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Rugiapiūtė.
Geras derlius.
Mokslas.
Apie tą nedidukę mano 

įspūdžių knygą.
Rašykime trumpai.

Rašo R. Mizara

Lietuvoje šiuo metu vyksta 
rugiapiūtė. Suimami kviečiai, 
rugiai, miežiai, avižos ir ki
tokių kultūrų javai. Daugely
je vietų javų ėmimas atlieka
mas mašinomis, tad greit bai
giasi : mašinos pjauna, kulia, 
ir kaip bematant viskas gata
va.

Rugpiūčio 5 d. Lietuvos ži
nių agentūra ELTA praneša 
iš Varėnos rajono:

“Dainavos” kolūkio laukuo
se, kaip ir visame Varėnos ra
jone, javapjūtė pačiame įkarš
tyje. Suvalyta daugiau kaip 
trečdalis žiemkenčių. . . Vie
toj 30 tonų pagal planą ūkis 
realizavo 170 tonų grūdų...”.

Vadinasi, derlius ten buvo 
puikus!

Varėnos rajonas nusiduoda 
toliausiai į pietus, tai ten ir 
javai greičiau pribręsta. .

Vilniaus “Tiesa” primena:
“Stojamieji egzaminai. Vien 

tik į Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
dieninį skyrių paduota 3„200 
pareiškimų. J Kauno Politech
nikos institutą konkursas ma
žesnis, bet taip pat rimtas. 
Įtemptos dienos dabar ir Vil
niaus bei Šiaulių pedagogi
niuose institutuose, Kauno 
Medicinos institute, Kūno kul
tūros institute, žemės ūkio 
akademijoje, Veterinarijos 
akademijoje. . .”

Tuomet, kai laukuose verda 
žemės ūkio darbai, kai žmo
nės skuba suimti derlių, jau
nimas veržiasi į aukštąsias 
mokyklas — veržiasi tūkstan
čiais. Aišku, ne visi, kurie 
pasiryžo, galės įstoti į univer
sitetą.

Gyvenimas Tarybų Lietuvo
je tikrai įdomus ir didelis!

O “Tiesos” bendradarbis D. 
K. to laikraščio laidoje rug
piūčio 5 d. rašo:

“Amerikos lietuvis, “Lais
vės”’ laikraščio bendradarbis 
Jonas Lazauskas, pasibaigus 
jo viešnagei tėvų žemėje, iš
vyko, didžiuodamasis didžiais 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių pasisekimais, pažanga vi
sose gyvenimo srityse. Ir kiti 
išvykstantys Amerikos lietu
viai šiomis dienomis kalbėjo 
ne tik apie meilę tėvų žemei 
bet ir apie savo pagarbą žmo
nių darbui. Jie teisingai įver
tino respublikos kelio kryptį, 
mūsų kūrybinius tempus.

Tokios kelionės, dažni su
sitikimai praskleidžia melo ir 
šmeižtų uždangą. Objektyvūs 
stebėjimai įtvirtina žmonėse 
tiesą apie Tarybų Lietuvą.

O juk kai 1939 metais 
Amerikos lietuvių darbininkų 
literatūros draugija išleido 
Brukline Rojaus Mizaros kny
gelę “Sovietų Sąjunga penkio
liktais metais” — tą vieną 
pirmųjų platesnių pasakoji
mų apie Tarybų šalį, ją leng
va buvo persekioti, vadinti 
prasimanymais, raudonąja 
propaganda.

Šiandien vis sunkiau paneig
ti daugelio akių matytą tiesą, 

ą širdimis pajustus įspūdžius.”

“Sovietų Sąjunga penkiolik
tais metais” buvo išleista neL<*13 mviaio muvv 1B1V1SVU lit! 

t*.1939, kaip D. K. rašo, o 1932 
metais. Tai, be perdėjimo, 
buvo pirma lietuvių kalba pa- 

•jf rašyta knygelė apie Tarybų 
Sąjungą. Rašiau ją paskubo
mis, kai tik grįžau iš kelio
nės. V. Kapsukas patarė man 
•'nieko neperdėti, vengti tuš-
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Visos šalies jaunimo sąskrydis 
sostinėje Washingtone

Pavojingas Kongreso 
Atstovų Buto žygis

Metai 55-ieji

Prezid. Johnsonas sako, kad 
karo nuostoliai dar nedideli

Rugpiūčio 27-28 dienomis 
Washingtone šaukiamas vi
sos šalies jaunimo sąskry
dis. Sąskrydžio arba suva
žiavimo inici a t o r i a i yra 
jaunimo organizacija W. E. 
B. DuBois Clubs of Ame
rica. Bet prie sušaukimo 
yra prisidėjusios ir kitos 
jaunimo organizacijos, kaip 
tai: Student Non-Violent 
Coordina ting Committee, 
Southern Student Organiz
ing Committee to End the 
War in Vietnam ir kt.

Manoma, kad šį žygį pa
rems ir daugelis kitų jau
nimo organizacijų. Sąskry
džio tikslas: išvystyti vi
sos šalies mastu Amerikos 
jaunimo veikimą už pažan
gą. Dabartiniame suvažia
vime svarbiausias klausi
mas, aišku, siesis su Vietna
mo karu. Iš visos šalies 
kampu suvažiavę jauni 
žmonės išreikš savo nuomo
nę, tars savo žodį. Be to, 
pagal asamblėjos šaukėjų 
pranešimą, jaunimas kels ir

kitus jam labai rūpimus 
klausimus, kaip tai: karas 
prieš skurdą, drafto reika
lai, nedarbas tarp jaunų 
žmonių, rasinė diskrimina
cija ir t. t.

Reikia tikėtis, k a d šis 
mūsų jaunimo žygis ras 
plačiausio pritarimo visoje 
visuomenėje.

Saigonas. — Pietų Viet
namo nuo karo nukentėję 
civiliniai žmonės reikalauja 
iš militarinės vai d žios ir 
amerikiečių atlyginimo. Jau 
esą susidarę daugiau kaip 
6,000 tokiu reikalavimu.' C c

Tokio.—Toks didelis karš
tis čia siautėjo rugpiūčio 6 
d., jog visi pajūriai buvo 
užpildyti žmonėmis, iš ku
riu 72 nuskendo.

Bruselis.—Pasaulinis Žy
dų Kongresas labai susirū
pinęs Vakarų Vokietijoje 
pasirodymu ir augimu na
cizmo.

Washingtonas.— Kongre
so Atstovų Butas didele 
balsų d a u g u m a priėmė 
Amerikos žmonių teisėms 
labai pavojingą bilių. Bilius 
neva taikomas prieš “riau
šes.” Bet jis yra toks, kad 
reakcija gali jį panaudoti 
prieš kiekiveną Amerikos 
žmonių pasijudinimą už ge
resnį gyvenimą. Jeigu šis 
bilius būtų priimtas ir Se
nato, ir taptų įstatymu, tai 
už “riaušių kėlimą ir kurs
tymą” būtų baudžiama pen- 
kerių metų kalėjimu, arba 
$10,000, arba abiem baus
mėmis.

Pagal tą bilių kiekvieną 
demonstraciją už civilines 
teises galėtų valdžia pa-

skelbti “riaušėmis’ ’ir baus
ti jos surengėjus .

Tiesa, biliaus arba suma
nymo autorius William C. 
Cramer sako, kad šis jo 
siūlomas įstatymas būtų 
panaud o j a m a s prieš Ku 
Klūks Klianą ir Nacių Par
tiją, bet tuojau priduria, 
kad jis taipgi yra nukreip
tas prieš “kraštutines gru
pes, veikiančias negrais 
gyventuose rajonuose.”

Niekam nėra jokia 
slaptis, kad Cramerio 
manymo vyriausias tikslas 
yra slopinti judėjimą už ci
vilines teises, prieš rasinę 
diskriminaciją. Jis gali bū
ti panaudotas ir prieš dar
bininku streikus, c

ap-

pa- 
su-

R. Nixonas už dar 
didesnį karo plėtimą
Saigonas. — Čionai keletą 

dienų lankėsi amerikietis 
Richardas Nixonas, vienas 
iš Respublikonų partijos 
lyderių. Išvykdamas jis pa
reiškė, kad jis nemato jo
kios galimybės derybomis 
karą užbaigti ir kad jis sto
ja už dar daugiau Amerikos 
kareivių pristatymą j Pietų 
Vietnamą. Tai yra, Nixo
nas norėtų, kad šis barba
riškas karas būtų daug la
biau išplėstas.

Šiandien Pietų Vietna
me jau turime 287,000 ka
reivių, o numatoma pabai
goje šių metų šitą skaičių 
pakelti iki 400,000. Bet 
Nixonas siūlo,‘kad mūsų 
ginkluotos jėgos būtų pa
keltos iki 500,000.

Už teisę važinėti, 
kur tik žmogus nori

• • I

Valstybės Departamentas 
atsisako atnaujinti paspor- 
tą profesoriui Stati g h t o n 
Lynd. O jo “nusidėjimas” 
tame, kad jis buvo nuvykęs 
į Šiaurės Vietnamą kartu 
su komunistu Apthekeriu. 
Tiesa, jam pasportas būtų 
atnaujintas, jeigu jis sutik
tų pasižadėti, kad ateityje 
nevyks į uždraustus kraš
tus. Bet, žinoma, profe
sorius griežtai atsisako to
kį pažadą duoti.

Prof. Lynd sako, k a d 
Valstybės Departame n t a s 
neturi teisės pasakyti, kur 
amerikietis gali važiuoti, o 
kur negali. Todėl jis per 
advokatus kreipiasi į šalies 
Apeliacijų Teismą prieš 
Valstybės Departa m e n t o 
patvarkymą. Iš to gali iš
sivystyti labai svarbi byla.

Antanas Žmuidzinavičius

Mirė įžymusis dailininkas 
Antanas Žmuidzinavičius

Cairo. — Penki tarybiniai 
laivai atplaukė į Egipto 
sostinę. Tai atsimokėjimas 
už tą draugišką vizitą, ku
rį pereitą menesį Egipto 
kariniai laivai padarė į Se
vastopolio uostą.

čių pagirų.” Nerašiau nieko 
išgalvoto: kiekvienas dalykė
lis buvo pagrįstas faktais. Na, 
o kai praėjo apie dvidešimt 
metų po knygos išleidimo, 
JAV Justicijos departmento 
vadas Brownellis paskelbė ją 
subversyve! ..

Kaip ten bebūtų, knygos 
“Sovietų Sąjunga penkiolik
tais metais” išsiplatino apie 
8,000 egzempliorių.

•

Daug mūsų žmonių šiemet 
lankėsi Lietuvoje. Kurie jų 
bandys rašyti savo kelionės 
įspūdžius, prašome rašyti 
trumpai, nekartoti to, kas bu
vo kitų rašyta, neiti Į smulk
menas, nes tai sunkina žmo
nėms skaitymą. Pagaliau, tu
rime rokuotis ir su vieta laik
raštyje.

Sako, Šiaur. Vietnamas 
gali ilgai atsilaikyti

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų Marininkų Korpu
so vadovybė pravedė tyri
nėjimą, kaip ilgai Šiaurės 
Vietnamas galėtų dabarti
nius nuostolius pakelti. Pri
eita išvados, kad ištisus aš
tuonerius metus jisai gali 
kariauti, kaip dabar ka
riauja.

Netgi, sakoma, jeigu ame
rikinės jėgos Vietname grei
toje ateityje pakiltų iki 
750,000 vyrų, šiaurės Viet
namas galėtų kariauti ir at
silaikyti mažiausia penke
rius metus!

Saigonas. — Čia pribuvo 
Jungtinių Valstijų amba
sadorius Indijoje Chester 
Bowles. Tariasi su dikta
toriumi Ky.

(Kablegrama)
Kaunas, rugp. 9 d.—Šian

dien po sunkios ligos mirė 
Tarybų Sąjungos Liaudies 
Dailininkas, Tarybų Sąjun
gos Dailės Akademijos Na
rys - Korespondentas profe
sorius Antanas Žmuidzina
vičius.

Dailininkas gimė 1876 
metų spalio 31 dieną Seiri
jų miestelyje, vals t i e č i ų 
šeimoje.. Dailę studija
vo Varšuvoje, Paryžiuje. 
Grįžęs į Lietuvą apsigyve
no Vilniuje, čia organizavo 
pirmąsias dailės parodas. 
1922 metais dailininkas bu
vo išvykęs į Jungt. Ameri
kos Valstijas, kur suruošė 
tris dailės parodas.

Žmuidzinavičiaus kūryba 
buvo aukštai įvertinta. 
1946 metais jam suteiktas 
Lietuvos Nusipelniusio Me
no Veikėjo vardas. 1954 
metais jis buvo apdovano
tas Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu. Tais pat me
tais jam suteiktas Lietuvos 
Liaudies Dailininko vardas, 
o 1957 metais — TSRS

Liaudies Dailininko vardas. %
1958 metais Žmuidzinavi 
čius išrenkamas TSRS Dai
lės Akademijos Nariu - Ko
respondentu. 1959 metais 
mūsų Respublikos darbo 
žmonės įžymųjį dailininką 
išrinko Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos deputatu.

Lietuvos vyriausybė nuta
rė Antaną Žmuidzinavičių 
palaidoti valstybės lėšomis.

A. Vaivutskas

Saigonas. — Amerikos 
žvalgyba esanti patyrusi, 
kad nūdien Pietų Vietna
me liaudiečių armija susi
dedanti iš 282,000 vyrų. 
Atrodo, jog tai bus propa
ganda už siuntimą į Viet
namą daugiau Amerikos 
kareivių.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nubaudė Ame
rikos Centrinės Žvalgybos 
Agentūros agentą Gunter 
Laudahn viso amžiaus ka
lėjimu. Teisme Laudahn la
bai verkė.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje antra
dienį prezidentas Johnso
nas plačiai apsistojo prie 
Amerikos nuostolių Vietna
mo kare. Jis griežtai at
metė tą nuomonę, kad Viet
namo karas einąs sunkiai, 
kad Amerikos nuostoliai 
kasdien didėją.

Jis buvo klausiamas, kaip 
tai yra, kad Vietname vis 
daugiau ir daugiau Ameri
kos lėktuvų yra nukertama. 
Pav., per praėjusius sekma
dienį ir pirmadienį netekta 
net 10 lėktuvų. Jie tapo 
nušauti Šiaurės Vietname.

Prezidentas atsakė, k a d 
lėktuvų nuostoliai yra net 
mažesni, negu buvo numa
tyta, kai buvo pradėta bom
barduoti Šiaurės Vietnamą. 
Jis ir Pentagno vadai tikė
josi gerokai didesnių nuo
stolių lėktuvais.

Prezidentui buvo nurody
tas spaudoje pasirodęs pra- davimą — 326 lėktuvus.

nešimas iš Saigono apie pa
čių amerikiečių pravestą 
situacijos studijavimą. Ten 
sakoma, kad padėtis yra to
kia, jog jeigu Jung t i n ė s 
Valstijos ten savo jėgas 
padidintų ir iki 750,000, vis 
tiek nugalėjimui liaudiečių 
reikėtų aštuonerius metus 
kariauti.

Johnsonas tik tiek pasa
kė, kad jis nieko nežinąs 
anie tokį studijavimą ir to
kias išvadas. Bet jis ir ne
užginčijo, kad toks studija
vimas galėjo būti pravestas. 
Jis pažadėjo pasiklausti nas 
apsigynimo sekretorių Mc
Namara, ką jis tuo reikalu 

‘žino.
Tuo tarnu pripažįstama, 

kad jau šiais metais nuo 
sausio 31 d. Jungtinės Vals
tijos Šiaurės Vietname 
prarado 140 lėktuvų, o per 
visa Š. Vietnamo bombar- <

Smarkiai nukentėjęs 
JAV armijos dalinys
Saigonas. — Pripažįsta

ma, -kad vienas Amerikos 
armijos dalinys, susidedan
tis iš apie 200 vyrų, pralai
mėjo mūšį prieš liaudie- 
čius ir labai skaudžiai nu
kentėjo. Nors skaičiai ne
skelbiami, bet pripažįsta
ma, kad “nuostoliai yra di
deli.” Spėjama, kad apie 
10% dalinys turėjo užmuš
tų ir apie 15% sužeistų.

