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KRISLAI
Goldwateris nominuotas 
Reutherio žodis 
'Ifi/eiksniai” bliaus
Mūsų pozicija 
Susmukimas

— Rašo R. Mizara —

Tūli politiniai stebėtojai sa
ko, kad reakcinis respubliko
nu sparnas, išstatydamas se
natorių G oi d vvaterj kandidatu 
JAV prezidento vietai, užnė
rė kilpą ant Respublikonų 
partijos kaklo. Jie sako, jog 
diksikratai ir birčistai Abra
omo L i n c o 1 n o organizuotą 
partiją visiškai nuvaikščios.

Kaip ten bus ateity, mums 
mažiausia terūpi. Svarbu tai, 
kad kiekvienas galvojąs JAV 
pilietis pasiryžtų reakcionierių 
kandidatui užduoti s m a r k ų 
smūgį š. m. lapkričio 3 dieną 
—balsavimų dieną!

Verti Įsitėmyti sekami au
tomobilių darbininkų unijos 
prezidento Walter Reutherio 
žodžiai:

—Tai, kas įvyko San Fran- 
ciske, buvo tragedija . . Gold
waterio išrinkimas šalies pre
zidentu būtu katastrofa. . .

Šimtu procentų su tuo su
tinkame !

Čikagos “Tribune” andai 
paskelbė, jog tie respubliko
nai, kurie darbavosi už Gold
waterio nominavimą, kovojo 
prieš rytinių valstijų bankinin
kus, kuriuos atstovauja Rocke- 
felleris, Scrantonas ir kiti 
“rytiečiai,” buvę Goldwaterio 
oponentai.

Bet gi ne vargdienis yra ir 
pats Goldwateris; jis, anot 
kai kurių, esąs “kuklus mili
jonierius.” O jei jis ir ne
būtų milijonierius, tai milijo
nieriai, nežiūrint, iš kurio ša
lies rajono, jį karštai rėmė ir 
rems. Milijonus dolerių jie 
jau išleido propagandai už 
Goldwater}. Dar daug mili
jonų išleis!

Respublikonų partija yra 
skambių kapitalistų partija, ir 
širto kartu ji nusimetė bet ko
kią liberalizmo skraistę; jos 
vadovybę pasigrobė birčistai, 
diksikratai, aršiausi liaudies 
priešai.

Ką dabar darys lietuviš
kieji “veiksniai”?

Galiu užtikrinti, jog, su 
mažomis išimtimis, “vaduoto
jai” puls ant kelių prieš Gold
water}, skaitys jį savo išgany
toju, ir bliaus veršių balsais, 
kad jis būsiąs geras preziden
tas, kad tik žmonės jį išrink
tų.

Tuo klausimu mūsų pozici
ją : mes prieš rasistus, prieš 
htorčistus, prieš reakciją. O tai 
laiškia ir prieš Goldwater}, 
įturis šiandien 'simbolizuoja 
visa tai, kas yra politikoje 
blogiausia.

Mes stovime su JAV pažan
giąja visuomene, su darbo uni
jomis, su negrų masėmis, su 
milijonais dirbančiųjų, kurie 
kovoja už taikos pasauly išlai
kymą, kurie už lygias neg
rams teises.

Dienraštis “The New York 
Times” rašo:

“Bario Goldwaterio nomina- 
vimas prezidento vietai yra 
nelaimė Respublikonų partijai 
ir smūgis JAV prestižui ir 
interesams. . .”

Panašiai rašo ir kitų ša- 
spauda, stebinti ir aiški

nanti JAV politikos vingius 
jfū Roy Wilkins, veikėjas ir 
kovotojas už lygias negrams 
teises, andai pasakė: Gold
waterio nominavimas yra pa
našus į Hitlerio iškilimą Vo 
kieti j oje.

Dabar visiems aišku, koks

Prezidentiniai rinkimai ir 
JAV unijų reikalavimai

Washingtonas. — Lap
kričio 3 dieną įvyks Jungti
nių Valstijų prezidento, vi
ceprezidento ir eilės valdi
ninkų rinkimai. Iki to laiko 
Demokratų ir Respubliko
nų partijos ves kampaniją 
už savo kandidatus.

Mūsų šalyje darbo unijos 
yra neskaitlingos, į jas yra 
organizuotų tik apie 20 
nuošimčiu darbininku, bet
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rinkimuose jos suvaidina 
rolę.

AFL-CO vadovybė Įteikė 
JAV Kongresui ir Balta
jam Namui reikalavimus, 
kurie sudaro 24 puslapių 
brošiūrą. Svarbiausi reika
lavimai yra:

(1) Nustatyti, kad mini
mumas algos vietoje $1.25 
būtų $2 per valandą ir su
trumpinti darbo savaitę 
nuo 40 iki 35 valandų.

(2) Už viršlaikius turi

GOLDWATERIS ŽADA 
“SUVALDYTI” KUBA
San Francisco, Calif. — 

Respublikonų partijos kan- 
didtas į JAV prezidentus B. 
Goldwateris sako, kad jei
gu jis bus išrinktas prezi
dentu, tai tuojau “suval- 
dys” Kubą. Jis mano, kad 
jis esąs tikrasis kapitaliz
mo išgelbėtojas.

IŠ VISO PASAULIO
Belgradas. — Numato

ma, kad po sureguliavimo 
Bulgarijos ir Graikijos di
plomatinių ir ekonominių 
santykių, tai Balkanų pu
siasalyje įvyks rimtų pakai
tų. Sakoma, kad po to Grai
kijos ir Turkijos, dviejų 
NATO narių, santykiai gali 
dar daugiau pablogėti.

Leopoldville. — Rytinėje 
dalyje partizanų jėgos su
tvirtėjo. Jie kovoja prieš 
reakcinę vyriausybę. Parti
zanų jėgos veikia Katango- 
je, Maniemoje ir kitose ry
tinėse provincijose.

Londonas.—Anglijos val
džia pareiškė, kad nepai
sant Jungtinių Valstijų 
protesto, anglai parduos 
Tarybų Sąjungai už $300,- 
000,000 mašinų ir industri
nių gaminių.

Respublikonų partijos tūzų, t. 
v. liberalų politinis susmuki
mas! Tie, kurie neva nesutiko 
su Goldwateriu,—ir Eisenho- 
weris, ir Scrantonas, ir Nik- 
sonas, ir Lodge, — neva ko 
voję prieš reakcinį sparną, 
kai tik pamatė, kad Goldwa
teris tikrai turi suvažiavime 
delegatų daugumą, padavė 
jam ranką ir pradėjo garbin
ti. Tiesa, kai kurių toks nu
silenkimas buvo tik “lip serv
ice,” bet ar ir tai pateisina
mas?!

Visi jie pradėjo pūsti į 
Goldwaterio dūdą, visi ' ima 
bliauti apie “komunizmo pa
vojų.” O tai yra pylimas van
dens ant reakcijos malūno! 

būti mokama du kartus di
desnė alga, vietoje, kaip da
bar moka algą ir pusę per 
valandą. •

(3) Išplėsti nedarbo ap- 
draudą mažose įmonėse ir 
mokėti 52 savaites per me
tus.

(4) Social Security pla
nas turi būti pagerintas, 
kad padengtų darbininkų 
lėšas ligoninėse.

(5) Išplėsti Walsh- Hear- 
ley įstatymą, kad priverstų 
visus fabrikantus mokėti 
dirbantiesiems - nustaty tą 
minimumo algą

(6) Atšaukti iš Taft- 
Hartley įstatymo “teisė 
dirbti” punktą, kuriuomi 
prisidengia fabrikantai lau
žymui streikų, ir atšaukti 
iš to įstatymo “laisvės kri
tikų” punktą, kuriuomi pri
sidengdami fabrikantai 
puola darbo unijas.

APSKUNDĖ TEISĖJA 
Už VAGYSTES

New Yorkas. — Apskun
dė šeimynų teismo teisėją 
Leonardą Probstą, kaltin
dami septyniais prasikalti-^ 
mais. Kaltina, kad jis pavo
gęs $25,000 bonusais, $57,- 
500 nusukęs nuo dviejų kli
entų ir atlikęs kitus prasi
kaltimus.

Kairas. — Libija reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos pasitrauktų iš karo or- 
laivyno Wheelus bazės. Tai 
viena iš didelių JAV karo 
orlaivyno bazių užsienyje, 
kurioje laikoma iki 10,000 
lakūnų.

Altottingas, Vakarų Vo
kietija. — Šio miestelio gy
ventojai pagerbė septynis 
žmones, kurie čia buvo na
cių gvardijos sušaudyti ka
ro pabaigoje, 1945 metais.

Karačis, Pakistanas. — 
Po didelio lietaus įvyko po
tvyniai. Padarė labai daug 
žalos, tūkstančiai žmonių 
liko benamiais.

Chicago. —Teisėjas R. B. 
Austin panaikino septynis 
kaltinimus prieš James 
Hoffą ir jo sandraugas iš 
28 kaltinimų.

Maskva. — TSRS suteikė 
Bulgarijai $185,000,000 pa
skolos metalo fabrikų sta
tybai.

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai gavo galingų prieš
lėktuvinių patrankų ir nu
šovė du JAV lėktuvus.

Maskva. — Išvyko namo 
Indonezijos Užsienio minis
tras Dr. Subandrijo.

Pekinas. —Kinija jau tu
ri 750,000,000 gyventojų.

Mūsų turistai Lietuvoje
(Telegrama)

VILNIUS, liepos 18 d.—Vakar lėktuvu atvyko gru
pė brangių svečių iš Jungtinių Valstijų — Lillian Ka
valiauskaitė, Valentina Neviskienė su dukrelėmis Di
ana ir Joyce, Rudolfas Baranikas ir Valys Bunkus.

Jų keliopė per Atlantą iki pat Vilniaus buvo sėk
minga. ' i *

Svečiai kartu su anksčiau atvykusia iš Čikagos tu
ristų grupe šiandien ir rytoj dalyvaus Vilniaus išvadavi
mo dvidešimtųjų metinių iškilmėse, vėliau aplankys Pa
langą ir kitas Lietuvos vietoves..

Jų viešnagė truks apie dvi savaites.
A.Vaivutskas

Harleme Įvyko 
aštrūs susikirtimai

New Yorkas. — Harleme, 
New Yorko miesto dalyje, 
kur gyvena apie pusę mili
jono negrų, įvyko aštrios 
riaušės. Jos prasidėjo lie
pos 18 dieną ir baigėsi tik
tai liepos 19 dienos vidur
naktį. Riaušės kilo dėl, to, 
kad prieš porą dienų polici- 

'ninkas nušovę 15 metų neg
rą berniuką James Powell. 
Žinia labai sujaudino Har
lemo gyventojus.

Negrų organizacijos. rei
kalavo areštuoti policinin
ką. Įvyko gatvėse mitingų. 
Jie buvo tvarkūs. Negrų 
masė numaršavo prie polici
jos stoties ant 123 St., iš 
kurios policininkas nušovė 
berniuką. Ten ir prasidėjo 
riaušės, kurios išsiplėtė per 
kelis kvartalus. Tūkstančiai 
negrų ir apie 500 policinin
kų į jas buvo įvelta.

Po riaušių virš 100 žmo
nių, jų tarpe apie 10 polici-

NEGRĖ MOTINA — 
LIŪDI SŪNAUS

Meadville, Miss. —Iš Mis
sissippi upės ištraukti dvie
jų negrų lavonai. Mazie 
Moore, 60 metų negrė mo
teris, mano, kad vienas yra 
jos sūnaus, kuris dingo per
eitąjį pavasarį.

Ji negali įsivaizduoti, kas 
galėjo jos sūnų, 20 metų 
amžiaus, kietai suraišiotą 
virvėmis ir vielomis įmesti 

>į upę. Ji sako: “Jis neturė
jo priešų nei baltųjų, nei ne
grų tarpe”.

JAV IR TSRS BENDRAI 
IŠDRUSKINS VANDENĮ
Washingtonas. — JAV ir 

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai skirtingais keliais 
išdruskina jūrinį vandenį. 
Dabar jie susitarė pasikeis
ti savo patyrimais ir bend
rai dirbti toje srityje. Pa
saulyje vis daugiau susida
ro stoka prėsko vandens, o 
jūrinio yra užtenkamai, tik 
reikia iš jo pašalinti drus
ką. ‘

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje po didelių lietų įvyko 
potvyniai. Liko apie 10,000 
žmonių be pastogės.

*  1 ! 1 1 » ■■ ■«■■■!—

Sofija. —Apie 50 afrikie- 
č i ų studentų akmenimis 
mėtė į Anglijos ambasados 
langus.

ninku, ligoninėse gavo pir
mąją pagalbą, tarp sužeis
tų 8 asmenys buvo sužeisti 
kulkomis. Policija sako, kad 
ji šaudė tik į orą, kad iš
sklaidyti minią, bet aštuo- 
niu žmonių sužeidimas ką 
kitą sako. Riaušės tęsėsi 
nėr kelias valandas.

Sekmdienio parytį, ant 
vieno namo stogo, buvo nu
šautas negras Jay Jenkins, 
41 metų amžiaus.

New Yorko miesto ma
joras Robertas Wagner is 
buvo Ispanijoje. Jis sku
ba parvykti. Laikinai jo 
pareigas einąs Paul Scre- 
vane ir miesto p o 1 i c i j o s 
viršininkas Michael Mur
phy kreipėsi į negrus ir vi
sus piliečius, raginant lai
kytis ramiai, nes riaušės 
neveda prie gero. Jis sako, 
kad berniuko nušovimas ir 
riaušių priežastis bus pilnai 
ištirta.

NACĖ GYVENA 
MASPETHE 

I .

New Yorkas. —Ant 72nd 
St., Maspethe, gyvena R. 
Ryan, tai vokietė Mermine 
Braunsteiner, buvusi mote
rų sargas Maidaneko Os
vencimo, Bergen Belseno ir 
Buchenwaldo koncentraci
jos stovyklose, kur hitleri
ninkai nukankino 1,500,000 
nekaltų žmonių.

“PRAVDA” ĮSPĖJA
Maskva. — Dienra štiš 

“Pravda” įspėja Jungtinių 
Valstijų imptrialistus, kad 
jie nežaistų su ugnimi Pie
tų Vietname. Laikraštis ra
šo, kad teorijos apie “mažą
jį karą” neišlaiko kritikos. 
“Pravda” rašo, kad JAV 
valdininkai ir militaristai 
turi žinoti, jog degtukas 
sukelia didelį gaisrą.

MANO, KAD NACIS 
BORMANNAS GYVAS

Bona. — Ir Vakarų Vo
kietijos teisingumo minis
terija mano, kad Hitlerio 
pavaduotojas Martin Bor- 
mannas yra gyvas. Karui 
pasibaigus buvo apžiūrėta 
vieta, kur neva buvo sude
ginti Bbrmanno palaikai, 
bet nerado jokių ženklų. 
Manoma, kad jis slapstosi 
po svetimu vardu Pietų 
Amerikoje.

500,000 žmonių dalyvavo 
Thorezo laidotuvėse

Dalyvavo visi keturi joParyžius. — Liepos 16 
dieną paskilbusiose Pere 
Lachaise kapinėse buvo pa
laidotas Prancūzijos Ko
munistų partijos vadas 
Maurice Thorezas. Diena 
buvo karšta, apie 90 laips
nių, bet liaudies vado kars
tą lydėjo apie dviejų mylių 
ilgio eisena. Gi šaligatviai 
buvo pilni tirštai susikim
šusių žmonių.

Šermenyse dalyvavo be
veik iš viso pasaulio komu
nistinių partijų vadai, nuo 
Tarybų Sąjungos partijos 
buvo Michailas Suslovas, 

j Dalyvavo liaudiškų respub
likų ambasadoriai. Thorezo 
karstas buvo uždengtas 
Prancūzijos ir Prancūzijos 
Komunistų partijos vėlia- 

i vomis, taipgi padėtas ant 
1 karsto jo parlamento nario 
garbės ženklas.

DAUGĖJA KRIMINALIAI 
PRASIKALTIMAI

Londonas. — 1963 metais 
Londone įvyko 229,000 kri- 
minalių prasikaltimų, kuo- 

i met 1962 metais ju tebuvo 
j tik 214,000.

New Yorko miesto polici
jos viršininkas sako, kad ir 
čionai kriminalių prasikal
timų 1963 m. buvo 159,100, 
tai yra, 11 proc. daugiau 
kaip 1962 metais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Tarp Italijos 

“La Scala” operos ir Tary
bų Sąjungos “Bolšoi” ope
ros įvyks platus bendradar
biavimas.

Tarybų Sąjungos opera 
prisius į Italiją 400 daini
ninkų ir šokėjų, o italų ope
ra tiek pat žmonių pasiųs į 
Tarybų Sąjungą.

New Yorkas. — Šimtai 
žmonių, daugumoje jauni
mas, pikietavo prieplaukoj, 
kur yra sustojęs JAV karo 
laivas “Biddle”, kurio įgulą 
sudaro septynių NATO val
stybių karininkai ir jūri
ninkai.

Toledo, Ohio. — Industri- 
alistas !Ed. Lamb’as sako, 
kad Tarybų Sąjunga žymiai 
padidins prekių išvežimą į 
užsienį.

Saigonas. —Pietų Viet
namo partizanų minos nu
vertė valdžios du militari- 
nius traukinius.

Londonas. — Liepos 27 d. 
Anglijos Užsienio renkalų 
ministras R. A. Butleris 
skris į Maskvą.

