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KRISLAI
Pagerbkime kovotoją 
Boikotas
Pragaras turi būti!
Kas didžiausi hedonistai?

— Rašo R. Mizara —

Antradienį, rugsėjo 22 d., 
įvyks neseniai Maskvoje mi
rusiai darbininkų klasės kovo
tojai ir publicistei Elizabeth 
Gfįfcley Flynn pagerbti mitin
gas. Jis bus Community 
Church (Bendruomenės baž
nyčioje), Manhattane. Pra
džia 8 vai. vak.

Tikrai liūdna, kad tokiai 
įžymiai asmenybei, kaip ši 
amerikietė, pagerbti buvo 
sunku gauti tinkamą salę to
kiame didmiesty kaip Niujor
kas ’

Valdančioji klasė visaip 
kenkia, visaip kliudo komu
nistams bei jų šalininkams.

Kai Elizabeth Gurley Flynn 
#557 metais išėjo iš kalėjimo, 
ji parašė puikią knygą, nu
šviesdama padėtį kalėjime,— 
“The Alderson Story.”

šių metų balandžio 6 d. au
torė rašė:

“Daugelis žmonių mano 
knygą skaitė ir ji jiems pati
ko. Ligi šiol jos parduota 
apie 2,700 egzempliorių...” 
^Pagalvokite, gerbiamas skai

tytojau, ką tai reiškia: 185 
milijonų gyventojų šalyje to
kios puikios knygos teparduo- 
ti tik apie 2,700 egzemplio
rių !. .

Kodėl taip? 1
Todėl, kad b u r ž u a z in ė 

spauda slėpė, atsisakė pare- 
cenzuoti, net paminėti, nors 
knygos egzemplioriai jai bu
vo pasiųsti.

Ta pati knyga buvo išvers
ta į vokiečių, rusų, japonų, 
italų ir kitas kalbas, ir ten 
susirado milijonus skaitytojų!

Jei rašytojas žinomas ko
munistas, arba šiaip sau pa
žangus žmogus, jo rašybą žo
di JAV buržuazinė spauda vi- 
s??p slepia, boikotuoja.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie mažesnių tautinių gru
pių literatūrą. Atsiminkime: 
Amerikoje dar nėra dorai j 
anglų kalbą išversti ir išleisti 
Kristijono Donelaičio “Me
tai”!

Dabar vykstančiame visuo
tiniame katalikų bažnyčios su
sirinkime Romoje, kaip pra
neša spauda, tūli kardinolai 
reikalauja, kad būtų pabrėžti
nai skelbiamas pragaro ir 
skaistinio (“čysčiaus”) buvi-
mas.

Kur tas pragaras, kur 
Maistinis, kur rojus, aišku, nei 
Vienas “bažnyčios galvų” ne- 

^eino, nes tokių dalykų iš vi
so nėra. Bet kadangi taip pa
sakyta “Naujojo testamento” 
pasakose, tai taip, anot jų, ir 
turi būti!

Gązdinimas pragaru ir 
skaistiniu, sako “bažnyčios tė
vai,” kai kuriuos sulaikys nuo 
hedonizmo ir materializmo.

Hedonizmas — “filosofija,” 
skelbianti, kad žmogaus gyve
nimo tikslas — tik uliavoti, 
smaguriauti, prašmatniai gy
venti, nekrepiti dėmesio į jo
kius visuomeninius reikalus.

Dauguma katalikų dvasinin
kų šiandien taip ir gyvena— 
jie didžiausi hedonistai. Jie 
-Wbe žiūri tik savo pilvo ir ki
šenės. Skaistiniu bei pragaru 

gązdina tik savo parapijie
čius, reikalaudami daugiau iš 
jų “dievo garbei” pinigų.

Išimk iš katalikų bažnyčios 
“mokslo” skaistinį, pragarą ir 
velnią, jis tuoj subyrės.

Ar šiemetiniame visuotinia-

Vietnamo partizanų balsas 
ir Jungt. Valstijų politika

Honkongas. —Pietų Viet
namo Liaudies fronto (par
tizanų) vadovybė per radi
ją šaukia visus savo dali
nius ir žmones nuversti mi- 
litaristų valdžią ir įsteigti 
neutrališką koalicinę liau
dies vyriausybę. Tarp kit
ko, partizanų vadovybė, sa
ko:

Dabar šalies išdavikai 
ėdasi savo tarpe... Laikas 
padaryti galą jų sauvaliavi
mui ir šalies išdavimui. Visi 
partizanų daliniai privalo 
pulti ir paimti militaristų 
vyriausybės įsitirtinim u s. 
Lai visa liaudis apsivienija 
už šalies ir savo laisvę ko
voje prieš bent kokius 
Jungtinių Valstijų remia
mus diktatorius.

Reikalaukime, kad JAV 
imperialistai baigtų agresi
jos karą Pietų Vietname ir 
pasitrauktų,

Kareiviai, oficieriai ir ge
nerolai Pietų Vietnamo ar
mijos, valdžios tarnautojai 
ir policininkai, stokite į 
bendrą kovą prieš proame- 
rikonišką kliką, kovokite už 
laisvę savo šalies, savo šei
mynų ir savo”.

New Yorkas. — Kolum- 
nistas C. L. Sulzbergeris, 
“The New York Timese”, 
analizuodamas JAV inter
venciją Pietų Vietname, da
ro išvadą, kad geriausiai 
būtų, jeigu JAV ieškotų ka
ro pertraukimo iki prezi
dentiniai rinkimai u ž s i- 
baigs.

Jis rašo, kad kai grįžo į 
Vietnamą JAV ambasado
rius generolas Tayloris, tai 
rado militaristus puolan-

čius vieni kitus ir nesimato, 
kad JAV pavyktų sudaryti 
tvirtą šalies valdžią prieš
akyje su generolu Khanhu.

JAV lėktuvų užpuolimas 
ant Šiaurės* Vietnamo bazių 
nedavė rezultatų. Buvo 
laukta išstojimo prieš Ho 
Chi Minho valdžią, bet jo 
nėra. Š. Vietnamo valdžia 
gerai organizuota ir, išla
vinta, kuri lengvai sumuštų 
Pietų Vietnamo armiją.

Anglija atsisakė remti 
JAV politiką Pietų Vietna
me, nes ji bijosi karo su Ki
nija. Prancūzija pasisakė 
prieš JAV intervenciją ir 
reikalauja, kad pietryčių 
Azijoje būtų leista valsty
bėms eiti neutrališkos poli
tikos keliu.

Kambodža laikosi neut
rališkos politikos, Laose 
liaudiečiai vis darosi tvir
tesni. SEATO, militarinė 
sąjunga, kurios narėmis 
yra Pakistanas ir Prancū
zija, atsisakė remti JAV 
politiką Pietų Vietname. 
Naujoji Zelandija pasiuntė 
kelis desėtkus vyrų į pagal
bą. .

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo valdžia savo pareiški
me sako, kad Tonkin o 
įlankoje nebuvo nei vie
no jos karinio laivo. 
Jungtinių Valstijų tvirtini
mas, būk keturi laivai ar
tinosi atakuoti du JAV nai
kintuvus, yra neteisybė. 
Matomai, JAV militaristai 
skleidžia tą prasimanymą 
ruošdamiesi užpulti Šiaurės 
Vietnamą, kaip jie padarė 
rugpjūčio mėnesį. V

IŠ VISO PASAULIO
Brasilio. — Brazili jos 

prezidentas H. C. Branco
patvarkė, kad būtų grąžin
tos vokiečiams nuosavybės, 
kurios buvo konfiskuotos 
Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Seattle, Wash. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
JAV vyriausybė daro viską, 
kad neįvyktų atsitiktinis 
atominis karas.

Maskva. — Chruščiovas 
sako, kad jo pasikalbėjimas 
su Japonijos parlamento 
nariais buvo neteisingai už
sienyje perduotas. Jis nesa
kė, kad TSRS pasigamino 
naują ginklą, kuriuomi bū
tų galima sunaikinti žmoni
ją

New Delhi. — Indijos 
Kongreso partijoje auga 
opozicija prieš premjero 
Šastrio valdžią. Jį remia V. 
K. Krishna Menonas.

Nikosia. — Kipro respub
likos prezidentas Makarios 
pateikė planą baigimui tur
kų ir graikų naminio karo.

■" 1. .... ........ a*

Maskva. — Sulaukęs 71 
metų amžiaus mirė TSRS 
chemijos profesorius Ser
gejus Ušakovas.

1 ' 1'f'
Tokio. — JAV dar įdės 

$7,230,000 į Japonijos Oki
nawa salos projektus. JAV 
ten turi milžiniškas milita- 
rines bazes.

me katalikų bažnyčios susirin
kime Lietuvos katalikų baž
nyčia yra atstovaujama, kol 
kas žinių neturime.

Vatikanas atsteigė šiokius 
tokius ryšius su Vengrijos 
Liaudies Respublika. Popie
žius galės skirti Vengrijai vys
kupus, bet tik tokius, kurie 
Vengrijos vyriau sy bei bus 
priimtini.

Taip yra ir Lietuvoje*

Paryžius. — Laoso liau
diečiai negali susitarti su 
Phoumo valdžia.

Katmandu. — Apsivertė 
laivas - keltas Vakuja upė
je, Nepalio karalystėje, ir 
prigėrė 30 žmonių.

Pekinas. —Trys JAV ka
ro laivai buvo įsiveržę į Ki
nijos vandenis, tai 322-asis 
toks JAV pasielgimas.

Kviečiame į talką 
didžiajam darbui

Trumpėja dienos, atvėsta oras, mažiau išeigų, dau
giau laiko vakarais skaitymui. Aprūpinkim liaudį nau
dinga literatūra skaitymui ir švietim

Pažangus, darbininkiškai liaudis 
pats brangiausias darbo žmogaus draugas.

Tokiu laijkraščiu Amerikos lietuviams yra
Nes “Laisvė” yra kolęktyvinis vadas 
rikos lietuviams jų kovose už šviesės

Su šių metų spalio 1-ma diena p 
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų 
gūsių prenumeratų, ir sukėlimui 
metų biudžetui subalansuotu

Kviečiame į talką visus anksčiai; 
kus ir laukiame naujų vajininkų, tai] 
“Laisvės” skaitytojų gauti nors po vii 
ją-

Ruskas apie JAV santykius 
su socialistinėmis šalimis

Detroitas. — Rugsėjo 14 
dieną čionai kalbėjo Jung
tinių Valstijų Valstybės 
sekretorius Deanas Ruskas 
temoje: JAV santykiai su 
komunistiniu pasauliu.

Jis sakė, kad mūsų šaly
je yra elementų, kurie no
rėtų su komunistinėmis ša-.

Ur I turėti reikalus tik iš$5,000 1965 -s„no nn<sSe , • vva • tn.

uisi.
kas laikraštis yra

“Laisvė”.
ir mokytojas Ame- 
nę ateitį.
iradedame vajų ga- 

, atnaujinimui išsibai-į 
fondo iš I

buvusius vajinin- 
pgi prašome visų 
eną naują skaityto-

Darbuokimės visi, kad laikrašti^ “Laisvė” pasiektų 
kuo plačiausias žmonių mases su kulKūrinės apšvietos ir 
darbininkiškai klasinio sąmoningumo ^raštais. “Laisvė” 
taipgi duoda puikių raštiį iš įvairių mokslo sričių. Todėl 

o namuose kiekvie-“Laisvę” yra labai svarbu turėti sav 
nai lietuviškai kalbančiai šeimai.

Labai svarbu yrą gauti “Laisvei 
tačiau taip pat yra svarbu ir finansinė parama įvairiais 
būdais. Reikią rūpintis gavimu auk 
pramogas bei parengimus sukėlimui 
išlaikymui.

Prašome: organizacijų veikėjus 
gimui pramogų kiekvienoje lietuvių

” naujų skaitytojų,

ų ir reikia ruošti 
finansų laikraščio

pasidarbuoti suren- 
solonijoje. Per pa

rengimus yra progų gauti naujų skaitytojų ir, žinoma, 
yra finansines, naudos. t \

Pernai..vąjų išvedėme pilnai sulyg iš anksto nusta
tytu planu; Už tai širdingai dėkojami vajininkams ir or
ganizacijų veikėjams. Prašome ir šiemet pasidarbuoti 
taip, kaip pernai.

InUn? vh Z rri a vn o a 1 a ilrva ah' a T.lofllvniPLaisvė’? yra labai mėgiamas laikraštis Lietuvoje. 
Kalbinant žmones užsisąkyti “Laisvę”, reikia priminti, 
kad užsakytų ją savo giminėms į Lietuvą.

Stokime į šį svarbų*apŠvietos platinimo darbą tuo
jau, ir darbuokimės, kad rezultatais galėtume visi pasi-jau, ir darbuokimės, kad rezultatais 
džiaugti.

P. Buknys

Partizanai laimėjo 
Pietų Vietname

Saigonas. — Meko n g o 
upės srityje įvyko žiaurios 
kautynės tarp partizanų ir 
valdžios jėgų. Jos tęsėsi per 
visą dieną ir naktį. JAV 
lėktuvais ir malūnsparniais 
į kovos lauką buvo nuleista 
1,500 parašiutininkų pagal
bon pėstininkams. Bet par
tizanai išlaikė visas savo 
pozicijas.

Vietnamo valdžia ^turėjo 
didžiausių nuostolių iš visų 
turėtų 1964 metais. Ji nete
ko 245 užmuštais, 540 su
žeistais ir 180 dingusiais, 
matomai; patekusiais į ne
laisvę. Partizanai taipgi tu
rėjo didelių nuostolių.

MASKVOJE ĮVYKO 
JAUNIMO FORUMAS

Maskva. — Rugsėjo 16 
dieną atsidarė Pasaulinis 
jaunimo kongresas (foru
mas). Dalyvauja virš tūks
tantis jaunuolių iš 120 ša
lių. Forutno atidaryme da
lyvavo apie 5,000 tarybinių 
jaunuolių. Jaunuolius svei
kino TSRS premjeras 
Chruščiovas.

Detroitas. — 1965 metų 
automobilių yra didelis pa- 
reikalavimas.

Pekinas.—šiemet Kinijoj 
gerai užderėjo! javai.

TSRS kritikavo 
J AV Politiką

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybi 
konfere 
1965 m. 
Pirm ji 
nas Car 
gacijos 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų nusistatymą.

ų nusiginklav i m o 
nei j a užsidarė iki 

vasario mėnesio, 
užsidarė, tai Sima- 

apkinas, TSRS dele- 
pirmininkas, aštriai

Jis sakė, kad jeigu JAV 
nepakeijs savo politikos nu
siginki 
prie jo, 
siginkls 
nepasie

vimo reikalais, neis 
o tik kalbės, tai nu- 
vimo konferenci j a 

_<s savo tikslo. Vals
tybių atstovai nusiginklavi
mo kor 
nuo 1960 m. kovo mėnesio, 
ir bevei 
kė,

ferencijoje tariasi

< nieko dar nepasie-

SUDEGINO DVI NEGRŲ
BAŽNYČIAS

Canton, Miss. — Baltieji 
šovinistai sudegino dvi neg
rų bažnyčias, kuriose neg
rai regiet”?.’.’??: •----
prezidentiniams 
mams. 
baltieji 
sissippi 
gino 24 
mokyklas

stravosi būsimiems 
rinki- 

Per trumpą laiką 
šovinistai vien Mis- 
valstijoje jau sude- 
negrų bažnyčias ir

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Čionai yra su
rengta 
da, kur 
knygų.

naujų knygų paro
toje išstatyta 2,270

jėgos pusės, tai yra, varto
ti ginklus prieš komunisti
nes šalis.

Ruskas sakė, kad mokslo 
pasiekimai pasigamin i m e 
naujų baisių ginklų pakei
čia valstybių santykiavimą, 
kuris negalimas turėti se
nomis priemonėmis, kada jį 
nusakė valstybių militarinė 
jėga. Jis sakė, kad dabar 
Jungtinės Valstijos laikosi 
sekamos politikos:

Pirma, vis tvirtina mi- 
litarines jėgas “taikos pa
laikymui”. Antra—siek i a 
palaikyti ryšius su komu
nistinių valstybių žmonė
mis, ir trečia —neleisti ko
munistams įsigalėti kitose 
valstybėse vartojant net 
JAV jėgą, o kur galima, tai 
susitarus su kai kuriomis 
komunistinė m i s valstybė
mis.