Mūšis buvo labai aštrus. 
Kai amerikiečiams pagaliau 
pribuvo pagalba, liaudiečiai 
pasitraukė. Jų nuostoliai 
nežinomi.

Šimto milijoną dolerių 
kreditas Brazilijai

Rio de Janeiro. — Tarp 
Brazilijos ir Tarybų Sąjun-' 
gos tapo pasirašyta preky
binė sutartis. Pagal ją Ta
rybų Sąjunga suteikia Bra
zilijai kredito už 100 mili
jonų dolerių. Tai aštuone- 
rių metų keturių procentų 
naskola. Už ja braziliečiai 
žada iš Tarybų Sąjungos 
pirktis daugiausia visokios 
mašinerijos.

Hiroshima, Japonija. — 
Šio miesto valdžia oficia
liai padeda japonietėms 
merginoms nuotraukų pa
galba susirasti vyrus tarp 
japoniečių Havajuose.

Bogota. — Colombijos 11- 
uoju prezidentu įvesdintas 
ekonomistas dr. Carlos Lle- 
ras Restropo. Jis skaitosi 
dideliu Jungtinių Valstijų 
bičiuliu.

Kanada susirūpinusi
Ottawa. — Kanados vy

riausybė esanti susirūpinu
si pranešimu iš Kambodžos, 
kad Amerikos lėktuvai mė
tė bombas ant vieno jos kai
mo ir užmušė civilinių žmo
nių. Ji tokį susirūpinimą 
esanti pasiuntusi Jungtinių 
Valstijų valdžiai.

Tuo tarpu Kambodža sa
vo protestą pasiuntė Jung
tinėms Tautoms. Bet iš 
Washington© dar nesigirdi 
jokio atsiliepimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Amerikos 

bomberiai bombardavo kai
mą už apie 80 mylių nuo 
Saigono. Rezultatas: 15 ci
vilinių žmonių užmušta, o 
182 sužeisti. Didelė daugu
ma šio baisaus žygio aukų 
yra moterys ir vaikai. Tą 
pripažįsta Amerikos milita- 
rinė vadovybė.

Du laivo įgulos nariai už
mušti, o keletas sužeista.

Cape Kennedy, Fla.—Tre
čiadienį tapo paleistas į erd
vę satelitas, kuris stengsis 
pasiekti Mėnulį ir paskui 
skrieti apie jį. Skriedamas 
apie Mėnulį, satelitas darys 
jo nuotraukas.

Saigonas. — A m er i k o s 
krašto sargyba pastebėjo 
įlankoje laivą ir iš kranto 
baterijų pradėjo į jį šaudy
ti. Bet tuoj paaiškėjo, jog 
tai yra Amerikos laivas.

Cairo, Egiptas. — Tary
binių laivu komanda sako, 
kad Amerikos lėktuvai per
sekiojo laivus, kai jie plau
kė j Egiptą, čia atplaukė 
penki tarybiniai laivai 
draugiškam vizitui.
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Čikagoje
KAI PRIEŠ KURĮ LAIKĄ į Čikagą atvyko dvasi

ninkas Lutheris Kingas, jis pasakė: mes čia pradėsime 
kovą už tai, kad Čikaga būtų “atviras miestas.”

Ką reiškia frazė “atviras miestas”? Tai reiškia, kad 
Čikagoje žmonės, nežiūrint jų tautybės, ar spalvos, galėtų 
pirktis gyvenamuosius namus ten, kur jie nori. Tai, 
žinoma, visų pirmiausia reiškia negrams užtikrinimą 
laisvės išeiti iš gheto.

Kai kurie pradėjo juoktis iš Kingo pasakymo. “Ko
kio tu atviro miesto čia nori?” klausinėjo žmonės, “Va
žiuok į Afriką.”

Net ir Čikagos miesto majoras Daley iš pat pra
džių, netiesiogiai, Kingą apkaltino turėjusį blogus tiks
lus.

M’es, prisipažinsime, Kingo nuvykimą j Čikagą ėmė
me labai rimtai. Mums atrodė, kad Čikaga tai nėra 
toks miestas, kaip, sakysime, Niujorkas, kur jau seniai 
yra pravesti įstatymai, kad bet koks žmogus gali pirktis 
namus bet kurioje Niujorko miesto dalyje arba rajone. 
Žinoma, įstatymai liekasi įstatymais, o gyvenimas eina 
savo keliu: pas mus, Niujorke, taip pat ne visur negras 
gali įeiti, ne visur gali nusipirkti namą ir gyventi. Bet 
čia jau kitas reikalas.

Čikagoje namų pirkėjai ir pardavėjai—real estate 
biznieriai—yra sudarę bendrą frontą neparduoti neg
rams namų tam tikrose baltųjų apgyventose vietose bei 
rajonuose. Negras gali daryti visa, ką jis tik nori, į tam 
tikrus miesto rajonus jis gyventi kojos neįkels. O kiek 
leista įstatymų, kiek padaryta teismų sprendimų! Ir 
visi, rodėsi, buvo padaryti, kad miestai būtų atviri, kad 
kiekvienas žmogus, nežiūrint jo spalvos, turėtų teisę 
gyventi ten, kur nori.

..IR ŠTAI KINGAS ATVYKO į Čikagą padėti neg
rams, kovoti už tai, kad Čikaga būtų padaryta atviru 
mieštu. Kingo vadovaujami žmonės atsisako fizinės 
kovos. Jie pasyviškai bando pasiekti savo tikslą. Jie 
malda bando paveikt tuos, kurie galvoja nežmoniškai, 
kurie eina prieš įstaymus, prieš JAV teismų patvarky
mus.

Negrai ruošė pasyvias eisenas. Susiorganizuoja į 
keleto šimtų būrį ir žygiuoja tan ar kitan rajonam Nu
žygiavę, sustoja ties real-estate (nejudomos prekybos 
biznierių) ofisais ir meldžiasi, prašydami dievo, kad jis 
apšviestų jiems protą, kad jie sutiktų parduoti namus 
ir negrams—tuose rajonuose, kur gyvena baltieji.

Bet kas gi toliau? Kaip baltieji sutiko negrus su 
jų poteriais, maldomis? Pasitiko su akmenimis, su ply
tomis, su lazdomis rankose ir mušė nekviestus svečius, 
poteriau to jus, kaip tik galėjo žiauriausiai. Baltųjų go- 
vėdos buvo organizuotos iš anksto. Jos degino negrų 
automobilius, vertė į pelenus kas tik pakliuvo po ranka.

Ir, nelaimė, kad tokie dalykai vyko net ir lietuvių 
apgyventame rajone—Marquette Parke. Tiesa, ten gy
vena ne tik vieni lietuviai; ten gyvena ir lenkų, ir airių, 
ir vokiečių. Daugumoje jie katalikai. Ir jie imdamiesi 
tokių priemonių prieš negrus, palaužė visokius savo 
bažnyčios prisakymus!

JAU NET IR MENŠEVIKŲ “Naujienos” neiškentė 
nepadavusios šiokio tokio vaizdo iš to baisaus, nežmo
niško įvykio. Mes čia ir paduosime skaitytojui dalį to 
aprašymo, tilpusio “Naujienose” š. m. rugpiūčio mėm 
8 d. Prašome paskaityti:

“Liepos 31 d. surengta demonstracija buvo siaubin
ga. Daugumoje demonstrantai atvyko į Marquette Par
ką automobiliais. Kai jie, palikę automobilius, pradėjo 
žygiuoti, tai susirinkusi minia jų automobilius ėmė 
daužyti, deginti ir vartalioti. Porą jų net į lagūną įstū
mė. Apskaičiuojama, kad nukentėjo apie 50 automobi- 
lių.

Demonstrantų vadai (ypač dr. King) kaltino po
liciją, kad ji nepasirūpinusi suteikti tinkamą apsaugą.

Penktadienį surengta demonstracija tokią apsaugą 
tūrėjo. Iš viso dalyvavo apie 700 demonstrantų, o poli
cininkų, kaip apskaičiuojama, buvo gal 1,000 ar dau
giau.

Ir vis dėlto demonstrantų ta policininkų armija ne
pajėgė apsaugoti, kai įtūžusi minia (vieni apskaičiuoja, 
jog toji minia susidėjo iš 5,000 asmenų, o kiti teigia, jog 
galėjo būti 7,000 su viršum) pradėjo j demonstrantus 
mėtyti akmenis, plytgalius, butelius, kiaušinius,—žodžiu, 
kas tik pateko į rankas. Nukentėjo ir pats demonstra
cijos vadas dr. King: kai jis išlipo iš automobilio, tai 
kažkas iš minios paleido akmenį, kuris pataikė jam j 

. gąlvą. Dr. King nuo to smūgio apsvaigo ir ant vieno 
kelio suklupo. Tačiau po kurio laiko jis atsipeikėjo ir 
tęsė vadovavimą demonstracijai.
.%. Policija turėjo, kaip sakoma, pilnas rankas, steng
damosi sulaikyti įtūžusią minią, iš kurios tarpo nesi
liovė zvimbę akmenys ir buteliai, taikomi demonstran
tams. Kliuvo ne tik demonstrantams, bet ir keliems

MIKE GOLD RAŠO 
AUTOBIOGRAFIJĄ

Įžymusis pažangus ame
rikiečių rašytojas ir publi
cistas Mike Gold aną dieną 
parašė laikraščio “Worke- 
rio” redakcijai, kad jis per 
kokius metus nieko jam 
neberašys. Kodėl? Todėl, 
kad rašąs savo autobiogra
fiją; parašymui užims apie 
metus laiko ar daugiau.

Mike Gold per metų eilę 
buvo ‘“Workerio” bendra- 
darbis-kolumnistas. Jis su 
šeima gyvena San Francis- 
ce, Cal. Šiuo metu rašyto
jas yra apie 79 metų am
žiaus.

MIEŽELAIČIO “ŽMO
GUS” TARYBINIAME 
BALETE

Kaip žinia, poetas Eduar
das Mieželaitis sukūrė po
etinį veikalą “Žmogus”, už 
kurį jis buvo apdovanotas 
Leninine premija. “Žmo
gus” buvo išverstas į dau
gelį kalbų. Pagaliau vienas 
Leningrado kompozitorius, 
pasitaręs su kitais įžymiais 
muzikais ir baleto veikė
jais, nutarė “Žmogų” su
kurti balete. Taip ir buvo 
padaryta.

Ir ką jūs manote! “žmo
gus” jau yra teatre per
duodamas publikai plasti
kiniu menu — šokiais, ba
letu. Skaitome šių metų 
12-ajame “švyturio” nume
ryje: '

Ir štai mus pasiekė žinia 
apie baleto “žmogus” prem
jerą įžymiame' Leningrado 
operos ir baleto teatre. Sku
bame, dar menka; tęįsivaiž- 
duodami, kaip atrodys mums 
gerai pažįstamas “žmogus” 
tokioje neįprastoje aplinkoje. 
Susipažįstame su statytojais, 
pabuvo j ame Rosi gatvėje 
(puikus XIX amžiaus neokla-, 
sicizmo architektūrinis pa
minklas), kur įsikūrusi plačiai 
žinoma Vaganavos vardo ba
leto mokykla ir kur vyksta pa
skutinės “žmogaus” repetici
jos... Pagaliau vakare teatre 
nekantriai laukiam uždangos 
pakylant... Gęsta šviesos, tilsta 
puošni senovinė salė, prabyla 
negirdėta muzika, ima judėti 
medžio graviūros.. .

Pirmoji novelė: “Žmogaus 
gimimas”.

Raudoname, žaižaruojančia
me fone sukasi tuščia žemė. 
Šiame nykiame judėjime jun
tama kažkokia paslėpta jėga, 
atrodo, gebanti prasiveržti 
kaip galingas vulkanas... Ir 
štai įvyksta: gimsta žemės ste
buklas—Žmogus (baleto solis
tas V. Budarinas). Jo pirmie
ji žingsniai nedrąsūs, pana
šūs į laukinio žvėries sėlini- 
mą, tučiau, būtent, jam lem
ta pažinti, nugalėti ir per
tvarkyti šią besisukančią že
mę. .. O prasidėjo nuo ak
mens kirvuko, lanko ir strė
lės, nuo ugnies, kurią įskėlė 
galingasai žaibas (RTFSR 
nusipelniusi artistė T. Le- 
gat) ...

Antroji novelė: “Meilė”.
Įvyko antrasis žemėje ste

buklas — gimė meilė (RTFSR 
nusipelniusi artistė N. Maka
rova). žmogus pajunta jos 
artėjimą. Ir štai ji — nepa
kartojama, įvairi, liūdna, vė
javaikiška, aistringa.

policininkams (skelbiama, jog septyni policininkai buvo 
sužeisti). Visą laiką policija tampėsi su paaugliais, ku
rie gal labiausiai pasižymėjo pnldami demonstrantus. 
Areštuotų buvo nemažas skaičius.

Kai riaušės pasibaigė, tai dr. King pareiškė, jog 
jis niekad savo gyvenime nematęs tiek neapykantos, kaip 
penktadienio vaakre Marquette Parko apylinkėje. Esą, 
nebuvę tokios neapykantos net pietinėse valstijose, kur 
jam teko vadovauti demonstracijoms.”

Ar gi tai ne baisu? Ar gi ne baisu, kai tokie da
lykai vyksta tokioje Čikagoje?

Bet apie tai teks pakalbėti dar ne vieną kartą.

Trečioji novelė: “Duona”.
“Aš turiu dvi rankas. Ir 

abi atiduodu jums, arimai, už 
vaisių, už gausų”, — sako 
žmogus. Jis eina tarp pakilu
sių javų, renka varpas į dide
lį pėdą ir neša kaip brangiau
sią relikviją žmonėms. . .

Ketvirtoji novelė: “Kova 
su Tamsa”.

Kartą ant žemės, tarytum 
Čiurlionio negandos paukštis, 
nusileido Tamsa (RTFSR 
liaudies artistė A. Osipenko). 
Ir prasidėjo didi kova tarp 
žmogaus ir Tamsos. Ir vyko 
ji ilgą laiką,, kol į žemę vėl 
atėjo Saulė.. .

Penktoji novelė: “Žmogaus 
monologas”.

Po darbų, nusilpo kūnas, 
nusviro rankos, bet mintis ne
paliauja dirbusi, nepaliauja 
šokus savo nenuilstantį šokį 
—• tą žmogaus visų impulsų 
ir polėkių perpetuum mobile...

šeštoji novelė: “Gyvenimo 
apotezė”.

žemė dainuoja himną žmo
gui, kuris stovi “gražus, tvir
tas, aukštas, petingas — til
tas nuo žemės iki pačios sau
lės”. ..

KAIP MEZGASI 
KULTŪRINIAI RYŠIAI

Lietuvoje rašytojų savait
raštyje “Literatūra ir Me
nas” (liepos 30 d. laidoje) 
skaitome:

Vilniaus Dailės muziejuje 
atidaryta vyresniosios kartos 
lietuvių tapytojo Viktoro Viz
girdos, šiuo metu gyvenančio 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, kūrinių paroda.

Trijose muziejaus salėse ek
sponuojama daugiau kaip 90 
portretų, peizažų ir natiur
mortų, saugojamų Vilniaus 
Dailės ir Kauno M. K. Čiur
lionio v. muziejų fonduose, o 
taip pat V. Vizgirdos darbai, 
gauti iš privačių kolekcijų.

Muziejuje taip pat atidary
ta lenkų dailininko K. švai- 
nausko grafikos darbų paro
da. ’ Dailininkas K. Švainaus- 
kas yra kilęs iš Lietuvos, stu
dijavo dailę Kaune ir Vilniu
je. Šiuo metų jis aktyviai da
lyvauja Lenkijos dailės gyve
nime, rengia parodas šalyje 
ir užsienyje.

AR DODD BUS 
BAUSTAS?

Conn, valstijos senatorius 
Thomas Dodd pagarsėjo 
savo reakcionieriškumu, 
hitlerininkams pataikavi
mu ir “lietuviškų veiksnių 
šefavimu.” Taip buvo pir
miau. Bet ilgainiui išėjo 
aikštėn dar vienas dalykas: 
jo buvusieji darbininkai su
teikė spaudai žinių, ikad 
Dodd yra suktas, neteisin
gas finansuose, kad jis už 
pinigus gynė Vakarų Vo
kietijos kapitalą JAV, kad 
jis naudojo suktus būdus 
pralobti.