Liverpool, Anglija,-—Virš 
5,000 darbininkų buvo su
streikavo prieš Fordo Co.

Maskva. — Sulaukęs 76 
metų amžiaus mirė įžymus 
vertėjas iš kitų kalbų vei
kalų S. Maršakas. 

sūnūs, žmona, giminės, uni
jų ir organizacijų atstovai. 
Priešakyje karsto maršavo 
būrys mainierių savo pilno
je aprangoje, tuo pabrėž
dami, kad ir patsai Thore
zas buvo mainierys.

Ant kapinių apie valandą 
sakė kalbas M. Suslovas, 
Prancūzijos Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Waldekas Rochetas, 
Prancūzijos Darbo unijų 
konfederacijos generalinis 
sekretorius Benoitas Fra- 
chonis ir kiti. Per dvi va
landas palydovai žygiavo 
pro Thorezo karstą, atiduo
dami jam paskutinę pagar
ba, v

Belgradas. — Jugoslavija 
ir JAV pasikeitė* darbo spe
cialistais.

SENAT. KRITIKAVO 
UŽSIENIO PAGALBĄ
Washingtonas. —Senato

rius Wayne Morse, iš Ore
gono valstijos, kritikavo 
Jungtinių Valstijų paskyri
mą užsienio pagalbai 3,500 
milijonų dolerių.

Jis sakė, kad pagalba yra 
duodama ne tų šalių žmo
nių gyvenimo pagerinimui, 
bet JAV militariniais su
metimais.

New Delhi.— Dauguma 
Indijos komunistų reikalau
ja, kad Indija taikos keliu 
baigtų sienos nesusiprati
mus su Kinija. Jie sako, kad 
taika galima 1962 metų są
lygomis, kuriomis buvo 
baigti pasienio susirėmi
mai.

New Yorkas. — Negrų 
vadas Dr. Martin Luther 
Kingas pareiškė, kad negrų 
rasė kovos prieš B. Gold
waterio kandidatūrą į JAV 
prezidentus, nes jis yra ne 
tik negrų, bet visų demo
kratinių žmonių priešas.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai perkėlė 
kovas iš kalnų ir Mekongo 
upės sričių j lygumas. Tas 
rodo, kad jų jėgos sutvirtė
jo-

Pietų Vietnamo valdžios 
armija veika mažomis gru
pėmis. Per vieną savaitę 
jos armijos daliniai turėjo 
11,570 susirėmimų su parti
zanais.

Budapeštas. — 1962 me
tais Vengrijoje buvo išleis
ta virš 3,500 skirtingų kny
gų, kurių tiražas sudarė 40 
milijonų egzempliorių.

Karačis. — Speciali ko
misija jau atliko sienos pa
ženklinimus tarp Pakista
no ir Kinijos, Kašmyre, iš
ilgai 300 mylių.
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Liepos 21-oji
ŠIANDIEN, Liepos mėn. 21-oji, Lietuvai yra didžiu

lės reikšmės diena. 21-ąja yra pavadintos miestų gatvės; 
ši diena skaitoma didžiausių pergalių Lietuvos liau
džiai simboliu. Kodėl? Todėl, kad 1940 metų liepos 21- 
ąją susirinkęs Lietuvos Liaudies Seimas vienbalsiai pa
skelbė, kad Lietuva visiems laikams turi būti tarybinė 
socialistinė respublika, kad Liaudies seimas nutaria pra
šyti TSRS Aukščiausiosios Tarybos (parlamento), kad 
ji Lietuvą priimtų į Tarybų Sąjungos tautų sudėtį, į Ta
rybų Sąjungą.

Su ta diena Lietuvoje pasikeitė viskas “Kas buvo 
nieks, tas bus viskuo” išsipildė. Liaudis patapo savo 
šalies šeimininku. Lietuvių tauta tarė savo žodį, kad 
visa, kas buvo sena, kas ligi tol varžė ir žmogų že
mino, turi būti pašalinta, kad nauja aušra pradėjo Lie
tuvai brėkštis—socialistinė, o vėliau—komunistinė aušra.

Per tuos dvidešimt ketverius metus daug kas Lietu
voje įvyko baisaus, negero. Hitleriniai fašistai, žmo
nijos neprieteliai, 1941 metais pradėjo prieš Tarybų Są
jungą karą, Lietuvą okupavo ir ji buvo okupuota daugiau 
kaip trejus metus. Šiandien visatai—praeitis, baisi, tiesa. 
Svarbu, kad po visų nelaimių Lietuva atsistatė ir žy
giuoja pirmyn tokiais tempais, kokiais ji niekad pirmyn 
nežengė.

Lietuva, mūsų gimtoji žemė, įstojo į 25-uosius ta
rybinio gyvenimo metus.

Mes, o kartu su mumis vįsa pažangioji JAV lietuvių 
visuomenė, šiandien linki Lietuvai: gyvuok ir klestėk, 
mūsų gimtoji žeme!

Anastazas Miko j anas— 
Tarybų Sąjungos prezidentas

TSRS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA (parlamentas) 
išrinko Tarybų Sąjungos prezidentu Anastazą Miko j a- 
ną. Tai buvo padaryta po to, kai ligi šiol ėjęs prezidento 
pareigas Leonidas Brežnevas iš to posto pasitraukė, 
pereidamas dirbti į TSKP vadovybę.

Anastazas Mikojanas — 68 metų amžiaus, senas ko
munistas, ilgametis Tarybų Sąjungos vyriausybėje par
eigūnas, užėmęs svarbius postus, vienas Komunistų par
tijos vadovų. Jis, beje, nedidelės armėnų tautos sūnus, 
ir dabar bus pačios tvirčiausios socialistinės šalies pre
zidentas !

Pirmasis Tarybų Sąjungos prezidentas buvo Jako
vas Sverdlovas, miręs 1918 metais. Po to tas pareigas 
ėjo Michailas Kalininas, o po jo mirties—Nikolajus 
Šventikas; tuomet—K. Vorošilovas, o jam pasitraukus 
—Brežnevas.

Pranešimai iš Maskvos skelbia, kad Brežnevas ei
siąs svarbias pareigas Partijos Centro Komitete.

A. Gizenga išlaisvintas
Iš LEOPOLDVILIO, Kongo sostinės, pranešama, 

kad naujoji Kongo valdžia, vadovaujama Moisio Tshom- 
bės, išlaisvino iš kalėjimo Antoine Gizengą.

A. Gizenga kalėjime išbuvo apie pustrečių metų. 
Tai įžymus veikėjas, buvęs Lumumbos bendražygis; kai 
reakcionieriai Lumumbą nužudė, Gizenga organizavo 
liaudį kovai už laisvę. Jis kurį laiką buvo Stanleyvillio 
provincijos valdžios galva. Drąsus, ryžtingas kovotojas!

Kalėjo jis kaž kokioje saloje, izoliacijoje. Per ilgą 
laiką pasaulio pažangiečiai reikalavo Gizengą išlaisvinti. 
Nežinia, ar Gizenga išėjo fiziškai sveikas; buvo sakyta, 
kad reakcionieriai ryžtasi palaužti jo sveikatą, kad jis, 
išėjęs laisvėn, negalėtų liaudžiai vadovauti.

Neilgas jų džaugsmas
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ grįžo iš Tarybų Sąjungos 

Rumunijos respublikos delegacija, vadovaujama prem
jero L Maurerio. Ši delegacija Tarybų Sąjungoje išbuvo 
daugiau savaitę. Ji tarėsi su Tarybų Sąjungos vyriausy
be dėl prekybos, dėl kultūrinių ryšių tarp abiejų valsty
bių palaikymo, na, ir dėl Tarybų Sąjungos santykių su 
Kinija.

Jau kuris laikas, kai buržuazinė spauda džiugiai 
pranašavo, būk Rumunija atsimesianti nuo socialistinių 
šalių bloko, būk ji “eisianti su Vakarais.”

Bet po Rumunijos delegacijos vizito Tarybų Sąjun
goje, buržuazinės spaudos rašeivos jau pradeda kitaip 
kalbėti. Jau pradeda rašyti, kad visi nesusipratimai, jei 
tokių buvo, tarp Tarybų Sąjungos ir Rumunijos tapo iš
spręsti. Svarbiausia, pabrėžia toji spauda, kad šis Ru
munijos delegacijos vizitas Tarybų Sąjungoje buvęs la
bai vaisingas tų abiejų šalių abipusiško bendradarbiavi
mo atžvilgiu.

VILNIUS PAKILĘS 
GYVENTI IR KLESTĖTI

Mes rašėme apie Vilniaus 
išvadavimo dvidešimetines, 
esame rašę apie Lietuvos 
sostinės sunkią buitį karo 
ir pokario metais. Dabar 
paduosime skaitytojui pasi
sakymų apie dabartinį ir 
busimąjį Vilnių, kaip tai 
numato architektas Gedmi
nas Valiuškis. G. Valiuš- 
kis, beje, yra vyriausias 
Vilniaus miesto architektas, 
taigi jo žodis—svarus žo
dis.

Dvidešimtm etinės nuo 
Vilniaus išvadavimo sukak
ties proga “Tiesos” kores
pondentas pastatė G. Va- 
liuškiui eilę klausimų apie 
Vilniaus ateitį. Architek
to atsakymai įdomūs, tad 
lai ir mūsų laikraščio skai
tytojai su jais susipažįsta.

— Pokario metais, — pa
pasakojo “Tiesos” korespon
dentui Vilniaus vyriausias ar
chitektas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs statybininkas Gedemi- 
nas Valiuškis, — mūsų res
publikos sostinėje astatyta ar
ba naujai pastatyta apie 900 
tūkstančių kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Miesto gy
venamąjį fondą dabar sudaro 
du milijonai kvadratinių met' 
rų. Kas antras vilnietis da
bar gyvena naujame arba 
naujai rekonstruotame bute, 
turinčiame visus patogumus, 
karštą vandenį ir gamtines 
dujas.

Smarkiai išaugo Vilniaus pra
monė, iškilo naujos didžiulės 
gamyklos. Nemaža padaryta 
ir statant kultūros-švietimo pa
skirties pastatus. Vien naujų 
bendro lavinimo mokyklų pa
statyta 17. Jauniausiems vil
niečiams perduota apie 30 vai
kų darželių-lopšelių. Miestas 
pasipuošė naujais 5 kino teat
rais, pastatyti nauji stadionai, 
įrengti aikštynai, plaukimo 
baseinas ir kt.

— Papasakokite apie arti
miausios ateities Vilniaus sta
tybų perspektyvas.

—Naujų statybų yra kiek
viename miesto rajone. Ir ar
timiausiais metais nauji gyve
namieji namai augs Antakal
nyje, Raudonosios Armijos 
prospekto rajone. Netoli Vin
gio parko dar šiemet pradės 
kilti pirmieji Vilniaus “dan
goraižiai” — devynių aukštų 
gyvenamieji namai. Vėliau 
numatoma statyti ir dar di
desnius — keliolikos aukštų 
gyvenamuosius pastatus. Kar
tu statybininkai žengia ir į 
kitus darbo barus. Nauji gy
venamieji kvartalai išaugs de
šiniajame Neries krante, prie
šais Antakalnį ir Valakam
pius. Be abejo, sporto mėgė
jus nudžiugins naujieji sporto 
rūmai, kurie išaugs greta cent
rinio “Žalgirio” stadiono. Jų 
salė su 5,000 vietų žiūrovams 
bus universali, ir čia, be spor
tinių varžybų, bus galima 
rengti koncertus, susirinkimus 
ir kt. šio pastato projektas 
baigiamas paruošti, netrukus 
prasidės pati statyba. Kom
jaunimo gatvėje auga 1,000 
vietų universalus kino teatras. 
Nors jis dar statomas, bet jau 
gavo vardą — vadinsis “Lie
tuva.” Raudonosios Armijos 
prospekto rajone iškils 600 
vietų plačiaekraninis kino te
atras “Vingis.” Baigiamas 
projektas Valstybinio akade
minio operos ir baleto s teatro 
pastatui aikštėje tarp L. Gi
ros ir ■ A. Vienuolio gatvių. 
Šioje aikštėje numatoma sta
tyti dar žemėtvarkos institu
to rūmus.

—Spaudoje buVo rašyta 
apie naują Lazdynų gyvena
mąjį kvartalą. Ar šio kvar
talo projektas patvirtintas?

—Taip. Jaunų architektų 
J. Brėdiko ir V. Čekanausko 
projektas teigiamai įvertintas. 
Sekančiais metais Lazdynuose 
planuojama pradėti inžinieri
nį žemės paruošimą naujo 
kvartalo statybai. Projekto 
autoriams pavyko neblogai iš
spręsti gana sudėtingą užda
vinį. Lazdynų mikrorajonas, 
kuriame gyvens apie 35 tūks
tančiai žmonių, suplanuotas 
gerai išnaudojant gamtinę ap
linką, siekiant sudaryti kuo 
daugiau patogumų gyvento-

jams. Šiame mikrorajone iš
kils penkių, devynių ir šešioli
kos aukštų gyvenamieji na 
mai. Dviaukščiai bus tik vai
kų įstaigų, parduotuvių ir gy
ventojų aptarnavimo pastatai.

Lazdynai —- tik dalis naujų 
Vilniaus statybų. Sudarant 
perspektyvinį planą, buvo nu
tarta plėsti miestą šiaurės- 
■vakarų kryptimi, dešiniajame 
Neries krante, nuo Panerio 
tarybinio ūkio iki Baltupės 
gyvenvietės. Ilgainiui čia iš
augs ištisas naujas miestas. 
Šioje respublikos sostinės da
lyje gyvens apie 120 tūkstan
čių.

—Miesto centre gatvė® jau 
darosi ankstos ir transportui, 
ir pėstiesiems. Kas numato-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Filipinai pradeda 
atsipalaiduoti nuo 
Jungtinių Valstijų
Filipinų respublikos prezi

dentas Macapalagas bando 
vairuoti valstybės vairą 
nacionalizmo linkme. Tai 
pirmas šios jaunos valsty
bės, buvusios Jungtinių 
Valstijų kolonijos, prezi
dentas pastatė savo valsty
bės interesus aukščiau 
Jungtinių Valstijų kapitalo 
interesų. Dėl to Washing
tone reiškiamas Macapala- 
go politika nepasitenkini
mas.

Gegužės 21 d. Maniloje 
buvo suimtas dr. Jesus La
va, Hukbong Mapagpala- 
yang Bay an (parti z a n ų) 
vadovas, nelegalės Komu
nistų partijos veikėjas. Jei
gu jis būtų buvęs kiek 
pirmiau areštuotas, tai 
būtų buvęs nuteistas 
mirtimi. Bet dabar val
džios pareigūnai su juo ta
riasi, kaip gauti kairiųjų 
paramos valdiška j ai Libe
ralų partijai sekamuose 
rinkimuose. Svarstoma ap'e 
paskelbimą part i z a n a m s 
amnestijos.

Dr. Lava teigia, kad prez. 
Macapalagas yra palinkęs į 
pažangą, turįs “progresyvią 
orientaciją.” Jis stengiasi 
pravesti liaudžiai naudingų 
reformų programą, kuriai 
kelią pastoja reakcionie
riai, katalikų hierarchija ir 
JAV kapitalas. Preziden
tas stoja, kad Filipinų pra
monė pilnai atsipalaiduotų 
nuo Amerikos kapitalo ir 
tarnautų Filipinų žmonėms.

Parlamente taipgi at
mosfera pakrypo gero- 
jon pusėn. Ir ten kalbama

senojo Vilniaus kvartalus?
—Vilniaus centras artimiau

siais metais irgi smarkiai kei
sis. Tinkamiausiam projek
tui surasti buvo paskelbtas 
konkursas, kuriame dalyvavo 
Leningrado, Rygos, Minsko ir 
Vilniaus projektuotojai. Pa
siūlymų yra įdomių ir gana 
įvairių. Dabar žodis priklau
so konkurso vertinimo komi
sijai. Bet šį tą bendrais bruo
žais apie Vilniaus centro atei
tį jau galima pasakyti.

Centras kelsis ir į dešinį 
Neries krantą. Nauji pastatai 
iškils teritorijoje tarp Peda
goginio instituto, Ukmergės ir 
Dzeržinskio gatvių., Pirmieji 
pastatai čia išaugs sekančiais 
metais. Tai didžiulė 330 dar
bo vietų centrinė universalinė 
parduotuvė, du nauji moder
nūs viešbučiai. Pasikels ir pa
ti Ukmergės gatvė. Sporti
nių įrengimų kompleksas tarp 
Eidukevičiaus, Artilerijos ir 
naujosios Žalgirio gatvių su
darys savotišką centro tęsinį.

Senajame miesto centre irgi 
neliks žemaūgių namų. Per
tvarkoma K. Požėlos gatvė. Ja 
dar šiemet nauju maršrutu 
Dzeržinskio gate — Partizanų 
gatvės rajonas bus paleisti 
troleibusai. Vėliau krantinę 
numatoma pratęsti iki Žvėry
no tilto. Tai leis kiek suma
žinti transporto eismą ir cent
rine miesto magistrale — Le- apie partizanams amnesti 
nino prospektu. • ■ - • •

—Kokios naujoves įgyven
dintos atliekant statybų dar
bus?