Vakarų viltis
Ruskas sakė, kad Jungti

nės Valstijos neyienodus 
turi ryšius su komunistinė
mis valstybėmis. P a v y z- 
džiui, su Lenkija nuo 1956 
metų santykiai gerėja. Per 
tą laiką Lenkija “atgavus 
savystovumą”, ten religija 
esanti tvirtai įsigalėjusi. Že-

mės ūkis yra privatinėse 
rankose.

Jis sakė, kad panaši 
kryptis pasireiškė Rumuni
joje, Čekoslova k i j o j e ir 
Vengrijoje, tai Jungtinės 
Valstijos veikia ten padrą
sinti antikomunistinius ele
mentus.

Kas liečia Giniją ir Šiau
rės Vietnamą, tai Jungtinės 
Valstijos prieš tas šalis lai
kosi kietos politikos, nes 
tų šalių komunistai vei
kią užsienyje sukėlimui re
voliucijų.

Nesitrauks iš P. 
Vietnamo

Ruskas sakė, kad nepai
sant, jog Jungtinėms Vals
tijoms daug atsieina pinigų 
ir žūva amerikiečių Pietų 

Vietname, bet jos iš ten ne
sitrauks. Jeigu JAV pasi
trauktų, tai tuojau Pietų 
Vietname įsigalėtų komu
nistai ir dar 14,000,000 žmo
nių prisidėtų prie komu
nistinio pasaulio.

Jis sakė, kad Pietų Viet
nams. prezidentas Johnso
nas laikosi tokios pat poli
tikos, kokios laikėsi Eisen- 
howeris ir Kenedis. Apgai
lestavo, kad ten tarp gene
rolų nėra ^sutikimo, bet tiki, 
kad Jungtinių Valstijų re
miamas laimės generolas 
Khanhas ir jo sėbrai.

Saigonas. — Truongo 
Khanho srityje valdžios ar
mijos dalinys suruošė par
tizanų būriui pasalą. Būry
je buvo 20 žmonių. Partiza
nų būrys buvo sunaikintas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.— Pietų Vietna

mo Darbo konfederacija iš
šaukė darbininkus į gener 
ralinį streiką prieš Khanho 
militarinį režimą. Vien šia
me mieste streikuoja apie 
70,000 darbininkų.

Washingtonas.—JAV Gy- 
I nybos sekretorius McNa
mara sako, kad nuo JAV 
naikintuvų tik per radarą 
matė Šiaurės Vietnamo ka
ro laivus, kada naikintuvai 
atidengė jų kryptimi ugnį.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
JAV militaristai jau pasi
gamino ginklus, kurių pa
kalba būtų galima sunai
kinti aplinkui Žemę skren
dančius satelitus.

Maskva. — Rugsėjo 15 
dieną dienraštis “Pravda” 
rašė, kad iki to laiko Tarybų 
Sąjungoje jau daugiau grū
dų suimta, negu 1963 metų 
viso derliaus. Tą dieną dar 
nebuvo baigtas 1964 m. 
TSRS javų suėmimas.

Varšuva. — atvykę Ethi- 
opijos karalius Haile Selas
sie.

Londonas. — Anglų ir 
JAV kompanijos ieško naf
tos Šiaurės jūros dugne.

Albany, N. Y.4-New Yor- 
ko valstijoje nuo sausros 
nukentėjo 27 apskritys.

Karakas. — Rugsėjo 21 
dieną čionai atvyko Pran
cūzijos prezidentas De 
Gaulle. Jis pradėjo vizitą 
Lotynų Amerikoje.

Buffalo, N. D. — čionai 
kalbėjo Goldwateris. Jis sa
kė, kad Johnsono vyriausy
bė jau įtraukė JAV į ka
rą pietryčių Azijoje.

Washingtonas. — Jaučia
mas JAV nedarbo didėji
mas.

Havana. — Kubos res
publika sumažino reikmenų 
pirkimą kapitalo šalyse.

Maskva. — Atvyko Jung
tinės Arabų Respublikos 
premjeras Alis Sabrys.

Havana. — Kuba ir Alba
nija pasirašė sutartį moks
lų ir technikos reikalais.

Londonas. — Sulaukęs 79 
metų amžiaus mirė kari
ninkas lordas Raglanas.
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Pirmajam Internacionalui— 
šimtas metų

ŠĮ MĖNESĮ SUKANKA šimtas metų, kai jsikūrS 
pirma tarptautinė revoliucinė darbininkų organizacija 
—Pirmasis Internacionalas — Tarptautinė Darbininkų 
Asociacija (angliškai: International Workingmen’ Asso
ciation). Jis buvo įkurtas 1864 m. rugsėjo 28 d. St Mar
tins Hall, Londone, ir jo kūrėjai buvo mokslinio socializ
mo tėvai, pasaulio proletariato vadovai K. Marksas ir F. 
Engelsas.

V. Leninas sakė, kad Pirmasis Internacionalas “pa
dėjo pamatus tam pasaulinės socialistinės respublikos 
pastatui, kurį dabar mes turime laimės statyti.”

Pirmojo Internacionalo kūrėjams rūpėjo, kad įvai
rių šalių darbininkai veiktų išvien kaip broliai ir drau
gai, kad jie bendrai kovotų prieš bendrą priešą—kapita
listų klasę. Ir Internacionalas savo šūkiu paėmė iš Mark
so ir Engelso “Komunistų partijos manifesto neužmirš
tamus žodžius: “Visų šalių proletarai, vienykitės.”

Praėjus kuriam laikui, apie desėtkui metų, ši tarp
tautinė darbininkų organizacija pakriko, o 1889 metais 
Paryžiuje buvo įkurtas Antrasis (Socialistų) Internacio
nalas, žlugęs Pirmojo pasaulinio karo metu, kai jo vado
vai išdavė tarptautinį darbininkų klasės solidarumą, 
remdami imperialistinį karą.

Po Didžiosios Spalio revoliucijos pergalių Rusijoje, 
1919 metais Maskvoje, vadovaujant Leninui, buvo įkur
tas Trečiasis (Komunistų) Internacionalas, kuris buvo 
paleistas 1943 metais, Antrojo pasaulinio karo metu.

Kiekvienas tų Internacionalų suvaidino savo istori
nę rolę, ir šiandien skaitome viename dokumente:

“Per šimtą metų, praėjusių, nuo tos dienos, kai buvo 
įsteigtas Pirmasis Internacionalas, buvo palaidota ir už
miršta daug teorijų ir mokymų. Tuo tarpu marksizmas 
išlaikė visus laiko išmėginimus.. Pasaulinės istorijoj rai
da patvirtino jo nepajudinamus principus. Dabartinėje 
epochoje, kai marksizmo idėjos, užvaldžiusios milijonų 
darbo žmonių sąmonę, pavirto didžiule materialine jėga, 
marksizmo mokymo įtaka pasidarė dar galingesnė ir 
dar labiau neatremiama, negu bet kada. Marksizmas ta
po tikru visos pažangiosios žmonijos minčių valdovu.” 
(Marksizmo-leninizmo institutas prie TSKP CK. “Prav
da” 1964 m. rugs. 11 d.).

Thurmondas pas respublikonus
SOUTH CAROLINA valstijos rasistų lyderis, JAV 

senatorius James Strom Thurmond, viešai pareiškė, kad 
jis metąs Demokratų partiją ir stojąs į Respublikonų or
ganizaciją. Jam patinkąs Goldwateris, ir Thurmondas 
dabar už jį agituoja. Pats eidamas pas respublikonus, 
Thurmond ragina ir kitus diksikratus eiti kartu su juo.

Tas pats Thurmondas, atsiminkime, 1948 metais bu
vo pasitraukęs iš Demokratų partijos ir buvo nominuo
tas kandidatu prezidento vietai “States’ Rights” (Valsti- 
jinių teisių) ant greitųjų iškeptos partijos rinkiminiame 
sąraše. Rinkimuose Thurmondas gavo daugumą balsų 
South Carolina, Alabama, Mississippi ir Louisiana vals
tijose. Tačiau nieko teigiamo jis nepasiekė ir tuomet: 
Trumanas rinkimus laimėjo, o respublikonų kandidatas 
Dewey prakišo, nežiūrint to, kad Thurmondo klika ne
tiesiogiai bandė Dewey padėti.

Nereikia manyti, kad šiuo savo “žygiu” Thurmon
das nudžiugino visus respublikonus. Ne! Kiek tiek libe- 
rališkesni respublikonai dėl to liūdi, nes jie žino, kad 
toks elementas, kaip Thurmondas, dar labiau sudemora- 
lizuos jų partiją žmonių akyse.

* Thurmondas—baisus rasistas. Be to, jis ne kartą 
yra pareiškęs, kad, jei jįs būtų šalies prezidentas, tuojau 
užpultų Kubą, ją nugalėtų ir padarytų tikra JAV kapi
talo verge.

ĮVYKS LIETUVIŲ 
MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ĖLTA skelbia tokią įdb- 
mią

šių metf >a»į(ūę ma
toma sušauk^, ?T,£ryblp Lietu
vos moterį siy'ŽžIiiVĮRią- Ja
me bus apsvarstytas klausi
mas “Dėl respublikos moterų 
uždavinių komunistinėje sta
tyboje.”

Suvažiavimui paruošti suda
ryta organizacinė komisija, 
kurios pirmininke patvirtinta 
LTSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoja L. Diržins- 
kaitė. Į komisiją įeina LTS 
Socialinio aprūpinimo minist
rė T. Jančaityte, LKP Vil
niaus miesto Spalio rajono ko
miteto sekretorė J. Bagdana- 
viciūtė, Kauno miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko pa
vaduotoja J. Narkeviči ū t ė , 
Kauno rajono kolūkio “Kelias 
į komunizmą” pirmininkė G. 
Bundzienė, Klaipėdos konser
vų fabriko direktorė N. Nau
mova, personalinė pensininkė 
M. Meškauskienė, rašytoja H. 
Korsakienė, LTSR Valstybines 
konervatorijos profesorė A. 
Staskevičiūtė ir kitos.

Šiomis dienomis LKP Cent
ro Komitete įvyko organizaci
nės komisijos pasitarimas.

LKP Centro Komiteto ideo
loginio skyriaus vedėjo pava
duotoja V. Loviagina informa
vo apie artimiausius uždavi
nius, ruošiantis suvažiavimui 
ir pabrėžė, kad šiuo metu 
reikia atlikti didėlį organiza
cinį darbą aktyvinant moterų 
gamybinę ir visuomeninę veik
lą, telkti konkrečią paramą 
stiprinant moterų tarybas 
kolūkiuose, t a r y b i n i u o s e 
ūkiuose, įmonėse ir prie namų 
valdybų. Komisijos narės iš
važiuos į respublikos miestus 
ir rajonus, domėsis moterų 
tarybų veikla vietose, kaups 
jų darbo patirtį.

J. Narkevičiūtė ir A. Gul- 
binskienė supažindino komisi
ją su Kauno miesto moterų 
tarybų darbu, ruošiantis suva
žiavimui. Nemaža vertingų 
pasiūlymų dėl suvažiavimo ,ąų- 
šaukimo pateikė M. Mėškaus- • 
kienė, A. Pranskaitytė ir E. 
Kanauskienė.

Buvo pasiūlyta plačiai skelb
ti spaudoje ir per radiją Ta
rybų Lietuvos moterų laimė
jimus, su kuriais jos pasitin
ka savo suvažiavimą, skleisti 
geriausią moterų tarybų paty
rimą.

APIE KANADOS 
DARBININKŲ PADĖTĮ

N. Aukštuolis “Liaudies 
Balse” šitaip rašo apie apie 
Kanados darbininkų padė-

— o —
MUMS ATRODO, KAD Ši Thurmondo avantiūra 

prezidentui Johnsonui ne tik nepakenks, o padės laimėti 
rinkimus.

Jo įstojimas į Respublikonų partiją, beje, gal būt la
biau iškristalizuos politines jėgas: reakcionieriai vis la
biau eis pas respublikonus, o doresni žmonės—pas demo
kratus, kol nėra liaudiškos partijos.

kitų page-

priklaušan- 
Unijų, api-

Pinigai leidžiami mlijonais
ANĄ DIENĄ vienas žurnalistas spaudoje paskelbė, 

kad senatorius K. B. Keatlngas, kuris nori būti dar še- 
šerls metus JAV Senate, šiemetinėje rinkimų kampani
joje propagandai išleis nemažiau kaip pusantro milijono 
dolerių!

Žinoma, senatorius tiek pinigų neišmokės iš savo ki- 
šienės—juos sudės kiti kapitalistai. Ir tai parodo, kaip 
kapitalistai pila pinigus už savo kandidatus.
' ; Nežiūrint to, Visi spėjimai teigia, kad nuo Niujorko 
valstijos šiemet senatorium bus išrinktas Robert E. Ken
nedy. Žinoma> nesigailės ir jis propagandai dolerių.

Iš 6 milijonų su viršum uni
joms priklauso nedaugiau pus
antro milijono dirbančiųjų. Ir 
tie, kurie priklauso prie unijų, 
tik mažumoj priklauso prie 
stambių industrinių unijų, ku
rios pajėgios vesti kovų su 
samdytojais. Dėl to susidaro 
kebli situacija darbininkų 
tarpe.

Didžiosios Unijos, apinian- 
čios stambiosios industrijos 
darbininkus, išsikovojo dides
nį atlyginimų, gauna dalį al
gos laike atostogų, turi senat
vės pensijų, pašalpos ligoje 
fondus ir daugelį 
rinimų.

Iš kitos pusės, 
tieji prie smulkių 
mančių mažų pramonės įmo
nių darbininkus, daug ko ne
turi, kų turi didžiosios. Retai 
kur yra senatvės pensijų fon
dai.

Toliau:
Dažnai dar būna taip, kad 

tos unijos yra tvirtai apsiru- 
vežiaVusios, sUttku naujiems 
darbininkams prasiskverbti į 
jų eiles.

Tie darbininkai vaidina kon- 
servatyviškų politikų. Visai 
ne supuolimas, kad didmies
čiuose išrehkartli konservalai 
į valdvietes. Nauji demokra
tai iki šiol neturėjo žymesnio 
pasisekimo industr i n i u o s e 
centruose, nors yra dešimtys 
tūkstančių darbininkų.

Tvirtosioms unijoms nuola
tos žengiant pirmyn, kyla 
pragyvenimo išlaidos. NeOl’- 
ganižuoticms darbini n k a m s 
darosi vis sunkiau ir sunkiau.

Jų uždarbiai visuomet toli at
silieka nuo organizuotų, dir
bančių stambioj industrijoj. A < fe- >!A • • • L
čios unijos " nuMkalsta
darbo ž riioųeš ąpsir ū b e ž i u o d 
moSl.^lxW^^^^os neorgar 
zuotą darbihinkųj Reikia pi 

Atrodo, kad tvirtai stovin- 
prieš 

ši
i

išakyti',' kad pėr pastaruosius 
metų tini jos mažai 
priešingai, kai kur 

s Matomai, dėl 
automacijos sumažėjus darbi
ninkų skaičiui.

Daug kur narių skaičius su
mažėjo dėl unijų surambė 
mo, nepaisymo organizavimo 
darbo, 
buvo vedamos kov 
mui jau organizuotų darb 
ninku. Ir tik dėl to, k a

kelioliką^rpięti 
paaugdį' 
net. sumažėjo,

i-

Priešingai, daug kur 
lamos kovės paverži-

i- 
d 

tos unijos kiek skyrėsi savo 
politinėmis pažiūromis, atsine- 
šimu į nekurtuos d a 1 y k u S . 
Ypač jei nesutarė su centrine 
vadovybe. To pavyzdžiu yra 
nikelio kasėjai Sudburyjė.

Unijų vadovybėje stovi žmo
nės, kurie gerai ekonominiai 
aprūpinti. Jie nebegali pilnai 
jausti, kaip verčiasi darbo 
žmonės. Jiems lengviau poli
tikuoti, negu organizuoti dar 

pa
veržti koVingesnes unijas, ne- 
neorganizuotus. Geriau

gu naujas sutverti.

