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KRISLAI
Dvidešimt metą!
Apie mūsą suvažiavimus 
Galėjo būti geriau 
rrof. F. Bonušo žodis

— Rašo R. Mizara —
1944 metų liepos mėnesio 

pradžioje mes labai nekant
ravome, laukdami žinių apie 
Vilniaus išvadavimą.’

Telegramos pranešdinėjo, 
jfg Raudonoji Armija ryžtin
gai kerta priešui smūgį po 
smūgio ir veja jį vakarų link, 
šimtus tūkstančių naciškų ka
rių imdama į nelaisvę. Bet 
kaip su Vilnium?

Ir štai, staiga liepos 13 d. 
vakare girdime iš radijo 
imtuvų : šiandien Maskvoje 
nuaidėjo galingi saliutai dėl 
Lietuvos sostinės Vilniaus iš
vadavimo!

Tai buvo tikėta, bet ilgai 
laukta smagi, kiekvieną dorą 
lietuvį, nežiūrint, kur jis be
gyventų, džiuginanti žinia!

Džiaugėmės mes čia. Ame
rikoje, dar labiau džiaugėsi 
patys vilniečiai.

Gi šiomis dienomis, minint 
dvidešimtmetinę nuo Vilniaus 
išvadavimo, galime įsivaizduo
ti, kokiu garsu nuaidės dau
gelio tūkstančių žmonių 
džiaugsmas, pareikštas Vingio 
parke ir visoje Lietuvoje!

1944 metais Vilnius buvo 
okupantų sugri autas. Bet 
darbščioji liaudis jį greit at
statė. Jau 1957 
Tilvytis sakė:

Rodos, vakar tik

m. poetas T.

(pelenus 
vėjas nešiojo, 

Dar nebuvo šviesos ir vandens; 
Prisikėlusi sostinė musiji gražioji 
Vėl per amžius žydės ir gyvens.

Prieš penkerius metus, kai 
pirmoji JAV lietuvių turistų 
grupė nuvyko į Vilnių, smagiu 
nusistebėjimu pamatė Vilnių 
atstatytą, išgražintą.

Šiandien, sakoma, jis dar 
gražesnis, dar didesnis, d a r 
mielesnis!

Kalbant apie mūsų suva
žiavimus, įvykusius Niujorke 
prieš savaitę, reikėtų pasaky
ti, kad jie buvo per daug 
“suspausti.” Kenkė jiems ir 
dideli karščiai, užgulę mūsų 
miestą.

Aš manau, reikėtų vengti 
šaukti visų trijų organizacijų 
suvažiavimus apie tą patį lai
ką. Man rodos, būtų našiau, 
jei Literatūros D r a u gija ir 
Meno Sąjunga savo suvažiavi
mus laikytų ne. tais metais, 
kuriais laiko LDS savo sei
mus, ir ne tame pačiame mies
te.

žmogui, kuriam prisieina sė
dėti sesijose per keturias die
nas, atbunka net ir ūpas da

lyvauti diskusijose.
Na, bet suvažiavimai praė

jo. Dabar tenka tik rūpintis, 
kad jų nutarimai būtų gyveni- 
man pravesti.

Suvažiavimų proga sutikau 
nemaža mūsų veikėjų, bet pla
čiau su jais pasidiskusuoti 
įvairiais klausimais tiesiog 
nebuvo laiko.

Jaunų žmonių didžiausias 
nuošimtis buvo LMS suvažiavi
me. Tai mūsų menininkai. Ir 
čia pirmiausia reikia pagirti 
čikagiečius už tai, kad jie 
prisiuntė į šį suvaž i a v i m ą 
tvirtą, gražią delegaciją.

Gaila, kad šiame suvažiavi- 
/me nebuvo atstovauti hartfor- 

iečiai ir montelliečiai meni
ninkai.

Galėjo pas menininkus būti 
daugiau Literatūros Draugijos 
kuopų atstovų.

Nei viename suvažiavimų 
nebuvo nei po vieną kuopų at
stovą iš tūlų miestų.

Kas dėl to kaltas?

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
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Ar ilgai išsilaikys 
britų imperija?

Tarybų Sąjunga vėl kietai 
įspėjo Jungtines Valstijas

U Thantas už taiką 
pietryčiy Aziįoje

Londonas.—Liepos 8 die
ną čionai susirinko Britani
jos imperijos “kommonvel- 
tho” aštuoniolika premjerų, 
kurie posėdžiaus apie sa
vaitę.

Prieš juos stovi visa eilė 
klausimų, jų tarpe: kaip iš
laikyti negrų rasės respub
likas ir karalystes Britani
jos imperijoje, ir kaip išlai
kyti pačią imperiją nuo pa
krikimo?

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo British Commonweal- 
thą sudarė penkios valsty
bės: Anglija, Kanada, Pietų 
Afrikos Sąjunga, Australi
ja ir Naujoji Zelandija. Po 
karo Pietų Afrikos Sąjun
ga išstojo iš britų imperi-

Iš KO JIS TAIP 
PRATURTĖJO?

Bangkokas. — 1963 me
tų gruodžio mėnesį mirė 
Tailando premjeras Saritas 
Tanaratas. Jis buvo labai 
ištikimas Jungtinėms Vals
tijoms ir nuolatos joms dė
kojo už jų teikiamą pagal
bą Tailandui. Mirdamas pa
liko 140 milijonų dolerių 
pinigais ir nuosavybėmis. 
Dabartinis Tailando prem
jeras paskyrė komisiją ty
rimui, iš kur Tanaratas 
taip labai pralobo.

IŠ VISO PASAULIO
Ženeva. —Tarybų Sąjun

gos ir Jungt. Valstijų dele
gacijų pirmininkai tarsis 
pašalinimui “užtvarų” dėl 
susitarimo nusiginklavimo 
konferencijoje.

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų profesorius Li
nus Paulingas, du kartus 
gavęs Nobelio premiją, kri
tikavo Jungtines Valstijas 
už bandy mą sudaryti 
NATO atominį karo laivy
ną.

Hanojus. — Liepos 8 die
ną JAV bombonešiai “T-28” 
vėl bombardavo liaudiečių 
jėgas Khang-Khajuje.

Jakarta. — Centralinėje 
Javos dalyje žemdirbiai pa
tys ima žemę į savo rankas. 
Tai jų protestas prieš vilki
nimą žemės reformos.

Pragos konservatorijos pro
fesorius F. Bonušas Vilniaus 
“Tiesoje” parašė apie Lietu
vos Valstybinio dainų ir šokių 
ansamblio gastroles Čekoslo
vakijoje. Prašau paskaityti 
nors vieną sakinį:

“čia nebus nei panegirika, 
nei mandagus komplimentas 
Lietuvos svečiams, jei pasaky
sime, kad jau ilgas laiko tar
pas, kai mes nematėme pa- 
našaus meninio kolektyvo, 
nors paskutiniu metu mūsų 
šalyje gastroliavo daug šokių, 
dainų ir muzikinių ansamblių 
iš Afrikos, Lotynų Amerikos 
ir kitų šalių.”

Koks įvertinimas!..

jos. Azijoje sąjunginių val
stybių teises gavo: Indija, 
Pakistanas, Ceilonas ir su
organizuota Malazija, Eu
ropoje — Kipro sala, Atlan
to vandenyne — Jamaica ir 
Trinidadas, o Afrikoje: Si
erra Leona, Gana, Nigerija, 
Tanganika, Uganda, Kenija 
ir Malavi (Neiselandas).

Nei Azijoje, nei Afriko
je vietos gyventojai nepa
miršo anglų “motiniškos” 
globos, kada tos šalys buvo 
Anglijos kolonijomis. Todėl 
visur yra pageidavimo pa
sekti Prancūzijos kolonijas, 
—atsimesti nuo Anglijos.

Dabar Britų imperija už
ima 11,133,840 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 728,000,- 
000 gyventojų.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 39 ŽMONĖS

Newport, Tenn. — Uni
ted Air lėktuvų linijos ke- 
turmotorinis lėktuvas susi
daužė Great Smoky kalnuo
se, Nelaimėje žuvo 39 žmo
nės. Lėktuvas skrido j Ald- 
bamos valstiją.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
paskelbė, kad duos kores
pondentams pasportus vy
kimui į Kubos respublika. 
To reikalauja 25 laikraščiai.

Pittsburgh, Pa. — Virš 
700 lutheronų delegatų, ku
rie atstovauja kelis milijo
nus narių, užgyrė JAV 
Aukščiausiojo Teismo pote
rių draudimą ir Biblijos 
skaitymą viešose mokyklo
se..

Paryžius. — Visam am
žiui kalėjimo nuteisė kari
ninką Georges Paųuesą, bu
vusį NATO pareigūną, nes 
būk jis pardavinėjęs milita
rines žinias T. Sąjungai.

Bombėjus, Indija. — Aų- 
rangabade įvyko parako 
sprogimas, Sunaikino 50 
namų, užmušė 14ir sužeidė 
190 žmonių.

Damaskas. —Sirija skun
džiasi Jungtinė m s T a u- 
toms, kad per keturias die
nas izraeliečiai darė 29 pa
sienio puolimus.

is
i-

Washingtonas. — AFL- 
CIO vadai susitarė su Japo
nijos unijų vadais. AFI^- 
CIO priešinasi įvežimui 
Japonijos fabrikinių dirb 
nių.

Saigonas. — Pietų Viei 
namo partizanai pasmark 
no veikimą šiaurvakarini 
je šalies dalyje. .

i

Alžyras. — Alžyro jėgos 
suspaudė sukilėlius Auros 
kalnuose.

Maskva. —Liepos 8 dieną 
Kremliuje įvyko banketas 
pagerbimui naujų karinin
kų, kurie baigė militarines 
akademi jas. Dalyvavo 
TSRS vyriausybės, partijos 
ir gynybos jėgų vadai.

Chruščiovas sakė kalbą 
ir kietai persergėjo Jungti
nes Valstijas prieš jų agre
syvią politiką. Jis sakė, kad 
neleistinai Jungtinės Vals
tijos elgiasi, kada jų lėktu
vai skraido virš Kubos. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
tvirtai stoyi su Pietų Viet
namo liauįlimi, kuri veda 
šventą karą prieš Jungtinių

Apie respublikonų 
konvenciją

' I

San Francisco. — Liepos 
13-16 dienomis, šio miesto 
priemiestyje, įvyksta Res
publikonų partijos konven
cija nominavimui kandida
to į Jungtinių Valstijų pre
zidentus.

Numatoma^ . kad delega
tų, politinių vadų, laikrašti
ninkų, radijo ir televizijos 
veikėjų susirinko apie 30,- 
000 žmonių.

Konvencija vyksta Cow 
Palace (Karvės palociuje). 
Tai graži patalpa, kuri bu
vo pastatyta 1941 metais, 
pagal prezidento F. D. Roo- 
sevelto viešųjų darbų pla
ną. Joje telpa 16,000 žmo
nių. Lauko pusėje turi dėl 
6,500 automobilių pastaty
mo vietą.

Mirė Prancūzijos 
komunistų vadas

Paryžius. — Plaukdamas 
Tarybų Sąjungos laivu į 
Juodosios jūros poilsio vie
tas, Istambulyje, Turkijo
je, staigiai mirė Prancūzi
jos komunistų vadas Mau
rice Thorezas.
Jis buvo dar tik 64 metų 

amžiaus. Laivui atplaukus 
į Varną, Bulgarijos uos
tą, jo palaikai buvo paimti 
į TSRS lėktuvą ir nugaben
ti į Paryžių.

Thorezas per 34 metus 
vadovavo Prancūzijos ko
munistų veikimui. Plačiai 
buvo žindmas visame pa
saulyje. Dabar jis ėjo Pran
cūzijos komunistų partijos 
pirmininko pareigas.

ĮRENGĖ POŽEMYJE 
KARO PRIETAISUS

Bona, -j- Jungtinių Vals
tijų karo orlaivynas pože
myje įrengė Vakarų Vokie
tijoje atominių raketų lei
dyklas (šaudymo įrengi
mus.), pritaikintus šaudy
mui “Mace-B” atominių ra
ketų, kurios skrenda 1,200 
mylių.  .

Washingtonas. — JAV 
siunčia A. Kidderį savo am
basadoriumi : į Kambodžą, vo sužeisti.

Valstijų imperialistų agre
siją, taipgi su Laoso liaudi
mi.

TSRS jremjeras sakė, 
kad JAV militaristai galvo
ja, būk jie gali vesti karus 
kitose šalyse, nes ten turi 
daug bazių, o Jungtinės 
valstijos būk būtų karo 
liepsnos nepasiekiamos. Tai 
jų klaida. Tarybų Sąjunga 
yra tiek pasiekusi raketų 
srityje, kad gali atomines 
bombas nušauti į bile konti
nentą. Todėl Jung t i n ė s 
Valstijos nėra saugios nuo 
karo ugnies.

Konvencijoje dalyvauja 
30 paveikslų traukėjų, tele
vizijos įrengimai .įjungti į 
100 kanalų, yra 260 sujun
gimų su radijo stotimis, 
arenoje įtaisyta 3,000 tele
fonu, v

San Francisco biznieriai 
tikisi, kad respublikonai 
praleis apie penkis milijo
nus dolerių, nes suvažiavo 
tokie, kurie turi pinigų. Y- 
patingai tikisi daug pelnyti 
viešbučiai, kurių yra virš 
500 su 26,000 kambarių.

Į prezidentų kandidatūrą 
varžosi senatorius Barry 
Goldwateris ir Pennsylva- 
nijos gubernatorius W i 1- 
liam Scrantonas, bet pačio
je konvencijoje galės būti 
iškelti ir nauji kandidatai.

Svajonė, kuri yra 
nesveika

Washingtonas. — “U.S. 
and World Report” žurna
las iš liepos 13 dienos įdėjo 
rašinį, kaip Jungtinių Val
stijų marininkai “atakuo
tų” kitas šalis. Artistų net 
nupiešta, kaip jie atskristų 
užpuolimui milžiniškom i s 
šešių aukštų raketomis.

Straipsnio autoriai serga 
karo liga. Jungtinės Valsti
jos ne tik neturi šešiaaukš- 
čių raketų ištisų batalionų 
nunešimui, bet net astro
nautų raketos yra labai 
mažos.

DAR $22,800,000
LEDYNŲ LINIJAI

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos sumokės $22,- 
800,000 Federal Elect r i c 
Korporacijai už naujus 
įrengimus “DSWS” linijoje.

“DEWS” linija yra įreng
ta Greenlandijoje, Šiaurės 
vanndenyne ant ledo 1 ir 
Alaskoje, neva apsaugoji
mui JAV nuo TSSR “už
puolimo”.

McComb, Miss. — Bomba 
sprogo prie namo, kuriame 
gyvena 10 veikėjų už civili
nes laisves. Du veikėjai bu-

* ♦ ♦ ♦

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
U Thantas, Jungtinių Tautų 
gener alinis sekretorius, 
tvirtai pasisakė už susirin
kimą į konferenciją 1954 ir 
1962 metų Ženevos konfe
rencijų dalyvių ir taikos 
keliu baigimą karo Pietų 
Vietname ir Laose.

Jis sako, kad tvirtai yra 
įsitikinęs, jog militariniai 
veiksmai neduos taikai ge
ro. Jis sakė, jeigu keturioli
kos valstybių atstovai susi
rinktų, padarytų nutarimų, 
tai tada Jungtinės Tautos 
galėtų imtis jų įgyvendini
mo. Dabar gi, kada ten įsi
vėlę valstybės, kurios ne
priklauso Jungtinėse Tau
tose, tai šiai organizacijai 
nėra galimybės daryti žing-

SEKIOJO T. SĄJUNGOS 
KARO LAIVUS

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos kruzeris “Sverd
lovas”, du naikintuvai ir 
pora submarinų plaukė lin
kui Kipro respublikos.

Viduržemio jūroje Jung
tinės Valstijos laiko savo 
Šeštąjį karo laivyną, kurio 
naikintuvas “J. P. Kenne
dy” ir lėktuvnešis “Enter
prise” sekė tarybinius lai
vus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Po dviejų 

dienų žiaurios kovos Me
kong© upės srityje partiza
nai sumušė valdžios armi
jos dalinį. Pietų Vietnamo 
valdžia prisipažino, kad už
muštais ir sužeistais nete
ko apie Ž00 karininkų ir ka
rių.

Londonas. — Atvyko 
TSRS chemikalės industri
jos ministras L. A. Kons
tantinovas ir susitarė pirk
ti Anglijoje už $300,000,000 
industrinių įrengimų.

Bombėjus, Indija. — Fab
rike, kuriame gaminami 
žaisliniai sprogimai (“fire
works”), įvyko sprogimas 
ir užmušė 12 darbininkų.

Washingtonas. — 
Valstybės sekret. D. 
kas sako, kad šaltasis 
ras'mažėja.

JAV
Rus-

Pekinas. — Kinija sutei
kė Ceilonui 235 naujus 
traukinių vagonus, $2,500,- 
000 vertės.

Berkeley, Calif. — Sulau
kęs 52 metų amžiaus mirė 
profesorius Paul W. Tappa- 
nas, kriminalinių teisių ži
novas.

Maskva. — Atvyko Olan
dijos Užsienio ministras 
Dr. J. M. Lunsas.

Washingtonas. — Sulau
kęs 58 metų amžiaus mirė ūkininkų yra nukentėję 
admirolas C. V. Ricketts.
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snį taikos reikalams.
U Thantas prielankiai at

siliepė apie Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą sudaryti 
Jungtinių Tautų militari- 
nę jėgą taikos palaiky
mui.

Pekinas. —Kinija pareiš
kė, kad ji gintų Šiaurės 
Vietnamo respubliką, jeigu 
ją užpultų Jungtinės Vals
tijos, kurių militaristai 
grasina veržtis iš Pietų 
Vietnamo.

Maskva. — Tarybų Są
junga ragina Angliją, kad 
abidvi, kaip taikos prižiūrė
tojos pietryčių Azijoje, pa
reikalautų Jungtines Vals
tijas ištraukti militarines 
jėgas iš Pietų Vietnamo.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
YRA GERAS DERLIUS
Maskva. — Iš visų tary- 

nių respublikų gaunamos 
žinios, kad šiemet yra ge
ras javų derlius.

Pereitais metais buvo 
blogas derlius, tai TSRS 
užsienyje pirko 12 milijonų 
tonų grūdų.

