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KRISLAI
Baisioji sukaktis 

daugiausia žmonės bijo?
Pirmieji išbandymai 
Plieninio ryžto vyras 
Katalikai, saugękitės 

apgavikų!
Kvailos viltys

— Rašo A. Bimba —

Daugelis mūsų atsimename 
rusėjo 1 dieną lygiai prieš 25 
metus. Tai buvo diena, kai 
Hitleris pradėjo žygį į Lenki
ją, ir su tuo prasidėjo Antra
sis, pasaulinis karas, tiek daug 
kančių atnešęs visai žmonijai.

Prisimindami tą baisią su
kaktį, kiekvienas turime pa
galvoti apie naujo karo grės
mę. / |

Sugrįždami iš Europos mū
sų turistai parsivežė vieną la
bai -šiems laikams būdingą 
įspūdį. Jie visur matė žmo
nių susirūpinimą Ame r i k o s 
ifrbzidentiniais rinkimais. Jie 
visur pastebėjo baimę dėl Res
publikonų partijos nominavi- 

r mo Barry Goldwaterio pre
zidento postui.

Reikia pasakyti, kad jų bai
mė yra rimtai pagrįsta. Jeigu 
Goldwateris laimėtų rinkimus, 
naujo karo grėsmė keleriopai 
padidėtų.

^Jei dar kur neatsidarė, tai 

už dienos kitos atsidarys mū
sų mokyklos.

Kaip'įsu pietinių valstijų mo
kyklomis, kai dabar jau veikia 
Civilinių teisių įstatymas, ku
ris reikalauja mokyklų inte
gracijos visur? Ar pietiečiai 
šovinistai nusileis, pasiduos, 
įstatymą priims?

Iš Misisipės pranešama, kad 
ten jau viena kita mokykla 
^bpo “integruota.” Na, ot, įsi
leido porą negrų vaikučių į 
mokyklą ir jau vadina ją in
tegruota. Bet tai tik pasity
čiojimas iš integracijos ir Ci
vilinių teisių įstatymo.

Negalima tikėtis, kad tik 
tokia integracija pasitenkintų 
n^rai ir baltieji amerikiečiai, 
kurie nuoširdžiai rėmė Civi
linių teisių įstatymą. Kova 
turės eiti už pilną ir teisingą 
integraciją.

— *—
Nėra jau taip lengva bal

tajam amerikiečiui būti ko
munistu, bet ką bekalbėti apie 
negrą, kuris nusprendžia būti 
pilnakraujų kovotoju už dar
bo liaudies interesus. Jam 
keleriopai sunkiau. Jis turi 
būti didelio ryžto ir nuošir
daus pasiaukojimo vyras bei 

I moteris.
, Gerai pažinojau velionį 
Benjaminą Davisą. Jis buvo 
v^nas iš pačių drąsiausių ko
votojų. Ne tik Jungtinės Vals
tijos, bet viso pasaulio paverg- 

» tieji jį ilgai atsimins. Tai bu
vo tikrai plieninio ryžto vy- 

» ras. Už idealą jis nepabūgo 
eiti į kalėjimą. Visą savo 
aukštą išsimokslinimą ir di
delį talentą jis atidavė tam, 
kad darbo žmonėms visur bū
tų lengviau ir laisviau gy
venti.

Ypač Amerikos darbo liau
dis ilgai pasiges savo drąsaus 
sūnaus!

Skaitau Brooklyno pranciš
konų “Darbininke” (rugp. 28 

id.), kad koks ten arkivysku
pas Allentown, Pa., sušilęs 
renka aukas “Lietuvos bažny- 
įsįri.” Jau turįs apsčiai do- 
fevių sukolektavęs. “Darbinin
kai” savo viernuosius ragina 
duoti ir nesigailėti. Girdi:

“Surinktos aukos turi būti 
siunčiamos kanceliarijon, kad 
galėtų būti perduotos Lietu
vos Katalikų Religinei Šal
pai.”

Čia turime naują biaurų

JUNGI. VALSTIJŲ SENATAS PRIĖMĖ “MEDICARE” BILIŲ
Komunistų vadų pasitarimai Kongrese tikimasi smarkių 

Čechoslovakijos sostinėje priešrinkiminių susikirtimų
Praga. — Čionai atvykęs 

Tarybų Sąjungos premje
ras Nikita Chruščiovas ne 
tik dalyvavo Čechoslovaki
jos išlaisvinimo 20-metinė- 
je, bet ir turėjo pasitarimą 
su tos socialistinės šalies,■ 
vadais dėl padėties komu
nistiniame pasaulyje. Lau
kiama iš pasitarimų oficia
laus pranešimo. Bet jau esą 
žinoma, kad Čechoslovaki
jos prezidentas Antonin 
Novotny ir kiti komunistų 
vadai pilnai pritaria Tary
bų Sąjungos komunistų nu-

Darbo unijų judėjimas už 
visus demokratų kandidatus

Kova eina j Atstovų butą, 
kur randasi daug priešų

Washingtonas. — For
maliai ir oficialiai Ameri
kos Darbo Federacija-In- 
dustrinių Orga n i z a c i j ų 
Kongresas (AFL-CIO) pra
nešė Demokratų partijos 
kandidatams, kad visas or
ganizuotų darbininkų judė
jimas juos remia ir padės 
jiems rinkimus laimėti. Dar 
daugiau: unijų vadovybė 
planuoja rinkiminei kam
panijai išleisti du milijonus 
dolerių. Nereikia nė kalbė- /

Bandys Goldwaterj 
nuimti nuo baloto

New Yorkas. — Neseniai 
pasirodž iusio žurnalo 
“Fact” redaktoriai kovos 
prieš Goldwaterį nauju bū
du. Jie kreipsis į teismą su 
reikalavimu, kad jis uždrau
stų Goldwateriui kandida
tuoti. Jie surado, kad j is nė
ra gimęs Jungt. Valstijose. 
Na, o Konstitucija griežtai 
reikalauja, kad kandidatas 
į prezidentus turi būti gi
męs Jungtinėse Valstijose. 
Pasirodo, kad Barry Gold
wateris gimė 1909 metais 
Arizonoje, kuri tebebuvo 
Amerikos teritorija, dar 
nebuvo priimta į Jungtines 
Valstijas kaip valstija!

Roma. — Italija pirko 
Jungtinėse Valstijose 100,- 
000 teliukų.

raketą. Jokia Lietuvos baž
nyčia nėra kreipusis į Ame
riką su prašymu dolerių. Ir 
minėtoji “kanceliarija” nie
kur nėra paskelbus jokios ata
skaitos iš šelpimo kokios nors 
Lietuvos bažnyčios.

“Veiksniai” dar vis neatsi
sako vilties, kad mūsų Ame
rika jiems “išlaisvins” Lietu
vą. Pasak Grigaičio, kaip tik 
ant to “rymo viltys, kad anks
čiau ar vėliau Lietuva” bus 
sugrąžinta ponams ir kuni
gams su kokiu nors smeton- 
palaikiu priešakyje.

Kokios kvailos, kokios tuš
čios jų viltys!

sistatymui. Jie griežtai nu
siteikę prieš Kinijos komu
nistų nusistatymą. Jie pri
taria šaukimui pasaulinio 
komunistų kongreso aptari
mui nesusipratimų ir su
stiprinimui vienybės.

Įdomu, sakoma, kad šiuo 
tarpu Čechoslovakijoj “ato
stogas” leidžia Lenki jos 
užsienio ministras Rapacki, 
Vengrijos Janos Peter, Bul
garijos Ivan Bashev ir kiti. 
Manoma, kad ir jie dalyva
vo pasita rimuose tarp 
Chruščiovo ir Novotny.

ti, jog tai didelė Johnsonui 
ir Humphrey parama.

New Yorkas.—New Yor- 
ko valstijos AFL-CIO unijų 
suvažiavimas užgyrė Ro
bert Kennedy kandidatūrą 
į Jungt. Valstijų senatorius 
iš New Yorko valstijos. La
bai to užgynimo norėjo da
bartinis respublikonas se
natorius Keating, kuris vėl 
kandidatuoja, bet organi
zuoti darbininkai nuo jo 
nusisuko. Susidaro galimy
bės Kennedžiui laimėti.

Ir Turkijoj protestai 
prieš Jungt. Valstijas
Istanbulas. —Visoje Tur

kijoje vyksta protesto de
monstracijos prieš Jungti
nes Valstijas. Turkai mano, 
kad Amerika palaiko Grai
kiją Kipro salos reikalais. 
Gi graikai mano kaip tik 
priešingai.

Kipro prezidentas 
atmeta JV planą

Alexandria, Egiptas. — 
čia lankydamasis Kipro 
prezidentas Makarijas ta
rėsi su Egipto vadais. Jis 
pareiškė, kad jis jokiu bū
du negali priimti Jungtinių 
Valstijų plano dėl Kipro sa
los. Mat, pagal tą planą 
Kiprą į savo rankas paimtų 
arba okupuotų NATO jė
gos. Gi Kipro respublika 
nori pasilikti nepriklauso
ma šalis.

NEO - FAŠISTAI
KELIA GALVĄ

Milanas. — Čionai teatre 
kalbėjo komunistas sena.to
rius Tepraeini. Lauke ^rie 
teatro fašistai padegė mil
žinišką “faierkrekerį”, ku
ris sprogdamas išgąsdino 
daug žmonių. Laimė, kad 
niekas nenukentėjo. , Sua
reštuoti keli fašistai, nariai 
viešai veikiančios Neo-fa- 

[ šistų partijos.

Washingtouas. — Po ke
leto dienų pertraukos De
mokratų partijos suvažiavi
mo laikotarpiu, vėl susirin
ko Kongresas tęsti savo 
darbą. Bet visiems aišku, 
kad visos diskusijos pakel
tais klausimais bus veda
mos ateinančių rink i m ų 
dvasioje. Bus atsižiūrima, 
kuri partija daugiau laimės 
balsuotojų savo pusei.

Vyriausias klausimas 
šios sesijos pabaigoje bus 
vyriausybės pas i ū 1 y m a s 
“Medicare” plano, pagal ku
rį visi seni žmonės gautų 
medicininį patarnavimą ne
mokamai. Toks įstatymas 
taptų dalimi Social Security 
sistemos. Į “Medicare” fon
dą mokėtų tam tikrį pro
centą samdytojai ir darbi
ninkai. Pirmiausia šitą su
manymą ima svarstyti Se
natas. Pasidalijimas tuojau 
aiškus: visi reakcininkai, 
neatsižvelgiant .< j parti j as, 
piestu stoja prieš “Medi
care”. Aišku, kad jeigu pre
zidentui Johnsonui ir jo ša
lininkams pasisektų dar 
prieš rinkimus šitą suma-

Komunistai kaltina sąlygas 
dėl riaušių Philadelphijoje
Philadelphia, Pa. — Ryti

nės Pennsylvanijos dalies 
Komunistų partijos organi
zacija išleido pareiškimą 
dėl praėjusį savaitgalį įvy
kusių riaušių Philadelphi- 
joje. Komunistai kaltina 
baisias sąlygas, kuriose 
tenka gyventi Philadelphi- 
jos negrams. Ten vargas ir 
skurdas toks, kad žmonės 
priversti griebtis despera
tiškų priemonių iš jo išeiti.

i Komunistai savo pareiš- 
I kime sako, kad tiek valsti
jos, tiek miesto valdžia ne
kreipia dėmesio į negrų pa
dėtį. Policijos teroru žmo
nės nebus pamaitinti, neigi 
aprūpinti žmoniškomis pa-, 
stogėmis.

Iš savo pusės komunistai 
siūlo platų planą padėties 
pataisymui. Tarp kitko, jie

Siūlo, kad federalinė valdžia 
tyrinėtų riaušių priežastis

New Yorkas. — Negrų 
pažangos susivienijimo sek
retorius Roy Wilkins reika
lauja, kad federalinė val
džia pravestų specialų tyri
nėjimą priežasčių, kurios 
gimdo riaušes šiauri n i ų 
valstijų mieštuose. Tokį pa
siūlymą jis pasiuntė proku
rorui Robert Kenedžiui.

Savo laiške Wilkins nuro
do, kad visuose miestuose 
riaušės prasidėjo nuo susi- 

nymą priimti, lapkričio 3 
dienos rinkimuose milijonai 
senų žmonių balsuotų už 
demokratus. Todėl mano
ma, kad prezidentas nesi
gailės pastangų Kongrese 
šį bilių pravesti.

Yra dar ir kitas svarbus 
klausimas. Aukščiausiasis 
teismas yra patvarkęs, kad 
visoje eilėje valstijų, rinki
mų sistema būtų pakeista. 
Patvarkė, kad prieš įstaty
mus ir prieš Konstituciją 
tokia sistema, kurioje did
miesčių gyventojai neturi 
lygaus balso rinkimuose. Į 
Kongresą atstovai išrenka
mi ne proporcionaliai pagal 
gyventojų skaičių. Bet ir 
čia prieš Aukščiausiojo teis
mo patvarkymą sukilo reak
cininkai. Jie nori, kad Kon
gresas tokį Aukščiausiojo 
teismo nutarimą atmestų. 
Prezidentas Johnsonas re
ni i a Aukščiausioj o teis
mo patvarkymą.

Diskusijų bus ir kitais 
klausimais. Tikimasi, kad 
sesija gali nusitraukti į spa
lio mėnesio pabaigą.

siūlo, kad tuojau būtų iš
leistas įstatymas paš a 1 i- 
nimui lūšnynų, kad būtų 
įvesta nuomų kontrolė, kad 
būtų su federaline pagalba 
užvestas naujų darbų pro
jektas, kad būtų pakeltos 
varguoliams pašalpos, kad 
visiems bedarbiams būtų 
suteikta nemokama medici
ninė pagalba, kad būtų pa
šalintas policijos brutalu
mas ir tt.

Komunistai sako, kad vi
sos kalbos apie išvengimą 
riaušių, jeigu nebus imtasi 
priemonių riaušių priežas
tims pašalinti, neduos jokių 
vaisių. Komunistų pasiūly
mai yra praktiški ir sveiki. 
Philadelphijos žmonės tu
rėtų už juos kovoti, jeigu 
jie nori išvengti panašių 
riaušių ateityje.

kirtimo su policija ir išsi
vystė į daužymus ir plėši
mus krautuvių. Jis prime
na, kad milžiniška negrų 
dauguma tose riaušėse ne
dalyvauja, ir joms neprita
ria. Jam atrodo, kad šitos 
riaušės kaip tik pasitarnau
ja civilinių teisių judėjimo 
priešams.

Wilkins sako, kad toks ty
rinėjimas, kartu su žygiais 
riaušių priežastims pa-

Washingtonas. — Pusė 
kovos jau laimėta, Jungt. 
Valstijų Senatas 49 balsais 
prieš 44 priėmė vyriausy
bės pasiūlymą dėl įvedimo 
prie Social Security siste
mos medicininio seniems 
žmonėms aptarnavimo. Pla
nas vadinamas “Medicare”. 
Kova Senate buvo sunki, 
Respublikonų partijos kan
didatas Barry Goldwateris 
net specialiai atlėkė lėktu
vu iš Californijos, kur ato
stogavo, kad balsuotų prieš 
bilių. Tik penki respubliko
nai senatoriai balsavo už 
bilių, o 28 p^ieš. šešiolika 
demokratų balsavo prieš, o 
visi kiti už.

Dabar kova pereina į At
stovų butą. Ten irgi laukia
ma reakcininkų didžiausio 
pasipriešinimo. Net abejo
jama, ar pavyks bilių pra
vesti. Prezidentas Johnso-

Kaltinimas prieš Kiniją dėl 
naujų teritorijų siekimo

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos dienraštis “Pravda” sa
vo vedamą j ame smarkiai 
kritikuoja Kiniją ir jos va
dovybę už siekimą naujų 
teritorijų. Pasirodo, kad 
neseniai pasikalbėjime su 
Japonijos socialistais Kini
jos komunistų vadas Mao 
Tse-Tungas savo tokias 
pretenzijas plačiai išdėstė.

“Pravda” parodo, kad 
Kinija savo teritorija laiko 
ir siekia pasiimti ne tik

Popiežius Povilas VI 
tebekalba už taiką

Castel Gandolfo, Italija— 
Priimdamas ir sveikinda
mas pilgrimų grupę, popie
žius Povilas VI ir vėl kalbė
jo apie taikos išlaikymą. Jis 
priminė, kad taika nėra tik 
politikantų reikalas. T a i 
yra visos liaudies reikalas.

Priemiesčiai ir 
kriminalizmas

Washingtonas. — Val
džios duomenimis paaiški, 
kad kriminaliniai prasižen
gimai smarkiausiai auga 
priemiesčiuose.. O vis buvo 
manoma, kad pačiuose 
miestuose kriminali z m u i 
derlingiausia dirva. Pav., 
per pirmuosius šių metų še
šis mėnesius bendrai kri
minalizmas pakilo 15 pro
centų, bet priemiesčiuose— 
23 proc.

šalinti, dalykus pataisytų ir 
nuimtų nuožiūrą nuo civili
nių teisių judėjimo. 

nas žada daryti viską, kad 
ir Atstovų bute bilius būtų 
priimtas.

Jei “Medicare” bilius tap
tų įstatymu, tai būtų mil
žiniškas žmonių laimėji
mas. Labai teisingai prezi
dentas pastebėjo, kad šis 
laimėjimas Senate nėra tik 
senesnio amžiaus amerikie
čių laimėjimas, bet laimėji
mas visų amerikiečių. Rei
kia atsiminti, kad kova už 
“Medicare” eina jau seniai. 
Vienoje ar kitoje formoje 
per paskutinius 15 metų 
buvo reikalaujama tokį 
įstatymą priimti, bet tik da
bar pavyko jį pravesti Se
nate. Reikia, kad Amerikos 
žmonės tuojau darytų kuo 
didžiausią spaudimą į At
stovų buto narius (kongres- 
manus) kad jie užgirtų Se
nato priimtą bilių.

Monoglijos respubliką, bet 
ir milžiniškus plotus Tary
bų Sąjungos. Ji norinti pa
siimti visą kraštą į rytus 
nuo Baikalo ežero iki Vla
divostoko, apie 500,000 ke
turkampių mylių.

Dar daugiau: Kinija 
reiškianti pretenzijų į Bur- 
mos, Vietnamo, Thailando, 
Korėjos, Malajų, Nepalio, 
Bhutano ir Sikkimo terito
rijas.

