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KRISLAI
Gerai, kad pasisakė?
Ko bus siekiama?
Krausimas paprastas, aiškus
Ir ten militarizmas laimi 
Karo grėsmė

— Rašo A. Bimba —

Galima tik nuoširdžiausiai 
pasveikinti AFL-CIO Pildomą
ją tarybą už tokį griežtą ir 
aiškv pasisakymą prieš Res- 
puFnkonų partiją ir jos kan
didatą Goldvvaterį. Tas labai 
pagelbės darbo žmonėms su
sirasti teisingą kelią ateinan
čiais rinkimais.

Atsiminkime, kad AFL-CIO 
atstovauja unijoms, kurios tu
ri apie 17 milijonų organizuo
tų darbininkų. Tai labai dide
lė jėga.

Ryšium su tuo, pasveikini
mas taip pat turi eiti Ameri
kos Komunistų partijos vado
vybei, kuri dar pirmiau, ne
gu AFL-CIO vadovybė, pa- 
snįerkė respublikonų partijos 
kzSdidatą ir paragino visus 
Amerikos dirbančiuosius ko
voti prieš jo išrinkimą į pre
zidentus.

Matote, štai klausimas, ku
riuo gali susidaryti plačiau
sias liaudies frontas. Darbo 
unijų vadovybė ir komunistai 
siekia to paties: kad Goldwa- 
teris nelaimėtų rinkimų.

Atrodo, kad gandai pasi
tvirtins: premjeras Chruščio
vas vyks į Vakarinę Vokieti
ją kalbėtis ir tartis su kanc
leriu Erhardu. Viešnagei lai
kas dar nepaskelbtas.

Dabar visur verda diskusi
jos: ko jųdviejų susitikime 
bus siekiama?

Iki šiol Vakarų Vokietijos 
politika buvo griežtai antita- 
ratoinė. Tai buvo kanclerio 
Acfenauerio politika. Kalba
ma, kad dabartinis kancleris 
nori ją modifikuoti.

Reikia žinoti, kad tarp Ta
rybų Sąjungos ir Vakarų Vo
kietijos jau kelinti metai vei
kia normalūs diplomatiniai 
santykiai.

Aukščiausiojo teismo nu
tarimas ir Kongreso priim
tas civilinių teisių įstaty
mas sako : visokia rasinė dis
kriminacija iš visų įstaigų turi 
eiti laukan. Tad turėtų būti 
areštuojami ir baudžiami tie, 
kurie tą įstatymą laužo, su juo 
nesiskaito ir tęsia diskrimina
ciją prieš negrus.

Klausimas aiškus kaip die
na.

Bet ką matome praktikoje?
Štai tik vienas pavyzdėlis.
Dvasininkas Heininger iš 

Iowa valstijos ir John Pola- 
chek iš Wisconsino nuvyko į 
MJJisipės valstiją. Ten vienas 
jų susirgo ir ieškojo medicini
nei^ pagalbos klinikoje Mad
den miestelyje. Bet vieton 
gauti pagalbą, jie buvo klini
kos vedėjo ir šešių jo padėjė
jų užpulti ir baisiai sumušti. 
Paskui pašaukė policiją, ku
ri, vietoje areštuoti užpuoli
kus, surakino jųjų aukas, nu
vežė į kalėjimą ir uždarė už 
grotų vos gyvus!

Kai šitokie “prajovai” de
dasi, kas lieka daryti dvide
šimčiai milijonų negrų ?

Jie baudžiami už tai, kad 
reikalauja įstatymo laikytis...

Kai Japonija karą prakišo, 
tai ji į savo konstituciją įsi
rašė punktą, kuris sako, kad 
jf^hiebesiginkluos. Dabar gi 
valdžia siūlo tą punktą iš 
kdftstitucijos išmesti. Parla
mente eina diskusijos.

Niekas neabejoja, kad kon
stitucija bus pakeista ir Ja
ponija vėl pradės pilniausiai 
ginkluotis.

(Tąsa 6-me pusi.)

AMERIRKOS KARINES JĖGOS PUOLĖ SIAURĖS VIETNAMĄ
Gaubia karo debesys 

pietryčių Aziją
Jersey City įvyko negrų ir 

policijos susirėmimai
Lėkiuvy trenksmas 

daro daug žalos
Washingtonas. — Antra

dienį, rugpiūčio 4 dieną, 
Jungtinių Valstijų koman- 
dieriai iš Tolimųjų Rytų 
raportavo, Šiaurės Vietna
mo šeši torpediniai laiveliai 
atakavę Jungtinių Valstijų 
“Maddox” ir “C. Turner 
Joy” karo laivus-naikintu- 
vus. Jie sako, kad JAV karo 
laivai ir orlaiviai Šiaurės 
Vietnamo du laivelius nu
skandino, o kitus du suga
dino.

Prezidentas Johnso n a s 
tuojau į Baltąjį Namą su
šaukė kabineto narius, mili- 
tarinių jėgų ir abiejų politi
nių partijų vadus. Po kelių 
valandų pasitarimo, 11:30 
vai. naktį, Johnsonas kalbė
jo per radijo ir televizijos 
tinklus. Jis pakartojo gra
sinimus, kad Jungtinių Val
stijų militarinės jėgos baus 
Šiaurės Vietnamą. Prezi
dentas sakė, kad JAV neno
rinčios karą plėsti ir už vi
sus įvykius kaičią vertė tik 
ant Šiaurės Vietnamo ir jo 
kaimynų. Prezidentas 
sakė, kad jis pateiks 
Kongresui rezoliuciją, ku
rioje bus pasisakyta abiejų 
partijų vieningai remti 
Jungtinių Valstijų militari- 
nius veiksmus pietryčių 
Azijoje. Tuo pat metu jis 
reikalavo, kad būtų sušauk
tas Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos susirinkimas 
apsvarstym ui “Šiaurės 
Vietnamo agresijų”.

Vos prezidentas baigė 
kalbą, kai JAV Gynybos 
sekretorius R. McNamara 
pranešė, kad Jungtinės 
Valstijos siunčia į Šiaurės 
Vietnamo pakraščius dau
giau lėktuvnešių, kitokių 
karo laivų ir koncentruoja 
marininkų jėgas. Jis sakė, 
kad Jungtinių Vai s t i j ų 
bombonešiai jau bombar
duoja šiaurės Vietnamo 
prieplaukas, siekdami su-

Naujas T. Sąjungos 
aliuminio fabrikas

Maskva. — Rugpiūčio 3 
dieną paleistas veiklon nau
jas aliuminio gaminimo fa
brikas Pavlodare, pietų Si
bire. Metinis jo pajėgumas 
500,000 tonų aliuminio. Jis 
buvo pradėtas statyti 1955 
metais.

Paleidimas šio fabriko 
darban, tai užbai girnas 
aliuminio fabrikų sistemos 
Sibire, kurių statybai pla
nas buvo paruoštas dar 
1950 metais. Pirmiau buvo 
pastatyti fabrikai Arkaly- 
ke, Novokuznecke, Ašins- 
ke, Krasnojarske ir Šeleko- 
ve.

Belgradas. — Šiemet Ju
goslavijoje labai prastai 
užderėjo kviečiai.

naikinti karinius laivelius 
ir jų bazes.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo Respublikos vyriau
sybė sako, kad jokio antro 
susirėmimo su JAV karo 
laivais nebuvo, kad tai yra 
Jungtinių Valstijų milita- 
ristų išgalvojimas pateisi
nimui jų lėktuvų užpuolimo 
ant Vietnamo miestų.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad Jungti
nių Valstijų užpuolimas 
ant Šiaurės Vietnamo Res
publikos jau seniai buvo su
planuotas ir paruoštas, o 
pasakos apie Vietnamo ka
ro laivelių užpuolimą yra 
tik pateisinimas JAV agre
sijos.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų diktato
rius Khanhas, kuris taip 
triukšmingai reikalauja ka
ro prieš Šiaurės Vietnamą, 
jau skundžiasi, kad Saigone 
yra suokalbis nuversti jo 
valdžią.

Ekstra
United Nations, N. Y. — 

Jungtinės Valstijos parei
kalavo, kad tuojau susirink
tų Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba ..ir apsvarstytų 
jų skundą prieš šiaurės 
Vietnamą. O skundas buvo, 
kad Š. Vietnamo kariniai 
laiveliai net dviem atvejais 
padarę užpuolimą tarptau
tiniuose . vandenuose ant 
Amerikos karinių laivų.

Tarybos susirin k i m a s 
įvyko trečiadienį. Jame Ta
rybų Sąjungos atstovas pa
reiškė, kad agresiją papildė 
Jungtinės Valstijos, o ne š. 
Vietnamas, ir pasiūlė, kad j 
Tarybos posėdį būtų pa
kviesta š. Vietnamo atsto
vybė išdėstyti savo pusę, 
apsiginti. Tada Amerikos 
atstovas Stevensonas pridė
jo, kad į posėdį taip pat bū
tų pakviesta ir Pietinio 
Vietnamo atstovybė.

Susirinkimas paliko Ta
rybos prezidentui tais klau
simais pasirūpinti ir išsi
skirstė be jokio konkretaus 
nutarimo. Paliko preziden
tui sušaukti kitą Tarybos 
susirinkimą, kada jis matys 
reikalą.

TSRS BANDYS TOLIO 
RAKETAS

Maskva. — Tarybų Są
junga informavo kitas vals
tybes, kad vėl turės bandy
mus toli siekiančių raketų, 
tai yra, už 8,000 mylių.

Raketos bus bandomos 
per du kartus į dvi skirtin
gas vietas Ramiojo vande
nyno. Pirmasis bandymas 
bus nuo rugpiūčio 4 d. iki 
lapkričio 1 d., o antrasis 
nuo spalio 1 dienos iki gruo
džio 30 dienos.

Jersey City. —Sekmadie
nį ir pirmadienį, rugpiūčio 
2—3 dienomis, čionai siau
tėjo negrų susirėmimai su 
policija. Ypatingai jie buvo 
aštrūs pirmadienį, kuriuo
se dalyvavo šimtai negrų, 
daugumoje jaunimo, ir apie 
400 policininkų.

Jersey City policijos vir
šininkas Joseph L. Smith 
metė prieš negrus ne vien 
savo miesto policiją, bet pa
sišaukė ir iš kaimyniškų 
miestų.

Policininkai puolė neg-

Rado lavonus 3-jų kovotojų 
už civilines laisves

Jackson, Miss. Netoli 
Philadelphijos miestelio, 
užtvinkyje, rado .trię lavo
nus. Tai lavonai trijų kovo
tojų už civilinės< laisves: 
Andriaus Goodmano, Mi
chailo Schwernerio, dviejų 
jaunų newjorkiečių, ir neg
ro Jemeso Chaney, Missis- 
sippio valstijos kovotojo.

Trys jauni kovotojai dingo 
birželio 21 dieną netoli Phi- 
ladelphijos miestelio. Jų au-

JAV darbo unijos 
prieš Goldwaterj

Chic ago. — AFL-CIO 
Pildančioji Taryba išstojo 
prieš Respublikonų partijos 
kandidatą į JAV preziden
tus Barry Goldwaterj.

Nors dar demokratų par
tijos konvencijos nebuvo, 
bet suprantama, kad į pre
zidento vietą nominuos da
bartinį prezidentą Johnso- 
ną. Unijų Generalinis bor- 
das, iš 164 narių, atstovau
jąs 131 uniją, susirinks rug
sėjo 1 d., Washingtone, ir 
oficialiai užgirs Johnsono 
kandidatūrą, taipgi pateiks 
planus kampanijai jo išrin
kimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
•'VU •’ H *»r H W p.0>- "'7 - • ry j «* y - -'•■M-W ► 

Syracuse, N. Y. — Tre
čiadienį č i a kalbėdamas 
universiteto studen tams 
prezidentas Johnsonas ša
kė, kad Amerika nenorinti 
plėsti karą Pietrytinėje 
Azijoje, kad abidvi partijos 
—demokratų ir respubliko
nų — remiančios dabartinę 
valdžios politiką. Kad paro
džius, jog ir respublikonai 
palaiko vyriausybę, prezi
dentą pasveikino New Yor- 
ko. gub. Rockefelleris.

Washingtonas. — Apsi
gynimo sekretorius McNa
mara pranešė, kad Ameri

rus, mušdami buožėmis ir 
šaudydami į orą iš revolve
rių. Sakoma, kad jie paleido 
į orą kelis šimtus kulkų, 
bet vis tiek jų kulkos sužei
dė tris negrus.

Negrai iš savo pusės var
tojo akmenis, plytas, bon- 
kas ir namie gamintas 
bombas. Viena bomba buvo 
pataikyta į sunkvež i m į. 
Grupė jaunų negrų bandė 
apversti policijos viršinin
ko automobilį. Po riaušių 
ligoninėje 11 žmonių, jų 
tarpe du policininkai, gavo 
pirmąją pagalbą.

tomobilį rado sudegintą. 
Jau tada buvo numatyta, 
kad juos pagrobė baltieji 
reakcininkai. «

Valdiškos įstaigos vietoje 
suimti baltųjų šovinistų va
dus ir pareikalauti nurody
mo kur yra laisvės kovoto
jai, tai paskyrė šimtus žmo
nių ieškoti jų lavonų upėse 
ir krūmuose. Vėliau ieško
jimas buvo pavestas F. B. Į. 
agentams.

Meksika palaikys 
ryšius su Kuba

Mexico City.— Rugpiūčio 
3 dieną Meksikos Užsienio 
reikalų ministras Jose Go- 
rostiza, varde prezidento 
Mateoso,' parei š k ė, kad 
Meksika nenutrauks diplo
matinių ryšių su Kubos res
publika. Jis sakė, kad 
Washingtone, Amerikos 
valstybių sąjungos ambasa
dorių susirinkime JAV pra
stumta rezoliucija, kuri 
reikalauja nutraukti diplo
matinius ryšius su Kuba ir 
liautis prekiaiuti, priešta
rauja tų valstybių sutarties 
dėsniams ir Jungtinių Tau
tų Čarterio 96-ajam skyriui.

ka skubiai siunčia į pietry
tinę Aziją daugiau karo lai
vų ir lėktuvų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareika
lavo, kad Kongresas tuoj 
priimtų rezoliuciją, užgi- 
riančią vyriausybės politiką 
link Vietnamo ir pravestą 
užpuolimą ant Š. Vienamo.

Hanoi. — šiaurinio Viet
namo vyriausybė sako, kad 
jos antilėktuvinės kanuolės 
nukirto penkis Amerikos 
lėktuvus ir sužalojo kitus 
tris. Vienas lakūnas esąs 
paimtas gyvas.

Oklahoma City. — Per 
šešis mėnesius Jungtinių 
Valstijų kariniai lėktuvai 
kiekvieną dieną virš mies
to skraidė ir padarė virš 
1,200 didelių oro sukrėtimų 
(“sonic booms”).

Ne vien 800,000 gyvento
jų miestas, bet labai nuken
tėjo ir apylinkių farmeriai, 
o daugiausiai vištų augin
tojai.

Kada sprūsminiai lėktu
vai “laužia” garso -greičio 
liniją, tai jie taip baisiai 
sutrenkia orą, kad tartum 
įvyko sprogimas. Buvo at
sitikimų, kad nuo vieno 
“boom” išbyrėjo keli šimtai 
langų stiklų. Daugelio na
mu sutruko sienos. “Boom” 
labai išgąsdina vištas, dau
guma jų ne tik nededa 
kiaušinių, bet suserga ir 
padvesia. Daug vištų augin
tojų išėjo iš biznio, arba 
persikėlė į kitas valstijas.

Dar apie negrų 
skurdą Harleme

New Yorkas. — Rugpiū
čio 2 dieną “The New York 

j Times” darė palyginimą 
tarp New Yorko miesto ki
tų dalių ir Harlemo. Paduo
tos skaitlinės rodo didelį 
negrų skurdą.

Nuo 110th iki 160th gat
vių, prie Harlem upelio, 
yra negrų miestas, kur gy
vena apie 300,000 žmonių. 
Ten ant ketvirtainiškos my
lios yra 66,500 gyventojų, 
kuomet kitose miesto daly
se ant tokio ploto yra tik 
24,300.

Iš 1,000 naujagimių New 
Yorke miršta 5 vaikai, o 
Harleme—45. Tarp New 
Yorko gyventojų bedarbiai 
sudaro 5%, o Harleme 15%.

Iš 10,000 gyventojų kito
se miesto dalyse jaunimas 
prasikaltimų papildo 46, o 
Harleme—110. Iš 10,000 gy
ventojų New Yorke narko
tikų yra 5, o Harleme—40.

ČILĖ IR KUBA
Santiago. — Rugsėjo 4 

dieną Čilėje įvyks preziden
tiniai rinkimai. Dabartinėje 
kampanijoje daug žymių 
asmenų pasisako prieš 
Amerikos valstybių sąjun
gos nutarimą nutraukti di
plomatinius ir prekybos ry
šius su Kuba.

Už PLATESNĘ TSRS
IR JAV PREKYBĄ

Maskva. — Čionai lankė
si Dovidas Rockefelleris, 
Chase Manhattano banko 
prezidentas. Jis gavo progą 
pasikalbėti su Chruščiovu. 
TSRS premjeras sakė, kad 
reikia plėsti prekybą tarp 
TSRS ir JAV, nes iš to bū
tų naudos abiems šalims.