Skandalas taip išbujojo, 
kad viena senato komisija 
pradėjo jį tyrinėti ir jo bu
vusius raštinės vedėjus 
klausinėti kaip liudininkus. 
Paaiškėjo baisių dalykų. 
Bet tai kol kas Doddo ne- 
parbloškė. Paskaitykime, 
ką tuo reikalu rašo pašali
nė žinių agentūra (jos dar
buotojas Niujorke A. Dru- 
žininas) APN:

Atrodė kad Dodo byloj ne
liko neaiškių puslapių. Sena
torius galutinai buvo demas

kuotas. Tačiau tik taip atro
dė.

Thomas Dodas komisijos po
sėdyje pareikalavo žodžio ir 
kategoriškai atmetė visus jam 
pateiktus kaltinimus, neap
sunkindamas savęs ir nepa
neigdamas net akivaizdžių 
faktų.

Dar daugiau, sugautas nu
sikaltimo vietoje, šis politikas 
perėjo į puolimą prieš komi
sijos narius.

Netgi daugelis apžvalginin
kų, seniai įpratusių prie Va
šingtono politikos virtuvės pa
pročių ir iki šiol atlaidžiai 
žiūrėjusių į Dodo bylą, buvo 
nustebinti jo įžulumu. Ir 
spauda buvo priversta nuro
dyti tuos, kurie remia Dodą. 
Pasirodo, senatorius turi pla
čius ryšius vyriausybinėse sfe
rose.

Daug triukšmo sukėlusią 
Dodo kelionę į Vakarų Vo
kietiją Bonos agento Kleino 
reikalais sankcionavo ne kas 
kitas, o JAV viceprezidentas 
Hemfris.

Paaiškėjo, kad toliau knai- 
siojantis Dodo byloje, jį gali 
peraugti į tokį milžinišką 
skandalą, kuris vargu ar pa
liktų nesutepęs aukščiausių 
Vašingtono veikėjų.

Kada ir kaip ši byla baig
sis, nieks tikrai negali pa
sakyti. Matyt, “tyrinėto
jai” bijosi ją giliau judinti, 
kadangi ji labai juoda, ne
švari, o Dodd — “garbin
gas vyras”. ,

DEJUOJA 
PRANCIŠKONAI

Brooklyno pranciškonų 
laikraštis aną dieną rašė:

“Rugpiūčio 2 iš Bostono 
išvyko ekskursija į Lietu
vą. Ekskursijoje dalyvauja 
10 senyvo amžiaus moterų 
iš So. Bostono...”

“Darbininkas” apverkia šį 
įvykį. Girdi tai “pinigų 
mėtymas”, nes ką gi jos ten 
Lietuvoje pamatys — Vil
nių ir Druskininkus. O t, /jei 
tos dešimt moterų būtų 
atidavusios savo pinigus 
pranciškonams “dievui ant 
garbės”, tai “Darbininkas” 
būtų pasitenkinęs!

Iš tikrųjų, jeigu iš vieno 
So. Bostono viena diena iš
vyko Lietuvon dešimt lie
tuvių moterų, tai, reikia 
skaityti—daug, ir tai nelei
džia “vaduotojams” ramiai 
miegoti.

Klausimas “Darbinin
kui”: tai ko verti “veiks
nių” nutarimai, kad nieks 
nevažiuotų Lietuvon savo 
giminių aplankyti?.. Kaip 
matome, visas Clevelando 
konferencijos rezoliucijas 
rudis ant uodegos nusinešė.

Apie termitus
Termitai panašūs į skruz

dėles. Jie ir gyvena šeimo
mis, kaip bitės ir skruzdėlės. 
Žinoma, ne visi lygūs savo 
dydžiu ir išvaizda, nes pa
saulyje yra virš 2,000 ter
mitų rūšių.

Jungtinėse Valstijose vei
siasi apie 50 rūšių termi
tų. Per metus jie padaro 
apie du bilijonus dolerių 
nuostolių — suėsdami namų 
balkius, sienas, net rakan
dus..

Kur saulė kaitina, tose 
namo dalyse termitų nebus, 
bet kur drėgmė laikosi, ten 
jiems gera vieta. Jeigu 
anksti’ pavasarį, saulėtoje 
dienoje, pradeda skrajoti 
sparnu o t o s “skruzdėlės,” 
tai reikia šaukti termitų 
naikintojus. Termitai suė
da balkius, kad net lubos 
įkrinta. . Termitų suėstas 
balkis atrodo čielas, bet jis 
netvirtas, lengvas, kaip 
šiaudų kūlys, ir neturi at
sparumo.

Rugpiūčio 6 dieną prie 
Nepriklausomybės svetai
nės įvyko taikos demon
stracija, dalyvavo virš še
šių šimtų, pasakyta kalbų, 
primenant Hirošimos tra
gediją. Karo rėmėjų maža 
grupė su paniekinančiais 
šūkiais norėjo sukelti sui
rutę, bet policija neprileido, 
areštų neįvyko.

Tą pačią dieną Women 
Strike For Peace suruošė 
kitą demonstraciją prie 
miesto rotušės Camdene,— 
pasibaigė ramiai.

Draugai Ramanauskai 
praneša, kad jų ūkyje Sel
lersville j rugsėjo 4 d. įvyks 
paskutmis vasaros užbaigi
mui padengimas su banke
tu prisiminimui Ramanaus
kienės brolio Kačiulio mir
ties. Teko girdėti Rama
nauskienės pasakojimą apie 
jos brolio persekiojimą, ka
lėjimuose laikymą Smeto
nos valdymo laikais, kas 
palaužė jo sveikatą. Įdo
mus prisiminimas, ir būtų 
gerai, kad draugė Rama
nauskienė parašytų į spau
dą, o gal ji pasakys susi
rinkusiems apie savo bro
lio tragišką mirtį?

Visi kviečiami rugpiūčio 
21 dieną į mainierių pikni
ką “Laisvės” paramai Mar- 
tishin Grove, Mahanoy Ci
ty. Jie aplanko artimus ir 
tolesnius mūsų parengimus, 
tad paremkime jų gražų 
tikslą.

Miesto paskirta komisija 
suradimui būdų sutaupyti 
miesto išlaidas paskelbė sa
vo raportą. Patariama at
leisti 2,800 darbininkų, kad 
sutaupytų 20 milijonų dole
rių. Miesto administracija 
priešinga.

Einstein ligoninė pakėlė 
registruotom slaugėm al
gas nuo $3.60 iki $4.28 va
landai.

Purex kompanijos, Bris
tol, Pa., darbininkų strei
kas pasibaigė. Lokalo val
dyba pasirašė kontraktą 
su pakėlimu algų, senatvės 
pensija, Blue Cross apmo
kėjimu. Streikas tęsėsi nuo 
kovo 31 d. Sutartis dve
jiems metams.

Iron Workers lokalo 502 
valdyba pasirašė su kom
panija dvejų metų kon
traktą, pakeliant 26 centus 
valandai. Valandos mokes
tis $3.06.

Philadelphiečiai korespon
dentai nutilo, vasaros karš
čiai gal paveikė. Pregresas 
neparašo vietos žinučių ir 
jau seniai nesimato spaudo
je jo straipsnelių. Ir prisi
bijau, kad jo sveikata ne- 
pakryptų į blogąją pusę. 
Toliau gyvendamas, tikrų 
žinių neturiu.

Južintiškis taipgi gražių 
žinučių parašo, bet vasarą 
nutilo. Gaila, kad taip 
įvyksta.

Norisi priminti, kad ir 
Naujosios Anglijos koloni
jų korespondencijų mažai 
matosi. Buvo laikai, kad 
Lawrencio žinutės dažnai 
tilpdavo. Bet mirus veikė
jam, rašė jam, pranešimai 
dingo. Verti pagarbos Mon
tello, Worcesterio ir Bos
tono draugai, kurie netyli.

Gaila, kad Camdeno LLD 
133 kuopa nutilo, draugam 
Pranaičiui ir Bekampiui 
persikėlus gyventi į Penn- 

sylvanijos valstiją. Sunkus 
susisiekimas su New Jer- ? 
sey. Kuopa turi arti dvi
dešimt narių. Neapleiskite 
M

Liepos 31 d. mirė Alfon- 
sas Jurskis. Tą pačią die
na mirė Alfonsas Klevecka.

Rugpiūčio 2 d. mirė Jo
seph Budenkaitis. Liepos Į 
24 d. mirė James Danevi-4 
čius ir Stanley Maslauskas, 
26 d. mirė Julius Kairis 
(Turkovich). ♦

Pilietis .

Waterbury, Conn.
LLD kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
21 d., 11:30 popiet, 103 sve
tainėje. Jis yra labai svar
bus mums visiems, todėl pa
sistenkite visi dalyvauti. 
Turime svarbių dalykų ap
tarti.

Bus finansinė ataskaita iš 
Oakvillėj įvykusio parengi
mo, yra laiškų aptarti, taip 
pat turėsime nom i n u o t i 
kandidatus į LLD Centro 
Komitetą. Būtų nemalonu, 
jeigu mažai susirinktų. No
minacijos ir rinkimai būna 
kas 2 metai, mes irgi pri
valome apie tai rimtai pa
galvoti.

Po pasitarimų pasivaišin
sime kavute. v?

Mūsų bendras su drau- Į 
gaiš oakvilliečiais parengi
mas davė geras pasekmes. 
Nors tą naktį lijo ir ryt- # 
metis buvo ūkanotas ir, be 
to, dar kitų srovių buvo net 
trys parengimai, bet mes 
turėjome žmonių daugiau 
negu tikėtasi.

Pasirodė, kad mes turime 
gerų"; pritarėjų, kurie su
pranta, kad mūsų pastan
gos neina veltui: mes sten- > 
giamės palaikyti savo spau
dą, kuri suteikia mums 
teisingas žinias ir apšvietą; 
mes išlaikome organizaciją, 
kuri suteikia mums gerų < 
knygų ir žurnalą “Švie
są”— už tokį mažą mokestį ’ 
gauname brangų žinojimo 
lobį. C

Dabar vėl ruošiamės 
prie parengimo spaudos 
naudai. Įvyks rugsėjo 18-tą 
dieną pas mūsų gerą drau
gą Vaitonį jo sodyboje, 25 
Roosevelt Dr., Waterbury. 
Pietūs bus duodami 1 vai., 
todėl šeimininkės negamin
kite pietų namie, atsiveski
te savo šeimas ir pažįsta
mus pas mus. Mes turėsi
me užtektinai maisto ir vi
sus pavaišinsime. Šis mūsų 
atvirame ore parengimas 
bus paskutinis — tai atsi- ; 
sveikinsime su miela vasa- ’ 
rele. Čia dar bus proga 
pasigrožėti gražiąja gamta, - 
pasimatyti su senais drau
gais ir susipažinti su nau
jais.

Vietą surasti nepainu, tai 
bus nurodyta vėliau.

Iki pasimatymo!
Klem. Yenkeliūniene

■------------------------ '<

Karo laivynas prieš 
Tarybų Sąjungą

NATO stato specialius 
karo laivus Vakarų Vokie
tijai, kurie skiriami veiki- z 
mui Baltijos jūroje.

Tai daugumoje nedideli, 
po 2,000 ir 2,500 tonų įtal- 
pos laivai, bet labai stipriai ' 
ginkluoti, daugumoje rake
tomis.

Daugumą tų laivų stato 
Jungtinių Valstijų laivų 
statyklose. <
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Dr. A. Petriką

Apie krikščioniškąjį kalendorių
Apie krikščioniškąjį kalend] šiųjų kėlėsi 14 dienų pas- T T • 1 • v • • • « « * -a •Kilus bet kokiam ginčui 
tarp tikybininko ir agnos
tiko ar ateisto ir pastara
jam pareiškus, kad istori
nio Kristaus niekad nebu
vo; kad Kristus, tai teolo
gų sukurta legenda, fikci
ja; kad tokių Kristų yra 
turėjusios ir pagonių reli
gijos — krikščionybės apo
logetas tuoj paklaus: o ko
dėl visas pasaulis skaito 
metus nuo Kristaus gimi
mo? Jeigu jo nebūtų bu
vę, tai nei krikščioniškojo 
kalendoriaus nebūtų!

Pirmiausiai reikia pasa
kyti, kad t. v. “krikščioniš
kasis” kalendorius neVh nuo 
amžių; kad palyginti, jis nė
ra jau taip nė senas, kaip 
daugelis mano; kad jis yra 
įvestas popiežiaus Griga
liaus XIII tik 1582 metais. 
Krikščionybė tuo metu bu
vo politiniai labai galinga, 
popiežiaus žodis daug reiš
kė, jam lenkėsi pasaulio 
valdovai. Ir tai, nežiūrint 
didelės popiežiaus įtakos, 
Grigaliaus kalendorius įsi
gyveno labai lėtai. Pradžio
je jis buvo priimtas vien 
“tikybiniuose aktuose,” gi 
valstybės reikaluose jis ne
buvo vartojamas gana ilgai. 
Rusiia ji priėmė 17 00 m., 
Anglija dar vėliau—1751 m. 
Senovės Lietuvos oficialūs 
raštai buvo datuojami in
diktais: penkiolikos metų 
periodais nuo Romos mies
to įkūrimo, etc.

Dar ir dabar ne visi pri
pažįsta Grigaliaus kalendo
rių: žydai skaičiuoja metus 
tariamai nuo pasaulio su
kūrimo (bibline prasme), 
mahometonai nuo Mahome
to bėgimo iš Mekos į Me
siną, kinai metus skaito sa
vaip; graikai nuo didžio
sios olimpiados, senovės ro
mėnai tai nuo Romos įkū
rimo, tai nuo imperatorių 
Augusto ar Nerono laikų; 
rytinė Romos imperijos da
lis, vadinama Bizantija 
I s t a m b u lis, etc.), skaitė 
metus indiktais ir pan. 
Taigi šie 1966 mūsų eros 
(viešpaties — Anno Domi
ni) metai būtų sulyg žydų 
kalendoriaus 4776 m., ma
hometonų 13 3 4 m., kinų 
4663 m., graikų 2 7 4 2 m., 
romėnų 2719 m. ir pan.

Ir pirmoji kalendorinių 
metų diena ne visur buvo 
ta pati: kai kurios tautos 
metus pradėdavo skaityti 
nuo vieno mėnesio, antro
sios nuo kito. Pav., žydai 
skaitė metų pradžią nuo 
pirmosios pavasarinės mė- 
nulio pilnaties, Bizantija 
nuo rugsėjo 1-mos, Pran
cūzija pradėdavo savo me
tus skaičiuoti nuo velykinio 
penktadienio. Anglija, iki 
XVIII amž., metų pradžią 
skaitė nuo kovo 25 d., Vo
kietija nuo gruodžio 25 d., 
carinė Rusija nuo rugsėjo 
1-mos dienos ir t. t. Gri
galinio kalendoriaus metai 
prasideda su sausio mėn. 1 
diena.

Rusai, iki 1917 m. revo
liucijos, krikščioniškojo ka
lendoriaus pilnai nesilaikė. 
Visi jų oficialūs dokumen
tai žymimi dviem datom: 
senuoju ir naujuoju stilium. 
Tarp pirmojo ir antrojo 
buvo 14-kos dienų tarpas. 
Dar ir dabar krikščionių 
pravoslovų (stači a t i k i ų ) 
bažnyčia kai kuriose slavų 
šalyse laikosi senojo kalen
doriaus. Kitaip sakant, ta- 
riaihasis pravoslavų Kris
tus gimė, mirė ir iš mirų-

kiau, negu katalikų Kris
tus! Katalikai italai savo 
Kristų prisikelia prieš Ve
lykas penktadienio vakarą, 
šeštadieni jie jau kelia ves
tuves, šoka, ulioja, dainuo
ja, linksminasi. Gi lietuviai, 
lenkai, airiai ir kiti katali
kai priešvelykinį šeštadienį 
laiko maldos bei liūdesio 
diena.