Unijos indorsavo 
demokratų kandidatus

New Yorkas. — New 
Yorko valstijos Amerikos 
Darbo Federacijos ir Indus
trinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) suvažia
vimas indorsavo Demogra
fų partijos kandidatus Lyn
don Johnsoną ir Hubert 
Humphrey. ‘ Su važia v i m e 
dalyvauja 1,500 delegatų, 
kurie atstovauja daugiau 
kaip milijonui organizuotų 
darbininkų. Prieš indorsa- 
vimą demokratų kandidatų 
niekas neišstojo.

Dar Es Salaam. — Tuni- 
sijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji gavo gražios ekono
minės paramos iš trijų so
cialistinių kraštų: Tarybų 
Sąjungos, Lenkijos ir Če
choslovakijos, net 42 milijo
nų dolerių vertės.

BUVO JAUČIAMAS 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Los Angeles, Calif. — 
Rugp. 30 d. šioje apylinkėje 
per kelias sekundes buvo 
jaučiamas gana smarkus 
žemės drebėjimas. Laimė, 
kad jokios žalos nepadarė.
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Labor Day
PIRMADIENĮ, rugsėjo 7 d., pripuola nacionalinė 

šventė—Darbo Diena (Labor Day). Tai diena, beje, su 
kuria oficialiai baigiasi atostogų laikotarpis.

Darbo Diena buvo oficialiai pas mus paskelbta šven
te tam, kad nutrauktų darbininkų dėmesį nuo Gegužės 
Pirmosios,—Tarptautinės proletariato šventės, — kuri 
taip pat buvo gimusi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Kadaise Darbo Dieną vykdavo daug darbininkų ei
senų - demonstracijų miestų gatvėse; būdavo daug susi
rinkimų, mitingų, kuriuose darbininkai aptardavo savo 
reikalus. Šiuo metu didžiuliai darbininkų masiniai mi
tingai retai kur yra šaukiami; organizuotų darbininkų 
rekalus dažniausiai aptaria darbo unijų “viršūnės,” biu
rokratija.

Šiemet, beje, Darbo Dieną visokio plauko politikie
riai pabers nemaža žodžių. Mat, rinkiminiai metai: bus 
renkamas ne tik šalies prezidentas, o ir visas JAV Kon
greso žemesnysis atstovų butas, taip pat Senato vienas 
trečdalis. Kai kur bus renkami valstijų gubernatoriai, 
valstijų seimelių deputatai. Kiekvienas kandidatas ieš
kos progos Darbo Dieną “pasirodyti”, kad jis esąs “dar
bininkų draugas,” prašys, kad darbininkai, kai ateis rin
kimų diena, paduotų už jį savo balsą. (Kaip greit jie 
tampa j tą ar kitą šiltą vietą išrinkti, buržuaziniai poli
tikieriai dažniausiai savo pažadus pamiršta ir eina tar
nauti darbo žmonių išnaudotojams.)

Kaip ten bebūtų, šiemet, kaip ir kas metai, darbo 
žmonės, švęsdami šią dieną, turi atsiminti, kad reikia 
kovoti už pasaulines taikos išlaikymą. Jie turi atsiminti 
tai: jei kiltų branduolinis karas, tai dingtų viskas, vei
kiausiai dingtume ir mes patys,—šimtai milijonų darbo 
žmonių ne tik mūsų šalyje, o ir visame pasaulyje.

A. Gizenga organizuoja 
naują politinę partiją / (
. .PAŽANGUSIS KONGO'veikėjas Antoine Gizenga 
aną dieną paskelbė Leopoldvillėje, kad jis organizuoja 
naują partiją kovai už liaudies laisvę Konge. Naujoji po
litinė organizacija vadinsis Jungtine lumumbistų parti
ja-

Patrice Lumumba, kaip žinia, buvo pirmasis Kongo 
premjeras, pažangus kovotojas už Kongo tautinę nepri
klausomybę ir už liaudies gerovę, P. Lumumbą nužudė jo 
politiniai priešai; sakoma, jį nužudė Moise Čiombė, ku
ris neseniai įsirangę į Kongo premjero vietą.

• A. Gizenga buvo Lumumbos padėjėjas, bet kai Lu
mumba žuvo, tai jo priešai sučiupo ir patį A. Gizengą, 
įkišo į kalėjimą ir ten per dvejus metus kankino. Prieš 
daugiau kaip vieną mėnesį A. Gizenga buvo iš kalėjimo 
išleistas. Iš karto buvo manyta, kad jis bendradarbiaus 
su M. čiombė, kad net įeisiąs į jo valdžią. Bet pamatęs, 
kad Čiombės politika yra pražūtinga, A. Gizenga nusita
rė kovoti prieš jį, kovoti už liaudies laisvę, kovoti prieš 
imperialistus, kurie kiša savo nosį į Kongo reikalus, net 
ir ginkluotus būrius ten siunčia. Tačiau kovoti be politi
nės organizacijos neįmanoma. Norint laimėti, reikia tu
rėti politinę partiją.

A. Gizenga turi didžiulės įtakos Kongo liaudyje. Bet 
liaudis nėra ginkluota, o Čiombė, kuris bando liaudies 
kovas sutriuškinti, ginklų gauna iš JAV, iš Belgijos ir iš 
kitur.

Kongo—milžiniška šalis ir ji stovi labai strateginė
je pozicijoje, geografiniu atžvilgiu. “Kas valdys Kongą, 
tas valdys ir Afriką”, kai kurie stebėtojai sako. Imperi
alistai tai nujaučia ir jie daro visa, kad tik nepasiimtų į 

'savo rankas šalies vadelių pati Kongo liaudis.

Kodėl vyksta “riaušės” 
PietŲ Vietname?

MŪSŲ ŠALIES VALDOVAI turėtų suprasti, kad t. 
y. riaušės, kurios vyko ir dar tebevyksta Pietų Vietna
mo miestuose, nėra tik budistų ir katalįkų, nėra ir tik 

,<įėl to, kad tas ar kitas diktatorius bando pasiglemžti ša
lies valdžią. Tos “riaušes”, tos žmonių kovos turi dides
nį tikslą—netiesiogiai jos yrą nukreiptos už taiką šaly
je, nukreiptos prieš karą, kurį valdžia veda prieš liau* 
dies armijas, prieš Viet Kongą.

Akylus skaitytojas, skaitydamas spaudoje praneši* 
irnus apie tas “riaušes” tarp eilučių ^rnato, kad tai žmo
nių kovos, nukreiptos ir prieš amerikiečius, prieš ameri
kines ginkluotąsias pajėgas, pasiųstas ten.

Pilietinis karas Pietų Vietname vyksta jau per metų 
eilę. Žūsta daug jaunų vyrų, jaunų Žmonių. Nežiūrint to, 
kad JAV pila ten Julijonus dolerių, kad siunčia ginklus, 
šalies ekonomika baisiai alinama, žmonių gyvenimo ly
gis vis labiau skurdinamas. Dėl to žmonės nori taikaus 
gyvenimo, kad galėtų statyti, o ne griauti, kad galėtų 
savo gyvenimą gerint, o ne pjogint. Kaip korespondentą} 
(atsargiai) pripažįsta, Pietų Vietnamo liaudis nori, kad

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VLIK AS 
NEBĘIšGELBSTJMAS g

Bronys Raila “Dirvoje”; 
rašo Vlikui'1 (“VyriHdšiam 
Lietuvos išlaiš'viniihb komi
tetui”), kuriš- Voį ’vos kojas 
velka, lyg ir nekrologą. Sa
vo rašinį B. Raila baigia 
šitaip:

Naujoji gražuolė (Vlikas— 
Ried.) per 19 metų tiek pase^- 
no ir susiraukšlėjo, kad josios 
garbintojai dabar baisiai 
pyksta net už tai, kai protar
piais prisiminę kas pasakome, 
kad gražuolė nebeišgelbstima, 
jos skaistybė išblėso liūdnoje 
praeityje. Nebent jos vietoje 
ką geresnio sugalvotume.

Tai tiesa! Vlikas išblėso 
ir jau tuoj pakratys kojas.

Bet ne tame čia dalykas. 
Dalykas tame, kad Vlikas 
per tuos 19 metų mito iš 
žmonių aukų! Kiek šimtų 
tūkstančių dolerių tie rake- 
tieriai praryja! 1

O jeigu, anot B, Rai- 
1 os, politiniai šarlatanai 
sugalvos “ką geresnio,” 
tai tas “geresnis” nebus 
nei kiek geresnis už 
Vliką, ir jis taip pat apga
vikiškai bandys misti .iš 
žmonių sudėtų aukų.

Na, ir kam iš to nauda?’ 
Tegu atsako B. Raila.

KAS GI TAS 
DEAN ACHESONO 
DO PLANAS” ?

Buržuazinė spauda daž
nai rašo apie tai, kokį planą 
Kiprui, Turkijai ir Graiki
jai siūlo buvęs JAV Vaslty- 
bes sekretorius Dean Ach6- 
son, Achesonas, kaip žinia, 
buvo mūsų šalies valdžios 
pasiųstas į Atėnus,dnstabu- 
lį ir Nikosiją, kad'tartus! ir 
siūlytų tiems krąštąms “sa
vo planą” “nesusiprati-! 
mams baigti” tarp tų šalių, i

Apie Achesono planą an
dai Vilniaus “Tiesoje” (š, 
m. rugp. 27 d.) smulkiai pa
rašė tarptautiniais reikalais 
gerai nusimanąs komenta
torius D. Levinas. Paskai
tykime :

Kipro problema, kaip žinia, 
turi dvį1 puses — vidinę ir iš
orinę, — nors abi jos neat
skiriamai susipynusios. Vidinę 
problemos pusę sudaro kraš
tutinai įtempti santykiai tarp 
dviejų nacionalinių bendruo
menių —- graikų ir turkų. Iš
oriniame konflikte dėl Kipro 
tiesiogiai dalyvauja Anglija, 
Turkija, Graikija, na, ir pati 
Ciuricho - Londono sutartys ir 
'‘garantijos.”

JAV parašo šiuose doku
mentuose nė^a. Tačiau tatai 
visiškai nereiškia, kad jos nė
ra prikišusios savo nagų prie 
įvykių Kipro saloje. Turkiš
kieji ekstremistai Kipre pul
dinėjo ir žudė taikius salos 
gyventojus-g r a i k u s NATO 
ginklais, kuriais juos slapto
mis aprūpino NATO narių - 
Anglijos įgulų kariai ir Tur
kijos agentai.

Kiprą praktiškai bombarda
vo lakūnai-turkai, “pasiskolin
ti” iš NATO pajėgų, jie puo
lė salą neseniai iš JAV gau
tais reaktyviniais lėktuvais 
*‘F-104.” Banditiškų antskry
džių išvakarėse vyri a u s i a s

Tačiau visi šię ,ir kiti de
maskuojantys faktai, nė. ne
trukdo Vąšingtonui lygia gre
ta dėtis clidMaiisiu taikdariu. 
V jd držeihib j Gros ra j onįf, dėtis 
siekėj U‘ ’ Višą ‘ konfliktą suregu- 
liuoti taip, kad,niekas iš jo 
tiesioginių . dalyvių nesijaustų 
nuskriaustas.’

Tokiu “planu” vežinas ir 
atskubėjo į Europą specialusis 
Vašingtono emisaras Dinas 
Ačesonas . Pats projektas dar 
nėra viešai paskelbtas ir dėl 
to visos jo detalės plačiajai 
visuomenei nežinomos. Užsie
nio spauda įr radijas teko- 
mentuoja jį bendrais bruožais.

Pavyzdžiui, žinoma, kad A- 
česonas pasiūlė Kiprą prijung
ti prįe Graikijos (be plebisci
to), įsteigti tenai NATO ba
zę, palikti anglų įgulas ir 
išskirti! 2 kantonus turkams, 
dislokuojant juose Turkijos 
dalinius . Jei Kipro turkai no
rės evakuotis į Turkiją, jiems 
bus išmokėta atitinkama kom
pensacija už žemę- (Turkai 
valdo Kipre daugiau kaip 40 
procentų visos dirbamosios že
mės.)

Iš pirmo žvilgsnio gali pasi
rodyti, kad Kipro graikai ir 
Graikija tupėtų džiaugtis to
kiu problemos sprendimu. Tu
rėtų būti patenkinta ir Turki
ja bei turkų mažuma Kipre, 
nes ir jų lūkesčiai įgyvendina
ma su kaupu. Ir Anglija ne
turėtų jokių nuostolių. Salia
moniškas sprendimas!

Tačiau šitaip atrodo spren
dimas tik iš paviršiaus. Visų 
pirma, juk išnyks Kipro res
publika — svarbiausia rakš
tis NATO vadeivų akyse. O 
su Graikija “Ačesono plano” 
autoriai tikisi susikalbėsią: 
Graikija, kaip sakyta, yra 
NATO narys ir buvusieji jos 
vadovai,; Karamanlis ii' kiti, 
yra pavertę savo tėvynę ištisa 
NATO baze. Be to, Graiki
ja yra įlindusi į pasakiškas 
s k o las savo vyresniesiems 
partneriams iš NATO, kad 
vargu ar-kada nors iš jų iš
bris. ;

Pagaliau Graikijoje NATO 
turi savą “penktąją koloną” 
(dešinioji opozicija), kuri ne
nutraukia intrigų prieš dabar
tinę Papandreu vyriausybę ir 
tebesvajoja su .NATO pagal
ba dar grįžti prie valdžios 
vairo. Todėl “Ačesono pla
no” autoriai mano, kad nėra 
baisu’ “padovanoti” Kiprą 
Graikijai, kad tik atsikratytų 
dabartine nepaklusnia Maka- 
rijo vyriausybe.

Tokia, man rodos, yra “ne 
matomoji” “Ačesono plano” 
pusė.

Bet tą “nematomąją pusę” 
puikiai mato kipriečiai ir vi
si jų bičiuliai. Kalbėdamas 
apie apsišaukėlius - tarpinin
kus (t. y. Ačesono misiją), 
prezidentas Mąkarijas pabrė
žė : “Kipro liaudis tvirtai pa
siryžusi kovoti arba mirti, jei
gu Kipro problemos sprendi
mas neatitiks jos valios ir na
cionalinių lūkesčių. Kipras 
nesutinką bet kuria forma 
leisti dislokuoti bazes savo te
ritorijoje. O Graikijos vy
riausybė pareiškė, kad ji “ne
pritars sprendimui, su kuriuo 
nesutiks Kipras?’

Tarybų Sąjunga ir kitos tai
kingos šalys dar anksčiau yra 
pareiškusios savo nuomonę dėl 
Kipro. Jos—su kipi'iečių tau
ta.

APIE TOGLIAčIO 
LAIDOTUVES

Šiandien visa Italija pasku
tinį kartą atsisveikino su sa
vo šlovinguoju sūnumi, didžiu 
patriotu, liąpdięs tribūnu — 
Italijos Komunistu partijos ge
neraliniu sekretoriumi Palmi- 
ru Toljačiu.

Pro karstą su Palmiro Tol
jačio palaikais keturias die
nas plaukė nesibaigiantis žmo
nių srautas. Apie 350 tūks
tančių žmonių apsilankė per 
šias dienas IKP vadovybės na
muose ir paskutinį kartą at
sisveikino su Toljačiu.

Ketvirta valanda dienos. 
Karstas su Palmiro Toljačio 
palaikais pakeliamas nuo pos
tamento. Toljatis visiems lai
kams palieka namą, kuris yra 
vyriausioji Italijos komunistų 
būstinė, iš kur jis ilgus metus 
vadovavo kovai už Italijos 
darbo liaudies laimę, už de
mokratiją, socializmą ir taiką. 
Skamba gėdinga muzika. 
Daugiatūkstantinis gedulingas 
kortežas palieka Botegė Os- 
kurės gatvę ir lėtai eina į San 
Džiovanio aikštę.

Visame gedulingojo kortežo 
kelyje — tūkstančių tūkstan
čiai žmonių, čia ne tik Ro
mos gyventojai. Per visą va
kar dienos vakarą praėjusią 
naktį ir šiandien rytą į Ro
mą atsisveikinti su Palmini 
Toljačiu specialiais trauki
niais, autobusais ir sunkveži
miais be paliovos plaukė dau
giatūkstantinės delegacijos iš 
įvairių šalies miestų.

San Džiovanio aikštėje ge
dulingas kortežas sustoja. 
Prasideda iškilmingas gedulo 
mitingas. Jį atidaro vienas iš 
seniausių Italijos Komunistų 
partijos veikėjų, IKP vadovy
bės narys Umbertas Teračinis.

žodis suteikiamas TSKP CK 
Prezidiumo nariui, CK sekre
toriui, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatui L. Brež
nevui.

Po to kalbėjo Ispanijos Ko
munistų partijos pirmininkė 
Dolores Ibaruri, Italijos socia
listų partijos sekretorius Fran- 
českas de Martinas, Italijos 
socialistų proletarinės vieny
bės partijos sekretorius Tuli- 
jas Vekjetis, IVDK generali
nio sekretoriaus pavaduoto
jas Fernandas Santis, Italijos 
komunistinės jaunimo federa
cijos nacionalinis" sekretorius 
Ak ii ė O k etas.

Pabaigoje didelę kalbą dar
bo žmonėms sako Italijos Ko
munistų partijos generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas Lu- 
idžis Longas,

Mitingas baigtas. Karstas 
su Toljačio palaikais pastato
mas ant katafalko.

Italijos Komunistų partijos 
vadovai, Toljačio giminės lydi 
jį į Verano kapines, kur jis 
bus laikinai palaidotas. Vė
liau Toljačio palaikai bus 
perkelti į kitas kapines ir pa
laidoti greta Antoni j o Gram- 
šio kapo: kartu su Gramšu 
Toljatis įkūrė Italijos Komu
nistų partiją.-

NEMUNĖLIS
Vingiuoja Nemunėlis 
Pamažu, pamažu.
Tartum varis spindi smėlis 
Prie pušų, prie beržų.

Ir broliukai, ir sesutės 
Nusipraus, nusipraus.
Jų veideliai nuo saulutės 
Greit paraus, greit paraus.

V. Eidukaitis
(“Lietuvos pionierius“

LAUKŲ SŪNUS

Katalikų bažnyčia Suvažiavimų atgarsiai
Lietuvoje

Vilniaus vyskupijos kanc
leris, Lietuvos kultūrinių 
ryšių su užsienyje gyvenan
čiais tautiečiais komiteto 
narys Stasys Mažeika pa- 
papasakojo Naujienų Spau
dos Agentūros korespon
dentui apie katalikų bažny
čios padėtį Lietuvoje.