—Naujovių apstu. Užtenka 
palyginti kelis pastatus, sto
vinčius vienoje gatvėje ir iš
augusius pokario metais. Kiek
vienas jų skiriasi. Ir ne tik 
išore. Siekiama statyti spar
čiau, sudaryti daugiau pato
gumų gyVentojams. Todėl to
bulinami projektai, ir naujie
ji pastatai geriau patenkina 
šiandien keliamus reikalavi
mus. Didelį vaidmenį, atku
riant, ir naujai išvystant Vil
nių, suvaidino industrinė sta
tyba iš stambių plokščių, ir 
ateityje ji bus plačiai naudo
jama. Projektuojant ir sta
tant naujus kvartalus, per
tvarkant senuosius, atsižvelgia
ma į naujus augančio miesto 
transporto reikalavimus, sie
kiama sudaryti kuo geresnes 
sąlygas ir darbo žmonių poil
siui. Todėl ir ateityje bus ple
čiamos žaliosios miesto zonos, 
sodinami medžiai, įrengiami 
skverai ir gėlynai.

Tūkstančiai vilniečių pasta
raisiais metais atšventė įkur
tuves naujuose butuose. To
kių įkurtuvių ateityje bus 
dar daugiau: TSKP Programa 
numato kiekvieną tarybinę 
šeimą aprūpinti atskiru gerai 
įrengtu butu. Architektai ir

• statybininkai stengsis, kad šis 
partijos nurodymas būtų įgy
vendintas kuo greičiau, kad

• senasis Vilnius tąptų .tikrai 
puikiu komunistinės ateities 
miestu.

Kongrese priimta progra
ma skelbia griežtą kovą im
perializmui, neokolonializ- 
mui ir Jungtinėms Valsti
joms pataikavimui. Nusi
tarta palikti Afrikos unijas 
nepriklausomas pasaulinei 
dešiniųjų unijų federacijai. 
Amerikinis kapitalas negali 
papirkti Afrikos darbo uni
jų vadovų, pareiškė kongre
so vadovas Tettegah, mark
sistinių polinkių veikėjas. 
“Afrika nėra Amerika,” 
kur doleriais pap e r k a m i 
unijų vadovai.

Afrikos unijos nusitarė 
padėti afrikiečiams, kurie 
dar tebeneša kolonializmo 
jungą. Visoks kolonializ
mas Afrikoje privalo būti 
visai sunaikintas.

Lydia Gibson Minor
Liepos 4 d. mirė Lydia 

Gibson Minor, ilgametė 
kovotoja už socializmą, už 
civilines liaudies teises.

Lydia buvo artistė piešė
ja. Pirmiau jos piešinius 
matydavome pažangiojoje 
spaudoje. Ji buvo organiza
torė artstų ir poetų grupės, 
kuri sukūrė garsųjį žurna
lą “The Masses.” Ji taipgi 
buvo poetė.

Ji buvo pasižymėjusio ko
munistų vadovo Robert Mi
nor žmona, visuomet kartu 
su juo dirbanti bendrą dar-

jos suteikimą'ir Komunis
tų partijos legalizavimą. 
Aukščiausiasis Teismas iš
teisino Darbininkų organi-į 
zacijų kongreso pirminiu-1 
ką Amado H e r n a n d ezą, 
kuriam pirmiau grėsė mir
ties bausmė už partizaninė
je kovoje dalyvavimą.

Prezidentiniai rinkimai 
įvyks 1965 metais. Nacio
nalistų partija, katalikų 
bažnyčia ir amerikinis ka
pitalas sudaro bendrą fron
tą kovai su Liberalų parti
ją. Prezidentas Macapaga- 
las stengiasi palaikyti Li
beralų partijos koaliciją su 
Lapiang Mangagawa (Dar
bo partija) ir kitomis kai
resnėmis organizacijomis. 
Priešrinkiminė kova jau 
prasidėjo. Pasirodo, kad 
jinai bus labai aštri. Ge
ruoju reakcionieriai ir ame
rikinis kapitalas nenori pa
siduoti.

Tai tokia dabar politinė 
padėtis Filipinų respubliko
je, kurią amerikinis kapita
las vienokiu ar kitokiu bū
du bando savo kontrolėje 
išlaikyti.

ĮVYKO JAUNUOLIŲ 
RIAUŠĖS

Redwood City, Calif. — 
Čionai įvyko tarp baltųjų ir 
negrų jaunuolių riaušės, 
kuriose dalyvavo apie 100. 
Virš 40 policininkų tik po 
valandos riaušes numalšino. 
Vienam jaunuoliui sulaužė 
kojas, kitas sumuštas yra 
ligoninėje.

Lpndonas. — Anglijos fa
šistai buvo užpuolę Kenijos 
premjerą Keniattą, kada jis 
atvyko į Londoną.

Afrikos darbo unijų kova 
prieš imperializmą

Afrikos Darbo Unijų Fe
de r a c i j a atlaikė antrąjį 
kongresą birželio mėn., Ma
li respublikos sostinėje Ba
mako. Dalyvavo virš šim
to delegatų iš 33 Afrikos 
valstybių.

Jeigu pirmajame kongre
se, įvykusiame 1961 m., dar 
nebuvo aiškaus nusistaty
mo, kas liečia Amerikos 
darbo unijų vadovybės po
litiką, kuri buvo kongresui 
peršama ir net finansuoja
ma, tai dabar šiame kon
grese griežtai pasisakyta 
atsiriboti nuo tokios žalin
gos politikos, palaikančios 
unijas imperializmo uode
goje.

bą liaudies labui. Ispanijos 
civilinio karo metu ji su sa
vo vyru buvo nuvykusi Is
panijon padėti kovotojams, 
prieš fašizmą. Robert MM 
nor mirė prieš keletą įme
tu.

Pastaraisiais k e 1 e r i a i s 
metais jos sveikata buvo 
pašlijusi, bet ji vis bandė 
kuo nors padėti, kad pažan
gioji amerikinė spauda ga
lėtų pasiekti platesnes ma
ses.

Graikijos posūkis kairėn
Liepos 5 dieną įvykusieji 

municipaliniai rinkimai pa
rodo, kad Graikijos žmonės 
ieško naujų kelių, vedančių

Demokratinio bendradar
biavimo bloko kandidatai 
laimėjo Graikijos didžiuo
siuose miestuose; jie užėmė 
pirmąją vietą.

Demokratinio bendradar
biavimo blokas įvertino 
šiuos rinkimus kaip bend
ros demokratinės jėgos lai
mėjimą prieš reakcinės de
šiniosios Nacionalistinės 
partijos politiką. Tai ženk
las, kuriuo turėtų vadovau
tis Graikijos vyriausybe, 
eidama “demokratijos at
kūrimo keliu.”

Dabartinė Graikijos vy
riausybė jau išlaisvino ne
mažai antifašistinių kali
nių. Reikalaujama, kad ji 
amnestuotų visus antifašis
tinius kalinius ir leistu 
liaudžiai naudotis plačiomis 
demokratinėmis teisėmisf

Prekybos rūmai Vilniuje
Kai žiūri pro langą iš 

Miestų statybos projektavi
mo instituto į dešinįjį Ne
ries krantą, kur dabar drie
kiasi dykvietė, nelengva 
įsivaizduoti, kad po kelerių 
metų čia bus vienas gra
žiausių Lietuvos sostinės 
kampelių. Modernių admi
nistracinių ir kultu r in ių- 
buitinių pastatų tarpe ypač 
išsiskiria nauja universali
nė parduotuvė — tikri pre
kybos rūmai.

Tuo tarpu šiuos rūmus 
galima matyti tik projektų 
brėžiniuose ir makete, kuri 
meniškai pagamino archi
tektai Zigmas Landsbergis, 
Vytas'Vielius ir Jonas Kriu
kelis. Jie sumaniai “įrašė” 
į sudėtingą kranto reljefą 
šį didžiulį pastatą, kuris 
prilygs 9 aukštų gyvenama
jam namui.

... Platus pėsčiųjų tiltas, 
nutiestas per Nerį Lenino 
aikštės rajone arti Moksli
ninkų namų, atves pirkėją 
prie puošnaus universalinės 
parduotuvės frontono, prie 
ištisinių sienų-vitrinų per 
visą fasadą. Ekskalatoriai 
pakels jį į keturias preky
bos sales, išves į plačią te
rasą su vasaros kavine ir 
grakščiais kioskais. Iš čia 
atsivers nuostabus kairiojo 
kranto vaizdas.

Pavaikščiokime kartu su 
architektu Zigmu Lands
bergiu po erdvias, šviesias 
būsimos Vilniaus centrinės 
universalinės parduotuvės 
sales, kur darbo vietų bus 
trigubai daugiau, negu da
bartinėje universalinėje 
parduotuvėje. Patenkame į 
pirmą aukštą. Čia nėra jo
kių puošnumo elementų. 
Skoningai išdėstytos pre
kės — pianinai, radijo im
tuvai, televizoriai, šaldytu
vai, skalbimo mašinos—pa
čios puošia interjerą. Čia 
pat, gretimame fligelyje, 
kavinė, kur pirkėjas gali 
užeiti pailsėti, užkąsti. ’

Sekančiame aukšte — di
delis trikotažo dirbinių,

avalynės pasirinkimas, tre
čiajame— galanterija. Pas
kutinioji — ketvirtoji pre
kybos salė siūlo plataus 
asortimento drabužius, 
skrybėles, kepures. Čia pat 
bus galima pasiūti vietoje 
sukirptą kostiumą, suknelę, 
paltą.

Paskutiniajame - penkta
jame aukšte bus tarnybin- 
nės patalpos.

Kiekviena prekybos salė 
turės savo sandėlius. Spe
ciali valgykla dienos m^tu 
aptarnaus prekystalio dar
buotojus, o vakare pavirs 
kavine parduotuvės lanky
tojams.

Antrasis pastato fasaads 
išeis į Ukmergės gatvę.^Iš 
čia pirkėjas pateks tiesiai 
į trečią prekybos salę, į te
rasą, iš kurios atsivers vaiz
das į upę. Kadangi rūmai 
bus pastatyti ant šlaito, į 
Ukmergės gatvę išeis tik 
trys parduotuvės aukštai. 
Norint iš čia patekti į pir
muosius aukštus, teks nusi
leisti laiptais žemyn.

Dar viena įdomi detalė. 
Prireiks daug vandens pa
stato vėsinimo įrengimams 
bei oro kondicionavimo 
įtaisams. Tam priešais 
frontoną bus įrengtas dirb
tinis baseinas. Tačiau tis 
skiriamas ne vien techni
niams tikslams. Baseinas 
papuoš įėjimą į prekybos 
rūmus.

Dabar architektai ir kon
struktoriai ruošia šios sta
tybos darbo brėžinius. Nau
ją universalinę parduotuvę 
numatyta pradėti statyti 
dar šiemet. Veikiančiosios 
universalinės parduotuvės 
pastate įsikurs “Vaikų pa
saulis.”

Maskva. — Aukščiausieji 
Taryba Tarybų Sąjun^bs 
prezidentu išrinko Anasta
zą Miko j aną. Buvęs TSRS 
prezidentas Leonidas Brež
nevas pilnai dirbs Komunis
tų partijos sekretoriate.
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Sveikinimai ALDLD 10 -tam 
suvažiavimui

P LLD 45 kp. iš St. Petersburg, Fla., sveikina:
“Gerbiami draugai ir draugės delegatai ir Centro 

komitetas. Sveikiname ALDLD suvažiavimo delegatus, 
linkime sėkmės apdairiai svarstyti ir pravesti nau
dingus organizacijai tarimus, kad LLD ilgai gyvuotų. 
Prie šio sveikinimo pridėjome tris šimtus dolerių žur
nalo ‘“Šviesos ir knygų leidimui.

St. Petersburg 45 kuopa paskiausiame savo susirin
kime plačiai svarstė organizacijos padėtį, narių retėji
mą, įplaukų mažėjimą. Jaučiame, kad prie dabartinio 
reikmenų brangumo nėra lengva leisti knygas ir žurna
lą “Šviesą”. Bet mūsų nuomonė yra, kad nekelti narinių 
duoklių, nes menkos mokestys yra ryšys palaikymui na
rių. Dar atsižvelgiame į tuos narius, kurie gauna mizer- 
nas pensijas, jiems užkrovus didesnes mokestis, vei
kiausiai kai kurie pasitrauktų iš organizacijos. Mes re
komenduojame, kad suvažiavimas patvarkytų knygas 

geisti rečiau ir mažesnes, bet žurnalą “Šviesą” leisti, 
kaip buvo leidžiamas.

LLD 45 kp. sekr. Julius J. Greblikas”
— 0 —

“LIAUDIES BALSO” SVEIKINIMAS 
LITERATŪROS D-JOS SUVAŽIAVIMUI

Didžiai gerbiami draugai ir draugės:
Varde savaitraščio “Liaudies balso” personalo ir 

skaitytojų, leiskite pasveikinti jus, mielieji draugai ir 
draugės delegatai ir delegatės bei svečiai, dalyvaujan
tieji ALDLD suvažiavime. Mes sveikiname jus ir linki
me geriausios sėkmės pravesti naudingus tarimus ir nu
statyti gaires tolimesnei kultūrinei veiklai dėl Šiaurinės 
Amerikos pažangiųjų lietuvių.

Taipgi prašome priimti mūsų nuoširdžiausią padė
kos žodį visiems ALDLD veikėjams, nariams ir pažan
gios spaudos budavotojams-vajininkams ir “Liaudies 
balso rėmėjams už per 32 metus teikiamą “Liaudies bal
sui” visokeriopą talką ir paramą. Be jūsų visokeriopų 
pastangų, vargu ar “Liaudies balsas” būtų galėjęs įsi
steigti ir jokiu būdu nebūtų galėjęs išsilaikyti per to
kį pulką metų. Jūsų motiniška ir tėviška globa, pa
galba ir visokeriopa gausi parama daug ir labai daug 
padėjo, padeda ir,tikimės, padės dar per eilę metų išsi
laikyti ne tik “Laisvei”, “Vilniai, bet ir kanadiečių 
“Liaudies balsui”.

Su draugiškiausiais sveikinimais ir geriausiais lin
kėjimais jums varde “Liaudies balso” personalo,

K. Kilikevičius

LLD 2 kuopa, So. Boston, Mass.................  $50.00
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y..................... 30.00

— 0 —
Scranton, Pa., nuo LLD 39 kuopos draugų:

' A. Galinauskas .....................  $5.00
Ig. Klevinskas ................................................... 5.00
K. Genys ............................................................ 4.00
P. Pėstininkas ................................    3.00
F. Mankauskas ................................................. 2.00
B. Tuškys .............................................. 2.00
L. ir M; Truikiai .................................. ................2.00
J. Liepa ............................................................ 1.00
P. Andrulienė ................................................... 1.00
LLD 75 kp., Miami, Fla...................................... 25.00
LLD 10 kp., Philadelphia, Pa..............................15.00
P. J. Martin, Wexford, Pa....................................7.75
Chas Vaichunas, Harrisburg, Ill.......................... 5.00
Ig. Liužinas, Binghamton, N. Y................. .’... 7.75
13 kp., Ozone park ...................................... . 10.00
M. Shulsky, Easton, Pa....................................... 5.00
L. Tilwick, Easton, Pa........................ 5.00
Stanley Petronis, Athol, Mass. ............................3.00
LLD 50 kp., Rochester, N. Y. ...........................10.00
Juozas ir Ona Staneliai, Short Hills, N. J. ... 10.00 
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y....................... 25.00
Kazlauskienė, So. Boston, prisiminimui '•

mylimo savo vyro jo mirties sukaktyje .... 10.00 
LLD 78 kp., Yucaipa, Calif..................     10.00
LLD 145 kp., Los Angelės, Calif........ ................ 10.00
S. F. Smith, Los Angeles, Calif............................ 5.00
J. A. EI. Bekampiai, Avalon, N. J.......................20.00
J. Vaicikauskai, Binghamton, N. Y..................... 5.00
Lietuvių Moterų Klubas, Hartford, Conn.......... 5.00
LLD 92 kp., Cicero, 1111......................................5.00
LLD 22 kp., Cleveland, Ohio ........................... 10.00
LLD 104 kp., Chicago, Ill.................................  10.00
Moterų Sąryšis, Mass. Valstijos.............. .. 10.00
LLD 19 kp, Chicago, Ill..................................... 10.00
Tarpt, moterų klubas, New Haven, Conn.........5.00
LLD 32 kp. New Haven, Conn............................ 5.00
Amelia Yuskevich, Stamford, Conn....................10.00
Anna Philipse, Stamford, Conn....................... 10.00
Anthony Lipčius, Eddystone, Pa....................... 5.00
Joseph Mažeika, Pittsburgh, Pa.........................10.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich..............5.00

— o —
LLD 7 kp. draugai, Springfield, Ill. 

Marė Eschuk .. ................................................ $2.00
Andrius Gutauskas .......................................... 2.00
Po $1: M. Kliknienė, M. Mitskienė, J. Kirsnitskas, 

I. Markelionis, ir J. Starkevičius. Po 50 c.: J. Luobikis, 
M. Janulienė ir S. Senkus.

Jaunyste šlovina Tėvynę
Dar niekada Vilnius ne- leivių kostiumais, gelsvais 

spaliukų rūbais, raudonaisbuvo toks jaunas, kaip to- 
rnis neužmirštamomis die- 

/nomis. Ir nenuostabu — per 
savaitę miestas pagausėjo 

124 tūkstančiais vaikų, jau
nuolių, merginų. Dalyvauti 
pirmoje respu b 1 i k i n ė j e 
moksleivių dainų šventėje į 
sostinę suvažiavo mokslei
vių daugiau, negu jų buvo 
visose buržuazinės Lietuvos 
gimnazijose.

