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KRISLAI
Blaivus protas ims viršų. 
Ko jie labiausia bijo?
Geras pavyzdys. 
Pamirštieji žmonės. 
Mūsų majoro bėdos. 
Nė iš vietos.
Senutės džiaugsmo ašaros. 
Šauni naujagimė.

Rašo A. Bimba

Tiesa, jog šiuo tarpu tarp
tautinė padangė smarkiai 
niaukiasi. Visi tai matome. 
Visi matome, kad ateina lai
kas, kai Vakarinio Berlyno 
reikalas turės būti išspręstas.

Na, tai ir šėlsta naujo karo 
šalininkai. Jiems dabar ru
giapjūtė. Ypač proga milita
ristiniams rateliams ir visokio 
plauko reakcininkams liau
dies protą nuodyti.

Bet aš esu optimistas. Blai
vus protas ir taikos jėgos pa
ims viršų. Amerikos žmonės 
nenori ir bijo karo. Joks svei
ko proto amerikietis nebetiki, 
kad ir naujojo karo audra 
mūsų žemės neužkliudytų.

Kiekviena žinutė, atėjusi iš 
Lietuvos apie naujus laimėji
mus kurioje nors gyvenimo 
srityje, iš proto varo klerika
lų, smetonininkų ir menševi
kų vadukus. Jie sako: Argi 
tai galima, kad toji mūsų Lie
tuvėlė apsieitų be ponų ir iš
naudotojų?! Juk argi ji ne 
per amžius buvo ponų jun
ge?!

Ir štai dabar, kai vienas iš 
jų, gal prasiblaivęs, gal išsi
miegojęs, ėmė ir pusiau lūpų 
prasitarė, jog jau laikas 
mums skaitytis su ekonomiko
je ir kultūroje pasiekimais 
Lietuvoje, ant jo galvos šu- 
nes pradėjo karti, ir net ko
munistų agentu vadinti viso
kie reakciniai gaivalai. Man 
jau net gaila vargšo Vinco 
Rastenio. šimutis ir Grigai
tis žada jam paskutinį kailį 
nulupti.

Kodėl Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos (sąjungos) 
merdi, ir dar smunka nariais, 
o tymsterių brolija kaip ant 
mielių auga ?

Viskas priklauso nuo vado
vybės. Sunkvežimių vairuoto
jų (tymsterių) sąjungos vado
vybė nemiega, o tuo tarpu Fe
deracijos šulai su George 

,Meany pryšakyje jau kelinti 
Ametai nė piršto nebepajudi- 

na. Milijonai ir milijonai ne
organizuotų darbininkų ap
linkui juos, o jie tik miega 
ir saldžiai sapnuoja.

Prieš keletą mėnesių gana 
plačiai buvo diskusuojamas 
nedarbo klausimas. Šiuo tar
pu nieko nebesigirdi. Septyni 
milijonai bedarbių vėl tapo 
visiškai pamirštais žmonėmis.

Nejaugi tik bado ranka ir 
desperacija vėl nedarbo rei
kalą padės į valdžios ir vi
suomenės darbotvarkį?

Dabar jau aišku, kad prieš 
mūsų Niujorko miesto majo
rą Robertą Wagnerį visomis 
keturiomis sukilo jo paties 
Demokratų partijos reakcinė 
vadovybė, “Tammany Hali“ 
vadinama. Nelengva jam bus 
laimėti nominacijas trečiam 
terminui.

-Bet taipgi aišku, kad kaip 
tik dėl to jo kandidatūrą no- 
jpinacijose parems visos dar
bininkiškosios, liberališkosios 

/ir pažangiosios jėgos Demo
kratų partijoje.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Tymsterių unija vienys 
visus dirbančiuosius

Kiniįa vėl atmuša 
Vakaru paskalos

u Jungtinės Tautos turi būti 
sutvarkytos,”--Chruščiovas

Miami Beach, Fla. — In-
I 7

j ternational Brotherhood of 
i Teamsters unijos suvažia- 
I vimas, kuris atstovavo 1,- 
700,000 tymsterių, nutarė 
masiniai organizuoti visus 

į neorganizuotus darbin i n- 
| kus. Pirmoje vietoje pati 
tymsterių unija bus pakel
ta iki 3,000,000 narių pirm 
1966 metų jos suvažiavimo.

Tymsterių unijos suva
žiavime buvo atžymėta, kad 
iš 73,000,000 JAV dirbančiu 7 7 v

žmonių yra dar trys ketvir
tadaliai, tai yra, virš 57,- 
000,000 darbo žmonių neor
ganizuotų. Prie AFL-CIO 
priklauso tik 12,500,000 
darbininkų ir jų skaičius 
mažėja.

Tymsterių unijos vardas i

Ruskas skelbia neatlaidžią 
kovą socializmo šalims

Washingtonas. —< Dean 
Ruskas, JAV valstybės sek
retorius, kalbėjo National 
Press K]ube. Jis skelbia ne- 
atlaidžią kovą komunisti
nėms šalims. Ruskas sakė, 
kad turi būti pastatyta sie
na tarp komunistinių šalių 
ir Vakarų politikos bei ne- 
utrališkų šalių.

Jis sakė, kad to siekiant 
reikia sutvirtinti NATO ir 
kitas Vakarų politikos vals
tybes, suteikti Vakarų va
dovybę naujoms valstybėms 
Afrikoje ir Azijoje, atplėšti 
jas nuo revoliudnės Rusų 
revoliucijos įtakos, sutvir-

Virš 50,000 žygiavo 
mongolų sostinėje

Ulan Batoras. — Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
40-ties metų sukakties pa
rade dalyvavo virš 50,000 
žmonių. Priešakyje žygia
vo gynybos daliniai, paskui 
studentai, darbininkai ir 
miesto gyventojai.

Parado apžiūrą darė 
Mongolijos vadovai, Lenki
jos komunistų vadas W. 
Gomulka, žymus TSRS Ko
munistų partijos veikėjas 
M. Suslovas, ir kiti.

Aikštė buvo išpuošta Le
nino, Chruščiovo, Mao Tse 
tungo ir Jurio Gagarino 
portretais.

KINAI PASITIKO 
š. KORĖJOS VADUS
Pekinas. —Šiaurės Korė

jos vadai Kim II Sungas ir 
kiti, kurie Maskvoje pasi
rašė TSRS ir Š. Korėjos 
bendro apsigynimo sutartį, 
sustojo Pekine. Juos pasiti
ko Liu Shao-či, Kinijos pre
zidentas, ir Chou En-lai, 
Kinijos premjeras.

Viena. — Italija sulaikė 
automobilių judėjimą Ber
gamo srityje. Sakoma, kad 
austrai ten išsprogdino ke
turis tiltus.

pakilo tarp darbininkų. Ra
miojo vandenyno pakrašty
je įvyko balsavimai Inter
national Ass’n of Machi
nists unijos lokalo. Didžiu
ma balsų nutarė prisijungti 
prie tymsterių unijos.

J. R. Hoffa, tymsterių 
unijos prezidentas, sakė, 
kad už AFL-CIO sienų da
bartiniu laiku yra apie 
5,000,000 unijistų. Tymste
rių unija pateikė reikalavi
mą AFL-CIO viršininkams, 
kad per metus ir pusę laiko 
Tymsterių unija būtų pri
imta atgal, o jeigu ne, tai 
ji organizuos kitą unijų 
sąjungą iš tų unijų, kurios 
yra už AFL-CIO sienų, ir iš 
neorganizuotų darbininkų.

tinti Vakarų politiką visa
me pasaulyje ir padaryti 
politiką vieningą Jungtinė
se Tautose. Jis minėjo, kad 
gal būti vakarinio Berlyno 
klausimas bus perkeltas į 
Jungtines Tautas.

Po jo kalbos buvo stato
mi klausimai. Kai kurie 
laikraštininkai ir korespon
dentai sakė: “Poor Rusk”, 
imasi sutvarkyti visą pa
saulį, kuomet mes nesusi
tvarkome pietinėse valstijo
se, kur areštuojami žmonės 
už negrų ir baltųjų važiavi
mą tame pačiame autobuse.

Atvyko į Angliją 
Juris Gagarinas

Londonas. — Atskrido į 
Londoną Tarybų Sąjungos 
kosmonautas Juris Gagari
nas, žmogus, kuris erdvių 
laivu kosmose apskrido ap
linkui Žemę. Orlaukyje jį 
pasitiko Anglijos vyriausy
bės, organizacijų ir mokslo 
įstaigų atstovai.

Juris atvyko į esamąją 
Tarybų Sąjungos Prekybos 
parodą. Numatoma, kad 
Anglijoje jis bus apie pusę 
savaitės.

“LAOSAS TURI BŪTI 
LAISVAS”, — TSRS

Geneva. — Keturiolikos 
valstybių konferencij o j e 
Laoso reikalais pirminin
kauja G. P. Puškinas, TSRS 
delegacijos pirmininkas. Jis 
pareiškė, kad laikas Vaka
rams baigti manevrus ir 
siūlyti “visokius planus”. 
Jis sakė: “Laoso valstybė 
yra nepriklausoma ir su 
tuo reikia skaitytis”.

New Yorkas. — Ameri
can Civil Liberties Union 
paskelbė, kad ji palaiko ko
munistų partijos peticiją, 
idant JAV Aukščiausiasis 
teismas persvarstytų savo 
tarimą iš balandžio 5 d.

Pekinas. — Vakaruose 
buvo skleidžiama paskalai, 
būk tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos yra didelių nesu
tikimu. Tūlas buržuazinis 
kolumnistas įsakas Deuts- 
cheris net Chruščiovo kal
bos turinį iškraipė parėmi
mui to prasimanymo.

Pekine buvo banketas pa
minėjimui Mongolijos Liau
dies Respublikos 40-ties 
metų sukakties. Kalbėjo Ki
nijos užsienio reikalų mi
nistras Chen Yi, kuris sa
kė, kad veltui Vakarai lau
kia susiskaldy m o tarp

Karo žinovus nustebino 
TSRS aviacijos paradas

Maskva. — Sekmadienį, 
liepos 9 d., Tušino orlauky
je, įvyko Tarybų Sąjungos 
aviacijos paradas. Po 1958 
metų, tai buvo pirmu kartu 
militarinių lėktuvų para
das.. Vakarų diplomatai ir 
karo įrengimų specialistai 
mano, kad" tai rezultatas 
įtemptos padėties dėl va
karinio Berlyno.

Šį kartą Tarybų Sąjunga 
parodė naujus vienuolikos 
rūšių sprūsminius (“jet”) 
labai greitus bombonešius 
ir mūšio lėktuvus. Tarp 
žymių TSRS vadovų daly
vavo ir kosmonautas Juri
jus Gagarinas.

Į paradą buvo pakviesti 
užsienio ambasadų militari- 
niai specialistai, bet jiems 
neleido traukti parado pa
veikslus. Juos aprūpino 
TASS nutrauktais paveiks
lais tokių lėktuvų, kokie 
dalyvavo parade.

Vakarų militaristai sako, 
kad naujieji TSRS bombi- 
niai ir mūšio lėktuvai yra 
labai greiti ir galingi. Va-

Vėliausios žinios
Point Arguello, Calif. — 

JAV karo orlaivynas iššo
vė satelitą “Midas III”. Jis 
yra 3,500 svarų ir skrenda 
aplinkui Žemę. Karininkai 
sako, kad tai “erdvių žval
gas, kuris pranešinės apie 
priešų raketas”. “Midas” 
skraidys ir virš Tarybų 
Sąjungos. 

f-------- >

Paryžius. —NATO vadai 
ruošiasi sutraukti į Vakarų 
Vokietiją 30 pėstininkų di
vizijų, vieton dabar ten 
esamų 22.

Ulan Bator. — Į Mongo
lijos Komunistų partijos 
suvažiavimą atvyko broliš
ki delegatai iš 70-ties šalių.

New Delhi. — Indijos 
premjeras J. Nehru vyks į 
Jungtines Valstijas.

Akrą. — Ganos respubli
ka gavo karinių lėktuvų iš 
Tarybų Sąjungos.

TSRS ir Kinijos. Jis, tarp 
kitko, sakė:

“Yra Vakarų melas, būk 
Kinijos komunistai mano, 
kad karas neišvengiamas 
ir jis reikalingas komunis
tų laimėjimui... Kinijos ko
munistai yra ištikimi 
Markso Lenino moks 1 u i... 
Mes prisidėjome prie 1957 
m. komunistų pareiškimo, 
kurį padarė 60 šalių komu
nistai ir mes sutinkame su 
1960 komunistų manifestu, 
kuri išleido Maskvoje virš 
80 Komunistų partijų at
stovai, kad komunistai gali 
atsiekti pergales be karo”.

karų karinius specialistus 
nustebino tarybiniai malūn- 
spa r n i a i (helikopteriai). 
Vienas iš jų pasikabinęs 
pernešė per orlaukį Erdvių 
laivą “Vostok”, kuriame 
Juris Gagarinas apskriejo 
kosmose aplinkui Žemę. Ki
tas nešė pasikabinęs gyve
nimo namelį, o vienas vidu
tinį tanką. Sakoma, kad tie 
TSRS malūnsparniai gali 
gabenti po 100 kareivių.

Tarp kitų skrido 15 ma
lūnsparniu. Po kiekvienu iš 
jų kabojo trapecijos, kurio
se sėdėjo po gražią mergi- 
aną, apsirengusią tautiš
kais rūbais. Merginos atsto
vavo sąjungines tarybų 
respublikas, kaip tai Lietu
vą, Rusiją", Ukrainą, Latvi
ją ir kitas.

TSRS aviacijos maršalas 
K. A. Veršininas tą dieną 
rašė “Pravdoje”, kad dar
bininkiška šalis trokšta tai
kos ir pilno nusiginklavimo, 
bet ji yra pasirengus su
triuškinti bent kokį priešų 
pasikėsinimą prieš taiką.

Kasablanka, Marokas. — 
Čekoslovakijos lėktuvas nu
sileisdamas laike miglos su
sikūlė ir užsidegė. Nelai
mėje žuvo 64 keliauninkai 
ir 8 įgulos nariai.

Seulas. — Vanduo išlau
žė Namwono užtvanką ir 
plačiai išsiliejo. Nelaimėje 
žuvo virš šimtas žmonių.

Saigonas. — Du žmonės 
metė granatą , ant Jungti
nių Valstijų ambasadoriaus 
F. E. Noltingo automobi- 
liaus, bet granata nesprogo.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė paėmė į savo ran
kas 850,000 akrų dirbamos 
žemės steigimui kolūkių.

Maskva. — TSRS išvarė 
Izraelio ambasados pirmą
jį sekretorių Y. Sharetą. 
Sakoma, kad jį sugavo šni
pinėjime.

Maskva. — Bankete pasi- 
tikimui Ganos prezidento 
Nkrumaho kalbėjo TSRS 
premjeras Chruščiovas. Jis 
sakė, kad Jungtinės Tautos 
turi būti perorganizuotos ir 
sekretoriatas sudarytas iš 
trijų asmenų: Vakarų, so
cialistinių ir neutrali škų 
šalių atstovų.
( Jis sakė, kad TSRS ne
reikalauja jokių privilegi
jų, bet socialistinės šalys, 
kurios turi bilijoną gyven
tojų, tai yra, vieną trečda
lį pasaulio žmonių, negali 
sutikti, kad Vakarai vieš
patautų visų šalių tarptau
tinėje organizacijoje. 
Chruščiovas sakė, kad Va
karu įsigalėjimas Jungtinė
se Tautose veda tą organi
zaciją prie mirties, kaip sa-

Kinija ir Šiaurės Korėja 
pasirašė gynybos sutartį

Pekinas. — Chou En-lai, 
Kinijos premjeras, ir Kim 
II Sungas, šiaurės Korėjos 
Liaudies Respublikos prem
jeras, pasirašė bendro apsi
gynimo sutartį. Ji yra pa
naši į pasirašytą Korėjos ir 
TSRS apsigynimo sutartį. 
Per radiją pranešė, kad su
tartyje sakoma: .

“Atsitikime, jeigu viena 
valstybė, arba jų grupė už
pultų Kinijos arba Korėjos 
respublikas, tai šią sutartį 
pasirašiusios abidvi šalys 
visomis jėgomis gelbės vie 
na antrai...

Sako: mobilizuos JAV 
Nacionalę gvardiją

Washingtonas. — R. L. 
Gilpatrick, gynybos sekre
toriaus pakalbininkas, sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
mobilizuos Nacionalę gvar
diją. Jis sakė, kad tas rei
kalinga dėl susidariusios 
pavojingos padėties vakari
nio Berlyno srityje.

Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris ragino Jungtinių 
Valstijų vyriausybę: “Sto
vėti tvirtai Berlyne ir ne
daryti jokių nusileidimų”.

ĮVYKO RELIGINIAI 
PUOLIMAI IZRAELYJE
Jeruzalė. — Nuo balan

džio 5 dienos religiniai žy
dų fanatikai užpuldinėjo 
nedidelę graikų bažnyčią ir 
daužė jai langus. Vėlesniu 
laiku jie pradėjo pulti ir 
The Church of Christ, ku
rioje kunigauja amerikietis 
R. T. Hanley. Izraelio val
džia svarsto, kaip sulaikyti 
chuliganizmą.

Westminster, Md. — Mi
rė Whittaker Chambers, 
kuris savo laiku pagarsėjo 
liudijimais apie “sovieti
nius šnipus”. Pasiremiant 
jo liudymais Alger Hiss bu
vo nuteistas ir ilgai kalėjo. 

vo laiku Vakarai numarino 
Tautų Lygą.