Katalikybė Lietuvoje tu
ri gilias daugiaamžes šak
nis. Dabartiniu metu Vil
niaus vyskupijoje 87 katali
kų bažnyčios, kuriose yra 
daugiau kaip šimtas kuni
gų, o viso Lietuvoje veikia 
daugiau kaip 600 bažnyčių 
ir jose dirba apie 900 kuni
gų. Kaune yra dvasinė se
minarija.

Tikinčiųjų Lietuvoje gali
ma rasti, kaip darbininkų 
ir valstiečių tarpe, taip ir 
inteligentas, pagrindiniai 
vyresniosios kartos tarpe. 
Tiesą, mūsų laikais jauni
mas vis daugiau šalinasi 
nuo bažnyčios, daugiau do
misi pasaulietiškais reika
lais.

Tikėjimas į dievą — as
meniškas kiekvieno reika
las. Niekas Lietuvoje ne
daro skirtumo pagal žmo
nių tikėjimo požymius. Vi
siems vienodai atidarytos 
mokyklos, visi pagyvenę 
žmonės, tikintieji ir netikin
tieji gauna valstybines

Jau nemažai tilpo spau
doje išsireiškimų apie įvy
kusius visus tris mūsų 
važavimus. Visi pripažįsta, 
jog jie buvo geri, konkre
tūs, be tuščių ginčų, tik sto
ka laiko nekuriu reikalų 
platesniam apkalbę j im u i. 
Tas tiesa, bet ar mes ryžo
mės bent kiek tą laiką tau
pyti? Man rodos, ne. Suva
žiavę pensionieriai atrodo 
perdaug išlepę ar išponėję. 
Nusitaria pradėti sesiją 10 
vai. ryto, o laikui atėjus 
dar apie trečdalio delegatų 
nesimato, reikia jų laukti. 
Man rodos, ypačLLD suva
žiavimo dienos rytą buvo 
galima bent 2—3 valandas 
laiko sutaupyti, pradedant 
anksčiau sesijas. Nejaugi 
mes užmiršome, kad ne taip 
jau seniai galėjome atsikel
ti kas rytas ir apie 6-tą vai. 
ryto būti savo darbavietėje, 
o dabar nei tą vieną rytą 
negalėjome pašvęsti svar
biems draugijos reikalam®? 
Praeityje esame turėję su
važiavimų su vakarinėmis 
sesijomis, bet šį kartą žino
jome, kad vakarai yra už
imti kitais reikalais, tai 
vienintelis laiko sutaupy- 
mas buvo galimas tik rytais 
anksčiau pradedant sesijas. 
Rodos neperseniai, kiek 
pirm suvažiavimų, J. žeb- 
rys rašė spaudoje ir reko
mendavo šiam suvažiavi-

NATO kąriuomenės vadas, 
Pentagono generolas Lemnį*- 
ceris buvo išsikvietęs į Pary
žių Turkijos karo ministrą ir 
pu juo slaptomis tarėsi,

Pagaliau, jau po kruvinos 
agresijos, Turkijos užsienio 
reikalų ministras pareiškė 
Žurnalistams, kąd “sąjungi
ninkai” buvo painformuoti 
ąpią ruoštą bombardavimą. 
Vadiwi, visur NATO. O 
NATO lyderis-,-JAV!

Kaip žipia, neseniai mirę 
įžymusis Italijos liaudies 
vadovas Palmiro Togliatti 
(Lietuvos spaudoje jo pa
vardė rašoma; Toljati). Jo 
laidotuvės įvyko š., m. rųg- 
piūčio 25 d. .Romoje. Jos, 
buvo iškilmingos. ELTOS 
korespondentas šitaip apra
šo. tas liūdnai nuteiktas iš
kilmes:

4- 1 v ' r1 v-*—"" i' mi ■ , ■» i ........ i. . ■ ■ .......................

iųšalfe būtų neutrale, kad joje peliktų jokių kitų valsty
bių ginkluotų bazių,' . ’ '

Tiek Pietų, tiek šiaurės Vietnamo žmonės laukia 
tos valandos, kada jie susivienys, sudarydami vienų 
stambių, neutralių valstybę.

2 p.r-Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 4, 1964

Pailsėkite, knygelės, 
O ąš bėgsiu takeliu 
Ten, kur mano brolis aria 
Lauką plieno žirgeliu.

Aš už traktorių greitesnis 
Ir pavysiu jį tuojau.
Geras brolis, jis spartuolis, 
O jo žirgo nebijau.

Man smagu, kad nors truputį 
Gaunu vairą palaikyt, 
Ir todėl visiems galėčiau 
Drąsiai šiandien pasakyt:

—-Kai užaugsiu, 
tvirtas būsiu,

Pats plačiuos 
plačiuos laukuos,

Plieno žirgą pasikinkęs, 
Veršių vagą po vagos..

pensijas, kuomet jas užtar
nauja darbu; ateistą ar ku
nigą ligos atveju vienodai 
nemokamai gydo. Šią lygy
bę garantuoja Lietuvos pa
grindinis įstatymas—Kons
titucija.

Kiekvienas tikintis gali 
nekliudomai prisilaikyti sa
vo tikybos įstatymų ir vyk
dyti kataliko pareigas — 
lankyti , bažnyčią, melstis, 
priimti komuniją, pagal ka
talikų apeigas krikštyti vai
kus, vestis ir t. p.

Tiesą pasakius, ateistai 
Lietuvoje irgi nemiega. Jie 
veda labai plačią propagan
dą spaudoje, skaito paskai
tas. Tačiau tai nereiškia, 
kad tikintieji yra persekio
jami. Ši propaganda yra 
vedama moksliniu pagrin
du. Mes gi savo keliu skel
biame Kristaus mokslą. Tai 
yra ideologinio charakterio 
kova, kova pažiūrų ir nuo
monių, kuri gyvavo visais 
laikais ir dabar gyvuoja vi
same pasaulyje. O žmogus 
laisvai gali išsirinkti: pa
mokslą bažnyčioje ar pa
skaitą klube.

Valstybė Lietuvoje mate
rialiai bažnyčios neišlaiko. 
Bažnyčia yra išlaikoma ti
kinčiųjų aukomis. Galiu pa
sakyt, kad turimų lėšų pil
nai pakanka mūsų maldos 
namams išlaikyti. Pas mus 
nėra nei vienos apleistos 
bažnyčios, visos remontuo
jamos ir puošiamos. Ne
jaučia materialinių sunku
mų ir Lietuvos katalikų 
dvasininkijos luomas.

Lietuvos bažnyčia užima 
tinkamą vietą Il-ajame Va
tikano visuotiniame susi
rinkime.

A. P. N

Ryžių eksportas
Pasaulinis ryžių ekspor

tas 1962 metais padidėjo 
10% ir sudarė, JAV žem
dirbystės ministerijos duo
menimis, 6.9 milijonų tonų. 
1956-1960 metų laikotarpiu/ 
pasaulinis ryžių eksportas 
sudarė vidutiniškai 6.7 mili
jonų tonų.

V. Laužikas
(“Lietuvos pionierius’'

1963 metais ryžių parda
vimą padidino Azijos šalys, 
taip pat Jungtinė Arabų 
Respublika ir JAV. 5% su
mažėjo ryžių išvežimas iš 
Europos šalių.

mui svarstyti apie įtrauki^ 
mą į LLD jaunesnių žmo
nių, duodant jiems anglų 
kalba zknygas. Tai, rodos, 
gyvybinis draugijos reika
las, norint Draugijos gyva
vimo dienas kiek prailginti. 
Bet dėlei stokos laiko apie 
tai nebuvo nei prisiminta, o 
gal būti ir daugiau tokii|t 
svarbių klausimų dėlei sto
kos laiko nebuvo iškelti.
, Kas praėjo, nesugrąžinsi
me. Turime tenkintis ^uo, 
ką atlikome. Skųstis apie 
suvažiavimą netenka, vis
kas atlikta, kiek tai aplin
kybės leido. Tai dabar nuo 
kalbų eikime prie darbų,Šių 
suvažiavimų pasekmės dau-j^ 
giausia prigulės nuo dele
gatų, kiek jie sugebės kuo
pų narius įtikinti, kad visų 
narių pareiga pagal išgalę 
prisidėti su darbu draugi
jos plėtimui bei jos palaiky
mui, o neatsidėti ant kud^ 
pos valdybos, kaip kad dau
gelyje vietų kad būdavo 
praeityje.

šidaro Brolis

Brockton, Mass.
Du “Laisvės” skaitytojai 

-r- K. Sireikienė ir W. Kel
ly.— yra išvažiavę į St Pe- 
tersburgą, Fla». Kada jie 
sugrįš ir kokias naujienas 
parveš, sužinosime vėliau, 
gal piknike Labor Day, 
rugsėjo 7-ą Ramo va parke.

Visi ženklai rodo, kad, 
piknikas bus labai įdomus/ 
Daug mūsų gerų draugių 
pasižadėjo iškepti pyragų, 
kugelių, suspausti sūrių. 
Lauksime skaitlingos pub
likos iš visos apylinkės.

Montellos Vyrų dailės 
grupės pamokos po Labor 
Day vyks kas penktadienio 
vakarą, 7-ą vai., vadovybėje 
Al. Potsaus.

Prašo nfe naujų daininin
kų ateiti ir prisirašyti prie 
mūsų grupės.

Spalio 25 d, dalyvausime 
Hartfordę, Laisvės choro 
parengime. , J

Geo. Shimaitis >

Leopoldville, Kongo,. — 
Čia sukilėliai prieš Čiombės 
valdžią pašovė vieną Ame
rikos lėktuvą. Sakoma, la
kūnas išliko gyvas.



Krislai iš Lietuvos
Liaudies universitetai

Ą Lietuvoje
Mokslo žinių populiariza- 

vime vis didesnę reikšmę 
įgyje Lietuvoje liaudies 
universitetai su 246 fakul
tetais. Juose klausytojų 
buvo apie 38,000, kurių tar
po 36 procentai darbinin
kų, 18 procentų kolūkiečių, 
67 procentai moterų. Pa
skaitas liaudies universite
tuose skaito 2,374 moksli
ninkai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, kultūros darbuo
tojai. Prie liaudies univer
sitetų dažnai suruošiamos 
parodos, surengiami kon
certai, rodomi moksliniai 
filmai. Specialias liaudies 
universitetų klausytojams 
paskaitas transliuoja per 
radiją. , Liaudies universi
tetų darbe aktyviai daly
vauja visuomenės organi
zacijos — mokslinių ir poli
tinių žinių skleidimo drau
gija “Žinija,” Lietuvos Ra
šytojų, Dailininkų, Kompo
zitorių, Žurnalistų sąjun
gos, Mokslų Akademi j a, 
aukštosios ir kitokios mo
kyklos.

Apdovanotas lietuviškas 
filmas

Leningrade vykusiame 
pirmajame Tarybų Sąjun
gos kino festivalyje lietu
viškas filmas “Žingsniai 

4naktj” buvo apdovanotas už 
geriausią vaizdinį - dekora
tyvinį sprendimą. To fil
mo režisierius — R. Vaba
las, dailininkai — V. Zavi- 
ša, J. Čiuplys, V. Bimbaitė. 
Festivalyje buvo parodyti 
visų tarybinių respublikų 
kino studijų darbai, viso 25 
pienininkai ir daugiau kaip 
60 dokumentinių bei moks
lo populiarinimo filmų.
R. Mizaros knyga Lenkijoje

Liaudies Lenkijoje per 
pokario metus išleista ga
na daug lietuvių rašytojų 
kūrinių. Jų tarpe ir R. Mi
zaros knyga “Prašvilpta 
laimė.” Šiuo metu ruošia- 

^dias spaudai E. Mieželaičio 
poezijos tomas, o taip pat 
J. Ragausko knyga “Ite, 
missa ėst” ir V. Mykolaičio- 
Putino romanas “Sukilė
liai.” Ruošiamoje jaunųjų 
Setų rinktinėje bus iš- 

ausdinti Justino Marcin
kevičiaus ir A. Baltakio ei
lėraščiai. Daugelyje lietu
vių rašytojų, jų tarpe P. 
Cvirkos, J. Biliūno, J. Bal
tušio, V. Krėvės - Mickevi
čiaus, A. Jasučio, A. Mar
kevičiaus ir kitų kūriniai 
buvo išspausdinti periodi
niuose leidiniuose, laikraš
čiuose ir žurnaluose bei 
skaitomi per radiją.

Pabaltijo menininkai 
Estijoje

^Saremmos saloje, Estijo
je, įsikūrė tradicinė jaunu

oju Pabaltijo menininkų kū
rybinė stovykla. Žinoma, 
daugiausia čia pačių estų 
menininkų. Iš Lietuvos sto
vykloje dalyvauja skulpto
rius K. Bogdanas, grafikai 
B. Žilytė ir V. Kalinauskas. 
Didesnis būrys stovyklau
tojų yra iš Latvijos. Praė
jusiais metais Pabaltijo res
publikų jaunieji menininkai 
stovyklavo ties Elektrėnais,

• Lietuvoje.
Kauniečiai susidomėjo 

Muzik-holu
tįj Nuo rugpiūčio 21 Kauno 
jlidžio jo j e sporto halėje 
gastroliuoja Maskvos Mu- 
zik-holas, kuris neseniai 
sėkmingai gastroliavo 
Prancūzijoje. Muzik-holas 
turi didelį pasisekimą ir 
Kaune. Kiekvieną vakarą 
programą žiūri apie 5,000 

žiūrovų, ne tik kauniečių, 
bet ir atvykėlių iš kitų 
miestų bei kolūkių. Pro
gramą sukūrė žinomieji 
Maskvos satyrikai V. Dy- 
chovičnas ir M. Slobodsko- 
jus ir joje centrinė tema 
yra — laiko žingsniai. Lai
ką galima pralenkti, bet jo 
sustabdyti negalima, laiką 
galima prarasti, bet jis rūs
čiai nubaudžia už tai — to
kia pagrindinė estradinio 
vaidinimo idėja. Patrauk
lūs “reviu” numeriai su ke
liomis dešimtimis mergi
nų - šokėjų, šviesos efek-, 
tai, puošnūs kostiumai iš 
įvairių amžių, cirkinės ak
robatikos numeriai, estra
dinės dainos, sodri satyra 
ir humoras — visa tai su
daro imponuojantį įspūdį. 
Be Maskvos artistų daly
vauja lenkų dainininkai iš 
Varšuvos radijo - televizijos 
ir Berlyno muzik-holo ar
tistai. Maskvos muzik-holo 
gastrolės Kaune truks ligi 
rugsėjo 6 d.

Gėlių paroda Vilniuje
šeštadienį, rugpiūčio 22 

dd., Vilniuje, Vingio parko 
estrados patalpose atidary
ta didžiulė respublikinė gė
lių paroda.. Atidarymo 
apeigas atliko Vilniaus 
Miesto Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas J. 
Vildžiūnas. Visą antrąjį 
aukštą užima gėlės iš 7 
miestų, 20 rajonų, dviejų 
botanikos sodų, “Panerių” 
tarybinio ūkio, Vilniaus te
levizijos mazgų gamyklos, 
“Lelijos” siuvimo fabriko, 
penktosios vidurinės mo
kyklos, Panevėžio pionierių 
namų. Pirmame aukšte sa
vo gėles išstatė 38 pavie
niai gėlininkai, daugiausia 
iš Vilniaus. Nepaprastai 
įspūdingą vaizdą sudaro 
tūkstančiai rožių, astrų, 
gladiolų, gvaizdikų ir kitų 
įvairiausių gėlių. Įdomus ir 
išradingas pats parodos su
tvarkymas ir dekoravimas, 
kuo mūsų gėlininkai jau 
gražiai pasižymėjo gėlių 
parodose Maskvoje.

Turistai į Demokratinę 
Vokietiją ir Čekoslovakiją

Šiomis dienomis iš Vil
niaus į Vokietijos Demo
kratinę Respubliką ir Čeko- 
slovakij ą išvyko turistų 
grupė iš 31 asmens. Tai— 
Lietuvos elektrinių ir radi
jo bei elektrotechnikos pra
monės darbuotojai. Jų tar- 
Kėdainių Elektroaparatū- 
ros fabriko direktorius S. 
Šakalys, Kauno Radijo ga
myklos vyriausias inžinie
rius L. Jankauskaitė, Vil
niaus “Elfos” gamyklos 
darbininkai J. Butkienė, V. 
Vilkaitis ir kiti. Turistai 
bus kelionėje 15 dienų. Be 
numatyto poilsio ir pramo
gų, jie susipažins su atitin
kama čekoslovakų ir vokie
čių pramone.

“Hamleto” operatorius— 
J. Gricius

Jaunas kino operatorius 
Jonas Gricius (žinomojo ra
šytojo Augustino Griciaus 
sūnus) yra pasidaręs vienas 
žymiausių tarybinių meist
rų toje srityje. Pirmasis 
savarankus J. Griciaus dar
bas buvo novelė “Paskuti
nis šūvis,” sudaranti vieną 
“Gyvųjų didvyrių” filmo 
dalį. Per Karlovy Vary, 
Č e k o s 1 o v a k i joje, vykusį 
festivalį toji novelė atkrei
pė ypatingą žiuri (džiūrės) 
dėmesį, o visas filmas bu
vo premijuotas. Paskui J. 
Gricius dirbo ruošiant fil
mą “Žingsniai naktį.” Kai 
“Lenfilmas” užsimojo su
kurti didingą “Hamleto” 

filmą pagal žinomąjį V. 
Šekspyro veikalą, J. Gricius 
buvo pakviestas to filmo 
operatoriumi ir sėkmingai 
tą didelį darbą atliko. J. 
Gricius išėjo gerą filmavi
mo mokyklą: jis buvo žy
maus filmų meno meistro 
A. Moskvino mokiniu.
Rūta, politika ir parodos

Būdama Lietuvoje, Rūta 
Lee (Kilmonytė) pabrėžda- 
va, kad ji nesanti politikė ir 
į politiką nesikišanti. Bet 
“veiksniai” ją dažnai pa
naudoja savo politikai. Štai 
ir per “lietuvių dieną” Niu
jorke parodoje teko ir Rū
tai savo politinį dvylekį pri
kišti. Ir dar greta tokio 
politinio zubro, kokiu yra 
reakcinis senatorius Keat- 
ingas. Gražiai Rūta pasakė 
apie “dainas, iš vargo nu
pintas,” pagal Vaičaičio 
posmą, o paskui pagarbino 
“vadavimo” biznį.