Londonas.—Londone virš 
milijonas žmonių gyvena 
lūšnynuose.

Akrą.—Gvinėjos įlankoje 
susirin k o neapskaičiuoja
mi kiekiai visokių rūšių žu
vų. Suplaukė žvejų laivai iš 
Tarybų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų, Brazilijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, An
glijos ir kitų šalių žuvų 
gaudyti.

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai nušovė Jungtinių 
Valstijų malūnsparnį, kada 
jis skrajojo virš jų teritori
jos.

Maskva. — Viduržemio 
jūroje Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvai labai žemai 
skrajajo virš TSSR preky
bos laivo.

Bona. — Buvęs Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris vis puola dabartinį 
kanclerį Erhardą.

Londonas. — Pakistano 
prezidentas Mohammed a s 
Ayubas Khanas stoja už 
priėmimą Kinijos Į Jungti
nes Tautas.

Washingtonas. —Jau 230 
užsienio laivų įtraukti į 
“Juodąjį sąrašą”. Tai tie, 
kurie plaukia j Kubos prie
plaukas. Daugiausiai jų, tai 
anglų—84 laivai.

New Yorkas. — Po ilgos 
sausros liepos 8-9 dienomis 
čionai smarkiai lijo, bet 
miesto srityje jau daugelis

nuo sausros.
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Prieš dvidešimt mėty 
buvo išvaduotas Vilnius

LIEPOS 3 DIENĄ Lietuvos spauda, Lietuvos vi
suomenė džiugiai sveikino Tarybų Baltarusiją su dvide- 
šimtmetine sostinės-Minsko išvadavimo sukaktimi.

Tą dieną Minske įvyko didžiulis mitingas, į kurį bu
vo pakviestos dalyvauti ir kitos broliškos respublikos. 
Lietuvą iškilmėse atstovavo speciali delegacija, vado
vaujama A. Sniečkaus ir M. Šumausko.

Netenka nei sakyti, kad š. m. liepos 13 d. Vilniuje 
taip pat įvyko didžiulis mitingas Lietuvos sostinės išsi
vadavimo jubiliejui atžymėti. Tą dieną sukako dvidešimt 
metų, kada Gedimino bokšte buvo iškelta tarybinė vėlia
va. 1944 metais tą dieną hitlerininkai buvo iš mūsų tau
tos sostinės išmušti.

Vilnių išvadavo didvyriškoji Tarybinė Armija, kuri 
tuomet vadinosi Raudonąja Armija. Jai padėjo partiza
nai, padėjo liaudis. A. Rakūnas žurnale “Komunistas” 
(š. m. 6-ajame) rašo:

“Eilėje respublikos vietų partizanų būriai kartu su 
Tarybinės Armijos daliniais dalyvavo bendrose karinė
se operacijose, vykdė žvalgybą, padėjo forsuoti upes ir 
kt. 3-čiojo Baltarusijos fronto kariuomenės daliniams 
išvaduoti Tarybų Lietuvos sostinę Vilnių padėjo Vytau
to Didžiojo vardo Trakų partizanų brigados ir “Vil
niaus” junginio partizanų būriai (viso 11 būrių), kurie 
nuo liepos 8 iki 13 d. drauge su tarybiniais kariais nai
kino Vilniuje apsupto priešo grupuotę...”

Kartu su Vilniaus žmonėmis, kartu su visa Lietuvos 
visuomene ir mes, JAV lietuviai, liepos 13 d. džiaugėmės 
šia istorine pergale, pasiekta 1944 metų liepos 13 d.

KAIP BUVO 
IŠVADUOTA TARYBINĖ 
BALTARUSIJA

š. m. lieposi 3 d. sukako 
20 metų, kai buVo išvaduo
ta Tarybų Baltarusijos sos
tine Minskas, o po kelių 
dienų — ir visa Baltarusija.

Žinių agentūra APN pa
prašė tarybinio maršalo 
Konstantino Rokosovskio, 
tuomet vadovavusio toms 
Raudonosios Armijos jė
goms, kurios Baltarusijos 
fronte mušė fašistines ar
mijas, išsireikšti; Maršalas 
Rokosovskis parašė įdomų 
tuo klausimu setraipsnį, iš 
kurio svarbesnes ištraukas 
mes paduodame skaityto
jams.

Mūšis už Baltarusiją buvo 
iš tikrųjų milžiniškas. Abie
jose pusėse jame dalyvavo ke
turi milijonai žmonių, 62 tūks
tančiai visų kalibrų pabūklų ir 
minosvaidžių, 7:5 tūkstančio 
tankų ir savaeigių (šturmo) 
pabūklų, 9,100 kovinių lėktu
vų. Nepaprastas kovos dina
mizmas ir įniršis, daugybė 
smarkių ir greitų operatyvi
nės padėties pakitimų — štai 
pagrindiniai mūšio dėl Balta
rusijos skiriamieji bruožai.

Bet, prieš pasakojant apie 
mūšius Baltarusijos žemėje, 
apie Minsko išvadavimą, rei
kia bent bendrais bruožais 
apibūdinti
Sąjungos - Vokietijos fronte 
1944 metų vasaros pradžioje.

Per trejus ankstesnius me
tus titaniška tarybinės liau
dies ir jos armijos kova iš es
mės apsprendė neišvengiamą 
fašistinės Vokietijos karinį 
pralaimėjimą. Trys ketvirta
daliai hitlerininkų okupuotos 
tarybinės teritorijos buvo jau 
išvaduota. Raudonoji Armija 
priėjo prie pat Vakarų siįenų. 
Ji buvo prie Pabaltijo slenks
čio. Tarybinė kariuomenė iš
vadavo rytinius .Baltarusijos 
rajonus ir didėlę Vakarų Uk
rainos ’ dalį. Kai tarybiniai 
junginiai įžengė į Rumunijos 

padėtį Tarybų

Tai bus trečiadinį
EINANT NUSTATYTU TVARKRAŠČIU, Respub- 

likonų partijos suvažiavimas San Franciske šalies pre
zidento vietai kandidatą nominuos trečiadienį, liepos 
15 dieną.

** I Į. AVU11IU111J VU

Kaip dabar viskas atrodo, tai bus nominuotas sena- teritoriją, susidarė labai ne- 
torius Goldwateris. Tūli spėja, kad jis būsiąs kandįdatu Palankį Vokietijai p a d ė tiš 
užgintas pirmuoju balsavimu. O jei pirmuoju balsavimu 
užgirtas nebus, tai, ir iš viso jis vargiai bebus nominuo
tas; bus pastatytas gai koks kitas “tamsus arklys”, o 
gal gub. Scrantonas.

Goldwateris prie šio suvažiavimo ruošėsi jau se
niai. Jis suko, traukė aplink save visokiausį elementą— 
birčistus, rasistus, diksikratus ir visokius kitokius ele
mentus. Dalis “liberališkų” respublikonų, pamatę, kaip 
Goldwateriui vyksta sukti mašineriją, pradėjo prįe jo 
linkti.Net toks senatorius Dirksenas (iš Illinois) sutiko 
Goldwaterį nominuoti.

Jei Goldwateris bus nominuotas kandidatu prezi
dento vietai, tai, nors ir nebus lapkričio mėnesį išrink
tas, jis bus Respublikonų partijos lyderis. Kai kurie ma
no, kad tuo atveju Respublikonų partija bus taip sude- 
moralizuota, jog jai progų atsigriebti liks labai mažai.

Per ilgoką laiką, kai sen. Goldwateris ruošė kelius į 
kandidatūrą, daugelis “pažangesnių” respublikonų iš jo 
juokus krėtė, niekad nemanydami, kad jie turį reikalo 
su rimtu oponentu. Dabar jau pamatė, bet, atrodo, pa
vėluotai.

O gal gubernatorius Scrantonas, su Rockefellerio, 
Lodge, Eisenhoweriu talka, pajėgs patraukti savo pu
sėn daugelį tų, kurie pasižadėjo balsuoti už Goldwaterį?

Visa tai matysime šią savaitę!

Ragina siųsti kariuomenę
LIEPOS 4 DIENĄ Kansas Cityje, Missouri valsti

joje, įvyko Congress of Racial Equality suvažiavimas. 
Tai organizacija, kovojanti už negrų teises.

Suvažiavimas pasiuntė prezidentui Johnsonui tele
gramą reikalaujant, kad jis siųstų į Mississippi valstiją 

' federalinės kariuomenės dalinius tvarkai palaikyti.
Kaip matome, toje valstijoje nuolat žudomi, puola

mi, žiauriai persekiojami žmonės, stoją už suteikimą ne
grams lygių teisių.

Mississippi Valstijoje yra apie 450,000 negrų, galin
čių balsuoti laike šalies valdininkų rinkimų, tačiau ligi 
šiol tik apie 1 procentas jų tėra užsiregistravę balsuoti. 
Ar tai ne skandalas!

Rasistai daro visa, kad neprileistų negrų prie balsa
vimo urnų.

Pirmiau, kol nebuvo priimtas Pilietinių teisių įstaty
mas, buvo galima visaip šnekėti ir galvoti. Bet šiuo me
tu, kai tasai įstatymas jau knygose, jį reikia vykdyti ne 
juokais. Kur rasistai negrams neleidžia atlikti pilietinių 
teisių—balsuoti,—juos reikia tuojau suvaldyti.

2 p.-Laisvč -(Liberty)— Antrad., liepos (July) 14, 1964

Pietryčių Europos šalyse.
Trumpiau sakant, 1944 me

tų vasaros pradžioje jau bu
vo aišku, kad galutinė per
galė prieš fašistinę Vokieti ją 
tėra laiko klausimas. Tai su
prato taip pat JAV ir Ang- 
iija. Galiausiai jos nutarė ati
daryti antrąjį frontą ir 1941 
metų birželio šeštąją išlaipino 
savo kariuomenę šiaurės 
Praųcūzijoje.

Tačiau, kaip žinoma, šis 
mūsų sąjungininkų žingsnis 
iš esmės nepakeitė hitlerinės 
kariuomenės paskirstymo tarp 
Rytų ir Vakarų frontų. Tu
rėdama tuo momentu 374 di
vizijas ir 23 atskiras brigadas, 
hitlerinės kariuomenės vado
vybė laikė Rytų fronte 228 
divizijas ir visas 23 brigadas. 
Iki hitlerinės Vokietijos besą
lyginio kapituliavimo Tarybų 
Sąjungos - Vokietijos frontas 
liko svarbiausiu antrojo pa
saulinio karo frontu.

Tarybinė liaudis ir jos Ko
munistų partija padarė viską, 
kad Raudonoji Armija būtų 
pasiruošusi ryžtingiau s i e m s 
puolimo veiksmams 1944 me
tų vasaros-rudens kampanijo
je.
Eilinė hitlerinių 
strategų klaida

Hitlerinė vadovybė 
jog 1944 metų vasarą Raudo
noji Armija nukreips Savo pa
stangas į pietvakarius, kad iš
vaduotų Rumuniją,' o paskui 
plės savo smūgį Bulgarijos ir 
Jugoslavijos link. Todėl į 
pietus nuo Pripetės priešas 
dislokavo savo galingiausią 
grupuotę: 123 divizijas, jų 
tarpe 24 tankų ir motorizuo
tas divizijas, tai yra apie 80 
procentų tankų ir motorizuo
tų divizijų, veikusių Tarybų 
Sąjungos - Vokietijos fronte.

Hitleriniai strategai galvo
jo, kad, galimas daiktas, ta
rybinė kariuomenė organi
zuos stambų puolimą taip pat 
ir Pabaltijyje. O Baltarusi
joje, jų nuomone, negalėjo 
būti r puolamosios operacijos,’ 
siekiančios ryžtingų tikslų. 
Kartu vokiečių kariuomenės 
vadovybė, atsižvelgdama į

strateginę vakarų kry p t i e s 
svarbą, suorganizhvo Baltaru
sijoje stiprią, giliai ešelonuo- 
tą gynybą. “Centro” armijų 
grupė, kuriai vadovavo gene
rolas feldmaršalas E. Bušas, 
turėjo 50 divizijų ir 3 briga
das. Šią grupę Baltarusijos 
iškyšulyje rėmė šeštasis oro 
laivynas, turėjęs 1,340 lėk
tuvų.

Stipriausiai vokiečių kariuo
menė įsitvirtino Vitebsko ir 
Bobruisko rajonuose — savo 
gynybos sparnuose Baltarusi
joje. Stiprią gynybą turėjo 
priešas taip pat fronto Oršos 
ruože, kur ėjo Maskvos-Mins- 
ko automagistralė. Vokiečių 
gynybos linijos operatyvinėje 
gilumoje nūs i driekė palei 
Dnepro, Berezinos, Šaros upių 
krantus. Dar kovo mėnesį Vi
tebsko, Borisovo, Minsko įgu
los gavo Hitlerio įsakymą— 
žūt būt laikyti šiuos miestus.

Tuo metu visą Baltarusiją 
buvo apėmusi partizaninės ko
vos liepsna: okupuotoje teri
torijoje veikė 150 partizanų 
brigadų ir 49 atskiri būriai. Iš 
viso juose buvo daugiau kaip 
143 tūkstančiai žmonių.

Vyriausioji tarybinės ka
riuomenės vadovybė kruopš
čiai paruošė operaciją Balta
rusijai 
niu pavadinimu 
nas.” 
3UV0 
armijų grupę, išvaduoti Bal
tarusijos žemes, padėti mūsų 
sąjungininkei Lenkijai ir pa
siekti Rytų Prūsijos sienas, 

‘vykdyti šią operaciją buvo 
pavesta keturių frontų kariuo- 
nenei: Lojo Pabaltijo fronto 
(vadas armijos generolas Ba- 
gramianas), Hl-ojo Baltarusi
jos (vadas generolas pulkinin
kas Če r n i achovskis), 11-ojo 
{Baltarusijos (vadas generolas 
pulkininkas Zacharovas) ir I- 
ojo Baltarusijos, kuriam vado
vauti buvo pavesta man. Be 
to, operacijoje^ dalyvavo : to
limojo veikimo aviacija, PLG 
kariuomenės operaty viniai 
junginiai, 
partizanai; ■: 

išvaduoti su sutarti 
Bagratio- 

Šios operacijos tikslas 
sutriuškinti “Centro”

i Dnepro flotile ir

Pagrindinė smūgio jėga bu
vo nukreipta prieš Vitebsko 
r Bobruisko grupuotes, kurios 

gynė hitlerininkų kariuomenės 
sparnus Baltarusijos iškyšuly
je. Jas sutriuškinus, turėjo 
griūti visa priešo gynyba Bal
tarusijoje ir atsiverti kelias 
manevrui, siekiant apsupti ir 
sutriuškinti pagrindines “Cen
tro” armijų grupės pajėgas į 
fytus nuo Minsko.
Minsko 
išvadavimas

Birželio 23 ir 24 d. keturių 
frontų kariuomenė smogė 
triuškinančius smūgius šešiuo
se vokiečių fronto ruožuose. 
Fašistai negalėjo atlaikyti to
kių stiprių smūgių. Per dvi 
dienas priešo gynyba buvo 
pralaužta. Visuose ruožuose 
pralaužimas pasiekė tris šim
tus kilometrų ,o birželio dvi
dešimt aštuntajai baigiantis— 
daugiau kaip penkis šimtus ki- 
ometrų. Tuo metu kariuo
menė buvo įsibrovusi į priešo 
pozicijas per 90-150 kilomet- 
rų. .

Kuo galima paaiškinti, kad 
mūsų kariuomenė taip veržliai 
stūmėsi į priekį? Pirmiausia 
tuO, kad buvo tinkamai, su
derinti visų kariuomenės rūšių 
operatyvinių junginių veiks
mai. Artilerija neatsilikdąma 
sekė paskui pėstininkus ir tan
ius, skindama jiems kęlią 
ignimi. Nuo birželio 23 j iki 
28 d. tarybinė aviacija ątli- 
<o apie trisdešimt tūkstančių 
ėktuvų skridimų.

Stiprindama smūgius ir lip
dama priešui ant kulnų, III- 
oji ir I-o j o Baltarusijos froįito 
gudrioji kariuomenė
dvidešimt aštuntąją įžengė į 
Borisovo ir Osipovičių rajo
nus per Šimtą kilometrų nuo 
Minsko. O 
grupės pagrindinės 
buvo tuo metu dar 
trisdešimt *• šimtą penkiasde
šimt kilometrų į Rytus n ii o 
Minsko, nes jos buvo privers
tos atlaikyti H-ojo Baltarusi
jos fronto kariuomenės spau
dimą.

Priešo padėtis kas valanda 
blogėjo. Jo gynyba braškėto 
braškėjo. Aviacijos ir parti
zanų puolamas labai svarbio
se komunikacijose, >jis atsidū
rė prie visiško pralaimėjimo 
ribos. Hitleris nutarė žūt būt 

mane

birželio

“Centro” a rmijų 
pajėgos 

per šiiiitą

užkirsti kelią katastrofai. Ne
pateisinęs fiurerio vilčių, ge
nerolas feldmaršalas Bušas 
buvo pašalintas iš “Centro” 
armijos grupės vado posto, 
“Centrui” pradėjo vadovauti 
“Šiaurės Ukainos’ a r m i j ų 
grupės vadas generolas feld
maršalas Modelis., Bet nei va
do pakeitimas, nei skubus 
šviežių pajėgų iš kitų frontų 
permetimas į Baltarusiją ne
davė hitlerinei vadovybei ap
čiuopiamų rezultatų.