■

Prieš lėktuvų trenksmą 
karo orlaivyno viršininkai 
vien per telefoną gavo 
12,588 protestus. 8,335 na
mų savininkai, vištų augin
tojai ir kitokį biznieriai ap
skundė JAV karo orlaivyną 
už jiems padarytus nuosto
lius. Kurių buvo maži rei
kalavimai, o tokių buvo 
130, tai tiems Jungtinių 
Valstijų vyriausybė jau pa
dengė jų nuostolius. Bet su 
tais piliečiais, kurių nuo
stoliai yra dideli, tai reika
las atsidūrė teismuose.

Oklahoma City taryba 
laikė posėdį ir nubalsavo 
reikalauti JAV karo orlai
vyno, kad jis baigtų tuos 
trenksmus virš miesto. Bet 
vienas dalykas reikalauti, o 
kitas gauti. Gegužės mėne
sį visa eilė žmonių buvo ga
vę teismo uždraudimus 
(“injunction”), bet milita- 
rinė komanda su draudimu 
nesiskaitė.

JAV KARO LĖKTUVAI 
VIRŠ VIETNAMO

Hanojus. — Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvai bom
bardavo Šiaurės Vietname, 
Rattankrio srityje, mieste
lį, užmušė 32 žmones ir 29 
sužeidė, daugumoje vaikus, 
nes pataikė į mokyklą. Kar
tu buvo ir Pietų Vietnamo 
lėktuvai, kurie iš kulko
svaidžių šaudė į civilinius 
žmones.

SAKO, KAD NENORI 
DIDELIO KARO

Washingtonas. Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius D. Ruskas sako, kad 
Jungtinės Valstijos “ven
gia didelio karo”. Bet šian
dien kiekvienas protaujan
tis žmogus žino, kad pradė
tas “mažasis karas” gali 
pavirsti į didelį karą.

SUDEGINO 15-LIKĄ 
NEGRŲ BAŽNYČIŲ

Greenwood, Miss. — Bė
gyje šešių savaičių, Missis- 
sippio valstijoje, Rankino 
apskrityje, baltieji šovinis
tai sudegino 15 negrų baž
nyčių. Kada degė negrų 
bažnyčia netoli Meridiano 
miestelio, tai nei ugniage
siai neatvyko.

NEGRŲ DELEGATAIx 
VYKS Į ATLANTIC CITY

Jackson, Miss. — Missis- 
sippio Freedom Democratic 
party, kurią beveik išimti
nai sudaro negrai, siųs sa
vo delegatus į Demokratų 
partijos konvenciją ir rei
kalaus juos priimti. Demo
kratų partijos konvencija 
įvyks rugpiūčio 24 dieną, 
Atlantic City, N. J.

Tokio. — Pakriko JAV ir 
Japonijos pasitarimas civi
linės aviacijos reikalais.
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Komunistai apie Respublikonui 
partiją ir būsimus rinkimus

ANGLIŠKAME DARBININKŲ laikrašty “The 
Worker” telpa ilgas raštas, pateiktas JAV Komunistų 
vadovo Gus Hali. Tai, iš tikrųjų, Hall’o kalba, sakyta 
neseniai įvykusiame komunistų vadovų mitinge.

Ką gi Gus Hali sako? *
Jis kalba apie šių dienų degančius politinius klausi- 

simus—vyriausiai apie Respublikonų partiją ir jos kan
didatą prezidento vietai Goldwaterj. Jis mano, ir tai sa
ko, kad iki prezidentinių rinkimų tepasiliko tik trys mė
nesiai, kad laiko labai maža, o darbas —milžiniškas; dar
bas, kurį turi atlikti JAV kairioji srovė.

Kas per darbas?
Suburti visas kairiųjų jėgas, kad jos neprileistų 

Goldwateriui laimėti rinkimų, kad jam netektų būti ša
lies prezidentu, nes, jei jis būtų išrinktas šalies prezi
dentu, Amerikoje Įsigalėtų baisi, fašistinė reakcija, be 
to, Goldwateris įveltų mūsų šalį į termobranduolinį karą.

— 0 —
TRYS, PAČIOS REAKCIONIŠKIAUSIOS, srovės 

šiandien susibūrė į Respublikomi partiją, sako Gus Hali, 
ir be didesnio pasipriešinimo iš liberalų pusės, ją užka
riavo. Tos srovės: diksikratai, ku kluksklanai ir Baltųjų 
piliečių tarybos — sudaro vieningą bazę ir turi didžiulį 
balsą Respublikonų partijoje. Tai viena srovė.

Kita: birčistai, t. v. antikomunistinės grupės, vado
vaujamos tokių liaudies priešų, kaip Hargis, Schwarz, 
gen. Walker ir William Buckley. Šitos grupės yra orga
nizuojamos panašiai, kaip kadaise buvo organizuoti hit
leriniai šturmininkai, smogikai. Į jas įeina FBI agentai, 
taipgi paleisti iš kariuomenės karininkai.

Trečioji srovė: atgijęs politinėse partijose makar- 
tizmas. Jis ypatingai pasireiškia Respublikonų partijos 
organizacijose. Didžiausia klaida, nurodo Hali, būtų ly
ginti šias makartistines grupes su kadaise veikusiais 
Respublikonų partijos eilėse taftiniais konservatoriais. 
Šis makartizmas turi aiškią fašistinę ideologiją.

Visos šios reakcinės srovės dabar užgrobė Respubliko
nų partiją. Per apie šešerius metus šios srovės, jų vado
vai siekėsi Respublikonų partiją užvaldyti, ir jos savo 
tikslą pasiekė dabar dėl to, kad nebuvo joms tvirtesnio 
pasipriešinimo. Šios srovės dabar siekiasi įeiti į Baltuo
sius Rūmus, pasiremdamos rasizmu, šovinizmu ir anti
komunizmu. Jos yra anti-darbininkiškos, anti-negriškos, 
anti-semitinės, anti-sveturgimiškos. Jos—prieš organi
zuotus darbininkus; jos prieš visa, kas pažangu. Jos už 
tai, kad JAV diktuotų visam pasauliui, kad šaltąjį karą 
plėstų, kad vestų užkarinę politiką. Ir savo kandidatu 
prezidento vietai jos išstatė Goldwaterj. .

— 0 — 4
LAIKAS IKI RINKIMŲ neilgas, pripažįsta komu

nistų vadovas. Tačiau, nurodo jis: jei tik kairieji apsivie- 
nys, jei tik darbuosis, atkakliai kovos prieš ultra-deši- 

• iriuosius, tai rezultatai bus tokie:
1. Progreso priešai bus sutriuškinti.
2. Platus liaudies demokratinis judėjimas pataps di

džiule jėga visoje šalyje.
Dėl to kairieji privalą nesnausti, bet turį imtis dar

bo tuojau, dabar!

Žinoma, vyskupas į tai tik 
nusipiovė.

Iš lietuviu katalikų su
rinktomis aukomis koplyčia 
minėtos bažnyčios skelpe 
bus pastatyta.' Bet kokią gi 
ji naudą duos lietuviams, 
jų kultūrai, nežiūrint į tai, 
kokiuo vardu ji bus užvar
dinta?!

Tai bus eilinė JAV lie
tuvių katalikų apgavystė, 
daugiau niekas.

lietuvių kruvinais 
Mokyklą valdo mi- 
vienuoliai, kurių 

yra ir lietuvių kil-

KANADAI 97 METAI
“Liaudies Balsas” rašo:
Kanada minėjo 97 gimta

dienį. Minėjimas įvyko tie
siog ant kryžkelio. Kanados 
Konfederacija randasi dide
liame krizyje. Bet kol kas Ka
nados visuomenės lyderiai dar 
neturi tinkamų idėjų, kurios 
padėtų išgelbėti konfederaci
ją. Dar tik bandoma pripa
žinti, kad klausimas rimtas.

Daug kas mano, kad reika
las galės būti išspręstas pada
rant Kanadą dvikalbiška, dvi-
kultūriška valstybe. Bet kai- rinkinių ieškojimą

Johnsonas ir Robert Kennedy
NEMAŽA ŽMONIŲ galvojo, kad prezidentas John

sonas, kandidatuodamas prezidento vietai, vicepreziden
to postui pasirinks Robertą Kennedy, užmuštojo prezi
dento Kenedžio jaunesnįjį brolį, šiuo metu einantį Justi
cijos departamento sekretoriaus (ministro) pareigas. 
Tačiau Johnsonas, matyt, apie tai nenorėjo nei galvoti.

Bijodamas, kad busimasis Demokratų partijos suva
žiavimas Atlantic City, N. J., nesumanytų urmu Roberto 
Kenedžio viceprezidento vietai nominuoti, prezidentas 
Johnsonas iš anksto pranešė, jog jis esąs priešingas 
tam, kad bet kuris jo kabineto narys kandidatuotų vice- 

. prezidento postui. Taip sakydamas, prezidentas įvardijo 
jų visą eilę, tame skaičiuje ir Robertą Kennedį. Prieš 
padarymą viešo pareiškimo, prezidentas, sako korespon
dentai, anksčiau apie savo nusistatymą buvo informavęs 
R. Kennedį asmeniškai.

• Kiekvienam žinoma, kad Demokratų partijos suva
žiavimas prezidento vietai nominuos Johnsoną, nes kito, 
tvirtesnio, kandidato neturi. Buvo manyta, kad suvažia
vimas “gerokai pagalvos”, ką statyti viceprezidento vie
tai. Buvo netgi teigta, kad suvažiavime dalyvaus ir už
muštojo prezidento našlė, Jacqeline, kuri mobilizuos jė
gas, kad jos švogeris būtų nominuotas kandidatu vice
prezidento postui. Dabar, atrodo, iš to nieko neišeis.

Mes nesakome, kad Robertas Kennedy- būtų idealus 
asmuo viceprezidento vietai užimti; būdamas Justicijos 

' departamento sekretorium, jis, mūsų nuomone, padarė 
blogų “išsišokimų.” Bet čia ne tas dalykas. Dalykas čia 
tas: kam reikalingi suvažiavimai, kada vienas asmuo 
(šiuo atveju prezidentas Johnsonas) iš anksto pasako, 
ką bus galima nominuoti, o ko ne? Kur čia ta taip gar
siai reklamuota “demokratija”?..

DIDŽIAUSI 
LIETUVYBĖS PRIEŠAI— 
KLERIKALAI

Niekas neghli užginčyti to 
fakto, kad didžfiaųsi-Jung
tinėse AmėrikČš’Valstijose 
lietuvybės priešai yra lie
tuviškieji klerikalai. J i e 
renka aukas visokioms “lie
tuviškoms įstaigoms,” zau
nija, kaulija, o kai, surinkę 
užtenkamai aukų, pastato 
tą ar kitą įstaigą, tuojau 
užrašo vyskupui ir atiduo
da jų “nuožiūrai.” Na, vys
kupai, būdami dažniausiai 
airių ar vokiečių kilmės, iš 
tų įstaigų tuojau veja lau
kan bent kokį “lietuvišku
mą.”

Štai prieš kurį laiką Či
kagoje marijonai kaulijo 
pinigus iš lietuvių katalikų 
“Marijos aukštajai mokyk
lai” pastatyti. Ji buvo pa
statyta 
centais, 
nyškos, 
nemaža
mės. Bet...

“Naujienose” (š. m. lie
pos 25 d. laidoje) rašo tūlas 
Arimantas apie tai, kaip 
ten viskas dabar atrodo. 
Pasiskaitykime:

Pastatyta mokykla, užrašy
ta Vatikano atstovui vyskupui, 
kaip ir bažnyčios. To pasė
koj, vos po keletos metų, lie
tuvybės dvasia toj mokykloj 
ėmė blėsti. . . Imta šalinti vi
sa, kas kiek buvo lietuviško. 
Mokykloje turėjo patalpas lie
tuvių suaukotoms knygoms lai
kyt—atsakyta. Netrukus mo
kykloj uždrausta lietuvių kal- 

■ba ne tik pamokoms, bet ir 
tarp save mokinėms kalbėtis, 
ar lietuvių kalba giedoti.

. Kai mokslo metų pąbaigoj 
lietuvės mokinės norėjo lįetu-. 
viškai giedoti. ?. vienuolės, 
mokytojos uždraudė. Lietu
vės vienuolės lietuvių staty- 
toj mokykloj uždraudė lietu
viškai giedoti! Kitatautės 
mokinės iš lietuvių nuoširdžių 
pastangų lietuviškai pasireikš
ti paniekinančiai nusijuokė. 
Reiškia, lietuvių mokykloj lie
tuviškas jausmas kitataučių 
niekinamas.

Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo iš lietuvių apsileido 
mo? Iki lietuviai aukojo pi
nigus, buvo kalbama, kad tai 
bus lietuvių mokykla, bet kai 
pastatė, jau ne tik nebe lietu
vių, bet kitataučiai turi pro
gos toje pat mokykloje iš lie
tuvių juoktis?. .

Kiekvienas gali juoktis iš 
lietuvių pastangomis statytos 
mokyklos, kai lietuviai sako, 
kad ji lietuvių, kaip kad man 
teko girdėti kitataučių pasi
šaipymą, kai pasakiau, kad 
šv. Kryžiaus ligoninė yra lie
tuvių.

Tikrumoj, visi pastatai: 
bažnyčios, mokyklos, vienuo
lynai, prieglaudos, ligoninės, 
kapinės ir k., kas vyskupui 
užrašyta, lieka jo galioj, Va
tikano nuosavybė.

Lietuvių nuosavybė trunka 
trumpai — iki aukos renka
mos. Po keleto metų jau iš 
bažnyčių ir mokyklų lietuvių 
kalba pašalinama, teisinantis, 
“kad lietuviai taip nori“. . .

Šiuo atžvilgiu Arimantas 
teisus. Visa, ką jis paraše 
—teisinga. Bet ar menše
vikų laikraštis netaikau j a 
klerikalams??

Paimkime, na, kad ir to
kį pavyzdėlį: Hitle r i n ė s 
orientcijos vyskupas Briz- 
gys sumanė pastatyti vie
nos airių katalikų bažny
čios skiepe (Washingtone) 
“lietuvišką koplyčią,” pava
dintą “Ši dl a vos panelės 
švenčiausios” vardu. Ką gi 
darė “Naujienos”? Ar jos 
prieš tai protestavo? Ar 
jos ragino žmones neaukoti 
tos koplyčios statymui? Ne! 
Jose užvirė su klerikalais 
polemika tik dėl to, teigiant, 
kad tą koplyčią reikėtų pa
vadinti “Aušros vartų pa
nelės švenčiausios” vardu.

bos nėra pagrindinis dalykas. 
Karališkoji komisija, kuri ty
rinėjo dvikalbiškumo ir dvi- 
kultūriškumo klausimą, buvo 
supančiota, lyg tas arklys, ir 
negalėjo liesti pagrindinių 
problemų. Kai kas mano, kod 
ji tiktai užpylė gazolino ant 
kanadiečių santykių (tarp 
francūziškai ir angliškai kal
bančių).

Eilė organizacijų, jų tarpe 
pirmoj vietoj Kanados Komu
nistų Partija, duoda patari
mus, kaip išrišti šį klausimą. 
Lyderiai turėtų atkreipti rim
tą atydą į tai. Tik laiku su
tvarkius konfederacijos rei
kalą, pašalinus vėžio reiški
nius, bus galima minėti su 
džiaugsmu šimtmetines su
kaktuves,

Didžiosios problemos ryšium 
su Kvebeką, yra ne tiek kal
binės ar kultūrinės, kiek eko
nominės ir p61iti'nės. Prancū
zai jaučiasi skriaudžiami an
glų ekonominiai ir politiniai. 
Nuo tenai reikia ir pradėti.

NARKELIŪNAITĖ apie 
L. VLADIMIROVĄ

“Vienybės” redaktorė S. 
Narkeliūnaitė turėjo pasi
kalbėjimą su įžymiuoju lie
tuvių tautos sūnum,' Levu 
Vladimirovu, šiuo metu ei
nančiu Juntginių Tautų Or
ganizacijos Bibliotekos 
(Niujorke) direktoriaus 
pareigas. Kas tai do biblio
teka? L. Vladimirovas jai 
aiškino:

Bibliotekos uždavinys aprū
pinti reikalinga medžiaga 
Jungtinių Tautų delegacijas, 
sekretoriatą, spaudos ir visus 
Jungt. Tautų būstines žmo
nes jų veikloje reikalinga me
džiaga. O toji medžiaga yra 
iš tarptautinės teisės ir san
tykių, ekonominės, socialinės 
ir kitų sričių.

Įvairūs turimi rinkiniai, ku
rių tarpe yra knygos, vyriau
sybiniai ir tarptautiniai doku
mentai, žemėlapiai, apima ar
ti 2 5 0,0 0 0 vienetų. Be tb, 
biblioteka turi specialių ko
lekcijų, kaip pavyzdžiui, apie 
12,000 įvairių žodynų, enci
klopedijų, sutarčių, konstitu
cijų, bibliografijų ir kt.

Atskirą dalį sudaro Tautų 
Sąjungos rinkinys, vadinamas 
Woodrow Wilson vardu, ku
riame taip pat yra arti 12,000 
įvairių dokumentų, liečiančių 
Tautų Sąjungą ir su ja dirbu
sių organizacijų veiklą.