Apie Rūtos išreikštą pa
geidavimą matyti Lietuvą 
tarptautinėse parodose bū
tų verta priminti jai, kad 
niekada Lietuva savo pra
monės gaminiais nėra taip 
plačiai ir dažnai dalyvavu
si tarptautinėse parodose, 
kaip dabar.

Buržuazinė Lietuva anais 
laikais tegalėjo Niujorke 
parodyti vargšą “smūtkelį,” 
kuris kaip ir simbolizavo 
nuskurusią, beraštę, dva
sios elgetomis turtingą var
go šalį, kokia buržuazija 
buvo pavertusi Lietuvą. 
Šiandien Lietuva turi ga
lingą pramonę, kurios ga
miniai eksportuojami į dau
giau kaip 60 valstybių. Tad 
ir turi ką parodyti. Štai ir 
šiomis dienomis Lietuvos 
pramonės gaminiai išsiųsti 
į tarptautines muges Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje, Alžyre, Sirijoje. 
Neseniai juos galėjo pama
tyti Italijoje, Lenkijoje, 
Turkijoje ir kitur. Daug 
Lietuvos eksponatų buvo 
tarptautinėje parodoje 
Briuselyje.

O ponui Keatingui, pra- 
gargaliavusiam trejetą žo
džių lietuviškai, baisiai no
rėtųsi mums užkarti tokią 
“laisvę,” kokią turi Pietų 
Korėjos ar Pietų Vietnamo 
bei Porto Riko liaudis. Žo
dis “laisvė” Keatingo lūpo
se skamba aiškiai spekulia
tyviai. Vietoje “laisva Lie
tuva” jam reikėtų atvirai 
pasakyti “kapitalistų valdo
ma Lietuva.” Tada būtų 
aišku. Bet aiškumas reak
cininkams nemalonus.

J. Paliukonis
Vilnius. 1964 m. rugpiūtis

Roma. — Popiežius Povi
las VI skrido malūnsparniu 
iš savo vasarnamio Castel 

Grandolfo į Orvieto mieste
lį religinėms apeigoms. Tai 
pirmas popiežius, kuris 
skrido malūnsparniu.

Gegužes mėnesį į Vilnių atvyko VDR Ambasados Mask
voje patarėjas profesorius H. Abrahamas.

Nuotraukoje; svečias sutinkamas Vilniaus aerouoste. Iš 
kairės—Vilniaus miešto vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas J. Smilgevičius, Lietuvos TSR valstybinio spau
dos komiteto pirmininkas P. Bieliauskas, VDR Ambasados 
Maskvoje patarėjas H Abrahamas, LKP CK skyriaus vedėjas 
A. Laurinčiukas ir Lietuvos TSR Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis Draugijos pirmininkas L. Kapočius.

PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, rugsėjo 6 

d. visi keliai ves pas drau
gus Ramanauskus Sellers- 
lėje, į draugės Ramanaus
kienės gimtadienio pakylį. 
Nevėluokite, būkite laiku, 
pietūs pirmą valandą.

Važiuodami iš Philadel- 
phijos imkite kelią 309 iki 
Sellersville ir keliu 563 su
kite po kairei, važiuokite 
iki Loneley Rd. ir tiesiai 
pas Ramanauskus.

Miesto demokratų pirmi-į 
ninkas Francis R. Smith sa
ko : Demokratų registraci
ja padidėjo, kada Goldwa- 
teris buvo nominuotas pre
zidento postui, 4 prieš vie
ną. 

■ — »
Valstijos advokatas Wal- 

terAlessandroni sako, kad 
jisai pilnai sutinkąs, kad 
teisėjai, sulaukę 70 metų, 
pasitrauktų į pensiją su pil
na alga.

Boeing kompanijos Ver- 
tol Division 4,300 darbinin
kų jau kelinta savaitė strei
kuoja. Jack Cashmere, pre
zidentas United Auto Wor
kers unijos lokalo 1069 sa
ko, kad derybos su kompa
nija nevyksta. Kompanija 
skundžia lokalą, reikalau
dama 150 tūkstančių dole
rių atlyginimo už kiekvieną 
streiko dieną. Streikas kilo, 
kuomet kompanija atleido 
30 darbininkų disciplinos 
sumetimais.

Yellow Cab kompanijos 
1,500 vairuotojų buvo pa
skelbę streiką, kaltindami 
kompaniją, kad ji samdo 
“part time” darbininkus, 
kuomet pilną laiką dirban
tieji neuždirba $72 į savai
tę. Sutartis nusako, kad 
pilną laiką dirbantys ir ne
uždirbantys $72, nebūtų 
samdomi “part time”. Tei
sėjas Francis Shunk Brown 
išdavė laikiną drausmę ir 
po kelių dienų streikas bu
vo atšauktas.

Dr. Pollack paskirtas pa- 
gelbiniu profesorium Me
tallurgical Engi n e e r i n g 
University of Pennsylvania.

Edward Michalewski, 44 
metų, iš Shenandoah, Pa., 
nupuolė nuo platformos ant 
bėgių Biroad St., N. Phila
delphia, ir likosi užmuštas.

Per pirmuosius šešis 
mėnesius šių metų užmušta 
75 žmonės Philadelphijos 
gatvėse. Policijos komisijo- 
nierius Haward R. Leary 
sako, kad dauguma nelai
mių įvyksta dienos laiku ir 
kad užmušami žmonės nuo 
45 iki 64 metų amžiaus.

Mrs. Goldie E. Watson, 
Philadelphijos miesto mo

kyklų mokytoja, kuri buvo 
atleista nuo darbo 1954 
metais už atsisakymą pasa
kyti kongresiniam, komite
tui, ar ji buvo aktyvi narė 
Komunistų partijos, teismo 
išteisinta, septy n e r i e m s 
metams praėjus. grąžinta į 
darbą, paskirta akty v i a 
darbuotoja demokratų par
tijos išrinkimui Johnsono 
prezidentu.

Battery unijos lokalo 
113, AFL-CIO, darbininkai 
įgaliojo lokalo vadovybę 
skelbti streiką Battery 
kompanijai, nepakeliant llį 
centų valandai ir neįvedant 
kitų pagerinimų.

28 pašto skyriai Philadel- 
phijoje bus atdari šeštadie
niais štampų, money orde
rių nusipirkimui ir siunti
nių pristatymui. Buvo už
daryti nuo gegužės mėne
sio.

State Public Utility Com
mission sutikimu Red 
Arrow "kompanija rugp. 30 
d. pakėlė tris centus ferą 
mokyklas lankantiems.

Penki vyrai FBI areštuo
ti už verbavimą jauname- 
čių mergaičių į prostituci
jos namus Scran tono, New 
Yorko ir New Orleans apy
linkėse. Mark Wallace, tri
jų vaikų tėvas, gyvena Phi- 
ladelphijoje.

1963 metais Philadelphi
jos gatvėse 181 žmogus už
muštas ir 14,803 sužeisti. 
Nuostoliai siekia 60 milijo
nų dolerių.

šeši tymsterių lokalo 107 
Philadelphijoje ir kitos de
vynios grupės ir kitų lokalų 
pateikė peticiją Washingto
ne, reikalaudami grąžinti 
pinigus, išleistus Hoffos 
gynimui.

Vertol kompanija sako, 
kad ji pašalino iš darbo Ac
tion Committee pirmininką 
Albert E. Smythe ir kitus 
10. Nuo streiko pradžios sa
kosi pašalinus 204. Pikietas 
padidintas, United Auto 
Workers Lokalas 1069 sako, 
jog kovos kol pašalintieji 
nebus sugrąžinti į darbą.

Pilietis

Haverhill, Mass.
Liepos 11 d. Stasys ir 

Antanina Uždaviniai, 56 
Silver St., atšventė 50 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jiems pagerbti su
rengė puotą jų vaikai ir 
anūkai* 

-s •
Rugpiūčio 20 d. mirė Rose 

A. Venciuvienė, 60 metų, 
54 Margin St. Paliko savo 
vyrą Antaną ir du sūnus. 
Palaidotą rugp. 22 d.

Antanui ir sūnums užuo
jauta.

•
Miesto balsuotojais užsi

registravo 12,188 moterų ir 
10,479 vyrai. Taigi, mote
rys, nekaltinkite vyrų, jei 
bus išrinkti blogi miesto 

Į valdininkai. 
•

Rugpiūčio 16 d. važiavo
me iš Haverhillio, Lawren- 
caus ir Lowellio į Olym
pia parką didžiuliu busu, ir 
viskas nusisekė labai gerai.

Rugsėjo 7 d. važiuosime 
mašinomis į Ramova parką, 
Montello, Mass.

Ligi pasimatymo.
Senis

Maskva.. —- Nauju Tary
binės Aviacijos ministru 
paskirtas Y. F. Loginovas*

Romulus, Mieli.
Mirė Mykolas šimkaitis
Rugpiūčio 19 d. mirė se

niausias šio “lietuviško kai
melio”' gyventojas Mykolas 
Šimkaitis. Jisai čia išgyve
no virš 50 metų. Turėjo 
nusipirkęs keletą akrų že
mės, kur užsiaugindavo tik 
daržovių. Buvo du sykiu 
vedęs,—pirmoji žmona mirė 
prieš apie 10 metų. Apsive
dė antru kartu, bet po ke
lių metų ir antroji žmona 
mirė. Po antrosios žmonos 
mirties gyveno su mirusios 
žmonos dukra ir jos šeima. 
Mirė sulaukęs 85 metų.

Mykolas buvo pažangių 
minčių, per daugelį metų 
skaitė “Vilnį.” Palaidotas, 
rodos, katalikų kapinėse. 
Gyveno 18578 Beech Daly 
Rd.

Seniau čia buvo apsigyve
nusios šešios lietuvių šei
mos: vieni vienoj pusėj mi
nėto kelio, kiti—kitoj. Čia 
gyveno Smitrevičiai, kurių 
gražioj vietoj kai kada bū
davo rengiami piknikai. 
Smitrevičiui mirus, likusi 
našlė savo gražią sodybą 
pardavė ir apsigyveno De
troite: Taipgi čia gyvenę 
pažangūs žmonės Butėnai, 
—jau abu mirę. Dar čia 
gyvena Dainiai, Ruokiai, A. 
Paukštys ir Ona Valentą. 
Apart Ruokiu, kiti jau da- 
gyvenę senoko amžiaus. Tai
gi, “lietuviškas kaimelis” 
mažėja.

. Apie Mykolo ŠimkaiČio 
mirtį man parašė Anna 
Ruokis.

P. M. š.

Laisvės reikalai
Rugp. 30 d. įvyko draugiška sueigėlė pas dr. Joną 

Stanislovaitį, Waterbury, Coftif. Ten dalyvavo ir new- 
yorkiečių, jų tarpe Antanas Bimba. Per jį aukų laikraš
čiui gauta sekamai:

J. ir M. Strižauskai, Bridgeport, Conn..........$10.00
Caroline Remeitis, Berlin, Conn...........................8.00
B. Marcinonis, Waterbury, Conn..........................6.00
Anna Phillipse, Stamford, Conn........................... 5.00
M. Paugis, Beacon Falls, Conn.............................5.00
Kazys Danisevičius, Waterbury, Conn. ..............5.00
L. Butkevičienė, Hertford, Conn......................... 5.00
Irene ir A. Latven, Hartford, Conn..................... 5.00
J. J. Ynamaitis, Uhion City, Conn....................... 5.00
Vincas Karalius, Naugatuck, Conn......................5.00

. ; — 0 —
Nuo pavienių aukų gauta sekamai: 
A-S, Los Angeles, Calif.......................... ... $100.00
Baltimorietis ............................................ 50.00
Mrs. John Chelus, Fords, N. J............................ 15.00
Mary A. Balzar, Miami, Fla. ..............................11.88
Per Step. Saldauską, Cleveland, Ohio..............11.00
Fr. Riauba, Philadelphia, Pa...............................11.00
J. Jakelevičienė, E. St. Louis, Ill......................... 10.00
Anna Quater, New York City, N. Y................10.00
J. Barišauskas, Haverhill, Mass......................... 10.00
Žukai iš Washington ..........................................10.00
M. W. Vilkauskai, Waukegan, Ill......................... 6.00
J. Kazlauskas, Jamaica, N. Y...............................5.00
Dėdė Jonas, Carnegie, Pa................................  5.00
J. P. Brass, Chicago, Ill...................................5.00
Vladė Paliepienė, Philadelphia, Pa...................... 5.00
K. Matukaitienė, Chicago, Ill.................................5.00
A. Kaladzinskas, Rumford, Me. .'.......................4.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif......................... 4.00'
BL Yurkonis, Kulpmont, Pa...................................3.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa..................3.00
E. Fisher, Great Neck, N. Y................................ 2.00
John Chappas, Des Moines, Iowa........................2.00
A. Grigaitienė, Los Angeles, Calif.........................2.00
A.čiuberkis, Los Angeles, Calif........................... 2.00
Emilija Riauba, Philadelphia, Pa......................... 2.00
KI. Mugianis, Oakland, Calif................................. 2.00
Po $1: Anna Vasiliauskas, Hot Springs, Ark.; F. 

Nagine,, Keene, N. H.; AL Yakstas, Chicago, Ill.; Mrs B. 
Devonis, Philadelphia, Pa.; A. Lukaitis, Bayonne, N. J.; 
M. Ulazas, Waterbury, Conn.; T. Staneika, Bridgeport, 
Conn.; S. F.. Smith, Los Angeles, Calif.; C. Skarbalienė, 
Paterson, N. J.; A. Judikaitis, Johnson City, N. Y.; Ma
ry Stolpin, Flint, Mich.; St. Gavran, Pittsburgh, Pa.; 
Wm. Delnicki, Bridgeport, Conn.; Andrew Stenes, 
Bronx, N. Y.; S. Molejus, Sommerville, N. J.; U. Bagdo
nienė, Flushing, N. Y.; A. Sakalauskas, Lancaster, Ca
lif.; P. Butkus, Upper Black Eddy, Pa.; P. Mainionis, 
Binghamton, N. Y.; P. Kisielius, Brooklyn, N. Y.

Nuoširdžiai dėkojame viršminėtiems prieteliams už. 
jų dosnias aukas.----- “Laisvės” Administracija

3 pusi, Lniiv© (Liberty) Penkt> rugsėįo (Sept) 4į 1964

Lawrence, Mass.
A. Kazlauskas buvo ge

rokai susirgęs, išbuvo treje
tą savaičių Bostone ligoni
nėje’. Dabar grįžo į namus 
ir eina geryn, bet dar jau
čiasi gerokai pavargęs, net 
turėjo perkentėti didelius 
skausmus. Daktaras pata
ria jam ramiai užsilaikyti, 
tai patartina šiuo metu li
gonio nelankyti.

Linkiu d. Kazlauskui li
gą nugalėti ir greitai su- 
sveikti.

Povilas Lupševičius po 
sunkios operacijos grįžo iš 
ligoninės. Jaučiasi gerai. 
Tai linksma girdėti.

Draugas Lupševičius yra 
LDS ir LLD narys, taipgi 
ilgametis “Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas. Užrašinė
ja “Laisvę” broliams Lie
tuvoje. Linkiu jam greitai 
susveikti.

Mūsų senosios gentkartės 
lietuviai žymiai retėja. Tik 
per vieną savaitę buvo pa
laidoti Pranas Shotus, An- 
tosė Slauta (84 metų) ir 
Antanas Navarskas. Taipgi 
mirė Susana Churacky, gi
musi Similiškių kaime Lie
tuvoje, ištekėjusi už lenkų 
tautybės vyro. Buvo tikinti.

Mirusieji paliko liūdesy
je savo šeimas ir kitus gi
mines, jiems širdinga užuo
jauta.

Jau artinasi spaudos ban
ketas—Įvyks spalio 4 d., 
Maple parke.

Patartina visiems įsigyti 
bilietus iš anksto, kad kiek
vienam vieta būtų užtik
rinta. S. Penkauskas



I

J. A'. Bekampis
Į

A. Liepsnoms

Mano atsiminimai iš įdėtu vos ir 
1905-1907 metų revoliucijos

Apie A. Guzevičiaus naująjį 
romaną-~"Sąmokslas"

’ I

(Tąsa)
Pradžioj rugsėjo mėnesio tėvai nuvežė 

mane į Griškabūdį pas Gylį, kur gyve
nau ir mokinausi. Čia, pradinėj mokyk
loj, mokinausi dvejus metus. Tuo .'lai
kotarpiu nieko svarbaus neatsitiko. Mo
kytis netingėjau ir mokslas man sekėsi. 
Pradinė mokykla užbaigta. Reikia sto
ti į gimnaziją. Bet kur, į kokią gimnazi
ją? Dėdė kunigas Baltrušaitis turėjo 
pažintį su Pijušu Dubinsku, iš Gulbi
niškių kaimo, Vilkaviškio parap. Jie 
kartu mokėsi Seinų seminarijoj. Jis mo
kytojavo Peterburgo universitete ir ka
talikiškoj progimnazijoj.x Dėdė susinešė 
su Dubinsku, ar nebūtų galima man 
įstoti į progimnaziją? Už keleto savai
čių dėdė atvažiavo pas mus ir pranešė, 
kad pabaigoj rugpiūčio turėsiu važiuo
ti į Peterburgą išlaikyti egzaminą. Ku
nigo pranešimas mus visus nudžiugino. 
Tėvams tai labai patiko, nes, norint ma
ne išleisti ant kunigo, jų supratimu, ka
talikiška progimnazija geriausia man 
tinka.

Peterburge
Tėvai iškėlė man išleistuves. Suėjo 

giminių ir pažįstamų.
1900 metų rugpiūčio mėnesį aš jau 

Peterburge. Nuvažiavau pas P. Dubins- 
ką, kuris gyveno Malaja Masterskaja 
gatvėje, kuri netoli nuo Šv. Stanislovo 
bažnyčios, kurios užpakaly buvo keturių 
aukštų namas, kuriame buvo 4 klasių 
progimnazija. Turėjau išlaikyti egzami
nus. Eidamas į mokyklą truputėlį bai- 
mijausi egzaminų, nes maniau, kad gal 
bus sunku juos išlaikyti. Bet duoti už
daviniai ir klausimai buvo nesunkūs, 
viskas nusisekė gerai ir tapau priimtas 
į mokyklą.

P. Dubinskas gyveno 5 aukšte, turėjo 
penkių kambarių apartmentą, kuriame 
gyveno ir daugiau tokių lietuvių moki
nių, kaip ir aš, tik daugelis jų buvo už 
mane vyresni. Vieni lankė Šv. Stanislo-, 
o kiti Šv. Katrinos mokyklą Nevski pro
spekte.