Liepos trečiajai besibai
giant, Minskas buvo visiškai 
išvaduotas. Galite įsivaizduo
ti, kaip džiūgavo Baltarusijos 
sostinės gyventojai , daugiau 
kaip trejus metus kentėję 
žvėrišką vokiškųjų fašistinių 
okupantų terorą, jų pasityčio
jimus. Kartu su kariais išva
duotojais miesto gyventojai 
džiaugėsi, kad apsupimo žie
de, į Rytus nuo Minsko, per 
du šimtus kilometrų nuo prie
šakinės fronto linijos, atsidū
rė daugiau kaip dvidešimt 
hitlerinių divizijų, kurių su
triuškinimas buvo neišvengia
mas.

sostinės gatvėmis, ta- 
karių konvojuojami, 
57,600 Baltarusijoje 
belaisvių. Be galo il-

Kas buvo toliau
, Išvadavus Minską, mūšis 

dėl Baltarusijos nepasibaigė. 
Atvirkščiai, jis vis didėjo. 
Tarybinei kariuomenei buvo 
iškelti nauji uždaviniai buvo 
kindami apsuptas priešo gru
puotes, mes energingai tebe- 
puolėme, triuškinome ateinan
čius priešo rezervus, stengda- 
miesti pasiekti Daugpilį, Vil
nių, Lydą, Slonimą, Pinską ir 
stumtis toliau į Vakarus. Su
triuškinus priešą Vitebsko, 
Bobruisko ir Minsko rajonuo
se, vokiečių fronto centre at
sirado milžiniška keturi ų 
šimtų kilometrų spraga, ku
rios užpildyti per trumpą lai
ką hitlerinė vadovybė jokiu 
būdu negalėjo. Priešas ne
teko tiek karių ir technikos, 
kad nebeįmanoma jam buvo 
atsigriebti . Puikiai įvykdžiu
si Baltarusijoje “Bagrationo” 
operacijos planą, Raudonoji 
Armija sutriuškino 63 vokie
čių' divizijas, dešimt iš jų bu
vo visiškai sunaikintos.

Maskviečiai gerai pamena 
1944 metų liepos keturioliktą
ją, kai 
rybinių 
praėjo 
paimtų 
gos kolonos priešakyje, pana
rinę galvas, ėjo vokiečių gene
rolai ir karininkai. Tai buvo 
tie patys hitleriniai išperos, 
kurie pergalingai nužygiavo 
per daugelį Europos sostinių 
—• Varšuvą ir Paryžių, Pragą 
ir Belgradą, Atėnus ir Am
sterdamą, Briuselį ir Kopen
hagą. Dabar jie ėjo Maskvos 
gatvėmis, bet ne kaip nuga
lėtojai, o kaip nugalėtieji. Jų 
dauguma buvo iš Minsko “ka
tilo,” kur savo negarbingo ga
lo susilaukė tūkstančiai vo
kiškųjų fašistinių okupantų.

Daugelis hitlerinių generolų 
ir karininkų, niūriai ėjusių 
Maskvos gatvėmis 1944 me
tų liepos keturioliktąją, dar 
gyvi. Jų tarpe yra ir tokių, 
kurie dabar tarnauja bun
desvere. Jie ne tik tarnauja, 
o ir, persisunkę revanšo idėjų, 
kupini siekimo žūt būt “at
kurti didžiosios Vokietijos 
sienas.” Matyt, antrasis pa
saulinis karas jų nieko neiš
mokė.

Išvadavusi Baltarusiją, dalį 
Lietuvos, Latvijos, tarybinė 
kariuomenė pasiekė Rytų Prū
siją — vokiškojo imperializ
mo citadelę, išvadavo rytinius 
rajonus Lenkijoje, kurios te
ritorija buvo viena iš svar
biausių vokiškosios fašistinės 
armijos užnugario bazių. 
Mūsų paimti placdarmai prie 
Nerevo ir Vislos tapo išeities 
ribomis, iš kur Raudonoji Ar
mija 1945 metų žiemą pradė
jo puolimą Berlyno kryptimi.

WashingtOnas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
generolą Earle G. Wheele- 
rį į vietą generolo Taylorio 
eiti sujungtųjų jėgų štabo 
viršininko pareigas.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad per 30 metų -Tarybų 
Sąjungoje kriminaliai pra
sikaltimai/ sumažėjo 16.4 
procento.

Vak. Vokietijos kancleris 
Ludwigas Erhardas

Nors kancleriai pasikeitė, 
bet Vakarų Vokietijios val
džios politika pasiliko ta 
pati. Tos politikos kryptis 
jau gerai išbandyta ir vi
siems žinoma. Tai kraštu
tinių dešiniųjų politika, ar
timai susijusi su hitlerine 
ideologija.

Washingtono politikai pir
miau buvo patenkinti kanc
lerio Adenauerio vadovybe, 
o dabar jie pasitenkinę 
kanclerio Erhardo vadovy
be. Kai kurie politikai ma
no, kad Erhardas esąs gud
resnis —■ jis gražiai susi
kalba su Prancūzijos pre
zidentu de Goliu ir kartu 
gauna naujų koncesijų Wa- 
shingtc.

Ludwigas Erhardas mė
tytas ir vėtytas. Kai Vo
kietijoje Hitleris įsigalėjo, 
jis mokėjo su Hitleriu gra
žiai sugyventi ir jo pro
gramą populiarizuoti. Er
hardas buvo vienas redak
torių hitlerinio žurnalo 
“Markt und Verbrauch,” 
kuris 1939 metais sveikino 
Hitlerį, kuomet jo legijonai 
okupavo Čekoslovakiją, 
Austriją ir vėliau daugelį 
kitu šalių. Kiekviena Hit
lerio žygį minimas žurnalas 
šimtu procentų užgynė ir 
“gudriai” teisino, kad tai 
žygiai, kurie “trečiajam 
reichui” būtinai reikalingi.

Šiuo metu Erhardas, su
prantama, atvirai nebegar
bina nacizmo, bet visur 
stengiasi propaga n d u o t i, 
kad jis yra “visos Vokieti
jos” valdovas. Naujųjų ru- 
bežių jis nepripažįsta. Da
bartiniai Vakarų Vokieti
jos žemėlapiai apima ir 
Rytų Vokietiją, ir pusę 
Lenkijos, ir net Klaipėdos 
sritį. O kad tokią Vokieti
ją sukurti, tai reikia jėgų, 
kurios galėtų socialistinius 
kraštus nugalėti.

L. Erhardas — atominio 
karo kurstytojas. Jis sten
giasi vokiečius apginkluoti 
termo-branduolinėmis rake
tomis.

Tai toks naujasis Vaka
rų Vokietijos kancleris.

Yra kuo amerikiečiams 
rimtai susirūpinti

Paskiausi prez. Johnsono 
posūkiai Vietnamo klausi
mu smarkiai amerikiečius 
sukrėtė. Kuomet Pietų 
Vietname karo ugnis kurs
toma ir karinės jėgos tvir
tinama, kuomet kalbama 
apie karo praplėtimą net j 
Šiaurių Vietnamą, tai jau 
susidaro rimtas visapasau- 
linei taikai pavojus.

Prieš prezidentinius rin
kimus Johns onas, matyt, 
bando daryti tam tikrų nuo
laidų dešin lesiems karo 
kurstytojams, kurie jį dėl 
nesėkmių, Pietų Vietname 
kritikuoja. O tokios nuo
laidos kaip tik ir sudaro 
rimtą taikai pavojų.

Daugelis amerikiečių, ne
pasitenkinę tokia politika, 
kelia protesto balsą. Spau
doje galima rasti tokių 
protestų, kaip kad šiomis 
dienomis tilpo “Philadel
phia Inquireryje” Henry S. 
Huntingtono laiškutis, ku
riame jis griežtai pasmer
kia valdžios žygius Pietų 
Vietname. Jis rašo, kad 
amerikiečiams gėda lysti į 
Vietnamą, kurio “žmonės 
nenori kariauti.” Jis pri
mena, kad kai kas iš to ka
ro pasipinigauja ir verčia 
amerikiečius ten žūti.

“Kokią teisę mes turime 
pasakyti Vietnamo žmo
nėms, ką jie turi daryti?” 

—stato rimtą klausimą ląflM 
ko autorius. Niekas nenori 
ten vykti ir mirti, tai kam 
juos prievarta siųsti į to
limą kraštą?

Seniai kontroliuoja 
JAV Kongresą

Įvairias kongresines ir 
senatines komisijas beveik 
išimtinai sudaro seniai kon- 
gresmanai. Tokie pat ir 
komisijų pirmininkai. Mat, 
jie ten skiriami ne pagal 
kokį nors pasižymėjimą ar 
užsitarnavimą, bet pagal 
Atstovų bute ir Senate iš
buvimo laiką.

Svarbia u s i o m s komisi
joms vadovauja senatoriai 
Haydan 86 metų amžiaus, 
Byrd 76 m., kongresmanai 
Vinson 80 m., Cannon 85 
m., Smith 81 m.

Kiekvienas Kongresui 
priduotas bilius eina per lų 
senių rankas. Visuomenei 
naudingiausi biliai palieka
mi komisijų šėpose, retai 
kada jie pamato “šviesą.”

Bijo nesamos krizės .
Šiuo metu, kai santykiai 

tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos gerėja ir kalbama 
apie nusiginkla v i m ą, ko
mercinė spauda gązdina 
žmones beartėjančia krize.

Numatoma, kad sekan
čiais metais militarinis biu
džetas galįs būti sumažin
tas net 7 bilijonais dolerių. 
Tada kyla klausimas, kas 
atsitiktų su daugeliu mies
tų ir miestelių, kur dau
giausia sukoncentruota mi
ll tarinė gamyba. Nedarbas 
galįs pasiekti aukštą lai^B- 
nį, jeigu laiku nebus persi
organizuota civilinei gamy
bai. ':

Kontraktoriai, darantieji 
didelius pelnus iš militari- 
nės gamybos, taipgi gvoltu 
šaukia prieš nusiginklavi-

Bet atsiranda žmonių, ku
rie numato ateitį be krizėj. 
O tai galima padaryti iš
vystant plačią visuomeninę 
gamybą, statant naujas 
mokyklas, kolegijas, šali
nant lindynes ir jų vieton 
statant naujus apartmenti- 
nius namus, naujas ligoni
nes ir kitas visuomenines 
įstaigas.

Taigi, nusiginkla v i m a s 
galima pravesti be krizės. 
Nusiginklavimas dargi at
neštų visuomenei didesnį 
gerbūvį.

šalčiai Argentinoje
Kuomet pas mus Jungti

nėse Valstijose karšta, tai 
Argentinoje siaučia rekor
diniai šalčiai, kokių ten nė
ra buvę per daugelį metų.

Sunkiausia ten biednuo- 
menei, neturinčiai tinkamas 
pastogės. Vargas ir tiems* 
kurie savo namuose neturi 
apsišildymo priemonių. 0 
tokių yra milijonai.

IEŠKO NAFTOS JŪRŲ 
DUGNE

I

Londonas. —Anglų, ame
rikiečių, olandų, italų ir 
prancūzų naftos kompani
jos ieško naftos Šiaurės jū
ros dugne. Yra numatoma, 
kad ten po nestoru sluoks
niu yra daug naftos.

DISKUSIJOS APIE
DUNOJAUS UPĘ y

Maskva. — “Izvestijojčv 
profesorius Bogomolov as 
rašo, kad Tarybų Sąjungos 
inžinierių pateiktas planas 
yra naudingas Bulgarijai, 
Rumunijai ir Tarybų Są
jungai. . ,

j
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Į visus Am. Liet u v. Darbiniu Is u 
Literatūros Draugijos narius

Broliai ir sesės, draugės ir draugai!
1965 metų Liepos Ketvirtąją — JAV 

nepriklausomybės paskelbimo dieną — 
mes, Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos kuopų delegatai, su- 
vykę į 10-ąjį eilinį suvažiavimą—Henry 
Hudson hotelio salėje, Niujorke,—aptarę 
mūsų Draugijos reikalus, kreipiamės į 
jus visus su tokiu žodžiu:

Mūsų Amerikos Lietuvių Drbininkų 
Literatūros Draugija tebėra gyva, veik
li, tvirta kultūros ir apšvietos organiza
cija.

Esame įsitikinę, kad jos veiklos toles
niam plėtimui ir jos gretų padidinimui 
naujais nariais, naujomis jėgomis dirvos 
dar yra gražios, derlingos. Tiesa, per 
pastaruosius ketverius metus nuo devin
tojo mūsų suvažiavimo senatvė, ligos ir 
mirtis šimtus mūsų narių išplėšė iš gy
vųjų tarpo, bet dėl to nusiminti nepri
valome. Filadelfijos suvažiavimo žo
džiais:

“Iš savo galvos ir širdies visi turime 
išmesti tą nelemtą mintį, jog mes te
galime tiktai pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti gražiais praeities darbais ir liautis 
svajoti apie naujus žygius. Jokiam pesi
mizmui neprivalo būti nė mažiausios 
vietos susipratusių, apsišvietusių Ame
rikos lietuvių galvosenoje. Mes sveiki
name tas kuopas ir tuos veikėjus, kurie 
praktišku darbu yra įrodę tebesančias 
dideles galimybes mūsų LLD stiprini
mui.”

Šis mūsų suvažiavimas įvyksta išva
karėse mūsų Draugijos garbingos pen- 
kiasdešimtmetinės sukakties. Ta proga 

^sveikiname Pildomojo Komiteto nutari
mą paruošti ir išleisti plačią mūsų Drau
gijos istoriją.

Raginame visas kuopas, visus veikė
jus, visus narius jau dabar pradėti ruoš
tis prie plačiausio šio istorinio jubilie
jaus atžymėjimo ateinančiais metais. 
Tegu nebus tokios kuopos, tokios lietu
vių kolonijos, kurioje neįvyktų koks 

<?.ors jubiliejinis parengimas! Ypač steng- 
kimės tuos parengimus paįvairinti mūsų 
meninėmis jėgomis ir agitacija už mū
sų organizaciją, įtraukiant į ją kuo dau
giausia naujų narių.

Svarbu gauti kuo plačiausios talkos iš 
mūsų pažangosios spaudos sėkmingam 
jubiliejaus pravedimui. Svarbu, kad 
vienas jubiliejinių parengimų tikslų bū
tų mūsų spaudos moralinis ir medžia
ginis sustiprinimas .

* Šis suvažiavimas kreipiasi į “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Liaudies balso” redakto
rius, veikėjus ir skaitytojus padėti mums 
aktyviškai šiose jubiliejinėse pastango
se, nesigailint savo skiltyse vietos jubi
liejaus ir pačios draugijos išpopulia

rinimui ir aprūpinant bent jau didesnius 
parengimus ir kalbėtojais.

Suvažiavimas randa reikalo tarti žo- 
, dį dar ir sekamais klausimais:

Už TAIKĄ, PRIEŠ KARO GRĖSMĘ. 
Kadangi tautos ir žmonija prie šių di£- 
nų mokslo ir technikos gali žengti pir
myn ir gerinti savo būklę tiktai taikos, 
ramybės, taikaus tautų ir valstybių sam
būvio sąlygomis, mes, iš vienos pusės 
nuoširdžiausiai sveikiname pagerėjimą 
santykių tarp mūsų Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Tarybų Sąjungos, sumo- 
žėjimą įtempimo tarptautinėje arenoje, 
kultūrinio ir prekybinio bendradarbiavi
mo tarp kraštų su skirtingomis sociali- 

"♦nėmis santvarkomis padidėjimą. Iš ki- 
tos pusės — mes su pasibaisėjimu žiūri
me į spaudoje pranešimus ir atsakingų 
mūsų šalies pareigūnų kalbas apie plė
timą ginkluoto konflikto, apie rizikavi
mą pradėti pilna skale karą Pietrytinė
je Azijoje, gerai žinant, kad toks karas 
galėtų tapti pasauliniu karu, termobran
duoliniu karu. Mes smerkiame tokias 
kalbas, protestuojame prieš visus žy
gius, kurie galėtų privesti mūsų šalį ir 
visą žmoniją prie tokios katastrofos. 
Mes raginame mūsų vyriausybę palikti 
Pietinio Vietnamo ir visos Pietrytinės 
Azijos žmonėms savo reikalus patiems 
tvarkyti. Raginame visas kitas šalis, 
kurių interesuotumas siejasi su tuo pa
saulio kampu, kad jos visomis pastan- 

X^gomis vengtų tokio konflikto ir pašalin
ėtų taikai pavojų.

DĖL MŪSŲ SANTYKIŲ SU LIETU
VA. Mes stojame už kuo plačiausią 
kultūrinį Amerikos lietuvių bendradar
biavimą su mūsų gimtuoju kraštu, su 
Tarybų Lietuva. Mes labai džiaugiamės 
Letuvoje daromu progresu mokslo, kul

tūros, technikos, pramonės ir žemės ūkio 
srityse. Sveikiname ateinančią dvide- 
šimtpenkmetinę sukaktį nuo to laiku, 
kai Lietuvos liaudis nusikratė fašistinį 
jungą ir pasirinko socialistinį kelią į 
naują ir šviesų rytojų.

Mes manome, kad labai naudinga yra 
Amerikos lietuviams aplankyti Lietuvą 
ir susipažinti su jos nūdienine žmonių 
buitimi ir ryžtingais siekimais vis aukš
čiau pakelti savo'kultūrinio bei ekono
minio gyvenimo lygį. Mes taip pat lau
kiame svečių iš Lietuvos, kad jie čia 
atvykę susipažintų su mūsų amerikiniu 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Mums at
rodo, kad ypač filmai iš Tarybų Lietu
vos padeda Amerikos lietuviams geriau 

. susipažinti su jų gimtosios šalies nau
juoju gyvenimu. Ryšium su tuo, mes 
vertiname mūsų sekretoriaus Jono Gry
bo pasišventimą aplankyti lietuvių kolo
nijas su filmais. Kartu sveikiname ir 
kitus veikėjus, kurie, kaip pastebėta, yra 
įsigiję prožektorius ir ruošiasi su lietu
viškais filmais patarnauti kolonijoms.

Mes smerkiame nuodingą propagan
dą prieš Lietuvą, kurią veda raketieriš- 
ka Amerikos Lietuvių Tarba ir klerika
linė, smetoninė bei t. v. socialdemokra
tinė spauda. Ypač mes smerkiame tų 
Lietuvos priešų dedamas pastangas kir
šinti mūsų šalies vyriausybę prieš Lie
tuvą, reikalaujant, kad ji pradėtų akty- 
viškai kištis į Lietuvos vidaus reikalus 
su tikslu sugrąžinti j Lietuvą kapitalis
tų, dvarininkų ir kunigų viešpatavimą.

1965 metais, Lietuvos tarybinio gyve
nimo sidabrinio jubiliejaus proga nema
ža Amerikos lietuvių ryšis aplankyti sa
vo gimtąją žemę, savo tėvų žemę. Gir
dėjome, kad lietuviai menininkai galvo
ja apie sudarymą savo ansamblio ir pa
siuntimą į Vilnių, kad Vingio parke ga
lėtų aktyviai dalyvauti didžiulės Dainų 
šventės programoje. Jei tai įvyks, jei 
mūsų dainininkai tikrai pasiryš vykti 
ten dalyvauti toje ikilmingoje šventėje, 
padainuojant keletą dainų, tai mes, Li
teratūros Draugijos nariai, visais bū
dais padėkime jiems savo istorinę misiją 
atlikti.