VILNIAUS DARBININ- 
KAI SMERKIA KINIJOS 
VADOVŲ POLITIKA

Šių metų rugsėjo j 6 d. 
dienrašty “Tiesoje” rąnda-. 
me tokią korespondenciją iš 
Vilniaus:

“Žalgirio” staklių gamyklos 
darbininkai skaitė “Pravdos” 
laikraštyje apie Mao Tse-tun- 
go pasikalbėjimą su Japoni
jos socialistais, taip pat re
dakcinį straipsnį šiuo klausi
mu. Pyktį ir kartėlį sukėlė 
ž m o nėms ekspansionistiniiai, 
niekuo nepridengti nacionaliz
mu persunkti Kinijos lyderio 
pasisakymai. •

Techninės kontrolės sky
riaus darbuotojui Ivanui Se- 
mionovui teko du kartus lan
kytis Kinijoje. piling kartą— 
1950 metais, b antrą kartą 

i jis ten dirbo nuo 1953 iki 
1957 metų. Susijaudinę klau
sėsi darbo draugai jo pasako
jimo apie gyvenimą Kinijoje, 
žmonės dar ryškiau pamatė 
niekšlišką politiką, kurią vyk
do Kinijos Komunistų parti
jos vadovai.

—1950: metais, — pasako
jo I. Semionovas, — tarybinė 
liaudis dar turėjo pokario 
sunkumų. Tačiau mes padė
jome kinams, kiek galėdami, 
broliškai dalijomės su jais 
viskuo. Ulan-Batoro - Pekino 
geležinkeliu, kurį tiesiant man 
teko dalyvauti, kasdien riedė
jo ešelonai su tarybiniais įren
gimais, maisto produktais. Ir 
draugai kinai suprato, kad 
mes, tarybiniai žmonės, esame 
tikri jų draugai ir kad be so
cializmo Šalių pagalbos jie ne
įveiks baisios suirutės ir bado.

Dabar Kinijos lyderiai apie 
tai tyli. Jie šmeižia mūsų ša
lį, mūsų marksist i nę-lenininę 
partiją. Mao Tse-tuhgas ir jo 
vienminčiai Vis giliau grimsta 

didžia-
o

o

k-

bs 
ir

melo, ndcionalizmo, 
valstybinio šovinizmo liūne, 
dabar, kaip matyti iš pasikal
bėjimo su Japonijos socialis
tais, atvirai skelbia savo gi 
bikiškus siekius, plačią eks
pansionizmo programą. Gėda 
atskal ūbams ir avantiūris
tams !

Įrankių cecho meistras Se^- 
mionas Masalskis, kuriam taip 
pat teko dirbti Kinijoje ■ 
čančiunio automobilių garny 
Ibs statyboje, pareiškė:

—< Kaip toli nužengė Kini ji 
vadovai, išduodami taikos 
socializmo interesus, sekdami 
įžūliausiais reakcionieriais, ei
dami “pasiutėlių” pėdsakais!

Kinijoje man ne kartą teko 
girdėti karštą padėką už tary
binių žmonių pagalbą. Kibai 
visuomet pabrėždavo, kad Ki
nijos Liaudies Respublika am- 

u- 
a- 

manyti, kad Kinijos lyderiai 
už mūsų (draugystę, už hesVa- 
naudišką Tarybų Sąjungos 
pagalbą atsilygins taip niekšiš
kai, ims atvirai meilintis pįk- 
čiausiems taikos ir pdžahgos 
priešams.

Mums, tarybiniams žn 
hėmS, mūsų gausiems Užsiėl 
bičiuliams yra brangūs soči

žinai bus “su savo broliais i 
sais.” Kas tuomet galėjo i 
i T* ...........  ' '
už mūsų draugystę, už hesA

o-
iio
a-

Druskininkuose
Darbo 

dyklose 
skyriaus 
^utinis 
veteraną

diena purvo gy- 
pasibaigė. Purvo 
duris užvėrė pas- 
ligonis. Gydyklų 

,s Antanas Šibaila 
įsusitvarkė darbo vietą ir iš
skubėjo į miestą. Šiandien 

n i n k use didžiulė 
20 hietų nuo tos 

ai tarybiniai kariai 
Sukanka 
dienos, k___  v
išvijo okupantus.

Po iš( 
pienas iš 
į gydyki

aisvinimo Antanas 
pirmųjų atskubėjo 

as. Kas čia buvo? 
Sujaukta, išplėšta, išdaužy- 

Ėmęsi darbo. O 1946 
ydyklos jau atliko

tą
metais g
8680 gydomųjų procedūrų.

ar keli metai. Pro-

čia pažįstamas

cedūrų skaičius išaugo de
šimteriopai.

Einame žaliomis, žydin
čiomis ip i e s t o gatvėmis. 
Antanui 
kiekvienas kampelis. Per 
dailų Ratnyčėlės tiltą pasu
kome į pietinį kurorto pa
kraštį.

—Ank 
kynė, — 
—Drusk: 
tas “ 
dabar či 
lis. Šta 
sanatori; 
kykla. 
/ Antan 
kurorto 
“Draugystės” 
Didžiausi rūmai. Apie to
kius an 
ven tojai

Kada 
link, m 
krykštav

—Čia. g. 
lutės” sa 
Šibaila.

Kieme 
ijo mokyklos priestato fone, 
suradom 
(šią medi 
dytoją Vaidą Juozapaitytę. j “gertau, 
Gydytoja patenkinta gero-^ 
mis darbo sąlygomis, o vai
kai—gydymu ir mokymusi.

Asfaltuotomis; žalumy
nuose skęstančiomis kuror
to gatvė 
naujus gyveriamus namus, 
pašto rū 
būtį “T 
Šibaila Ms kąlba 
ro čia bi 
karo čia

Neatp; 
Druskin

—Vielos dienos neužtek
tų norir 
kiekvieni 
aiškina 

;kas. — O kiek sanatorijų ir 
įvairių pastatų statybų dar 
pastoliuose, 
miestelio, kokiu aš prisime
nu Dn 
pokario 
lūs miesi

sčiau čia buvo dy- 
prisimena Šibaila. 
ninkiečiai šias vie- 

Paganka” vadino. O 
a nauja miesto da- 

dailūs “Vilniaus” 
os korpusai, mo-

as mums parodo 
pasididžiavimą —- 

’ sanato r i j ą.

ksčiau miesto gy- 
ir nesvajojo.
pasukome miško 

as pasitiko vaikų 
imas:
ydosi vaikai. “Sau- 
matorija, — kalba

prie fontano, nau-

ie neseniai užbaigu- 
cinos institutą gy- 

mis einame pro

mus, 100 vietų vieš- 
ūrisfas.” Antanas 

“Po ka- 
ivo griuvėsiai.” “Po 

nieko nebuvo”...
ažįstamai pasikeitė 
inkų kurortas.

it pabuvoti prie 
o naujo pastato, ■— 
su šyypsena senu-

Iš buvusio

tskininkus pirmais 
metais, išaugo dai- 
tas.

Gražus dvidešimtmečio 
žiedai!

R. Launikonis

T. SĄJUNGA PADIDINO 
ASBESTO GAMYBĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga p 
kų ir p;
mybą. 
jungoje 
241,000 
1957 jai
metais TSRS į užsienį išve
žė 175,000 tonų asbesto.

Asbes 
las, kur 
tai dide 
mą.

astatė naujų fabri- 
didino asbesto ga- 
1950 m. Tarybų Są- 

buvo pagaminta 
:onų asbesto, o 

800,000 tonų. 1962

tas baltas minera- 
s turi neišpasaky- 
į ugniai atsparu-

;eresai. Šimtai mili-

ir tautų saugumų.

j lizmo in 
jonų pašaulio žmonių kovoja 
už taiką ir tautų saugumą, 
štai kocėl mes taip rūsčiai 
smerkiame Kinijos vadovų 
avantiūrizmą, jų 
pretenzij'“ 
goldvote 
tikėtis, k 
tas, kai 
pą tų, k 
taiką ir 
ateitį.

! grobikiškas 
jlas, a'titi n k a n č i a s 
rtų užmačias. Norisi 
ad nebe už kalnų nie
kinu tauta grįš į tar- 
urie tikrai kovoja už 
puikių mūsų planetos

Sauja žiežirbų
Kapitalizmą komunizmas 

aršiau krečia, negu davat
ką velnias. Jei respubliko
nų konvencija San Francis- 
ke, nominavimui kandidato 
prezidento postui, buvo 
šmutų (clown) cirkas, tai 
jų ir kampanija už prezi
dentinį kandidatą Goldwa- 
terį irgi nė kiek nerimtes- 
nė. Ne per seniai “The 
Stroudsburg Dailly Record” 
laikraštis parašė apie ryti
nės Pennsylvanijos respub
likonų sambūrį (kick-off 
rally), kur kalbėjo John G. 
Paw, viceprezidentas Sun 
Shipbuilding Co.; taipgi jis 
yra ir pirmininkas šios apy
linkės respublikonų parti
jos. Tas žmogelis tiek iš
sigandęs komunizmo, kad 
net “sužinojęs,” būk visose 
valdiškoje įstaigose ir viso
se ambas.-dose pilna komu
nistų, tik FBI essąs lais
vas nuo jų. Tai ar galima 
norėti, kad pats Goldwate
ris kitaip kalbėtų?

Jam jau ir Aukščiausiasis 
šalies teismas netikęs; jam 
ir civilinių teisių įstatymas 
blogas; jam ir “Medicare” 
projektas netikęs; Social 
Security per silpnas. Jis 
tapęs prezidentu taip “su- 
tvarkytų,” “sustiprintų,” 
kad apie 18,000,000 senelių 
negautų pensijos. Jis net 
sulaikytų draftavimą — pa
šaukimą jaunuolių į kariš
ką tarnybą. O ką jau kal
bėti lapie prezidento John- 
sono administraciją: ten 
nieko gero.

Bet jei Goldwateris pa
taptų šalies prezidentu, tai 
jis “sutvarkytų šalies rei
kalus taip, kaip Hitleris 

i sutvarkė Vokietijoj — dar 
>” nes Hitleris netu- 

į rėjo termobranduolinių 
ginklų.

O betgi yra žmonių ir 
tarp prasčiokų, neskaitant 
mūsiškių Lietuvos “vaduo
tojų,” kurie tam šimtu me
tų atsilikusiu nuo pasaulio 
kultūros ir gyvenimo katu
tes ploja ir šaukia ura!

Betgi mūsų makartistas 
Michael A. Musmano turė
jo pasitraukti j šalį ir už
leisti Genevieve Blatt kam 
didatūrą į senatoriaus pos
tą priešais respublikoną H. 
Scott.

Genevieve Blatt gavo di
džiumą balsų nominaciniuo- 
se balsavimuose, betgi ma
kartistas Musmanno darė 
viską, ką tik jis susigalvo
jo, kad virš penkių šimtų 
balsų klaidingai užbalsuotų, 
būtų jam priskaityti kaipo 
teisingi balsai, kad tokiu 
būdu jis taptų kandidatu 
senatoriaus vietai.

Valstijos demokratų va
dai stovėjo su Musmanno. 
Dabar stovi klausimas: ar 
tie patys valstijos demokra
tų vadai rems panelę Blatt?

Oi, koks tai džiaugsmas 
kapitalistinių laikraščių. ra
šeivoms! Koks ten vokie
tis, Heinz Barwch, pabėgo 
į Vakarus ir jau randasi 
gerojo Dėdės Šamo globo
je kaipo vienas iš žymiau
sių niuklinių fizicistų. Ka
žin, ar laikas nepradės 
juoktis iš tų rašėjų, kaip 
jau nekartą pasijuokė. Ko-
munizmo šmėkla 
išgązdintisi, k 
kvailystė juos su 
pradžiugina. Bet 
daryti? Juk tai 
mo kelias ir vilt

juos taip 
:ad ir bile 
ramina ir 
ką galima 
kapitaliz- 

ys.
Vienužis

—Gaila, bet čia yra ma* 
no pasivaikščiojimo sodas^ 
o ne rojaus sodas. Jus turi
te išeiti.

Jis sako, kad būk apsi
rengus mergina jam gra
žiau atrodo, negu nuoga.

2 p.-LaisVe (Liberty)— Antį*, rugsėjo (Sept.) 22, 1964

Peru indėnų inkų 
mazgaraščių raštas

Prie virvės ar išraižytu 4 
lazdos pririštos mazguotos 
įvairiaspalvės virvelės ne
kartą buvo aptiktos senovės 
perujiečių kapuose. Kas tai 
—raštas, kuriuo galima 
reikšti sąvokas ir žodžius, 
rašyti literatūrinius kūri
nius, ar tik priemonė, pade
danti įsiminti, pažymėti di
delį daiktų ar faktų skaičių!

XV amžiuje išaugusi in
kų valdoma Tauantinsujos 
valstybė, į kurios teritoriją 
įėjo dabartinė Peru, pasižy
mėjo ne tik turtais, bet ir 
aukšta kultūra. Gentinės 
diduomenės sūnūs lankė 
specialias keturmetes bend
rojo lavinimo mokyklas, kuV 
riose ištisi dveji metai buvo 
pašvęsti mokytis skaityti ir 
perteikti žinias kipu, dabar 
sąlyginai vadinamą mazga- 
raščiu. Savo išvaizda kipu 
primena kutus, užmazgytus 
įvairiame aukštyje skirti^ 
gos formos mazgais. Maz
gų išvaizda ir jų nuotolis 
nuo virvės ar lazdos, prie 
kurių virvelės pritvirtintos, 
reiškė atitinkamus dydžius: 
mazgai galuose reiškė vie
netus, kita eilė — dešimtis, 
trečioji — šimtus ir 1.1. 
Mazgai šalia virvelės priri
šimo reiškė pačius didžiuo
sius skaičius. Skirt i n g ų 
spalvų virvelės turėjo savo 
reikšmę: juoda spalva reiš- * 
kė laiką, raudona — karius,-* 
geltona — auksą, balta — 
sidabrą, pilka — bulves ir 
kt. Atskiros gentys ir vieto
vės taip pat buvo žymimos 
skirtingomis spalvomis.

Kipu buvo taikomas ka
lendorinėms datoms, žy
mesniems įvykiams fiksuos 
ti, tačiau plačiausiai naudok 
jamas administraciniais ir 
ūkinįąįs, .tikslais, ypač ren
kant duokles. Kipu žinovai, 
vadinamieji kipu karna j o- 
kai, vedė šalies statistinę 
apyskaitą ir, valdovui pa
reikalavus, pateikdavo rei
kiamas žinias.

Skaičių ir faktų visumos 
žymėjimas mazgais yra bū-^ 
dingas ne tik senovės peru- 
jiečiams. Jis buvo žinomas 
Kinijoje ir jai artimose ša
lyse, o šiuo metu sutinka
mas (tik labai supaprastin
tas) pietų Amerikos indėnu 
—piemenų tarpe. Jie plačiair 
naudoja virves su mazgais, 
kaip savo bandos sąrašą, 
vienoje virvėje mazg a i s 
žymėdami karves, kitoje ož
kas, trečioje avis ir t.t. Ni
karagvos (Centrinė Ameri
ka) gyventojai miskitai, iš
vykdami į kelionę, pagal 
paprotį, palieka žmonoms 
virvę, kurioje mazgų skai
čius atitinka numatytų ke
lionei dienų skaičių. Atriš- 
dama kasdien po mazgelį, 
žmona sužino, kada vyrui 
metas grįžti.

Taigi, sudėtingasis peruX. 
j iečių kipu, kaip ir kiek vie- 4 
nas mazgaraštis, tėra tik iš 
dalies patobulinta, tačiau 
nieko bendra su raštu netu
rinti įsiminimo priemonė.