Tai buvo patys balsin- 
giausieji dainininkai, šau
niausieji šokėjai, geriausie
ji muzikantai ir gimnastai 
iš ketvirtadalio milijono 
įvairių respublikos miestų 
bei rajonų moksleivių, ku
rie ruošėsi šiai didžiai jau
nystės šventei, skirtai artė
jančioms Tarybų Lietuvos 
25-osioms metinėms pažy
mėti. 217 chorų, 159 orkest
rai, 245 šokių kolektyvai, 
septynių sporto mokyklų 
gimnastai iškovojo keliala
pius į Vilnių...

IĮ- Šventės dalyviai užpildė, 
pilna to žodžio prasme, sos
tinę dainomis, džiugiu jau
nystės juoku, tūkstantbal- 
siu vaikišku klegesiu. Visas 
Vilnius — jo gatvės ir par
kai, aikštės ir stadionai, au
tobusai ir troleibusai pra
žydo įvairiaspalviais moks- 

šokėjai sužavėjo publiką ir svečius.

pionierių kaklaraiščiais.
Tačiau šeštadienio popie

tę miesto gatvės ištuštėjo. 
Visus paviliojo gražiausias 
Vilniuje Vingio parkas. 
Ten, jo baltoje tartum gul
bė estradoje ruošėsi pakelti 
į dangų sparnui jauna, ga
linga daina.

Ir štai ji—penkiolika- 
tūkstantbalsė suskambėjo. 
Spaliukai, pionieriai, kom
jaunuoliai daina iš širdies 
dėkojo Tėvynei už džiugią 
šiandieną, už didžių svajo
nių kupiną rytdieną. Švel
niai skambėjo pačių ma
žiausiųjų šventės dalyvių- 
spaliukų balseliai, kai jie 
dainavo V. Paltanavičiaus 
dainą “Tau, mano mamy
te”, tokią šviesią, kaip ir 
pats mūsų Tėvynės dangus. 
Tik po tokiu dangumi, kurį 
savo jaunajai kartai iško
vojo Didžiojo Spalio ir Di
džiojo Tėvynės karo žaizd
ruose komunistai, komjau
nuoliai, vyresnieji draugai, 
gali taip darniai ir pakiliai 
skambėti daina, gali moky
tis, dirbti, būti laiminga Le
nino anūkų karta. Už pir
mąją išmoktą raidę, už ži
nias jie pačius nuoširdžiau
sius jausmus išliejo V. Bu-

ALDLD kuopų ir pavienių sveikinimai-dovanos: LLD 133 kuopos draugų, Camden, N. J.
A. J. Pranaitis ...............................................  $6.00
Navalinskai, Atlantic City, ............................. 5.00
U. Gųžonienė, ................................................... 2.00
K. Bakšas ........................................................... 2.00
A.' Gailiūnas ..................................................... 2.00
S. Vaišvilienė ..................................................... 2.00
J. Baranauskas ................................................. 1.00

— o —
LAIKE LLD SUVAŽIAVIMO SVEIKINO

LLD 20 kp., Binghamton, N. Y........................$33.00
LLD, Montreal, Canada ............................... 25.00
LLD, Toronto, Canada ............................... 25.00
LLD 72 kp., Great Neck, N. Y............................ 25.00
LLD 11 kp., Worcester, Mass............................. 20.00
LLD 28 kp., Waterbury, Conn............................ 20.00
LLD 52 kp., Detroit, Mich................................ 15.00
LLD 87 kp., Pittsburgh, pa.................................15.00
LLD 79 kp., Roseland-Chicago, III......................10.00
Moterų Klubas, Brooklyn, N. Y....................... 10.00
LLD 153 kp., San Francisco, Calif..................... 10.00
LLD 198 kp., Oakland-San Leandro, Calif. ... 10.00 
LLD 1 kp., Brooklyn, N. Y.................................. 10.00
LLD 63 kp., Bridgeport, Conn.............................. 5.00
LLD 30 kp., Chester, Pa......................................5.00
LLD 15 apskritis, Cleveland, Ohio................  10.00
LLD 3-čia apskritis, Connecticut .................. 10.00
LLD 190 kp., Cleveland, Ohio............................10.00
J. ir A. Daukai, Detroit, Mich........................... 10.00
Ig. Bechis, Union, N. J...................................... 5.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa........................... 5.00
J. Šmitienė, Philadelphia, Pa............................. 3.50
Viso su sveikinimais priimta $1,005.50
Širdingai ačiū visiems sveikintojams. Visais ALDLD 

reikalais rašykite:
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417 

ALDLD centro sekr. Jonas Grybas

Pabaltijo tautų švente

drevičiaus dainoje “Bran
giems mokytojams”.

Lyg priesaiką komunis
tams vaikai taria V. Bau- 
milo dainos “Trys liepsne
lės” žodžius — padėką ir 
priesaiką tiems, kurie, ne
gailėdami net gyvybės, at
nešė šios dienos džiugią lai
mę ir šviesią saulę. Mokslei
viai papuošė revoliucinių 
kovų dalyvių krūtines gėlė
mis.

Ir štai suskamba pati my
limiausia vaikų daina “Te 
visad šviečia saule”, ir visa 
estrada suraibuliuoja tūks- 
tanciais mazy-cT-ų saulių. 
Vaikams, jaunystei reika
linga saulė, mėlynas dan
gūs, laimė. Apie tai dainoje 
kalba jų lūpos, tuo gyvena 
jų širdys, o rankos kelia 
mėlynus skritulius — žyd
riu dangaus reginiu suban
guoja estrada. Ir šią minu
tę kiekvieno šventės dalyvio 
širdis kartojo patį bran
giausią žodį Žemėje: Taika. 
Jai turi plakti širdys Žemė
je, jai turi skambėti patys 
gražiausieji posmai ir dai
nos visuose mūsų planetos 
kontinentuose.

Nepakarto j amo grožio 
gėlynu pavirto antrąją 
šventės dieną “Žalgirio” 
stadionas. Pražysti visomis 
vaivos juostos varsomis ža- 

' lią jo veją privertė 7 tūks-

tančiai šokėjų ir jaunųjų 
gimnastų.

Plojimų jūra nuvilnija 
virš miesto, kada aikštę 
užlieja patys mažieji, kada 
jie šauniai suka “Spaliukų 
ratuką”, šoka “Pupą”. 
Džiugias mintis suaugu
siems žiūrovams sukelia t
šių, šiandien “mažų pupe
lių”, o rytoj — mūsų atei
ties šeimininkų atliekamas 
šokis “Jaunieji kosmonau
tai”... Tartum didžiulė pio
nierių stovykla virsta sta
dionas, kai vidury lauko 
užsiliepsnoja pionieriškas 
laužas ir tūkstančiai jaunų
jų leniniečių aplink jį šoka 
lietuvių, baltarusių, latvių, 
estų šokius.

Nuostabiais raštais pada
bina aikštę gimnastas, tūk
stančiai šokėjų — vyresnių
jų klasių moksleivių.

Niekada dar Vilnius ne- 
nematė ir tokių pučiamųjų 
ir akordeonų orkestrų, kaip 
tą dieną.

Šventė artėjo prie pabai
gos. Ir staiga žiūrovams at
siveria milžiniškas, per visą 
aikštę nusidriekęs, visomis 
kostiumų spalvomis raibu
liuojantis užrašas: “Šlovė 
TSKP!” Jais, šiais žodžiais, 
Lietuvos moksleiviai išreiš
kė karštą savo meilę Tėvy
nei ir partijai, išreiškė savo 
didelę padėką už saulėtą, 
džiugią jaunystę.

Pirmoji respublikinė mok
sleivių dainų šventė pasi
baigė. Vilniečiai nuširdžiai 
išlydėjo namo jos dalyvius, 
kurie traukiniais, mašino
mis vėl pasklido po visą 
Lietuvą. Sėkmės jums, jau
nieji ateities kūrėjai, šauni 
jaunoji pamaina! Vilnius 
niekad neužmirš jūsų dai
nos, sušildytos jaunų, karš
tų širdžių šiluma!

V. Kedaitis
Z. Serapinas

Rostoke pastaraisiais me
tais susidarė gera tradicija: 
kiekvieną vasarą čia, pačia
me mieste, ir Rostoko apy
gardoje vyksta “Pabaltijo 
taikos savaitė.” Jos užda
vinys — suaktyvinti kovą, 
kurios tikslas — neleisti, 
kad Baltijoje vėl imtų pūsti 
niokojantys karo vėjai. Sa
vaitėje dalyvauja Pabaltijo 

■ šalių, Norvegijos ir Islandi
jos atstovai.

Dabar šių šalių vėliavos 
vėl plevėsuoja Rostoke ir 
kituose Rostoko apygardos 
miestuose. Visų Baltijos 
baseino valstybių, Norve
gijos ir Islandijos pasiunti
niai suvažiavo čia į tradi
cinę “Pabaltijo taikos sa
vaitę,” kuri šiemet vyksta 
nuo liepos 5 d. iki 12 d. Tai 
jau septintas Baltijos pa
krantėse gyvenančių tautų 
susitikimas. Kaip ir anks
tesniais metais, ji vyksta 
šūkiu: “Baltija turi tapti 
taikos jūra.” Dabartinė sa
vaitė įgyja ypatingą reikš
mę ryšium su taikos ir drau
gystės misija, kuriai Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
vadovas buvo nuvykęs į 
Skandinaviją. N. Chruščio
vo vizitas atkreipė tautų 
dėmesį į Šiaurės Europos 
rajoną ir parodė, kad pla
tieji visuomenės sluoksniai 
šiose šalyse karštai pritaria 
politikai, skatinančiai tai
kų sambūvį tarp valstybių, 
turinčių skirtingą socialinę 
santvarką.

Baltija turi tapti taikos 
ir ramybės zona — šį rei
kalavimą parėmė šalys, dar 
lyvaujančios savaitėje. Suo
mijoje tai atsispindėjo pre
zidento Kokoneno pateiktu 
planu sudaryti nebranduo
linę zoną, Švedijoje — Un- 
deno planu, Danijoje ir Nor
vegijoje—tuo, kad nesutin
kama dislokuoti atominį 
ginklą ir užsienio kariuo
menę savo teritorijoje, kad 
šios šalys atsisako dalyvau
ti daugiašalėse branduoli
nėse NATO pajėgose. Len
kija pateikė pasaulyje pla
čiai žinomą Rapackio planą. 
Šių metų gegužės mėnesį 
VDR Valstybės tarybos pir
mininkas V. Ulbrichtas nu
siuntė laišką VFR kancle
riui Erhardui, siūlydamas 
negaminti, nenaudoti ir ne
dislokuoti branduolinio 
ginklo. Ir jeigu Baltijos— 

tvirtos taikos zonos — sta
tusas dar nėra užregistruo
tas tarptautiniu susitarimu, 
tai dėl to visų pirma kalti 
valdantieji Bonos sluoks
niai, kurie brandina revan
šistinius planus, siekia gau
ti branduolinį NATO gink
lą.

Į Rostoko savaitę susi
rinko įvairių politinių pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės: 
Suomijos parlamentarai ir 
Hamburgo uostininkai, jau
ni norvegai ir švedų komer
santai, Lenkijos laivų sta- 
tyjai ir Danijos turistai. 
Tačiau jų tikslas bendras— 
pademonstruoti savo pasi
ryžimą kovoti už taikų ry
tojų. ..

Rostoke yra Tarybų Są
jungos delegacija, vadovau
jama TSRS Ministrų Tary
bos Valstybinio spaudos ko
miteto pirmininko P. Ro
manovo, ir Lenkijos dele
gacija, vadovaujama LLR 
kultūros ir meno ministro 
Tadeušo Galinskio.

Savaitės programa plati. 
Joje — forumai, pokalbiai, 
meno festivaliai, sporto var
žybos.

Viena iš centrinių savai
tės priemonių — Pabaltijo 
šalių, Norvegijos, Islandijos 
darbininkų konfere n c i j a, 
kuri dabar vyksta Rostoke. 
Jos šūkis: “Už neatomines 
zonas Šiaurinėje ir Centri
nėje Europoje, už Pabaltijo 
šalių, Norvegijos ir Islan
dijos profsąjungų savitar
pio supratimą ir bendra
darbiavimą!” Maždaug 750 
delegatų, atvykusių į kon
ferenciją, atstovauja pla
čiausioms savo šalių prof
sąjungų masėms. Antai, 
Suomijos atstovai, išrinkti 
profsąjungų susirinkimuo
se, reiškia konferencijoj be
veik 400 tūkstančių organi
zuotų šalies darbininkų va
lią. 80 tūkstančių Danijos 
profsąjungų narių nusiuntė 
į Rostoką maždaug 100 de
legatų. Konferencijoje vyks
ta didelis pokalbis apie dar
bo žmonių atsakomybę už 
taiką Šiaurinės ir Centrinės 
Europos rajone.

Į savo tradicinį forumą 
taip pat susirinko Pabalti
jo moterys. Jos labiausiai 
domisi moterų dalyvavimu 
kovoje už taiką ir tarptau-
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Kas buvo prieš 
100 mėty?

Spauda pranešė, jog Ode
soje pradės veikti privati 
chemijos laboratorija. “Iki 
šio laiko cheminės analinės 
ir bandymai, — rašė “Se
vernaja počta”, —neturėjo 
praktiško panaud o j i m o. 
Mes sėjome, kas papuolė, 
nežinodami mūsų dirvų su
dėties. Mes valgėme ir gė
rėme, nežinodami, kokios 
priemaišos, dažnai kenks
mingos, yra maisto ir vyno 
gaminiuose. Mes aprūpino
me gyventojus vandeniu, 
nežinodami, ar tas vanduo 
tinka gerti. Dabai’ ši labo
ratorija chemiškai išanali
zuos mūsų dirvas, minera- 
lūs ir maisto produktus. Tai 
labai svarbu, nes tik tada 
mes galėsime laisvai naudo
tis mūsų šalies turtais, kai 
žinosime jų cheminę sudė
ti.” v

•

“Vilenskij policeiskij lis- 
tok” pranešė, jog išsiųsti iš 
Vilniaus politiniai kaliniai 
katorgininkai E. Kozielo 
(1863 m. sukilimo dalyvis) 
ir K. Valickis pabėgo iš 
Maskvos.

Kovo 22 d. 4 vai. rytą, 
kaip buvo oficialiai praneš
ta, Vilniaus miesto turga
vietėje (kur dabar yra Le
nino aikštė), dalyvaujant 
gausiai miniai, buvo pakar
tas S. Peterburgo universi
teto kandidatas Konstanti
nas Kalinauskas, vienas 
1863 metų sukilimo vadovų.

Vilniuje statomas dujų 
fabrikas. Dujos bus gauna
mos iš akmens anglies, at
vežamos iš Niukastilio 
miesto Anglijoje per Kara
liaučių. Dujų rezervuaro 
diametras turės 50 pėdų. 
Gaminant dujas, bus gau
nama daug pašalinių pro
duktų — kalkių sieros. Pri
vati kompanija, gaminanti 
dujas, pardavinės kalkių 
sierą skyrium neaukšta kai
na.

•

Pirmąjį garinį malūną 
Vilniuje pastatė už Aušros 
vartų R. Tyzenhauze n a s 
1863 m. Antrasis — Neries 
pakrantėje, Lukiškių rajo
ne. 1864 m. pastatytas tre
čiasis garo malūnas, kuris 
turi du lokmobilius po 7 AJ 
(arklių jėgos) kiekvienas. 
Malūnas turi dvejas akme
nines girnas. Prie malūno 
veikia lentpiūvė. 

t ____  •

Kaip pranešė “Ruskij in
valid”, išrastas naujas apa
ratas, kuriuo galima nusta
tyti geležį ar plieną, esantį 
pasislėpusį kitame daikte, 
pavyzdžiui, medinėse dėžė
se, sienoje, žemėje ir kt. Šis 
aparatas ypač būsiąs reikš
mingas sukilėlių ginklų 
sandėliams surasti.

Havana. — Kubos mo
kyklose greta bendro moks
lo mokinius mokina ir dar
bų.

Washingtonas. — Sena
torius W. E. Magnusonas 
tvirtina, būk Tarybų Sąjun
ga dabar jau turi 1,124 mo
derninius prekybos laivus.

tinio įtempimo mažinimą, 
už tai, kad būtų vykdomi 
Maskvos Pasaulinio moterų 
kongreso nutarimai. Pirmą 
kartą pagal savaitės pro
gramą organizuojamas Pa
baltijo šalių valstiečių susi
tikimas.

K. Savinas
Rytų Vokietija



A. VAIVUTSKAS --------

Batu valytojo krikštas
Su savo draugu Andriukas anksti išė

jo iš namų, šiandien jis didžiojo San 
Paulo gatvėse pradės mokytis engraša
tės darbo. (Engrašatė—portugališkai— 
batų valytojas). Jokio kito darbo jis ne
galėjo susirasti. Liko neišmėginti tik
tai laikraščių pardavinėjimas ir batų va
lymas. Tačiau, norint tapti laikraščių 
pardavinėtoju, pirma reikėjo užkopti iki 
batų valytojo pakopos. Šito amato An
driuką mokyti apsiėmė gretimame rūsy
je gyvenantis brazilas Žeraldas, su ku
riuo jis artimai draugavo.