PREZIDENTINIAI RINKIMAI, šie 
metai JAV žmonėms labai svarbūs me
tai. Po prezidento Kenedžio nužudymo, 
smarkiai pradėjo kelti galvą reakcinis 
respublikonų ir pietinių diksikratų fron
tas su sen. Goldwateriu priešakyje. Ir 
štai ateina prezidentiniai rinkimai. Mes 
raginame visus lietuvius piliečius išmin
tingai per šiuos rinkimus panaudoti savo 
teises 'reakcinių jėgų nugalėjimui ir pra
plėtimui demokratinių teisių ir civilinių 
laisvių. Paremkime tuos kandidatus, 
kuriuos rems plačiosios darbo masės su 
mūsų didžiosiomis darbo unijomis prieš
akyje.

CIVILINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS. 
Dvidešimt milijonų negrų pasiryžo lai
mėti lygias pilietines ir žmogiškas tei
ses su baltaisiais. Niekas nebepajėgs 
jų nuo to sulaikyti. Vis daugiau ir dau
giau ir baltųjų amerikiečių įsitikina, kad 
negali būti tikros laisvės, kol viešpa
tauja rasinė diskriminacija ir segrega
cija. Tai tapo puikiai įrodyta žygiu į 
Washingtoną ir šimtuose demonstracijų, 
kuriose gausiai dalyvavo ir baltieji. Tik
tai susidaręs galingas masinis spaudimas 
privertė Kongresą priimti Civilinių tei
sių bilių. Prezidentas pasirašė. Dabar 
lieka klausimas tą įstatymą įgyvendinti. 
O tai bus ilgos ir sunkios pastangos, rei
kalaujančios daug pasiaukojimo ir ryžto, 
nes ne tik pietuose, bet ir šiaurėje liau
dies priešai, reakcionieriai visomis ke
turiomis priešinsis šio įstatymo įgyven
dinimui . Mes nuoširdžiai rėmėme ne
grų kovas už lygias teises, mes kovojome 
už Civilinių teisių įstatymo priėmimą, 
mes pasižadame pagal mūsų išgalę ir są
lygas padėti tą įstatymą pravesti gy
venimam

MŪSŲ MOTERYS. Mes džiaugiamės, 
mes didžiuojamės mūsų draugių mote
rų aktyviais darbais mūsų visuomeni
niame žgyvenime. Mūsų Moterų klubai, 
kur tik jie gyvuoja, atlieka didelius dar
bus kultūriniame gyvenime ir judėjime 
už taiką. Visose mūsų organizacijose 
moterys vis plačiau įsitraukia į vadovau
jančius postus. Mes raginame mūsų 
Centro Pild. Komitetą įkurti specialų 
Moterų skyrių bei komisiją, kuri padėtų 
bendrinti ir plėsti moterų veikimą.

“ŠVIESOS” REIKALAIS. Mes pa
tenkinti tuo, kad mūsų organizacijos

d
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vadovybė greitai pravedė gyvenimai! 
Filadelfijos suvažiavimo: nutarimą pa- 

dinti žurnalą “Šviesą” iki 32 puslapių. 
Mes manome, kad su gražia Lietuvos 
rašytojų ir veikėjų talka mūsų žurna- 

turinys pasidarė įvairesnis, įdomesnis, 
Sveikiname ir tuos mūsų pa- 

ų veikėjus, kurie pradėjo dažniau pa
rodyti mūsų žurnale su savo raštais, 
es manome, kad tolesnis “Šviesos” lei- 
mas yra galimas ir naudingas.
PASIMOJIMAS PRIEŠ “ŠVIESOS”
EDAKTORIŲ. Mūsų šalies vyriausy

bė per savo Imigracijos ir Natūraliza
cijos biurą pradėjo žygį iš mūsų organo 
žurnalo “Šviesos” redaktoriaus atimti 
pi ietybę, kuri jam buvo suteikta prieš 
37 metus, 
simojimas! 
prieš tai ir 
prokuroras Robert Kennedy tuojau tą 
pasimojimą nutrauktų, panaikintų. Svei
kiname sudarytą A. Bimbos Pilietybei 
ginti komitetą ir jo bendras pastangas 
su Amerikiniu komitetu sveturgimiams

Tai yra nepateisinamas pa- 
Mes griežtai protestuojame 
reikalaujame, kad valstybės

Baltarusijos Žemėje
Is vakarų į rytus ir (iš 

pietų į šiaurę nusidriekia 
didžiausia Europoje Polie
sės žemuma. Poliesė —miš
kų ik pelkių, legendų, pasa
kų ir fantastinių liaudies 
padavimų kraštas — ilgai 
buvo laikomas Baltarusijos 
amžino atsilikimo įkūniji
mu. “Važiuoji, važiuoji, ir 
vis nesiliauja ši amžinoji 
miško byla ir po truputį 
ima mausti širdį, apima no
ras grečiau išeiti į erdvę, į 
šviesą, nori atsikvėpti pilna 
krūtine. — ir slegia žmogų 
šita kvapi drėgmė ir puvė
siai...” kadaise taip rašė I. 
Turgenevas apsakyme “Ke
lionė į poliesę”.

Bendras Poliesės žemu
mos plotas — 13 milijonų 
hektarų, iš kurių pelkių ir 
pelkėtų dirvų yra apie j 5 
mln. ha. Šio krašto teritori
ja yra du kartus didesnė 
už Olandiją ir Belgiją kar
tu paimtas. Poliesės pelkės 
susidarė periodiškai žemu
mą užliejant potvyniams, e- 
s a n t aukštam gruntinio 
vandens lygiui, taip pat dėl 
pačios žemumos specifinės 
geologinės struktūros.*

Nuo amžių baltarusiai 
svajojo nusausinti Poliesės 
klampynes ir užvaldyti jos 
turtus. Šitokie mėginimai 
buvo daromi dar ikirevoliu
ciniais laikais. 1873 m. Po
liesės dvarininkų reikalavi
mu, carinė valdžia organi
zavo vadinamąją Vakarų 
ekspediciją, vadovaujamą 
generolo Žilinskio. Per 25 
ekspedicijos darbo metus 
buvo iškasta 4660 kilometrų 
sausinamųjų kanalų, iš ku
rių tik 30 km ėjo per vals
tiečių žemes.

Šiuolaikinio dirvože m i o 
mokslo kūrėjas V. Dokučia- 
jevas nurodo, kad Žilinskio 
ekspedicija Poliesės pelkes 
sausino neatlikusi paren
giamųjų mokslinių tyrimų, 
todėl upės vėl greitai užsi- 
teršė ir nustojo vandens 
saugyklų reikšmės. Ginčas, 
ar naudinga nusausinti pel
kes, užsitęsęs antrojoje pra
ėjusiojo amžiaus pusėje, 
trukdė tolesnį Poliesės me
lioravimą. Daugelis bandė 
įrodyti pelkių kaip vandens 
saugyklų reikšmę ir siūlė 
išleisti įstatymą, drau
džiantį jas sausinti.

Dabar
Tarybiniais metais nu

sausinti ir įsisavinti didžiu
liai pelkių ir pelkėtų žemių 
plotai. Toliau keičiant Po
liesės žemumą, didelę reikš
mę turės Baltijos—Juodo
sios jūros giliavandenis ke
lias. Vieninga vandens ūkio 
sistema reguliuos didžiulės 
Poliesės teritorijos vandens 
režimą, ir tai yra viena bū
tiniausių racionalaus dau

gelio ūkio šakų, o ypač že
mės ūkio, valdymo sąlygų.

Tiesiant Baltijos—Juodo
sios jūros giliavandenį ke
lią, sudėtingiausia ir sun
kiausia techniniu atžvilgiu 
yra .Baltarusijos teritorijo
je esanti vandenskyros da
lis. Tiesiant ir gilinant Pri
petės upę ir jos intakus, nu
matoma sukurti didelį kom
pleksą įrenginių — suren
kamąsias užtvankas, šliu
zus, reguliuojančiąsias van
dens saugyklas. Vien ant 
pripetės upės intakų numa
toma įrengti 34 vandens 
saugyklas — 25 Ukrainoje 
ir 9 Baltarusijoje. Jos su
kaups pelkėtų žemių drėg
mę ir upių paplūdžio van
denį ir apsaugos didžiulius 
Poliesės žemės plotus nuo 
užtvindymo.

Pirmoji vandens saugyk
la Baltarusijoje bus stato
ma artimiausiais mėnesiais 
ant Ariešės upės ties Liu- 
bana. Savavališka upe bus 
pažabota ir nebegrasins po
tvyniais. Vandens saugylda 
bus statoma ir ant Šlučės 
upės ties Starobinu. Senoji 
Šlučės upės vaga taps ma
gistrale, kuria laivai, pa
krauti baltarusių Seligors- 
ko kalio kombinato trąšo
mis, plauks į Ukrainą ir 
Pabaltijį. Trys vandens 
saugyklos papildys ir Pti- 
čės upės vandenis. Jos bus 
statomos prie Minsko, ties 
Dubičio kaimu, ties Gora- 
doko ir Kapcevičių gyven
vietėmis.

Smėlio-durpių grunte, 
sunkiomis sąlygomis, bus 
pastatytas Dniepro — Ne
muno kanalas, kuris su
jungs Jaseldą su Ščiara. 
Be to, teks rekonstruoti 
Dniepro—Bugo kanalą, ku
riuo eis atšaka—antrasis 
kelias į Baltiją per Vislos 
upę, jungiančią Tarybų Są
jungos vandens sistemą su 
socialistinių šalių vandeni
mis.

Ant Nemuno, Baltarusi
jos teritorijoje išaugs Mos
tu ir Gardino hidroelektri
nės. Kaip anksčiau buvo 
pažymėta, Poliesės vandens 
saugyklų rajonuose numa
toma pastatyti 35 hidroe
lektrines; 6 — prie Dniepro 
—Nemuno kanalo vandens 
įrenginių ir 40 hidroelekt
rinių ant Užo, Styrės, Go
ry nes is kitų upių vagų.

Šios stotys duos apie 300 
mill j o n ų kilovatvalandžių 
elektros energijos per me
tus. Poliesės problema dar
bo apimtimi ir tolesnėmis 
liaudies ūkio vystymo per
spektyvomis neprilygsta nė 
vienai istorijoje žinomų 
melioravimo - nusausinimo 
darbų problemų. Ji bus 
sprendži a m a kompleksiš
kai, išnaudojant Dniepro,

ginti tęsti darbą pirmyn. Pasižadame 
ir toliau remti visus žygius, reikalingus 
šios svarbios kovos laimėjimui, nes, jei
gu valdžiai pavyktų mūsų redaktorių 
nupilietinti, tai nebebūtų saugi pilietybė 
nė vieno sveturgimių spaudos redakto
riaus bei veikėjo.

•

Toks mūsų suvažiavimo žodis jums, 
mieli draugai ir draugės, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nariai. Lai šis žodis 
pasiekia plačiąsias JAV ir Kanados lie
tuvių mases! :..

Tegyvuoja Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija—mūsų kul
tūros švyturys!

Rezoliucijų komisija:
J. Mažeika
J. žebrys
Anna Daukus
K]em. Jankeliūniene 
J. Petruškevičius 
S. Penkauskas 
R. Mizara

1964 m. liepos 4 d.

traktorius, kurių vikšrų 
slėgimas į gruntą nedidelis.

Baltarusijos MA Vandens 
problemų institutas tiria 
hidrologinį ir hidrocheminį 
Pripetės ir jos intakų reži
mą, kurį reikia žinoti pro
jektuojant vandens ūkio 
priemones, planuoja per
spektyvinius vand e n s ir 
vandens ūkio balansus upių 
baseinams naujo kanalo zo
noje, vandens nuotakio re
guliavimo klausimus ir kt. 
Baltarusijos melioravi m o 
institutas ieško naujų ag- 
rotechniniu būdu žemės 
ūkio kultūroms auginti 
naujose klimatinėse ir nu
sausintose dirvose, atrenka 
derlingiausias žemės kultū
rų rūšis. c

Glaudžiai bendradarbiau
jant Rusijos Federacijos,
Ukrainos, Baltar u s i j o s,
Lietuvos ir kitų tarybinių
resp u b 1 i k ų mokslinėms, 
projektavimo - konstravi
mo ir gamybinėms organi-
zacijoms, bus efektyviau
siai išspręsta grandiozinė 
problema — nutiestas gilia
vandenis kelias iš Baltijos į 
•Juodąją jūrą ir nusausinta 
bei įsisavinta Poliesės že
muma.

Baltarusijos liaudies il
gaamžė svajonė paversti 
Poliesę derlingu kraštu išsi
pildė tik nugalėjus socializ
mui ir statant komunizmą 
mūsų šalyie.

M. Macepura
Baltarusijos TSR MA 

akademikas

Pripetės ir Nemuno van
dens resursus hidroenergi
jai, nutiesiant vandens ke
lius upėmis ir vandens sau
gyklomis, sudarant v a n- 
dens tiekimo ir žuvivaisos 
šaltinius, taip pat gerinant 
sanitarijos - higienos sąly
gas.

Toliau
Įvykdžius Poliesės pelkių 

ir pelkėtų žemių melioravi
mo programą, Baltarusijos 
TSR papildomai gaus mili
jonus hektarų derlingų že
mių.

Nusausintuose durp ž e- 
miuose išaugintos kultūros 
žymiai padidins grūdų, bul
vių, cukrinių runkelių ir ki
tų žemės ūkio kultūrų ga
mybą.

Baltijos — Juodosios jū
ros giliavandenis kelias, 
melioravimas ir Polies ė s 
žemumos įsisavinimas su
kurs naują bazę toliau Bal
tarusijos pramonei vystyti. 
Gamtiniai Poliesės turtai, 
mineraliniai - žaliavos re
sursai, miškas, durpės ir kt. 
teikia dideles galimy bes 
chemijos, miško chemijos ir 
medžio dirbimo pramonei 
vystyti.

Iki pastarųjų metų me
lioravimo darbuose buvo 
naudojamos bendros kon
strukcijos mašinos. Jų eks
ploatacija susijusi su jų 
darbo našumo mažėjimu ir 
atliekamu darbų pabrangi
mu. TSRS Centrinis (buvęs 
Baltarusijos) ne juodžemio 
tyrimo institutas, remda
masis eksperimentiniais te
oriniais tyrimais, sukūrė 
kompleksą mašinų pelkėms 
nusausinti ir įsisavinti. c

Ekskavatoriai ir nau- 
j o s mašinos technologiš
kai yra sujungtos į vie
ningą sistemą. Tai vandens 
saugyklų reguliavimo ma
šinos, pelkiniai traktoriai, 
vilkikai - keltuvai su inka
riniais prietaisais, taip pat 
šios griovių kasimo maši
nos: kurminio drenažo su 
įrenginiais kurminiam dre
nažui tiesti šlaituose, grio
vių valymo, krūmų ir kel
mų šalinimo su hidrauliniu 
valdymu, krūminiai plūgai 
ir kt.

Šiuo metu visus pelkių ir 
pelkėtų žemių nusausinimo 
ir įsisavinimo procesus ga
lima atlikti nenaudojant 
rankinio darbo. Paprasti 
traktoriai, naudojami mi
neraliniuose gruntuose, pel
kių nusausinimo ir įsisavi
nimo darbams netinka, nes 
jie sunkiai praeina pelkė
mis ir dažnai jose grimzta. 
Institutas sukonstravo spe
cialius greitaeigius pelkių \

Brockton, Mass.
Liepos 4-5 dienomis Ra- * 

mova parke įvyko “Laisvės” 
piknikas. Tiesa, popietėje 
lietus pakenkė, bet jau 
daug žmonių buvo suvažia
vę. Turėjome svečių ir iš 
kitų valstijų. A. ir V. Ta- 
raškai, kaliforniečiai, P. ir 
O. Klimai iš Floridos. “Lais
vės” gaspadorius P r. Buk- 
nys, kuris pasakė laikraš
čio reikalais kalbą.- Kalbėjo 
ir “Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis, o vėliau jis kalbė
jo ir LLD 6 kuopos susirin
kime..

Publikos buvo vietinės, iš 
Bostono, Worcesterio, o iš 
Lawrencaus, Methuenų ir 
Haverhillio buvo busas; ki
tas busas buvo iš Lowellio 
ir Nashvės.

Moterų stala tvarkė bos- 
tonietės, o virtuvėje dirbo 
montellietės ir už baro — 
montelliečiai. Visur buvo 
gera tvarka. Dėkui visiems 
ir visoms, kurie dirbo.

George Shimaitis

New Haven, Conn.
Sulaukęs 44 metų amžiaus 

mirė industrialistas Ą. C. 
Gilbert, Jr. Kaip jo tėvas, 
taip ir jis neleido darbinin
kams organizuotis į uniją; 
kurie stojo už uniją, tuos 
metė iš darbo. Gi dabar 
jų kompanija yra prie ban
kroto.

•

Čionai baigiasi unijų kon
traktai su keletu kompani
jų. Bet unijų vadai mano, 
kad bus susitarta be strei
ko.

Liepos 5 dieną miesto par
ke negrai buvo surengę 
prakalbas. Baltųjų ir neg
rų buvo susirinkę apie tūks
tantis žmonių, kurie įdo
miai klausėsi kalbėtojų. 
Svarbiausiu kalbėtoju, buvo 
Edwin Hardy. Nuo susi
rinkimo buvo pasiųsta tele
grama JAV pre z i d e n t u i 
Johnsonui raginant jį pra
vesti gyvenimai! Civilinių 
laisvių įstatymą.