R. Merkiene

KUNIGAS IR NUOGA 
MERGA

Sutton-at-Home, Anglija. 
—Kunigas Caryl Sampson 
rašo žurnale, kaip jis kartą 
nuėjo į sodą ir ant upelio 
kranto rado sėdinčią visai 
nuogą jauną merginą. Jis 
sakė, kad jai'pareiškęs:



ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS

Socializmo šalį aplankius
•ėjas kėlė bangas plačioje I kelionės...” Stiua r d e s e i, | viešbutį— prie pat Raudo-

Nevoje. Aš stovėjau ir žiū
rėjau į pilką karinį laivą— 
“Aurorą.” Tai iš šio laivo 
revoliuciniai jūreiviai palei
do šūvius į krantą, į Žie
mos rūmus, kur dar buvo 
užsibarikdavusios caristinės 
karo jėgos. Tai šioje di
džiulėje aikštėje Petrogra
do darbininkai šturmavo 
caro rūmus. Ten tolėliau 
Smolnis, prie kurio įėjimo 
vienas užrašas sako: “Pir
moji proletarinės revoliuci
jos diktatūros taryba.” Ten 
geležinkelio stotis, kurioje 
sugrįžęs iš tremties Leninas 

4. pasakė pirmą kalbą petro- 
gradiečiams darbo žmo
nėms.

Leningradas
Paskutines kelias dienas 

Tarybų Sąjungoje pralei
dau šiame puikiame didin

game mieste, vaikščiodamas 
po jo plačius prospektus, 
studijuodamas jo Ermitažą 
ir kitus muziejus. Lenin
gradas vienas įspūdingiau
sių miestų pasaulyje. Tą 
buvau iš daug ko girdėjęs 
ir tas man pasitvirtino: 
šis šiaurinis miestas toks 
atviras, jo akiračiai tokie 
platūs, kad jame jautiesi ne 
kaip skruzdė didmiestyje, 
o kaip žmogus, kuris tvir- 

k tu, tikru žingsniu žengia 
žeme. Leningradas turi ka
nalus kaip Venecija, plačius 
graciškus bulvarus kaip 
Paryžius, bizantiškas cerk
ves kaip Maskva, lotyniškos 
architektūros pastatus kaip 
Roma. Bet, be prieštaravi
mų. Viskas jungiasi į har- 

4 ruonišką vienetą, kurį gau
bia pilkas, ankstyvo rudens 
šiaurės dangus.

Gera apleisti Tarybų Są
jungą per Leningradą, gera 
pabūti jame paskutines die
nas Tarybų šalyje. Gera 
ne vien dėl miesto grožio. 
Gera todėl, kad apleisdamas 
Tarybų Sąjungą per Lenino 
miestą, pabaigą lyg suriši 
su pradžia, o ta pradžia 
tau padeda lyg susumuoti, 
ką patyrei lankydamasis 
pirmoje pasaulio socializmo 
šalyje. Spalio revoliucijos 
miestas gali būti buvusi Ta

rybų Sąjungos sostinė, bet 
tos ypatybės nejauti, kaip 
tai galima jausti kituose 
pasaulio miestuose, kurie su 
laiku neteko sostinės rolės: 
Leningradas su pasididžia
vimu neša Spalio revoliuci
jos pirmūno vėliavą. Lenin
grade kiekvienas akmuo 
kalba apie istorinius įvy
kius—Spalio,— ir vėlesnius, 
kaip tai apie blokadą praeito 
pasaulinio karo metu, kuo
met vokiški fašistiniai įsi
veržėliai jau buvo prie pat 
miesto magistralių, ir kuo- 

^metapie milijonas leningra- 
,^d iečių žuvo kovodami arba 
Y nuo bado, bet neįleido naci

nio čebato.
šešios įdomios savaitės
Sėdžiu dabar prie savo ra

šomojo stalo Niujorke ir

kuri kalbėjo į garsiakalbį, 
tai buvo kasdieninis, rutini
nis pranešimėlis. Menkai ji 
žinojo, kad bent viename 
keleivyje jis ištryškino aša
rą, kuri bylojo: sudiev, vi
so gero, bent šiam kartui, 
socialistinei šaliai.

Kelios minutės Helsinky
je, tik perbėgti iš vieno ae
rodromo kampo į kitą, kad 
sėsti į Skandinavijos tra
sos orlaivį, ir po valandos 
su puse aš jau Kopenha
goje. Vokiškos gamybos 
Mercedes-Benz taksi tylu
tėliai riedėdamas lygiu kaip 
stiklas asfaltu mane neša 
link viešbučio miesto cent
re.

Viešbutis (SAS oro linijos 
apmokėtas) ištaigingas. Per 
langą atsiveria neono švie
sų jūra. Vakarai lyg mirk
čioja, lyg sako tau: ar mes 
ne geresni? Žiūrėk, kaip 
čia viskas blizga... Bet 
štai į mane išsitiesia ranka. 
Tai uniformuotas vienuoli
kos ar dvylikos metų ber
niukas, kuris atnešė iš apa
čios mano lagaminą. Ko jis 
nori? Ah, taip, vienos kro
nos, arbatpinigių, nuo ku
rių buvau atpratęs Tarybų 
Sąjungoje. Taip, aš Vaka
ruose ....

Vakaruose, kur prabanga 
tave supa čia, viešbutyje, 
bet kur vaikas dirba vaka
re ir išmoksta šypsotis ir 
nusilenkti dėkodamas už 
monetą. Kiek tau metų? 
Kur gyveni? Aš nekalbu 
daniškai, bet susikalbu su 
vaiku pusiau angliškai, pu
siau vokiškai. Vaiko veide
lis surimtėja, lyg šešėliu 
apsidengia. Jam tik 11 me
tų. Jis gyvena senmiesty- 
je — jis pamini vardą. Kaž
kaip girdėtai suskamba 
kvartalo pavadinimas. At
simenu: tai apie tą Kopen
hagos dalį rašė proletarinis 
danų rašytojas Nekso. Užu 
neono šviesų lyg pradedu 
matyti kitą Kopenhagą. To 
vaiko tėvas gal ten dabar 
ir skaito “Land og Folk,” 
danų darbininkų kovingą 
laikraštį.

Ir 'štai aš dabar namie, 
Niujorke, triukšmingame, 
dulkėtame, šiukšlėtame did
miestyje, tarp H u d s o n o 
ir Harlemo, tarp atsimini
mų ir ateities. Ten užu Ko
penhagos ir Helsinkio liko 
šalis, kurią spėjau pamy
lėti per trumpas šešias sa
vaites. Liko Leningradas, 
liko Maskva, bet, virš viso, 
liko kampas, “mažytis mūsų 
kraštas, kaip lašelis tyro 
gintaro,” liko gimtinė Lie
tuva. Tai į,ten vyriausiai 
vykau, tai į ten traukė.

Atsimenu pirmus žings
nius Tarybų Sąjungoje. Air 
France orlaivis, nusileidęs 
Varšuvoje, kur jis visą die
ną buvo taisomas dėl kilu
sios motore ugnies, mus 
pagaliau atskrisdino Mask
von. Buvo vėlyva «naktis, 
kuomet pasiekėme Nacional

nosios aikštės. Tą naktį aš 
ir draugas V. Bunkus išėjo
me iš viešbučio. Miestas jau 
buvo beveik užmigęs. Buvo 
mėnesienos naktis — arba 
taip man tada atrodė. Lyg 
pasakoje žengėme per Rau
donosios aikštės grindinį, 
lyg pasakoje į dangų kilo 
tiek kartų paveiksluose ir 
filmuose matyti Kremliaus 
bokštai, Bazilio soboras, 
Lenino mauzoliejus. Stovė
jome lyg be žado. Bet neil
gam. Draugas Bunkus pir
mas prasitarė:

“Tai rytoj, iš pat ryto, 
skrendame. Ir tik po va
landos , kokios...”

Taip, rytoj, ir tik po va
landos, kokios... Nereikė
jo nei sakyti, kur. Rytoj 
ryto būsime tame žemės 
kampe, kuris mus labiau
siai traukia. Rytoj mus 
sups Lietuvos šilų sakų 
kvapas . Rytoj būsime se
najame Vilniuje. Būsime 
mūsų vaikystės ir jaunys
tės žemėje.

Ten liko dabar šalis, ku
rios vargais ir džiaugsmais 
ilgai teko gyventi iš tolo, 
bet kurią naują, jauną ir 
socialistinę dabar tiek la
biau konkretiškai pažįstu. 
Ten liko Vilnius, tarybinė 
vėliava Gedimino kalne, Šv. 
Onos bažnyčios nuostabi 
gracija ,tyras Neries van
duo Valakampiuose, sen- 
miesčio gatvelės, kurios 
kalba apie geto tragediją, 
Aušros vartai, kurių paties 
pavadinipio skambesys gry
na poezija,'ten dailininkų 
dirbtuvės Antakalnyje, ten 
senos ir naujos bibliotekos, 
muziejai, j

Ten liko gimtieji Anykš
čiai, kur mano buvusioje 
progimnazijoje radau ne tik 
tą patį klasės kambarį, bet 
ir tą patį mokyklinį suolą. 
Ten gimtasis miestelis, kur 
šile, netoli Biliūno pamink
lo, stovėjau tyliai prie ak
mens - p a m i nklo tūkstan
čiams fašizmo - rasizmo au
kų, tarp jų — mano tėvelis, 
mama ir jaunametė sesytė. 
Ten, iš kitos pusės, jaunys
tė ir viltis pionierių stovyk
loje prie Kauno, marių, kur 
po susitikimo su vaikučiais, 
kartu su stovyklos jaunais 
vadovais irklą traukėme 
dainuodami “Tykiai Nemu
nėlis teka” ir “Podmoskovni- 
je Večera.” Ten Palanga, Ne
ringa, gandrai prie Žemai
čių plento, baravykai miške 
prie Druskininkų, bet virš 
to — ten žmonės, puikūs 
draugai, dailininkai, rašyto
jai, darbuotojai, kolūkie
čiai, jaunuoliai, nauji ir se
ni bičiuliai — brangūs žmo ■ 
nes, kurie mus taip tėviškai 
priėmė ir kurių mes niekad 
nepamiršime.

Tai apie tą mažytį mūsų 
kraštą, kaip sako Salomėja 
Nėris, kuriame teko laimė 
pabuvoti,: norisi įspūdžius ir 
mintis išdėstyti popieriuje.

R. Baranikas
I

Vilniaus išvadavimo 20-jų matinių
— kovų už Vilniaus išvadavimą da

iškilmės. Mitingas “Vingio” parke. Svečių tribūnoje 
y vi ai.

O
i

Vilnius žaizdos surambėjo.
Skeveldros liko širdy.

Mūrai, karai, gaisrai jo veidą darkė.
Bet kartais akmenys ir šiandien verkia 
Po skliautais gotiškos niūrokų pastatų. 
Dabar io pakraščiais šviesėja raukšlės.Dabar jo pakraščiais šviesėja r, 
Lūšnelės nyksta—apgamai seni. 
Mašinos žybčioja sakytum aukš;.ės
Žaliam nuo saulės parkų vandeny.

O milžinai kranai rankas kilnoją, 
Darbščias rankas, pastatančias 
Gatves pro pastatus grindėjai išvynioja 
Lyg kilimo spalvotus rietimus.

namus.

remiasVidudramžių suspaustos gatvės 
Į kaktą jo su antakiais žaliais, 
Kur kyla naujos miešto panoramos 

liais. 
rtalai,—

Su fabrikais ir dundančiais ke 
Ir tvinkčioja jo smilkiniai—kva 
Dusloką kraujo ūžesį girdžiu, 
Kada rašau prie savo darbo stalo 
Arba mąstau ant jo kalvų skar

Kai virš pavasarėjančio Vilniaus 
susikryžiuoja žaibai 
ir sugriaudžia pirmoji perkūnija, 
ne viena įš mūsų krūpteli, 
pagauta 
prisiminimų siaubo, 
ir subraška 
sužalotu liemeniu.
Ir tada mes pajuntam šiurpų skausmą. 
Tai gelia senosios žaizdos. 
Karo žaizdos.
Jos lig mirties liks gyvos. 
O dažnai tu eidavai gatve 
ir mesdavai piktą žvilgsnį 
į mus, 
karo suluošintas liepas, 
ir žavėjaisi jaunomis, 
atsodintomis kritusiųjų vietoje.

džių.

Ir bruožai jo, nemirštantieji, rūstūs, 
Nors amžinai sustingę granite, 
Į mano siėlą tarsi upė plūsta, 
Ir skamba posmas brangia eiluT^xv.te.

Vladas Moziiliūnas

Liepųi skundas
Dar neseniai aš neišlaikydavau 

. j mo su
Lyg alkanas vilkas ięškpdavau p

Mes draskydavom laiką j gabali 
ir godžiai rydavom baltus dieni.

susidūri- 
vienuma. 
anašių į 

save.
u s 

ėriukus.

Dabar aš vėl galiu būti vienas.
Laikas 
guli lyg paklusnus šuo 
po mano kojomis.
Aš dirbu.
Priimu interesantus: 
svajones ir prisiminimus, 
nepažįstamus poetinius įvaizdžius 
ir tvirtinu kūrybinius planus.

Ilgai kalbėjausi
su savo nuskurdusia jaunyste 
ir ji, trumparegė,
manęs nepažino.

štai į duris pasibeldė 
Vilniaus gatvių liepos. 
Šlepsėdamos šaknimis, 
sugužėjo į vidų.
Jos atnešė man skundą, 
kad neparašiau apie jas eilėraščio. 
Tai mano senas neįvykdytas pažadas.

Liepos išėjo.
Aš stoviu susimąstęs.
Daugiau šiandien nieko nepriimsiu.
Svarstysiu liepų skundą.

Vytautas Blože

Nenoriu!
Aš dalinuos su žmonėm 
dangaus ir saulės spalvom, 
balta kalnynų rimtim 
ir jūros išplaunamu gintaru; 
dalinuos su žmonėm 
rugio grūdais ir miško žemuogėm, 
žemės šaltinių vandeniu 
ir rytdienos rūpesčiais; 
dalinuos su žmonėm 
vieta ant suolelio parke, 
krintančiom snaigėm 
ir viešbučio kambariu. . .

Ir staiga prisiminiau tuos, 
kurie dalijasi
Kapo tamsa. . .

. . . šaudė moteris, 
pas kurias mano motina 
pirkdavo miltus ir druską;
šaudė berniukus, 
su kuriais aš mainydavausi 
pašto ženklais ir balandžiais;
šaudė barzdotus senius, 
kuriems mus, išdykėlius, 
tėvas žadėdavo atiduoti. . .

Man tada buvo vienuolika metų.
Aš supratau, 
kad tai pasaulio galas. . .

O tie, kurie žudė?
O kaip su tais, kurie žudė?

bandau juodu ant balto per
duoti jausmą ir mintį apie 
šešias savaites, kurias šią 
vasarą praleidau Tarybų 
Sąjungoje. Norisi perduo
ti jausmą, kurį jaučia už 
socializmą stojąs žmogus, 
kuris pirmąkart apsilanko 
socializmo šalyje. Neleng
va. Atsimenu tą valandė
lę, kuomet orlaivis pradėjo 

\kilti iš Leningrado aero- 
/’dromo, kad po pusvalan
džio mus išsodinti Helsin
kyje. Per tarybinio orlai
vio garsiakalbį suskambėjo 
paskutinis pranešimas 
socialistinėje teritori j oje: 
“Draugai keleiviai, mes pra
dedame reisą... laimingos

Kybartų kultūros namuose. Šis kultūros židinys yra pava
dintas Leono Prūseikos vardu. Skaityklos salėje kabo Leono 
Prūseikos portretas. Kybartiečiai didžiai gerbia įžymiojo 

Amerikos lietuvių veikėjo atminimą.

— Parašyk, jos sako, 
apie mūsų žaizduoįus liemenis, 
užlopytus cemento (protezais. 
Tai karo žaizdos.
Kai žmonės bėgo iš degančio miesto, 
mes likom stovėt 
prieš namus, 
pro kurių langus 
buvom įpratę matyti 
vaikiškas šypsenas 
ir rūpesčių pilnus

Aš nenoriu su jais dalintis 
dangaus ir žemės spalvom, 
nei kalnynų rimtim, 
nei jūros išplaunamu gintaru; 
nenoriu su jais dalintis 
nei 
nei 
nei

grūdais, nei žemuogėm, 
šaltinių vandeniu,
mūsų rytdienos rūpesčiais.

nenoriu, kad jie

suaugusiųjų veidiff.

Aš 
kalbėtų kalba 
mindžiotų mano žolę, 
skaitytų mano eilėraščius. . .

