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KRISLAI
Visiems vienas didelis ačiū! 
CoJdwaterrui dar neužteko 
Sulaužė čarterj
Pasaulinis kongresas ivyks 
Pasimatysime Usteryje 
Pagaliau prisipažino

— Rašo A. Bimba —
Niujorkiečių grupele lankė

si jAietuvoje ir parvežė mums 
daug gražių, šiltų sveikinimų 
ir linkėjimų. Neįmanoma 
kiekvienam asmeniškai padė
koti. Tad lai eina visiems vie
nas didelis ir nuoširdus ačiū!

Respublikonų kandidatas 
Goldvvateris dar nepasitenki
nęs tuo, kad Amerikos lėktu
vai tik keletą šiaurės Vietna
mo uostų apdaužė. Jis sako, 
kad pradėtas užpuolimas tu
rėjo būti vedamas iki galo, tai 
yra iki okupavimo visos šalies.

Tik įsivaizduokime, kokioje 
padėtyje taikos reikalai at
sidurtų, jeigu šitas nužmogė- 
jęs sutvėrimas atsisėstų į pre
zidentą vietą!

Taip vadinamos Amerikinių 
valstybių sąjungos nutarimas 
bausti Kubą yra nesuderina
mas su Jungtinių Tautų čar- 
teriu. Čarteris nesuteikia to
kios galios sritinėms valstybių 
sąjungoms.

Taip pareiškė Tarybų Są
junga. Ji sako, kad tokius ta
rimus gali daryti tiktai Jung
tinių Tautų Saugumo* taryba.

Tai naujas ir įdomus klau
simas. žiūrėsime, ką apie tai 
pasakys kitos Jungtinių Tautų 
narės.

Taigi, Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos vadovybė tik
rai ir rimtai ruošiasi pasau- 
Yffiiam komunistų kongresui. 
Tam šaukiama dar šių metų 
gruodžio 15 d. dvidešimt šešių 
partijų paruošiamoji konfe
rencija. O pats kongresas nu
matomas kada nors 1965 m.

Tik toks kongresas galės 
taUXi autoritetingą žodį einan
čias ginčais ir nesusiprati
mais komunistiniame pasau
lyje.

Tar. Sąjunga įspėjo 
prieš karo agresijas
Maskva. — Priekaukazi- 

joje sakė kalbą Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas. Jis kietai įspėjo 
Jungtines Valstijas prieš 
puolimą šiaurės Vietnamo 
respublikos

Chruščiovas sakė, kad ne- 
siras tokių žmonių, kurie 
patikėtų JAV užpuolimo 
pateisinimu, būk jis buvo 
atsakymas į Šiaurės Vietna
mo Respublikos užpuolimą 
ant Jungtinių Valstijų karo 
laivų. Jis sakė, kad jau vien 
buvimas JAV karo laivų 
Tonkino įlankoje, tai jau) 

j buvo provokacinė agresija 
iš JAV pusės. Chruščiovas 
sakė, kad 'ne Šiaurės Viet
namo Respublikos laivai 
buvo Jungtinių Valstijų te
ritoriniuose vandenyse, bet 
Jungtinių Valstijų laivai, 
atplaukę tūkstančius mylių 
nuo savo šalies, buvo Šiau
rės Vietnamo Respublikos 
vandenyse, o karo lėktuvai 
bombardavo Vietnamą.

Chruščiovas sakė, kad 
JAV bando atgaivinti senų 
laikų imperialistų elgesį, 
kada jie puldavo silpnesnes 
šalis, ir pareiškė, kad “lau
kiniai ir pusiau laukiniai 
vadai turi suprasti, kad da
bar jau ne tie laikai”.

Chruščiovas parei š k ė : 
“Tarybų Sąjunga nenori

karo ir viską daro jo išven
gimui. Bet jeigu imperialis
tai užkars karą socialisti
nėms šalims, tai Tarybų Są
jungos žmonės atliks savo 
šventą pareigą, apgins 
savo tėvynę ir kitas socia
listines šalis.

Tarybų Sąjunga turi niu- 
klinę militarinę jėgą ir jos 
apsaugoje gali ramiai dar
buotis. Vienok jeigu impe
rialistai iššauks karą, kuris 
pasaulyje pražudys labai 
daug žmonių ir padarys 
baisių sunaikinimų, bet jis 
neišvengiamai baigsis visiš
ku kapitalizmo sumušimu”.

Gromyko pareiškimas
Tuo pat metu Tarybų Są

jungos Užsienio reikalų mi
nistras Andrius Gromyko 
pasiuntė telegramą Šiaurės 
Vietnamo Respublikai, ku
rioje pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga pilnai remia Viet
namą ir už įvykius atsako- 
mingomis laiko Jungtines 
Valstijas.

Jis sakė, kad TSRS pil
niausiai sutinka su Šiaurės 
Vietnamo Respublikos ręi- 
kalavimais, kad JAV laiky
tųsi Ženevos 1954 'ir 1962. 
metų keturiolikos valstybių 
nutarimo, tai yra, nesikištų 
į pietryčių Azijos šalių vi
daus reikalus.

Į rudeninį “Laisvės” naudai 
pikniką Worcesteryje

Rudeninis “Laisves” naudai piknikas, kaip žinia, 
įvyks sekamą sekmadienį, rugpiūčio 16 d., Olympia par
ke Shrewsbury, Mass, (palei patį Worcesterį).

Piknikas žada būti didelis ir spalvingas: dainuos 
Laisvės choras iš Hartfordo, taipgi Worcesterio Aido 
choras; dainuos ir duetistai—J. Sabaliauskas ir O Dir- 
velienė.

Lawrenciaus-Haverhillio lietuviai organizuoja busą 
vykimui į pikniką. Tą patį daro ir Brocktono-Montello 
lietuviai. >

Iš Niujorko žada piknikan vykti A. Bimba, L. Ka
valiauskaite ir Valys Bunkus (tik ką grįžę iš Lietuvos), 
J. Grybas, Š. Sasna ir kiti.

Prašome, raginame visus pažangiuosius Naujosios 
Anglijos lietuvius dalyvauti piknike.

Pradžia 1 v. popiet.1

Dar apie įvykius 
pietryčių Hziįoįe

Jungtinės Tautos siekia 
Baigti Kipro karą

yra

Jau šį sekmadienį (rugp. 
16 d.) Usteryje įvyks rude
ninis spaudos piknikas. Kele
tas 
me 
me 
me

niujorkiečių ruošiamės ja- 
dalyvauti. Tad susitiksi- 
ir pasimatysime gražiaja- 
Olympijos parke.

JAV LAUŽO JUNGTINIŲ 
TAUTŲ TAISYKLES

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė išleido 
pareiškimą, kad Jungtinės 
Valstijos, prastumda mos 
rezoliuciją Amerikos vals
tybių sąjungoje už nutrau
kimą ryšių su Kuba ir eko
nominę blokadą, sulaužė 
Jungtinių Tautų taisykles.

Jau daug daug metelių pra
bėgo po Antrojo pasaulinio 
karo, bet tik dabar Chicagos 
menševikų laikraščio redakto
rius prisipažino, kad tiesiai iš 
“Naujienų” pastogės išėjo šū- 
kj^“Three Cheers for Hitler’s 

Istorija tokia: Savaitraštis 
“jaunimas,” kuriame tas hit
leriniams žmogžudžiams svei
kinimas pasirodė, buvo lei
džiamas “Naujienų.” Vadina
si, buvo “Naujienų” pridėč- 
kas.

Skaitykite:
“Vokietijos jėgoms pradė

jus vyti ‘nenugalimąją’ Rau
donąją armiją iš Lietuvos ir 
kitų ' Maskvos okupuotų Pa
baltijo kraštų, ‘Jaunimas’ įdė
jo vieno savo bendradarbio 
straipsnį, kuriame išreiškia
mas džiaugsmas, kad Lietuva 
tapo apvalyta nuo raudonųjų 
okupantų ir sakoma, kad ste
binčių šitą vaizdą žmonių šir
dų*. jaučia geismą sušukti: 
‘TrJree Cheers for Hitler’s Le- 
giA*.”

Tai žodis žodin iš pačių 
rugpiūčio 4 dienos “Naujie
nų.”

ŠAUKIA KOMUNISTŲ 
PASITARIMĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partija 
išsiuntinėjo pakvietimus 25 
šalių Komunistų partijoms, 
kad prisiųstų savo atstovus 
į pasitarimą Jis šaukiamas 
Maskvoje, gruodžio 15 die
ną. Pasitarimas išsiuntinė
tas didžiosioms partijoms. 
Jis paruoš dienotvarkį viso 
pasaulio komunistų suva
žiavimui 1965 metais.

Maskva. — TSRS reika
lauja 14-kos valstybių kon
vencijos Laoso reikalais.

Londonas. — Virš tūks
tantis žmonių demonstravo 
protestuodami prieš JAV 
Vietnamo užpuolimą.

Karačis. — Kinija sutei
kė Pakistanui $60,000,000 
paskolos.

žė šiaurės Vietnamą, Turkijos 
lėktuvai pasirodė ant Kipro 

Į respublikos ir mėtė bombas.
Už tai niekas nenubaudė

Aišku, kad Turkija pasi- Amerikos, niekas nenubaus ir 
mokė iš Amerikos. Tik po to, Turkijos...
kai Amerikos lėktuvaį apdau- Ir kas gi jas baus?

JAV karo lėktuvai 
virš TSRS laivų

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protestą Jung
tinių Valstijų vyriausybei 
prieš jų karinių lėktuvų 
skraidymą virš tarybinių i 
prekybinių ir keleivinių lai
vų.

Proteste sako, kad daž
nai JAV lėktuvai provoka
toriškai skraido žemai, ar
do keleivių ramumą ant 
TSRS laivų. Liepos 18 die
ną, kada keleivinis TSRS 
laivas “Gruzija” plaukė į 
Kubą, tai JAV karo lėktu
vai per dvi valandas virš jo 
skraidė, o vėliau karo lai
vas tris valandas arti plau
kė.

TSRS gynybos organas 
“Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad vien 1964 metais JAV. 
karo lėktuvai virš 1,000 
kartų skraidė virš TSRS 
laivų.

Graikijos armijoje 
apie 200,000 vyrų ir orlai- 
vyne apie 25,000. Jūrinis 
karo laivynas sudarytas iš 
JAV ir Anglijos senesnių 
karo laivų, bet sakoma, kad 
geresnis už turkų. Armija 
ir oriai vynas ginkluoti JAV 
ginklais,

4 ■ iiMihKtiWiiii >i r ,i ' L'

Pranešimas apie 
A- Bimbos bylų

New Yorkas. — Ameriki- 
n i s Komitetas sveturgi- 
miams ginti savo biuletene 
už liepos-rugpiūčio m ė n. 
praneša:

“Nors už panaikinimą val
džios bylos prieš „A. Bim
bą advokatė Blanch Freed
man argumentus pateikė 
Brooklyn© Federalinia m e 
distrikto teisme kovo 4 d., 
teismo nuosprendis dar ne
pasirodė. Labai galimas 
daiktas, kad sprendimas at
eis tik kada nors rugsėjo 
mėnesį”.

Vadinasi, teisėjas savo 
nuosprendžio dar nepaskel
bė, ar jis paleis valdžios 
kaltinimą prieš A. Bimbą į 
teismą, ar jį atmes—panai
kins. Kadangi dabar atosto
gų laikas, tai, matyt, teisė
jas savo nuosprendį išneš 
tik sužrįžęs iš atostogų.

P. VIETNAME ŽUVO 
160,000 ŽMONIŲ

Londonas.—Anglų moks
lininkas Bertrandas Russe- 
lis sako, Kad Pietų Vietna- 
ve nuo militaristų valdžios 
ir JAV jėgų oro atakų jau 
žuvo 160,000 žmonių, o su
žeistų buvo 700,00. Jis sako, 
kad aukų skaičius nuolatos 
didėja.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia 
nutraukė diplomatinius ry- 
šiuus su Indonezija. . ,

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Kipro respublika ir Turki
ja sutiko priimti Jungtinių 
Tautų pasiūlysią — sulai
kyti mūšius irfpavesti nesu- 
tikimo reikalus spręsti 
Jungtinėms Taftoms.

Iš Kipro praneša,, kad 
nuo turkų lėktuvų, užpuoli,- 
nio labau daug ’žartonių* nu- 
kentėjo. Metu*pirmojo pup
limb buvo užmušta virš 100 
civilinių žmonių* ir sužeista 
apie 600. Po > t to puolimai 
kartojosi -dar per keturias 
dienas ir naktis.-

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pasiuntė 
reikalavimą Turkijai tuo
jau sulaikyti- puolimus ant 
Kipro respublikos. Taipgi 
pasiuntė užuojautos laišką 
Kipro respublikai.

Tarybų Sąjunga turkų 
užpuolimą jungia su Jung
tinių Valstijų lėktuvų už-

i puolimu ant Šiaurės Viet
namo Respublikos, nes Tur
kija yra JAV talkininkė— 
NATO narė. Jos armija ap
ginkluota JAV ginklais, 
turkų lėktuvai yra Jungti
nių Valstijų lėktuvai, bom
bos, kurios žudė Kipro gy
ventojus, tai Jungtinių Val
stijų * turkams duotos bom
bos.

Graikija ir Turkija
Kipro saloje gyvena apie 

450,000 graikų, o tik apie 
100,000 turkų. Sala yra 40 
mylių nuo Turkijos. Kipro 
respublika yra dalimi Bri
tanijos imperijos.

Turkija užima 296,500 
kvadratinių mylių plotą, 
turi arti 80,000 gyventojų. 
Armijoje laiko 500,000 vy
rų, ginkluotų JAV gink
lais. Karo orlaivyne >yra 
30,000 lakūnų ir technikų ir 
keli šimtai JAV gamybos 
įėktuvų. Jūrinis karo lai
vynas nedidelis, apie 30 se
nesnių JAV naikintojų ir 
pora šimtų mažų laivelių.

Kiprą tvirtai užs t o j a’ 
Graikija, kuri kartu su' 
Turkija yra Nato nariais.. 
Graikija užima 51,850 kvad
ratinių mylių plotą, didelė 
dalis jos teritorijos yra ant bet nenumatoma, kad jis 
daugelio salų;;, ji turi apie pakeistų dabartinį nusista-

Kubos respubliką 
ir Lotynų šalys

La Paz, Bolivija. — San
tykiai įsitempė tarp Jungti
nių Valstijų ir naujo Bolivi
jos prezidento Viktoro Paz 
Estenssoro. Bolivija nori 
palaikyti ryšius su Kubos 
respublika, bet JAV grasi
na, kad jeigu ji jų nenu
trauks, tai jai bus sulaiky
ta pagalba.

Mexico City. — Meksikos 
respublika ats i s a k ė nu
traukti diplomatinius ry
šius su Kuba. Gruodžio mė
nesį Meksikoje pradės eiti 
pareigas naujas preziden
tas Gustavo Diaz Ordazas,

daugelio salų,; ji f 
9,000,000 gyventojų. t s tymą.

Washbingtonas. — Pre
zidentas Johnsonas pasira
šė rezoliuciją, kuria Kon
gresas suteikė jam pilną ga
lią veikti pietryčių Azijos 
reikaluose.' Po pasirašymo 
jis tuojau tarėsi su kabine
to nariais ir militariniais 
vadais.

Tuo gi metu iš pietryčių 
Azijos ateina vis daugiau 
žinių, kad JAV traukia 
daugiau karo laivų, lėktuvų 
ir atgabena marininkų pul
kų. Iš Havajų salų prane-! 
ša, kad be sustojimo JAV 
karo lėktuvai skrenda į To
limuosius Rytus. Okinawo 
saloje, kuri yra tik 400 my
lių nuo Kinijos, kur ir pir
miau JAV turėjo šimtus 
lėktuvų, apie 60,000 lakūnų, 
mechanikų ir marininkų, 
tai tos jėgos yra kelis kar
tus padidintos.

Pavojingi veiksmai
Iš Saigono praneša, kad 

Jungtinių Valstijų mūšio 
lėktuvai, ginkluoti raketo
mis šaudymui į lėktuvus, 
skraido taip arti Kinijos, 
kad lakūnai mato virš Kini
jos skraidančius kinų lėktu
vus. Užtenka tik paleisti 
raketas, kaip kautynės pra
sidėtų.

Iš Danago, Pietų Vietna
mo miesto, pasienyje Šiau
rės Vietnamo prąneša, kad 
jau kelios dienos Jungtinių

Valstijų sprūsminiai karo 
lėktuvai ieško progų susi
kirsti su kinų “Mig” lėktu
vais.

Nuo lėktuvnešio “Ticon
deroga”, nuo kurio JAV 
lėktuvai jau per dvi dienas t 
puolė Šiaurės Vietnamo 
Respubliką, praneša, kad 
laivo komandierius James 
Daniels turi įgalia v i m ą 
veikti nei neatsįklau s ę s 
Washington o valdžios 
“priešų sunaikinimui”.

Pentagono militaristai iš
leido specialų pareiškimą,- 
kuriame sako, kad Šiaurės 
Vietnamą puolė apie šim
tas JAV bombonešių ir mū
šio lėktuvų nuo “Ticondero
ga” ir Constellation” lėk
tuvnešių, kurie stovėjo 
Tonkino įlankoje, kad jie 
nuskandino arba sugadino 
Vetnamo 25 karo laivelius, 
sunaikino beveik visas ga
zolino įtalpas ir sudaužė 
daug priešlėktuvinių ka- 
nuolių.

