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KRISLAI
S. Dariaus ir

. S. Girėno palaikai 
SuA religija
Kiti perša sen. Dodd 
Pablo Neruda

— Rašo R. Mizara —
Š. m. rugpiiūčio 10 d. Lie

tuvos žinių agentūra ELTA 
Kaune paskelbė tokią įdomią

J%ia Medicinos instituto rū
siuose surasti lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno palai
kai. Karo metajs, kilus pavo
jui, kad jų nesunaikintų vo
kiškieji fašistiniai okupantai, 
grupė tarybinių piliečių užmū
rijo juos rūsio nišoje.

Sudaryta medicinos eksper
tų komisija palaikų ekshuma
cijai.”

i

Gal būt medicinos ekspertai 
suras, ar šitie lietuvių lakū
nai - didvyriai nebuvo nacių 
našauti.

^Puikiai pasielgė Lietuvos 
piliečiai, paslėpdami didvyrių 
palaikus nuo hitlerinių žmog
ėdrų.

į

Angliško darbininkų laik
raščio “The Worker” bendra
darbis Jak StacheI rašo, kad 
Goldwateris pasigavo prezi
dentą Johnsoną į savo spąstus.

goldwateris, kaip žinia, jau 
seniai rėkė už tai, kad JAV 
bombonešiai mestų atomines 
bombas ant šiaurės Vietnamo. 
Na, ir JAV bombonešiai “ker
šijo” šiaurės Vietnamui bomb- 
bomis, tiesa, ne atominėmis.

Kitais žodžiais: prezidentas 
pildė savo oponento reikala
vimus. Kaip tas atsilieps lap
kričio mėnesio rinkimuose ? 
Tūli sako, jog tai eis Goldwa- 
t^rio naudai!

Respublikonų partijos kan
didatas šalies viceprezidento 
vietai E. William Miller andai 
garsiai pareiškė:

— Senatorius Goldwateris

f

politikieriai jau taip nusmu
ko politiškai, kad graibstosi 
už religinių gelbėjimosi plū- 
džių ?

Net ir Amerikinė Taryba už 
Judaizmą smerkia tokią Mil- 
lerio politiką, primindama, 
jog, girdi, Goldwateris nesąs 
žydas, o perkrikštas — priė
męs krikščionišką religiją.

Joks galvojąs žmogus, ei
damas prie urnos balsuoti, ne
privalo kreipti dėmesio į tai, 
kokios tas- ar kitas kandida
tas yra religijos ąr tautinės 
kilmės. Jis turi balsuoti už 
kandidato ir jo partijos pažiū
ras į visuomeninius klausimus. 
(|Jozldwaterio ir jo partijos pa
žiūros yra reakcinės, užkąri- 
nes!

O Demokratų partijos poli- 
tikieriukai pradėjo rėkti, kad, 
girdi, kondidatu viceprezi
dento vietai reikią statyti se
natorių Thomas J. Dodd.

Kuo gi senatorius Dodd pa
sižymėjo? Ogi tuo, kad jis— 
didelis socialistinių šalių prie
šas, ir kad jis pietiniams dik- 
sikratams būtų priimtinas.

Čikagos marijonų organas 
visu balsu suriko: “Nuošir
džiai remtina sen. Dodd kan
didatūra.”

Tai, ką remia marijonai, 
nes neremia! Sen. Doddo 

jMJJitika yra bloga politika 
A jrikos žmonių interesams.

Neseniai visos Lotynų Ame
rikos liaudis iškilmingai at
žymėjo 60 gimimo metines 
vieno šių dienų pasaulio žy
miausiųjų poetų—Pablo Neru
dose

Negrų išstojimai 
nuolatos kartojasi

bonkomis ir bonkomis su 
gazolinu. Patersone gyvena 
apie 25;000 negrų. Daugu
ma jų gyvena lūšnose.

Panaši padėtis įvyko ir 
Elizabethe, kur išstojime 
dalyvavo apie 700 negrų. 

Viename ir antrame mies
te buvo sužeistų. Per abu 
miestus policija areštavo 
virš 50 negrų, daugumoje 
jaunuolių.

Newarkas. — Miesto ma
joras H. J. Addonizio pra
neša, kad jis kreipėsi į 
JAV federalinę vyriausybę, 
prašydamas pinigų kovai 
prieš vargą ir skurdą. Ypa
tingai blogoje padėtyje yra 
140,000 šio miesto negrų 
gyventojų.

Atlanta. — Numatoma, 
kad šiemet prezidentiniuose 
balsavimuose Georgia vals
tijoje dalyvaus apie 250,000 
negrų. Jie stoja už demo
kratų partijos kandidatą.

Paterson, N. J.—Po Jack- 
sonvillės, New Yorko, Jer
sey City ir Rochesterio ne
grų masinių išstojimų, jie 
įvyko Patersone ir Eliza- 
bethe, New Jersey valstijo
je. !

Patersone jie kartojosi 
per tris vakarus. Patersone 
ir Elizabethe, kaip ir kitur, 
jų priežastimi buvo negrų 
rasės diskriminacija, var
gas ir skurdas. Policija 
bando perstatyti, kad 
“siautėjo gaujos, chuliganų 
ir plėšikų”, bet net “The 
New York Timeso” kores
pondentas Fredas Po w- 
ledge rašo, kad negrų eise
na buvo rami, sustojo prie 
gatvės ir ramiai praleido 
važiuojančių automobil i ų 
srautą, kas patvirtina, kad 
negrų eisena buvo tvarkin
ga. Kada policininkai pa
vartojo buožes ir gazų 
bombas, tai tada negrai at
sakė akmenimis, plytomis,

SIŪLO MASINIAI
APSIKEISTI TURISTAIS

AmerikiečiaiMaskva/..
M. J. Gordonas ir S. D. Ja
mes siūlo, kad Jungtinių 
Valstijų laivai atgabentų į 
Tarybų Sąjungą apie 1,000 
turistų, o Tarybų Sąjungos 
laivai apie tiek TSRS turis
tų j JAV prieplaukas. Lai
vai stovėtų prieplaukose ir 
būtų turistams vietoje vieš
bučių. TSRS pasiūlymą ap
svarstys.

Canbera. — Australijos 
premjeras R. Menzies at
metė JAV pasiūlymą, kad 
neparduotų kviečių Kinijai, 
o juos parduotų Indijai.

IŠ VISO PASAULIO
Tokio.—Sakoma, kad Ki

nija laiko didelius militari- 
nius manevrus. Šiaurės 
Vietnamo Respublikos pa
sienyje.

Lasaka. — šiaurės Ro- 
dezijoje, Afrikoje, tarp tau
tinių grupių susirėmime 
buvo užmušta 150 žmonių.

pasirašy-
Šiuo var- 
žinomas

Pablo Neruda — čilietis. Jis 
gimė 1904 m. liepos 12 d. 
Jo tėvas buvo geležinkelietis. 
Tikrasis poeto vardas: Ricar
do Elicier Neftali Reyes Ba- 
soalto. Jis pradėjo eilėraščius 
kurti būdamas dvylikos metų 
amžiaus, ir po jais 
davo Pablo Neruda, 
du poetas šiandien 
plačiajame pasauly.

Pablo Neruda—liaudies sū
nus, liaudžiai jis ir dirba. Per 
kurį laiką jis tarnavo Čilės 
diplomatijoje, vėliau buvo iš
rinktas tos šalies senatorium. 
Kai kadaise užgriuvo Čilę bai
sios reakcijos banga, poetas 
buvo iš ten pasišalinęs. Plačiai 
keliavo. Ir vis kūrė, rašė ir 
veikė kartų su liaudimi.

Šiuo metu poetas darbuo
jasi už išrinkimą šalies prezi
dentu d-ro Salvadoro Allendė. 
Rinkimai įvyks š. m. rugsėjo 
mėnesio 4 d.

Turkijos puolimai 
nepasieks tikslo

Nikosia. —Kipro respub
likos prezidentas arkivys
kupas Makarios sako, kad 
Turkijos lėktuvų užpuoli
mai neprivers respublikos 
gyventojus pasiduoti.

Laikinai pertraukti grai
kų ir turkų susirėmimai, 
bet abidvi pusės koncent
ruoja jėgas į strategines 
pozicijas.

Ankara. —Turkijos prem
jeras I. Inonu pasiuntė sa
vo planą Graikijai, kaip su
tvarkyti Kipro respublikos 
reikalus.

Maskva. —Valentina Te- 
reškova baigė aukštesnio 
mokslo aviacijos mokyklą. 
1963 metų birželio 16—19 
dienomis, per 71 valandą ji, 
pirmoji pasaulyje moteris, 
oro laivu “Vostok-VI” 48 
kartus apskrido aplink Že
mę. \

Washingtonas. — JAV 
valdininkai spiriasi už atė
mimą balso TSRS, jeigu ji 
nemokės jai primetamų 
“skolų”, kurias Jungtinės 
Tautos padarė Konge ir 
Artimuose Rytuose.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo Respublikos vyriau
sybė sako, kad JAV karo 
laivai ir lėktuvai nuolatos 
įsibriauna į Vietnamo 
vandenis ir orą.

Atėnai. — Graikijos vy
riausybė užtikrino Turkiją, 
kad ji siekia ramiu būdu 
sutvarkyti Kipro respubli
kos reikalus.

Bombėjus. — Čionai įvy
ko riaušės už ryžius. Du 
žmonės buvo užmušti ir 33 
sužeisti.

Jungi. Valstijos ir Vietnamo Meksika U Ž S t O g a
diktatorius nykštukas Kubos respubliką

su

jis

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
dažnai sako, kad Pietų 
Vietname ji veikia tik 
tos šalies premjero 
Khanho sutikimu, nes 
yra valdžios galva.

Kas jį pastatė Pietų Viet
namo valdžios priešakyje? 
Pastatė ne liaudis, bet mili- 
taristai. Militaristai nuver
tė Ngo Dinh Diemo val
džią. Jį ir jo artimus sušau
dė, ir suorganizavo savo 
valdžią. Bet ir ta valdžia 
nepatiko JAV ambasado
riui ir ten esaiįniems milita- 
ristams, tai ir' ji buvo nu
versta. Jos vieton suorga
nizuota nauja priešakyje 
su karininku N. Khanhu.

Khanhas mažas žmogiu
kas, o jis dar menkesnis po
litiniai. Jis ir jo valdžia lai
kosi tik Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų apsaugoje, 
ekonominės pagalbos dėka. 
Jeigu iš Pietų Vietnamo 
Jungtinės Valstijos iš
trauktų savo militarines jė
gas, tai vietos! gyventojai 
tuojau nuverstų jo valdžią. 
Khaiiho balsas;- J tai JAV 
valdžios^ balsas. Net “NėW 
York Tinles”rašė, kad jo

KARO AUKA NUSIŽUDĖ 
IR DAR DU NUŽUDĖ
San Antonio, Texas. — 

William Harrel, 42 metų 
amžiaus, buvęs Antrame - 
pasauliniame l^are ir apdo
vanotas, dabar iš militari- 
nio šautuvo nušovė kitą ka
ro veteraną Edvardą Zum
walt^ jo žmoną ir pats nu
sišovė.

T. SĄJUNGOS LAIVAI 
VIDURŽEMIO JŪROJE

Maskva. — N. Ermolovi- 
čius aprašė TSRS karo lai
vų vizitą į Jugoslaviją. 
Vieni laivai plaukė per Bos
foro ir Dordanelų sąsiauris, 
o kiti per Gibraltaro są
siaurį. Juodosios jūros ka
ro laivyno komandierius 
admirolas F. S. Čursinas 
buvo ant kruizerio “Mi
chailo Kutuzozvo”.

DU NEGRAI LAIMĖJO 
RINKIMUS

Tuskegee, Ala. —Negrai, 
kunigas K. L. Būfordas ir 
Dr. profesorius Stanley H. 
Smith, laimėjo rinkimus į 
Tuskegee miestelio tarybą. 
Abudu jie yra kovotojai už 
civilines laisves.

NĄUJAS LENKIJOS 
PREZIDENTAS

Varšuva. —Lenkijos Sei
mas (parlamentas), specia
liame posėdyje, į vietą mi
rusio A. Zawadskio, prezi
dentu išrinko Edvartą Oča- 
bą, veiklų darbuotoją, ku
ris į Komunistų partiją 
įstojo 1926 m. Jis yra gimęs 
1906 metais. Energingai 
veikė už liaudišką Lenkiją 
ir karo metu kovojo prieš 
hitlerininkus už/jos išlaisvi
nimą. . , ,. 

reikalavimai karo prieš 
Šiaurės Vietnamą, tai yra 
reikalavimai, kad Jungti
nės Valstijos vestų tą karą. 
Khanhas neturi jėgų ne tik 
karui prieš Šiaurės Vietna
mą, bet net nugalėti parti
zanus.

Saigonas. — Dabar Pietų 
Vietname jau yra virš 20,- 
000 Jungtinių Valstijų mili- 
tarinių “patarėjų”, kurie 
veikia valdžios armijos, la
kūnų ir marininkų dali
niuose.

Naha. — Jungtinių Vals
tijų komandierius genero
las A. Watsonas Okinawos 
saloje sako, kad čia reikia 
dar daugiau sutraukti mili- 
tarinių jėgų, nes iš Okina- 
vos labai paranku pulti Ki
niją, kuri yra tik už 400 
mylių. Iki dabar Okinavo- 
voje JAV turėjo šimtus ka
ro lėktuvų, jūrų karo laivy
no bazes ir marininkų divi
zijas, bendrai apie 60,000 
vyrų jėgą.

Hanojus.—Šiaurės Vietna
mo respublikoje stebėtinai 
ramu. Žmonės-'stovi su vy
riausybe ir nejaučiama jo
kios panikos.

. PRASIDĖJO ŠIENLIGĖS 
SLOGOS

New Yorkas. — Su rug
piūčio 12 diena jau prasidė
jo šienligės slogų (Hay fe
ver) laikotarpis. New Yor
ke sergančiųjų yra apie 
pusė milijono. Daugiausiai 
žmonėms kenkia, tai “rag
weed” žolės, kurios jau 
pradėjo žydėti.

“Laisvės” rudeninis 
piknikas pavyko

Praėjusį sekmadienį Wor- 
cesteryje įvykęs rudeninis 
“Laisvės” naudai piknikas 
buvo vienas iš puikiausių. 
Oras buvo tikrai ideališkas, 
tad ir publikos iš visur su
plaukė labai gražios. Pik
niko rengėjai turėjo smar
kiai pasidarbuoti, kad tokią 
skaitlingą publiką viskuo 
pilnai patenkinti. Bet ji ir 
buvo viskuo geriausiai ap
rūpinta. Iš Hartfordo pri
buvo didžiuliu busu šaunu
sis Laisvės choras su moky
toja Wilma Hollis prieša
kyje skaitlingą publiką pa
linksminti dainomis.

Bet apie visą pikniko ei
gą, apie gražią programą ir 
kitus reikalus, aišku, para
šys patys rengėjai, čia man 
tik norėjosi pranešti, kad 
piknikas labai gražiai pa
vyko ir dar kartą už tai 
padėkoti “Laisvės” vardu 
jojo rengėjams. Laikraš
čiui, tikiu, bus geros me
džiaginės ir moralinės pa
ramos.

Rep.
Washingtonas. — Sena

tas 62 balsais prieš 28 nuta
rė neduoti Indonezijai jo
kios pagalbos.

Washingtonas. — Po to, 
kai Jungtinės Valst i j o s 
prastume rezoliuciją Ame
rikos valstybių sąjungos 
susirinkime prieš Kubą, tai 
dar tik Čilė nutraukė diplo
matinius ryšius su Kuba.

Bolivija tam prieštarau
ja, bet Jungtinės Valstijos 
grasina jai sulaikyti ekono
minę ir kitokią pagalbą, 
jeigu nevykins rezoliucijos.

Urugvajaus palaikymas 
diplomatinių ryšių su Kuba 
pastato jį į keblią padėtį, 
nes jis yra tarp Argenti
nos ir Brazilijos, kurių val
džios yra kietai nusistatę 
prieš Kubos liaudies vy
riausybę.

Meksika, viena iš svar
biųjų Lotynų Amerikos res
publikų. griežtai išstojo 
prieš Amerikos valstybių 
sąjungos nutarimą. Viena, 
Meksikas vyriausybė nuta
rimą laiko nelegališku, ku
ris padarytas apsilenkiant

Indijos ateitis ir 
premjeras Šastris.

New Delhi. — Dabartinis 
Indijos premjeras Lai Ba- 
haduras Šastris rūpinasi 
šalies ateitimi. Pirmoje vie
toje jis stato maisto pasiga- 
minimą, kurio taip labai In
dijoje stoka.

Siekia gerinti ir santy
kius su kaimynais. Jis suti
ko, kad Kašmyre tarp Indi
jos ir Pakistano būtų 100 
pėdų neutrališka zona.

Kas dėl pietryčių Azijos, 
tai jis sakė: “Noriu, kad 
ten sugrįžtų nors tokia 
taikos padėtis, kokia buvo 
pirm JAV atakų Šiaurės 
Vietnamo”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Chicago.— Čionai šimtai 

negrų dalyvavo susirėmime 
su policija. Riaušėse virš 
40 žmonių buvo sužeista ir 
keli desėtkai areštuota.

Saigonas.— Rugpiūčio 16 
dieną Pietų Vietname dik
tatorius generolas N. Kha- 
nhas pasiskelbė šalies pre
zidentu.

. Maskva.— Rugpiūčio 14 
dieną, Krymo pamaryje, 
Italijos komunistų vadas 
Togliatti gavo šoką. Bet 
už dienos jo sveikata page
rėjo. Palmiro Togliatti yra 
71 metų amžiaus.

