai “Liaudies Bal
sas” ir “Darbas” nelengvai 
verčiasi, tai jiems paskirta 
po šimtinukę.

Į “Vilnies” suvažiavimą 
kuopos siųsto delegato J." P. 
Millerio skaitytas labai pla
tus ir įdomus raportas. Pri
imtas su pagyrimu.

Kai šią žinutę skaitytojai 
skaitys, kuopos pobūvis pa
gerbti Antanus bus jau 
praėjęs. Bet Tėvų diena, 
kurią rengia birželio 20 d., 
turės būti tikrai įvairi. Čia 
bus recituojami eilėraščiai, 
skaitoma paskaita, dainos 
ir kiti įvairumai.

Buvo prisiųsta eilė laiškų 
įvairiais reikalais, vienas 
nuo mūsų narių J. irH. Ber
notų, kurie su turistine gru- 
važinėja po Europą.

Net nustebome, kad drau
gai Karosai iš Kalifornijos 
atvyko mus aplankyti važi
nėdami saulėtoje Floridoje 
atostogų laikota r p i u. Su 
jais buvo ir draugė Balto- 
lionytė. Ji irgi seniai, še

iniai buvo matyta. Drg. K. 
B. Karosienė gerai grupei 
draugų pateikė išsamų ir 
įdomų pranešimą, kaip vy
ko taiką mylinčių moterų 
sąskrydis Olandijoje. Ma
lonu buvo juos čia pamaty
ti, pasikalbėti bei pasitarti 
apie tolimesnę veiklą, la
biausiai apie taikos išlaiky
mą ir spaudos reikšmę. La
bai retai pas mus pasitaiko 
užkliūti tokiems žmonėms 
kaip drg. Karosienė su tiek 
daug mielų patarimų.

Kapų puošimo dienoje 
daugelis prisimena savo 
mylimus, draugijos savo 
narius. Taip padarė ir 45 
kuopa. Tik dėl neapdairu
mo įsiskverbė nemaloni 
klaida, paminėti dar dviejų 
gyvų vardai L. Ambro- 

'į’ienės ir A. Tashalienės, 
zgurios nėra kuopos narės. 
•Gaila, kad taip įvyko. Kuo

pa nuoširdžiai atsiprašo tų 
dviejų draugių. Ateityje 
stengsimės tokių klaidų iš
vengti, nes kuopai tokios 
klaidos neteikia garbės.

Vikutis

Saigonas.—Pietų Vietna
mo valdininkai sako, kad 
virš Kambodžos buvo nu
šauta du JAV sprūsminiai 
karo lėktuvai.

Maskva. — Birželio 10 d. 
/TSRS mokslininkai iššovė 
U)2arą satelitą “Kos m o s” 
ntardu.

St. Augustine, Fla.—Bir
želio 11 dieną čionai demon
stracijų metu buvo areštuo
tas negrų vadas Dr. L. Kin
gas ir 17 jo pasekėjų.

Brockton, Mass.
Massachusetts valstijoje 

jau praėjo trys dideli pa-, 
rengimai. Lietuvių Tautiško 
Namo draugovė balandžio 
26 d. surengė banketą mi
nėjimui 50 metų sukakties. 
Gerai pavyko. Tikintai bu
vo iš anksto rezervuoti. 
Kurie vėliau atvyko, jau- 
nebuvo vietos. Jie nesma
giai jautėsi, kad reikėjo 
grįžti namo.

Worcesterio Aido choras 
surengė koncertą ir vaka
rienę minėjimui. 50 metų 
gyvavimo gegužės 24 dieną. 
Irgi gerai pavyko. Progra
ma buvo turtinga gražio
mis dainomis. Tūli choris
tai žiemą praleido Florido
je!. Bet jų choras su dai
nomis gerai pasirodė. Da
lyvavo Mildred Stensler ir 
Beckeris iš New Yorku. Ge
rai pasirodė.

Lawrencuj (Methuenuo- 
se) birželio 7 d. atsibuvo 
Maple parko 50 metų su
kakties minėjimas su ban
ketu (pietumis). Bilietai 
buvo pardavinėjami iš anks
to. Daugelis ątvyko be bi
lietų. Bet reikia kredituoti 
gaspadines ir komitetą, kad 
turėjo parūpinę užtektinai 
valgių. Už $2 davė net 
per daug. Mažai liks pelno. 
Taipgi reikia atiduoti kre
ditą ir patarnautojoms (ša
lia gaspadinių) už sunkų 
ir rūpestingą darbą; net 
gaila buvo į jas žiūrėti.

Ateina 3 dideli parengimai
Massachusetts valstijos 

lietuvių piknikas birželio 21 
d. Maple parke, Methuen, 
Mass. Montellos Vyrų dai
lės grupė atliks dainų pro
gramą. Nusamdė busą va
žiuoti į pikniką. Yra vie
tos ir pašaliniams. Matyki
te komisiją — Geo. Stepo- 
nauską ir K. Ustupą. Bu
šas išeis birželio 21 d. nuo 
Lietuvių Taut. Namo 12 v. 
dieną. Kaina $2 asmeniui 
į abi puses.

“Laisvės” metinis pikni
kas įvyks Liepos 4 ir 5 die
nomis Ramova parke, Mon- 
telloje. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet piknikas bus 
aprūpintas viskuo. Turėsi
me ir svečių — V. Andrulį 
iš Chicagos ir kitus, kurie 
grįš iš seimų, iš New Yor- 
ko.

“Laisvės” rudeninis pik-

Baltimores ir Apylinkes Visuomenes Atidai!

