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KRISLAI
Pasaulį sukrė'tė 
įspūdžių rašytojams 
Menulis—ne dievulis 

ir ne tėvulis
—Rašo R. Mizara —

Praėjusią savaitę mūsų ša
lies “kariniai mostai” šiaurės 
Vietname pasaulį sukrėtė.

Goldwateris užgiria prezi- 
de^Xo Johnsono politiką—“at
keršyti” Šiaurės Vietnamui. Ir 
kodėl gi jis neužgirs? Juk 
tai Goldwaterio politika. Jis 
seniai reikalavo pradėti karą 
prieš Šiaurės Vietnamą.

O Kaip bus su Kipru ?

Reikia džiaugtis, kad yra 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
kad yra Saugumo Taryba. Jo
je šie klausimai buvo svars
tyti. Ir dar jie bus svarstyti.

Šiuos žodžius rašant, penk
tadienį, dar nėra žinių, kuo 
\ i.‘3a tai baigsis.

W Taikos šalininkams: kur 
jie begyventų, tenka padvigu
bintomis jėgomis kovoti už 
pasaulinės taikos išlaikymą!

Daug mūsų žmonių mėgsta 
keliauti, pavažinėti. Tūli jų— 
pensininkai, turi santaupų. 
Vieni keliauja po mūsų pačių 
šalį, kad ją geriau pažintų, 
kiW vyksta į Lietuvą pasisve
čiuoti.

Keliavimas—mokykla. Bet 
reikia galvoti, plačiau dairy
tis.

Mokykimės iŠ mūsų bendra
darbio Bevardžio. Kaip pui
kiai jis moka perduoti tai, 
ką matė ir jautė! Greitu lai
ku “Laisvėje” tilps Bevardžio 
įspūdžiai iš Pittsburgho. Skai
tykite !

Aišku, ne visi Bevardžiais 
g^hime būti, tačiau mokytis 
niekad nėra vėlu.

Mokslas tramdo religines 
dogmas, jis kerta smūgius ir 
visokioms žmonių iliuziijoms. 
žiūrėkite, ką mokslas padarė 
su ^mėnuliu!

senovės egiptiečiai, graikai 
ir kitos tautos garbino mėnulį 
kaip dievą. Meksikos aztekai 
—taip pat. Saulei ir mėnuliui 
buvo paminklai statomi. Sa
koma, dar ir šiandien Indone
zijoje, Australijoje ir Afriko
je yra primityvių tautelių, 
garbinančių mėnulį.

Na, o paimkime poetus — 
kiek pridainuota mėnulio ir 
saulės garbei! “Mėnuis—tė
vulis, saulelė — motinėle...” 
kaip poetiškai tai skamba!

Anot vieno žurnalįsto : 
“Daugelis senovės žmonių ti
kėjo, jog mėnulis ir saulė — 
brolis ir sesuo...”

^ka, ir ką gi padarė moks- 
Jis parodė, jog saulė— 

ugnies kamuolys, o mėnulis— 
šaltėjančios, vulkanuotos že
mės milžiniškas masyvas.

1959 m. rugsėjo mėn. 14 d. 
tarybinis “Lunikas 2-asis” pa
siekė “nematomąjį” mėnulio 
šoną ir jį nufotografavo.

Š. m. liepos 31 d. ameri
kinis “Ranger-7-asis” pasiekė 
mėnulio “matomąjį” šoną ir 
jį nufotografavo; tūkstančius 
fotonu o t r a u k ų amerikiniai 
mokslininkai gavo ir šiandien 
jas tiria.

Pasirodo, šis mėnulio šonas 
pilnas duobių, prarajų. Ne
jaučiama, kad ten būtų bent 
kokia gyvybė. Tai koks jau 
ua ten dievulis ar tėvulis!..

žmogus galėtų ant me
ninio atsistoti? Mokslininkai 
safto: galėtų, jei jis ten būtų 
nuleistas.

•
Tačiau žmogaus iškeldini

mas ant mėnulio baisiai daug 
lėšuotų — kelioliką bilijonų 
dolerių I

TURKŲ BOMBONEŠIAI SĖJA UGNĮ KIPRO RESPUBLIKO
'Workeris' apie JAV 
Vietnamo puolimu

New Yorkas. — “The 
Worker”iš rugpiūčio 9 die
nos išspausdino James 
Jacksono straipsnį apie 
Jungtinių Valstijų užpuoli
mą ant Šiaurės Vietnamo.

Autorius nurodo, kad 
niekas istorijoje nepateisi
na Jungtinių Valstijų už jų 
žiaurų užpuolimą ant nau
jos liaudiškos respubdlikos. 
Jis sako, kad visos kalbos 
apie “atsakymą” į Šiaurės 
Vietnamo “atakas” yra tik 
pateisinimas JAV agresijos 
pietryčių Azijoje.

JAV AKTORIAI VEDA 
PROPAGANDĄ

Vientiane. — Laose vei
kia Mohlamo aktorių gru
pė, kurios nariams Jungti
nės Valstijos moka po $550 
per mėnesį. Aktoriai ir ar
tistės per mėnesį duoda 15 
meniškų išstojimų, o taip, 
nuolatos veda propagandą 
prieš komunistus.

PAKĖLĖ J. VALSTIJŲ 
TARNAUTOJŲ ALGAS
Washingtonas. — Paga

liau Atstovų Buto ir Senato 
komisijos susitarė ir pakėlė 
Jungtinių Valstijų federa
linės vyriausybės tarnauto
jų, kaip tai pašto, įvairių 
raštinių darbininkų, algas 
nuo 2.5 iki 8.5 procento.

Tokių tarnautojų yra 
l,700,0(X) žmonių.

ANGLIJOJE RADO 
ROMOS LIEKANŲ r

Londonas. — Desėtkai 
jaunuolių savanoriai gelbė
ja archeologams kasinėti 
prie Thames upės, Londo
ne. Jie atkasė romiečių 
miesto liekanas, jų tarpe 
maudymosi prūęlų liekanas.

500 SVARŲ GORILA
Chicago. — Lincoln par

ke, zoologijos darže, 17-kos 
metų gorila Sinbadas, kuri 
sveria virš 500 svarų, buvo 
ištrūkusi iš savo klėtkos. 
Apie 50 lankytojų skubiai 
išsidangino, kol gorila val
gykloje pati pietavo. Pas
kui, su pagalba raminančių 
vaistų, aštuoni vyrai ją 
įveikė ir uždarė klėtkoje.

Nereikėtų skubintis tokią 
sumą pinigų tam tikslui pilti. 
Geriau ją sunaudoti kovai su 
žmonių skurdu žemėje.

Kaip kas metai, taip ir šie
met, Worcesterio lie t u v i a i 
mūsų spaudos naudai ruošia 
rudeninį pikniką.

Rudeniniai piknikai ten vi
suomet esti dideli ir spalvin
gi. šių metų piknikas įvyks 
sekamą sekmadienį, rugpiūčio 
16 d., puikiame Olimpijos 
parke.

Prašome Naujosios Anglijos 
lietuvius skaitlingai piknike 
dalyvauti,

' i

Jacksonas nurodo, kad 
Goldwaterio užg yrimas 
JAV puolimo kaip tik turė
tų suvienyti visus mūsų ša-
lies žmones, jaunus ir se
nus, baltus ir negrus, rei
kalavimui, kad puolimai 
Šiaurės Vietnamo tuojau 
būtų sulaikyti, nes kitaip 
jie stums pasaulį į pragaiš
tingą karą.

Saigonas. — Pietų Viet
namas pasiuntė dar 11,000 
karininkų ir kareivių prie 
Šiaurės Vietnamo sienos.

47 BILIJONAI DOLERIŲ 
MILITARIZMUI

Washingtonas. — Kiek 
pirmiau JAV Atstovų Bu-
t a s paskyrė militarizmo 
reikalams $46,753,000,000. 
Dabar ir Senatas užtvirtino 
tą sumą. Bet šis skyrimas 
yra tik grynai militari- 
niams reikalams.

GOLDWATERIS IR 
NEGRŲ PRIEŠAI

Washingtonas.—Per dau
gelį metų vienuolika pieti
nių Valstijų balsuodavo už 
Demokratų partijos kandi
datą į prezidentus. Mat, pie
tiečiai pyksta ant preziden
to Lincolno ir jo pasekėjų 
nuo Pilietinio karo laikų.

Dabar Goldwateris turi 
vilties, kad pietiečiai, negrų 
priešai/balsuos jau už jį, 
nes jis pataikauja baltie
siems šovinistams.

DEMOKRATAI 
NUSIMINĘ

Washingtonas. — Eilė 
Demokratų partijos vadų 
nusiminę, nes jie bijosi, kad 
pietinėse valstijose, kurias 
Demokratų partija gauda
vo prezidentinių rinkimų 
metu, šiemt gali laimėti 
respublikonai. Prie to veda 
piktas pietinių valstijų nu
sistatymas prieš negrus ir 
Goldwaterio jiems pataika
vimas.

KINIJA ĮSPĖJA APIE 
ATOMINĮ KARĄ

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai išspausdino premje
ro Chou Enlejaus kalbą, 
kurią jis sakė 10-j e Pasau
linėje antiatominėje kon
vencijoje. Jis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos, nepai
sydamos pasaulinio žmonių 
nusistatymo prieš atominį 
karą, ruošiasi pavartoti 
atominius ginklus pietryčių 
Azijoje.

Newport News, Va. — 
Čionai laivų statykla baigia 
naują atominį submariną, 
kuris šį mėnesį bus nuleis
tas į vandenį. Jis bus už
vardintas “Simon Bolivar”.

Nikosia, Kipras. — Jau 
penkta diena daugybė Tur
kijos karo lėktuvų puola 
Kipro respubliką. Vieni 
bombarduoja graikų apgy-
ventas sritis o kiti iš kul 
kosvaidžių šaudo ir žmo 
nes. Jau yra virš 400 už
muštų ir daug sužeistų.

Kipro vandenyse yra 
Turkijos karo laivai, kurie 
į sausumą jau iškėlė kelis 
šimtus turkų kareivių. Kip
ro respublika šaukiasi pa
galbos.

Atėnai. — Graikijos vals
tybė negalės ramiai žiūrėti, 
kaip turkai puola Kipro 
respublikoje graikus. Ji 
ruošia savo jėgas Kipro pa
galbai.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga reikalauja, kad Turkija 
tuojau susilaikytų nuo puo
limo ant Kipro respublikos. 
Kiek pirmiau TSRS paža- 

Pietryčių Azijoje nemažėja 
didelio karo pavojus

Washingtonas. — Jungti-
nių Valstijų: Gynybos sek* 
retorius R. McNamara sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
daugiau ‘nepuls Šiau rėš 
Vietnamą, jeigu jis “neda
rys provokacijų”. Bet Šiau
rės Vietnamas ir dabar sa
ko, kad jis buvo užpultas be 
jokių provokacijų.

McNamara sako, kad, jo 
žiniomis, Kinija netraukia 
savo jėgų pagalbai Šiaurės 
Vietnamo. Tą pat sako ir 
generolas E. G. Wheeleris, 
JAV militarinių jėgų virši
ninkas, kad Šiaurės Vietna
mas ir Kinija nesiruošia 
militariniai atsakyti į bu
vusius JAV jėgų smūgius.

Bet tuo pat metu Jungti
nės valstijos koncentruoja 
savo karo laivyno, orlaivy- 
no ir marininkų jėgas į 
Šiaurės Viet namo sritį. 
Beveik visas JAV Septinta
sis karo laivynas, kuriame 
yra 275 karo laivai, 60,000 
jūrininkų, 2,000 karo lėktu
vų ir marininkų divizijos, 
plaukia linkui Vietnamo.

Į Pietinį Vietnamą at 
skrido JAV dideli bombone
šiai, taip pat bombonešių ir 
mūšio lėktuvų pulkai nusi
leido Tailande, tai yra, puo
limus Šiaurės Vietnamo iš 
sausumos pusės. Ate i n a 
pranešimai iš Formozos ir 
Okinawos salų, kur JAV 
turi karo laivyno, orlaivyno 
ir pėstininkų bazes, kad ir 
ten eina pasiruošimas karo 
veiksmams.

Bloga ir tai, kad Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius U Thantas sako, 
kad vargiai Saugumo Tary
ba galės taikiai išspręsti 
pietryčių Azijos reikalus, 
nes nei abudu Vietnamai, 
nei Kinija nepriklauso 
Jungtinėse Tautose.

Hanojus. Šiaurės Viet

dėjo Kipro respublikai pa
galbą, jeigu ji bus užpulta.

Washingtonas. — Jungti
nėms Vastijoms labai nepa
tinka turkų užpuolimas ant 
Kipro, nes tas gali iššaukti 
Graikijos ir Turkijos karą. 
Gi abidvi šios valstybės yra 
nariais militarinės NATO 
sąjungos. Prezidentas John- 
sonas kreipėsi i Turkijos, 
Kipro ir Graikijos valsty
bes, ragindamas jas susilai
kyti nuo militarinių veiks
mų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautu Saugumo 
Taryba jau kelinta diena 
svarsto Turkijos užpuoli
mą. Ji priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalauja Turkiją 
liautis bombardavus Kimo 
respubliką, taipgi kreipiasi 
į Kiprą ir Turkiją, kad ne
susipratimus pavestų Jung
tinėms Tautoms spręsti.

namo Respublika vėl pa
kartojo, kad jos torpediniai 
laiveliai nepuolė Jungtinių 
Valstijų karo laivus “Mad
dox” ir “C. Turner Joy”, 
kad JAV tą tik išgalvojo 
pateisinimui savo karo lėk
tuvų užpuolimo ant Vietna
mo prieplaukų ir laivų. 
Vietnamo vyriausybė sako, 
kad JAV jau seniai prie už
puolimo rengėsi, tą viešiai 
Washingtone ir Saigone 
kalbėjo JAV valdžios parei- 
gūnąi ir militariniai vadai.

Šiaurės Vietnamo Res
publika per radiją atsišau
kė į 14-ką valstybių, kurios 
1954 metais, Ženevoje, bai
gė karą Indokinuose, kad 
jos tuojau veiktų prieš JAV 
agresiją.

Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvų užpuolimas ant 
Vietnamo prieplaukų suju
dino visą šalį. Kiekviename 
mieste įvyko žmonių susi
rinkimai ir pasižadėjimai 
remti vyriausybę visomis 
jėgomis apsigynimo veiklo
je-

Šiaurės Vietnamo Respu
blika sako, kad pirm didžiu
lio JAV lėktuvų užpuolimo, 
iš Pietų Vietnamo JAV lėk
tuvai bombardavo Nam Ka
no ir Noong De sritis, o ka
ro laivai apšaudė Non Ngu 
ir Non Me salas. Po to, kai 
JAV prezidentas pareiškė, 
kad “atrems užpuolimą”, 
tai apie 60 Jungtinių Vals
tijų bombonešių atskrido į 
Vietnamą ir žiauriai bom- 
bardavo1 Vinn-Benthuy, 
Hongay miestus ir Gianh 
upės pakraščiuose prieplau
kas.

Šiaurės Vietnamo res
publika užima 62,000 kvad- 
atinių mylių plotą ir turi 
arti 20,000,000 'gyventojų. 
Jos apsigynimo jėgą suda
ro apie 250,000 vyrų. Ypa-

Komunistai siūlo 
planą prieš skurdą

New Yorkas. — Prezi
dentas Johnsonas dažnai 
kalba apie kovą prieš vargą 
ir skurdą, bet tiems reika
lams labai mažai skiria pi
nigų. Kada pinigų nėra, tai 
kalbos daug nepadės.

Dabar Jungtinės Valsti
jos vėl grynai militariniams 
reikalams skiria 47 bilijo
nus dolerių p e r metus. 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų partija pateikė pro
gramą kovai prieš vargą ir 
skurdą. Ji siūlo, kad iš pi

tingai ji yra silpna karo 
lėktuvais ir kariniais lai
vais.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė išleido pareiškimą. 
Ji sako, kad JAV imperia
listai ilgai grasino plėsti ka
rą Indokinuose, o puldami 
Šiaurės Vietnamo respubli
ką jau tą vykdo gyveniman. 
Kinija sako, kad ji negalės 
sėdėti ramiai, kuomet JAV 
užpuolė Vietnamo respubli- 

1 ką.
Atgarsiai

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda rašo, kaip teisingas 
buvo prezidentas De Gaulle 
reikalaudamas, kad JAV 
pasitrauktų iš Pietų Viet
namo ir leistų pietryčių 
Azijos tautoms pačioms 
tvarkytis.

Londonas. — Anglijos 
dauguma laikraščių užgiria 
JAV politiką pietryčių Azi
joje.

Maskva. — Tarybiniai 
laikraščiai kritikuoja Jung
tines Valstijas už užpuoli
mą ant Šiaurės Vietnamo. 
Jie rašo, kad nei bombone- 
š i ų bombardavimai, n e i 
JAV karo laivų veikimas 
neduos pietryčių Azijai ra- 
muvo, taikaus gyvenimo, 
nei išris Pietų Vietnamo 
reikalus.

Tarybiniai laikraščiai ra
šo, kad JAV užpuolimas 
ant Šiaurės Vietnamo yra 
surištas su nepasisekimais 
Pietų Vietname, kur negali 
įveikti partizanus, ir su 
prezidentiniais rinkim a i s 
Jungtinėse Valstijose.