Sulyg Miko ir kepurė!
Iki 325 m. krikščionys 

velykas šventė kartu su 
žydais — kovo 25- d. Nuo 
to laiko — pavasarinės mė
nulio atmainos nusako 
krikščionims velykų dieną 
(pirmąjį sekmadieni pilno 
mėnulio po kovo 21 dienos). 
Ta pati painiavo ir su ka
lėdom. Tik 336-354 m. krikš
čionys pripažino gruodžio 
25 dieną tariamojo Kris
taus gimimo diena, t. y. — 
nradėjo švęsti kallėdas. 
Kad kalėdos buvo pripažin
tos krikščioniu švente gana 
vėlai ir kad jos vra pago
nių skolinvs, tai šiuo metu 
jau pripažįsta ir katalikų 
bažnyčios vadai. Pav.. pran
ciškonų ordino leidžiamas 
laikraštis “Darbini n k a s ” 
(Brukline) 1959 m. savo ka
lėdinėje laidoje rašė:

“Mėnuo ir diena, kada 
Kristus gimė, tebelieka ne
žinomi — visai negalima 
nustatyti. Nėra tam jokių 
aplinkybių ir daviniu. Da
bartinė Kris taus gimimo 
šventė gruodžio 25 d. pra
dėta švęsti tiktai 336 me
tais po Kristaus gimimo 
Romoje. Remtasi ne kokiu 
padavimu, bet tuo, kad Ro
moje buvo švenčiama seno
li pagoniškoji ‘Nenugalimos 
Saulės’ (Sol Invictus) šven
tė. Saulė vėl gręžiasi, die
na ilgėja. Romėnai tai 
šventė krykštavimu ir 
džiaugsmu.” Kiek žemiau ir 
trijų karalių mitą tasai pats 
katalikų leidinys numas- 
kuoja: “Nėra taip pat įro
dyta, kad trys karaliai at
vyko Jėzaus lankyti tais pa
čiais metais, kai jisai gimė. 
Erodas Didysis ligi trijų 
karalių apsilankymo nieko 
nežinojo, kad Betlėiuje gi
mė tasai, kuris valdys Iz
raeli. Manoma, kad galėjo 
praeiti anie pusantrų metų, 
kol trys karaliai atvyko.”

Matote? Šitai skelbia ne 
koks “bedievių” laikraštis, 
bet katalikų, nors ir labai 
pavėluotai. Bet—geriau vė
liau, negu niekad, sako pa
tarlė. Manau, kad tie pa
tys katalikų vadai dabar 
turėtų rausti iš gėdos, kad 
jie 1,600 metų melavo apie 
Jėzaus gimimą Betlėjaus 
“prakartėlė je,” piemenų bei 
karalių lankymą, nepapras
tos žvaigždės pasirodymą 
ir pan. Reiškia, kad gruo
džio mėnesį laikomas ad
ventas, rarotos, bernelių mi
šios ir visokia kita mistinė 
akrobatika — tai buvo iš-

misiąs, lengvatikiams akių 
dūmimas, jų mulkinimas bei 
išnaudojimas!

Grigaliaus kalendorius, 
sumanytas krikšči o n y b ė s 
prestižui kelti, tuo metu bu
vo pažangus gestas. Jis da
linai suvienodino dokumen
tų datavimą ir palengvino 
jų rekordavimą, nors istori
nio pagrindo jis neturi dau
giau, kaip senasis žydų ka
lendorius, pradėtas būk tai 
“nuo pasaulio sukūrimo.” 
Ir viena ir kita neva “is
torinė” kontencija yra tik 
legenda bei aliuzija.

Grigaliaus kalendorius, 
tiesą pasakius, nebuvo jo 
(Grigaliaus) ar jo patarėjų 
originalus išradimas; ši są
voka buvo iškelta 1,000 me
tų anksčiau. Tokį kalendo
rių jau siūlė pasauliui VI 
amž. vienas gudrus R'omos 
vienuolis Dionizas Exigu- 
us, pramintas Dionizu Ma
žuoju. Jisai teigė, jog rei
kia įvesti visiems privalo
mą kalendorių, kurio metai 
prasidėtų-nuo “Kristaus gi
mimo.” Bet kad tokio as
mens niekad nėra buvę, tad 
niekas nežinojo nė jo gim
tadienio. Jokioje istorijoje 
nėra įrodyta. Dėl to Dio
nizas nustatė, jog tariam- 
sis Kristus turėjo gimti 
šeštadienį, gruodžio 25 d., 
753 m. nuo Romos įkūrimo. 
Jis tik nesugalvojo valan
dos, kurią jo dievulis gimė 
ir kiek svarų svėrė! Sancta 
simlicitus...

Ir šis grigalinis kalen
dorius, galima tikrinti, ne
bus amžinas. Prancūzai, jų 
Didžiosios Revoliucijos įta
koje, jau buvo įvedę naują 
kalendorių, pradėję metus 
skaičiuoti nuo respublikos 
paskelbimo — 1792 m. rug
sėjo 23 dienos. Tačiau Na
poleono Bonaparto asmeny
je įsigalėjusi buržuazija su 
popiežium susitaikė ir grį
žo prie grigalinio kalendo
riaus. Tarybų Sąjunga ga
li įvesti savo kalendorių, 
pradėti metus skaičiuoti 
nuo 1917 metų proletarinės 
revoliucijos: JAV, krikš
čioniškajai įtakai sumažė
jus, gali pradėti metus 
skaičiuoti nuo nepriklauso
mybė eros. t. y.—nuo 1776 
metu; Kinija nuo respubli
kos įvedimo ir pan. Kalen
doriaus sąvoka nėra abso

liuti, nekintanti idėja, bet 
•reliatyvi, galinti kisti.

Jei kas kalendoriaus klau
simais domisi, gali rasti me
džiagos LLD 1932 m. iš
leistoje d-ro St. Matulaičio 
knygoje “Religija ir jos so- 
cialė reikšmė,” t. II, ir en
ciklopedijose bei kitose Is
torijos klausimus gvilde
nančiose knygose.

Trentone kilo skundai, 
kad mirusiems ankšta vie
ta daroma dar ankštesne, 
vieton 9 pėdų, duobės iška
samos tik 7 pėdų.

Ketvirčiui amžiaus praėjus
Ankstyvą birželio 

vos sužėravus aušrai, 
vuotos Hitlerio gaujos per
žengė tarybinę sieną. Tai 
buvo lygiai prieš ketvirtį 
amžiaus. Mes gerai prisi
mename tą dieną, nes hit
lerinio “tūkstantmečio rei
cho” įžiebtas karas parei
kalavo iš mūsų liaudies ne
suskaičiuojamų aukų. Bet 
ar prisimena tą dieną tie, 
kurie, karinio tvaiko pa
gauti, vykdė fiurerio įsaky
mą ir kuriems pasisekė gy
viems išnešti kailį? Ar pri
simena tą dieną tie vokie
čiai, kurių karštos galvos 
prie Reino krantų vėl šau
kia perdalyti Europos že
mėlapį?

Savaime suprantama, be
veik pusė dabartinių Vokie
tijos Federatyvinės Respu
blikos gyventojų negali pri
siminti 1941 metų birželio 
22-osios dėl paprastos prie
žasties — arba jų nebuvo 
pasaulyje, arba jie buvo vi
sai kūdikiai. Ir charkterin- 
ga, kad būtent ši jaunoji 
VFR karta aiškiau suvokia 
Bonos revanšo politikos 
pragaištingumą, aktyviau 
pasisako prieš mėginimus 
nasukti atgal istorijos ra
tą.

Na, o kaip kita, vyresnio
ji gyventojų karta, kurios 
didesnė dalis ne tik pritarė, 
bet ir betarpiškai dalyvavo 
i gyvendinant nusikalstamą 
Hitlerio politiką? Ar jie su
prato savo praeitį, ir kokia 
jų pažiūra į dabartį?

Korespondento darbas ne 
kartą vertė mane susidur
ti su darbininkais ir tar
nautojais, valdininkais ir 
namų šeimininkėmis, vieš
bučių ir dirbtuvių savinin
kais. Kalba greit nukryp
davo i politiką, karo ir tai
kos klausimus. Susidarė įs
pūdis, kad didesnė dalis pa
prastų VFR vokiečių neno
ri karo.

Tačiau i vakarus nuo El
bės yra ir “nepataisomų”. 
Jų ne tiek daug, bet jų ran
kose valdžia. Visų pirma 
tai buvę Hitlerio valdinin
kai ir generolai, tapę Bo
nos valstybės valdininkais 
ir generolais. Antra, tai tie, 
kurie pelnėsi iš hitlerinio 
karo, o dabar pelnosi iš 
ginklavimosi varžybų. Pa
galiau tie, kuriuos Bonos 
valstybinė 
d o ja savo 
dinėdama 
šūkiais ir

sar-

mašina panau- 
tikslams, angau- 

demagogiškais 
akindama revan

šistiniu tvaiku. Tai, taip
sakant, revanšizmo armijos 
eiliniai.

Neseniai man teko maty
ti vieną šios ‘“armijos” bū
rių. Didžiausioje Vakarų 
Vokietijos sostinės aikštėje 
susirinko žmonės, kuriems 
buvo skiepijama, kad “teisė 
ir teisingumas” reikalauja 
sugrąžinti sritis į rytus nuo 
Oderio ir Neisės. Ir tūks
tančių balsų “hail” nuaidė
jo virš įsikarščiavusios mi
nios, kai oratorius pareiš

Kadras iš naujo lietuviško kinofilmo “Eglėžalčių karalienė.” (M. Baranausko*nuotr.)

už

pa- 
da- 

val-

kė, kad Poznanė ir Vrocla
vas — “seni vokiečių mies
tai”. Kai grupė studentų 
su plakatais mėgino įrody
ti revanšistams, kad jie 
klysta, į darbą buvo paleis
ti kumščiai ir lazdos.

O juk šie žmonės gerai 
prisimena 1941 metų birže
lio 22-ąją. Juk didesnė jų 
dalis žygiavo “nach Osten” 
— į Rytus. Liūdna tai, kad 
daugelis pamiršo kitą svar
bią datą — 1945 metų ge
gužės devintąją, kai šis žy
gis pasibaigė. O būtent šios 
dienos jiems nereikėtų 
miršti.

Nereikėtų šios datos 
miršti ir tiems, kurie 
bar stovi Bonoje prie
džios vairo. Kaip galima 
suderinti raginimus išsau
goti taiką su reikalavimais 
duoti atominį ginklą, ragi
nimą gerinti santykius su 
Rytų kaimynais su reikala
vimais atiduoti dalį jų že
mės? Kas patikės “taikio
mis” Bonos deklaracijomis, 
jeigu jose teigiama kad 
“Vokietija ir toliau egzis
tuoja 1937 metų gruodžio 
31 dienos ribose”? Pasaulio 
tautos, ir visų pirma tary
binė liaudis, gerai prisime
na istorines datas. Jie ne
pamiršo nei tų, kurie prieš 
25 metus pradėjo nusikals
tamą agresiją, nei to, kuo 
ta agresija pasibaigė.

Hartford, Conn.
Laisvės choras laiko pa

mokas per visą vasarą, mo
kosi naujų dainų, kad ga
lėtų geriau pasirodyti, kur 
būna užkviestas.

Į praėjusią pamoką buvo 
atėjusi visų mylima daini
ninkė Elena Brazauskienė 
dainuoti. Prašome, prašome 
į mūsų chorą dainuoti kar
tu ir geros kloties abiem 
su Walteriu mūsų apylinkėj 
gyventi daug metų. Mūsų 
visų geriausi jums linkėji
mai.

S. Barison jau pasveiko 
ir dirba po pusę dienos, bet 
gydytojas jam įsakė būti 
savo sveikatos sargyboje, 
dar negali dainuoti. Linki
me pilnai sustiprėti, kad ir 
vėl dainuotum kaip lig šiol 
per daugelį metų.

Laisvės choras važiuoja į 
Worcesterį rugpiūčio 21 d., 
i Spaudos pikniką. Busas 
išeis 12:30 pietų laiku. Kas 
norėtų su mumis važiuoti, 
kreipkitės prie L. Žemaitie
nės, ji tvarko važiuotę. Vie
tos gal dar yra. Kaip vi-, 
sada, busas išvažiuos nuo 
157 Hungerford St.

Baltimore, Md.
Aleksandras Yanavich, 

gyvenęs 827 Hollins St., mi
rė liepos 31 University li
goninėje. Palaidotas laisvai 
rugpiūčio 4 d., Loudon ka
pinėse.

Buvo “Laisvės” skaityto
jas ir kartais aukodavo 
“Laisvei” stambesnę auką. 
Dalyvaudavo progresyviš- 
kuose parengimuose. Buvo 
pavienis. Kai kas sako, kad 
jis turėjo giminiu Ameri
koje. Bet nepaliko jokio 
testamento, tai jo turtą pa
siėmė miestas.

Mirties priežastis—širdies 
priepuolis. J. J. S.

Atlantic City skundžiasi 
daugėjimu nusikaltėlių 
veiksmų. Jie įvyksta po 2,- 
300 su virš per 100 tūkstan
čių gyventojų. >

St. Petersburg, Fla.
Iš atsiminimų apie Feodorą 

šaliapiną
1920 metais, baigiantis 

vasaros laikui, aš ir Vincas 
Krasnitskas gyvenome New 
Britain, Conn. Matome iš 
apgarsinimų, k a d pasauli
niai garsus dainininkas F. 
Šaliapinas duos koncertą 
New Britain, Conn. Ka
dangi mudu, pasak V. Kras- 
nitsko, esame irgi “bliovi- 
kai,” atsiprašau, daininin
kai, tai būtinai norime jį 
išgirsti. Didokas keblumas 
pasidaro tame, kad pripuo
la trečiadienio 8-a valanda 
vakare, darbadienis. Bet ne
išsemiamos energijos jau
nystė viską nugali...

Ir štai, dar 10 minučių 
iki 8-os, mes jau esame di
džiausioje New Britaino 
auditorijoje. Atsisėdame to
lokai nuo estrados. Dešimt 
minučių trumpas laikotar
pis, bet toks didelis nervų 
įtempimas, kad, rodos, jau 
10 valandų kaip laukiame.

Pagaliau 62 metų amžiaus 
F. Šaliapinas bėgte išbėga 
i estradą. Griausmingas ir 
ilgas publikos plo j i m a s . 
Pradeda dainuoti. Jo 
balsas didelis, apvalus, 
skambus, balsastygės lyg 
smuiko. Balso valdymas 
neaprašomai lankstus, lyg 
tai būtų basso iš nežinomos 
planetos.

Programoje buvo tik 8 
dainos, bet ovacijos buvo 
tokios didelės ir ilgos, kad 
pridėjo dar 8 dainas. Ir 
kiekvienoje dainoje skirtin
gas “aktinimas.” Kai kurie 
dainininkai sakydavo, kad 
nereikia jokio judėjimo, kai 
solo dainuoji, nes koncer
tas yra aukštos kokybės 
dailė. Nei aš, nei V. Kras
nitskas nesame matę bei j 
girdėję geresni aktorių dai
nininką už Šaliapiną. Taip, 
kad ant kiekvieno žodžio ne 
tik kad skirtinga veido iš
raišką, bet ir fiziniai jude
siai buvo atliekami labai 
suprantama forma. Daini
ninkas kariška daina paro
do, kaip kareivis užsideda 
šautuvą ant peties, maršuoja 
link fronto, sueina ant dur
tuvų ir drebančiomis ran
komis nuduria žmogų, iš- 
traūkia kraujuotą durtuvą, 
su pasigailėjimu nušluosto 
kraują nuo durtuvo, ir taip 
dramatiškai užbaigia dainą.

Tik vienas F. Šaliapinas 
taip gerai galėjo atlikti.

Dainuodamas “Placha,” 
Šaliapinas taip natūrališkai 
nusijuokė, kad visa publika 
kartu nusikvatojo.