Laisves Piknikas
Rengia A.L.D.L.D., 25 Kuopa paramai laikraščio “Laisvė”

Įvyks Sekmadienį, Birželio-June 21. 1964
Pradžia 11 valandą ryto, muzika nuo 3 iki 8:30 P. M.

Slovak National Home and Park
6526 Holabird Ave.

RHYTHMERS ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Bus prigaminta skanių valgių i^ bus gardžių gėrimų.

Bus šauni Programa,Dainos ir Prakalbos. Įžanga tik $1.00
Gerbiamieji! Šis piknikas bus gražioje vietoje, ir čia visi bendrai galėsime pa

silinksminti ir vieni kitiems ranką paspausti. O taipgi svarbu pakviepuoti tyru oru.

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės,privažiavę pirmą gatvę-4- 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva
žiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pu
sei bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei.

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite į vakarus pusę mailės. O busaaę 
No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. ir jis priveža iki pikniko vietos.

Kelrodis iš Washington, D. C. ..Važiuokite Expressway iki Baltimore Beltway, ir važiuokit kokias 5 my
lias Beltway iki Wilkins Ave. Sukite į dešinę ir važiuokite Wilkins Ave. iki Gilmore Ave. Privažiavę 
Gilmore Ave., sukite j kairę ir važiuokite iki Baltimore St., sukite į dešinę ir važiuokite Baltimore St. kokias 
5 mylias iki Patterson Park Ave., sukite į dešinę ir važiuokite iki Eastern Ave., ir sukite j kairę ir važiuo
kite apie 4 mylias iki Ponca St., sukite j kairę ir tiesiai važiuokite iki Holabird Avė., ir sukite į kairę, va
žiuokite apie 2 mylias ir bus pikniko vieta. Reikia tėmyti svetainės durų numerj.

|nikas atsibus Worcesteryje 
rugsėjo 13 ar 20 d.

Mūsų ligonis A. Wallen, 
po sunkios operacijos, jau 
namie, bet turės dar ilgai 
pailsėti. Jį prižiūri žmona 
Rose ir duktė Aldona.

Marijona Gųtauskienė dė
koja visiems, kurie ją lan
kė ligoninėje ir namuose, ir 
už simpatijos at v i r u k u s. 
Taipgi sveikina “Laisvę” su 
$10 už talpinimą aprašymo.

Geo. Shimaitis

Girardville, Pa.
Draugė Rozalija Sholis- 

Budraitienė ir sūnus Filber- 
tas, 'gyvenantys 213 2nd St., 
Girardvillėj, birželio 10 d. 
lėktuvu iš mūsų sostinės 
Washingtono išvyko į Lie
tuvą aplankyti savo gimi
nes.

Budraitienė į Ameriką (į 
Girardvillę) atvyko prieš 52 
metus. Lietuvoje tikisi iš
būti apie 15 dienų.

Draugė Budraitienė išsi
vežė sūnų parodyti jos gim
tąją ir gyventąją vietą, su
pažindinti su ten likusiais 
savo šeimos nariais, kurių 
dar turi 5 sesutes ir vieną 
brolį su jų šeimomis, su 
kuriais bus linksma sueiti 
ir prispausti juos prie krū
tinės po tokio ilgo nesima
tymo. Kas gali aprašyti, 
kaip linksma bus pasimaty
ti?!

Draugė Rozalija Šolienė- 
Budraitienė, po tėvais Kaz
lauskaitė yra kilusi iš Pa
partynų kaimo, Seredžiaus 
parapijos, buvusios Kauno 
gubernijos.

Mes visi, jos pažįstami ir 
draugai iš arti ir toli, lin
kime jai ir jos sūnui Fil- 
bertui linkime laimingos ke
lionės ir linksmo susitikimo 
su visais giminėmis 
jaunystės draugais.

Draugė Rozalija 
suspėti sugrįžti pirm 
lio 28 d., kad tą dieną ga
lėtų dalyvauti Šenadorio ir 
Mahanoy City piknike, ku
ris įvyks Martishin Grove.

Jie paaukojo “Laisvės” 
fondui penkinę.

Laimingiausio sugrįžimo 
judviem, mieli draugai!

Šenadorio ir Mahanoy 
City Draugai

ir jos

viliasi 
birže-

arybų Lietuvoje
Vertingas indelis į Lietuvių 

kultūros lobyną
VILNIUS.—Išėjo iš spau

dos respublikos Mokslų aka
demijos Istorijos instituto 
kolektyvinis darbas “Lietu
vių etnografijos bruožai.” 
Jame nušviečiama lietuvių 
tautos kultūros raida ir 
buitis nuo XIX amžiaus iki 
mūsų dienų, parodoma so
cialistinių pertvarkymų įta
ka sparčiai vystant kultūrą 
ir gerinant] plačiųjų masių 
buitį Tarybų valdžios me
tais. Knygos autoriai at
skleidžia žalą, kurią daro 
religinės ir kitokios praei
ties atgyvenos formuojant 
darbo žmonių komunistinę 
pasaulėžiūrą.

Toks stambus darbas et
nografijos klausimais lei
džiamas Lietuvoj e pirmą 
kartą. Plačioji visuomenė, 
visų pirma pedagogai, kul
tūros darbuotojai gavo dar 
vieną vertingą, apibendri
nantį veikalą iš lietuvių tau
tos kultūros istorijos.

Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos visuome n i n i ų 
mokslų skyriaus institutai 
pastaraisiais metais išleido 
visą eilę kapitalinių dar
bų, iš marksistinių - lenini
nių pozicijų nušviečiančių 
lietuvių tautos istoriją bei 
kultūros raidą. — tai “Lie
tuvių tautosakos apybrai
ža,” “Lietuvos archeologi
jos bruožai.” Baigiami leis
ti daugiatomiai “Lietuvos 
TSR istorijos” ir “Lietuvių 
literatūros istorijos” kur
sai.