J. Kunca
i——------------ — ....—,n-„nĮ
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Senas Kaunietis

Autobusu per senovės Prūsų žemę
Maršrutas: Eitkūnai, Stalupėnai, 

Tolminkiemis, Gumbine, 
Ragainė, Tilžė

Prūsų žemė! Kokia ji sava, artima 
ir miela. Šioje žemėje yra gyvenę mūsų 
tautos broliai — prūsai. Užpulti gerai 
apsiginklavusių grobikų -r- kryžiuočių, 
prieš kuriuos patys vieni nepajėgė atsi
laikyti, prūsai buvo nugalėti, pavergti ir 
išnaikinti arba suvokietinti. Betgi pir
mieji raštai lietuvių kalba atsirado kaip 
tik šioje žemėje. Rapalionis, Kulvietis, 
Mažvydas, Bretkūnas, gyvenę Prūsuose 
maždaug prieš pusantro šimto metų ir 
išėję mokslus Karaliaučiuje, pirmieji 
ėmė rašyti spaudai lietuviškai. Vėliau 
čia sušvito “Aušra,” apšvietusi naujus 
kelius lietuviškam spausdintam žodžiui. 
Prūsų žemę pelnytai galima vadinti mū
sų rašytinės kalbos lopšiu.

Prūsų žemė davė mums didįjį dainių, 
grožinės lietuvių literatūros pradinin
ką, Kristijoną Donelaitį.

Šie metai laikomi Donelaitiniais me
tais, 250-osios šviesiojo poeto gimimo 
sukaktuvės. Jos buvo labai iškilmingai 
atžymėtos Vilniuje ir Maskvoje, kur da
lyvauti atvyko iš visų Tarybų Sąjungos 
respublikų žymiausi rašytojai, poetai, vi
suomenės ir valdžios atstovai.

Atidarydamas Donelaičio jubiliejaus 
vakarą Maskvoje, TSRS Rašytojų są
jungos sekretorius Aleksiejus Surkovas 
taip pasakė: “Spalio revoliucija suly
gino visų mūsų socialistinės Tėvynės 
tautų kultūrines teises, atvėrė plačiau
sią kelią įvairių tautų, susivienijusių po 
Tarybų Sąjungos vėliava, didžiųjų sūnų 
'kūriniams į milijonų žmonių visoje mū
sų šalyje širdis. Ir šių nuostabių įvai
rių mūsų šalies tautų sūnų tarpe—Kris
tijonas Donelaitis, žmogus, kuris gyve
no ir rašė vienu laiku su didžiuoju nau
josios rusų literatūros pradininku Mi
chailu Lomonosovu. Kristijonas Done
laitis padarė pradžią lietuvių literatūrai. 
Jis tapo artimas, brangus ir nuoširdus, 
suprantamas žmonėms, kalbantiems 
įvairiomis mūsų Tėvynės kalbomis. Šian
dieninė broliškosios lietuvių tautos šven
tė tapo visasąjungine, visų mūsų socia
listinės Tėvynės tautų kultūros švente.

- Dar daugiau, šviesus Kristijono Done
laičio vardas pastebėtas ir už mūsų Tė
vynės ribų...”

Donelaičio jubiliejaus minėjimų ban
ga, sukelta šalies sostinėje, pasiekė ir 
tolimiausius Lietuvos kampelius. Atsi
rado norinčių nuvykti į Tolminkiemį, 
kur gyveno ir dirbo įžymusis poetas, 
pavaikščioti jo vaikščiotais takais, pa
kvėpuoti jo gimtinės oru.

Ekskursija į Tolminkiemį
Gavau progos ir aš pritapti prie vie

nos ekskursijos, vykstančios autobusu į 
Tolminkiemį. Ir štai, vieną ankstyvą 
pavasario rytą švilpiame sau tik ką lie
tučio palaistytu asfaltiniu plentu per 
Garliavą link Kapsuko. Čia, trumpai 
sustoję, aplankėme Žemaitės ir Petro 
Armino-Trupinėlio kapus.

Toliau pravažiuojam neseniai mirusio 
profesoriaus Baršausko tėviškę—Gižus, 
atsistatantį iš griuvėsių Vilkaviškį, prie 
savo ežero prisiglaudusį Alvitą, senąjį 
Virbalį, o štai, jau ir Kybartai, buvusi 

' caro laikų pasienio stotis, su stambiais 
muitinės pastatais ir sandėliais. To
liau, už upelio, buv. Vokietijos pasienio 
stotis Eitkūnai (vokiečių pirmiau va
dinami “Eidkuhnen,” vėliau “Eidkau”), 
dabar pavadinti “Černyševskoje.” Mies
tas, per karą beveik visiškai sunaikintas, 
mažai gyvybės terodo ir dabar. Vietoj 
buvusių namų —, griuvėsių kauburiai, 
kurių paviršiuje jau auga jauni medeliai, 
įvairūs krūmai, balandos ir dilgėlės, iš 
kurių vietomis prasikalę kyšo plytga
liai—buvusių namų liekanos.

Lietaus debesis nuo mūsų kažkur at
siliko ir ėmė šviesti saulutė. Autobusas 
nesustodamas rieda lygiu plentu Prūsų 
žeme. Aplinkui žaliuojančios lygumos, 
paįvairintos liekanomis buvusių sodybų, 
kurias lengvai gali atspėti iš žydinčių 
slyvų krūmų ir išlikusių vaismedžių. 
Kitokių žymių apie tai, kad čia kada 

■ gyveno žmonės, nematyt, tik kai kur 
dar šmėkšo iš raudonų plytų murinti 
apgriuvę kiemų vartų stulpai.

Nors esu gimęs ir vaikystę praleidęs 
paprūsėje, bet Prūsuose nebuvau ir ne
žinau, kaip čia žmonės anksčiau gyveno. 
Tiek teatmenu, kad dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą į mūsų pusę atvažiuoda
vo stori vokiečių “baueriai,” su cigarais 
dantyse, samdytis piemenų. Ir aš pats 

esu buvęs kandidatu su jais išvykti, tik 
mano mamytė bijojo mane išleisti, kad 
tarp liuterų atsidūręs, neužmirščiau 
pasninkų.

Donelaičio išvaikščiotais keliais
Iš autobuso išlipom Stalupėnuose, kur 

Donelaičio gyventa trejetą metų (1740- 
1743). Čia yra išlikę sveikų namų, ku
riuose dabar gyvena žmonės. Matosi 
valdiškų namų ir parduotuvių iška
bos. Gatvės neblogai tvarkomos ir šva
rios, namų griuvėsiai atitverti pamū- 
rintom tvorom.

Mūsų ekskursijos vadovas norėjo 
mums parodyti bažnyčią, kurioje Done
laitis buvo “kantorium” — mokė vaikus 
giedoti ir vadovavo chorui, o taip pat 
vargonininkavp. Bet rodyti nebuvo ko, 
nes kur stovėjo toji bažnyčia, dabar liko 
tik tuščia vieta, aikštelė pakilioje vie
toje, į kurią iš centrinės gatvės mes pa- 
sikėlėm cementiniais laipteliais. Mums 
nieko daugiau nebeliko, kaip tik savo 
vaizduotėje atkurti paveikslą, kaip prieš 
du šimtus su viršum metų čia Donelai
tis “viežlybai vislab taisyt ir provyt su
kosi greitai”, o taip pat apmąstyti per- 
mainingumą viso to, kas čia darėsi 
anksčiau, ir kas darosi dabar.

Išvažiavus toliau už Stalupėnų, vaiz
dai kiek pasikeičia, daugiau matyti dir
bamos žemės, besiganančių gyvulių kai
menės, sveikų namų sodybose ir krutan
čių žmonių. Kiek tiek keičiasi' ir gam
tovaizdis, — atsiranda kalnelių, pakal
nių ir upeliūkščių su labai gražiomis pa
krantėmis.

Pluoštelis istorinių duomenų
Gyvendamas Stalupėnuose, Kristijo

nas Donelaitis pasiruošė egzaminams į 
kunigus. Tuos egzaminus jis išlaikė Ka
raliaučiuje 1743 metais ir tais pačiais 
metais gavo paskyrimą į Tolminkiemį 
klebonauti.

Tolminkiemio kaimas buvo apie kelio
lika kilometrų nuo Lazdynėlių—Donelai
čio gimtinės. Tie patys kalneliai ir slė
niai, Ramintos ir Peisos upeliai. Ra
mintos giria gaivino jautraus poeto mei
lę gamtai, gyvai priminė jam Lazdynė
lius.

Donelaičio laikais ėjo smarkus jo 
gimtinės vokietinimas. Lietuviai, pa
prasti žmoneliai — “būrai,” ėjo baudžia
vą. Dvarininkai vokiečiai, “amtmonai,” 
smarkiai juos spaudė ir laikė už nieką. 
Duonelaitis^ juos guosdavo ir kiek galė
damas gynė nuo skriaudėjų, kurių buvo 
nemažai. Iš vargšų “būrų” net būdavo 
atimami ūkiai ir priskiriami dvarams. 
Tolminkiemio dvaro savininkui Donelai
tis buvo net bylą teisme iškėlęs už sve
timos žemės grobimą.

1780 metais Donelaitis mirė Tolmin
kiemyje, tenai palaidotas ir savo parapi
jiečių labai apgailėtas.

Ilgą laiką Donelaitis buvo visai už
mirštas, ir tik 1818 m. Liudvikas Rėza 
surado jo poezijos rankraščius ir juos

Šilutėje įvyko mokslo, technikos pasieki
mų ir kosmonautikos savaitė. Miesto aštuon
metės mokyklos salėje buvo atidaryta rajo
no liaudies ūkio pasiekimų paroda. Vėliau 
Šilutėje įvyko karnavalas “Nuo akmeninio 
įrankio iki kosminio laivo.” 

Nuotraukoje: Šilutės sklandymo klubo ta
rybos pirmininkas Adolfas Nausėda ir 
sklandymo klubo viršininkas Vladas Kens- 
gaila prie sklandytuvų ekspertacijos rajono 
liaudies ūkio pasiekimų parodoje.

išspausdino. Nuo to laiko Donelaičio, 
kaip didžio poeto, vardas ėmė skambėti 
labai plačiai. Jo nemirtingoji poema 
“Metai” buvo pakartotinai spausdinama 
daug kartų ir išverčiama į svetimas kal
bas.

Donelaičio savita, originali kūryba 
žadino visų susidomėjimą ir jo asmeniu 
bei aplinka, kurioje jis gyveno ir kūrė,, 
Pasakojama, esą buvę žmonių, mėginu
sių nuvykti į Lazdynėlius ir Tolminkie
mį, pakalbinti vietinius gyventojus, pa
klausinėti jų, ar kas neatmena įžymųjį 
dainių, Tolminkiemio kleboną, vargšų 
būrų užtarėją ir bičiulį. Bet čia tuojau 
įsikišdavo vietinės vokiečių valdžios 
pareigūnai savo griežtais įspėjimais:

■—Čia yra Vokietija, tai kogi pas mus 
prireikėjo lietuviams! Jums čia nėra ko 
nei ieškoti, nei surasti!..
Prie Tolminkiemio bažnyčios griuvėsių

Dabartinių Tolminkiemio gyventojų 
žvilgsnių lydimi, pervažiavom kaimą, 
upelio tiltą ir sustojom pakalnėje, tarp 
žydinčių alyvų krūmų ir žaliuojančių 
uosių. Pasilipę gana stačiu šlaiteliu, at
siradom lygioje aikštelėje, toje vietoje, 
kur, mūsų ekskursijos vadovo spėjimu, 
stovėjo Donelaičio klebonija. Dabar čia 
nieko nėra, ir mūsų vaizduotei vėl lieka 
pilna laisvė atkurti gyvenimą ir įvy
kius, buvusius čia prieš du šimtus metų.

Dar kiek aukščiau, ant kalnelio, stovi 
apgriuvusios mūro sienos, kurių viršuje, 
įsikibę šaknimis irstančių akmenų, auga 
baltaliemeniai berželiai, iš toliau vėjo 
atneštom sėklom čia pasėti. Tai buvu
sios Tolminkiemio bažnyčios liekanos. 
Tarp šitų tai sienų susirinkusiems sa
vo parapijiečiams Donelaitis grauden
davo:

—O jūs, vargdienėliai, jūs vyžoti nabagai, 
Jūs, baudžiauninkai, bernai ir kaimenių, kerdžiai,
Ir kas dar dauginus yr stenančių nabagėlių, 
Ramdykit bcn ašaras irgi paliaukite verkę!

Nes jeigu dabar, — jis sakė, — mes 
verkt ir dejuot nesiliausim, tur mūs akys 
iškirmyt ir kūnas nusidovyt.

—O kas 'bus paskui, kad jau gyvent nederėsim 
Irgi karaliui, kas mums reik, atlikt negalėsim? 
tikins mums atims ir nešt lieps ubagų krepšų.....

75-as kelias į šiaurę
Birželio 4-ta, švelnus vė- 

jelis dvelkia iš pietryčių, 
nuo Kubos šiaurinio kranto 
ir vynioja Miamį į švelnutį 
debesyną, lyg į šilkinį ap
siaustą. Mudu su žmona 
jau seniai rengėmės aplan
kyti sūnų Povilą Detroite, 
Mich. Na, galutinai, kaip 
septynios ryte, paliekame 
namus. Palmeto Express- 
Way, kuriuo mes vis va
žiuojame į Miamio Lietuvių 
Socialį Klubą, ir Sunshine 
State Parkway traukiame į 
šiaurę.

Šiaurės Amerika didele 
šalis, ir mūsų suaugę vaikai 
kažkaip pasklidę po ją, kad 
net sunku susigaudyti. Sū
nus Povilas baigė mokslą 
šiaurėje; tarnaudamas lai
vyne blaškėsi po visą pa
saulį, kur tik Jungtinių 
Valstijų laivai apsilanko; 
gavo darbą General Motors 
automobilių išdi r b y s t ė j e 
Detroite. Dabar jau vedęs 
ir susikūrė šeimynišką gy
venimą. Na, kaipgi tu čia 
žmogus neaplankysi anūkų, 
nors kelionė iš Miamio į 
Detroitą 1,500 mylių?

Gamta įvairi ir kiekvie
nas jos kampelis gražus. 
Tas priklauso nuo žmogaus 
skonio ir nuo įpratimo tam 
tikrose apylinkėse. Lietu
viui Lietuvos šalis gražiau
sia. Škotą žavi gauruoti 
Škotijos kalnai; holandui 
malonūs pajūrio pelkynai; 
šiaurameri kiečiui mielas 
tas kampelis, kuriame jis 
gimė ir augo.

Floridos pusiasalis, lyg 
Šiaurės Amerikos žemyno 
nykštys, kyšo Atlanto van
denyne, rodydamas į Kubos 
salą. Floridos pusiasalis 
jau nėra taip įvairus. Šen 
ir ten randasi kalneliai apie 
to nykščio pusiau j į, apie 
miestelį Okala ir Tallahas
see, Floridos sostamiestį.

Didžiumoj Florida pelkėta 
ir raistinga.

Sunshine State Highway 
tęsiasi nuo Miamio iki mies
telio Wildwood. Visas 265 
mylias jis eina pelkynais. 
Tik artinantis į Wildwooda 
slenka aukštešniomis kalvo
mis.

Vieškelis — vienas iš mo
derniškiausių. Leidžiamas 
juo greitis — 70 mylių per 
valandą. Už jo vartojimą 
nuo Miamio į Wildwooda 
kainuoja $4.80. Taip išeina, 
kad 2 centai ant mylios kai
nuoja važiuoti tuo vieške
liu. Tiek pat ir gasolinas 
kainuoja didelio modelio 
automobiliui. Mažesniems 
automobiliams, taip vadina
miems “compact,” gasolinas 
nekainuoja nė pusės tiek, 
kiek vieškelio vartojimas.

Čia noriu priminti, kad 
nebūtina tuo vieškeliu nau
dotis. Yra valstijos užlaiko
mų kelių, kurie nieko ne
kainuoja; ir jie geri keliai. 
Taip vadinami “Interstate” 
(tarpvalstijiniai) keliai yra 
taip pat geri kaip ir “Toli 
Roads” (apmok a m i e j i). 
JAV Kongresas yra pasky
ręs virš šimto bilijonų 
($100,000,000,000) tam tiks
lui. Ta suma turi būt suvar
tota per 12 metų. Ta tarp- 
valstijinių vieškelių siste
mos programa daugiau nei 
įpusėjus. Jos tinklas įraizgo 
visą šalį. Ulžjos konstrukci
ją 90 nuošimčių lėšų paden
gia federalė valdžia ir tik 
10-tą nuošimtį temoka ta 
valstija, kurios teritorijoje 
tie vieškeliai tiesiami. Vals
tijos gali ir nedalyvauti toj 
vieškelių konstrukcijoj, jei 
jos nenori, tačiau tai valsti
jai, kuri neprisideda su 10 
nuošimčių lėšų, vieškeliai 
nėra tiesiami. Tačiau visos 
dalyvauja. Tie vieškeliai vi
sai publikai nemokami. Jie 
ne tik taip pat geri—jei ne

Žiūrint į tas sienas, sumūrytas iš ap
valių lauko akmenų, kurie sujungti kal
kių skiediniu, atrodo, kad tai labai se
noviška statyba, kaip Kauno pilies, sie
kianti kryžiuočių laikus. Durų ir langų 
angos viršūnėje pusapvaliai nuskliaus
tos, bet po skliaustais padėti ąžuoliniai 
skersiniai, virš kurių esantis apvalumas 
užmūrytas raudonom plytom, taip, kad 
langai turėtų keturkampio formą.' Tur 
būt tai padaryta vėliau, bažnytėlę per
statant arba remontuojant.

Taip mums besidairant ir besidalinant 
sumanymais, atsirado du vyriškiai gelž- 
keliečių kepurėm ir su mumis ėmė kal
bėtis lietuviškai. Jie pasisakė dirbą čia 
pat, prie gelžkelio, kaip paprasti darbi
ninkai. ĄIes per viens kitą puolėm prie 
jų ir ėmėm klausinėti, ką jie žino apie 
šią vietą, apie Donelaitį, kur jis'gyveno, 
kur palaidotas.

Šie du pasisakė čia gyveną nuo 1950 
metų.

Apie Donelaitį jie girdėję ir žiną, kad 
jis čia gyvenęs, bet kur palaidotas, tik
rai nesą žinoma, ar po bažnyčia, ar ne
toliese jos esančiame rūsyje.

(Bus daugiau)

Rūmu statyboje
Nelengva tau buvo kolūky, 
Nelengva tau buvo brigadoj, 
Nelengva, kada, metus šūkį 
Reikėjo pirmam laužti ledą.

Už tai akmenim tave mėtė, 
Už tai tave išgama plūdo, 
Už tai daug kas trukdė tau sėti 
Ryte naujos atmainos grūdą.