Kiti įvykiai
Hanojus. —Šiaurės Viet

namo Respublikos valdžia 
sako, kad Jungtinės Tautos 
neturi kištis į Vietnamo ir 
JAV nesutikimą, kad tą 
reikalą turi pirmiau ap
svarstyti 14 valstybių, ku
rios Ženevoje dalyvavo 1954 
ir 1962 m. ir susitarė piet
ryčių Azijos reikalais.

Dar apie biliy 
prieš skurdą

Washingtonas. — Prezi
dentas pasirašė bilių prieš 
skurdą ir jis jau tapo įsta
tymu. Daug buvo kalbėta, 
rašyta apie jį. Atstovų Bu
tas ir Senatas ilgai disku- 
savo, kol jį priėmė. Pada
rytas žingsnis pirmyn, bet 
nedidelis.

Pirma, prieš vargą ir skur
dą JAV federalinė vyriau
sybė skiria tik $947,500,000 
pinigų. Antra, tų pinigų 
vartojimas apstatytas viso
kiomis sąlygomis. Valstijų

MIRĖ PREZ. KENEDŽIO 
BOBUTĖ

' Bostonas. — Rugpiūčio 8 
dieną mirė Mary H. Fitz- 
geraldienė, buvusio prezi
dento J. Kenedžio bobutė. 
Ji jau buvo 98 metų am
žiaus.

Kada prezidentas J. Ke
nedis buvo nušautas, tai gi
minės jai nesakė, nes bijo
jo, kad ji nenumirtų. Bet ji 
vėliau sakė, jog jinai jautė, 
kad kas nors su prezidentu 
atsitiko, vėliau sužinojo, 
bet apie tai nekalbėjo.

Pekinas. — Virš 100,000 
žmonių demonstravo prieš

gubernatorial gali atmesti, Jungtinių Valstijų užpuoli- 
•fprlprsilim’ nmcrramnc naciii- __federalinį programos pasiū

lymą, jeigu jie jo nenori.
Organizacijoms ir privati
niams biznieriams nesko
lins pinigų, jeigu jie pir
miau neveikė toje srityje. 
Yra ir daugiau “pataisy
mų”.

POPIEŽIUS IŠLEIDO 
ENCIKLIKĄ

Roma. — Popiežius išlei
do encikliką, kurioje pasi
sakė už taiką, krikščionių 
vienybę, sugyvenimą su ki
tokiomis religijomis, bet iš
stojo prieš ateizmą ir ko
munizmą.

Ženeva. — TSRS delega
cijos pirmininkas S. Carap- 
kinas nusiginklavimo kon
ferencijoje iškėlė kaltinimą 
prieš Jungtines Valstijas 
už jų puolimą šiaurės Viet
namo.

mą ant Šiaurės Vietnamo. 
Kinijos vyriausybė sako, 
kad JAV Vietnamą siekia 
paversti į antrąją Korėją.

Jakarta. — Tūkstančiai 
žmonių demonstravo pro
testuodami prieš JAV puo
limą ant Vietnamo.

Santiago. — Čilės respu
blika, sekdama Jungtinių 
Valstijų politiką, suspenda
vo diplomatinius ryšius su 
Rūbą. Dabartiniu metu su 
Kuba palaiko diplomatinius 
ryšius iš Amerikos valsty
bių tik Meksika, Bolivija ir 
Urugvajus.

Munich. — Vakarų vokie
čiai buvo areštavę Arthurą 
Shawą, kaltindami, būk jis 
yra TSRS šnipas, bet paaiš
kėjo, kad jis ne TSRS, o 
Jungtinių Valstijų šnipas, 
tai paliuosavo.
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Del padėties Vietname ir Kipre
JAV BOMBONEŠIAI “atkeršijo” Šiaurės Vietna

mu! už tai, kad jo ginkluoti laiveliukai buvo “užpuolę” 
JAV jūrų milžinus (uodai “užpuolė” dramblius).

Nusižiūrėję į JAV karinius mostus Vietname, Tur
kijos valdovai paleido savo bombonešius (Amerikoje ga
mintus) pasėti ugnies ant Kipro respublikos.

Daug nuostolių buvo padaryta Šiaurės Vietnamui, 
daug nuostolių buvo padaryta Kipro respublikai. Na, o 
kas “teigiamo” buvo pasiekta? Nieko!

Ginklu, viską naikinančiomis bombomis, kariniu me
todu nieko gero niekad niekas nepasiekė ir nepasieks. 
Blogo tai daug!

O vadovaujantis gerais norais, galima būtų pasiek
ti daug gero ir Vietname, ir Kipre. Tegu tik JAV vy
riausybė ištraukia iš Pietų Vietnamo savo karines jė
gas, tegu palieka Vietnamo žmonėms savo reikalus 
spręsti, kaip jie patys nori, ir visokie nesusipratimai bus 
išspręsti. Patys vietnamiečiai tai padarys.

Tegu bus palikta teisė patiems Kipro respublikos 
gyventojams spręsti savo reikalus, nesikišant Turkijai, 
Didžiajai Britanijai ir Graikijai—dalykai išsispręs kaip 
turi būti. Bombomis (bus jos turkiškos ar amerikietiš
kos) dalykų neišspręsi!

— 0 —
KAS GI DAROSI Kipro respublikoje? Ko kipriečiai 

nori, už ką jie kovoja? Istorija neilga ir nepaini.
Tik prieš ketverius metus Kipras buvo Didžiosios 

Britanijos kolonija. Kipriečiai ilgai kovojo už tautinę ne
priklausomybę arba už Enosis (Kipro sąjungą su Grai
kija). Kipre gyvena apie pusė milijono žmonių, iš kurių 
80 procentų yra graikų kilmės, o 20 procentų—turkai.

Kipro turkai, matydami graikų reikalavimą, kad 
Kipras įeitų į sąjungą su Graikija, statė savo reikalavi
mus: suskaldyti Kipro salą į dvi dalis— graikiškąją ir 
turkiškąją.

Britai kolonistai, pagaliau pamatę, kad jie nebega
lės visuomet Kipre viešpatauti, sutiko iš ten pasitraukti. 
Ir štai Britanija, Turkija ir Graikija leido Kiprui pasi
skelbti nepriklausoma respublika. Padirbo jai konstituci
ją, pagal kurią nauja respublika turėtų tvarkytis. Bet 
konstituciją pagamino tokią, sulyg kuria respublika ne
gali verstis, negali egzistuoti.

Kipro prezidentu tapo paskirtas arkivyskupas Ma
karios, o viceprezidentu—turkas Fazilas Kutčukas. Tur
kiškąją! mažumai (Kutčukui) buvo suteikta veto teisė 
visuose svarbiuose valstybės reikaluose.

Iš pat pradžių Kipro respublikoje virė didžiulė ne
santaika. Nauja valstybė nebegalėjo net savo vėliavos ir 
savo himno įsigyti: graikai nori tokio himno, turkai no
ri savotiško; graikai siūlo savo vėliavą, turkai ją atmeta. 
Makarios skiria valdžios pareigūnus, Kutčukas juos at
meta, vetuoja. Ir taip dalykai tęsėsi.

Pagaliau prasidėjo tarp graikų ir turkų ginkluoti 
susirėmimai. Graikija siunčia savo tautiečiams ginklus, 
turkai siunčia ginklus saviškiams. Kipro klausimas jau 
nekartą buvo atsidūręs JT Saugumo Taryboje; šiuos 
žodžius rašant, jis ir vėl čia buvo iškeltas.

Turkijos valdovai, paėmę pavyzdį iš JAV “žygių” 
Siaurės Vietname, paleido bombonešius ant Kipro, kad 
kipriečius “pamokytų.” Turkijos karo laivai plaukioja 
aplink tą salą ir grūmoja: jei ko, mes iškeldinsime savo 
kariuomenę ir jums, graikai, parodysime.

Reikia atsiminti, jog kadaise per šimtus metų Tur
kijos bėjai buvo okupavę Kipro salą, ilgai ją valdė ir 
žiauriai engė žmones. Graikai tai gerai žino, ir jie bijo
si, kad ir vėl negrįžtų tas pats, todėl kovoja.

Graikai gerai žino, kokias masines skerdynes tur
kai buvo suruošę armėnams—tuojau po Pirmojo pasau
linio karo.

Makarios, taigi, siūlo pataisyti šalies konstituciją, 
panaikinant veto teisę turkišką jai mažumai. Jis siūlo 
padaryti griežtas reformas visose respublikos srityse. 
Makarios nesipriešina tautiniams turkų reikalavimams: 
turėti savo mokyklas, puoselėti savo kultūrą, savas tra
dicijas. žodžiu, jis sutinka pripažinti turkams tautinę 
autonomiją. Turkija su tuo nesutinka; ji nori, kad tur
kai Kipre turėtų veto teisę, kokia jiems užtikrinta da
bartinėje konstitucijoje. Britai palaiko turkų pusę; ame
rikiečiai, atrodo, taip pat palaiko turkus.

Į Kipro respubliką yra pasiųsti Jungtinių Tautų ka
riuomenės daliniai, “tvarkai palaikyti”. Bet ligi šiol toji 
kariuomenė nepajėgė sulaikyti graikų-turkų mūšių. Ta
rybų Sąjungos simpatijos stovi Makarios valdžios pusė
je, ir dėl to šiandien Kipro gyventojai Tarybų Sąjungą 
labai gerbia.

Kaip ten toliau dalykai vystysis, nieks nežino, neži
nome ir mes. Mes, tačiau, norime pakartoti: bombone
šiai dalykų neišsprendė ir neišspręs Vietname, bombone
šiai neišspręs dalykų ir Kipre.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 14,1964

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PECKELIAI

“Liaudies Balsas” rašo:
Vladas Mingčfą.jmšoA'^ęvįš- 

kės žiburiuose” apie .Ąlgirdą 
Gustaitį, kuris užsimojęs pa
gaminti Lietuvos žemėlapį. Ir 
ne bet kokį žemėlapį, o tokį, 
kuris parodytų, kokia Lietuva 
bus, kai jie “išvaduos.” Tai 
būsiąs žemėlapis didelės Lie
tuvos, su, sakysime, kokiais 
8,000,000 gyventojų. Rytuose 
ir pietuose Lietuvos sienas jis 
nuties pagal XVI amžiaus 
“Propria Lituania liniją.”

Bėda, tačiau, tame, kad nu
tiesti linijas ant popieriaus 
yra vienas dalykas, o nužy
mėti sieną ant žemės — visai 
kitas. Kas buvo keli šimtai 
metų atgal jau nebegrįš. Ne
beatrodo, kad grįžtų ir tai, 
kas buvo prieš praėjusį karą. 
Tame tarpe ir “vaduotojų” 
valdžia Lietuvoje.

Patieka, kaip tie žmones 
sako, gal glūdi tame, kad to
kios jų svajonės suteikia jiems 
šį tą. Jei ne tas, gal jie įpul
tų į didelį beviltiškumą ir ne
žinotų, k u r i o galo griebtis. 
Lai žmonės raminasi. Tas nie
kam jokio blogumo nesudaro. 
Kai pamatys, kad jų svajonės 
buvo tuščios, gal jie bus la
biau subrendę, šio to pasimo
kinę iš gyvenimo..

Peckeliams, nedape’roms 
neverta pavydėti. Kadaise 
gyveno toks “mokslo vy
ras,” kaip Kazys Pakštas. 
Kiek jis, nabagas, prisika
mavo su visokiomis Lietu
vos geografijomis ir žemė
lapiais . O kas šiandien? 
Pamiršo jį žmonės, pamiršo 
net, kad toks “mokytas” 
Lietuvos liaudies priešas 
gyveno!

TEN, KUR MOKĖSI 
K. DONELAITIS

» • ■ » 1

Du Kadžįulytė ir D.; šniu- 
kas rašo Vilniaus “Tiesoje” 
(š. m. rugpjūčio 7 d.) apie 
tai, kaip buvo pagerbtas 
Kristijonas Donelaitis Kali
ningrade (buv. Karaliau
čiuje). Prašome pasiskai
tyti:

Šiltai buvo sutikti Tarybų 
Lietuvos atstovai LKP CK sek
retorius A. Barkauskas, LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė, 
LTSR kultūros ministro pava
duotojas V. Jakelaitis, LKP 
CK skyriaus vedėjo pavaduo
tojas A. Laurinčiukas, res
publikos jubiliejinio K. Done
laičio komiteto pirmininkas 
akademikas K. Korsakas, 
LTSR Rašytojų sąjungos Val
dybos pirmininkas, Lenininės 
premijos laureatas Ed. Mieže
laitis, LTSR liaudies poetas T. 
Tilvytis, poetai A. Baltakis, A. 
Drilinga, A. Maldonis, J. Mar
cinkevičius, V. Reimeris.

Į vakarą atvyko pirmasis 
TSKP Kaliningrado srities 
sekretorius N. Konovalovas, 
srities vykdomojo komiteto 
pirmininkas J. Pruš i n s k i s , 
partijos srities komiteto sek
retorius D. Nikitinas, partijos 
miesto komiteto pirmasis sek
retorius P. Kazminas, srities 
kultūros valdybos viršininkas 
V. Machovas, komjaunimo sri
ties komiteto pirmasis sekre
torius M. šapajevas, Rusijos 
federacijos Rašytojų sąjungos 
Kaliningrado srities sekreto
rius I. žernakovas.

Lietuvių poezijos vakarą 
atidarė partijos srities komi
teto sekretorius D. Nikitinas. 
Susirinkusiems miesto' darbo 
žmonėms jis pristatė svečius iš 
Tarybų Lietuvos.

—Kaliningrado srities dar
bo žmonės, — kalbėjo D. Ni
kitinas, — nuoširdžiai gerbia 
lietuvių tautos pasididžiavi
mo Kristijono Doneslaičio— 
atminimą. Iš jo neįnirtingų 
eilių sau įkvėpimo semiasi 
šiandien ne tik lietuvių, bet 
ir rusų poetai, iš šio šaltinio 
gaivinasi visos mūsų tautos, 
turinčios vieną tikslą — pa
statyti komunizmą.
Kalba poetas
E. Mieželaitis

—Leiskite visų lietuvių ra
šytojų ir respublikos inteli
gentijos vardu, — pasakė E. 
Mieželaitis, — karštai padė

koti jums, brangūs draugai 
kaliningradiečiai/ už pakvie
timą į svečius, už šį mūsų 
nuoširdų dVąugišką susitikimą. 
Tai pirmas mūsų tokio pla
taus masto broliškas susitiki
mas. Ir mums jis ypač malo
nus tuo, kad įvyksta lietuvių 
literatūros pradininko didžio
jo Kristijono Donelaičio jubi
liejiniais metais, šiais metais 
lietuvių tauta plačiai paminė
jo ir tebemini K. Donelaičio 
250 metų gimimo jubiliejų. 
Mūsų jaunimas aplanko tas 
vietas, kur gimė, augo, mokė
si ir dirbo didysis lietuvių 
grožinės literatūros pradinin
kas. Jūsų, brangūs draugai, 
iniciatyva suruoštas šis susi
tikimas mums rodo tą pagar
bą, kurią jūs, mūsų geri kai
mynai ir broliai, teikiate vie
nam iš žymiausių savo laik
mečio poetų ir mąstytojų 
Kristijonui Donelaičiui, kartu 
ir lietuvių tautai, jos kultūrai.

KristijonasDonelaitis gimė, 
mokėsi ir kūrė dabartinėje Ka
liningrado srityje. Jo kūry
boje pradžioje silpniau, vėliau 
vis stipriau ėmė rusenti ta 
lietuviškos kultūros žarijėlė, 
kurią vokiškieji feodalai, ko
lonizavę šį kraštą, įvairiais bū
dais stengėsi užpūsti. Bet už
pūsti šios liepsnelės jiems taip 
ir nepavyko. Persimetus į ki
tas lietuviškas žemes, ji dar 
labiau įsiliepsnojo. Iš jos iš
augo graži, savita ir gausi lie
tuvių nacionalinė kultūra. Ir 
tas faktas, kad šiandien kartu 
mes susitinkame, sujungiame 
lietuvišką ir rusišką žodį, o 
viršum mūsų kaip erelis plas
noja gyvas Kristijono Donelai
čio vardas, svarbus ir giliai 
reikšmingas, šviesi rusų in
teligentija jau labai seniai do
mėjosi šiuo talentingu pirmuo
ju lietuvių literatūros kūriniu. 
Prieš šimtą metų Petrogrado 
Rusų Mokslų Akademija pir
mą kartą išleido jo “Metų” 
poemos nesužalotą, pilną lei
dimą. Jo vardas niekada ne
užgeso. Ir štai, šiandien šis 
galingas vardas, tapęs drau
gystės simboliu; mus jungia ir 
telkia į bendrą šeimą. Labai 
džiugu, kad Kaliningrado 
srities darbo žmonės gerbia ir 
saugo šio įžymaus lietuvių po
eto atminimą. *'

E. Mieželaitis pasakoja su
sirinkusiems apie K. Donelai
čio kūrybą, apie jo poemos 
“Metai” grožį, apie poeto pi
lietinę poziciją, jo skelbiamus 
demokratizmo lozungus,

-—Aštriausios poemos “Me
tai” vietos,—kalba Eduardas 
Mieželaitis,-—kur poetas me
ta žvilgsnį į socialinę nelygy
bę, žmogaus išnaudojimą, var
gą ir skurdą. Į lietuvių gyven
tas sritis vokiečių feodalai 
atnešė baudžiavinę ir nacio
nalinę verogvę. Poetas at
skleidžia šiuos nacionalinius 
ir socialinius prieštaravimus, 
klasinį antagonizmą. Vokiškie
siems kolonizatoriams lietuviai 
buvo žemesnė žmonių pader
mė, baudžiauninkų “būrų” 
tauta, kurią jiė laikė pažabo
tą žiauriausiais prūsų įstaty
mais, siekė suvokietinti įr su
naikinti. Tai “poniškai pader
mei’’ poetas nepašykštėjo rūs
čių žodžių ir negailestingų 
charakteristikų.' Ir su tikra 
meile ir užuojauta poetas pie
šia varguose paskendusį, tam
soje laikomą, atsilikusį bau
džiauninką. Kartu Donelaičio 
baudžiauninkas — tai išdidus 
žmogus, kuris supranta, kad 
jis pranašesnis už poną, nes 
jo rankose jėga, kuri darbu 
kuria šį pasaulį. “Metų” po
ema K. Donelaitis pastatė ne
mirštantį paminklą niekinamai 
ir naikinamai lietuvių kalbai.