Ant pečių jie nešėsi juodai dažytas 
medines dėžutes su pado pavidalo stove- 
liais. Kiekvienoje dėžutėje buvo du še
pečiai, trijų spalvų tepalo skardinės, pa
ilgos flanelės atraižos, vandens buteliu
kas, senas dantų šepetukas rantams va
lyti, mentelė purvui nukrapštyti ir kiti 
smulkūs naudiniai įnagiai, pravartus 
šiam amatui.

Miestas jau kunkuliavo. Į darbus 
skubėjo pėstieji, bildėdami, žvangėdami 
lėkė tramvajai, šūkaliojo ir mikliai į au
tobusus bei tramvajus karstėsi mažyliai 
laikraščių pardavėjai. Jaunos tarnaitės 
laistė gėlynus aplink turtuolių namus, 
plovė šaligatvius, kurie nuo pirmųjų sau
lės spindulių žvilgėjo, tarsi sidabru ap
lieti. Dvelkė malonus rasotos žalumos 
aromatas.

Berniukai ėjo ilga Mookos gatve cen
tro link. Žeraldas tolydžio patyliukais 
šnekėjo, aiškino — mokė savo mokinį, 
kaip elgtis su klientu, kaip valyti, o 
svarbiausia, kaip užuosti atslenkan
tį pavojų ir laiku pasprukti. An
driukas, nė žodžio netardamas, atidžiai 
klausėsi Žeraldo, šio liesučio, nuplyšu
siais drabužėliais, baso, kaip ir jis, bron
zos spalvos veido, didelių akių brazilo. 
Jis buvo truputį aukštesnis ir metais 
kitais vyresnis už Andriuką.

— Taigi, tu susiradai klientą,— drau
giškai pasakojo Žeraldas, — jis uždeda 
koją ant dėžes. Tada tu išsiimi tiktai 
reikalingiausius daiktus ir juos susta- 
tai po ranka. Sakysim, batai šviesūs. 
Vadinasi, ant šaligatvio tu pasidedi še
petį, tepalą ir skudurą tiktai šviesiems 
batams.

— Kodėl? — nesuprato naujokas.
— Kvaileli! Ogi todėl, kad, pamatęs 

ateinantį grilą (Grila — svirplys. Taip 
pravardžiuojami San 'Paulo policinin
kai), galėtum per akimirką savo daikte
lius sugriebti ir, pasiėmęs dėžę, laiku 
pabėgti... Aišku ?

— O jei pavytų?
— Tada jau riestai. Atsidursi polici

jos nuovadoje, ten iš tavęs atims visus 
daiktus, prigrasins, į knygas tave įra
šys ir spirte išspirs lauk. Tai pirmą kar
tą. O kitą kartą iš tavęs ne tiktai vis
ką atims ir prilups, bet gali dar uždary
ti į vaikų namus.

“Senasis vilkas” berniukui negailėjo 
smulkiausių patarimų, nurodinėjo, kaip 
pažinti klientą — ar jis jaučia panieką 
batų valy tojui, ar jį užjaučia, ar pridės 
goržetos (arbatpinigių),ar nusuks.Žmo
gų, esą, iš daug ko galima pažinti: pri
ėjo klientas ir koją pastatė ant stovelio, 
o tu tuojau apžiūri, kokios medžiagos 
kelnės, ar jos sulaidytos aštriu kantu, 
ar batų raiščiai kruopščiai surišti, ko
kios odos batai ir ar seniai blizginti. Jei 
kelnės gražiai sulaidytos, raiščiai tvar
kingai sumegzti, bet batai seniai 
valyti, — žinok, kad turi reikalą su pi
nigingu, bet šykščiu žmogumi. Iš jo 
nieko gero nelauk, jis tau kibs į akis, 
reikalaus storiau tepti tepalo, reikia ar 
nereikia įžeidinės tave, ims keikti, kad 
sutepei jo rainuotas kojines, kad batuose 
kaip vaidrodyje neatsispindi jo snukis..;

— Su tokiais,— dėstė Žeraldas,— rei
kia sumaniai elgtis, dantis sukandus ty
lėti.

Kitokio būdo klientas, kurio kelnių 
galai kiek apspurę, raiščių mazgas ne 
visada tvarkingas, užkulniai kreivokai 
nunešioti. Tu blizgini jo batus, o jis, 
išsiskleidęs laikraštį, skaito, į tave vi
sai dėmesio nekreipia.

— Būk tikras,— pabrėžė Žeraldas, — 
toks klientas tau dvigubai atlygins, pa
siteiraus, kaip sekasi, atsisveikindamas 
palinkės geros kloties.

Jiedu priėjo gatvę kertantį Inglezos 
geležinkelį. Toliau eidami Mookos gat
ve, jie pavijo du tokius pat, kaip ir jie
du, engrešates. Vienas jų, stambokas, 
strazdanoto veido, plačianosis paauglys, 
ėmė kibti prie Andriuko:

— Ungareize! (Ungareizas — darkyta 
portugalų kalba: vengras. Šiuo žodžiu 
buvo vadinami svetimšaliai). Koks vel

nias tave į Braziliją atnešė? Ar kad 
mums striuka būtų su darbais, ką?

Ir, grėsmingai artindamasis prie jo, 
sušuko:

— Prapulk, kad čia tavo nė dvoko ne
liktų !

Andriukas išblyško, susigūžė. Žeral
das ryžtingai įsikišo:

—Liaukis! Jis joks ungarezas ,0 ma
no draugas!

—Aš lietuvis, — tyliai pasakė Andriu
kas. Bet niekas jo neišgirdo.

Tuo šis incidentas ir baigėsi. Neno
rom atlyžęs, žaižaruojančiomis akimis 
strazdanotasis su palydovu pasuko į de
šinę. Andriukas su savo užtarėju nuėjo 
tiesiai parko link.

Pamatęs kitapus gatvės užsižiopsoju
sį policininką, Žeraldas vėl aiškino:

— Jie taip pat ne visi vienodi. Saugi- 
kis policininkų su žvaigždėtais antpe
čiais, su pirštinėmis. Tokį iš tolo paste
bėjęs, skųsk, kiek kojos įkabina. Jei 
nesuskubsi, palik ant šaligatvio ir dėžę 
su šepečiais ir tepalais. O jei pamatysi 
eilinį polcininką, žinok, kad daugelis jų 
yra išėję iš paprastų žmonių, dėl akių 
tave pabaidys, bet nesigainios, nenu
skriaus. ..

Taip bešnekučiuodami, jiedu priėjo 
Doi Pedro II parką. Saulė jau buvo ge
rokai užkopusi aukštyn., . Rytmetį šis 
parkas atrodė nuostabiai gražus. Žmo-i 
gaus akis nebežino, .kuo labiau žavėtis:, 
sodriai žaliomis vejomis ar ryškių spal
vų rožynais, atogrąžų tulpėmis ar gau
siais orchidėjų gėlynais. Parke gausu 
įvairiausių medžių, dekoratyvinių krū^ 
mų. Iš jų savo nepaprastu grožiu išsi
skiria palmės. Braziliškoji palmė net 
ir neįžengiamoje šeivoje (selva — tropi
kų miškas,—-portugališkai) puikuojasi 
tarytum karalaitė: ji būtinai prasi
skverbia iš savo kaimynų aplinkos, auk
štai į saulę iškelia galvą ir kažkaip ste
buklingai atsigina nuo įžūliai ją puolan
čių vijoklių ir lianų. O koks čia margu
mas paukščių paukštelių! Tiesa, jie ta
vęs nepradžiugins čiulbesiu, jų paskir
tis, atrodo, yra kita: savo skaisčiomis 
spalvomis dar labiau paryškinti jau ir 
taip spalvingą atogrąžų gamtovaizdį.

Puošniomis parko alėjomis jau vaikš
čiojo žmonės. Vieni atėjo pakvėpuoti 
grynu oru, auklės prabangiuose vežimė
liuose vežiojo šeimininkų kūdikius, po
niutės atvyko pavedžioti savo kambari
nius kudlotus arba visai plikus šuny
čius. Čia pat Andriukas su Žeraldu ma
tė ir kitą reginį: ant suolų gedėjo suply
šusiais drabužiais, kiauriais batais, ap
šepę žmonės. Tai buvo bedarbiai — jau
ni ir vidutinio amžiaus vyrai. Kai ku
rie jų, matyt, nakvojo ant parko suolų. 
Alėjomis praslinko nemaža ir elgetau
jančių senelių, moterų su mažais vai
kais.

Pirmuosius klientus jiedu susirado šia
me parke. Žeraldas dirbo ir mokė šalia 
stovintį lietuviuką. Vėliau pabandė mo-

Naujai pastatyta “Lietkoopsąjungos” sa
natorija “žuvėdra” Palangoje jau priima 
pirmuosius poilsiautojus. Joje vienu metu 
gali poilsiauti ir gydytis 250 žmonių. Kiek
viename aukšte yra erdvūs fojė, biblioteka, 
200 vietų kino salė ir 90 metrų ilgio plokš
čias stogas, ant kurio galima priiminėti sau
lės vonias.

Nuotraukoje: Lietkoopsąjungos sanatorija 
“žuvėdi’a” Palangoje.

kiny s, Žeraldui akylai stebint jį. Se'kesi 
neblogai. Išslampinėję kone visą did
žiulį parką, jiedu nužygiavo šalutinė
mis miesto centro gatvėmis ir aikštė
mis. Netoliese Senojo turgaus laikraš
čių pardavėjai juodu įspėjo:

—Ei, vaikinai, nešdinkitės! Už poros 
kvartalų vyksta engrašačių gaudymai.

Vaikinai puolė į priešingą pusę.
— Matai, — pastebėjo Žeraldas,— tu

rime ir draugų, nors jų net nepažįsta
me.

— Aš niekaip nesuprantu, kodėl gi 
mus taip gaudo, ką mes blogo darom?— 
garsiai mąstė Andriukas.

— Nereikia didelio proto, kad supras
tum, — suraukęs kaktą, kalbėjo “senasis 
vilkas”. —• Kažkam mieste nepatinka 
mūsų basos kojos, mūsų skarmalai. Sa
ko, kad gatvių engrašatės — tai valko
tos, padaužos... Ak, rupūžės! Jie net 
nenori pagalvoti, kad mes ginamės nuo 
bado.

Jiedu ėjo pro prabangias krautuves, 
kurių vitrinose žvilgėjo šilkai, madingi 
kostiumai, brangi avalynė. Andriukas 
kone alpo, eidamas pro kvapias dešrų, 
sviesto, sūrio, vaisių parduotuves, cuk
raines. Skrandis imdavo nežmoniškai 
gurguliuoti, aimanuoti, burnoje tvenkė
si seilės.

Po vidurdienio Žeraldas pasiūlė nusi
pirkti po duonos bulkutę bei pustuzinį 
nupigintų, apipuvusių bananų ir užkąs
ti.

Rodėsi, kad diena baigsis be ypatingų 
nuotykių. Berniukai, suskaičiavę rei
sus (reisas — buvęs Brazilijos pinigo 
vienetas), net apsidžiaugė ir jau tarėsi 
keliauti namo.

Vienoje judrioje aikštėje prie jų su
stojo blizgantis žalsvas limuzinas. Iš jo 
išlipo žilstelėjusiais ūsiukais storulis su 
pilkšvu kostiumu. Kairėje rankoje jis 
laikė storą lazdą su vėžlio kaulo galvu
te. Ja jis parodė, kad reikia nuvalyti 
jam batus. Andriukas klusniai prišoko 
ir ėmė darbuotis. Storulis kažką niurz
gėjo, žvilgčiojo į laikrodį, nervinosi.

Raš^tof© padėjėjas
Dailidė sako: “Statau na-1 metus atspausdinau daug 

mą Pastatysiu”. Audėja: daug kūrinių. Beveik visuo- 
“Išausiu šilką”. Net gydy- se laikraščiuose ir žurna-
to jas tvirtina: “šį ligonį iš
gydysiu”. Bet sunku rašy
tojui, net ilgus metus sėdin
čiam prie romano ar poe
mos, pasakyti: “Ar sugebė
siu savo kūriniu sujaudinti 
skaitytoją? Ką jis pasa
kys?”... Bet štai pasirodė jo 
knyga. Arba literatas labai 
dažnai savo kūriniais rodo
si spaudoj. Jis tiesioginiai 
ar netiesioginiai jau išgirs
ta iš savo skaitytojų:

—Juk tai tikras rašyto
jas! Mus, paprastus žmo
nes, pavaizduoja. Poetiškai. 
Patoisškai. Jis mane, kaip 
saulė rytą, pažadino iš 
snaudulio: atskleidė plates
nį, gražesnį pasaulį. Dabar 
eisiu per gyvenimą ne vie
nas: padedamas mano ger
biamo rašytojo...

Kaip rašytojas įeina į sa
vo tautos, į'savo liaudies są
monę? Gal tuo, kad kriti
kai jį giria. Gal tuo, kad 
apie jį dažnai rašo? Ne. Jie 
įeina į skaitytojų sąmonę, 
skaitytojas susidomi juo, 
net rašytojo vardą įrašo į 
širdį, kai jis vienu ar kitu 
savo kūriniu sugeba tą 
skaitytoją paveikti, sujau
dinti, poetiškai nuteik t i. 
Šit buvau 7 metus dingęs už 
grotų. Per tą laiką Lietuvo
je nė eilutės neatspausdi
nau. Tik keli kūriniai pate
ko į “Laisvės” ir “Šviesos” 
žurnalo skiltis. Kartais po 
tais kūriniais pasirašyda
vau A. Badaičiu, kartais A. 
Liūniečiu... Tur būt, skaity
tojas pagalvodavo: tai du 
rašytojai. Tiesa, už grotų 
pąrašiau daugiau kūrinių. 
Bet jie dūlėjo juodraščiuo
se. O kūrinys, kol jis nepa
siekia skaitytojo ir kol tas 
skaitytojas to kūrinio ne
pripažįsta meniniu kūriniu, 
tai tas kūrinys lyg nėra ir 
gimęs... Bet šit sušvito lais
vė. Suspindo man literatū
rinė laimė: per vienerius

Andriukas įsispoksojo į kliento batus, 
šilkines raštuotas kojines. Tokios švel
nios odos batų kaip gyvas jis dar nema
tė. Kaip dailiai dantuoti jų rentai L. 
Užtepė gelsvo tepalo. Ėmė blizgėti kaip 
stiklas! -

Jis žvilgtelėjo į savo kojas. Jos buvo 
pajuodusios, subraižytos, pirštų galai 
nudaužyti. “Ak, kada gi aš dėvėsiu to
kius batus? — svajojo valytojas.— Kam 
čia būtinai tokius... Pradžiai pakaktų 
paprastų sandalų... Kad tik po miestą 
basas nevaikščiočiau...”

Berniukas viską pamiršo, aplink nie
ko nebematė, nebegirdėjo. Tik mikliai 
mėtė šeptį iš rankos į ranką, šveitė, bli
zgino. Staiga storulis pakėlė koją, vi
sas susverdėjo, jo veidas klaikiai persi
kreipė, ir, lazda rodydama^ savo koji
nę, sukriokė:

— Šunsnuki, ištepei!
Ir savo gražiu batu spyrė berniukui 

tiesiai į pasmakrę.
Berniukas aukštielninkas parkrito ant 

šaligatvio.
Storuliui toliau keiksnojant, iš kaž

kur išlindo ir artyn atskubėjo grilas. Iš
tikimasis Žeraldas šūktelėjo: “Bėkim, 
Andriuk!” —• ir tarsi tigras šoko ir dė
že smogė storuliui į pilvą. Tas aiktelė
jo ir atsirėmė į sieną.

Berniukas nespėjo nė atsistoti. Jam 
už šverkelio apykaklės jau stvėrė poli
cininkas. Bet tą akimirką įvyko neti
kėtas dalykas: berniukas išsinėrė iš 
švarkelio ir galvotrūkčiais spruko į pir- 
mąjį skersgatvį. Kur dingo Žeraldas? 
Berniukas jo nebematė. Dusdamas, pra
kaituodamas jis ilgai bėgo. Tur but, po
rą valandų.

Įsižiebė miesto žiburiai.
Ilgai jis klaidžiojo. Tik apie vidur

naktį grįžo alkanas, skaudančiomis ko
jomis, vienmarškinis, be reisų, kurie li
ko švarkelio kišenėje, be valytojo dėžu
tės. ..

(Apsakymo autorius A. Vaivutskas, 
kaip žinia, yra gyvenęs Brazilijoje. — 
Redakcija)

mone, Jūsų straipsnis tei
singas. Sutinku su Solženi
cyno ir kitų autorių kūrinių 
įvertinimu...” Neseniai pa- g 
teikiau spaudai ištrauką 
rašomos atsiminimų kny
gos. Vėl Simonovas mane 
nustebino savo jautrumu: 
“Man sunku spręsti, kaip 
apybra i ž a išversta. Bet 
apybraiža išryškina svar
biausia: žmogus, kuris ją 
parašė, buvo kare ir pažįs
ta karą”.

Literatas išleidžia puikią 
knygą, bet nelengva recen
zijoje atskleisti autoriaus 
tikslus. Aš gi tokių recenzi
jų atspausdinau apie 60. 
Dažnai tekdavo apie naują 
kūrinį pasisakyti pirmuoju. 
Nemalonu iškraipyti veika
lo prasmę, autoriaus 
mias mintis. Todėl nudžiu
gau, kad K. Korsakas para
šė:” Nuoširdžiai dėkoju už 
atsiųstąją “Kauno Tiesą” 
su savo recenzija apie ma
nąją “Literatūrų draugys
tę”. Recenziją perskaičiau 
su didžiausiu dėmesiu. 
grindiniai knygos bruožai 
atskleisti teisingai ir pasta
biai... Esu Pačiam nuošir
džiai dėkingas už šiltus 
vertinimo žodžius ir už 
knygos papuliarinimą skai
tančioje visuomenėje...” O 
akademiką — labai reiklų 
kritiką ne taip lengva su
jaudinti...