Tačiau pro langų angas 
žvelgė liepsnos lietuviai.

i i i ■
Mes niekur nebegėpi.
Nors degė gyva žievė. 
Nors lapai raitės iš skausmo.
Ne vienai mūsų į šerdį 
įstrigo bombos skeveldra 
arba fašisto kulka.
Ir joks chirurgas jį neišėmė.

Aš nenoriu, kad jie 
pirktų miltus ir druską, 
gerėtus vaikais ir balandžiais. 
Nenoriu, kad jais 
motinos gąsdintų 
neužmiegančius vaikus.
Nenoriu!

Vytautas Bložė

St. Petersburg, Fla.
Draugai aplaikė laiškų 

nuo pažangaus laikraštuko 
“Darbo” iš Urugvajaus. Jie 
skundžiasi, sunku išleisti 
laikraštį, prašo paramos. 
Vietinė pažangiečių kuopa 
skyrė visą šimtinę, kiek 
pirmiau taipgi buvo pasiųs
ta dovana.

Draugė O. Greblikienė 
kelinta savaitė serga, gydo
si namie, 3031 50th St., 
Gulfport, Fla. Draugas Lit- 
vaitis po operacijos sutvir- 
tėjęs, jau atsilankė į LLD 
45 kuopos susirinkimą.

Draugai Šimėnai važiavo 
krautuvėn parsivežt maisto 
ir kitų reikmenų. Koks tai 
neapdairus mašinos vairuo
tojas smarkokai smogė į Ši
mėno mašiną. Ne vien ap
daužė mašiną, bet Petrės 
Simėnienės ranką užgavo, 
buvo nuvežta į ligoninę. Sa
koma, Petrės rankos kaulas 
gal trūkęs.

Draugė O. Rubienė, sena 
ligonis, lanko gydytojus, 
bet anie neranda vaistų jos 
ligai nugalėti.

Linkėtina visiems s e r- 
gantiems greito sustiprėji
mo.

LLD 45 kuopos valdyba 
su pramogų planavimo ko
misija nutarė suruošti pri
imtuves Rožei Samulionie- 
nei, atvykstančiai iš Čika
gos. Priimtuvių banketas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 
d.

Draugė R. Samulionienė 
jau turi įsigijus sau gražų 

■namelį prie mažo ežero ša
lia J. ir J. Stančikų. Ji čio
nai apsigyvens pastoviai. Ši 
miela draugė pažangiam 
judėjime įneš daug para
mos. Laukiame banketo ir 
Rožytės.

Miesto tėtušiai neapdai
riai suplanavo pastatyt bu- 
dinką deginimui šiukšlių ir 
maisto nuotrupų vidury 
miesto. Žmonės sujudo, pi- 
kietuoja miesto rotušę, lai
ko mitingus, protestuoja 
prieš tokį pravedimą. Kaip 
viskas praeis, teks matyti.

Ir vėl prasidėjo registra
vimas piliečių, norinčių rin
kimuose balsuoti. Lietuviai 
turėtų neužmiršti užsire- 
gistruot, kurie dar to nepar 
darė. Kitaip nebūsite pri
leisti prezidento rinkimuo
se balsuoti.

Vikutis

LLD 45 kp. sekantis ban
ketas įvyks šeštadienį, rug
sėjo 26 dieną. Pietūs prasi
dės kaip 12 vai. dieną. Vieta 
visiems gerai žinoma 314 
15thAve. So.

Šiame bankete, kaip ži
nia, teks susitikti nekuriuos 
mūsų gerus draugus, kurie 
jau sugrįžta aplankę šiau
rinėse valstijose savo arti
muosius bei savo gerus 
draugus. Apart to, galėsite 
pasivalgyti gerus pietus už 
pigią kainą. Po pietų turė
site progą smagiai praleisti 
laiką visą popietį.

Užtikriname, kad būsite 
patenkinti. Kviečia

Rengimo Komitetas

INDONEZIJA KIRSTŲ 
SMŪGI ATGAL

Jungtinės Tautos, N. Y.—• 
Indonezijos atstovas S. 
Tjondronegoro sakė, kad 
Indonezijos ir Malazijos pa
sienyje karas, tai karas 
prieš naujos rūšies anglų 
kolonializmą.

Jis sakė, kad jeigu Ang
lija pultų Indonezijos prie* 
plaukas keršydama, kaip 
tai darė JAV prieš Šiaurės 
Vietnamą, tai Indoneziją 
kirstų Anglijai atgal smū
gį*

3 pusi. Laisvė (Liberty)Į Antį’., rugsėjo (Sept.) 22, 1964



J. Skliutauskas

Šiandien Petras šalia manęs
ratūros vakarą, vykusį Ba- kinam 
ku universiteto salėje. Vur
gunas buvo gerai pažįs
tamas su P. Cvirka, A. V^e- 
nuoliu - Žukausku, J. 
Paukšteliu. A. Venclova 
aukštai vertino jį, kaip po
etą ir žmogų, vadina jį “šios 
šalies ir jos peizažo dai
niumi.”

Dar, deja, S. Vurgunopo- 
x ezija nėra išleista lietuviš- 

Nizami literatūrinį paliki- Į kai atskiru rinkiniu, bet ge
mą. Autorius susipažinęs ’ riausieji jo kūriniai pasiekė 
su pasauline literatūra apie 
Nizami, o taipgi žinomųjų 
tarybinių Nizami kūrybos 
tyrinėtojų Rafili, Makavels- 
kio, Bertelso ir kt., darbais. 
Savo darbe pažymi, kad fe
odalinės priespaudos, karų, 
kraujo ir vargo epochoje 
Nizami pirmasis pakėlė 
balsą apginti žmogui, kaip 
didžiausiai vertybei, apgin
ti jo žmogiškosios širdies 
ir proto teisėms.

“Jeigu Engelsas Dantę 
pavadino paskutiniuoju vi
duramžių ir pirmuoju nau
jųjų amžių poetu, tai šis 
pavadinimas tinka ir di
džiajam Nizami, — rašo A. 
Venclova. — Gyvenęs ir kū
ręs feodalinėje epochoje, di
dysis poetas veidu buvo 
atsigręžęs į naujus laikus, 
į tolimą ateitį, į mūsų di
džiąją epochą, kurioje re- 
lizuojamos tauriausių pra
eities žmonių svajonės.”
A. Venclova ten žinomas
A. Venclovos vardas žino

mas Azerbaidžane, jis pel
nytai žinomas nenuilstamu 
azerbaidžaniečių lietuvių 
literatūrų draugystės •/ ,ve> 
kėju. Jis yra parašęs vi
są ciklą eilėraščių, pašvęs
tų Azerbaidžanui. Žinomi 
jo eilėraščiai “Draugystės 
taurė” (“Ten už lango Kas- 
pija šnara, Baltas miestas 
pajūry baltam. Malonu 
man čia, miela ir gera, lyg 
krašte Lietuvos gimtam...). 
“Baku,” “Baltasis miestas,” 
“Nafta.” Bene vienas ge
riausiųjų A. Venclovos eilė
raščių apie Azerbaidža
ną — “Kalnų puota” išvers
ta N. Tichonovo tilpo per
nai išėjusioje Maskvoje ta
rybinių tautų poetų poezi
jos rinktinėje “Šimtas ge
riausiųjų eilėraščių.”

Nuoširdi draugystė siejo 
A. Venclovą su poetu Sa- 
medu Vurgunu, kurį savo 
kelionės įspūdžiuose “Azer
baidžane” geru žodžiu mini 
P. Cvirka, o J. Paukštelis 
knygoje “Užkaukazėje” jo 
vardu net ištisą knygos 
skyrių pavadino. Suartėjo 
A. Venclova su S. Vurgu
nu lankydamasis 1947 me
tais Baku ir Nizami Kiro- 
vobade (buvusioje Gandžo- 
je). Kartu dalyvavo litera
tūrų draugystės vakare. 
Savo apybraižoje apie Vur- 
guną, išspausdintoje kny
goje “Laikas ir rašytojai,” 
A. Venclova aprašo šį lite-

riaus 2,500 vienadienių ka- 
lakučiukų. Jų auginimui 
perlo j iečiai ilgai ir kruopš
čiai ruošėsi.

Dar pernai vyriausias 
ūkio zootechnikas A. Pau- 
tienius buvo nuvykęs į Ki
jevo srities Starinskaja 
paukščių fabriką susipažin
ti su kalakutų auginimu. 
Jam grįžus, kolūkio staty
bininkai pagal tipinį pro
jektą pastatė kalakutidę.

Šių metų pavasarį vyr. 
zootechnikas svečiavosi 
Čermigovo srities “Berez- 
nianskij” paukštininkystės 
tarybiniame ūkyje. Ten jis 
gavo 2,500 kalakutų kiau
šinių, kuriuos pargabeno į 
Rudaminos ink u b a t o r i ų. 
Čia ir buvo išperinti kala- 
kučiukai.

Sekančiais metais čia bus 
laikoma 11,000 kalakutų. 
Ateityje Perlojoje numato- riam instrumentai ir medi- 
ma pastatyti dar vieną ka- kamentai nupirkti kolūkio 
lakutidę, inkubatorių ir pio- lėšomis. Gydytoja čia dir
vinio cechą.

Kolūkio parkas
JONIŠKIS. — Važiuojant 

Joniškio - Žagarės plentu 
prie pat Skaistgirio gyven
vietės keleivio dėmesį at
kreipia medeliai. Paplentė
je auga liepaitės, eglaitės, 
ąžuoliukai. Tai “Pergalės” 
kolūkio busimasis parkas, 
kuris užims 16 hektarų. 
Ateityje čia išaugs nauji 
kultūros namai, bus įreng
tas vandens baseinas.

Praeis metai kiti, ir po 
įtemptos darbo dienos kol
ūkiečiai galės maloniai pa
ilsėti gražiai sutvarkytame 
parke.

kaip nuoširdžiai P. 
mokėjo džiaugtis 
augsmais, su kokia 
• pasididžiavimu 
ašy to j as kalba apie 
džano laimę, apie

Cvirka 
kitu dži 
meile ii 
mūsų r 
Azerbai 
gaivų, galingą tarybinių 
tautų 
mūsų 
nuoširdžių draugų P. Cvir
ka įsigijo šioje kelionėje. 
Šilta draugystė susiejo jį su 
azerbaidžaniečių poetu O. 
Saryvel 
lankė I^irovobadą, važinėjo 
po kolų 
pę jie štovėjo prie Nizami 
mauzolr

Išsisk 
draugai 
mui padovanojo jam raudo
ną kak 
šiol sau 
draugo 
da jį til; 
nomis.

“Dra 
veli,—k 
ne su : 
žinokite, kad šiandien šven
tė, šiar 
dranga 
manęs 
džane.

naluose “Kultūra” ir “Raš
tai” yra išspausdinti straips
niai, supažindinantieji mū
sų skaitytojus su Nizami.. 
Didelį vaidmenį lietuvių 
literatūrinių santykių isto
rijoje vaidina A. Venclovos 
studija, mokslo darbas apie

(Specialiai “Laisvei”) j jamame jaunųjų almanache

Yra žinoma, kad nuoširdi 
draugystė siejo V. Krėvę- 
Mickevičių su busimuoju 
įžymiu azęrbaidžaniečių ra-, 
šytoju Tagy šachbazy (gyv.' 
1892-1947 m.), žinomu Si
mu r g o slapyvardžiu (Si- 
murgas—pasakiškas paukš
tis, ant savo sparnų nešio
jęs teisybę). Tagy Šachba
zy dąr mokykloje pradėjo 
versti rusų ir vakarų kla
sikų kūrinius į azerbaidža
niečių kalbą. V. Krėvė- 
Mickevičius jam nuolat pa
tardavęs, paskat i n d a v ę s. 
Pirmuosius savo kūrinius 
jis nešdavęs V. Krėvei- 
Mickevičiui — “jo nuomo
nės išgirsti.” Rašytojo bro
lis, žinomas Azerbaidžane 
pedagogas rašo savo “Pri
siminimuose,” kad 1935 m. 
pasirodžiusioje Tagy Šach
bazy rinktinėje “S imu r g 
eserlery,” jis knygos įžan
giniame žodyje rašo, kad 
visą gyvenimą šiltu žodžiu 
prisiminęs savo literatūros 
dėstytoją realinėje mokyk
loje (V. Krėvę. J. S.), ku
ris jam buvęs vyresnis drau
gas ir mokytojas, įskiepi
jęs jam meilę literatūri
niam darbui, kūrybai.

Azerbaidžano rašytojai
Buvę V. Krėvės-Mickevi

čiaus mokiniai dabar žinomi 
Azerbaidžano kultūros vei
kėjai S. Ach undo ras, A. 
Šachbazovas, A. Šichlinskis, 
G. Alipovas ir kt. pažymi 
V. Krėvę buvus dideliu Ni
zami poezijos žinovu.

—Kartą vienas mokinys 
mūsų klasėje paklausė Mic
kevičių, ar tiesa, kad mes 
“tatarva”? (Šituo panieki
nančiu žodžiu juodašimti- 
ninkai vadino azerbaidža- i 
niečius. J. S.) Mickevičius 
atsakė, kad mes tiurkai 
azerbaidažniečiai, o mūsų 
Tėvynė Azerbaidžanas, — 
rašo Samondaras Achundo- 
vas. “Žodį Azerbaidžanas 
mes tada pirmąkart išgir
dome . Ta pačia proga V. J. 
Mickevičius papasakojo 
mums apie azerbaidžaniečių 
kalbos kilmę, apie senąją 
mūsų kultūrą. Jis paminė
jo Nizami, Hagani, Šizuli 
vardus, trumpai apibūdin
damas jų įnašą į pasaulinės 
poezijos lobyną...”
Kaip čia neprisiminus ra

šytojo A. .Fadejevo žodžių 
apie tai, kad prakeiktųjų 
senųjų laikų nelaimė buvo 
ta, kad azerbaidžaniečių 
tauta nežinojo savo geni
jaus Nizami...

S. Achundovas rašo, kad 
iš V. Mickevičiaus (V. Krė
vės. J. S.) lūpų jie pirmą
kart išgirdę apie pasaulinę 
Nizami poezijos reikšmę, 
kad jo poezija žavėjęsis 
Baironas, pavadinęs ją “ry
tiečių Romeo ir Džiulijeta,” 
kad Gėtė taip pamilęs Ni
zami lyrinius meilės eilėraš
čius, kad jų veikiamas su
kūręs savo “Vakarų-Rytų 
kilimą” ir vieną poemos 
skyrių pavadinęs “Nizami.” 
Jis pasakojo mokiniam, 
kokia tauri asmenybė buvo 
didysis poetas, skelbęs drą
sias ir pažangias savo me
to mintis.

Tik tarybiniais laikais ty
rinėtojai išryškino didžiojo 
dainiaus epochą, atskleidė, 
visapusiškai išnagrinėjo ir 
naujoje šviesoje įvertino ir 
poetinį palikimą, “...da
bar Nizami genijus mūsų 
prikeltas ir iškeltas ne tik 
azerbaidžaniečių tautai, bet 
ir visoms tarybinėms tau
toms ir visam pasauliui.”

Pažymėtina, kad dar prieš
kariniais metais mūsų žur-

Azerbaidžano ir lietuvių vsch°dy-
literatūrų draugystė turi 
geras tradicijas, siekia gi
lias šaknis. Tai ne kartą 
pabrėžęs savo pasisakymuo
se, straipsniuose žinomi A- 
zerbaidžano kultūros veikė
jai, rašytojai. Mūsų skai
tytojams gerai žinomas 
azerbaidžaniečių literatūros 
klasiko A. Talyb-zadės (li
teratūrinė slapyvarde Ab
dula Šaig) apsakymai “Laiš
kas nenuėjo,” “Kaimenių 
stovykla” išversti į lietuvių 
kalbą. Bet nedaug kas ži
no, kad jauną, vos į litera
tūrą įžengusį su romantiš
komis eilėmis vaikams poe
tą savo globon paėmė gyve
nęs anuo metu Baku mieste 
(1909-1920 m.) V. Krėvė- 
Mickevičius.