Dviejų šimtmečių okeanas 
plovė ir daužė šią poemą tary
tum didingą uolą. Bet ji kilo 
vis aukštyn. Ir Šiais metais ji 
dar aukščiau pakilo iš -amžių 
vandenyno ir tapo dar geriau 
matoma iš visų pusių.
Poeto T. Tilvyčio 
ir kitų žodis

—Tarybų valdžios ir taikos 
pasaulyje sąlygomis, — pasa
kė jis, — Kristijono .Donelai
čio poezija ne tik pakilo iš am
žių užmaršties, bet ir plačiai 
nužygiavo per visą mūsų pla
netą. Pasaulinė Taikos taryba 
šalia Ševčenkos, Lermontovo, 
Šekspyro, Mikelandželo para
gino visus geros valios žmo

nes paminėti K. Donelaičio 
jubiliejų, jubiliejų žmogaus, 
kuris visa savo kūryba siekė, 
kad žmonės gyventų taikoje ir 
ramybėje.

T. Tilvytis po to skaitė savo 
eiles.

—Krist. Donelaičio jubilie
jus mano gimtinėje jau buvo 
iškilmingai pažymėtas, — pa
reiškė Leningrado rašytojų 
organiacijos sekretorius A. če- 
purovas. — Džugu, kad šis 
jubiliejus žengia po plačią 
mūsų tarybinių tautų litera
tūrų draugystę.
Kalba prof. K.
Korsakas ir kiti

Savo eilėraščius skaitė po-x 
etai A. Maldonis, A. Drilinga, 
A. Baltakis, V. Reimeris, J. 
Marcinkevičius.

žodis suteikiamas akademi
kui Kostui Korsakui'.

—Mes atvykome čia, bran
gūs draugai kaliningradiečiai, | 
—sako K. Korsakas,—ryšium 
su lietuvių literatūros pagrin
dėjo Kristijono Donelaičio ju
biliejum. Nuo pat šių metų 
pradžios lietuvių liaudis, o 
taip pat visos Tarybų Sąjun
gos visuomene ir pažangieji 
įvairių pasaulio šalių žmonės 
rengia šio įžymaus poeto pa
gerbimus.

Jo gyvenimas buvo artimai 
susijęs su jūsų miestu. Čia Do
nelaitis praleido jaunystės ir 
mokymosi metus. Čia, pra-, 
slinkus 3.8 metams po jo mir
ties, buvo pirmą kartą išleis
tas įžymusis poetinis kūrinys 
—poema “Metai.”

Todėl taip džiugu ir reikš
minga, kad didelis lietuvių ta
rybinės poezijos vakaras, pa
skirtas lietuvių literatūros kla
siko atminimui, vyksta būtent 
jūsų mieste. Negalima neį
vertinti šio fakto reikšmės, to
kio svarbaus lietuvių literatū
ros istorijai, Kristijono Done
laičio atminimo įamžinimui, 
tokio svarbaus, stiprinant mū
sų brolišką draugystę.

Tik tarybinė santvarka už
tikrino didžiojo lietuvių po
eto literatūrinio' paliki m o 
žengimą už gimto krašto ribų. 
Viso to pradžia kaip tik ir bu
vo Didžiojo Tėvynės karo die
nos. Štai kodėl man norisi 
šiandieninį mūsų , vakarą pa
lyginti su kitu, taip pat jubi
liejiniu vakaru, daugiau kaip 
prieš 20 metų įvykusiu Masko- 
je. Tai buvo 1943 metų pa
baigoje, kai TSRS Rašytojų 
sąjungos rūmuose iškilmingai 
buvo pažymimos 125-osios 
Kristijono Donelaičio poemos 
“Metai” pasirodymo metinės. 
Šiame vakare, kuriame teko 
dalyvauti ir man, buvo susi
rinkę daug įžymių rusų rašy
tojų ir vertėjų, o lietuvių poe
to eiles skaitė įžymūs tarybi
nio teatro meistrai. Būtent šį 
vakarą prasidėjo visasąjungi
nis Donelaičio poetinio žodžio 
skambėjimas, prasidėjo tuo 
rūsčiu karo metu, kada mū
šių lauke sprendėsi tolesnis ir 
lietuvių istorinis likimas. Do
nelaičio balsas tada nuskam
bėjo kaip galingas, įkvepiantis 
kvietimas lemtingai kovai su 
vokiškaisiais grobikais, su im
perialistiniais laisvę mylinčių 
pasaulio tautų pavergėjais.

Štai kodėl mes, lietuvių ra
šytojai, nepaprastai laimingi, 
galėdami .šiandien susitikti su 
jumis, kaliningradiečiais— 
tiek rusais, tiek kitų broliškų
jų respublikų atstovais, ku
riančiais čia naują, socialisti
nį gyvenimą. Mes laimingi, 
viešėdami jūsų mieste, kur 
daugiau kaip prieš 400 metų 
išvydo dienos šviesą pirma 
knyga lietuvių kalba.

Po to K. Korsakas pirminin
kaujančiam įteikė atminimo 
dovaną —- dailininko Eriko 
Varno sukurtą bronzinį meda
li-

•
Pasibaigus iškilmingai da

li a i, įvyko Lietuvos meno 
meistrų koncertas, kurio metu 
pasirodė LTSR nusipelnęs ko
lektyvas — valstybinis stygi
nis kvartetas (E. Paulauskas, 
K. Kalinauskaitė, J. Fledžins- 
kas, R. Kulikauskas), respub
likos nusipelniusi artistė A. 
Leimontaitė, nusipelniusi ar
tistė M. Aleškevičiūtė, LTSR 
liaudies artistė E. Saulevičiūtė 
ir kiti. Vakaras praėjo nepa
prastai šiltai, kaip mūsų šalių 
draugystės ir tautų draugys
tės šventė*. .

Naujas, jdniiis anglų kalba 
pažangus žurnalas A

Neseniai scenoje pasiro-i 
dė naujas dumėnesinis žur-Į 
nalas “American Dialog.”: 
Pirmas numeris už liepos ir 
rugpiūčio mėnesius. Jį lei
džia “Dialogue Publica
tions,” 853 Broadway, New 
York, N. Y. 10003. Pavie
nio numerio kaina 50 cen
tų, o metinė prenumerata— 
3 doleriai. Redaktorius — 
gerai pasižymėjęs pažan
gus veikėjas ir žurnalis
tas Joseph North. Žurna
lo palaikytojų - globėjų 
sąraše randame tokius 
plačiai žinomus žmones, 
kaip Dr. Linus Pauling, 
Paul Robeson, Michael 
Gold, Hugo Gellert, Shirley 
Graham Du Bois, John 
Ho war J Lawson, Freda 
Kirchwej, Alvah Bessie ir 
kitus. Vadinasi, žurnalas 
pradeda gyvenimą gana 
tvirtais pagrindais.

Man žurnalo pavadinimas 
įdomus ir keistas. Rodosi, 
jo sumanytojai ir leidėjai 
galėjo surasti patrauklesnį 
pavadinimą. Bet, žinoma,1 
ne pavadinime visa bile ko
kio leidinio svarba. Svar
biausia tas, ko naujas žur
nalas siekia, kokį jis sau 
uždavinį pasiima bei užside -! 
da, kokį mūsų amerkiniame j 
gyvenime vaidmenį jis žada 
suvaidinti. Pasirodo, l^ad 
pavadinimas pasi rinktas 
pagal tikslą. Žodis “dialo
gas” reiškia pasikalbėjimą 
tarp dviejų ar daugiau as
menų. Vadinasi, leidėjai no
ri, kad jų žurnalas būtų, 
platforma diskusijoms, de
batams, ginčams, pasidaliji
mui, apsikeitimui nuomonė
mis, idėjomis, supratimais,

| pažiūromis if t. t. ‘ 
j Savo vedamajame “Edito- 
! rial” redaktorius Joseph 
Į North sako, kad žurnalo 
I tikslas “yra diskusuoti svar
bius Ameriką apeinančius 
šiandien klausimus,” ska
tinti “pokalbius mūsų atei
ti lemiančiais klausimais.” 

C'

Jis sako, savo vedamuo
siuose redakcija išreikš sa
vo nusistatymą kiekivenu 
klausimu, bet bendradar
biams leis laisvai išsireikš
ti, pasikalbėti, pasiginčyti, 
pasitarti. “Autorių nuomo
nės yra jų nuomonės,” sa
ko redaktorius, Jis už jas 
atsako. Senieji žurnalai, 
girdi, negali savo skiltyse 
leisti tokių diskusijų-deba- 
tų, nes jie maitinasi duona 
tų firmų, kurios juose gar- 
sinasi-reklamuo j asi.

Vadinasi, mes turime 
naują žurnalą, kuriam ly
gaus iki šiol neturėjome. 
Kaip jam tuos pasižadėji
mus seksis įvykdyti, tik vie
na ateitis tegalės parodyti.

Žodis-kitas apie žurnalo 
pirmojo numerio turinį. Ar 
jis atspindi redaktoriaus ir 
leidėjų pažadus?

Taip,*atspindi, bet tik da
linai. Jame diskusijų randa
si. Net keletas puslapių už
imta ginčams apie meną- 
dailę tarp mums gerai žino
mų buvusių mūsų gerų lais- 
viečių Reinardų sūnaus ir 
gal žymiausio visoje Ame
rikoje abstraktaus meno 
propaguotojų ir atstovo A- 
dolfo Reinhardto ir daili
ninko Frank Kleinholzo. 
Pirmasis gina ir teisina ab
straktų meną kaip vieninte
lį ir tikrą meną, tuo tarpu 
nepaprąstai aštriais žodžiais 
tokį meną pasmerkia ir pa
juokia antrasis. Turiu pri
pažinti, kad Reinhardto nuo
monė apie abstraktų meną 
bent man beveik nesupran
tama,- kaip kad aš nepajė
giu suprasti abstraktaus me
no. Tuo tarpų Kleinholzo

pastabos labai taiklios, la
bai aiškios. Jie teigia, kad 
“abstraktus menas” yra mi
ręs ir kad jo lavonas jau 
pradeda neskaniai dvokti.

Kitos diskusijos eina tarp 
Leslie Woolf Hedley ir Marc 
Schleifer dėl neseniai išleis
tos antalogijos-knygos“The 
Moderns,” kurioje,- matyt, 
sudėti kūriniai visos ei
lės taip vadinamų “mo
derniškų” rašytojų. Turiu 
pasakyti, jog šios diskusi
jos labai ilgos ir man be ga
lo nuobodžios.

Trečios diskusijos eina 
tarp John 0‘Neal, Lonip- 
Elder ir Le Roy Jones apie 
“Free Southern Theater,” 
kuris dar tik planuojamas 
įsteigti, veikiausiai, Misisi
pės valstijoje. Aišku, jog 
ši tema įdomi tik labai ri
botai amerikiečių grupei.

Vadinasi, diskusijų, deba
tų turime, bet jos nėra to
kiais jau pagrindiniais klau
simais, kurie lemtų ne tik 
Amerikos, bet ir visos žmo
nijos ateitį. Tuo atžvilgiu 
laikau redaktoriaus pažadą 
neištesėtu. Gal kituose “A- 
merican Dialog” numeriuo
se pasirodys diskusijų ir to
kiais aktualiais ir pamati
niais klausimais. Reikia ti
kėtis ... }

Daug įdomesnė ir svai< 
besnė šio naujo žurnalo 
pirmojo numerio ta dalis, 
kurioje randame įvairių 
autorių straipsnius. O to
kių straipsnių randame net 
keletą. Labai vertas gero 
dėmesio laikraščio “The 
Catholic Worker” redakt^ 
res Dorothy Day, su kuria, 
beje, ir asmeniškai keletą 
kartų teko susitikti ir nuo
širdžiai ’pasveikinti, straipsnis 
“Pope John XXI1X.” Įžymio- 
mioji katalikė žurnalistė 
aiškiai pasisako už bendra
darbiavimą tarp katalikų ir 
komunistų. Girdi, ir šio 
straipsnio tikslas yra pa
rodyti, jog randasi “dau1^ 
sričių, kuriose katalikai ir 
komunistai gali išvien veik
ti.” Ji rašanti iš patyrimo. 
Ji kartu su komunistais da
lyvavusi pikiete prie Vokie
tijos ambasados ir laiuo 
“Bremen” dar tada, kai 
naciai buvo sveikinami kaip 
“tvirtovė prieš komunizmą.” 
Kartu su komunistais jinai 
dalyvavusi alkanųjų žygyje 
1932 metais. Visur ir vi
suomet jinai suradusi ko
munistus nuoširdžiais ir 
drąsiais kovotojais už lais
vę, už tiesą, už darbo liau- 
dį. . .

Labai puikus M. S. Amo
nio straipsnis “Pope Pius 
and ‘The Deputy’,” kuriame 
jis gerai demaskuoja Popie
žiaus Pijaus XII rolę praė
jusiame kare, jo draugavi
mą su naciais, jo atsisakyt 
mą nacius pasmerkti už ma
sinį žudymą žydų ir kitų 
žmonių. Amoni sako, kad 
jis pats buvo vienoje masi
nio žmonių žudymo nacių 
stovykloje ir savo akimis 
matė jų baisius darbus.

Jau tik šitie keli straips
niai žurnalą “American Di
alog” padaro labai svarbiu 
ir rimtu leidiniu. Netenka 
abejoti, jog su kiekivenu 
nauju numeriu jis darysis 
įvairesnis ir gyvesnis, nes, 
atrodo, apie jį grupuojasi 
nemaža grupė labai rinitu 
asmenybių. T

A. Bimba?

Paryžius.—Kaip kuriems 
Prancūzijos valdininkams 
nepatinka, kad susitiks Va
karų/Vokietijos kancleris 
L. Erhardas su Chruščiovu.
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" Religinis fanatizmas pažangiečiai žydai eina pa-
Religija savo sekėjus mo

ko tikėti, o ne žinoti. Dėl 
to religija išaugina žmonė
se fanatizmą, kuris viso
kiomis priemonėmis bando 
pastoti pažangai kelią.

Tik prisiminkime tam
siuosius laikus, kai Romos 
bažnyčios puoselėtoji inkvi
zicija išžudė šimtus tūks- 
tončių “eretikų,” lauže su
degino daugelį įžymių moks
lininkų. Tai religinio fa
natizmo pavyzdys. Kiek 
žmonių žuvo įvairiuose re
liginiuose karuose, religinė

je skerdynėse, niekas nega
li apskaičiuoti.

Dar ir šiais laikais, kai 
religija priversta taikytis 
prie naujų aplinkybių, tose 
šalyse, kur religinis fana
tizmas daugiau įsigalėjęs, 
įmonėms laisvė suvaržyta, 
pažanga sulaikyta.

Izraelis — viena tokių ša
lių, kur religinė hierarchija 
turi daug galios. Nors Na
cionalinė Religinė Partija 
teturi parlamente tik 10% 
atstovų, bet valdžioje kont
roliuoja net keturias svar
bias ministerijas ir priver
čia valdžią skaitytis su ra
binų patvarkymais.

Paryžiaus laikraštis “Le 
Monde,” aprašydamas apie 

^Izraelio garlaivio “Salomo” 
kelionę, pastebi, kad “mais
tas buvo išimtinai košer- 
nas”: kopūstai be kiaulie
nos, tortai be pieno ir svies
to, valgiai be sūrio. 600 ke
liauninkų nepasitenkinusiai 
nusistebėjo, kad jiems ten- 

a košernai maitintis.
Visi Izraelio laivai to pa

ties laikosi. Jie turi gauti 
rabinišką “kašrutą” — cer- 
tifikatą. Nors pirmiau lai
vuose buvo įtaisyta po dvi 
virtuves: košernas ir neko-
šernas, bet rabinų spaudi
mu buvo nekošernos panai
kintos.

Kiek plačiau apie religinį 
^fanatizmą parašė “National 
vluardian” korespond e n t ė 
Ursula Wassermann; pir
miau važinėjusi po Izraelį.

Ji rašo, kad Izraelyje nė
ra civilinių vedybų, kad 
maišytos poros priverstos 
Įvykti užsienin susituokti. 
Taip padarė ir Aukščiausio
jo Teismo teisėjas Haim Co
hen, susituokti išvykęs į 
,Kipro respubliką.1 Apie 
tūkstantis izraeliečių porų 
1963 metais susituokė Kip
ro respublikoje.

Mapai partija turi dau
gumą atstovų parlamen
te, tačiau rabinams nuolat 
daro nuolaidų. Pravestas 
patvarkymas, draudžiąs au
ginti kiaules; tik krikščio
niais apgyventose vietose 
prie Galiliejaus miesto lei^ 
įžiama kiaules auginti. Dėl 
to kiaulienos kaina pakilo 

fen 50%.
Kadangi jautienos Izrae

lio gyventojams nepakanka, 
tai tenka importuoti ją iš 
Jugoslavijos ir Etiopijos. 
O kad jautiena būtų košer- 
na, tai iš Izraelio vyksta ten 
rabinai. Žinoma, susidaro 
daugiau lėšų ir jautiena pa
sidaro labai brangi. .