P. Dubinskas, nors buvo religingas 
žmogus, bet inteligentiškas, kokiu turi 
būti universiteto profesorius. Dubinskas 
mokinosi kartu su mano dėde Seinuose, 
ant kunigo, bet tą “amatą” pametė ir 
vėliau baigė teisių skyrių Peterburgo 
universitete, kuriame vėliau jis profeso
riavo. Visus, kurie gyvenome pas Du- 
binską, prižiūrėjo gerai. Reikalui esant, 
kiekvienas gavo pamokinimų ir patari
mų. Disciplina buvo aštri.. Vakare po 
9 vai. nevalia išeiti laukan.

Tais laikais Peterburge gyveno* daug 
lietuvių, daugiapsia darbo žmonės, ku
rie dirbo visokius darbus Peterburgo 
įmonėse ir dirbtuvėse.

Gyveno Peterburge ir diktokas skai
čius lietuvių moksleivių, kurie mokėsi vi
durinėse ir aukštosiose mokyklose. Lie
tuviškos inteligentijos nestokavo. Buvo 
statomi scenos veikalai, kaip tai: “Ame
rika pirty,” “Malūnininkas ir kaminkrė- 
tis’ ’ir daugelis kitų. Veikalai buvo sta
tomi vadovybėje Vinklerio. Pasibaigus 
vaidinimui, vykdavo šokiai. Parengi- 
.muose dalyvaudavo tarp 3-4 šimtų žmo
nių.

P. Dubinskas tais laikais lošė vado
vaujamą rolę tarp ,lietuviškos inteligen- 
jos. Jis turėjo plačią pažintį su visuo
menės veikėjais. Pas Dubinską dažnai 
atsilankydavo Bugailiškis, Būga (kalbi
ninkas), P. Grigaitis (tais laikais lankė 
Peterburgo universitetą), profesorius 
kunigas P. Bučys, Kleofas Jurgelionis 
(gimnazistai) ir daugelis kitų. Tais laL 
kais visi buvo karšti lietuviai patriotai? 
Idėjinio pasiskirstymo, pasidalinimo ne
buvo, nors jau buvo galima nugirsti kal
bų prieš caro valdžią.

Darbininkų ir inteligentijos tarpe pa
sipriešinimas ir kovingumas augo. So
cialdemokratų partijos vadovybėj tvėrė
si, organizavosi taiį darbininkų ir in
teligentijos apšvietos kuopelės. Buvo 
laikomi konspiratyviški susirinkimai, 
vedamas organizacinis darbas, skleidžia
ma nelegali literatūra. Buvo veikiama 
planingai. Visur buvo organizuojami ap
švietos rateliai. Panašus veikimo būdas 
palietė ir lietuvius. Panašus apšvietos 
darbas buvo vedamas ir tarp lietuvių 
moksleivių ir darbininkų. Buvo tveria
mi lavinimosi rateliai. Laikui bėgant, iŠ

labiau prasilavinusių asmenų ^buvo ver
buojami nariai . į socialdemokratų, grupe
les. .

1904 metais•įvyksta * karas su j aponais. 
Karo paskelbimas — tai buvo kibirkštis, 
kuri pagimdė darbininkų ir valstiečių 
masinį judėjimą prieš caro valdžią. Iš 
pradžių, po paskelbimo karo, viskas at- 
rodė kuo puikiausiai. Visur rengia
mos manifestacijos už karą. 
Caro valdžia su savo pakalikais veda 
agitaciją už karą, bando kelti visų en
tuziazmą. Bet tas riksmas, kėlimas ūpo 
neilgai tęsėsi. Kai tik paskelbė mobiliza
ciją ir paskelbė, kad viskas į frontą, už ke
leto menesių, dar karui neįsisiūbavus, 
greit pasirodė caro valdžios supuvimas. 
Šalies ekonomija greit griuvo. Pasireiš
kė nedarbas, nes daugelis dirbtuvių, ne- 
gaudamos žalios medžiagos, . užsidarė. 
Po visą šalį nepasitenkinimas, bruzdėji
mas. Žmonės badauja. Karo fronte vie
nas po kito pralaimėjimai. Caro valdžia 
priversta padaryti taiką su Japonija. 
Karas pralaimėtas. Karo pralaimėjimas 
—tai pradžia revoliucijos.

Vasara, žmogus žingsniuo
ja. Dangus apsėtas žvaigžde- 
nhs. Pasigirsta lakštingalos 
giesme. Jis sustoja. Jis klau
sosi tol, kol nutilsta nuosta
bioji meliodija. Taip negali 
pasitraukti ir nuo A. Guze
vičiaus romano “Sąmokslo.” 
Skaitai, skaitai, kol nenu- 
tilsta jo paskutines eilutės 
muzika. O nutilus, ji sėdi šir
dyje. Ir gal aidės visą gyve
nimą.

Tai 700 puslapių epopėja. Į 
ją autorius sudėjo savo lyri

Iš pradžių Peterburge gyvenimas bu
vo nuobodus, bet po truputėlį su naujo
mis gyvenimo aplinkybėmis pradėjau ap
siprasti. Išsyk reikėjo apsiprasti su 
mokslu ir turėjau daug mokytis, bet ne
ėmė daug laiko su lekcijomis man ap
siprasti, ir mokslas man sekėsi. Nerei- 
reikėjo pašvęsti daug laiko namie, kad 
išsimokyti užduotas mokykloj lekcijas. 
Greit atsirado laisvo laiko.

Pagal Dubinsko patvarkymą, jeigu iš
mokai savo lekcijas, tai turi skaityti 
knygas, o knygų gali gauti visokių rū
šių valdiškame knygyne. Pagal patvar
kymą, vakare po 9 valandos negalima 
išeiti į gatvę. Galima išeiti į gatvę tik 
su tėvais arba apiekūnu. Disciplina bu
vo aštri, bet nežiūrint į tai, Dubinskas 
retkarčiais išleisdavo, nusivesdavo į mu
ziejų, į Ermitažą, į zoologišką sodą, į bi
le miesto parką arba net į Marijinsko te
atrą, į operas. Žiemos laiku dažnai ei
davome į Moikos upę ant ledo čiuožinėti. 
Tas viskas gyvenimą, paįvairindavo, bu
vo kuo džiaugtis ir gėrėtis.

Laike kalėdų turėdavome 3 savaites 
atostogų, o ant velykų—2. Laike švenčių 
buvo galima važiuoti į tėviškę, bet neži
nau, kodėl niekas nevažiuodavo, visi 
šventes praleisdavo Peterburge. Laiku 
švenčių jokio suvaržymo nebūdavo. 
Mokslo laiku kategoriškai uždrausda- 
vo kortuoti, žaisti šachmatais arba šaš
kėmis, bet švenčių proga tai buvo ge
riausias ir mylimiausias laiko praleidi
mas, geras protinis poilsis.

Dubinskas, susirašinėdamas su kunigu 
Baltrušaičiu, žinojo, kad mano tėvai no
rėjo išleisti mane ant kunigo, tai jis ži
nojo, kokių kalbų reikia mokytis. Jis ži
nojo prirengiamąjį kursą įstojimui į se
minariją. Pavasarį, baigiantis mokslui 
antroj klasėj, Dubinskas man pasakė, 
kad su šiais metais mano mokslas pro
gimnazijoje pasibaigia, kad ateinančiais 
metais turiu įstoti į gimnaziją, nes tręč- 
čioj klasėj prasideda mokymas kalbų: 
graikų, lotynų ir t. t. Jis man sakė, kad 
tas kalbas man reikia mokėti, jeigu aš 
noriu įstoti į seminariją, o šioj mokyk
loj tų kalbų nemokoma. Atėjus vasaros 
atostogoms, Dubinskas liepė tam tikrais 
klausimais pasimokyti, kad sekantį ru
denį, prasidėjus mokslo sezonui, galėčiau 
išlaikyti egzaminus. /

Apie Dubinsko patarimą pranešiau 
kunigui Baltrušaičiui. Kai tik parva
žiavau pas tėvus atostogų, už savaitės 
laiko atvažiavo Baltrušaitis.

Pasikalbėta, pasitarta apie tęsimą 
mokslo ateity, ir jis patarė imti priva
čias lekcijas, kad pasekmingiau išlaiky
čiau egzaminus į trečią klasę. Jis pa
tarė man susižinoti su J. Baltrušaičiu 
iš Griškabūdžio kaimo, kuris neseniai 
pametė seimų seminariją, tai jis galės 
mane prirengti egzaminams.

Dėdė Baltrušaitis išbuvo pas mus ke
letą dienų, tai turėjau progą su juo pa
sikalbėti apie daugelį dalykų. Jis iš
klausinėjo apie visą mano gyvenimą Pe
terburge.

(Bus daugiau)

A. Gudaitis-Guzevičius

kos skaisčiausius spindulius, 
liepsningiausią ugnį, sielvar
tą, džiaugsmą. Ji ryškiai at
skleidžia 1925-1926 m. Lietu
vos gyvenimo uždangą. Ro
mane veikia 35 herojai. Tai 
beveik kareivių kuopa.

Draugai 1927 m. dairėsi—jau 
nėra pačio aukščiausio me
džio — Požėlos.

. Bet netrukus išretintas miš
kas pasipildė naujais ąžuo
lais —- ištikimais kovotojais. 
Sunku liaudžiai buvo tuoj pa
gimdyti antrą Požėlą. Ta
čiau ji išugdė kolektyvišką 
Požėlą — gerus jo įpėdinius. 
Jie sėjo tiesos grūdą. Jie sė
jo daigus, iš kurių turėjo su
želti didžios teisybės žiedas.

Adomauskas, Vilūnas
Autorius piešia Adomauską, 

Vilūną, metusius kunigystę ir 
pasiryžusius su liaudimi iško
voti saulėtekį. Pas pogrindi
ninkus atkeliavo ir buvęs vie
nuolis Kopka. Jį Guzevičius 
irgi vaizduoja. Ne kartą iš 
politinių kalinių girdėjau:

—Kopka rašė eilėraščius ir 
už grotų. Dorai laikėsi. Kai 
už mūrų jis uždainuodavo, į 
viršininkas Mikuckis. Jis bu- 
kamerą įlėkdavo kalėjimo 
vo irgi poetas, bet visgi ne
apkentė Kopkos—laisvės dai
niaus. Rėkdavo: “Ir poetas 
turi prisilaikyti kalėjimo tvar
kos !”

Štai Romas. Tai autoriaus 
fantazijos ir pezijos kūdikis. 
Romas žingsniuoja nuo pusla
pio į puslapį. Juo ir prasi
deda epopėja. Romas išeina 
iš Kauno kalėjimo į gatvę. 
Apstulba : tiek saulės! Tiek 
gėlių! Tiek merginų. Toks 
dangus mėlynas! Tuo džiau
gėsi politinis kalinys, ši lyriš
ka detalė turi didelę prasmę: 
koks puikus žmogus Romas, 
kuris pasiryžo padaryti kitus 
žmones laimingais! Greitai 
Romo širdį suspaudė replė
mis: žmonės vargsta. Jis pa
sinėrė į kovų verpetą. Jis jau
nas. Jis drąsus . Jis darosi 
vis įžvalgesnis. Jis vykdo 
svarbius draugų įpareigoji
mus. Jis veikia Klaipėdoje, 
Ukmergėje, Kaune. Jis daly
vauja 1925 m. Gegužės Pir
mosios studentų suruoštame 
minėjime. Fašistai juos už
puolė. Apdaužė ir Romą. 
Nenusiminė.

Romas, lyg daigas pro ak
menis veržėsi į saulę ir kitus 
skatino pro debesis irtis į sau
lę. Vėl Romas pašalintas iš 
gimanzijos. Susižavėjo vado
vėliais. Bet iš jo knygas atė
mė. Jam pasiūlė grandines. 
Vėl jis už grotų. Gal paniu
ro? Ne. Jis, dainuojant pan
čiams, klausosi Engelso sim
fonijos, skambančios iš Požė
los lūpų. Tas aiškina, kaip 
galima, tartum voratinklį, 
suplėšyti grotas, sugriauti Bas
tiliją ir pastatyti mokyklas, 
nukrepti saulę į rūsius, į lūš
neles, į fabrikus. Tokio idea
lo Romas siekė su azartu, su 
patosu, žavies Romu ir gal
voji:

—Gal iš jo išaugs antras 
Požėla? Toks jis talentingas, 
toks atsidavęs liaudžiai, švie
sai.

Autorius plėšia ir tamsybės 
šulus—Mykolą — žemės ūkio 
ministrą, kunigą Purickį. Au
torius vaizduoja ir Sabalių 
—■ kunigo Sabaliausko portre
tas.' Tas išvertė į lietuvių kal
bą korelų liaudies epą “Ka
levalą.” Gal Sabalius ir ža
vėjosi tik poezija? Jis vyk
dė visiškai nepoetiškas parei
gas: buvo kariuomenės kape
lionu. Va, veda žmogų, dorą 
žmogų prie duobės. Prie jo 
prisistato Sabalius:

—- Nors prieš mirtį nusi
lenk.

—Ne! —< atsako žmogus 
prie duobės. -

Taip jam atšovė Varkalys, 
1921 m. nubaustas sušaudyti 
už knygeles.

Guzevičiaus epopėjos ašis— 
tai besiartiną 1926 m.' seimo 
rinkimai. Sėdį ant sosto ju
to: artėja ugnikalnis. Ugni
kalnis gali dangaus žadėtojus 
pasiųsti į dangų. Tie prieši
nasi. Kai kas'tiek būkštau- 
ja dėl liaudies nepasitenkini
mo, kąd metasi į kraštutinu
mą:

—Seimą į dulkes. .,
Kiti siūlo sąmokslą nutęsti. 

Nes liaudis buvo* per nelyg 
rūsčiai įsibangavusi. Toji ban
ga sąmokslininkus gali palai
doti ... Su tais politiniais liū
tais kovoja tokie žmonės, kaip 
Požėla, kaip studentas P. Glo
vackis, Greifenbergeris, Ro
mas, Ignotas. Jų veiklą au*

Kareiviui įsakai — klau
so: darniai žingsniuoja. Bet 
kaip kiekvienam personažui 
duotį kryptį, įžiebti jam poe- į 
tišką mintį, sparnuotą žodį ? i 
Įžiebti tokią poeziją, kad 
kiekvienas jų gyventų, kvė
puotų savo širdimi. Ir visgi 
Guzevičius savo žmones nu
piešė apčiuopiamai. O rašy
tojas, sugebėjęs taip įspūdin
gai sukurti charakterius, tai 
meistras, tai poetas. Tie au
toriaus herojai įtraukti į seimo 
rinkimų verpetą.

Vieni personažai paimti iš 
gyvos istorijos: Karolis Požė
la, Greifenbergeris, Čarnas, 
studentas P. Glovackis. Ki
ti autoriaus pagimdyti — tai 
Romas, tai Ignotas. Visi jie— 
pogrindžio kovos dalyviai.

K. Požėla
Labai meniškai nupieštas 

Požėla. Jis gyveno liaudžiai. 
Jis kuklus, drąsus, subtilus. 
Rašytojo ir kiti kovotojai pa
sižymi dideliais gabumais. 
Tačiau Požėla talentingiau
sias . Pašnekės jis su žmogu
mi. Tas ir jau užsidega kil
niais polėkiais — padaro sa
vo gyvenimo šuolį — pasi
ryžta Lietuvai išausti saulėtą 
ateitį.

Požėla subtiliai pamilo 
Aldoną. Jis labai jautrus 
jai. Aldona į jo meilę at
sakė subtilia meile. Jis sta
to tiltą į naują krantą. Suė
mė ją. Bet Karolis ir siel
varte lygiai toks užsidegęs, 
kruopštus liaudies labui. Taip 
tegalėjo mylėti tik audros pa
gimdyti žmonės.

Autorius piešia: 1926 m. pra
džioje Požėla Kauno kalėjime 
mokė politinius kalinius filoso
fijos. Draugai įtaigiai klausė
si jo žodžio. Tai žodis, kuris 
griovė mūrus, statė laiptus į 
saulę. Požėla — didelio ta
lento, didelės erudicijos ir 
aukštos kultūros žmogus. 
1926 m. .pasakyti kalėjime, 
kad ateityje, net netolimoje 
ateityje, Lietuva bus kitokia— 
ji tvarkys visuomeninius san
tykius pagal Markso mokslą 
—tai didelis įžvalgumas, tai 
nuostabi, dialektika. Tokiu ir 
buvo Požėla,

DabaK: nereikia įrodyti, kas 
yra saulė, kas yra laisvė, kas 
yra'. naujas gyvenimas: savo 
akimis matai Kauno hidro
elektrinę, matai Elektrėnus, 
matai bibliotekas, girdi kom
bainų dainą laukuos. Tai nau
jo gyvenimo vaisiai. O visa 
tai Požėla sugebėjo kitiems 
parodyti dar 1926 m.

Kovotojai, kuriuos rašytojas 
pavaizduoja, primena _mišką, 
žuvus Požėlai — saulėtai as
menybei, žuvus kitiems drau
gams — tas miškas išretėjo. 
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torius apdainuoja patetiškai. 
Romanisto kovotojai — pate
tiški literatūros mėgėjai. Jie 
žavisi Heine. Jie deklamuoja 
Janonį. - Jie kritikuoja Binkį: 
kam tas dainuoja apie upelių 
čiurlenimą, o negirdi, kaip 
ašaros čiurlena iš motučių 
akelių, iš tų motučių, kurių 
sūnūs gyvena grotuotuose 
viešbučiuose. Kam poetas ža
visi peteliške, o ne žmogumi, 
kuris ant savo pečių neša is
torijos kalną.

Jie grožisi, lyg skaisčiu ry
tu, Regračio lyrikos posmais. 
Šie žmonės prieš melą, prieš 
kalėjimus eina su Heinės poe
zija, su progresyviuoju moks
lu, su vėliavom, su saulės pa
rašytomis proklamacijomis, su 
lakštingalos giesme. Tuo jie 
patraukia. paprastus žmones. 
Paprasti žmonės jais žavėjosi. 
Bet jos bijojo, Sabaliaus, bi
jojo lietuviškas Azefas — Viš- 
tartas, generolas Konstantas, 
kuriuos romanistas gan ryš
kiai pavaizdavo. Tie litera
tūros mėgėjai neturėjo dip
lomų. Bet jie buvo gerai ap
siskaitę.

Prieš tamsintojus
Autorius atskleidžia būdin

gą dalyką: Lietuva tuomet 
buvo vienintelė šalis Europo
je, kurią “šviesti” ir kovoti 
prieš pažangiąsias idėjas — 
vyko iš užsienio — italų, vo
kiečių vienuoliai. Vokietis E- 
retas pasidarė net universiteto 
dėstytoju, spaudos bendradar
biu.