Daka, Pakistanas. — Me
tu didelio lietaus ir potvy
nio žuvo 12 žmonių, o bena
mių liko 450,000.^

Brasilia. — Brazilijos 
prekybos departame n t a s 
siūlo kviesti kitų šalių kapi
talistus, kad jie Brazilijoje 
daugiau įdėtų kapitalo in- 
dustrijon ir į kitokias įmo
nes.

su Amerikos valstybių są
jungos tvarka, o kita, tai 
jos istoriniai draugiški san
tykiai su Kuba. Gruodžio 1 
dieną Meksikoje predės pa
reigas eiti naujas preziden
tas Gustavas Diaz Ordazas, 
bet numatoma, kad jis ne
keis dabartinio prezidento 
Lopezo Mateoso politikos.

Meksika yra pietinėje 
Šiaurinės Amerikos dalyje. 
Ji užima 758,260 kvadrati
nių mylių plotą ir turi 38,- 
000,000 gyventojų. Su Kuba 
ji palaiko susisiekimą lai
vais ir lėktuvais per Karibų 
jūrą. ____________

Brasilia... — Brazilijoje 
bus devaliutuota šalies pi
nigai. Dabar bankai už vie
ną JAV dolerį moka 1,160 
kruzeirų, o ateityje jau 
mokės po 1,215 kruzeirų. 
Reiškia, kad nupigina sa
vo šalies pinigus ir kartu 
pasunkina žmonių gyveni
mą.

VIETNAMO PUOLIMAS 
IR KARO LAIVAI

Washingtonas. — JAV 
užpuolimas ant ?Šiaurės 
Vietnamo Respublikos pa
kėlė ūpą laivų statyklų sa
vininkų. Jie dabar įrodinė
ja, kad lėktuvnešiai ir nai
kintojai būtinai reikalingi 
Jungtinėms Valstijoms, ir 
jų reikia dar daugiau pa
statyti.

SIUNČIA JAvIėGAS 
Į KONGĄ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų keturi milžiniš
ki militariniai lėktuvai 
“C-130”, su 40 parašiutinin
kų ir 100 kitokių militari
nių žmonių jau pasiųsta į 
Kongo respubliką.

Jakarta. — Malango fab
rike Indonezija pasigamino 
pirmąjį sprūsminį lėktuvą. 
Jo pagaminimui buvo išleis
ta $2,500,000. f

I Pekinas. — Kinija palai
ko Šiaurės Vietnamo Res
publikos poziciją, kuri sto
ja už 14-kos valstybių kon
ferenciją sureguliavimui 
pietryčių Azijos reikalų.

Ankara. — Turkija suti
ko, kad jos bombonešiai su
silaikys nuo skrajojimo virš 
Kipro respublikos.

Washingtonas. — Sena
tas 50 balsų prieš 35 suma
žino JAV pagalbą užsienio 
valstybėms $216,000,000.

Pekinas. — Padažnėjo 
JAV karo laivų ir lėktuvų 
įsibriovimai į Kinijos teri
toriją.

Sionas, Šveicarija.—Rug
pjūčio mėnesį jau du kartus 
storai prisnigo. Galvijus 
reikėjo šerti, kaip žiemą.
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Demokratai taipgi turi bėdų
Už SAVAITĖS LAIKO įvyks Demokratų partijos 

suvažiavimas. Jis bus Atlantic City, N. J., kurortų 
mieste. Suvažiavimo tikslas: nominuoti kandidatus JAV 
prezidento ir viceprezidento vietoms.

Paviršium žiūrint, Demokratų partijos .politikie
riams nedaug rūpesčių. Kas gi jiems gali rūpėti: kandi
datą prezidento postui turi—prezidentą Johnsoną. Vice
prezidento postui kandidatą pasiskirs pats Johnsonas; 
taip andai jis pats pasakė, atmesdamas Roberto Kene.- 
džio kandidatūrą. Ant visko to suvažiavimas turės už- 

< dėti tik savo antspaudą.
Pirmiau buvo galvota, jog pietinių valstijų diksikra- 

tai gal būt reikalaus, kad viceprezidento vietai turėtų 
būti jų kandidatas, kad jie už tai suvažiavime kovosią. 
Bet pastaruoju laiku žinios skelbia, jog patys didžiausi 
pietinių valstijų diksikratų tūzai net ir pačiame suvažia
vime nedalyvaus; jie suvažiavimą boikotuos. Nedalyvaus 
visa eilė senatorių, ir gal būt kai kurie gubernatoriai.

Ką tai reikš?
Tai reikš, kad Johnsono šalininkus visa tai nervins, 

nes lapkričio mėnesio balsavimuose visa eilė pietinių 
valstijų gali nubalsuoti už Goldwaterj.

Demokratų suvažiavime, be abejonės, pilietinių lais
vių šalininkai reikalaus, kad į rinkimų programą (plat
formą) būtų įdėti stiprūs pasisakymai už pilietinių tei
sių įstatymo tvirtą pravedimą gyveniman. Bus tam prie
šingų.

Kas ką rašo ir sako
GRIAUNA

P. Grigaitis menševikų 
laikrašty rėkia, kad “Ame
rikos Lietuvių Tarybos” 
klevelandiškis skyrius, kur 
susispietę “karščiausi” sme- 
tonininkai, nutarė ir viešai 
paskelbė, kad jis, ’ tas sky
rius, griežtai nusistatęs už 
Goldwaterj. Na, o Grigaitis 
sakosi stojąs už Johnsoną. 
Tai kaip dabar čia bus?

P. Grigaitis smerkia kle- 
velandiškius, o anie juokus 
daro iš Grigaičio. Na, tai 
“Naujienos” taip pagieda: 
“Jeigu tas ardymo darbas 
nepasiliaus, tai Amerikos 
Lietuvių Taryba bus palai
dota.”

Politiniai šarlatanai ir 
raketieriai, matote, pradėjo 
ėstis ne juokais!

— o —
BET NE TIK NACIONALINIAME suvažiavime de

mokratų politikieriams kils nemaža rūpesčių—jų daug 
turi net ir tokioje valstijoje, kaip Niujorkas.

Štai reikia statyti kandidatą JAV senatoriaus vietai. 
Kaip žinia, senatoriaus Keatingo (respublikono) termi
nas baigėsi; reikia išrinkti naują. Keatingas dar nėra 
nusisprendęs, ar jis kandidatuos, o jei ir kandidatuos, 
ar dešinieji respublikonai jį rems?

Kai respublikonai ėdasi, atrodo, Demokratų partijai 
nesunku būtų senatorium Niujorko valstijoje išrinkti 
savąjį. Bet ką statyti?

Nei iš šio nei iš to atvyksta iš Massachusetts valsti
jos milijonierius ir sako niujorkiškiams demokratams: 
statykite mane kandidatu į senatorius. Kas tas asmuo? 
Tai dabartinis Justicijos departamento sekretorius (mi
nistras) Robertas Kenedis.

Po to, kai prezidentas John F. Kenedis buvo užmuš
tas, Robertas vis tikėjosi, kad prezidentas Johnsonas, 
kandidatuodamas pasiims jį, Robertą, bendrakeleiviu— 
kandidatu viceprezidento postui. Bet Johnsonas ima ir 
paskelbia: Robertas Kenedis nebus kandidatu vicepre
zidento vietai!

O Robertas Kenedis taip nori kur nebūt figūruoti. 
Ir jis, raginamas kitų politikierių, ryžtasi kandidatuoti 
senatoriaus vietai nuo Niujorko valstijos. Iš savo valsti
jos, iš Massachusetts kandidatuoti į senatoriaus vietą 
negalėtų, kadangi Mass valstija jau turi senatorium vie
ną Kenedį—Roberto brolį, Edwardą.

Niujorko miesto majoras, Demokratų partijos vado
vas šioje valstijoje, kol kas nedrįsta viešai pasisakyti 

(prieš Roberto Kenedžio nominavimą. Bet dienraštis 
“The New York Times” išstoja prieš R. Kenedžio kiši
mąsi į Niujorko valstijos politinius reikalus.

Tuoj įvyks Niujorko valstijos Demokratų partijos 
suvažiavimas ir ten tas klausimas bus išspręstas. Žada 
ten būti aštrių niovynių. •

Kaip bloga, kad darbo žmonės neturi savo plačios 
liaudiškos partijos, kuri galėtų statyti savo kandidatus! 
Kaip skaudu, kad milijonieriai šiandien už nosies ve- 
'džioja Amerikos liaudį!

JONIKAS SUČIUPO
P. GRIGAITĮ

L. Jonikas “Vilny” rašo:
Neva polemizuodamas su 

“Bimbos-Mizaros redaguojama 
‘Laisve’,” Grigaitis dar kartą 
apsimelavo.

Savo apžvalginiame straips
nyje tvirtina, kad Pirmojo pa
saulinio karo metu—

“Už karo kreditus balsavo 
visi reichstago (Voki e t i j o s 
parlamento nariai), neišski
riant nė kairiausiojo Karlo 
Liebknechto.”

Ne, ponas Herr Doktor, kai
zerio valdžią Karlą Liebknech- 
tą įkalino ir išlaikė kalėjime 
visą karo metą, kol buvo pa
sirašyta mūšių paliaubos, ne 
už tai, kad jis “balsavo 
karo kreditus.”

Už priešinimąsi imperialis
tiniam karui Liebknechtas ir 
nužudytas 1919 metais, kai po 
arešto buvo vedamas kalėji
mą n 1

Sunku įsivaizduoti tokį mo
ral] n u s m; u k i m ą , kaip tas 
“N.” bosas!

uz

LENKIJOS 
PREZIDENTAS 
ALEKSANDRAS 
ZAVADSKIS .

Š. m. rugpiūčio 7 d. Var
šuvoje mirė Lenkijos Liau
dies Respublikos preziden
tas Aleksandras Zavadskis. 
Jis sirgo ilgai ir sunkiai. A. 
Zavadskis, kilęs iš darbi
ninkų (angliakasių) šeimos, 
savo ryžtu ir talentu, savo 
atsidavusia kova už liau
dies reikalus, įgijo liaudyje 
didžiulę meilę ir pagarbą. 
ELTA praneša iš 
vos:

Visa šalis gedi dėl 
partinio ir valstybinio

Varšu-

A. Bimba į
Kodėl JAV darbo unijos prieš 

Goldwaterio kandidatūrą?

Meno pasaulyje

“Avinėlis nekalčiausias”
UŽGYDYTI ŽAIZDOMS, kurias padarė 

konų partijos suvažiavimas San Franciske, 
kpnų politikieriai sušaukė “vienybės konferenciją”. Ji 
įvyko praėjusį trečiadienį nedideliame Hershey mieste
ly, Pennsylvanijos valstijoje.

Suvažiavo visi “didieji” respublikonų tūzai: Eisen- 
howeris, Niksonas, Goldwateris, Milleris, gubernatoriai 
Robkefelleris ir Scrantonas, ir kiti.

Goldwateris čia aiškinosi, kad jis anksčiau “nebu
vo suprastas taip, kaip turėjo būti”, kad jis nesąs toks 
baisus, kaip daugeliui atrodo. Ir čia pat Goldwateris at
metė visus “ekstrymistus”: komunistus, kukluksklani- 
nipkus,—tik saugojosi neužgauti birčistų.

Po konferencijos buvo sušaukti spaudos, radijo ir 
televizijos korespondentai, kuriems Eisenhoweris pasa
kė, kad, girdi, dabar jis jau pilnai pasitenkinęs Goldwa- 
teriu; abejojimai, kuriuos jis pirmiau turėjęs Goldwate-’ 
rio politika, iš galvos išsisklaidė. Jam, Eisenhoweriui, 
Goldwateris dabar jau esąs avinėlis nekalčiausias—tik 
statyk ant pjedestalo ir džiaukis!

Gubernatorius Roekefelleris šiuo atžvilgiu pasirodė 
santūresnis; jis dar vis turįs rezervacijų dėl Goldwate-

Respubli- 
respubli-

žymaus 
liaudies, 

Lenkijos veikėjo Aleksandro 
Zavadskio mirties. Iki pusės 
stiebo nuleistos vėliavos prie 
LJDP CK, Valstybės tarybos, 
prie vyriausybės rūmų, mi
nisterijų ir prie diplomatinių 
atstovybių Varšuvoje.

Varšuvos elektros lempų 
gainyklos darbininkai penkių 
minučių tylą pagerbė Aleksan
dro Zavadskio atminimą—-ve
lionis buvo šios įmonės pirmi
nės politinės organizacijos na-, 
rys. “Partija ir Tėvynė, —- 
rašo gąmyklos kolektyvas te
legramoje LFJDP Centro ko
mitetui ir Valstybės tarybai, 
—neteko mūšiuos už socializ
mą užgrūdinto, ištikimo dar
bininkų klasės sūnaus.”

Prie Valstybės tarybos sto
vi tūkstančiai varšuv iečių. 
Sunkiai nuostolį pergyvena 
Silezijos kalnakasiai, kur A- 
leksandras Zavadskis pradėjo 
savo revoliucihę veiklą.

Iš visos respublikos į Var
šuvą nepaliaujamu srautu 
plaukia užuojautos telegra
mos. Laikraščiai išėjo su ge
dulo rėmais. Pirmuose pusla
piuose — Aleksandro Zavads
kio portretas.

A, Zavadskio palaikai'buvo 
iškilmingai palaidoti rugpiū-. 
čio 11 d.

Niekas Amerikos polįti- \ 
nio gyvenimo istorijoje ne- : 
atsimena tokių “prajovų”; 
visa aukštoji mūsų darbo 
unijų (profesinių sąjungų) i 
vadovybė vienbalsiai pasi
sakė prieš vienos didžiosios 
partijos kandidatą prezi- > 
dento vietai. Visuomet bū
davo mažesnis ar didesnis 
pasidalijimas. Nuo Ruzvel
to prezide n t a v i m o laikų 
dauguma darbo unijų judė- 
vadovybės paremdavo De
mokratų partijos kandida
tą, bet visuomet joje atsi
rasdavo ir Respublikonų 
partijos šalininkų. Dabar- 
gi visoje Amerikos Darbo 
Federacijos - Industrinių 
Organizacijų Kongreso pil
domoje taryboje, kuri susi
deda iš 24 narių, neatsira
do nė vieno, kuris būtų bal
savęs už Barry Goldwaterio 
kandidatūrą.

Tai be galo svarbu ir įdo
mu. Įdomu tas, kad net 
trys seni respublikonai, ku
rie visuomet palaikydavo 
Respublikonų partijos kan
didatus ir agituodavo už jų 
išrinkimą, šiuo metu prisi
dėjo prie tų, kurie pasmer
kė ne tik Goldwaterj, bet 
ir Respublikonų partijos 
suvažiavimo priimtą rinki
minę programą. Net toks 
iki kaulų smegenų konser
vatyvus Hutchensonas, 
skaitlingosios Dailidžių uni
jos prezidentas, balsavo su 
tarybos dauguma.

Ką tai pasako? Tai pa
sako labai daug . Tai pasa
ko, kad mūsų šalies orga
nizuotas darbininkų judėji
mas labai susirūpinęs reak
cinių j ė gų -/pagyvėjimu ir 
sustiprėjimu,' kaip parodė 
Respublikonų partijos suva
žiavimas, kuris iškėlė Bar
ry Goldwaterio kandidatū
rą į prezidentus ir priėmė 
reakcinę rinkiminę progra
mą. Kvaila būtų to įvykio 
prasmės nedakainuoti. Jau 
tas vienas faktas, kad dar 
taip neseniai Respublikonų 
partija buvo valdomoji par
tija ir kad prieš ketverius 
metus tik šimtu kitu tūks
tančių balsų pralaimėjo rin
kimus ir neišrinko Niksono, 
užtenkamai įrodo tos stam
biojo kapitalo politinėsz ma
šinos galybę. Gi dabar, per 
suvažiavimą ir po suvažia
vimo, visas tos mašinos apa
ratas pereina į reakcingiau- 
bo liaudies priešų rankas, 
bo liauddies priešų rankas. 
Respublikonų partija be
veik aiškiai įstojo į tą reak
cijos kelią, kuris veda lin
kui fašizmo. Apie tai ne- 
tenka abejoti. Na, o ką 
reikštų darbo unijoms, jei
gu imtų ir šita partija su 
savo kandidatu susikraus- 
tytų į Baltąjį namą, paim
tų į savo rankas viso kraš
to vairą!

<< Gerai, kad aukštoji dar
bo judėjimo vadovybė šitą 
pavojų numato ir sengiasi 
jam-užstoti kelią, nepralei
džiant Goldwaterio į prezi
dentus. Ar tos pastangos 
pavyks, tai tik rinkimai pa
rodys. Svarbu, kad pavojus 
numatomas ir prieš jį stoja
ma į kovą. •

Tačiau nereikia išleisti iš 
akių vieną “keistą” reiški
nį Amerikos politiniame gy
venime. Darbo unijų vadų 
mušimas trivogos apie dide-

lį pavojų ir šaukimas Ame
rikos žmonių prieš jį kovo
ti, dar nereiškia, kad visi 
arba net didelė dauguma 
septyniolikos milijonų uni- 
jistų, kurie sudaro Ameri
kos Darbo Federaciją - In
dustrinių Organizacijų 
Kongresą, išgirs tą balsą. 
Reikia žinoti, kad juos, uni
jų narius, veikia visokios 
įtakos. Šimtai vietinių va
dų ir vadukų siūlų siūlais 
susirišę su respublikonų 
partijos mašina ir nuo jos 
nesitrauks. Šimtai ir šimtai 
laikraščių apsiputoję šauks 
už Goldwaterj. Juos gi skai
to ir eiliniai unijistai ir pa
siduos tai piktai propagan
dai. Taigi, kai ateis rinki
mai, kai reikės balsuoti, to
li gražu ne visi unijistai pi-, 
liečiai atsimins savo aukš-1 
tųjų vadų paraginimą ne-į 
balsuoti už Goldwaterj. Tai 
pavojus, ir jo negali nema
tyti George Meany, Walter 
Reuther ir kiti vadai.