Chruščiovas par e i š k ė, 
kad Vakarų užsispyrimas 
yra tuščias, nes “Jeigu 
Jungtinėse Tautose ir vien
balsiai priimtų nutarimą, 
kuris neatitiktų Tarybų Są
jungos reikalams, sudarytų 
jai pavojų, tai TSRS tokio 
tarimo nepriimtų, bet savo 
teises apgintų net spėka... 
Tą pat darytų ir bile kuri 
kita valstybė, kuri yra ne
priklausoma ir pajėgi”.

Nkrumahas, kalbėdamas, 
sakė, kad Lenino idėjos lai
mi ir veda žmoniją i laisvą 
gyvenimą. Jis sakė, kad tą 
aiškiausiai parodo Tarybų 
Sąjungos liaudies atsieki- 
mai. ‘

Kinija ir šiaurės Korėja 
darys viską, kad išsaugojus 
taikos reikalus Azijoje ir 
kitose pasaulio dalyse”.

Diplomatai ir karo reika
lų strategai supranta, kad 
pasirašymas bendro apsi
gynimo suta r č i ų tarp 
TSRS, Korėjos ir Kinijos 
žymiai sutvirtino socialisti
nių šalių gynybos reikalus.

Šios sutartys parodo, kad 
paskalai apie didelius skir
tumus tarp TSRS ir Kini
jos neturi pagrindo.

“Tuščia yra Vakarą 
viltis”, - Gomulka

Varšuva. — Vladyslovas 
Gomulka, Lenkijos komu
nistų vadas, grįžo iš Mon
golijos. Jis ten plačiai kal
bėjosi su Kinijos komunis
tų ir valdžios vadais. Go
mulka sakė, kad Vakaruo
se skleidžiamos pasakos 
apie “skirtumus tarp TSRS 

j ir Kinijos”, tai yra Vakarų 
(prasimanymai.

“Vakarai, atsidūrę eko
nominiuose ir politiniuose 
keblumuose, tai mano pasi
daryti kapitalo iš komunis
tų tarpe vykstančių ideolo
ginių diskusijų. Tai tuščios 
jų viltys”, sakė Gomulka.

NATO KARO LAIVYNO 
MANEVRAI

Norfolk, Va. — Atlanto 
vandenyne pradėjo kari
nius manevrus NATO ka
ro laivynai. Jungtinių Vals
tijų manevruose dalyvauja 
60 karo laivų. Anglija, kuri 
pasiuntė savo karo laivus į 
Kuwaita, dalyvauja su ma
žesniu skaičiumi.

Denver, Colo. — Sprūs- 
minis lėktuvas nusileisda
mas atsimušė į sunkvežimį. 
Lėktuve buvo 120 keliau
ninkų, iš jų 18 užmušta ir 
56 sužeista.
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Sako: Tai tile atodūsis -- 
reikia sutelkti jėgas

JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS pirmininkė Eliza- 
both Gurley Flynn rašo savo kolumnoje (savaitrašty 
“The Worker”) apie tai, ką dabar JAV komunistai tu
rį daryti Aukščiausiojo teismo nuosprendžių šviesoje 
del partijos registravimosi.

Teismas užgyrė McCarrano įstatymą, pagal kurį 
partija turėtų registruotis kaip “svetimos valstybės 
agentas.” Sulyg tuo sprendimu, partija būtų turėjusi 
“registruotis” su rugpiūčio 9 diena. Bet ji prašė to pa
ties teismo, kad jis tą laiką pakeistų, nes ji apeliuos iš 
naujo, reikalaudama teismą, kad jis persvarstytų savo 
pirmesnį nuosprendį. Teismas sutiko su partijos prašy- 
mu-reikalavimu, suteikė progą partijai paruošti apelia
ciją ir įteikti ją teismui, kai jis rugsėjo mėnesį susi
rinks posėdžiams.

Dabar partija ir ruošia apeliaciją, kad teismas per
svarstytų savo pirmesnįjį sprendimą. Partijos pirminin
kė primena tai amerikiečiams ir sako: Šis teismo nuta
rimas davė mums laiko atodūsiui, bet visi, kam rūpi JAV 
žmonių laisvė ir jų ateitis, tą atodūsį privalo išnaudoti 
veiklai, kovai už tai, kad teismas priimtų partijos ape
liaciją, kad jis atmestų savo pirmesnįjį sprendimą “re
gistravimosi” klausimu. Pirmininkė sako, reikia veikti 
ir už tai, kad McCarrano įstatymas būtų Kongreso at
mestas.

Elizabeth Gurley Flynn primena:
“Pirmiau negu Aukščiausias teismas šį sprendimą 

padare, daugelis žmonių pro pirštus į tai žiūrėjo, tikė
damiesi, būk teismas jokiu būdu nelegalizuos, neužgirs 
šitos pabaisos (McCarrono įstatymo).

“Tai, kas atsitiko tarp birželio 5-osios, kai teismo 
sprendimas buvo paskelbtas, ir birželio 23 d., kai teis
mas sutiko, kad sprendimo gyveniman vykdymo laikas 
būtų pratęstas, parodo žmonių veikimo ir visuomenės 
opinijos efektą...”

Taip, daugelis laikraščių, daugelis individualų iš
stojo prieš Aukščiausiojo teismo sprendimą, užginantį 
McCarrano įstatymą.

AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (Ameri
kinė Pilietinių Laisvių Sąjunga) praneša, kad ji pilnai 
rems JAV Komunistų partijos peticiją, reikalaujant, 
kad Aukščiausias teismas persvarstytų savo pirmesnį
jį sprendimą reikale partijos “registravimosi.” ACLU 
vadovai sako, tai prieštarauja JAV Konstitucijos 
I-ajam ir 5-ajam papildymams (amendmentams).

Be abejojimo, ne tik ACLU, bet ir daugelis kitų 
amerikinių organizacijų ir pavienių piliečių stos parti
jai talkon, kadangi šis sprendimas kerta smūgį visų 
Amerikos žmonių laisvėms ir pilietinėms teisėms.

TĄ PAČIĄ BIRŽELIO 5 DIENĄ teismas, kaip ži
noma, paskelbė ir kitą baisų sprendimą—užgyrė t.v. Smi
tho įstatymo skirsnį, sulyg kuriuo gali būti baudžia
mi kalėjimu asmenys, priklausą Komunistii partijai.

Tiesa, savo sprendime teismas (penkiais balsais 
prieš keturius) pareiškė, kad nę visi Komunistų parti
jos nariai turį būti baudžiami kalėjimu,—tik tie, kurie 
įstojo tikslu “jėga ir prievarta” nuversti JAV valdžią, 
ir tik tie, kurie esą veiklūs komunistai, kurie traukia į 
partiją naujus narius ir tt. ACLU sako, šis teismo 
sprendimas dar ryškiau smogia kirtį Teisių Biliaus Pir
majam amendmentui, garantuojančiam laisvę bile žmo
gui priklausyti prie organizacijų.

Einant šiuo Smitho įstatymo skirsniu ir Aukščiau
sio teismo sprendimu, Junius Scales jau yra kalėjime. 
Jis buvo nuteistas kalėti šešerius metus.

Junius Scales kadaise buvo komunistų organizoto- 
rius pietinėse valstijose. Darbininkų išnaudotojai ir ra
sistai sudarė prieš jį sąmokslą ir užvedė bylą. Nors Ju
nius Scales buvo jau pasitraukęs iš JAV Komunistų 
/partijos, kai byla prieš jį buvo užvesta, tačiau teismas 
-nuteisė jį kalėti šešerius metus!

Yra panašios bylos užvestos ir prieš du kitus komu
nistus: Claude Lightfoot, iš Illinois valstijos, ir John 
Hillmaną, iš Montanos. Be jų, dar yra apie dešimt žmo
nių, apkaltintų pagal tą patį Smitho įstatymo skirsnį, 
pagal kurį buvo nubaustas Junius Scales.

Elizabeth Gurley Flynn sako: jei nebus padarytas tam 
galas, tai valdžia gali pradėti iš naujo pulti ir tuos ko
munistų veikėjus, kurįe jau seniau buvo nuteisti kaleji- 
•man (ir savo bausmę atliko).

Be to, tenka nepamiršti, jog kalėjime seniai sėdi du 
politiniai kaliniai: Gil Green ir L. Thompsonas,—abu
du nubausti pagal Smitho įstatymą.

Dėl to Komunistų partijos pirmininkė ir sako: per 
šį atodūsį amerikiečiai turi gerokai padirbėti tam, kad 
ateityje nekalti žmonės nebūtų kišami kalėjiman tik 
dėl to, kad jų veikla nepatinka karo ruošėjams ir dar
bo žmonių išnaudotojams.

tie

MIKE GOLD, pažangus JAV rašytojas ir žurnalis
tas, neseniai išvyko į Tarybų Sąjungą savo sveikatą 
taisyti. M. Goldas turi aštrią plunksną, plačiai žinomas 
rašytojas-žurnalistas ne tik JA V, o ir kituose kraštuose.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
A. MARGERIS BAIGIA 
RAŠYTI KNYGĄ 
APIE LIETUVĄ

J. Jokubka rašo “Vilny”:
“ ‘150 dienų Lietuvoje!’ 

Tokiu pavadinimu dar šie
met pasirodys knyga, iš
leista čia Amerikoje. Ją 
rašo Dr. Alg. Margeris, 
net du kartu viešėjęs Ta
rybų Lietuvoje. Pirmą 
kartą buvo nuvykęs 1959 
metais, o antrą kartą il
gesniam laikui—1960 me
tais.

Knygos autorius žino
mas Amerikos lietuvių ra
šytojas. Kelios jo parašy
tos knygos yra išleistos ir 
Tarybų Lietuvoje. Pasku
tinė knyga, vardu Mėlynos 
Akys, išleista net 15,000 
tiražu.

Iš pokalbio su D r. Alg. 
Margeriu davėsi suprasti, 
jog k n y g oje ‘150 dienų 
Lietuvoje’ bus nupieštas 
išbaigtas kultūrinis, eko
nominis ir politinis Tary
bų Lietuvos vaizdas. Au
torius knygoje nemaža ski
ria vietos įspūdžiams, su
sitikimams su vyriausybės 
vadovais ir šiaip jau su 
visuomenės darbuotojais.

Dr. Alg. Margeriui lin
kime sėkmės baigti rašyti 
šią knygą. Amerikos lie
tuviai jos laukia.”

Mes taip pat linkime 
rašytojui A. Margeriui sėk
mės baigti knygą, kuri, be 
abejonės, bus įdomi.

apie “veiksnių” “laisvini
mo” raketą.

L. Jonikas rašo:
“Taigi, taip ir nesužino

jome kaip Lietuva bus “iš
laisvinta” ir kiek tas leng
vatikiams lėšuos.

“Veiksnių” spauda — 
“Naujienos”, “Draugas”, ir 
“Sandara” neskelbs. Tos 
informacijos amžinai pasi
liks čikagiškės trijulės nuo
savybe. Jūs, eiliniai “veik
snių” sekėjai, tik klokite 
dolerius. Trijulei juk rei
kia pasivažinėti ir papuo
tauti “vardan tos Lietu
vos.”

Raketieriai bijosi, kad 
neiškeltų viešumon jų dar
beliu !

kaip bebūtų keista, atsisa
kyti užsakytų baldų.

— Matote, — sako jis,— 
mums daugiau nebereika
lingi baldai jurtai: mes ga
vome butą mūriniame na
me, dabar mums reikalingi 
moderniški baldai...

Ir Danažavas niekada 
nepriekaištauja pirkėjams. 
Širdyje jis džiaugiasi su 
savo tėvynainiais. Ir kaip 
galima nesidžiaugti, jeigu 
šalis sparčiai žengia į prie
kį, jei taip greit keičiasi
miestų ir ypatingai chudo- 
nų (kaimo rajonų) veidas, 
kurių gyventojai pradeda 
sėsliai gyventi.

Ten, kur dar visiškai ne
seniai stepėje stovėjo vie
niši vartai, pagal kuriuos 
mongolų aratai nustatyda
vo atskirų klajoklių stovyk
los ribas, dabar išaugo gy
venamieji punktai — vals
tybinių ūkių, žemės ūkio 
susivienijimų ir brigadų 
su administraciniais, kultū- 
riniais-buitiniais, gamybi
niais pastatais, gyvenamų
jų namų kvartalais centrai. 
Visur matyti statybų pa
stoliai.

— Visiškai dėsninga, — 
patenkintas sako baldų 
parduotuvės direktorius D. 
Danažavas, — kad tiek 
miestų, tiek ir kaimų rajo
nu gyventojai reikalauja iš 
prekybos organizacijų ge
rų, moderniškų baldų, radi
jo imtuvų, elektros prekių, 
kurių anksčiau negalėjai 
sutikti klajoklių buityje.”

A. ŽMUIDZINAVIČIUS— 
KANDIDATAS 
LENININEI 
PREMIJAI GAUTI

Dienraštyje “Kauno
soje” > • dailinįnkas Br. Gu
daitis rašo:

“Antanas Žmuidzinavi
čius, kaip talentingas daili
ninkas, gerai žinomas ne 
tik mūsų respublikoje, bet 
ir šalyje bei užsienyje. Jo 
darbai eksponuojami įvai
riose parodose" jau ištisus 
60 metų, o pačiam dailinin
kui šį rudenį sukaks 85-eri.

Dailininko teptukui pri
klauso daugiau kaip 2,000 
portreto ir peizažo kūrinių. 
A. Žmuidzinavičius apdova
notas Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu, jam su
teikti nusipelniusio meno 
veikėjo ir TSRS liaudies 
dailininko garbės vardai. 
Jis — LTSR Aukščiausios 
Tarybos deputatas.

Kauno Politechnikos In
stituto mokslinė taryba vie
ningai pritarė ketvirtadie
nį priimtam Dailininkų są
jungos nutarimui — pasiū
lyti Politechnikos instituto 
profesoriaus Antano Žmui
dzinavičiaus kandidatūrą 
Lenininei premijai 1962 m. 
gauti už jo dailės kūrinių 
rinkinį “Tarybų Lietuva 
kūriniuose”.

“ŽODŽIO LAISVE” 
PAS “VADUOTOJUS”

Aną dieną ALT Chicago- 
je sušaukė savo “suvažia
vimą”, kurin buvo pakvies
ti tik patikimi “veiksniam” 
asmenys — klerikalai, keli 
menševikai, na, ir vienas 
kitas sandarietis. Suvažia
vimas buvo garsintas vie
šai: nuvyko ten ir du iš 
“Vilnies” redakcijos asme
nys — L. Jonikas ir kitas 
darbuotojas. Jie ten buvo, 
aišku., kaip korespondentai.

Nusigando “veiksniai”. 
Tuojau L. Šimutis su P. 
Grigaičiu patvarkė, kad 
“Vilnies” agentus reikią 
pašalinti iš salės, kad jie 
negalėtų parašyti, teisybės

LIAUDIES MONGOLIJA 
ŽENGIA PIRMYN

Dėl Mongolijos Liaudies 
Respublikos šiuo metu J.A. 
V. vyksta diskusijos — mi
tinguose ir spaudoje. Kaip 
žinia, prezidento Kenedžio 
administracija nutarė Mon
golijos Respubliką pripa
žinti ir su ja sumegzti dip
lomatinius ryšius; Kenedis 
stoja ir už tai, kad ši šalis 
būtų priimta į Jungt. Tau
tas. Kai kurie tam prieši
nasi, sakydami, kad iš 
Mongolijos nieko nesą, ji 
tik skaitosi 'valstybe, bet to
kia nesanti. Reakcionieriai 
deda visas pastangas, kad 
Kenedžio valdžia Mongoli
jos nepripažintų.

Mongolijos Liaudies Res
publika jau gyvuoja 40 me
tų, ir ji Vis žengia pirmyn. 
Tiesa, ši šalis kadaise bu
vo labai atsilikusi ekonomi
koje ir kultūroje, neturėjo 
jokios savo’prąfnpnės,, daug 
žmonių gyvenimą pelnėsi 
tik gyvulius augindami, 
gyvendami dykumose no- 
madiškai; jų namai dau
gumoje buvo — jurtos (tam 
tikros palapinės).

Padedant tarybinėms tau
toms, Mongolijos žmonės 
jau pakilo į aukštą lygį. 
Ten, kur buvo jurtos, sta
tomi namai, mūriniai na
mai,— kyla ištisi kaimai 
ir miesteliai. Žmonės per
kasi baldus, kuriasi gra
žius butus, ruošiasi kultū
ringam gyveinmui.
V. Petrenkos 
Pasakojimas

Dabar Vilniaus laikrašty 
“Vakarinėse naujienose” V. 
Betrenka rašo iš Ulan-Ba- 
toro miesto. Ulan-Batoras 
Liaudies Respublikos sosti
nė. V. Betrenka pasakoja:

“Jei jūs paprašytume se
ną Ulan-Batoro gyventoją 
Danažavą papasakoti apie 
būdingiausią mongolų šian
dieninio gyvenimo reiškinį, 
jis būtinai atsakytų jums 
taip: “Ateikite pas mus, 
pasižiūrėkite, kas vyksta, 
pasiklausykite, ką žmonės 
kalba, ir jūs be vargo pa
stebėsite būdingiausią mū
sų dabartinio gyvenimo 
bruožą”.