Rabinai net palaiko dis
kriminaciją, draudžia žy
dams maišytis su ne žydais 
net maudymosi prūduose, 
pirtyse ir t. t.

Prieš keletą metų Izraely- 
lankėsi pažangiųjų žydų 

dienraščio “Freiheit” re
dakcijos narys Dovidas Ma
tusevičius. Grįžęs jis taipgi 
išsireiškė, kad Izraeliui ken
kia religinis fanatizmas ir 
nacionalinis šovinizmas.

Nepaisant visokių kliūčių 
ir labai sunkių aplinkybių,

siskirtu keliu. Ten yra ne
maža kolektyvinių ūkių, 
prisilaikančių socialistinių 
pagrindų.

Religinis fanatizmas Izra
elyje, kaip ir kitose šalyse,- 
nėra amžinas. Pažanga vi
sur išeina nugalėtoja.

Argentinos padangėje
Dėdė Jonas iš Buenos Ai

res mums rašo:
“Argentinos darbininkai 

vieningai laikosi ir valdan
čioji klasė priversta kiek 
nors nusileisti. Šiuo mo
mentu biskį atslūgsta spau
dimas ant draugijų ir spau
dos. “Puškino” vardo klu
bą jau leido atidaryti, taip
gi atsidarė dar vienas ki
tas. Pažiūrėsime, kaip bus 
toliau.”

Argentinos pažan g i ų j u 
lietuvių laikraštis “Vaga” 
šiais metais švenčia savo 
gyvavimo trimetinę sukak
tį. Gauna nemažai sveiki
nimų, tarp kurių randasi ir 
urugvajiečių “Darbo” per
sonalo sveikinimas. Urug
vajiečiai prisidėjo ir su fi
nansine parama, sukeldami 
1,281.50 pezo.

“Vagoje” telpa Argenti
nos prezidento Iii jos pareiš
kimas, kuriame jis nurodo, 
kad Argentinos užsieninė 
politika “yra pagrįsta san
tykių palankumu su visomis 
pasaulio šalimis, neatsižvel
giant į jų santvarką.” Kar
tu jis pastebi, kad “Pietų A- 
merika mano, jog Šiaurės 
Amerika eksploatuoja jos 
šalis vien tiktai savo šalies 
naudai.”

Ką bankininkai patyrė
Neseniai Švedijos banki

ninkų grupė lankėsi Tary
bų Sąjungoje. Grįžę jie sa-
vo įspūdžius pateikė Švedi
jos Bankų Sąjungos žurna
le.

Goran Ennerfelt rašo, kad 
“tarybinė ekonomija veikia 
abelnai imant patenkina
mai..” Tarybiniai ekono
mistai žino, kaip nugalėti 
sunkias ekonomines teori
jos problemas. Tas proble
mas jie, riša pasiremdami 
marksistine teorija.

Folke Holden rašo, kad, 
abelnai imant europinį gy
venimo lygį, Tarybų Sąjun
gos gyvenimo lygis nėra že
mas ir vis kyla aukštyn.

Bankininkai daro išvadą, 
kad “Tarybų Sąjunga yra 
patraukianti ir apsimokan
ti rinka” užsienio prekėms.

»

Zanzibaras dabai’
Zanzibaro revoliucinis va

dovas Abdurahman Babu, 
lankydamasis Romoje, turė
jo interviu su komunistų 
dienraščio “Unitą” kores
pondentu.

Nors dabar Zanzibaras ir 
Tanganyka sudaro bendrą 
valstybę, tačiau Zanzibaras 
daugeliu klausimų veikia 
nepriklausomai. Savo kraš
to vidujinius reikalus jis 
veda nepriklausomai, panai
kino feodalinės vergovės są
lygas, savo ekonomijai pa
kelti sudarė trijų metų pla
ną, turi ir savo armiją.

Zanzibaras yra pasiryžęs 
eiti keliu į socializmą ir iš 
to kelio jis nesitrauks, sako 
A. Babu. Revoliucinė dva
sia visur 'Zanzibare jaučia
ma.

Kapitalistiniuose kraš
tuose namai statomi tik pa
sipelnymo sumetimais. To
dėl beturčių milijon a m s 
tenka būti visai be pastogės 
arba gyventi sveikatai pa
vojinguose namuose.

Iš laiško apie padėtį Lietu voje
Rašo įžymusis Lietuvos veikėjas Antanas Sniečkus 

vienam laisviečiui
Nuoširdžiai dėkoju Jums 

už laišką ir linkėjimus. At
siprašau, kad šiek tiek už
delsiau atsakymą.

\ Dabar pas mus namuose 
karštas darbymetis. Jau pil
nu tempu vyksta pigiapiū- 
tė. Atrodo, šiemet daugely
je vietų turėsime geresnį 
derlių, kaip pernai. Žiem
kenčių šiemet išauginsime 
tikrai daugiau, nes jų bu
vome ir pasėję daugiau. 
Gerai atrodo ir kukurūzai, 
ir šakniavaisiai. Žemaitijo
je užderėjo geras linų der
lius, o linai gana pa.iaminga 
kultūra. Tiesa, rajonuose 
apie Vilnių šiais metais pa
sėliai kentėjo nuo sausros, 
nes lietaus buvo labai maža. 
Tačiau nežiūrint į tai, visu
moje respublikoje tikimės 
surinkti gerą derlių. Dzūki
ja surinks mažiau grūdtj 
kaip pernai, tačiau, jei bus 
lietaus, tai bulvės kukurū
zai bei šakniavaisiai išaugs 
neblogai.

Iš viso šiemet kolūkiečiai 
energingiau dirba. Mat. 
šiais metais labiau negu bet 
kada yra kreipiamas dėme
sys materialiai suinteresuo
ti kolūkietį, geriau organi
zuojami darbai ir apmokėji
mas geresnis. Labai didelės 
reikšmės turi ir pensijų 
kolūkiečiams nustat y m a s. 
Mūsų gyvenime —tai isto
rinis įvykis. Žinote, anų lai
kų valstietį — jis prakaita
vo, plušo žemę,\ tačiau se
natvėje susitardavo (geruo
ju ar bloguoju) su savo tur
to paveldėtojais dėl vadina
mo karšinimo. Kartais tas 
karšinimas vyko su ašaro
mis, tačiau vis dėlto jis tu
rėjo duonos. Tiesa, ir mūsų 
laikais seneliai nebuvo vie
niši, kai kur pajėgesni ūkiai 
dargi tvirtą išlaikymą pa
rūpindavo, tačiau vis dėlto 
užtikrinto įsitikinimo, kad 
jis bus aprūpintas senatvės 
atveju, nebuvo. O dabar kol
ūkiečiams bus aprūpinta 
senatvė. Tai dar labiau 
juos įkvėps aktyvesniam 
darbui.

Džiugu pagalvoti, kad ne
tolimoje ateityje, kuomet 
pilnu pajėgumu stos rikiuo- 
tėn Kėdainių ir Jonavos 
chemijos kombinatai, ir mes 
turėsime pakankamai trą
šų, galėsįme pastoviai išau
ginti aukštus derlius bei su
kurti šalyje žemės ūkio pro
duktų gausumą. Juk jau 
pirmosios Kėdainių paga
mintos zupe'rio tonos, kurio
mis šiemet patręšėme Lie
tuvos dirvas, davė neblogus 
rezultatus. Nėra jokios abe
jonės, kad Lietuvos žemdir
biai sėkmingai išspręs Par
tijos Centro Komiteto jiems 
iškeltą uždavinį — pavyti ir 
pralenkti Skandinavijos ša
lis pagal žemės ūkio kultū
rų derlingumą.

Kaip Jums tur būt žino
ma iš spaudos, Lietuvos pra
monės darbuotojai sėmin

gai ir laiku įvykdė 1964 me
tų Lojo pusmečio užduotį.

Įžymus įvykis mūsų šalies 
gyvenime buvo neseniai pa
sibaigusi Aukščiausi o s i o s 
Tarybos sesija. Jos priim
ti įstatymai dėl atlyginimo 
pakėlimo medicinos, švieti
mo darbuotojams, o taip 
pat darbuotojams, betarpiš
kai aptarnaujantiems gy
ventojų poreikius, įkvėps 
mus dar energingiau dirbti 
sprendžiant komunizmo sta
tybos uždavinius.

Šiandieną kiekvienas Lie
tuvos darbo žmogus tvirtai 
tiki, kad nauja diena — tai 
didelis žingsnis į priekį, į 
dar laimingesnį ir švieses
nį rytojų. Mes manome, kad 
ir kitų šalių darbo žmonės, 
nepaisant reakcijos pastan
gų, tai mato ir supranta. 
Todėl mums ypač skaudu, 
kad kai kurie veikėjai, net 
pretenduojantieji į pasauli
nio proletarinio ju d ė j i m o 
vadovų vaidmenį, bando pa
sukti socializmo/ šalis nuo 
teisingo lenininio kurso, 
siekia suskaldyti taikos ir 
socializmo jėgas. Mums la
bai džiugu, kad pažangieji 
Amerikos lietuviai esate su 
mumis vienose gretose ko
voje už taiką, demokratiją 
ir progresą, už tarptauti
nio darbininkų judėjimo 
vienybę. Mes visi giliai įsi
tikinę, kad avantiūristinė 
ir skaldytojiška Kinijos KP 
vadovybės politika niekuo
met neras pritarimo pasau
lio dorų žmonių širdyse.

Neseniai, liepos 18-20 die
nomis Vilniuje ir visoje Lie
tuvoje mes iškilmingai at
žymėjome įžymią datą mū
sų tautos istorijoje — 20- 
ąsias Vilniaus ir Lietuvos 
išvadavimo iš faš i s t i n i ų 
grobikų metines. Šia proga 
sveikinimus lietuvių tautai 
atsiuntė TSKP Centro Ko
mitetas. Į Vilnių dalyvau
ti šventės iškilmėse atvyko 
daug aukštų svečių iš kitų 
broliškųjų respublikų bei 
Tarybų Sąjungos mies
tų. Šventė tapo tikra 
tarybinių tautų draugys
tės demonstracija. Tai 
visiškai suprantama, nes be 
kitų tarybinių tautų pagal
bos lietuvių tauta nebūtų 
išvengusi vergovės ir išnai
kinimo. Švęsdami šią įžy
mią datą mes dar kartą su 
dėkingumu prisimenėme 
pažangių Amerikos lietuvių 
pagalbą sunkiausiais karo 
metais prieš fašistinį oku
pantą ir tą materialinę pa
galbą, kuri buvo suteikta 
fašistų nusiaubtai Lietuvai 
pokario metais.

Šiuo metu mes jau pra
dėjome smarkiai ruoštis 
kaip galint gražiau pažymė
ti įžymią datą Lietuvos is
torijoje — 25-ąsias Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvo
je metines. Vienas pirmųjų 
stambių renginių, pašvęstų 
šiai istorinei datai, buvo

Su palete 
per gyvenimą
Dailininkui A. Gudaičiui— 

60 metų
Dailės mėgėjas,apsilankęs 

naujai atidarytoje parodo
je, tuojau ieško profeso
riaus Antano Gudaičio dro
bių. Jos visada išsiskiria 
savo originaliu sprendimu, 
aktualumu, spalvingumu.

Jau daug metų šis vyres
nės kartos lietuvių teptu
ko meistras kaskart pra
džiugina darbo žmones 
brandžiais kūriniais, apdai
nuojančiais gražią Lietu
vos gamtą, darbščius jos 
žmones.

Parodose dailininkas pra
dėjo dalyvauti dar studijų 
Paryžiuje metu. Žymesni 
ankstyvojo laikotarpio dar
bai yra “Italės portretas,” 
“Motina su vaiku,” “Rašy
tojo P. Vaičiūno portretas,” 
“Moteris iš Žemaitijos.”

Kartu su portreto žan
ru A. Gudaitis aktyviai ima 
reikštis ir tematinės kom
pozicijos srityje, nutapyda
mas tokius paveikslus kaip 
“Darbas,” “Naujakuriai,” 
“Šeimyna.” Pamėgta kūry
bos sritimi nuo pat pirmų
jų metų tapo ir peizažas— 
“Leipalingio pakrantės,” 
“Valtys Nidoje” ir kt.

Labai aktyviai A. Gudai
tis įsijungia į kūrybinį gy
venimą pirmaisiais tarybi
niais metais. Ryškius soci
alinius šio laikotarpio per
tvarkymus jis pavaizdavo 
plačiai žinomoje drobėje 
“Žemės dalinimas 1940 me
tais.” Šiuo metu ateina ir 
profesinis subrendimas. A. 
Gudaičio darbuose jaučia
ma tvirta meistro ranka, 
jie žavi savo koloritu, epiš- 
kumu. A. Gudaitis sugeba 
puikiai perduoti nuotaiką, 
kaip, pavyzdžiui, paveiksle 
“Vidurdienį,” kur atkurtas 
patrauklus tarybinio kaimo 
vaizdas. Vieną paskutinių
jų savo drobių dailininkas 
paskyrė 1863 metų sukilimo 
temai.

Realistinius, giliomis naci
onalinėmis tradicijomis pa
grįstus A. Gudaičio pa
veikslus — peizažus, portre
tus, tematines drobes—yra 
įsigiję daugelis šalies ir res
publikos muziejų, jie puošia 
įvairių įstaigų sienas, dar
bo žmonių butus. Be tapy
bos, profesorius bando jė
gas ir kitose dailės srity
se.

A. Gudaitis ne tik kūrė
jas. Jis—Valstybinio Dailės 
instituto profesorius, išau
ginęs nemažą jaunųjų dai
lininkų būrį, aktyvus visuo
menininkas.

E.
Vilnius
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BALTŲJŲ GAUJA
Janesboro, La. — Virš 

100 baltųjų šovinistų, apsi
ginklavusių šautuvais ir 
geležimis, buvo užpuolę ka
lėjimą, kuriame buvo 20 
CORE areštuotų negrų, šo
vinistai siekė nulinčiuoti 
kovotojus už civilines lais
ves. Policija juos išsklaidė.

birželio 27-28 dienomis Vil
niuje vykusi moksleivių dai
nų šventė. Į šią šventę su
važiavo apie 25 tūkstančiai 
vaikų iš visų Lietuvos kam
pelių, o taip pat nemažai 
svečių iš kitų respublikų. 
Šventė praėjo labai gražiai, 
sukėlė pasigėrėjimą ir vilnie
čiams ir svečiams. Jos įspū
džiai ilgai išliks vaikučių 
atmintyje.

Tikėsimės ir Jus kitais 
metais pamatyti mums vi
siems brangiojoj Lietuvoj.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Apie šeinių santykius

Seneliai sakydavo, k a d 
genys margas, o svietas 
dar margesnis. Taip ir yra. 
Mūsų laikų spaudoje yra 
daug visokių žinių iš svar
bių pasaulinių įvykių ir iš 
žmonių šeimyniško gyveni
mo. O šeima yra svarbu, 
nes augantys vaikai dau
giausiai pasimoko iš savo 
tėvų gyvenimo ir užsilaiky
mo.

Yra žmonių, kurie mato, 
girdi, bet jiems tas praeina, 
kaip vėjas pro ausis. Man 
gi ilgam atmintyje pasilie
ka svarbesni įvykiai. Šį ra
šinėlį paruošiau savo paty
rimais ir žinau, kad ne vi
siems jis patiks.

Mano supratimu, šeimoje 
abidvi lytys turi viena kitą 
gerbti, siekti gražiai sugy
venti, nei viena pusė nesi
stengti save .statyti aukš
čiau už kitą. Bet, deja, taip 
nevisur yra.

Laimingiausia ta šeima, 
kurioje vyras ir moteris 
viens kitą supranta, užjau
čia, ar tai yra turtinga, ar 
biedna šeima. Žinoma, tarp 
turtingųjų tas retai būna, 
nes juos ir turto reikalai 
dažnai dalina.

Man teko pabuvoti Jung
tinėse Valstijose ir ten pa
mačiau daug tokių atsitiki
mų, kur moteris į savo vy
rą žiūri tik kaip į automatą 
algą uždirbti. Žinoma, aš 
Jungtinių Valstijų mačiau 
tik mažą kampelį, tai tas 
neliečia visus gyventojus.

A. š.

Dėl mūsų nusistatymo 
mirusiųjų klausime

Žmogus protavime žen
gia labai lėtai. Rodosi, kad 
būtų nemandagu net prisi
minti. Tūkstančiai metų 
praėjo mūsų civilizacijos, o 
mes dar taip daug atsilikę 
daugelyje klausimų, o la
biausiai mirusiųjų ir jų lai
dojime. Kąip tai sunku at
sikratyti nuo senų papročių 
ir įsitikinimų.

Kada numiršta mūsų my
limas arba artimas, tai, 
rodosi, nenorime pripažinti 
gamtos įstatymo, kad kas 
gimė, tai turi ir mirti. 
Sielvartavimas, dary m a s 
dideliu šermenų, praleidi
mas didelių sumų pinigų, 
rodosi, kad ir nėra kitokio 
būdo palaidojimui

Štai žmonių išsireiški
mai: “Numirėlis buvo geras 
žmogus, sunkiai dirbo, tai 
jis užsipelnė $1,000 grabo, 
brangių gėlių, brangaus 
antkapio”. 0 privatiškas 
biznis praleidžia dideles su
mas pinigų įrodinėdamas, 
kad kuo brangiau ir iškil
mingiau laidojamas, tai di
desnė garbė.