Havana? — Kubos prezi
dentas Osvaldo Dorticos ir 
premjeras Fidelis Kastro 
išleido pareiškimą, kuriame 
visu griežtumu smerkia 
Jungtinių Valstijų užpuoli
mą ant Šiaurės Vietnamo. 
Jie sako, kad kas jau pažįs
ta JAV. imperialistus, tai 
žino, kad jie kiekvieną savo 
agresiją teisina, būk ją kita 
pusė išprovokavo.

Maskva. — Maskviečiai 
sveikino amerikietį negrą 
dainininką Leoną Bibbą.

Ankara. — Turkijos karo 
laivynas manevruoja Kipro 
salos srityje.

nigų, skiriamų militariz- 
mui, apie 15 bilijonų dole
rių, tai yra, mažiau kaip 
trečią dalis, būtų paimta ir 
paskirta kovai prieš vargą 
ir skurdą.

Jeigu JAV vyriausybė tą 
padarytų per keleris metus, 
tai tuojau būtų ženklai tos 
kovos prieš vargą ir skur
dą, nes būtų pastatyta dau
giau tinkamų gyvenimui 
namų, mokyklų, ligoninių, 
įrengta parkų ir kitokių ci
vilinio gyvenimo reikmenų.

AREŠTAVO KETURIS 
KLANIEČIUS

Jackson, Miss. — F.B.L 
agentai areštavo keturis 
klaniečius, kurie yra numa
tomi, kad jie nužudė negrą 
mokslini n k ą Lemuelį A. 
Penną.1

Bet kai tik jie buvo areš
tuoti, tuoja baltieji šovinss- 
tai nusamdė kelis advoka
tus įrodymui klaniečių “ne
kaltybės”.

[TAIKA DUOTŲ VISIEMS 
RAMUMĄ IR POILSĮ
Maskva. — Proga meti

nių sukakčių nuo pasirašy
mo sutarties nebandyti ato
minių ginklų, TSRS prem
jeras Chruščiovas kalbėjosi 
su laikraščių redaktoriais..

Jis sakė, kad sutartis su
švelnino tarptautinius san
tykius, o jeigu būtų pasira
šyta taika su Vokieti jomis, 
tap ji dar daugiau sutvir
tintų visų valstybių taikų 
sugyvenimą ir ramumą.

Saigonas. — Partizanų 
mina sužeidė penkis JAV 
karininkus.

Ekstra
Maskva. — Tarybų Są

jungos vadai Chruščiovas, 
Gromyko ir kiti aštriai pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
šiaurės Vietnamo Respubli
kos puolimą. Chruščiovas 
sako, kad jeigu Jungtines 
Valstijos pradės didelį karą 
prieš socialistinę valstybę, 
tai yra, šiaurės Vietnamą, 
tai jos neš pilną atsakomy
bę ir susidurs su Tarybų 
Sąjungos gynybos jėgomis.

Varšuva. — Rugpiūčio 7 
dieną mirė Lenkijos prezi
dentas Aleksandr a s Za- 
wadskis. Jis buvo 65 metų 
amžiaus.

Washingtonas. — Atsto
vų Butas 226 balsais prieš 
184 prėmė bilių kovai prieš 
vargą ir skurdą. Senatas 
kiek anksčiau tą bilių priė
mė 61 balsu prieš 34.

New Yorkas. — Rugpiū
čio 8 dieną įvyko demonst
racija prieš JAV puolimą 
šiaurės Vietnamo. Policija 
užpuolė demonstrantus ir 
išvaikė.
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Kankiniai

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
P. GRIGAIČIO BLOFAS “neduoda žodžio” kalbėto- dro su Tokijo konferencijos

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

KAIP IR BUVO TIKĖTASI, tris jaunus vyrus, ku- 
rie buvo nuvykę į Mississippi valstiją padėti negrams re
gistruotis, kad galėtų rudenį balsuoti, rasistai žiauriai 
nukankino ir jų lavonus apkasė į žemę penkių mylių at
stume nuo Philadelphia (Miss.) miestelio.

Per keletą savaičių FBI agentai ir kiti federalinės 
valdžios pasiųstieji ieškojo tu trijų asmenų, nes buvo 
jaučiama, faktinai, buvo žinoma, kad jie buvo nužudyti.

Tuomet, kai buvo daroma visa, kad surastų tų vyrų 
lavonus, rasistai JAV Kongrese skelbė: Niekas tų vyrų 
nenužudė; jie esą kur nors pasislėpė, nuduodami, būk 
esą nužudyti, kad sudarytų daugiau triukšmo. Baisų 
darbą rasistai atliko tuos vyrus nužudydami, baisius 
šmeižtus rasistai Kongrese skelbė, būk jie nesą nužudy
ti, o tik “pasislėpę”, kad apgautų visuomenę!..

Skelbiama, jog FBI agentams nužudytųjų lavonus 
pavyko surasti tik su talka kai kurių asmenų, žinojusių, 
kur jie paslėpti. O tie žinovai, pasirodo, gavo už infor
maciją apie 25—30 tūkstančių dolerių, žadėtų kaip do
vaną.

Kaip ten bebūtų, nužudytųjų lavonai surasti, ir štai, 
tie vyrai, kankiniai už bendrą Amerikos žmonių laisvę, 
už konstitucines teises:

Michael H. Schwerner, 24 metų amžiaus, niujorkie
tis, Congress of Racial Equality organizacijos narys- 
veikėjas.

Andrew Goodman, 20 metų amžiaus, niujorkietis, 
Queens College studentas.

Su jais vyko negras James E. Chaney, 21 metų am
žiaus, darbininkas iš Mississippi valstijos.

Visi trys važiavo automobiliu; juos rasistai pasivijo 
kelyje netoli Philadelphia miestelio, ten sumušė, kanki
no, sušaudė ir jų lavonus toli nuvežę paslėpė, galvodami, 
kad nieks jų ten nesuras, kad jie, žmogžudžiai, nebus at
pažinti ir suimti.

Tokia ši baisi istorija.
Šį įvykį reikėtų kartą ant visados suprasti taip: fe

deralinė vyriausybė turėtų rūpintis ne Pietų Vietnamo 
demokratija, o Mississippi valstijos. Čia reikia siųsti 
ginkluotąsias jėgas, kad jos apsaugotų žmones, ginan
čius JAV konstituciją, ginančius žmonių pilietines teises 
ir laisvę!

— o —
Iš TOS PAČIOS VALSTIJOS taip pat pranešama, 

kad ten, bėgyje pastarųjų šešių savaičių, kukluksklani- 
ninkai ir diksikratai sudegino penkioliką negrų bažny- 

I čių!
Negrų bažnyčias rasistai degina ir dienomis ir nak

timis. O kai kur ugniagesiai tiesiog atsisako liepsnose 
pleškančias bažnyčias gesinti!

Rasistai, šitaip darydami, mano, kad jie galėsią su
laikyti negrų kovą už laisvę. Jie, žinoma, klysta. Visa tai 
tik labiau paakstins negrus atkakliau kovoti.

Visokių niekšiškiausių dalykų rasistai prasimano ir 
naudoja, siekdamiesi palaikyti savo valdstijoje negrus 
baisiame skurde ir pažeminime. Ne, tuo jie savo tikslo 
nepasieks!

P. Grigaitis “Naujienose” 
bėdavoja, kad jį, girdi, ko
munistai skundę ar1 skun
džią valdžiai.

Bandydamas užsidėti skun
džiamojo (atseit, kankinio) 
aureolę, P. Grigaitis nusi- 
meluoja iki koto.

Kas gi jį gali skųsti, ir 
ko tie skundai galėtų būti 
verti, kai jis pats, jo paties 
prisipažinimu, palaiko nuot 
latinius ryšius su FBI? Ar
gi j is tuo nęsididžiuo j a ? Ar
gi A. Morkus, dirbęs pas P. 
Grigaitį, to nematė?!

Plepėti niekus, meluoti, 
šmeižti kitus — P. Grigai
tis ekspertas. Ir jam die
vai (ar velniai) padeda!

TIM BUCK LIETUVOJE
Rugpjūčio mėnesio pirmo

mis dienomis Vilniuje ir ki
tuose Lietuvos miestuose 
lankėsi Kanados Komunis
tų par ti j os pirmininkas Tim 
Buck su savo žmona.

Be kitų vietų, kaip pra
neša Elta, abudu svečiai 
buvo nuvykę į naujausią 
Lietuvos miestą — į Elekt
rėnus.

Kaunas
š. M. RUGPIŪČIO 1 d. Kaunas šventė savo išsiva

davimo iš hitlerinių okupantų dvidešimtmetinę. Neten- 
/ ka nei sakyti, kokiu džiaugsmu šią šventę kauniečiai 

minėjo!
Kas gi Kaunas? Štai, kaip į tai atsako Vilniaus “Tie

sa”:
“Kaunas—senoji mūsų respublikos pramonės širdis 

—tiesiog neatpažįstamai pasikeitė, atjaunėjo. Darbo 
rankos miestą išpuošė, privertė jaunatvišku ritmu dirb
ti ir senąsias įmones, pastatė ir stato naujas gamyklas, 
naujais gyvenamaisiais namais išdabino senas ir nutiesė 
naujas gatves. Jps užtvenkė Nemuną, ir šį žiląjį Lietu- 
Vos upių tėvą privertė sukti Kauno HES turbinas. Išau
go stambiausia Pabaltijyje ketaus liejykla. Iškėlė sienas 
didžiuliai dirbtinio pluošto gamyklos cechai. Kaunas da
bar didžiuojasi netik gerais audiniais. Čia gaminami ra
dijo aparatai, tikslios metalo apdorojirųo staklės, elekt
ros motorai —atsirado naujos pramonės šakos. Dabar 
Kauno pramonės įmonės gamina keturis sykius dau
giau produkcijos', negu visa respublikos pramonė 1939 
metais, valdant buržuazijai.

'Tarybinis Kaunas tapo stambiu kultūros centru. 
Tai aukštųjų mokylų, studentijos miestas., Ir tojimiau- 
siuose Tarybų Lietuvos kampeliuose šiandien sutiksi 
jaunus specialistus su Kauno Politechnikos, Medicinos 
:atba Kūno kultūros institutų, žemės ūkio arba Veteri
narijos akademijų baigimo diplomais. Tūkstančiai jau- 

' riuolių ir merginų semiasi mokslo žinias technikumuose. 
/ Kaunas šiandien—teatrų, bibliotekų miestas. Kartu su 

profesionalų teatrais vis tvirtesniu žingsniu į meno 
Aukštumas žengia liaudies teatrai ir kiti saviveikliniai 
•kolektyvai. Įspūdingos būna kasmet rengiamos tradici
nės miesto dainų ir Šokių šventės. Daugiatūkstantinia
me jų dalyvių būryje sutiksi žilaplaukį darbininką jr

KINAI SUSKALDĖ 
TAIKOS ŠALININKŲ 
KONFERENCIJĄ

Š. m. liepos mėnesio gale 
Tokio mieste įvyko 10-oji 
Pasaulinė konferencija už 
atominio ir vandenilinio 
ginklo uždraudimą. Bet tą 
konferenciją iš pat pradžių 
suskaldė Kinijos delegacija 
su savo šalininkais iš Japo
nijos. Kinai buvo suorgani
zavę baisias tiradas prieš 
Tarybų Sąjungos delegaci
ją. Vėliau tarybinė delega
cija su kitomis iš 28-nių ša
lių delegacijomis laikė savo 
paskirą konferenciją.

Reikia pasakyti, kad ki
nai pačioje konferencijos 
pradžioje, Tarybų Sąjungą 
gretino su Jungt. Valstijo
mis. Esą, reikią kovoti ly
giai prieš jas abi!

Kinų ir jų talkininkų ti
radą vaizdžiai aprašo ten 
buvę TASSO koresponden
tai — A. Biriukovas ir V. 
Ovčinkovas.

Mes čia paduosime kai 
kurias iš jų pranešimo iš
traukas. Štai ką jie rašo:

Laikraštis “Mainiti” pabrė- 
! žia, kad “konsultaciniame su
sitikime” Kinijos delegacija, 
panaudodama tuos, kurie seka 
jos pėdomis, tuojau padėjo 
nežabotą šmeižimo kampaniją 
prieš TSRS, mėgindama ne
leisti Tarybų Sąjungos dele
gacijai dalyvauti konferenci
jos darbe. Pretekstu buvo 
parinktas Tarybų Sąjungos 
delegacijos ketinimas daly
vauti ir Hirosimos konferen
cijoje, bet iš tikrųjų buvo gru
biai plūstama ir biauriai įžei
dinėjama Tarybų Sąjunga ir 
TSKP.

Signalą pradėti šią kampa
niją davė atvežta i š Pekino 
australe Betty Little. Ji pa
siūlė iškelti būtiną sąlygą, kad 
Tokijo konferencijoje gali da
lyvauti tik tie, kurie pasmerks 
“revizionistinę konferęnc i j ą 
Hirošimoje.” O kai pirminin
kaujantis Kaoru Jasujis mėgi
no pradėti svarstyti dienotvar
kę, Kinijos delegacijos vado
vas Liti Nin-i tuojau pat jį nu
tildė, pareikšdamas, kad jis 
—-...........................................       — t..—... ..............-r ■ 

moksleivį su pioųieriaus kaklaraiščiu, tarnautoją ir 
mokslininką. ' ;

Pokario dvidešimtmečiu daug padaryta ir ugdant 
svarbiausią mūsų šalies turtą—naują žmogų. Įvairiuose 
liaudies ūkio baruose sėkmingai dirba jauni specialistai, 
gavę aukštąjį išsilavinimą Tarybų valdžios dėka. Atsta
tant ir naujai išvystant karo nuniokotą miestą, didelį 
vaidmenį suvaidino visada ištikimai tarnavusi liaudžiai 
vyresnės kartos inteligentija. Ir šiandien įmonėse ir 
mokslinėse laboratorijose, kultūros ir švietimo įstaigose 
darniai dirba senimas ir jaunimas.”

avantiūristas Evansas, 
kurie nesutinka su Pe- 
jis pavadino “imperia- 
agentais, kuriuos-reikia

jams, kai tuo tarpu, girdi, 
“daugelis nori pasakyti savo 
nuomonę” klausimu, kurį iš
kėlė B. Little.

Tonas buvo duotas, ir iš Pe
kino atvežti žmonės pradėjo 
lenktyniauti, kas grubiau išsi- 
reikš.

Kaip ir praėjusiais metais, 
apsiputojęs plūdosi Pekino 
“sudanietis” Achmedas Kche- 
ras. Pekino “jordanietis” Ib- 
rahimas Kreišis, kuris buvo 
bepradedąs versti Sirijos ad
vokato Hasijo Mhajo kalbą, 
nutarė, kad šis nepakankamai 
energingai plūsta TSRS, ir, 
pasodinęs jį į vietą, toliau plū
do pats, nekreipdamas dėme
sio į šūksmus iš vietų: “Kas 
gi kalba? Kalbėtojas ar ver
tėjas?”

Tačiau visus pranoko kaž
koks 
Tuos, 
kinu, 
lizmo 
palaidoti kartu su imperialis
tais” (kuluaruose Evansas pa
sisakė savo laiku buvęs pa
šalintas iš JAV Kompartijos, 
po to iš Anglijos Kompartijos 
ir pagaliau iš Aus t r a 1 i j o s 
Kompartijos. Šiuo metu jis 
už kažkieno pinigus leidžia 
Anglijoje nešvarų trockistinį 
laikraštuką).

Plūstamą antitarybinę kal
bą pasakė, kaip ir r e i k ė j o 
laukti, Kinijos delegacijos va
dovas Liu Nin-i. Atsakomybę 
už skilimą Japonijos taikos 
šalininkų judėjime jis visaip 
mėgino suversti... Tarybiniam 
taikos gynimo komitetui. Jis 
reikalavo, kad Tarybų Sąjun
gos delegacija atsisakytų da
lyvauti Hirošimos konferenci
joje.
Jiems buvo 
tinkamai atkirsta

Tačiau, kaip besistengė skal
dytojai iš Pekino ir jų agen
tai, jiems nepavyko nuslopin
ti tikrųjų kovotojų už taiką 
balso. PekinieČių isteriškų šū
kavimų tikslą atskleidė savo 
ryškioje kalboje Indijos at
stovė, žinoma visuomenės vei
kėja Aruna Asaf Ali. Tie, ku
rie čia šūkauja apie kapitu
liavimą imperializmui, pasakė 
ji, iš tikrųjų nukreipia kovos 
smaigalį ne prieš .Amerikos 
imperializmą, o, prieš Tarybų 
Sąjungą.

Australijos taikos komiteto 
atstovas Hefernenas demaska
vo australės Betty Little iš
puolius. Jis pasakė, kad po
lemika, kurią mėginama pri
mesti delegatams, neturi nieko 
bendro su Tokijo konferenci
jos tikslais. “O ir kaip gali
ma pavadinti imperital i z m o 
agentais keturis milijonus su 
viršum organizuotų Japonijos 
darbininkų, kurie remia Iliro- 
šimos konferenciją?!”

Didžiosios Britanijos 
gatas Gordonas šaferis 
šalies pavyzdžiu parodė, kad 
kovoje už taiką gali būti įvai
rių srovių ir kad tai ne kliu
do, o, priešingai, reikalauja 
su jomis bendradarbiauti.