Savo “Prisiminimuose” 
apie Krėvę-Mickevičių” 
a z e r baidžaniečių literatū
ros klasikas rašo, kad suar
tėjimas su V. Krėve-Micke- 
vičium įvyko tada, kai pas- 
tarasis sužinojo, kad Ta- 
lyb-zadė rašo eilėraščius, 
apsakymus, vaidinimus vai
kams. Šiltai V. Krėvė su
tiko jo eiliuotą vienveiksmę 
pjesę “Gaivusis pavasaris.” 
Pasibaigus vaidinimui, jis 
□riejo, stipriai pakratė ran- 
<ą autoriui ir šypsodamasis 
pasakė: “Nors ir nemoku 
azerbai džaniečių kalbos, 
bet jūsų kūrinėlį, rodos, 
supratau. Gera ir reikalin
ga alegorija.” Labai patiko 
V. Krėvei-Mickevičiui ir A. 
Aalyb-žadės alegorinio po
būdžio baladė “Motina ir 
sūnus,” kurią jis iš paties 
autoriaus atlikto pažodinio 
vertimo išvertė į rusų kal
bą. '■

V. Krėvė-Mickevičius rū
pinosi A. Talyb-zadės lite
ratūriniu išsilavinimu, 
meistriškumo kėlimu. Bū
damas tuo metu realinės 
mokyklos bibliotekos vedė
jas, jis parinkdavo Talyb- 
zadei atitinkamas knygas— 
Belinskio, Černyševskio, 
Stendalio, Gėtės, Šilerio ir 
kt. raštus, sustatydavo jam 
specialius persk a i t y t i n ų 
knygų sąrašinėlius. Savo 
“Prisiminimuose” A. Talyb- 
zadė rašo, kad “daugeliui 
metų praslinkus, jau po Di
džiosios Spalio revoliuci
jos. .. skaičiau universitete 
literatūros paskaitas, raši
nėjau recenzijas ir kritikos 
straipsnius literatūriniams 
žurnalams, vadovavau jau
nųjų rašytojų atžalynui — 
štai, kada aš nekartą ir šil
tai prisimindavau V. Mic
kevičių — savo draugą ir 
geradarį, kuris taip nuošir
džiai padėjo man susipažin
ti, suprasti pasaulinės ir ru
sų literatūros lobyną.”
Armėnas T. Achumijanas

Žinomas šiuolaikinis ar
mėnų rašytojas, dramatur
gas T. Achumijanas, anuo 
metu mokęsis Baku realinė
je mokykloje, irgi atžymė- 

f jo savo “Prisiminimuose,” 
-į kad V. Krėvė-Mickevičius 
‘ yra nemažai prisidėjęs prie 
Į ano meto Baku literatūri- 
Į nio gyvenimo suintensyvi- 

nijno. Pavyzdžiui, jis ir 
I azerbaidžaniečių rašytojas 

Tagu Šachabazy pradėjo li- 
, teratūrinę veiklą V. Krėvės- 
j Mickevičiaus sukurtame 

Baku miesto mokyklų jau
nųjų literatų ratelyje, ra
telio- nariai rinkdavosi V. 
Krėvės - Mickevičiaus bute. 
T. Achumijano ir jo drau
go I. Barchundarovo (da
bar žinomo kalbininko) pir
mieji literatūriniai kūriniai 
buvo, išspausdinti V. Krė
vės - Mickevičiaus redaguo -

draugystės poveikį 
gyvenimui. Daug

. Drauge juodu ap
mūsų skaitytojus dėka A. 
Venclovos, A. Churgino, A. 
Žukausko vertimų. Same- 
das Vurgunas nuolat domė
josi lietuvių poezija, sekė 
mūsų literatūros gyvenimą, 
džiaugėsi mūsų laimėjimais, 
darydamas pranešimą ant
rajame tarybinių rašytojų 
suvažiavime, S. Vurgunas, 
kalbėdamas apie mūsų pa
lies poezijos laimėjimus 
tarp kitų įžymių poetų pa
minėjo S. Nerį, E. Mieželai-! 
tį, V. Mozūriūną ir kt.
Ne kartą teko ten lankytis

Man ne kartą teko lanky
tis Azerbaidžane, kalbėtis 
su rašytojais, studentais, i 
darbininkais. Mūsų rašyto
jų vardai gerai žinomi A-| 
zerbaidžane.
širdi draugystė su mūsų ra
šytojais sieja Mechti Husei- 
tą, “Apšeijono” autorių. Ne-] 
mažesnis lietuvių poezijos 
bičiulis yra lankęsis Lietu
voje poetas Mamed Rahi- 
mas asmeniškai pažįstamas 
su A. Venclova, J. Šimkum, 
V, Ręįmeriu ir kitais musų 
literatūros atstoyai^;.^ietu-i 

gas seniai pamėgo azerbai
džaniečių skaitytojai. Lie
tuvių literatūra pradedant 
tokiais vardais, kaip J. Ja
nonis ir Žemaitė — jau se
niai praskynė sau kelią į
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Didelėį nuo-

sius. Ilgai, susikau-

ėjau s.
yrė juodu dideliais
s. Cvirka atmini-

aryšį. Poetas ligi 
gojo šią vertingą 
dovaną. Jis užside- 

l didelių švenčių die-

Ligai, — rašo Sary- 
:ada jūs matote ma- 
raudonu kaklaryšiu,

dien mano brangus 
š Petras yra šalia 
saulėtame Azerbai-

J. Skliutai!skas

ŽINI OS IŠ LIETUVOS
Sezoninis vaikų darželis

ROKIŠKIS.—“Tarybinės 
žemės” 
rybos 
Lųkoše 
kad dhug moterų negali 
dalyvai 
gamyboje, nes neturi kur 
palikti 
bos pi 
su koli 
munist 
nutarė 
vaikų

kolūkio moterų ta- 
pirmininkė Janina 
vičienė pastebėjo,

ti visuo meninėje

mažų vaikų. Tary- 
rmininkė, pasitarusi 
ikio pirmininku ko- 
li John Bagdišanka, 
organizuoti sezoninį 

j darželį. Lailūnų aš
tuonmetės mokyklos moky
tojos A. Ragelytė, O. Jan-

Azerbaidžano literaturą. | kūnaitjį’ A. Lapinskaitė ir
Pasėti literatūrų draugys- kitos s 

pagrin 
auklėto

tės daigai tolydžio auga,1 
bręsta ir bujoja. | Mūsų 
skaitytojams tapo miela, ar
tima Azerbaidžano literatū
ros meistrų kūryba. Nega
lima nepaminėti geru žo
džiu kito uolaus Azerbai
džano ir lietuvių literatūros 
draugystės veikėjo Ą. Cl^ur4 
gino, atskleidusio musų
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at- 
isį 
nk-

skaitytojams Nizami po 
jos grožį. Gerą darbą 
liko ir leidykla, išleidi 
Azerbaidžano klasikų ri 
tinę lietuviškai.
P. Cvirka ten gerai žinoma^

Ir dar vienas mūsų rašyt 
tojo vardas, kaip ryškus ži
burys šviečia Azerbaidža- 
no-lietuvių literatūrų drau
gystės kelyje. Tai “Broly
bės sėklos,” jaudinančio sa
vo poetiškumo tautų drau
gystės himno autorius. Me
niniu išbaigtumu, didžiule 
šiluma, sodriais, įsimenan
čiais vaizdais pasižymi P;. 
Cvirkos apybraiža “Azer
baidžane.” Dar kartą įsiti-

Prienuose, Nemuno krante, šimtmečių pušų pavėsyje įsi
kūrė palapinės miestelis. Jo gyventojai — IX respublikinio 
jaunųjų turistų sąskrydžio dalyviai. Čia suvažiavo daugiau 
kaip 500 vaikinų ir merginų — turistinių varžybų nugalėto
jų iš visų respublikos miestų ir rajonų.

Sąskrydyje dalyvauja jaunieji Ukrainos ir Estijos turistai.
Nuotraukoje: Jaunieji Lietuvos, Ukrainos ir Estijos turis

tai sąskrydyje.

utiko visuomeniniais 
dais dirbti mažylių 
jomis. Kolūkis iš- 
lėšas vaikams mai-

tinti.
Dab 

kia. A. 
tienė ir daugelis kitų mo
terų c 
imant i

ir darželis jau vei- 
. Tučienė, O. Ketvir-

i r b a laukuose nu- 
derlių. Jos ramios 

vaikučiai sotūs, links- 
ką praleidžia darže- 

Jis veiks, kol bus nu- 
derlius.

mi, lai 
lyje. 
imtas

Vieniši nepaliko
ŽAL — žaibas tren-

V
BIR

kė į “Raudonosios vėliavos 
kolūkio nario Povilo Neina
mo tvartą. Perdžiūvęs pa
statas
Į gaisravietę iš laukų sku
bėjo žmonės, atvyko gaisri
ninkai, 
r o nep 
tvartas, ir jame buvę be
konai.
Monikk Nemanienė tera
do degėsius.
vyni v 
sūnui 
Povilas Nemanis ligotas. 
Šeima 
padėty,

Nemaniai neliko vieniši.
Kolūki 
dovas 
pino šeima. Kolūkis išdavė 
100 ru 
no štai

tuoj pat suliepsnojo.

bet užgesinti gais- 
avyko. Sudegė ir

Grįžusi iš darbo

Šeimoje—de- 
aikai. Vyriausiajam 
tik šešiolika, pats

atsidūrė nelengvoje 
je.

o valdyba ir pats va- 
Stąsys Jakas pasirū-

bliu pašalpą, aprūpi- 
tybine medžiaga, pa
statytas meistrą, kad 
lūkio sąskaita pasta- 
vartą.
•arniršo Ne manių ir 
; brigados kolūkiečiai, 
•inko ir įteikė Nema- , 
200 rublių. Tai gra-

jis kol
tytų t

Nep
antros
Jie su]
nienei
žus bičiuliško rūpinimosi, 
draugi 
dys.

škos pagalbos pavyz-

Pirmieji respublikoje
VARĖNA.—Perlojos pa- ( 

ojo bandymų ūkio 1rodom
darbuotojai parsigabeno iš
Vilnia
tarybi

Dantų gydymo kabinetas 
kolūkyje

JONIŠKIS. — “Jaunosios 
gvardijos” kolūkyje du kar
tus per savaitę veikia dan
tų gydymo kabinetas, ku-

ba J. Čepulienė.

1711 ITT O GAVIMUI “LAISVEI” y jfY J U U NAUJŲ skaitytojų

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio
Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga

vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1965 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų.- Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1965 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos. Rūpinkiimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (Nu Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

is rajono Rudaminos —-------— ---- —— ---- ---------—~——-----—?——  
lio ūkio inkubato- [4 p.-Laisvė (Liberty)— Antį., rugsėjo (Sept.) 22, 1964



WORCESTER, MASS. Lawrence, Mass.
Iš LLD 11 kp. susirinkimo

Įfcusirinkimą įvykusį rug
sėjo 14 d. nariai atsilankė 
skaitlingai. Buvo išduotas 
raportas iš rugp. 16 d. įvy
kusio spaudos pikniko. Pik
nikas pavyko. Visos koloni
jos 7-tos apskr. ribose prisi
dėjo su gražiomis dovano
tais, kurios davė gražaus 
pelno.

Pikniko rengėjai rapor
tavo, kad pelnas išdalytas 
mūsų pažangiajai spaudai: 
“Laisvei”, “Vilniai”, “Liau
dies balsui”, “D. W.” ir Pie
tų Amerikos “Darbui”, ku
ris mini savo 29 m. sukaktį. 
Su šia proga pasiųsta pa
sveikinimas nuo ALDLD 7 
apskr. su auka 50 dol. 

Taipgi vietiniai worceste- 
riečiai sveikina su 50 dol. 
Po 10 d.: M. Sukackienė, A. 
vosylienė; po $5: Žilins
kienė, Žitkus, Raulušaitis 
Kąaeliunas, Jaskevičius ir

' Kadangi jau prasideda 
mūsų spaudos vajai gavi
mui naujų skaitytojų, kuo
pa išrinko du vajininkus — 
Jaskevičius “Laisvės” ir 
“Liaudies balso”, pas kurį 
galite atnaujinti “Laisvę”, 
ypač tie, kurie norite užra
šyti “Laisvę” kalėdine do
vana savo giminėms Lietu
voje. Tokia gražia dovana 
j įsų giminės džiaugtųsi per 
visus metus. M. Sukackienė 
išrinkta “Vilnies” vajinin- 
ke, per ją galėsite užrašyti 

f “Vilnį” sau at savo gimi
nėms Lietuvoje.

Su vajų pradžia yra ren
giami pietūs. Jie įvyks spa
lio pabaigoje. Tuojau bus 
paskelbta laikas ir progra
ma:

Mūsų kuopa turi gražių 
įplaukų iš senų daiktų iš- 

• pardavimo. Tad draugės 
moterys nusitarė turėti iš
pardavimą spalio (Oct.) 
mėnesį. Kas turit apnešiotų 
drabužių, mes turime jiems 
pirkėjų. Šį rudenį naujos 
mados pasirodys krautuvė
se. Be abejonės, jūs jau lau
kiate jų pasirodymo. O dėl 
jų jūsų namuose reikalinga 
vieta. Apnešiotas drapanas 
atvežkite pas V. Žitkų, 29 
Endicott St., arba pas Au- 
sėj^enę, 99 providence St.

Sunkiai dirbo, bet 
mažai uždirbo

Rugsėjo 12 d. nakties me
tu padaryta penki įsiverži
mai. Keturi iš jų automaši
nų parduotuvėse, kurios 
randasi ant Shrewsbury St. 
—Ford, Buick, Cadillac ir 
-Pontiac. Vagys buvo pasi- 
moję daug laimėti, bet už 
tokį sunkų darbą laimėjo 
tik apie 160 dol.

St. Smedberg, savininkas 
Sporting goods store ir jo 
krautuvė buvo apiplėšta į 
mimpą laiką tris kartus, 
^tegalėdamas panešti nuo
stolių, rengėsi išeiti iš biz
nio. Prieš uždarymą biznio 
dar bandė, ar negalėtų pa
gauti vagių. Vieną naktį 
pasiliko krautuvėj, laukė— 
laukė, bet vagis nepasirodė. 
Padarė pertrauką, ir po tri
jų dienų paliko naują sargą 
savo šunį vardu “Pincher” 
Savininkas atėjo rytą ati
daryti krautuvę, žiūri, kad 
krautuvė vėl apiplėšta, iš
nešta 1,200 vertės šautuvų, 
o paliktą sargą šunį rado 
kampe išsitiesusį miegantį, 
^įfcgys uždavė kokių migdo
lų^ vaistų, kad šuo jiems ne- 
Mmiaišytų po rankomis.

Kaip Visur, taip ir pas 
mus . Worcesteryje vanda
lizmas siautėja vasaros me
tu. Daug nuostolių padary
ta parkuose, ypač maudy
nėse, kur jaunimas dieno

mis susirenka ir linksmai 
laiką praleidžia. Kiti išdy

kę naktimis trankosi ir da
ro bledį viešoms įstaigoms, 
kurios yra palaikomos tak
sais. Gal ir jų tėvai priside
da prie jų palaikymo, mokė
dami taksus, kurie kyla kas 
metai.

Prieš atidarant mokyklas 
miestui kainavo tūkstan
čius dolerių sudėjimas lan
gų. Kai kuriose mokyklose, 
ypač vidurinėse, nespėja 
langų sudėti, tai ir vėl iš
daužo.

Šį daužymo darbą atlieka 
jaunuoliai iš išdykimo. Už 
šį biaurų darbą yra kalti 
tėvai ir mokytojai, nes šiuo 
darbu užsiima mokyklinio 
amžiaus jaunuoliai.

Worcesteryje randasi 34 
katalikų bažnyčios, o kur 
dar kitų tikybų bažnyčios- 
sinagogos?! Kad visų baž-

•p I nyčių vadai susitartų bend
rai su mokyklų viršininkais 
ir vaikų, tėvais, galėtų su
mažinti chuliganizmą. Ku
nigai bažnyčiose, mokyto
jai mokyklose, tėvai na
muose mokytų vaikus at
skirti kas bloga ir kas gera. 
Pranyktų prasikal t i m a i 
tarp jaunimo.