Be to, pasisakymas prieš 
Goldwaterio kandid a t ū r ą 
ir jo programą yra vienas 
ir lengviausias dalykas. 
Svarbiausia tas, ką tie pa
tys unijų vadai darys savo 
nusistatymui pravesti gyve- 
niman? Jų įtaka didelė. 
Jie. turi laiko. Kai kurios 
unijos savo ižduose laiko 
milijonus dolerių. Daug tų 
dolerių unijų vadai yra iš
švaistę kapitalistinėse šaly
se kovai su taip vadinamu 
“komunistiniu p a v o jumi.” 
Kiek tos įtakos ir kiek tų 
lėšų dabar jie išleis atmu
šimui fašistinio pavojaus 
namie, čia pat panosėje? 
Tikėkime, kad jie pliku pa
reiškimu nepasitenkins, bet 
kad tikrai stengsis Goldwa
terio nepraleisti į preziden
tus. Jei taip jie padarytų, 
tai iš tikrųjų suvaidintų is
torinį vaidmenį Amerikos 
gyvenime...

Kaip ten bebūtų ,darbo 
unijų vadovybės aiškus pa
sisakymas prieš Goldwate- 
rį žymiai sustiprina pasiti
kėjimą, kad jis nebus iš
rinktas.

Dar galima pridurti, kad 
lygiai taip pat aštriai prieš 
Respublikonų partijos kan
didatą ir programą yra pa
sisakius ir Amerikos Komu
nistų Partijos vadovybė. 
Tai labai reikšminga: susi
daro galimybės šiuose rin
kimuose pasireikšti plačiau
siam liaudies frontui prieš 
bendrą fašistinį reakcini 

■ pavojų. Nors, tiesa, tas 
frontas bus sudarytas ne 
įvairių grupių pasitarimais 
ir susitarimais, o tiktai ben
dru supratimu, jog visiems 
yra pavojus ir visiems rei
kia bendromis jėgomis prieš 
jį kovoti, bet jis susidarys.

(Specialiai “Laisvei”)
Yra menas, kuriam nerei

kalingi nei žodžiai, nei spal
vos, nei plastiniai judesiai. 
Ir visgi jis sužadina pačius 
giliausius jausmus. Jis jau
dina ir dargi atnaujina 
žmogų.

Šis menas—muzika.
Muzika — i n ternacionali- 

nis ir pats seniausias me
nas. Štai ką apie jį kalbą 
įžymus vokiečių poetas Ge
te:

“Muzikoje yra kas tai di
dingo. Mums atrodo, kad 
tai genijaus kalba, kuri 
mums prieinama maloniau- 
sivų melodijų ir garsų pa
galbos dėka. Muzikos me-

psichologiniai tobulina žmo
gų ir jojo intelektą, lavuaąi 
gerąsias širdies savybių, 
aukštą etikos nujautimą bei 
proto miklumą... ir muzi
kaliai išlavintą žmogų grai
kai vadino harmoningu 
žmogumi. Ir neveltui Aris
totelis išsireiškė, kad muzi
ka turi didelę reikšmę žmo
nijos auklėjimui. Vienas iš 
žymiausių graikų tautos 
vyrų — Platonas — rašė:

“Muzika yra valstybės 
pamatas; josios puolimas, 
m e n k ė k j i mas patrauktų 
tvarkos ir teisės puolimą. 
Muzika — visuomenės ir 
tautos stiprumo pamatas. 
Iš muzikos eina grožio pa
žinimas, kurio įtakai vei
kiant galima prieiti prie 
idėjos gėrio. Muzika turi 
didelę etinio auklėjimo 
reikšmę ir yra atskiro in- 

; telėkto, visuomenės dorovės 
1 pamatas.”

J. Slėnys
nas yra labai didingas, bet 
tuo pačiu jis prieinamas ir 
paprastam žmogui. Jis pa
slaptingas ir tuo pačiu su
prantamas. Muzika — pati 
patikimiausia priemonė, su
gebanti iššaukti pačius pui
kiausius ir didingiausius 
jausmus žmogaus sielčjoe.”

Poetas ir dramaturgas Ši-

Apie žiųogų ir jo santj^į 
i su muzika puikiai yra pasa
kyta poeto Gėtės:

“Kas muzikos nemyli — 
nevertas žmogaus vardo. 

I Kuris ją tik myli—pusiau 
žmogus, bet kas ją myli ir 
ugdo, yra pilnas žmogus.”

Rašytojas Pirožnikovas 
apie muzikos suvokimą pa
sakė:

“Muzikos^ kaip ir meilės.

džiais: ją reikia jausti.”
Daug įdomių minčių apie 

muziką, jos reikšmę pri
klauso didžiajam rusų rašy
tojui L. Tolstojui. Štai ke-

leris muzikai pašventė daug lėtas iš jų — labai trumpų, 
eilėraščių. Jam tai buvo bet giliai prasmingų: 
pats nuoširdžiausias me
nas:

“Pradinsgsta rūpesčiai, kol 
širdis dainos nelaisvėj...”.

O štai kaip poetas kalba 
apie žmogų, susižavėjusį 
muzika: •

“Jis lygus dievams,
Kol skamba daina...”

Įžymus vokiečių reforma
torius Liuteris kalbėjo:

“Veikiant melodijai lau
kiniai tampa civilizuotais. 
Bepročiai sutramdomi. Mu
zika skleidžia aplink gėrį, 
garbingumą ir moralę.”

Įžymus lietuvių tautos ra
šyto j as-poetas Vincas Ku
dirka taip apibūdina muzi
kos poveikį:

“Muzikoje su melodijos 
pagalba galima išreikšti 
įvairius širdies jausmus. 
Kur kas viršesnė ir galin
gesnė tame dalyke kalba su 
savo melodija ir ritmu.”

Didelį muzikos poveikį 
žmogaus gyvenime puikiai 
įvertino senovės graikai. 
Visuomenės gyvenime jiems 
muzika buvo viena svar
biausių auklėjimo priemo
nių. Jie tikėjo, kad muzi
ka taip fiziologiniai, taip

L. Kavaliauskaitė' daug sykių buvo girdėjusi puikiąsias kom
pozitoriaus J. Karoso dainas. Viešėdama Palangoje, ji su
sipažino ir su pačiu kompozitoriumi. Smagus pasikalbėjimas 

ošiant Baltijos jūrai!

“Muzika nebyli sielų k^- 
ba. Garsuose daugiau sie
jos, negu mintyse. Muzika 
—jausmų, stenografija.”

O štai mintys apie muziką 
įžymiųjų pasaulio kompozi
torių:

R. Vagneris: “Muzika — 
kas tai aukštesnio, reto ir 
didingo. Ji gali sutaurinti 
kiekvieną, dargi ir tokį, kur 
rio siela nekilni. Muzika im 
ternacionalinė, visuotina ir 
amžina.”

F. Listas: Muzika žmo
gaus sieloje ir širdyje iš
šaukia pačius tyriausius jr 
kilniausius siekius.” F

L. van Bethovenas: “Mu
zika pripildo ir patenkina 
mūsų sielas žymiai daugiau, 

’kaip bet kokia gudrybė ir 
filosofija.”

P. Čaikovskis: “Muzika 
paskaidrina žmogaus pro
tą, švelnina jausmus.”

16-ojo amžiaus įžymus 
italų rašytojas Kastiljone 
rašė:

“Kas nemyli muzikos, pas 
tą protiniai sugebė j i m a i, 
matomai, yra netvarkoje)^

Iš virš pateiktų pasisakyt 
mų, mes matome kokią žy
mią rolę turi muzika tau
tų ir žmogaus gyvenime.

Šį straipsnį norisi už
baigti žymaus prancūzų 
kompozitoriaus žodžiais:

“O muzika! Koks didin
gas menas!”

J. Slėnys

rio politikos. Nepasisodino Goldwateris į savo vežimą ir 
niujorkiškių senatorių—Keatingo ir Javitso.

Dabar, atrodo, kapitalistinė spauda, ą-adijas ir tele
vizija ims Goldwaterį garbinti, piršti balsuotojams. Bet 
ar žmonės tuo tikės? Mes labai abejojame! 2 p.-Laisve (Liberty)— Anti., rugp. (August) 18, 1964

SENATORIŲ BALSAS
Washingtonas. — Prieš 

suteikimą neribotos galios 
prezidentui Jo h nsonui 
pietryčių Azijos reikalais 
balsavo senatoriai Wayne 
Morse, iš Oregono, ir 
nešt Gruening iš Alaskosy

Jie sako, kad be reikalo 
buvo suteikta tokia galia. 
Senatoriai reikalauja, kad 
Senatas tą rezoliuciją pa
keistų, priimdamas papil
dymų. : .



PRAEITI PRISIMENANT
a Puošnus ir šventiškas at- 

’ r r^lo šiandien Vilnius, švęs-
damas savo išvadavimo iš 
hitlerinių okupantų sukak
tį. Ilgaamžėje ir turtingo
je mūsų senojo miesto isto
rijoje tai viena visų reikš
mingiausių sukakčių — be 
šio išvadavimo nebūtų nei 
dabartinio jo puošnumo, nei 
plačiausio užmojo ateities 
statybų.

Hitleriniai okupantai se
najai Lietuvos sostinei buvo 
numatę eilinio Ostlando 
provincijos miesto paskirtį. 
Jie ruošėsi kolonizuoti Vil
nių, kaip ir visą Lietuvą, 
kad čia nebeliktų vietos čia- 
i^iviams gyventojams, nu

lemtiems būti “naujosios 
Europos” valdovų vergais 
kur nors priverstinio darbo 

^katorgose ar neapgyventuo
se tyrlaikiuose.

Šiuos grobikiškus ir kar
tu beprotiškus vokiškųjų 
imperialistų “planus” prieš 
dvidešimtį metų sutriuškino 
didvyriškoji Tarybinė Ar
mija, kurios pulkuose kovė
si visų tarybinių tautų sū- 
Būs, savo krauju gausiai 
aplaistę Vilniaus gatvių 
grindinį, o ne vienas iš jų 
ir amžinai prigludę su gink
lu rankoje prie smiltingos 
pavilnio žemės.

To negalima niekada už
miršti — net visų džiaugs
mingiausios sukaktu vines 
šventės metu! — kaip nega
lima užmiršti ir to siaubin

gai įspūdingo vaizdo, kokį 
sudarė Vilnius pirmosiomis 
savo išvadavimo dienomis.

Aš pamačiau pokario Vil
nių, baigiantis pirmajai sa
vaitei po jo išvadavimo. 
Sažiuojame į miestą ' jau 

veik temstant visa kolo
na sunkvežimių, kuriais 
grįžome iš Maskvos į tėvy
nę gausi grupė tarybinių bei 
partinių darbuotojų, litera
tūros, meno ir kultūros vei- 
kėjų.

Pirmasis susitikimo su se
nąja sostine įspūdis buvo 
apgaulingas. Pervažiavę il
gą kelią per karo žiauriau
siai nuniokotas Rusijos ir 
Baltarusijos sritis, — išti
som dešimtim kilometrų ne
matėme nė vieno sveiko pa
mato, o tik plyni griuvėsiai 
bei degėsiai, kaip tai bene 

Akivaizdžiausiai pamatėme 
Minske, — mes ir Vilniuje 
tikėjomės išvysti tokius pat 
sunaikinimus . Tačiau Vil
nius jau iš tolo pasitiko 
mus savo senuoju, taip ge
rai pažįstamu ir tokiu mie
lu siluetu — savo gausiais 
bokštų pokštais, savo rau
donuojančiais gelsvai-balkš- 
vų mūrų stogais.

Mus apėmė neapsakomas 
džiaugsmas — senasis mies
tas atrodė išlikęs kelių die
nų mūšiuose beveik svei
kas! Bet tai buvo per anks

tyvas džiaugsmas: juo gi- 
Tau važiavo mūsų sunkve
žimių kolona į miestą, tuo 
vis daugiau ir daugiau na
mų pasitiko mus išdegusio
mis ir betikslėmis akimis. 
Stori, senaamžiai mūrai, ap
rūkę nuo gaisro dūmų, iš
aižyti patrankų sviedinių,

stovėjo it kokie griaučiai 
šalikelėse, sudarydami tik 
šiurpią pastatų iliuziją. Iš
tisos gatvės tebuvo vien to
kių išdegusių, niekieno ne
begyvenamų namų gretos. 
Laimei daugumas visų ver
tingiausių architektūros pa
minklų išliko nesudegę ir 
nesugriauti. Užtat visas 
miestas, įžengus į jo gatves, 
atrodė lyg po uraganiškos 
audros ir milžiniško gais
ro — iš visų pusių dvelkė 
aitrūs degėsiai, prie kurių 
vietomis prisimaišydavo ir 
dar neatkasto iš po griuvė
sių lavono kvapas. Mies
tas buvo pustuštis — dau
gumas gyventojų paliko sa
vo butus, artėjant frontui 
ar mūšių mietu, ir dar ne
buvo spėję sugrįžti.

Apimti giliai prietaringų 
jausmų,—pergalės džiaugs
mo, grįžimo į gimtinę lai
mės ir kartu skaudaus liū
desio, karčios pagiežos, sun- Į 
kių busimųjų pareigų nuo-' 
jautos, — praleidome pir
mąją naktį išvaduotame 
Vilniuje — aklinai tamsia
me ne tik todėl, kad reikė
jo apsitemdyti nuo galimo 
vokiečių lėktuvų antskry
džio, bet ir todėl, kad mies
tas nebeturėjo elektros, nes 
elektrinė buvo išsprogdin
ta.

Jau pradedant kita die
na, reikėjo aktyviausiai įsi
jungti į atstatymo darbą. 
Man tada teko rūpintis dau
giausia mokslo ir literatū
ros reikalais.

Pirmiausia reikėjo paimti 
globon daugelio įžymių mū
sų rašytojų ir mokslo dar
buotojų, pasitraukusių iš 
miesto, butus, kuriuose bu
vo likusios vertingos biblio
tekos, o neretai ir rašomų 
kūrinių rankraščiai. Tomis 
dienomis buvo išgelbėta nuo 
neatsakingo išgr o b s t y m o 
daug kultūrinių bei litera
tūrinių vertybių, brangių 
archyvinių dokumentų.

Toliau, bent kiek aptvar
kius pačius būtiniausius po
reikius, teko imtis organi
zuoti Rašytojų sąjungos

veiklą, dalyvauti atkuriant 
senojo universiteto darbą. 
Sunkumai visur buvo dideli 
ir nepaprasti: trūko ne tik 
darbo rankų, ne tik vaka
rais šviesos, neretai dar sti
go maisto ar kuro, bet ypač 
trūko — stiklo! Beveik vi
sas miestas, taip pat ir 
sveikieji namai, stovėjo iš
daužytais nuo mūšių trenks
mo langais. Pamenu, kiek 
reikėjo pastangų, kol buvo 
įstiklinti didžiuliai Rašyto
jų sąjungos rūmų ar uni
versiteto auditorijų langai, 
kurie dar ne kartą vėl išby
rėdavo nuo zenitinių pa- 
patrankų papliaupų į pasi
rodžiusius viršum miesto 
priešo lėktuvus. Vilnius 
kurį laiką buvo beveik pa
frontės miestas — priešas 
įnirtingai tebesilaikė Už
kalinėję ir Žemaitijijoje, 
kol pagaliau ir iš ten bu
vo išvytas.

Tačiau svarbiausias ir 
sunkiausias uždavinys anuo 
metu buvo sutelkti atstato
majam darbui žmonės, ug
dyti pirmuosius tarybinius 
kadrus.

Pav y z d ž i u i, kai iškilo 
klausimas tų pat metų ru
denį pradėti darbą Vilniaus 
universitete, pamenu pokal
bį su vienu senosios kartos' J 
profesoriumi. Į kvietimą. _

siais pokario metais.
Šiandien, kai darbo ir gy

venimo sąlygos respublikos

fesorių, — jis vis dėlto bu
vo atsisakęs savo pesimiz
mo ir jau tą žiemą buvo 
pradėjęs skaityti paskaitas, sostinėje yra neatpažįsta- 
—ar buvo verta pradėti 
darbą universitete, senasis 
profesorius nuoširdžiai pri
pažino, jog tai buvęs pras
mingas tarybinės valdžios 
sprendimas.

Tokiu būdu teko pradėti 
ir toliau vystyti daugelį 
kultūrinio darbo barų išva
duotame Vilniuje pirmai-

mai pagerėjusios, norisi ne 
tik pasidžiaugti pasiektais 
laimėjimais, bet ir prisimin
ti tą kelią, kuriuo buvo iš
kovota ir sukurta ši gerovė 
—tarybinių žmonių pasiau
kojimo, didvyriškumo, pa
triotizmo paminklas.

Kostas Korsakas 
Vilnius

Vilties saulė
Fašistai persekiojo tuos, 

kurie tikėjo ir kovojo, kad 
Lietuvos rytdiena išauštų 
kitokia: be skurdo, be ans- 
tolio, be policijos. Bet tie
sa, kaip ir ugnis, gesinama 
dar smarkiau įsibėgėja, 
niršta, įsidega į didelę liep
sną.

Už grotų susipažinau su 
daugeliu draugų. Jie labai 
mėgo knygas. Jas skaitė su 
azartu. Labai dažnai drau
gai šnekėdavo apie litera
tūrą, apie rašytojus. Jų iš
vados buvo įdomios. Tie 
politiniai kaliniai, dažniau
siai savamoksliai, buvo tiek 
išprusę, kad jei fašistai 
juos įleistų į tribūną, tai 
jie sugebėtų duoti ryškų, 
puikų atsakymą savo- klasi- 

! niams priešams, minis- 
1 trams, tautininkų šulams, 

imtis įkaityti paskaitas,“.iii: Berlyne Paryžiuje iš-
iš pradžių davė pesimistiš
kai neigiamą atsakymą: 
koks čia, esą, gali būti moks
las tokiomis sąlygomis. Ir 
vis dėlto mokslas universi
tete buvo pradėtas, nors pa
skaitas tą paskutiniąją ka
ro žiemą teko skaityti ne
kūrentose ir tik iš dalies 
įstiklintose audit o r i j o s e, 
lektoriams matant einantį 
iš burnos kvapą, o studen
tams darant užrašus pirš
tinėtomis rankomis. Tačiau 
ir tokiomis, tikrai sunkio
mis sąlygomis paskaitos ne
nutrūko nė vienai dienai— 
pavasarį jau buvo paruošta 
pirmoji jaunų tarybinių 
specialistų laida. Kai aš per 
baigiamuosius egza minus 
vėl paklausiau minėtąjį pro-

-- *»-•* n «•

Paminklas armijos generolui I. D. Cerniachovskiui.Vilnius.