Dar šiemet turi išeiti iš 
spaudos akademinio trito
mio “Lietuvių kalbos gra
matikos” pirmasis tomas 
(fonetika ir morfologija), 
“Lietuvių tautosakos” pen
kiatomio leidinio III tomas 
“Pasakos,” ‘■Vilniaus mies
to istorijos” I tomas, api
mantis laikotarpį nuo se
niausių laikų iki 1917 me
tų. Plačiosios visuomenės 
susidomėjimą sukels straips
nių rinkinys “Socialistinės 
kultūros vystymasis Tary
bų Lietuvoje.”

šešiomis kalbomis
K. Požėlos vardo spaustu

vėje baigtas spausdinti al
bumas — panoraminių nuo
traukų rinkinys “Vilnius.” 

Nuotraukose — socialisti
nio Vilniaus vaizdai — nau
jasis Antakalnio gyvenama
sis rajonas, Vingio parkas, 
Lenino aikštė ir kt.

Lietuvių, lenkų, rusų, vo
kiečių, anglų ir prancūzų 
kalbomis — išspausd i n t a s 
įžanginis straipsnis, kuria
me duodama trumpa res
publikos sostinės įsikūrimo 
bei augimo apžvalga.

MASKVOJE IŠĖJO 
“ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE”

Maskvos leidykla “Chu- 
dožestvenaja litera t ū r a” 
neseniai išleido mūsų se
niausio tarybinio rašytojo 
V. Mykolaičio-Putino žy
mųjį autobiografinį roma
ną “Altorių šešėlyje” (“V 
teni altarei”). Knygą išver
tė į rusų kalbą S. Aksiono- 
va ir Z. Fiodorovą. Su au
toriaus gyvenimu ir jo kū
ryba rusų skaitytoją supa
žindina knygos pradžioje 
įdėtas J. Lankučio įžangi
nis straipsnis.

Ši labai dideliu — 100,000 
egz. — tiražu išleista kny
ga jau nebe pirmas garsaus 
mūsų literatūros kūrinio 
vertimas į rusų kalbą. Vil
niuje romanas rusiškai išė
jo du kartus — 1958 ir 1960 
metais. Knygą gava gimtą
ja kalba ir latviai — 1961 
m. ją išleido Grožinės lite
ratūros leidykla Rygoje. 
Veikalo ištraukos buvo 
spausdinamos ir estų perio
dinėje spaudoje.

V. Mykolaičio romanas 
skaitomas ir užsienyje. Len
kai knygos vertimą gavo 
1959 m. Tais pačiais metais 
romanas išėjo ir čekų kalba 
Pragoję.

(“Vak. naujienos”)

ATIDARYTI KULTŪROS 
NAMAI

Šakiai. — Lenino vardo 
kolūkio nariai rinkosi į sa
vo artelės penkiolikmečio 
jubiliejų. Iškilmės vyko 
naujuose kultūros namuo
se, kurie tą dieną atvėrė du
ris.

Naujuose kultūros na
muose įrengta 500 vietų žiū
rovų salė su scena, kamba- 
r i a i saviveiklininkams. Į 
kultūros namų atidarymą 
atvyko Kauno Politecnikos 
instituto studentai, kurie 
talkininkavo jų statyboje.

A. Orintas

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 21 June
Prasidės anksti, 10 vai. ryto.

PAGARSĖJĘS MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus, 

su akordionu
DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS 

monteliečiai: Vyry Dailės Grupe, stipriais ir gerai 
lavintais balsais, ir Montello Trio, gerai pasiruošęs 

savo skambiais balsais palinksminti publiką.

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass.
Visada šiame metiniame piknike būna svečių iš 

kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabe
jojame, kad jų buš ir šiemet. Taigi turėsite gerą 
progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasikalbėsite 
su savo prieteliais, draugais ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

Wanted at once. Hosiery Knitter 
and Fixer. Exp. on single or 
multiple feed seamless hosiery ma
chine. Will train full fashion man. 
Good pay. Steady work. WA. 3-2650 
Mr. Capps. (47-48)

WOODWORKERS, 
frame shop. Exp. 
borer, gluer, cabinet 
working cond. Exc.
over 25 desiring steady employ
ment. Call SK. 7-9342. (47-48)

For furniture 
bandsawer— 

maker. Good 
oppty for men

AUTO ASSEMBLER. Must be 
thoroughly experienced on wrecked 
cars. Come ready for work.

Crown, 1408 W. Oxford St.
(47-48)

AUTO Seat Cover & Top Install
ers. Experienced only. Steady work, 
good conditions. Rayco, 23000 
Admiral Wilson Blvd., Camden,N. J. 

609-WO. 3-1969.
(47-48)

MEN with own Steel hauling 
equipment to serve East Coast only. 
Needed by Leading Steel Hauler.

WI. 5-8900.
(47-48)

FRAMERS

sheath, stud, Cornice firm. 
Hourly piece work.