Vien įvairių žemėlapių bib- 
arti 60,000, 
bei geogra- 
Bibliotekoje 
tarnautojų, 
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NAUJI RAŠTAI

J. Kaškaičio 
“Augo beržas”

Leidykla “Vaga” Vilniuje 
šiais metais išleido J. Kaš- 
kaičio-Kaškiaučiaus eilėraš
čių rinktinę, pavadintą “Au
go beržas,” su apie 50 eilė
raščių. Atsakingasis kny
gos redaktorius poetas Al
binas Žukauskas; knygai 
įvadą parašė prof. B. Prans- 
kus. “Eilinė” redaktorė — 
A. Sluckaitė, o dailininkas 
A. Kazakauskas. Knyga 
nedidelio formato, 132 pus
lapių, dailiai apipavidalin
ta, su poeto fotonuotrauka.

Tenka priminti, kad rink
tinėje telpantieji J. Kaškai
čio eilėraščiai yra amerikie
čio lietuvio akiai matyti; \ Genovaitė Sabaliauskaitė.— 
dauguma jų tilpo “Prošvais-: Sunku išsakyti žodžiais tą 
tėse,” L'ias išleido mūsų (gilaus dėkingumo jausmą, 
“Laisvė“ ^.^>0 metais, atžy
mint poeto 65 metų amžiaus 
sukaktį, o kiti eilėraščiai 
vėliau tilpo mūsų spaudoje.

O visgi skirtumas tarp tų 
J. Kaškaičio eilėraščių, ku
rie buvo išspausdinti pas 
mus ir kurie dabar telpa 
naujoje knygoje, yra nema
žas. Kai kurie jų buvo ge
rokai “apdoroti,” taisyti, 
gerinti. Gal būt tūlus taisė 
pats autorius, gyvendamas 
Vinių j e, kitus turbūt jis to
bulino su Alb. Žukausko ir 
kalbos bei literatūros męis- 
tru talka. Tūli eilėraščiai 
atrodo pajaunėję. Ir tai pa
rodo, kaip poetas bei rašy
tojas, gyvendamas Lietuvo
je, gali kur kas sėkmingiau 
ir tobuliau kurti nei gyven
damas išeivijoje. Ten yra 

, su kuo tartis, pas ką klaus
ti rodos, talkos; ten yra kas 
padeda. Tai ne pas mus!

Atsimenu, 1950 metais, 
į kai ruošiau “Prošvaistes” Stasiūnas. Tačiau šią, vi- 
; spaudai,^ J. Kaškaitis atvil- Sam gyvenimui atmintiną, 
ko didžiulį pluoštą savo dieną mūsų, viso1 teatro ko-

Didis įvertinimas 
Lietuvos artistams

VILNIUS, VII, 27.— 
dien telegrafas atnešė iš 
Maskvos džiugią žinią. 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsaku už 
didelius nuopelnus vystant 
tarybinį meną Lietuvos 
TSR Valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro 
solistams Genovaitei Saba
liauskaitei ir Jonui Stasiū
nui suteikti TSRS liaudies 
artisto garbės vardai. Ga
vus telegramą, ELTOS ko
respondentas susirišo su 
Palanga, kur šiuo metu ilsi
si abu artistai.

♦

“ne rusas?” Direktorius jai 
atsakė taip:

—Aš toks pats rusas, kaip 
ir kiekvienas jūsų — ir toliau 
aiškina, kad jo tėvų šaknys 
Lietuvoje jau daugiau šimtme
čio ir kad jam keista klausy
tis tokių kalbų. Sako, tada, 
kai prieš porą metų lankęsis 
Amerikoje, girdėjęs net, kad 
kai kurie čia esančių lietuvių 
jį tiesiog vadinę Lietuvos rusi- 
fikatorium ar panašiai.

žmonėms kalbėti neuždrau
si, bet, jo manymu, jo bend
radarbiai ir studentai, 
riais jisai Vilniuje 
versitete, iš tokių 
pasijuoktų.

Toliau:
Paprašiau, k a d 

trumpai papasakotų apie tai, 
kaip jie ten Vilniuje subūrė 
tokią didžiulę universiteto 
biblioteką, nes dar prieš tai 
buvau girdėjusi, kad kaip tik 
Vladimirovo dėka universite
tui pavykę atgauti daugelį se
nojo Vilniaus universiteto 
knygų, kurios buvo įvairiuo
se Sovietų Sąjungos universi
tetuose.

Senųjų Vilniaus universiteto 
s prasidėjęs 

tuojau po karo. Tam darbui 
kelią skynęs iš archyvų iš
trauktas Lenino įsakymas, ku
riame buvo pasakyta, jog Vil
niaus universitetui turi būti 
sugrąžinti jo rinkiniai, istori
jos bėgyje atsiradę Rusijoje.

Vilniaus universiteto biblio
tekos darbuotojams buvęs 
sunkus uždavinys ištirti kas 
kur yra, reikėję daug knistis 
po archyvus, bet darbas buvęs 
apvainikuotas, kai į Vilnių at
kaldavusi ta medžiaga vago
nais.

“Kai kurie universitetai jau 
nelabai norėdavo mus, vilnie
čius, ir įsileisti, iš anksto ži
nodami, kad mes jiems ką 
nors paimsime,“ juokauda
mas prisimena Vladimirovas.

Ir taip Vilniuje vėl atsira
do Mažvydo, Daukšos ir kt. 
svarbios knygos. Daugiausia 
medžiagos rastą Maskvoje, 
Leningrade, net Odesoje.

Tose vietose, kur lietuviai _ _ „ __________ ~~
negalėję įrodyti, kad tai vii- a n k r ašč i ų ; įteikdamas 1 lektyvo vardu galiu drąsiai

i juos man, tarė: . tvirtinti, kad TSRS liaudies
artisto vardas įkvėps mus 
visus sukurti dar vertinges
nius spektaklius.

su k ri
di rb o uni
kali)!] tik

j is n o r s

niaus universiteto knyga, bet 
kuri jiems buvusi reikalinga, 
tai išsimainę ją į ką nors kita. 
Taip atsitikę Odesoje, iš ku
rios parsigabenta ligi šiol bu
vusi nežinoma Mažvydo gra
matikos kopija, tenykščiams 
mainais davus seną žemėlapį, 
kuris aniems turėjęs reto svar
bumo, kaip Mažvydo knyga 
vilniečiams.

—Aš nepaprastai sujau
dinta šios žinios, — pasaįė

kurį jaučiu mūsų partijai ir 
vyriausybei, taip aukštai 
įvertinusioms mano kuklų 
kasdienį darbą scenoje, 
sukūriau daugiau kaip 30 
vaidmenų rusų klasikų, lie
tuvių tarybinių kompozito
rių, užsienio muzikų bale
tuose. Garbingas Tarybų 
Sąjungos liaudies artisto 
vardas įpareigoja dirbti dar 
kūrybingiau. Šią . džiugią 
mano gyvenimo valandą 
duodu tvirtą pažadą partijai 
ir vyriausybei, savo teatro 
kolektyvui, visiems Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms: 
stengiuosi atiduoti visas sA- 
vo jėgas mūsų tarybiniam 
teatrui, kuriant naujus 
vaidmenis, ugdant scenai 
mūsų jaunimą.

Nuoširdžiai apgailestau
ju, kalba toliau Sabaliaus
kaitė, — kad šiuo metu prie 
telefono nėra ir šios džiu
gios žinios dar nežino Jonas 

, Tačiau šią, vi-

liotekoje esama 
kartu su atlasais 
fijos knygomis, 
dirba per šimtą 
naudojančių per 
kalbų.

Patsai direktorius kalba ei
le kalbų, jų tarpe ir lietuvių, 
kurios gal jam neprireiks šio
je tarnyboje, bet kuria mudu 
kalbamės, o paskui išgirstu, 
kad jam buvę malonu lietu
viškai pasikalbėti..

Tuomet smalsuolė Salo
mėja ten pąt užklausė di
rektoriaus, ar jis, girdi,

Viešnagėj pas 
darbininkus

KAPSUKAS, VII. 22. — 
Vakar čia atvyko viešintys 
respublikoje Lenkijos-Ta
rybų Sąjungos Draugystės 
draugijos vyriausios valdy
bos atsakingasis sekretorius 
T. Ksionžekas ir Lenkijos 
.Jungtinės darbininkų par
tijos Košalino vaivadijos 
komiteto sekretorius S. 
Kuida. Kaimiškajame par
tiniame komitete įvyko nuo
širdus svečių pokalbis su 

į vadovaujančiais rajono dar
buotojais.

Vakare “Sūduvos” kino 
teatre įvyko iškilmingas 
posėdis, kuriame praneši
mą padarė miesto vykdo
mojo korniteto pirmininkas 
K. Akelaitis. Labai šiltai 
susirinkusiųjų sutiktas kal
bėjo T. Ksionžekas. Jis per
davė nuoširdžius savo tau
tiečių sveikinimus Lenkijos 
išvadavimo 20-ųjų metinių 
proga. Įmonių organizaci
jų atstovai įteikė svečiams 
atminimo dovaneles.

Viešnagės metu T. Ksion
žekas ir S. Kuida susipaži
no su augančiu miestu.

ELTA.

New Delhi. — Indijoje, 
Madras provincijoje, per 
metus nuo choleros mirė 
virš 8,000 žmonių.

—Daryk, Rojuk, kaip pats 
išmanai geriausia. Kurie 
eilėraščiai, tavo nuomone, 
knygai tinka, dėk, kurie ne 
—palik nuošaly...

Jis patarė man juos tobu
linti, “jei. bus reikalo.” Dėl 
kai kurių tariausi su juo 
patim; kai kuriuos eilėraš
čius daviau jam pačiam “to
bulinti.” Bet viskas buvo 
atlikta pogreičiu, paskubo
mis.

Kaip būtų buvę gera, jei 
tuomet būtum turėję čia iš
prususių literatų, galinčių 
su “Prošvaisčių” autorium 
ir pasibarti, ir pasikritikuo- 
ti, ir padiskusuoti dėl to ar 
kito dalyko!

Na, bet “Prošvaistes” iš
spausdinome, darbą atliko
me, man rodosi, didelį, ir 
jos gan plačiai pasiskleidė, 
ypatingai pažangiojoje JAV 
lietuvių visuomenėje.

į •

Skaitau ir galvoju: jei 
mielasis J. Kaškaitis būtų 
gyvenęs Lietuvoje, jo talen
tas kaip poeto būtų kur kas 
aukščiau iškilęs. Tačiau vis- 
vien jis savo sunkiu ir ryž
tingu darbu išsikovojo sau 
garbingą vietą lietuvių gro
žinės literatūros gretose.

Kaip būtų smagu ir mie
la, jei jis būtų gyvas ir ga
lėtų skaityti šiltus žmonių 
atsiliepimus apie naują jo 
knygą!

B. Pranskaus, parašiusio 
gražią įžangą — J. Kaškai
čio kūrybos įvertinimą, gy
vųjų tarpe taip pat jau ne
bėra!. .

Poezijos mėgėjai, kurie 
galite, kaip nors gaukite iš 
Lie t u v o s “Augo beržas.” 
Pasidžiaugsite.

Rojus Mizara
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Su dideliu džiaugsmu mes 
sutikome džiugią žinią, kad 
mūsų teatro kolektyvo na
riams — baleto solistei Ge
novaitei Sabaliauskaitei ir 
operos solistui Jonui Sj^- 
siūnui Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Įsaku suteikti 
TSRS liaudies artistų gar
bės vardai. Mes nuoširdžiai 
džiaugiamės šia žinia ir 
sveikiname mūsų artistus. 
Tai yra aukštas ne tik ap
dovanotųjų draugų, bet ir 
viso teatro kūrybinio kolek
tyvo darbo įvertinimas, ku
ris įkvepia mus siekti dar 
didesnių laimėjimų.

Artėja naujas sezonas, 
ypač atsakingas visam te
atro kolektyvui. Jis skiria
mas Tarybų Lietuvos 2FY 
osioms metinėms pažymėti. 
Ir mes pasiryžę sutikti šią 
reikšmingą sukaktį naujais 
kūrybiniais pasiekimais.

Šia proga noriu dar kartą 
viso kolektyvo vardu padė
koti brangiai partijai ir 
Tarybinei vyriausybei už 
labai aukštą mūsų teatro 
gastrolių Maskvos Krem
liaus Suvažiavimų rūmuose 
įvertinimą. Mes pasižada
me padaryti viską, kad ta
rybiniam žiūrovui pateiktu
me jaudinančius, giliai idė
jinius -meninius, auksjto 
meistringumo spektaklius, 
kurie įkvėptų mūsų dartyo 
žmones, statančius šviesų 
komunizmo rūmą.

V. Laurušas
Lietuvos TSR Valstybinio 

akademinio operos ir baleto 
teatro direktorius
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J. GRIGIŠKIS E. Mieželaitis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
jfe)vi tragiškos sukaktys— 

du šuoliai į socializmą
Jau sukako 50 metų, kai 

pirmasis pasaulinis karas 
prasidėjo. Tai buvo imperi
alistų varžytinės už pasau
lio rinkas, už kolonijas, už 
vadovybę. Vokiškasis impe
rializmas stengės: nugalėti 
prancūziškąjį ir angliškąjį 
imperializmą. Kruvin o s e 
varžytinėse vokiečiai buvo 
nugalėti, o caristinėje Ru
sijos imperijoje gimė pir
moji socialistinė valstybė, 
užvaldžiusi šeštąją pasaulio 
dalį.

Nenormaliose pokarinėse 
^lygose išsivysto fašisti
niai režimai Italijoje, Ven
grijoje, Vokietijoje ir kito
se karo nuniokotose šalyse, 
kur darbininkų klasė dar 
buvo silpna, susikaldžiusi, 
kur menševikiška socialistų 
vadovybė padėjo reakcinei 
buržuazijai susidoroti su 
revoliuciniu judėjimu.

Fašistinis režimas Hitle
rio vadovybėje, vos tik su
kakus 25 metams nuo pir
mojo pasaulinio karo pra
džios, vėl uždegė pasaulį. 
Toje tragedijoje liaudis pa
nešė didžiulius nuostolius, 
bet ir tarptautinis imperia
lizmas buvo gerokai apdau
žytas, nebegalintis pastoti 
^socializmo šuoliams kelią, 
šiandien jau visas pasaulio 
trečdalis yra socialistinis ir 
daugelis naujųjų valstybių, 
išsilaisvinusių iš kolonializ
mo, linkusios prie socializ
mo.

Taigi, šiuo metu mes pri
simename dvi tragiškas su
kaktis—50 metų nuo pir
mojo karo pradžios ir 25 
metus nuo antrojo karo 
pradžios. Kartu mes prisi
mename ir du didžiulius re
voliucinius šuolius į socia
lizmą.,

Šiandien pasaulis jau vi
sai kitoks, koks buvo prieš 
50 metų ir 25 metus. Kolo
nializmas baigia savo die

das. Kapitalizmas jau nebe
gali pasauliui di k t u o t i. 
Tenka jam ieškoti naujų 
posūkių, naujų priemonių, 
kad jis galėtų apsaugoti sa
vo interesus, apginti savo 
investmentus.

Amerikinis kapitalizmas, 
kaip galingiausias visame 
kapitalistiniame pasaulyje, 
stengiasi išlaikyti vadovy
bę savo kontrolėje. Šaltojo 
karo politika, atrodo, stam
biajam kapitalui nebėra pa
kankama priemone socializ
mo eigai sulaikyti. Respub
likonų partijoje, kurią už
grobė reakcinė Goldwaterio 
vadovybė, jis turi viltį nau
jiems žygiams prieš socia
lizmą.

Štai kodėl šie prezidenti
niai rinkimai bėga Ii n i a i 
darbūs. Goldwaterio lai- 

rfpiėjimas gali būt fašizmo 
laimėjimas. O fašizmas yra 
nėščias naujų pasauliniu 
karu, termobranduoliniu 
pasaulio sunaikinimu.

Turime žiūrėti, kad Gold- 
wateris nepraeitų, kad fa
šizmas neįsigalėtų, kad 
naujo karo pavojus būtų 
atmuštas.

Dvi knygos — karo 
kurstytojams antausis

teginės karo eigoje svarbos.
Tuo klausimu daug pri

rašyta. Karo kurstytojai, 
norį įrodyti Tarybų Sąjun
gos “silpnąsias puses”, ne
sigaili nieko, kad visai su
mažinus Tarybų Sąjungos 
pergalę prie Stalingrado. 
Goldwateris juk pareiškė, 
kad vokiečiai galėję laimėti 
pirmąjį ir antrąjį karą, jei
gu būtų turėję “gudresnę” 
karinę vadovybę.

Betgi visai kitaip kalba 
apie Stalingrado mūšį ir 
Tarybų Sąjungos pergalę 
prieš hitlerizmą tie, ku
riems teko tai pergyventi.

Anglų kalba pasirodė dvi 
svarbios knygos apie Sta
lingrado mūšį. Walter i o 
Goerlitzo knyga “Battle of 
Stalingrad” atidengia tik
rąjį to istorinio mūšio pa
veikslą. Autorius — vokie
čių militarinis istorikas, 
dirbąs Vakarų Vokietijos 
militariniame štabe, netu
rįs jokių tarybinių simpati
jų-

Antroji svarbi knyga — 
“Paulus and Stalingrad”. 
Ją parašė vokiečių marša
las Fridrikas Paulus, reda
gavo Walter Goerlitz.