Už grotų sutikau taurius 
draugus. Ten susipažinau 
ir su J. Gareliu. Jis miįrė 

dėl ligos 1940 m. Prieš pat 
saulėtekį. Atsiminimų kny
goje nupiešiau jo portretą. 
Atspausdinau ištrauką. A. 
Venclova atsiliepė: “Paties 
atsiminimai apie Garelį pa
tiko — trumpai ir vaizdin
gai...” Toks rašytojo kūry
binis bendradarbiavimas ^u 
rašytoju jį praturtina, pa
deda praarti literatūroje 
lygesnę vagą. Jo gi kasdie
ninis ramstis — skaitytojas. 
Būdinga, kad skaitytojas 
sugeba ’ rašytoją įvertinti 
pagal jo paties talento dydį. 
Tuos rašytojus laiko įvai
raus masto, įvairaus sti^ 
liaus rašytojais. Kaip skai
tytojas supranta patosą? 
Vaizdingesnius saki n i u s, 
pakilesnį toną. Bet ir tokio 
stiliaus mėgėjui nelengva 
nuo pirmos ligi paskutinės 
eilutės rašyti taip vaizdin
gai. Įpina ir šaltesnį sajki- 
nį. O tatai skaitytojui 
mažiau patinka. Rašytojui 
padeda įdomesnę knygą pa
rašyti ir pats skaitytojas. 
Jis jo knygas skaito, kriti
kuoja ir gina jo talentą.

A. Liepsnoms

luose mirgėjo mano litera
tūriniai dalykai Knygų rū
mų metraštyje atžymėta: 
1940—1941 m. atspausdi
nau 45 apsakymus, apy
braižas ir literatūrinės kri
tikos straipsnius. Tuos da
lykus stengiausi ( rašyti pa- 
tosiškai. Bet ar pakanka 
rašytojui spausdinti? Ne. 
Reikia dar sugebėti sudo
minti savo raštais visuome
nę.

Prisimenu. Oriolo stepės. 
Apkasai. Netoli vokiečių 
kariuomenė. Vasara. Svie
diniais išarta žemė. Prie 
apkasų sutikau merginą. 
Jos šviesius plaukus vaini-

sisakė skaitytojai. Prabi
lau:

—Tai tobuliausia Sluckio 
knyga. Stilius patosiškas. 
Toks stilius man patinka. 
Autorius ryškiai pavaizda
vo pokarinio kaimo kovą. 
Neslepia jos sudėtingumo. 
Toj kovoj viršų ima taurūs 
žmonės. Kur tas Bielinskis, 
kuris geriausiai įvertintų 
raytojo kūrinį? — klausiau 
žiūrėdamas į salę. —Tas 
Bielinskis jūs.

Ir jutau, kad mano min
tys būsimiems muzikams 
patiko. Jautrieji skaityto
jai atsakė į mano žodžius il
gais plojimais. Gavau raš
telius. Moksleivė klausia: 
“Gerbiamas rašytojau, ką 
jūs dabar rašote ir kokie 
Jūsų ateities kūrybiniai 
planai?”. Vėl klausia: “Ko
kį kūrinį dabar ruošiate 
spaudai?”. Taigi, skaityto
jai padeda rašytojui plunk
sną nušveisti skaidriau, ne
gu noragą. Tie jaunuolių 
klausimai liudija švesius jų 
troškimus, kultūrą. Taip 
pat jie paprašė nurodyti 
kūrinius, kuriuose atskleis
tas “jaunimo sąmoningu
mas ir ideologinis subren
dimas”.

Atsakiaiu. Irgi nuošir
džiai pritarė. Žinoma, rašy
tojai savo kūrybiniais pa
žadais nesišvaisto. Dažniau
siai jie mėgsta šnekėti apie 
tokius veikalus^ kurie nuo 
vaizduotės padangės per
kelti į popierių — jau at
spausdinti. Romanas, poe
ma, kaip saulė, neužtekės 
per vieną rytą. Didesni kū
riniai gimsta kelerius me
tus...

Lietuvoje rašytojuose vy
rauja tradicija :apie rašyto
jo knygą išreikšti savo nuo
monę laišku. Tokius laiškus 
ir aš gaunu. Pasirodė mano 
literatūrinis pasisakymas 
rusiškai. K. Simonovas dėl 
jo rašė man: “Mano nuo-

—Jus pažįstu, — tarė Al
dona Paškevičiūtė, kurią 
tik pirmą kartą pamačiau.

—Niekad nebuvom susi
tikę, — nustebau.

Skaitydavau jūsų daly
kus. Rašote ppūtosišku sti
liumi. Patiko. Pati irgi ku
riu. Eiles..?—ir Aldona pa
rodė į sąsiuvinį, paslėptą 
planšetėje. Jos poeziją pa
gyrė net Salomėja Nėris.' 
Deja. Šią lakštutę nutildė 
priešo kulka... Taigi, skai
tytojai skatina menininką 
kurti lyriškai, patetiškai. 
Bet maža trokšti reikšti 
mintį tokiu stiliumi. Reikia, 
kad romanas, apybraiža 
nuo pradžios iki galo žibė
tų, kaip žvaigždėmis, lyriš
kais, vaizdingai sakiniais. 
Deja, sunku kūrinyje įžieb
ti daugiau patetiškų žibu
rių. Tenka kartais reikšti 
mintį be sparnuoto žodžio. 
Tokiu atveju esu nepaten
kintas.

Daug Lietuvos rašytojai 
pasimoko ir iš knygų apta
rimo. Šit Kauno muzikos 
mokykla. Jos moksleiviai 
paprašė, kad pasisakyčiau 
dėl Sluckio romano “Laip
tai į dangų”. Dukart pasi-
sakiaū. Gan įspūdingai pa- 4 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 21

Amerikos Smitai I
Panašiai, kaip pas mus 

Kazlauskas, Petrau s k a s, 
Lenkijoje — Kovalskis, taip 
JAV populiariausia pavar
dė yra Smitas. Neseųįjj 
JAV išėjo knyga, kur
rašoma apie žmones su šfb 
pavarde. Štai keletas įdo
mybių iš jos. Iš visų ameri
kiečių, dalyvavusių Antrą- 
jame pasauliniame kare, 
vien Džonų Smitų buvo 
apie is',000. Į kinofilmo 
“Amerikietis Džonas Smi
tas” premjerą visi Smito 
pavardės “savininkai” buvo 
įleidžiami nemokamai. Mu
ziką amerikiečių himnui su
kūrė Džonnas Smitas, žodį 
“telegrama” sugalvojo 
Erazmas Smitas. JAV kas
dien miršta 19 žmonių su 
pavarde Smitas.

Maskva. — “Pravda” iš
kritikavo A. Šteino veikalą, 
kuriame jis neteisingai per
stata 1921 metų sukilimą 
Kronštadte.

e



Lawrence, Mass.
Dar apie suvažiavimus

. LDS ir LLD suvažiavi
mai įvyko New Yorke, 
Henry Hudson viešbutyje. 
Aš vykau autobusi. Išvy
kau liepos 1 d. rytą. Buvo 
vėsus oras, patogus, nes au
tobuse palaikomas reikalin
gos šilumos oras. Į New 
Yorką atvykau apie 5 vai. 
popiet. Pasirodė, kad mies
te labai karšta, net 96 laips
niai.

Viešbutyje pirmiaus i a i 
susitikau LDS prezidentą 
Joną Gasiūną ir sekretorių 
Joną Siurbą. Besikalbant 
atvyko ir LLD CK sekreto
rius Jonas Grybas. Rinkosi 
ir daugiau delegatų į Lietu
sių Darbininkų Susivieniji
mo seimą.

Kitos dienos ryto 10 vai. 
LDS prezidentas J. Gasiū- 
nas atidarė seimą, paskir
damas reikalingas komisi
jas. Pirmininke buvo iš- 
ęnkta advokatė Masytė, o 
pagelbininku J. Kunca.

LDS Centro valdybos ra
portai buvo įdomūs, bet jie 
telpa spaudoje, tai apie 
juos netenka rašyti. Suva
žiavimas buvo tvarkus, de
legatai kalbėjo į temą.

Geras buvo seimas, geras 
ir banketas, kuriame daly
vavo apie 300 svečių. Susi
rinkusius pasveikino Vy
tautas Zinkevičius, TSRS 

^ambasados antrasis sekre
torius. Dainų programa bu
vo puiki.

Tame pačiame viešbuty
je liepos 4 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos su
važiavimas. Jį atidarė LLD 
CK pirmininkė K. Petrikie- 
nė. Apie draugijos per 49 
kietus nuveiktus dar bus 
kalbėjo Dr. A. Petriką.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas J. Mažukna, pa
gelbininku J. Kunca.

CK sekretoriaus J. Gry- 
,bo raportas buvo trumpas, 

7 brandus ir įdomus. Už 
“Šviesos” redakciją rapor
tą išdavė atsakomingasis 

Redaktorius Antanas Bim
ba.

Svarbus, tvarkus ir įdo
mus buvo mūsų kultūros ir 
apšvietos LLD suvažiavi
mas. Bet apie jį jau buvo 
spaudoje rašyta, tilpo ir jo 
rezoliucija, tai aš daug ir 
neberašau. Pasakysiu tiek: 
visi stengkimės suvažiavi
mo nutarimus įgyvendinti.

S. Penkauskas

Bridgeport, Conn.
• Tai ir vėl naujas kapas 
supiltas mūsų senosios kar
tos draugui, Juozui Butno- 
riui. Po trumpos ligos Juo
zas staiga, liepos 7 d., pasi
mirė.

Buvo narys LDS 74 kp., 
f>L 63 kp, taipgi “Laisvės” 

^skaitytojas. Pora metų at
gal mirė jo žmona Julia. 
Dabar gyveno prie poduk
ros šeimos. Buvo rimtas ir 
draugiškas su visais. Mylė
jo organizacijas ir spaudą. 
Gaila netekus svaraus na
rio mūsų judėjimui.

Liko podukros ir posūnio 
šeimos, 1 brolis čionai Ame
rikoj, kitas Latvijoj, taipgi 
daug draugų ir pažįstamų. 
Širdinga užuojauta visiems.

J. J. Mockaitis

Ką DARYTI!
Didži a j a m humanistui 

A'Pagyros žodžio kvailybei” 
^utoriui Erazmui Roterda
miečiui buvo prikaišiojama, 
kad jis nesilaikąs pasninko.

—Ką. daiyti!—jis aiškin
davosi. — Aš pats geras ka
talikas, bet mano skrandis 
—užsispyręs liuteronas.

Worcester, Mass.
Draugijų susirinnkimai 

ir svečiai
ALDLD 11 kp. susirinki

mas įvyko liepos 13 d. Jis 
buvo skaitlingas nariais ir 
svečiais iš tolimos Chica- 
gos. Mūsų kuopos delega
tės, dalyvavusios suvažiavi
muose, grįždamos namo 
parsivežė ir svečių: V. And
rulį ir Juliją ir Ig. Urmo
nus. Pastarasis daug metų 
atgal gyveno čionai.. Dabar 
turėjo progą atnaujinti 
pažintį su senais draugais, 
ypač su veikėjais Liet. Sū
nų ir dukterų pašalpinės 
draugijos, kurios ir dabar 
jis esąs nariu. Dalyvauda
mas draugijos susirinkime, 
paaukojo draugijai savo 
sirgimo pašalpą 50 dol. Sve
čiai apsistojo pas H. Žilins
kienę, kuri eidama į drau
gijų susirinkimus atsivedė 
ir svečius, supažindinti su 
mūsų veikimu.

Šiame susirinkime buvo 
išduoti raportai iš apskri
ties ir “Laisvės” piknikų. 
Mūsų miestas dalyvavo 
abiejuose piknikuose ir pri
sidėjo prie moterų stalo su 
maistu ir su dviem prizais, 
kurie davė 50 dol. pelno. 
Jaskevičius su bonka “Pa
langos” padarė $23.

Kuopų delegatės Sukac
kienė ir Žilinskienė išdavė 
raportus iš suvažiavimų, 
LDS ir ALDLD. Raporta
vo, kad abu suvažiavimai 
buvo skaitlingi delegatais ir 
geram ūpe užbaigė seimus.

Užbaigus susirinkimą bu
vo pakviesta svečiai pakal
bėti. Pirmas kalbėjo V. An
drulis apie šių dienų kovas 
už civiles teises ir civilių tei
sių bilių, kurį šiomis dieno
mis Kongresas išleido ir 
prezidentas savo parašu bi
lių padarė įstatymu.

Julija Urmonienė supa
žindino worcesterietes mo
teris su Chicagos moterų 
vikimu, ypač kas link penk
tadienių vakarienių, kurios 
vyksta jau daugiau kai dve
ji metai. Julija sakė, kad 
prie tų vakarienių daugiau
siai tos pačios draugės dir
ba ir nesiskundžia, kad pa
vargę. Ji sakė, kad Mildoje 
šeštadieniais ir sekmadie
niais įvyksta ir kiti paren
gimai, kur be draugių mo
terų pagalbos neapsieina. 
Kur draugiškumas yra, ten 
ir nepavargstame dirbda- 
damos.

Olympia Parko piknikų 
kalendorius

Rugp. 2 d. įvyks LDS 57 
kp. piknikas ar pietūs.

Rugp. 19 bus spaudos pik
nikas su dainų programa.
Olympia Parko Field Day

Rugs. 6 įvyks banketas- 
pietūs. Pradžia 1:30 pietų 
metu.

Ruks. 7 d. bus šokiai prie 
pagarsėjusio orkestro ir 
bus išduodamos dovanos su
moje 125 dol. j

..Jaskevičius

Ryžiais pragyvena 
dauguma žmonių

Pekinas. — Kinijos, Indi
jos ir visos pietryčių Azijos 
apie du bilijonai žmanių 
daugumoje maitinasi ry
žiais.

Burma, Tailandas/ Indo- 
kinai ir Malajų pusiasalis 
tiek pagamina ryžių, kad 
jų dar gali išvežti ir į kitas, 
šalis.

Kinijai, Indijai, Japoni
jai, Indonezijai, Korėjai ir 
filipinams savo ryžių nepa
kanka—reikia jų arba kito
kio maisto užsienyje dasi- 
pirkti.

/

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Lit eratūros 

Draugi j os šuva ž i a v i m ą 
sveikinome su $21. Aukojo: 
LLD 20 kuopa $5, J. ir A. 
Žemaičiai $3. Po $2 aukojo: 
P. ir K. Jozapaičiai, F. ir V. 
Milleriai, J. ir K. Vaice
kauskai ir Julija Grušelio- 
nis iš Pittstono.

Po $1 aukojo: J. K. Na- 
vąlinskienė, V. Kapičiaus- 
kienė, E. čekanauskiekienė, 
H. Vėžienė ir Nellie Stro- 
lienė

Aukas surinko A. Žemai
tienė, pagelbėjo J. K. Nava- 
linskienė. Ačiū visiems už 
aukas.

Lankėsi pas mus iš toli
mos Chicagos svečias, “Vil
nies” redaktorius Vincas 
Andrulis ir jo anūkė Bever
ly* i |

Iš LLD suvažiavimo grį
žo pasitenkinusios mūsų de
legatės A. Žemaitienė ir H. 
Žukienė. Sakė, kad suvažia
vimas buvo geras visais at
žvilgiais.

Žukienė papasakojo, kad 
jos sūnus Waite ris ir marti 
Mylda minėjo 34 metų ve
dybinio gyvenimo sukatį. 
Aš ir Antanas Navalinskas 
sveikiname Walterį ir Myl- 
dą, linkėdami dar daug mi
nėti sukakčių ir turėti lai
mių. Taipgi širdingai dėko
jam H. Žukienei, Walteriui, 
Myldai ir Helen Pine už 
vertingą dovaną, kurią žu
kienė parvežė.

Pranešame visiems drau
gams ir draugėms, kad mes, 
Antanas ir J. K. Navalins
kai, pakeitėme savo gyveni
mo vietą. Dabar mūsų adre
sas yra: 3 Wilson St., Bing
hamton, N. Y.

J. K. Navalinskienė I

Kodėl apaštalai raudoni?
Rafaeliui bebaigiant pa

veikslą “Apaštalai Petras ir 
Povilas”, pora kardinolų 
pastebėjo, kad jų veidai esą 
per rausvi.
- —Nieko nuostabaus, 

—atsakė Rafaelis, —šven
tieji apaštalai, matyt, rau
donuoja iš gėdos aname pa
saulyje, matydami, kad jų 
įkurtai bažnyčiai vadovau
ja tokie, kaip jūs.

BRIDGEPORT, CONN, 
z

Mirus V.

Juozui Butnoriui \ 
i

(Liepos-July 7, 1964)

nariui LDS 7 kuopos ir LLD 63 kuopos, reiškia
me širdingą užuojautą jo posūnio ir podukros 
šeimoms, taipgi broliui Amerikoj ir kitam Lat
vijoj.

Mr. & Mrs. R. Jocis 
Mr. & Mrs. J. Jacobš 
Mr. & Mrs. J. Joci^ 
Mr. & Mrs. A. Mureika 
Mr. & Mrs. F. Gresh . 
Mr. & J. Mockaitis 
Albinas Jocis

NEW HAVEN, CONN.