Mirusio giminės ir pažįs
tami išlieka dienas iš dar
bo. Kiekviena diena išliku
siam astieina apie $20 die
nos uždarbio, o ypatingai 
išlieka dienoje mirusio lai
dojimo. Išleidžia dideles su
mas pinigų ir visai be ver
tės. Daugelis žmonių per 
daugelį metų, tartum jie 
gyvena kartu su mirusiu, 
lanko jo kapą, nuneša ant 
jo vainikus, sielvartauja, iš
metinėja dievams,kad jis ar 
ji mirė.

Na, dabar mes apsistoki
me ir pamislykime: ką da
rome? Aš manau, kad mes 
pradėsime suprasti, kad tas 
viskas nereikalinga. Miru- 
siems nieko nereikia. Atlik
dami tas visas ceremonijas 
mes tik patys užganėdijame 
savo senus įsitikinimus, sa
vo jausmus. Mums atrodo, 
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kad mes atliekame kokią tai 
svarbią pareigą. Kodėl mes 
nesueikvojame tuos pinigus 
pagerinimui gyvųjų būklės 
šiame pasaulyje? Vietoje 
gyventi su mirusiais, kodėl 
mes negalėtume gauti nau
jų mylimųjų ir draugų gy
vųjų tarpe veikiant progre- 
syvėje visuomenėje, už pa
naikinimą senųjų papročių, 
kurie dar pas mus likę?

Atsimenu, kad prieš ko
kius 25 metus mirusius pa
šarvodavo savo namuose. 
Namiškiai savo namuose 
neturėjo ramumo dėl miru
sių. Langus reikėdavo išim- • 
ti, kad išneštų grabą lau
kan. Aš tais laikais ginči- 
jausi, kad namuose pašar
voti mirusius yra neprak
tiška. Sakydavau, kad mi
rusius turėtų pašarvoti vie
šoje vietoje. Žmonės labai 
buvo priešingi mano min
čiai. Sakydavo, kad mano 
nesąmonė. Šiandien jau mi
rusius pašarvoja ne namuo
se, o pas graborių, tai jau 
padarytas progresas.

Buržuaziniuose siu o k s- 
niuose yra padaryta pro
greso laidojime. Laidoja tik 
giminės. Yra naujų kapi
nių, kur nestato jokių ant
kapių, tai “atminties par
kai”. Nevalia statyti antka
pių, dėti vainikų, nes tai 
būtų kapinių teršimas. Ten 
yra visi Ivgūs. Taip ir turė
tų būti. Progresyviška vi
suomenė turėtų taip laido- 
tis. Reikia laužyti nusenu
sius įsitikinimus, ar jie yra 
maži, ar dideli.

Mudu su moterimi pada
rėme test amenta, kad, C 7 7

mums mirus, laidotų kuopi- 
giausiai, be jokių ceremo
nijų. Kad demonstratyvio 
laidojimo nebūtų. Mus gra- 
borius nuveš į krematoriją, 
sudegins kūnus ir dalykas 
baigtas. Aš nesitikiu gauti 
plataus pritarimo savo min
čiai dėl dviejų priežasčių. 
Viena, aš nesu įtakingas, o 
antra — esu “sukilėlis”. Jei 
gu gaučiau du pritarėjus, 
tai būtų labai gerai. Reikia 
pasakyti, kad buvo, yra ir 
bus, kurie mirdami paliko 
mokslui savo pasiekimus, 
atliktais savo prakilniais 
darbais, tie žmonės bus is
torijoje visados minimi.

J. Balsys

Rochester, N. Y.
Pranešimas - pakvietimas

Rugpjūčio 23 d. DLK Ge
dimino d-tė ruošia savo me
tinį pikniką. Nesant paran
kių vietų piknikams lau
kuose, tai Gedimino d-tė 
ruošia savoje salėje, 575 Jo
seph Ave., Rochester, N. Y. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Įė
jimas nemokamas. s Nariai 
ir pasaliniai kviečiami daly
vauti.

B. č.
DLK Gedimino d-tės Kor.

RADIJO IMTUVŲ 
GAMYBA

Stambiausi radijo apara
tų gamintojai kapitalisti
niame pasaulyje yra JAV 
ir Japonija. 1962 metais 
JAV-ose radijo aparatų pa
gaminta 20 milijonų, Japo
nijoje — 15 mln., Vakarų 
Vokietijoje — 4.15 mln., An
glijoje — 3 mln., Prancūzi
joje — 2.67 mln. J*

1962 metais JAV-ose bu
vo 185 milijonai radijo apa
ratų ir 60 mln. televizorių, 
Kanadoje—8 mln. ir tel. 4.5 
mln., kitose kapitalistinio 
pasaulio šalyse radijo apa
ratų buvo 232 milijonai, te
levizorių — 65.5 milijono. *



Iš Moriso Torezo gyvensimo
(Tąsa)

Galų gale žandarai mus vis dėlto su
laikė ir, neklausydami mūsų protestų, 
pristatė į ūselio meriją, o iš ten drauge 
su kitais nelaimingaisiais, surinktais ke
liuose, vežimais nugabeno į Sen-Polį. Čia 
mus sugrūdo į prekinius vagonus 8 
arkliai, 40 žmonių — ir traukinys pra
dėjo lėtai šliaužti į PrafiCūzijos centrą. 
Mudviejų su seneliu neišskyrė, ir mes 
kartu važiavome į nežinomybę. Pro ša
lį ėjo traukiniai, prikimšti kareivių. Net
gi dabar, kai pafrontės ruožas pasiliko 
toli užpakaly, karas atkakliai lindo 
mums į akis, persekiojo mus.

Po kelionės, kuri atrodė begalinė — 
penkios ilgos dienos, — mūsų traukinys 
atvyko į Gėrė, Krezo departamente. Lap
kričio 2-ją—vėlinių dieną—jį perkėlė į 
šalutinę liniją, ir jis iškeliavo toliau, 
kiekvienoje stotyje palikdamas dalį savo 
krovinio—“pabėgėlių.” Mus su seneliu 
išlaipino Ženuja stotyje. Kartu su ki
tais 70 evakuotųjų mus pasiuntė į Kliun- 
ja kaimą.

Čia mus šiaip taip apgyvendino—po 
keturis žmones kambaryje. Gyventojai 
buvo labai malonūs ir, kaip išmanydami, 
stengėsi palengvinti mums gyvenimą iš
tremtyje.

Vaizdingos apylinkės—miškai, daubos, 
linksmos kalvos, skabmbančios upokš
nių ir paukščių balsais—taip skyrėsi nuo 
ūkanotų ir liūdnų mūsų šiaurės lygumų!

Atėjo žiema, lietinga ir šalta, ir to
limi pasivaikščiojimai manęs nebeviliojo. 
Aš nuėjau pas Kliunja mokyklos moky
toją ir paprašiau leisti man lankyti mo
kyklą. Jau buvo suėję dveji metai, kai 
aš nustojau mokęsis. Mokytojas, p. Se- 
lerė, sutiko, ir štai aš vėl mokykloje.

Ponas Selerė teikė man didelę pagalbą, 
o 1915 metų kovo mėnesį pristatė kon
kursui mano rašinį, kuris gavo pirmą
ją premiją. Tema buvo: “Kuo jus la
biausiai nustebino karas?,” ir man te
reikėjo aprašyti, ką mačiau ir pergy
venau.

Didžiudamasis mano laimėjimu, p. Se
lerė norėjo siųsti mane į Gere mokslo 
tęsti. Jis manė, kad iš manęs galįs išeiti 
geras dėstytojas ar mokslininkas. Aš 
atsisakiau. Mokytis, žinoma, man labai 
patiko. Bet aš buvau įsitikinęs, jog ka
ras greit baigsis, aš galėsiu grįžti namo, 
į Nuajel-Godo, ir nutariau dirbti, kad 
susitaupyčiau keletą sū.

Senelis dirbo fermoje. Vienas apylin
kės valstietis sutiko paimti mane ber
nu—“brejo.” Aš gaudavau maistą ir 18 
frankų mėnesiui vasarą, o žiemą — 8 
frankus. Tuo metu aš pažinau mūsų 
valstiečius. Iki tol pažinojau tik darbi
ninkus, jų sunkų gyvenimą, jų šaunų 
darbą, jų drąsą ir didžiadvasiškumą. 
Visą gyvenimą aš turėjau prieš akis gyvą 
pavyzdį—mano senelį. Dabar, arčiau pa
žinęs prancūzų valstietį, aš išmokau ver
tinti jo teigiamąsias savybes—atkaklu
mą, energiją, blaivų protą. Valstietis 
yra tikras darbininko brolis, toks pat ne
laimingas, taip pat išnaudojamas ir en
giamas, kaip ir jis, lygiai taip pat paau
kotas baisioms skerdynėms—karui.

Karas skaudžiai palietė Kliunja kai
mą: jei 1911 metais jame buvo 2,000 gy
ventojų, tai 1921 metais liko tik 1,300. 
Visi sveiki vyrai išėjo į frontą, ir kaime 
tebuvo likę vien moterys, paaugliai ir 
seniai. Bet visi iš peties dirbo, stengda- 
įpiesi užauginti gerą derlių.

Aš keldavausi švintant, apliuobdavau 
galvijus, išvalydavau tvartą, išgindavau 
į ganyklą karves.

Kai atėjo šienapiūtė, aš išmokau plau
ti, dalgį plakti. Paskui kirtome javus— 
kviečius ir avižas, rišome juos į pė
dus. Paskui reikėjo kasti bulves ir run
kelius, kapstantis nuo darganų pažliu
gusioje žemeje, kibti į rudens darbus— 
sėti, akėti. Atėjo įvairiausių darbų me
tas. Sugrubusiomis nuo pirmųjų šalčių 
rankomis kirtome miške medžius, rinko
me žabus, raškėme prožirniųs, o vėliau, 
žiemai baigiantis, karpėme gyvatvores, 
genėjome ąžuolus, šlavėme lapus, valė
me griovius. Kai būdavo blogas oras, su
sėdę pažiūrėję, taisydavome žemės ūkio 
padarguskaručius, akėčias, grėblius, 
šakes. Va^ąrąis lukštendavome kašto- . 
nūs—Šie kaštonai su pienu • būdavę mū
sų vakarienė.

Aš jau pažinojau visus mūsų kaimo ir 
apylinkių gyventojus. Buvo tik , kelios 
turtingos šeimos, o visi kiti valstiečiai 
labai skurdo. Mėsos niekad nevalgė. 
Mažas ūkis, kuriame aš bernavau, buvo 
Foržo kaime, pusantro kilometro nuo 
Kliunja, ir vakarais aš grįždavau pas

senelį. Bet paskui pradėjau nakvoti 
Forže, ankštame rūsyje, kur įsirengiau 
šiokį tokį gultą.

Pašnekesiai ir skaitymas ilgais žiemos 
vakarais žadino mano smalsumą ir pa
dėjo man vystytis.

Krezo departamentas visada buvo la
bai pažangus: per 1914 metų rinkimus 
jis užėmė 26-ją vietą pagal socialistams 
atiduotų balsų skaičių (pirmąją vietą 
užėmė Noro departamentas). Kreze so
cialistinės idėjos buvo plačiai pasklidu
sios, aktyvistai labai kovingi, visados 
žengę judėjimo avangarde. Varginges
nį valstiečiai, tie,* kurie negalėjo pramis
ti iš savo žemės,* dalį metų mūrininkau- 
davo Paryžiuje, o grįžę dirbdavo savo 
sklypelius ir ausdavo rankinėmis staklė
mis, pastatytomis daržinėse. Paryžiuje 
šie mūrininkai ir žemkasiai įsijungdavo
į politinį gyvenimą: tapdavo profesinės 
sąjungos nariais, skaitydavo darbininkų 
spaudą, lankydavo susirinkimus, stoda
vo į socialistų partiją. Grįžę į kaimą, 
jie ir toliau sekdavo politinį gyvenimą 
bei profsąjungų judėjimą, skaitydavo 
Paryžiaus laikraščius, kuriuos gaudavo 
gan reguliariai.

Mano šeimininkas dėdulė Menažė, 
skaitė “Jumanitė,” kurį tada redagavo 
Renodelis. Šis senas mūrininkas, išau
ginęs dešimtį vaikų, buvo nusiteikęs re
voliucingai ir tvirtino, kad darbininkai 
yra suinteresuoti padaryti galą karui. 
Nėra ko nė kalbėti apie tėvynės gyni
mą, sakydavo jis, čia tik tie plėšikai ka
pitalistai riejasi tarpusavy, nori išplėsti 
savo valdas vienas kito sąskaita, riejasi 
dėl kolonijų. Jis prisimindavo Žoresą, 
kuris savo pranašiškose kalbose smerkė 
karą Maroke, ir cituodavo didžiojo tri
būno žodžius: “Kapitalizmas neša karą, 
kaip debesis — audrą.” Dėdulė Menažė 
smerkė lozungą “karas iki pergalės,” 
piktinosi imperialistiniais šio karo tiks
lais, nuolat kartodavo, kad kuo grei
čiausiai turi būti sudaryta taika be anek
sijų ir kontribucijų. Jis pasakodavo man 
apie Cimervaldą ir Kintalį, atkampius 
Šveicarijos kalnų kaimelius; iš ten 
1915 ir 1916 metais pirmukart pro 
aitrius kautynių dūmus pasigarsino ne
gausi kohorta tikrųjų socialistų, kurių 
tarpe buvo Leninas ir bolševikai, išti
kimi proletariniam internacionalizmui ir 
revoliucijai.

Veikiamas šių pasikalbėjimų ir mus 
pasiekiančių gandų apie pirmuosius so
cialistų mėginimus persigrupuoti, paga
liau pats mąstydamas apie visa, kas vy
ko aplinkui, aš dariausi vis aršesnis ka
ro priešininkas. Aš reguliariai skaičiau 
“Popiuler diu santr,” laikraštį, kuris 
reiškė kairiosios mažumos nuomonę.

šimtai kilometrų skyrė mus nuo fron
to linijos, bet karas buvo greta mūsų, jis 
sėjo kančias, gaubė gedulu visą šalį, sky
nė mūsų jaunimo žiedą. Mano senelis, 
kuris prarado du sūnus ir išsižadėdavo 
būtniausių dalykų, norėdamas kas sek
madienį pasiųsti maisto siuntinėlį tre
čiajam sūnui, patekusiam į nelaisvę, 
vįs dėlto buvo už karą iki pergalėsi O 
aš stojau prieš visa tai, kas trukdė už
baigti šias skerdynes.

Aš troškau daugiau žinoti ir skaičiau 
visa, kas tik pakliūdavo man į rankas.

—Pamatęs laikraščio skiautę mėšlo 
krūvoje, jis lenda į mėšlą, kad ją per
skaitytų!—^sakydavo apie mane senelis.

AŠ prarijau visąžiulį Verną, Diuma- 
tėvą, Viktoro Hiugo “Vargdienius” ir 
“Jūros darbininkus,” Emilio Zola “Žer-
minalį,” “Žemę” ir “Pinigus,” Eženo Le 
Rua “Elgeta Žaku,” Žiulio Valeso “Maiš
tininką.” Visas šias knygas man skoli
no mokytojas p. Selerė.

Žiulio Verno knyga “Dvidešimt tūks
tančių mylių po vandeniu” sujaudino 
mano vaizduotę. Mane sužavėjo ne tiek
kapitono Nemo nuotykiai, kiek jo būdas. 
Man jis buvo didis paniekinto mokslo 
genijus—mokslo, kuris visa įveiks, moks
lo, kuris pertvarkys gamtą ir žmones, 
kai iš tikrųjų tarnaus liaudžiai.

Paskui perskaičiau “Grafą Montekris- 
tą.” Šis' romanas privertė mane susi
mąstyti apie pinigų vaidmenį žmonių vi
suomenėje. Radęs lobį, Dantesas jo dė-.- 
ka tampa antžmogiu, teisingumo vykdy
toju. ė’v * r ’ '■ ■’ ■'

Aš žavėjausi Žano Valžano, negailes-
tingo likimo aukos, gerumu. Bet “Varg
dieniuose” mane ypač žavėjo Gavrošas, 
nuostabusis Gavrošas, kuris nuo barika
dų tyčiojosi iš vyriausybės kareivių, 
Gavrošas, kurio kupletų negalėjo nu
stelbti šautuvų salvės.

.(Bus daugiąujf

Čikagos lietuviai—J. Grigiene (iš kairės), J. Dorinienė, A. 
Grigas, V. Dorinąs ir J. Misevičius susitiko Druskininkuose 

buvusį Amerikos lietuvių veikėją rašytoją K. Vairą- Į 
Račkauską (trečias iš kairės).

AVALON, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA.
Iš mūsų padangės

Tautininkams daug tar
navęs, jiems vadovavęs 
Liudvikas J. Čepelis, gyve
nęs 2613 — 48th St., Gulf
port, St. Petersburgo prie
miesty, liepos 28 d. mirė.

Šio žmogaus palaikus iš
lydėti susirinko didelė gru
pė įvairaus nusistatymo 
žmonių, o gal būt pažangie
čiai sudarė didžiumą. Kai 
kas gal paklaus, kodėl pa
žangiečiai taip jausmingai 
susirinko jį išlydėti, ką jis 
gero yra padaręs?

Veikiausiai dėl to, kad L. 
J. Čepelis buvo vienas iš vi
sų jo palaikomos srovės 
žmonių skirtingesnis. Daž
nai jis su savo žmona daly
vaudavo LLD 45 kuopos pa
rengimuose, visuomet inte
ligentiškai, gražiai apsiei
davo, su visais kalbėdavosi, 
visus pasveikindavo.