Skaldytojus ryžtingai atrė
mė ir Pasaulinės demokrati
nio jaunimo federacijos atsto
vas indas Pilajis, Čekoslovaki
jos delegatas Stefanovs kis. 
Ryškią kalbą pasakė Pasauli
nės Taikos Tarybos sekreto
rius Šoljė. Skaldytojai iš Pe
kino mėgino neleisti jam kal
bėti, pertraukdavo jo kalbą 
įžeidžiamomis replikomis, bet 
Šoljė nepasidavė provokaci
joms ir iki galo išdėstė pro
gramą,, kui;ią gina Pasaulinė 
Taikos* Taryba.

“Susitikimo” organizatoriai 
visaip stengėsi priversti Tary
bų Sąjungos delegaciją paaiš
kinti, kodėl ji nutarė dalyvau
ti dviejose konferencijose, ir 
čia pat su ja susidoroti. Ta
čiau Tarybų Sąjungos delega
cija nesileido įtraukiama į de
batus, kurie neturi nieko ben-

dele-
savo

rengėjų paskelbtais uždavi
niais. Išlaukęs, kol pagaliau 
bus pradėta svarstyti dieno
tvarkė (šį klausimą “pasitari
mas” pradėjo svarstyti jau 
naktį!), Tarybų Sąjungos de
legacijos vadovas G. Žukovas 
pateikė konstruktyvią veiks
mų programą.

Mes laikome <. svarbiausiu 
uždaviniu kovoti prieš Ame
rikos imperializmo vadovau
jamas karo jėgas ir kaip tik 
tam skiriame savo pastangas, 
pasakė G. Žukovas. Mūsų ne
sutikimai ir savitarpio, vaidai 
būtų naudingi tik Amerikos 
imperializmui. Svarbiausia— 
pasiekti suderintus nutarimus, 
šiam tikslui Tarybinio taikos 
gynimo komiteto delegacija ir 
atvyko į Japoniją. Mes neke
tiname gaišti laiko kivirčiams. 
Čia ne teismas. Mes neketina- 

*me teisti nė vieno taikos ša
lininko ir tuo labiau neleisime, 
kad kas nors mėgintų teisti 
mus. Mūsų bendras uždavi
nys — kova su imperialistais. 
Kaip tik todėl mes norime, 
remdamiesi pasiūlyta dieno
tvarke, pateikti konkrečius 
pasiūlymus. ,

Po to, G. Žukovas išdėstė 
septynių rezoliucijų projektų 
turinį: prieš Amerikos imperi
alizmo kėslus Pietryčių Azijo
je, prieš imperialistiniu agre
sorių kėslus Kubos respubli
kos atžvilgiu, dėl požeminių 
branduolinių bandymų už
draudimo ir dėl branduolinio 
ginklo uždra u d i m o , prieš 
P r a n c ū z i jos branduolinius 
bandymus Ramiajame vande
nyne, dėl neatominių zonų, 
prieš daugiašalių branduoli
nių NATO pajėgų sudarymą, 
dėl kovotojų už taiką vieny
bės. Šių dokumentų tekstai 
rusų, japonų ir anglų kalbo
mis buvo tuojau pat įteikti 
prezidiumui.

Ramus pozityvus Tarybų 
Sąjungos delegato kalbos to
nas sudarė tokį ryškų kontras
tą, kad tikrai sukėlė nerimą |
triukšmo iniciatoriams. Skal- i 4 milijonai nedirbo po 15 ir 
dytojai tikėjosi, kad Tarybų \ daugiau savaičių, du milijo- 
Sąjungos delegacija leisis į j 
kivirčus, ir nelaukė, kad į pe- 
kiniečių užsipuolimus ji atsa
kys konstruktyvia programa, 
kuriai prieštarauti žymiai sun
kiau, negu lenktyniuoti, kieno 
smarkesni kaltinimai.

Salėje įsiviešpatavo tyla. 
Net toks povokacijų meistras, 
kaip Kinijos delegatas T a n 
Min-šao, tegalėjo sumišęs pa
sakyti, kad, esą, Tarybų Są
jungos rezoliucijos priešta
raujančios pernykštės Hiroši
mos konferencijos dvasiai. O 
Pekino pakalikų šmeižikiškos 
demagogijos fontanas iš karto 
išseko, nes marionetės nebe
žinojo, ką joms daryti.

Ričardas Tamulis- 
vis čempionas!

VILNIUS.—Ričardas Ta
mulis Chabarovske iškovojo 
TSRS bokso čempiono var
dą II pusvidutiniame svory
je. Pusfinalyje nugalėjęs 
daugkartinį RTFSR čempi
oną novosibirskietį S. Kir- 
sanovą, kaip rašo laikraštis 
“Sovetskij sport,” R. Tamu
lis ryškiai įrodė, kad pa
siekti įtikinamą pergalę, 
rifige nebūtina imtis svar
biausio bokso argumento— 
sunkaus smūgio... R. Ta
mulio susitikimą su S. Kir- 
sanovu galima pavadinti 
nauja moįtomąja-parodomą- 
ja pamoka.

Finale Europos čempio
nas R. Tamulis kovojo su 
volgogradiečiu V. Tregubo- 
vu, kuris ketvi r f i n a 1 y j e 
įveikė žinomą boksininką, 
daugkartinį šalies čempio
ną rygietį A. Tuminį, o pus
finalyje' — taip pat latvį— 
A. Trepšą.

Ričardo- laukė neleng
vas išbandymas. Tačiau šis 
Lietuvos boksininkas, vėl 
gražiai sukovojęs, nugalėjo 
V. Tregubovą. Ričardas 
Tamulis tapo šalies 1964 
metų čempionu. Jam atite
ko aukso medalis ir kelia-
lapis į olimpines žaidynes 2 p.-Laisvė (Liberty)- Antr., rugp. (August) 11, 1964

Senatinio komiteto raportas 
apie darbo jėgą

Senatinis subkomitet a s 
darbo jėgos reikalams pa
gamino 148 puslapių rapor
tą “Toward Full Employ
ment”, kuriame jis nusi
skundžia dėl per aukšto 
nuolatinio nedarbo.

Šiam raportui paruošti 
ėmė nemažai laiko. Per 56 
dienas 150 darbo jėgos eks
pertų pateikė savo liudiji
mus komitetui. Tie liudiji
mai parodo, kad nedarbas 
nerodo žymaus mažėjimo 
ženklų. DarĮoo ekspertai nu
rodo, kad nedarbas ir 
trumplaikis darbas kenkia 
bendrai žmogių buičiai, ma
žina reikiamą gyvenimo ly
gį, ribo’ valstybes galimu
mą išpildyti naminius ir 
tarptautinius pažadus, ken
kia mokyklinei sistemai, at
ima ekonomines progas mi
lijonams žmonių, didina iš
tvirkavimą, kriminalys t ę 
ir skurdą.

Raportas nurodo, j o g 
šiuo metu reikia kasmet su
rasti 3,500,000 naujų darbų, 
kad būtų galima sulaikyti 
nedarbo augimą. Dabar ne
darbas siekia 5 ir pusę 
procento visos darbo jėgos. 
Jeigu būtų galima surasti 
nuo 2 iki 3 ir pusės milijo
nų naujų darbų, tai nedar
bą būtų galima sumažinti 
iki 4% visos darbo jėgos.

1962 metais apie 14 mili
jonų darbininkų buvo vie
nokiu ar kitokiu būdu ne 
darbo paliesti. Tai penkta
dalis visos darbo jėgos. 
Apie 2 milijonus paleido iš 
darbo dviem laikotarpiam.

nai nedirbo po 6 ir daugiau 
mėnesių.

Nedarbas daugiausia pa
liečia nebaltosios rasės 
darbininkus, jaunuolius ir 
baltakalnierius. Automatija 
yra vyriausia nedarbo prie
žastis. Jeigu būtų prie be
darbių priskaityti ir tie, 
kurie gauna tik trumplaikį 
darbą, tada nedarbas bend
rai pasiektų l°/o visos dar
bo jėgos. O jeigu prie 
darbių priskaity t u m e 
tuos, kurie visai darbo 
begalina ir nebeieško, 
tada nedarbas pašoktų 
9% visos darbo jėgos.

Tokia padėtimi komitetas 
nesidžiaugia. Jis kviečia vi
sus ieškoti priemonių, kaip 
nedarbą sumažinti nors iki 
3% visos darbo jėgos. Ko
mitetas, tačiau, vengia ir 
prisiminti apie būtinumą 
didint užsieninę prekybą 
ypač su socialistiniais kraš
tais. Tai būtų konkretus ne
darbui mažinti siūlymas.

be-
ir

ne- 
tai 
iki

Pripažįsta socialistinio
. planingumo reikalą
Charles M Bliss, The 

Bank of New York pirmi
ninkas, labai susirūpinęs 
kapitalistiniu nepajėgumu 
išrišti svarbiausias namines 
ir užsienines problemas..

Nedarbas yra viena svar
biausių problemų. Nepai

Toki j oje. R. Tamuliui pa
skirta prizas už geriausią 
technika, c*

Žinomo boksininko Algir
do Šociko mokinys Ričardas 
Tamulis TSRS čempiono 
vardą iškovoja ketvirtą 
kartą. Jis laimėtų medalių 
skaičiumi vejasi savo moky
toją. Kaip ir A. Šocikas, A. 
Tamulis yra dukart Euro
pos čempionas.

ELTA

sant, iš kurio galo bandai <] 
nedarbą mažinti, jis vis tiek 
pasilieka pavojingai didelis.

Kitas nenugalimas klau
simas — nusiginklavimas. 
Chruščiovas nuolat ragina 
mūsų vyriausybę eiti prie 
nusiginklavimo. Bankinin
kas Bliss baisiai išsigandęs 
sako, kad tai Chruščiovo 
planas palaidoti kapitalisti
nę sistemą. Jeigu nusigink
lavimas būtų pravestas, 
Bliss teigia, tai nedarbas 
smarkiai pakiltų jr ekono
minė krizė ateitų.

Tie argumentai, ką Bliss 
mums pateikia, netiesiogiai 
parodo, kad socialist i ą^ė 
santvarka yra aukštesne 
ir tobulesnė už kapitalisti
nę santvarką, nes socialis
tinė santvarka neturi ne
darbo ir nebijo nusiginkla
vimo.

Milijonierius Bliss, taip
gi, numato valstybinio pra- 
ningumo reikalą, kuris tu
ri socialistinę tendenci j ą. 
Kadangi privatinis produk
cijos sektorius jau nebeiš
gali suteikti visiems darbų 
ir mažinti nedarbą, tai ta
da Bliss norėtų, kad valdiš
kasis sektorius surastu 
naujiems darbams galimy
bę ir laipsniškai nedarbą 
naikintų. Bliss mano, kad 
taip darant būtų apsaugota 
nuo visų pavojų kapitalisti^ 
nė santvarka.

Reikia priminti, kad tas 
bankas, kurio Bliss yra pir
mininkas, yra seniausias 
New Yorke. Aleksandro 
Hamiltono uždėtas, brolių 
Dulles kontroliuojamas. Tai 
reakcingiausias bankas, ne
duodąs net savo šerini^ 
kams balsavimo teisių, 
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Kiek mūsų pasaulio 
gyventojų be pastoges
Jungtinių Tautų pareigū

nas Charles Abrams para
šė knygą “Man’s Struggle 
for Shelter in an Urbanized 
World”.

Kiek žinoma, knygos avp 
torius Abrams —nepapras
tas žmogus: mokslininkas, 
rašytojas, kritikas ir gyve
namų namų ekspertas. To
dėl ir jo knyga labai svar
bi.

Savo knygoje jis atžymi, 
kad maždaug pusė viso pa
saulio gyventojų neturi pa
stogės arba gyvena tokiuo
se namuose, kurie sudaro 
tų gyventojų sveikatai di
džiulį pavojų. Jis nurodo, 
kad Afrikoje, Azijoje ir Lo
tynų Amerikoje tokių gy
ventojų daugiausia.

Blogiausia, kad Jungti
nės Tautos dėl Stokos fi
nansų ir zreikalingų eksper
tų negali savo misijos tin
kamai pravesti.

Afrikoje šios misijos da& 
bas pradėtas. Ghanos res-% 
publikoje pastatyta 64 mo
deliniai namai, ka i n a v ę 
$448,000. Ir visas darbas 
tuo pasibaigė.

Abrams sako, kad bena
mių padėtis baisesnė, negu- 
kas nors gali įsivaizduoti. 
Kalkutos mieste, Indijoje, 
apie 600,000 žmonių nakti
mis miega purvinose gat
vėse, sykiu su karvėmis ir 
kitais gyvuliais. Afrikos 
miestuose taipgi panaši pa
dėtis.

Tarybų Sąjungoje ir ki
tose socialistinėse šalyje 
namų problema planing# 
rišama; daūgiausia naniaįi 
statomi visuomeninėmis lė
šomis. Todėl ten namų sta
tyba yra pasiekusi aukštą 
laipsnį.
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Donelaičio vardas nesiliauja skambėjęs
Šių metų sausio 1 d. suka

kto 250 m. kaip gimė didysis 
Y*tuvių literatūros klasikas 
poetas Kristijonas Donelai
tis. Pirmosiomis jubiliejinė
mis dienomis ir savaitėmis 
Tarybų Lietuvoje ir už jos 
ribų įvyko daug Donelaičio 
atminimui skirtų minėji
mų, koncertų, dailiojo skai
tymo konkrsų, paskaitų, pa
rodų ir kitokių panašių ren
ginių, laikraščiuose ir žur
naluose buvo išspausdinta 
dešimtys didesnių ir mažes
nių straipsnių. Donelaičio, 
kaip jokio kito rašytojo, ju
biliejus virto ilgai trunkan
čia lietuvių literatūros šven
te. Ir nors nuo jubiliejinės 
$jįatos jau praslinko bemaž 
pusė metų, nors oficialūs 
minėjimai aptilo, tačiau Do
nelaičio vardas tebeskamba 
visame krašte: į visas pa
saulio šalis sklinda atviru
kai, laiškai ir pašto ženklai 

poeto atvaizdu, periodi
koje vis dar pasirodo nau
jų straipsnių apie Donelai
tį, iš spaudos išeina nau
jos knygos, skirtos šlovin
gajam lietuvių pasaulieti
nės literatūros pradininkui.

Kol ši informacija pasieks 
“Laisvės” skaitytojus, tik
riausiai knygų rinkoje jau 
pasirodys tarybinio lietuvių 
kalbininko J. Kabelkos kny
ga “Kristijono Donelaičio 
.leksika.” Pamatinis šios 
^knygos tikslas — pateikti 
pilną visų Donelaičio raštų 
žodyną. Kaip knygos pra
tarmėje sakosi žodyno su
darytojas, jam “rūpėjo ne 
tiktai pateikti visą poeto 
kūrybos leksinį lobį, bet ir 
sutvarkyti žodyną taip, kad 
jis galėtų būti panaudotas 
Kaip pagalbinė priemonė 
įvairiems Kristijono Done
laičio' raštų kalbos tyri
nėjimams, taip pat kaip me
džiaga istorinei lietuvių lek- 
sikologijai ir leksikografi
jai.” Prieš žodyną duotoje 
įvadinėje dalyje trumpai 
apžvelgiama Donelaičio vie
ta lietuvių literatūrinės kal

ybos istorijoje ir kai kurios 
jo raštų leksikos ypatybės. 
Ši J. Kabelkos knyga lietu
vių leksikografijos istorijo
je yra pirmas bandymas pa
teikti pilną vieno rašytojo— 
šiuo atveju — Donelaičio 
jpštų žodyną. Donelaičio, 
davusio pradžią lietuvių 
grožinėje literatūroje kal
bos liaudiškumo, paprastu
mo bei vaizdingumo trdici- 
joms, leksikos studijavi
mas bus naujas indėlis, įdė
tas į lietuvių literatūrinės 
kalbos turtinimą ir tobuli
nimą.