Liepos 3 d. iš gastrolių po Rytų Vokietiją ir Čekoslova
kiją sugrįžo Lietuvos TSR Valstybinis nusipelnęs dainų ir šo
kių liaudies ansamblis. VDR ir Čekoslovakijos žiūrovai labai 
aukštai įvertino Tarybų Lietuvos meno meistrų pasirodymus, 
kiekvieną koncertą stebėdavo tūkstančiai žiūrovų.

Nuotraukoje: ansambliečių sutikimas Vilniaus geležin
kelio stotyje.

toj as” tą uždavinį neblogai 
atlieka...” Sveikintinas 
dalykas: “Kovotojuje” tel
pa vaizdelis ir bruožai 
(apybraižos—A. L.) iš ka
lėjimo gyvenimo... “Kovo-

žmogų kovai. Troškau pri
minti, kad jis atneš sau 
duonos, laisvę tik iš bari
kados... O gal pagalvo
jau: alegorinis kūr inys 
praspruks pro fašistinę 
cenzūrą? Tuomet legalią 
spaudą boikotuodavo. Bet 
1938 m. pasiekė kalėjimą 
žinia: kovotojai gali pa
žangesnėje spaudoje bend
radarbiauti.

Kalėjime susipažinau ir 
su socialistiniu realizmu. 
Žinojau: jis uždega patosu, 
jis duoda rašytojui aro 
sparnus. Na, ir man gimė 
mintis apdainuoti arą.

Už grotų draugai su pa
tosu mokėsi. Savo sąsiu
vinyje, su kalėjmo antspau
du, randu tokį sakinį: “Ka
lėjimas man — universite
tas.” Čia plačiau susipa
žinau su tarybine liteeratū-

n as,

ra. Štai dar 1934 metais 
bloknote pasižymėjau : 
“SSSR raytojai: Kirpoti- 

Čumandrinas, Kiršo- 
nas, Lebendinskis, Mate
Zalka, Serafimovičius, Pan- 
ferovas, V. Ivanovas...” 
Deja, iš tų rašytojų knygų 
už grotų teko perskaityti 
tik Serafinovičiaus: ‘Gele
žinę tėkmę.”
Ar viltis išsipildė? Išsi

pildė. Kada? 19 40 me
tų birželio 18 dieną, kai su 
120 draugų ir draugių iš- - 
ėjau į Kauno gatves, kai 
grandines išmainiau į 
plunksną, į saulę, į gėlių 
puokštę. Fašistai tuos žmo
nes ilgus metus kankino, 
šmeižė, o Lietuvos liaudis 
jiems išaugino gražiausius 
žiedus.

A. Liepsnoms
Kaunas
1963—IX—21 d.

Lietuvos dailininkai
Rašo

Lietuvos
Lietuvos

toj as” atlieka didelį polit
kalinių auklėjimo ir lavini
mo darbą. Čia jo didžiau
sia teigiamoji pusė... O 
“Priekalo” redakcija buvo 
labai reikli revoliuciniams 
rašytojams: griežtai kriti
kuodavo meninius ir idėji
nius minusus.

Kalėjime rašydavo, ne
mažai rašydavo A. Guzevi- 
čius, kuris jau tuomet bu
vo pasireiškęs revoliucinė
je spaudoje savo apsaky
mais. Jis pasirašydavo po 
savo kūriniais Brolio slapy
vardžiu.

Žinoma, kalėjime negalė
jau įgyvendinti visų savo 
literatūrinių sumanymų. 
Štai, susižavėjęs Gorkio ; 
“Sakalo giesme” (turinį su-į 
žinojau iš kritikos raštų), 
sugalvojau išausti apsaky
mą “Aras.” 
— kalinio — 
tie kontūrai, 
no kalėjime 
“Aras skraidė auksiniame 
danguje. Iš dangaus žemė 
jam atrodė1 graži graži. 
Leidosi. Visur purvas. Ne
buvo kur nusileisti. Pama
tė miestą, su auksiniais 
bokštais. Nutūpė. Subėgo 
žmonės, 
narvą, 
kruvino sparnus.

—Kodėl veržies į dangų? 
Ar negražu žemėje? Nu
skris! į aukštybes ir numir
si. Jei neskrisi į dangų — 
paleisime.

—Ne, — atsakė paukš
tis. — Laisvas dangus man 
brangesnis už tą purvą, ku
rį aš matau aplinkui.

Užgdarytas aras dainavo. 
—Nedainuok.
Bėrė jam grūdus. Neno

romis lesė. Sulįso. Mirtis 
artinosi. Kaustė jo spar
nus. Pusgyvį paleido iš 
narvo.

—Skrisk į dangų. x
Aras mojo sparnais, kilo 

aukštyn. Bet pagaliau nu
krito žemėn. j

—Aš mirštu. Bet jums • 
nepasiekti tų viršūnių, ant' 
kurių aš tupėjau ir ma-i 
čiau, kaip iš sosto, visą pa- ( 
šaulį. Kol spindės dangus, 

Joje jau autorius teigiamai arai skraidys padangėje, 
įvertino ir mano straipsnį' 
apie Iljičių ir Barbusą. A. 
Ramutis “Priekale” apie 
Kauno politinių kalinių 
žurnalą teigė: “Laikraštis 
stengiasi duoti atsakymą į 
visus svarbiausius, gyveni
mo iškeltus, klausimus. Ir, 
reikia pasakyti, kad “Kovo-

keptiems “daktarams”. Dar 
tuomet teisininkas Povilas 
Pakarklis rašė: “Turtin
gųjų sūneliai užsienyj per 
kasi “daktarą”. Niekas 
tuomet, net fašistinė spau
da, neišdrįso tokių faktų 
paneigti.

Kai kurie draugai ben
dradarbiavo Kauno kalėji
mo žurnale “Kovotojas”, 
net Maskvoje leidžiamame 
“Priekale”, Tilžės “Balse”. 
Kalinių - žurnale nemažai 
tilpdavo eilėraščių ir apsa
kymų. Ko redaktoriai rei
kalavo iš tų autorių? 
revoliucinės tiesos? Ir tie
sos, ir meistriškumo . Tik 
tokie kūriniai pakliūdavo į 
“Kovotojo” puslapius. Tai
gi, pirma sąlyga įeiti į dar
bininkų spaudą — tai išlai
kyti meištriškumo minimu
mo egzaminą, štai “Kovo
tojo” ketvirtam numery 
1935 metais tilpo Kriaušos 
apsakymas “Andriaus pali
kimas” — apie nuteisto 
mirti kovotojo paskutines 
gyvenimo valandas. Šį kū
rinį perspausdino “Prieka
las”. O dabar ir literatū
ros žinovai gali tvirtinti: 
tikrai Kriaušos apsakymas 
meniškas, net šiandien ne- 
nublanko. Kas jo autorius? 
Manau, kad studentas Vin
cas Lieponis. Jį fašistai nu
baudė 12 metų kalėjimo. 
Kuo remiuos? Jis buvo to 
žurnalo redakcijos, nariu, 
dar “laisvėje” atspausdino 
apsakymą iš darbininkų 
gyvenimo. s

Visa eilė literatūrinių 
straipsnių “Kovotojuje” til
po ir mano. Gal nuolaidžia
vo autoriui? Bet vėliau 
tuos dalykus perspausdino 
tokie redaktoriai, kaip J. 
Šimkus, A. Magins k as 
(“Tiesos” redaktoriaus pa
vaduotojas 1940-1941 m.), 
J. Baltušis ir kiti.

“Priekalo” 1937 m. ant
rame numeryje buvo at
spausdinta A. Ramučio re
cenzija apie “Kovotoją”.

Tik

Štai autoriaus 
tie metmenys, 
užrašyti Kau- 
193 8 metais:

Sugavo. . Įmetė į 
Aras daužėsi; su-

Jonas Kuzminskis
TSR liaudies dailininkas, 
TSR Dailininkų sąjungos 

valdybos pirmininkas

Lietuvos nacionalinis me
nas susilaukė visuotinio 
pripažinimo Tarybų Sąjun
goje. Jaunam talentingam 
skulptoriui Gediminui Jo- 
kūboniui buvo suteikta Le
nino premija. Jo pamink
las fašizmo aukoms Pirčiu
pio kaime — ne tik didelis 
nacionalinės skulptūros lai
mėjimas, bet ir svarus indė
lis į visos Tarybų šalies 
meno lobyną.

Paskutinėje kasmetinėje 
respublikinėje parodoje 
stipriau, negu ankstyvesnė
se parodose, suska m b ė j o 
darbo tema, plačiau buvo 
parodyta industrija, darbi
ninkų klasė. Šitam daug 
kuo padėjo tai, kad Lietu
vos dailininkų sąjunga or
ganizavo dvi kūrybines ba
zes svarbiausiose respubli- 

’ s kos statybose — Elektrėnų 
j mieste, Lietuvos VRES sta- 
j tyboje, ir Kėdainių mieste, 
chemijos kombinato staty
boje.

Norėtųsi paminėti Algi
manto Steponavičiaus ir Bi
rutės Žilytės grafikos seri
jas. Jie išraiškingai, visa
pusiškai parodė darbo he 
rojiką Lietuvos didžiosios 
chemijos statyboje.

Energetikų gyveni m a s, 
Lietuvos gamtos pertvar
kymas įdomiai atvaizduo
tas Vytauto Ka 1 i n a u s k o 
kūrinyje “Elektrėnai — 
miestui ir kaimui,” eilėje 
Jono Švažo kompozicijų, 
Vinco Dilkos peizažuose. 
Vilniaus jaunimą savo gra
fikos kūriniuose įkūnijo 
Petras Ilgūnas. Pertvar
kymai Lietuvos kaime at
vaizduoti Broniaus Zalenso 
skulptūroje “Pirmasis der
lius.”

Keletas gerų paveikslų 
nutapyta 1863 metų vals
tiečių sukilimo Lietuvoje 
šimtosioms metinėms pažy
mėti. Šia tema paveikslų 
tarpe ypač išsiskiria Vytau
to Mackevičiaus drobė 
“1863 metai,” kur pabrėž-

tas sukilimo prieš engėjus 
masiškumas, jo liaudinis 
pobūdis.

Lietuvių tauta gerbia lie
tuvių grožinės literatūros 
pradininko Kristijono Do
nelaičio atminimą. Istorija 
nepaliko mums jo portreto. 
Jis dabar gimsta dailinin
kų vaizduotėje. Jau pasiū
lė savo įdomius sprendimus 
skulptoriai Konst antinas 
Bogdanas, sukūręs pilną ra
šytojo figūrą, ii’ Bronius 
Vyšniauskas, padaręs ba
reljefinį klasiko portretą. 
Naujos iliustracijos Done
laičio kūriniams priklauso 
grafikui Vytautui Kali
nauskui.

Dailininkų kūriniai dabar 
eksponuojami ne tik Lietu
vos miestuose, bet ir rajo
nų centruose. Juose įsteig
ti v a i z d u o j a m o jo meno 
kraštotyros muziejai. Or
ganizuoti meno muziejai 
kaime. Keturiasdešimt kil
nojamųjų parodų keliauja 
po Lietuvos miestus ir kai
mus ir septynios už respub
likos ribų.

Klubai, kinoteatrų fojė 
tapo iš esmės parodų sa
lėmis. Čia dailininkai ren
gia savo asmenines ekspo
zicijas, rodo kūrinius, skir
tus aktualiams įvykiams.

Jau dabar mes ruošiamės 
paminėti Tarybų valdžios 
Lietuvoje įvedimo 25-ąsias 
metines, kurios bus šven
čiamos 1965 metais. Nu
matyta organizuoti jubilie
jinę parodą. Aktyviai dir
ba parodos komitetas. Ruo
šiamės taip pat parodai, ku
ri bus skirta Spalio revo
liucijos 50-ųjų metinių ir 
V. Lenino gimimo šimtųjų 
metinių garbei.

Šiuos įvykius mes tiki
mės sutikti pilnaverčiais 
meno kūriniais, pasakojan- ' 
čiais apie mūsų laikų ir ta- 
Spaudos agentūra Novosti (APN) 
rybinio žmogaus grožį.

Brazanville. — Į Kongo 
respubliką, buvusą Prancū
zijos koloniją, atvyko Tary
bų Sąjungos ambasadorius 
Ivanas Spitzkis.

Aš mirštu, kad išdžiūtų tas 
purvas, kuris slegia žemės 
veidą. Sumojo paukštis 
kruvinais sparnais. Suju
dėjo oro srovės.

Susirinkusieji juokėsi iš 
,aro mirties... ”

Troškau tokiu vaizdu už
degti skaitytoją darbo 3 pusi. Laisvė (Liberty) Antr,, rti^p. (August) 18,1964

Vilniaus Pedagoginio instituto studentų miestelis prie Nėries.
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Iš Moriso Torezo gyvenimo
(Tąsa)

Skaitydamas “Jūros darbininkus,” gė
rė j ausi jūros aprašymais ir Žiliato grum
tynėmis. Šios Hiugo knygos puslapiuo
se aš girdėjau padūkusį jūros bangų 
staugimą...

Slinko metai. Senelį slėgė vienatvė, 
gyvenimas nuošaliame kaime, toli nuo 
tėviškės ir žmonių. Jeigu jis troško bai
saus, negailestingo keršto priešui, galu
tinio vokiečių imperiaizmo sutriuškini
mo ir mirties bausmės “kareivai Vilhel
mui,” tai lygiai tiek pat jis geidė, kad 
kuo greičiau baigtųsi karas, kad galima 
būtų grįžti prie savo namų židinio, pas 
saviškius. Nebeištverdamas jis nutarė 
išvažiuoti iš Krezo ir nusidanginti kur 
nors arčiau Šiaurės. 1917 metų kovo 23 
dieną mes sėdome Busake į traukinį, 

I kuris ėjo į Paryžių.
Taigi Paryžių pirmą kartą aš pama

čiau karo įkarštyje: vokiečiai tebebuvo 
už 70 kilometrų nuo sostinės. Kartas 
nuo karto ją bombarduodavo vokiečių 
monoplanai, ir atmosfera buvo niūri, ku
pina nerimo. Mudu su seneliu nuvyko
me į centrinį Šiaurės pabėgėlių priėmi
mo punktą, kuris buvo prisiglaudęs 
šlykščiuose Adriano barakuose. Tą patį 
vakarą išvažiavome į Amjeną, nes par- 
sisamdėme dirbti Dreil-le-Amjene pas 
lentpjūvės savininką, pas, kurį jau dirbo 
manu senelio brolis, irgi pabėgęs iš No
ro departamento.

Mes važiavome traukiniu kartu su 
| kareiviais, grįžtančiais iš atostogų į 

froūtą, ir su medkirčiais, vykstančiais 
dirbti į tas pat vietas, kaip ir mes. Liūd
na buvo mūsų kelionė. Kareiviams karas 
buvo įgrisęs ligi gyvo kaulo. Daugumas 

j svajojo gauti “padorią žaizdą,” kuri 
jiems leistų išsivaduoti iš šio pragaro.

Dreilyje p. Briunelis, mūsų naujasis 
šeimininkas, pavedė mums vežioti bai
doku miško medžiagą. Baidokas vadi
nosi “La Frans” (“Prancūzija”). Mes 
plaukiojome visa Soma, nuo Korbi iki 

, Abvilio, paimdami nuo kranto krovinį.
Mes greit išmokome naudotis vairu, 

sviesti lyną mus tempusių arklių varo
vui, darbuotis ilgais geležim apkausty
tais kobiniais, sparčiai užvynioti plieninį 
trosą apie denio knechtus. Miegojome 
mažutėlėje kajutėje, valgėme denyje. 
Žinoma, ligi kapitono Nemo ir Žiliato 
man buvo toli, tačiau bent iš dalies bu
vo įgyvendinta svajonė, kuri masino ma
ne, kai skaičiau Hektoro Malo knygą 
“Be šeimos”: apvažinėti visą Prancūziją 
“plaukiojančiais-namais” ir pamatyti vi
sų šalies kampų įvairovę.

Kokia nepanaši yra žydinti Pikardi- 
jos žemė, kuria bėga Soma, į akmenin
gas Krezo kalvas! Abiem Somos upės 
pakraščiais, ypač Amjeno apylinkėse, tį
so mažutės salelės, vadinamosios “salos- 
daržai.” Daržininkai plaukioja tarp jų 
ilgomis plokščiadugnėmis valtimis, lyg- 
malai prikrautomis įvairiausių daržovų. 
Žemė buvo riebi ir derlinga, ir man at
rodė, kad tokių palaimingų vietovių gy
ventojai turi visi būti turtuoliai. Tačiau 
greit pamačiau, kad klystu. Čia viešpata
vo toks pat skurdas, kaip ir kitur.

Greta daržų, kurie margais šachmatų 
langeliais driekėsi išilgai visos upės, čia 
buvo daug klestinčių drobės, medvilnės, 
džuto, aksomo fabrikų. Tačiau akį rė
žiančios fabrikantų gerovės šaltinis bų- 

‘ yvo ne kas kita, kaip šlykščiausias dar
bininkų išnaudojimas. Darbininkus, gy
venusius Somos slėnyje (Aji, Pikinji, 

x Mulen Ble, Lonpre, Pon-Remi, Abvilyje 
ir toliau šiaurėje — Fliksekure, Sent- 
Uene, Bovalyje), kamavo nedėkingas ir 
nesveikas darbas tvankiuose, kimšte pri
kimštuose cechuose. Be to, Amjeno prie- 

) miesčiuose daugelis moterų dar vertėsi 
aksomo “kirpimu” savo namuose. At
lyginimas buvo ne didesnis kaip 40-50 
sū per dieną. Palyginus su tokiu var
gu, Šiaurės šachtininkų ir Krezo vals

tiečių gyvenimas, kad ir labai sunkus, 
atrodė man pavydėtinas.