Ot būdavo nueik praleis
ti laiką parke prie ežero, 

i rasi ten ir jį su pažangie
čiais besikalbantį arba kor
tuojantį. Nors Čepelis bu
vo dažnas pažangiečių sve
čias, tačiau jis saųo pakrai
pos tvirtai laikėsi ir nemen
kai savųjų tarpe darbavosi/

Prieš keletą metų Čepelis 
atsikėlė čion gyventi, paliko 
dar tvirtą žmoną Marijoną, 
kuri užkvietė palydovus į 
tautininkų salę vaišėms. Ji 
daugumai pasakojo, kad jie
du šį mėnesį buvo planavę 
keturiasdešimtąsias vedybų 
metines atžymėti, bet jo 
mirtis neleido to padaryti.

Šio mėnesio LLD 45 kuo
pos susirinkime iš valdybos 
raportų girdėta, kad praė
jusią žiemą ir pavasarį pra
mogose vestos programėlės 
su paskaitėlėmis, recitavi- 
mais eilėraščių bei meniški 
gabalėliai dalyvius patenki
no. Dėl to manoma tą patį 
daryti priartėjus rudeniui. 
Draugė Adelė Pakalniškie
nė davė žodį, kad .ii galė
sianti ateiti į pagalbą suda
ryti grupes mėgstančių dai
ną ir dar ką.

Pramogų komisijos ra
portai buvo džiuginantys. 
Nors vasaros karščiai, bet 
parengimai vykdomi dažnai 
ir visi būna sėkmingi. De
legatė P. Semėnienė patei
kė ilgoką raportą iš ALDLD 
suvažiavimo, laikyto Niu
jorke. Išklausytas rapor
tas, bet jis nebuvo toks, ko
kį tikėjomės girdėti. Dele
gatė skundėsi, kad šiam 
suvažiavimui buvo , skirta 
mažai laiko išklausyti kuo
pų raportus ir apkalbėti de
legatų pasiūlymus. Ji sakė, 
buvo tik dvi’’sesijos ir tos 
pačios' gana trumpos; rei
kėję mažiausiai bent trijų 
sesijų, kad viską nuodug
niau iš kuopų išklausyti ir 
apkalbėti. Pirmininko įsa
kas buvo kalbas trumpinti 
ir’vis trumpinti,’o tas-jokiai 
organizacijai gero neduoda.

Narių nuomonė pradėjo 
krypti prie karštų diskusi
jų, subarimo centro komite
to už tokį suvažiavimo su
tvarkymą. Pagaliau, išsi
kalbėjus, atvėsta. Suvažia
vimas jau praėjo, kas buvo 
negero, nebepataisysi, ta
čiau ateity taip neturėtų 
būti. Taip daugelis narių 
išsireiškė

Kaip paprastai, po susi
rinkimo pasivaišinus, gero
kai pasišokus, sudainuota 
Linksmo gimtadienio ener
gingam kuopos organizato
riui A. Pakšiui ir judriai jo 
žmonelei.

Tuojau d. Pakšys pavilgė 
visiems nudžiūvusias lapu
kes, o tai suteikė daugiau 
drąsos, ir taip pasilinksmi
nimas tęsėsi iki atėjo valan
da skirstytis kas į savo na
melį. 

' •
Neretai kuopa specia

liai ruošia- svarbius savo 
narių atžymėjimus arba 
paminėjimus. Dabar vėl 
įvyks kas tokio nepaprasto, 
bet nuotykis viešai užginta 
sakyti, tik suėję į parengi
mą galės sužinoti. Kaip 
bebūtų, pietūs su šokiais 
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 
22 d., 314 — 15th Ave., So., 
Laiškanešių salėje. Būtų 
gražu, kad “Laisvės” skai
tytojai pasakytų tiems, ku
rie šio laikraščio neskaito, 
kad jie galėtų šiame šau
niame parengime dalyvauti.

Vikutis

Iš pokylio pas Bekampius
Pokylis įvyko rfagpiūčio 

2 d. Apie 11 valandą aš ir 
Šlajus pasiekėme Bekam
pius. Bekampis dirbo stalų 
sustatyme, gaspadinės mai
sto pagaminime, kad viskas 
būtų gatava, kada svečiai 
pradės rinktis.

Apie 1 vai. pranešė, kad 
pietūs jau gatavi. Bekam- 
pienė, J. Pivariunienė, Pa- 
juodienė ir kitos neša val
gius ir skubina. Baigiant 
valgyti, A. Lipčius perstatė 
A. J. Pranaitį pakalbėti. Jis 
paaiškino kas rengė pikni
ką ir jo tikslą. Kalbėjo ir 
J. Bekampis. Jis pasveikino 
svečius, kurių tiek daug su
važiavo į jo 75 metų gimta
dienį. Išsireiškė dar keli da
lyviai.

Benediktas Benis su savo 
muzika susirinkusius pa
linksmino. Vieni šoko, kiti 
šiaip sau laiką leido ir dai
navo.

Čia buvo pranešta, kad 
LLD 6-tos apskrities konfe
rencija įvyks apie vidurį 
spalio, Chesteryje.

Kuomet “Laisvės” sakity- 
tojai skaitysite šią kores
pondenciją, tai aš toli būsiu 
nuo jūsų — Lietuvoje, nes 
pas gimines į svečius iš
vykstu rugpiūčio 6 dieną. 
Išvykdamas linkiu viso ge
ro visiems ir visoms.

A. Lipčius

Apie Jordano upę
Ammanas. — Dažnai 

spaudoje matome Jordano 
upės vardą, nes už jos van
denį varžosi arabai ir Izra
elio žydai. Jordano upė yra 
tik apie 200 mylių ilgio ir 
gili. Bet kada toje srityje 
prėsko vandens stoka, tai 
gyventojams svarbi.

Ji prasideda Libane, pas
kui apie 30 mylių plaukia 
per Izraelį, apie tiek mylių 
sudaro Izraelio ir Jordani
jos sieną, įteka į Galilėjo 
jūrą, iš jos išplaukia ir vėl 
apie 49 mylių ilgio sudaro- 
'Izraelio ir Jordanijos sieną, 
paskui plaukia dar apie 60 
mylių per Jordaniją ir įte
ka į Mirusiąją jūrą.

PEREITOJO KARO 
BOMBOS

Londonas.—Prieš 20 me
tų,. 1942 metų liepos mėne
sį, hitlerininkai bombarda
vo Londoną. Daug žmonių 
nukentėjo.

Dabar kasinėjant tarp 
Šv. Povilo katedros ir 
Thames upės surado po 110 
svarų nacių padegamų bom
bų, kurios giliai įsmigusios 
į žemę. Pajudintos jos pra
dėjo degti.

■? '     - ~ -1

Maskva* — Šiemet Tary
bų Sąjungoje geriau užde
rėjojavai.; ,

Nepaprastų įeigų ... 21.00 . 4
Viso ...........  $282.50 A

Valgis ir gėrimas .. $95.60
Pelno lieka $186.90

Mums išlaidų pasidarė 
$38. Tai mūsų auka.

J. A. Bekampis

AUKOJUSIŲ VARDAI 
(pas Bekampius rugpiūčio 
2 d. įvykusiame bankete.) 

Baltimore, Md.
Juozas - Francis

Deltuva ............... $10.00
P. ir Kat. Kupris ... 10.00 
J. ir Katr. Deltuvai . 10.00
Jenny Pyvarun......... 3.50

Marj. Šilanskienė .... 3.00
Ona King .................. 3.50
J. Stanys .................. 3.50

Chester, Pa.
P. Šlajus ............... $10.00
A. Lipčius ir šeima .. 15.00
Albertas Grigas ..... 5.00

Philadelphia, Pa.
Mike Pučkus .......... $10.00
J. Stasiukaitis......... 10.00
Elz. Mulokaitė............10.00
P. Baranauskas..........10.00
F. Navardauskas .... 5.00 
H. Griciunienė ... .\ . 5.00 
Pivariunienė ............. 4.00
P. Puodis .................. 3.00
J. Kaspariūnas......... 3.00
J. Margeris.................. 2.00
X ............................... 2.00

Ridley Park, Pa. 
Ed. ir Ruth Pildis . $10.00 
Geindersen ..............  10.00

Collingdale, Pa.
Frances Pomprink .. $5.00 
Ver. Fergis ............... 3.00
A. J. Pranaitis, Camden,

New Jersey.......  $10.00
Uršulė Gužonienė, Glouces

ter, N. J. .......... 5.00 
Kaz. ir Julė Melnis, Pitts

burgh, Pa..................$6.00
Charles Dzevečko,

Brick Town, N. J. .. 7.00 
Mrs. Banis, Cherry

Hill, N. J.........'.......... 3.00
Brooklyn, N. Y.

Ona černevičienė ... $6.00 
Jurgis Waresonas .... 5.00 
Mariutė Kalvaitienė .. 5.00 
Kaz. Karpovich......... 3.00
A. Duobienė ,........... 5.00
Antanina Akelaitienė 5.00 
Sofija Welsh,

Somerdale, N. J. ... 3.00 
Lena Baltadonis,

Mount Royal, N. J.. 5.00 
Vladzė Paliepienė

Cherry Hill, N. J. .. 5.00 
Joanne Waychunas .. 5.00 
Skip Humphreys....... 5.00

Pittston, Pa.
St. ir Lucy Rauduvė $ 5.00 
Narkus ...................... 3.00
Motiejus Klimas,

Ramsey, N. J.......... 5.00

Miami, Fla.
Gražus buvo L.S.K. ban

ketas ir sykiu sujungtas 
draugo J. Birštono gimta
dienio paminėjimas, kuris 
atsibuvo liepos 26 d.. Birš
tonienė parengė su gyvomis 
gėlėmis stalą, prie kurio sė
dėjo Birštonai ir jų arti
miausi draugai. Visa publi
ka sudainavo jam gimtadie-J- 
nio dainą, linkėjo sulaukti 
dar daug gimtadienių ir ge
riausios sveikatos.

Rugpiūčio 2 d. atsibuvo 
šaunus Aido Choro pikni
kas LSK darže. Sumanyto
ja pikniko buvo draugė A.^ 
Birštonienė, kad sukeltų pi
nigų nupirkimui užuolaidos 
ant estrados LSK salėj. 
Mūsų darbščios gaspadinės 
d.d. A. Lack ir Marytė 
Paukštaitienė turėjo padir
bėti labai sunkiai, kad už
tenkamai maisto prirengti

J. Birštonas anksti iš ry
to atsivežė bulvių tarkuoja
mą mašiną ir pritarkavo 
bulvių dėl lietuvių mėgsta
mo kugelio, tai jis vertas už . 
tai padėkos žodžio. r

Prie stalų patarnavo: S. 
Thomsonienė, S. Šukaitienė 
ir M. Bružienė. Širdingiau
sias ačiū nuo Aido choro 
gaspadinėms, J. Birštonui 
ir A. Birštonienei, prie sta
lų patarnautojoms ir vi
siems, kurie padėjo tą diena 
dirbti. *

Viešnia Aido choro narė 
iš Chicagos Alena Bružas 
aukojo dėl užuolaidos $6, ir 
Aido chorui $5. Jinai sakė 
labai mylinti dainuoti ir įsi
rašys į Aido chorą. Taipgi 
ir daugiau atsirado aukoto
jų dėl užuolaidos, tai suau
kota viso $30. Viso už mais
tą, dovanas ir aukų pa j amų 
buvo $106.25. Vardan Aido 
Choro širdingiausias ačiū 
visiems.

Draugė A. Suvokienė, Ai
do Choro lakštingala, išva
žiavo atostogauti į Bing-r 
hamtoną, N. Y. Ji ten atvy-F 
ko iš Lietuvos, daug daina
vo, vaidino veikaluose ir 
darbavosi dailės srityje. Sa
kė kad lankysis ir Brook- 
lyne, N. Y. Jinai dovanojo 
Aido chorui angliškų, su 
gaidomis, dainų. Labai 
daug ačiū.

Maloni ir gera darbuoto
ja LSK ir LLD, Olga Šim
kienė išvažiavo į Chicagą 
lankytį savo gimines ir pa
žįstamus. Linkime jai links
mai laiką praleisti ir lai
mingai sugrįžti į Miamį. 
Taipgi gera darbuotoja iiM 
rėmėja LSK Betrice Ale-'l 
xandra išvyko atostogauti 
ir atlankyti savo sūnų, 
marčią ir anūkus į Wauke
gan, Ill.

Amontai ir Kanapiai jau 
laimingai sugrįžo iš atosto
gų ir vėl pradėjo darbuotis 
LLD ir LSK.

LMS Centras nepamiršta • 
Miamio Aido choro ir vėl 
prisiuntė autoriaus ir kom
pozitoriaus Juozo Slėnio 8 
gražias dainas. Labai daug 
dėkui LMS Centrui ir sek- 
retorei M. Stensler už tokią 
gražią dovaną.

J. W. Thomson’a^

Hickman, Havajai. —čio
nai buvo nusileidę 100 JAV 
didelių bombonešių ir 150 
mūšio lėktuvų, kurie skrido 
į pietryčių Aziją.
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Tarybų Lietuvos 
muziejai

,6odis “muziejus” senovės 
graikų kalba reiškia “mūzų 
šventovė” (museion). Mu
ziejaus paskirtis — rinkti 
ir saugoti žmonijos sukur
tas dvasines ir materialines 
kultūros vertybes, autentiš
kų daiktų — eksponatų pa
galba parodyti įvairių žmo
gaus veiklos sričių visius.

Tarybų Lietuvoje yra 33 
valstybiniai ir 64 visuome
niniais pagrindais veikian
tieji muziejai. Atitinkamai 
pagal savo profilį (dailės, 
istorijos, literatūros, kraš
totyros, gamtos), jie saugo 
i m eksponuoja vienokią ar 
kitokią medžiagą.

Vilniaus Istorijos - revo
liucijos muziejaus ekspozi
cija rodo istorinį laikotarpį 
nuo Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos iki šių 
dienių. Jis turi surinkęs ir 
tohau kaupia medži a g ą 
apie revoliucinį judėjimą 
Lietuvoje, Didįjį Tėvynės 
karą, komunizmo statybą 
respublikoje.

Kaimo istorijos muzie
jaus ekspozicija vaizduoja 
Lietuvos istoriją nuo se
niausių laikų iki šių dienų. 
Be to, ten yra labai vertin
ga ginklų kolekcija ir eks
pozicija, skirta lakūnams- 
didvyriams Dariui ir Girė- 
n*z

Istorinio - revoliucinio 
profilio yra IX forto muzie
jus Kaune ir Pirčiupio mu
ziejus, skirtas fašizmo au
koms atminti.

Vilniaus Istorijos - etno
grafijos muziejuje saugomi 
dideli archeologijos, numiz
matikos rinkiniai, etnogra
finiai ir liaudies meno eks
ponatai, įvairių epochų bal
dai, viduramžių cechų meis
trų dirbiniai bei ginklų ko
lekcijos ir daug kitokios 
vertingos medžiagos. Tur
tinga karaimų etnografinė 
kolekcija yra viena iš re
čiausių pasaulyje.

Panašaus profilio Šiaulių 
“Aušros” istorijos - etno
grafijos muziejuje yra 
daug istorinės bei etnogra
finės medžiagos, dideli liau
dies, meno rinkiniai.

didžiausi meno vertybių 
saugotojai ir eksponuotojai 
yra dailės muziejai: Vil
niaus dailės muziejus su fi
lialais — Paveikslų galerija 
Vilniuje ir Gintaro muzie
jumi Palangoje, — ir Kau
no M. K. Čiurlionio v. dailės 
muziejus su filialu — M. K. 
Čiurlionio memori aliniu 
muziejumi Druskininkuose. 
Jie pagrindinį dėmesį skiria 
įvairių šakų lietuvių dailės, 
taikomosios dailės darbų 
bei liaudies meno pavyz- 
džįp rinkimui ir propagan
dai, turi nemaža ir rusų bei 
vįfkarų dailės meistrų dar
bų.

Vertinga yra nese n i a i 
atidaryto Rokiškio krašto
tyros muziejaus filialo — 
Stelmužės muziejaus ekspo
zicija, skirta lietviųdiaudies 
skulptūrai..

Medžiagą apie lietuvių li
teratūrinį palikimą renka, 
saugo ir eksponuoja Kauno 
literatūrinis muziejus, ku
rio fonduose daug autentiš
kų daiktų, susijusių su J. 
Jablonskio, Maironio, Vaiž- 
ggpto, V. Montvilos ir kitų 
ntfeų rašytojų gyvenimu 
be^kūryba.

Respublikoje yra keletas 
memorialinių muziejų, skir
tų žymiems rašytojams, dai
lininkams, mokslo veikė
jams: F. Dzęržinskio Vil
niuje, P. Cvirkos ir S. Nė
ries Kaune, A. Baranausko

ir A. Vienuolio Anyksčiuo- gijos muziejus (abu Kau
še, A. Mickevičiaus Vilnių- ne)_.
je, M. K. Čiurlionio Druski- . _Eksponatų gausu m u ir
ninkuose, skulptoriaus V. vertingumu išsiskiria Tel- 
Grybo Jurbarke, P. Višins
kio Ušnėnuose (Ke Įmes 
raj.), sodininko A. Hrebnic- 
kio Ignalinos rajone. Šie 
muziejai renka ir saugo vi
są medžiagą, susijusią su 
konkretaus, asmens gyve
nimu ir veikla.

Pedagogikos ir mokyklos 
istorija vaizduojama respu
blikiniame Pedagoginiame 
muziejuje, medžiagą apie 
zoologiją, gyvulių pasaulį 
renka ir eksponuoja Žoolo-1

Teisines pagalbos draugijos
Daugeliui mūsų vienu ar 

kitu mūsų gyvenimo metu 
reikia teisininko pagalbos. 
Mums* jo reikia sutarčiai 
surašyt ar padėti išspręsti 
kokį kivirčą ar už mus kal
bėti teisme. Mums gal rei
kės jo patirties ir išsilavi
nimo tam, kad sužinoti, ko
kias turime legalias teises 
ir ant kiek rimta yra mūsų 
problema.