Šia proga norėtųsi “Lais
vės” skaitytojus bent trum
pai supažindinti ir su kny
gomis, kurios Tarybų Lie
tuvoje jau yra pasirodę ju
biliejiniais Donelaičio me

lais.
Donelaitis — pasaulinio 

Wmasto poetas. Tad nieko 
nuostabaus, jei jis vis pla
tesniu žingsniu, vis toliau 
nueina už savojo krašto ri
bų. Jau 1818 m. L. Rėza^ 
išleisdamas pirmą kartą Do
nelaičio “Metus,” greta lie
tuviškojo teksto pateikė ir 
vokišką jo vertimą. Aka
demiko K. Korsako duome
nimis, “per nepilnus pus
antro šimto metų, praėjusių 
nuo Donelaičio literatūrinio 
palikimo paskelbimo, mūsų 
poeto žodis nuskambėjo jau 
dvylika kalbų. Į šešias iš 

•jįų — rusų, vokiečių, latvių, 
** altamsių, lenkų ir čekų — 

čtisai išversti “Metai,” į 
itas šešias — “Metų” frag

mentai arba pasakėčios. Į 
kai kurias šių kalbų “Me
tai” buvo verčiami ištisai ar 
dalimis po kelis kartus, pa
vyzdžiui, į latvių kalbą net 

šešių vertėjų, j vokiečių ir 
lenkų kalbas — trijų vertė
jų. Ligi šiol Donelaičio kū
rybą į įvairias kalbas ver
tė iš viso 25 vertėjai, ku
rių vertimai buvo arba iš
spausdinti, arba apie juos 
bent paskelbta spaudoje.” 
Šie K. Korsako žodžiai pa
cituoti iš jo straipsnio 
“Kristijonas Donelaitis ki
tomis kalbomis,” kuris kaip 
įvadas buvo išspausdintas 
jubiliejiniame leidinyje 
“Kristijonas Donelaitis. Jau 
saulelė vėl...” Šis leidinys 
pirmiausia įdomus tuo, kad 
jame Donelaičio kūrybos 
pavyzdžiai (119 pirmųjų po
emos eilučių, atskiri frag

toks leidinys, skirtas pintie
siems ska i t y t o j ų sluoks- 
niams, ir pasirodė. Tai ta
rybinio lietuvių literatūros 
tyrinėtojo K Doveikos bio
grafinė apybraiža “Kristi
jonas Donelaitis.” Autorus 
labai vaizdžiai, beletristiniu 
stiliumi suteikia pagrindi
nių žinių apie poeto gyveni
mą ir asmenybę, padeda 
giliau suprasti jo nemarią
ją kūrybą. Ši apybraiža nuo 
ankstesnių Donelaičio bio
grafijų skiriasi tuo, kad jo
je autorius, remdamasis 
archyviniais šaltiniais, nu
tapė ypač gyvą poeto port
retą, ryškiai atskleidė jo 
asmenybės budi n g e s n i u s

Kristijonas Donelaitis
mentai, pasakėčios) iš
spausdinti net vienuolika 
kalbų: lietuvių, vokiečių 
(vertė L. Rėza, 1818; G. 
Neselmanas, 1869; L. Pa- 
sarge, 1894), latvių (K. 
Vatsonas, 1822; Sudabru 
Edžus, 1902; J. Jaunsudra- 
binis, 1914; J. Sudrabkal- 
kalnis, 195 5 ; P. Kalva, 
1963), lenkų (J. Osovskis, 
1883; K. Petkevičius, 1953*) 
rusų (V. Ivanovas, 1916; D. 
Brodskis, 1946 ir 1960), uk
rainiečių (P. Tičyna, 1955), 
čekų (H. Jehova, 1960) bal
tarusių (A. Zarickis, 1961), 
estų (M. Loodus, 1963), lo
tynų (P. Brenderis, 1936), 
žydų (L. Olickis, 1955). Kaip 
matyti iš rinkinin įdėtų ver
timų datų, Donelaičio kūry
ba jau pusantro šimto metų 
domina kaimynines ir toli
mesnes tautas. Jubiliejaus 
proga Donelaičio kūrybos 
vertimų į kitas kalbas skai
čius dar padidės: poetas 
pradedamas versti į tarybi
nių Kaukazo ir Vidurinės 
Azijos tautų kalbas. Gaila 
tik, kad kol kas negirdėti 
vertimų į anglų (buvo ban
dymų, tačiau labai silpni), 
prancūzų, ispanų ir kitas 
Vakarų kalbas. Reikia ti
kėtis, kad ateityje Donelai
tis prabils ir šiomis kalbo
mis, kad sekantis daugia
kalbio Donelaičio kūrybos 
rinkinio “Jau saulelė vėl...” 
leidimas bus dar įvairesnis, 
praturtintas naujais verti
mų pavyzdžiais.

Knyga “Jau saulelė vėl...” 
— puošnus reprezentacinis 
leidinys, iliustruotas daili
ninko V. Kalinausko pieštu 
poeto portretu ir išraiškin
gomis iliustracijomis.

Neskaitant straipsnių, iš
barstytų periodinėje spau
doje, Tarybų Lietuvoje iki 
šio jubiliejaus nebuvo išleis
ta populiaraus darbo apie 
Donelaitį ir jo kūrybą. Ju
biliejiniais metais kaip tik

*) Pirmą kartą K. Petkevičiaus 
į lenkų kalbą versti “Metai" buvo 
išleisti 1933 m. Varšuvoje. I rinki
ni "Jau saulelė vėl..." K. Petkevi
čiaus vertimas įdėtas iš 1953 m. lei
dinio.

lietuvių raštijos bei litera
tūros pakilimas Rytų Prū
sijoje, tuo pačiu ir Donelai
čio kūryba, buvo susiję su 
visuomeniniu, kultūriniu bei 
literatūriniu krašto gyveni
mu, analizuoja ir kritiškai 
vertina artimiausią Done
laičio literatūrinę aplinką, 
aptaria svarbiausius proble
minius Donelaičio poezijos 
klausimus, ypač daug dėme
sio kreipdamas į “Metų” 
žanrą, orginalumą, kūrybi
nį metodą. Knygoje sukaup
ta daug naujų Donelaičio 
bibliografijos duomenų, gi
liai išnagrinėta poeto kūry
ba, pareikšta originalių 
minčių ir samprotavimų. 
Iki šiol lietuvių literatūros 
moksle vis dar nėra vienin
gos nuomonės dėl Donelai
čio kūrybinio metodo—vie
ni poetą laiko realistu, kiti 
—klasicistu. L. Gineitis ga
na įtikinamai įrodo, kad Do-

1 nelaitis teisingai laikomas 
realizmo pradininku lietu
vių literatūroje, kad jis — 
realizmo, kaip kūrybinio 
metodo, o ne kaip literatū- 
rinės srovės pradininkas. 
“Kristijonas Donelaitis ir 
po epocha” — knyga, skir
ta dėstytojams, mokyto
jams, visiems, kurie domisi 
lietuvių kultūros bei litera
tūros istorija.

Štai trumpai apie knygas, 
kurios Donelaičio jubilie
jaus proga jau išėjo iš spau
dos ir guli ant skaitytojų 
stalo. Bet tai dar ne visa. 
Pasirodys dar keli leidiniai.

Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas ruošia rin
kinį, kuriame bus išspaus
dinti mokslinės konferenci
jos, įvykusios Donelaičio 
250 m. jubiliejui pažymėti, 
pranešimai ir Donelaitį lie
čianti archyvinė medžiaga. 
Pranešimuose įvairiais as
pektais apžvelgiama Done
laičio asmenybė ir kūryba, 
jie įneša nemažai šviesos į 
kai kuriuos probleminius 
klausimus . Donelaitį lie
čianti archyvinė medžiaga 
pereito šimtmečio pabaigo
je, tiesa, buvo paskelbta 
Rytų Prūsijos vokiškuose 
leidiniuose, bet dabar ji sun
kiai beprieinama. Minimoje 
knygoje ši medžiaga bus pa
skelbta lietuvių kalba ir 
skaitytojui atskleis gyvą 
poeto portretą, su visomis 
jo žmogiškomis dorybėmis 
ir silpnybėmis.

Lietuvos TSR knygų rū
mai ruošia Donelaičio raštų 
bibliografiją, o stambiausio
sios Vilniaus bibliotekos — 
Donelaičio parodos, įvyku
sios jubiliejaus proga, me
džiagos katalogą. Pastarie
ji leidiniai bus pagalbinė 
priemonė toliau tyrinėjant 
Donelaitį.

Visos šios knygos džiugi
na kiekvieną savo kraštą 
mylintį lietuvį, jo širdyje 
kelia meilę didžiajam būrų 
poetui. Be to, jos parodo, 
kad lietuvių nacionalinė 
kultūra klesti ir toliau vys
tosi, dar kartą paneigia Ta
rybų Lietuvos nedraugų 
melagystes apie lietuviško
sios kultūros slopinimą, jos 
merdėjimą.

J. Petronis
Vilnius, 1964. V. 10

Šiomis dienomis gavau 
Vilniuje “Vagos” leidyklos 
išleistą autografuotą mažo 
formato ir tik 140 pusla
pių knygutę keistu “Garsios 
Firmos Bankrotas” pavadi
nimu . Tai D. Rodos saty
rinių kūrinėlių rinkinys. Jį 
tuoj perskaičiau su dideliu 
pamėgimu. Mat, atsiminiau, 
kad kadaise ir pas mus bu
vo gana plačiai prigijūs sa
tyra feljetonų formoje kai
po įrankis kovoje su idėji
niais priešais. Beveik kiek
vienas mūsų esame vienu 
ar kitu laiku išbandę savo 
gabumus šiame žurnalisti
kos bare.

Be to, net keliais atvejais 
pastebėjau ir Lietuvos 
spaudoje diskusijas apie sa
tyros vietą literatūroje.

Satyra yra senas ir labai 
aštrus įrankis kovoje ne tik 
su ideologiniais priešais, bet 
ir su visomis gyvenime, 
darbuotėje, veikloje pasitai
kau č i o m i s negerovėmis. 
Kartais taiklus pašiepimas 
daug skaudžiau užgauna, 
daugiau dėmesio atkreipia, 
negu tiesioginis pabarimas, 
negu tiesioginė kritika. Tai 
visų yra pripažinta.

Deja, pas mus Ameriko
je satyra seniai išvažiavo iš 
mūsų spaudos, iš mūsų lite
ratūros, iš mūsų poezijos, o 
Tarybų Lietuvoje, man at
rodo, satyra dar nėra susi
laukus reikalingo dėmesio.

Labai gerai, kad leidykla 
knygutės pabaigoje skaity
toją nors labai trumpais 
bruožais supažindina su au
toriumi. Sužinome, kad Do
natas Rodą gimė 1915 me
tais Trakų rajone, Alešiš- 
kių kaime, malūno darbi
ninko šeimoje. Pasirodo, 
kad jis dar prieš karą mė
gino verstis žurnalistika, o 
“atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, nuo pat pirmųjų 
dienų jis pradeda dirbti ta
rybinėje spaudoje.” Nuo 
1953 metų jis darbuojasi 
“Eltoje” ir nuo 1946 metų 
yra Lietuvos Komunistų 
partijos narys. Vadinasi, 
rinkinio autorius gyvena 
patį kūrybingiausią savo 
gvvenimo laikotrpį. Reikia 
tikėtis, kad iš po jo gabios 
plunksnos susilauksime dar 
daug satyrinės kūrybos.

O kad D. Rodą turi gra
žaus talento darbo liaudies 
priešus bei nūdieniniame 
tarybiniame gyvenime pa
sitaikančias negeroves 
pliekti aštriu satyros įran
kiu, tai labai aišku. Tiesa, 
ne visi rinkinyje kūrinėliai 
yra šedevrinės kokybės, 
bet kai kurie jų užsipelno 
garbingą vietą satyrinėje 
literatūroje. Pav., puikiai 
pavykęs feljetonas “Preliu
dija,” kuriame D. Rodą, 
pasiremdamas archyviniais 
dokumentais, parodo, kaip 
po Pirmojo pasaulinio karo 
buvo už penkiasdešimt tūks
tančių dolerių nupirkta taip 
vadinama Lietuvos “nepri
klausomybė.” Ypatingo dė
mesio vertas jo feljetonas 
“ Amžina Atilsį Litas,” 
kuriame taip gražiai 
p a r o do m a, kaip smeto
ninė ponija, pajutus savo 
viešpatavimui galą, “kaip 
įmanydami, kratėsi Lito, 
skubėjo jį išmainyti į bet 
kokią, net ir visų pigiausią 
prekę.” Išreiškęs “giliausią 
užuojautą,” autorius rašo 
jam <— Litui — nekrologą. 
Štai tik vienas punktelis:

“Litai! Tu nupenėjai Lie
tuvos buržujus ligi rekordi
nių svorių, tu padėjai įsigy
ti jiems dvarelius, mūriu

bruožus. Skaitant apybrai
žą, prieš mūsų akis Done
laitis iškyla ne tik kaip pas
torius, moralizatorius, kokį 
mes buvome įpratę iki šioi 
matyti, bet ir kaip žmogus, 
turįs daugelį talentų, gyve
nąs audringomis aistromis, 
atiduodąs visą savo širdį 
liaudžiai, neapkenčiąs jos 
skriaudėjų. Apybraiža iš
leista ir rusų kalba. Siūly
tumėm “Laisvės” redakto
riams šią apybraižą persi
spausdinti savo laikraštyje 
—tegul ir Amerikos lietu
viai pamato, koks iš tikrų
jų buvo Donelaitis, ką jis 
davė lietuvių literatūrai.

Greta K. Doveikos apy
braižos gretinasi kita apy
braiža — J. Mačiulio raši
nys “Tolminkiemį aplan
kius,” išspausdintas to au
toriaus knygelėje “Iš dienų 
tėkmės.” J. Mačiulis ap
vaikščiojo vietas, kuriose 
gimė, augo, darbavosi būrų 
poetas, ir vaizdingai aprašė 
savo pergyvenimus, kilusius 
tos kelionės metu. Supran
tama, apybraiža Donelaičio 
biografijai naujos medžia
gos nepateikia, bet ji ver
tinga tuo, kad skaitytojui 
skiepija poeto asmenybės ir 
kūrybos meilę, primena ne
užmiršti, neapleisti tų vie
tų, kuriomis kadaise žengė 
nemariojo poeto koja .

Jubiliejaus proga i iš
leistas mokslinis L. Gi
neičio darbas “Kristijo
nas Donelaitis ir jo epo
cha.” L. Gineitis — Lie
tuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto 
vyresnysis mokslinis bend- 
radaiJ)is — jau eilę metų 
atsidėjęs tyrinėja Donelai
čio biografiją ir kūrybą. 
Mokslininkas naujajame sa
vo veikale (1954 m. jis išlei
do knygą “Kristijono Done
laičio “Metai”) plačiai dės
to, kodėl ir kaip, lietuvių 
raštijai Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje menkėjant, 
esminę reikšmę įgijo šios 
raštijos vystymosi židinys 
Rytų Prūsijoje, kiek ir kaip

TSRS SURADO 40,000 M. 
ŽMOGAUS “NAMĄ”

Maskva. — Kasinėdami 
netoli nuo Samarkand©, 
Uzbekų respublikoje, sura
do senovinę urvinę žmogaus 
gyvenvietę. Profesorius Bo- 
riksovsis, archeologas, sa
ko, kad žmonės ten gyveno 
prieš 40,000 metų, tik žie
mos metu, nes toje srityje 
vasarą žmonės gyvendavo 
lengvose šėtrose. Gyvenvie
tėje surasta svarbių seno
vės liekanų*

NAUJI RAŠTAI

Senas, aštrus, beveik pamirštas 
kovos įrankis

kus ir fabrikėlius. Už tave, 
tai yra už 112,500 litų, Že
mės bankas nupirko poniai 
Judzei Chodakauskaitei- 
Tubelienei ‘kuklią dvanė- 
lę’ — dvarą. Tu buvai ne
pakeičiamas tarp įninkąs 
tarp valdžios vyrų ir bažny
čios tėvų, tu padėjai links
mai gyventi šioje ašarų pa
kalnėje klebonams, popams, 
rabinams ir kitokio plauko 
sielų kanytojams.”

“Nekrologą” autorius bai
gia žodžiais: “Atsisveikin
dami su tavimi, Ponas Li
tai, karaliaus Dolerio gimi
naiti, vietoje balzamo ap
laistome tave džiaugsmo 
ašaromis ir sujaudinti ta
riame: Su dievuliu!”

Satyroje “Garsios firmos i 
bankrotas” D. Rodą gražiai 
demaskuoja “Lietuvos va
duotojus” iš raketieriško 
VLIKO... Feljetone “Lie
tuviško skilandžio odisėja” 
autorius skaudžiai pajuokia 
Kanados “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorių Joną 
Kardelį, kuris, girdi, gerai 
prisivanojęs lietuviško ta
rybinio skilandžio, kurį Ka
nados muitinė konfiskavo iš 
vienos kanadietės turistės, 
“ne tik neužsikrėtė proko
munistinėmis nuotaikomis, 
bet, atvirkščiai, pajutęs se
niai ragauto skilandžio sko
nį, dar aršiau ėmė plūsti 
Tarybų Lietuvos žmones.” 
O “Laisvojo pasaulio pa
unksnėje” Rodą puikiai su
veda ginčus tarp Plecha
vičiaus ir Impulevičiaus, 
kuris iš jų yra didesnis ir 
geresnis budelis.

Iš kūrinėlių apie nūdie
niame gyvenime pasitaikan
čias negeroves, labai leng
vai skaitosi “Kaip auklėjo- 
me tėvelius,” “Kuo aš ne
buvau” ir “Gavo išrišimą.” 
Ypač gražus kūrinėlis apie 
tėvelius, kurie vadovaujasi 
principu, kad jų vaikai ne
gali būti išdykę, negali būti 
melagiai, kad tokiomis nuo
dėmėmis užsiimdinėja tik 
kitų tėvelių vaikai ir tt. Ar 
tokių tėvelių turime ne tik 
Tarybų Lietuvoje, bet ir pas 
mus Amerikoje? Tiek ir 
tiek...

A. Bimba

Makniuny miškuose 
rinkosi kovotojai

Makniūnų apylinkių miš
kai. Čia ir kitose Pietų Lie
tuvos vietovėse Didžiojo 
Tėvynės karo metais veikė 
“Dainavos partizano,” “Ša
rūno” kovotojų būriai. Su
sitikti kovų vietose šiomis 
dienomis čia atvyko buvę 
partizanai, jų ryšininkai.