Savo knygoje Paulus nu
piešia, kokius didžiulius 
smūgius vokiečiai ties Sta
lingradu pergyveno. Jis vo
kiečiams vadovavo, bandė 
prasimušti per Volgą ir to
liau maršuoti į Kaukazą. 
Tik tada jis su savo liku
čiais pasidavė tarybinių ka
rių vadovybei, kai buvo vo
kiečiai mirtinai sumušti ir
vilties jiems nebeteko net 
pasitraukti.

Kinyga gerai iliustruota,
turinti daug dokumentų ir 
su Hitleriu susirašiįiėjimų.

Blogas pienas neša
vaikams mirtį

Argentiniečių 
“Vaga” rašo:

laikraštis

“Pagal pasib a i s ė t i n ą 
sveikatos ministerijos pra
nešimą, 50,000 Argentinos 
vaikų miršta per metus dėl 
blogo pieno, kuriuo jų tėvai 
yra priversti juos maitinti 
ir pasmerkti mirčiai. Tik
riausiai apie ketvirtadalis 
milijono vaikų įgyja sun
kius susirgimus, vartojant 
agentus patogenos, kurie 
randasi piene, kuris parda
vinėjamas respublikos 
miestuose ir miesteliuose 
neretai su patrauklia pro
paganda “sveikiausias iš vi
sų gėrimų”.

Pienas vartojamas atve
žamas užkrėstas iš gamyk
lų, kartais jo nešvarumas 
padidėja piliant į bonkas, o 
taip pat įtartinuose išvežio- 
tojų bidonuose.

Nors ir buvo neseniai iš
leistas dekretas tipifikuoti 
pieną, bet tai nebuvo vyk
doma praktikoje, nes jo ga
mintojai, pramonininkai ir 

i prekybininkai visada pa
teikdavo valdžios pareigū
nams “įtikinančius” argu
mentus.”

Nuo blogo pieno, supran
tama, nemaža vaikų išmirš
ta ir kitose šalyse, kur nėra 
reikalingų sanitarinių prie
monių jį apvalyti.

Bona. — Vakarų Vokie-

Dainuok, širdie, gyvenimą!..
(Kalba, pasakyta Tarybų Lie
tuvos ir jos sostinės Vilniaus 
išvadavimo dvidešimtosios su
kakties proga.)

Brangūs draugai!
Kaip geras sūnus, sąži

ningai atlikęs savo pareigą, 
drįsta tiesiai pažvelgti savo 
mylimai motinai į akis, taip 
kiekvienas mūsų šiandieną 
tiesiai žvelgiame visų mūsų 
bendrai motinai — mūsų 
mylimai tėviškei į gilias 
ežerų mėlynumo akis. Mū
sų sąžinė rami. Mes pada
rėme viską, kad ji liktų gy
va ir sulauktų laimingesnių 
dienų. Ir džiugu matyti jos 
motinišką veidą, laimingai

besišypsantį saulėta giedro 
vidurvasario šypsena. Džiu
gu girdėti jos skambų gin
tarinį balsą, dainuojantį 
apie iškovotąją brandžią 
duoną, apie metančius tink
lus plačiuose vandenynuose 
savo sūnus žvejus, apie bal
to akmens gražumo mies
tus statančius savo dukras 
ir sūnus.
Motina tėviške! Leisk tau 

šią šiltos, gražios rugpiūtės 
dieną uždėti ant pražilusių 
kasų iš brandžių javo var
pų nupintą taikos vainiką, 
sūniškai tvirtai tave pri
glausti prie krūtinės ir 
karštai tave pabučiuoti. Ir 
leisk šia proga kai ką pri
siminti. ..

Tu atmeni tą dieną, ka
da iš vakarų tarsi maitva
nagiai užgriuvo kryžiuo
čiai lėktuvai, o laukais tar
si šliužai atropojo kryžiuo
ti tankiai? Tu, be abejo, 
viską gerai atmeni ir nie
kada to nepamirši. Tavo 
veidas tada apsiniaukė de
gančių miestų dūmais. Ta
vo skruostais riedėjo kru
vinos ašaros. Vokiškieji fa
šistai tave, sukruvintą ir 
apiplėštą, supančiotą kon
centracijos' lagerių spyg
liuotom vielom, pastatė 
prie kapo duobės.

Fašistiniai ideologai, vo
kiškieji grobikai žinojo, 
kad jie parklupdys tave ant 
kelių, nukals tau vergo 
grandines, susups tave į 
juodą įkapių maršką tik 
tuo atveju, jeigu jiems pa
vyks numarinti tavo dva
sią, tavo sielą, tavo širdi. 
Bet prie tavo sielos, prie 
tavo gyvos širdies budėjo 
tavo ištikimi sūnūs ir du
kros, — revoliucionieriai, 
komunistai. Tavo dva
siniu gyvenimu, siela, šir
dimi visada rūpinosi ištiki
mi tau poetai ir dainos 
kūrėjai, mokytojai ir meni
ninkai, pražilę mokslo žmo-

Žinome, kad Stalingrado 
mūšyje hitlerinė bestija ga
vo mirtiną smūgį, nuo ku
prio teko jam už kiek laiko 
n- visai pastipti. Bet ne visi 
(įnerikiečiai taip supranta. 
Nemaža randasi tokių, ku
rie mano, kad tai buvo pa
prastas eilinis susikirtimas, 
net neturįs didžiulės stra-

tijos vyriausybė ir milita- 
ristai dūksta prieš Prann- 
cūziją, kad ji atsisakė sa
vo armijos brigadą pa
traukti arčiau socialistinių 
valstybių sienos.

Prancūzijos brigada stovi 
Juodajame miške, prie 
Rheino upės, tai yra Pran
cūzijos pasienyje.
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nės. Visi dorieji inteligen
tai budėjo prie tavo širdies, 
kad joje niekada nenumir
tų tavo gyvas žodis, tavo 
švelni graži daina, kad ne
užgestų tavo grožį regin
čios akys ir tavo smegenų 
kloduose neužtrokštų gyva 
mintis.

Kada pasergėjai nykiais 
kranklių balsais tau šaukė 
gedulingą mirties giesmę,

debesuotoje karo padangė
je tu išgirdai guodžiančią 
šviesą, nuotaikingą lyrišką 
lakštingalos giesmę:

Dainuok, širdie, gyvenimą: 
Padangę saulėtą ir gryną, 
Ir debesėlį, vėjo genamą, 
Ir smėlio taką per pušyną.

Tai buvo tavo puikios 
didžiosios dukters — Salo
mėjos Nėries giesmė. Šia 
giesme poetė nuostabiai iš
reiškė visų mūsų jausmus, 
norus. Ir karys pilka ap
ranga Oriolo žemės apka
suose, ir mokytojas Nemu
no ir Volgos pakrantėse, 
ir Vilniaus universiteto 
profesorius, ir žilas akede- 
mikas — visi kartu su po
ete tau linkėjo tiktai vie
no— gyvenimo. Ir viską da
rė, kad tu gyventum amži
nai. ..

gyvenimą!” Aš žinau, kad 
gyvenimo mums linki geros 
jūsų širdys. Amžina garbė 
ir nuoširdi padėka jums už 
brolišką paramą, už gražų 
medžiaginį ir turiningą 
dvasinį gyvenimą.

Šiandieną kaip motiną 
priglaudžiame prie krūti
nės savo brangią tėviškę — 
savo Tarybų Lietuvą. Ir 
jaučiame, kaip plaka jos gy
va, širdis, kaip bręsta jos 
gili mintis, kaip plazda jos 
nauja dvasia. Inteligentai 
visada pasiryžę atiduoti jai 
savo jėgas, kad augtų jos 
kultūra ir turtėtų jos dva
sinis gyvenimas, kad galė
tų jos mintis ir dar tvirčiau 
plaktų motiniška tėviškės 
širdis.

Amžinai dainuok, širdie 
gyvenimą!

Šiandieną mes priklaupia
me ir nulenkiame galvas 
prie kapo, papuošto lietu
viškom rūtom ir tulpėmis. 
Čia šventą pareigą ir didį 
žygį atlikę, užmigo kariai 
ir partizanai, darbininkai 
ir artojai, komunistai ir 
komjaunuoliai, vyrai ir mo
terys. Čia guli poetas Mont
vila ir dailininkas Grybas. 
Čia šalia sugulę lietuviai ir 
rusai, baltarusiai ir latviai, 
gruzinai ir ukrainiečiai. 
Skausmo ašara iš akies nu
byra į purų smėlį, į žalią 
rūtos lapelį, į tulpės žiedo 
taurę. O lūpos šnabžda: 
amžina garbė ir padėka 
jums, kurie savo krūtine 
pridengėt ir nuo mirties iš- 
gelbėjot mūsų motiną — 
mūsų tėviškę... O broliško 
kapo smiltelės šiandieną 
tarytum šnabžda: “Dai
nuok, širdie, gyvenimą...” 
Tai ateina i^ žemės gelmių 
gyvas kritusiųjų balsas. Tai 
kritusiųjų kariškas priesa
kas mūsų širdžiai: dainuo
ti gyvenimą — kurti gyve
nimą. Mes vykdome šį prie
saką ir kuriame gyvenimą. 
Ir visi kritusieji už tėvynės 
laisvę padeda ji mums kur
tį. ..

Brangūs geri kaimynai 
rusai, baltarusiai, latviai, 
estai, ukrainiečiai! Bran
gūs eiliniai kariai ir kari
ninkai, pražilę generolai ir 
maršalai! Brangūs visi 
svečiai, kurie šia proga ap
lankėte mus ir šiandieną 
esate čia su mumis, ir ku
rie neturėjote galimybės 
atvykti į mūsų džiaugsmo 
šventę, bet šią akimirką, 
žinau, taip pat esate kartu 
su mumis.

Išeikime drauge į duona 
kvepiančius mūsų kolekty
vinius laukus. Pereikime 
naujomis mūsų miestų gat
vėmis, kur baltuoja gražūs 
namai. Nukeliaukime į gin
tarinį mūsų pajūrį, kur 
žvejai ruošia tinklus žūk
lei. Pasiklausykime galin
go staklių gausmo naujose 
gamyklose. Pastovėkime 
drauge prie nuostabaus Mo
tinos paminklo Pirčiupyje. 
Pasiklausykime linksmų 
dainų ir lietuviškos muzi
kos garsų. Pasklaidykime 
lietuvių prozos ir poezijos 
knygas. Užeikime į univer
siteto, į gausių institutų rū
mus — kiek jaunų ir lai
mingų veidų. Užeikime į 
akademijos rūmus, kurjau-
ni mokslininkai tiria me
džiagos atomo paslaptis. 
Pasiklausykime, kaip nerū
pestingai tarsi kregždukai 
čiauškia linksmi vaikai. Vi
sa tai vadinama bendru žo
džiu — gyvenimas. Didelis 
ir prasmingas gyvenimas. 
Ir šią akimirką visų jūsų 
širdyse tarsiį aidas taip pat 
skambą lakštingalos žo
džiais: “Dainuok, širdie,

Kasmet Tarybų Lietuvoje rengiamos plataus vartojimo 
gaminių mugės. Jų metu pramonės Įmonės sudaro sutartis 
su prekybinėmis organizacijomis. Mugės padeda geriau iš

Sauja žiežirbų
Kas šiandien dedasi pas 

mus politikoj, tai tiesiog ne
galima suprasti: pakvaiši
mas, ar dar blogiau?' Mi
chael A. Musmanno, kuris 
sėdi Pennsylvanijos valsti
jos teisėjo suole, užsimanė, 
patapti senatoriumi. Bet 
atsirado oponentė — Gene
vieve Blatt, kuri nominaci- 
niuose balsavimuose gavo 
didžiumą balsų. Betgi Mus
manno užsispyrė jai nenusi
leisti.

Buvo skaityti ir persekai- 
tyti balsai, net ir teįsman 
atsidūrė, bet vis surado, 
kad Blatt gavo didžiumą 
balsų, ir gana! Betgi ma- 
kartinis demokratas 
dar kartą reikalauja, kad 
teismas patikrintų balsų 
suskaitymą. Ar ne juokin
ga? Ne tik juokinga, bet 
šlykštu!

Aną dieną Drew Pearson 
labai taikliai savo kolumnoj 
parašė apie mūsų guberna
torių poną Scrantoną. Vie
nok, aš manau, Pearsonas 
daro klaidą sakydamas, kad j 
ponas Scrantonas, negavęs į 
nominacijos prezidento kan-; 
didatūrai, politikoj dings, 
lyg tas jūrų gyvūnėlis ban
gos išmestas į smėlį. Scran
tonas yra pasinešęs politi
koj aukštai skristi ir jis 
taip greitai nenuleis savo 
sparnelių . O rėmėjų jis tu
ri. Juk neveltui išleido 
$750,000 jis savai kampani
jai. Nelaimėjęs dabar, jis 
nenuleis sparnelių ant visa
dos. Ir nors jis ir nelai
mė j o kandidatūros prezi
dento vietai, tačiau buria 
visas jėgas už Goldwaterį.

•

Kažin ar kietosios ang
lies mainieriai, Lojo unijos 
distrikto, neparodys savo 
valios ir galios? Štai artė
ja rinkimai UMWA Lojo 
distrikto prezidento, kuriuo 
jau daug metų yra August 
J. Lippi, visaip nusišmuge- 
liavęs ir dviem prasižengi-, 
mais yra nuteistas. Žino
ma, prisisamdęs advokatų, 
jis ieško visokių būdų išsi
sukti nuo kalėjimo baus
mės. Gi aukštieji mainierių 
unijos viršininkai, nors se
niai turėjo šį pašalinti iš 
distrikto prezidento vietos 
ir iš mainierių unijos, bet 
to nepadarė.. Dabar yra to
ji proga eiliniams mainie- 
riams. Broliai mainieriai, 
sukruskite!

Daug kas mano, kad Gold
wateris nelaimės preziden
tinių rinkimų — nebus iš
rinktas prezidentu. Nerei
kia perdaug žavėtis opti
mizmu. Visokie reakcionie
riai lenda iš .visų plyšių ir 
buriasi už birčistų kandi
datą. Tad reikia visiems 
budėti, nesnausti! Nes, jei 
Goldwateris taptų prezi-

tirti prekių paklausą gyventojų tarpe, plėsti asortimentą.
Nuotraukoje: 1964 metų respublikinė plataus vartoji

mo gaminių mugė Vilniuje. Didmeninės bazės “Lietkultpre- 
kyba” prekių žinovė F. Šermanienė ir Vilniaus žaislų fabriko 
“Vienybė” technologė J. Jakubauskaitė atrenka užpirkimui 
žaislus. Šie žaislai turi didelę paklausą Vokietijoje, JAV, 
liaudies demokratijos šalyse. 

, .......... .....---------------------------------- -

Iškilmės Kuboje
KUBOS SANTIAGO. — 

VII. 27. TASS-o koresp.R. 
Kniazevas praneša:

Orientės provincijos sos
tinė kartu su šalimi vakar 
paminėjo vienuoliktąsias 
nemirtingo Monkado did- 
vyrių žygdarbio metines. 
Šventinės iškilmės čia pra
sidėjo dar šeštadienį—spe
cialiu revoliucinės vyriau
sybės nutarimu liepos 25 d. 
Santiage buvo nedarbo 
diena. Dešimtys tūkstančių 
žmonių susirinko erdviose 
sporto miestelio stadiono 
tribūnose. Ovacijų banga 
nusirito per stadioną, kai 
vyriausybės ložėje pasirodė 
Fidelis Kastro, Osvaldas, 
Dortikas ir kiti Vieningo
sios socialistinės revoliuci
jos partijos ir Kubos revo
liucijos vyriausybės vado
vai.

Tribūnose — atvykusios Į 
šventę daugelio pasaulio 
šalių delegacijos, taip pat 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja su Azerbaidžano KP CK 
pirmuoju sekretoriumi V. 
Achundovu priešakyje, di
plomatinio korpuso nariai.

Lygiai 10 valandą prasi
dėjo sportininkų festivalis. 
Jame dalyvavo daugiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
žmonių. Vakare visas mies
tas dainavo ir šoko. Visą 
naktį skambėjo liaudies me
lodijos.

O sekmadienį auštant, tą 
pačią valandą, kai prieš 
vienuolika metų Fidelio 
Kastro vadovaujamas drą
suolių būrys pradėjo štur
muoti Monkadą, viršum 
miesto nuaidėjo saliuto sal
vės. Jos tapo signalu vėl 
“šturmuoti” Monkadą, šį 
kartą simboliškai. Šioje
“atakoje” dalyvavo atvykę i 
į Santiagą iš visų šalies 
provincijų jaunuoliai ir 
jaunuolės iš “jaunimo vilk
stinės”.

Bet pagrindinė visaliau
dinių iškilmių dalis įvyko 
vėliau. 3 valandą dienos 
didžiulės žmonių masės iš 
visų Santjago dalių patrau
kė į šiaurinį miesto pakraš
tį-

Didelėje aikštėje prie 
sporto miestelio įvyko ma- 
■ *------- ■ -------
dentu, tai būtų nelaimė ne 
tik mūsų šaliai, bet ir vi
sam pasauliui. Veikiausiai 

. visi susviltume niuklinių 
bonibų liepsnose. O pirmiau
siai pensininkai netektų 
pensijų ir atsidurtų bado 
nasruose, nes Goldwateris 
tai ne kartą yra pareiškęs.