Tėvas, motina ir vaikai—tiek paūgėję, 
kad jau galėjo imtis kokio darbo,—visi 
dirbdavo audimo arba verpimo fabrike. 
Sekmadieniais išsivirdavo didžiulį katilą 
sriubos su lašiniais, kad užtektų' ištisai 
savaitei, nes motina, dirbdama fabrike, 
neturėdavo laiko kasdien taisyti valgį. 
Perpildyti darbininkų kvartalai miestuo
se ir gretimieji kaimai knibždėjo ligotų, 
sunykusių, rachitu sergančių vaikų. Ne
normalių vaikų buvo ^neįtikėtinai 
daug. Ir ne vienas darbininkas, skurdo 
prislėgtas, ieškodavo užmaršties ir pa
guodos alkoholyje.

Kai 1918 metų rugpiiūčio mėnesį aš 
buvau pašauktas į karinę komisiją me
dicininiam apžiūrėjimui, iš 15-kos Drei- 
lo šaukiamųjų 13 buvo pripažinti tin
kamais karo tarnybai, Užtat Aji-siur- 
Some, viename iš žiauriausio darbininkų 
išnaudojimo centrų, iš 25 šaukiamųjų 
tik penki pasirodė tinkami,• nors karo 
gydytojai buvo anaiptol ne perdaug iš
rankūs !

Socialinė problema mano sąmonėje vis 
glaudžiau siejosi su karo problema. Tos 
pačios aukos, tos pačios priežastys.

Bet štai Rytuose išaušo Revoliucijos 
saulė. 1917 metų kovo pradžioje Rusi
jos darbininkai ir valstiečiai nuvertė ca
rą. Tačiau smulkiaburžuazinės partijos, 
menševikai, atėję į valdžią po revoliuci
jos, norėjo priversti Rusiją tęsti karą ir 
išgelbėti kapitalistinį ražimą. Per šešis 
energingos kovos mėnesius Leninas ir 
bolševikai sugebėjo demaskuoti liaudies 
masių akyse menševikų ir karo iki per
galės šalininkų politiką. Ir Didžiojo 
Spalio socialistinė revoliucija nuvertė 
kapitalistų ir stambių žemvaldžių val
džią. Darbininkai ir valstiečiai įvedė sa
vo valdžią—Tarybų valdžią. Gamyklos, 
šachtos, bankai, geležinkeliai tapo liau
dies nuosavybė. Žemė buvo perduota 
valstiečiams. Rusijos liaudis, išsikovojusi 
laisvę, paskelbė taiką visam pasauliui.

Entuziazmas, kurį man sukėlė Rusijos 
revoliucija, stūmė mane į aktyvią kovą. 
Aš troškau kuo daugiau sužinoti apie 
tai, kas vyksta Rusijoje, godžiai skaičiau 
laikraščius, brošiūras, žurnalus, bet—da- 
ja!—nerasdavau juose to, ko man reikė
jo, nes mūsų vyriausybė, buržuazija, “di
džioji” spauda melu ir šmeižtu kovojo 
prieš gimstančią socialistinę santvarką.

Beje, ši nežaboto melo ir šmeižto kam
panija nedarė darbininkams tokios įta
kos, kokios buvo tikėtasi. Netgi labiau-/ 
šiai atsilikę darbininkai suprato, kad 
Rusijoje kuriama jų respublika, kad sie
kimai, dėl kurių taip šauniai kovėsi ir 
mirė Rusijos darbininkai,—tai jų sieki
mai, visų šalių darbo žmonių siekimai. 
Ir viršum priešo apkasų, viršum nunio
kotų, sudegintų miestų, viršum sričių, 
sutriuškintų artilerijos, nusiaubtų ir pa
verstų dykumom, kur tebuvo žmonės, 
pasmerkti mirčiai, pleveno didysis Mark
so šūkis, kurį iš naujo paskelbė Rusijos 
revoliucija: “Visų šalių proletarai, vie
nykitės !”

Kiekvieną kartą, kai išlipdavau į kran
tą iš mūsų baidoko, aš stengdavausi už
megzti ryšius su socialistų aktyvu. Am- 
jepe buvo gan įtakinga anarchistų gru
pė, kuri visiškai nesuprato Rusijos re
voliucijos.

Dirbant baidoke, šeimininkas mudviem 
su seneliu neįkyrėdavo nuolatine prie
žiūra ir kliautimis. Mes retai kada ma
tydavome jį baidoke. Mano seneliui, se- 
nam šachtininkui, buvo būdingi teigiami 
prancūzo darbininko bruožai: savo ama
to pamėgimas, meilė savo darbui ir pro
fesinis išdidumas. Jis buvo nepalenkia
mai doras ir griežtas tiek sau, tiek ir sa
vo vaikams, bet nepakentė, jei Ras ka- 
bindavosi prie jo darbo, ypač tada, kai 
darbas, jo manymu, buvo atliktas kaip 
reikiant. Jis buvo ūmaus būdo ir nepa
prastai piktindavosi bet kokia netei- 
&■ ■ ■! ■"?—    , , ■ sm-, v:;::;.:: ■=

Pirčiupio tragedijos 20-ųjų metinių mi
nėjimas.

Nuotraukoje: choras atlieka J. Juze
liūno vokalinę^simfoninę poemą “Pirčiupio 
pelenai.’*

sybe. Jis mokėjo kantriai pakęsti ba
dą ir šaltį, bet aš mačiau, kaip jis verkė, 
sutikęs gatvėje sušalusį vaiką. Būdamas 
aktyvus profsąjungos narys, jis aistrin
gai kovojo už savo įsitikinimus, sąmo
ningai vykdė savo pareigas ir su teisėtu 
pavyzdingo darbininko pasididžiavimu 
mėgdavo sakyti: “Aš noriu turėti tei- 
sę sakyti ^šeimininkui teisybę į akis.”

Kartą, kraunant musų baidoką, šeimi
ninkas be atvangos darė mums pastabas 
ir sukinėjosi apie senelį, kuris, iš esmės, 
vienas tebuvo atsakingas už visą darbą 
baidoke. Visą popietį senis tvardėsi, 
nors ilgi žili jo ūsai ir virpėjo iš pykčio. 
Pagaliau jis nebeiškentė ir vos nenume
tė šeimininko į vandenį. Nuo tos dienos 
mes p. Briunelio daugiau nebematėme 
baidoke.

1918 metų kovo mėnesi, vokiečių di
džiojo puolimo prie Somos metu, visi 
jauni vyrai karinės valdžios organų įsa
kymu turėjo pasitraukti iš pavojingos 
zonos. Tai buvo skaudus smūgis mano 
seneliui. Karo audrai išblaškius visus 
jo artimuosius, aš buvau paskutinė ir 
vienintelė jo viltis, jo ištikimas draugas. 
Lydėdamas mane, senelis verkė.

Aš nuėjau pėsčias į Granvilje, paskui 
į Sanpiuji, Uazos departamente, maž
daug už keturiasdešimties kilometrų 
nuo Amjeno. Čia visą mėnesį mes tu
rėjome kasti apkasus. O kai pasidarėme 
nebereikalingi, mus paleido.

Vokiečiai jau priartėjo prie Amjeno.

Kiekiveną dieną bombos krito aplinkui 
katedrą, šiaip taip apsaugotą maišais su 
žeme. Prisimenu, kaip manę piktino šis 
vandalizmas. Į praeities paminklus aš 
žiūriu be jokio fetišizmo, bet aš visad 
mėgstu puikius architektūros kūrinius. 
Aš gėrėdavausi dailiais smailėjančių ar
kų nėriniais, šiuo įstabiu praėjusių am
žių palikimu. Vėliau aš įsitikinau, kad 
tik viena didi epocha.— socializmo epo
cha—sugebės sukurti didžią kultūrą ir 
parodyti pasauliui naujus meno šedev
rus, ne prastesnius už šias katedras, re
ligijos paminklus, viduriniais amžiais 
sukurtus didžiųjų architektų bei skulp
torių.

Man buvo ką tik sukakę 18 metų, o 
aš jau spėjau išmėginti vieną po kitos 
tris profesijas — buvau šachtininkas, 
bernas ir upeivis. Beeinant toliau gy
venimo mokyklą, nuo 1918 metų liepos 
iki lapkričio man teko dar padirbėti 
kepykloje. Darbo sąlygos buvo baisios, 
patalpa ankšta, pilna tarakonų. Aš tam
pydavau miltų maišus, padėdavau kepė
jams, atnešdavau malkų, išnešdavau iš
keptas bandeles, kas dieną valydvau ke
pyklą.

Pagaliau buvo paskelbtos paliaubos.
Sužinojau, kad mano tėvai, vokiečių 

kariuomenei traukiantis, buvo evakuoti 
ir gyvena Lanksene, Belgijoje. Išvykau 
tenai, trokšdamas kuo greičiau pamatyti 
ir apglėbti tuos, nuo kurių mane atsky
rė karas.

(Bus daucriau)

Poetas S» Marš akas apie mostu 
laiky poeziją

Gerb. “LAISVES”
Redakcija,

Mūsų šalyje literatūros my
lėtojai gedi, netekę talentin
go poeto, S. Maršako. šių me
tų liepos 4 dieną nustojo pla
kusi septyniasdešimt septyne- 
rių metų literatūros darbuoto
jo širdis.

Prieš keletą metų pasirodęs 
keturiatomis S. Maršako raš
tų leidinys apėmė pačius ge
riausius jo kūrybos dalykus. 
Kaip naujo tipo lyrikos, filo
sofinės meditacijos lyrikos, 
pradininkas, S. Maršakas už
ims vieną iš svarbiausių pozi
cijų tarybinės poezijos isto
rijoje. Jo vardas taip pat auk
sinėmis raidėmis įrašytas į ta
rybinės vaikų literatūros titu
linį puslapį.

Bet S. Maršaką ir jo kūrybą 
pažinojo ne tik tarybinės tau
tos. Jo kūrinius, išverstus į 
užsienio kalbas, skaitė gausūs 
literatūros mylėtojai visame 
pasaulyje.

S. Maršaką, kaip Šekspyro 
sonetų ir Roberto Beriso po
ezijos vertėją į rusų kalbą, 
gerbė platūs skaitytojų sluoks
niai Anglijoje ir ypač Škotijo
je. Pastaruoju metu Anglijos 
dienraštyje “DAILY WORK
ER” tilpo keletas S. Maršako 
straipsnių apie tarybinę litera
tūrą.

Šių metų birželio 4 dienos 
numeryje — lygiai mėnesis 
iki staigios poeto mirties — 
šis dienraštis išspausdino ak
tualų S. Maršako straipsnį, 
kuriame poetas, gal būt, išsa
miausiai ir kompaktiškiausiai 
apibendrino savąjį kūrybos 
“credo,” teisingai įvertino 
svarbiausias šiandieninės poe
zijos problemas,

Labai norėčiau, kad “LAIS
VES” redakcija rastų vietos 
supažindinti savo skaityto
jams nors su kai kuriomis S. 
Maršako straipsnio mintimis.

Jus didžiai gerbiąs
J. Subatavičius 

VILNIUS;

S. Maršakas
KAIP POEZIJA GALI 
IŠLIKTI GYVA MŪSŲ 

DIENOMIS?
Ar poezija gali, ir ar ji pri

valo, būti aktuali, poleminė? 
Ar tai neprieštarauja jos pa
čios esmei? Aš manau, kad 
poezija gali ir privalo būti 
poleminė, bet su sąlyga, kad 
ją įkvėptų poetinė mintis, po
etinis temperamentas ir vaiz
duotė.

’ Rusų poezijoje tai puikiai 
pailiustruoja garsusis Lermon
tovo eilėraštis apie Puškino 
mirtį. • Jis negalėjo būti at
spausdintas, Lermontovui teb
esant gyvam, bet rankraščio 
nuorašai sklido plačiai, iš pa
grindų drebindami tuometinę 
Rusijos visuomenę.

Polemikos priešininkui daž-«
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nai cituoja Puškino eilutes, 
kad poetai negimsta gyveni
mo audroms, naudos ieškoji
mui ar mūšiams, bet “įkvėpi-" 
mui, žavingai dainai ir mal
doms.”

Tačiau pats Puškinas itin 
sunkiais laikais rašė ištrems 
tiems dekabristams: “Gilybėj 
Sibiro rūdų išdidžią kaupkite 
kantrybę.”

Puškino poemose pilna pole
minių nukrypimų. Savojoje 
odėje “Didikui” jis pateikia 
anuometinės Europos apžval
gą.

Aktuali polemika nesvetima 
tokiam giliai ir susikaupusiai 
lyriškam bei filosofiniam poe
tui, kaip Fiodoras Tiutčevas, 
nekalbant apie Nekrasovą, 
kurio poezijoje iš viso domi
nuoja pilietinės temos.

Kai kurios poezijos formos 
—epigramos, satyra, kupletai 
—itin tinka polemikai. Aš 
pats džiaugiuosi, kad mano 
epigramos pasirodydavo ne 
tik literatūros žurnaluose bei 
laikraščiuose, bet ant tankų, 
ant pakuojamo popieriaus, 
ant Maskvos sienų užklijuo
tuose plakatuose.

Tai labai sunkus menas. 
Prisimenu, kartą man reikėjo 
parašyti kupletą plakatui, ir 
aš ilgai ieškojau, kol suradau 
poetinį sprendimą.
“Tegu patogi antklode
Netrukdo tavo minčiai skrieti plačiai. 
Atsimink, kad karo uraganas 
Siaučia aplinkui.”

šis gabaliukas pateko į ka
rinės poezijos antologiją. Koks 
apima įkvėpimas kurti, kai ži
nai, kad tavo eilėraščiai ypa 
veiksmingi, kad jie neguli 
sandėliuose.

Aš manau, kad mano poeti
nis darbas su plakatais^ karo 
metais išėjo man į naudą, ka
da vėliau ėmiau versti Šekspy
ro sonetus.

Bet gal polemika tėra tik 
rusų poezijos bruožas? Gal 
Anglijoje ir kitose šalyse ji 
eliminuota? Man rodos, ne. 
Tereikia prisiminti Šekspyrą, 
Bleiką, Bernsą, Baironą, Šelį, 
Brauningą, Kiplingą.

Man rodos, kad, jeigu po
ezija yra apribojama, ją, ga
li ištikti tas pats likimas, kaip 
ir bažnyčią.

Visa apimanti
Juk męs žinomę, kad reli

gija kadaise apėmė kosmolo
giją, mediciną, higieną, mo
ralę, bet palaipsniui visa tai 
perleido pasaulietiškam, gyve
nimui, iki pagaliau popiežius 
tapo vienas iš daugelio žemės 
valdovų šu ambasadomis, dip
lomatiniu korpusu ir visa kita.

Kažkas panašaus vyksta su 
poezija. Homero poemos lei
džia mums pilnai pažinti jo 
epochos pasaulį. Rusų mete- 
orologistas Multanovskis ga
lėjo tiksliai apskaičiuoti, ko
kiomis kryptimis pūtė vėjai

Odisėjui grįžtant namo iš 
Trojos. Šis meteorologisto 
įžvalgumas stebina nė kiek ne 
mažiau, kaip tikslus senojo 
Homero aprašymas.

Proza dar neegzistavo, kai 
čoseris rašė savuosius “Ken- 
terberio apsakymus.” Poezi
ja atlikinėjo tiek prozos, tiek 
ir savąsias funkcijas.

Su kokiu patosu čoseris vaiz
duoja savo mažiaus maldinin
kų gyvenimo būdą, charakte
rius bei papročius!

Kiek daug pastabumo, fi
losofijos, fiziologijos mes ran
dame pas Šekspyrą šalia su 
sociologija ir politikos supra
timu !

Palaipsniui perleisdama sa
vo teises mokslui, poezija su
siaurino save iš pradžių iki ly
rikos, paskui iki kažkokio 
miglotumo ir išdrikumo.

Menas yra vientisas būdas— 
šalia mokslo—pažinti gyveni
mą; jis daugiau sintetinis, ne
gu analitinis, daugiau remia
si intuicija.

Kada poezija perleidžia sa
vo teises, ji nebetenka povei
kio žmonėms ir tampa poezi
ja, skirta nedaugeliui.

šiandien plačiai paplito pa
žiūra, kad aristokratinė poe
zijos būklė, jos išskirtinė tei
sė aptarnauti tik išrinktuo
sius, yra speciali jos privile
gija, jos aukštesnio išsivysty
mo ir didesnio išprusimo ženk
las. Bet ar taip yra iš tikrų
jų?
Nieko neveikianti šeimininkė

Man rodos, negalima pasa
kyti, kad privilegijuotą padėtį 
namuose užima nieko nevei
kianti ir išlepusi šeimininkė, 
kuri visai nėra namų šeimi
ninkė.

Tačiau šimtmečiais poezija 
buvo literatūros namų šeimi
ninkė.

Mes žinome, kokią galią ji 
turėjo žmonėms. Ar gali kas 
nors iš šiandieninių poetų su
silyginti savo įtaka su Dante, 
Bokačiu, Šekspyru, Baironu, 
Gete, šjlęriu, Puškinu?

Poezija šiandien yra lyg ra
dijo stotis, dirbanti bangomis, 
kurias gali pagauti tik nedau
gelis imtuvų. Ar tai didis lai
mėjimas?

Atsižadėdama kotakto su 
pasauliu, poezija ima sirgti 
avitąminoze ii’ deguonio sto
ka, kaip lokys žiemos guoly
je ji mintą savo pačios rie
balais.

Aš nesakau, kąd tąi pasaky
tina apie visus poetus be iš
imties. bet tokia tendencija 
egzistuoja.