Buvusius “Dainavos par-l 
tizano” ir “Šarūno” būrių? 
kovotojus Varėnos rajono 
“Vienybės” kolūkyje su 
duona ir druska sutiko žem
dirbių atstovai. Iš čia bu
vusieji partizanai nuvyko į 
Alytaus rajono “Tarybinio 
artojo” kolūkį. Įvairiaspal
vėmis vėliavėlėmis nužymė
tas kelias veda į Makniūnų 
miškus.

Čia vėliavomis ir sveikini
mo šūkiais papuoštoje miš
ko aikštelėje įvyksta mitin
gas. Atvykusiųjų tarpe— 
LKP CK sekretorius, buvęs 
LKP Pietų srities skyriaus 
viršininkas Albertas Bara
nauskas, buvęs LKP Aly
taus apskrities pogrindinio 
komiteto sekretorius Vin
cas Sakalauskas, “Dainavos 
partizano,” vėliau “Šarūno” 
būrių vadas Juozas Baraus
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kas, buvęs partizanų radis
tas V y tautas U ogi n t a s,z 
“Dainavos partizano” kovo
tojai Antanas Ališauskas, 
Vaclovas Pauliukonis ir ki
ti.

Čia dalyvavo Makniūnų, 
Raitininkų ir kitų apylin
kės kaimų gyventojai, padė
ję partizanams kovų metais 
—ryšininkai, rėmėjai. Mi
tingą atidarė buvęs LKP 
Alytaus apskrities pogrin
dinio komiteto sekretorius 
Vincas Sakalauskas. Iš
reikšdami kolūkiečių padė
ką kovotojams, kalbėjo “Ta
rybinio artojo” kolūkio pir
mininkas Vytautas Kizas, 
“Nemuno” kolūkio pirmi
ninkas Tautvydas Prūsevi- 
čius.

Po dvidešimties metų ko
votojai vėl lankėsi kovų vie
tose, prisiminė karo dienas.

V. Miklaševičius

Margas skaitymas
Stebėtinas įvykis

Vašingtone pastatė puikų 
paminklą Ukrainos poetui 
r e v o 1 i ucionieriui Tarasui 
Ševčenkai. Atidaryme da
lyvavo daug žmonių.

Atidengiant Ševčenkos pa- 
paminklą, dalyvavo ir bu
vęs prezidentas Dwightas 
D. Eisenhoweris.

Kas galėjo tikėtis, kad 
Vašingtone, kuriame kovo
jama prieš visokį ryžtą už 
išsilaisvinimą iš išnaudoto
jų vergijos, įsileis revoliu
cionieriaus paminklą?

Atžagreiviai rems 
Galdwaterj

Jack Anderson ir Drew 
Pearson rašo, kad Ameri
kinė Medikalinė Asociacija 
pasiryžus sukelti $200,000 
propagandai už Goldwate- 
rio kandidatūrą į preziden
tus todėl, kad jis yra prie
šingas seno amžiaus žmo
nėms medikalinei pagalbai.

Andersonas dar prideda, 
kad Amerikos daktarai už
sispyrę sukelti $500,000 ky
šiams kongresmanams, kad 
jie balsuotų prieš valstybi
nę medikalinę a p d r a u d ą 
pensininkams.

Visi reakcionieriai, karo 
treškėjai susispietė aplink 
Goldwaterj.

Amerikos indėliai 
Kanadoje

Vieno laikraščio reporte
ris nuvyko į Kanadą pasi
teirauti apie užsienių in
vestments ir patyrė, kad 
JAV kapitalistai kontro
liuoja 43 nuošimčius visos 
Kanados pramonės.

Amerikos kapitalas čiul
pia Kanados gamtinius šal
tinius ir turi suleidęs nagus 
į industriją.

Nuskendo daug žmonių
Statistikos, paduotos Ro

bert O’Donnell, direkto
riaus Safety Council of N. 
Y., rodo, kad 1963 metais 
nemokančiųjų plaukti nu
skendo 6,500 piliečių.

Spartakas

GARSAS UŽRAŠOMAS 
POPIERIUJE

Japonijos Riko firma pa
gamino magnetofoną, kuris 
užrašo garsą į ypatingą 
juostą — popieriaus lapą. 
Viena lapo pusė yra pa
dengta specialios magneti
nės medžiagos sluoksniu. 
Rašančioji magnet o f i n o 
galvutė juda spirale (kaip 
patefono plokštelėje) ir už
rašo garšą. Tokio lapo pa
kanka keturių minučių įra
šui. Kitoje lapo pusėje gali
ma parašyti laišką ir įdėti 
jį į voką. Nuo lankstymo 
įrašas nenukenčia.
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Iš Moriso Torezo gyvenimo
i (Tąsa)

Senelis aštriai puldavo “brolius apsi
metėlius”— “jaunąją” Visuotinės darbo 
konfederacijos profesinę sąjungą, kuri 
stengėsi priešpastatyti save “senajai” 
Balji ir Lamandeno sąjungai. Sąjungos 
įnirtingai kovojo tarpusavy, ir mūsų 
krašte, Prancūzijos šiaurėje, kur dar 
buvo gyvos senų cechiniij sąjungų bei jų 
varžytynių tradicijos, abiejų sąjungų 
šalininkąi kartais paleisdavo į darbą 
kumščius. Aš tuomet dar nesupratau, 
kokie iš tikrųjų buvo tie nesutarime i, 
kurie siundė vienus šachtininkus prieš 
kitus, bet mane žavėjo tas liepsningas 
ir turiningas šachtininko gyvenimas, 
tas kasdieninis didvyriškas tarnavimas 
darbininkų klasės idealams. Senelis ir 
jo draugai nenuilsdami vaikščiojo po 
šachtas ir gyvenvietes, verbuodami sa
vo sąjungai vis naujus ir naujus narius. 
Jie grūmėsi dėl kiekvieno žmogaus, skie
pijo šachtininkams savo pažiūras, va
davo juos iš apatijos, nuolankumo, tam
sumo vergijos. Jie susidurdavo su vie
nų abejingumu, kitų bailumu, su šeimi
ninkų neapykanta bei grasinimais, su 
nesutarimais darbininkų tarpe—Kurje
re ir Lane “bručutarų”i įtaka buvo la
bai stipri.

Seneli Klemanai Bodri, tu, kurs mirei 
savo poste 1931 metais, eidamas 72-sius 
savo amžiaus metus, sumokėjęs profsą
jungai nario mokestį iki paskutinės die
nos, tu, kurs suvaidinai tokį didelį vaid
menį mano gyvenime, nukreipei į teisin
gą kelią mano pirmuosius žingsnius, iš
mokei mane kovoti, — aš su pagarba 
prisimenu tave šiuose puslapiuose kaip 
kuklaus, bebaimio pavyzdingo—ir išti
kimo kovotojo idealą!

Su negęstančiu aistringumu, su lieps
ningu tikėjimu, su begaliniu pasiaukoji
mu jis pasišventė darbininkų klasės iš
vadavimui. Jam reikėjo išmaitinti de
šimtį vaikų, ir vis dėlto iš savo skur
daus uždarbio jis. visų pirma atideda vo 
pinigų sąjngos nario mokesčiui sumokė
ti ir du sū per savaitę savo laikraščiui 
“Revej diu Nor.” Paskutiniaisiais gyve
nimo metais jis reguliariai skaitė komu
nistinį laikraštį “L’Anšenė.”

Mes gyvenome namelyje, panašiame į 
visus kitus šachtininkų gyvenvietės na
mus. Beviltiškai niūrioms mūsų Šiaurės 
lygumoms su padrikai išmėtytais šachtų 
keltuvais, terikonikais ir gamyklų kami
nais, iš kurių vertėsi gelsvai juosvi dū
mai, šie pagret išsirikiavę, vienodi na
mai teikė dar blausesnį ir vienodesnį 
vaizdą.

Nuajel-Godo kaime XX amžiaus pra
džioje gyveno 3,000 žmonių—šachtinin
kų, liejikų ir“nuomininkų,” tai yra žem
dirbių.

Kompanijos “Durž” šachtoje Nr. 4 
prieš karą dirbo tūkstantis šachtininkų.

- Ot-Deilio kanalo pakrantėje stovėjusi 
cinko ir švino lydykla priklausė Malfi- 
dano ir Penarojos rūdynas. Lydymui 
skirtoji rūda buvo pristatytoma į ga
myklą baidokais.

Mano senelis dirbo šachtoje, o tėvas 
’ perėjo į lydyklą, ir čia galų gale apsi
nuodijo švinu. Bėgdamas nuo sprogsta
mųjų dujų, jis gavo sunkią ligą.

Ketverių metų amžiaus aš buvau ati
duotas į vajkų darželį. O kitais metais 
atsitiko didis mano gyvenime įvykis: 
aš pirmą kartą viešai kalbėjau prieš di
delę auditoriją—tai buvo, beje, tik vai
kiška juokų pjesiukė, suvaidinta mokyk
linės šventės proga.

Namie gyvenau taip, kaip gyvena visi 
vaikai darbininkų šeimose. Vos tik su- 

į laukę sąmoningo amžiaus, jie turi pa
dėti tėvams, o laudies vaikams šis są
moningas amžius ateina labai anksti. 
Tėvo uždarbis, daržiukas ir dvi dešimtys 
triušių—štai ir visi pajamų šaltiniai, iš 
kurių motina maitino mūsų šeimą. Man 
tekdavo lengvas darbas: aš priraudavau 
laukuose žolės triušiams, buvau kur rei
kia siuntinėjamas, rinkau nuo kelių mėš
lą daržui ir prižiūrėjau savo jaunęsnius 

fe broliukus.
Mūsų vargingame kasdieniniame gy- 

g venime būdavo ir džiaugsmo pragied- 
i ruolių: liaudies pasilinksminimų dienos, 

mugės. Ak, tos mugės! Mes jų lauk
davome dar gerokai prieš jas atidarant, 

į ir nuo tos valandėlės, kai pasirodydavo 
■ pirmas fokusininkų furgonas, mes nie- 
I ku gyvu negalėdavome nusėdėti namie.

z 1 Senosios profsąjungos nariai vadino “bruču- 
tarais,” tai yra BruČų šalininkais, narius naujos 
sąjungos, prisijungusios prie Visuotinės darbo kon
federacijos. O revoliucionieriai niekindami vadino se
nosios sąjungos narius “baljiko," tai yra Balji ša
lininkais. (Autoriaus pastaba.)

Vos išėję iš mokyklos, mes dumdavome 
žiūrėti, kaip statomi balaganai ir ren
giamos karuselės. Drąsesnieji lytėdavo 
pirštais medinių arkliukų snukius, tąsy
davo juos už uodegų—o tos uodegos bu
vo tikrų ašutų! Ak, kad kur gautume 
vieną sū sumokėti už pasivažinėjimą ka
rusele! Bet jeigu jo ir nėra, vis tiek 
linksma—galima klausytis muzikos, šau
dymo tire, loterijos rato spragsėjimo, 
smagiai nusiteikusių gėrovų dainų 
smuklėse, triukšmingų kaimo chorų. 
Dieną kitą mes gyvendavome, lyg dru
gio krečiami. O paskiau gyvenimas 
grįždavo į senas vėžes, tapdavo pilkas 
kaip anksčiau...

Mano tėvų namuose, kaip ir visose 
darbininkų šeimose, bemaž nebūdavo ki
tokios kalbos, kaip vien apie pragyveni
mo sunkumus. Kainos be paliovos kilo. 
1910 metų rugsėjo mėnesį visame kal
nų pramonės rajone prasidėjo sąjūdis 
prieš brangymetį.

Šeimininkės lakstė iš namų į namus— 
jos norėjo organizuotis ir veikti. Mano 
motina buvo viena iš aktyviausių, ir vie
name susirinkime Nuajel-Godo moterys 
ją išrinko savo delegate.

Mūsų gyvenvietės gatvėmis pražygia
vo demonstracija su raudona vėliava, 
skanduodama:

—Sviestas—trisdešimt sū!
—Pienas—keturi sū!
—Kiaušiniai—dviešimt šeši sū!
(Kiaušiniai pas mus buvo pardavinė

jami po trylika.)
Demonstrantai vaikščiojo po krautu

ves ir reikalavo, kad krautuvininkai 
pardavinėtų produktus šiomis kainomis.

Kartą kaimo šeimininkės nutarė nu
vykti į turgų Henen-Ljetare. Vos tik 
joms spėjus ten nueiti, prasidėjo vai
das tarp jų ir prekybininkų. Kažkas 
apvertė prekystalį. Tai buvo signalas. 
Iš visų pusių pradėjo lėkti aukštyn mor
kos, ropės, bulvės, vaisiai. O mes, vai
kai, abiem kojom šokinėjome į pintines 
su kiaušiniais. Kas tik pakliūdavo mums 
po ranka, mes svaidėme į visas puses. 
Mes džiaugsmingai naikinome įvairius 
skanius dalykus, kurie mus gundė.

Tada mes nesupratome^ jog tikrieji 
brangumo kaltininkai—tai stambūs v ka
pitalistai, spekuliantai, kurie ir šį kartą 
sugebėjo nukreipti vartotojų rūstybę 
prieš prekių išnešiotojus.

Bili-Montinji kaime per vieną tokių 
demonstracijų policija užpuolė demonst
rantus. Buvo užmuštas darbininkas, 
pavarde Djedonė.- Reikšdamos protes
tą ir gedulą, visos moterys prisisegė rau
donus ir juodus kaspinus.

Taip aš pasiekiau tą amžių, kai dar
bininko vaikas pradeda dirbti pas sve
timus, kad parneštų į namus keletą sū,

Mūsų kaimo valstiečiai samdydavo 
berniukus laukams ravėti.

Apsiginklavę kauptukais, mes susi- 
skirstydavome į būrius, išsirikiuodavome 
dviejų metrų atstumu vienas nuo kito, 
ir, žiūrėdami sau po kojų, vaikščiojome 
lauku, kapodami dagius ir kitas piktžo
les. Taip ištisą dieną, nuo aušros iki 
saulėlydžio, mes vaigščiodavome įsmeigę 
akis į žemę, o mūsų darbą vėliau tikrin
davo šeimininkas. Mokėdavo mums 14- 
15 sū už 12 valandų darbo dieną. Ta
da ir įvyko mano pirmas konfliktas su 
šeimininku.

—Žiūrėk, Toreziuk,—tarė jis man,— 
tu mažesnis už kitus, ir aš negaliu tau 
mokėti tiek, kiek jiems. Bet tiek to, de
šimt sū...

Mokykloje, be kitų dalykų, teko mo
kytis ir katekizmo. Mano tėvai nebuvo 
pamaldūs. Bet kaimuose buvo įprasta 
krikštyti vaikus ir juos siųsti pirmosios 
komunijos. Mane klebonas, be to, įtrau
kė į chorą, ir aš giedodamas dar kelis sū 
uždirbdavau.

1912 metų liepos mėnuo padarė pra
džią naujam mano gyvenimo periodui. 
Paruoštas savo mokytojo, p. Averlano, 
kuriam esu už daug ką dėkingas, aš la
bai gerai išlaikiau egzaminus, gavau mo
kyklos baigimo pažymėjimą ir galėjau 
stoti į darbą šachtoje, nelaukdamas, kol 
man sukaks 13 metų. Mane pasamdė 
rinkti iš anglių akmenis šachtoje Nr. 4.

Darbas nebuvo itin sudėtingas, bet rei
kėjo įtempti dėmesį. Išsijotos. anglys 
slinko prieš mus dideliu metaliniu tink
lu, ir mes turėjome sparčiai rinkti iš jų 
akmenis. Užmokestis buvo vienetinis. 
Geras darbininkas įstengdavo uždirbti 
25-30 sū per dieną.

Gruodžio 4 dieną šachtininkai švęsda
vo savo tradicinę šventę—Barboros die
ną. Norėdami daugiau užsidirbti prieš 

šventę, antrąją lapkričio pusę jie visuo
met dirbdavo viršvalandžius, pusantro 
karto prailgindami pamainą. Per šias 
dvi “ilgųjų pamainų” savaites šachtinin
ko uždarbis pakildavo nuo 90-100 fran
kų iki 180-200 frankų. Suprantama, ir 
aš, kaip visi, dirbau viršvalandžius — 
iki 12-13 valandų per dieną—ir uždirbau 
per 'šią pusę mėnesio ne 17 frankų kaip 
paprastai, o 30 frankų.

1913 metų lapkričio mėnesį, Barboros 
šventės išvakarėse, prasidėjo streikas. 
Jis buvo pavadintas “ilgųjų pamainų 
streiku.” “Senoji” Balji profsąjunga 
trumpą laiką prieš tai buvo susijungusi 
su profsąjunga, priklausiusia Visuotinei 
darbo konfederacijai. Streikas, organi
zuotas bendromis jėgomis, tęsėsi tik ke
lias dienas, bet nuo to laiko šachtose 
griežtai buvo laikomasi astuonių valan
dų darbo dienos įstatymo.

Pramogos buvo retas dalykas darbi
ninkams, ir todėl jaunimas noriai stojo į 
miesto orkestrą. Aš išmokau groti kor- 
net-a-pistonu. Pasipuošę gražiomis ke
purėmis, mes defiliuodavome gatvėmis, 
trenkdami smagiausius maršus, arba 
nuvykdavome į kokį kaimyninį miestelį 
ir ten koncertuodavome. Kasmet mūsų 
orkestras lydėdavo legendinį “Gajantą” ' 
ir jo šeimą, vaikščiojančius po savo pui
kųjį Duė miestą. Grodami miesto or
kestre, mes turėdavome progos daly
vauti įvairiose linksmose kelionėse, iš
vykose į pajūrį, o tam tereikėjo lankyti 
repeticijas.