. Danažavas — kol kas vie
nintelės Ulan-Batoro baldų 
parduotuvės direktorius. Jį 
gerai pažįsta ne tik parduo
tuvės klientai, bet ir minis
terijos bei baldų įmonių 
darbuotojai.

— Atkaklesnio žmogaus 
už Danažavą Ulan-Batore 
nėra,—sakoma apie jį Pra
monės ministerijoje ir Už
sienio prekybos ministeri
joje.

Baldų parduotuvėje visa- 
, da daug žmonių. Vieni at- 
; eina užsisakyti baldų, kiti 
i atsiimti užsakyinų, o treti^

Plymouth, Pa.
„Sužinoję, kad savaitraš

tis “Worker ruošiasi su 
rugsėjo pradžia išeidinėti 
dusyk savaitėje, vietiniai 
darbininkai suaukojo tam 
laikraščiui $15.

Aukotojai linki “Worke- 
riui” geriausio pasisekimo 
ne tik tapti dųkartsavaiti- 
niu, bet ir dienraščiu, kuris 
Amerikos darbo žmonėms 
labai reikalingas.

Rep.

New Haven, Conn.
Liepos 5 d. į mūsų miestą 

buvo atvykusi tarybinių šo
kėjų Moisejevo grupė. Bu 
vo virš 100 asmenų. Jie la
bai gražiai atliko šokių pro
gramą. Greta rusų šokių, 
šoko estų, kalmukų, ukrai
niečių, čigonų ir kitų tautų 
šokius.

Pabaigoje jie sušoko ir 
amerikiečių “Rock-n-Roll”. 
Publikos buvo pilna didžiu
lė Arena. Atrodo, kad jai 
šokėjai patiko, nes gausiai 
aplodismavo.

M. V

Poetas Antanas Miškinis„

(Jubiliejiniame “Laisvės” nu
mery, bal. 11 d., tilpo A. Miš
kinio laiškas, kuriame, per 
klaidą, buvo įd^ta Tallat- 
Kelpšos fotonuotrauka.)

Vilniaus Valstybinio akademinio dramos teatro kolektyvas 
neseniai pastatė naują spektaklį — H. Ibseno 3 veiksmų šei

myninę dramą “Šmėklos”.
Spektaklį režisavo — LTSR, liaudies artistas J. Rudzinskas, 

Dailininkas — R, Vinciūnas. Vaidina — LTSR liaudies ar
tistė G. Jackevičiūtė, LTSR nusipelnę artistai H. Karauskas, 
S. Jukna, artistai M. Rasteikaitė, V. Muraška. .

N.uotravAoje; scena iš spektaklio. Mandersas — LTSR nu
sipelnęs artistas S. Jukna (kairėje), Engstrandas — V. 
Muraška.

Kuwaito buvusi dykuma 
pavirto branguma

val- to požemyje yra apie 60 bi
lijonų bačkų naftos.

Kuwaitas yra turtingiau
sias iš visu arabišku šalių 
nafta. Po jo seka Arabija, 
Persija, Irakas ir kitos ša
lys. Dabar Kuwaite kiek
vieną dieną gauna po 1,- 
700,000 naftos bačkų (bač
koje telpa 42 galionai).

Naftą eksploatuoja ang
lai, amerikiečiai ir hollan- 
dai. Anglai turi naftos šal
tinius: Gulf Oil Co., British 
Petroleum Co. kapitalistų; 
hollandai — Royal Dutch- 
Shell Co.; amerikiečiai — 

i Getty Oil Co., American In-

di- 
net

pa- 
to- 
ka- 
no-

Neapsiriksime pasakę, lyje naftos rezervai. Moks- 
kad daugelis žmonių pirmu liniukai mano, kad Kuwai- 
kartu išgirdo Kuwaito 
stybėlės vardą. Dabar 
valstybėle susidomėjo 
džiosios valstybės ir 
kalbama apie karą.

Anglija, kurios “globa 
jau pasibaigė Kuwaito val
stybėlei, tą “pamiršo” ir 
karo laivais siunčia armi
jos dalinius į Kuwaita. An
glijos karo ministras 
reiškė: “Anglija duos 
kios pagalbos Kuwaito 
raliui, kokios tik jis 
rėš”.

Nors Irakas patraukė sa
vo jėgas prie Kuwaito, bet 
mums dtrodo, kad jėgų jis - . 
nevartos. Istorirtiafi, tauti- dependent, (Oil. Co., I hillips * 4. fc ) • * ! /»• • • • f Z* • Dzn 4* m I ai O t r* 1 wniai ir geografiniai Kuwai
to plotai yra Irako dalimis, 
bet jis negalės savo siekius 
paremti jėga, nes Irako jė
ga nėra lygi toms jėgoms, 
kurios stovi užnugaryje 
Kuwaito karaliaus.

Turtingiausios 
naftos versmes

Mažojoje Azijoje, į pietus 
nuo Juodosios jūros plaukia 
dvi didelės upės—-„Tigras ir 
Eufratas. Senovėj tarp šių 
upių buvo kelios -valstybė- 
lės, kurios daug pasitarna
vo žmonijos kultūros pakė
limui. Bet prieš 800 metų 
tuos plotus pavergė turkai. 
Turkai nieko nedavė žmo
nijai. Jie buvo atsilikę ir 
pavergtus žmones tokiais 
padarė.

Į šiaurę nuo Bersijcs įlan
kos Tigras ir Eufratas su
artėja, ten susidaro milži
niškas ežeras, pasibaigia 
upių vardai, o iš ežero į 
Persijos įlanką vanduo iš
plaukia jau kitais vardais.

Tartum koks geografinis 
“stebuklas”: Čia tiek daug 
vandens, ežerai, upės,’ Per
sijos įlanka, o į pietus nuo 
Basros yra Kuwaitas, kur 
viešpatauja sausumų dyku
ma.

Pirm Birmoje pasaulinio 
karo šie plotai buvo Turki
jos dalimis. Bo karo Irakas 
ir Arabija gavo nepriklau
somybę, bet Kuwaito dyku
mos pasiliko, kaip, ir nepri
klausoma kunigaikštys t ė 
ar karalystė. Anglija pasi
skubino paimti ją savo 
“globon”.

Mažai kas tais 
įvertino Kuwaitą. Bet vė
liau surado. ten 
Daugiau įrengė 
daugiau naftos veržėsi iš 
žemės. Dabar, manoma, kad 
tai. yra turtingiausi pašau-..

BetroĮėunį- Co., Signal Oil 
& Gas Co., Ashland Oil Co. 
ir Refining Co.

Užsienio aliejaus kompa
nijos darosi milžiniškus pel
nus ir 50 procentų nuo sa
vo pelnų moka Kuwaito ka
raliui (šakui), kuris kiek
vieną dieną gauna po $3,- 
000,000. Kuwaito šakas Ab
dullas As-Salim As-Saba- 
has yra vienas iš turtin
giausių pasaulyje žmonių. 
Sakoma, kad jo turtas vir
šija bilijoną dolerių.

Aišku, kad jeigu Kuwai
tas būtų prijungtas prie 
Irako, tai pirmiausiai kara
lius netektų tų pelnų, o vė
liau užsienio kapitalistai 
turėtų Irakui atiduoti dau
giau negu pusę pelnų. Štai 
kodėl Kuwaito šakas -pasi 
šovė kariauti prieš Iraką, 
o Anglija jau siunčia jam 
pagalbą.

Pats Kuwaito šakas n<> 
galėtų ilgai kariauti. Jis 
turi tik apie 3,000 žandaru- 
kareiviu, kurie tinkami twk V f 

pavergime laikyti darbo 
žmones, o ne moderniniam 
karui. Irakas turi apie 60,- 
000 vyrų gerai išlavintos ir 
apginkluotos armijos.

Irakas užima 172,000 ket
virtainių mylių ir turi 7,- 
000,000 gyventojų. Kuwai
tas užima 5,800 ketv. mylių 
plotą ir turi 250,000 gyven
tojų

Irake yra pažangesnė 
santvarka. Kuwaite darbo 
liaudis baisiai pavergta: 
ten viešpatauja šakas ir vi
sokie ponai. Žinios, būk ten 
liaudis demonstruoja prieš 
Iraką, tai šako ir užsienio 
naftos kapitalistų propa
ganda. Jeigu Kuwaitas bū
tų prijungtas prie Irako, 
tai darbo žmonių gyveni
mo sąlygos pagerėtų.

laikais

naftos, 
versmių,

2 p.~Laisvė (Liberty)—Penktad., liepos (July) 14, 1961



MIKROMEGAS

žiūrint pro mano akinius
’ ’ MENINIO 

NOVATORIŠKUMO 
' KLAUSIMU

Pastaraisiais metais lite
ratūros ir meno žurnaluose 
pasireiškia vis daugiau gin
čų novatoriškumo klausimu. 
Ieškoma naujų formų, nau
jų kelių, naujų meninių at
radimų teisingai atvaizduo
ti tuos milžiniškus pasikei
timus, kurie vyksta mumy
se, o jie vyksta neregėtu 
greičiu ne tik nūdieniame 
žmogaus gyvenime, bet ir 
moksle bei technikoje. Liau
dies iniciatyvos dėka, gims
ta vis nauji kūrybinės veik
los metodai, darbo heroiz
mas tampa būdingu plačių
jų masių bruožu ir t. t.

Šį klausimą išsamiai na
grinėja žinomas rusų rašy
tojas V. Ivanovas savo 
straipsnyje “Nūd iena ir 
meninis novatoriškumas.” 
kurio vertimas tilpo Vil
niaus savaitraščio “Litera
tūra ir menas” š. m. NN. 
23 ir 24. Ten gerbiamasai 
autorius stato visai perti- 
nentišką klausimą:

“Kaip visa tai pridera
mai ir teisingai atvaizduoti 
m e n i n ėję kūryboje, kaip 
priversti nūdienos pulsą 
pilnu ritmu plakti litera
tūros, tapybos, muzikos ir 
kitų meno sričių kūriniuo
se; kokių reikia žodžių, 
spalvų, garsų, kad ryškiau, 
emocionaliau atvaizduotu- 
mėm mūsų žmogaus dvasios 
didybę, jo naują socialinę 
esmę, jo darbų grandioziš- 
kumą”?

Šis klausimas domina vi
są kūrybinę inteligentiją, 
Ii tena tū ros bei meno veikė
jus. K. P. pirmūnus ir 

~šiaip visuomenininkus. Tą 
^"klausimą kėlė ir N. S. 

Chruščiovas Trečiame rašy
tojų suvažiavime. Tas klau
simas privalomas kiekvie
nam kūrėjui, kuris nenori 
sustingti senų meninių tra
dicijų vergovėje, kuris ne
nori atsilikti, užsikonser
vuoti. Menininkas, pasken
dęs senos formos rutinoj, 
negali atkurti to besikei
čiančio dinamizmo, kuris 
matomas kiekviename 
žingsnyje. Novatoriškumo 
bruožus nagrinėja tarybi
niai kritikai ir meno tyri
nėtojai. Gvildendamas šį 
klausimą V. Ivanovas sa
ko:

“Vienas litera t ū r o s ir 
meno vystymosi dėsningu
mu yra tai, kad kiekvienas 
didelis menininkas negali 
nebūti novatoriumi, nes jis 
negali neatvaizduoti naujų, 

i pačių svarbiausių savo laik- 
* mečio gyvenimo reiškinių. 

Novatoriškumas ir praside
da mokėjimu atrinkti šia
me gyvenime tai, kas svar
biausia, ko dar niekas kū
ryboje neatskleidė, — va
dinasi, rasti naują turinį. 
O jis susietas su ieškojimu 
naujos formos, kurią kar
tais senų tradicijų šalinin
kai sutinka durtuvais.”

Novatoriškumo pavyzdžių 
randame A. Puškino ir V. 
Majakovskio poezijoje. Se
nų tradicijų saugotojų tar
pe Majakovskis sukėlė tik
rą sąmyšį. “Tačiau šitas 
novatoriškumas —sako V. 
Ivanovas — nors jis ir bu
vo ryškiai radikalus, ne
reiškė, kad absoliučiai nu
traukiami ryšiai su sena 
menine tradicija. Puškinas 
rėmėsi geriausiais savo 
pirmtakų ir mokytojų poe
tiniais pasiekimais... To- 

ifdėl meninis nūdienio verž- 
lauš ir sudėtingo gyvenimo 
atvaizdavimas yra negali
mas be novatoriškumo for
mos srityje. Tačiau koks

turi būti šitas novatorišku
mas? Kur raktas į tikrai 
meninius mūsų meto atra
dimus ?”

Forma ir turinys
Futuristai, formalistai ir 

kiti jiems panašių dekaden
tinių srovių atstovai visiš
kai atsiskyrę nuo klasikinės 
meno t r a d i c i jos ir nuo 
liaudies. Geriausių meno 
tradicijų pagrindą sudaro 
ne tik meno kūrinių liau
diškumas, bet ir formos 
liaudiškumas.

Tačiau kai kurie naujų 
kelių bei formų ieškotojai 
iš vienos kraštutinybės nu
eina kiton: iš sustingusio 
konservaty v u m o įpuola į 
“ultraradikalų” novatoriš
kumą. Jie smerkia vaizdin
gumą, vadina tai pasenu
siu stiliumi. Gi vaizdingo
jo plastiškumo kaip tik sie
kia visi geriausieji mūsų 
rašytojai. Vietoj Vaizdin
gumo jie siūlo “loginių ab
strakcijų” pasaulį, “lako- 
nizmą,” “ekspresiją,” “te
legrafinį” stilių, etc. Dar 
kiti “modernistai” perša 
“automobilinę’’ sąvoką, t. 
y., žiūri į'. literatūrą lyg į 
didžiulėm raidėm nupieštą 
pakelės reklamą, matomą 
iš praskriejančio automobi
lio. Tapyboje realizmą jie 
sutapina su natūralizmu ir 
fotografija.

Iš visa ko matosi šių siū
lymų nepagrįstumas. Lite
ratūra, tai ne pakelės rek
lama; ji turi vidinę sielą, 
ji atspindi žmones ir gyve
nimą, ko subtiliomis eks
presijomis nepasieksi. Vien, 
tik išviršiniais mūsų laiko 
atributais, jų garbihimu, 
įvairiapusės tikrovės šito
kiu būdu nesuvoksi. “Mums 
atrodo — sako V. Ivano
vas,— kad tikrovės atvaiz
davimas, remiantis tik ‘di
džiųjų greičių’ požiūriu, ne
gali būti sėkmingas. Juk 
meno uždavinys yra kaip 
galima ryškiau, giliau at
vaizduoti žmonių santykių, 
aistrų, jausmų, minčių, ko
vos, darbų pasaulį.”

Tačiau yra vieta ir la- 
konizmui ir ekspresijai, jei 
tai nepažeidžia klasikinę 
meno tradiciją; ir muzikoje 
yra disonansų, ne tik har
monija . Tik tatai neturi 
griauti visumos antstato. 
Visai teisingai V. Ivanovas 
teigia:

“Ar tai reiškia, kad mes, 
polemizuodami su minėto
mis pseudonovatoriš kūmo 
tendencijomis, iš viso pa
neigiame lakonizmą, eks
presiją ir panašius kitus 
stilistinius ieškojimus? To
li gražu ne. Jie taip pat 
gali būti panaudoti ir pa
teisinti atskirų menininkų 
kūryboje. Bet negalima jų 
kanonizuoti, paversti visuos 
tine norma.”

Dažnas mūsų amerikie
čių eilemanas pasakys, kacį 
jam, kaip marksistui, svar
bu tik turinys, kad forma 
jam nerūpi, kad* forma do
misi tik formalistai, o jis 
esąs realistas. Tokios nuo
monės laikosi dalis net ir 
“išprususių” s k a i t y tojų. 
Žinoma, tai yda. Formalis
tai viską aukoja formai, tu
rinį jie neigia. Jie sako: 
“menas menui.” Tačiau 
turinys, kad ir geras, be 
meniškos formos nebus jo- 
kis meno kūrinys: forma 
duoda jam . meno laidą. 
Mes ir vėl grįžtame prie V. 
Ivanovo samprotavimų:

“Dabar visiems aišku, 
kad nagrinėti literatūros ir 
meno kūrinių turinį ir for
mą, atsiejant vieną 

antro, pabrėžti tik- turinio 
reikšmę — vadinasi, būti 
vulgar izavimo pozicijose... 
Problemos dialektika yra 
ta, kad turinys, nors jis ir 
turi vadovaujantį vaidmenį 
formos atžvilgiu, pats vie
nas be formos neegzistuoja. 
Forma yra vidinė turinio 
organizacija. O tai reiškia, 
kad juo tobulesnė ir gražes
nė forma, juo pilniau ir gi
liau jinai išreiškia turinį. 
Nesunku pastebėti, kad ši
tie bendri teigimai apie tu
rinio ir formos tarpusavio 
ryšius ypač svarbūs menui.