Bet tu liauną daigą, palijus,
Jautei supulsuojant patylom,
Jautei—lyg sužibo žarijos,
Jautei slapčia šilumą kylant.

Patyrei, kad suklesti šalys 
Tokių, kaip tu, triūso auka, 
Tokie —nemarus idealas, 
Tokie, sako, žemės druska.

J. Subata

geresni nekuriose vietose— 
kaip ir apmokamieji.

Truputį plačiau nori u 
pabrėžti apie vieną iš tų ke
lių būtent 75-tą.

Interstate 75-asis kelias 
eina nuo Tampa, Fla., iki 
Sault Ste. Marie, Kanados 
rubežiaus. Jo ilgis netoli 
2,000 mylių. Iš Floridos jis 
eina per sekančias valsti
jas: Georgia, Tennessee, 
Kentucky, Ohio ir Michi
gan. Dar ne visur jis baig
tas tiesti. Georgia valstijoj 
daugiau nei pusė jo baigta, 
per Tennessee jo dar ne 
daugiau kaip ketvirtadalis 
tėra; Kentucky valst. jis 
.daugiau nei įpusėjęs, Ohio 
ir Mich. jis beveik baigtas. 
Taigi nuo Tampa, Fla., iki 
Sault Ste. Marie, apie 2,000 
mylių kelionės jau virš 
1,300 mylių galima važiuot 
saugiai 70 mylių per valan
dą greičiu.

Per šiaurinę dalį Georgi- 
jos, beveik per visą Tennes
see ir pietinę Kentucky, 
kur Interstate 75-tas kelias 
dar nebaigtas, keliai vin
giuoti per kalnynus. Ten 
greitis — 25 mylios per va
landą nėra saugus.

Interstate 75-tas kelias, 
tai dar vienas įrodymas, 
kad valdžia atlieka daugge-’ 
resnį darbą vieškelių tiesi
me nei būtų galėjęs atlikti 
privatinis kapitalas. Ne tik 
vien vieškelių tiesimo srity
je, bet ir tvenkinių . kons
trukcijoj ant didžiųjų upių, 
gamyboje pigios elektros jė
gos, parūpinime irigacijos 
milijonams akerių dirvože
mio, ir daugumoj kitų sri
čių, vystančių ir saugojan
čių gamtos turtą, valdžia 
atlieka darbą daug geriau 
už privatines įstaigas.

Bevardis.
Detroit, 15-VI-64

Du menesius gyveno su 
beždžionės inkstais
Amerikos negras, dokem $ 

Džefersonas Deivisas išgy- 
veno du mėnesius su bež
džionės inkstais, persodin
tais jam iš šimpanzės.

Šis keturias dešimt ket- 
verių metų negras kelerius 
metus sirgo inkstais ir ne
turėjo jokios vilties išsigy
dyti. Mirtis buvo neišven
giama.

Gydytojų nuomone, tik 
inkstų persodinimas galėjo 
jam išgelbėti gyvybę. Bet 
tuo laiku Niuorleano ligo
ninėje jau keletas pacientų 
laukė savo eilės persodinti 
inkstus. Negrui nebuvo ka
da laukti, kol jam persodėjįs 
žmogaus inkstą.

Chirurgas Keitas Rimts- 
ma, matydamas beviltišką 
negro būklę, ryžosi panau
doti beždžionės inkstus. 
Gretimame universitete bu
vo laikomos tyrimo reika
lams beždžionės, iš kurių 
buvo atrinkta jauna, šimtą 
svarų sverianti šimpanzė. 
Patikrinus, jog šimpanzė 
turi kraujo A. grupę, tai 
yra tokią pat, kaip ir Deivi
sas, pasirengta operacijai. 
Kai beždžionei buvo pada
ryta nark o z ė, c h i r u r- 
gas išpiovė jai abu inks
tus su šlapimo latakais, o 
o kai šie organai buvo per
nešti per gatvę, operacija 
vyko toliau. Ši sudėtinga 
operacija buvo daroma 
dviejuose rūmuose. Vienoje 
opracinės salėje chirurgų 
kolektyvas ope r a v o bež
džionę, o kitoje operacinėje, 
esančioje kitame name, 
žmogus buvo rengiamas o- 
peracijai. Abu šie chirurgi
niai veiksmai buvo taip sin
chronizuoti, jog, atneštus 
beždžionės inkstus iš karto 
galima buvo juos persodin
ti į žmogaus organizmą. 
Pirmiaiusia buvo sujungtos 
žmogaus kraujagyslės su 
beždžionės inkstų krauja
gyslėmis, o paskui šlapimo 
latakai įsiūti į šlapimo pūs
lę ir tik tuomet buvo paš£ 
linti nesveiki žmogaus inks
tai. Per 10 minučių inkstai 
pradėjo normaliai veikti, 
operacija pavyko. Ligonis 
atgavo sąmonę ir gerai jau
tėsi. u >

Praslinkus keturioms die
noms ligonio padėtis staiga 
pablogėjo, smarkiai pakilo 
temperat ū r a, atsirado 
skausmai. Atseit, organiz
me prasidėjo reakcija, ko
va, kad būtų sunaikinti sve
timi organai. Tuomet gydy
tojai ėmė švitinti visą ligo
nio kūną rentgeno spindu
liais ir panaudojo antiimu- 
nologinius vaistus, kad nu
slopintų organizmo reakci
ją. Netrukus rea k c i j o s 
simptomai nurimo ir ligonis 
gerai jautėsi. Po 4 savaip 
vėl pasikartojo reakcija, 
bet ir ją gydytojai nuslopif 
no padidintais vaistų kie
kiais. Praslinkus 6 savai
tėms po operacijos, Deivi
sas išėjo iš ligoninės jaus
damasis sveikas ir stiprus. 
Namuose jis nejautė jokių 
negalavimų, inkstai veikė 
patenkinamai ir atrodė, jog 
viskas gerai klosis. Tačiau 
staiga Deivisas sunkiai su
sirgo plaučių uždegimu ir, 
nepaisant gydytojų pastan
gų, mirė. Jo organizmas pa
sidarė neatsparus infekci
joms.

Tačiau pats faktas, jo£ 
pacientas išgyveno 2 mėne
sius su persodintais iš bež
džionės inkstais ir jautėsi 
normaliai, rodo apie dideles 
galimybes persodinti audi
nius ir organus.

4 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 14, 1964



HaverhiD, Mass.
Birželio 27 d. tilpo vieti

nėje spaudoje — “Haver- 
1 y hp Evening Gazette” — 

pranešimas, k'a d Eldon 
Downing laimėjo $2,400 
Scholarship Boston Univer
sity School of Fine . Arts. 
Eldon yra dainininkės Al
donos Wallen vyras.

Labai gera žinia. Dau
giau tokių žinių!

Liepos 4 d. buvo gera ke
lionė iš Haverhill į Lawren
ce. M. Kazlauskienė nuvežė 
savo mažino j e, o iš Law
rence dideliu busti Ramova 
parkan kelionė pavyko. Tik- 

, tai Montelloje pusėtinai su
lijo. J. Kodis su moterim 
gerai pasidarbavo, pripildy- 
Sami didžiulį busą. Neži
nau, ar kas jiem pagelbėjo.

Haverhillyje bilietus pla
tino M. Kazlauskienė ir do
vanų nuvežė J. Sabaitis, M. 
Jaciunskienė ir A. Navikas.

,► Sužinojome, kad, netikė
tai mums ir kitiems “Lais
vės” skaitytojams, gerai 
žinomas Jonas Barišauskas 
randasi ligoninėje. A. Kaz
lauskas su moterim ir aš 
važiavome Joną atlankyti. 
Jonas sveikas būdamas ne 
tiktai dalyvavo darbininkiš
ko judėjimo parengimuose, 
bet ir gerai jį paremdavo 
čia ir Floridoje.

Liepos 5 d. Joną radome 
Uėdint kėdėje. Buvo vaka
rienės laikas, tai atsisėdęs 
ant lovos pavalgė. Sveiki 
žmonės ligoninėse nebūna, 
bet Jonas neatrodė prastai. 
Sakė: nežinau, kaip ilgai aš 
čia būsiu, nes dar ims X-ray, 
tik po to žinosiu. Palinkė- 
jom Jonui greitai pasveikti.

adresas: Barysauskas 
John, Room A-220 (antras 
aukštas), Symmis Hospital, 
Arlington, Mass.

Liepos 8 d. vietinėje 
spaudoje pranešta, kad 
karčiamos užsidaro vietoje 
11:45, 12 vai. naktį Taigi 15 

, minučių ilgiau bus galima 
“linksmintis”.

“Laisvės” nr. 53 buvo pa
žymėta “nuvežtas į Wall li
goninę”, o turėjo būti į Hale 
ligoninę.

A. Navickas

< Easton, Pa.
Mirė P. Gramauskienė
Po sunkios ligos nuo šir

dies smūgio mirė Paulina 
Gramauskienė, po tėvais 
Entkaitė. Buvo 69 metų. 
Birželio 25 dieną gavo šir
dies smūgį. Nuvežta į Eas- 
tono ligoninę už 15 minu
čių mirė.

Paulina paliko nuliūdi
me savo mylimą vyrą Zeno
ną Gramauską, du sūnus, 
brolį Juozą Entkų, kelis 
anūkus.

Velionė gimė ir augo Lietuvoje, Veiviržėnų apylin
kėje. Į Ameriką atvyko 
1914 metais. Dirbo šilko au
dyklose. Susituokė su Gra- 
mausku ir visą laiką. gra
žiai sugyveno. Abudu sūnus 
išmokė lietuvių kalbos; 
skaitė “Laisvę” ir kitą pa
žangiąją spaudą, priklausė 
prie LDS 51 kuopos.

Paliko giminių Ameriko
je ir Lietuvoje, ir daug 
draugų ir draugių.

Laidotuvės buvo skaitlin
gos. Birželio 28 dieną palai
dota laisvai Shrine kapinė- 

^se. Laidotuvių pareigas at
rūko Jonas Katinis. Jis gra
liai patarnavo, kaip ir vi

sada. Ilsėkis, drauge, amži
nai.

Velionės šeimai, gimi
nėms ir kitiems artimiems 
reiškiu užuojautą.

L. Tilvikas

Montello, Mass.
Apie moterų stalą

Liepos 4 d. Ramova par
ke “Laisvės” paramai pik
nike moterys turėjo specia
liai parengę savo stalą, ap
krautą pačių moterų gamin
tais skaniais valgiais ir gė
rimais. Aukojo šios drau
gės: J. Rainardienė 9 sųva- 
rų pyragą, 250 servetukių 
ir dvi apmegztas lėles.

M. Kvietkas ir B. Chu- 
berkienė — 2 liet u v i š k a s 
duonas, daug pridarytų 
varškėčių, marinavotų sil
kių, Chuberkienė — dar du 
morkų pyragus, M. Kviet
kas—klėtką.

U. Kovei — 2 didelius py
ragus, Frank Kvietkas — 
bonką geros degtinės, K. 
Kazlausekienė — skardinę 
importuoto kumpio.

Worcesterio LLD 11 kuo
pa — didelį kumpį, kuris 
buvo labai skanus, pyragą 
ir letuvišką duoną.

P. Žukauskienė — 2 di
deliu kugeliu, kuriuos grei
tai išpirko.

L. Trakimavičiai aukojo 
2 tuzinus kiaušinių ir di
delį pyragą.

T. Ivanauskienė — 2 py
ragus, A. Sinkevičius—sūrį, 
M. Uždavinis ir N. Grybie
nė — kumpį ir stiklinę iš
virtų liežuvių. Norwoodie- 
tė — stiklinę prieskonių, R. 
Chuladienė — sūrį, J. Šlei- 
vienė—irgi sūrį, Petrukai- 
tis — pusę pyrago.

Už valgius įėjo $75.40.
Pinigais moterų stalui 

aukojo: Cambridge Moterų 
kuopa $10, Norwood Mote
rų klubas—$5, S. S.$5, Eliz. 
Repšys — $5, M. Karpau- 
čienė $5, Juozas ir Domicė
lė Lukai------ $5, A. Petru-
kaitienė — $5, U. J. Kavels 
—$2, E. Likienė — $2, A. 
Grigaliūnienė — $2, L. Plu- 
tienė — $2, M. Karpaučie- 
nė — $5, J. Gicius — $2, U. 
Zaleskaitė — $5, Ona Kli
mas — $2, K. Barčienė — 
$2 ir J. Družienė—$2.

Po dolerį aukojo: E. Bele- 
kevičienė, E. Fremontienė, 
B. Kershis, Olga Grybaitė, 
E. Niaurienė, A. Dovidonis, 
M. Masteikienė ir M. Gu- 
tauskienė.

Pinigais suaukota $73.
Viso moterų stalas davė 

pelno $148.40.
Dabar, kurie aukojo Law- 

rencaus piknike ir jų au
kos nebuvo pažymėtos: H. 
Thomas — butelį degtinės 
iš Lietuvos, N. Grybienė— 
pyragą, M. Tarkimavičienė 
—pyragą, M. Uždavinis — 
pyragą, M. Benevičienė — 
$1.00.

Moterys prie stalo dir
bo: J. Rainardienė ir M. 
Kvietkas. Jos taisė, piaus- 
tė ir pardavinėjo valgius. 
E. Repšys tik priiminėjo ir 
užrašinėjo aukas. Ona Ke
nis, jos duktė ir anūkė pa
sikeisdamos pardavinėjo bi- 
liečiukus. Viskas ėjo labai 
draugiškai ir be klaidų.

Eliz. Repšys

d

Suzanai Šukienei

Gyvenančiai So. Boston, Mass. 
Sulaukusiai 75 metų— 

Ta Proga
MAPLE PARKO BENDROVĖ 

Methuen- Lawrence, Mass.
Linki dar daug metų gyventi 

su liaudies pirmynžanga.

Bendroves Komitetas

NAUJOS KNYGOS

Emigranto atsiminimai
Laiškas iš Vilniaus

Šiame laiške norėčiau pa
sidalinti viena-kita- pastaba 
apie neseniai perskaitytą 
Levo Liubimovo atsiminimų 
knygą “Na čužbine” (“Sve 
timoj pasvietėj”). Manau, 
kad joje aprašomas gyveni
mas gali kelti ir lietuvių iš
eivijos susidomėjimą, duo
ti akstiną jos kelių ir kryž
kelių apmąstymui.

Knygos autorius kilęs iš 
aukštosios caristinės rusų 
valdininkijos, iš jos aristo
kratijos viršūnių. Jo tėvas 
kurį laiką (1906-1912) bu
vo Vilniaus gubernatorius, 
o ir paskui užėmė aukštus 
postus caristinėje Rusijoje. 
L. Liubimovo motina — 
garsiųjų Lietuvos totorių 
Tugan - B aranovskių atžala. 
Augęs tokioje šeimoje (tarp 
kitko, vaikystę praleidęs 
Vilniuje), auklėjamas mo- 
narchistine dvasia, jis po 
Spalio revoliucijos 1918 m., 
kartu su tėvais, atsidūrė 
emigracijoje (Paryžiuje) ir 
ten išgyveno apie 30 m. Po 
karo L. Liubimovas — žino
mas rusų emigracijos vei
kėjas ir žurnalistas — grį
žo į Tarybų Sąjungą ir da
bar atskira knyga išleido 
memuarus apie rusų emi
graciją Prancūzijoje.

Žinoma, kad rusų emigra
cija turėjo daug savotiškų 
bruožų ir ypatybių. Ta
čiau jos likimas nemaža 
kuo būdingas visų šalių ir 
visų tautybių emigracijai. 
Ir pats knygos autorius 
pažymi, jog pospalinės ru
sų emigracijos likimas yra 
labai pamokantis kitų ša
lių emigrantams, atplyšu- 
siems nuo savo tautų pa
skutiniojo karo audrose. 
“Šie žmonės, atstovaujan- 
ji apskritai nežymioms re
akcinėms grupėms, vis dar 
nesupranta, kad ir jie is
torijos yra išmesti už borto 
(404 psl). šie žodžiai skamba 
taip, lyg jie būtų skirti na- 
cionalistinei-reakcinei lietu
vių emigracijai, kuri, ma
tyt, kol kas arba nesupra
to savo istorinio pasmerk
tumo, arba dedasi dar galė
sianti pasukti istorijos ratą 
atgal. Jai kaip tik būtų la
bai įsidėmėtinos L. Liubi
movo -— šio daug pergyve
nusio ir permąsčiusio, daug 
patyrusio ir mačiusio — ru
sų emigranto prieitos išva
dos. Plačiai ir giliai ap
rašęs rusų emigracijos gy
venimą, kurio aktyvus ir 
žymus dalyvis buvo jis pats, 
knygos autorius pateikia 
tragišką jos likimo vaizdą.

Kažkada didelė, plati ir 
netgi įtakinga baltagvar- 
dietiškoji rusų emigracija, 
—pažymi L. Liubimovas,— 
atrodė esanti stipri jėga. 
Jos vadeivos, degdami nea
pykanta Tarybų valdžiai, 
išdavinėjo ir pardavinėjo 
savo tėvynės interesus, ke

M

liaklupsčiavo prieš užsienio 
reakciją, su jos pagalba ti
kėdamiesi grąžinti senąją 
tvarką ir grįžti į Rusiją 
“išvaduotojais.” Argi ne 
tokiu keliu šiandien eina 
įvairūs Lietuvos “vaduoto
jai”?! Bet laikas, kaip ra
šo autorius, negailestingai 
sutriuškino tas jų svajones' 
ir juos pačius. Per kelias 
dešimtis metų iš tos, kadai
se atrodžiusios tvirtos jė
gos nebepaliko beveik nie
ko ir ji pavirto į apgailėti
nus likučius. Intervencijos 
vadeivos Denikinas, Judeni
čius, Vrangelis bei kiti bai
gė savo dienas emigracijoje 
ir jų kapai užpilti ne gim
tojo krašto žeme. Toks pat 
likimas ištiko ir reakcijos 
ideologus Miliukovą ir Bur- 
cevą, rašytojus Merežkovs- 
kį ir Gipijų, kurie, degda
mi neapykanta savo kraš
tui, žiebė ją ir emigracijo
je. Palikę negražų ir tam
sų atminimą subyrėjo, už
maršties dulkių apneštos 
daugybė reakcinių emigra
cijos organizacijų, komite
tų ir jų spaudos leidinių, 
besivadinusių labai išpūs
tais ir garsiais vardais, ku
rių, beje, taip nestinga ir 
nacionalistinėje lietuviškoje 
emigracijoje. Šis skaudus 
ir tragiškas reakcinės emi
gracijos likimas, — nurodo
ma knygoje,—nėra atsitik
tinis, o visiškai dėsningas 
ir natūralus procesas. Visi, 
kas nebepalaiko su Tėvyne 
ryšių, negyvena tautos 
džiaugsmais ir rūpesčiais, 
jos nauja buitimi, jos nau
jomis idėjomis ir tikslais, 
tie pasmerkti istorijos. 
Dauguma senųjų rusų emi
grantų išmirė svetimose 
šalyse; dalis pradingo tau
tai suprancūzėję ar suame- 
rikonėję; dalis, nors ir įau
gę į svetimo krašto gyveni
mą, išsaugojo kraujo ryšius 
su savo tėvyne... Tie ir li
ko savo krašto, savo tau- 
tos vaikais. Štai tokį vaiz
dą apie rusų emigracijos li
kimą nupiešė vienas iš jos 
žinomų atstovų, turėjęs jau 
senatvės metuose pripažinti 
klydęs ir ieškoti kelio.