W. 6-3299
(47-48)

SALESMEN. We don’t want triflers. 
We want full time men, genuinely 
interested in real chance for ad
vancement with large life insur
ance company specializing in com
plete line of guaranteed renewable 
income protection, hospitalization, 
surgical, medical & dental plan. We 
can supply you with fresh telephone 
leads to enable you to earn top 
comms while preparing yourself 
for advancement. If you own a 
late model car and are bondable 
call TU. 7-2240 between 10 and 12 
A. M. (48-52) 

WOMAN, attractive, to give dance 
instructions in adult dance studio 
in Jenkintown. With or without 

.XT j ,, . , o } exp. Gd. sal. & comm. Apply 417 FOREMAN and Metal Sorter. T, . , . . ‘ J onAc . . _ ,„i ___ . ■ „ Johnson St. Jenkintown. Rm. 200.Scrap iron and metal yard has
-----.. ---------- _ Only experi- TU. 6-7979.excellent openings. Only experi
enced need apply. Liberal pay for 
qualified men. Call Collect Bla
densburg, Md. Days: AP. 7-0400. 
Md.
Eves. Oliver 6-8140 Chevy Chase, 
Md. (47-48)

Auto Body & Fender Man. Must 
be experienced. Steady work. Ap
ply Liberty Bell Auto Body. 509 
Bristol Pike, Andalusia, Pa., or call 
ME. 9-9829. (47-48)

Ham Boners & Trimmers Steady 
work. Good pay. Apply at once.

SANDY MAC FARMS, Inc.
9105 Waltham Ave., Pennsauken,
N. J., or Ph. Phila. WA. 2-5974

(4748)

WANTED. Kitchen men. Must be 
over 22 yrs of age. Steady em
ployment for dependable and right 
man. Position available full time. 
Perm, position as kitchen man in

large Phila. Hospital. 40 hr. $34 a 
week to start. Plus 2 meals. Oppty 
for advancement. Call WA. 2-1000, 
Ext. 545. (48-50)

SQUEEZER MOLDERS, also Two 
Experienced pour-off men. Good 
wages and fringe benefits.

WERNER FOUNDRY & 
MACHINE CO. 

Lansdale, Pa.
(48-52)

Must

SHOVEL AND BACKHOE 
OPERATOR

be thoroughly experienced.
Call EL. 6-5252

(48 -49)

Help Wanted—Female

Medical 
Dictaphone 

Eves & Sat. 
HO. 5-2500.

MEDICAL Secretary, 
terminology a 
exp. 
Call 
Ext.

must, 
accurate typing.
Mr. McFadden.

314 aft. 9 A. M.
(46-47)

HOUSEKEEPER. Sleep in. Pvt. 
room and bath. Must like children. 
Near public transportation. Expe
rience and references required. MI. 
2-5428. (46-47)

HOUSEKEEPER. Adult Family. 
No heavy laundry. Some knowledge 
of cooking. Good salary. Live in 
private quarters for help. 5’,& days. 
Call EX. 4-7181 bet. 9 A. M.—6 P. M. 
or EX. 2-6668 bet. 7 & 10 P. M. 
Trenton, N. J. (47-48)

HOUSEWIVES. Unemployed. Over 
21. Work from home for Ins. Co. 
Bus. Phono necessary. $1.25 an 
hour. FL. 2-3508. Mrs. Hawn.

v (47-48)

HOUSEKEEPER-COOK

Live in. JVIonday and every other
Sunday off. Excellent position.

Call 1-609-HA. 9-1284.

(47-48)

(47-48)

HOUSEKEEPER. Between 25-45 
years old. Experienced. No cooking. 
Lite laundry. Good with children. 
Sleep in. Thurs. and Alternate Sun. 
off. Own Room. Air conditioned 
home. Recent references. $45. 
TU. 4-5034. (47-48)

MALE & FEMALE

Cook. All around experienced, for 
small dinner trade. Apply Berwyn 
Tavern Inc., 625 Lancaster Ave., 
Berwyn, Pa.

(47-48)

.. COUPLE—COOK—WAITRESS.
European preferred. Experienced in 
freezing vegetables and fruits. Sleep 
in. Preferably with driving license. 
MU. 8-9310. BOx 678, Devon. Pa.

(47-48)

, MAN & wife. Middle age, for 
caretaker & supt., mod. apt. house. 
W. Oaklane. Must be,able to do 
minor repairs. Must give good refs. 
(Good salary, apt., gas & electric, 
telephone incl.) Write to owner, 
Lionel Palletz, 501 Wellesley rd., 
Phila., 19, or call CH. 7-5562.

(48-49)

REAL ESTATE

CINNAMINSON. Need a large 
house? Nr. Public and Parochial 
schools. Holy Cross High School 
District. 10 min. from Tacony-Pal- 
myra Bridge. 4 1g. bdrms. 2% bs. 
extra Irge kit., with bkfst. area. 
Den. recrm., utility rm., 1st fir. By 
owner, $26,500. Owner selling, nr. 
everything.' 609-829-09556.

(47-48)

STONE HARBOR. 144 — 104th 
St. Brand new, 4 bdr. Colonial. 
Ocean view owner selling. By appt. 
Must sell, reduced to $31,000. Make 
offer. TU. 4-0605. Aft. 4 P. M. 
Weekdays. (46-47)

Willinghoro, 22 Patriot I^ane.
Ranch, 3 bdr., 2 bs. Family room. 

' 1 car garage. Close to public and
Parochial schools. $13,600. Call
609-TR.7-2590.

(47-48)

4814—No. 7th. 6 Rooms and bath. 
Gas heat. Open porch. Garage. Close 
to schools, church and transporta
tion. $8,500. Paul Rubin, Realtor, 
2838 Germantown Ave., BA. 5-8593.