Ne kiekvienas tačiau ga
li turėti pakankamai pini
gų advokato išlaidoms pa
dengti tuo metu, kai jam 
daugiausia reikia teisinio 
patarimo ir teisminės pa
galbos. Šio fakto šviesoje 
patys teisės profesijos na
riai pradėjo prieš maždaug 
50 metų organizuoti tarny
bas, suteikiančias teisinę 
pagalbą, tiems, kurie atsidū
rė bėdoje ir neturi pinigų 
atsilyginti teisininkui.

Šiandien yra daugiau ne
gu 100 teisinės pagalbos 
draugijų, esančių JAV-ų 
miestuose ir ūkinėse vieto
se. Tai biznis, kuriame pi
nigais nėra operuojama, 
nes klientai nemoka už pa
tarnavimus. /

Šios draugijos yra suriš
tos į tautinę organizaciją 
su savo būstine Čikagoje. 
Jos visos tačiau turi bend
ro tame, kad yra išlaikomos 
vien tik iš fondų, į kuriuos 
aukoja publika.

Paskiros teisinės pagal
bos draugijos ar įstaigos 
turi apmokamus darbuoto
jus, paprastai keletą rašti- 

JOHNSON CITY, N. Y.

Mirus

Jonui Kaminskui
Gyveno 18 Rogers St, Johnson City, N. Y.
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Šioje liūdesio valandoje reiškiame širdin
giausią užuojautą jo dukrai Mrs. Anna-Stanley 
Mainionis, sūnui John Kaminsky Jr., septyniems 
anūkams, broliui Joseph Kaminsky—visi Bing
hamton, N. Y., ir kitiems giminėms ir drau
gams.
M. Kazlauskienė 
V. Kazėnas 
P. Jasilionienė 
K. Vaičikauskienė 
H. Pagiegalienė 
E. čekanauskienė 
M. Sadauskienė 
A. Kazėnienę 
U. Šimoliūnienė

PITTSBURGH, PA.

Mirus

John Gradovich
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Mildredai, giminėms ir draugams!
Gaila neteikus LLD nario!

LLD 87 Kp. Nariai

šių, ‘ Rokiškio, Kretingos, 
Alytaus, Klaipėdos krašto
tyros muziejui.

Artimiausioje atei t y j e 
numatoma atidaryti du įdo
mius ir reikalingus muzie
jus — Ateistinį muziejų 
Vilniuje ir Vitražo ir skulp
tūros Kaune.

J. KASPERAVIČIUS 
LTSR Kultūros ministeri
jos Muziejų ir kultūros pa
minklų apsaugos valdybos 

moksl. bendradarbis

nės darbininkų ir direkto
rių. Teisinės tarnybos tu
ri gana didelę grupę teisi
ninkų, kurie savanoriškai i 
paskiria dalį savo laiko tei-* 
sinei pagalba ir kurie ne
gauna už tai jokio atlygini
mo.

Kiekvienas teisininkas at
vyksta į teisinės pagalbos 
draugijos įstaigą specifi
niam laikotarpiui savaitės 
bėgyje ir diskusuoja su jam 
paskirtais klientais jų prob
lemas ir reikiamybes. Dau
gelis problemų yra išspręn- 
džiamos pačioje įstaigoje be 
jokios teisinės akcijos.

Tačiau yra atvejų, kurie 
negali būti išsprendžiami 
įstaigoje ir turi būti per
duodami teismams teisinei 
akcijai. Tokiais atvejais 
teisinės pagalbos draugijos 
advokatas patarnaus kaip 
kliento advokatas.

Vyrai ir moterys, atei
nantieji į teisinės pagalbos 
draugiją, yra į ten siunčia
mi teismų, ligoninių, socia
linės labdaros agentūrų ir 
paskirų teisininkų bei gy
dytojų.

ACNS

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos planuoja pa
leisti į erdvę 24 satelitus 
militariniais sumetimais.

Jackson, Miss. — F.B.I. 
agentai vis dar ieško žmog
žudžių, kurie nužudė tris 
veikėjus už civilines lais
ves.

O.

A. Žolynas 
Strolienė 
Wellus

J. Kereilis
L Liužinas
M. Liuzinienė
J. Vaicikauskas
J. Navalinskienė

PHILADELPHIA, PA & VICINITY
PHILADELPHIA, PA.

Vasaros laiku Philadel
phijoje ir apylinkėje pilie
čiai turi įsitaisę 32,000 
maudymosi prūdų. (Swim
ming pools). Leidimas $1 
metams. Neturintieji leidi
mo mokės $10 bausmės ar
ba eis 10 dienų į kalėjimą. 
Naujas įstatymas.

Philadelphia Transporta
tion kompanija per pirmus 
šių metų šešis mėnesius tu
rėjo įplaukų $1,596,969. 
Kompanija sako, tai rekor
dinės įplaukos nuo 1945 me-

Civil Rights demonstra
cija laike demokratų suva
žiavimo Atlantic City, N.' 
J„ bus rami. Taip sako Ma
ceo H. Turner, NAACP va
das ir meras Joseph Alt
man. Demonstracija įvyks 
rugpjūčio 23 d.

Teisėjas Pace Alexander 
atsišaukė į Philadelphijos 
CORE, kad laike rinkimų 
sulaikytų demonstracijas. 
CORE atmetė reikalavimą. 
James O. Williams, pirmi
ninkas Congress of Racial 
Equality, sako, kad tylėji
mas būtų klaida. Jis atsi
šaukia į visas pritariančias 
grupes tęsti darbą pirmyn.

Goldwaterio raštinė, 49 S. 
17 St., pikietuojama ir sa
koma, kad pikietuos iki rin
kimų.

Metodistų vyskupas Pier
ce Carson pasis a k ė už 
Goldwaterj. Keturi meto
distų dvasiškiai sako, vys
kupas nekalba už visus me
todistus, tai jo privatinis 
dalykas.

“Inquirer” .. repor t e r i o 
klausinėjamas nazių lyderis 
Lincoln Rockwell pasakė: 
Kada ant Broad St. plevė
suos nazių vėliava, jis bus 
Amarikos prezidentas.

Malagasi respublikos ’pre
zidentas Philbert Tsirana- 
na lankėsi Philadelphijoje. 
Jį pasitiko miesto Tarybos 
prezidentas Paul Ortona 
vietoje majoro Tate.

Spauda rašo, kad jaunuo
lių grupę, remiama komu
nistų, turinti skyrių Phila
delphijoje, planuoja pikie- 
tuoti demokratų suvažiavi
mą Atlantic City, N. J. Mi
nimas Gus Hali, velionis 
Dr. DuBois ir kiti. Skelbia
ma raštinės adresas, bet tik 
spėliojimas, tikrų įrodymų 
neturi.

Transport Workers uni
jos lokalas 234, turintis 
5,500 narių, reikalauja dis- 
trikto advokatų raštinės ty
rinėti Transportacijos kom
panijos finansinę padėtį. 
Sako, philade 1 p h i e č i a i 
turi įdėję 200 milijonų dole
rių. Kompanija sumažino 
traukinių važinėjimą.

Kemline Industries Edge- 
ly dirbtuvė parduodama. 
Morris Malmignati, Whole
sale and Department Store 
lokalo 228 (AFL-CIO) vei
kėjas, sako, dirbtuvė bus 
pikietuojama, kad mašinos 
nebūtų išvežtos. Lokalas 
kaltina kompaniją nesumo- 
kėjime darbininkams už
darbio.*

V aisti j os aukščiau s i a s 
teismas trimis balsais prieš 
du 5,000 pirminiuose rinki
muose užsilikusių balsų 
pripažino nelegaliais, Gene
vieve Blatt likosi laimėtoja 
ir bus demokratų partijos 
kandidatas senatoriaus vie
tai lapkričio rinkimuose.

Teisėjo Musmanno advoka
tai sako, gal apeliuos į 
Aukščiausiąjį šalies teismą.

Mrs. Irene Taylor, 59 me
tų, S. Philadelphia, pirkinė
jo krautuvę jo. ant Market 
St. Priėjo nepažįstama mo
teris ir užvedė pokalbį. Jom 
besikalbant priėjo vyras su 
darbinėmis drapanomis, lai
kydamas rankoje Jkonvertą 
ir sakydamas, kad jis rado 
telefonų budelėj konvertą 
su pinigais, ir jeigu jos pri
sidėtų, tai rastus pinigus 
pasidalintų. Mrs. Taylor iš
ėmė iš banko $9,000, nepa
žįstama moteris pridėjo 
$3,500, paduodamos vyriš
kiui. Tas, gavęs pinigus, 
sako, eisiu pasiklausti boso, 
ką turiu daryti. Nepažįsta
ma moteris atsiprašė, tu
rinti eiti išvietėm Abu ne
grįžo, Mrs. Taylor - prara
do santaupas. Policija ieško 
apgavikų. Pilietis

Webster, N. Y.
Mirė Adolfas Arlauskas, 

farmerys, ilgus metus gy
venęs 706 Phillips Road. 
Laidojamas rugp. 14-tą.

Liūdesyje liko žmona An
tanina, duktė Adeline Mar
tin Schreiner ir jos šeima, 
sūnus Wally ir šeima, bro
lis Pranas ir šeimą, daug 
giminių, be kitų, plačiai ži
nomasis Antanas Arlaus
kas. Buvo kilęs iš Žemaiti
jos, Telšių - Gadunavo apy
linkės.

Velionis jau keletą metų 
nesveikavo, tačiau pagerė
jimo laikotarpiais tebedirb
davo savo ūkelyje įvairius 
žmogaus rankos laukian- 
č i u s darbus. Pastaruoju 
metu sunkiai sirgo.

Jaunystėje Arlauskai il
goką eilę metų gyveno Ro- 
chesteryje. Jis dirbo metalo 
apdirbimo fabrike. Bet su 
laiku ilgos tuometinės dar
bo valandos, sunkios sąly
gos, pradėjusi šlieti svei
kata paskatino jį eiti far- 
meriauti.

Velionio šeimai ir kitiems 
jo artimiesiems r ei š k i u 
užuojautą. > S. S.

St. Petersburg, Fla.
Atitaisau

I •

“Laisvėš” Nr. 62, rašant 
apie J. Galvan su Eva Mil- 
wich vestuves, parašyta: 
“Julius sako, visiems fun- 
dina” ir t. t. Turėjo skam
bėti: “Julius sako, nauja- 
vedžiai visiems fundina.”

Už nedasakymą J. ir E. 
Galvanus atsiprašau. Ir Ju
lių Grebliką.

Vikutis

Paryžius. —Prancūzija ir 
Rumunija pasirašė techni
nės kooperacijos sutartį.

PAIEŠKOJIMAI
/

Marijona Platakytė ieško Kons
tancijos Platakaitės, pagal pirmą 
vyrą Kunges, o pagal antrą vyrą 
Šveder. Turėjo vieną dukrelę var
du Elena. Kilusi iš Varnių mies
to, Telšių apskrities. Paskutinė 
gyvenimo vieta Chicago. Brolis 
Jonas piatakis gyveno ten pat. Be
raštis. Žinantieji apie mano gimi
nes prašomi rašyti sekamu adre
su, už ką iš anksto tariu ačiū.

Vyr. gydytojas Platakis Kazys 
Palangos miesto ligoninė 
Palanga, 
Lithuania, USSR

(65-66)

Magdė Ruzgienė, gyvenanti Ute
noje, Rašytojų g. 15, ieško anksčiau 
Niujorke gyvenusų giminių: Jono 
Vainiaus, Prano Vainiaus, Karolio 
Fišerio ir jo dukters Gerdos Fiše- 
rytės (ji tur būt jau ištekėjusi), 
Fišerio žmonos Marijos (buvusi Vai- 
niūtė) ir Liudo Petruoko. Prašau 
rašyti man viršminėtu adresu, 
arba: L. Kavaliauskaitė. 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
11417.

(65-66)

5 p.-Laisve (Liberty)-— Penkt., rugp. (August) 14,1964

Help Wanted-Female HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER—COOK/
>: ''JC*'*P 

Aged 35-45, live in motherless home, 
own room & bath, 5% dąy wėek, 
care of 2^ year old boy. References 
Required. . \ j

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

.••u'.* rj ; 
ORNAMENTAL iron man 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)

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 2 d. mirė He

lena Buividavičienė. Gyve
no pas dukrą Mary. Paliko 
nuliūdime sūnų ir tris duk
teris. Anna ir jos vyras Po
vilas Vaitekūnas gyvena 
Hudson, Mass., j i s yra 
“Laisvės” korespondentą s. 
Mary Skara, Louise ir jos 
vyras R. Confield gyvena 
Brocktone. Velionę palaido
jo Melrose kapinėse.

Sekmadienį, rugpiūčio 16 
dieną, Olymp i a Parke, 
Worcester y j e, įvyksta 
spaudos piknikas. Iš Brock- 
tono išeis busas į pikniką 
lygiai 12 valandą dieną nuo 
Lietuvių Tautiško Namo. 
Norintieji važiuoti, matyki
te G. StepanJęąusk'ą,/ kuris 
jau turi 20 užsiregistravu
sių, G. Šimaitį, kuris turi 
15 ir K. Ustupą, kuris jau 
turi 3?

Manau, kad piknike suei
sime lietuvius turistus, ku
rie tik lankėsi Lietuvoje.

“Laisvės” 63 numeryje 
buvo rašyta apie Adomo ir 
Frances vestuvių sukakties 
parę. Ten buvo pasakyta, 
kad jie išaugino du sūnus ir 
dvi dukras. Turėjo būti du 
sūnus ir vieną dukrą.

• Vienas sūnus mokytojau
ja, o antras, ištarnavęs JAV 
karo laivyne 23 metus, grį
žo leitenanto - pulkininko 
laipsnyje ir gyvena Marlbo
ro, Mass.

Atsiprašau, kad pirmame 
aprašyme buvo įvykusi 
klaida.

George Shimaitis

Padėka
Širdingai dėkojame mūsų 

vaikams, kurie surengė mū
sų vedybinio gyvenimo 50- 
ties metų sukaktuvių parę. 
Dėkui visiems ir visoms, 
kurie prisidėjo su darbu, 
giminėms ir draugams už 
atsilankymą. Visiems dide
lis ačiū.

Adomas ir Frances 
Sikorskiai

Detroitas. — Rugpiūčio 
14 dieną prasidės pasitari
mai tarp automobilistų 
United Automobile Work
ers unijos ir kompanijų 
naujo kontrakto reikalais.

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).

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

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

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

PAPER HANGERS
To Hang Walltex.
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.
Experieinced.

Steady Position.

Midtown Hholesale Meats 
900 W. Girard Ave.

(64-70)

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

Apply
Arrow Safety Device Co.

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

POLISHERS—journeymen, 

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

Philadelphia Rustproof Co. 
3225 f^rankford 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 9-3323

(63-67)

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

LAURĖL SPRINGS-GARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm nv/fireplace, 1% 
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)

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. ” • > i

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. Turėsime aptarti 
daug naudingų kuopai reikalų.

Valdyba (64-66)



r

persekioįimų auka 
et

New Ycrkas. — “The vo patraukti atsakomybėn, 
Worker” pateikė Geor g e j bet vieni tuojau buvo ištei- 
Morriso išsamų straipsnį sinti, o šeši viršininkai ka- 
apie persekiojimą tymste- Įėjime sėdėjo tik po kelias 
rių unijos vado 
Hoffos. Autorius 
kad pastaraisiais

Jameso 
nurodo, 
metais kitoks priėjimas, 

daugiausiai pagerinimų lai-i noogoje, pasiremiant F.B.I. 
mėjo, tai tymsterių unijos | agento Ed. Partino liudy- 
nariai, o tame daug pasi-! mais, Hoffa buvo nuteistas 
darbavo j o s prezidentas ! aštuoneriems metams kalė- 
James Hoffa. Ir tuo metu jimo, o Chicagoje, po tryli

kos savaičių teismo, jis ap-1 jimo JAV aktyvus dalyvis, 
punk- Lilija Kavaliauskaite —

I Niujorko lietuvių laikraščio 
“Laisvė” bendradarbė, Va
lentina Nevinskienė ■— pa
žangių Niujorko lietuvių 
darbininkų susivie n i j i m o 
darbuotoja, Jos dukrelės — 
trylikametė Diana ir vie- 

; — trejetą 
savaičių viešėjo gimtojoje 
Lietuvoje.

Vakar brangūs svečiai at
sisveikino su tėvų 
Prieš jiems išvykstant, 
“Tiesos” korespondentas 
kalbėjosi su pažangiu JAV 
lietuvių judėjimo dalyviu 
Valiu Bunkum. Svečias pa
sidalijo savo įspūdžiais apie 
viešnagę Tarybų Lietuvoje.

—Kaip nuostabus ąki- 
mirksnis prabėgo mūsų 
viešnagės Tėvynėje dienos. 
Jos buvo labai talpios, tur
tingos įspūdžiais, naujovė-

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė daugiausiai deda pa
stangų apkaltinimui Hoffos 
po to, kiek jų buvo dedama 
įkaitinti JAV Komunistų 
partiją.

žinoma, valdžios kaltini
mai yra skirtingi. Komu
nistų partijai bandoma pri
mesti “neištikimybė” mūsų

kaip nepagrįstus kaltini
mus.