Po vienos tokios repeticijos, 1914 me
tų birželio pabaigoje, mūsų dirigentas 
mums pranešė apie atentatą Sarajeve.

Kai kas jau spėjo, kad tai kvepia ka
ru, bet daugumas tuo netikėjo.

—Karas! Ką jūs kalbate! Mūsų lai
kais tai neįmanoma! Armijos dabar 
turi tokių kovos priemonių, kad nepra
eitų nė du mėnesiai, ir visi būtų išmuš
ti...

Rugpjūčio 1 dieną, šeštadienį, mūsų 
kaimo sargas pradėjo skambinti varpu, 
pranešdamas apie visuotinę mobilizaciją. 
Prie baltų skelbimų rinkosi grupės žmo
nių.

Mano dėdė Leonas išėjo į armiją pir
mąją karo dieną. Daugiau aš jo nebe
mačiau. Jis dingo be žinios 1915 metais 
ties Bosežuru. Kitas dėdė, Edmonas, 
trečią karo savaitę buvo sužeistas kau
tynėse ties^Moranžu ir pateko nelaisvėn. 
Jis dirbo Silezijos rūdos kasyklose ir 
paskiau mirė plaučių džiova, kurią gavo 
nelaisvėje. O vienas mano dėdė—iš de
šimties mano 'senelio vaikų—susirgo ir 
staiga mirė dar 1908 metais, tarnauda
mas kariuomenėje Vensene.

Paskelbus mobilizaciją, darbas šach
tose dar kelias dienas ėjo įprastine va
ga, bet šachtininkų sparčiai mažėjo. Ne
trukus darbas sustojo, ir buvo įsakyta 
iškelti į viršų visus arklius.

Kaimą apėmė nerimas—ėjo blogos ži
nios. Iš pradžių mes manėme, kad karo

Tarybų Lietuvoje sparčiais tempais vys
tosi radiotechnikos pramonė. Kauno ra
dijo gamyklos magnetolos “Neringa,” “Vai
va,” “Minija” pagarsėjo visoje Tarybų Są
jungoje. Praėjusių metų pabaigoje daugelio 
šalies darbo žmonių butuose atsirado lietu
viški televizoriai “TEMP-6,” šiuos aparatus 
gamina Šiaulių televizorių gamykla.

Kasmet didėjančias respublikos radio
technikos pramonės reikmes tenkins Pane
vėžyje statoma elektroninių vamzdelių ga
mykla. Tai bus stambiausia tokios rūšies 
įmonė Tarybų Sąjungoje. Statybininkai jau 
pastatė visus pagrindinius gamybinius kor
pusus. Juose pradėti montuoti įrengimai.

1965 metais’gamykla išleis pirmuosius te
levizorių kineskopus.

Nuotraukoje: Panevėžio elektręninių 
vamzdelių gamyklos statyba.

veiksmai vyks toli nuo mūsų, kažkur už 
šimtų kilometrų į rytus, Elzase, Lota
ringijoje. Vokiečių įsiveržimas į Bel
giją visus apstulbino ir sukėlė visuotinį 
pasipiktinimą. Lježo ir Namiuro for
tai, kuriuos daug kas laikė neįveikia
mais, buvo vokiečių paimti. Vieną rytą 
mes išgirdome pabūklų dundėjimą. Ke
lyje pasirodė ulonų patrulis. Tai buvo 
rugpiūčio 26 dieną. Tada dar nebuvo 
ištisinės fronto linijos. Mūsų rajoną 
saugojo teritorinė Duė kariuomenė. Po 
dviejų dienų Lano link pražygiavo vo
kiečių daliniai.

1914 metų rugsėjo 30 dieną, kai “bė
gimas prie jūros” buvo besibaigiąs, mu
du su seneliu išvažiavome iš Nuajelio. 
Buvo evakuojami visi vyrai nuo 18 iki 
48 metų amžiaus ir šiaip visi darbingieji. 
Važiavo ir mano senelis, ir tėvas; buvo 
nuspręsta, kad jie pasiims ir mane. At
sisveikindama motina užkabino man ant 
kaklo maišelį su keturiomis įsiūtomis 
monetomis po šimtą sū. Ji buvo tikra, 
kad mes greit pasimatysime. Prieš pa
likdamas namus, tėvas norėjo dar su
nešti į rūsį darže nukastas bulves. Jis 
turėjo mus pasivyti Pont-a-Vandene, pir
moje numatytoje sustojimo vietoje. Bet 
jam tai nepasisekė: praslinkus vos ke
lioms valandoms po mūsų išvykimo, vo
kiečiai užėmė Nuajelį. Man buvo lem
ta pamatyti savo tėvus tik po ketverių 
metų.

Per visus šiuos ketverius metus iš jų 
neturėjau jokių žinių. Jie irgi nieko 
nežinojo apie mane. Mūsų kaimas at
sidūrė zonoje, esančioje už vokiečių 
fronto linijos, ir, karui baigiantis, iš jo 
tebuvo likę veik vieni griuvėsiai. ,

Visą mėnesį mudu su seneliu klai
džiojome įvairiais keliais, kariuomenės 
potvynių ir atoslūgių mėtomi iš vienos 
pusės į kitą. Mes perėjome Pa-de-Kalė 
ir Norą, Armantjerą, Sen-Polį ir Betiu- 
ną, visą laiką atkakliai grįždami į vie
tas, kurių nesinorėjo apleisti, o karas 
vėl ir vėl mus iš ten išvydavo. Mus per
sekiojo žandarai, neleisdami į pafrontės 
ruožą, bet šis nuniokotas, krauju aplais
tytas ruožas, kur viskas buvo apversta 
aukštyn kojomis, buvo vis dėlto mūsų tė
viškė. Mes nakvodavome daržinėse, mi- 
tome bulvėmis, kurių pasikasdavome 
laukuose. Kelyje sutikti anglų kareiviai 
davė mums jautienos konservų. Ošelyje 
keliolikai dienų mus priglaudė vienas 
šachtininkas socialistas.

Aš sužinojau, kas yra karas—ne tas, 
kuris vaizduojamas Epinalio paveiks
luose, su Napoleono gvardijos kariais, 
Reichshofeno kirasirais ir Deruledo tri
mitininkais—ne, karas baisus, ryjantis 
žmones, sėjantis siaubą ir mirtį!

Karas — tai apleistas namų židinys, 
tai bastūno gyvenimas be pastogės, be 
duonos, be pinigų, be darbo. Tai prūsų 
kulkosvaidžiai ir žandarai... Karas— 
tai nelaimingi užmušti kareiviai, suvers
ti į griovius pakelėse, arklių lavonai, 
apleisti laukai, ištuštėję kaimai, namai 
be langų ir be durų, tvarstymo punktai, 
pilni, sužeistųjų ir mirštančiųjų...'Ir, 
svarbiausia, karas—tai nenutrūkstantis, 
nesibaigiantis žmonių srautas, kuris lie
josi iš kažkur anapus horizonto, nu
tvieksto purpurinių gaisro pašvaisčių, 
tai žmonių upė, kuri nešė moteris, vai
kus, senius, .apsikrovusius skudurų ir 
kitokios mantos ryšuliais arba stumian
čius skurdžių kraustulių primestus ve
žimėlius, ant kurių prairę čiužiniai gu
lėjo greta narvelių kanarėlėms. Sulysę 
kuinai tempė ilgus vežimus be grąžu- 
lų—tokius, kokiais važinėjo valstiečiai 
mūsų vietose, o vežimuose buvo suvers
tos spintos, stalai, indai... Moterys 
verkė, vaikai kibo už jų sijonų. Kai 
kurios kažką neaiškiai murmėjo, karto
damos tuos pačius žodžius. Seniai, baukš- 
čiai dairydamiesi, kramtė sausas duo
nos plutelės... Aš žiūrėjau į visa tai 
ir mintyse prisiekinėjau iš visų jėgų ko
voti prieš šį baisingą- siaubą—karą, ko
voti prieš tuos, kurie jį ruošia ir juo 
gyvena, ginti amžiną jo auką—liaudį.

Kartą naktį tarp Ne-le-Mino ir Verke- 
no mus staiga užklupo kulkosvaidžių 
tratėjimas: apie mus ėjo mūšis. Aš pri
kėliau senelį, miegojusį duobėje ant sau
sų lapų, ir mes leidomės į kelią tamsoje, 
kurią raižė šūvių žaibai.

Iš keturių šimtų sū, kuriuos motina 
man, davė kelionei, , du šimtai jau buvo 
išleisti. 1 Likusias dvi monetas aš ne
šiojausi įsiūtas maišelyje ant kaklo. Bet 
štai vieną kartą aš jų nebeužčiuopiau: 
maišelis praplyšo, ir aš praradau visą 
savo turtą.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Man teko būti Worceste- 

ry rugpiūčio 2 d. ir daly-, | 
vauti Olypia parke banketėA 
kurį rengė LDS vietinė 
kuopa. Žmonių buvo ne
mažai ir banketas pasisekė 
kuo puikiausiai.

Programos vedėjas Jokū
bas Jaskevičius, be keleto 
pranešimų, labai tiksliai iš
davė raportą apie liepos 
pradžioje įvykusius New 
Yorke tris svarbius suva
žiavimus, būtent: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
Meno Sąjungos ir Literatū
ros Draugijos.

< Toliau sekė meno progra
ma. Nors Dirvelio, Dirve- 
lienės ir Sabaliausko nebu, 
ęet visgi dainų programa^ 
publiką sužavėjo.

Dainavo duetą Irena Ja- 
nulienė ir Albertas Dapšys, 
pianu akompanuojant Mrs. 
Smith, buvusios Janulienės, 
dabartinės Žilinskienės 
dukrai. Irena Janulienė yra 
dabartinės Žilinskienės^ 
marti.

Irena ir Albertas dainavo 
neilgai, bet žavė j ančiai. Vi
sos jų dainos jaudino pub
liką. Lengvesnis dalykėlis, 
kaip “Bernužėli, nesvoliok,” 
irgi publikai labai patiko.

Irena dar jauna moteris. 
Ji turi stiprų, jautrų, tur
tingą balsą. Jos balso skam
besys svetainę kupinai pri
pildo. Albertas Dapšys ir
gi gražiai dainuoja, bet jo J 
balsas ne toks stiprus, kaip 
Irenos. Janulytė—puiki pi
anistė.

Kadangi nesu muzikos ži- 
novas, nespręsiu jų balsų 
tobulumo, bet jie publiką 
jautriai žavėjo. Gal neper
dėsiu pasakęs, kad Worces-. 
terio lietuvių kolonijos paJ^ 
dangėje pradeda skaidriai 
žibėti naujos, jaunos kartos 
meno žvaigždės.

Garbė buvusiai Janulienei 
(dabartinei Žilinski e n e i), 
kuri puikiai lietuviškoje 
dvasioje išauklėjo sūnų Ri
čardą ir dukrą Heleną, 
Mrs. Smith, kurie su savo 
mamyte visuomet veikliai < 
dalyvauja lietuvių tarpe. 
Garbė ir jaunajam Januliui, 
kuris pasirinko meną my
linčią merginą sau gyveni
mo drauge.

Bevardis t

Hartford, Conn.
Choro veikla

Rugpiūčio 16 dieną, Olym
pia Parke, Worcesteryje, 
įvyksta spaudos piknikas. 
Mūsų Laisvės choras vyks 
ten dalyvauti programoje 
su naujomis dainomis. Va
žiuosime autobusu. Kas no
rėtų su choristais busu va
liuoti, tai užsisakykite vie
tą, matykite L. Žemaitienę. 
Į abidvi puses kaina asme- u 
niui tik $2. Busas išeis-* 
12:30 vai. dieną, nuo 157 1 
Hungerford St.

V. K.

GAMBIJA JAU BUS 
“NEPRIKLAUSOMA” 
Londonas. — Anglijos vy

riausybė pareiškė, kad su 
1965 m. vasario 18 d. Gam- 
bijai bus suteiktos domini
jos teisės.

Anglijos kolonija Gambi- 
ja yra vakarinėje Afrikos 
dalyje. Ji užima 4 tūkstan
čius kvadratinių mylių plo
tą ir turi 316,000 negrų gy
ventojų. ;,v "K

—------------------ • '• f
Detroitas. — Liepos mė- T 

nesį buvo pagaminta •, jau z 
tik 582,000 naujų automo
bilių, tai 10 procentų ma
žiau, kaip tą mėnesį 1963 m.

4 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., rugp. (August) 11, 1964



AVALON, N.J.
ls džiaugsmingo susitikimo

' ¥isi parengimai, kurie 
mfsų rezidencijoj įvyko, 
buvo pasekmingi ir atnešė 
mūsų spaudai ir mūsų kul
tūriniam judėjimui gražios 
paramos, bet paskutinis, 
kuris įvyko rugpiūčio 2 die
ną, buvo vienas iš pasėkmin- 
giausių ir linksmiau s i ų. 
Publikos suvažiavo 60 ypa
tų. Reikia pasakyti, kad 
gamta buvo prieš mus, oras 
buvo nepalankus. Nuo pat 
ryto oras buvo apsiniaukęs 
ir gąsdino lietumi. Nežiū
rint į tai, pas rengėjus ne
simatė nusiminimo ir buvo 
rengtasi pavalgydinti sve
čius.

anksto buvo sudarytas 
veikimo planas. Dvi savai
tės atgal jau buvo užsaky
ta drau gams Ramanaus
kams, kad mums r-eikalingi 
sūriai ir imsime tiek, kiek 
bus galima gauti. Ir štai 
ja'čf penktadienį aš pasiekiu 
Sellersville, Pa., padaryda
mas 117 mylių. Draugai Ra
manauskai šiltai mane pa
tinka ir mano prašymą iš
pildo, gaunu sūrių kiek 
man reikia ir nupiginta kai
na. B ronė, padu o d a m a 
man sūrius, sako: mes du 
sūrius dovanojame dėl ban
keto. Did e 1 i s draugams 
ačiū!

, Parvažiuodamas iš Ra- 
n^anauskų, pasiimu iš Phi- 
ladelphijos Moniką Pajodie- 
nę ir Povilą Šlajų, iš Ches- 
terio. Sustojome pas A. Lip- 
čių ir parsivežėme daug 
valgio dėl banketo. Parva
žiavę į Avalon, nežiūrint 
į Bekampienės šlubuojančią 
sveikatą, radome ją dirbant 
visokius darbelius, kurių 
prie surengimo banketo yra 
daugybė. Ir Monika, kaip 
bematant, išsijuosę prie 
darbo. Šlajus ir tas greit 
susirado sau darbo, kad 
viskas būtų padaryta, kad 

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

WDEKIRIS SPAUDOS PIKNIKAS
PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGPJŪČIO 16 AUGUST PRADŽIA 1 P. M.
OLYMPIA PARKE. SHREWSBURY, MASS.

Jonas Sabaliauskas

suvažiavę svečiai turėtų pa
togumo ir pasitenkinimo.
Sekmadienio rytą oras pa

niuręs. Apie 10 valandą sve
čiai jau pradėjo rinktis. Jų 
nuotaika kuo puikiausia. 
Visi mus pasitinka su ma’o- 
nia šypsą veiduose ir links
momis akimis. Visi džiau
giamės vieni kitus susitikę. 
Visi patenkinti, nes aplin
kui rožės ir lelijos žydi, la
puočiai medžiai pasidengę 
gražiais žaliais rūbais, vi
sur žalia žolė. Gamta vilio
janti. Ta graži aplinka sve
čius dar geriau nuteikia.

Svečių suvažiavo iš Balti- 
morės, Chesterio, Filadelfi
jos, Gloucester City, Cher
ry Hill, Camdeno, Brookly- 
no, Jackson Heights, N. Y., 
Ridley Park, Collingdale.

Šalia senelių turėjome ir 
14 jaunuolių. Seniausio am
žiaus svečias buvo, t a i 
Charles Dzevetzko, iš Brick 
Town, N. J. Tai 84 metų 
“jaunuolis”. Tai jo 17-as at
silankymas į mūsų paren
gimus. Negalima nepaminė
ti Stasio ir Liudvisės Rau- 
duvės iš Pittston, Pa., kurie 
atvažiuodami atsivežė Nor
kų ir kitą porą, kurių pa
vardės neteko sužinoti, o iš 
toliausia svečiai—tai Char
les ir Julė Melnis, Spring
dale (Pittsburgh), Pa.

Svečius visą dieną links
mino Benediktas Banis iš 
Cherry Hill., N. J., rekor- 
duota muzika, melodingo
mis dainomis. Didelis ačiū 
Benediktui už tai.

Prie, pašnekesių, įsigėri
mo, prie muzikos ir šokių 
laikas greitai bėgo, ateina 
pavakaris, svečiai pilni en
tuziazmo ir puiki ausiu 
įspūdžių, pakilioj nuotaikoj, 
skirstosi, važiuoja namo. 
Visi linksmi ir patenkinti.