L Vienužis

sinis šimtu tūkstančiu San
tiago ir visos Orientės pro
vincijos darbo žmonių mi
tingas. Žymiai anksčiau, 
negu prasidėjo mitingas, 
didžiuliame plote susirinko 
daugiau kaip 300 tūkstan
čių žmonių. Tribūnose — 
daug svečių iš užsienio, Ku
bos visuomenės atstovai.

Mitinge pasakė kalbą 
prieš 11 metų atakavusių 
Monkado kareivines drą
suolių grupės vadovas, so
cialistinės Kubos vadas.

Vienuoliktųjų Monkado 
kareivinių šturmavimo me
tinių dieną, pareiškė Kas
tro, mes galime pasakyti, 
kdd mūsų reikalai klostosi 
gerai, kad mums atsiveria 
puikios perspektyvos. Mes 
įsitikinę patraukiamąja re
voliucijos jėga, mes dar la
biau sustiprėjo me.

Savo kalboje Fidelis Kas
tro nuodugniai išnagrinėjo 
Kubos vidaus ir užsienio 
politiką. Kalbėdamas apie 
santykius su JAV, minist
ras pirmininkas pabrėžė, 
kad Kuba nori gerinti san
tykius su šia- šalimi. Ta
čiau, pabrėžė jis, Kuba gy
vena ir be diplomatinių 
santykių su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Fidelis Kastro taip pat 
pažymėjo, kad Jungtinių > 
Valstijų įtaka silpnėja dau
gelyje šalių, taip pat ir Eu
ropos šalyse, kurios nebe
nori aklai sekti jų politiką. 
Revoliucinės vyriausybės 
vadovas pareiškė, kad rei
kia vystyti plačią prekybą 
su Vakarų Europos šalimis.

Mes suinteresuoti, kad 
būtų taika, toliau pasako 
ministras pirmininkas. Bet, 
jeigu bus toliau vykdomos 
provokacijos amerikiečių 
Gvantanamo karo laivyno 
bazės rajone, Kuba atsa
kys “šūviu į šūvį”. Fidelis 
Kastro pabrėžė, kad provo
kacinė Amerikos “pasiutė
lių” politika Gvantanamo 
bazėje gali sukelti rimtų 
padarinių taikai.

Mitingo dalyviai vienin
gai priėmė “Kubos Santia
go deklaraciją”, kurioje 
griežtai atmetamas ciniš
kas “kreipimasis į Kubos 
liaudį”, Jungtinių Valstijų 
primestas ką tik Vašingto
ne pasibaigusiam Amerikos 
valstybių organizacijos ša
lių užsienio reikalų minis
trų pasitarimui. Kubiečių 
tauta rūsčiai pasmerkė šios 
naujos provokacijos prieš 
Laisvės sala autorius.

ELTA
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Iš Moriso Torezo gyvenimo Pranas Stiklius

Drauge su tautiečiais iš JAVŽemiau telpąs raštas yra paimtas iš 
knygos “Morisas Torezas—Liaudies sū
nus/’ išleistos 1962 m. Vilniuj. Tai To
rezo autobiografija. Išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla. Į lietuvių 
kalbą vertė D. Todesas. Tai knyga apie 
įžymųjį Prancūzijos komunistų vadovą, 
kovotoją už liaudies reikalus, už taiką ir 
laisvę. Morisas Torezas (Maurice Tho
rez) mirė liepos 11 d. tarybiniame lai
ve Istanbulio uoste, Turkijoje.—Red.

< —:—
Kai aš prisimenu savo vaikystę, man 

šachtininko (angliakasio) sūnui ir anū
kui, visuomet iškyla prieš akis sunkus 
darbo žmogaus gyvenimas, kuriame daug 
vargo ir maža džiaugsmo. Niūri šach
tininkų gyvenvietė, šachtų link nusidrie
kusi virtinė angliakasių, nukamuotų 
įtempto darbo šimtų metrų gilumoje, ir 
tik retkarčiais — pasilinksminimai mu
gėje akordeonas, nuvalkiotų dainelių < 
kupletai.

Šiame vienodame ir blausiame fone 
itin ryškiai išsiskiria vienas kraupus 
vaizdas: juodi arba žali brezentai su 
tamsiomis dėmėmis, paprasti nedažyti 
karstai, ilgomis eilėmis išrikiuoti pašiū
rėse. Aš regiu vyrus, moteris ir vaikus 
—jie bėga čionai iš visų pusių, grūdasi, 
stumdosi, nueina ir grįžta, trypčioja vie
toje. Triukšmaujanti minia veržiasi prie 
durų, bet jas saugo žandarai...

Toliau mano prisiminimai darosi nuo
seklesni, praeities vaizdai bei spalvos— 
ryškesni ir gyvesni. Man greit sukaks 
šešeri metai,—esu gimęs beveik kartu 
su mūsų šimtmečiu—1900 metų balan
džio 28 dieną.

... Diena kaip ir visos. Aš žaidžiu gat
vėje su kitais mūsų gyvenvietės berniu
kais. Staiga mūsų dėmesį patraukia 
duslus dundesys, tolimas trepsėjimas, 
medinių klumpių bildėjimas grindiniu. 
Taip smagu lėkti šuoliais, lenkti uždu
susius senius, kūdikiais nešinas moteris. 
Girdžiu šaukiant:

—Tai kurjere! Merikuro šachtoje! 
Šimtai žuvusių!

Taip lėkiau aš 1906 metų kovo 10 die
ną per ledinį rūką tokiu greičiu, kokiu 
tik begalėjo mane panešti vaiko kojytės, 
ir nubėgau septynis kilometrus Lano ke
liu—nuo Nuajel-Godo iki Merikuro gy
venviečių. Šachtininkai iš aplinkinių 
kaimų, metę darbą, kartu su moterimis 
ir vaikais bėgo netvarkinga minia, šūk- 
čiodami vienas kitą, stumdydamiesi bai
siame sąmyšyje, tarytum besitraukianti 
sutriušiknta armija, kurią jau užgulė 
mirties šešėlis.

Merikure iš pradžių nieko nemačiau. 
Žmonių srautas atsimušė į aukštas gele- 

' žines grotas ilgoje mūro sienoje. Už 
grotų lakstė susirūpinę, juodai apsiren
gę šalmuoti žmonės, apsikarstę kažko
kiais keistais aparatais. Tolumoje pro 
rūką dunksnojo šachtos keltuvas, jo 
skriemuliai nejudėjo. Vaizdas atrodė 
dar niūresnis todėl, kad oras buvo per
sisunkęs šlapių suodžių degėsių, dūmų 
kvapo. Minioje kilo verksmas, griaudėjo 
prakeikimai. Klykė susivėlusios mote
rys, minia bruzdėjo. Kažkas šaukė, kad 
reikia išlaužti grotas. Staiga tartum iš 
po žemių išdygo žandarai ir pavarė sa
vo arklius į minią.

Bet minia vis gausėjo ir nesitraukė nė 
pėdos. Iš visų pusių skardėjo šauksmai:

-—Sakykit mums tiesą! Sakykit, kas 
atsitiko... Leiskit mums pažiūrėti... 
Leiskit įeiti...

—Mano vyras apačioje...
—Mano vaikai apačioje...
—Visi maniškiai apačioje...
Prisimenu-, kaip mes, vaikai, traukė

me paskiau atgal į mūsų gyvenvietę, iš
vargę ir prislėgti, ir dar ilgai po to ne- 
žaidėme ir nesiginčijome...

Sekančiomis dienomis aš vėl vaikščio
jau į Merikurą. Ten visus zujo žanda
rai. Visi gyventojai nešiojo gedulą. 
Gatvėje prie namų verkdami stoviniavo 
žmonės, vaikai glaudėsi prie motinų, 
gretimuose kaimuose — Salomine, Bili- 
Montinji—tas pats vaizdas. Pašiūrėse 
visur buvo skubiai įrengtos laikinos kop
lyčios. Žmonės su dėkingumu kalbėjo 
apie gelbėjimo komandas, atvykusias iš 
Vestfalijos.

O paskui atėjo diena, kai sningant 
keliu traukė ilga, liūdna procesija: ne
laimingąsias aukas lydėjo į kapus.

Baisi katastrofa sujudino visą šalį. Se
niai jau “juodoji liaudis”—šachtininkai 
—murmėjo dėl elgetiško darbo užmo
kesčio, dėl pernelyg sunkių darbo są
lygų, dėl nepakankamų saugumo prie
monių. Kaupėsi rūstybė prieš šachtų

savininkų kompanijas. Jų pelnui padi
dinti tūkstantis trys šimtai darbininkų 
žuvo baisia mirtimi šachtos gilumoj. Vos 
spėjus palaidoti žuvusius, nepasotinama 
kompanija ėmė reikalauti, kad jų vie
ton būtų pasiųsti kiti: jai buvo reika
lingos naujos aukos. Neviltis ir pasipik
tinimas kaupėsi gyvenvietėse, ir paga- 
lau tie, kurie liko gyvi, vieningai stojo 
į kovą. Prasidėjo streikas.

Tai buvo tikras darbininkų armijos 
žygis į šachtų rajoną.

Kaimuose, sodybose rinkosi šachtinin
kų grupės. Keliais žygiavo ilgos de
monstrantų kolonos. Tai jau nebebuvo 
panašu į beprotišką kovo 10 dienos są
myšį: rūstūs, paniurę žmonės visu balsu 
reiškė savo pasipiktinimą arba su šird
gėla minėjo tuos, kurie miegojo kapuose 
amžinu miegu.

Viena tokių demonstracijų su raudona 
vėliava priešakyje susidūrė su žandarais 
Henen-Ljetaro kelyje. Tą dieną mano 
motina išsirengė į miestą ir pasiėmė su 
savimi mane, mano sesutę ir brolį. Mes 
ėjome kartu su kolona. Bet štai prieki
nės gretos staiga sustojo, iš ten pasi
girdo šauksmai, švilpimas, minia sujudo, 
ir žmonės ėmė sklaidytis į šalis. De
monstrantus puolė žandarai. Aš pasime
čiau su motina, pakliuvau į bendrą srau
tą, prapuoliau ir tik mačiau, kaip virš 
manęs šmėkščioja didžiuliai arklui šešė
liai.

Pagaliau man pavyko atsikelti ir pasi
slėpti kažkokių durų angoje. Milžiniško 
ūgio raitas žandaras, mosuodamas kar
du, pavarė savo arklį į grupę demonst
rantų. Kai kurie streikininkai griebė 
žandarų arkliams už kamanų, kiti smu
ko į kiemus, o tolumoje kareiviai, at
kišę durtuvus, rikiavosi viena linija, mė
lyna ir raudona, lygiai kaip paveiksle, 
kurį mačiau pas senelį ir kuris vaizdavo 
Furmi skerdynes... 1

Visą tą dieną žandarų patruliai vaikš
čiojo po mūsų kaimą, akiplėšiškai žvilg
čiodami į langus. Mano motina užtraukė 
užuolaidėles. Mes sėdėjome tamsoje ir 
klausėmės kardų žvangėjimo gatvėje.

Daug demonstrantų buvo suimta, ki- , 
ti—sužeisti.

Streikas tęsėsi beveik du mėnesius — 
tiksliau sakant, 52 dienas. Du mėnesiai 
baisaus skurdo ir nepriteklių, du 
mėnesiai kančių 'ir rūstybės. Toksai 
jau šachtininkų likimas: vargi
nantis darbas, luošybė, griūtys, sprogs
tamosios dujos. O kai skurdo nuka
muoti žmonės ima garsiai skųs
tis savo sunkia dalia, bematant atsiun
čiama ginkluotoji jėga, kad juos “atves
tų į protą.”

Streiko metu mano senelis, Klemanas 
Bodri, darbavosi, negailėdamas savo jė
gų. Tai buvo senas darbininkas akty
vistas, pačią pirmąją dieną įstojęs į Balji 
suorganizuotą profesinę sąjungą. Aš mė
gau jo klausytis. Jis pasakodavo man 
savo gyvenimo ir kovų istoriją. . Įstabus 
gyvenimas! Jis beveik visas praslinko 
šachtų tamsoje, bet buvo šviesesnis ir 
saulėtesnis negu daugelio kitų įmonių, 
kurie pragyveno savo amžių dienos švie
soje. Jį skaidrino aistringas atsidavimas 
savo sąjungai ir darbininkų klasei. Vis 
nauji ir nauji senelio pasakojimai apie 
streikus, mūšius ir aktyvią veiklą, apie 
atkaklų priešinimąsi rūdynų ir gamyklų 
savininkams, žandarams bei kareiviams, 
entuziazmo kupini jo prisiminimai, ku
riuose it šlamančios vėliavos pleveno 
Balji ir Žiulio Gedo vardai,'—štai kas 
subrandino mane anksčiau negu mano 
metai! (Bus daugiau)

1 1891 metais Furmi mieste (Noro departa
mente) vyriausybes siųsta kariuomenė žvėriškai su
šaudė darbininkų Gegužės Pirmosios demonstraci
ją. (Redakcijos pastaba.)

TURISTŲ DAINA
Virš pievų gena rūką 
Saulutės spinduliai.
Sveiki, gimti kolūkiai, 
Nežinomi keliai.

Sveiki, miškai, šileliai 
Ir upių kaspinai.
Sveiki, gėlių darželiai,
Raudoni putinai.

Sveiki, kalnai, kalneliai,
Melsvieji ežerai,
Greit visą gimtą šalį 
Pažinsime gerai.

Kur mes jauni nuklystum, 
Ten dainos lydi' mus.
Kiek daug jėgų ir ryžto 
Parnešim j namus!

J. Drazdauskas

Sužinojęs, kad į Kauną 
atvyko grupė mūsų tautie
čių iš Amerikos, tarp kurių 
yra ir mano senas bičiulis 
Justas Misevičia, tuojau 
nuskubėjau į Lietuvos vieš
butį, kuriame jie apsistoję. 
Čia radau visus jau pasi
ruošusius važiuoti aplanky
ti Kauno didžiąją klinikinę 
ligoninę. Mane pakvietė čia 
ateiti po pietų, kai svečiai 
važiuos pasižiūrėti Kauno 
marių ir tenai, patogiai sė
dėdami laive, imes galėsią 
laisvai ir ramiai pasikalbė
ti.

Pasirodo, sve č i a m s iš 
Amerikos pas mus nuobo
džiauti netenka. Jie kasdien 
po du kartus, rytą ir po
piet, išvyksta lankyti žy
mesnes miesto vietas, o va
kare dar nueina į operą, ba
letą ar šiaip kokį pobūvį, 
surengtą jiems pagerbti.
Kaune dideli pasikeitimai
Nors pastoviai gyvenu 

Kaune, bet nesuspėju sekti 
visų pasikeitimų bei naujo
vių, kurios ne metais, bet 
dienom keičia to miesto vei
dą. Dėl to mielai pasinau
dojau kvietimu prisidėti 
prie iškylaujančių draugų 
iš Čikagos. Tuo būdu man 
teko drauge su svečiais pa
važinėti po naująjį mikro
rajoną prie Tunelio gatvės, 
pamatyti naujai statomą 
milžinišką dirbtinio pluošto 
gamyklą, naujas gatves su 
namais, dvi mokyklas ir du 
vaikų darželius. Visa tai 
pastatyta per paskutiniuo
sius 3—4 metus ir atiduota 
naudojimui arba praeitų 
metų pabaigoje, arba šių 
metų pradžioje.

Štai, važ i u o j a m tarp 
stambių namų blokų dar 
nebaigtom statyti gatvėm 
ir sustojam prie vidurinės 
mokyklos Nr. 21, kuri tapo 
atidaryta šių metų sausio 
mėnesyje ir suėmė į savo 
erdvias patalpas apie pus
antro tūkstančio mokslei
vių. Jie dabar atostogose, 
ir mus pasitinka čia budin
tieji mokytojai, kurie mus 
vedžioja erdviais korido
riais, rodo klases, .atskirų 
mokslo šakų kabinetus, kaip 
gamtininkų, matemati k ų, 
chemikų, svetimų kalbų ir 
t. t., o taip pat iškilmių ir 
sporto sales. Viskas aprū
pinta gerais įrengimais, pa
togiais baldais, pagamin
tais mūsų fabrikuose.

Pati mokykla pastatyta 
pagal mūsų jaunųjų archi
tektų projektą, panaudo
jant paskutinius statybinės 
technikos x pasiekimus bei 
naujoves. Mums čia sako, 
kad iki šiol mūsų respubli
koje esančios tik dvi tokio 
tipo mokyklos ■— viena čia, 
antroji Elektrėnuose. Tei
sybė, dabar daug yra pasta
tytų naujų mokyklų Kaune, 
stebinančių savo apimtimi 
ir naujovėmis, bet šioji tai 
tikras stebuklas.

Į mūsų, pastabą, kad gat
vėse nematyt vaikų, moky
tojai atsako, jog visi vaikai 
iš jų mokyklos dabar sto
vyklauja tam tyčia įrengto
se vaikų vasaros stovyklose, 
esančiose gražiausiose ir 
sveikatingiausiose Lietu- 
vos vietose — pušynuose 
prie ežerų, upių arba pajū
riuose.