Mums atrodė, kad iš 16 
sudainuotų dainų geriausiai 
buvo sudainuota “Volga I korespondentas praneša iš 
Boatman.” Pradėjo dainuo
ti vos girdimu balsu, ir 
palaipsniui jo balsas keitė
si, darėsi apvalesnis, skam
besnis ir didesnis, kad, ro
dos, jauti, kaip žmonės, sun
kiai traukdami valtį, jau 
prisiartino. Ir tuomet dai
nininkas taip galingai palei
džia savo balsą, kad 
šiurpas per visą kūną 
eina, o paskui ir vėl 
lapsniui jo balsas eina 
žyn ir tolyn, užbaigdamas 
plonu, aukštu, vos girdimu 
balsu, taip, kad jei musė 
zirztų, ir tai būtų girdėtis 

Ovacijos ilgiausios, net 
kol pradeda kitą dainą dai
nuoti. Jau paskutinė dai
na, bet publika nesiskirsto, 
griausmingi aplodismentai 
reikalauja dar daugiau.
Bet, matomai, šaliapinas 
jau buvo pailsęs ir daugiau 
nedainavo.

Kiek vėliau girdėjom dai-

Chester, Pa.
V. L. Pašalpinio Klubo 

pusmetiniame susirinkime 
paaiškėjo, kad šiemet yra 
mirę 9 lietuviai, paskiausias 
Alex Žukauskas, 74 metų 
amžiaus. Mūsų mažos ko
lonijos mirimų skaičius la
bai didelis.

Klubas finansiškai stovi 
neblogai. Bet senoji karta 
paseno ir jau mažai kas be
liko, nėra kas draugijose 
dirbtų. Už tai senosios kar
tos draugijoms sunku pasi
laikyti, nors mes viską da
rome joms išsaugoti — sy
kiu su senąja karta ir mū
sų draugijos pran y k s t a . 
Mūsų jaunuoliai, daugumo
je, yra susituokę su kitų 
tautybių jaunuoliais. Miš
rus jaunimas ištautėjo, ne- 
bepaiso mūsų senių paliki
mo, išskiriant pinigiškąjį.

Mūsų naujienos
Vasara — atostogų lai

kas, visi važiuoja šen ir ten 
atsivėsinti. W. Dudoniai 
išvažiavo į Kanadą pas gi
mines pasisvečiuoti porai 
savaičių šaltesniame krašte 
ir pasigėrėti Kanados gam
tos grožiu.

Balys Platukas išvažiavo 
(su rugpiūčio didele grupe) 
i Tarybų Lietuvą, aplanky
ti savo seną motinėlę, bro
lius ir seseles, kuriu jis tu
ri daug, taipgi ir kitus gi
mines. Jis taipgi domisi 
pamatyti, kaip mūsų tau
tiečiai stato 
pagerinimus 
gerovei.

Mūsų visų
ten, kur mes gimėm ir au
gom. Visi trokštame ten 
sugrįžti ir pamatyti savo 
artimuosius, pasnausti jų 
ranką, pasikalbėti apie ju 
ir savo gyvenimą, parvežti 

i atgal Amerikon igytas nau
jas žinias. Miela papasa
koti apie tą momentą, kurį 
mes tain sunkiai pergyve
nome, kai tie mūsų tautie
čiai priėmė mus su meile 
ir atvira širdimi, vaišino, 
narodė, ka jie padarė sa
vomis rankomis visos lietu
viu tautos ir savo vaikų gė
riui.

Išvykusių jų laukiame su
grįžtant su naujomis žinio
mis.

Teko sužinoti per “Lais
ve.” kad mainieriai rengia 
dideli pikniką Martishin 
Grove. Shenandoah - Maha- 
nov Citv apylinkėje. Taigi 
nhiladelphiečiai ir iš apy
linkės mūsų tautiečiai turė
tu iu darbą paremti, atsi
lankyti į jų parengimą.

A. Lipčius

tuos 
visos

širdis

didelius 
tautos

traukia

Paryžius. — Prancūzas

Šiaurės Vietnamo, kad per 
bombardavimą žibalo san
dėlių prie Hanojaus buvo 
užmušta civilinių žmonių.

net 
per- 
pa- 

ma-

Londonas. — Anglijos fi
losofas Russellis atsisako 
atvykti į New Yorką ir da- 
Ivvauti rengiamuose prezi
dentui Johnsonui pagerbti 
pietuose. Jis skaito prezi
dentą “karo kriminalistu.”

nuojant pasaulinius daini
ninkus — tenorą Benjamin 
Giglio, baritoną Tito Ruf- 
fo ir basso Ezzio Pinza — 
visi jie buvę Metropolitan 
Operos dainininkai, bet su
lyginus su F. šaliapinu, at
rodytų, kad visi jie tik ką 
bepradedą mokytis dainuo
ti.

Jau prabėgo 46 metai, bet 
taip aiškiai visa tai prisi
menu.

J. Judzentas
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Romualdas Granauskas

TALISMANAS
Kaip Palanga tapo PALANGA

Jis dažnai išriedėdavo ant vieškelio— 
tas geltonas vaikiškas sviedinukas. Iš 
kiemo ji vydavusi linksmi dviejų ber
niūkščių balsai. Bet papurgalviai nieka
da nebėgdavo ant kelio. Sustodavo ir 
laukdavo, kol pro šalį prariaumos ma
šinos, kol ant griovio žolės nusės šiltos 
ir kvepiančios dulkės. Tada vienas iš 
jų—tas, kuris buvo didesnis ir drąses
nis, — pirštų kaltukais išstypčiodavo į 
priekį, pakeldavo sviedinuką nuo žemės, 
prispausdavo jį prie krūtinės ir iš visų 
jėgų dumdavo atgal, pas brolį....

O kartais jiedu ištisomis valandomis 
stypsodavo varteliuose, sukišę tarp sta
tinių savo strazdanotas nosis. Ten, už 
kabinų stiklų, sėdėjo tikri šoferiai. Di
delėmis rankomis jie sukiojo vairus, ir 
greiti mašinų ratai nešė juos tolyn, pla
čiais vieškeliais, pro nematytus kaimus, 
per aukštus tiltus, į baltus ir žydrus 
kaip svajonė miestus... Šoferiai nepa
sukdavo į juos -galvos, gal tik dirstelė
davo, kaip visuomet dirsteli vien tik šo
feriai. Jie niekada neturėdavo laiko 
sustoti. Jie važiavo, važiavo, važiavo...

Berniūkščių akyse pasirodydavo nuo
skaudos ašaros, ir jie kiūtindavo nuo 
vartelių šalin, susikibę rankomis, nešini C Z w Z

vieninteliu savo sviedinuku.
Tik viena karta, viena karteli, o tai4 * z C- v

buvo tą sekmadienio rytą, kai jų kiemo 
vyšnios buvo baltos nuo voratinklių,—• 
tik ką vieną rytą ties varteliais suspiegė 
stabdžiai, ir pakvipo karšta guma. Po 
dideliais ratais gulėjo tas mažytis, ką 
tik pariedėjęs sviedinukas. Kaip viš
čiukas — toks bejėgis ir geltonas.

Durelės atsidarė piktai ir staigiai. 
Išlindo ūsai, o po jais burna, jau pra
žiota keiksmui.

—Pasiimkit žaislą... murziai, —; pa
sakė.

Abu šoko po mašina, Lįšdami atgal, 
viršugalviais atsitrenkė į kažkokias ge
ležis. Bet neverkė: Tada mašina nuva
žiavo.

O per tas kelias akimirkas jie viską 
pastebėjo. Jie' buvo pastabūs, tie du 
maži berniūkščiai. Jie pamatė ir rūš
kanus antakius, ir baltus smilkinius, to
kius baltus, kaip jų kiemo vyšnios tą 
rudenį, ir dar akis, bet tokias akis, kad 
abu nėmaž neišsigando ir šoko po ma
šina paimti sviedinuko.

—Tu murzis, tu murzis!..—plėšomas 
neapsakomo džiaugsmo, brolis šokinėjo 
ant vienos kojos, korėsi į vyšnią, mėtė 
sviedinuką ant stogo.

—Ir tu murzis, ir tu!..
Jiedu įsiminė tos mašinos ūžesį. Jų 

klausa išskirdavo jį pro lietaus teškėji
mą, pro vėjo lėksmą. Užtekdavo vienam 
suklusti ir tik šūktelti: — “Mūsų šofe-• 
ris” — ir abu puldavo ant kelio. Viskas 
lėkdavo į šalį: žaislai, knygutės, sąsiu
viniai.

Paskui viskas įvyko staigiai, kaip 
klyksmas. Tik įstrigo akysna baltas lie
muo to beržo, kur augo anapus griovio, 
siaubas brolio veide ir kraujo srovelė , 
smilkiniuose, kurie buvo kaip jų kiemo 
vyšnios tą rudenį.

Ir tas geltonas sviedinukas, dar tebe
riedantis skersai kelią...

Stypso jau pagriovyje, iškėlęs ranką.

Pro šalį lėkė ir lėkė mašinos. Šoferiai 
skubėjo. Jie juk visada skuba. Jie ve
žė naujajam plentui žvyrą. Galėjai 
prašyti, galėjai rėkti pavymui pykčio ir 
įtūžio kupinus žodžius. Jie vis tiek ne
būtų girdėję.

Pagaliau mašina sustojo. Už vairo 
sėdėjo augalotas, gražus vaikinas. Man 
net pasirodė, kad aš jau esu jį kažkur 
matęs. Bet aš nieko negalėjau prisimin
ti. Gal iš tikrųjų jis man pažįstamas, o 
gal tai tik vienas iš daugelio tų jaunų, 
šoferiškų veidų, nupūstų vėjo ir saulės 
nudegintų, ties kuriais visada ilgėliau 
sustoja atsitiktinio keleivio žvilgsnis.

Posūkiuose mašina lėkė kaip pasiutu
si, o tiesiame kelyje aš vos spėjau skai
čiuoti telefono stulpus.

—Apsivers i kada,—pastebėjau.
—Neapsi versiu,—pasakė jis įsitikinęs. 

—Mane velniška laimė lydi.
Ir parodė akimis į kažkokį niekutį pa

kabinėtą ant siūlo. Šoferiai dažžnai pa
sikabina tokius niekučius: lėlę, beždžio- 
nytę, zuikutį. Aš visada manydavau, 
kad jie—prietaringi žmonės. O tie vai
kiški žaislai—-tai jų talismanai. Jie sau
go juos nuo staigaus molėto posūkio, 
nuo audrų ir vėjų ilgame kelyje, nuo 
paskutinio klyksmo po sunkiais ratais...

O čia kabojo sviedinukas. Jis šokinėjo 
priešais ir linksmai daužėsi į stiklą.

Aš žiūrėjau į jį, akis išplėtęs. Sviedi
nukas buvo geltonas. .

Ne, aš negalėjau apsirinkti. Jis tikrai 
buvo geltonas...

Dabar aš žinau, kokie jie, tie šofe
riai. Jie neturi talismanų. Svajonė iš
lydi juos į kelią, o greiti mašinų ratai 
nuneša juos tolyn, pro nematytus kai
mus, per aukštus tiltus, į baltus ir žyd
rus kaip vaikystė miestus...

Kauno autobusų stotyje 
(A. Sutkaus nuotr.)

ĮSIKLAUSIUS Į ŠIRDIES PLAKIMĄ
Kukčioja:, rodos, per naktį, 
Geidei dingti, išnykti, prasmegti, 
Nuo ašarų, rodos, pavargai, 

Išsekai, 
Sunykai...

Ir staiga, visiems miegant palatoj, 
Plakimą širdies išgirdai;
Jos dūžių klausytis suskato 
Iškamuoti ligos sąnariai

Taip ilgai, 
Taip seniai.

Ji plaka! Ji stuksi! Ji dunksi ritmingai! 
Pulsuoja veržli ir stipri atkakliai...
Nors kūnas apglebo, apilso, aptingo, — 
Jį žadina smūgiai, skambą taip tiksliai, 

Sutelktai, 
Nuolatai.

Jei tu nevilty ir išdrįstum norėti, 
Kad liautųsi plasdėti ir nutiltų visai,— 
Vis vien jinai plaktų — tegu ir iš lėto, 
Ausyse tau skambėtų jos dūžių garsai, 

Jos aidai 
Pratisai.

Po ašarų srauto tau darosi gera, 
Kai palatoj vidurnaktį įsiklausai 
Į savo gyvybės šaltinį nemarų
Ir jauti, kaip jis liepsną tau gyslomis 

varo...
Tu žinai, tu žinai—greit pasveiksi visai, 
Tavy gaudžia nubudę gyventi balsai 

Pakiliai
Lyg šaukliai.
J. Subata

GLUOSNIO ŠAKELE VAZOJE
Atneški iš šalčio, kur vėjai dar pučia, 

Gluosnio šakučių,
Pamerki į žvilgančią, švytinčią vazą,

• Išpuoštą, gražią ,
Raštais vitražo.

Ir gluosnio šakelės minkštučiais kačiukais 
Lyg baltas pūkas

Ant židinio atbrailos sprogsta ir skečias,— 
Puokštelės pačios 
Skleidžiasi plačios.

Lauke baltą mišką dar smaugia speigas 
Iltis įsmeigęs,

O būstinėj tavo—balsai gegužio 
Skamba ir ūžia 
Lyg varpo dūžiai.

J. Subata

Dabar, kai visais keliais 
keleliais į mūsų žavųjį ku
rortą traukia saulės ir smė
lio ištroškę poilsiautojai, 
kai jūros tiltas lūžta nuo 
Palangos svečių masės — 
pats laikas atsigręžti į 
miestelio, jo vardo istoriją 
ir pasižiūrėti, kaip Palan
ga tapo Palanga.

Tenai, kur šiandien įsi
kūrusi Palanga, žavingasis 
Baltijos kurortas, žmones, 
archeologų nuomone, jau 
gyveno neolito laikotarpiu 
— IV-II tūkstant m e t y j e 
prieš mūsų erą.

Estas H. Morą ir švedas 
B. Nermanas teigia, kad 
mūsų eros pradžioje Palan
ga jau palaikė prekybinius 
ryšius su Romos imperija.

Vokietis F. Bungė rašo, 
kad XV amžiaus dokumen
te aptikęs žinią, jog 1161 
metais danų karalius Val
demaras I užėmęs Palangos 
pilį. O mūsų istorikas B. 
Dundulis teigia, kad Biru
tės kalnas galįs būti XIII 
amžiuje Palangoje buvusios 
tvirtovės pylimo liekana.

Kurį laiką Palanga pri
klausė kryžiuočių ordinui. 
Po Žalgirio mūšio kryžiuo
čių galybė sumažėjo. Jie 
1427 metais galutinai pa
sitraukė iš Palangos.

Vokiečių kronikos mini, 
kad nuo 1466 metų Palan
goje veikęs uostas. Jį 1701 
metais užvertė švedai, pra
šomi palangiškių konkuren
tų—Rygos pirklių.

Palanga, atsidūrusi Rusi
jos imperijos valdose, pate
ko į privačių < asmenų ran
kas. Palangos dvarą ir pa
jūrį 1824 metais iš gene
rolo K. Niesolovskio už 171 
sidabro rublį ir 88 kapei
kas nupirko grafas M. Tiš
kevičius.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Palanga priklausė Lat
vijai. Tik 1921 metų kovo 
31 dieną ji buvo grąžinta 
Lietuvai.

Kaunietis gydytojas J. 
Šurkus 1964 metais para
šė kandidatinę disertaciją 
“Palangos kurortas ir jo 
reikšmė, gydant sergančius 
hipertonine liga.” Jis ma
no, kad ta aplinkybė, jog 
švedai XVIII amžiaus pra- 
d ž i o j e užvertė Palangos 
uostą, iš dalies sudarė są
lygas Palangos kurortui 
augti. Turtingi žmonės vis 
daugiau ėmė važiuoti į gin
tarinį pajūrį, norėdami pa
ilsėti ir pasigydyti. Kar
tais į Palangą vasarai sve
čių atvažiuodavo net iš už
sienio. 1824 metais Palan
goje vasarojo Adomas Mic
kevičius, genialusis lenkų 
poetas, nuoširdžiai apdai
navęs Lietuvos gamtos 
grožį ir praeitį.

Nuo 1848 metų iki 1897- 
ųjų buvusioje balotoje vie
toje buvo užsodintas lyros 
kompozicijos 70.32 hektaro 
parkas. Jį išplanavo ar
chitektas E. Andre. XIX 
amžiaus pabaigoje ant vie
nos parko smėlio kopos pa
gal F. Švechteno projektą 
buvo pastatyti pseudorene- 
sansinio stiliaus rūmai, ku
liuose dabar įsikūręs Gin
taro muziejus.