Šiandien nereikėtų vien tik 
sekti klasikų pavyzdžiais, bet 
žengti į priekį, kuo drąsiau 
skinant naujus takus .atme
tant statiką ir ieškant dina
miškos lygsvaros.

4 ^.-Laisve (Liberty)— Antr.,

Žmogus pasilieka
Gyvenimas keičiasi, formos 

keičiasi, ir poezijos forma kei
čiasi, bet žmogus lieka žmo- 4 
gus, ir, gal būt, svarbiausi^ ’ 
poezijos sąlyga yra žmogišku-' 
mo išsaugojimas.

Kad ir kokia individuali, su
dėtinga ir delikati poezija be
būtų, ji neprivalo netekti ben
dros kalbos su žmonėmis, su 
visu tuo, kas žmogiška, su ap
linkiniu pasauliu.

Iš klasikų, ypač iš Šekspyro 
ir mūsų Puškino, reikia mo
kytis, kaip rašyti kartu ir 
plačiam skaitytojų ratui, ir 
rafinuočiausiems žinovams.

Man rodos, kad, jei poeto 
kūrybą didžiai vertina tik 
platūs skaitytojų sluoksniai, 
tatai dar nerodo tikros jo ver
tės. Platūs skaitytojų sluoks
niai dažnai klysta.

Bet lygiai negalima pasi
kliauti vien sprendimu siau
ro rato, kuris vertina su jam-L 
natūraliu ribotumu.

Kas liečia poezijos vertini
mą, tai tikras poeto triumfas 
yra tada, kai abiejų ratų 
centrai sutampa. Tatai neat
sitinka iš karto. Kartais pri
pažinimas ateina iš mažojo 
rato į platųjį ar atvirkščiai, i

Kuriam iš šių ratų poetą®" 
privalėtų kurti? Poetas tu
rėtų rašyti ne savo skaityto
jams, bet sau, nes tatai ir 
reiškia rašyti kitiems.

Mes žinome nemaža labai 
delikačių poetų, kuriems stigo 
vieno dalyko: išorinio odos 
šiurkštumo. Bet Šekspyras ir 
Puškinas turėjo tokią šiurkš
čią užgrūdintą odą — ir švel
nios odos sluoksnį giliau.

Man teko skaityti ir asme
niškai pažinti daug žymių 
įvairaus amžiaus poetų, stebė
ti jų suklestėjimą ir nuvytimą. s 
Aš mačiau jų lamiėjimus ir su-£ 
žlugimus. Ir aš priėjau išva
dą, kad poetas neturi būti 
langutis, išeinąs į literatūros 
koridorių, bet platus langas į 
erdvią gatvę.

Mylėti meną
Poetas privalo pažinti ir 

mylėti gyvenimą, bet tuo pat 
metu mylėti ir savo meną- 
Nepažindamas savo meno, po-T 
etas nesusikurs didžio stiliaus.

Tarsi laikrodis, jis valandine 
rodyklė turi rodyti epochą, 
nes kitaip jo minutinė rodyk
lė liks bereikšmė.

Poetas, kuris nesupranta ir 
nevertina tų aukštumų, kurias 
menas jau pasiekė, yra lyg 
naivus išradėjas, mėginąs iš
rasti “perpetum mobile” ar 
iš naujo atrasti Ameriką.

šiomis minutėmis aš ir no-J^ 
rėjau su jumis pasidalinti.

Iš Londono “Daily Worker" 
1964. VI- 4 numerio

Vertė J. Subatavičius

Avalon, N.
Važiuojame į mainierių 

pikniką
Kadangi Bekampienės 

sveikata palaužta, ji randa
si po gydytojo priežiūra, 
nes ją vargina “gall blad
der,” tai buvo manyta, kad 
jau negalėsiu važiuoti į sve
tingųjų mainierių pikniką. 
Bet įvyksta netikėtumas. 
Atvažiuoja pas mus dr. A. 
Cąsper ir jo\ maloni žmona 
Louise. Kartu su jais at
važiuoja J. ir Pauline Kas- 
pariūnai, iš Filadelfijos. Vi
si gerai Atlante pasimaudė)!' 
visi buvo tuo patenkinti, vi-y 
si buvo geroj nuotaikoj. Iš 
kalbos paaiškėjo, kad dėl 
Bekampienės nesve i k a t o s 
jau negalėsiu dalyvauti mai
nierių piknike, bet Bekam- 
pienė sutiko išleisti mane 
vieną į pikniką.

Kada paaiškėjo, kad aš 
į mainierių pikniką važiuo
ju, tai Kaspariūnai ir sako, 
kad ir jie norėtų važiuoti 
kartu su manimi, nes jie iš
gyveno Wilkes-Barrės apy
linkėje 20 mętų, tai norėtų 
susitikti su savo pažįsta
mais mainieriais, kurių jie 
toj apylinkėj turi daugjb^ 
Abu širdingai prašė, kad tildl 
jų nepalikčiau. *

Kartu su mumis važiuos 
Uršulė Guzonienę ir Elbz. 
Mulokaitė.

J. A. Bekampis
i...... )■—..i j
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Prisiminimas iš keliones Philadelphia, Pa.
Yra žmonių, kurie nesi- 

,glomi kelionėmis. Jie pra- 
^yjfcena vienoje vietoje visą 
savo amžių ir jaučiasi sa
vo gyvenimu pasitenkinę. 
Kiti gi neilgai pabūna vie
noje vietoje. Susidaro savo 
vaidentuvėje reikalus ir ke
liauja. Aš priklausau pas
tariesiems.

1960 metais buvau nuvy
kęs į Lietuvą.

Per Įdomią Jungtinių 
Valstijų šalį nuo Atlanto 
iki Pacifiko automobiliu 
keliauju jau trečią kartą.

Birželio 4 d., dar prieš 
aušrą užkandom pusryčių 
ir, susitvarkę kelionei rei
kalingus daiktus, brėkštant 
aušrelei, mudu su Apolonija 
susėdę į mašiną patraukė
me į šiaurę. Malonu va
žiuoti anksti ryte — kelias 
tuščias, retai kur tenka su
tikti automobilį. Taip ty
ku. Floridos gamtovai- 
džxai nelabai patrauklūs va
žiuojant 41 keliu. Gyven
viečių retokai, gyvulių lau
kuose nedaug. Bet toliau į 
šiaurę vaizdai gražėja.

Pirmą kelionės dieną 
nakvoti apsis t o j o m e dar 
Floridos valstijoje, įvažiavę 
575 mylias. Antrą dieną 
jau pasukome į vakarus 90 
keliu. Su aušra pabaigėme 
Floridą, pervažiavome 
kamputį Alabamos ir ne
daug Mississippės. Norėjo
je pamatyti New Orleans 
miestą, tai reikėjo užtrukti.

Trečią dieną taipgi su 
aušra jau pabaigėme Lou
isiana ir įvažiavome į Texas 
valstiją. Gėrėjomės gam
tos grožiu.

Ketvirtą dieną važiavome 
p^c Texas valst. Vakarinės 
jos dalies gamta nepatrauk
li — tyrlaukiai, kai kur au
ga kaktusai. Matėme daug 
kariuomenės, kuri po ma
nevrų kėlėsi į kitą vietą.

Pabaigę Texas, pervažia
vome New Mexico ir Arizo- 

. ną. Apsinakvojome Kali
fornijos kalnynuose. New 
Mexicos ir Arizonos laukai 
miobodūs — nei doro me
džio nematyti, nei gražios 
augmenijos. Auga šiokie 
tokie brūzgynai, kai kur 
matyti koks laukinis gyvū
nėlis. Tucsori ir Phoenix 
įmestai—gražūs.

Penktą dieną buvome jau 
Kalifornijos kalnynu ose, 
su aušra pradėjome keltis į 
kalnus. Na, ir už 440 my
lių pasiekėme Yucaipą. Su
siradome draugus Šatus. 
Labai apgailėtina, kad drg. 
Šatas vos tik prieš keletą 
dienų buvo smarkiai užgau
tas širdies priepuolio, pras
tai valdė dešinę ranką ir 
koją, kalba irgi labai su
trukdyta. Atrodė sunkiai 
sergantis.

Nors drg. Šatas prispaus
tu sunkios ligos, bet jis vis 
nepasiduoda—nors sunkiai, 
Vaikšto. Vakarais ėjome 
pasivaikščioti. Taipgi jis 
triūsiasi aplink namus.

Pas draugus Šatus įvyko 
Apolonijai didelė nelaimė. 
Gelbėdama draugui Šatui 

MUSE, PA.

John Grdovich
Gimė April 17, 1896
Mirė August 4, 1964

Jam mirus mes reiškiame giliausią užuojautą Jo 
likusiai žmonai Mildai Grdovich ir jų visiems gimi

nėms, taipgi draugams ir kaimynams.
Mrs. V. Blues St. ir U. Paich
AI. Blues J. ir O. Miliauskai
Ed. Krawchyk J. K. Mažukna

7 J. Purtikas J. Mažeika
J. Briedis

perkelti per vienos plytos 
aukščio tvorelę einančią žo
lę plaunamąją mašiną, per 
neatsargumą ji susižeidė 
tris pirštus. Tai nemažai 
pakenkė mūsų kelionei. Dėl 
susižeidimo priversti buvo
me išbūti Yucaipoje savai
tę laiko.

Aplankėme draugus Alvi- 
nus ir Pukius, kurie mus 
apvežiojo aplink Yucaipą, 
supažindino su miestuko 
apylinke. Gana graži gy
venvietė, apsupta aukštų 
kalnų. Oras dar buvo vė
sus, bet tyras. Auga viso
kia augmenija — net ir 
obuolių daug auginama. 
Ačiū jiems už pavežiojimą. 
Ypatingai širdingai dėkoja
me draugams Šatams už 
nakvynę ir vaišes, kurių 
niekad nepamiršime.

Los Angeles aplankėme 
drg. Talandzevičių. Jis ge
rai atrodo. Kaip jis pats 
sako, “išmokau sirgti, tai ir 
vargstu šiame pasaulyje..”

Kalifornijos kloniai—vie
ni iš puikiausių vaizdų. Ke
liaujant kloniu, matai pui
kiausius laukus vynuogių, 
kiek tik akis užmato. Lau
kai lygūs, žemė derlinga, 
auga viskas.

Kalbėjausi su vienu vyn
uogių augintoju. Jis sakė, 
kad jau trečia jo gentkar- 
tė ant tos žemės, ir jie au
gina viską — vienur vais
medžius, kitur įvairias dar
žoves, kurių nuimami trys 
derliai per metus, ir dar ne
reikėjo vartoti jokių trąšų.

Biskį po pietų jau buvo
me Napajuje pas dukrą Gi
gą, kuri ištekėjusi už Pet
ro Prakšaičio. Augina sū
nų ir dukrą, kuri jau ište
kėjus. 1

Prakšaičiai turi puikią 
vietą svečiams susirinkti, 
tai Olga su teta Sutkiene 
sukvietė didelį būrį draugų 
ir draugių. Susitikome se
niai matytus pažįstamus 
veidus: Mugianius, Sutkus, 
Burdus, Bekerį, buvusią 
Paukštienę, Kingienę, No- 
reikienę, kuri prašė per
duoti labų dienų J. Stasiū
nui. Kitų jau neatmenu pa
vardžių, lyg sapnas. Virš 
30 metų, kai apleidau Kali
forniją. Žmonės atrodo ge
rai, visi linksmi, smagiai 
nusiteikę. Tiek daug tų 
pergyventų įspūdžių, tiek 
daug prisiminimų ir kalbų, 
neįstengiu visko suminėti. 
Vakare su dauguma teko

(Tąsa 6į pusi.)

AVALON, N. J.
Pataisymas klaidingo 

pranešimo
A. Lipčius “L” nr. 65 ra

šo, kad jis ir Šlajus pasie
kė Bekampius sekmadienį 
apie 11 valandą. Kaip Šla
jus galėjo su Lipčium atva
žiuoti sekmadienį, kada aš 
parsivežiau Šlajų į Avaloną 
šeštadienio rytą. Čia jis 
dirbo prie prirengimo pikni
ko, ne tik šeštadienį, bet ir 
sekmadienį, visokius dar
bus. '

J. A. Bekampis

Serga Frank Walantis
Liepos 21 d. jam buvo 

padaryta operacija Frank
ford ligoninėj. Aštuonetą 
dienų po operacijos išbuvęs 
ligoninėj, gržo į namus ir 
povaliai sveiksta.

Širdingai dėkoj a m vi
siems už prisiųstas atviru
tes su gražiais linkėjimais 
susveikti; draugei Anna 
Zalner už dažnai paskam- 
binimą telefonu, ir d. N. 
Griciunienei. Tas daug pri
sidėjo mane suraminti, bu
vau susirūpinusi. Širdingai 
ačiū visiems.

P. Walantiene
•

Gera naujiena
Draugas Ramanauskas 

rengia vaišingą pobūvį pa
gerbti savo žmoną Bronę 
jos gimtadieniu rugsėjo 6 
dieną. Kviečia draugus iš 
plačios apylinkės atsilanky
ti tą dieną pas juos—iš Rea
ding©, Eastono, iš New Jer
sey ir iš tolimo New Yor- 
ko, taipgi Baltimorės ir iš 
visur kitur,—visus miestus 
neįmanoma suminėti. Tiki
masi, kad ir d. A. Lipčius 
bus jau grįžęs iš Tarybų 
Lietuvos ir dalyvaus pobū
vyje Ramanauskų gražioje 
sodyboje. Jis mums papasa
kos Lietuvoje įgytus savo 
įspūdžius (Lipčius išvyko 
atlankyti savo senutę mo
tiną).

Visi esate kviečiami pri
būti pas Ramanauskus. Bū
site skaniai pavaišinti.

Pietus duos 1-ą valandą.
Kelrodis

309 keliu važiuojant į nor- 
tus, pasiekus ir pervažiavus 
Sellersville, Pa„ pasiekus 
kelią 563 West, už poros 
mylių, po kaire, bus Lonely 
keliukas, jau arti Rama
nauskų ūkio.

Iki draugiško pasimaty
mo rugsėjo 6 d.

Pauline Grandma. ... i-

MIAMI, FLA.
zRugpiūčio 9 d atsibuvo 

pasekmingas LLD 75 kuo
pos parengimas. Buvo ant 
greitųjų surengtas, bet la
bai gerai pavyko, nes kuo
pos valdyba moka gražiai ir 
sutartinai dirbti, su gerų 
prietelių pagaRfa^tai ir yra 
geros pasekpfes.

Apart gerų pietų, buvo ir 
programa. Kadangi daly-, 
vavo draugai Ukrainai, tai 
mūsų nuolatinė solistė An
na Tamchuk gražiai sudai
navo porą liaudies dainelių. 
Taipgi mūsų vietinė solistė 
Helen Mikitienė davė porą 
dainelių.

Turėjome malonų svečią 
iš Brooklyn, N. Y., P. Šo- 
lomską; tai vienas iš “Lais
vės” personalo, ilgametis 
darbuotojas. Jis gražiai pa
sveikino miamiečius, taipgi 
pasakė trumpą kalbą-kvie- 
timą darbuotis, kad sulauk
tume taikos ir ramybės pa
saulyje.

Vincas Bovinas' gražiai 
(anglų kalba) kalbėjo drau
giškumo klausimu. Mat, dd. 
Ukrainai dalyvavo, todėl 
prisiėjo vesti programą 
anglų kalba. Labai yra pa
girtina, kad galima sudary
ti bendras sueigas su kitų 
tautų pažangiaisiais žmo
nėmis. Tai yra gražu ir 
draugiška žiūrint politiniai 
ir kultūriniai, tai daug dau
giau naudos duoda iš visų 
atžvilgių. Tik reikia plačiai 
žiūrėti į tokius dalykus ir 
mokėti suprasti, o ypatin
gai dabartiniu laiku, kuo
met dideli netnalonumai’de
dasi pasaulyje.

Nors oras buvo šiltas, bet 
svečių atsilankė daugiau 
šimto. Mūsų nenuilstančios 

gaspadines prirengė maisto 
gana daug, nes sunkiai dir
bo. Virtuvėje ir prie stalų 
dirbo Barbara Zeivienė, E. 
Kancerienė, N. Tamošiū
nienė, M, Chuladienė, S. Šu- 
kaitienė, J. Jurevičienė, N. 
Kanapienė. Taipgi visa kuo
pos valdyba dirbo kartu.

Parengimas buvo spau
dos naudai. Svarbiausias 
tikslas yra palaikyti mūsų 
spaudą. Dabartiniu laiku 
pažangioji spauda turi di
delį darbą—kovoti prieš vi
sokius užpuolimus, tai mū
sų visų pareiga yra parū
pinti tai spaudai paramos, 
kad ji galėtų kovoti prieš 
neprietelius.

Šiuo tarpu nieko naujo 
mūsų mieste tarp lietuvių 
nėra. Rodosi, kad visi svei
ki. Nekurie yra išvažiavę 
praleisti atostogas šiauri
nėse valstijose, tai Adelė 
Suvakienė, Petras ir Ona 
Skeberdžiai, J. Stivens, Vi
si jie linksmai leidžia ato
stogas su savo giminėmis ir 
draugais šiaurėje. Laukia
me jų grįžtant į namus. 
Kanapės ir Klanceriai jau 
sugrįžo, buvo Chicago je. 
Džiaugiasi pasim a t ę su 
draugais ir pažįstamais, bet 
ten gyventi jau daugiau 
nenorėtų, nes priprato prie 
šilto, švaraus klimato.

E. K. S.

Brockton, Mass.
z Pranešame lietuviams 
piknikų lankytojams, kad 
ALDLD 6 kuopa ruošia 
pikniką. Jis įvyks pirmadie
nį, rugsėjo 7 d., per Labor 
Day, Ramova Parke, Clare
mont Ave., Montello. Pra
džia 11 vai. dieną.

Bus šokiams muzika, na
mie gaminto maisto, tinka
mų gėrimų. Prašome vieti
nius ir iš toliau dalyvauti. 
Pelnas skiriamas apšvietos 
reikalams.