, Mes dar mėginom užeiti į 
netoliese nuo šios mokyklos 
esantį vaikų darželį-lopše- 
lį, bet pataikėm per pačią 
poilsio valandą ir galėjom 
tik pro tyliai pravertų durų 
plyšelį pamatyti baltose lo
vytėse miegančius vaiku
čius. ■

Hidroelektrine stotis ir 
laivas “Raketa”

Prisiartinę prie Kauno 
marių, sustojom pasižiūrėti 
išgarsėjusios Kauno hidro
elektrinės. Ir kad tu čia 
žmogus kažin koks gudrus 
bebūtum, gali žiūrėt nežiū
rėjęs, vistiek mažai ką te
supras!. Aplinkui lyg koks 
miskas stulpų, apraizgytų 
storomis vielomis, o viduje 
didžiulės salės, prigriozdin- 
tos kažkokių prietaisų su 
mygtukais, apie kuriuos 
triūsia pora žmonių.

Beveik viskas, kas pa
traukia' dėmesį, tai vienoje 
salėje, tikriau sakant, tos 
salės grindyse smarkiai be
sisuką keturi skrituliai, pa
našūs į dideles girnas, kurie 
savo tyliu ūžesiu raminan
čiai veikia žmogaus nervus. 
Sako, kad tai esančios tur
binos, kurias suka Nemuno 
vandenys ir tuo būdu ga
mina elektrą.

Palaipioję įvairiais, laip
tais žemyn, ir aukštyn, at
seit, apžiūrėję hidroelektri
nės vidų, išlipom į viršų, 
kur važinėja per Nemuną 
miesto autobusai ir kitoks 
transportas, o be to dar vie
name šone tiesiami geležin
kelio bėgiai. Sako, jais bus 
leidžiami traukiniai, ku
riems nebūtina sustoti Kau
no stotyje. Tuo būdu bus 
sutrumpintas jų kelias ir jie 
neužgriozdins Kauno sto
ties.
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Nuo čia nebetoli į uostą, 
prie kurio krantinės susto
ja turistiniai laivai. Bet ir 
čia naujovė. Mes plauksim 
greituoju laivu, vadinamu 
“Raketa.” Kai aš čia buvau 
prieš dvejus metus, jo dar 
nebuvo. Jis gali plaukti ne
girdėtu greičiu—septynias
dešimt kilometrų per valan
dą ir dėlto ant jo denio iš
eiti neleidžiama, sako, gali 
vėjas nunešti.

Laive sėdėjom su . Justu 
Misevičia ir bešnekučiuoda
mi nė nepajutom, kaip lai
vas sustojo prie kranto Birš
tone. Belipdami iš laivo, 
krante pamatėm būrį išsiri
kiavusių pionierių, atėjusių 
pasitikti svečius ir juos pa
sveikinti. Savo įspūdingu 
sveikinimu ir jautriais žo
džiais jie labai sujaudino 
svečius, be to, dar juos ap- 
dabino puokštėmis gėlių, 
surinktų Nemuno šlaituose.

Pasivaikščioję po Biršto
no parką ir atsigėrę van
dens iš Vytauto šaltinio, su
grįžom atgal į “Raketą”.

Įdomus pokalbis su 
Justu Misevičia

Draugas Justas išvyko'iš 
Lietuvos į Ameriką prieš 
penkiasdešimt su kaupu 
metiį. Savo Tėvynę jis pali
ko ne iš geros valios, o tik 
kad išsisuktų nuo caro žan
darų. Su juo mes išsisky
rėm būdami dar visai jauni, 
dėl to dabar mums buvo 
apie ką kalbėtis.

Svečias labai įdomiai pa
sakojo apie pažangiųjų lie
tuvių veiklą Čikagoje, apie 
“Vilnies” dienraštį ir spau
stuvę, apie “Mildą” ir jos 
poveikį lietuvių išeivių gy
venime. Jis sakė, kad išei
vių visuomeninėje veikloje 
daugiau pasireiškia ne jau
ninimas, o senesnioji karta. 
Senosios kartos žmonėms 
išmirštant, miršta ir jų su
kurtos organizacijos.

Kaip pavyzdį svečias pa
pasakojo, kaip 1912 metais 
Čikagoje buvo x nupirktas 
sklypas žemės ir įsteigtos 
laisvosios lietuvių kapinės. 
Tais pačiais metais jose bu
vo palaidotas tik vienas nu

mirėlis, o dabar tenai palai
dotųjų skaičius siekia še
šiasdešimt tūkstančių. Tai 
tik vienoje Čikagoje, o kur 
dar kiti miestai ir kitos ka
pinės! Jaunimas dažnai nu
eina kitais keliais ir išretė
jusias gretas nepapildo, tuo 
būdu pasitraukusių iš gyve-, 
nimo senųjų veikėjų pozici
jos lieka neužimtos.

Į mano klausimą, kaip te
nai vadinamieji dipukai re
aguoja į kultūrinį pakilimą 
Tarybų Lietuvoje, į jos di
delius laimėjimus sporto, o 
ypatingai tautinio meno 
srityje, kaip jie atsiliepia 
apie jų apleistos Tėvynės 
suklestėjimą ir ar jų galvo
senoje nežymu kurių nors 
pasikeitimų į gerąją pusę, 
draugas Justas atsakė:

— Mūsų dipukai dau- 
gumoje užsirišę akis ir 
už s iki šę ausis, jie nie
ko nenori nei girdėti, nei 
žinoti apie tai, kas gero da
bar vyksta jų Tėvynėje. 
Jeigu dar jie ko trokšta da
bartinei Lietuvai, tai tik 
pražūties. Iš jų elgesio at
rodo, kad ir ateityje jie ne
pasikeis, o iki pat savo ga
lo liks tokie, kokie buvo.

Aplankome Kauno 13-ją 
vidurinę mokyklą

Grįždami iš pasivažinėji
mo “Raketa”, sustojom Pa
nemunėje prie mokyklos 
Nr. 13. Mokyklos rūmai la
bai įspūdingi ir gražūs, sta
tyba užbaigta prieš porą 
metų ir jau antri metai čia 
mokosi virš dvylikos šimtų 
moksleivių.

Panemuniečiai sako, kad 
pirmiau čia pats svarbiau
sias pastatas buvo bažny,- 
čia, o dabar ji tą garbę tu
rėjo užleisti naujai mokyk
lai, kuri tarp senųjų Pane
munės lūšnų sušvito, kaip 
saulė. Ir tikrai, dabar šalia 
jos stovinti senoji bažnyčia 
atrodo lyg menka pašiūrė.

Šioje mokykloje labai ge
rai veikia įvairūs lavinimo
si rateliai, o ypatingai auk
štai stovi sportas ir meno 
saviveikla. Į moksleivių dai
nų šventę, kuri įvyko šių 
metų birželio mėn. Vilniuje, 
iš šios mokyklos buvo pa
siųsta net 450 moksleivių— 
dainininkų, muzikantų ir 
šokėjų.

Vyresniųjų klasių moki
niai, šalia mokslo pačioje 
mokykloje, eina į medžio 
apdirbimo kombinatą prak
tikos darbams. Ten jiems, 
kaip nepilnamečiams, lei
džiama dirbti ne daugiau 
keturių valandų per dieną. 
Anksčiau dalis mokinių bu
vo leidžiami praktikos dar
bams ir į spaustuvę, bet da
bar tai valdžia uždraudė, 
kad spaustuvės dulkės ne
pakenktų vaikų sveikatai.

Man, išdirbusiam spaus
tuvėse apie 40 metų, buvo 
įdomu išgirsti tokią naujie
ną. Varge tu mano, kaip 
aš tiems mokiniams turė
čiau pavydėti, kadangi pats, 
būdamas tik dvylikos metų 
amžiaus^ nuėjau dirbti į 
sapustuvę ir tenai, neskai- 
ant 10 valandų darbo die
nos, dar tekdavo dirbti kas
dien po 5-8 valandas virš
valandžių.

Vaikų darželis x 
Birutes gatvėje

Linksmi ir smagūs vaiku
čiai, aprėdyti tautiniais dra
bužiais, mus pasitinka gat
vėje ir visur apdalina gė
lių puokštėm, kiekvienam 
prisega tautiniais raštais 
išaustas juosteles, ima už 
rankų ir tempia pas save į 
vidų. Erdvioje žaidimų sa
lėje jie mus sodina į ma
žučiukes kėdes, o patys sto
ja į ratą, deklamuoja eilė

4 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 7, 1964

raščius ir dainuoja daine
les, šoka ratelį.

Mergytės ir berniukai čia 
labai dailiai atrodo, puikiai 
išauklėti, švarūs, mandftA 
gūs, draugiški, bet taip pat 
ir drausmingi.

Neužmirštamai - įsimenan
tį įspūdį padarė visiems jų 
pašoktas suktinis. Apreng
tos įvairių spalvų tautiniais 
raštais išmargintais pla
čiais sijonėliais, žiursteliais 
ir palaidinukėm 4-5 metų 
mergytės su tokiais pat 
“kavalieriais,” susik a b i n ę 
poromis, sukasi dideliu ratu 
po salę, kur reikia grakščiai 
trepteldami mažomis kojy
tėmis pagal fortepijono 
garsų ritmą. Visų veidukai 
įraudę, papuošti vaikiška 
šypsenėle bei susirūpinimų^ 
kad išlaikyti šokio darnu
mą ir tvarką, kad nesuklys
ti šokant.

Pagaliau įvyko kaž kas 
netikėto: visi šokėjai apspi
to svečius ir juos už rankų 
sugavę ištempė į ratelį 
drauge pašokti. Susiėmę w 
rankų dideli ir maži šokom, 
dainavom pliaukšėdami del
nais ir rodydami, kaip 
aguonėles sėja, kaip jos au
ga ir t. t.

Pora valandų, praleistų 
šioje mažųjų karalijoje, 
praėjo lyg pasakoje, lyg 
sapne.

Taip žavingai man praė
jo vienas pusdienis, praleis
tas drauge su tautiečiais iš 
Amerikos, atvykusiais pasiA 
svečiuoti į Kauną.
Kaunas, 1964. VII. 22

Lowell, Mass.
Kaimyniškame North 

Chelmsf or de M i k u 1 i a i, 
“Laisvės” skaitytojai” ir 
rėmėjai, ilgai gyveno. Te^ 
išaugino savo šeimą, susi
laukė anūkų. Dukrai pasta
tė naują stubą, o savo per
rašė anūkui, gi patys persi
kėlė gyventi į Nashua, N. 
H. Linkime Mik u 1 i a m s 
daug laimių naujoje vieto
je.

Į “Laisvės” pikniką, ku-x 
ris įvyko liepos 4—5 dieno
mis, Montelloje, Lowellio ir 
Nashua draugai buvo suor
ganizavę busą. Bet “Lais
vėje” (liepos 10-os d.) buvo 
parašyta, būk busą organi
zavo Nashua ir Lawrenc^ 
Nežinau, kieno buvo klai
da, bet ją atitaisau, kad bu
są organizavo Nashua ir 
Liwellio lietuviai. Bušo or
ganizavimui daug dirbo U. 
Barauskienė, bet pati nega
lėjo dalyvauti, nes pirm to 
turėję nelaimę — susilaužė 
ranką. Girdėjau, kad jau 
sveiksta. Linkiu pilnai pa
sveikti.

Visur įvyksta nemalonu
mų. Liepos 12 d. iš Water
town atvyko jauna mergi
na, apie 17—18 metų am
žiaus, pas savo giminėj 
Dieną pasisvečiavus, 9 val.>j 
vakaro nuvyko į stotį. Ten* 
piktadaris ją užpuolė, gink
lo pagalba nusivarė į krū
mus, išprievartavo, atėmė 
$5. Mergina turėjo vargo, 
kdl prisišaukė pagalbos.

Kitą dieną policija paga
vo piktadarį. Vedės žmo
gus, apie 40 metų amžiaus, 
turi šešis vaikus. Paleistas 
iki teismo tik po $15,000 
kaucijos.

, J. B. P.

Maskva. — Sulaukęs 82 
metų amžiaus mirė įžymus 
daktaras Vladimiras Vino j 
gradovas. q

Washingtonas. — Birželio 
mėnesį JAV aukso rezervas 
sumažėjo 70 milijonų dole
rių vertės.
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PHILADELPHIA, PA.
Teisėjas Alfred L Taxis, 

$ iš^Montgomery County, už
draudė pasiųsti $12,977 pa
likimą Roman Demitrenko, 
kuris mirė 1962 metų gruo
džio mėnesį nepalikdamas 
testamento, į Tarybų Są
jungą. Harold K. Kribel, iš 
Norristown, palikimo vyk
dytojas, sako, kad jisai ga
vo nuo Romano sesers laiš
ką iš Tarybų Sąjungos, pra
šantį pinigus prisiųsti jai. 
Pinigai atiduoti į valstijos 
iždą. 

*
Mūsų valstijos guberna

torius Scrantonas kilo auk
štai, nusileido žemai. Virš 
mėnesio vedama kampani
ją sakoma, lėšavo $500,000.

Valstijos legijono suva
žiavime, po 90 minučių dis
kusijų, dauguma pasisakė 
prieš tyrinėjimą mokytojų 
apie komunizmą.< -----

Pennsylvania Women’s In
ternal. League for Peace 
and Freedom liepos 18 d. 
suruošė demonstraciją prie 
Nepriklausomybės svetai
nės su iškabomis, kad būtų 
apsaugomi civilinių laisvių 
darbininkai Mississippi val
stijoje. Surinkta parašų po 
peticija. Demonstracija bu
vo sėkminga.

4 Pennsylvanijos policijos 
susivienijimo 51 suvažiavi
mas įvyko liepos 26-29 die
nomis Sheraton viešbutyje 
Philadelphijojė. Dalyvavo 
700 policijos viršininkų.

Philadelphietis Nym a n 
Įlmstead Forain, 80 metų, 
dviračiu iš New Yorko pa
siekė San Francisco, Calif., 
sako, darydamas 25 mylias 
į dieną. Jis sako, kad jam 
kelionė lėšaVo $750. Repor
teriam pasakė, jog pasiten
kinęs kelione, daug matęs.

Worcester, Mass.Worcester, Mass.

RUDENINIS SPAUDOS PIKNIKAS
PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGPIŪČIO 16 AUGUST PRADŽIA I P. M.
OLYMPIA PARKE, SHREWSBURY, MASS.

Dirvelis, akompanistasOna DirvelieneJonas Sabaliauskas

Šis piknikas bus vienas iš šauniausių, nes visame parke

— Dainuos —
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS, WORCESTERIO AIDO 

DUETISTAI ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS 

čia galėsite smagiai pasišokti prie

Garsaus Olympia Parko Marijonos ir Antano Orkestro
Kviečiame visą plačiąją visuomenę dalyvauti šiame piknike, linksmai laiką praleisti.

skambės dainos.

CHORAS ir PAGARSĖJĘ

Morris Malmignati, iš 
Wholesale and Department 
krautuvių unijos, AFL-CIO, 
sako, kad Kemiline darmi- 
ninkai reikalauja sumokėti 
dviejų savaičių vakacijų 
užmokestį. Sako: nebuvo 
sumokama kompensacijos, 
Blue Cross ir Blue Shield 
mokestys. Unija sako, kad 
kompanija sulaikė išdirbys- 
tę, paskelbdama lokautą. 
Šerifas sako, dirbtuvė ant 
pardavimo. Kompanija tyli.

N A AC P Philadelphij o s 
skyrius organizuos negrus 
ir kitus piliečius nebalsuoti 
už Goldwaterį prezidento 
vietai lapkričio rinkimuose.

Boeing kompanijos Ver- 
tol Divizijos 5,000 darbinin
kų nebuvo pasitenkinę, kad 
kompanija sulaikė duoda
mus kalakutus kalėdų šven
tėmis, kuomet praeit y j e 
duodavo. Reikalas pasiekė 
teismą. Teisėjas Allan K. 
patvarkė, kad kompanijos 
su unija kontraktas nenu
sako kalakutų davimo, ir to
dėl kompanija neprasižen
gė, sulaikydama.

Harrisburge valstijos po
licijos komisijonierius Wil
son Purdy, sako, valstijoje 
piktadarystės padaugėjo 11 
nuošimčių nuo 1962 metų.

67 darbininkai traukia į 
teismą Progress Manufac
turing kompaniją ir unijos 
International Brotherhood 
of Electrical Workers loka
lus 1841-2005, reikalauda
mi 10 milijonų dolerių atly
ginimo.

Darbininkai kaltina kom
paniją, kad jie buvo atleisti 
1958 metais už kritikavimą 
kompanijos. Reikalav i m ą 
remia Taft-Hiartley įstaty
mu.

Bristol Township darbi

ninkai gaus uždarbio pakė
limą 10 centų valandai. 
Tai praneša Township ta
ryba ir Transport Workers 
unijos lokalo 285-ojo vice
pirmininkas Andrew J. Ka
elin.

Liepos 22 d. 98 asmenys 
Philadelphijoje gavo pilie
tybės popierius.