_____ f Straipsnio autorius rašo, 
Žinoma, fondų naudojimo j kad pastangos apkaltinti 

reikaluose vyriausybė Jamesą Hoffą Jungtinių 
ne vienodai elgiasi. 1961 > Valstijų vyriausybei jau 
metais buvo įrodyta, kad i kainavo milijonus dolerių, 
didžiosios elektros kompa
nijos, neteisingai elgdamo- 
sios, iš liaudies pasidarė 
šimtus milij o n ų dolerių. 
Kompanijų viršininkai bu-

teisingame naudojime uni
jos fondų.

j>lew Jersey naujienos
Mirė Jonas Sabenskis

Elizabeth. — Rugpiūčio 8 
d. čia buvo palaidotas Jo
nas Sabenskis, 84' m. am
žiaus. Į šią šalį atvyko prieš 
apie 60 metų iš Lietuvos. 
Velionis buvo darbininkiš
ko nusistatymo. Per ilgus 
metus buvo “Laisvės” skai
tytojas ir priklausė prie 
darbininkiškų organizacijų 
Taip pat buvo vienas iš or
ganizatorių Lietuvių Dar
bininkų Progresyvio Klubo 
ir Čarterio narys. Jaunose 
dienose buvo pusėtinai ak
tyvus lietuvių organizacijo
se. Nors senatvė ir ilga li
ga labai jį vargino, tačiau 
prie draugijų priklausė ir 
“Laisvę” skaitė iki pat sa
vo mirties.

Buvo vedęs, paliko žmo
ną, sūnų ir dukterį, kurie 
abu yra vedę. Taip pat pa
liko daug draugų ir pažįs
tamų, kurie apgailestavo, 
kad “Laisvė” negalėjo pra
nešti apie jo šermenis ir 
laidotuves ir atiduoti pas
kutinį patarnavimą kaipo 
draugui ir bendraminčiui.

Lai būna jam amžina at
mintis o jo likusiai šeimai 
ir jo draugams ir pažįsta
miems nuoširdžiausia užuo
jauta.

Pastaruoju laiku apiplė
šimų, vagysčių, narkotikų 
ir kitokių apgavysčių pasi
darė taip daug, kad jau jie 
persik ė 1 ė ir j priemies
čius. Unione į mėnesį laiko 
dienos metu apiplėšė du 
banku. Ir kol kas vagių 
dar nesuranda. Elizabetietį 
A. Skairų dienos laiku irgi 
apiplėšė. Trys jaunuoliai jį 
sulaikė, pareikalavo atiduo
ti pinigus. Kuomet dar jis 
nesiskubino, tai vienas pa
rodė peilį, o kitas, kažin ką 
turėjo kišenėje ir įsakė pa
siskubinti.

Andai Madison miestely 
buvo demonstracijos prieš 

r segreguotas barbernes, ku
rios atsisakė kirpti plaukus 
negrams. Barberiai aiški
nosi, kad jie neturi patyri
mo kaip apkirpti negrus ir 
neturi tinkamų įrankių dėl 
jų. Per kiek laiko apie de
monstracijas nieko nesigir
dėjo. Bet šiom dienom vals
tijos barberių departamen

dienas.
Kas liečia Hoffą, tai jau 

Chatta- 

kaltintas keturiais 
tais ir jam gresia 20 metų 
kalėjimas.

Kokių valdžia imasi pa
stangų Hoffos apkaltini
mui aišku ir iš to, kad Chi- 
cagoje jį kaltino 28 prasi
kaltimais. Teisėjas išmetė 7 
kaltinimus, o “jure” dar 17. > nuolikmete Joyce

kad jeigu valdžia nors 
žą dalį tų jinigų būtų 
vartojus apsaugojimui 
zidento Kenedžio, tai 
šiandien būtų gyvas.

ma- 
pa- 

pre- 
jis

tas, kuris egzaminuoja, iš
duoda leidimus ir prižiūri 
sanitariškumą, patvar k ė, 
kad kuris barberys atsisa
kys apkirpti negrą, tam 
bus suspenduotas bei atim
tas leidimas praktikuoti tą 
užsiėmimą.

Apie kai kurias barber
nes jau eina tyrinėjimas, 
nes to patvarkymo nesilai
ko. O barberių draugija or
ganizuoja savo spėkas ir 
turį savo advokatą, kad 
gintų jų “teises”. Taip pat 
State Division on Civil 
Rights varosi, kad tas vals
tijos patvarkymas būtų 
vykdomas gyveniman. Ir 
kaip rodosi, kad barberiai 
turės nusileisti.

Demokratai visais garais 
rengiasi prie nacionalės 
konvencijos nominavimui 
prezidento vietai kandida
to. Konvencija įvyks šio

• mėn. 24 d. Atlantic City, N. 
I J. Essex apylinkės komite
tas turės savo buveinę ne
toli konvencijos vietos. Joje 
dalyvaus visa N. J. delega
cija, taip pat visų apylinkių 
pirmininkai ir visi kandida
tai į įvairius urėdus Demo
kratų partijoj. Valgys ten 
pusryčius ir nustatys N. J. 
politiką ir jos veikimą, kaip 
pačioj konvencijoj, taip pat 
po jos, kad laimėtų rinki
mus. Pačioj konvencijoj ir
gi planuojama turėti kru- 
tamus paveikslus, nurodant 
demokratų atliktus darbus. 
Ir tokie paveikslai bus ro
domi per 4 vakarus konven
cijai atsidarius, ir jie bus 
transliuojami per televizo
rių. Užims 25 minutes.

Ignas

A. LIPčIUS SVEIKINA 
Iš KELIONĖS

Nuolatinis “Laisvės” pla-1 
tin to j as ir organiza c i j ų I 
darbuotojas Antanas Lip- 
čius, iš Eddystone, Pa., iš
vyko į Lietuvą aplankyti 
gimines. Iš kelionės jis pri
siuntė sveikinimą visiems 
savo pažįstamiems ir “Lais
vės” kolektyvui.

Laiškas buvo iš Helsin
kiu, Suomijos. Aišku, kad 
dabar jis jau yra tarybinėje 
Lietuvoje. Linkime j a m 
laimingai praleisti vakaci- 
jas ir sugrįžti į Jungtines 
Valstijas,

Kaip Niujorko lietuviu turistų 
grupe atsisveikino su Lietuva

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
rugp. 8 d. laidoje) skaito
me:

Tėvų žeme... Į ją minti
mis nuklysta ne vienas lie
tuvis, atskirtas nuo jos. Ko
kia ji dabar?

Begalinė jos trauka al
kvietė į Tarybų Lietuvą ir 
šią niujorkiečių grupę. Ru
dolfas Baranikas — pažan
gus JAV dailininkas, Valys 
Bunkus — pažangaus juclė-

mis. Kiekviena diena, pra
leista Lietuvoje, atnešdavo 
naujus susitikimus, naujas 
pažintis—su miestais, žmo
nėmis.;. Daug kur teko 
pabūti, daug ką aplankyti, 
su daug kuo šnekėtis. Įspū
džiai, patirti gimtinėje, il
gam išliks mūsų atmintyje.

—Prieš 36 metus, — pasa
koja toliau V. Bunkus, — 
mane, dvidešimt aštuonių 
metų jaunuolį, vargas ir ge
resnės dalios troškimas iš
vadino į Amerikos krantus. 
Palikau alkaną vargo Lie
tuvą su saujele turčių ir 
varganom darbininkų bakū
žėm. O vėliau... vėliau mus 
pasiekė džiugios žinios. Lie
tuva — tarybinė. Mes pui- i žangiųjų

Niujorkietės V. Nevinskienės dukrelės Diana 
ir Joyce pirmą kartą po Lietuvos dapgumi. 
Nuotraukoje matome besigėrinčias Neringos 

kopomis.

bibliotekos rūmų Vilniuje.

I kiai žinojome, kokie įspū
dingi pasikeitimai įvyko 
Lietuvoje, jai įstojus į bro
liškų tarybinių tautų šeimą. 
Bet tai, ką išvydome, — 
prašoko visus mūsų lūkes
čius.

Besivažinėdami Lietuvos 
keliais, mes visur matėme 
žmones — gražiai, skonin
gai apsirengusius, energin
gus, geros nuotaikos, be ne
vilties antspaudų veiduose. 
Mus sujaudino tas didelis 
rūpestis žmogumi jūsų ša
lyje, tas didelis dėmesys jo 
darbui, jo buičiai, jo poil
siui. Puiki auga jaunoji 
karta—išsilaisvinusi, ener
ginga, sveika. Ir labai ge
rai, kad nuo mažumės jai 
įdiegiama meilė savajam 
kraštui. Viešėdami Lietu
voje, svečiavomės Druski
ninkų vaikų darželyje. La
bai susidraugavome su ma- 

žeme.. žyliais. Ir dar kartą mus
nustebino ir sužavėjo tas 
didelis tarybinės valdžios 
rūpestis vaikais, kad jie 
augtų sveiki, viskuo aprū
pinti.

Man, senam pažangaus 
judėjimo dalyviui, dar ge
rai atmenančiam smetoni
nę Lietuvą, buvo labai įdo
mu savomis akimis pama
tyti tai, ką reiškia socializ
mas praktikoje, sužinoti,
kaip tvarkosi socialistinis 
kraštas. Ir tai, ką aš pa
mačiau, akivaizdžiai, iškal
bingai įrodo socialistinės 
sistemos pranašumus. Ta
rybų Lietuvoje progresas 
lekia šuoliais visose srity
se — ir kultūroje, ir pra
monėje, ir žemės ūkyje, ir 
buityje. Net .sunku patikė
ti, kad per tokį neilgą lai
ko tarpą, tąip greitai buvo 
užgydytos karo žaizdos. Ta
rybų Lietuvos, darbo žmo
nių rytdiena užtikrinta. O 
tie nesklandumai, tos spra
gos, kurių daiū pasitaiko jū
sų gyvenime, r— tai laikina, 
įveikiama augimo žymė.

Dabar viso pasaulio pa- 
žmonių didžiau

sias rūpestis ir troškimas 
yra taika. Lankydamiesi 
tėvų žemėje, dar kartą įsi
tikinome, kiek daug Tarybų 
šalyje daroma tam, kad vi
sada būtų giedras dangus, 
kad niekados jo netemdytų 
karo debesys. Taip, įgyven
dinti taiką gali tik tautų 
draugystė. Žmonės turi 
draugauti, arčiau pažinti vie
nas kitą, dažniau spausti 
dešines.

Sveiksta
Juozas Zajankauskas jau 

sugrįžo ir ligoninės ir gydo
si savo namuose. Viskas ro
do, kad jo sveikata gražiai 
taisosi ir gal greitoje atei
tyje Juozą jau vėl matysi
me mūsų parengimuose. To 
mes jam ir linkime.

Rep.

Laiškas iš 
Palangos

Palanga, 1964. VII. 21 
Mielas drauge Rojau!

Jūsų laišką, adresuotą į 
Vilnių, persiuntė man čia į 
Palangą, kur aš atostogau
ju Jums žinomame namely
je. Oras liepos mėn. atšilo, 
Palangoj labai daug žmo
nių. Pernai dėl ligos aš čia 
nebuvau ir dabar nustebau, 
pamatęs, kad per vienus 
metus čia įvyko pasikeiti
mų: atsirado naujos sanato
rijos, naujas didžiulis va
sarinis kino teatras, labai 
įdomios konstrukcijos apva
lus restoranas iš stiklo ir 
betono (jo nuotrauką grei
tai pamatysite žurnaluose). 
Atvažiavęs radau čia ato
stogaujant T. Tilvytį, su 
žmona, bė to, Černogorijos 
rašytoju ;Rafdūle "Stijenskį 
(jie rieš^riiai* išv&žiavo į Ju
goslaviją), armėnų rašyto
ją Gurgenį Maharpsu žmo
na lietuvaite. Dabar čia 
atostogauja Ji Grušas, K. 
Marukas ir kt.

Lietuva ką tik iškilmin
gai atšventė 20 m. jubiliejų 
nuo respublikos išvadavimo 
ir 24 m. sukaktį nuo Tarybų 
Lietuvos paskelbimo. Kaip 
greitai bėtra laikas! Rodos, 
vakar iš Maskvos išskrido- 
me lėktuvu — P. Cvirka, J. 
Šimkus, M. Gedvilas — ir 
atvykome į Vilnių, kuriame 
dar vyko mūšiai — hitleri
ninkai mieste dar nebuvo 
baigti triuškinti. Kaip bai
su buvo sužinoti, kiek žmo
nių išžudė hitlerininkai su 
savo lietuviškais padėjė
jais! Ir kaip džiugu vėl bu
vo sutikti gyvus senus drau
gus — dail. J. Mikėną, K. 
Borutą, V. Žilioni, M. Bula- 
ką... O daugelio ir nete
ko sutikti — vėliau sužino
jome, kad jie paliko Tėvynę 
ir bastosi (deja, ligi šiol) 
po svetimus kraštus be tiks
lo, be prasmės, neatnešdami 
savo kraštui nė mažiausios 
naudos.

Šiandien iš tikrųjų džiu
gu matant, kad tarybinia
me kelyje mūsų sena, darbš
ti tauta pirmą kartą savo 
istorijoje pasiekė tokį aukš
tą ekonomikos ir kultūros 
lygį. Būdamas Lietuvoje, 
Jūs pats matėte, kiek daug 
ji pasiekė per tuos metus. 
Paskutinieji keleri metai 
buvo ypatingai intensyvaus 
kilimo metai. Taika—štai 
ko reikia dabar Lietuvai, 
kaip ir visiems doriems 
žmonėms pasaulyje. Kaip 
niekad anksčiau, dabar be 
galo norisi gyventi, dirbti, 
rašyti naujas knygas. Ir 
norisi, kad dar kuo ilgiau 
patarnautų sveikata...

Jūs jau žinote, kad po 
pavojingos ligos mano svei
kata žymiai pagerėjo. Ge

riausias to pagerėjimo ro
diklis — kad aš parašiau 
nemažą memuarinio pobū
džio knygą “Pavasario upė,” 
kuri išeis dar šį rudenį. 
Manau, jau būsite gavę iš
traukų iš šios knygos, dar 
nespausdintų Lietuvoje. Vis 
dėlto gydytojai man pata
ria būti atsargiam, nepersi
dirbti, nepavargti. Štai dėl 
ko aš žymiai mažiau, negu 
anksčiau, dalyvauju ir vi
suomenių i am ė gyvenime. 
Palangoj jaučiuos gerai ir 
tikiuos čia išgyventi bent 
ligi rugsėjo pradžios...

Jūsų A. Venclova

Apie Amerikos 
Lietuvių Fondaciją

Niujorko angliškasis sa
vaitraštis “Saturday Re
view” (š. m. rugp. 1 d.) iš
spausdino tokį pranešimą:

“American Lithu a n i a n 
Foundation, Inc., kindly re
quests books (English as 
well as Lithuanian, Polish, 
Russian, Yiddish), films, 
slides, records, textbooks, 
and donations, suitable to 
establish a representative 
selection of the American 
cultural heritage, at the 
Central Library in Vilnius 
(Vilna), Soviet Lithuania. 
Willing to help this people 
to people cultural exchange ? 
Please write to P. 0. Box 
121 OVS, Great Neck, N. 
Y ”

American Lit h u a n i a n 
Foundation reiškia Ameri
kos Lietuvių Fondaciją. Jos 
direktorius yra A. šalčius. 
Girdėjau, kad į šį praneši
mą jau atsiliepė nemažas 
skaičius žmonių, ypatingai 
žydų kilmės veikėjų.

; Koresp.

Norwalk, Conn. —Sulau
kęs 83 metų amžiaus mirė 
laivų statybos inžinierius 
John E. Ottersonas,

Chicago. ' — Tymsterių 
unijos vado J. Hoffos advo
katai reikalauja naujo teis
mo.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

e06^>c/06s3

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) d
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: jj

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

1 . . . . . . . . . . ■■■■ J
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Gaubia karo debesys
Washingtonas. — Per ke

lis mėnesius Jungtinių Val
stijų vyriausybės ir milit#- 
riniai žmonės kalbėjo, kad 
bus plečiamas karas į Šian- 
rės Vietnamo Respubliką. 
Beveik kiekvieną dieną Pie
tų Vietnamo militaristų 
premjeras Khanhas reikė
jau ja karo prieš Šiaurės 
Vietnamo liaudies respubli
ką. Gi dabar JAV karo lai
vyno komandieriai rapor
tavo, būk šiaurės Vietna
mo Respublikos trys karo 
laiveliai buvo užpuolę JAV 
karo laivą.

Prezidentas Johnso n a s 
davė įsakymą JAV karo 
laivynui ir orlaivynui —su
naikinti užpuolikus. Tub 
kartu generolas Khanhhs 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos militariniai veik
tų prieš Šiaurės Vietnamo 
respubliką, jeigu jos “neno
ri netekti vardo”.

Didžiausias karo pavojas 
kabo Pietrytų Azijoje, ku
ris gali pavirsti į pasaulinį 
atominį karą. Šiaurės Viet
namo Respublikos gynybos 
jėgos lengvai galėtų atrem
ti Pietų Vietnamo puolimą, 
bet jos yra bespėkės prieš 
JAV jėgas. Kinija yra pa
reiškus, kad jeigu Jungti
nės Valstijos užpuls Šiau
rės Vietnamo Respubliką, 
tai ji ateis Vietnamui į pa
galbą. i

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Saugumo Taryba kreipėsi į 
visas valstybes, ragindama, 
kad jų lėktuvai neskrajotų 
virš Kipro respublikos.

Amhers, Mass. — Neg?^j 
vadas Dr. Martin L. Kingas 
sako, kad negrai turi susi
laikyti nuo netvarkių išsto
jimų.

Washingtonas. — JAV 
militaristai tvirtina, kad 
Kinija prisiuntė į Šiaurės 
Vietnamą TSRS gamybos 
mūšio lėktuvų “MIG-17” ir 
“MIG-19”. *