Liūdnas Prisiminimas 
Jonas Rudmin

Liepos 23 d. sukanka vieneri metai kai mirė 
mano mylimas gyveninio draugas Jonas Rud
min. Aš, jo žmona Eva, negaliu jo pamiršti. 
Rodos, vis matau jį ir girdžiu jį kalbant, bet taip 
nėra. Jonas išsibraukė iš gyvųjų tarpo ir pa
liko mane ir savo mylimą brolį Juozą liūdėti.

—Eva Rudmin, žmona
Juozas, brolis ir jo šeima.

Maskvoje atidaryta TSRS Liaudies ūkio pasiekimą pa
roda. Joje gausiai eksponuojama Tarybų Lietuvos pramo
nės produkcija. Ypač didelį populiarumą turi respublikoje 
pagamintos skaičiavimo mašinos, radiotechnikos ir lengvosios 
pramonės dirbiniai.

Nuotraukoje: paviljono “Skaičiavimo technika.“ Grup- 
pė Visasąjunginio medicininės informacijos mokslinio tyrimo 
instituto specialistų susipažįsta su lietuviškomis skaičiavimo 
mašinomis.

Partizanai Vilniuje
Išvargę, iškamuoti ilgų 

nemigos naktų giriose, mes 
labai džiaugsmingai suti
kome žinią, jog, sutriuški
nusi fašistus Baltarisijos 
teritorijoje, Tarybinė Ar
mija pergalingai įžengė į 
mūsų respublikos žemę ir 
artėja prie Vilniaus.

Buvo vasara. Alsinantys 
karščiai kamavo kovotojus, 
nors girioje ir buvo kiek 
vėsiau. Tačiau mes ne
kantravome. Pagaliau lie • 
pos septintąją iš Lietuvos 
partizaninio judėjimo cent
rinio štabo atėjo radijo te
legrama. Rašė draugas An
tanas Sniečkus. Jo įsaky
mas buvo nedelsiant stoti 
į mūšį už Vilniaus išvada
vimą. Gausios partizanų 
jėgos buvo pasiųstos į pa
galbą Tarybinei Armijai. 
Visi būriai išėjo iš miško 
ir susijungė su kariuome
nės daliniais. Tačiau tai 
buvo tik pradžia. Žvalgybi
ninkai, kurių grupėje teko 
būti ir man, gavo uždavinį 
ir toliau sekti priešą. Mes 
matėme jį apdaužytą, iš
krikusiomis gretomis, besi
traukiantį iš Baltarusijos 
žemės, atkandusį dantis, 
tačiau dar pajėgų ir grės
mingą. Vokiečiai skubiai

Mary Thompson 
M. Valatkienė 
Antanas Purvinis 
Juozas Skirka 
Alfonsas Švėgžda 
Jonas Savage 
Jonas Petrušaitis

grupavosi prie Vilniaus, 
stiprino įtvirtinimus, varė 
miesto ir aplinkinių kaimų 
gyventojus kasti apkasų, 
tranšėjų. Jomis buvo iš
raustos ir visos nuliokotos 
Lietuvos sostinės gatvės.

Žvalgybos būrys gerai ži
nojo Vilniaus apylinkes ir 
miesto pakraščius. Paste
bėjome, kad įsikūrusiame 
vokiečių aerodrome greta 
kovinių “Junkerių,” “Me~ 
seršmidtų” pristatyta fane
rinių lėktuvų maketų. Aiš
kūs buvo fašistų planai — 
suklaidinti tarybinius bom
barduoto jus. Mūsų, parti
zanų, žvalgai nedelsė. Tuoj 
pat pranešė į štabą, o pas
kui ir į kariuomenės dali
nius apie šias fašistų išmo
nes . Tarybiniai lakūnai da
bar buvo taiklūs.'..

Į patį Vilniaus miestą 
įsėlinome naktį—iš liepos 6 
į 7. Gatvėse ir namuose 
tarsi ungurių buvo prilindę 
fašistų. Įsikūrėme namų 
palėpėse. Grupelėje buvo
me keturiese — Stasys Ur- 
belionis, Borisas šeršinevs- 
kis, Stasys Babilčius ir aš. 
Netoliese degė namai, ir 
nakties tamsa buvo nuolat 
nušviečiama liepsnos plyks
telėjimų. ' Oras buvo tvan
kus, ir mes jautėmės tru
putį nejaukiai fašistų ap
gultame mieste.

Mūsų tikslas buvo stebė-
ti priešo veiksmus ir sek
ti jo ugnies taškus. Jau ėjo 
liepos aštuntoji. Mes apti
kome daug vokiečių kulko
svaidžių, įtvirtinimų ir apie 
tai signal i z a v o m e saviš
kiams.

Staiga mus pastebėjo fa
šistai. Jie ėmė iš kulkosvai
džių pilti tiesiai į mūsų 
slėptuvę. Mes gynėmės il
gai. Be miego, be poilsio— 
ištisas dvylika valandų. 
Paskui namai užsiplieskė it 
sausos degtukų dėžutės. Per 
ugnies liežuvius, suodini ir 
apdegę, vengdami ryškios 
liepsnos atšvaitų, traukėme 
gilyn į okupuotąjį miestą, 
valanda po valandos belau
kiantį išvadavimo, trokš
tantį laisvės ir ramybės...

Netoli tilto per geležin
kelį radome naują “jaukią” 
vietelę tolimesniam stebėji
mui. Ir žvalgai vėl tęsė ko
vinę užduotį, pranešinėjo, 
kas dedasi palei geležinke
lio liniją, kur slepiasi prie
šo įsitvirtinimo punktai ir 
t. t.

Pasinaudodami artilerijos 
salvėmis, o taip pat į puoli
mą prasiv e r ž u s i ų tankų 
atakomis mieste, mūsų gru
pelės partizanai ėmė trauk
tis atgal pas savo draugus. 
Penktą valandą ryto mums 
pavyko ištrūkti iš ugnies 
ir dūmų žiedo, o, grįžus į 
būrį, raportuoti apie sėk
mingai aliktą užduotį. Be

Afganistanas ir 
jo ateitis

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos suteikė Af
ganistano karalystei $7,- 
mui vieškelio nuo Irano sie- 
700,006 paskolos pravedi- 
nos į Heratą. Nuo 1949 m. 
JAV bus jau suteikę Af
ganistanui $250,000,000 pa
skolų. Per tą patį laiką Ta
rybų Sąjunga jam davė 

; $500,000,000 pagalbos.
. Afganistanas yra pietinis 
Tarybų Sąjungos kaimy
nas. Jis gerai sugyvena su 
TSRS, atsisakė įeiti į JAV 

i organizuotą militarinę są
jungą iš Turkijos, Irano ir 
Pakistano, bet JAV nenu
stojo vilties pakeisti jo nu
sistatymą.

Afganistanas užima 250,- 
000 kvadratinių mylių plo
tą ir turi 14,000,000 gyven-

■ tojų.

Aplankykite savo 
gimines Lietuvoje

Gordon Travel Service, 220 
So. State St., Chicago, ką tik 
paskelbė antrą šiais metais 
grupinę kelionę į Vilnių tiems, 
kas nori susitikti su savo gi
minaičiais Lietuvoje. Kelione 
prasidės iš Chicagos (arba 
New Yorko) rugsėjo 9 d., ir 
grupės nariai praleis ištisas 
aštuonias dienas Vilniuje su 
savo giminėmis, kurie ten at
vyks. •

H. E. Gordon, Gordon Tra
vel Service savininkas, asme
niškai lydėjęs grupę gegužės 
mėnesį į Vilnių, ką tik grįžo 
į Chicagą. Ta grupė buvo su
sidėjusi iš Chicagos, Milwau
kee, Clevelando, Miami ir 
Bostono lietuvių. Jie buvo sa
vo gausių giminių, atvykusių 
iš įvairių Lietuvos dalių, šiltai 
sutikti Vilniaus aerodrome.

Svečiai iš JAV buvo apsisto
ję moderniškame “Neringos“ 
hotelye ir nedelsdami puolė 
sveikintis su savo giminėmis. 
Nariai amerikiečių grupių, 
jeigu nebuvo kur išvykę su 

jsavo giminėmis, valgydavo 
gražiame “Dainavos“ restora
ne, esančiame visai netoli 
“Neringos“ ir žinomame me
ninėmis dekoracijomis ir pui
kiais valgiais.

Kiekvienam ekskursijos da
lyviui agentūros bus suteikta 
pagalba gaunant pasą ir ki
tus dokumentus. Vizos gau
namos per visai trumpą laiką. 
Net buvę Sovietų piliečiai ga
li prašyti ir gauti vizas be jo
kių formalumų.

Jei Jūs suinteresuoti įsijung
ti į rugsėjo 9 d. kelionę, tai 
rašykite Gordon Travel Serv- 
vice, 220 So. State St., Chica
go, arba skambinkite smul
kioms informacijoms gauti 
WEbster 9-6362.

(Skelb.)

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Direktorių Susirinkimas

Lietuvių Kooperatinės Spaudos 
Bendrovės direktoriai esate prašo
mi susirinkti posėdžiui šį pirma
dienį, liepos 27 d., "Laisvės’' salėje, 
7:30 vakaro. Sekretorius

(58-59)

ST. PETERSBURG, FLA.
Liepos (July) 25 d., šeštadienį, 

įvyks nepaprastas banketas, kurį 
rengia LLD 45 kuopos veiklioji pra
mogų komisija. Pietūs prasidės 12 
vai. Kadangi šis banketas yra ne
paprastas, tai bus patiekta labai 
geri pietūs, todėl, kurie mėgstate 
pavalgti gerų pietų ir linksmai lai
ką praleisti, visi esate kviečiami 
atsilankyti. Vieta visiems gerai ži
noma —• 314 15th Ave. So., St. 
Petersburge.

dengimo Komisija (57-58)

to, mes' atnešėme daug ži
nių apie fašistų pozicijų iš
sidėstymą, ugnies taškus bei 
kitas priešo susitelkimo vie
tas mieste, t ,. „

Prasidėjo Vilniaus štur
mas. Kartu su visa Tary
bine Armija įsijungėme į 
mūšius gatvėse.

Antanas Uždavinys
buvęs Adomo Mickevičiaus vardo 

partizanų būrio žvalgas

5 p.--Laisve (Liberty)-- Antrad., liepos (July) 21, 1964

PHILADELPHIA, 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 

exp. only. Full or 
Manayunk vicinity.

or lathe hand, 
part time. Day.

IV. 3-7312 by

appt. only.
(56-58)

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

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

(60)

MACHINIST. 3-A W & S turret 
lathes, 36’' vertical boring mill. 
Gear Cutter. Steady work, day 
shift, benefits. LAMONT GEAR 
CO., 4600 N. Fairhill St., Phila. 40, 
Pa. (215) GL. 5-1950. (57-59)

Auto body man, experienced only. 
Apply in person. Ben Salem Motors, 
2531 Street RD, Cornwells Heigths, 
Pa. Me 9-1581.

(57-59)

First Class
AUTOMOBILE BODY MAN 

Highest Wages Paid.
Call 885-1060 
or RA 8-1565

(56-59)

OPERATOR for auto, Brown & 
Sharp screw mach. Setup & 
operate. Gd. oppty. for experienced 
men. Both shifts, 7.30 A. M. - 4 P. 
M. - 12.30 1-609-662 - 6600, 627-4833 
anytime betw. 885 P. M.

(58-59)

BAKER, 1st class, exp in rolls, 
coffee cake, donuts etc. Nite, 
work, 6 nites a wk. Apply Spohrer’s 
Bakery, 600 McDade blvd. 6 blks 
from Darby. LE 2-9959.

(58-59)

SHIPBOTTOM-Ocean front 200 x • 
170 & 80x 100 with 6 apt units and 
10 room house,, 2 garages, ample 
room for more units or motel. High 
land—reasonable. * Reason for sale: 
sickness. Inq: George-^Porzuc, 16th 
St. & Ocean front, ShipiSootom, N. J.

(58-59)

Auto body man, experienced only. 
Apply in person. Bensalcm Motors, 
2531 Sstreet Rd, Cornwells Heights, 
Pa. ME 9-1581.

(58-60)

Help Wanted—Female

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

(56-58)

HOUSEKEEPER— 5 DAYS
General housework, plain cooking. 

Adult household.
Must be experienced, with refs.

Call MA 6-0394, evenings.
58-60»

HOUSĘWORK — 4 OR 5 DAYS
Sleep in. Own room & bath.

Small family.
Lake area of New Jersey.
Experience and references.

609-654-252.6
(58-59•

HOUSEWORK —PLAIN COOKING
Sleep in private room. All modern 
conveniences. Elkins Park. Top 
Salary. Experienced. References.

ME- 5-1590
(58-59)

ARAMINGO
Savings & Loan Association 

1900 E. Allegheny Ave. 
Phila. 84, Pa.

STATEMENT OF CONDITION 
AS OF JUNE 30, 1964 

Savings Accounts ....... $1,997,230.75
1st Mortgage Loans 1,931,921.27 
Reserve & Surplus ........ 179,576.86 

TOTAL ASSETS $2,238,906.28
JOHN C. MOST, Secretary

Greenwood, Miss. —Poli
cija puolė negrų demonsta- 
cija puolė negrų demon
straciją ir areštavo 106 
žmones.
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Pasižvalgius po Michigan© valstiją
Kiekviena iš 50 Jungtiniii 

Valstijų turi savo istoriją, 
ir kai kurios labai įdomios. 
Michigan valstija taipgi tu
ri savo istoriją, bet smulk
meniškai į ją nesigilinsiu. 
Tačiau šiemet, birželio mė
nesį, bevažinėjant po šią 
valstiją, buvau labai suža
vėtas jos gamtos grožiu, ir 
noriu pasidalinti tais vaiz
dais ir Įspūdžiais su ki
tais, kuriems neteko lanky
tis Michigane.

Kai žmogus paskęsti 
gyvenimo smulkmenų ban
gose, kartais atrodo, kam 
čia ir berašyti apie tokius 
dalykus, kaip gamtovaiz
džiai. Miškas pasilieka 
mišku, laukas lauku, medis 
medžiu, ir viena valstija 
mažai kuo skiriasi nuo ki
tos, žiūrint paviršutiniškai.

Tačiau kuomet žmogus 
pakeli galvą virš gyvenimo, 
pamatai platesnius gyveni
mo horizontus ir skaidresnę 
dangaus mėlynę. Atidžiau 
pažvelgus, akiratis prapla
tėja ir daug ko pamatai 
įdomaus, apie ką, rodos, 
verta šį tą ir parašyti.

Iš Miami, Fla., atvykom 
pas sūnų į Detroitą pradžio
je birželio mėnesio. Dabar 
jau ir liepos pradžia. Bu
vau užsukęs ir į Chicagą. 
Ten buvau trumpai ir nieko 
įdomesnio nemačiau, jei 
bent Illinois Rally for Civil 
Rights, apie kurį spaudoj 
buvo gana plačiai aprašy
ta. Viešint Detroite, teko 
ir plačiau pavažinėti po Mi
chigan valstiją ir pasi
džiaugti jos gamta.

Michigan valstijos plotas 
gal bus gerokai didesnis už 
Lietuvą. Jos klimatas, ypač 
šiaurinė dalis, kuri per
šoka vandenų sąsmaugą 
tarp Lake Huron ii- Lake 
Michigan, ir giliai šiaurės 
link įbrenda į Lake Supe
rior, irgi gali būti labai pa
našus Į Lietuvos klimatą. 
Jos pakrantes skalauja net 
keturi didžiuliai ežerai: 
Lake Superior, Lake Michi
gan, Lake Huron ir Lake E- 
rie. Tie ežerai labai dide
li. Juos galima pavadinti 
gėlo vandens jūromis. Iš 
penkių šiaurinės Amerikos 
didžiųjų ežerų tik vienas 
Lake Ontario nesiekia Mi
chigan valstijos. Mažesnių 
ežerų Michigan valstijoje 
randasi galybės. Jos pavir
šius lygus, kaip Lietuvos, 
išskiriant jos vakarinį 
krantą, palei Michigan eže
rą, kur matosi šen ir ten 
kalnelių; tačiau ir jie ne- 
aukštesni kaip pora trejetą 
šimtų pėdų. Didžiumoje 
Michigan valstijos gamta 
labai panaši į Lietuvos 
gamtą, todėl ir nenuostabu, 
kad čia daug lietuvių apsi
gyveno.

Michigan valstijos auto-' 
mobilių pramonė užplukdė 
ne tik Amerikos vieškelius, 
bet ir didžiumą kitų šalių 
Vieškelių automobiliais. Tos 
pramonės centras Detroite 
su milijonu gyventojų. Na, 
ir kiti pramonės miestai — 
kaip Grand Rapids, Ponti
ac, J^lint, Saginaw ir Mus
kegon — sudaro Michigan 
valstiją vieną iš pramonin- 
giausių Jungtinėse Valsti
jose.