George Shimaitis
REAL ESTATE

5 Akrai. 6 kambarių namas, ge
rame stovyje. Skiepas, vonia; dali
mis išfornišiuota. Šaldytuvas, ir t.t. 
Puikus svirnas. $8,800. Susitarimai. 
Kurt Abramczyk, Jeffersonville, N. 
Y. Tel. 121.

HELP WANTED MALE

WEAVERS 
Jacquard or Shaft 

Experienced on tie silks 
Steady work

For information call collect
KALKSTEIN SILK MILLS 

51 Madison St., Patterson, N. J.
Area code 201-278-1600

(63-66)

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 12 vai. dieną

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 
ALDLD ir LDS Kuopos

Vieta tarp Lake Wood Parko ir Mahanoy City, Pa. 
prie kelio 45, Hosensack Township -Martišių Grove

Iš rytų keliu 309 privažiavus Tamaqua prie kelio 
yra miestelis Horntown, kur 45 kelias eina skersai į ry
tus ir vakarus,. Ant šios kryžkelės yra du trafiko žibu
riai. Čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavus iš šiaurės 309 keliu iki šios kryžkelės 
sukite į 45 dešinėj—West. Pravažiavus Lake Wood Par
ką reikia važiuoti lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių 
vietą, prieš kurią keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

.z . . . K.

Atvažiavus iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti Ma
hanoy City, nuvažiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti mūving 
pikčerįų vietą kairėj, prieš tą vietą .keliukas dešinėj į 
mūsų pikniką. F- Į ? ! i ?’• t ’

. Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir toli at
vykti į šį pikniką, nes mūsų' darbščiosios gąppadinės jau 
rengiasi visus puikiai priimti. čia susitiksite su 'drau
gais iŠ visos apylinkės. Būsite ‘visi gražiai priimti ir 
smagiai praleisite laiką. Kviečame visus. -

Rengimo Komisija

__________________     ——------------------ :----------X-------------------- - ————————r

Miami, Fla.
Lietuvių Socialis Klubas 

rengiasi prie didelės 
iškilmės

Kaip žinoma, jau nekartą 
spaudoj rašyta apie L. S. 
Klubą, kad jis turi įsigijęs 
nuosavybę gražioje miesto 
dalyje ir prie gerų kelių iš’ 
visų pusių. Pasistatė sve
tainę su visais patogumais: 
virtuve ir baru ,o lauke sta
lai po dideliais medžiais ir 
automobiliams pasista t y t i 
vieta.

Dėka darbščių moterų 
gaspadinių ir kooperacijos 
klubo dalininkų bei para
mos svečių šiauriečių, kapi
talas tapo sukeltas ir pra
džioje šių metų mortgečius 
buvo atmokėtas. Tad, ei
nant amerikine tradicija, 
mortgečiaus dokumentai 
sudeginami. Taigi, L. S. 
Klubas nusitarė tas ceremo- 
n i j a s atlikti — sudeginti 
mortgečių rugsėjo 6-ą die
ną. O tą dieną bus veltui 
duodami pietūs visiems 
kurie parodys narystės kor
telę. Tad, eidami šion iš- 
kilmėn, nepamirškite su sa
vimi turėti narystės kort- 
lę, o jei neturėsite, prisieis 
užsimokėti $1.50.

Daug mūsų klubiečių bu
vo išvažinėję į šiaurines 
valstijas. Keletas jau su
grįžo, bet dar kai kurie vis 
“klaidžioja” ir nesimato su
grįžtant. Tad jeigu kurie 
patėmysite šiuos žodžius, 
atsiminkite, kad šiaurėje 
vasarėlė jau eina prie pa
baigos, tai nesivė 1 u o k i t e 
keliauti namo, kad tas “se
nis su apledėjusia barzda ir 
ūsais” — šaltis — nesuda
rytų vargo kelionėje.

Norisi keletą žodžių tar
ti ir turistams, kurie lankė
si praėjusį sezoną ir pla
nuoja atsilankyti šį sezoną. 
Mūsų L./S. Klubas lengvai 
surandamas. Atvažiavę ar
ti Miamio ribų, imkite Fla. 
Route 9, kuris įveš į N. W. 
27th Ave. Na, ir tuo keliu 
privažiavę N. W. 119th St. 
sukite kairėn, ir štai mūsų 
svetainė dešinėj.

Planuojanti ilgesnį apsi
stojimą pasiklauskite mū
sų svetainės prižiūrėtoją 
Chas. Aleksyną. Jis nuro
dys, kur ir pas kokius žmo
nes galima kambarį nusi- 
randavoti.

Atvažiavę į Miamį nepra- 
pulsite. Būsite kaip na
mie ! J. šukaitis

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER—COOK

Aged 35-45, live in motherless home, 
own room & bath, 5% day week, 
care of 2^ year old boy. References 
Required.

Call after 6 P. M. 609-871-0853.
(64-68)

ORNAMENTAL iron man for fab
rication rails, must be experiencedf 
also man for installing, must have 
license & exp. Apply Mon. 8:30 AM. 
Stur-dee Hand Rail Co., 705 West 
Dauphin St.

(64-66)

HOUSEWORK. Mature & Dependable
Good Irones

3 or 4 days a week.
References required.
Call 609-NO 2-2120

(66169)

Avalon, N, J.
Pavyko išvažiavimas

Gerai pavyko išvažiavi
mas pas Bekampius, nors 
oras pasitaikė prastas. Nuo 
pat ryto iki popiečių, buvo 
pavojus lietaus. Bet vis 
vien geras skaičius draugių 
ir draugų suvažiavo.

Juozas Bekampis nusi
skundė nesveikata, bet vis 
vien jis daug gelbėjo dirb
damas. Linkiu jam pilnai 
pasveikti ir vėl darbuotis.

Pietumis publika buvo 
pasitenkinusi. Greta to, kad 
už pietus dalyviai pasimo
kė j o, dar buvo tokių, kurie 
ir paaukojo “Laisvės” rei
kalams.

Daiktais aukojo. Jennie 
Pivariunienė didelį tortą, 
EI. Bekampienė — nosinai
čių dėžutę, A. ir B. Rama
nauskai, iš Sellersville, Pa. 
prisiuntė du didelius sū
rius, EI M. Lietuvaitė — 
bonką degtinės. Šie daiktai 
buvo išparduoti dovanomis, 
tai prisidėjo prie bendrų 
įplaukų.

Varde LLD 6-to s apskri
ties tariu visiems ir visoms 
didelį ačiū už aukas, darbą 
ir dalyvavimą

A. J. Pranaitis

PRANEŠIMAI
CHESTER, PA.

Pranešimas ALDLD 6 Apskrities 
kuopoms

Metinė konferencija įvyks Spalio- 
October 18 d. š. m., pradžia 12 vai. 
dieną, V. L. Pašalpinio klubo salė
je, 339 E. 4th Št., Chester, Pa.

Prašome kuopas rinkti delegatus 
ir dalyvauti konferencijoje kuo 
skaitlingiausiai.

Po konferencijos bus duodami už
kandžiai. /Kviečiame ir svečius da
lyvauti konferencijoje ir prie už
kandžių.

A. Lipčius ! (64-66)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-os kuopos susirinkimas 

įvyks Rugpiūčio-August 14 dieną, 
7:30 vai. vakare. Slovakų klubo 
svetainėje, 1150 N. 4th St. Visi na
riai kviečiami atvykti į šį labai svar
bų susirinkimą. Turėsime aptarti 
daug naudingų kuopai reikalų.

~ Valdyba (64-66)

PAIEŠKOJIMAI
Marijona Platakytė ieško Kons

tancijos Platakaitės, pagal pirmą 
vyrą. Kunges, o pagal antrą vyrą 
Šveder. Turėjo vieną dukrelę var
du Elena. Kilusi iš Varnių mies
to, Telšių apskrities. Paskutinė 
gyvenimo vieta Chicago. Brolis 
Jonas Platakis gyveno ten pat. Be
raštis. Žinantieji apie mano gimi
nes prašomi rašyti sekamu adre
su, už ką iš anksto tariu ačiū.

Vyr. gydytojas Platakis Kazys 
Palangos miesto ligoninė 
Palanga, 
Lithuania, USSR

(65-66)

Magdė Ruzgienė, gyvenanti Ute
noje, Rašytojų g. 15, ieško anksčiau 
Niujorke gyvenusų giminių: Jono 
Vainiaus, Prano Vainiaus, Karolio 
Fišerio ir jo dukters Gerdos Fiše- 
rytėš (ji tur būt jau ištekėjusi), 
Fišerio žmonos Marijos (buvusi Vai- 
niūtė) ir Liudo Petruoko. Prašau 
rašyti man viršminėtu adresu, 
arba: L. Kavaliauskaitė. 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
11417.

(65-66)

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugp. (August) 18, 1964

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted — Female

HOUSEKEEPER to start Sept. 1— 
General Housework & cooking. Live 
in. Must be fond of children. Recent 
references required.

LA 5-5668
(66-67)

HELP WANTED MALE

COOK. Broiler, short order, expd 
only needed apply. Contact Chef 
Mazione at NCO Club, Maguire 
AFB. New Jersey.

(62-66)

AUTOMATIC Transmission, exp re
building & installing. Ask for Wiley. 
1409 Grange st. CA 4-7080.

(62-66)

20 PAINTERS
Must be experienced on interior and 

exterior work. Steady work.
Call or write

REIIAK PAINTING CO. 
845 Bunting Ave., Trenton, N. J. 

Phone 1-609-394-5533
(64-68)

PAPER HANGERS
To Hang Walltex. 
Long Term Job.

Apply
Levitt Job, Bowie, Maryland 

See Paul Lawson
(66-68)

PAPER HANGERS

Apply
254 'Davis Ave. 
Clifton Heights

Delaware County, Pa. 
(64-66)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced 

Steady Position.
Midtown Wholesale ’Meats 

900 W. Girard Ave.
(66-72)

PAINT Sprayers. Experienced only, 
for conveyor-Typo operation. Liberal 
benefits with expanding organization.

Apply
Arrow Safety Device Co.

Hqleman St., Mt. Holly, New Jersey
(66-68)

POLISHERS—journeymen, 

experienced on all metals, small & 
large parts, hand and auto mach., 
paid Holidays, vacation, hospitaliza
tion & other benefits.

Philadelphia Rustproof Co.
3225 Frankfort Ave. GA 5-3000

(66-67)

AUTO BODY MAN 
COMBINATION

Full Time 
3619 N. 5th Street

RE 9-8328
(63-67)

AUTO MECHANIC, exp. all makes.
Must have tools.
Steady position.
Apply Wolfson

Front & Cheltenham Ave.
(64-66)

INSTALLER—EXPERIENCED
For Ornamental Irons & 

Chain Link Fence. 
1st class only.

Call (N. J.) UL. 7-1816 
or UL. 7-0814

(64-68)

REAL ESTATE

LAUREL SPRINGS-bARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm w/fireplace, 1% 
bths, kit with dinette, encl, patio 
with attached gar Situated an

Beaut, landscaped lot 130x200, 
surrounded by cedar fence. V 
Owner. 609-CA 7-1397.

(63-68)

SUNAIKINTŲ VAKARŲ 
VOKIETIJĄ

Maskva. — Iš Vakarų 
Vokietijos grįžo “Izvestijų” 
redaktorius Aleksejus Ad- 
žiubejus. Jis rašo, kad Va
karų Vokietijos karo mini
stras Franz Josef Strauss 
sakė: “Jeigu kiltų nuklinis 
karas, tai Vakarų Vokietija 
būtų sunaikinta”.

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas sako, 
kad dabar yra 3,800,000 be
darbių.



Prisiminimai iš 
kelionės

(Tąsa iš 5-to puslapio) 
skirtis, gal ir visiems lai
kams. Nieko nepadarysi, 
toks jau gyvenimas.

Napajuje pas dukrą ir 
žentą Prakšaičius išbuvome 
savaitę laiko. Širdingai dė
kojame visai Prak š a i č i ų 
šeimai už taip malonų pri
ėmimą.

Teko aplankyti ir San 
Francisco, kuriame gyve
nau arti 10 metų. Dabar 
jau negalima atpažinti; ro
dos, tada jis nebuvo toks 
kalnuotas ir didelis. Bet 
prabėgo jau virš 30 metų. 
Tada ėjo San Francisco ir 
Oaklando tilto statyba. Čia 
noriu priminti iš praeities 
vieną labai stambu įvykį— 
tai San Francisco laivakro- 
viu streiką, kuris privedė1 tuojanti lietuviški “veiks- 
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langus, Žiupsnelis statistikosprie generalinio darbininkų 
streiko.

Aplankėme draugus Sut
kus, San Francisco gyven
tojus. Benį buvo sukrėtęs 
širdies priepuolis, bet da
bar jis jau tvirtas, jaučiasi 
gerai. Dėkojame Sutkams 
už vaišes ir dovaną. Pasi
kalbėjome pas juos keletą 
valandų.

Atsisveikinę su visais ka- 
liforniečiais. pasukome į 
rytus — į Yosemite parką, 
kuris vra vienas iš įdomiau
sių Kalifornijoje. Ten nu
tiesti aukščiausi kalnu ke
liai. Ten yra vieta virš 10,- 
000 pėdų aukščio. Ten vra 
daugybė vandenpuolių. Yra 
miško gyventojų — meškų, 
briedžių, stirnų. Žmonės 
maitina meškas sėdėdami 
automobilyje:

Iš Yosemite, į tą išgarsė
jusį Druskos ežerą (Salt 
Lake). Buvau nemažai-skai-1 
tęs apie tą ežerą. Dabar 
tas ežeras jau pusiau iš
džiūvęs — liko tik druska 
lygiu paviršiumi ir kieta 
kaip ledas. Ten būvą au
tomobilių lenktynės.

Ežeras didelis — virš 7 
mylių ilgio. Yra įrengtos 
maudynės. Matėme žmonių 
iš visų valstijų. Vanduo pa
žiūrėti— ne koks, dumblin- 
nas; rėkia toli bristi, iki jau 
gali bandyti plaukti

Ar galima nuskęsti ta
me vandeny? Ne, negali
ma. Bandžiau visaip varte- 
liotis, vis tas pats — būni 
vandens paviršiuje. Ban
džiau plaukti, tai irgikaps- 
taisi vietoje.

Salt Lake City taipgi sa- 
votišaks miestas: gatvės 
taip plačios, kad nei vie
name mieste tokių plačių 
gatvių nematėme. Čia gy
vena nemažai mormonų ti
kybos žmonių, kurie prakti
kuodavo daugpatystę.

Nuo ežero — toliau į šiau
rę, į Wyoming valstijos 
Yellowstone parką, kuris, 
mano manymu, vienas iš 
įdomiausių parkų Ameriko
je. Ten galima matyti aukš
čiausius snieguotomis , vir
šūnėmis kalnus, giliausias 
pakalnes. Važiuojant keliu 
aplink kalnus, matai dide
les pušis, ąžuolus, beržus ir 
kitokią augmeniją; vieto
mis dar buvo stori klodai 
sniego, bet karšto vandens 
versmės—gaizeriai — ver
da, burbuliuoja, verda lyg 
vanduo puode. Vienas gai- 
zeris vadinamas “Old 
Faithful” (senasis ištikima
sis), kuris ištikimai laiko
si — visada tuo pačiu lai
kotarpiu iškyla, apie kas 4 
valandos iškyla virš 200 pė
dų, 300 laipsnių karščio, 
virš 2,000 galionų verdančio 
vandens. Buvo prisirinkę 
gal koks tūkstantis žmonių 
pamatyti iškilimo, žmogus

ivuuaiviu, 
dą, kur vyksta visokie pa
rengimai. Namas senokas, 
bet tinkamas įvairiems pa
rengimams. Susipažinome 
su drg. Dauderiu, kuris 
mums aprodė namo patal
pas ir puikias scenerijas, 
Mockapetrio pieštas.

Širdingai atsisveikinome 
su chicagiečiais. Chicagoje 
buvome tik dvi dienas. Sku- 
binomės j New Yorką pa
tekti į organizacijų iškil
mes.

Esame širdingai dėkingi 
Emilijai Balaišienei ir jos 
dukrai su žentu už taip ma
lonu mūs priėmimą.

Birželio 30 d. su aušra 
keliaujame link New Yor
ko. Paėmėme apmokamus 
kelius, kuriais galima grei
čiau važiuoti. Na, ir ta pa
čią dieną pasiekėme Tren- 
toną. Susidarė biskis dau
giau kaip 800 mylių. Norė
jome dalyvauti organizaci
jų iškilmėse, ypatingai dai
nų šventėje—festivalyje, iš
girsti lietuviškas dainas.

Koncertinė programa gal 
buvo biskutį per ilga, su 
kalbomis, pagyrimais, bet 
paskutinės trys dainos, ku
rias atliko sykiu su Aidu 
rinktiniai dainininkai, ap
vainikavo viską; tokių kul
tūrinių pažmonių retai pa
sitaiko.

Brooklyne apsist o j o m e 
pas Juozo Weiss dukrą su 
žentu Daivisu namuose, kur 
išbuvome savaitę laiko, ap- 
važinėjome apylinkes, ap
lankėme greatnecki e č i u s, 
na, ir su Birute aplankėme 
Maikį Urboną, kuris ran
dasi Central Islip State 
Hospitalyje.

Nors jo mintis kiek su
trikus, bet mus pažino 
ir labai apsidžiaugėm pasi
matę, labai nuoširdžiai pa
sikalbėjome apie valandą 
laiko. Atsisveikindami pa
linkėjome viso geriausio 
Urbonų dukrai Birutei ir 
širdingai dėkojame už nak
vynę ir priėmimą.

Sugrįžę į Brooklyną da
lyvavome “Laisvės” svetai
nėje svečių ir delegatų iš
leistuvių bankete.