Romano teigiamieji herojai 
ne tik gerai nusimano visuo
meniniuose klausimuose, bet 
ir sugeba tarti žavų žodį apie 
poeziją, apie meną. Rašyto
jo herojai yra susižavėję Ho
meru, Tolstojum. Tuomet 
grubiai šaukė: “Minia tamsi.” 
O iš tikrųjų toji minia iškėlė, 
išugdė šviesiausius protus. Tai 
iš jos gelmės užsiliepsnojo tos 
epochos filosofas Požėla, sau
lėtų minčių jaunuolis Romas, 
gyvenimo poetas Ignotas. Ig
notas! Kaip džiugu! Jis gy
vas. Vėl jį matome epopėjos 
puslapiuose. Deja, Ignotui už
draudė vaikščioti po Lietuvą. 
Jis atsidūrė šaltojoje. Jo iš
tverme stebisi net Kanopa:

—Seniai mes jį mėtome, 
trankome. Bet jis nedūžta! 
Akmuo.

Pas tokius žmones, kaip Ka
rolis ir Ignotas, 1920 m. ir 
atėjo du kunigai: Adomaus
kas ir Vilūnas. Jiedu irgi pa
siryžo .statyti tiltą į aušros 
krantą. O, kaip subtiliai, kaip 
poetiškai Guzevičius atskleidė 
Adomausko sielos grožį! O 
autoriui nebūtų pasisekę taip 
įtaigiai jo nupiešti, jei jam 
pačiam netekę ilgus metus su 
Adomausku kalėti vienoje ka
meroje. O Vilūnas? Jis dar 
didesnė’ asmenybė. Tai žmo
gus su mokslininko protu. Jis 
teisme sužėrėjo aforizmu: 
“Istoriją rašo masės savo nu
garomis.” Guzevičiaus tei
giami personažai — magnetas. 
Tas magnetas pritraukia vis 
daugiau ir daugiau žmonių. 
Pažiūrėkite į Ignotą! Apie jį 
spiečiasi kelių apskričių var
guoliai. žvilgterėkite į Požėlą. 
Apie jį buriasi beveik visa 
Lietuva.

Romane dažnai linksniuoja
ma Pietų Amerika, Brazilija, 
žmogus gimė, gyveno Lietu
voje. Ir jis nepajuto, kaip 
gimtoji žemė išspruko iš po 
jo kojų, štai jau jis sėdi ant 
ryšulių, sėdi su žmona, su vai
kais. Kur juodos bangos jį 
nuneš? Į Braziliją, į Ar
gentiną, į džiungles.

Lyg jūra!
Guzevičiaus romanas—jūra. 

Tiek jame kunkuliuoja, ban
guoja įvykių! Varguoliams 
pritaria ir inteligentai. Tai 
autorius pavaizduoja, kaip 
buvo uždaryta Marijampolės 

;gimnazija, ir kaip Ukmergės 
moksleiviai nužingsniavo tuo 
vieškeliu, kurį nutiesė Kap
sukas, Požėla.

Bet kaip autorius išaudė sa
vo epopėją? Su tokiu talen
tingumu, kaip ir pirmuosius 
romanus? žymiai meistriš- 
kiau. Tai liudija jo charakte
riai, tai liudija jo dialogų po
ezija, tai liudija peizažo vaiz
dai. Tai liudija stilius, tekąs 
plačia, sraunia, kaip Nemu

nas, lyrizmo upe, tai išsiliejąS 
į epines platumas.

Iš visų autoriaus knygų šio
ji labiausiai poetiška, pakili, 
sparnuota. Jo personažai daž-k | 
nai šneka jaustukais. Negi* 
jautrus žmogus gali sukausty
ti savo emocijų ugnikalnio? 
Na, ir neverta kaustyti; Te
gu jausmai, gražios mintys 

,veržiasi Vezuvijais! Patosas 
dar labiau padidino epopėjos 
meninių akordų skambėjimą. 
Patosu prabilti sunku. Bet 
Guzevičius, spausdin damas 
knygą po knygos, patobulino 
savo talentą. Ir štai jo sau
lė—“Sąmokslas.” Taip, nuo
tokio veikalo lietuvių literatū
ra žymiai pašviežėjo.

Garsusis literatas K. Paus- 
tovskis audžia: “Tur būt, mes 
nemėgstame patoso tik todėl, 
kad nemokame jo išreikšti, 
žavimės protokoliniu sausu
mu, nes nenorime būti įtartais 
sentimentalizmu.” Guzevičius U. 
įvaldė patoso meną. Todėl jor 
epopėja jaudina, kaip lakštin
galos giesmė, kaip auštantis 
rytas, kaip bundantis pavasa
ris, kaip Nemuno poetiški 
krantai. Ir visgi Guzevičius 
šio literatūrinio stebuklo ne
būtų padaręs, jei pats neka
lėjęs, jei pats už grotų nebūtųjų 
susibičiuliavęs su veteranu Ig
notu, su Romu, su Adomaus
ku, su Glovackio. Jei kalėji
me nebūtų parašęs mokslinio 
darbo—“Stilistikos.” Jei 1929 
m. Tilžėje “Balso” redakcijo
je nebūtų taisęs šimtų autorių 
rankraščių, jei Blindos slapy
vardžiu “Laisvėje” 1939 me
tais nepasakojęs apie bun
dančią Lietuvą, jei Dimitravo 
stovykloje neskaldęs akmenis, 
jei ranką, kuri parašė astuo
nias knygas, nebūtų suveržta 
grandinėmis, jei karo pra- , 
džioje nebūtų vadovavęs mū- J* 
šiams, kurie pasibaigė prie 
Utenos hitlerininių tankų su
triuškinimu. (Beje, Guzevi
čius turi aukštą laipsnį — ge- 
nerolo-majoro.)

Taigi' autorius už savo kūri
nį apmokėjo brangiausia kai
na. O kaip rašė? Kamuoja
mas inkstų priepuolio, dau
žant galvą šimtams hiperto- kr 
nijos kūjų, štai kodėl jor 
knyga — įkaitinta geležis. 
Knygą kūrė trejus metus. A- 
pie šią savo “virtuvę” jis ne
kartą man pasakojo. Jau pa
gimdytas ir šios epopėjos tę
sinys — 900 puslapių, tomas. 
Redaguoja. O atidavęs rank
raštį leidyklai, atsisėsiu į lėk
tuvą — skris į Prahą: ket
virtą kartą guls ant operaci
jos stalo — gelbės inkstus. 
(Čekoslovakijoje yra puikus X" 
inkstininkų kurortas.) Sakiau 
bičiuliui:

—Bent prieš operaciją pa
silsėk. Nepokštauk.

O jis: “Herojai neleidžia.”
Taip Guzevičius lietuvių li

teratūroje pakartojo neregio u 
Ostrovskio kūrybinį degimą, r

Jo kalba nužerta liaudies 
kalbų deimantais. Jis į kiek
vieną skyrių veda skaitytoją 
dainos posmeliu, su tautosa
kos žiburėliu. O rašytojo žo
dingumas — tai didelio talen
to švystelėjimas.

Iš tų žodžių, iš tų aforiz
mų, iš tų poezijos plytų Gu
zevičius ir pastatė daugia
aukštį, su* dideliais langais 
rūmą—epą apie lietuvių tau
tos gyvenimą, darbą, kovą, 
svajas. Va, įėjai į tokį saulė
tą rūmą — ir nenori iš jo iš
eiti.. Tiek jame saulės, tiek 
žvaigždžių, tiek dorų žmonių, 
tiek paveikslų! Tokį veikalą . 
tegalėjo parašyti tik didelės 
erudicijos žmogus. (Atsipra- 
šau, kad šiek tiek savo li
teratūrinį laišką užtęsiau.)
1964—VIII—12—13 d., Kaunas

KAUČIUKAS Iš GRYBŲ
Japonijos mokslininkams 

pasisekė pagaminti natūra
lų kaučiuką iš valgomųjų 
grybų. Grybai išdžiovinami 
ir sumalami į miltelius, ku
rie paskui apdorojami spi
ritu ir acetonu, šalinant 
priemaišas ir išskiri ant 
kaučiuką sudarančias me
džiagas. Kaučiukas iš gry
bų turi tokią pat spalvą ir 
savybes, kaip žalias kaučiu- 
kas, gaunamas iš kaučiukio K 
medžių. Iš grybų gaunama ’ 
2.5% kaučiuko. 'Kadangi 
valgomuosius grybus sunku 
auginti, tai japonų moksli
ninkai stengiasi surasti me
todą išskirti kaučiukui iš 
grybų sporų.
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Puikus buvo Pennsylvanijos 
k mainierių piknikas 
^Piknikas, kurį surengė Še- 
nadorio ir Mahanojaus 
miestų mūsų pažangaus ju
dėjimo organizacijos, buvo 
tikrai gražus ir pasekmin
gas.

Nežiūrint, kad prieš pik
niku per keletą dienų oras 
buvo gązdinantis, buvo pra
našauta net ir lietaus, bet 
rengėjai ant to visko neat
kreipė atidžios ir kruopš
čiausiai rengėsi patikti sve
čius ir viešnias.

Piknikas įvyko sekmadie
nį, rugpjūčio 30 dieną, Mar
tišių Grove parke. Nuo pat 
r^to oras nebuvo plaukus: 
ū®ai buvo apdengę žemę, 
dangus apsiniaukęs ir slėgė 
tvankus oras, rodėsi, kad 
bus lietaus. Bet apie 10 va
landą ūkai pranyko, dangus 
nušvito ir išlindo iš po de
besų saulutė. Toks gamtos 
išgtblaivymas pradžių gino 
visus, o labiausiai rengėjus, 
visų vyrų ir moterų nuotai- 

yka pakilo, visi linksmi, vi
sus apgaubė jaunatviškas 
švelnumas, visi skuba, visi 
bėgioja, o to darbo visiems 
—daugybė.

Mes, nors iš toliausiai, 
atvažiavome pirmu ti n i a i. 
Vyrai ir moterys dirbo pa
siskirtus darbus; visi žino
jo savo pareigas, visi' buvo 
s|^vo vietose. Iš šalies žiū
rint atrodė, kad jie visi 
gamtos apdovanoti taip su
maniai ir tvarkingai atlikti 
pasiskirtus darbus.

Pamažėli viena po kitai 
mašinos pradėjo slinkti prie 
parko. Svečių ir viešnių 
suvažiavo iš Gloucester Ci- 
tyj Chestr Hill ir Camden— 
iš N. J.; iš Baltimorės, Fi
ladelfijos, Readingo, Easto- 
no, Minersvillės, Scrantono, 
Pittstono, Wilkes Barrės, 
Shenandoah, Mahanoy City, 
Plymouth, Shickshiny. To
liausiais svečiais buvo Ch. 
August, iš Manchester, 
Conn.

Šiame piknike dalyvavo 
veikėjai, visi pilioriai 

pažangaus, kultūrinio lietu
vių judėjimo. Visų dalyvių 
suminėti vardus negalima. 
Čia suplaukė virš šimto 
žmonių. Čia visi linksmai 
praleido laiką. Visi jautėsi, 
kaip vienos šeimos nariai. Ne-
žiūrint, kad daugelis dalyvių 
— kaip Zalenka, Valinčius, 
Milius ir kiti — žengia de
vintą kryželį, bet pilni jau
natviško žvalumo ir ryžto; 
visi žiūri į ateitį šviesiomis 
akimis,

Tai buvo visų mainierių 
prieglobsty linksmumo ir 
džiaugsmo diena, čia visų 
veidai buvo nušvitę, visi 
džiaugėsi, visi patenkinti. 
Taip diena, maloniame, gra
žiame ore, greitai prabėgo, 
peikdama gražios mūsų 
spaudai paramos pėdsa- 
Yfas. Valio, draugai ir drau
gės, ir ateity renkite pana
šius sąskrydžius, o pažan
giečiai ateity rems jus dar 
gausiau ir bus už tai jums 
dėkingi. Pasimatysime se
kamais metais, nes, rodos, 
tai paliks gyvenimo tradi
cija.

Šio pikniko rengėjai buvo 
Naravai, Motuzai, Skur- 
žinskai ir Aponikienė. Jie 
visi — kaip vyrai, taip ir 
moterys — atliko visus dar
bus. Moterys gamino prie 
didelio karščio prakaituo- 

veidais valgius, o vyrai 
p^amavo prie gėrimo, ir 

jais kartu — Čižauskas. 
Taip pat visur matėsi, vi
sur savo rankas pridėjo 
Zambusevičienė ir Romi- 
kaitienė iš Readingo.

Buvo 6 dovanos; (1) 
megztinukas—aukojo Zam- 

busevičienė, (2) karoliai — 
Mariutė, (3) medaus—Skur- 
žinskai, (4) butelis degti
nės — F. Mankauskas, (5) 
lotion — Katinis, (6) megz
tinukas, — Katinis. Dova
nų davėjai tikrai verti pa
gyrimo, nes jos atnešė be
veik $40.' Štai L. Tilvikui 
teko butelis geros degtinės, 
atidavė Bronei Ramanaus
kienei, sakydamas: štai 
jums butelis degtinės — jū
sų banketui, kurį turėsite 
sekamą sekmadienį.

Piknikas buvo vienas iš 
maloniausių susitikimų su 
draugais ir draugėmis; taip 
pat buvo džiugu ir malonu 
įsigyti naujų pažinčių.

Mums reikia turėti dau
giau tokių susitikimų.

J. A. Bekampis

Philadelphia, Pa.
Ko dar nežino 

philadelphiečiai?
Jau žinoma, kad Broniutė 

Ramanauskienė rengia pui
kų atžymėjimą savo gimta
dienio. Bet dar niekas ne
žino, kad turėsime ir sve
čių, tik ką grįžusių iš Lie
tuvos ! Chęsteriečiai A. Lip- 
čius ir Dudonis tik ką su
grįžo aplankę tėvynę Lie
tuvą ir dar keletą šalių. Jie 
žada atvykti į minimą po
kylį ir daug ką papasakoti, 
ką jie girdėjo ir matė tė
viškėje.

Tai svarbu rugpjūčio 6 d. 
atvykti pas Ramanauskus 
ir daug ką sužinoti. Tik 
nepamirškite užsi prašyti 
savo prietelius ir jiems pa
sakykime sekamą kelrodį:

Philadelphiečiai važiuos 
309 keliu iki Sellersville, 
Pa.; pervažiavę miestuką 
užtiks kelią 563, pasuks į 
kairę, apie dvi mylias pa
važiavę ras keliuką su už
rašu Lonely Rd., suks į kai
rę,—tai viskas.

Busais galima davažiuoti 
nuo Į3th ir Filbert St., imti 
busą, einantį į Eastoną, iš
einantį kaip 9, 11, 12 vai. 
Sellersville j išlipę ties Wa
shington House šaukite 
taxi, veš nebrangiai.

Tai ir iki pasimatymo.
R. M.

Kviečia Ant Piety
Čiurliai kviečia ant pietų į savo farmą bei sodą, 

Pattenburg, N. J.

SekmacL, Rugsėjo 20 Sept.
Pietūs bus duodami 1 valandą dieną

Kaina tik $3.00
Brooklynieeiai apsirūpinkite mašinomis iš anksto ir 

važiuokite. Čia bus daug svečių iš Pennsylvanijos 
ir iš kitų tolimesnių kolonijų. Bus malonių 

ir įspūdingų pasimatymų.
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Pranešimas

MT. LEBANON, PA.
Mt. Lebanon Federal

Savings and Loan Ass’n
733 Washington Road — 563-1900

Donaldson’s Crossroads — 941-7585
EARN 4% ON INSURED SAVINGS 

WHERE THOUSANDS SAVE MILLIONS

WORCESTER, MASS.
Paminėjimas 45 metų sukakties, kaip gyvuoja Olym

pic Parkas, kuris tęsis per tris dienas: Rugsėjo 5—6 ir 
7-tą, 1964. Programa bus sekanti: subatoj rūgs. 5, va
kariene ant pievos ir orkestrą del šokių. Nedelioj rugsė
jo 6, pietūs kaip pirma valanda dieną už labai žemą kai
ną—tik $1.50. Po pietų bus orkestrą ir dainų programa. 
Dalyvaus sekanti dainininkai,: O. Dirvel'iene, Irene Ja
nulis, J. Sabaliauskas ir Al. Daukša, ir kiti.

Pirmadienį orkestrą šokiams , ir laimėjimas dovanų, 
kurie pirko įžangos bilietus. Kaip matote, bus labai 
įvairi programa, galėsite linksmai praleisti šventes ir pa
kvėpuoti tyru oru. Kviečia kaip Worcesterio taip ir apy
linkės lietuvius dalyvauti.

L. ir D. B. Dr. komitetas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Rugpiūčio 26-tą mirė Do
minikas Knistautas, sulau
kęs 83 m. amžiaus. 'Knistau
tas buvo namų statytojas, 
dar bandė ir kitus pamoky
ti, bet pats buvo beraštis, 
tai vis turėjo nepasisekimų. 
Gal dėl to ir niekur nepri
klausė ir niekam negelbėjo.

Rugpiūčio 28-tą mirė 
Stasius Gailiūnas, Petro 
sūnus, sulaukęs virš 50 me
tų. Turėjo progą dar daug 
metų gyventi. Darė klaidas, 
kaip daugelis mūsų lietu
vių, kurie save nuvaro be 
laiko į kapus.

Likusioms šeimoms užuo
jauta.

LLD B/ridgeporto ir New 
Haven kuopos nusitarė lai- 

į kyti susirinkimą rugsėjo 10 
dieną, 2 vai. po pietų. A. 
Švėgžda ir J. Kunca nuro
dys tą gražią vietą. Yra 
vietos ir svečiams.

_  •__

Rugp. 30 dieną po medžiu 
spaudos naudai banketas 
labai gerai pavyko. Buvo 
malonu klausyti prakalbą, 
kurią sakė Levas Vladimi
rovas ir jo žmona, taipgi A. 
Bimba buvo sutiktas dide
liu rankų plojimu. Jis pasa
kė gražią kalbą, kuri visiem 
patiko. Garbė Waterburio 
rengėjams už tokį gražų 
parengimą.

J. Kunca

Bridgeport, Conn.
Rugpiūčio 30 d. Waterbu

ry įvyko spaudos naudai 
parengimas. Suvyko daug 
žmonių. Tiesa, ir iš gam
tos pusės buvo graži diena. 
Visi svečiai buvo sočiai pa
vaišinti, buvo visko užtek
tinai.. Taipgi mums bridge- 
portiečiams teko dalyvauti, 
nuvykome dviem mašinom.