Man svečiuojantis Lietu
voje 1962 metais teko daug 
lankyti mokyklų Vilniuje ir 
Kaune. Nors tuo laiku mo
kyklos neveikė, buvo užda
rytos, tačiau nesimatė, kad 
mokyklų langai būtų išdau
žyti, kaip pas mus Ameri
koje. Lietuvoje mokyklos 
yra apsodintos gražiomis 
gėlėmis ir mokiniai atosto
gų metu tas gėles prižiūri. 
Ir kuomet mokiniai po va- 
kacijų grįžta į mokyklas, 
randa tas pačias gėles gra
žiai žaliuojant. O Amerikos 
mokiniai grįždami į mo
kyklas randa langus išdau
žytus ir viduje sienas su
purvintas.

J. Jaskevičius

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Juozui Mauragui-Morris
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Julijo 

dukrai Ann Geiger, žentui ir anūkui, taipgi 
visiems jų giminėms ir draugams.

nai,

Ch. ir Julija Melnis 
Jos. Mažeika 
Stef. ir Uršulė Paich 
John Purtikas 
Jos. Kudis 
Jonas Briedis 
Elizabeth Margis 
Mary Imbras 
Jurgis Lekavičius 
J. K. ir M. Mažuknai 
M. Zdankienė

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Juozui Bekeniui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Josephine, 

posūniui Algerd Žilis, sesutėms Anna Masilionis, 
Tillie Paul, dviem sesutėms Į Lietuvoje, 

taipgi visiems draugams ir giminėms.
Gimė Mirė

Liepos 15, 1898 Rugpiūčio 11, 1964
Kilęs iš švirblionių kaimo

Subačiaus rajono
—LLD 190 guopos 

nariai ir valdyta

Rudeninis banketas
Sekmadienį, spalio 4 d., 

Maple parke, Methuen, 
įvyks spaudos naudai rude
ninis banketas.

Visi žinome, kokią svar
bią rolę vaidina darbinin
kiška spauda. “Laisvė” ir 
kiti laikraščiai pateikia tei
singų žinių iš viso pasaulio, 
o ypatingai iš Lietuvos. 
Talpina apysakų, informa
cijų ir mokslinėm temomis 
raštų. Žinome, kad Lietu
vos priešų spauda meluoja 
apie Lietuvą, tik mūsų 
spauda teikia teisingų ži
nių ir atmuša priešų me
lus.

Kviečiame visus iš pla
čios apylinkės dalyvauti. 
Kurie, turite automobilius, 
važiuodami paimkite} tuos 
draugus ir drauges, 
neturi, atyežkite į parengi
mą. Visi kartu praleiskime 
laiką, nes ! tai jau bus šį 
sezoną paskutinis didelis 
parengimas parke.

žmonių reikalavitaas
Lawrence miesto į 

tojai pasirašė po peti 

kurie

>’yven- 
cija ir 
dinin- 
picket 
mies- 

ibiejo- 
vasa- 

a, kad

kams, kad išvalytų S 
upę, kuri teka skarsai 
tą. Žmonės gyvena f 
mis upės pusėmis ir 
ros metu iš jos dvoki 
gyventojai negali langų ati
daryti,

Žinoma,' daug ir 
gyventojų yra kalti, 
nepaisant miesto va 
kų atsišaukimo, jie vi: 
atliekanas meta į upę. 
toje įdėti į atliekanų 
išvežimui.! Upėje taip 
susidarė tų atliekanų, 
vanduo negali jų nui

S. Penka

pačių 
nes, 

dinin- 
sokias 

vie- 
bačką 

i daug 
, kad 
lešti.
uskas

— Stačįatikių 
atvy-

Londonas.
patriarchas Aleksejus 
ko iš Maskvos.

Sofija ir Petras 
Karsokai

P. Povilaitis
Ona Stonis
Alf. iri Ona Chesnikai
J. ir Ona Miliauskai 
P. Paulauskienė 
Besė Šimkienė 
Helena Kairienė 
Sophija Monskienė 
Elzbieta Vičinienė

Pittsburgh,

savo

Ir vėl supiltas naujas kapas
Rugsėjp 7 d. mirę Judz^s 

Mauragas-Moris. Užbaigęs 
savo gyvenimo k e 1 i c n 
kaip žinoma, kiekvien; 
žmogus palieka tris
gyvenimo istorijos žodžius:
Gyveno, Mirė, Palaidotas.

Apie mirusį Juozą Maiji- 
ragą reikia parašyti 
giau. Juozas buvb g 
1885 m. spalio mėn., L; 
voje, Kelmės rajone, 
riškių kaime.

atei

navo

buvo paimtas 
tonai, i palikus 

kais, 
ntis. 
duk- 
į ak

dūli- 
imęž 
jįetu- 
Dvą-

Atvažiavo į 
Ameriką, į Pittsburghą, 
1902 m. Kiek pagyvenęs, 
1909 m. apsivedė Julijoną 
Švagždytę.

Kaip Juozas, taip Julijo
na iš Lietuvos jauni 
viai buvo pilni energijos ir 
svajonių. Svajojo,:plakavo 
susikurt gražų, lainyngą 
gyvenmią. Vėliau susilau
kė sūnelio Juozuko ir duk
relės Onytės. Vaikučius 
gražiai augino ir abudu 
jais džiaugėsi. Bet J.. Aud
ra, juodas gyvenimo debesis 
vėliau užgriuvo jų i gyveni
mo svajones, prislėgė juos. 
Dėlei kokios priežasties? 
Juozas pašlijo protiškai. 
Nors jo žmona visais bū
dais stengėsi jam pagielbe- 
ti, kreipėsi prie gydytojų įr 
darė viską, ką galėjo, bėt 
niekas negelbėjo. I Juozas 
buvo paimtas į Mayview, 
Pa., State Hospitalį.

Kada vyras ] 
į ligoninę, žmonai, pa 
namie su dviem j vai 
reikėjo vargti ir rūpi 
Vėliau vaikai paaugo, 
tė ištekėjo, sūnus išėjo 
miją ir iš armijos parėjęs 
po kiek laiko susirgo ir 1957 
m. mirė. Gaila motinakjali
no sūnaus, ir vėl didelė‘šird
gėla. Bet draugėj Maura- 
gienė, būdama tikrai “gele
žinių nervų,” tvirto ryžto, 
nesuklupo. Ji visada rūpi
nosi stubos reikalais, orga
nizacijų reikalais, rūpinosi 
pažangia spauda, kurią ji 
skaito, rūpinosi savo ser
gančiu vyru,’ kad jį dažnai 
aplankius, nors tolokai nuo 
ligoninės gyveno; rūpi
nosi, kad jo duoklės draugi
joms, prie kurių j iš sveikas 
būdamas priklausė (prie 
Lietuvos Sūnų Draugijos ir 
LDS kuopos, kuri perėjo iš 
APLA), būtų pamokėtos.

Dar kartą pakartoju! kad 
draugė Julija Mauragienė 
yra labai širdinga ir 
moteris. Užtad dabai 
vyrui mirus, jo grabas įkeh- 
dėjo gėlėse. Buvo labai 
daug gėlių nuo draugijų, 
giminių ir draugų.

Rugsėjo 10, velionį laido
jant, graborių koplyčioj 
tinkamą kalbą pasakė Ur
šulė Paich. Palydėjo jį į 

i kapines 17 autotaašinų. Pa
laidotas laisvai Lietuviu 
Tautiškose kapinėse, Pitts- 
burghe. Prie kapo ilgesnę 
kalbą pasakė J. K. Mažuk- 
na, nušviesdamas velionio 
gyvenimą ir vargus, pri
mindamas, kad velionis li
goninėje išbuvo net 23 me
tus ir per tuos 23 lietus 

i visada buvo jo geros žrrio- 
' nos globojamas.

Užbaigus laidojimo apei
gas, ten visi palydovai bu
vo užkviesti į Lietuvos Sū-, 
nų Draugijos svetainę, kur į 
draugės Mauragienės pū- į 
stangomis visi buvo gražiai I 
pavaišinti.

Raminkis, drauge Julija 
Mauragiene, mes viįi Už
jaučiame tau.

J. Miliauskas

reta 
, jos

labąi

. Pia-

Bostonas. — Po operaci
jos sveiksta kardi n o 1 a s 
Spellmanas. °'

ėjome nemalonumų
Binghamton, N. Y

Tui
Rugsėjo 21 dieną buvau 

pasidavęs į General Hospi
tal op 
anksč 
kalinga operacija, 
nepadarysi, kad reikia, tai 
reikia 
čiau a 
goninę, bet mano moteris 
turėjo 

eracijai. Daktarai jau 
au pripažino, kad rei- 

Nieko

,, turi klausyti. Bu- 
nksčiau pasidavęs į li-

operaciją rugpiūčio
25 didną, tai turėjau pa-
laukti, kol ji sutvirtės.

turėjau pasiduoti į li-

nesmagumų. Juos 
venti padėjo “Lais- 
ji mintį nukreipdavo

Dabar jos sveikata jau 
taisosf, jau yra namie. Tai
gi aš 
goninfe. Kaip matote, turė
jome 
pergy 
ve”, 
pateikdama įvairių žinių ir 
raštų, 
fondą 
k a su 
jaus.

Siunčiu į “Laisvės” 
$5, tai bus mūsų au- 
pradžia šių metų va-

Jonas Vaicekauskas

Kvederiene, LDS 142 
s naįrė; vis dar serga.

McKees Rocks, Pa.
Mūsų gera draugė Eliza - 

betha 
kuopo
Jau kiek laiko ji nesveika- 
vo, bet paskutiniu laiku 
smarkiai susirgo ir tapo iš
vežta
nę, kur liepos 28 d. jai pa
daryta rimta operacija, iš
imtas
operacijos atrodė viskas ge
rai ii 
vaičių 
mus i 
r o Ju 
prieži

į Ohio Valley ligota-

vienas inkstas. Po

dėl LDS. Buvo 142 
raštininkė. Būtų 

kad ji greitai su-

ligonė po poros sa- 
tapo parvežta į na- 

ilr buvo geroj savo vy- 
9zo iįr dukrelės Annos 
turo j. Pagaliau ir vėl 

susirgo ir vėl tapo nuvež
ta į tą pačią ligoninę, ir da
bar nėra žinios, kaip ilgai 
reikės jai ten būti.

Draugė Kvederiene, kai 
sveika buvo, gražiai darba
vosi 
kuopds 
gerai, 
syeiktų ir vėl galėtų kartu 
su mumis dirbti draugijoje 
taip, kaip jos vyras Juozas 
kad dirba.

Juozas Kvederas yra LDS 
142 kuopos veikėjas per 
daugelį metų. Jis daug me
tų buvo kuopos iždininkas, 
vėliau kuopos vicepreziden
tas, dabar vėl kuopos iždi
ninką 
laiko 
eiti į 
tus f 
kartą 
Drau 
rint ' 
sais kuopos ir klubo reika- , . . _ . . i

vo kuopos iždininkas,

s. Kadangi kuopa už- 
klubą, tai jam reikia 
susirinkimus du kar- 
er mėnesį ir vieną 

rendas iškolektuoti. 
gas Kvederas, nežiū- 
kiek jis bėdų turi, vi-

lais vis rūpinasi.
Miela Kvederiene, mes 

linkine Tau sveikatos, tavo 
vyrui Juozui ir dukrelei An- 
nai ištvermės.

Ona Miliauskienė

Lawrence, Mass, ir Apylinkė

RUDENINIS BANKETAS
Pažangiosios Spaudos Paramai

5 p

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną 

Gražiajame Maple Parke 
Methuen^ Mass.

! ■ ’ i '
Šis vajus bus atidarymas vajaus gavimui 

“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 

iš anksto, kad gerta išvesti vajų.

Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 22, 1964

Worcester, Mass.
Aido choro dainininkės ir 

dainininkai! Vasarėlė jau 
prabėgo, vakacijos pasibai
gė. Jau laikas pradėti dai
nų pamokas. Todėl:

Prašom visus atsilankyti 
rugsėjo 24 d., 7:30 vakare, į 
Aido choro pamokų kamba
rį. Atsiveskit ir naujų na
rių.

Čia ne tik pradėsime pa
mokas, bet taipgi pasida- 
rysim planą šio sezono vei
kimui. Štai mūsų mokyto
jo Jono Dirvelio parašytos 
dainos žodžiai: “Laikas bė
ga nesustbdams, lyg kad 
upėje vanduo, čia pavasaris 
atėjo, žiūrėk, jau ir vėl ru
duo”.

Todėl, gerbiamieji, su ru
deniu prasideda mūsų dai
nų darbymetė. Nepasilikim 
nei vienas namie.!

Aido Choro Valdyba

Iš Lietuvos
“Auksinės kopos” 

priima turistus
NERINGA.—Pušyne prie 

Nidos iškilo puošnūs dvi
aukščiai pastatai. Jų šoni
nės sienos beveik iš vieno 
stiklo, o pirmuose ir antruo
se aukštuose, per visą namo 
ilgį, įrengtos lodžijos. Tai 
LLKJS Centro Komiteto 
turistinė bazė, kurią pasta
tė Klaipėdos statybininkai.

“Auksinės kopos” (taip 
pavadinta naujoji turistinė 
bazė) susideda iš dviejų 
miegamųjų korpusų ir val
gyklos. 72 kambariuose vie
nu metu gali apsigyventi 
daugiau kaip 200 turistų. 
Prie bazės įrengtos sporto 
aikštelės.

Ūkyje—šešios melžimo 
aikšteles

ŠILUTĖ. — Katyčių ta
rybinio ūkio Naustubrių 
skyriuje įrengta kilnojama 
melžimo aikštelė. Tai šeš
toji tokia aikštelė ūkyje. 
Dabar visos 830 karvių čia 
melžiamos mecha n i z u o t u 
būdu. Melžimo agregatus 
aptarnauja 22 melžėjos. 
Tai pustrečio karto mažiau, 
negu reikėjo žmonių mel
žiant karves rankomis.

IŠNUOMOJAMI APARTMENTAI 
/

Paieškai! Lietuvių Randauninkų
Labai 

žmonėm 
kandais 
barius,
tris šimtus dolerių mėnesiui, o da
bar žemiau Šimto dolerių.

Savininkė našlė moteris

gera proda dviem ramiem 
— du moderniški su ra- 
apartmentai po 4 kam- 
Vasarom išsirandavoja po

Mrs.
J. Venderoff, 213 Joseph St., Point 
Pleasant, N. J. Atvažiuokite arba 
rašykite lietuviškai. TW. 9-4976.

(73-76)

PHILADELPHIA', PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

REGISTERED NURSES. Atten
tion new graduates. General duties, 
3 to 11 P. M. 150 Bed General Hos
pital with heavy surgical schd

Call TRinity 8-0501. Ext. 32.
(74-77)

HSWK. Cooking. Exp. Refs. 
Assist other help in Main Line home 
of elderly cpl. Sleep in with 1 day 
wkly. & every other Sun. off. Own 
rm, but share bath with other 
maid. Salary open. Call at 2618 
Girard Trust Bldg, or phone: LO. 
3-2489 bet. 10:30 & 4:30. Mon. 
thru’ Fri. (75-77)

TYPIST
Accurate, good at figures.
Knowledge of bookkeeping.

Permanent position.
South West Philadelphia.

Call SA. 6-9015.
(76-77)

HOUSEKEEPER
One adult. 1 small child accepted. 
Able to drive. High School or some 
College education. Salary open. Day 
time calls accepted. Suburban area. 

215-452-6828.
(76-80)

HELP WANTED MALE

WEAVER
Experienced on Jacquard 

plush looms.
Apply

CONKLIN MILLS, INC.
2105 E. Wishart St.

lst
PIPE ORGAN MECHANICS (2) 

class. 1 for tuning and repairs, 
1 for shop work, 

u. s. Organ co. 
125 N. 18th St.

LO. 3-7672.

DRIVER-SALESMAN. Full time.
Freezer Fresh mobile icecream 
truck. Apply 264 Elizabeth Ave., 
Paulsboro, N.J. 609-HA. 3-1951.