(46-49)



<. Kuzavinis 
t

Iš kur kilęs vardas Lietuva
Daug kam rūpėjo ir rūpi 

įminti mįslę, kokios kilmės 
kraštovardis Lietuva. Jau 
surasta nemaža tos pačios 
šaknies žodžių, k. a.: lieti, 
lietus, lyti, lytus, lydyti, į 
laistyti, laitas, atlajas, įlajai 
i f kt, neužmirštas nurody
ti ir dar tolimesnis jo gimi
naitis lotynų litus, litoris, 
“jūros krantas, pajūris, t. 
y. vandens užliejama pa
krantės dalis.” Lietuvių 
kalbininkai, žinodami, kad 
dažnai indoeuropiečių kraš- 
tovardžiai yra kilę iš van
denvardžių, Lietuvos vardo 
pirmtako pradėjo ieškoti 
“žemės kalboje” ir maždaug 
prieš trisdešimt metų at
kreipė dėmesį į bendrašakį 
Rusnės intaką, vardu Leitė. 
Tada buvo paskelbta šian
dien visiems gerai žinoma 
hipotezė, kad Lietuvos var
das esąs kilęs iš upėvardžio 
Leitė. Užsiminus apie hi
potezes, pravartu atkreipti 
skaitytojų dėmesį, kad ne
seniai lenkų kalbinis žurna
las “Lingua Posnaniensis” 
(nr. 9) išspausdino J. Och- 
manskio straipsnį, kuriame 
Lietuvos vardas kildinamas 
nuo XIII a. raštininkų iš
kraipyto Latavos upės, ties 
Andrioniškiu įtekančios į 
Šventąją, pavadinimo. Nesi
leisdami čia į platesnius iš
vedžiojimus, pasak y s i m e, 
kad šitokiu aiškinimu nega- 
galime tikėti, nes jam prieš
tarauja ir lingvistiniai ir 
istoriniai duomenys. Svar
biausia, kad pagal aukštai
čių rytiečių tarmės foneti
nius dėsnius la- negali būti 
kilęs iš tokio le-, kuris at
liepia literatūrinės kalbos 
lie-. Vadinasi, kraštovar- 
džio Lietuva siejimui su 
upėvardžiu Latava priešta
rauja nenuginčijami faktai.

Taigi, nors Lietuvos var
do kilmę aiškinančios hipo
tezės nurodo nemaža gimi
ningų žodžių ir net tos pa
čios šaknies upėvardžius 
Leitė, Leita, bet problemos 
galutinai išspręsti negali, 
nes nepateikia betarpiško 
Lietuvos vardo pirmtako, 
vadinamo tiesioginio etimo- 
no.

Šių eilučių autorius čia 
pateikia naują Lietuvos 
vardo kilmės aiškinimą, ku
riuo norima prisidėti prie 
kraštovardžio Lietuva tiks
lesnės etimologinės inter
pretacijos.

Norėdami išaiškinti seno 
lietuviško žodžio Lietuva 
kilmę, pirmiausia kreipia
mės į istorijos mokslą, ku
ris nustatė, kad IX- XII a. 
lietuvių gyvenamoje terito
rijoje susidarė valstybinio 
pobūdžio junginiai, pusiau 
feodalinės kunigaikštystės, 
vadinamosios žemės, kad 
viena tokių kunigaikštys- 
čių-žemių buvo prie Nemu
no vidupio, Merkio, Neries, 
Širvintos, ir šventosios 
upių, šiaurėje ribojosi su 
gėliškąja lietuvių teritorija 
(Deltuvos žemė) ir buvo va
dinama L ie t u v o s vardu 
(plg. “Lietuvos TSR istori
ja,” t. I, Vilnius, 1957, p. 
63-65,su žemėlapiu). Šitoje 
senojoje lietuvių žemėje iš
kilo garsūs centrai: Kerna
vė, Trakai, Vilnius. Ši žemė 
XIII a. pradėjo jungti visas 
kitas lietuvių žemes į viena
lytę valstybę. Taigi šios že
mės teritorijoje pirmiausia 
ir reikėtų ieškoti bendra- 
šaknio upėvardžio, krašto
vardžio Lietuva pirmtako. 
Tokia upė, mūsų nuomone, 
minimoje teritorijoje yra. 
Tai dešinysis Neries inta
kas, ištekantis iš Lietaukos 
raisto, tekantis pro Keižio 
nių, Karveliškių, Perelozų, 

Vyšnialaukio kaimus ir ties 
A r n o t i škiais įsiliejautis į 
Nerį, ne per toliausiai nuo 
Kernavės, kui(ią archeolo
gas P. Tarasenka pavadino 
Lietuvos Troja. Mums rū
pimos upės vardas forma 
Letava yra pa t e i k i a m a s 
knygoje “Lietuvos TSR 
upių kadastras,” L. t. Vil
nius, 1959, ir forma Lietau- 
ka minimas knygoje “Lietu
vos upių ir ežerų vardy
nas,” Vilnius, 1963.

Apkeliavus tos upės apy
linkes ir vietoje apklausus 
žmones, patirta, kad šitą 
upę jie dabar vadina taip: 
Letauka arba Letavka (visu 
paupiu, ir Litavka (kai ku
rie Perelozų kaimo gyven
tojai, senbuviai rusai). Ne
abejotinai įsitikinta, kad 
priesaga -ka yra nauja, at
siradusi slavų kalbų įtako
je. O kad taip iš tikrųjų bū
ta, be ko kita rodo dvigu
bos tų apylinkių upėvardžių 
formos: Kamaja ir Kamai- 
ka, Vėgėlė ir Vėgėlianka ir 
t. t. Vadinasi, kaip iš Ka
maja atsirado Kamaika, iš 
Vėgėlė—Vėgėlianka, taip iš 
senesniojo Letava išsirutu
liojo naujesnis Letavka, o iš 
jo dar naujesnis Letauka. 
Pagal tų apylinkių tarmės 
fonetinius dėsnius nekir
čiuotas šaknies le- aiškiau
siai atliepia literatūrinės 
kalbos lie- ir negali būti ki
lęs iš senojo le-, nes tuo at
veju jis būtų šiandien tar
mės atstovu tariamas la- 
(palygink žodį lietaus, tar
miškai ištariamą letaus, su 
žodžiu ledas, tarmėje virtu
siu ladas. Šį teiginį dar la
biau sutvirtina Perelozų kai
mo rusų kalboje vartojama 
forma Litavka. Tuo būdu 
tarmiškuosius hibridus Le
tavka, Letauka, Litavka, 
kilusius iš Letava, atstatę į 
dabartinę literatūrinę lietu
vių kalbą, gauname šitokias 
formas: Lietava, Lietauka.