Literatūroje papr a s t a i 
nurodoma, kad Palanga ku
rortu laikoma nuo 1860 me
tų. Oficialiai Palangos ku
rortas veikia tik nuo 1909 
metų rugpiūčio 12 dienos,
kai grafas F, Tiškevičius 
Palangai suteikė kurorto 
teises ir už mokestį leido 
naudotis parku, mišku bei 
pajūri.Uo _ (

Lietuvoje atkūrus Tary
bų valdžią, Palangos kuror
tas ėmė sparčiai augti ir 
klestėti. Dabar kasmet ja
me poilsiauja dešimtys 
tūkstančių vasarotojų. Pa
langos kurortą jau pažįsta 
visa šalis.

Ne vienam, atvykusiam į 
gintarinį pajūrį, kyla klau
simas: ką reiškia vietovar
dis PALANGA?

Šiauriniame Palangos pa
kraštyje stūkso medžiais 
apaugęs Naglio kalnas, pro 
kurį dar neseniai į Baltiją 
tekėjo Ašaralio upokšnis. 
Palangiškiai apie šį kalną 
ir upokšnį pasakoja įdomių 
padavimų.

Sako, gilioje senovėje, 
ten, kur dabar kūpso Nag
lio kalnas, nuo priešų kar
do kritęs narsus kuršių 
didvyris Naglis. Dėl vyro 
mirties nepaprastai liūdė
jusi gražuolė jo žmona, 
vardu Plauše (kituose pa
davimuose Naglio žmona 
vadinama N e r i n g a arba 
Brukšva). Ji savo ranko
mis vyrui supylusi aukštą 
kapą, kurio viršūnėje pa
sodinusi septynias pušaites. 
Nelaimingoji Plauše ilgai 
ašaromis laisčiusi Naglio 
kapą. Nuo jos ašarų į ry
tus nuo Naglio kalno atsi
radęs ežerėlis, žmonių pa
vadintas Ežeraliu, iš kurio 
į jūrą ėmęs tekėti šaltiniuo
tas upelis, gavęs Ąšaralip 
vardą. O pievos aplink 
Ežeralį buvo pavadintos 
Riaušės pievomis.

Maždaug prieš dešimt 
metų vietoje Ašaralio išves
tas dvišakis kanalas. Riau
šės pievos nusausintos. Tik 
juodalksniai, vasarą teikią 
pavėsį poilsiautojų palapi
nėms, primena, jog čia ne
seniai būta patilžusių pie
vų.

Kadaise prie šių pievų 
įsikūrę pirmieji gyventojai. 
Jie savo gyvenvietę pava
dino PALANGA. Dar ir 
šiandien palangiškiai šiau
rinę miesto dalį, esančią 
prie Plaušės pievų, tebeva
dina SENĄJA PALANGA.

Pabandykime išsiaiškinti, 
kodėl pajūrio gyventojai 
taip pavadino savo kaimą.

Kalbininkai yra nustatę, 
jog baltų gentys iš vanden
vardžių pasidarydavo vieto
vardžius. Iš žodžio upė gi
mė vietovardžiai Upyna, 
Upytė, iš vilnis — Vilnia 
(upė), Naujoji Vilnia (mies
tas) iš palios — Užpaliai ir 
. t.

Ir vietovardis PALANGA 
yra pasidarytas iš bendri- 
n i o daiktavardžio, kurio 
šaknis yra pal.

šokių vakaras Vilniaus profesinių sąjun gų kultūros rūmuose (L. Ruikio nuotrauka)

Dabartinėje lietuvių kal
boje tebėra išlikę nemaža 
žodžių, kurie turi šaknį pal, 
būtent: palios, palčia, pal
tis, painė, palvė. Visi jie 
beveik tą pat reiškia: nu
sekusio ežero vieta, liūnas, 
balota lyguma.

Plačiai pagarsėjusios yra 
Žuvinto palios, gulbių ir ki
tų laukinių paukščių kara
lystė. Gal kiek mažiau ži
noma Kuršių nerijos palvė 
—-drėgna lyguma į pietus 
nuo Juodkrantės, įsiterpusi 
tarp didžiųjų kopų gūbrio 
ir apsauginės kopą virtinės.

Šie baltiški žodžiai turi 
giminių senosiose indoeu
ropiečių kalbose: senovės 
graikų kalba palos—dumb
las, stovintis vanduo, lotynų 
kalba palus — liūnas, pelkė.

Yra bendrinis daiktavar
dis pelkė, kurio šaknis pel-.

Lietuvoje yra nemaža 
vietovardžiu, kilusių iš 
bendrinių daiktava r d ž i ų , 
turinčių šaknis pal- ir pel-, 
pavyzdžiui: Palčiabalė (ba
lota pieva Kapsuko rajone), 
Paltis (balota pieva Telšių 
rajone), Palanga (Baltijos 
pajūrio kurortas), Pelanga 
(gyvenvietė netoli Užven
čio), Pelesa (Merkio inta
kas), Pelyša (Šventosios in
takas) ir kt.

Įdomu, kad Polocko (se
niau — Polotsk) miestas, 
stovįs ant Po 1 o t ė s upės, 
Dauguvos intako, kranto, 
yra Palangos giminaitis, 
nes Polotę baltai ? vadina 
Palte.

žodžio Palanga priesaga 
-anga yra kuršiška. Tą prie
sagą turi ir upėvardis Al- 
anga. ir pajūrio prūsų na- 
tangų žemė Nat-anga.
Taigi vietovardis PALAN

GA sietinas su bendriniais 
diktavardžiais, kurie reiš
kia drėgną lygumą.

K. Papečkys

Mažai amerikiečių 
skaito knygas

Gallopo įstaiga apklausi
nėj o virš 7,000 Jungtinių 
Valstijų viešųjų bibliotekų 
apie knygų skaitymą.

Kaip G. N. Ray skelbia, 
tai rezultatai yra tokie : 
12% JAV gyventojų per
skaito 80 % visų imamų iš 
bibliotekų knygų, daugumo
je pasakų.

38 procentai perskaito 
2o procentų kitų knygų. 
Gi pusė amerikiečių neima 
jokių knygų iš bibliotekų. 
Žinoma, dalis, jų skaito sa
vas knygas, bet tai mažas 
nuošimtis.

BALTIMORE, MD.
Dar keletas žinučių iš 

mūsų veikimo
Vietos LLD 25 kp. tai 

centras, kur kuopiasi visi 
planai, po tam darbai.

Mūsų gabi “Laisvės’' a- 
gentė J. Stanienė pranešė, 
jog visi “Laisvės” skaityto
jai atsinaujina prenumera
tas. Mirtis A. Janavičiaus 
sumažino vienu skaitytoju.

Birželio 19 d. “Laisvės” 
naudai piknikas davė ge
ras pasekmes. Imant pub
likos skaičių, kai kurie net 
stebėjosi pelningu esant.

Nutarta paaukoti 25 dol. 
iš iždo “Vilnis” laikraščiui, 
nes tai mūsų reikalas.

Gaila draugo Antano Ma
tulio, paliesto tokio skau
daus likimo. Nutarta nors 
per atvirutę pareikšti už
uojautos žodis.

Bet dar kas naujo pla
nuojama? Tai šį kartą su
rengti pikniką išimtinai 
draugų vyrų spėkomis. Ka
dangi per daugelį metų pa
rengimuose didelę dalį 
darbo atlieka moterys, to
dėl šis parengimas rugsėjo 
11 d. pas draugus K. P. 
Kuprius bus surengtas iš
imtinai tik vyrų. O mes, 
draugės moterys, privalo
me rūpintis, kad sutraukus 
daugiau publikos, — pada
rius parengimą sėkminges
nių, nes tai draugų vyrų 
pirmoji pastanga. Jei ne
nusisektų, jų ūpas žymiai 
nupultų.

Todėl nors moraliai pa
gelbėkime draugams dar
be. Kp. Korespondentė

Išdruskinimas jūrų 
vandens

Kuboje, Guantanamo įlan- 
koje. Jungtinės Valstijos 
yra įsitaisę savo karo lai
vyno ir marinų bazę. Pir
miau bazė naudojosi prėsku 
vandeniu iš Kubos, bet 1964 
metais JAV įrengė fabriką 
išsūrinimui (išdruskinimui) 
jūrinio vandens, kad “ne
priklausytų nuo Kubos.”

Žinoma, išdrusk i n i m a s 
jūrų vandens brangiau at
sieina, kaip jo pirkimas 
Kuboje. Vien fabriko pa
statymui ir įrengimui išlei
do $357,000,000. Dabar 
fabrikas per dieną išdrus- 
kina 15,000,000 galionų van
dens ir aptarnauja bazę, 
kurioje yra 10,000 žmonių. 
Išsūrinimas 1,000 galionų 
vandens atsieina po 22 cen
tus.

Dabar panašių fabrikų 
stato ir kitose JAV dalyse; 
vieną Long Islande, kuris 
per parą galės išsūrinti 
150,000,000 g a Ii o n ų van
dens.
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Haverhill, Mass.
TE"'

Sumanyta pastatyti mie
sto nauja Public Library— 
skaityklą. Senoji jau 91 
metų amžiaus. Jau naujai 
gadynei nebetinka. Renka
mos aukos, norima surink
ti 500,000 dolerių. Jau su
rinkta $455,000.

Lietuvių piliečių Gedi
mino klubas prisidėjo su 
200 dol.

* Liepos 26 d. tilpo vietinė
je spaudoje, kad plėšikas 
bandė painiu moters pini

ginę. Moteris sėdėjo maši
noje, o plėšikas priėjo ir 
klausė parodyti kelią. Mo
teris atsakė, kad ji neži
nanti kelio. Tuomet plėši
kas griebė piniginę. Mote
ris priešinosi, bet plėšikas 
atėmė ir pabėgo, bet buvo 
sugautas ir pristatytas pas 
teisėją Arthur Thomas o! 
teisėjas jį padėjo po lOtūk-1 
stančių dol. užstato ligi tei
smo. Gal bus gera pamoka 
ir kitiems, kad neapsimoka 
plėšikauti.

Svaiginančių gėrimų my
lėtojas buvo areštuotas tris 
sykius, ir vis pasivadindavo 
skirtingais vardais ir skir
tinga gyvenimo vieta pa
duodavo. Teisėjas Arthur 
A. Thomson pasiuntė jį ant 
šešių mėnesių į B ridge wa
ter, Mass., išsipagirioti ir 
pasitaisyti.

Worcester, Mass.

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS 
Su Šaunia Dainų Programa

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Pradžia 1-mą vai. dieną

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
“Laisvės” kolektyvą atstovaus

Rojus Mizara
DAINUOS HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 

Taipgi Worcesterio Dainininkai

J. Sabaliauskas, tenoras Ona Dirvelienė, sopranas

Irene Janulis, sopranas Helen Smith, altas

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 
gražiame parke, tyrame ore. Čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

Rengėjai

Liepos 31 d. M. Kazlaus
kienė nuvežė pilną mašiną 
žmonių į Olympia parką. 
Iš čia buvo trys mašinos, 
vežė J. Petrus ir P. Ja- 
ciunskas.

Piknikas buvo geras, žmo
nės buvo linksmi, daug bu
vo pasikalbėjimų apie seną 
tėvynę Lietuvą. Labai ge
rai, kad turistai, kurie par
važiavo, vis parsiveža nau
jų ir naujų žinių. Žmonės 
Lietuvoje dirba ir vis jųjų 
gyvenimas eina geryn ir 
geryn. Labai puiku.

Kelionę turėjome gerą ir 
parvažiavome visi linksmi.

Rugpiūčio 21 d. vėl va
žiuosime į Olympia parką 
dideliu busu sykiu iš Ha
verhill ir Lawrence. Jau 
visiems žinoma, kad va
žiuojant busu daug links
miau, nes būna kaip viena 
didelė šeimyna. O kaip vis
kas atrodo, tai piknikas 
bus didelis ir gražus.

Įvyksta labai daug viso
kių piktadarysčių. Policija 
pranešė, kad per liepos-mė- 
nesį buvo sugrąžinta žmo
nėms pavogtų ir pamestų 
daiktų vertės $8,508.

Tūla našlė (vardas nepa- 
duotas) gavo per telefoną 
pranešimą, kad ji iš 
kokios ten apdraudos kom
panijos gaus $11,000, bet ji 
turės pridėti $2,800. Du vy

rukai pas našlę pribuvo, 
nusivežė prie banko, mote
rį paleido vidun, . o patys 
pasiliko lauko pusėje. Bet 
bankas bando, senesnio am
žiaus žmones imant dides
nes sumas pinigų, apsaugo
ti. Pranešė apie tai polici
jai. Kada moteris išėjo, tai 
toje vietoje, kur stovėjo 
mašina, buvo tuščia vieta. 
Plėšikai nelaukė, atrodo, 
jie kaip ką buvo suuodę ir 
pasišalino.

Pereitą savaitę čia lankė
si Jonas Saulėnas su savo 
dukterimis, žentu ir anūku 
iš Detroit, Mich. Aplankė 
ir Maine valstiją, nes ir ten 
turi pažįstamų. Jonas sa
kė, kad jau apsipratęs nau
jame mieste, jau susiradęs 
draugų ir jau priklauso 
prie klubo, kuriame pri
klauso ir advokatė Masytė.

Visi svečiai atrodė gerai 
ir išvažiavo laimingai į na

Darbininke

Waterbury’ Conn.
Atsiminimas

1955 metų rugpiūčio 18- 
19 dienomis įvyko istorinis 
nuotykis. Nors šiemet jau 
sukanka 11 metų, bet yra 
daug žmonių, kurie nepa
miršo to didžiojo potvynio 
ir iki gyvi bus negalės pa
miršti. Ne vien dėl to, kad' iki 
tas potvynis padarė žmo
nėms pinigines skriaudas, 
bet 27 žmonės prarado gy
vybes. O senesnio amžiaus 
žmonės, išsikasdami iš už
nešto purvo, gavo ligas: 
vieni jau mirė, gi kai ku
rie dar sėdi ir pukši.

Kas kaltas?
Už keleto dienų po potvy

nio vietinėje spaudoje til
po žinutė, kad armijos in
žinieriai prieš dvejus me
tus buvo pranešę Connecti
cut valstijos valdininkams, 
kad trys užtvankos prasto
je padėtyje, reikia skubiau
siai jas pataisyti. Bet po
nai valdovai nekreipė dė
mesio. Mat, iš to nėra pel
no, tik būtų pasidariusios 
didelės išlaidos.

Pasirodo, kalti buvo tų 
dienų Connecticut valstijos 
valdovai. Klausimas, kodėl 
tiek daug žmonių prigėrė? 
Tuo kalti ir patys žmonės, 
kad nebuvo atsargūs, nein
formuoti. Jeigu žmonės 
būtų kreipę dėmesį į pavo
jų, nė vienas nebūtų prigė
ręs, nes vanduo kilo paleng
va, buvo proga pasitraukti.

J. Strižauskas

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietus Klubas turės 
pikniką pas K. Ustupą, jo sodne, 
rugpiūčio (August) 14 d., sekma
dienį. Prasidės 1 vai. dieną. Turėsi
me valgių ir gėrimų.

Kviečiame visus būti piknike.
Rengimo Komisija 

(61-62)

rni LA DELPHI A, ,PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpiūčio (August) 13 d., 2-rą vai. 
popiet,, svetainėje 1154 N. 4th St.

Turėsime daug svarbių reikalų 
svarstyti. Todėl, kas kiek išgalė
damas, atsilankykite, nes skaitlin
gi susirinkimai palaiko gerą pulsą 
mūsų organizacijos veiklos.

Valdyba
(61-62)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugpiūčio 14, Olym

pia parke rengiami pietūs 1-mą va
landą. Pasinaudokit gražiu vasaros 
onu. Prašome atvykti pietauti su 
visais parko patriotais. Sutiksime 
visus ir svetingai pavaišinsimo.

LDS Moterų Komisija 
(61-62)

CHESTER, PA.
ALDLD 6-tos Apskrities metinė 

konferencija įvyks spalio 16 d., 12 
vai. L. Vytauto pašalpinio klubo 
salėj, 339 E. 4th St., Chester, Pa.