Visi atsibuvę parengimai 
buvo pasekmingi; žmonės 
linksmi, smagiai nusiteikę. 
Bet tas viskas vyko labai 
suglaustai, tai per mažai 
laiko būva kiek plačiau su 
draugais pasikalbėti. Tiek 
daug tų pažįstamų veidų 
beveik iš visos plačios mū
sų šalies. / Su vienu pora 
žodžių, su kitu keletą sa
kinių, ir taip viskas pasi
liko atmintyje lyg sapnas,

per garsiakalbį aiškino tą |lyg;ir tikrovė.' Nebuvo gali- 
gamtos įdomybę.

Tame parke tik dieną pra
leidome. Iš ten traukėme į 
rytus per Nebraska ir Io
wa link Chicagos.

Po dviejų dienų su bis- 
kiu jau buvome Chicagos 
priemiestyje Berwyne, 
Emilijos Balaišienes dukros 
su žentu namuose. Buvom 
labai maloniai priimti. Tai 
buvo birželio 28 diena, sek
madienio rytas. Tą pačią 
dieną aplankėme Lietuvių 
tautines kapines, kuriose il
sisi tūkstančiai lietuvių. 
Matėme Prūseikos, Jukelio, 
Akelaičio, Šliupo ir kitų 
paminklus, na, ir daugybę 
kitų lietuviškų vardų, ku
rie ilsisi tose kapinėse.

Pirmadienį apsilankėme 
“Vilnies” ištaigoje, kurioje 
draugai vilniečiai dirba, 
triūsia. Po to, kai fašis-

ma to visko sugromuliuo- 
ti, suvirškinti. Kaip ten 
bebūtų, tas viskas pasiliks 
ilgai ilgai atmintyje.

Atsisveikinę su geriau
siais draugais Juozu Weis- 
su, jo dukra Frances ir žen
tu Davis, kuriems esame 
dėkingi už nakvyne, maiti
nimą ir malonų priėmimą, 
patraukėme linkui namučių. 
Ėmė tik dvi dienas laimin
gai pasiekti namus.

Neįstengiu tinkamai po
pieriuje apsakyti tokią 
jaudinančią ir sykiu 
pamokančią kelionę. Per 
38 dienas apvažiavome di
delę dalį mūsų įdomios ir 
plačios šalies, aplankėme 
geriausius pažįstamus- 

. draugus ir gimines, panau
jinome praeities prisimini
mus.

Ignas U. ir Apolonija 
Miami, Fla.

niai” išdaužė keletą kartų 
išdaužė “Vilnies” 1 
dabar yra plytomis užmū
ryta siena.

Trumpai
Kaip praneša laikraštis

__pasikalbėję su “Unitą,” Italijos darbo žmo- 
drgg. Jonikais, su Jakubka, nės surinko į komunistinės 
ir su senu pažįstamu V. į spaudos fondą 286 milijo- 
Rudaičiu, apžiūrėjome Mil- nūs lirų. Lėšos teberenka-

mos.
• Kaip praneša Vengrijos 

centrinė statistikos valdy
ba, birželio mėnesį šalyje 
gyveno 10,116,000 žmonių.

• Praėjusiais metais Va
karų Vokietijoje komunali
nio transporto tarifai padi
dėjo 10.1 procento, pašto iš
laidos — 10.4 procento, bu
tų nuomos mokestis—6.2%.

• 1963 metais 249 kalna
kasiai žuvo ir 1,368 sužeisti 
dėl nelaimingų atsitikimų 
Anglijos šachtose.

• Prancūzijos darbo mi
nisterijos duomenimis, ky
lant darbo našumui, darbo 
savaitė šalyje ne tik ne- i 
trumpėja, bet, priešingai, il
gėja. Ilgiausios darbo sa
vaitės rekordas priklauso 
statybos industrijai. Ten ji 
trunka po 50-55 valandas, o 
kartais ir ilgiau.

• Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 6.7 milijono dar
bininkų, arba kas dešimtas
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Mūsų turistų žodis, paliekant Vilnių
kio motiniško priėmimo 
prisidėjo.

Mes pamilome jūsų pui
kųjį Vilnių, Jūsų pajūrį, jū
sų Neringą, jūsų šilus ir 
beržynus, jūsų žalias lygu
mas ir tolimus horizontus. 
Bet labiausiai mes pamilo
me Jus, Lietuvos žmones, 
šalia kitų tautų statančius 
naują gyvenimą.

Prieš išskrisdami per At
lantą namo, mes iš širdies 
gilumos pageidaujame, kad 
tik taika, amžina taika tarp 
mūsų dviejų šalių viešpa
tautų.

Iki pasimatymo, brangūs 
draugai, iki pasimatymo 
šioje ar kitoje vandenyno 
pusėje — vieningame, tai
kingame pasaulyje■/

Valys Bunkus 
Valentina Nevins

Lilija Kavaliauskaite

Vilniaus “Tiesa” rašo:
Kaip jau buvo pranešta 

pažangiųjų Amerikos lietu
vių grupė iš Niujorko atsi
sveikino su tėviške. Nepa
kartojamus įspūdžius pali
ko kelionė po Tarybų Lie
tuvą. Amerikos lietuviai— 
Lilija Kavaliauskaitė, Va
lentina Nevinskienė, Valys 
Bunkus, išvykdami iš bran
gios tėvų žemės, 
redakcijai paliko

“Tiesos” 
šį laišką.

valandą,Šią paskutinę 
prieš apleisdami mūsų arba 
mūsų tėvų gimtąją žemę, 
mes su susijaudinimu reiš
kiame širdingiausią padėką 
visai Lietuvos liaudžiai ir 
jos vadovybei, visiems 
tiems, kuriuos asmeniškai 
pažinome, ir tiems, kurie 
netiesioginiai prie mūsų to-

JAV lietuviai ant garsiojo Palangos tilto. Su svečiais matome 
Palangos miesto vykd. komiteto pirmininką P. Mičiūną 

(trečias iš kairės) ir kompozitorių J; Karosą 
(ketvirtas iš kairės).

darbininkas, susiję su kari- 
• ne gamyba. Pastaraisiais 

metais pastebima tendenci- 
. ja, kad į karinę sferą įsilie

ja labiausiai kvalifikuotos 
JAV jėgos.

• Venezuela kasmet ne
tenka 800 milijonų dolerių 
dėl nelygiateisiškos preky
binės sutarties su JAV, pa
reiškė ekonomikos minist
ras Manuelis Eganja 20- 
ojoje nacionalinėje preky
bos rūmų ir rūmų gamybos 
klausimams asamblėjoje.

• Statistikos duomenimis, 
Urugvajuje per pastarąjį 
ketvirtį pragyvenimas pa
brango 15 procentų. Ypač 
pabrango maisto produktai, 
drabužiai ir butų nuoma.

• Kas 22-as Pakistano 
gyventojas serga tuberku
lioze. Rytų Pakistane 25 
procentai vaikų miršta, ne
sulaukę ketverių metų am-

*žiaus. Vaikų mirimo pro-, 
centas ypač didelis kaimo 
vietovėse, kur gyvena 90% 
šalies gyventojų.

• Rimtų finansinių sun
kumų Turkijai sukėlė daly
vavimas blokuose ir orien
tavimasis į užsienio pagal' 
bą, kurios didžioji dalis iš
leidžiama kariniams tiks
lams ir kitoms negamybi- 
n ė m s išlaidoms. Šiemet, i 
vien tik padengdama sko- jnj dirba, melžia karves. Va- 
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Gerbiamas dėdulė!

Šiais metais šienas pas 
mus buvo blogas, nes iki 
šiol nuo pavasario nebuvo 
lietaus, tai žolė išdžiūvo ir 
labai maža teužaugo, tai 
reikėjo didelius plotus nu
pjauti, kol vieną vežimą 
pripjauni.

O kai tamsta klausei apie 
antrą šienavimą, tai pas 
mus jau nebėra mados, nes 
duoda piauti kur nors do
bilienas ir nuplauni,' tada 
tuojau sudirba traktoriai 
dėl pūdymų žieminiams. 
Žieminiai javai neblogi; jei 
lietūs neužeis, kai prasidės 
ėmimas, tai grūdų bus. Pas 
mus sėja per pusę :tiek ru
gių, tiek kviečių.

Kai tamsta klausi, ar sėja 
pas mus kukurūzus, — sėja 
tik dėl pašaro, o grūdai ne
užauga, nes per mažai lai
ko tėra. Kai tik burbuolės 
pasirodo, tai kombainais 
nupiauna ir supiausto, pas
kui veža ir silosupja—supi
la į tokias dideles išcemen- 
tuotas duobes, traktoriais ’ 
sumina, ten jie išrūgsta, o 
žiemą jais šeria karves. La
bai geras pašaras.

Klausėte, ar vyrai dirba 
prie karvių. Jau daug vy- 

las, ji turės išmokėti 134 
milijonus dolerių. 1965 m. 
šis skaičius pašoks iki 212 
milijonų dolerių. Tai dau
giau kjaip pusė sumos, ku
rią Turkija gauna iš savo 
eksporto. Specialistai ap
skaičiavo, rašo laikraštis 
“Hiurijet,” kad, jeigu vis
kas vyks sėkmingai, tai ša
lis galės padengti skolas 
užsienio valstybėms tik... 
po 38 metų.

,• Oficialiais dokumentais, 
nuo 1963 metų Pietų, Afrit 
kos Respublikoje įvyko 101 
politinis procesas. Buvo 
teisiama daugiau kaip 1,200 
žmonių. 44 kalbinamieji bu
vo nuteisti mirti, 14—kalėti 
iki gyvos galvos ir 862 žmo • 
nės—įvairų laiką kalėti. .

sarą karves laiko visą lai
ką lauke, gano po dobilus, 
o paskui po mišinius, dar 
papildomai duoda miltų, tai 
karvės gražios ir duoda 
daug pieno, o vienai melžė
jai pritvirtinta po 21 kar-1 
vę, ir ji turi jas pamelžti, 
pašerti miltais, o ganyti yra 
atskiri žmonės, kurie pri
žiūri visą para, visą laiką 
pamainomis. Ganyti nerei
kia — aptveria vięla ir pri
jungia elektrą, o kai karvė 
prieina ir prikiša nosį,: tai 
eleįktra trenkia' ir ji dau
giau , nebeina jarie vielos.

f Kai: suvarp 'karves į Lu
tes, tai ten ■ yra melžiamo
sios mašinos, o Jaukuose 
dar mažai kur įtaisyta. 
Melžti vasarą reikia ^ris 
kartus, o žiemą, kada kąr- 
vės duoda mažiau pieno, ta
da melžia tik du kartus. 
Melžimo valandos nustaty
tos ir tuo laiku reikia melž- 
'tij j

Užmokestį mokai nuo pie
no primelžimo — pusantro 
rublio už 100 litrų primelž
to pieno.

Tai matote, dėdule; kaip 
tvarkomas pas mūs karvių 
ūkis.

Kūtys pastatytos didelės 
—telpa po 400 karvių į vie
ną kūtę. Yra įtaisytos au
tomatinės girdyklos, elek
tra, išcementuotos, užlaiko
mos švariai. Melžėjos vaikš
to su baltais chalatais kaip 
daktarai.

Toliau klausėte, kodėl 
mes dirbame po 24 valan
das. Tai išeina patogiau, 
nes 24 valandas atidirbi, o 
paskui 24 valandas laisvas, 
tai dar namudse galima šį 
tą padirbėti, ii|, žinoma, tie 
darbai būna ta 
pavasario sėjoš laiku, o da
bar, birželio mėnesį, iš vi- 

Įso mažai buvo darbų, tai 
( daugiausia po namus dirba- 
Ime, nes pūdymai apsėti ir 
nebuvo darbų.

O dabar, kai 
šinius ir nupidus šieninius, 
tai’ vėl smarkiau reikės pa
dirbėti, nes reikės vėl ruoš
ti žemę žieminiams.

Tamsta klausėte apie Pet
rašiūnų fabriką, kaip ten 
kasa tuos akmenis. Ten že
mę reikia nukasti apie 2 
metrus, tai ją nukasa trak
toriai, ekskavatoriai, o ma
šinomis veža ir pila įdidelį 
kalną, o paskui į akmens 
sluoksnį mašinomis iš
kala skyles ir - išsprogdi
na; sutrupintą akmenį 

p įtempti tik

nuganys nri-

kasa ekskavatorials, pila į 
mašinas ir veža į fabriką. 
Akmens sluoksnis yra apie 
12 metrų, o duobę taip ir 
palieka, vandenį pumpuoja 
galingi siurbliai, o kai pri
trūks to akmens, tai paliks 
didelis ežeras.

Pakruojuje tiesioginių du
jų dar nėra atvesta, bet 
žmonės jau turi įsirengę 
liženkas (pečius) ir gauna 
balionus su dujomis ir kū
rena. Vieno baliono užten
ka apie vienam mėnesiui. 
O Šiauliuose ir Panevėžyje 
tai jau tiesiog yra atvestos 
dujos.

Mes, gyvendami kaime, 
kūrename malkomis, turi
me elektrines krosnis tru
pučiui ko nors išsivirti, bet 
Žiemą kūrename malkomis, 
nes malkos pas mus ne
brangios, tai pigiau atsiei
na ir kuras švaresnis.

Pasilieku belaukdamas pla
taus atsakymo.

Tamstos sūnėnas
Jonas

(Šį laišką gavo brookly- 
niškis Jurgis Varisonas; 
rašo jo giminaitis iš Pa
kruojo rajono šiliškių kai- 
mo.) i

Sugrįžo iš atostogų
Petras Šolomskas, laik

raščio “Laisvės” personalo 
narys, sugrįžo iš atostogų 
Floridoje vežinas trim i s 
stipriomis išvadomis:

—Floridon suvažiavę ap
sigyventi žmonės labai 
draugiški, svetingi.

,—Miamiečiai savo šaunius, 
dažnai ruošiamus visuome- luuoianiuo viouvnic'i .______ __ ________ . __ .
niškus pietus yra suplana- KANDIDATU Į SENATĄ
vę išmintingai ir pateikia 
gražiai ir punktualiai—at- pasitarimų Rabertas Ken^

_ _ _ gėrimo, tad dis, dabartinis JAV Justici^skyrę valgį nuo 
užsimoka kiekvienas sulyg 
su varto jinhd.* ’

—Florida puiki vieta ato
stogoms,—sako jis, — tik 
ne vidurvasario mėnesiais.

APIE T. SĄJUNGOS 
NAFTOLAIVIUS

New Yarkas.—Dr. James 
S. Cross, The Sun Oil Co. 
manadžerius, sako, kad da
bar Tarybų Sąjungos naf- 
tolaiviai (tankeriai) sudaro 
2,134,700 tonų įtalpos. Vien 
1963 metais Tarybų Sąjun
ga pasistatė 51 naują naf- 
tolaivį, 1,211 tonų įtalpos.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
U Than tas, Jungtinių'Tau
tų generalinis sekretorius.
siūlo, kad Kipro saloje J. T. numato^ šiemetę labai , gerą 
militarinių žvalgų kiekį pa
kelti iki 7,000 žmonių.

Newark, N. J.—Sustrei
kavo 600 bravoro, alaus ga
minimo, darbininkų.

PIETŪS GRAŽIAME MIŠKE
Kings Point Park, Area 7

Great Neck, N. Y

Greatneckiečiai vėl rengia pietus sekmadienį

Rugpjūčio 30 August
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną.

Kviečiame ir iš toliau atsilankyti su mumis pasi
linksminti gražiame miške. Pietūs bus duodami 1 
valandą. Parke yra stalai, kurie bus puikiai pri
rengti patogiam pietavimui. Atvykstančius prašo
me iš anksto pranešti, žinodami, kiek bus svečių, 

tinkamiau galėsime prisirengti.

Laisve (Liberty)— Antr., rugp. (August) 18, 1964

Buvusių Lietuvoje 
turistų pranešimas

Jau sugrįžo iš Tarybų 
Lietuvos niujorkiečiai lietu
viai turistai. Lietuvoje sve
čiavosi 24 dienas. Plačiai 
pavažinėjo po Lietuvą. Ap
lankė ir savuosius, gimines. 
Visi turistai turi daug nau
jo pasakyti.

Aido Choras rengia tu
ristų priėmimą ir išklausy
mo jų pranešimą. Įvyks šį 
šeštadienį, rugp. (Aug.) 
22, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 6-tą vai. va
kare.

Po pranešimų, visi būsite 
javaišinti kavute ir tortu, 
ėjimas tik $1. Kviečiame 

New Yorko ir apylinke^, 
lietuvius susirinkti.

Aido Choras

New Yorke baltieji 
ruošia boikotą

New Yorkas.—Prieš kiA 
laiko negrai ir baltieji ko
votojai už civilines laisves 
New Yorke buvo suruošę 
mokyklų boikotą. Į mokyk
las neišėjo apie 500,000 vai-

Dabar baltieji šovinistai, 
susispietę apie Parents and 
Taxpayers organiza c i j ą, 
ruošia baltųjų boikotą. Jie 
daugiausiai priešingi vežio
jimui vaikų iš vienos terito- 
rikos į kitą. Boikotą pla-^ 
nuo ja suruošti pirmąją sa
vaitę, kai mokyklos atsida-

R. KENEDIS BUS

New Yorkas. — Po eilės 

jos sekretorius, sutiko kan
didatuoti,į Senatą. Jis kan
didatuos’New Yorko valsti
joje prieš dabartinį Res
publikonų partijos senato
rių Kennethą B. Keatingą.

New Yorkas. — Artistei 
Sofijai Tucker sukako 76 
metai amžiaus. Ji dalyvau-A“ 
ja vaidinimuose per 60 me
tų.

New Yorkas. —Atskrido 
Bulgarijos žemdirbys t ė s 
ministras Marinas Vachko- 
vas su grupe žemės ūki® 
specialistų.

Washingtonas. — Agri
kultūros departam e n t a s 

derlių Jungtinėse Valstijo
se.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje planuoja įvesti 10 
metų mokslo sistemą.

Rengėjai