Juk jeigu meno kūrinio 
forma dar labai silpna, 
jeigu šitas kūrinys pilkas, 
blankus meniniu atžvilgiu, 
tai ir jo turinys ‘neapsi- 
reikš,’ nepasieks skaitytojo, 
klausovo, žiūrovo, nors ir 
koks bebūtų idėjinis auto
riaus sumanymas. Štai ir 
išvada, kad be meistriškos 
meninės formos nėra ir 
aukšto idėjinio turinio. Ga
lima pasakyti, kad literatū
roje ir mene daugiau, negu 
kur kitur, yra būtina puiki 
forma, harmoningai susi
liejanti su turiniu. Neat
sitiktinai partija visuose 
savo dokumentuose litera
tūros ir meno klausimais 
niekados atskirai neskirstė 
kovos už aukštą idėjiškumą 
ir aukštą menišku mą... 
Kartu turinio ir formos 
harmonija — tai idealas, į 
kurį turi veržtis kiekvienas 
menininkas... Todėl meni
nio novatariškumo mes ne
galime įsivaizduoti be ryšių 
su realiu gyvenimu. Mums 
naujos formos ieškojimai 
neįmanomi be realaus gyve
nimo atkūrimo... Bet rea
lizmas, meninis atkūrimas 
paties gyvenimo fermomis, 
nereiškia, kad tai yra ko
pijavimas... Mes kalbame 
apie realistinį meniškumą, 
apie realistinę formą, kaip 
savo esme priešinga moder
nistinei formai. Tik realis
tinė forma, į kurią įeina, 
aišku, ir sąlygotumas, gali 
giliausiai ir teisingiausiai 
atspindėti gyvenimišką idė
jinį turinį.”

Iš čia pacituotos V. Iva
novo straipsnio dalies bus 
aišku, jog formą neigti 
nereikia, kad ji neatsieja
ma kūrinio dalis, kad ji 
duoda kūriniui meniškumo 
žymę. Realistas rašytojas, 
ar tapytojas, privalo iš 
anksto turėti prieš akis sa
vo kūrinio planą ir tik tuo
met jį realizuoti, kad nepa
tektų į padėtį to “modernis
to,” kuris paklaustas ,ką 
jis piešia, atsakė: “Neži
nau, kas išeis”!

V. Ivanovas visai teisin
gai sako, kad meninės prie
monės, tai statybinė formos 
medžiaga, kad tikras meni
ninkas visados ieško naujų 
priemonių, naujo kūrybinio 
žodžio, sunaudodamas dėl 
jo “tūkstančius tonų žodi
nės rūdos.”

' Taip, geras turinys rei
kalingas ir geros formos, 
k,ad būtų galima jį vadinti 
meno kūriniu!

Kaip sena duona
Ne viso pasaulio žmonės 

gamina duoną. Dauguma 
žmonių gyvena ryžiais ir 
kitokiu maistu. Iš ryžių 
duonos nekepa, juos valgo 
skirtingai.

Bet iš kviečių, rugių, 
kukurūzų, avižų ir kitokių 
grūdų kepa duoną.

Yra davinių, kad egiptie
čiai jau prieš 5,000 metų 
kepė duoną. Reiškia, duo-

nuo’na—senas maistąs.

Benediktas Juodulaitis - 
ūkio geriausias sodininkas.

šakių rajono Lenino vardo kol-

Kaip gyvenimo aplinkybės 
pakeičia kai kurių 
žmonių pažiūras

Vaizdelis iš praeities
Prieš daugelį metų man 

teko susipažinti su viena 
lenkų tautybės šeima, kuri 
buvo atvykusi iš Lenkijos 
ir atsivežusi paauglį sūnu- 
ką, kuris labai mėgo mu
ziką ir turėjo talentą, ypa
tingai groti smuiku. Tėvai 
suprato sūnaus talentą ir 
dėjo visas pastangas, kad 
išmokslinti sūnų ir padary
ti geru muziku, nežiū
rint, kaip jiems tatai pa
daryti buvo sunku. Tėvas 
sunkiai dirbo anglies ka
sykloje, o motina, atlikus 
namų ruošą, eidavo pas ki
tus žmones dirbti — valyti 
butus ir skalbti baltinius.

Kada sūnus užbaigė pra
dinę mokyklą, tėvai išleido 
jį į kolegiją mokytis mu
zikos. Po keleto metų sū
nus sugrįžo iš New Yorko, 
iš kolegijos, sėkmingai už
baigęs muzikos mokslą. Tė
vai panuomavo du didelius 
kambarius, nupirko reika- • 
lingus studijai baldus. Ati-1,10
darė muzikos studiją tame 
pačiame pastate, kur aš 
dirbau, ir tame pačiame 
aukšte. Taigi man su jau
nu muzikantu tekdavo kas
dien susieiti ir pasikalbėti.

Iš pradžių jam sekėsi ne
blogai. Turėjo mokinių ne
mažai, ir jų skaičius vis 
daugėjo. Bet supratimą 
apie darbininkų klasę ir jos 
kovas jis turėjo blogą. Jis 
neapkentė pažangiųjų žmo
nių ir jų organizacijų, nie
kino Rusiją ir jos santvar
ką. Jis jautėsi, kad jis sto
vi aukščiau už angliakasį ir 
kad jam būtų per žema 
draugauti su angliakasiu, 
nežiūrint, kad ir jo tėvas 
buvo angliakasys. Manė 
jis, kad jis bus garsus mu
zikas ir turtingas ateityje.

KITAIP ATSITIKO
Bet gyvenimas patvarkė 

kitaip. Užėjo nedarbas, 
žmonės nustojo leisti vai
kus mokytis muzikos, nes 
neturėjo iš ko apmokėti už 
pamokas. Ir jis neteko mo
kinių ir neturėjo iš ko ap
mokėti nuomą už kamba
rius, ir buvo priverstas stu
diją uždaryti ir eiti ,su tė
vu dirbti į anglies kasyk
lą. Bet ten, kur tėvas -dir
bo, buvo labai bloga dirbti. 
Kasyklos lubos žemos, rei
kėjo dirbti atsiklaupus, ir 
buvo šlapia.

Tėvas dirba ir nedejuoja.

Jis žino, kad dejavimas ne
padės. Bet su jaunu mu
ziku yra kitaip. Jis nėra 
dirbęs, nepratęs prie tokio 
sunkaus, nemalonaus darbo. 
Jis vakare parėjęs iš darbo 
dejuoja, visas skaudus, pik
tas, suniuręs. Tačiau ir 
darbo neilgam tebuvo. Už
sidarė kasyklos, ir jiedu 
pasiliko bedarbiais ir be
duoniais.

Per tūlą laiką man ne
teko jo matyti. Bet vieną 
dieną jis atėjo pas mane. 
Suvargęs, sunykęs, nervin
gas. Jis pradėjo pasakoti, 
skųstis, kad abu su tėvu 
neturi darbo, nedirba ir 
kad gyvenimas pasidarė ne
pakenčiamas. Jis užklausė 
mane, ar aš negalėčiau jam 
pasakyti, kur ir kada pa
žangiečiai laiko susirinki
mus. Jis norėtų įstoti į 
partiją. Aš nustebau. Ži
nodama jo netolimą praeitį, 

kalbas, jo nusistatymą 
! prieš pažangųjį darbininku 
judėjimą, pamaniau, kad 
jis jau yra šnipas, nori ei
ti į darbininkų organizaci
jas ir išdavinėti veiklesnius 
žmones.

Aš jį užklausiau: kokiais 
sumetimais nori įeiti į judė
jimą? Jis man atsakė, kad 
jis yra girdėjęs, jog pa
žangiečiai rengiasi prie re
voliucijos ir kad, jo supra
timu, Amerikoje revoliuci
ja turi įvykti greitai, grei
tai turi būti santvarka pa
keista, kad ilgiau badauti 
negalima. Aš jam primi
niau, kad kas nors jam 
apie pažangiečius klaidin
gai informavo. Aš jam 
bandžiau įkalbėti, kad jie 
prie revoliucijos ' neina ir 
nemano eiti. Jie tik kovoja 
už darbininkų gyv e n i m o 
pagerinimą. Aš jam pata
riau įstoti į bedarbių tary
bą ir ten darbuotis.

Bet neatrodė, kad aš jį 
įtikinau, kad jam mano pa
tarimas priimtinas. Pasa
kė, kad kas nors reikalin
ga daryti, nelaukti iki žmo
nės išmirs badu, ir išėjo 
nepatenkintas.

VĖ^ SUSITINKAM
Neteko man jį matyti per 

keletą metų. Bet Vieną va
karą viename , pažangiųjų 
susirinkime pamačiau v bu
vusį muziką. Jis vaikščioja 
su glėbiu knygelių. Kalba

si su ž m o n e mis, aiškina 
knygelių svarbą.

Aš priėjus užšnekinau jį. 
Jis mane atpažino. Mudu 
susėdome į kėdes ir pradė
jome pokalbį. Jis man pa
sakojo,' kur jis dabar gyve
na ir kuo užsiima. Jis dir
ba prie namų statymo. Ve
dęs, moteris taipgi dirba 
dirbtuvėje ir augina du 
mažus sūnelius. Užlaiko 
jis savo tėvą ir abu moters 
tėvus. O jo motina mirus, 
pati atsiėmė sau gyvybę. 
Kada užėjo nedarbas, jis ir 
tėvas neteko darbo, nebuvo 
iš ko pragyventi. Turėjo 
namuką apsipirkę ant sko
los. Ir kada neturėjo iš ko 
skolą sumokėti, tai namu
kas iš jų buvo atimtas. 
Baldai irgi nebuvo išmokė
ti, ir tuos atėmė. Ir jie bu
vo priversti apsigyventi to
kioje vietoje, kur tik gyvu
liai galėjo gyventi, gulėti 
ant šaltos žemės, kentėti 
alki. Motina taip suvargo, 
kad gavo nervų pakrikimą 
ir vėliau jos protas susi
maišė. Vieną dieną viena 
pasilikusi namie išgėrė ko
kių tai nuodų, ir taip už
baigė savo vargingą gyve
nimą, palikdama raštelį, 
kad ilgiau taip gyventi ne
gali, visos spėkos išsibaigė, 
ir eina amžinai ilsėtis.

Mudu su tėvu pasilikę, 
girdi, įstojome į bedarbių 
tarybą. Veikėme joje. Su
sipažinome su daugeliu 
žmonių, susidraugavome su 
jais. Nuo pažangiųjų gau
davome laikraščių, knyge
lių. Skaitėme, studijavome, 
diskusavome. Taipgi lanky
davome prakalbas ir kito
kius parengimus, kurių tuo 
metu buvo gana daug. Ir 
taip pradėjome apsišviesti, 
pažinti, iš kur kyla blogy
bės, ir kovoti už darbininkų 
reikalus.

ŽINOJIMAS, APŠVIETA 
; . 5 i IJis sako: Bet turiu pri

sipažinti, kad dar nesu pil
nai apsišvietęs. Dar reikia 
daug skaityti, studijuoti, 
kad būti pilnai apsišvietu
siu. Bet pasitikiu pats sa
vimi, kad aš tą atsieksiu.

Jis suminėjo keletą kny
gų, kurias jis studijuoja, 
ir jų tarpe K. Markso “Ka
pitalą.”

Aš užklausiau jį: “O kaip 
su muzika, ar studijuoji, 
ar manai ir vėl kada nors 
būti muziku?” Jis liūdnai 
nusišypsojo ir sako: “Mu
ziką manyje jau mirus. 
Sunkios mano gyvenimo 
aplinkybės muziką manyje 
sunaikino. Aš ir smuiką, 
kurį buvau atsivežęs iš 
Lenkijos, kurį mano krikš
to tėvas man išvažiuojant 
iš Lenkijos padovanojo, iš
mainiau ant duonos. Ir tas 
man labai skaudu prisimin
ti.”

Į svetainę žmonių pradė
jo rinktis daugiau. Jis pa
sikėlė, atsisveikino mane, 
pažadėdamas, kada turės 
laiko, aplankyti mane, ir 
nuėjo susirinkusiems j sve
tainę pardavinėti knygeles.

Margaret Valinchus

ĮDOMI CHRUŠČIOVO 
DOVANA KENEDŽIUI
Tarybų Sąjungos premje

ras Chruščiovas padovanojo 
mūsų šalies prez i d e n t u i 
K e n e d i ž u i mažą šunytį 
“Pušinką” (Pūkelį).

“Pušinka”— mažytė ka- 
liuke, kurios motina yra 
“Strelak” (Vilyčia), kuri 
kosminiu laivu apskrido 18 
kartų Žemę.

• Dovana, kaip dovana, bet 
Hearsto kolumn i s t a s M. 
Means jau rašo: “Žiūrėki
te, ruskė jau yra Baltaja
me name.”
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Worcester, Mass.
MĖLYNASIS ĮSTATY

MAS VEIKIA
Šalies Aukščiausiojo teis

mo teisėjai tik neseniai pa
tvirtino, kad Massachusetts 
valstijos mėlynasis įstaty
mas apie 200 metų senumo 
y r a konstitucinis. T a i 
Mass, valstijos miestų po
licija pradėjo medžioklę 
sekmadieniais ant tų krau
tuvių, kurios parduoda ko
kius nors produktus. Kad 
ir už duonos kepaliuko ar 
pieno kvortos pardavimą 
traukia i teismabutį krau
tuvininką. Net draudžia 
nejudinamos n u osa vy bes 
verslininkus daryti biznį 
sekmadieniais, tai yra ne-» 
valia parodyti pirkikui na
mą. žodžiu, joks biznis ne
leidžiamas sekmadieniais. 
Tik bažnyčios gali daryti 
bizni sekmadieniais. Neva
lia šokius rengti, kortomis 
lošti, dabar net savo kieme 
žolę nusikarpyti. Daug ne
dideliu krautuvėliu savi- v <•
ninkai ypatingai mažuose 
miesteliuose pasidarydavo 
šiokį toki pragyvenimą sek
madieniais laikydami atda
rą krautuvėlę. Dabar jau 
juos baudžia už neuždary- 
ma krautuvės. Kai kurie 
griežtai nenori klausyti po
licijos perspėjimų, sakyda
mi, kad tai nesąmonė tas 
mėlynasis įstatymas.

• • •
“* • • •

Liepos 6 d. mirė Ignas 
Lczo rančius, 72 metų, po 
sunkiai kankinančios ligos. 
Paliko žmoną Nellie (Nes
ter), vienatinį sūnų Ed- 
warda, dvi seseris, daug 
giminių ir draugų. Palai
dotas laisvai liepos 8 d. Vil
ties kapinėse. Didelis skai
čius palydovų buvo. Sūnus 
negalėjo dalyvauti, nes Eu
ropoje šiuo tarpu vieši. Ig
nas priklausė prie pažan
gių organizacijų. J. T). • ,

New Haven. Conn.
Bedarbių darbininkų pa

dėtis pasunkėjo, nes mo
kykloms užsidarius, daug 
jaunuolių stengiasi gauti 
darbo. Reiškia, bedarbių 
rinkoje skaičius padaugėjo 
ir pasidarė dar sunkiau 
gauti darbo.

Liepos 4 d. LDS 16 kuopa 
nutarė surengti paminėji
mą savo 30-ties metų gy
vavimo. Paminėjimas įvyks 
rugsėjo 17 d. Bus pietūs, su 
koncertine programa. Na
riai, o, teko girdėti, kad ir 
pašaliečiai pageidauja, kad 
vėl dalyvautų Laisvės cho
ras iš Hartfordo. Pasitikiu, 
kad komisija pasirūpins 
gauti.

D. Hemstock, 17-kos me
tų, nesustojo, kada nuo jo 
to policininkas reikalavo. 
Policininkas jį pavojingai 
pašovė.

Trys moterys, viena poli
cininko žmona, susitarė ir 
ėmė pašalpą, kurios joms 
nereikėjo. Pasirodo, kad jos 
iš valdžios išgavo net $19,- 
000. Dabar tenka rausti.

Congregationistų bažny
čia yra verta milijono dole
rių. Pasirodo, kad piktada
riai išdaužė jai langus ir 
padarė daug kitokios žalos.

J. Kunca

IR GĖLES TIKRINO
Londonas. — Dvi jaunos 

mergaitės buvo pasiruošę 
įteikti prezidentui Kene
džiui ir jo žmonai po puokš
tę gėlių. Anglijos ir JAV 
policininkai ilgai tikrino, 
ar nėra kokių nuodų . ant 
tų gėlių. Kol visą ištyrė, 
tai gėles įteikti jau- buvo 
per vėlu.
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ROJUS M1ZARA

APIE SENĄJĮ KAUNĄ
(Iš užrašų)

Kaune praėjusiame šimtmetyje gyve
no lenkų-lietuvių poetas Adomas Micke
vičius, ir šianudien yra jo vardu pava
dintas slėnis, kurį poetas buvo pamė
gęs ir dažnai aplankė.

Šiame mieste gyveno ir sukūrė daug 
veikalų lietuvių tautos lakštingala ir ko
votoja Salomėja Nėris, per anksti nela
bosios mirties išplėšta iš gyvųjų tarpo. 
Poetės paminklas iškilmingai stovi Isto
rinio muziejaus sodelyje, tik, man rodo
si, jis per daug priglaustas arti muzie
jaus.

Kaune labai skurdžiai gyveno ir rašė 
ir Petras Cvirka. Savo satyrinį roma
nų “Franką Kruką” rašytojas sukūrė 
mažyčiame kambarėlyje, žemai, pusiau 
rūsyje, kurio viršuje lėbavo ponai ir po
nios. Buvau tame kambarėlyje; gūdu, 
pamačius ir pagalvojus, kaip buržuazijos 
valdymo metais buvo traktuojami pažan
gūs rašytojai, kupini talento!

Dabar tame pačiame pastate įkurtas 
Petro Cvirkos muziejus, kuriam vado
vauja sumanusis rašytojas Karolis Vai- 
ras-Račkauskas, buvęs amerikietis. Mu
ziejus turtingas eksponatų, susietų su 
rašytojo gyvenimu ir kūryba.