6-tame Apskrityje kuopos yra 
kviečiamos sekančiame kuopų susi
rinkime išrinkti delegatus ir pri
siųsti laiku. O po konferencijos 
bus duodama delegatam ir svečiam 
šauni vakarienė — 4 valandą.

Apskr. komisija
(29-19) A. Lipčius

Waterbury, Conn.
Lietuvių Piliečių Politi

nio Klubo susirinkimas įvy- 
ku praeitą penktadienį, rug
piūčio 5 d,. Narių atsilankė 
nedaug, turbūt dėl to, kad 
buvo šiltas vakaras.

Iš valdybos raporto paaiš
kėjo, kad per 6 šių metų 
mėnesius mirė 9 klubo na
riai, ir dabartiniu laiku yra 
10 sergančių. Nors oras 
yra gražus ir šiltas, bet li
gos vis tiek vaikščioja tarp 
narių ir teikia jiems nema
lonumų.

Taipgi valdyba pranešė, 
kad ji rengiasi metiniam 
klubo piknikui, kuris įvyks 
rugpiūčio 14 d., sekmadienį, 
Belleview Parke, 3 6 Lake 
Wood Road, prie ežero.

Į pikniką yra užkviestas 
miesto majoras Frederick 
W. Palomba ir kiti valdi
ninkai.

Nariams yra išsiuntinėti 
pikniko bilietai su pakvieti
mu dalyvauti, ir mes ma
nome, kad jie visi dalyvaus, 
kuriems sveikata dar leis. 
Taipgi tikimės turėti pub
likos ir iš apylinkės mies
tų, nes klubo piknikai vi
suomet būna draugiški, su 
įvairumais, ir žmonės laiką 
praleidžia smagiai.

Bus šokiai prie gero or
kestro nuo 4-os valandos 

8-os. Veiks bufetas.
Šeimininkės g amins ska
nius užka n d ž i u s , ir bus 
įvairių gėrimų.

Gera proga visiems atsi
lankyti ir praleisti laiką 
smagiai su klubo nariais ir 
kitais žmonėmis, kurių tiki
mės turėti daug šiame pa
rengime.

Lietus ar giedra, parengi
mas įvyks, nes yra apsauga 
nuo lietaus.

J. Švinkimas

New Haven, Conn.
Iš taikos mylėtojų 

masinio mitingo
Rugpiūčio 6-ą įvyko Hiro

simos dienos minėjimo ma
sinis mitingas Powder Hill, 
Middlefield, Conn. Mitin
gas labai gerai pavyko. 
Publikos susirinko daug— 
apie keturis tūkstančius.

Kalbėjo keli įžymūs vi
suomenės veikėjai, jų tarpe 
Robert Cook, Yale univer
siteto sociologijos profeso
rius, kuris kandidatuoja į 
kongresmanus ant Ameri
can Independent Movement 
tikieto trečiame Kongresi
niame distrikte, ir senato
rius. Wayne Morse.

Morse smarkiai kritikavo 
prezidentą Johnsoną ir jo 
karo politiką. Morse ap
gailestavo, kad jis praėju
siuose rinkimuose darbavo
si už Johnsoną, jį gyrė, sa
kė Amerikos žmonėms, kad 
Johųsonas žmonių nesuvils, 
duotą žodį išlaikys ir Ame
rikos į karą neįvels. Bet 
Johnsonas savo žodžio ne
išlaikė. Johnsonas .kariau
ja. Jis siunčia Amerikos 
jaunus vyrus į Vietnamą 
ten žudyti žmones ir pa
tiems ten mirti.

Grupė jaunuolių (Free
dom Singers) atliko dainų 
ir muzikos programą.

Taipgi nesnaudė dipukai, 
birčistai ir kitokie jų plau
ko fašistai. Bandė pakenk
ti susirinkimui, bet polici
ja ir rengėjai nedaleido.

New Delhi. — Indijos vy
riausybė sako, kad Ameri
kos pardavinėjimas ginklų 
Pakistanui pablogins santy
kius tarp Indijos ir Ameri
kos.

Už nerimą kaltina 
“raudonuosius”

Cleveland, Ohio.—Cuya
hoga County džiūrė, kurią 
sudaro reakcininkai ir ra
sistai, jau kaltina komunis
tus už Clevelande įvykusias 
riaušes. Tai jie sukurstę 
negrus. Bet tai, žinoma, 
nieko bendro neturi su tie
sa. Ne tik Clevelande, bet 
visuose mūsų didmiesčiuose 
negrus išjudino nebepaken
čiamos gyvenimo sąlygos. 
Tai žino ir pripažįsta kiek
vienas sveiko proto žmogus.

KARAS PRIEŠ MUSĘ 
CĖCĖ

Paklauskite bet kurį Zam
bijos gyventoją, ir jis pasa
kys jums, kad pavojingiau
sia būtybė Afrikoje — ne 
krokodilas ir net ne gyvatė, 
o musė cėcė. Krokodilai nai
kinami, rengiant tikras me
džiokles. Yra entuziastų, ku
rie gyvačių gaudymą paver
tė savotišku sportu. Tačiau 
nugalėti musę cėcė ligi šiol 
nepavyksta.

Daugelyje Afrikos šalių, 
taip pat Zambijoje, musė 
cėcė — tai tikra gyvulinin
kystės rykštė. Miego liga, 
kurią platina ši musė, taip 
pat pavojinga ir žmogui. 
Nesant reikiamo gydymo, 
nuo jos mirštama. Tačiau 
kaip kovoti su aibe šių mu
sių?

Vienoje Karibos ežero sa
loje mokslininkai dabar at
lieka įdomų bandymą. Jie 
apšvitina musės cėcė pate
les radioaktyviais izotopais. 
Manoma, kad vabzdžiai ne
galės po to veistis, ir tuo 
būdu pavyks sunaikinti mu
ses. Tuomet platūs Afrikos 
rajonai bus tinkami gyvu
liams auginti.

AR NORITE ATSIKRA
TYTI RŪKYMO?

Tai buvo balandžio* pirmą 
dieną Berlyne. Dviejose 
judriose miesto centro san
kryžose tą dieną galima bu
vo matyti dideles minias 
prisiekusių rūkorių. Jie bu
vo apspitę šiose sankryžose 
pastatytus kioskus, skubė
dami gauti nemokamai (!) 
farm a c i j o s naujovę, apie 
kurią skaitė dieną anksčiau 
vakariniame laikraštyje 
“BCS am Abend.”

Baltais chalatais apsiren
gę “provizoriai” mandagiai 
dalijo kiekvienam trokštan
čiam po vieną “Nikotekso” 
preparato tabletę. Ją reikė
jo čia pat sučiulpti, norint 
išmėginti stebuklingą prie
monę, įgalinančią lengvai 
mesti rūkyti. 700 berlynie
čių buvo tie laimingieji, ku
riem teko praryti šią vais
tą ir “patikrinti savo prisi
rišimą prie nikotino.” Dau
gelis jų tą patį vakarą pa
skambino į laikraščio redak
ciją, padėkojo ir pranešė, 
kad naujasis preparatas 
teigiamai paveikęs.

Tačiau kaip jie buvo* nu
stebę, kai kitą dieną tame 
pačiame laikraštyje per
skaitė, kad vakarykštis eks
perimentas tebuvęs nekal
tas balandžio pirmosios 
pokštas: vietoj pažadėtų 
“naujo” preparato tablečių 
jiems buvo išdalytos gliuko
zės tabletės ir mentolo žir
neliai.

Kartu laikraštis pabrėžia, 
kad balandžio pirmosios 
pokštas turėjo ir tam tik
rą tikslą: surinkti įrodymų, 
kurie patvirtintų teoriją, 
kad žmogui, norinčiam mes
ti rūkyti, svarbiausia yra ne 
medicininis preparatas, bet 
jo paties valia ir įtaiga.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male

CARPENTER—CABINET MAKER
Apply to Mr. McGee 

NORTHWESTERN HOSPITAL 
2301 E. Allegheny Ave. Phila., Pa. 

Richmond Resident Pref.
(62-65)

SURVEYORS-—Party Chiefs & 
Instrument Men. Property & con
struction experience. All bene
fits. Year round work for mu
nicipal engineering office. Bucks 
& Montgomery counties. Cowan 
Associates, 128 E. Broad St., 
Quakertown, 536-7075.

(62-65)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter & IBM trans
criber. Knowledge general office 
outline. N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

clcc. typewriter* IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452. 
Phila. (60-66)

HOUSEKEEPER.—Live in. Own 
room, and TV, good salary 5% days. 
Care of 2 girls ago 9 and 10. Good 
references, permanent. Age 30 yrs 
not over 50 yrs. CA 4-1112. If no 
answer, call VI 8-6997.

(60-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, use 
clcc. typwriter & IBM transcriber. 
Knowledge , general office routine. 
NE Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatshcaf Lane. PI 4-4452.

. i (57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine.

Aptitude for figures.
NE Plant location.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offeie routine. NE plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

WAITRESS
No experience necessary. We 

train you. Steady year round 
work. Must be over 21. 6 miles 
east of Lancaster, Pa. on Route 30

717 - 687 - 6621
(61-65) 

----------------------------------- -----------į

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand. Use 

elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE. plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 414452.

(62-68)

Male and Female

ASSEMBLER wanted. We will 
train, steady work, fringe benefits, 
good pay. Apply or call 516-PI 7- 
5599, 255 East 2nd St., Mineola, 

(59-65)N. Y.

Negražus elgesys
Lenkijoje sukako 1,000 

metų nuo įvedimo kataliky
bės. Ten katalikų vadai 
ne tik minėjo sukaktį, bet 
ir kurstė žmones prieš da
bartinę valdžią ir santvar-

Jungtinių Valstijų vy
riausybė prie to prisidėjo. 
Ji pagamino 115,000,000 
pašto ženklelių po 5 cen
tus, ant kurių yra senosios, 
buvusios poniškos Lenkijos 
aras su karališka karūna 
ir kryžiumi.

Kadangi dabartinės Len
kijos aras neturi tokių 
“padabinimų,” tai Lenkijos 
vyriausybė patvarkė, kad 
siuntiniai su tais JAV paš
to ženklais į Lenkiją nebū-

Q

Help Wanted Male

ENGINEER or fireman, night 
work, major heatlh, accident and 
life insurance benefits. Paid holi
days, good working conditions.

N. E. Philadelphia. RE 9-0900.
(59-62)

MAN over 21, recent H. S. grad
uoto to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

COMPOSITOR
Night work. Steady. Vacation with 

pay. Holidays. Insurance benefits. 
Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

LINOTYPE OPERATOR
Night work. Steady. Vacation 

with pay. Holidays. Insurance be
nefits. Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience required. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Cin’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also nee(jej

BENCH HAND
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

OIL BURNER SERVICE MAN.
For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call
CA 4-1500. (58-64)

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift 
plant loc. CROWN 
2121 Wheatsheaf lane.

work. N. E. 
PRODUCTS, 
PI 4-4452.

(60-66)

INDUCTION FURNACE 
TENDERS

For AJAX 300 K. W. Furnace. 
Good wages. Permanent Posi
tion. Must be capable of super
vising men. Call MR. CROSS. 
9 to 5 Monday thru’ Friday. 
Phila. DE 2-6600.

(60-62)

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

ELECTRICIAN 
Mechanic

Knowledge circuitry nec. Able to 
work shift work, N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

Able

2121

to work shift work.
N. E. plant location
CROWN PRODUCTS

Wheatshcaf Lane, PI 4-4452.
(60-66)

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

mechanic.
Tow motor. Experience required.

Must be able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MACHINIST. Set up and operate 
Brown & Sharpe automatic screw 
machines. Must be experienced. Ap
ply 9-4 Mon. thru' Fri. PISTOLL 
AUTOMATIC INC. Huntingdon 
Valley, Pa. WI 7-2000. (60-62)

PLATER ,
TO TAKE CARE OF 

NICKEL BARREL PLATING 
High pay-life time opportunity 

ALL BENEFITS
^Call 914 856-5156 or

write to:
A&W PRODUCTS CO. INC.
Gardner At. Port Jarvis, N. Y.

(62-64)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, ’ tai 
nors stambesne auka paremk
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Amerikos lietuviai apie 
Lietuvą

Š. m. rugpiūčio 3 d. Vil
niaus “Tiesoje” telpa dvie
jų JAV lietuvių — Jono 
Lazausko ir architekto Vin
co Žilaičio — pasisakymai 
apie Lietuvą. Mes čia juos 
paduodame mūsų skaityto
jui.—Redakcija.

Brooklynietis Jonas 
Lazauskas pasakoja:

Mes, Amerikos lietuviai, 
buvome atvykę aplankyti 
savo gimtąją žemę Lietuvą, 
susitikti su artimaisiais, su
sipažinti su tuo dideliu pro
gresu, kurį daro lietuvių 
tauta, ir paspausti rank?) 
kiekvienam, uoliai dirban
čiam, kad Lietuva būtų dar 
gražesnė ir meilesnė.

B;ūdamas “Laisvės” laik
raščio kolektyvo nariu, 
širdingai sveikinu Jus visus 
ne tik laisviečių vardu, o ir 
visų pažangiųjų Amerikos 
lietuvių vardu. Mūsų laik
raštis ir visa pažangioji 
Amerikos lietuviu visuome
nė darbuojasi, kad tarp 
Lietuvos ir josios išsiblaš
kiusių po pasaulį sūnų ir 
dukrų vis labiau tvirtėti? 
kultūriniai ryšiai, kad mes 
dar geriau ir artimiau vie
ni kitus pažintume. Sugrį
žę namo, mes papasakosime 
kitiems tautiečiams, Lietu
vos pasiilgusiems ir ją my
lintiems, ką čia matėme ir 
girdėjome.

Greitai pralėkė dienos 
gimtojoje žemėje. Aš jau 
antrąsyk aplankiau Lietu
vą. Pirmą kartą po 30 me
tų atkeliavau į tėvų žemę 
1959 metais ir radau ją la
bai pasikeitusią, išgražėju- 

, šią. Dabar pratęsiau savo 
nebaigtą kelionę po Lietu
va. Septynetas metų—-ne
didelis laiko tarpas, tačiau 
mano tėvų žemė stebėtinai 
pasikeitė. Išdailėjo Vilnius, 
stebina savo naujais pasta
tais, ištisais naujais kvar
talais, parduotuvėmis, ka
vinėmis. Miestas tarsi at
jaunėjęs, dar labiau sužalia
vęs. Apgailestauju, kad ne
teko čion atvykti pereitą 
vasarą j Lietuvos jubilie
jaus iškilmes, i tą nepapras
ta grožio ir džiaugsmo re
ginį — dainų ir šokių šven
te, kuria vis negali atsi
džiaugti ir atsigėrėti mano 
žmona, dalyvavusi joje JAV 
lietuvių chore “Aidas.”

Ir ne tik išorinis miesto 
veidas pagražėjo. Žmonių 
gerovė akivaizdžiai kyla. 
Apie tai kalba ir gražiai, 
skoningai apsirengę žmo
nės, ir gausumas maisto 
produktų, įvairios prekės 
parduotuvėse.

Man didelį įspūdį pada
rė tai, su kokia globa ir 
meile jūs puoselėjate kul
tūrinius senovės paminklus, 
kiek dėmesio skiriate moks
lo ir meno išvystymui. Ma
žutė Lietuva čia daug pa
rodė.

Antrąsyk atvykus į tėvų 
žemę, akis tapo dar akyles- 
nė ir pastabesnė. Lietuviai 
nuo seno garsėja kaip 
darbštūs, svetingi žmonės. 
Ir širdį gelia, kai matai 
ūkyje, namuose nerūpes
tingumą, aplaidumą. Lietu
va daug statosi, bet ne vi
sada gerbiamas statybinin
kų darbas. Gyventojai, įsi
kūrę naujame bute, turėtų 
rūpestingiau prižiūrėti nau
joji pastatą, jo aplinką, 
kiemų švarą. Girdėjau nu
siskundimų, kad namų val
dybos nelabai skuba su re
montais, o nuo to kenčia ne

tik pastato ilgaamžiškumas, 
bet ir žmonių patogumas. 
Graži, tvarkinga aplinka — 
tai kiekvieno šeimi n i n k o 
garbės reikalas. Važiuojant 
Lietuvos keliais, teko ma
tyti ūkius, sodybas, ir ne 
visur jų aplinka džiugino 
akį. Kai kurie būtini že
mės ūkio padargai riogso, 
gadindami aplinkos vaizdą.