Taigi, vardu Lietava pra
džioje vadinta upė, vėliau 
tuo pačiu vardu pradėta va
dinti ir teritorija prie tos 
upės (Lietuvos žemė), o 
XIII a. susidarius vieningai 
Lietuvos valstybei, jis buvo 
išplėstas visoms jos že
mėms pavadinti, žodžio 
formų Lietava ir Lietuva 
skirtumas neesminis, į jas 
reikia žiūrėti kaip į dvi gre
timines to paties žodžio ly
tis. Tokių paralelizmų esa
ma daugiau, pvz.: Latava ir 
Latuva, Linkava ir Linkuva 
ir t. t. Istoriškai forma 
Lietava yra senesnė negu 
Lietuva.

Vadinasi, kraštavai* d is 
Lietuva yra senas žodis, ki
lęs iš upėvardžio Lietava.

(Iš “Mokslas ir gyvenimas)”)

Adv. Masytė atvyks 
į suvažiavimus

Pranešta, 'kad iš Detroito 
į suvažiavimus atvyksta 
advokatė Stefanija Masytė, 
jos tėvas Mikas ir pora ki
tų detroitiečių. Jie jau už
sisakė kambarius suvažia
vimų viešbuty ir bilietus 
banketui. Lauksime! V.

STUDENTAS BUVO 
GAUJŲ AUKA

Brooklynas. —John Doo
ley 19 metų amž., Commu
nity kolegijos studentas, 
Crescent gatve ėjo linkui 
savo namų, staigiai ant jo 
užpuolė apie 40 puertori- 
kiečių jaunuolių.

Nors jis teisinosi, kad ne
priklauso jokiai gaujai, bet 
peiliu buvo sužeistas. Mat, 
toje srityje eina kova tarp 
P gaujos ir F gaujos na
rių.

Skaitytojų balsai
“Laisvės” num. 42 tilpo 

labai gražus aprašymas iš 
atsibuvusios ateivių gyni
mo konferencijos, kuri įvy
ko gegužės 23 d. Manhat- 
tane.

Pasirodo, kad buvo pa
sekminga konferencija, bet 
kas atsitiko su pažangiai
siais mūsų lietuviais, kad 
šitokia didelė lietuvių ko
lonija (Brooklyno, New 
Yorko ir apylinkių) tik 3 j 
lietuviai atstovavo. i

“Laisvėje” irgi tilpo gra
žus aprašymas iš priėmimo 
mūsų visų gerbiamos drau
gės Ksaveros Karosienės, 
grįžusios iš didelės kelio
nės. Ta sueiga irgi buvo la
bai svarbi, bet reporteris 
sako, lietuvių buvo nedaug. 
Minėta sueig Y atsibuvo “L” 
salėj, Ozone Park. Rengia
ma buvo tik dėl lietuvių ir 
neatsilankė tiek, kiek turė
jo būti. K. Karosienė pada
rė didelę kelionę, ne dėl sa
vo asmeninių reikalų, bet 
dėl visos žmonijos gerovės, 
kovai už taiką.

Negalima suprast, dėl ko 
žmonės nenori lankytis į 
tokius svarbius susirinki
mus. Tik tada galima su
šaukt žmones į kokias suei
gas, jeigu būna valgių ir 
gėrimų. Kai buvome jauni, 
apie valgius ir gėrimus nie
kas ir nemislijo, tik kiek
vienam rūpėjo parengimai 
ir susirinkimai. Rūpinomės, 
kad į juos nepavėluoti.

Jeigu gali nueiti ten, kur 
gauni valgyti ir gerti, tai 
ir į svarbius susirinkimus 
būtinai turėtų lankytis. At
ėjo laikai, kad vieni rizi
kuoja savo gyvybe, o kiti 
juokus daro. Nenoriu dary
ti pastabų ir neisiu į pole
miką, bet gerbiamieji prie
temai, turime patys supras
ti kaip ir ką atlikti, ypatin
gai dabartinėje padėtyje, 
kuri visus paliečia be skir
tumo politinių ir religijinių 
įsitikinimu.

Taiką laimėti, sveturgi- 
mių gynimas yra svarbiau
si dabartiniu laiku visų rei
kalai.

E. K. S.
Miami

Bando gauti TSRS 
į Pasaulinę parodą

New Yorkas. — Thomas 
J. Deegdn, The World Fair 
Corp, pirmininkas, pareiš
kė, kad bando gauti Tary
bų Sąjungą į Pasaulinę pa
rodą 1965 metams. Jis sakė, 
kad pasitarimai eina pa
sekmingai, bet kol kas vis 
dar tik “didelis sapnas”.

Deegan sakė, kad apklau
sinėjimas 1939 metų paro
dos dalyvių rodo, kad tada 
labai didelis nuošimtis lan
kytojų lankėsi į TSRS pa
viljoną. Jis tuo reikalu ma
tėsi su Chruščiovu. Užkvie
tė TSRS mokslininkus į pa
rodą, kurie pasižadėjo lan
kytis birželio 22 dieną.

SUKNIASIUVIŲ UNIJOS 
REIKALAI

New Yorkas.—Internatio
nal Ladies Garment Work
ers unijos nariai daug laiš
kų prisiuntė unijos prezi
dentui D. Dubinskiui algų 
reikalais. Jie rašo, kad ne 
paisant pragyvenimo bran
gumo, dar yra dirbančių 
tik už $1.25 per valandą, už 
federalinį algų minimumą.