Kaune gyveno, kūrė ir mirė ir poetas 
Maironis.

Bet ką čia: Kaune gyveno ir dirbo ir 
patys įžymiausieji dabartiniai Lietuvos 
rašytojai, kompozitoriai, menininkai, 
dailininkai. Taip, Kaunas lietuvių tau
tai yra daug davęs ir dar daugiau duos 
ateityje — socialistinis Kaunas. Čia 
gyvena ir seniausias Lietuvos dailinin
kas A. Žmuidzinavičius ir skulptorius P. 
Rimša.

Daug Lietuvos kultūros darbuotojų 
skverbiasi į sostinę, į Vilnių. Jie sako— 
žinoma, jie teisūs! — Vilnius šiandien 
respublikos širdis, tad mes norime būti 
arčiau tautos širdies. Bet yra rašytojų 
ir dailininkų, kurie sako: Kaune gyve
nimas ramesnis negu Vilniuje, čia ver
ta gyventi ir kurti. Viena tokių rašy
tojų—Ieva Simonaitytė.

Aplankiau ją. Ji tuomet rašė savo 
atsiminimus—“O buvo taip.” Sveikata 
rašytojos silpnoka, bet ji dirba, skaito, 
rašo.

—Jei mano sveikata pasitaisys,—pa
sakoja ji man,—bandysiu atvykti pas 
jus pamatyti, kaip ten jūsų gyvenimas 
klostosi.

—Mielai lauksime!—atsakiau Klaipė
dos krašto dukrai, įžymiajai lietuvių 
rašytojai.

Mėgstu atsikelti rytmečiais anks
čiau ir pasivaikščioti po Kauno gątves, 
kai nieks nekliudo. Vieną rytą, pavaikš
čiojęs, užeinu į nedidelę užkandinę Sta
lino prospekte. Netoli manęs geria ka
vą ir kanda pyragaitį vidutinio am
žiaus pilietis, kresnas žmogelis, su žils
vais ūseliais panosėje.

—Tamsta regis būsite... būsite...
Pasisakiau savo pavardę, nes žinojau, 

kad jis žino, su kuo turi reikalą. Jis 
man pasisakė savąją, kurios neužsira
šiau ir neatsimenu.

—Tamsta turbūt esate senas kaunie
tis?

—Jo, jo!—girdžiu atsakymą. — Čia 
mokslus ėjau, čia ir gyvenu. Kur rasi 
geriau?.. Ponui patinka mūsų Kau
nas?..

—Patinka. Įdomus, gyvas miestas.
—Prieš karą esate ponas Kaune bu

vęs?
—Neteko,—atsakiau.
—Gaila! Prieš karą Kaunas buvo 

pačiame grožyje. Abejoju, ar jis toks 
kada nors turės laimės būti.—Kai atėjo 
nauji „ šeimininkai...

“Prieš karą” — reiškia: buržuazijai 
Lietuvą valdant. Apie “naujus šeimi
ninkus” pilietis nebaigė sakinio, neži
nau, kodėl.

Vis tik mudu ilgokai pasišnekėjome. / 
Klausiau nenažįstamojo, kuria prasme 
“prieš karą” Kaunas buvo gražesnis. 
Jis man “aiškino’: vitrinos Laisvės alė
joje tuomet žvilgėjo, parduotuvės buvo 
kupinos prekių. Mieste galėjai sutikti 
žmohių “pilnai vakarietiškai” apsiren
gusių.

— O šiandien, prisipažinsiu ponui, 
vargstame mes, ir Kaunas vargsta...

't Klausiau aš jo, ar jis dirba, jei dir
ba, kokioje specialybėje bei profesijoje. 
Bet jis vengė man į tai atsakyti, vi
saip išsisukinėjo. Užuot atsakius į ma-1

no klausimus, pilietis pradėjo manęs 
klausinėti apie savo pažįstamus Ameri
koje, apie žmones, iš Lietuvos išbėgu
sius “į Vakarus” karo metu. Bet aš ne
galėjau jo prašymo patenkinti, nes nei 
vieno įvardintųjų nepažinau.

Panašių kaip šis pilietis Kaune suti
kau ir daugiau. Jie nei neprisimena, 
kokią pažangą Kaunas yra padaręs po
kario metais. Kauno hidroelektrinės 
jiems nėra ir jos niekad nebus; nauji 
fabrikai, pastatyti tarybiniais laikais, 
jiems niekis; gyvenamųjų namų korpu
sai, neseniai išaugę ir augą, jų nuomone, 
lyg vaikų žaidimui aikštelės. Jie tik ap
verkia “žvilgančias vitrinas” ir kai ku
rių žmonių “vakarietišką aprangą,” ka
daise dažnai matytą gatvėse ir iškaštin- 
guose restoranuose.

Ir šitaip dažniausiai kalba, anot M. 
Gorkio, “buvę žmonės”: valdininkai, po
neliai, gal fabrikantai, gal kitokie biz
nieriai, kurie anuo metu iš tikrųjų ga
lėjo džiaugtis tuo “grožiu,” kokio dabar 
pėra. Jie turi teisę viso to apgailestau
ti.

Bet aš kalbėjausi su daugeliu ir kito
kių kauniečių — senų šio miesto gyven
tojų. Jie pripažįsta, kad Laisvės alėjoje 
vitrinos “žvilgėjo” ir buvo prikrautos 
prekių. Jie sutinka, kad ta alėja anuo 
metu vaikščiojo nemaža frakuotų džen
telmenų ir brangiomis šilkinėmis sukne
lėmis apsimausčiusių damų. Bet į tas 
krautuves, sako jie man, nėjo darbinin
kai, frakų darbininkai taipgi nedevėjo.

—Šiandien,—sakė man viena mokyto
ja, — sutiksiu, mūsų krautuvių vitrinos 
neišlaikytų “žvilgėjime” konkurencijos 
su Paryžiaus ar Niujorko krautuvėmis; 
jose, be abejonės, dar nėra tiek ir pre
kių, kiek jūsų didmiesčio krautuvėse: 
pas mus greit žmonės viską išperka. Bet, 
prašau, užeikite į bet kurią Kauno krau
tuvę ir prisistebėkite, kas ten perka. Su
rasite, kad pirkėjai yra darbininkai, 
tarnautojai, na, ir matysite daug kol
ūkiečių.

Kitas man primena:
—Reikia ir to nepamiršti: buržuazijai 

Lietuvą valdant, Kaune buvo pilna uba
gų, buvo daug ir prostitučių. Šiandien 
to nerasit, nes nėra. Mūsų miestas šva
rus—jis niekad toks nebuvo!

Kaune dar yra nemaža “senovės lie
kanų”: buvusių “aukštų ponų,” val
dininkų ir kitokių. Ir šitie žmonės ne
pasikeitė, neįsiliejo į tarybinę visuomenę 
su darbu, su visa siela. Jie dar vis kaž
ko laukia, kažko tikisi, pamiršdami, jog 
stebuklų nėra ir jų nebus. Tokiems 
sunku gyventi. •

“Buvusieji žmonės,” kurie apverkia 
“frakuotą gerbūvį,” dažnai renkasi 
viens pas kitą arbatėlėms, “atodūsiams.” 
Kuo gi jie ten tiešijasi?

—Mažiausia pas mus nesėkmėlė — 
jiems eleksyras, — sako man minėtoji 
mokytoja. — Net ir toks dalykas, kaip 
kelyj-e keleivinio autobuso sugedimas, 
kas gali ir pasitaiko kiekvienoje šalyje, 
jų išpučiamas ir skaitomas dideliu tary
binės santvarkos netobulumo rezultatu. 
Jie užsiimdinėja pletkais pletkeliais, pa
našiai, kaip seniau dalydavo kaimo bo
belės. Ar jūs girdėjote, ką jie apie jus 
šneka?

—Apie mane?
—Taip, taip!

/ —Nu,, nu?
—Jie šneka, kad tarybinė vyriausybė 

jūs neišleidžia iš Lietuvos. Dar juokin
giau: jie sako,. Mizara sulaikytas, nes 
jis kažkur “išsiplepėjo.” Dabar bus 
taip: jei jis nepaklausys A. Sniečkaus 
ir visgi veršis grįžti atgal, iš kur atvyko, 
tuomet jis bus apšauktas “liaudies prie
šu.”

—Atrodo, jie nemaži juokdariai-ko- 
medijantai, ar ne?

—Pasigailėjimo verti juokdariai. Ta
čiau nemanykite; kad jau visi “buvusie
ji žmonės” gyvena tik praeitimi ir be
viltiškais lūkesčiais. Yra ir iš jų tokių, 
kurie jaučia, mato>, supranta, jog kas 
buvo—supuvo, o dabar reikia persiorien
tuoti, prisitaikyti1 prie naujo gyvenimo 
ir gyventi. Nebūsiu naivi, neduosiu 
jums “tikrų skaičių,” bet tikrai girdė
jau, kad šiuo metu Lietuvoje įsitraukė 
į darbą ir neblogai dirba apie penkioli
ka buvusių buržuazinėse valdžiose mi
nistrų.

J1 —O kaip tų “buvusiųjų žmonių” vai- 
Į kai?—teiravausi mokytojos.
’ —Dauguma jų visa daro.,, kad vaikai

nebūtų pionieriai, kad, paaugę, nestotų' 
į Komunistinio Jaunimo sąjungą. Bet, 
pasakysiu: nevyksta jiems ir čia: dau
gelis tų žmonių vaikų, kai tik paauga, 
nekreipia 'dėmesio į tėvus, o stoja komu
nizmo statytojų rikiuotėm Patys ma
tote ir žinote, kaip tūli jauni žmonės— 
sūnūs ir dukterys seniau buvusių pone
lių—jau aukštai pas mus iškilę ir lite
ratūroje, ir sporte, ir mene; kai kurie 
turi net svarbius postus tarybiniame 
aparate...

Na, tai kadangi Kaunas buvo laiki- 
kinoji Lietuvos sostinė, ir čia jau buvo 
suspėjusi įsitvirtinti buržuazija, tai šian
dien, net ir socialistiniame Kaune, jauti 
viso to atrūgas. “Didieji žmonės”—dalis 
jų—tebesilaiko įsikibę į senovės skver
nus, tebesapnuoja apie praeitį, svajoja, 
būk koks stebuklas grąžins jiems tai, kas 
buvo, ką jie kadaise turėjo. Dėl to net

ir tarybiniame Kaune dažnai girdėsi 
“ponas,” “ponia” ir “panelė,” užuot 
“draugas” ar “pilietis.”

Pakeisti savo pasaulėžiūrą žmogui nė
ra lengva — juo labiau atsisako tai da
ryti tie, kurie kadaise tuko kitų žmonių 
prakaitu, darbu. Daugelis jų, man at
rodo, ir nepasikeis. Ir man jų dėl to 
gaila!

Nežiūrint, kaip ten bus su jais, su 
frakų gadynės kavalieriais,, gyvenimas 
Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, veržia
si pirmyn nesulaikomai.

Iš fabrikų kaminų dūmai rūksta kas
dien, o iš tūlų ir naktimis. Mokyklos, 
bibliotekos kupinos jaunų žmonių, besi
semiančių žinias. Teatrai pilni publikos. 
Miestas kasdien gražėja ir didėja.

Tai ko daugiau bereikia?!..
(Pabaiga) ____

Vilniaus “Lelijos” fabriko siuvėjų brigada. Iš kairės; A. Stripeikaitė, V. Mažugova, 
I. Mateikaitė, M. Ribokienė ir J, Petrovskaja. Šios moterys gerai dirba. Pernai jos pa
siuvo 1,200 moteriškų paltų viršum plano. Šiemet jų užsibrėžimai viršyti planų —dar reikš
mingesni.

minios iš Lietuvos
MOTINAI SU 
NAUJAGIMIU

Taškydami į šalis balu
tes, gatve pralėkdavo sunk- 
vežiniai, nudardėdavo veži
mai.. Pamačius automašiną, 
jaunos moteriškės veidas 
akimirka nušvisdavo, atro
dė palengvėdavo, jos ranko
se ir didelis baltas nešulys. 
Bet mašina nesustojo. Jau
na motina su kūdikiu ant 
rankų tik ką paliko ligoni
nę. Grįžta su naujagimiu į 
namus. Praeinančio pro ša
lį gydytojo žvilgsnis susiti
ko su pakeleivės akimis.

—Tai jūs čia? —nustebo 
gydytojas. •— Negi negalėjo 
kolūkis atsiųsti mašinos?

—Daug, matyt, jiems rei
kalų, — lyg bandė aiškin
tis moteriškė, o paskui pri
dūrė, — ir vyro nėra na
mie...

Gydytojas neramiai pa
žvelgė į jaunąją motiną:

—Eikim kartu...
Netrukus iš ligon i n ė s 

/kiemo palengva išriedėjo 
greitosios pagalbos mašina. 
Ji vežė į tolimą kolūkį jau
ną motiną su kūdikiu ant 
rankų...

Šis susitikimas gatvėje 
gydytojui tą vakarą neda
vė ramybės. 0 kiek buvo 
atvejų, kai motinos, taip 
išėjusios, po dienos kitos 
vėl grįždavo į ligoninę. Su
sirgdavo ir jos, ir kūdikiai. 
Bet taip jau įprasta — mo
tinos su naujagimiais grįž
ta į namus pačių pasirūpin
tomis susisiekimo priemo
nėmis.—ir vežimu, ir sunk
vežimiu, ir kaip papuola...

—Kodėl gi nepekeisti to
kią tvarką, kodėl nepasirū
pinti atvežti motinas į na
mus?

Ir vyr. gydytojas davė 
nurodymus:

—Kiekvieną motiną su 
naujagimiu pristatyti į na
mus.

Nebereikia moterims rū
pintis, kaip iš rajono ligo
ninės grįžti su naujagimiu 
į namus. Nebereikia ir jų 
šeimos nariams vaikštinėti

į kolūkio valdybą, verti bri
gadininkų duris, prašant 
mašinos, vežimo... Ligoni
nės darbuotojų rūpesčių ir 
motinos, ir kūdikiai atveža
mi tiesiog į namus.

Lazdijų rajono ligoni
nės darbuotojai, rūpinda
miesi darbo žmogumi, pa
rodė gerą iniciatyvą. Už tai 
dėkingos medicinos darbuo
tojams moterys-motinos, jų 
šeimų nariai.

V. Miklaševičius

ŽALIASIS KAUNO 
MARIŲ VAINIKAS

Šį pavasarį Dubravos miš
kų tyrimo stoties, Kauno, 
Kaišiadorių ir Prienų miš
kų ūkių darbuotojai marių 
krantuose pasodino dau
giau kaip 200 ha apsaugi
nių miškų juostų. Šiemet 
baigti trejus metus trukę 
krantų apželdinimo darbai.

Krantai buvo apželdina
mi pagal Miškų ūkio moks
linio tyrimo instituto dar
buotojų paruoštą projektą. 
Siekiant krantus apsaugoti 
nuo slinkimo bei išplovimo, 
priklausomai nuo dirvože
mio struktūros ir vietos rel
jefo, buvo sodinamos, ^ap
sauginės miško juostos. Jos 
tęsiasi abipus marių dešim
timis kilometrų, žaliu vaini
ku apjuosdamos 64 kvadra
tinių kilometrų vandens ba
seiną. Prie vandens paso
dinti įvairūs karklai ir kiti 
drėgmę mėgstantieji auga
lai. Aukščiau jų eina mau
medžiai, beržai, pušys, eg
lės, riešutmedžiai ir kt. Iš 
viso1 čia pasodinta daugiau 
kaip penkiasdešimt veislių 
spygliuočių ir lapuočių me
džių, krūmų. Jų šaknys su
tvirtina šlaitus ir visais me
tų laikais sudaro dailų ap
sauginių juostų apdarą.

Kauno marių krantai — 
turistų bei poilsiaut o j ų 
mėgstama vieta. Ypač įdo
mus reljefo atžvilgiu kairy
sis marių šlaitas. Čia tęsia
si aukštos kalvos su sta
čiais šlaitais, išraizgytais 
sraunių upelių slėniais.

Virš baltnugarių marių 
bangų sklinda žuvę d r ų 
klyksmus. Ęet^ąręiąis pra
skrenda laukinių’ ančių, 
gražuolių gulbių būriai. 
Miškininkai, stengdamiesi 
sudaryti paukščiams palan
kias gyvenimo ir perėjimo 
sąlygas, pakrantėse paso
dino nemažai krūmų: šer
mukšnių, putinų, lazdynų ir 
kt. Jų vaisiais ir maitinasi 
paukščiai - giesmininkai, 
kurių sutartinės čia vilioja 
gamtos mylėtojus.

Netoli nuo hidroelektri
nės užtvankos, kairiajame 
marių krante,, sodinamas 
didžiulis nacionalinis par
kas. Daugiau kaip 70,000 
medelių bei krūmų jau su
žaliavo 50 hektarų plote. Iš 
viso parkas užims 140 ha 
plotą.

č. Gasiūnas

LAIMĖ DIRBTI 
KOLŪKYJE

Prieš trejus metus Genė 
Stonkutė atsisvei k i n o su 
kolūkiu.

•—Važiuoju į Priekulę,— 
pasakojo ji draugėms. — 
Mieste gyventi lengviau.