Savo atsiminimuose L. 
Liubimovas pasakoja ir 
apie tuos, kurie paliko sa
vo kraštą arba nesusigaudę 
revoliucijos sūkuriuose, ar
ba nepajėgę jos suvokti, ar
ba suaugę su senojo gyveni
mo būdu ir įpročiais. To 
kie žmonės emigracijoje iš
gyveno pačias skaudžiau
sias tėvynės ilgesio ir troš
kimo kančias, jautriausiai 
pernešė atsi skyrimą su 
gimtuoju kraštu. Didelei jų 
daliai, atplyšusiai nuo tau
tos dvasinio kamieno, nebe
liko nieko kito, kaip, anot 
autoriaus žodžių, “gyventi 
praeitimi arba svetimu gy
venimu” (169 psl.). Tokia

dalia išpuolė rusų kūrybi
nei inteligentijai. L. Liu
bimovo pasakojimai apie 
įžymiųjų rusų rašytojų 
Bunino ir Kūrino, garsiojo 
dainininko Šaliapino, pa
saulio šachmatų čempiono 
Aliochino ir kitų gyvenimą 
emigracijoje tiesiog sukre
čia jų likimų tragiškumu. 
Daugelį tų žmonių knygos 
autorius labai artimai paži
no, jie buvo šeimos drau
gais ir todėl jo paliudijimai 
tokie betarpiški ir įtikina
mi. Šaliapino genijumi vi
si žavėjosi; emigracijoje 
jis gyveno turtingai ir pla
čiai, bet visą laiką ilgėjosi 
savo Tėvynės publikos. 
“Ar buvo jis laimingas sve
timoj pasvietėj?” — klau
sia autorius ir atsako: 
“Ne, nebuvo...” (171 psl.). 
“Išvykęs iš Rusijos, aš nu- 

jstojau noro kurti. Netekęs 
tėvynės, netekau paties sa
vęs,” — sakė garsus rusų 
kompozitorius Rachmani
novas. Rašytojo Kūprino il
gesys ir kančia buvo neper- 
nešami, ir jis senatvėje, li
gos pakirstas, ryžosi grįžti 
namo, be kurių jis daugiau 
jau nebegalėjo gyventi...

Kada skaitai knygos pus
lapius apie tokius žmones, 
jų likimuose tarsi atpažįs
ti ir V. Krėvės, S. Kolupai
los, Vacį. Biržiškos, F. Kir- 
šos bei kitų emigrantų 
skaudžiąją dalią, kuri jiems 
atiteko atitrūkus nuo tau
tos gaivinamųjų šaltinių. 
Tiktai su tauta arba įsijun
gus į pažangųjį išeivijos ju
dėjimą galima gauti sveikų 
kūrybinių impulsų. 

/

Daug teisybės pasakyta ir 
L. Liubimovo pateiktame 
emigrantinės rusų literatū
ros apibūdinime. “Emigran
tinė literatūra, — rašo jis, 
— arba nustojo būti emi
grantinė arba nukrypo į 
smaguriavimąsi praeitimi, į 
stilizavimą ir abstrakciją. 
Atitrūkus nuo tėvynės, di
džiosios rusų literatūros ly
gyje (ir tai nevisuomet) 
tegalėjo išsilaikyti tikrai 
rašytojai, jau iš Rusijos iš
vykę stambiais meistrais” 
(191 psl.).

Jeigu daug revoliucijos 
audrose pasiklydusių arba 
nuklydusių žmonių emigra
cijoje gyveno tiktai praei
timi arba svetimu gyveni
mu, tai taip pat nemaža jų 
praėjo sunkią ir prieštarin
gą evoliuciją, praregėjo ir 
įsijungė į demokratinį ju
dėjimą. Autorius rašo apie 
rusų emigrantus, kovoju
sius Ispanijoje, Prancūzijos 
Pasipriešinimo judėjime 
karo metais ir k t. Jie tapo 
Prancūzijos ir savo gimto
jo krašto patriotais, ištiki
mais kilniems demokratijos 
ir taikos idealams.

Užvertęs paskutinį šios

Radijo klausytojams
Pranešame, kad kas dieną 17 vai. 30 min. Niujorko 

laiku, 16 vai. Čikagos laiku, 14 vai. 30 min. San Francis- 
ko laiku transliuojamos Tarybų Lietuvos radijo laidos 
iš Vilniaus.

1) iki š. m. rugsėjo 1 d. 30.58; 40.98 ; 41; 41.75; 42; 
42.19 metro bangomis arba 7110, 7185, 7310, 9810 ir 11790 
kiloherco dažnumu.

2) nuo š. m. rugsėjo 1 d. 30.58; 41.75; 42; 50; 50.5 met
ro bangomis arba 5940, 6000, 2110, 7185, 9810 kiloherco 
dažnumu.

/

3) Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto 
laida transliuojama kas penktadienį 19 vai. Niujorko 
laiku 25, 31, 41, 49, 201, 256 metrų bangomis.

Kasdien girdimos užsienio, Tarybų Sąjungos žinios, 
Tarybų Lietuvos gyvenimo naujienos, komentarai ir mu
zika. Laidose plačiai pasakojama apie lietuvių tautos 
ekonominius ir kultūrinius laimėjimus, apie Jūsų tau
tiečių gyvęhimą. ■

PBMLADELPttlA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINISTS. 1st class only. 
Lathe machinist & Miller machinist. 
Experienced only. Steady position. 
Good working conditions and fringe 
benefits. Write:
ATLAS INSTRUMENTS CO. INC. 
P. O. Box 270, Haddonfield, N. J.

(52-58)

MACHINIST or lathe hand, 
exp. only. Full or part time. Day. 
Manayunk vicinity. IV. 8-7312 by 
appt. only. v

(56-58)

knygos puslapį, negali dar 
ir dar kartą nesusimąstyti. 
Juk mums visiems rūpi iš
klydusių po svetimas pa
švietęs tautiečių gyveni
mas, jo keliai ir kryžkelės. 
Juk mus jaudina jų likimai 
ir jų ateitis. Apie tai nega
lima negalvoti.

Bronius Raguotis

T. SĄJUNGOJ BAUDŽIA 
DAUG GIRTAUJANČIUS
Maskva. — Rusų tarybi

nėje respublikoje, vienoje 
iš TSRS didžiausių respub
likų, patvarkė neįleisti į 
naujus gyvenimo namus di
delių girtuoklių. Sakoma, 
kad tai geras vaistas prieš 
girtuokliavimą.

ARGENTINOJE PUOLA 
ŽYDUS

Buenos Aires. — Argen- 
noje gyvena apie 450,000 
žydų tautos žmonių. Čionai 
yra daug hitlerininkų, atbė
gusių karo pabaigoje. Jau 
daug kartų buvo nacių už
puolimai ant žydų mokyklų, 
sinagogų ir gatvėse ant pa
vienių žmonių. Dabar par
lamente peronistai sako 
piktas kalbas prieš žydus 
ir išvadina juos visokiais 
vardais.

ARCHANGELSKAS 
GREITAI AUGA

Archangelskas. — Šis Ta
rybų Sąjungos miestas yra 
prie Baltųjų jūrų, šiauri
nės Dauguvos žiočių. Caro 
laikais buvo užmirštas, o 
dabar moderninis 300,000 
gyventojų miestas, su daug 
gražių., namų.

Prie miesto yra didelis 
orlaukis. Prieplaukose visa
dos yra laivų. 1963 metais į 
uostą atplaukė virš 800 lai
vų iš viso pasaulio dalių.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 13 d. 29 En
dicott St. Pradžia 2:30 popiet.

(Kviečiame narius skaitlingai da
lyvauti. Turėsime daug reikalų 
akalbėti ir prisirengti prie artė
jančių piknikų.

Kuopos piknikas įvyks liepos 19 d. 
Olympia parke.

Rudeninis spaudos piknikas įvyks 
Rugpiūč i o-August 19 d. Olympia 
parke.

Turėsime gerai šiems piknikams 
prisirengti, kad jie būtų pasekmin
gi. Jaskevičius, kp. sekr.

BROCKTON, MASS.
“Laisvės" piknikų .atsibuvusių 

liepos 4-5 Ramova parke, atskaita 
įvyks sekmadienį, liepos 12, 2 vai. 
popiet, Liet. Taut. Namo kamba
riuose.

Vietiniai ir iš kolonijų, kurie dir
bo parke, prašomi dalyvauti.

Geo. Shimaitis (55-56)

Wilkes-Barre—Plymouth, Pa.
LLD ir LDS kuopos rengia pikniką Liepos- 

July 19 d., Kazlauskienės farmoje, Harveys 
Lake, Pa. Prasidės 12 vai. dieną. Šis piknikas 
yra rengiamas “Laisvės” naudai. Kviečiame 
visus draugus ir drauges atsilankyti. Bus viso
kių valgių ir gėrimo.

Kelrodis: Atvažiavę iki Harveys Lake Picnic 
grounds sukite į dešinę—į route 415, pavažiavę 
tiesiog į route North 29 tuo jaus kairėj rasite 
pikniko farmą.

Kviečia Komitetas

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., liepos (July) 14, 1964

PHILADELPHIA, FA.

Trim and Finish work. On Fiber 
glass experienced with portable 
powered hand tools, sabre saw, 
sander, grinder, circular saw, etc. 
Apply in person. REINFORCED 
PLASTICS. Street & Jacksonville 
Rd., Warminster, Pa. .(53-56)

Wanted at once. MOLDERS (2). 
Experience on Non-Ferrous Foun
dry. Steady work for qualified men. 
Apply week of July 6th.
PIHLA BRONZE & BRASS CORP. 

22nd & Master Sts.
PO. 5-2100 —Ask for Mr. Bartello.

(60)

AUTOMOBILE PAINTER. Must 
be 1st class. Apply at

CARMEN’S
813-15 Ellsworth St.,

(55-56)

BAKER. Retired man for part 
time work. To fill in during vaca
tion . Call 609-TU. 1-6614, N. J.

(55-56)

CHIEF of Party for survey work 
in Camden area. Must have 5 yrs. 
exp. For appt, call FISHER & 
SAMPSON, N. J. 609-WO. 6-0117.

(55-56)

COOK. Short Order. Permanent 
position with long-established Diner, 
located in Cumberland Co. 
in S. J. For reliable steady man. 
Must furnish references. THE 
MARKETTE, Bridgeton, N. J.

(55-56)

Help Wanted—Female

WOMAN. Mature to live in, care 
of apartment, lite laundry, lite 
cooking, congenial personality. Re
ferences. PE 5-2590.

(56-58)

SEWING MACHINE OPERATORS

Experienced. Single or double needle 
operators. Steady work, good pay. 
Fringe benefits. DA. 4-8084.

(52-56)

MALE & FEMALE

COUPLE. General housework and 
gardening, private apartment and 
TV. Within City limits. Call IV 2- 
1668 for appointment.

(53-56)

Business Opportunities
BAKERY for sale or rent, ready 

to operate, best of equipment, 24 
pan flex-o-matic oven, stocked for 
season. Good business. 2nd & Bay 
Ave., Beach Haven, N. J. 1-609-HY. 
2-9701. (54-56)

REAL ESTATE

Farm for Sale
DAIRY FARM, ..Chester County. 

121-3/4 acres. Modern 8 room 2 
bath .home, modern barn. Fully 
equipped. Call owner. GL. 9-8681.

(53-56)

CHERRY HILL. Split level, 7 rms. 
G.E. Kit. 24 livrm, 2% baths, 3 
Bdrms. Dble gar. Extras galore, 
$19,750. Near Schools, churches, 
shopping. 1-609-663-8505.

(55-56)

VACATION

NORTH LIGHT BOYS CLUB. 
Day Camp. Blue Bell at Fairmount 
Park. Reservations still available. 
$12.50 for 2 week session. Boys & 
Girls, 7-13 yrs. Call IV. 3-4800 for 
details.

(55-56)

I



Brandus ir darbingas 
LMS suvažiavimas
Lietuvių Meno Sąjungos 

suvažiavimas įvyko sekma
dienį, birželio 5 dieną, Hud- 
sono viešbučio salėje, New 
Yorke. Suvažiavimas buvo 
dalimi didžiojo Amerikos 
pažangių lietuvių “trilypio” 
sąskrydžio, įvykusio tą sa- 
vaiglatį — jis vyko sekant 
po Lietuvių Darbininkų Są
jungos seimo ir Lietuvių 
Darbininkų Li t e r a t ū r o s 
Draugijos suvažiavimo, po 
šeštadienio vakaro dainos 
festivalio, kurį pildė po LMS 
vadovybe veikiančios mūsų 
meno-saviveiklos jėgos.

Suvažiavimą atidarė or-1 
ganizacijos Centro pirmi- i 
ninkė Ieva Mizarienė. Su
dainuotas mūsų šalies him- i 
nas, po ko šuva ž i a v i m ą . 
trumpomis kalbomis svei
kino trys kalbėtojai: Kana
dos pažangių lietuvių atsto
vė, viešnia iš Montrealio 
Petrė Kisielienė; “Šviesos” 
redaktorius Antanas Bim
ba; veikėjas ir rašytojas 
Dr. Antanas Petriką.

Priėmus dienotvarkę, su
važiavimas išrinko pirmi
ninke Marijoną Sukackienę 
iš Worcesterio, vice-pirmi- 
ninku -Roger j Žilį iš Chica- 
gos ir sekretorium Rudolfą 
Baraniką iš New Yorko.

Sekė dar du žodiniai svei
kinimai poezijos forma: 
skaitytas iš Floridos gau
tas F. Pakalniškio eilėraš- 
tis-sveikinimas, o kitą svei
kinimą eilėraštine forma 
skaitė LMS Centro K. na
rys Jonas Juška.

Suvažiavimo išrinkta pir
mininkė pasakė įžanginę 
kalbą, ir sesija buvo nu
traukta pietums.

Organizacijos, delegatai
Po pietų prasidėjo prak

tiškasis suvažiavimo dar
bas. Mandatų komisija pa- < 
skelbė, kad dalyvauja 48 
delegatai, atstovaujantieji 
12 organizacijų su arti 400 
nariif. Taipgi dalyvavo ei
lė svečių-stebėtojų.

Sekami LMS vienetai at
stovauti: Worcesterio Aido 
choras, Chicagos-Ro^elando 
Aido choras, Chicagos Lais
vės Kanklių Mišrus (LKM) 
choras, Cleveland© Meno 
grupės choras, Chicagos 
Eks-mainierių (eks-anglia- 
kasių) choras, New Yorko 
Aido choras, Chicagos Gin- 

' taro' Balsų ansamblis, New 
Yorko (Liaudies Teatras, 

| LMS Pirma apskritis (Vi- 
durvakariai), LMS Antra 
apskritis (NaujojiAnglija). 
Taipgi delegatus atsiuntė 
dvi broliškos organizacijos, 
kurios glaudžiai bendradar
biauja su LMS: New Yor
ko Lietuvių Moterų Kultū
ros Klubas ir LLD 1-ma 
kuopa.

Pirmininkės raportas
Su dideliu susidomėjimu 

buvo išklausytas organiza
cijos pirmininkės Ievos Mi- 
zarienės pranešimas. Pir
mininkė pažymėjo, kad tuo 
tarpu, kai mes galime di
džiuotis mūsų darbuote 
dainos-muzikos srityje, ki
tos meninės saviveiklos ša
kos, ypatingai teatrine sa
viveikla ,silpnokos. Ji pažy- 

. mėjo, kad tarp praeito su
važiavimo ir šio du nauji 
chorai susikūrė: Aido cho
ras Miamyje, Floridoje, ir 
Gintaro Balsų ansamblis 
Chicagoje. Ji nurodė, kad 
nors chorai visuomet buvo 
kertinis akmuo mūsų veik
loje, kitų sričių silpnėjimas 
turi būti sulaikytas, turi 
būti rasta priemonių pagy
vinti kitokią veiklą.

Sekretorės raportas
Centro sekretorė Milda 

Stensler savo pranešime 
smulkmeniškai nušvietė 
praeities veiklą ir ateities 
gaires. Ji sakė, kad vienas 
centrinių klausimų LMS 
veikloje yra muzikinė me
džiaga. LMS Centras gau
na nemažai dainų ir mu
zikos iš Lietuvos, bet tik 
dalis jos tinka Amerikos 
lietuvių saviveiklai. Daugu
ma tos medžiagos labiau 
tinkama profesiniam lygiui. 
LMS išleido astuonių dainų 
rinkinį, kurį sukūrė Pane
vėžyje, Lietuvoje, gyvenan
tis saviveiklinis kompozito
rius Juozas Slėnys. Šis gra
žiai išleistas rinkinys išda
lintas LMS vienetams. Sek
retorė nurodė, kad mūsų 
saviveiklinis veikimas la
biausiai jaučia stoką vieti
nių muzikos kompozicijų, 
įkvėptų specifinių mūsų 
vietinio gyvenimo temų. Ji 
ragino, kad būtų dėtos vi
sos pastangos skatinti pa
žangius Amerikos lietuvių 
kompozitorius prie didesnio 
kūrybingumo. Ji nurodė, 
kad kai kuriuose choruose 
randasi sugebančių kompo
zicijas sukurti žmonių, bet 
dažnai jie kuria tik savo 
chorui, nepasiekiant plates
nės apimties.