Pilietis

Brockton, Mass.
Liepos 29 d. išvažiavo iš 

mūsų miesto “Laisvės” 
skaitytojai Jonas ir Kazi
miera Valugevičiai. Jie 
vyksta į Kalifornijos vals
tiją pas savo sūnų apsigy
venimui. Sakė, kad pakeliui 
New Yorke sustos pas bro
lį ir seserį, o paskui vyks į 
vakarus. Linkiu laimingos 
kelionės, laimių nauj o j e 
vietoje gyventi, gi jeigu ne
patiktų, tai grįžti pas mus, 
mielai lauksime.

Liepos 26 d., Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje, 
įvyko auksinės vestu vės 
Adomo ir Frances Sikors- 
kių. Jas suruošė jų vaikai. 
Svečių buvo arti šimto. 
Maisto ir gėrimo užteko vi
siems, norintiems pasišokti 
grojo Masons orkestras.

Sikorskiai yra pažangūs 
lietuviai. Jie gyveno eilėje 
Mass, valstijos miestų, il
giausiai Hudsone, o dabar 
gyvena Brocktone. Jie už
augino ir aprūpino du sū
nus ir dvi dukras. Vyriau
sias sūnus Stanley gyvena 
Pembroke, Mass., yra aukš
tesnio mokslo mokytojas. 
Linkėtina Sikorskiams svei
katos ir laimių.

George Shimaitis

Londonas. — Numatoma, 
kad 1964 metais Anglijoje 
lankysis 600,000 JAV turis
tų. Jie palieka labai daug 
pinigų.

Hartford, Conn.
Laisvės choras važiuoja 

dainuoti į Worcester, Mass, 
rugpiūčio 16 d. Choras nu
samdė didžiulį busą, tai, 
kurie, norėtumėte važiuoti 
sykiu,— užsisakykite vietą 
buse. Ten įvyksta Naujo
sios Anglijos piknikas-išva- 
žiavimas dėl darbininkiškos 
spaudos.

Mes žinome, kad šiuo lai
ku visur veik visos dirbtu
vės užsidaro dėl “vekeiši- 
nų”, tai, tikimasi, bus žmo
nių iš visos šalies. Gera pro
ga susitikti su daugeliu pa
žįstamų žmonių. Kurie 
draugai ar draugės norėsi
te važiuoti sykiu, tai grei
tai užsisakykite vietas bu
se.

Busas išeis 12 vai. dieną 
nuo 157 Hungerford Stryto, 
Hartford, Conn. Kaina tik 
$2 į abi puses (“round 
trip”).

L. žemajtienė

Staigiai susirgo choristas 
F. Ramanauskas. Buvo iš
vežtas į ligoninę. Rašant 
dar nežinau jo padėties. 
Verkelienė jau seniai serga 
namie, ji yra po daktaro 
priežiūrą. Taipgi garbės 
nariai J. Jackonis ir Gedi
minas, rodosi, yra ligoninė
je. Linkiu visiems greitai 
pasveikti. •_•

Lietuvių moterų klubas 
jau rūpinasi rudeniniais pa
rengimais. Sekm a d i e n į, 
spalio 25 d., jis ruošia pie
tus su menine programa. 
Mūsų rėmėjai, pasižymėkite 
tą dieną ir dalyvaukite.

V. K.

Pekinas. — Kinija pami
nėjo Liaudies armijos įsi- 
steigimo dieną. TSRS Gy
nybos ministras R. Mali- 
novskis prisiuntė sveikini
mą maršalui Lin Pao, Kini
jos Gynybos ministrui.

Waterbury, Conn.
Pakvietimas į pietus

L.L.D. 28 kuopa rengia 
pietus gražiame D r. Stani- 
slovaičio sode, Summit Rd., 
Prospect, Conn. Jie įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 30 
dieną, pradžia 1 vai. dieną. 
Dovana tik $2.50.

Prašome vietinius ir iš 
toliau dalyvauti, nes bus 
proga susitikti senus pažįs
tamus, pasikalbėti, links
mai laiką praleisti. Gi nuo 
parengimo pelnas skiria
mas prakilniam apšvietos 
darbui.

LLD 28 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, rug
piūčio 14 d., 7:30 vai. vaka
ro, 103 Green St. patalpose. 
Prašome narius dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas 

i iš LLD suvažiavimo, taipgi 
turėsime prisirengti prie iš
važiavimo, kurį rengiame 
rugpiūčio 30 dieną.

Klementina Yenkeluniene

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Sulaukus 81 metų mirė 
Frances Markevicz, lenkė, 
bet buvo gerai žinoma tarp 
lietuvių. Niekados neatsisa
kydavo nuo pagalbos pa
žangiems reikalams. Lai 
jai būna lengva žemelė, o 
šeimai reiškiu užuojautą.

Popieriaus gaminimo 
darbininkai, kurie priklau
so unijai, laimėjo reikalavi
mus. Paper Board Co. pasi
rašė su unija kontraktą iš
pildydama darbininkų rei
kalavimus.

East Havene J. Douglas 
iš kalėjimo paliuosavo savo 
sūnų, užstatydamas $500 
kaucijos ir pats tiek pat tu
rėjo užsistatyti kaucijos. 
Mat, pas juos buvo rasta 
vogtų lentų.

Miesto valdžia reikalau
ja, kad graboriai paaiškin
tų, kodėl taip brangiai ima 
už mirusių laidojimą. Mies
to viršininkai sako, kad 
žmogų galima tinkamai pa
laidoti imant nuo $300 iki 
$400.

Seneliai, pen s i n i n k a i 
skundžiasi, kad sunku pra
gyventi iš dabartinės pensi
jos. Valgis ir kitokie gyve
nimo reikmenys brangūs, 
gi pensija maža.

Mat, mūsų vyriausybė 
turi pakankamai, pinigų ap
siginklavimui teikimui pa
galbos kapitalistų valdžiom 
užsienyje, bet ji “neturi” 
pinigų pakelti senelių pen
sijas, pastatyti daugiam 
tinkamų gyvenimo namų, 
mokyklų ir ligoninių.

J. Kunca

Kansas City. — Baltieji 
šovinistai buvo užpuolę ne
grų demonstraciją. Keli ne
grai buvo sužeisti ir 8 poli
cija areštavo.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
piūčio (August) 13 d., 7 vai. va
karo, LDS kluob svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Prąšome visus nariu? dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug da
lykų aptarti, ir išgirsite delegato 
raportą iš LMS suvažiavimo.

Sekr. S. Kuzmickas
(63-64)

Paieškojimas
Paieškau moters—namų šeiminin

kės ir valgių gamintojos. Esu vie
nas. Gaus visą užlaikymą. Gali 
būti lietuvė arba kitatautė, be 
skirtumo pažiūrų. Sąlygos bus ge
ros, nebus nuskriausta. Prašau at
siliepti šiuo adresu: Povilas Ste- 
ponkus, 1907 Central St., Stoughton, 
Mass. (62-64)

Afrika nusikratys 
kolonializmo jungą
KAIRAS, VII. 22.—TAS- 

So korespondentai S. Solov
jovas ir V. Duganovas pra
neša:

Vakar čia baigė savo dar
bą antroji visos Afrikos 
konferencija <—< nepriglau- 
somų Afrikos valstybių ir 
vyriausybių vadovų asam
blėja. 33 Afrikos šalių ly
deriai apsvarstė aktualiau
sias žemyno problemas ir 
pareiškė esą pasiryžę galu
tinai išvaduoti Afriką iš 
kolonializmo ir sutelkti sa
vo gretas kovai už tikrąją 
nepriklausomybę.

Jų priimtame baigiamaja
me 22 punktų komunikate 
sakoma, kad asamblėja ap
svarstė būdus ir priemones, 
padedančias stiprinti Afri
kos vidaus bendradarbiavi
mą visose srityse, kad bū
tų pasiektas Afrikos soli
darumas ir vienybė.

Asamblėja priėmė savo 
darbo taisykles — rinktis 
vieną kartą per metus, lai
kyti Adis Abebą nuolatine 
vyriausiąja Afrikos vieny
bės organizacijos ( A V O ) 
būstine, taip pat pritarė 
AVO ministrų tarybos ei
linių ir nepaprastųjų sesijų 
pranešimams.
Komunikate nurodoma, kad 

Afrikos vienybės organiza
cija turės šešis specializuo
tus komitetus: švietimo ir 
kultūros klausimu; mokslo 
ir technikos; sanitar i j o s, 
sveikatos apsaugos ir mity
bos problemų; gynybos; so
cialinių klausimų; teisinin
kų komitetą.

Vienas iš pagrindinių 
klausimų, kurį nagrinėjo 
asamblėja, buvo klausimas, 
kaip galutinai išrauti kolo
nializmą Afrikoje.

Asamblėja paragino boi
kotuoti Pietų Afriką (Pie
tų Afrikos Respubliką ir 
Pietų Rodeziją), liautis su 
ja prekiavus, nebeteikti 
naftos produktų. Afrikos 
valstybių ir vyriausybių va
dovai pareikalavo paleisti 
Nelsoną Mandelą, Volterį 
Sisulą, Mangalisą Sobukvę 
ir visus kitus Pietų Afrikos 
patriotus, suimtus už jų 
kovą prieš aperteidą.

Asamblėja nesutiko, kad 
europiečių mažumos vy- 
riausbė * bet kuria forma 
vienašališkai paskelbtų Pie
tų Rodezijos nepriklauso
mybę, ir paragino Anglijos 
vyriausybę paruošti naują 
demokratinę Pietų Rodezi
jos konstituciją, kuri užtik
rintų daugumos teises, pa
reikalavo paleisti Džošuą 
Nkomą, Ndaninį Sitolę ir 
kitus politinius kalinius.

Nepriklausomų Afrikos 
valstybių ir vyriausybių va
dovai pasmerkė Portugali
ją, atsisakiusią pripažinti 
savo kolonijų tautoms teisę 
į apsisprendimą bei nepri
klausomybę ir atsisakiusią 
vykdyti SNO Saugumo Ta
rybos ir Generalinės Asamb
lėjos rezoliucijas. Asamblė
ja nutarė siekti, kad Por
tugalija būtų efektyviai 
boikotuojama.

Komunikate nurodoma, 
kad AVO šalys turi gauti 
teritorijos vientisumą, ne
priklausomybės ir suvere
numo garantijas Basutole- 
naui, Bečuanalendui ir Sva- 
zilendui.

HELP WANTED MALE

WEAVERS 
Jacquard or Shaft

Experienced on tie silks
Steady . work

Fox’ information call collect
KALKSTEIN SILK MILLS

51 Madison St., Patterson, N. J.
Area code 201-278-1600

(63-66)

5 p.--Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 7, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

COOK. Broiler, short order, expd 
only needed apply. Contact Chef 
Mazione at NCO Club, Maguire 
AFB. New Jersey.

(62-66)

AUTOMATIC Transmission, exp re

building & installing. Ask for Wiley. 
1409 Grange st. CA 4-7080.

(62-66)

BRICKLAYERS, exp. for apt. house 
work. With trans. Top wages. Apply 
Booth st. off 9th, Chester, or SU 
9-4677.

(61-63)

OPERATORS 
FOR 

CAMERON SLITTERS 
AND 

HAMBLET SKEETERS 
CALL NEWARK, N. J. 

BI 3-6770
(61-67)

TRUCKERS

Leased operators wanted with 
tractors to haul freigtht within 

100 mile radius.
Steady contract.

Call WI 9-1363
(63-65)

AUTO BODY MAN 
COMBINATION

Full Time 
3619 N. 5th Street

RE 9-3323
(63-67)

MEAT CUTTER

Experienced, fox' counter work 
Call Sam Balestrieri

TR 4-6357 1
Chester, Pa.

(63-64)

Help Wanted—Female

OPERATORS (40), day & nite shift, 
must be expd. front makers, sergers, 

i sleeve & clothes, single & double 
needle, all plain & special mach. 
steady, all year. Ben J. Noble, 3412 
J St. Frank. El. Tioga Sta. GA. 
5-6353. Mr. Farbman.

(62-63)

OPERATORS, expd for night shift 
& day shift. Collar setters—sport 
shirts, sleeving on flat bed double 
needle. Closing feed off the arm. 
Apply Industrial Products, 225 W. 
Lehigh Ave., 4fh fl.

(62-63)

IIOUSEKEEPER— COOK

Aged 35-45, live in motherless home, 
own room & bath, 5’^ day week, 
care of 2% year old boy. References 
equired.

Call after 6 P. M. 609-871-085Š.
(63-67)

HOUSEWORK. Mature, friendly. 
Sleep in. Private quarters. Excell, 
reference. Must love children. 
Steady employment for right person. 
Salary negotiable. Friendly conge
nial family atmosphere. Air con
ditioned home. HI. 6-1266 after 
6 PM. (59-63)

REAL ESTATE

LAUREL SPRINGS-GARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm w/fircplace, lMi 
bths, kit with dinette, encl, patio 
with attached gar Situated an

Beaut, landscaped lot 130x200, 
surrounded by cedar fence. 
Owner. 609-CA 7-1397.

(63-68)

MAYFAIR.......

3201 Dlsston St. 18 foot corner 
air-lite paneled basement, 3 bed
rooms, newly decorated. SS & S. 
Near schools, churches. Owner. 
DE 2-4156.

(62-63)

SPRUCE St. near Broad. Rooming 
house or may be converted to large 
residence. Convenient location. To 
settle estate. Call ST 3-3856 (NJ).

(62-63)

BURGLARY PROTECTION

Inexpensive, automatic, nonelec
tric; uses teai' gas. For stores, 
service stations and industries.
GLAS-GUARD of Philadelphia

1 East Penn Square. LO 4-4698



Numatoma nauja imigracijos 
banga į Jungtines Valstijas
“Imigracija į JAV įeina į 

naują erą,” pastebi Ameri
kos Taryba Tautų Tarnybai 
savo neseniai atspausdinta
me 1963 m. pranešime. 
Nauji siūlymai imigracijos 
Įstatymų srityje, jeigu bus 
Kongreso priimti, užbaigs 
diskriminu o j a n č i ą kvotų 
pagal tautinę kilmę sistemą, 
paskatins šeimų susijungi
mą ir palengvins emigran
tų su profesijomis įvažiavi- 
ma. v

Net ir pagal dabartini su
siaurintą Įstatymą, ATTT 
praneša, imigracija nuolat 
didėja. Nuo 1920 m., išsky
rus “pabėgėlių metus,” 
19 63 m. ji yra pasiekusi 
aukščiausią laipsni. Perei
tais metais daugiau negu 
306.000 imigrantu atvyko i 
JAV.

Su didėjančia imigracija 
nuolat reikia priimti naują 
atvvkėlį, išklausyti, ko jam 
reikia, susipažinti su juo, 
supažindinti jį su mūsų gy
venimu ir institucijomis ir 
padėti jam sujungti savo 
šeimą bei pasidaryti pilie- V • t
C1U.

Tai svarbus darbas, kurį 
ATTT ir jos 36 angentūros, 
paprastai vadinamos Tarp
tautiniais Institutais, atliko 
per daugiau negu 40 metų. 
Pereitais metais daugiau 
negu 34,000 emigrantų ir 
jų šeimų pasinaudojo šių 
institutų pagalba, teikiama 
specialiai paruoštu ir mo
kančiu dauerelį kalbu žmo
nių. Dar kiti 260,000 daly
vavo lavinimo kursuose, so
cialinėse ir laisvalaikio 
veiklose bei bendruomenė
se programose.

Šalia savo darbo su pą- 
skirais emigrantais ATTT 
turi dideli skaičių leidinių. 
Jos knygelė Kaip Pasidary
ti Piliečiu padėjo dviem 
emigrantu generacijom 
gauti Amerikos pilietybe. 
Interpreter Releases sutei
kia šimtams organizacijų, 
bažnyčių, teisininku ir val
džios žmonių reikalingą in
formacija, duodant patari
mus užsieny ir čia gimu- 
siems. Jos biuletinis Man 
and Migration liečia bendrą

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Visur laimi, visur kelia gal
vą militarizmas.

Keista ir baisu tas, kad 
Jungti nes Valstijos, kurių 
kraujo daugiausia buvo pra
lieta kare prieš Japoniją, da
bar tiesiog ragina Japoniją 
pakeisti konstituciją ir pradė
ti iš peties ginkluotis.

Vakarų Vokietija, su ku
ria taip pat buvo sunkiai ka
riauta, jau iki ausų apgink
luota. Jai dar į rankas būti
nai brukamas ir atominis 
ginklas.

Istorija nėra mačiusi dides
nės beprotybės.

-——— • “ , *
Šitie krislai rašomi trečia

dienį. Pereitą naktį Jungtinių 
Valstijų lėktuvai užpuolė ir 
bombardavo šiaurės Vietnamo 
uostus, šiandien per pietus 
apsigynimo sekretorius McNa
mara pranešė, kad buvę su
daužyti net šeši Vietnamo 
uostai. Veikiausia žuvo civili
nių žmonių. Amerikos jėgos, 
sako McNamara, neteko tik 
dviejų lėktuvų ir dviejų lakū- 

*nų.
Šiaurės Vietnamo valdžia 

sako, kad jos laivai nedarė 
jokių užpuldinėjimų ant Ame
rikos karo laivų, kad užpuoli
mas ant jos uostų amerikie
čių buvo padarytas be jokio 
pateisinimo.