Gavo darbą kepykloje. 
Kartkartėmis atvažiuoda
vo pasisvečiuoti. Susitikęs 
sykį paklausiau:

—Mieste ar kaime ge
riau ?

Mergina nieko konkre
taus neatsakė. Ir nustebau, 
kai vieną vakarą, pasibel
dusi į duris, ji peržengė ko
lūkio valdybos slenkstį.

.-—Pirmininke, — drovaus 
raudonio nuplieksta, krei
pėsi Genė.—Girdėjau, ant
roje brigadoje reikia mel
žėjos. Ar priimtumėte ma
ne? Labai. noUu sugrįžti į 
kolūkį...

Dabar jau senokai Genė 
Stonkute dirba karvių mel
žėja. - Apgyvendinome ją 
kolūkio name netoli fer
mos. Kruopšti, rūpestinga 
mergina gerai atlieka sa
vo pareigas.’ Įs'ipereigojo 
šiemet iš kiekvienos prižiū-
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rimos karves primelžti po 
2,600 litrų pieno.

—Ar nesiruoši, Gene, vėl 
kilti- į miestą? žypsodamie- 3 
si klausia kolūkiečiai. *

Stonkutė, jausdama ge
raširdišką pašaipėlę jų bal
se, atsako visiškai rimtai:

—Nemanau. Laimin g a, 
kad dirbu savajame kolū
kyje. Čia' mano rankos la
bai reikalingos.

R. Katkauskas
Klaipėdos rajono 

“Tarvydų” kol. pirmininkas 
Leidinį apie Akademinį 

Dramos teatrą
Politinės ir mokslinės li

teratūros leidykla išleido 
gausiai iliustruotą leidinį 
apie Lietuvos TSR valstybi
nį akademinį dramos teat
rą. Teatro direktoriaus įžan
giniame straipsnyje apžvel
giama kūrybinio kolektyvo 
veikla per 20 metų, pasako
jama apie geriausius pasta
tymus, apie teatro indėlį 
vystant lietuvių nacionali- > 
nę dramaturgiją. Leidiny
je įdėtos režisierių, daili
ninkų, scenos veter anų, 
jaunesniosios kartos akto
rių nuotraukos, pateiktos 
trumpos jų biografi j o s. 
Spausdinamas taip pat te
atro pastatytų pjesių sąra
šas. Skaitytojas supažindi
namas su teatro repertua
ru. 1940—1960 metais buvo 
pastatyta daugiau kaip 100 
spektaklių. Išspausdint o s 
nuotraukos vaizduoja spek
taklių scenas.

Leidinyje įdėtas žemėla
pis rodo, kad teatras su sa
vo spektakliais aplanko to- 
limiausoius resp u b 1 i k o s 
kampelius. Vien tik praė
jusiais metais buvo sureng
ti 163 išvažiuojamieji spek
takliai, kurių žiūrėjo dau
giau kaip 66 tūkstančiai 
darbo žmonių. Geriausius 
savo pastatymus teatras^ 
parodė šalies sostinėje 
Maskvoje ir Rygoje.

Dešimt metų kaimo 
bibliotekoje

TAURAGĖ. — Sukako 
dešimt metų, kai Bronius 
Ivaškevičius pradėjo dirbti 
Lomių apylinkės bibliotekos 
vedėju.

Prieš dešimt metų biblio
teka turėjo vos 100 skaity
tojų^ visos knygos tilpo ke
liose nedidelėse lentynose.

Dabar bibliotekos knygas 
skaito apie 400 Lomių tary
binio ūkio darbuotojų. Šie
met jiems išduota apie 3,- 
500 tomų įvairios literatū
ros. Bibliotekos skaityto
jais tapo kiekviena darbi
ninkų ir tarnautojų šeima.

Bronius Ivaškevičius ban
do savo jėgas dramaturgi
jos srityje . Daugelis res
publikos saviveiklinių ra- 
telių pastatė jo pjeses “Ak
tai ir faktai,” “Pražuvome~ 
Jurguti.” *

100 naujų butų
KAPSUKAS. — Mieste 

atsiranda vis daugiau adre
sų. Černiachovskio gatvėje 
statybininkai perdavė gy
ventojams dar vieną devy
nių butų gyvenamąjį namą. 
Jame apsigyveno iš Pietų 
Amerikos grįžusio darbi
ninko K. Bubnio, dramos 
teatro darbuotojo V. Buco, 
J. Jablonskio vardo viduri
nės mokyklos mokytojo, J. 
Jusaičio ir kitos šeimos. 
Nuo metų pradžios miesto 
gyventojai gavo 41 butą.

' Černiachovskio gatvėje 
baigiama įrengti 18 butų, 
Laisvės ir Gegužės Pirmo
sios gatvėse dar du gyvena
mieji namai. Iki metų pa
baigos kapsukiečiai gaus) 
dar daugiau kaip 60 pato
giai įrengtų butų.



Įspūdžiai iš Chicagos ir mano 
, atsiminimai apie Lietuvą
Lankiausi Chicagoje ir

jau grįžau į Elizabeth.
Laimingai ir smagiai laiką 
praleidau. Aplankiau brolį, 
jo dukteris, pusbrolį, kai
mynus ir senus parapijoms.

Lankiausi ir dienraščio 
“Vilnies” išleistuvėje. Pasi
sveikinęs, su visais pasi
kalbėjęs, jaučiau didelę 
spragą, nes jau jų tarpe 
nebuvo mano gerai pažįsta
mo Leono Prūseikos.

Sekamą dieną vykome į 
“Vilnies” pikniką. ✓Tai gra
ži ir didele piknikų vieta. 
Gėrimai, valgiai, dainos, šo
kiai buvo atskirai. Tik žiū
rėk ir džiaugkis, kaip Chi
cagos lietuviai gražiai ir 
smagioje vietoje linksmina
si.

Antanas Stripeika
Chicagoje aš turiu seną 

parapijoną Roką Šniuką, 
tai su jo pagalba atnauji
nau daug pažinčių su žmo
nėmis, kurių per 50 metų 
nebuvau matęs. Šniukas 
mane supažindino ir su 
dviemis “Vilnies” vajinin- 
kėmis. Viena jauna, graži 
ir iškalbi moteris. Labai 
tinkama tokiam darbui. 
Linkiu jai daug gerų pa- 

(ae^mių.
Prisiminimai

Buvom dar vienom pikni
ke, kuris, sako, buvo rengia
mas “Lietuvos atvadavi
mui”. Kokiam gi atvadavi
mui? Lietuvos žmonės lais
vi ir jokio “atvadavimo” 
jiems nereikia.

Aš Lietuvos žmonių gy
venimą gerai žinau. Jaunas 
būdamas dirbau pas tėvus. 
Kada 1904 metais Japonija 
pradėjo karą prieš Rusiją, 
tai buvau pašauktas į ar
miją ir nuvežtas į Mandžu- 
riją. Kariauti neteko, nes 
1905 metais Japonija ir 
Rusija susitaikė.

Grįžau į Šiaulius ir ten 
gyvenau iki 1914 m. Na ir 
vėl prasidėjo karas — Vo
kietija užpuolė Rusiją. Vėl 
buvau pašauktas į armiją, 
per kelis mėnesius buvau 
fronte, o vėliau patekau i 
vokiečių nelaisvę. Ten bu
vau ilgai, tik 191i9 metais 

grįžau į Šiaulius pas sa
vo žmoną

Pradėjome gyventi. Lie
tuva tapo nepriklausoma 
valstybė. Prezidentas Stul- 
ginskas mobilizavo armiją, 
pirko arklius ir ginklus, 

. ruošėsi karui. Bet * prieš 
ką? Ir kiek ta Lietuvos ar
mija būtų galėjus kariauti! 
Bet Lietuvos žmonėms tas 
labai daug atsiėjo. Žmonės 
turėjo vargti, o valdžiai su
mokėti reikalaujamus pini
gus. Daugelis taip labai 
skundėsi, kad sakydavo, jog 
net prie caristinės santvar
kos jiems lengviau buvo. 
Kai kurie turėjo paskutinę 
karvę ir kiaulę parduoti, 
kad tik valdžiai reikalauja- 

/ mus pinigus sumokėti, ži
noma, gerai gyveno tie, ku
rie buvo valdžioje —. minis
trai, valdininkai, policijos 
Viršininkai ir bankininkdi. 
Darbo žmonėms Lietuva 

' buvo tikras kalėjimas,

Prieš metus man teko į 
tarybinę Lietuvą nuvykti, 
kaip turistui. Reiškia, pa
matyti trečią Lietuvoje 
santvarką: viena buvo ca- 
ristinė, antra nepriklauso
mos Lietuvos buržuazinė, 
o dabar ten — tarybinė. 
Nuvykęs į Lietuvą ponų 
neradau, bet ir ubagų ne
mačiau. Lietuva jau atsiga
vus po baisaus karo. Darbi
ninkai darbo turi pakanka
mai. žmonės jau geriau 
gyvena, gėriau ir rėdosi.

Taigi, caristinėje s a.n- 
tvarkoje daug metų gyve
nau, gi prie buržuazinės 
santvarkos Lietuvoje tik 
ketveris metus iškentėjau 
ir 1923 metais iš Lietuvos 
išvykau. Ir ne aš vienas tą 
padariau, bet daugybė Lie
tuvos sūnų ir dukrų bėgo- 
me į kitus kraštus duonos 
ieškoti, nes Lietuvoje dar
bo nebuvo. Ir man nebuvo 
lengva palikti šeimyną ir 
vykti į kitą šalį darbo ir 
pragvenimo ieškoti. Lietu
voje žmonės ir sakydavo: 
“Dievas vieniem davėmuei-X 
damas, o kitiems pareida
mas”.

Patiko Chicaga
Pasisvečiavau Chicagoje, 

daug mačiau ir išvykdamas 
užėjau į “Vilnies” įstaigą 
atsisveikinti. Pasikalbėjau 
su redaktoriais ir darbinin
kais. Atsisveikinant jie pa
linkėjo man laimingos kelio
nės ir daug laimių. Vilnie
čiai gerai atrodo, turi gero 
ūpo, linkiu aš jiems ir ge
ros sveikatos. Jeigu Chica- 
gon būtų tik tiek kelionės, 
kaip Trentonan, arba Phi- 
ladelphijon, tai ten apsilan
kyčiau kiekvieną mėnesį.

A. Stripeika

Brockton, Mass.
Apie T. Bartkų

Birželio 30 dieną, Nur
sing Home įstaigoje, sulau
kęs 78 metų amžiaus, mirė 
Thomas Bartkus. Bartkus 
jau nuo pereitų m. nesijau
tė gerai. Vėliau visai sune- 
galėjo. Jį ligoje prižiūrėjo 
jo dukra Bertha ir žentas 
C. Erickson, kurie gyvena 
jo namuose.

Bartkus buvo pašarvotas 
Yakavonio šermeninėje. 
Prie karsto radosi daug gė
lių vainikų. Laidotuvėmis 
rūpinosi dukra ir žentas. 
Velionis Montelloje išgyve
no 55 metus. Dirbo avaly
nės gaminimo dirbtuvėje. 
Priklausė prie Šv. Roko pa
šalpos draugijos, Lietuvių 
Tautiško Namo bendrovės, 
LDS 67 kuopos.' Dviejose 
paskutinėse draugijose per 
daugelį metų ėjo sekreto
riaus pareigas. Prigulėjo 
prie LLD 6 kuopos, skaitė 
“Laisvę” ir daug veikė dar
bininkų judėjime.

Bartkus iš Lietuvos paė
jo iš Žemalės parapijos ir 
ten mokėsi. Velionis gražiai 
rašė, bet su žiniomis spau
doje mažai tepasirodydavo.

Paliko dvi dukras, Dėmi 
ir jos vyrą anthony Rudo
kas, kurie gyvena Glendale, 
Calif.; Berthą ir jos vyrą 
Clerence Erickson, gyve
nančius Montelloje; seserį 
Mrs. Patricia ir jis vyrą 
Ventekas, gyvenančius- Ar
lington, Mass.

Buvo palaidotas laisvai 
Melrose kapinėse. Nuo ka
pinių palydovai buvo pa
kviesti į dukters namus ir 
ten atitinkamai pavaišinti.

Lai jam būva lengva ilsė
tis, o giminėms reiškiu 
užuojautą.

. George Shimaitis

AVALON, N. J
Iš įdomaus pobūvio

Buvo dėta visos pastan
gos, kad pokylis, rengtas 
liepos 2 dieną, pavyktų kuo 
geriausia. Nė kiek neapsi
rikta, nes pokylis buvo ne 
tik žmonių skaičium, bet ir 
parėmimu pažangios spau
dos, vienas iš geriausiai nu
sisekusiu. Tai buvo rekor
dinis pokylis.

Mudu su Elzbieta, turė
dami tik po vieną .petį, ne
galime surengt tokio poky
lio. Bet judėjimo širdin
giausi drg. P. Šlajus ir A. 
Lipčius, iš Eddystone, Pa., 
atėjo mums į pagalbą. A. 
Lipčius buvo mūs pirma 
ranka. Jis apsiėmė prista
tyt beveik visą mėsą dėl po
kylio. Kada už valgį pri
duoda bilą, aš netikiu, kad 
jis gautų už tiek pinigij 
maistą, kiek jis parokuoja. 
Aš pampinau gėrimus. Bet 
jų nepirkau ant vietos — 
čia per brangu. Parvežiau 
iš Camdeno, sutaupydamas 
virš $$10. Bekampienei pri
siėjo daug padirbėt prie na
mo ir rezidencijos.

Kada buvo sutvarkyta vi
si reikalai, liečiantys poky
lį — atsirado kita bėda, dar 
ir didelė bėda—tai gaspadi
nių klausimas. Praeity, per 
daugelį metų, gaspadinių 
“bosu” buvo visų gerbiama 
Ona Zalner. Bet šiemet 
mūs Onutę nelaboji liga 
taip smarkiai šakočio jo, 
kad ir pas ją paliko tik vie
nas petys. Skirtuvas tik 
tame, kad aš netekau kai
riojo, o Onutė dešiniojo. 
Nežiūrint, kaip Onutė no
rėjo pagelbėt mums, bet ne
galėjo.

Jau manėme, kad nesant 
gaspadinių, pokylis neį
vyks. Galvota, galvota, kas 
reikia daryt? Ant galo pri-Į 
siminėme Moniką Pajuodie- 
nę. Tai senų laikų mūs gera 
draugė. Ji apsiėmė mums 
už gaspadinę, o jai pagel
bėjo Ona Kušleikienė. Mūs 
pokylis liko išgelbėtas. Jos 
atliko tikrai puikų ir gar
bingą darbą. Varde visų 
svečių ir viešnių, mes 
riame mūs gaspadinėms 
širdingą ačiū!

Šeštadienio rytą 
žiuoja automašina, 
sėdi brooklyniečiai: 
Waresonas, Pranas 
nys ir Ona Černiaviciene. 
Už kiek laiko atvažiuoja 
St. Vilkas, iš Oak Ridge,

ta-

atva- 
kurioj 
Jurgis 

Buk-

Nors, oro biuras pranaša-' 
vo, kad sekmadienį bus 
gražus oras, bet šeštadienio 
naktį tvaskėjo žaibai, dun
dėjo griaustinis, lijo lietus. 
Tas kėlė biskį neramumo; 
sutrumpino mūs miegą ir 
poilsį, bet nusiminimo ne
buvo. e

Sekmadienio rytas buvo 
debesiuotas, bet apie 7 va
landą pasirodė raudona 
saulutė. Visi pradžiugome, 
visų veidai nušvito, visi 
linksmi palikome.

Vieta tinkama tokiems 
sąskrydžiams. Visiems vie
tos pakankamai. Čia yra 
dviejų automašinų gara- 
džius, kuriame sudėti ketu
ri dideli stalai, prie jų pa
statyta suolai ir krėslai. 
Čia randasi šaldytuvas, ša
lia kurio yra pusbačkis alu
čio. Kas buvo alkanas, galė
jo užsi.kąst belaukiant pie
tų, šinkos, farmersko sūrio 
ir šiltos kavutės.

Prieš 12 valandą svečių, 
buvo jau daug, bet jų ma
žai matėsi, nes jie išsiskirs
tę erdvioje vietoje. Vieni 
vaišinasi ir šnekučiuojasi 
garadžiuje, kiti persirengę 
į maudymosi kostiumus, iš
ėjo maudytis į Atlantiką, 
kiti susėdę krėsluose ant 
pievelės, šnekučiavosi, dis- 

buvo ir

Kaz.

kusavo dienos klausimus ir 
džiaugėsi gamtos gražumu. 
Tarpe svečių pasirodo ir 
mūsų menininkų pažiba 
.Mildred Stensler. Visi sve
čiai nuoširdūs, draugiški. 
Pas juos nėra puikavimo ir 
išdidumo. Visi kaip vienos 
šeimynos nariai.

Ateina pietų laikas. Gas- 
padinės suneša kalakutieną 
su visais pridėčkais, lietu
viškų dešrų su kopūstais ir 
kitokių valgių. Visi valgo ir 
vaišinasi, kiek kas nori. 
Visko užtenka. Visi paten
kinti, visi linksmus.

Laikas greit bėga. Jau ir 
vakaras atėjo. Svečiai ren
giasi važiuot namo.