Nariai reikalauja, kad 
1964 metų unijos sutartyje 
su fabrikantais minimumas 
būtų nuo $1.50 iki $1.90 per 
valandą. ILGW unija turi 
apie 200,000 narių.
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LDS seimas minty
Šiemet Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo seimas 
įvksta July-liepos 2—3 die
nomis, Henry Hudson Ho
tel, 9th Ave ir 57th St., 
New York, N. Y. Prasidės 
10-tą vai. ryto. ,

Atrodo, kad viena dalis 
LDS nuvažiavimo jau už
tikrinta pasisekimu. Jau iš 
daugelio vietų, iš tolimų 
vietų gauname pareikalavi
mą pataupyti LDS seimo 
banketo bilietu. Ir čia ne 
pasigyrimas, ale taip yra. 
O tas labai gerai, nes ban
keto rengėjai iš tikrųjų ži
nos iš kalno, kokiam skai
čiui reikės prirengti banke
tą. Tai padės padaryti ban
ketą vaišingesniu. ’

Pagal sutartį, paskutinę 
dieną ne daug bus galima 
patenkinti norinčių būti 
šiame bankete todėl, kad 
banketo prirengimas eina 
keliomis dienomis anksčiau. 
Tai pageidautina, ir prašo
me, kad manantieji būti 
LDS seimo bankete —July 
3 d. vakare, Henry Hudson 
Hotel — pasirūpintų įsigy
ti šio banketo bilietus iš 
kalno. Tą galima padaryti 
per susisiekimą su A. Gil
man, 131-47 230 St., Jamai
ca, N. Y., 11413, telefonas 
LA 7-1432; arba A n n e 
Yakštis, (LDS Centre), 
104-07 102 St., Ozone Park, 
N. Y., 11417, tel. MI 1-6699.

Bankete taipgi bus žavė- 
janti meninė programa:.

Jeigu dar yra LDS seimo 
delegatų, kurie atvyksta iš 
toliau nuo New Yorko, ir 
kurie dar neužsirezervavo 
hotely kambario, tai tiems 
patartina tai padaryti tuo
jau. Henry Hudson Hotel 
yra paranki vieta. Šiemet 
New Yorkas gan prikimš
tas turistais, tai ir hoteliai 

■ gerokai prisikimšę. Todėl 
kambarį lengviau gauti tik 
tada, jeigu iš kalno užsire
zervuoji. Y

Bet jeigu kam būtų sun
ku su gavimu kambario net 
ir per rezervaciją, tai tie tu
rėtų kreiptis i LDS seimo 
delegatų pasitikimo komi
tetą per A. Gilman, aukš
čiau paduotu adresu. O šis 
komitetas stengsis visiems 
pagelbėti kambarį gauti.

A. Gilman

Visą Tautą piknikas 
jau šį sekmadienį

Birželio 21-mos ryto su
laukę visi gražių ir naudin
gų pobūvių mėgėjai vyks į 
tą gražiąją kalnų giriose 
įsirengusią Midvale kempę. 
Ten įvyks Amerikinio sve- 
turgimiams ginti komiteto 
dešimtasis metinis pikni
kas. Kempė randasi netoli 
Wanaque, N. J.

Kempėje yra patogus- 
maudynių prūdas, erdvi 
aikštė sviediniu žaidėjams, 
įvalias saulės ir pavėsio.

Trumpoje meno ir kalbų 
programoje kalbės Antanas 
Bimba ir Eslanda Robeson, 
įžymiojo artisto dainininko 
žmona, kuri neseniai sugrį 
žo iš užsienio po išgyveni
mo Europoje keleris metus.

Pirm aušros nuvykę į 
kempę maisto gamintojai 
pietauti atvykstančius sve
čius vaišins ant žarijų kep
tomis avelėmis, vištomis, 
šašlikais, vengrų tradiciniu 
gulašu. Aišku, bus gausa 
dešrų, “šunyčių”, sandvičių, 
pyragų, kavos, pieno, vais
vandenių. Visa tai prieina
momis kainomis. Tikimasi 
pavalgydinti virš du tūks
tančius publikos.

Įėjimo į pikniką mokestis

$1 asmeniui, vaikams nemo
kamai.

Kelrodis busais
Iš New Yorko busai išeis 

pradedant 9 vai. ir .po to kai 
tik prisipildys. Patartina 
nesivėluoti ir turėti bilietus 
iš anksto (round trip $1.50). 
(Iki birželio 19-os vakaro 
galima bilietą gauti pas 
Sasną)»

Busai eis nuo komiteto 
raštinės 49 E. 21 St., Man
hattan (arčiausia iš BMT 
23rd St. stoties).

Kelrodės automobiliais
Paduodame jį taip, kaip 

rodo komiteto pateikta in
formacija:

George Washington Tiltu: 
—take Route 4 (9 miles) to 
Fairlawn, take Route 208 to 
end (at Oakland), cross 
bridge, make sharp right 
to Skyline Drive, take to 
end, turn left on Route 511 
for 4 miles, turn right on 
Westbrook Rd. (entrance to 
reservoir) to police booth, 
turn left on Snake Den Rd., 
follow signs to camp.

Lincoln Tunnel: Take 
Route 3 to Garden State 
Parkway, north on Park
way to Route 4, take West 
on 4, follow directions as 
above.

Moterą klubo 
mitingas

Birželio 17 d., trečiadienį, 
730 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje įvyks Moterų Apšvie- 
tos klubo mitingas. Visos 
narės- prašomos dalyvauti.