Dovanų jalaikymui “Lai
svės” suaukota $277.50. Val
gi s ir gėrimas kainavo

Ona Dirvelienė

Šis piknikas bus vienas iš šauniausių, nes visame parke_ skambės dainos.

— Dainuos — . . ' . \
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS, WOR CESTERIO AIDO CHORAS ir PAGARSĖJĘ 

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.

$95.50. “Laisve i” lieka 
$181.90. Pridėjus Mot. Kil
mo, iš Ramsey, N. J., kuris 
negalėdamas dalyvauti ban
kete prisiuntė penkinę—vi
so susidarė $186.90.

Tai buvo vienas iš ma
loniausių ir džiaugsmin
giausių susitikimų. Mudu 
su Elzbieta tariame visiems 
svečiams ir viešnioms už 
parėmimą šio banketo šir
dingiausią ačiū! Tariame 
ačiū A. Lipčiui už taip dide
lę paslaugą, kurią suteikė 
mums prie parengimo. Ačiū 
Mulokaitei, Griciunie nei, 
Pivoriūnienei, King ir ki
tiems, kurie prisidėjo kuom 
nors prie šio taip pasekmin
go parengimo.

J. A. Bekampis

Plymouth, Pa.
Iš atsibuvusio pikniko
Liepos 19 d. buvo graži 

ir šilta, bet piknike po me
džiais oras buvo labai pui
kus. Nors žmonių skaičiu
mi piknikas buvo nedidelis, 
bet pelningas ir linksmas. 
Svečių turėjom iš visur. Vi
si gražiai vaišinosi prie 
stalų ir dainavo. Viskas 
puikia pavyko.

Draugės moterys paauko
jo įvairaus maisto, kad tik 
visus patenkintų. Prie val
gių mandagiai patarnavo 
jaunos, bet patyrusios gas- 
padinės. Be jų pagalbos 
mes, jau seni, nieko negalė
tum nuveikti. Didelis joms 
ačiū!

Piknikas buvo rengiamas 
spaudos naudai.

Pas draugę A. Zelin rug
piūčio 2 d. padarėm atskai
tą. Pelno liko $89. “Vil
niai” $40 ir “Laisvei” $40. 
Bet draugai Zambusevičiai 
iš Reading, Pa., pridėjo 
“Laisvei” dvidešimt dolerių, 
E. Kasparienė—$1, tai ir 
Kanados “Liaudies balsui” 
paskyrėm $10. Taigi, nors 
ir mažai, bet visgi ir mes 
prisidedam prie spaudos 
palaikymo. Komitetas

J. Dirvelis, akompanistas

Waterbury, Conn.
' Rugpiūčio 1 dieną mirė 
Viktoras Radžiūnas, sulau
kęs 72 metų amž., ir buvo 
palaidotas rugp. 3 d. Lietu
vių laisvose kapinėse.

Paliko liūdesy savo žmo
ną Ellą Radžiūnienę, 1 duk
terį, Mrs. Roland Haekett, 
gyvenančią Waterbu r y j e ; 
brolį Joną Radžiūną, kuris 
gyvena Cleveland, Ohio; 
anūkus ir kitus gimines. 
Laidojimo pareigas atliko 
Snyder Funeral Home, 114 
Willow St.

Viktoras Radžiūnas buvo 
geras, laisvas, progresyvus 
žmogus. Per daugelį metų 
skaitė laikraštį “Laisvę” ir 
priklausė prie darbininkiš
kų draugijų ir lankydavo 
jų parengimus. Taipgi bu
vo narys Lietuvių piliečių 
politinio klubo.

Reiškiu gilią užuojautą 
jo žmonai, dukteriai ir ki
tiems jo artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje.

Rugsėjo 14 dieną įvyks 
svarbus susirinkimas Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopos 7:30 v. vak., 
103 Green St., Klubo svetai
nėje. Visi nariai būtinai 
turite atsilankyti į šį svar
bų susirinkimą, nes ten de
legatai išduos raportą iš 
Draugijos suvažiavimo, ir 
bus apkalbama, kaip ge
riausiai prisirengti prie pa
rengimo—pietų, kurie įvyks 
rugpiūčio 30 d. mūsų spau
dos naudai. Pietūs įvyks 1 
vai. dieną daktaro Stanislo- 
vaičio sodyboje, Prospect, 
Conn., kur yra labai graži 
vieta tokiems parengimams. 
Bus ir kalbėtojas šiame pa
rengime.

Rugsėjo 13 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivien i j i m o 
Oakvillės kuopa ir 49 Wa- 
terburio kuopa, bendrai ren
gia pietus pas Theodore 
Morris, 18 Wagon Wheel | 
Court, Oakville, Conn. Pie- 

tūs bus duodami 1 vat die
ną.

Šiame parengime kalbės 
natūralistas Paul Baltrėnas 
apie sveikatą. Jis pasakys, 
kaip žmonės turi gyventi ir 
ką turi valgyti, kad būtų 
sveiki. Tat nepraleis kite 
šios progos ir visi atsilan
kykite.

Rugpiūčio 16 dieną įvyks 
Lietuvių piliečių politinio 
klubo piknikas. Vieta—Bel
leview Park, prie Lakewood 
ežero, 36 Lakewood Road, 
Waterbury.

Klubo piknikai būna vi
suomet skaitlingi žmonė
mis; mes tikime, kad ir šie
met turėsime gražios publi
kos—ne tik vietinės, bet ir 
iš apylinkės, nes Klubas tu
ri gerą vardą tarp žmonių. 
Klubiečiai gražiai sugyve
na su visais . Klubo svetai
nė yra prieinama visiems— 
klubiečiams ir neklubie- 
čiams.

Klubo piknikuose visuo
met būna skanūs valgiai ir 
pirmos rūšies gėrimai ir 
mandagus patarnavimas vi
siems.

Nepraleiskite progos, at
silankykite į šį parengimą. 
Bus geras orkestras šo
kiams, kalbėtojai ir kiti 
įvairumai.

Visi šioje korespondenci
joje suminėti parengimai 
yra svarbūs mums visiems, 
ir įsitėmykite dienas ir lai
ką, kad nepamirštumėte at
silankyti ir paremti juos.

J. S.

Haverhill, Mass.
Bus linksma kelionė į 

Worcesterio Olympia par
ką raugpiūčio (Aug.) 16 d. 
Busas išeis 11:30 ryte nuo 
L. P. Klubo, Berkeley St., 
Lawrence.

Kodis su savo žmona ge
rai pasidarbavo praėjusį 
kartą, gerai dirba ir dabar, 
kad nuvežtų visus norinčius 
važiuoti ir linksmai pra
leisti laiką.

Iš Haverhillio važiuosime 
į Lawrencu mašinomis, o iš 
ten dideliu busu—į Olympia 
parką. Prisirengimas kelio
nėn eina gerai.

Iki pasimatymo Olympia 
parke!

Darbininke

, Leopoldville. —Kongo su
kilėliai artinasi prie Stan- 
leyvillės ir Lubon g o 1 o s 
miestų.

PRANEŠIMAI
CHESTER, PA.

Pranešimas ALDLD 6 Apskrities 
kuopoms

Metinė konferencija įvyks Spalio- 
October 18 d. š. m., pradžia 12 vai. 
dieną, V. L. Pašalpinio klubo salė
je, 339 E. 4th St., Chester, Pa.

Prašome kuopas rinkti delegatus 
ir dalyvauti konferencijoje. kuo 
skaitlingiausiai.

Po konferencijos bus duodami už
kandžiai. /Kviečiame ir svečius da
lyvauti konferencijoje ir prie už
kandžių.

A. Lipčius (64-66)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-os kuopos susirinkimas 

įvyks Rugpiūčio-August 14 dieną, 
7:30 vai. vakare. Slovakų klubo 
svetainėje, 1150 N. 4th St. Visi na
riai kviečiami atvykti į šį labai svar
bų susirinkimą. Turėsitne aptarti 
daug naudingų kuopai reikalų.

Valdyba (64-66)

CLEVELAND, OHIO z
LMS Clevelando skyriaus susi- 

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

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug da
lykų aptarti, ir išgirsite delegato 
raportą iš LMS suvažiavimo.

Sekr. S. Kuzmickas
• . • (63-64)

Paieškojimas
Paieškau moters—namU šeiminin

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

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER—COOK

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

Call after 6 P. M. 609-871-0853.
(64-68)

ORNAMENTAL iron inaai for fab
rication rails, must be experienced; 
also man for installing, must have 
license & exp. Apply Mon. 8:30 AM. 
Stur-dee Hand Rail Co., 705 West 
Dauphin St.

(64-66)

HOUSEKEEPER to start Sept. 1— 
General houosework & cooking. Live 
in. Must be fond of children. Recent 
references required.

LA 5-5668
(64-65)

HOUSEWOR. Mature & Dependable
Good Ironer.

3 or 4 days a week.
References required.
Call 609-NO 2-2120

(64-67)

Easton, Pa.
Du banditai apipiešė 
lietuvio barberšapę

Vienas iš eastoniečių 
draugų prisiuntė iškarpą iš 
“Easton Express” dienraš
čio, kuris aprašė, kad šeš
tadienį, liepos 25 d., prieš 
pietus, du plėšikai banditai 
su revolveriais įsibriovė į 
Joseph Walaker-Valiuko 
barberšapę, 213 N. 11 St., 
su grasinimais. Stalčiuje 
rado $4 popierinėmis ir ni
kelių susigraibstė $10.

Barberys Juozas turėjo 
ir vieną kostumerį savo kė
dėje, kuriam kirpo plaukus, 
būtent Myron Freeman iš 
Blomsbury, kuriam iškratė 
visas kišenes, surasdami tik 
$14. Tai viso labo laimėjo 
tik $28.

Jie įsakė, kad barberys 
su savo kostumeriu užsilai
kytų ramiai.

Mūsų apskaičiavimu, tai 
buvo prastas biznis ir susi- 
terliojimas rankų.

Banditai atrodė jauni vy
rai, kokių 30 metų.

Už minutės kitos buvo 
pranešta policijai, kurios 
pribuvo geras skaičius. Bet 
jau buvo “šaukštai po pie
tų”! Atlapnojo ir “Easton 
Express” reporteris, pada
rė nuotraukas, kurios tilpo 
tame pačiame dienrašty su 
aprašymu visų smulkmenų 
ir pavardžių. Tačiau ban
ditai pabėgo. Anksčiau ar 
vėliau tie vyrukai su savo 
revolveriais paklius į spąs
tus, į daboklę. Ten jiems 
bus tinkamiausia vieta.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

inr
Piknikas

Sekmadienį, rugpiūčio 16 
d., Kupriūnų gražioje sody
boje, įvyks paskutinis šio 
sezono piknikas. Jame bus 
skanaus maisto ir tinkamo 
gėrimo. •

Kas dalyvavo pas Kup- 
riūnus, tas jau žino, kaip 
graži vieta, o rengėjai ne- 
suvils atsilankiusių. Prašo
me skaitlingai dalyvauti.

Kviečia komitetas

HELP WANTED MALE

WEAVERS 
Jacquard or Shaft 

Experienced on tie silks 
Steady work

For information call collect 
KALKSTEIN SILK MILLS 

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

(63-66)

PHILADELPHIA, PA.

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)

. 20 PAINTERS
Must be experienced on interior and 

exterior work. Steady work.
Call or write

REIIAK PAINTING CO. 
345 Bunting Ave., Trenton, N. J. 

Phone 1-609-394-5533
(64-68)

PAPER HANGERS
To Hang Wall tex.
Long Term Job.

Apply
Levitt Job, Bowee, Maryland

See Paul Lawson
(64-66)

PAPER HANGERS
Apply

254 Davis Ave.
Clifton Heights

Delaware County, Pa.
(64-66)

BEEF BONERS, WANTED.

Experieinccd.
Steady Position.

Midtown Hiiolesale Meats 
900 W. Girard Ave.

(64-70)

PAINT Sprayers. Experienced only, 
for conveyor-tipe operation. Liberal 
benefits with expanding organization.

i Apply
Arrow Safety Device Co.

Holeman St., Mt. Holy, New Jersey.
(64-66)

AUTOMATIC transmission rebuild
ers & installers, experienced. Clean, 
warm shop. Twin post lifts. Ex
cellent working conditions. Chance 
for advancement. Top wages.

Call 275-2924-, 8 to 8

POLISHERS—journeymen, 
experienced on all metals, small & 
large parts, hand and auto mach., 
paid holidaus, vacation, hospitaliza
tion & other benefits.

Philadelphia Rustproof Co. 
3225 Frankford Ave. GA. 5-300.

(64-65)

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 9-8323
(63-67)

MEAT CUTTER
Experienced, for counter work 

Cali Sam Balestrieri

TR 4-6357
Chester, Pa.

(63-64)

AUTO MECHANIC, exp. all makes.
Must have tools.
Steady position.
Apply Wolfson

Front & Cheltenham Ave.
(64-66)

INSTALLER—EXPERIENCED
For Ornamental Irons & 

Chain Link Fence. 
1st class only.

Call (N. J.) UL. 7-1816 
or UL. 7-0814

(64-68)

REAL ESTATE

LAUREL SPRINGS-GARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm w/fireplace, 1*4 
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)

BURGLARY PROTECTION

Inexpensive, automatic, nonelec
tric; uses tear gas. For stores, 
service stations and industries.
GAS-GUARD of Philadelphia
1 East Penn Square. LO 4-4698
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Kas komplikuoja 
Kipro problemą?

Nikozia, VII.26. — Kipro 
respublikos prezidentas ar
kivyskupas Makarijas, kal
bėdamasis su TASS-o ko
respondentu N. Semionovu, 
pareiškė, kad Kipro proble
ma savaime nėra sudėtinga, 
tačiau ją labai komplikuoja 
užsieniečiai, k u r i e kišasi 
siekdami savo savanaudiš
kų tikslų. Kai kurių sluoks
nių atstovai, pasakė prezi
dentas, daro viską, siekda
mi išspręsti Kipro klausi
mą ne visuotinai pripažintų 
tarptautinių demokratinių 
principų pagrindu, o va
dovaudamiesi savo pačiu in
teresais. Kaip tik šiuo tiks
lu iki šiol daromas stiprus 
spaudimas Kipro vyriausy
bei.

Taip pat nuolat gresia 
užsieniečių įsibrovimas. Ta
čiau, pabrėžė arkivyskupas 
Makarijas, kaip man atro
do, vis labiau ir labiau aiš
kėja tas faktas, kad Kipro 
liaudis tvirtai pasiryžusi 
atremti šį spaudimą ir ne- 
pabūgs šių grasinimų. Kip
ro liaudis nesutiks su jo 
kiu kompromisiniu savo 
teisaus reikalo sprendimu, 
išskyrus demokratinį kelią, 
kuriuo žengiant, remiantis 
taikiu sambūviu, daugumai 
ir mažumai saloje bus už
tikrintos proporcingos tei
sės. Neabeiotina, kad, 
spręsdami Kipro klausimą, 
mes dar susidursime su ne
mažais sunkumais. Tačiau 
negalima abejoti taip pat ir 
tuo, kad šie sunkumai ir 
kliūtys gali būti įveikti. Pa
dėti komplikuoja dar ir tai, 
kad iki šiol ginkluoti turkai kad iki šiol ginkluoti turkai ir už mokyk]os apylinkės 
maištininkai Kipre skatina-!
mi ir remiami tiesiogiai iš 
Ankaros. Tai, žinoma, truk
do normalizuoti padėtį sa
loje.

Kadangi gresia agresijos 
pavojus, toliau kalbėjo pre
zidentas, Kinro vyriausybė 
laiko savo uždaviniu ir par
eiga stiprinti savo valsty
bės gynybinį pajėgumą. 
Mūsų taikingumo negalima 
laikyti abejingumu savo tė
vynės likimui, ios kovai dėl 
nepriklausomybės ir suve
renumo.. Mes apgailestau
dami turime skirti dalį savo 
biudžeto kariniams reika
lams. Tačiau mes neturime 
kitos išeities. Kipras suda
ro armiją ne agresijos tiks
lams, o, priešingai, kad ga
lėtų pasipriešinti agresijai.

Kipro vyriausybė, pabrė
žė prezidentas, nenori nau
doti jėgos ir nenori lieti 
kraujo. Tačiau, jeigu tarp
tautinės SNO pajėgos nesu
gebės normalizuoti padėties 
saloje, mes, deja, būsime 
priversti panaudoti jėgą.

Po to prezidentas Maka- 
rijas su didele padėka atsi
liepė apie N. Chruščiovo šių 
metų liepos 8 d. Kremliuje 
pasakytą kalbą karo aka
demijų absolventams, ku
rioje, Tarybų Sąjungos vy
riausybės vadovas palietė ir 
padėtį Kipre.

“Pono Chruščiovo kalba, 
—pasakė prezidentas,—yra 
rimtas įspėjimas toms jė
goms, kurios be jokio teisė
to pagrindo nori primesti 
Kipro liaudžiai savo sąly
gas ir grasina ginklu įsi
brauti į salą. Ši kalba įkve
pia kipriečius, kovojančius 
dėl savo teisaus reikalo. 
Kartu ji yra savo rūšies 
Šaltas dušas tiems karšta
košiams, kurie stengiasi 
grasinimais palaužti kiprie- 
Čių tautos priešinimąsi. Po
no Chruščiovo kalba,—pa
brėžė arkivyskupas Maka
rijas,—sustiprino mūsų pa
siryžimą nepasiduoti jo-

Studentai lanko vasaros 
mokyklas

Buvo laikai, kai jaunuolis 
eidavo į mokyklą vasaros 
metu tik kai gaudavo pa
taisą iš kurio nors dalyko. 
Dabar šimtai tūkstančių 
berniukų ir mergaičių savo 
noru eina į vasaros kursus.