Gyvenimas Lietuvoje vir
te verda. Tai jaučiasi ir iš 
gatvės ritmo — visi skuba, 
lekia. Daug turite autobu
sų, bet, kiek pastebėjau, jų 
vis maža. Matyt, daugiau 
dėmesio reikia skirti trans- 
oorto klausimui.

Tačiau šie daugiau buiti
nio pobūdžio nesklandumai

Sugrįžo iš Lietuvos
Prieš keletą dienų iš Lie

tuvos sugrįžo brooklyniškės 
“Vienybės” leidėja Valeri
ja Tysliavienė. Ji ten pra
leido keletą savaičių.

Sakė:
—Kelionė pavyko. Pada

riau sutartį su knygų lei
dykla “Vaga” Vilniuje dėl 
išleidimo Juozo Tysliavos 
rinktinių eilėraščių. Knyga 
išeis iš spaudos apie spalio 
mėnesį.

Sakė, Lietuvoje susitiko 
visą eilę įžymių literatų, 
muzikų, visuomenininkų, ir 
kitokių profesijų žmonių.

Teisingai skundžiasi
New Yorkas. — Protes

tantų leidžiamas žurnalas 
“Christianity and Crisis”
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neužtemdo tų didžių Tary-1 Pasmer^ia prezidento John-
bų Lietuvos darbo žmonių 
pasiekimų, to šuoliais le
kiančio progreso visose gy- 
3imo srityse.

Vincas žilaitis sako:
Galinga gimtosios žemės 

trauka! Palikau Lietuva 
1906 metais. Bet širdimi 
visada buvau su Lietuva. 
Aštuntą kartą sugrįžtu į 
ją. Ypatingai įspūdingas 
man šis apsilankymas — 
pirmąkart tarybiniais me
tais. Ten, Amerikoje, žmo
nes visko prišneka — ir ge
ro ir blogo. Visokių juk 
žmonių esama^ Panorau sa
vomis akimis pasižvalgyti, 
su naujaisiais Lietuvos 
žmonėmis pasišnekėti, pa
justi tą naujos Lietuvos gy
venimo pulsą. Štai ką pa
sakysiu. Didelis p r o g r e - 
sas moksle, mene bei li
teratūroje. Maža Lietuva, 
o jos moksle ir mene žmo
nių darbai skamba plačiai. 
Daug pas jus daroma žmo
gaus gerovei. Tai, kas pa
siekta sveikatos apsaugos 
srityje, — nemokamas gv- 
dvmas, visaliaudinė profi
laktika — daro dideli įspū
di. Amerikoje svarbiausia 
pinigas. Sugalvojo, išrado 
nauja gydvmo preparatą, 
"erai dar jo neišbandžius, 
jau vartojamas. Juk pini
gą turi nešti. Medicina pri
einama tik mažam ratui 
žmonių. Suprantama,—kon
kurencija, brangumas. Ta
rybų Sąjungoje visi medici
nos pasiekimai prieinami 
visiems.

Aš esu gyvenamųjų namų 
statybos architektas. Bene 
labiausiai mane domina 
Lietuvoje vvkdomų statybų 
užmojai. Statoma Lietuvo
je daug ir išmokė statvti 
sparčiai. Ištobulinta statv- 
ba. Architektai jauni, gal
voti žmonės, daug dėmesio 
skiria statybos taupumui. 
Nuo to kartais, deia, nu
kenčia pastato grožis, butų 
patogumas. Pas mus staty
ba brangi. Man rodos, pas 
jus kiek lėtokai įdiegiami 
modernūs, naujoviški sta
tybos metodai, nedrąsiai 
panaudojamos naujos staty
binės medžiagos.

šono užsieninę politiką ir 
Vietnamo karą. Žurnalo 
redaktoriai sako, kad da
bar “labai sunku būti ame
rikiečiu.” Visur auga an- 
tiamerikinis sentimentas.

Planuojamas pažangus 
darbininkų dienraštis
New Yorkas. — Rugpiū

čio 7 d. dukartsavaitiniame 
“The Worker” randame 
Gus Hali pranešimą, k a d 
labai rimtai yra galvoja
ma apie išleidimą pažan
gaus darbininkiško anglų 
kalba dienraščio. Kaip ži
nia, kadaise “The Work
er” ėjo dienraščiu, bet re
akcija privertė dienraščio 
leidimą sulaikyti.

Pagal Gus Hali praneši
mą, tai jau yra įsteigtas 
dienraščio išleidimui spe
cialus fondas. Į fondą pla
čiai renkamos aukos. Štai, 
jis rašo, kad- sena ko
munistinė veikėja Esther 
Williams prisiuntė tam rei
kalui visą tūkstantį dolerių.

Vėliau veikiausia pasiro
dys daugiau informacijų 
apie šį vajtf už dienraštį.

New Yorkas. — Civilinių 
Laisvių Unijos advokatai 
gins persekiojamus kovoto
jus už taiką. Du veiklūs 
kovotojai d r. A. M1. Krebe 
ir W. D. Teague yra šau
kiami Neamerikinės Veik
los Komiteto “aiškintis.”

New Yorke sklinda kal
bos, kad suėjus lygiai 9 mė
nesiams po “blac konto” 
staiga padaugėjo gimimai. 
Conev Island ligoninė turė
jusi kita tiek gimimų. Bet 
kitos ligoninės abejingos 
tamsos veikimui į gimimus.

Skelbia vardus mokslininkų, 
kurie liudija už M. Sobellą

New Yorkas. — Vietos 
laikraščiai i š s p ausdino 
braižinį, kuris neva vaiz
duoja atominę bombą, ku
riuo pasiremiant Rosenber- 
gai buvo nužudyti, o Mor
ton Sobell nubaustas 30 me
tų kalėjimu. Apsigynimo 
advokatai tvirtina, kad ši
tas braižinys nieko bendro 
neturi su jokia atomine 
bomba. Per teismą 1951 
metais buvo teigiama, kad 
Rosen b e r g i e nes brolis 
Greenglass tą braižinį nu
piešė, padavė Rosenber- 
gams, o šis perdavė Tarybų 
Sąjungai. Pasirodo, kad 
Greenglass yra vos tik vi
durinę mokyklą baigęs, nė
ra joks mokslininkas, joks 
atominių bombų specialis
tas, tai kaip jie galėjo'pa
daryti atominės bombos 
braižinį?!

Bet štai dabar Sobello ad
vokatai paskelbė vardus 
tikrų mokslininkų, tikrų 
atominės bombos gaminimo 
specialistų, kurie, parodo, 
kad tas braižinys yra ap
gavystė, kad jokios atomi
nės bombos jis nevaizduo
ja.

Šiais mokslininkais yra 
Philip Morrison, Massa
chusetts Technologijos In
stituto profesorius, kuris 
dalyvavo pagaminime ato
minės bombos, kuri buvo 
prezidento Trumano įsaky
mu numesta ant Japonijos 
miesto Nagasaki 1945 me
tais ir sunaikino desėtkus 
tūkstančių gyvybių. Jis tuo 
būdu yra tikras atominių 
bombų gaminimo specialis
tas.

Kitas mokslininkas—Hen
ry Linschitz, Brandeis Uni
versiteto ■ profesorius. Jis 
darbavosi eksploduojančių 
medžiagų skyriuje Manhat
tan Projekte, kuris išrado 
ir pagamino atomines bom
bas. Jis irgi yra pripažin
tas įžymiu specialistu.

Ir štai du mokslininkai 
dabar teigia, kad Green- 
glass negalėjo pagaminti ir 
nepagamino atominės bom
bos braižinio.

Dabar tenka palaukti, ką 
pasakys teismas šių liudi
jimų šviesoje: suteiks So- 
bellui naują teismą, ar ne
suteiks?

Įvairūs Dalykai

Geras darbas— gera 
paklausa

Kapsukas. — Šiomis die
nomis maisto pramonės au
tomatų gamintojus pasie
kė džiugi žinia. Maskvos 
liaudies ūkio laimėjimų pa
rodoje eksponuotas sviesto 
fasavimo automatas A R N 
grįžo apdovanotas aukso 
medaliu. Tai aukštas mū
sų konstr u k t o r i ų darbo 
įvertinimas, v

Kapsukiečių autom a t a i 
dabar gerai žinomi ne tik 
mūsų šalyje, bet ir dauge
lyje užsienio šalių. Jie siun
čiami į 15 užsienio valsty
bių — Suomiją, Bulgariją, 
Mali respubliką, Egiptą ir 
kitas.

Kūrybinė mintis ir dar
bininkų užmojai nuolat di
dėja. Pernai Jaltoje buvo 
išbandyta ir rekomenduota 
serijinei gamybai ledų fa
savimo liniia, o liepos pir
mosiomis dienomis penkios 
tokios linijos, pirmoji siun
ta, pasiųstos Magnitogors- 
ko, K e m e r ovo, Balchašo. 
Bobruisko maisto pramonės 
įmonėms. Iki metu pabai
dos ju bus pagaminta dar 
11.

Gerai 
Vilniaus 
grietinės 
tas. Jis
stiklainius po 200 gramų— 
90 stiklainių per minute. 
Ši ketvirti bus pagaminta ir 
išsiųsta šalies įmonėms 
tokiu automatu.

(Iš “Naujo Kelio”)

Kaltina ir smerkia 
gydytojų draugiją

Chicago, Ill. — Dr. John 
L. S. Holloman, negras, la
bai aštriai kritikuoja reak
cinę gydytojų organizaciją ' 
—American Medical Asso
ciation. Ji praktikuojanti 4 
biaurią rasinę diskrimina
ciją prieš negrus. Negrai 
tiesiog esą neprileidžiami 
prie pilno naudojimosi vi
sais medicinos mokslo pa-^ 
siekimais.

D r. Holloman pasmerkė 4 
gydytojų susivienijimo va
dovybę dar ir už tai, kad 
jis asmenišką gydytojo rei
kalą stato aukščiau, negu 
visuomenės. *

Ir advokatai veiks
Montreal. — Amerikos 

Advokatų Susivienijimo su
važiavimas nutarė susirū
pinti civilinėmis teisėmis, 
civilinėmis laisvėmis ir ki
tais socialiniais reikalais. 
Tam tikslui suvažiavimas 
įsteigė atskirą skyrių, į,ku
rį įeina 1,000 advokatų.

išlaikė bandymą 
Dieno kombinate 
fasavimo automa- 
fasuoia grietinę j

APIPLĖŠĖ, UŽMUŠĖ
IR PALAIDOJO

Jaunuolio darbininko Ro
nald Sandlin, 18 metų, kū
ną atrado rugp. 9 d., palai
dotą negiliai iškastoje duo-

Sandlin dirbo Lakewood, 
N. J., gazolino stotyje nak
tinį šiftą nuo pusiaunakčio 
iki 8 ryto. Jo ieškojimas 
prasidėjo sekmadienio prie- 
aušriti, policijai pastebėjus, 
kad stotis be darbininko, 
stotyje netvarka, o kraujo 
ruožas veda iš stoties.

šaltis dar toli, bet.....
New Yorke namai turės 

būti šildomi šilčiau. Turės 
šildyti nuo 6 ryto ligi 10 
vakaro bile kurį mėnesį, 
kuomet oro temper a t ū r a 
kris žemiau 55 laipsnių 
(buvo 50), o viduje turi bū
ti 68 laipsniai. Naktimis 
reikės palaikyti 55 laips
nius. Ligi šiol buvo reika
laujama 50 laipsnių.

New Yorkas. — Per lie
pos mėnesį New Yorko 
mieste atsirado 40,000 nau
jų darbų.

Liūdnas Prisiminimas

ILGA KELIONĖ
Miami, Fla., miestas yra 

tik 240 mylių nuo Hava
nos, Kubos. Iš Havanos į 
Miamį buvo atvežta 17 šu
nų jų savininkams.

Tie šunys atliko 9,200 my
lių kelionę. Mat, Jungtinės 
Valstijos neturi diplomati
nių ryšių su Kuba, neturi 
nė susisiekimo. Šunys bu
vo nuvežti į Ispaniją, iš ten 
i New Yorką, o jau tik iš 
New Yorko — j Miąmio 
miestą.

Antano Balzar
I

Rugpiūčio (August) 13, kuris jau paliko mus 
trys metai atgal. Bet pamirštas niekados ne
būsi.

Mary A. Balzar-Clee 
ir visos giminės liūdi tavęs.

NAUJŲ BALSUOTOJŲ 
REGISTRACIJA

New Yorke prasidėjo nau
jų balsuotojų registracija. 
Ji tęsis iki rugsėjo 3-os, bet 
laikas bėga. Budrus pilie
tis nedelsia šios lengviau
sios, bet svarbios pilietinės 
pareigos.

Registracijos punktai yra 
104-ose mokyklose ir valdi
nių namų projektuose. Jie 
veiks ketvirtadi e n i a i s ir 
penktadieniais nuo 2 po pie
tų iki 9 vakaro, o šešta
dieniais nuo 10 ryto iki 6 
vakaro.

New Jersev valstijoje ne
toli Howell Township, prie 
9-ojo vieškelio atrado ma
šinoje nušautą Dorothy L. 
McKenzie, 45 m., keturių 
vaikų motiną. Sakoma, kad 
ji — penktoji rausvaplaukė 
bėgiu vienerių metų toje 
apyinkėje sutikusi tokį li
kimą. Visų žudytojai ligi 
šiol tebebuvo neišaiškinti.

Bronksietis į namus pie
no pristatinėtojas Alfred 
Solomon sako-, kad jam bu
vo pagrasinta mirtimi, jei 
jis nesiliaus agitavęs už že
mesnes pieno kainas. Jis 
viešai pasiskelbė visuomet 

.‘turįs su savim “sargą” —
į revolverį.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai paleido į erd
vę 127-ą satelitą. Jis pil
nas mokslinių įrengimų 
studijavimui erdvės ypaty
bių..

Washingtonas. — Valsty
bės sekretoriaus padėjėjas 
ponas Lincolnas Gordonas 
sako, kad mūsų vyriausybė 
nepasitenkinusi Argentinos 
militarinės valdžios uždary
mu aukštųjų mokyklų. Bet
gi šitą diktatorišką kari
ninkų vyriausybę toji mū
sų vyriausybė pasiskubino 
pripažinti be jokių ceremo
nijų.

New Jersey statybų kon- 
traktoriai atsisako savo in
žinieriams užtikrinti darbo 
metus ir nedarbo apdrau- 
dų fondą.
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New Yorke Liberalų par
tija įspėjo Demokratų par
tiją, kad ji rimtai svarsto 
statyti savo kandi data į 
gubernatorius. Tai būtų 
didelis demokratams smū
gis. Iki šiol liberalai rem
davo demokratų kandida
tus.

Opozicija boikotuoja 
neteisingus rinkimus
Rio de Janeiro. — Milita- 

rinės valdžios opozicija nu
tarė. boikotuęti būsimus 
prezidento rinkimus. Nu
tarta išmesti v iš partijos 
tuos narius, kurie dalyvau
tų rinkimuose ir balsuotų 
už diktatoriaus Branco kli
kos kandidatą. O tuo jos
kandidatu yra maršalas amunicijos. 
Artur Costa de Silva. Rin- arsenala laikęs apsaugai sa
kiniai turi įvykti lapkričio vo rezidencijos nuo aplink 
mėnesį.

New Yorko kai kuriose 
dalyse tiriama, kur eina už 
smulkius nusikaltimus su
renkami pabaudų pinigai. 
Areštuotas teismo Part 7, 
Bronkse, sekretoriaus padė
jėjas, įtartas imdinėjime 
sau teismo pajamų.

Fairfield, N. J. — A. D. 
Scipio namuose policija 
rado 23 visokių rūšių šau
tuvus ir 3 sunkve žirnius 

Jis aiškinosi

slimpinėjančių valkiozų.

Shenandoah, Pa., Apylinkėje

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS
Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo

Tarp Mahanoy City ir Lakewood parko

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Martishin Grove

Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 
pasimatymų ir linksmai laiką praleisite.

Rengėjai

PIETŪS PAS ČIURLIUS
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

v Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vai. dieną

Pietų kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.