Po mitingo, mus pavai
šins trys draugės — O. Gil- 
manienė, O Kazlauskienė ir 
P. Naktįnienė.

•( Valdyba

New Yorkas. — JAV led
laužis “Westwind”, 6,500 
to'nų įtalpos, išplaukė į Ark
tikos sritis. ’ • ' • '. ( _____ . . 1---------------------------------------  

Reikalingas. Superintendentas
East 72 St.. — 50 šeimų, incinerator, 
self-service elevatorius, 6 aukštų. 
Mokestis $275, prisideda elektra ir 
3 kambarių apartmentas. Pagei
daujama viduramžės poros—apie 50 
metų. Turi būti kompententiški ir 
labai švarūs. Circle 5-4610.
I „...i. ■■ .............. i i. .„n, „ ■■■U■■!■■■

j Didysis “Laisvės” Paramai

PIKNIKAS
Rengia Mass, valstijos progresyvės lietuvių organizacijos

Dvi Dienas: Šeštadienį ir Sekmadienį

LIEPOS-JULY 4-tą ir 5-tą DIENOMIS
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11-tos vakaro

BUS RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Art Mason’s Orchestra nuo 4-os vai. popiet

Bostono Apylinkės Atidai! 4

Programa: Prakalbos, Muzika, Sporto žaislai

Šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Tik prieš pikniką 
New Yorke bus užsibaigęs L.D.S. seimas, daug delegatų norės aplankyti 
Mass, valstiją ir užsuks į šį pikniką. Atsilankykite į pikniką ir susipažin
kite su svečiais. Rengėjai

Iš laišką
Didžiai gerbiamas 
Draugas Mizara!

Širdingai dėkoju jums už 
patarimą, kurį gavau per j 
Jūsų laikraštį “Laisvę” 
kaslink “Laisvės” koncer
to įrašų. Jūs man pata
rėte, kur tuo reikalu 
turėjau kreiptis. Susira
šiau su draugu Jonu Juška 
ir su Juozu Aleksaičiu. Nuo 
šių draugų gavau laiškus ir 
jau gavau “Laisvės” kon
certo magnetofoninėj juos
telėj įrašą.

Viskas kuo puikiausiai su
tvarkyta. Dainos pavienių, 
duetų ir chorų labai gra
žios. -v

Mums džiugu ir labai ma
lonu ką naujo turėti. Šian
dien jau skamba šiaurės 
amerikiečių Aido choro 
dainos Urugvajaus lietuvių 
kolonijoje.

Labai apgailestauju, kad 
mes negalime panaudoti 
Jūsų įrašytų eilėraščių. 
Skirtumas tame: Jūsų'mag
netofono greitis 71/2, o mū
sų 9^2- Dainos iš juostelės 
išimtos į plokšteles, o eilė
raščiai mums neapsimoka 
perdirbti j plokšteles, nes 
labai brangiai kainuoja.

Gerbiamas Draugas Miza
ra! Jeigu galima, prašy
čiau šį laiškelį paskelbti Jū
sų laikrašty “Laisvėje.” Dė
koju Jonui Juškai ir Juozui 
Aleksaičiui už pasidarbavi
mą mūsų Urugvajaus pro
gresyvių lietuvių kolonijai.

LAWRENCE (MASS.) METHUEN

Sveikinimas
MAPLE PARKO 50 METŲ JUBILIEJUI

— nuo —

Laidotuvių Direktoriaus €

Charles J. Volungus, Jr.
166 Garden Street Lawrence, Mass.

Jau šiandien Aido chorą U- 
rugvajaus lietuviai pažįsta 
per progresyvių lietuvių ra
dijo pusvalandį.

Dar kartą tariu didikį < 
ačiū Draugams Mizaran, 
Juškai ir Aleksaičiui!

P. Revickas
Montevideo
1964 f. birž. 6 d.

Tirana. —Albanijoje įvy
ko parlamento rinkimai.

PRANEŠIMAI
PIETŪS PAS ČIURLIUS

Mes sumanėme paruošti pietus sa
vo sode, Pattenburg. N. J., Rugsėjo- 
September 20 dieną.

Prašome organizacijas tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame jų na
rius atsilankyti pas mus ant pietų. 
Kaina $3.00. (46-48)

BROCKTON, MASS. k

Massachusetts lietuvių piknvje, 
Methuen, Mass., Maple parke, kuris 
įvyks Birželio-June 21 d., bus gra
ži dainų programa. Dalyvaus Mon
tello Vyrų Dailės grupė ir Montello 
Trio. Abiejų grupių mokytojas Al. 
Potsus.

Yra pasamdytas busas važiavimui 
į pikniką. Su menininkais galės va
žiuoti ir kiti, kurie norės, yra vietos. 
Norintieji važiuoti j šį pikniką r^-.- 
lonėkite kreiptis j buso komitetą— 
Geo. Steponauską ir K. U s t u p ą . 
Kaina $2.00 į abi pusi. Prašome 
kreiptis tuojau.

Įsitėmykite. kad piknikas įvyks 
sekmadienį, Birželio-June 21 d. Bu
šas iš Montello išeis 12 vai. dieną, 
nuo Lietuvių Tautiško namo.

LLD 6-tos kuopos ekstra susirin
kimas “Laisvės” pikniko reikalu 
įvyks birželio 22 d., 7-tą vai. va
kare, Liet. Taut. Namo .kambariuo
se, 8 Vine Street. Prašome narius ir 
visus laisviečius dalyvauti šiame 
susirinkime.

Čia pasitarsime “Laisvės” pikniko 
biznio reikalais. Piknikas įvyks Lie- 
pos-July 4 ir 5 dienomis, Rame^i 
Parke, Montello. *»

Geo. Shimaitis
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