Šioje savanorių grupėje 
yra studentai, einą į ekstra 
kursus, kurių jie negali 
pritaikyti reguliariu mokslo 
metu; gabūs studentai, no
rį pagilinti specifinę savo 
studijų sritį, kaip pav. kal
bas, matematiką ar kitus 
mokslus; studentai, kurie 
dėl kurių nors priežasčių 
nori paskubinti mokyklos 
baigimą; tie, kurie nori 
specialių kursų, kaip pav. 
vairavimo, kurių jie negali 
lankyti per mokslo metus.

Nors daugelis vasaros 
mokyklų turi tradic i n i u s 
pataisoms paruošti kursus, 
tačiau vis daugiau yra kal
bama apie “praturtinimą,” 
“pa ž a n g i n į darbą gabie
siems” ir “pagreitinimą.”

Dabar esamuose vasaros 
kursuose yra galima moky
tis rusų ir kitų kalbų, lite
ratūros, greito skaitymo ir 
kūrybinio rašymo. Ketiną 
stoti į kolegijas studentai 
turi progos pasiruošti to
kiuose specialiuose dalykuo- i tas poilsis mums reikalin

gas. Grįžtame į Vilnių ant
radienį, rugpiūčio 4-ą.

Įspūdžių tįek daug, kad 
sunku ką nors greitomis 
suformuluoti. Bet manau, 
kad sugrįžus, kai susidarys 
galvoje kaip ir sintezė, kaip 
tai sakoma, norėsis plačiau 
tuos įspūdžius aprašyti.

Visi siunčia Jums ir Ievai 
asmeniškus sveikinimus.

Draugiškai,
R. Baranikas

i Druskininkai, rugp. 1 d.

se, kaip prieš-koleginė an
glų kalba, “greitas rašy
mas” paskaitų ir tyrimų 
užsirašymams.

Daugelyje mokyklų gabūs 
studentai gali eiti į pažan
gius matematikos ir moks
lų kursus. Kai kuriose vie
tose studentai yra priimami 

. ribų.
Švietimo autoritetai ben

drai sutinka, kad dabar 
daugiau mokyklų turi va
saros programas, kaip bet 
kada praeity. Jose da
lyvauja daugiau jaunuolių. 
Nors ir nėra tautinio masto 
statistikų, viena rytinė vals
tija praneša, kad pereitais 
metais vasaros mokyklą 
studentai lankė beveik trim 
kartais daugiau, palyginus 
su praėjusiais 10 metų.

Ne per seniai Tautinė 
Švietimo Draugija, peržvel
gusi vasaros mokyklų pro
gramas, priėjo išvados, kad 
apie pusę miesto ir prie
miesčių mokyklų distriktų 
JAV-ose turi vasaros mo
kyklas.

Kai kurie auklėtojai į 
vasaros mokyklų programų
augimą žiūri kaip į istisų 
metų mokyklos studentams 
pradžią. Vienuolikos ar dvy
likos mokslo mėnesių laiko
tarpis užaliarmavo daugelį 
žmonių, ir ne vien tik va;-; ' y 
kų, bet neatrodo, kad ten 
yra skubaus pavojaus.

Tikra prasme, vasaros 
mokyklų per visą kraštą iš
platinimas yra didėjančio 
troškulio mokslui liudiji
mas, ir daugelio berniukų 
bei mergaičių, kurie nu
sprendžia lankyti vasaros 
mokyklas, paaukoja didelę 
savo dviejų mėnesių vasa
ros atostogų dalį. Pirminės 
mokyklos mokinys pralei
džia vasaros mokykloje še
šias ar septynias savaites, o

kiam spaudimui ir grasini
mams. Mes nepaprastai dė
kingi p. Chruščiovui už jo 
pasakytus žodžius, kurie, 
beje, kaip ir ankstesni Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
pareiškimai, tapo galinga 
kliūtimi toms jėgoms, ku
rios norėtų primesti mums 
Kipro klausimo sprendimą, 
vadovaudamosi savo sava
naudiškais tikslais.”

z Elta 
I

antrinės mokyklos mokinys 
ilgiau negu septynias savai
tes.

Šen ir ten mokyklos sa
vo kursus taip sutvarko, 
kad duotų studentams bent 
kiek atostogų per vasarą. 
Pavyzdžiui, viename prie
miesčio mokyklos distrikte 
pažangios matematikos mo
kiniai per liepos mėnesį bū
na klasėje nuo 9 ligi 12 vai. 
ryto. Tokia programa duo
da laiko mokymui ir moky
muisi ir dar duoda jiems 
laisvus liepos mėnesio po
piečius bei visą rugpiūčio 
mėnesį.

Vasaros mokyklos yra il- 
glaikė tradicija, kur moki
niai ir baigę studentai lan
kosi savo žinių ir pasiruo
šimo praturtinimui.

ACNS

Rašo mūšy turistai
Rojus Mizara:

Sveikinimai iš Jūsų gim
tosios Dzūkijos. Viešime 
Druskininkuose, o prava
žiuodami visi galvojome 
apie Jus, kai kelrodis deši
nėje sakė: Merkinė.

Šiomis dienomis tik ilsi- 
į mės, ir reikia pasakyti, kad

1964 liepos 30 d. 
Mielas drauge Rojau!

Rašau jums šiuos kelis 
žodžius iš Vilniaus ir noriu 
biskį pasidalinti įgytais 
įspūdžiais.

Progresas, padarytas mū
sų tėvynėje, yra didelis. 
Man teko aplankyti vieną 
tarybinį ūkį ir vieną kol
ūkį. Pastarasis buvo Čer
niachovskio vardo kolūkis. 
Kas čia pasiekta, sunku ap
rašyti. Kai parvažiuosiu į 
namus, tai aš jums papasa
kosiu ir į “Laisvę” teks 
parašyti.

Dabar noriu tik perduoti 
linkėjimus nuo kolūkio pir
mininko V. Adomavičiaus. (
Jūs abu su Ievute jį pažįs
tate. Tai malonus žmogus. 
Turi didvyrio vardą, aukso 

Jau spėjome aplankyti 
daug kultūrinių įstaigų ir 
Palangos kurortą.
• Palanga švariai užlaiko
ma. Suvažiuoja ten iš vi
sos Tarybų Sąjungos poil
siautojų.

Aplankėme Valstybinę 
biblioteką Vilniuje. Nuo
stabiai graži ir turi apie mi
lijoną knygų. Tai didelis 
kultūros lobynas. Čia ran- 
daasi ir A. Bimbos knyga 
“Amerikos darbininkų ju
dėjimo istorija.”

Būvant Palangoje, susi
pažinau su jos pirmininku, 
miesto majoru Mičiūnu. 
Labai malonus žmogus. 
Perdavė Jum abiem linkė
jimus. |

Palangoje atidarytas la
bai įspūdingas restoranas 
“Vasara.” Tai vienas toks 
visoje Tarybų Sąjungoje. 
Teko ir man konjako išger
ti.

Dabar apie Vilniaus išva
davimo šventę. Jau buvo 
rašyta “Laisvėje,” bet aš .

Rugpiūčio 13-tą sueina vieneri metai, kai mirė 
mano mylimas vyras Antanas. Su didžiausiu 
liūdesiu širdyje prisimenu jį. Ilsėkis ramiai, 
mano brangusis. Liūdi jo ir sesuo Victoria Bul
lis, Rochester, N. Y., pusbrolis Povilas Kaze- 
liūnas/ Lowell, Mass., ir dvi nieces — Annie 
Youngs ir Anna Koch.

Mary A. Balzar, žmona 
Miami, Florida
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noriu pažymėti, kas įvyko 
Vingio parke.

Čia buvo didelės iškilmės; 
buvo suvažiavę iš visų ta
rybinių respublikų svečių: 
maršalų, generolų ir civili
nių veikėjų. Dainavo Aido 
choras iš Kauno — apie 100 
dainininkų. Dainavo Ka
riuomenės vyrų choras, ir 
dalyvavo Baltarusijos šokė
jų ansamblis. Tai buvo 
įspūdingas minėjimas, ko
kio nebuvau matęs savo gy
venime.

Dabar esame Druskinin
kuose.

Taigi ir baigiu šiuos žo
džius rašyti iš Druskinin
kų.

Druskininkų dar neteko 
apžiūrėti ir nieko negaliu 
parašyti iš jų.

Dar apie mūsų grįžimą į 
namus: grįšime rugpiūčio 9 
d., 5:30 vakare.

Taigi šiuo baigiu. Visų 
Jūsų draugų ir mano šir
dingiausi linkėjimai “Lais
vės” personalui.

Jūsų Valys Bunkus 
Druskininkai

( Šis laiškas mus pasiekė 
penktadienį, o sekmadienį 
jo autorius jau buvo namie. 
Redakcija)

Norite važiuoti spaudos 
piknikan Worcesteryj?

Kas norėtumėt važiuoti j 
Worcester, Mass., didįjį 
pikniką šį sekmadienį, 16-tą 
rugpiūčio? Prašome kreip
tis pas J. Grybą. Išvažiuo
sime 8-tą valandą iš ryto 
nuo Laisvės sales, o grįšime 
11-tą valandą naktį. Galite 
paskambinti į “Laisvę”.

Laisviečiai vyks į 
Worcester; piknikan

Dar nežinome, kiek dau
giau brooklyniečių vyks į 
Worcesterj, į rudeninį “Lai
svės” naudai pikniką rug
piūčio 16 d., bet jau žinome 
tiek: vyks A. Bimba, Ilza 
Bimbienč, Jonas Grybas ir 
kiti laisviečiai.

Visi jaučia ir beveik žino, 
kad šis piknikas bus dide
lis, spalvingas, gražus!

Brooklynas. — Gatvėje 
rado automobilio užmuštą 
Danijos jūrininką Arnie 
Jenseną, 21 metų amžiaus.

New Yorkas. — Rugpiū- 
čio 10 dieną sukako 90 me
tų amžiaus buvusiam JAV 
prezidentui H. Hooveriui.

Liūdnas Prisiminimas

Antanas Balzar

rašyta,

Jau grįžo penki 
mūšy turistai

Kaip jau buvo 
praėjusį sekmadienį grįžo 
iš Lietuvos penki niujorkiš- 
kiai lietuviai turistai: V. 
Bunkus, Lilija Kavaliaus
kaitė ir V. Nevinskienė su 
du k re lė mis — Diana ir 
Joyce. Kenedžio vardo ae
rodrome, Niujorke, juos su
tiko gražus būrys jų gimi
nių ir draugų.

Visi mūsų turistai, nors 
pavargę, bet smagūs, links
mi. Išbuvo jie Lietuvoje 
keturias savaites. Daug 
matė, daug žmonių sutiko; 
daug įspūdžių parsivežė.

Iš aerodromo jie skubėjo 
į namučius, kurių buvo pa
siilgę.

Verutė Bunkienė, laukda
ma savo Valio, paruošė už
kandžių ir pakvietė kai ku
riuos draugus pas save į 
namus.

Susėdus už stalo, Valys 
Bunkus trumpai pasakojo 
apie tai, ką matė, ką girdė
jo mūsų gimtojoje žemėje.

—Važinėjome plačiai po 
visą brangiąją Lietuvą, — 
sakė jis. — Kalbėjomės su 
daugeliu žmonių — “dide
lių” ir “mažų.” Lietuva da
ro milžinišką progresą, ko
kio nedaug kas iš mūs ka
da nors tikėjosi. Aš vėliau 
parašysiu apie tai “Laisvė
je” plačiau. O dabar noriu 
tik tiek pasakyti: visi siun
tė pažangiesiems Amerikos 
lietuviams šiltus sveikini
mus. Tarp sveikintojų bu
vo: A. Sniečkus, J. Palec
kis, S. Laurinaitis, mūsų 
mielasis Laurynas Kapo
čius, ir šimtai kitų žmonių.

Pirmadienį suaugusieji 
sugrįžėliai jau stojo kas
dieniu darban, o Diana ir 
Joycė svajoja apie grįžimą 
į mokyklą. 1

Beje, šeštasis mūsų turis
tas— Rudolfas Baranikas— 
pasiliko Lietuvoje dar vie
nai savaitei.

SERGA
P. Zeikus pastaruoju me

tu pasiskųsdavo nesveikata. 
Kreipėsi į gydytojus, o, pa
galiau, ir į ligonines. Jo 
draugai “Laisvės” sgaityto- 
jai sakė, kad jis ilsisi Vete
ranų ligoninėje, esančioje, 
Coney Island rajone, 800 
Poly Pl., Brooklyn, N. Y. 
Ar šią žinią skaitant jis te
bebus ligoninėj, neteko pa
tirti. Linkime jam greit at
gauti sveikatą. Jo namų ad
resas yra 556 Ridgewood 
Ave., Brooklyne. R.

Grįžo iš Lietuvos 
Walteris Mikulėnas

Niujorkietis Walteris Mi
kulėnas buvo išvykęs į Lie
tuvą ir ten praleido dvi ge
ras savaites.

Jis vyko ten vienui vie
nas, be jokios grupės. Ot, 
liepos 15 d. sėdo į lėktuvą, 
nulėkė į Maskvą, o iš ten— 
lėktuvu į Vilnių, ir gana!

Klausiu Walterį, kaip j am 
patiko kelionė ir Lietuva.

—Labai gerai! — atsakė 
jis. — Vilniuje susitikau su 
kitais JAV lietuviais turis-* 
tais — su niujorkiškiais ir 
čikagiškiais. Liepos 19 d. 
buvome Vingio parke Vil
niuje, kur vyko Lietuvos iš
vadavimo dvidešimtmetinės 
atžymėjimas. Koks puikus 
buvo mitingas! Mus, ame
rikiečius, ten gražiai pa
gerbė; pasodino į garbingą 
vietą. Niekad nepamiršiu 
to didižulio mitingo, to 
džiaugsmo, kurį rodė Lietu
vos žmonės.

—Kur buvote Lietuvoje?
—Buvome daugely vietų: 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Neringoje, Palangoje. 
Kaune susitikau su savo 
broliu Stasiu, taipgi su se
sutėmis Konstancija ir Ma
ryte,— visi trys jie pensi
ninkai. Pas juos pora nak
tų ir nakvojau.

—Kaip Lietuva atrodo?— 
klausiu Mikulėną.

—Puikiai. Miestai gra
žūs. Labai daug fabrikų; 
niekad nemaniau, kad jų 
ten būtų tiek daug.

—Kaip buvo kelionė?
—Ji buvo man labai sėk

minga. Beje, Vilniaus “Ne
ringos” restorane ' sutikau 
poetą Eduardą Mieželaitį; 
jis siuntė jums daug labų 
dienų. Ns.

New Yorkas. —Rugpiūčio 
8 dieną išplaukė 10 laivų į 
Europą su 9,300 keleivių.

New Yorkas. — Sulaukęs 
61 metų amžiaus mirė Dr. 
Theodore Cohn.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Parašė 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 vergovė 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 Riteriai, 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 “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE 
I

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

Gerbiamoji Redakcija!
Mes labai norėtumėme su

sirašinėti su savo seserimi, 
gyvenančia Amerikoje, 'Ei
čiau neturime jos adreso. 
Todėl prašome į “Laisvę” 
įdėti šį mūsų pageidavimą.

Mano sesuo Sebaskaitė 
Adolfina prieš 1914 metus 
išvažiavo į Ameriką ir gy
veno Niujorke, kur ir ište
kėjo. Tačiau jos pavardės 
pagal vyrą neprisimenu.

Iki 1940 metų mes susi- 
rašinėdavome, o vėliau mū
sų susirašinėjimas nutrūko.

Būtų labai gerai, kad ji 
pati (jei dar gyva) atsiliep
tų arba jos vaikai ar pažįs
tamieji apie ją man para
šytų, už ką būsiu labai dė- 
kinga.

Rašykite:
USSR
Lietuvos TSR
Gargždai
Mičiūno g-vė 16
Urbonavičienei Emilijai

SVEIKINA Iš FLORIDOS

Sveiki, laisviečiai!
Laiką leidžiu daugiausia 

stuboj, lauke per karšta. 
Saulė veik ties viršugalviu. 
Klube būsiu sekmadienį.

Viso gero visam štabui.
Petras šolomskas 

1964 m. rugp. 7 d.

TAI JAV IR VOKIEČIŲ 
SĄJUNGOS LAIVYNAS
Paryžius. — Prancūzijos 

laikraščiai, anūlizuod a m* 
Jungtinių Valstijų planą 
suorganizavimui NATO 
atominio laivyno, rašo, kad 
jis bus niekas kitas, kaip 
laivynas JAV ir Vakarų 
Vokietijos.

BOLIVIJOJE VEIKIA.
PARTIZANAI *

La Paz. — Santa Cruzo 
provincijoje veikia žemdir
bių partizanų būriai. Val
džia lėktuvais pasiuntė pa
rašiutininkų karių, bet jie 
negali partizanų įveikti. Su
sirėmime buvo sužeistas 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos pagalbininkas Jacobas 
Jacksonas. A