Atrodė, kad visi buvome 
pilnai patenkinti.

Dabar bridgeporti e č i a i 
rengiamės važiuoti į pa
rengimą rugsėjo 13 d. Oak
ville, Conn. Rengia LDS 
31 ir 49 kuopos. Pikniko 
vieta — Theodore Morris 
sode, 18 Wag on Wheel 
Court. Pietūs bus duodami 
1 valandą.

J. Strižauskas

Avalon, N. J.
Svarbus pranešimas

Spaudoje buvo pranešta, 
kad mūsų rezidencijoj, už
darymo vasaros sezono pro
ga, įvyksta sąskrydis, bet 
dabar gyvenimo aplinkybės 
taip susiklostė, kad paren
gimo negalima laikyti.

Reikia pranešti, kad gy
venime įvyko netikėta 
staigmena. Gyventojai už
mokėjo nuomą už namą iki 
rugsėjo 15, bet jie namą ap
leidžia su 1 d. rugsėjo, todėl 
visiems draugams-ėms pra
nešame, kad dabar mūsų 
namas pasilieka atidaras 
visiems kas tik nori praleis
ti atostogas: dar yra geras 
ir gražus oras, vanduo šil
tesnis, negu pirmiau kad 
buvo. Mudu su Elzbieta už- 
kviečiame visus būti mūsų 
svečiais ir kaip svečiams 
kambariai veltui. Jeigu pa
ydays kiek naudos, tai bus 
paskirta spaudai. Mes jūsų 
lauksime.

J. A. Bekampis

Miami, Fla.
Svarbus pranešimas

Rugsėjo 16 d. atsibus 
LLD 75 kuopos pietūs ir 
susirinkimas Socialio klubo 
svetainėj, 2610 N. W. 119th 
St.

Pietūs bus 12 vai. dieną. 
Visi nariai ir pašaliniai esa
te širdingai kviečiami. Ku
rie ne nariai, kviečiame bū
ti nariais. Taipgi visus pra
šome atvykti paskirtu lai
ku.

Visus nuoširdžiai kviečia 
LLD 75 kuopos Valdyba

PUIKUS MOKSLINIS 
TUNISIEČIŲ 
PASIuLYMAS

Tunis. —Tunisijos valdžia 
siūlo Jungtinėms Tautoms, 
kad būtų nutarta atominę 

f energiją plačiausiai panau
doti išėmimui druskos 
iš jūrų vandens. Mat, dabar 
Ženevoje Jungt. Tautų su
šaukta mokslinė konferen
cija svarsto atominės jėgos 
panaudojimą žmonių me
džiaginiams poreikiams ap
rūpinti.

Bostonas. — Įsteigimui 
John Kennedy memoriali
nio knygyno jau suplaukė 6 
milijonai dolerių. Siekiama 
sukelti 10 milijonų.

Brockton, Mass.
Visi žinokite, Kad

LABOR DAY PIKNIKAS
Įvyks Pirmadienį

Rugsėjo 7 September
v

Pradžia 11 valandą priešpiet
. Rengia LLD 6 kuopa <

Ramova Parke, Montello, Mass.
į 1

Kviečiame visuomenę dalyvauti. Bus linksma sueiga. 
Pelnas fruo šio pikniko yra skiriamas 

darbininkiškiems reikalams.
Rengimo Komisija

Rumford, Me.
Rumforde yra streikas
Rugp. 22 dieną išėjo į 

streiką 2,300 Oxford Paper 
Co. darbininkų, kurie dirba 
dirbtuvėje. Apie 900 žmo
nių liko neišėję • streikan, 
bet tie nėra unijistai, tai 
fabriko visi perdėtiniai. 
Unijistai visi išėjo, dirbtu
vė jau uždaryta. Visi stebi, 
kuomet pradės vežti streik
laužius.

Iš mūsų ateivių nei vie
nas jau nebedirbame, visi 
pensininkai, bet mūsų vai
kai dirba.

Kompanija jau seniai 
rengėsi prie didelių strei
kų, dirbo šventą ir prastą 
dieną, turi atsargas popie
riaus. Kompanija turi po 3 
ir 4 milijonus uždarbio.

Korespondentas

JAV kapitalistu 
įdėliai užsienyje

JAV in vesti jos į Anglijos 
ekonomiką didėja. Viduti
nis metinis pad įdėjimas 
1952-1960 m. laikotarpiu su
darė 13.4%, .o vėliau pasie
kė 15.7%. Į naujas opera
cijas 1958-1962 m. laikotar
piu įsitraukė 248 amerikie
čių firmos.

Anglijos lyginamasis svo
ris tiesioginiuose JAV kapi
talo įdėjimuose Vakarų Eu
ropoje 1950-1962 m. laiko
tarpiu sumažėjo nuo 48.9 iki 
43%, kai tuo tarpu JAV 
kapitalo įdėjimai “bendro
sios rinkos” šalyse per šį 
laikotarpį padidėjo nuo 36.7 
iki. 41.5 procento.

DAUGIAU GAMINS 
METALINIŲ PINIGŲ
Washingtonas. — Jungti

nėse Valstijose pasireiškė 
stoka metalinių pinigų, ku
rie reikalingi mažiems pir
kiniams ir grąžai. Todėl 
Kongresas nutarė pagamin
ti 6,233,000,000 dolerių ver
tės metalinių pinigų.

45 milijonų dolerių vertės 
bus pagaminta ir sidabri
nių dolerių, kurių nuo 1935 
metų dar negamino.

Alžyras. — Tunisų-italų 
naftos ieškotojai surado jos 
prie EI Borma, prie pat Al
žyro ir Tunisijos sienos. 
Dabar dar nėra nustatyta, 
kuriai valstybei nafta pri
klauso.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Complete charge, 
full time job. 4 school age children. 
Salary $50. Fringe benefits, 5 days, 
9 to 5:30. Lovely suburban Home. 
All modern appliances. Own transp. 

NI. 4-9000.
(70-73)

HOUSEKEEPER. Mature, ex
perienced. Live in own room and 
TV. Lite household duties, and 
cooking. Business couple. 1 School 
age child. Permanent.

Sall TRinity 8-0501. Ext. 32.
(70-73)

HOUSEKEEPER

Live in. Motherless home. Household 
duties in modern Home and 3 
children, 9%, Call Mr.
Marad. 1-609-428-6500.

(71-73)

HOUSEWORK & assist with 
children . Widow or unencumbered 
woman to live in. No cooking. Own 
rm. & TV. $140 month . Lower 
Buck’s Co. vic. Steady. EL. 7-8742.

(71-72)

CLERICAL WORK.
Must have aptitude for figures, 
some bookkeeping. Experience 
preferable. 5 day week. Vicinity 5th 
& Wyoming. Call DA. 9-0840 or CH. 
2-0892.

(71-72)

MALE and FEMALE

All AROUND baker wanted. Full 
time, good opportunity for right 
person. - Langley Bakery, Langley 
Park, Md. Near Silver Springs. 
Phone Langley Park 301-HE. 4-0808.

(70-74)

COUPLE. Take complete charge, 
private home. Suburban Phila. 
Excellent wages. Live in separate 
quarters. Call collect Jenkintown. 
TUrner 6-7638, 6 to 8 P. M.

(71-72)

Help Wanted—Male

AUTO BODY > MAN. Experienced..
Permanent for right man.

KONNY’S AUTO BODY 
2537 Orthodox St. CU. 8-1800.

(70-71)

TOOLMAKER
10 yrs. experience, own tools. 

$3.75 per hour. Apply—
•TOPLINE PRODUCTS 

2424 State Rd.
Cornwells Heights, Pa.

(67-71)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Established 1902
The

MURRAY
' Funeral Home

408 Cooper St. 
Camden, N. J.

Phone WO. 3-1460

Wm. J. Paradee, Mgr. 
.Richard G. Ward

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Massachusetts Moterų Sąryšis 
rengia rudeninį pikniką pas K. 
Ustupą, jo darže, 27 Cleveland Ave., 
Montelloj. Turėsime valgių ir gė
rimų, šiltų ir Šaltų. Kviečiame vi
sus ir visas. Valdyba 71-72)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-os kuopos susirinkimas 

įvyks RugsejO-September 11 svetai
nėje 1150 No. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. > Parengimų komisija 
išduos raportus iš bendros veiklos. 
Paraginkit savo draugus ir pažįs
tamus įsirašyti į mūsų kuopą.

Valdyba (71-72)

ELIZABETH, N.
Trys svarbūs susirin 

Rugsėjo-Sept.) 6 d. Vie 
St., 2 vai. dieną.-

Pirmas bus LDP Klu 
kimas.

Po jo seks LLD 54 kp. susirin
kimas. Delegatai pateiks raportą 
iš LLD Jubiliejinio suvažiavimo.

Trečias bus LDS 33 kp. susirinki
mas. Delegatai pateiks raportą 
iš LDS 16-ojo Seimo.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
LLD 54 kp. Sekretorius.

(70-71)

PHILADELPHIA
HELP WANTED MALE

CARPENTERS
yv, 1st Class

Daytime call CH. 7-1783
Evening. MI. 6-8786.

(68-72)

Experienced BUTCHER European 
for sausage kitchen. 5 day week. 
Permanent position for competent 
man. Apply, 6 So. Spring St., DI. 
2-2002. Baltimore, Md.

(70-71)

SPOT Welder, capable of working 
with and without fixture. Make 
own set-tg). Knowledge of blue
print on steel and aluminum. 1st 
or 2nd shift, all benefits. Call 
1-609-NO. 3-4444.

(70-72)

MEAT CUTTERS. Must be 
experienced, portion control. Hotel 
men only. Permanent. Apply: 
A. MICHAUD CO., 175 W. Oxford St.

- • (70-71)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be experienced.

Apply LOU’S AUTO BODY, 
122 E. Hortter St. 
Or call VI. 8-4500.

(67-71)
' -1 ' '• 1 y

HAM BONERS
Experienced. Full time. Union shop. 

Call DE. 6-2757 or apply:
MEDALLION PROVISION, INC. 

1933 Reed St., Phila., Pa.
(70-71)

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience. 
Permanent for right man.

Call 1-609 - BE.5-5400. 
Ask for Service Manager.

(69-74)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats 

900 W. Girard Ave.
(66-72)

WELDERS, ARC.
Experience necessary.

AMERICAN
METAL FABRICATORS CO.

Old Rodgers Road, Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252.

An Equal Opportunity Employer.
(71-73)

LEATHER CUTTING, sewing, 
skiving machine operators. Also 

expd. help for other operations.
Apply

NE corner, Cottman & Edmund Sts.
• (71-75)

BODY & FENDER’ MAN
Thoroughly experienced on all types 
fo automobiles. Must have tools. 
Apply at once. JUNIOR’S AUTO 
BODY, 2314-16 E. Susquehanna Ave.

(71-75) x

AUTO MECHANIC.
Experienced on weaver front end 
equipment and state inspection. 

Apply THOMAS TURNER, 
666 Chester Pike, Norwood.

LU. 3-8483.
(71-73)

MACHINIST.
Heavy on lathe and vertical Mill 
tool Master, able to work from 
prints and sketches. Some set up.

Apply 5110 Wakefield St.
Or call VI. 8-6476.

(71-73)

MEN.
To work in Machine Shop. No ex
perience necessary. Steady position 
for right person. MA. 4-7170. Ask 
Mr. Windy.

71-73)

PHILADELPHIA, PA. x

$ When the need arhet far funeral t 

t iervice, remember the name Dinan, j 
J an eitabl'nhed name ‘ in funeral J 

J butineu for over fifty yearr. * 

HMM ,% 
J FUNERAL HOME ' 
i 1923 SPRING GARDEN STREET J 
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! AIR CONDITIONED *

ij 10 34655 2< Hour Service
' f No. Additional Charge f.
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< w w u w w w w w w W W



I

Civilinių teisių įstatymas
Su civilinių teisių įstaty

mo pravedimu darbdaviai, 
darbo unijos ir darbo agen
tūros turės dorotis su nau
jomis problemomis. Įstaty
mas garantuoja lygias dar
bo galimybes negrams ir ki
toms mažumų grupėms. Jis 
draudžia rasinę diskrimi
naciją samdant, atleidžiant 
ar pakeliant į aukštesnę 
kategoriją. Darbdavys, 
samdydamas, be to, negali 
rodyti savo palankumo bet 
kuriai religinei grupei.

Yra tačiau kelios išimtys. 
Pavyzdžiui, kiniečių resto
rano savininkai turės teisę 
samdyti tik kiniečius patar
nautojus. Jeigu darbdavys 
galės parodyti, kad jo siū
lomas darbas tinka tik vy
rams, jis galės duoti skel
bimus, kad ieško tik vyrų 
šiam darbui. Tačiau jis ne
galės skelbti, kad baltos ra
sės darbuotojų ar tik pro
testantų.

Pavienis darbininkas gali 
nusiųsti skundą į Lygių 
Darbo Galimybių Komisiją, 
kuri yra federalinė agen
tūra, priverčianti klausyti 
įstatymo, ar pati Komisi
ja įtrauks apkaltinimą, jei
gu darbininkas to pats ne
padarys. Kartais yra ne
lengva įrodyti, ar padary
tas nusikaltimas ar ne, ta
čiau yra tikimasi, kad pa
sirodys visokių procedūrų 
ir procesų daugumo proble
mų suradimui

JAV-os turi federalinę 
valdžios sistemą su galio
mis, pasiskirsčiusiomis tarp 
tautinės ar federalinės val
džios ir valstijinės valdžios.

• i • t '

Laiškas iš Vilniaus
Sveika, gyva 
gerbiamoji Drauge 
MARGARETA!

Jau štai keli mėnesiai 
praėjo po Jūsų buvimo Lie
tuvoje ir mūsų pirmo su
sipažinimo. Per tą laiką 
suspėjo Lietuvoje pabuvoti 
ir Jūsų sesutė LILLIAN, su 
kuria teko susitikti kelis 
kartus Vilniuje ir Palango
je. Turėjome progos kar
tu su JUSTU kelias dienas 
Palangoje susitikti su niu
jorkiečių ir čikagiečių gru
pėmis, net vieną dieną vi
si kartu pakeliavome po Že
maitijos kampelį. Turbūt 
apie tai viską žinote iš se
sutės ir kitų grį ž u s i ų j ų 
draugų papasakojimų iš ke
lionės jiems sugrįžus.

Man buvo malonu būti 
svečių išleistuvėse ir išly
dėjime, o JUSTAS gailisi 
negalėjęs dalyvauti, nes jis 
kaip tik tuo metu buvo su
sirgęs. O vos pasveikus, 
jam teko važiuoti į Varšu
vą dalyvauti Lenkijos Vals

Justas Paleckis—stovi—trečias iš kairės. Genovaitė Palec
kienė — Sėdi — antra iš kairės. Michalina Meškauskienė— 
sėdi — ketvirta iš kairės. Pale ekiu dukterys: Geruta 
Vėbrienė—sėdi—pirma iš dešinės; stovi—pirma iš dešinės su 
savo sūnumi Jonuku — Sigita Noreikienė. Paleckių žentai: 
pirmas iš kairės Laimonas Noreika (artistas); antras iš de
šinės Aristidas Vėbra (fizikas). Paleckių anūkai: priešaky
je__sėdi—Rima Vėbraitė, Rūta ir Sigita Noreikaitės. Stovi:
antras iš kairės—A. Laurinčiukas; sėdi: pirma iš kairės: 
Margaret Kavaliauskaitė, trečia iŠ kairės Ksavera Karosienė.

Pusė iš 50 valstijų turi sa
vo įstatymus praktikuoti 
teisingą samdymą. Joms 
bus duoti du mėnesiai rea
gavimui į skundą, o jeigu 
nereaguos, federalinė val
džia perims veiklą. Įstaty
mas duoda 30 dienų periodą 
valstijipei ir federalinei 
valdžiai, kad išrištų proble
mą tarpusaviai. Jeigu to 
negali padaryti, tai skundas 
darbininko yra perduoda
mas teismui.

Nors jau Kongreso priim
tas ir prezidento pasirašy
tas, tačiau įstatymo dalys 
eina į akciją palaipsniui. 
Taisyklės prieš diskrimina
ciją nebus taikomos per 
pirmus įstatymo metus. Per 
metus tik firmos su 100 ar 
daugiau darbininkų bus 
įstatymo liečiamos. 1966 m. 
įstatymas bus taikomas 
kompanijoms su 75 darbi
ninkais ar daugiau, ir 1967 
m. daugiau negu 50 darbi
ninkų. 1968 m. vidury vi
sos 260,000 firmų su 25 ar 
daugiau dar b i n i n k ų bus 
įstatymo liečiamos.

ACNS

Per 20 metų nešiojo 
kulką savo širdyje

Maskva. — Pranešama, 
kad Nikolai Belyshev prieš 
20 metų kare buvo sužeis
tas. Kulka pasiekė jam šir
dį ir joje įstrigo. Ir iki šiol 
jis tą kulką išnešiojo savo 
širdyje. Neseniai buvo pa
daryta operacija,, kulka ta
po išimta ir Belyshevas 
gražiai sveiksta.

tybės Tarybos pirmininko 
A. ZAVĄ^P S KIO laidotu
vėse. Jis'išbuvo Lenkijoje 
tris dienas. Aš su. šeimyna, 
o taip pat dukros su šeimy
nomis pabuvome apie dvi 
savaites Palangoje, o JUS
TAS buvo vienas likęs Vil
niuje. Dabar jau visi susi
rinkome į Vilnių ir esame 
kartu. JUSTAS turės ato
stogas rugsėjo mėnesį ir 
mano gal nuvažiuoti kur 
toliau į pietus pratęsti va
sarą, kuri šiemet labai grei
tai prabėgo.

Kartu su JUSTU ir visa 
mūsų šeima siunčiame šia 
proga labas dienas ir ge
riausius linkėjimus Jums, o 
taip pat mielai draugei LI
LIJAI, su kuria taip nuošir
džiai susidraugavome čia, 
bei visiems pažįstamiems.

Su draugiška pagarba, 
Genovaitė P.

Vilnius, 1964. VIII. 20
(Laišką gavo Margareta 

Kavaliauskaitė.—Red.)