Važinėjame
Liepos Ketvirtoji. Mano 

sūnus gavo net ir penkta
dienį laisvą. Kadangi Lie
pos Ketvirtoji buvo šešta
dienis, tai kompanija pa
skelbė ir penktadienį šven
te, tuo padarydama 3 die
nas švenčių. Sūnus sako: 
“Aš labai mėgstu lietuviš
ką sūrį, o jį daro Andrulis 
kur nors Michigane, netoli 

Ludington miestelio.” Bet 
Ludingtonas yra vakarinia
me Michigano krašte, ap;e 
300 mylių nuo Detroito. 
Kišti nosį į vieškelius Lie
pos Ketvirtąją buvo nejau
ku. Šiemet, rodos, 490 žmo- 
nių užmušta ir daug dau
giau sužeista automobilių 
susikūlimuose. Tačiau sū
nus Povilas — labai konser
vatyvus v a i r u o t o j as, ir 
penktadienio rytą mes lei
domės 96-tu keliu per Mus- 
kegoną L u d i n g t o n ą iki 
Fountain miestelio, nuo ku
rio tik nepilnai mylia iki 
Andrulio ūkio, kur jis daro 
lietuviškus sūrius. Jo sū
riai parduodami daugelyje 
lietuviškų kolonijų, net ir 
Miamyje jų gauname.

Bet apie sūrių gamyklą 
vėliau. Dabar pasižvalgy
kime pakelėmis ir pasigėrė
kime gamtiniu Michigano 
grožiu.

Suprantama, vairuoda
mas automobilį varnų pa
kelėmis neskaičiuosi, nes 
gali greit atsidurti pakelės 
grabėn arba apsivynioti 
apie telegrafo stulpą. Ta
čiau, kuomet mašiną vaira
vo sūnus, aš turėjau geres
nę progą daugiau pamaty
ti.

Iki miestelių Pontiac, Lan
sing ir Grand Rapids lau
kai ir miškai nesiskiria nuo 
Detroito apylinkių. Lau
kai lygūs, kur-nekur išva
goti upelių. Jie puošiasi 
mažais miškeliais ir sodų 
gojeliais, kurie mėly
nuoja ūkanoto horizonto 
tolyje. Pakelėje matyti daug 
didesnių ir mažesnių ūkių. 
Kai kurie gana dideli, su 
baltais gyvenviečių pasta
tais, raudonomis daržinė-
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mis ir pilkais kukurūzų si- 
lo'so kubilais, kyšančiais 
per medžių viršūnes, ku-, 
riuose skendi visa ūkio so
dyba.

Aplink ūkių pastatus ty
vuliuoja laukai javų, lyg 
jūra, švelnaus vėjelio kede
nami, lyg įvairiaspalvis kili
mas, kurį rūpestingoji šei
mininkė būtų numezgusi iš 
skoningai suderintų spalvo
tų kaspinų. Kukurūzų lau
kas tamsiai žalias; žiem
kenčių kviečių, kurie jau 
baigia pribręsti, spalvos 
auksiniai gelsvos; dobilynas 
šviesiai žalias; avižų Jaukai 
dar tik palšai žali, avižėlės, 
ką tik išplaukusios, linguo
ja savo galveles švelniam 
vėjeliui šiurenant.

Na, apie pietus privažia
vom jau ir Muskegono ir 
Ludingtono apylinkes. Čia 
gamtovaizdis jau pakitęs. 
Jau daugiau kalnelių. Tarp 
lapotų medžių jau daugiau 
ir daugiau pušelių įsimaišo. 
Šen ir ten matyti net ir 
aliejaus svirčių, kurios tin
giu ritmu, špyžinio rato kil
nojamos, pumpuoja tą rus
vą skystą j j auksą. Pama
tęs tas aliejų pumpuojamas 
svirtis nustebau. Nežino
jau, kad Michigano valsti 
joje yra aliejaus telkiniai.

Vyšnių seodai
Važiuojant nuo Luding

tono į Fountain miestelį, 
privažiuojam vyšnių sodus. 
Pirmiausia šalikelėje pama
tėm vyšnių kioską, kur dvi 
gražios raudonskruostės 
farmeriukės pardavinėja 
vyšnias. Kvorta vyšnių — 
50 centų. Nepigios. Bet jos 
tokios didelės, tamsiai rau
donos, ir pardavėjos tokios 
grakščios, kurių skruostai 
panašūs į vyšnių spalvą. 
Kaipgi tu čia žmogus ne
pirksi tų vyšnių! Aš, juo
kaudamas, sakau vienai 
mergaitei: “Nemaniau, 
kad jūsų valstijoje dar

išliko keletas vyšnelių.” Ji 
nusikvatojus atsakė: “You 
would be surprised!..”

Baigiant važiuoti iš Lu
dingtono apylinkės, ištisi 
laukai, kiek tik akis užma
to, raudonuoja .vyšnių so
dais. Tiek tie vyšnių mede
liai apkerę vyšniomis, kad 
nė lapų nematyti.

Mano sūnus pastebėjo, 
kad kiek tos mergaitės par
duoda vyšnių pakelėje; tai 
tik lašas vandens viedre. 
Tie laukai priklauso kom- 
panjioms, kurios tas vyš
nias konservuoja.

Pas Andruli v
Na, ir Fountain miestelis. 

Kurgi čia dabar surasti 
sūriadarį Andrulį?

Miesteliukas mažulytis. 
Gasolino stotelė, mažas 
bankas ir generalinė krau
tuvėlė kryžkelėje. Užeinu į 
krautuvėlę pasiklausti, kur 
Andrulis. Apie pustuzinis 
vyrų, susėdę ant tuščių 
druskos statinių, rūko pyp
kes. Tuo tarpu niekas nie
ko nei pirko, nei pardavė. 
Priėjau prie vieno su su
lamdyta kepure, kuri den
gė baltutėlius-žilus plaukus, 
ir klausiu, kur cheese-- 
maker Andrulis? Jis sako: 
“Ogi va čia, tuo keliuku į 
pietryčius pasuk į kairę, tai 
jo ūkio keliukas. Ten pa
matysi baltą gyvenamąjį 
namą tarp vaismedžių... ”

Taip ir buvo. Namas—ne 
palocius, bet gera ūkinin
ko gyvenvietė gražiame so
de. Sodas pilnas stirnų. 
Vėliau pamačiau, kad tos 
stirnos buvo tik iškamšos, 
dekoracija.

Sutinkam kieme darbinin
ką. “Sūrių meistras,” pa
maniau. Jis man rodo san
dėlį, kur sūrius parduoda. 
Aš jam sakau, kad norui 
matyti Andrulį — patį sū
rių karalių. Jis mane nu
veda į raštinę užpakalyje 
gyvenamojo namo. Na, ir 
Andrulis sėdi prie savo ra
šomojo stalo, apkrauto sū
rių užsakymais, sąskaito
mis ir lietuviškais laikraš
čiais.

—Sveiki, sveikučiai. Tai 
jūs, kuris darote tokius 
skanius sūrius?

—Tas pats, — jis man 
atsako.

Žmogus vidutinio ūgio, 
starkaus stuomens. Paau
siai jau gerokai pražilę. Jis 
atrodo tarp 50-60 metų. Aš 
iš jo akcento .negalėjau su
prasti, ar jis Lietuvoj gi
męs, ar Amerikoj.

—Kiek metų, kai jūs šia
me ūkyje gyvenate?

—Keturiasdešimt,—atsa
ko jis.

—Aš maniau, kad jūs di
pukas.

— O ne, — jis man sa
ko. — Esu gimęs ir augęs 
Chicago j.

Jis dabar jau karvių ne
belaiko. Sūriams dirbti 
pieną perka iš apylinkės 
ūkininkų. Laiko apie 13 
darbininkų. Nenoriu iš
duoti jo verslo paslapčių, 
jo nesiklausęs; tačiau jis 
išleidžia sūrių tūkstančiais 
svarų kasdien. Pagal ma
no nuožiūrą, daro gerą biz
nį, aprūpindamas lietuvius 
lietuviškais sūriais.

Dar važiuojant į Foun- 
tainą sakau sūnui, kad jei 
Andrulis dipukas, tai išgir
dęs mane lietuviškai kal
bant apsiverks ir prikraus 
mūsų mašiną pilną sūrių 
nemokamai. Sūnus sako: 
“Nebus tų baikų! Jis tau 
dar brangiau paskaičiuos”

Nusipirkau dešimtį sūrių. 
Jis jų nedavė mums vel
tui; tačiau jie mums tik pu
sę tiek tekainavo, kiek už 

juos mokame Miamyje. 
Juos reikia siųsti “special 
delivery.” O tai brangiai 
kainuoja.

Rašau apie Andrulį ne 
dėl to, kad reklamuoti jo 
biznį. Aš nesu jo pirmiau 
matęs ir mažiau jį pažįstu 
negu tą legendinį Adomą. 
Tačiau jis, gal sekdamas 
savo tėvelio pėdomis, įsipy
nė į Michigano valstijos 
ūkininkystės tinklą. Jis yra 
geru pavyzdžiu čia gimu
sioms ir augusiems, kurie 
sekdami tėvų pėdomis daro 
pragyvenimą.

Palikom Andrulį vėlyvą 
popietę. Beieškodami vieš
kelio 10-to, farmų keliais 
buvome truputį paklydę.

Grįžome atgal per Bay 
City, Saginaw ir Flint. Jau 
buvo 10 valanda vakaro, 
kai pasiekėme Detroitą. Tą 
dieną išvažiavome apie 600 
mylių. Ir grįžtant atgal ma
tėme puikių vaizdų — sielą 
gaivinantį gamtos grožį. 
Tačiau visko negi surašyti. 
Ir taip jau daug prirašiau.

Bevardis
Detroitas, 1964-VII-8

Iš laiškų
Gerb. “Laisvės” redakcija!

Į Jūsų “Laisvės” laikraš
tį tenka garbė rašyti pirmą 
kartą. Man teko didelė lai
mė šiais metais skaityti Jū
sų laikraštį “Laisvę.” Šį 
laikraštį man užprenumera
vo Kasperiūnas Jonas, gy
venantis Philadelphijoj. Su 
juo jau metai kaip susira
šinėjame. Noriu per laik- 

; raštį tarti jam nuoširdų 
ačiū.

Aš dirbu Krekenavos 
miestelio bibliotekoje, kur 
kasdien man i tenka susi
durti su dešimtimis žmonių. 
Jie irgi ypač mėgsta pa 
skaityti Jūsų laikraštį.

Galiu pasidžiaugti, kad 
pas mus beveik visi žmonės 
skaito knygas, laikraščius 
bei žurnalus. ' Mes stengia
mės per knygnešius, moki
nius, aptarnauti knygomis 
visus žmones, kurie gali 
skaityti, bet toliau gyvena 
nuo bibliotekos ir negali, 
tiksliau sakant, neturi sąly
gų, atsilankyti patys į bib
lioteką. Nepamirštame taip 
pat ir senukų. Jiems patys 
kiek leidžia laikas nuneša- 
me knygas, paskaitome laik
raštį. Smagu ir dirbti, kai 
jauti, kad esi reikalingas 
žmonėms. Todėl ir mūsų 
gyvenimas kasdien gerėja, 
gražėja, auga nauji miestai, 
fabrikai.

Ir dirbti yra puikiausios 
sąlygos. Atidirbame septy
nias valandas, paskui lais
vu laiku dalyvaujame me
no saviveikloje, lankome ki
ną, nemokamu transportu, 
ypač vasarą, važiuojame į 
ekskursijas po plačiąją ša
lį. Aš pati bedirbdama mo
kiausi ketverius metus ne
akivaizdiniu būdu ir įsigi
jau bibliotekininko specia
lybę. Darbas yra neleng
vas, bet man jis yra prie 
širdies. Todėl ir darbuojuo
si jau vienuolikti metai.

Belieka tiktai dar ener
gingiau dirbti, kad nebūtų 
veltui praleista nei viena 
minutė.

Lietuvos TSR
Panevėžio rajonas 
Krekenavos bibliotekos 

vedėja
Pakėnienė Emilija

New Yorkag. — Miesto 
namų patikrintojai per pir
mąjį 1964 metų pusmetį su
rado 184,000 namų prasi
kaltimų, tai beveik dvigu
bai, kaip jų buvo pereitais 
metais per tą patį laiką. 
Dirbo 200 namų tikrintojų. 
Visi namų savininkai gavo 
pašaukimus į teismą.

Mūšy turistai 
rašo iš kelionės

Liepos 15, 1964 
Brangūs Draugai—

Širdingi sveikinimai vi
siems nuo grupės į Lietuvą 
vykstančių draugų — iš Pa
ryžiaus. Pasiekėme šį pui
kų miestą šį rytą ir jau 
spėjome šiek tiek apsižval
gyti. Trys mūsų buvome 
nuvykę į Prancūzijos KP 
būstinės pastatus, kur pa
šarvotas To rėžas. Visas 
daugiaaukštis namas ap
dengtas didžiulėmis juodo
mis uždangomis, su didžiu
liais juodais kaspinais per
rištomis Prancūzijos ir rau
donomis vėliavomis. Gėlių 
vainikais užklotas visas ša
ligatvis.

Prisidėjome prie daugia
tūkstantinės minios, kuri 
tyliomis ėilėmis ėjo pr? 
karstą.

Rytoj anksti rytą skren
dame toliau į rytus, prieš 
tekančią saulę, į Tarybų 
šalį.

R. Baranikas
Paryžius

Sveiki!
Kokia karšta drėgmė!
Rytoj į Maskvą — vis ar

tyn, artyn T. Lietuvos.
Geriausių linkėjimų vi

siems! Lilija

SERGA
“Laisvėje” jau buvo pra

nešta, kad yra smarkiai su 
s;rgęs Juozas Zajankaus- 
kas (Joseph Zayan) ir ran
dasi Kings County ligoninė
je. Sekmadienį teko jį ap
lankyti. Sužinojome, kad 
ligonis bus pir m a d i e n į 
operuojamas. Taigi, kai • 
šiuos žodžius skaitysite, 
Juęzas jau bus po operaci
jos.

Kaip sunki toji operaci
ja? Sunku pasakyti. Gy
dytojai nustatė, kad ligonis 
turi sutrikimų šlapinimosi 
sistemoje. Iš karto buvęs 
inkstas sunegalėjęs, bet 
jiems pavykę jį pagydyti.. 
Juozas sakė, kad ši opera
cija jau būsianti net 17-oji.
Ir visos jos buvusios ne
menkos, bet po visų jam 
pavyko sveikatą pataisyti. 
Tad ir dabar linkime Juo
zui vėl greitai ir pilnai su- 
sveikti.

Pirmiau ligonis buvo 
Building A, Room 22, bet, 
sakė, po operacijos perkel
siu į kitą kambarį, tik ne
žinia, į kurį. Aišku, kad 
laikinai ligonis bus ant 
“critical list” ir bus galima 
lankyti bet kuriuo laiku.

Rep.

Liaudies Lenkijos 
šventė Niujorke

Sekmadienį, liepos 26 d., 
Woodstock viešbučio salėje, 
127 West 43rd St. (netoli 
Broadway), Manhatta n e, 
įvyks Lenkijos Liaudies 
Respublikos bičiulių sueiga. 
Čia bus atžymėtos dvide- 
šimtmetinės, kai Liaudies 
Lenkija įsikūrė.

Lenkijos ambasadorius 
Washingtone, Edward Dro- 
zniak, čia bus garbės sve
čias ir jis pasakys kalbą. 
Programa bus įdomi. Be 
kitko bus pademonstruotas 
spalvotas filmas, gamintas \ 
Lenkijoje. Po to bus priė
mimas.

Pradžia 3 v. popiet.
Lenkijos Liaudies Res

publikos bičiuliai kviečiami! 
dalyvauti. Rengėjai

Elm City, N, C. — Polici
ja sulaikė du asmenis,kurie 
bandė padegti negrų baž
nyčią. ' . ,

N. Y. automobilistų 
nuolatinės bėdos

mieštis su priemiesčiais ir 
artimais miestais turi 17,- 
000,000 gyventojų. Gyven
tojai turi milijonus auto
mobilių. Kiekvieną dieną į 
didmiestį dar iš kitur at
vyksta apie pusė milijono 
žmonių, dauguma automo
biliais.

Automobilių apdra ūdų 
kainos aukštos. Pastatyti 
juos nėra vietos. Važiuo
jant didžiausia kamšatis. 
Per metus įvyksta virš 80,- 
000 automobilių nelaimių.

Liepos pradžioje, tik Man- 
hattano dalyje, tarp 30th ir 
60th sts. buvo 160 įvairių 
gatvių taisymų, o visame 
mieste apie tūkstantis.

New Yorkas. — Interna
tional Business Machines 
Corp, per 3 mėnesius turė
jo $100,170,000 pelno.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų 
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
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

........................................................- ..........................................— ■ ’ —.............................—

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką j

«/0(?®C/06K’

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergove Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)

Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungoj*.

. 1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba”
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite: 'j

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

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., liepos (July) 21, 1964

New Yorkas. — Rugsėjo 
mėnesį baigiasi laivakrovių 
kontraktas su laivų kompa
nijomis. Darbininkų unija, 
kurioje yra 60,000 narįl, 
įteikė reikalavimus 145 lafo- 
vų kompanijoms.

SAKO, KAD KALTAS 
JAV KARININKAS

Berlynas. — Rytų Berly
ne vokiečių policininkas kir
to į veidą JAV karininkui. 
JAV protestuoja prieš įžei
dimą. Bet Vokietijos Demo
kratinės Respublikos val
džia sako, kad JAV kari
ninkas buvo kaltas. Jis vai
ruodamas automobilį nesi
skaitė su taisyklėmis, o ka
da policininkas jį sulaikė, 
tai jis bandė policininką 
parmušti automobiliumi. įr

Tokio. — Įvyko cheminė
je išdirbystėje gaisras. Jį 
gesinant 19 ugniagesių bu
vo užmušti ir 46 sužeista.