Tai buvo gražus pažmo- 
nys. Svečių buvo 89. Auto
mašinų 26. Čia suvažiavo 
sąmoningiausi pažanga u s 
judėjimo žmonės. Daugelis 
iš jų jau neša ant savo pe
čių 8-tą kryželį. Bet visi 
pilni gyvumo ir energijos. 
Tai senų kovų veteranai. 
Tarpe senesnių, 
jaunesnių apie 30 žmonių.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kad jūs nepatin- 
gėjot atvažiuoti į mūs po
kylį, ir visi taip gerai jį pa
rėmėte.

Ačiū draugams Ben. 'Ba
niui, J. ir Fr. Deltuvams, 
Waresonui, černiavičienei 
ir Walantienei už dovanas, 
kurios atnešė $23. Negali
ma praleisti ir to, kad 
draugai negalėdami daly- 
vaut pokylyje, prisiuntė 
gražios par a m o s. Kaz. 
Zambusevičius, Read i n g, 
Pa., prisiuntė $20. F. Na- 
vardauskas iš Filadelfijos, 
A. Žemaitis iš Baltimore, 
Ant. Gailiunafe iš Glendora, 
N. J., ir Juozas Aleksaitis iš 
Essex, Conn., po penkinę. 
Širdingiausias jiems ačiū.

. Kas, iš kur ir kaip 
parėmė pokylį
Reading, Pa.

Zambusevičius $20.00
Brooklyn, N. Y.

Ona černevičienė .. $20.00 
Jurgis Waresopas ... 15.00 
P. Buknys ................ 5.00

Philadelphia, Pa. 
F. ir E. Riaubai ...
E. Phiiedelphietė ...
H. Plėtienė .............
Valerija Stašek.......
P. ir A. Griciūnai ... 
Lorrain, Bob, Barbara 
P. Baranauskas.......
P. Degutienė .........
St. Fergis ..............
H. Mattes ..............
A. Zalner ................
F. Navardauskas ...

P. Walantai .........
J. Kaspariūnas .......
Ed. Pildis ................
E. Karpovich .........
B. Kowalchuk .........
Julė Šmitienė .........
Jonas Norgelis .... 
P. Puodis ................
Agnes Rutford .......

Baltimore, Md.
J. Deltuvai ............. $15.00
Katryna Kuprienė . $12.00 
J. ir F. Deltuvai .... 10.00 
Vitkuvienė .............. 10.00
A. Žemaitis ..............  5.00

Eddystone, Pa.
A. Lipčius ............. $15.00
Mike Coiut..............  10.00
P. Šlajus ................. 10.00
P. Grigas ................ 10.00
F. Navickai ..............  5.00

Camden, N, J.
A. J. Pranaitis .... $10.00 
Wih. 'Patten ..............  5.00
U. Guzonienė ............. 5.00
Skuodienė .................. 2.00

Bayonne, N. J.
J. Radusis ............. $15.00
Ant. ir M. Lukaitis .. 8.00

Newark, N. J.
J. Liupsevičius .... $10.00 
Jonas Stočkus ......... 10.00

. A. Zavišius    ..........10.001

$15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 8.00 
. 8.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 4.00 
. 3.00 
. 3.00

Haverhill, Mass.
Įvairios žinios

Liepos 2 d. Haverhill ir 
Lawrence pažangūs lietu
viai buvo nusisamdę didelį 
autobusą ir bendrai vyko į 
“Laisvės” pikniką, kuris 
įvyko Montelloje. Kelionė 
buvo labai smagi.

Kada grįžome į namus, 
tai kelyje buvo biskį lie
taus. Bet tą vakarą Haver
hill mieste, tai buvo tikras 
“debesio trūkimas”. Per 20 
minučių vanduo užplovė 
miestą. Daugelis namų ga
vo vandens į skiepus. Lietu
vių klubas, 324 River St., 
gavo tiek vandens, kad vi
duje reikėjo vaikštinėti su 
guminiais batais ir uždary
ti dėl publikos. Buvo ir per
kūnija, kuri padarė daug 
žalos, kaip tai nutraukiant 
telefono laidus, ir sugadino 
šviesas.

Petras ir Marė Yačuns- 
kai turi kaimynus su daug 
ir padykusių vaikų. Kada 
tik reikia su auto išvažiuo
ti, tai vaikai lenda ir suda
ro pavojų. Petras tą paste
bėjo vaikų motinai, ta su
pyko, o jos brolis kirto Pet
rui į žandą. Mušikas buvo 
suimtas ir turėjo pasimokė- 
ti $25 baudos.

Sulaukusi 71 metu am
žiaus mirė Petronė Virbic- 
kienė (Taskevich). Vėles
niu laiku ji gyveno ir mirė 
pas savo dukterį Helen Kli- 
maitis, Philadeplhia mieste.

Paliko nuliūdime sūnų 
Juozą, kuris gyvena Seattle, 
Wash, dukterį ir daugiau 
giminių. Palaidota liepos 1 
d., Lietuvių Tautiškose ka
pinėse, Bradford, Mass. Lai 
mirusiai būna ramybė, o jos' 
giminėms reiškiu užuojau
tą.

mokyklų, tai pas 
statoma nauja vi- 
mokslo mokykla 
School) prie 

pa

Stoka 
mus bus 
dūrinio 
(H i g h 
Monumet Street. Jos 
statymui bus išleista 
765,660. Valstija duos 30 
procentų statybai. Mokyk
loje galės mokytis iki 2,000 
mokinių. Mokykla bus baig
ta 1963 metais.

Darbininke

PASISTATĖ šešis 
NAUJUS LAIVUS

New Yorkas. — United 
Fruit Co. paskelbė, kad 
pasistatė šešis naujus lai
vus bananų gabenimui. Lai
vai yra po 7,000 tonų įtal
pos. Juos statė Vakarų Vo- 
Vokietijoje, Bremene, Vul
kan laivų statykloje.

Jackson, Miss. — Jau 216 
asmenų nuteisti į kalėjimą 
už jų dalyvavimą Laisvės 
keliautojų žygyje.

$7.00

Mt. Holly, N. J.
Jonas Kutra ...........  $10.00
U. Žilinskienė ....... 5.00

Merchantville, N.
Ben Banis ...............

Essex, Conn.
Juozas Aleksaitis ...

Laurelton, N. J.
K. Dzevečko .......

Oak Ridge, N. J.
St. Vilkas ............. $10.00

Glendora, N. J.
Antanas Gailiūnas .. $5.00

Viso .................~ $436.00
’Ekstra įplaukos .. 23.00

......... $459.00
gauna $100.00 
. ...........  80.00

Viso
“Laisvė”
“Vilnis”
“Liaudies Balsas” 15.00
LLD 6 apskritis .. 22.00 
Bekampiai išlaidų 12.00 
Valgis, gėrimas 220.00 
Viso išlaidų .... $459.00

Iš Lietuvos
Stambus tekstilės fabrikas
VILNIUS. — Šalia “Au-’ 

dėjo” verpimo-audimo kom
binato vyksta žemės gręži
mo darbai. Čia geologai ti
ria vietą naujų gamybinių 
korpusų statybai, kuri pra
sidės ateinančių metų pra
džioje.

Didelis dviejų aukštų 
korpusas bus pastatytas 
verpimo cechui. Jame dirbs 
20 tūkstančių verpsčių. Pa
statas turės visus šiuolai
kinius įrenginius, patogias 
buitines - sanitarines pa
talpas. Jį pastačius, kom
binatas per metus paga
mins 3 kartus daugiau 
verpalų, negu dabar.

Greta iškils naujas audi
mo cechas. Jame bus pa
statyta 200 mašinų, jų tar
pe moderniškos Rytų Vo
kietijos gamybos staklės. 
Abu naujieji korpusai bus 
baigti statyti 1964 metais. 
Jiems pradėjus veikti, 
kombinatas išleis per metus 
2.6 karto produkcijos dau
giau, negu šiemet, 
jas” taps svarbia 
imone.

“Audė- 
tekstilės

didintižinų atsargoms
RUSNĖ.—Dešimtis tūks

tančių jaunų karšių, star
kų, žiobrių ir kitų vertingų 
žuvų prieauglio Rusnės žu

Menininkų Piknikas
Sekmadienį, liepos (July) 30 d., Olympia parke, 

Worcester, Mass., įvyks L.M.S. Antrosios 
Apskrities rengiamas didysis

PIKNIKAS
Dainų programą duos Hartfordo Laisvės Choras. 

Montello Vyrų Dailės grupė ir Montello Trio.

Montello Trio: Al. Potsus, Rože Stripjnis ir Wm. 
Yuodeikis dalyvaus šio pikniko programoje.

Prašome meno, dainos mylėtojus, meną remiančiąją 
visuomenę iš anksto ruoštis praleisti diena su me-. 
nininkais, pasigrožėti vasaros oru ir išgirsti gražių 
dainų.

Iš Montello j šj pikniką vyks busas. Kurie norite atvykti j šį 
pikniką su menininkais iš Montello, kreipkitės j K. Ustupą ar j 
Steponauską. Kelionė — $2.00.

WORCESTER, MASS.
Įdomus Piknikas ir Pietūs

Rengia L.D.S. 57-ta ir A.L.D.L.D. U-ta kuopos 

įvyks Sekmadienį

Liepos 23 July 
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
RENGĖJAI PAGAMINS GERUS PIETUS

Jau bus sugrįžę iš Lietuvos mūsų turistai: J. Bakšys, . 
J. Raulušaitis, Kanapkienė ir Demeikienė. Jie darys 
pranešimus iš savo keliones po Lietuvą.

Kviečiame visus atsilankyti. — LDS ir ALDLD Kuopos

5 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 14, 1961

vininkystės ūkio darbuoto
jai kasmet perkelia iš Kur
šių marių į respublikos eže
rus, upes bei Kauno marias. 
Nuo ateinančių metų ūkis 
aprūpins Lietuvos vidaus 
vandenis dar didesniu žu
vies prieauglio kiekiu.

Baigiamas statyti inku
batoriais cechas, kuriame 
meilius bus auginamas iš 
surinktų neršiančių žuvų 
ikrų. Čia įrengti specialūs 
tvenkiniai. Iškastas basei
ną s veisti vėžiagyviams, 
kuriais bus maitinamas žu
vų prieauglis.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES Į LIETUVĄ 
ir j visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo
GIMINĖMIS

C O S M O S tuojaus gaus jums 
VIZAS ir patarnaus tvarkant 
visus kitus smulkius reikalus ir 
formalumus ir tuomi

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 
ATSIGABENTI jūsų 

gimines iš USSR
kokią kelionę planuojant—Bet 

j bet kokj kraštą, susižinokite 
arba ateikite į

COSMOS Travel Bureau
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. CI 5-7711



Ponas Kardelis riansiasi 
po

m

Viena buvo moks- 
ir pionierių dainų 

kita — studentų, 
— darbininkų dai- 

Šlovė
ir dar Jaunimo

(Laiškas iš Lietuvos)
Neseniai buvau Kauno 

Dainų Šventėje. Tikriau 
sakant, vienoje iš jų, nes 
šiemet Kaune įvyko net ke
turios, 
leiviu 
šventė, 
trečioji
nu šventė su šūkiu 
darbui 
dienos dainų šventė.

Besiklausydamas kelių 
tūkstančių choro dainų ir 
gėrėdamasis masiniais liau
dies šokiais, kuriuos šoko 
tautiniais drabužiais apsi
rengę jaunuoliai ir mergi- 

. nos, karštai plodamas kar
tu su dešimtimis tūkstan
čių žiūrovų, susirinkusių 
“Dainų slėnyje”, prisimi
niau vieną pono Kardelio 
rašinį ir negalėjau nepasi-

sitenkinimas dėl spekulian
tų?

Kiek prisimename iš anų 
laiku, “Lietuvos žinios”, 

4. 7 7

kurias redagavo ponas Kar
delis, su pamėgimu apraši
nėdavo sukčių ir spekulian
tų bylas, tokias, kaip tau
tininkų šulo Lapėno ir pa
našiu buržuaziniu laiku v v . c

muose būdavo reiškiamas 
pasipiktinimas dėl tų suk
čių ir grobikų. Bet, matyt, 
tai buvo itk vaidinimas, o 
ne nuoširdus pasipiktini
mas.

Dabai* ponas Kardelis 
nuoširdžiai džiaugiasi iš-

Brockton, Mass.
“Laisvės” piknikas, įvy

kęs liepos 2 d., Ramova 
parke, visapusiškai pavy
ko. Skaitlingai publikos bu
vo iš Mass, ir kitų artimes
nių valstijų. Oras buvo ge
ras, tik jau vakare, apie 9 
valandą užėjo litus su per
kūnija, bet piknikui nepa
kenkė.

Pikniko pirmininkas bu
vo George Shimaitis, pagal
bininkas 'Jonas Petruškevi
čius, darbininkės — Kazi
miera Čereškienė ir A. Ku- 
kaitienė, sekretorė — Ber
tha Kašėtaitė. Prie vartų 
tikietų dirbo Jonas Yaske- 
vičius ir W. Žitkus iš Wor- 
cesterio. Virtuvėje — K. 
Čereškienė dirbo prie bar- 

j čekių, o prie valgių: K. Kal- 
; velienė, P. Sinkevičienė, O. 
i Chestnut, O. Morkevičienė 
•ir iš Worcesterio Vasilienė.

Prie baro barčekius par
davė S. Rainard iš Dorches- 
terio, o prie baro dirbo: Le
na Smith, Frank Čereška, 
John Smith, A. Baras. Prie 
bačkučių — J. M. Lukas ir 
Lukiene iš Worceste r i o. 
Prie alaus — George Stepo- 
nauskas ir Frank Morkevi- 
čius, patarnavo G. Deksnys 
ir dar du draugai iš Wor
cesterio, gelbėjo Paul Ba
ron ir A. Wallen.

Rengimo komitetas taria 
nuoširdžią padėką visiems 
pikniko darbininkams, dar
bininkėms ir publikai už at
silankymą. G. Shimaitis

Dviejų dailininkų į 
paroda

Liepos 16 d. atsidaro | ta
pytojo Rudolfo Baraniko ir 
skulptorės Ethel Stein pa
roda. Ji tęsis iki rugpiučio

N. Ventienes žodelis 
iš Lietuvos

Po miestą pasidairius
Jūrininkai grįžo į darbą, 

bet jeigu laivų savininraį 
nepatenkins unijos reikrf$- 
vimų, tai po 80 dienų jie 
vėl eis į streiką.

JAV lietuvių turistų gru
pės Lietuvoje dalyvė Nele 
Ventienė rašo iš Lietuvos 
atviruką:

Sveikinu visus laisvie- 
čius. Mes čia laiką leidžia
me linksmai. Stengiamės 
apžiūrėti kiek tik galima 
daugiau.

Šiandien, tai yra liepos 5 
d., važiuosime į Šakius pas 
drg. Gliką viešnagėn. Jis 
buvo atvykęs į Kauną mus 
pakviesti pas save.

Linkiu viso geriausio vi- 
siems-

(K. Glikas yra Lenino 
vardo kolūkio pirmininkas 
Šakių rajone. Jis praėjusių 
metų gale su Lietuvos tu
ristų grupe buvo atvykęs į 
JAV ir čia susipažino su 
daugeliu lietuvių. — Red.)

nateisiu savo krašto šeimi
ninku, jo gerovės ir laimės 
kūrėju.

Mūsų jaunimas sugeba 
gerai mokytis ir dirbti, jis 
moka ir gražiai, smagiai, 
ku 11 ū r i n ga i p as i 1 i n k s m i n t i. 
Niekada taip garsiai ir 
plačiai nėra skambėjusios 
jaunimo ir senimo dainos, 
niekada nebuvo tiek šokan
čių ir įvairiose pramogose 
dalyvaujančių kaip dabar 
Lietuvoje. Jau nekalbant 
apie dainų šventes, įvyks
tančias tradiciniai kasmet 
visuose rajonuose ir mies
tuose, dalyvaujant šimtams 
t ū k s t a n č i u s a v i ve i k 1 i n i n k u, 
jaunimas turi begulės pro-1 
gų ir rimtoms pramogoms'1 
ir įvairiems pasilinksmini
mams. Šiandien ne tik mie
sto, bet ir kaimo gyvento
ją pasiekia ir opera’, ir pir
maeiliai respublikos teat
rai, ir simfoniniai orkest
rai, ir estrados bei džazo 

i orkestrai, ir kiti įvairūs 
kolektyvai. O kur dar taip 
gausiai paplitę liaudies te- 

latrai, meno saviveiklos an
sambliai, liaudies instru
mentų orkestrai ir kapelos. 
Tai jau nekalbant apie tai,

Parodos vieta: Katohah 
Gallery, Manhattane. Pir
madieniais, antradienįais, 
trečiadieniais ir ketvirta
dieniais paroda atdara nuo 
4:30 iki 6:00 vai. popiet. 
Penktadieniais ir šeštadie
niais — nuo 10:30 v 
iki 5 vai. popiet.

ryto

pasitaiko sukčių ir speku
liantų. Mat, jis įžiūri tuose 
elementuose vertingus ir 
mielus sąjungininkus reak
cininkų siekimuose grąžin
ti Lietuvoje santvarką, ku
rios pagrindu, kaip ir še

iniau, būtų išnaudojimas, 
apgaulė ir spekuliacija.