Apie įžymų skulptorių 
Antaną Raudonį

Įeinant į Šiaulių istorinį- 
etnografinį “Aušros” mu
ziejų, patraukia dėmesį kie
me stovinti akmeninė skulp
tūra. Ji vaizduoja pago
niškąjį senovės lietuvių die
vą Perkūną su žaibų vaini
ku ant galvos ir akmeninė
mis kulkomis rankose. Šis 
monumentalus kūrinys yra 
liaudies meistro Antano 
Raudonio darbas.

Liaudies meistras Anta
nas Raudonis gyveno Šiau
lių mieste, Vilniaus gatvėje. 
Gimęs 1871 metais Taura
gės rajone, Pakalniškių 
kaime, valstiečių šeimoje. 
Jaunystėje mokėsi kalvys
tės ir ypač mėgo akmen
skaldžio darbą. Buvo sava
mokslis, tačiau raštingas ir 
apsiskaitęs. Neretai par
nešdavo iš prūsų draudžia
mų lietuviškų knygų bei 
laikraščių, kuriuos pats 
skaitydavo ir kitiems duo
davo. Ypač mėgo skaityti 
Simano Daukanto raštus. 
Tarnavo carinėj kariuome
nėj, dalyvavo rusų-japonų 
kare. Apie 1912 metus at
sikėlė gyventi į Šiaulius ir 
dirbo geležinkelyje šalta- 
kalViu . bei vagonų tepėju. 
Šiauliuose gyveno ir dirbo 
iki pat mirties. Mirė 1939 
metais. Palaidotas senosio
se Šiaulių-kapinėse. Jo dar
bo akmens kryžius žymi jo 
kapo vietą.

Sužinojęs, jog yra likęs 
dar vienas A. Raudonio ne
užbaigtas darbas ir kad dar 
tebegyvena jo žmona, kar
tu su muziejaus darbuoto
jais nuvykau į Vilniaus 
gatvę. Štai šaligatvis, kur 
Raudinis kalė į savo Perkū- 
ną-dievaitį, nes, neturėda
mas kitur vietos, šią puikią 
skulptūrą jis dirbo gatvėje. 
Raudonienė, sužinojusi, kas 
mus domina, ( pagyvėjusiu 
veidu veda mus į kiemą. 
Prie sandėliuko guli ne
baigta akmeninė skulptūra, 
turėjusi vaizduoti motiną 
su vaiku ant rankų. Ak
mens luite išryškėjusi mo
tinos galva ir dar neiškal
tos rankos, laikančios kūdi
kį. Darbas stebina papras
to liaudies meistro užmoju- 
mi ir atkaklumu, savo pasi
rinkta pasaulietiška temati-

Iš senutės žmonos suži
nojome jaudinančią istoriją 
apie patį meistrą, jo gyve
nimą ir darbą.

—Tai buvo didelis fanta- 
zierius ir entuziastas. Jis 
akmenį mylėjo labiau, negu 
mane ir vaikus, — pasakoja 
senutė. — Būdavo vaikščio
ja po laukus su lazdele ir 
ieško tinkamo akmens. Ra
dęs kaip mažas vaikas 
džiaugdavosi ir gabendavo 
į namus, tartum didžiausią 
turtą. Vežė su specialiomis 
rogėmis, kurias traukdavo 
net ketvertas arklių. Namų 
ūkiu jis visai nesidomėjo, 
visą laisvalaikį buvo užsiė
męs su savo akmenimis.

—Pirmas jo žymesnis 
darbas buvo Simano Dau
kanto antkapinis pamink
las Papilėj — nulaužtas 
ąžuolas, iškaltas iš akmens, 
— pasakoja toliau senutė. 
Jis ten ne tik kad nieko ne
uždirbo, bet dar savo pini
gų pridėjo. Grįžęs iš pa
minklo atidarymo iškilmių, 
man kalbėjo: “Buvo daug 
žmonių, visi manęs klausia, 
kur tavo žmoni, vaikai. 
Motin, kodėl; tu nevažia
vai?” O kaip aš važiuosiu, 
jei apsirengti neturėjau 
žmoniškai. Iš nedidelės al
gos vos galą su galu sudur- 
davom. “Na, nieko, motin, 

nenusimink, mes dar praba- 
gotėsim. Turiu sumanęs 
vieną dalyką,” — kalbėjo 
šypsodamasis.

O sugalvojo jis štai ką. 
Padarė nuotrauką prie ne
seniai pastatyto S. Dau
kanto paminklo ir sumanė 
išleisti atviruku. Susitarė 
su Šiaulių “Titnago” spaus
tuve. Pasirašė vekselį. Dar 
manęs paklaus ė : “Kaip 
manai, motin, ar juoda 
spalva, ar ruda darysim?” 
Tai aš sakau: “Pusę tokių, 
pusę kitokių, matysis, ku
rios geriau eis.” Ir atpylė 
dešimt tūkstančių štukų.

Kai atvežė ir prikrovė vi
są kampą, net išsigandau, 
kur mes jas dėsim.

“Nenusimink, motin, par
duosim,” — ramina mane 
vyras. Išnešiojo po Šiau
lių knygynus. Tie paėmė 
po keletą atvirukų, vieną 
kitą pardavė, kitus grąžino 
atgal. Kad būtų gėlės ar 
kas nors linksmesnio, gal 
ir pirktų sveikinimams, o 
dabar antkapinis pamink
las su kažkokiu seniu, kam 
jis įdomus? O jis sako: 
“Šiauliuose žmonės nesu
pranta. Kaune išparduo- 
sim.” Išlydėjome su pakais 
į geležinkelio stotį. Grįžęs 
pasakojo, kad apėjęs visus 
Kauno knygynus ir palikęs 
dešimt atvirukų kiekvie
name. Jeigu pirks — paim
sią ir daugiau, o pinigus 
atsiųsią. Praėjo kuris lai
kas — jokio garso. “Rei
kia važiuoti pačiam pasi
žiūrėti.” Ir išvažiavo.

Su nerimu laukėme su
grįžtant. Ogi parvažiuoja 
su visais ryšuliais atgal. Ir 
Kaune niekas nepirko. 
Skaudama širdimi iškalėme 
tais atvirukais visas kam
bario sienas. Kaip į širdį 
kalėme vinis. ■ O spaustuvė 
kiekvieną mėnesį iš algos 
atskaitydavo savo dalį. Tai 
čia mūsų litai sukalti, — su 
ašaromis prisimena senutė, 
žiūrėdama į sienas.

Po tokios tragedijos su 
atvirukais Raudonis parsi
gabeno didžiulį akmenį, su
rastą net už dešimties kilo
metrų. Ir ėmėsi kalti Per
kūną. Praeiviai stebėjosi 
keistuoliu, bet jis, nekreip
damas dėmesio, nuo pat 
ankstyvo ryto iki vėlyvo va
karo vis kaukšėdavo kaip 
genys savo kaltu. Šią skulp
tūrą A. Raudonis galvojo 
pastatyti Kauno istorinio 
muziejaus sodelyje, bet kai 
ten nieko neišėjo, padova
nojo ją Šiaulių “Aušros” 
muziejui.

Antanas Raudonis sukūrė 
nedaug skulptūrų, tačiau 
jis užima ryškią vietą mū
sų liaudies mene.

Pats žymiausias A. Rau
donio darbas — senovės pa
goniškojo lietuvių dievo 
Perkūno skulptūra. Sėdin
ti figūra primena tradici
nes medines skulptūras. Ji 
giliai apibendrinta, monu
mentali. Tačiau ji labai gy- 
venimiška ir artima pa-i^uvos^ išvyko į Jungtines
prastam kaimo žmogui. Iš
raiškingas barzda apaugęs 
veidas, ant kelių padėtos 
rankos ir basos valstietiš
kos kojos iš pirmo žvilgs
nio primena paprastą kai
mo kerdžių, sėdintį laukuo
se ant akmens.

Lankantis antrą kartą 
Šiauliuose, prie įėjimo į mu
ziejų, priešais Perkūno sta
tulą stovėjo ir “Motinos su 
vaiku” skulptūra. Ją nu
pirko Šiaulių “Aušros” mu
ziejus.

Dail. K. Ąbramavičius
(Iš “Meno saviveiklos”

Grand džiūrė išteisino policijos 
leitenantą Thomas Gilligan

1964 m. liepos 16 d. Niu
jorko miesto policijos leite
nantas Thomas Gilligan nu
šovė negrą 15 metų berniu
ką James Powell. Policma
nas teisinosi, kad Powell 
kėsinosi prieš jį su peiliu.

Dėl to kilo milžininškos 
riaušės Harleme, Niujorko 
miesto rajone. Negrai pro
testavo, reikalaudami, kad 
Gilliganas būtų pašalintas 
iš policijos, ir kad jis būtų 
teismo nubaustas.

Negrams buvo atsakyta: 
visas dalykas esąs pavestas 
grand džiūrei; ji bešališkai 
viską ištirs, ir jei Gilliga
nas bus kaltas, jį įkaitins ir 
paves teismui.

Pagaliau buvo sušaukta 
grand džiūrė, ilgai tyrinėjo 
šį dalyką ir jau paskelbė sa
vo nuosprendį: Thomas Gil
ligan nekaltas.

Sakoma, grand džiūrė, 
tai darydama, “rėmėsi do-

Iš laiškų
Gerb. draugui J. Gasiūnui 
Mylimas tautieti,

Mes, pažangios lietuviš
kos spaudos darbuotojai, 
gyvenanti Urugvajuje, svei
kiname Jus ir linkime viso
keriopos sėkmės visuose gy
venimo reikaluose.

Trumpas Jūsų pabuvimas 
Montevidėjuje dar neišdilo 
iš mūsų atminties. Jūsų pa
stangomis “Darbas” iš JAV 
susilaukė daug naujų skai
tytojų ir visokeriopos para
mos.

Žinome, kad esate užsiė
mę sykiu su kitais pažan
giais lietuviais visokiais at
sakingais socialiniais dar
bais.,. Žmonės aukoją ir au
koja. Bet nębūtų gerai, jei
gu nutylėtume^ kąd Šimais 
metais spalio mėnesį “Dar
bas” minės savo 29-ąsias 
metines. Labai norėtume, 
kad jis susilauktų 30-ųjų 
metinių.

Už tai būtume labai dė
kingi, kad paragintumėte 
tuos tautiečius, kurie gali, 
mus pasveikinti ir sėkmės 
palinkėti. Na, ir lauktume 
ir nuoširdžios finansinės 
paramos, be ko laikraštis 
negalės gyvuoti ir regulia
riai išeidinėti Pietų Ameri
koje, 
kuris 
žiaus 
mo.

Pergyvename visokių sun
kumų. Urugvajaus pezo 
valiuta vis krinta, o “Dar
bo” išleidimas kas kartą 
daugiau kainuoja. Bet mes 
dedame pastangas ir esame 
užsibrėžę, kad “Darbas” 
dar neturi sustoti ėjęs.

Už draugišką prisidėjimą 
iš anksto dėkojame.

“Darbo” redakc. kolegija 
ir administracija

Montevideo, 1964 m. liepos 29 d.

O jis yra vienintelis, 
susilauks tokio am
ir įspūdingo minėji-

Prašymas
Mano dėdė, profesorius 

Puzinas Jonas, Jono sūnus, 
1944 ar 1945 metais iš Lie-

1 Amerikos Valstijas ir karo 
metu negalėjome susiraši
nėti. Kiek man žinoma, jis 
gyvena Filadelfijoje.

Prašau Gerbiamą Redak
ciją pagal galimybę pra
nešti man jo adresą. (J. 
Puzino adreso mes nežino
me.—Red.)

Iš anksto dėkoju ir labai 
prašau kaip nors mano 
prašymą patenkinti.

Mano adresas:
USSR, Lithuania 
Šiauliai
Ilgoji gatvė ^Nr. 8 
žiaunytė Danutė

i 

kumentais”. Ji turėjo tuo 
klausimu net penkiolika po
sėdžių, išklausinėjo 45 liu
dininkus ir prirašė 1,600 
liudijimų. Esą, liudijimai 
nebuvo tokie, kuriais gali
ma policm aną įkaitinti; 
tarpe liudininkų, girdi, bu
vę daug prieštaravimų.

Negrai nepasitenkinę 
šiuo nuosprendžiu. Negrų 
vadovai sako: niekad baltas 
policmanas dar nebuvo nu
baustas dėl užmušimo neg
ro, na, tai ir dabar tas pats.

Negrai sako: net jeigu 
James Powell ir turėjo pei
lį ir grasino juo policmanui, 
tai pastarasis privalėjo ki
taip su tuo berniuku susi
tvarkyti, jo neužmušant.

Tūli spėja, jog šis grand 
džiūrės sprendimas įliejo 
daug nepasiten k i n i m o į 
negrų širdis, ir nevedąs 
prie gero.

Ns

Kennedy ar Keating?
Rugpiūčio 29 d. įvykęs 

Niujorko valstijos Respub
likonų partijos suvažiavi
mas vienbalsiai nominavo 
savo kandidatu JAV sena
torium Kenneth B. Keating.

Rugsėjo 1 d. įvykęs Niu
jorko valstijos Demokratų 
partijos suvažiavimas entu- 
ziestiškai nominavo savo 
kandidatu JAV senatoriaus 
vietai Robert F. Kennedy.

Demokratų partijos su
važiavime buvo karštų gin
čų, nes mažuma, siūlė kandi
datu Samuel B. Straton, iš 
Amsterdamo. Kennedy ga
vo 963. balsus, o Stratonas 
—153.

Taigi. dabar bus ;smarki 
“vaina”> Manoma,-kad Niu
jorko: žmonių! balsavimas 
atkreips į save vipos šalies 
dėmesį. Mat, Keati'n g a s 
skaitosi “liberalu”, o Robert 
Kennedy skaitosi dar di
desniu “liberalu”.

. Visa tačiau rodo, kad Ro
bert Kennedy rinkimus lai
mės, ir atstovaus Niujorko 
žmones JAV Senate.

Prieš Kennedį didžiau
sias argumentas yra tas, 
kad jis nesąs Niujorko vals
tijos pilietis. Bet šis argu
mentas ilgainiui atpuls, ka
dangi valstijos konstitucija 
tam neprieštarauja.

Matysime, kaip dalykai 
klostysis. Žinome vieną: 
rinkiminė kampanija Niu
jorko valstijoje bus labai 
“gyva.”

Beje, rinkimai įvyks lap
kričio 3 d. '

Tačiau kiekvienas pilietis 
turi žinoti: jei jis ar ji iš 
anksto neužsiregistruos, tai 
ir balsuoti negalės.

Ns

California pralenkė 
New Yorko valstiją

Washingtonas. — Cenzo 
biuro pranešimu, Californi- 
jos valstija jau palenkė 
New Yorko valstiją gyven
tojų skaičiumi ir tapo skait
lingiausia valstija visoje ša
lyje. Dabar Californija turi 
18,084,000 gyve n t o j ų, 
New Yorkas—17,915,000.

o

NUSIVYLĘS DERYBOM 
GRĮŠ NAMO

Washingtonas. — Dean 
Achesonas, kurį preziden
tas buvo pasiuntęs sutaiky
ti turkus su graikais dėl 
Kipro, grįžta namo. Jo pa
stangos nedavė jokių vai
sių. Taip jis raportuos pre
zidentui.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt, rugsėjo (Sept.) 4, 1964

Mirė 'veiksnią” 
konsulas J. Budrys

Rugsėjo 1 d. Niujojte 
mirė Jonas Budrys, kadaise 
buvęs Lietuvos konsulas, o 
po 1940 metų — “veiksnių”. 
Jis buvo apie 75 metų am
žiaus.

SERGA
Juozas Jakimavičius (J. 

Jackim), Shelter Island gy
ventojas, ilgą laiką gyvenęs 
Brooklyne, daug veikęs siu
vėjų pramonėje ir progre
syviose organizacijose, nuo 
rugpiūčio 24 d. randasi Jew
ish Hospital of Brooklyn, 
555 Prospect Place, Brook
lyn, N. Y., Kambarys 702.

Rugpiūčio 31 d. padarytį 
jam operacija; sveiksta.

Kam laikas leidžia, būtų 
gerai, kad atlankytų ligonį. 
Lankyti galima kasdien nuo 
1:30 iki 4 vai. dieną; va
kare nuo 6:30 iki 8 vai.

Važiuojant Fulton St. 
subway reikia persėsti į 
Franklin viršutinį traukinį 
ir išlipti Park Place stoty. 
Iš ten tik vienas blokas iki 
ligoninės.

(“Laisvės” kolektyvas lin
ki d-gui Jakimavičiui greit 
ir sėkmingai pasveikti. — 
Redakcija)

Pirmadienį “Laisvės’* 
įstaigon užėjo mūsų žino
ma dainininkė Elena Bra
zauskienė su vyru Walte- 
riu. Elenutė norėjo paro
dyti savo sesutei laikraščio 
įstaigą. Jos sesutė Zina1 tik 
prieš dvi savaites atvyko iš 
Lenkijos. Elenutė parsL 
kvietė sesutę ir sesutės stT 
nų Aleką apsigyventi pas 
save.

Viešnia Zina labai puikiai 
atrodo. Ji buvusi Lenkijos 
valstybės artistė, pasižymė
jusi savo gabumu ant te- 
kinukų (roller 
kaip akrobatė, 
ke.

Daug laimės 
sesutei Zinai
Alekui mūsų Jungtinėse 
Valstijose.

skates) ir 
dirbusi cir-

ir sūnėnui

Dienraštis

Smerkia prez. Johnstpn 
ambasadoriaus misiją

Varšuva.
“Trybuna Ludu” smarkiai 
kritikuoja prezidento John- 
sono pasiuntinį Cabot Lod
ge, kuris važinėja po Euro
pą ir ieško daugiau talkos 
karui Pietiniam Vietname. 
Lenkų dienraštis nurodo, 
kad šita pono Lodge misija 
būsianti nesėkminga, nes 
jos tikslas yra pavojingas 
taikai.

SVEIKINA KOMUNISTĘ 
PARTIJA 45 METŲ j 
SUKAKTIES PROGA

Londonas. — Žinių agen
tūra “Reuters” teigia kad 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos vadovybė pri
siuntė Amerikos Komunis
tų partijai pasveikinimą. O 
proga yra ta, kad šiemet 
Amerikinei partijai sukan
ka lygiai 45 metai. Tai la
bai svarbi sukaktis. Vei
kiausia ir kitos komunistų 
partijos pasiųs jai ta proga 
sveikinimus.

New Delhi. — Indijoje 
suareštuota ir įmesta į kat 
Įėjimus 8,000 komuniste* 
kurie vadovavo žmonių pro
testui prieš maisto stoką. 
Teroras prieš žmones tebe- 
tęsiamas.