Į chicagietės delegatės ir 
chorų mokytojos Valerijos 
Urbikienės klausimą, kaip 
ir per kokią procedūrą 
Centras leidžia kūrinius, 
sekretorė Stensler atsakė, 
kad LMS Centras faktinai 
yra, tarp kitko, muzikos lei
dykla, ir kad kiekvienas ga
li patiekti savo kūrinį Cent
rui, kur mizikos komisija 
nuspręs, ar tinkamas spaus
dinimui.

Sekretorė paprašė visų 
delegatų atsistoti ir tylos 
minute pagerbti mirusio 
Centro - nario Vinco Kaz
lausko atmintį.

Iždininkas Tadas Kaš- 
kiaučius raportavo apie or
ganizacijos iždą.

Keliausime Lietuvon!
Didelį entuziazmą ir gy

vas diskusijas sukėlė pir
mininkės Mizarienės prane
šimas, kad numatoma gali
mybė pasiųsti skaitlingą 
ansamblį Lietuvon 1965 me
tų vasarą, kuomet Lietuva 
minės socialistinės santvar
kos įvedimo 25-rių metų su
kaktį. Manoma, sakė pir
mininkė, kad galės vykti 
apie šešiasdešimt žmonių, 
ir pageidautina, kad apie 
pusė jų būtų dainininkai, 
kurie galėtų sufo r m u o t i 
bendrą Amerikos lietuvius 
atstovaujanti dainos an
samblį, kuris kaip svečias- 
vienetas galės dalyvauti 
vyksiančioje didžiulėje dai
nos šventėje Vilniuje.

Delegatai reiškė nuomo
nes, kad kiekvienas choras 
turėtų jau dabar pradėti 
rūpintis šiuo klausimu. 
Reikšta nuomonė, kad cho
rai turės su laiku parinkti 
tinkamus atstovus — daini
ninkus.

Pirmininkė padarė įneši
mą, kurį delegatai priėmė 
vienbalsiai:

LMS suvažiavimo dele
gatai, liepos 5 dieną New 
Yorke, įpareigoja būsiantį 
LMS Centrą organizuoti, 
daryti visus planus įyykini- 
mui dainininkų grupės siun
timo 1 9 65 metais į Dainų 
festivalį Vilniuje.

Dr. A. Petriką pasiūlė 
pasiųsti sveikinimą Lietu
vos meno darbuot o j a m s. 
Pasiūlymas priimtas vien
balsiai.

Chorų raportai
Delegatas Ričardas Ja

nulis raportavo apie Wor
cesterio Aido chorą. Jo ra
portą papildė suvažiavimo 
pirmininkė Marijona Su
kackienė. Šis vienas se
niausių Amerikos lietuvių 
chorų veikia gerai, ir pa
čiame suvažiavime buvo at
stovautas eilės savo solistų, 
tarp jų Irenos Janulienės.

Jonas Pateckas ir Julija 
Urmonienė raportavo nuo 
Roselando Aido choro. Ro- 
geris Žilis davė pranešimą 
nuo Chicagos LKM choro. 
Kalbėdamas apie pažangius 
Chicagos lietuvių chorus 
bendrai, jis nurodė, kad pa
žangūs chorai bujoja, tuo 
tarpu, kai kitų pakraipų 
chorai, kaip tai “Pirmyn,” 
“Birutė” ir kiti, viens po ki
to nyksta iš arenos.

S. Tilvikas raportavo nuo 
Chicagos E k s - m a i n i erių 
choro. Šis choras, kurio na
riai daugumoje seni eks- 
angliakasiai ir jų žmonos, 
dainuoja senas tradicines 
dainas. Dauguma narių ne
skaito muzikos, sakė dele
gatas, bet tas jų nesulaiko 
nuo darnaus, liaudiško, pui
kaus dainavimo. Kita to 
choro delegatė, M. Vasi
liauskienė, prašė, kad cent
ras leistų dainas, kurios 
lengvos savo forma, bet 
reikšmingos turiniu — apie 
darbo žmonių kovas.

Estela Bogdenienė ir Ge- 
raldina Mikužienė raporta
vo nuo žymiai skirtingos cho
rinės grupės—Gintaro Bal
sų. Ši grupė, susiformavu
si neseniai, susidaro iš pa- 
rinktinių kitų chorų narių, 
kurie stengiasi apimti ne 
tik lietuviu dainas, bet ir 
šios šalies dainos kūrinius, 
operinius klasikinius dar
bus ir t. t. Iš pranešimo 
nebuvo aišku, ar grupė į 
savo repertuarą įjungia ir 
pažangius Amerikos muzi
kos kūrinius, Amerikos kla
sių kovas atspindinčias dai
nas, negrų kovos už lygybę 
dainas ir t. t.

Stefanija Sasna raporta
vo New Yorko Aido choro 
vardu. Šis choras šventė 
neseniai savo 50 metų su
kaktį. Choras dainuoja 
dažnose lietuvių sueigose, 
savo koncertuose, stato ope - 
retes, taipgi dainuoja tarp
tautiniuose Amerikos darbo 
žmonių mitinguose, dainavo 
garsioje Carnegie salėje.

Po Sasnos, choro vetera
nės, trumpą žodelį tarė 
jauniausia choro narė, mer
gaitė Diana Nevinskaitė, 
šiomis dienomis išvykstan
ti su savo motina aplanky
ti Lietuvą.

S. Kuzmickas raportavo 
Cleveland© Meno grupės 
choro vardu.

Kiti raportai
New Yorko Liaudies Te

atro raportą išdavė Miza
rienė. Ji nurodė, kad šiam 
teatrui sudavė didelį smū
gį režisieriaus Jono Valen- 
čio mirtis. Teatras šiuo 
momentu, galima sakyti, 
neaktyvus, bet tęsia savo 
organizacinį e g z i s tavimą, 
turėdamas vilties atgaivinti 
teatrinę veiklą.

Martynas Widra raporta
vo LMS Los apskrities (Vi- 
durvakarių) vardu. Jis nu
rodė, kad Chicagoje šalia 
suvažiavime atstovaujamų 
chorų egzistuoja veiklus 
Cicero Moterų choras. Jis 
taipgi nukreipė dėmesį į 
naujai susidariusią 43 as
menų teatrinę grupę, kuri 
rūpinasi teatru ir filmais. 
Vienas tos grupės vadovų, 
Justinas Misevičius, sakė 
jis, šiuo laiku lankosi Lietu
voje, kur užmezga ryšius su 
tenykščiais filmininkais 
tarpšalinio kultūrinio ben
dradarbiavimo dvasioje.

II-os apskrities vardu 
raportavo J. Petruškevi
čius, papildė M. Sukackie
nė.

Naujas Centras
Į naują Centrą vienbal

siai perrinkti beveik visi se
ni nariai, su vienu kitu pa
pildymu.

Naujas komitetas: Ieva 
Mizarienė, Mildred Stens
ler, Tadas Kaškiaučius, Jo
nas Grybas, Jonas Juška, 
Nastė Buknienė, Povilas 
Venta, Valentina Nevins- 
kienė, Rudolfas Baranikas. 
Alternatai: W. Brazauskas, 
M. Petrikienė, V. Bunkus.

Nutarta sekančio suva
žiavimo vietos parinkimą 
palikti Centrui.

Kviečiame apsilankyti
Įneštas pasiūlymas ir en

tuziastiškai priimtas vien
balsiai — pasiųsti pakvieti
mą Lietuvos meno grupėms 
lankytis, sąlygoms leidžiant, 
Amerikoje, ir tuomi prisi
dėti prie mūsų dviejų šalių 
taikingo sambūvio ir kultū
rinio bendradarbiavimo.

R. Mizaros žodis
Suvažiavimo baigiamąjį 

žodį tarė rašytojas Rojus 
Mizara. Jis pasveikino de
legatus, pabrėždamas, kad 
tai buvo istorinis suvažiavi
mas — pirmu kartu Ame
rikos lietuvių istorijoje pa
matai padėti tokiam iškil
mingam grupiniam meni
ninkų apsilankymui, kaip 
planuojamai dainininkų ir 
kitų grupės kelionei Lietu
voje sekančią vasarą. “Mes 
siusime ansamblį,” sakė 
jis, “į pačią Lietuvos širdį, 
i Vingio parka Vilniuje...”

R. B.

MENININKŲ 
FESTIVALIS

(Lietuvių Meno Sąjungos festivalis 
1964 m. liepos 4 d. New Yorke)

Šiandien puikus festivalis— 
Švente meno veikėjų, 
Kuriame gražus būrelis 
Dalyvauja lietuvių.

Ant estrados veiksmus pildo 
Gabūs muzikos meistrai 
Ir žiūrovų širdis šildo 
Bendrai skambanti balsai.

Jie čia noriai suvažiavo
Talentus pademonstruot
Ir kartu pasiaukavo 
Tikrą meną žmonėms ęluot.

Juk dabar gi vasarėlė— 
Būt vėsiau laukę sėdėt, 
Bet jie salėj net sušilę 
Stengias žmones sužavėt.

Taigi toks pasiryžimas
Teikia garbę jiems patiems 
Ir taip dirbt pasišventimas 
Rodo pavyzdį kitiems.

Juk, mat, jeigu visi žmonės 
Taip dėl liaudies vis dirbtų, 
Tai ant šios derlingos žemės 
Tikras rojus įvyktų.

'Jonas Juška

F. ir H. Vaitkai 
turėjo svečių

Pas Frank ir Helen Vait
kus (150-16—84th R r., Ja
maica) praėjusią savaitę 
buvo svečių — iš Chicagos 
Dr. K. Vaicus su dviem du
krom, taipgi iš Toronto, Ka
nados, Mrs. V. Dranginis. 
Svečiai lankėsi ir Pasauli
nėje parodoje.

Trečiadienį, liepos 8 d., 
F. ir H. Vaitkai Dranginie
nei suruošė puikias išleistu
ves, kuriose dalyvavo ir 
daugiau vietinių žmonių; ji 
išskrido lėktuvu į Toronto, 
į namus.

New Yorkas —Aštuonio
lika policijos automobilių 
vaikėsi G. Greeną, kuris 
vogtame automobilyje ben- 
dė pabėgti. Sugavo tik ta
da, kada “ję” automobilio 
sprogo padanga.

Paskutinis Pakvietimas
ALDLD vietines kuopos piknikas-pietūs įvyksta šį 

sekmadienį, liepos 19 d., gražiame. Kings Point Parke. 
Pradžia 11 vai. ryto. Pietus duosime 1 vai. Kviečiame 
visus, kaip vietinius, taip pat ir iš didmiesčio dalyvauti, 
linksmai ir gražiai laiką praleisti.

Įvažiuoti į parką galima tiktai nuo Red Brook Rd. 
Parko Area 7.

Jei tą dieną lytų, tai pietūs bus “Laisves” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 1-mą valandą 
dieną.

Kurie iš Brooklyn© norėsite važiuoti, susirinkite 
prie “Laisvės” salės sekmadienio rytą, liepas 19 d., 10 
vai. ryto, iš čia automobiliais galėsite nuvažiuoti už $1 
į abi puses.

P. B.
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Negrai pasiruošę 
kovoti iki galo

Niujorkas, VII 4. (TASSo 
koresp.— E LTA). “Pilieti
nių teisių įstatymas” nėra 
skrajojantis kilimas, kuris 
perneš mus į paž a d ė t ą j ą 
žemę,” — pasakė rasinės 
llygybės kongreso naciona
linis direktorius Džeimsas 
Farmeris, kalbėdamas me
tiniame organizacijos suva
žiavime Kanzas Sityje. Far
meris pabrėžė, kad komp
leksas nuostatų, draudžian
čių rasinį diskriminavimą 
viešosiose vietose, rinki
muose bei samdant į dar
bą, tapo įstatymu negrų 
masių kovos už savo teises 
dėka ir kad kaip tik nuo jų 
priklauso, ar įstatymas bus 
įgyvendintas. “Mes esame 
atsakingi už tai,—pareiškė 
Farmeris, — kad šis įstaty
mas taptų kažkuo daugiau, 
negu paprasta popieriaus 
skiautė, kuria pavirto 13- 
oji ir 14-oji pataisos” (pa
taisos JAV konstitucijai, 
bendrais žodžiais skelbian
čios žmonių lygybę nepri
klausomai nuo lodos spal
vos, buvo priimtos prieš 
šimtą metų, pasibaigus pi
lietiniam Šiaurės ir Pietų 
karui.—Korespondentas).'

Du kiti žymūs judėjimo 
už lygias teises lyderiai — 
Martinas Liuteris Kingas ir 
Rojus Vilkinsas — taip pat 
pareiškė, kad jų organiza
cijos ketina tuojau pat tik
rinti praktikoje naująjį 
įstatymą šalies Pietų valsti
jose. Kingas pasakė, kad 
pirmoji stadija bus “dialogo 
operacija” — bus mėgina
ma išgauti iš verslininkų 
pareiškimus, kad jie klau
sys įstatymo. Antroji sta
dija — “įgyvendinimo ope
racija,” kai negrai, remda- 
miesti naujuoju įstatymu, 
imsis ryžtingų veiksmų 35 
Pietų miestuose.

Užkietėję rasistai, jų tar
pe tie, kurie užima guber
natorių, merų, poli c i i j o s 
viršininkų postus, ketina 
duoti atkirtį tiems, kurie 
nori pasinaudoti naujojo 
įstatymo paskelbtomis tei
sėmis. Kai tik buvo pasi
rašytas pilietinių teisių 
įstatymas, Alabamos valsti
jos gubernatorius Džordžas 
Volesas ir jo kolega iš Mi
sisipės valstijos Polis Džon
sonas tuojau pat padarė pa
reiškimus, kuriuose ragino 
neglausyti įstatymo ir fak
tiškai kurstė kelti riaušes. 
Volesas pasakė, kad “vadi
namasis pilietinių teisių 
įstatymas” yra “nekonsti- 
tucinis” ir kad “jeigu jam 
nesipriešinsime, bus likvi
duotos individualios lais
vės.”

G. Vasiljevas

New Yorkas. — Miesto 
transportacijos viršininkas 
J. E. O’Grady paskelbė, kad 
per vienerius metus pože
miniuose traukiniuose kri- 
minalystės padaugėjo 30 
procentų.

Šeši niujorkiečiai 
vyksta j Lietuvą

Antradienį, liepos 14 d., 
11 vai. vak., iš Internation
al Kenedžio vardo aerodro
mo išskris į Lietuvą seka
mi penki niujorkiečiai.

Dailininkas - žurnalistas 
Rudolfas Baranikas, visuo
menės veikėjas Valys Ban
kus, “Laisvės” buhalterė 
Lilija Kavaliauskaitė, taip
gi LDS centrinės raštinės 
tarnautoja Valentina Ne- 
vins-Nevinskienė su dviem 
dukrelėm — Joyce ir Diana. 
Visi penki išskris Pan Ame
rican oro linija. Pirmas su
stojimas bus Paryžius.

Lietuvoje žada pabuvoti 
keliolika dienų.

Na, o Volteris Mikulėnas 
į Lietuvą išskris trečiadienį 
iš to paties aerodromo tos 
pačios linijos lėktuvu.

Iškeliaujantiems Aido cho
ras suruošė išleistuvių va
karą — tai buvo šeštadienį. 
Čia jiems buvo palinkėta 
sėkmingos kelionės, gero 
vėjo. Buvo įteikta ir do
vanėlių. Ilgesnę kalbą va
karienės metu pasakė Po
vilas Venta.*

Beje, buvusiam kanadie
čiui Valiui Bunkui Montre
alio Literatūros draugijos 
kuopa prisiuntė telegramą, 
kurioje pasakyta: “Linkime 
laimingai pasiekti gimtinę 
ir įgyti daug malonių įspū
džių.”

“Laisvės” kolektyvas lin
ki mieliems draugams, vyks
tantiems į Lietuvą, laimin
giausios kelionės!

New Yorkas. — Kiekvie
ną dieną Pasaulinėje paro
doje daktarai patik r i n a 
apie 300 įvairių gyvūnų, ar 
nėra jų tarpe susirgusių už
krečiamomis ligomis.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglą-Lietuvią Kalbą
' Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvią-Anglą Kalbą
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 14, 1964

MIRĖ
John Chelus mirė liepos 9 

dieną, Perth Amboy ligoni
nėje. Gyveno 73 Jackson 
Avė., Edison Township, 
Fords, N. J. Žinią apie jo 
mirtį pranešė jo žentas.

Velionis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaityto j a s ir 
laikraštį paremdavo, taipgi 
atvykdavo į didžiąsias niu
jorkiečių lietuvių ruoštas 
sueigas.

Reiškiame užuojautą liū
dinčiai jo šeimai.

SERGA
Tik praėjusį šeštadienį 

teko sužinoti, kadvrasmar- 7 v
kiai susirgęs Juozas Zajan- 
kauskas. Sakoma, turi Se
dos su inkstais. Randasi 
Kings County ligoninėje 
7th Floor, Ward A71). 
Lankymo valandos: trečia
dieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
penktadieniais—7-8 v. va^.

Linkime Juozui greitai ir 
pilnai susveikti.

Dovanos “Laisvei”
Sekami Lietuviu Namo 

Bendrovės šėrininkai dova
nojo “Laisvei” po vieną Še
rą:

Charles Danisevich, Wa
terbury, Conn.

Anna Daukus, Detroit, 
Mich. f

B. Petraitis, Baltimore 
Md.

Už dovanas širdingai dė
kui.

J. G.
For Sale

5 AKRAI. 7 kamb. namas, gerame 
stovyje. Skiepas, vonia, pusiau iš- 
f-orni ši u o t a . šaldytuvas ir 
kiti reikmenys. Kurt Abramczyk, 
Jeffersonville, N. Y. Tel. N. Y. 121.

Antroji Didžioji Savaitė! 
AMERIKINĖ PREMJERA!

Art kino spalvotas filmas— 
“PANORAMA of RUSSIA’’ 
Jaudinantis šiandienines Rusijon 
vaizdas—su žvaigždėmis iš Bolšoi. 
Volgos, Omsko ir Sibiro dainų ir 

šokių ansambliai.
E. UCHITEL, Direktorius

Extra!—
“UKRAINIEČIŲ 

ŠOKIŲ FESTIVALIS“

CAMEO Teatre 
8th Avenue

kamp. 44th Street
JU 6-8534