Dar labiau apsidžiaugė 
ponas Kardelis sužinojęs, 

i kad tie spekuliantai gami-
, , • . I nr I/CILUXV11V U1UAO LVlcS SUvaduotoju orkestre, Y . b , . .. ...... . *• . ... i I moderniškais šokiais ir mc- istikimu tautininku; . ... . v . . ....- į derniskomis uzsienietisko- 

imis džazo melodijomis. Iri kad puikių radijo aparatų, 
čia pat jis iš piršto išlau- į priimančių įvairiausias pa- 
žia išvadas, kad Lietuvos i šaulio stotis, yra daug 

I jaunimas esąs baisiai iš-1 daugiau, negu buvo se- 
i troškęs tokių melodijų iriniau. Daugybė televizorių 
; tokių šokių, turbūt kaip ■ per Vilniaus televizijos ste- 
. i “rok-n-ro-1 tį dabar transiliuoja ne

programą, 
uždrausta šokti ir jie susi-’bet dabar jau priima ir ta- 
renka kažkur į požemius, į I rybinių stočių, 
rūsius pašokti.

Tikrai nuostabu kai]) 
’ žmogų pakeičia klimatas. 
Būdamas Lietuvoje ponas 
Kardelis vargiai ar yra ko
kį šokį sušokęs, o visai ne
atrodo, kad jis būtų buvęs 
moderniškų šokių garbin
tojas. Paprastai karikatū
ristai vaizduodavo jį ne
rangios žirafos pavidale. 
Kaip sunku įsivaizduoti šo
kančią žirafą, taip sunku 

| įsivaizduoti šokantį Karde
lį. Bet štai jis Kanados 
klimate taip pasikeitė,, kad 
tapo moderniškiausių šokių | šviesumu, o tarp Kanados 
garbintojas. Ką gi, tiek iri miškų, matyt, ji visai ap- 
telieka Kardeliui kartu su l temo. Tik galutinai pakiu- 

kaip žusioje galvelėje tegalėjo 
atsirasti fantazijos apie ne 
šerną jaunimą nesamuose 
požemiuose šokantį moder
niškus šokius. Kam jam į 
požemius lysti, jei jam at- 

šokių aikštelės ir 
salės. Ponas

Kaip žinoma, ponas Kar-j 
delis, palikęs savo gimtąjį C1.' 
kraštą kartu su bėgančiais J 
hitlerininkais, atsidūrė Ka- ' • 
nadoje. Ten jis redaguoja 
laikraštuką, kuriame uo-

" iiai P«čę dūdą reakciniu-. f lokšteles 
'me “vaduotojų orkestre, Į inVinio ir

tapęs 
ir klerikalų patriubočiumi. 
Kartu su tais, kurie per du 
dešimtmečius engė ir smau
gė Lietuvos liaudies laisvę, 
kurie reakcinėmis ir obsku
rantiškomis idėjomis žalo
jo lietuvių tautos .
jis stengiasi ieškoti Lietu
voje reiškinių, kurie sukel
tų nors šešėlį vilties buržu
aziniams nacionalistams.

Ir štai ponas Kardelis 
apsidžiaugė, kaip sakoma.

Kriaučių piknikas ' 
bus liepos 29 d.

Brooklyno lietuvių kriau
čių unijistų (54 lokalo) me
tinis piknikas šiemet bus 
šeštadienį, liepos 29 d. 
Įvyks Jamaica Polish Na
tional darže — 108-11 Sut
phin Bulvaras,’Jamaica,

Kriaučių piknikas žada 
būti geras, spalvingas, gy
vas, kaip-ir seniau būdavo. 
Kas’ norės, šoks, kas 
pauliavos; kriaučiai 
visus, kurie atvyks, 
pamylėti.

norės, 
žada 

gerai

sąmone, i, .v. *■’ .

• t - x ! bezdzioniskasis
lis”. Esą jaunuoliams

apsidžiaugė? Pasirodo, jis 
iš kažkur išgirdo ar skaitė 

. apie sukčių spekuliantų
grupę, kuri bizniavo asme
niško pasipelnymo tikslais 
gamindama patefono plokš
teles, ir buvo susekta bei 
atitinkamai už spekuliaciją 
nubausta. Iš kur toks 
džiaugsmas, iš kur toks pa-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

Ženevoje besitęsianti kon
ferencija dėl Laoso likimo ne- 
besijudina iš vietos. Vakarai, 
atrodo, dar vis negali susitai
kyti su ta mintimi, jog toji 
mažytė karalystė turės perei
ti į neutraliųjų šalių ir šalelių 
gretas.

, ir daugelio 
užsienio centrų programas. 
Visur gausiai paplitę pate
fonai bei magnitofonai, 
kuriuos galima 
įvairiausią muziką, 
viausias judėjimas 
miesto įmonių ir 
klubuose, 
skamba muzika ir dainos, 
žmonės turi progos ir la
vintis ir pasilinksminti.

Juokas tik gali imti pri
simenant Kardelio graude
nimus dėl Lietuvos jauni
mo. Niekada ponas Karde
lis,. nepasižymėjo galvos

į 
įrašyti 

Gy- 
verda 

kolūkių
kur vakarais 

ir dainos

Albertson, W. Va. — Pa
leido iš kalėjimo hitlerinin- 
kę Miss Gillars, kuri laike 
Antrojo pasaulinio karo 
per radiją vedė propagan- 

: dą. Buvo nuteista 30 metų 
kalėjimo, bet paleido po 11 
metų sėdėjimo.

Bethlehem Steel 
turėjo $29,088,000 
Jos 727,200 serų 
kainos pakilo.

Corp, 
pelno, 

žymiai

Jakarta. — Indonezija 
gavo iš Tarybų Sąjungas 
grupę greitų bombinių .lėk
tuvu. C

Pasitiksime turistus 
su dideliu banketu

Liepos 16-tą, Kultūrinia
me Centre, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y., 
įvyks didelis banketas. Pra
džia 3-čią vai. po pietų. Iš
girsime vėliausias žinias iš 
Lietuvos. Bus ir muzikalė 
programa: girdėsite Lietu
vos operos artistų naujau
sias plokšteles. Taipgi ir 
Aido choras dainuos keletą 
dainelių.

Jei ir karšta diena būtų, 
nebijokit atsilankyti, nes 
svetainė su keliais vėjapu- 
čiais. bus atvėsinta.- Kvie
čiame visus atsilankyti.

Aido choras

W. Springfield, N. H. — 
Sulaukęs 71 metų amžiaus 
mirė admirolas 'El Zacha
rias.

Kitame laiške, rašytame 
savo vyrui P. Ventai, Nelė 
sako:

Šiandien, liepos 6 d., ap
leidžiame Kauną, vykstame
1 Klaipėdą, šakiuose, pas K. 
Gliką, mus labai gražiai 
priėmė...

Buvau nuvykusi į Kretin
gą, ten, vaikų stovykloje ir 
mūsų vaikai. Konradas ir 
Povilas, svečiuojasi. Sako, 
turį šiek tiek bėdos su kal
ba. Valgis čia taipgi kitoks, 
negu buvo Niujorke,1 todėl 
kai kas jiems nepatinka. 
Stovyklai vadovauja profe
soriaus Baršausko brolis.

Į vaiku stovyklą mane 
nuvežė Kauno majoro pa
vaduotoja Norkevičiūtė.

Beje, sekmadienį, liepos
2 d. Ariogaloj buvo geguži
nė.

Mus taip gražiai sutiko 
prez. J. Paleckis, Narkevi
čiūtė ir kiti.

Mes labai užimti. Vaka
rienes valgome apie 11. v.v. 
Mažai miego. Nėra 
nei laišką parašyti.

Betrice Briedienė 
pas gimines.

Ugniagesių komisijonie- 
rius E. F. Cavanagh prane
ša, kad 1960 metais mieste 
įvyko 60,940 gaisrų. Iš jų 
5,063 gaisrai buvo padary
ti vaikų, žaidžiant su deg
tukais ir per jų kitokį ne
atsargumą.

Gaisruose žuvo 207 civili
niai žmonės ir 1,200 buvo 
sužeisti. Laike tų nelaimių 
žuvo 8 ugniagesiai ir 2,345 
buvo sužeisti.

The Port of New York 
Authority turtas jau siekia 
$1,012,540,000 (vieną bilijo
ną, dvylika milijonų ir pen
kis šimtus keturiasdešimt 
tūkstančių dolerių).

Ši korporacija valdo tu
nelius ir tiltus, už kuriais 
pravažiavimą kolektuojį-a 
pinigus, taipgi prieplauka® 
ir eilę kitų įmonių.

The Federal Aviation 
Agency reikalauja, kad 
sprūsminiai (“jet”) lėktu
vai neskrajotų virš namų 
žemiau, kaip 1,075 pėdos-' 
Bet tą miesto gyventojai 
jau daug metų girdime. Gi 
lėktuvai vis tebeskraido 
“kaminus vartydami”.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
Įvyks 14 dieną liepos-July, svetai
nėje 1150 N. 4th St., Phila., Pa. 
Prasidės 7:30 vakare. Išgirsime 
komisijos raportą iš išvykos auto
busų į baltimoriečių pikniką ir ga
lutinai apkalbėsime
narių draugišką išvyką 
patogioj vietoj. Turime 
daugiau svarbių reikalų.

(54-55)

apie kuopos 
kur' nors 

aptarti ir

Valdyba.

kada

buvo

Anelė

Tokio. — Japonijoje yra 
400,000 bedarbių.

Toronto. — Sustreikavo 
600 laivakrovių.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
VISUOMENEI

Sekmadienį, liepos-July 3O~ $ 
Olympio Parke, Worcester, Masš., 
įvyks L.M.S. Antrosios Apskrities 
rengiamas didysis piknikas . šiuo 
pranešimu prašome meno, dainos 
mylėtojus, meną remiančiąją visuo
menę išanksto ruoštis praleisti die
ną su menininkais, pasigrožėti va
saros oru ir išgirsti gražių dainų.

Dainų programą duos Hartfordo 
Laisvės Choras, Montello Vyrų Dai
lės grupė ir Montello Trip.

Iš Montello į šį pikniką vyks bu
sas. Kurie norite atvykti į šį pik
niką su meninininkais iš Montello 
kreipkitės j K. Ustupą ar į Stepo
nauską. Kelionė $2.00.

(54-55)

PRANAS ZAVIS JAU 
IŠĖJO IŠ LIGONINĖS
Pranas Zavis (iš Bethle- 

ham., Pa.), neseniai turėjo 
operaciją Queens General 
ligoninėje, tai jau išėjo iš 
ligoninės ir, kol kas, būna 
pas dukterį, Jamaica, N. Y.

Linkiu Pranui greitai pa
sveikti. P.

visais “buvusiais”, 
beždžionių šokius 
sudužusį lovį šokti.

Vargšas Kardelis 
sėbrai, jei tik tiek bemato 
jie savo idėjinių draugų. 
Galima sutikti, kad dauge- vertos 
lis spekuliantų įr sukčių puikiausios 
bei įvairių buržuazinių Kardelis negalėjo įsivaiz- 
skeveldrų liekanų svajonės duoti, kad tokias sales tu- 
susitinka su ponų Kardelių rėš net tik mūsų didieji 
svajonėmis. Buržuazinėse miestai, bet ir tokie užkam- 
sąlygose jų bizniai klėstė-; piai kaip Baubliai ir Lan- 
tų, o jų statytiniai valdžio
je sėdėtų.

Tačiau visai be reikalo 
ponai kardeliai tiesia savo 
vilčių gijas į Tarybų Lie- 

, Tas jauni-

ir jo Užuojauta

MIRUS
Maria de la Cruz Semanat 

daug pergyveno, daug atsi
mena. Ji jau 107 metų am
žiaus senutė. Ji gimė verge. 
Beveik verge ji išbuvo visą 
savo ilgą gyvenimą.

Bet viskas pakito su revo
liucija. Beraštė senutė išmo
ko rašyti ir skaityti. Ji da
bar rašo atsiminimus!

Senutė kalbėjo didžiuliame 
Kubos sostinėje susirinkime -----~c — #■
apie savo baisius išgyveni- tuvos jaunimą, 
mus. Kalbėjo ir verkė—ver- mas, kuriam buržuazija bū- 
kė iš džiaugsmo, kad sulaukėtų lėmusi piemenų, 
laisvės. Džiaugsmo ašaros rie
dėjo per veidus ir desėtkams 
tūkstančių kubiečių, kurie da- aukštosiose mokyklose bei

svajonėmis.

bernų 
ir samdinių likimą, šian
dien mokosi vidurinėse ir

Vincui Steponkevičiui
Lisabonas. — Prie Afri

kos nuo laivo “Save” buvo 
išgelbėta 229 žmonės, o 227 
žuvo.

GLOUCESTER HTS., N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Liepos-July 16 d., 
1-mą vai. popiet. Wm. Patteno so
de, 24 Cornell Ave., Gloucester Hts., 
New Jersey.

Yra svarbių reikalų aptarimui, 
tad visi nariai susirinkite ir naujų 
atsiveskite prisirašymui į kuopą.

Valdyba
(54-55)

Jyvavo savo revoliucijos su
kakties atžymėjime.

Mrs. Cyrus Eaton, klevelan- 
diškio kapitalisto Mr. Eaton 
žmona, yra viena iš nedauge
lio protingai socialiniai gal
vojančių turtingų moterų. Ji 
neleidžia laiko su šunimis ir 
katėmis. Ji rūpinasi ir svie
to reikalais. Garbė jai už tai!

Štai š. m. birželio 25 d. ji 
susišaukė pas save moterų su
važiavimą 
išlaikymo 
tas: gimė 
for World 
standing”

Moterys kovos už išlaikymą 
taikos. Moterys kovos prieš 
naujo karo kurstytojus!

Visi mes linkime joms ge- 
į riausio pasisekimo!

technikumuose.
privilegijuotojo<_ • i____

aptarimui taikos 
reikalų. Rezulta- 
“American Women 
Peace and Under- 

organizacija.

Ne kokios 
ir turtin

gojo luomo “elito” atžalos, 
kaip tai būdavo seniau, bet 
visas Lietuvos jaunimas 
šiandien išeina į inteligen
tus. Ir jam negresia inte- 
ligentų-bedarbių likimas, 
kuris teko daugeliui ir taip 
neskaitlingos buržuazinių 
laikų inteligentijos na
riams. Mūsų jaunimas turi 
plačiausią kelią įgyti įvai
riausias specialybes ir kva
lifikacijas, ir jis ruošiasi 
tarnauti ne kokiems po
nams fabrikantams, pirk
liams, dvarininkams ar 
buožėms, bet tikrai Lietu
vos liaudies reikalams viso
se srityse, ruošiasi būti pil-

kupiai, kaip Žibininkai ir 
Tauragnai, kaip Kiduliai 
ir Adutiškis bei daugybė 
kitų kaimų ir miestelių, į 
kuriuos atėjo ir kultūros ir 
elektros šviesa, atėjo nau
jas gyvenimas.

Praeities dulkėse ir pelė
siuose tebesjrausią ■ ponai 
kardeliai, kaip kokie akli 
kurmiai, nenori matyti to, 
kas pas mus nauja, gražu, 
kilnu ir didinga. Jie ieško 
šiukšlių ir drumzlių gyve
nime ir džiaugiasi į jas.a- 
kis įbedę. Blogi jūsų popie
riai, buvusieji ponuliai, jei 
tokių vilties šiaudelių grie- 
biatės.

J. Paliukonis

IRAKAS RUOŠIASI PRIE 
SUKAKTUVIŲ

Bagdadas. — Liepos 14 
dieną Irako respublika mi
nės nuvertimą monarchijos 
ir įsteigimą respublikos. 
Irake bus demonstracijos 
prieš anglų imperializmą, 
kuris pasiuntė karo jėgas 
į Kuwaitą.

Mano artimas draugas Vincas Steponkevičius mirė 
Maskvoje būdamas kelionėje į Lietuvą. Mes abu esame 
labai artimi 
kambaryje.

iš Lietuvos ir Amerikoje gyvenome viename

Jo mirtis 
tą velionio
Antanui ir Juozui Galinskams ir kitiems giminėms.

skaudžiai paveikė į mane. Reiškiu užuojau- 
broliui Jurgiui Steponkevičiui, jo artimiems

Kenneth Joneliunas

BROCKTON, MASS
Metinis piknikas, kurį rengia meno sąjungos ap

skritis, įvyks sekmadienį, Liepos-July 30 d., Olym
pia Parke, Worcester, Mass. Montello Vyrų Dailės 
Grupė dalyvaus dainų programoje. Jie'važiuos į 
pikniką specialiu busu. Taigi, kurie norėtumėte 
su jais važiuoti busu. į tą pikniką ir linksmai pra
leisti laiką, tuojau kreipkitės pas K. Ustųpą arba 
George Steponauską ir įsigykite buso tikietą. Kai- 

( na į abi pusi tik $2.00.

Nepraleiskite šios puikios progos pasilinksminti.
Bušų Komisija
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“LAISVĖS” PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 23 July
Prasidės 1-mą valandą dieną

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y

šaunią Dainų Programą Atliks

BROOKLYNO VYRŲ KVARTETAS
Tai grupė žymių talentų iš Aido Choro: 

Jonas Grybas, Alekas Velička, Klemensas Briedis,
Walter Keršulis,

Taipgi jau bus grįžę turistai iš Lietuvos ir jie sakys 
kalbas iš įgytų įspūdžių savo kelionėje po Lietuvą.

Iš BROOKLYNO BUSAS EIS Į PIKNIKĄ
Busas išeis 12:30 valandą dieną nuo 

Lituanica Square. Kaina $1.75 į abi pusi 
Prašome iš- anksto užsisakyti buse vietą.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 14, 1961