Vadinasi, karas jau praplės
tas. Baisu net ir pagalvoti 
apie ateitį. . . Jam turi būti 
užstotas kelias, kol dar jis ne
pavirto atominiu pasauliniu 
karu!

etnišką ir migracijos raidą 
per visą pasaulį.

ATTT yra, be to, plačiai 
žinoma dėl savo pagalbos 
kitatautinių kalbų spaudai 
ir radijui. Dabartiniu me
tu apie 750 svetimų kalbų 
ir tautų laikraščių yra 
spausdinama JAV-ose^ Apie 
990 radijo stočių turi savo 
programą svetimomis kal
bomis. Pereitais metais 
ATTT paruošė ir išsiuntė 
spaudai didelį skaičių 
straipsnių, liečiančių emi
granto specialias problemas 
ir daugelį Amerikos gyve
nimo ir kultūros aspektų. 
Šie savaitiniai straipsniai, 
išversti į 23 k al b as, yra 
plačiai spausdinami. ATTT 
suteikia panašią medžiagą 
ir svetimų kalbų radijo sto
tims.

Vienas iš naujausių ATTT 
projektų yra Auksinių Du
rų Premijos įvedimas pa
gerbimui užsienyje gimusių 
amerikiečių, padariusių žy
mų įnašą j Amerikos gyve
nimą ir kultūra.

ATTT yra viena iš svar
biausių ir naudingiausių 
organizacijų JAV-ose. Jos 
darbas turėtų būti ypač už
sienyje gimusiems plačiai 
žinomas. Kiekivenas skai
tytojas, turįs intereso gau
ti pilnesnių inform a c i i ų, 
gali nemokamai gauti Ta
rybos įdomu ir platų ra
portą “Building American 
Unity,” parašant sekančiu 
adresu: American Council 
for Nationalities Service, 
20 West 40th St., New York, 
N. Y. 10018.

(ACNS)
i .. i

Vilniečiu dėkoja Gorkio 
miesto artistams

VILNIUS. — Tris savai
tes Lietuvoje viešėjo Gor
kio miesto Darbo Raudono
sios Vėliavos ordino M. 
Gorkio vardo dramos teat
ras, savo spektakliais už
kariavęs Vilniaus ir Kauno 
žiiūrovų simpatijas. Praėju
si sekmadienį kolektyvas 
Vilniaus rusų dramos teat
ro scenoje paskutinį kartą 
pasirodė čia gausiai susi
rinkusiai respublikos sosti
nės visuomenei.

Pasibaigus spektakliui pa
sveikinti Gorkio artistų į 
sceną pakilo respublikos 
Kultūros ministerijos, mies
to vykdomojo komiteto, te- 
trų atstovai, tautiniais rū
bais pasipuošusios merginos 
su gėlių puokštėmis.

Aidint ap 1 o dismentams, 
Gorkio dramos teatro di
rektoriui RTFSR nusipel
niusiam meno veikėjui V. 
Gerasimenkai įt e i k ia m a s 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Garbės raštas, kuriuo ko
lektyvas apdovanotas už 
sėkmingas gastroles Tary
bų Lietuvoje.

Gorkio pasiuntinius Kul
tūros ministerijos vardu 
sveikino meno reikalų val
dybos atstovė, teatro kriti
kė I. Aleksaitė.

Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto ir vykdo
mojo komiteto vardu Gor
kio dramos teatro artistus 
pasveikino miesto vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotojas J. Smilgėvičius.

Nuoširdų padėkos žodį už 
aukštą kolektyvo spektak
lių įvert i n i m ą susirinku
siems tarė Gorkio dramos 
teatro vyriausiasis režisie
rius RTFSR nusipelnęs me
no veikėjas B. Voronovas.

ELTA

Laiškai h
Šį laišką niujorkiečiams 

Ventams rašo buvęs argen- 
tinietis Antanas Tamošiū
nas. Jis dabar gyvena Kau
ne, dirba mokykloms vado
vėlių redakcijoj vyriausiu 
korektoriumi. Ąųtanas ne
seniai atšventė 60 gyveni
mo metų. Tarybų vyriausy
bė Antaną apdovanojo gar
bės raštais už jo praeityje 
atliktus darbus gynyboje 
darbo žmonių reikalų.

Mieli draugai, 
Nellie ir Povilai!

Nuoširdžiai dėkoju už 
laiškelį, kurį nuo jūsų ga
vau, už gražius jūsų linkė
jimus ir Povilo nuotrauką, 
kuri man ir visiems drau
gams labai daug ką prime
na iš praėjusių bendrų ko
vų bei lagerių gyvenimo, o 
taip pat iš lankymosi Lietu
voje.

Man labai malonu buvo 
išgirsti, kad greitu laiku į 
Lietuvą atvyksta Venskū- 
naitė-Nevins. Būtinai pasi
stengsiu su ja susitikti.

Šiuo metu Lietuvoje lan
kosi grupė lietuvių iš Čika
gos. Jie važinėja po žymes
nes Lietuvos vietoves.

Aš esu sveikas. Nors ir 
atšvenčiau savo gimimo 
60-tas metines, bet dar vis 
dirbu toje pačioje leidyklo
je, kurioje ruošiama moki
niams vadovėliai.

Povilai, tavo draugai bei 
bendražygiai dar visi laiko
si gerai. Tėvas Šaduikis, 
kaip vyriauisias amžiumi, 
dar vis judrus. Dabar jis 
dirba viešbutyje “Lietuva” 
šveicoriumi (tame pačiame, 
kur jūs buvote apsistoję 
Kaune). Povilionis, Vaitke
vičius, Paraščiakas ir kiti 
taip pat dar vis dirba; o 
Slapšys, Bulota, Ulevičius 
ir kt. dirba Vilniuje.

Aš ir Povilionis labai 
džiaugiamės “Laisve”, kuri 
reguliariai pas mane atei
na . Daug kas iš įstaigos 
darbuotojų labai domisi 
“Laisve” ir nori ją paskai
tyti. “Laisvė” labai mano 
mėgiamas laikraštis, kuris 
jau kelinti metai mane lan
ko. Net nežinau, d. Povilai, 
kada ir kaip už laikraščio 
prenumeratą tau atsiteisiu.

Pas mus visu tempu vyk
sta gyvenamųjų namų ir 
gamybinių objektų staty
bos, ypač Kaunas puošiasi 
naujais pastatais. Kai kurie

Kupiškis atšventė 
jubiliejų

Vėliavomis iš šūkiais pa
sipuošęs savo išvadavimo 
dvidešimtmetį sutiko Ku
piškis. Miesto kino teatro 
salėje įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Prezidiume—par-, 
tiniai ir komjaunimo dar
buotojai, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviai. Pranešimą 
padarė Kupiškio gamybinės 
valdybas; partinio komiteto 
biuro1 narys A. Budbergis.

Vakare, po minėjimo, su
temoms gaubiant miestą, į 
broliškas karių kapines pa
suka kupiškėnų kolona. Čia 
į susirinkusius kreipia s i 
Kupiškio gamybinės valdy
bos partinio komiteto sek
retorius L. Anilionis. Tylos 
minute pagerbiami kritu
sieji už miesto išvadavimą 
kovotojai, partizanai. Ai
dint iškilmingiems himno 
garsams, ant karių kapų 
padedami vainikai.

Iškilmingi išvadavimo iš 
vokiškųjų okupantų 20-ųjų 
metinių minėjimai įvyko 
Skapiškyje, Subačiuje, Ši
monyse ir kitose rajono 
vietovėse.

um n

Lietuvos
miesto rajonai su kiekviena 
diena keičia savo išvaizdą. 
Žinoma, panašios statybos 
sparčiai vyksta ir kituose 
miestuose: Per tuos kele
rius metus po jūsų lanky
mosi daug kas Lietuvoje 
pasikeitė. Ištisi rajonai 
Kaune pasipuošė naujais 
gyvenamaisiais namais bei 
pramoniniais objektais, žo
džiu, pažanga didelė, viskas 
eina gerojon pusėn.

Šiemet vasara pas mus 
sausoka. Kai kuriose vieto
vėse jaučiama drėgmės sto
ka. Birželio mėnesį buvo 
gan karštokų dienų, siekė 
virš 30 laipsnių Celsijaus. 
Liepos mėnesio pirmoji pu
sė buvo vėsoka, 18-20 laips
nių. Dabar jau antra diena 
temperatūra pakilo iki 24- 
27 1. Laukiame lietaus.

Linkėjimus jums siunčia 
Povilionis, Vaitkevičius ir 
kiti.

Draugiškai
A. Tamošiūnas 

Kaunas, 1964. VII 15.

Šį laišką gavo K. Račiū
nas, Elizabeth, N. J., nuo 
Leono Pošiund, kuris iš 
Elizabetho išvyko į Tarybų 
Lietuvą 1964 metų balan
džio 15 d. Laiškas įdomus 
tuo, kad jis parodo, kaip 
parvykęs į Lietuvą jaučiasi 
žmogus.
Gera diena, Karoli!

Jūsų laišką gavau, labai 
ačiū. Klausėte kas link Ta
rybų Lietuvos gyvenimo, 
tai turiu pasakyti tiek, kad 
Lietuvoje galima vien, gam
ta gyventi, oras toks tyras, 
ir taip gera juo kvėpuoti; 
gegutės kukuoja, vieversė
liai jau taip linksmi, kad 
negalima ir aprašyti. O jau 
tos statybos, tai lyg skruz
dės kruta, mirgą visur.

Nuo Adutiškio iki Šven
čionių, 29 kilometrus, teko 
keliauti pėsčiam prieš 35 
metus, ten nebuvo matyti 
nei vieno elektros stulpo, o 
dabar iškryžiuota skersai ir 
išilgai. Tas pats kelias buvo 
duobėtas, ir tik galima bu
vo pravažiuoti vidury vasa
ros, o dabar, prašau, jau 
asfaltas ir lygus, kaip sta
las; gražios liepųtės puošia 
jo kraštus. Jei kas būtų at
vežę ir nepasakę kur, jokiu 
būdu neatspėtum, kur ran
dies!: Lietuvoje, ar kur 
nors Amerikoje. O jau se
nelio Vilniaus visai nepaži
nau, toks švarus ir išpuoš
tas visokiais parkais ir žy
dinčiomis gėlėmis, tiesiog 
norisi ten būti kuo ilgiau
siai, ne taip, kaip man no
rėjosi bėgti iš New Yorko 
namo kuo greičiausiai, nes 
ten oras tvankus, ir tik ak
menys ir cementas, o jau 
medelis ar žolelė, tai jau 
retenybė New Yorke.

Dabar Švenčionių visai 
nepažinau, pažinau tik baž
nyčią, kuri ir dabar dar 
stovi. Prieš 35 metus prie
šais bažnyčios buvo turga
vietė, maždaug 4 ar 5 hek
tarų plotis, o dabar ieškau 
tos rinkos—nėra, o gi toje vie
toje gražiausias parkas, su 
gražiais medžiais, krūme
liais ir su. šimtais suolų, ap
tvertas gražia tvorele. Tik
rai malonu pasėdėti ir pasi
gėrėti gamta, negu kad bū
davo uostyti silkių ir degu
to kvapą.

Karolis klausėte, kaip 
brangus benzinas. Benzinas 
du syk pigesnis už lemona- 
dą, litras geresnės rūšies 
benzino kainuoja tik 4 kap. 
Volgos dar negavau ir jos 
nesiskubinu gauti, nes dar 
garažo nebaigiau statyti, 
bet jau fundamentas išlietas, 
statysiu iš blukiu. Taip pat 
jau iškasiau “sespu” ir pra-

R. Baranikas 
rašo iš Vilniaus 
Gerbiamas Drauge Mizara:

Šį rytą. Čikagos lietuvių 
grupė išvyksta namo, o mes 
kelioms dienoms į jūsų 
kampą — Druskininkus. 
Kaip ir nesinori .apleisti 
Vilnių, kur gyvenimas toks 
įdomus, bet taipgi reikia ir 
pailsėti, —reikia pripažinti, 
kad mes nemažai pailsę nuo 
daugybės naujų įspūdžių, 
susitikimų, miego stokos ir 
t. t.

Meninis gyvenimas čia 
virte verda. Čia dabar vieši 
geras būrys dailininkų iš 
Maskvos Lumumbos uni

versiteto, jauni studentai iš 
Ganos, Egipto, Irako, Se
negalo ir t. t. Jie čia vietoje 
sėdi gatvėse prie savo Mol
bertų ir tapo gražias bei is 
torines Vilniaus vietas. 
Dailės Muziejuje kaip tik 
atsidarė idomi tų šviežių 
(taip,~'~cfaL neišdžiūvusių) 
tapybos darbų paroda. O 
kitoje muziejaus dalyje 
vyksta pačios Lietuvos dai
lininkų taikomosios dailės 
paroda.

Vakar vakare, čikagiečių 
išleidime, teko kalbėtis su 
Baltušiu ir Tilvyčiu. Baltu
šis pasakė tokią nuoširdžią 
ir jaudinančią kalbą, ' kad 
mus visus apvifkdino. Jis 
tikrai mūsų Gorkis, kaip jį 
perstatė Kapočius.

Tiek šiuo kartu. Geriau
si linkėjimai Ievai.

R. Baranikas 
Liepos 31 d.
Vilnius

N. Pakalniškis serga
Jau būva rašyta, kad niu

jorkiečiams gerai žinomas 
Nikis Pakalniškis Čikagoje 
serga. Jį ištiko lengva šir
dies ataka' ir jis tapo nuvež
tas į ligoninę, kur dar ir 
dabar randasi. ''

N. Pakalniškį visi gerai 
atsimename, kada jis gyve
no Brooklyne ir dirbo “Lai 
svėje”. Jis buvo Aido choro 
narys, vaidino ne viename 
veikale, veikė mūsų organi
zacijose. Čikagoje jis taip 
pat veikia mūsų organizaci
jose, bet tuo pačiu sykiu 
nepamiršta mūsų niujorkie
čių. Kada tik bent kuris iš 
mūsų nuvykstame, tuojau 
Nikis ateina, pasisveikina, 
paklausinėja apie savo 
draugus, ir paaukoja “Lais
vės” reikalams.

Taigi, nepamirškime Ni
kio ir mes jo bičiuliai. Pa
linkėkime jam greitos svei
katos bent laiškučiais bei 
atvirukais. Štai jo adresas:

Niek Pakai
Little Company of

Mary Hospital 
2800 W. 95th Street 
Evergreen Park, Ill.

Room 607
leva

<

PROPAGANDOS FILMAS
• New Yorkas. — R. Drew 

Ass’n pagamino dėl Ameri
can Broadcasting Co. filmą 
apie Pietų Vietnamą, kuris 
per televiziją bus rodomas 
po rugsėjo 10. d. Supranta
ma, tai propagandos fil
mas.

dėsiu kanalizacijos darbus'. 
Darbų, turiu daug, dirbu ir 
džiaugiuosi, kad dirbu dėl 
savęs ir dėl savo Tėvynės. 
Tik vieno gailiu labai, kad 
neatvažiavau į Lietuvą 20 
metų atgal. Dabar čia aš 
gyvenu linksmai ir gerai. 
Gaila, kad aš turiu daug 
metų, o norisi dirbti ir gė
rėtis lietuviška gamta.

Gerų dienų visiems, kurie 
mane pažįsta.

Leonas Pošiunas 
Vosiunai, liepos 12, 1964 m.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Boeing 

Co., kuri daugumoje gami
na bombonešius, sako, kad 
1964 m. antrajame bertai- 
nyje pasidarė $13,275,000 
gryno pelno.

JONES BEACH ĮVYKO 
DIDELIS GAISRAS

Jones Beach, N. Y.—šia
me pamaryje yra New Yor
ko valstijos maudynės 
(pliažas). Tarp kitų pasta
tų buvo erdvi valgykla, ku
rioje per vasarą ir žiemos 
metu besilankantys įsigy
davo maisto ir gėrimo. 
Rugpiūčio 4 dieną įvyko 
gaisras ir beveik visai su
degė valgykla. Nuostoliai 
siekia $500,000.

Havana. — Dalis autobu
sų iš 950, kuriuos Kuba pir
ko Anglijoje, jau atgabenti 
į Kubą.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Angly-Lietiiviy Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lieliivhi-Aiigln Kalby
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
, ‘ ‘ < V, L ! ' J '• '•• 4

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Pagilinkite savo žinojimų 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Paraše Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai 
Negrų vergove Amerikoje 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Rit.eriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt, rugp. (August) 7, 1964

GOLDWATERIS Už 
KARĄ

Newport Beach, Calif. — 
Respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus Goldwįk 
teris mano, kad JAV karo 
laivų ir lėktuvų susirėmi
mai su Šiaurės Vietnamo 
Respublikos jėgomis, t a i 
yra Baltojo Namo pakeiti
mas politikos. Goldwateris 
stoja už militarinius veiks
mus prieš komunistinį Viet
namą.

VĖL DŪKO ANGLŲ 
JAUNUOLIAI

Londonas. —Sekmadienį, 
rugpiūčio 2 dieną, Anglijos 
policija vėl turėjo daug 
darbo malšindama jaunuo
lių gaujas pamariuose. Tai 
jau nebe pirmoji vasara, kajį 
anglų jaunuoliai kvailioja?

Londonas. —Anglų mok
slininkai mano, kad Kinija 
šiemet pasigamins atominę 
bombą.