' (74-78)

WELDER. Gas & ARC. Exp. in 
fitting and welding pipe assemblies, 
including brass and stainless steel. 
2nd shift, all usual fringe benefits. 
Apply. CRANE CO. COCHRANE 
DIVISION, 3rd Ave., below Allen
dale I Rd. King of Prussia, Indust
rial Park. (75-76)

. BUTCHER
Exp. man to work on kill floor. 
Slaughter of calves and lambs.

Apply in person.
3721 Old York Rd.

Phila., Pa.
(75-76)

&

TEXTILE
Experienced help needed for cordin: 

spinning. Within Model 
Call F. S. Nelson 

IV. 3-1570.

E frames.
Co.

(75-76)

CORRUGATED BOX 
PRESS FOREMAN
Corrugator Foreman

Stone Container needs front line 
supervisors, well trained in mod
ern techniques of supervision for 
midnight to 8 AM shift.

Must be qualified press or cor
rugator foreman. Only top men 
need apply. Phone Mr. Magill, 
DE. 2-0200 for appointment.

(75-77)

DAR 270 NACIŲ 
KRIMINALISTŲ

Ludwigsburgas, Vakarų 
Vokietija. — Izraelis pri
davė dar 270 pereitojo karo 
nacių kriminalistų vardus 
ir pavardes. Vakarų Vokie- ' 
tijoje veikia 121 įstaiga, 
kurios tyrinėja nacių kri
minalistų prasikaltimus.

kuopų nariai būtinai da- 
minėtouse susirinkimuose, 
svarbu. Turėsime daug

Taipgi

PRANEŠIMAS
LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kuopos ir LDS 125 
kuopos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, Rugsėjo-Sept. 26 d., Maple Par
ke, Methuen, Mass., pradžia 2 vai. 
popiet.

Minėtų 
lyvaukite 
nes labai 
svarbių reikalų aptarimui, 
turėsime prisirengti prie rudeninio 
banketo, o laiko jau nedaug liko 
iki spalio 4-tos. Manome turėti 
daug svečių iš apylinkės kolonijų ir 
iš toliau. Turime gerai prisirengti 
Visų svečių priėmimui.

Čia taipgi dalyvaus ir iš Lietu
vos grįžusieji turistai. Bus įdomu 
su jais pasikalbėti.

ALDLD 37 kuopos sekretorius S. 
Penkauskas; LDS 125 kuopos sek- 
iretorius M. Milvidds. (75-76)



BEVARDIS

NEW YORKAS mano animas
Ji . W

(Tųsa)
O gyvenviečių vaizdas?
Gyvenviečių vaizdas New 

Yorke kai kuriose vie
tose irgi negeresnis už 
automobilių laužynus. Se
ni namai jau nesuskaito
mais kartais remontuojami. 
Iš lauko skūra nuo skūros 
lupasi nuo namų sienų, ku
rios jau daug kartų buvo 
apkaltos visokiais smali
niais popieriniais uždanga
lais bei “šingeliais.” Lan
gų rėmai supuvę, barška 
vėjo klibinami. Žiema šal
tis, o vasarų karštis eina 
per juos lyg per rėtį. Du
rys aptrušusios, nuo kurių 
dažų luobos eilėmis lupasi. 
Viduje — lubų ir sienų tin
kas suaižėjęs, nuo kurių ir
gi devynios skūros dažų 
klodų lupasi. Kai kuriose 
vietose net jau ir elektros 
vielos šypsosi pro suaužė- 
jusia sienų. Visur ankš
ta, visur kamšatis, niūru. O 
kų gi bekalbėti apie švarų, 
šviesa ir sanitriškuma tuo
se laužynuose!

Keisti tie niujorkiečiai. 
Gyvena laužynuose, o išmo
kėjimais perkasi, važinėja 
keliatūkstantdolerinės ver
tės automobiliais.

Tiek apie New Yorko 
laužynus. O kų gi apie jo 
dangoraižius, apie jo Cent
rinį, Bronxo ir kitus par
kus? Kų apie jo Penkto
sios alėjos (5th Avė.) krau
tuves, apie jo teatrus, apie 
jo muziejus ir kitas praban
gos vietas?

Reikėtų didelės knygos, 
kad tų viskų aprašyti. Pa
sitenkinsiu tik tiek pasa
kęs: Kiek yra pasaulio did
miesčiuose. blogiausio—New; 
Yorkas visus viršys; .o kiek 
geriausio—___ r._ _
gi viršys. Reikėtų New Yor
ke pagyventi bent poros1 
gentkarčių laikotarpį, kad 
jį nuodugniai pažintum.

Pasaulinėje parodoje
Rytojaus diena — graži. 

Mataušas mus veda į Pa
saulinę parodų. (Tai mažiau 
negu pusė pasaulinės, nes 
Socialistinis pasaulis joje 
nedaly vau j a.) Važiu o j a m 
autobusu. Automobiliu ten 
nė nosies neįkištum.

Na, kų gi apie Pasaulinę 
parodų? Kurie ten, Flush
ing Meadows (Flushing 
pelkėse), buvote 1939 me
tais, tai šiemet ji mažai 
kuo skiriasi. Tik jos rekla
mos truputį blizgesnės. Šis, 
tas ir dar kitas kiekvienos 
kompanijos produktas—ge
riausias pasaulyje. Tik tu 
jį pirk, ir būsi laimingas. 
“Hot dog” (mažytė, poros 
uncijų dešrukė) — 50 cen
tų; stiklas alaus — 50 cen
tų, mažas bliūdelis sriubos—

moderniškas ir laimingas, 
kuomet žmogus prisigamino 
milijonus automobilių, ži
noma, ten neskelbia, kiek 
tie automobiliai sutraiško 
žmonių — kiek dūšių pa
siunčia dievui ar velniui.

Fordo paviljone
Fordo pastate randasi 

viena parodos fazė, kuri 
yra būdinga ir verta pami
nėjimo. Ten žiūrovai suso
dinami į fordukus ir ve
žiojami tuneliais iš vienos 
kameros į kitų. Tos kame
ros apytamsės ir visi jose 
gyvūnai — jų iškamšos — 
juda, lyg kad jie būtų gy
vi. Žinoma, jiems judėji
mų įdiegia įvairiais elektri
niais motoriukais.

Iš tamsaus tunelio įva
žiavus į šviesesnę kamerų, 
matosi puiki gamtos pano
rama. Štai civilizuotas 
žmogus apynuogis, gražiai 
nuaugęs, su plačia juosta, 
permesta per jo petį, stovi 
kalno viršūnėje. Jis meta 
žvilgsnį per klonį, pilnų 
žvėrių ir šliaužiu ten, už 
vingiuojančio upelio kitoje 
klonio pusėje, kur matosi 
virtinė kalnų, kur šen ir ten 
rūksta ugnikalnis, nešinas 
savo dūmus į dangaus 
skliautus, lyg garbinda
mas gamtos kūrėjų. Jokio 
civilizacijos ženklo toje pa
noramoje nesimato. Žmo
gaus veidas, ryžtingai susi
kaupęs, reiškia jo užmojį tą 
klonį pajungti savo valiai.

Įveža į kitų apytamsių 
kamerų. Ten matai ant di
delio akmens, apie kurį pil
na visokių šliaužiu, slibinų, 
besivartančių purvyne, ko
kių 8 pėdų ūgio žmogų. 
Jis daugiau panąšu’s į aran-

New Yorkas Ir- «?tang! “T
visas apžėlęs plaukais, Jo 
svoris—apie 500 svarų.

Kam visa tai??
O kų jis ten daro ant to 

akmens? Jis, matyt, bijo 
tų šliaužiu, slibinų, besirai
tančių aplink akmenį pur
vyne. Ir čia, ant akmens 
viršaus, kur jo tie slibinai 
nepasiekia, jam irgi kažkas 
neduoda ramybės. Jis nuo
latos tūpčioja ir gauruotu 
meškos kailiu zulina sau 
užpakalį. Ten tur būt pil
na visokio smulkaus gyvio— 
blusų ir kitokių — ir ne
duoda jam ramybės. Tas 
milžinas tik tūpčioja ir zu
lina, tūpčioja ir vėl zulina, 
ir niekaip iš tos keblios pa
dėties neišeina.

Ten toliau, kitoje kame
roje, jau būrys tokių pri
mityvių žmonių, ant aukš
tos uolos susispietę ir su 
dalbomis bando nuritinti di
džiulį akmenį į pakalnę, iš 
kurios plėšriųjų žvėrių ban
do tuos žmones pulti. Va-

85 centai, ir tam panašiai, j jau jįe protingesni
Valgykloje — ten, ant 

Port Authority pastato —
• pusrytis — 5 doleriai, pie
tūs — 7 doleriai. Na, tai 
pilietis su trejetu vaikų ir 
žmona užmokės už pietus 
daugiau kaip pusę savaiti
nės algos.

Kur tik kokios parodos— 
daugiausia reklamų ir ma
žos vertės daiktelių — lupa 
po dolerį ir daugiau už įė
jimų. Yra keletas ir ver
tingesnių parodų, kaip Ge
neral Motors ir Fordo. Ten 
įėjimas nemokamas, bet 
tenka valandų arba dvi sto
vėti eilėse iki tu įeisi į vidų.

O kų gi ten matysi ? Daug 
vėliausios laidos automobi
lių ir pavežios tave po Walt 
Disnio tipo tunelius ir vaiz
dus. Parodys, koks buvo 
primityvaus žmogaus gyve-r__ ____ _______
nimas ir koks jis dabar, [bo t ago pavidalo vyti-

už tų, ką zulina užpakalį 
gauruotu meškos kailiu. Jie 
bendrai kovoja prieš plėš
riuosius žvėris.

Dar kitoje kameroje jau 
matai žmogų, pasidariusį 
kad ir labai netobulų veži
mų. Tas vežimas turi tik 
du tekinius, kad ir nevisai 
apvalus. Jie pagaminti nu- 
pianant dvi ripkas iš labai 
storo medžio kamieno. Ašis 
storos, netašytos karties ir 
ant jos iš apalkių (pusapva
lių pliauskų) sukalta šiokia 
tokia platforma su tvorele 
aplink.

Dvi didžiulės jienos pri
tvirtintos prie tos netobulos 
čaikos. Didelio ūgio vyras 
stovi toje primityvioje čai- 
koje. Jis viena ranka lai
kosi už turėklo, kitoje 
rankoje laiko didžiulę bo-

monę. Jienose įkinkyt 
teris, dar ir su kūdikiu 
krepšely, kuris kabo ant jos 
nugaros. Nagi tas primi
tyvus vyras ir važiuoja, įsi
kinkęs “bobų.”

Kitoje, jau paskutinėje 
kameroje sienose, lubose ir 
visur aplink tave sukasi, bė
ga tekiniai — milijorai jų. 
Reiškia, žmogus jau i 
vartoti tekinį. Toliau 
išeinant iš kameros, 
jau ir žvilgantį foidukų, 
tik kų gimusį, jau su 
riais ratais, ir jo vidų 
pilna visokių didelių ih ma
žų tekiniukų.

Tai o t žmogus jau ir su- 
sicivilizavo.

Ieškojau, 
lietuviško kryžiaus 
dau. Gal per mažytis, 
liau nematomas.

Pažioplinėjau apie t 
pusdienių Pasaulinėje 
doje, bet jau nieko da’ 
nebemačiau, kas būtų 
verta “į gazietas raš

Bronxe

smoko
, prieš 
matai

ke tu
nuose

bet klerikalų 
nera- 
iš to-

’e j etų 
pare
ngiau 
buvę 

yti.”

Traukiam tolyn į šiaurry
čius, Bostono link. Bet dar 
sustojom New Yorko 
rytiniame priemiesty 
Bronxe, pas dar vienų švo- 
gerkų. Ji gyvena 1 
gatvėje (E. 180 St.) 
sekcijoje, kur tik 
žmonės tegyvena, — 
žmonės, kurių dauguiha be 
darbo. Aišku, čia taipgi ne 
palociuose žmonės gyvena. 
Bronxo lūšnynai nė t 
čiu nenusileidžia Masįjetho, 
Williamsburgo ar “£emu- 
tiniojo” Manhattano lūšny
nams. Tik čia jie savotiško 
tipo.

Čia tarp pastatų 
protarpių šviesai ir 
prasiskverbti, čia ištisa ei
lė pastatų driekiasi 

. šaligatvį. Šen ir ten 
dasi “zovulka,” t. y. pasta
to užpakalyje keleto 
Virtainių pėdų žemės, 
tytos skardomis ir t 
mis konservų dėžu 
Tai ir viskas!

Čia ne privatūs keleto šei
mų nameliai — čia k 
kos arba keleto desėtkų bu
tų apartmentnamiai, 
buvo pastatyti da 
brėkštant dvideši m t a j a m 
šimtmečiui.

Tų apartmentnamių 
ninkai čia negyvena, 
gyvena tik randaun 
Čia gyventojai, jei ir turi 
automobilį, negali nuvaryti 
svetimų automobilį, priešais 
jo duris pastatytų, nes gat
vė priklauso visiems, 
pirmas automobiliu pr 
čios vietos atvykai, '

šiaur- 
je —

80-oje 
; toje 
darbo 
darbo

rupu-

nėra 
orui

palei
ran-

ket- 
apmė- 
uščio- 
;ėmis.

elioli-

kurie 
r tik

; savi- 
Čia 

inkai.

Čia 
■: e tuš- 
tai ir 

pasistatai. Jei nėra priešais 
.Ltavo duris arba ir visame 
[bloke spragos, tai ir važi
nėk po Bronxo gatvių raiz
ginį iki surasi vietų 
mobiliui pasistatyti, 
suradai ir pasistatei, 
myk gatvę, kurioje savo au
tomobilį palieki (kitaip jo 
nesurasti), ir kulniuok my
lių ar daugiau į lūšnelę, ku
rių tu tame laužyne Vadini 
savo namu.

(Bus daugiau)

auto- 
Jei

INDIJA GAVO TSRS 
GINKLŲ IR KREDITO

New Delhi.—Indijos Gy
nybos ministras Y. B. Cha- 
vanas, kuris grįžo iš Mask
vos, raportavo, kad Tarybų 
Sųjunga suteikė Indijai 10 
m.etų kredito $142,000,000 
tik 2 nuošimčiais.

Už tuos pinigus Indija 
gauna iš TSRS 38 naujus 
sprūsminius “MIG-21” karo 
lėktuvus, 70 tankų ir 23 ra
ketas šaudymui į priešo 
lėktuvus.

Iš Jungtinių Valstijų 
rinkinių kampanijos

Akron, Ohio. — Į Ohio 
valstijų atskrido Mrs. John
son, prezidento žmona, rin
kiminei kampanijai. Shera
ton viešbutyj buvo suruoš
tas demokratų banketas jos 
pasitikimui. Rengėjai tikė
josi, kad bus apie 2,500 sve
čių, o susirinko 3,700, dau
gumoje moterų.

Waco, Texas. Tex aso 
valstijoje rinkiminę kam
panija veda Hubert H. 
Humphrey, demokratų 
kandidatas į JAV vicepre
zidento vietų. Jis kalbėjo ei
lėje miestų, jų tarpe ir San 
Antonio miestę. Pastaraja
me lankėsi ir į mokyklų, 
kurioje mokosi balt i e j i, 
negrai, meksikiečiai ir pu- 
ertorikiečiai.

Providence, R. I. — Rho
de Islando valstijoje demo
kratai nominavo į guberna
toriaus pavaduotojo (leite
nanto gubernatoriaus) yie-1 
tų Edwardu Gallogly prieš 
respublikonų John Chafee.

New Yorkas. — Balsų 
medžiojimui respubliko n ų

’•’ v
of Machinists unijosAss’

konvencijoje. Konvencijoje 
dalyvavo 1,400 delegatų ir 
2,500 
900,0

ir 
svečių. Unija turi

00 narių.
Provincetown, Mass. — 

Metu uragano “Dora” čio
nai prieplaukoje buvo pasi
slėpę keli TSRS žvejų lai-
vai.

KANADOS IR JAV 
SUTARTIS

;awa. — Kanados 
vyriausybės susitarė

irO t
JAV
užtvankų reikalais ant Ko- 
lumb

Ko 
teka 
ingtqno ir Oregono valsti
jas į 
jos i

MIRĖ
Teko sužinoti, kad rugsė

jo 16 d. Kaune mirė Anta
nina Raigardienė, motina 
Jungtinių Tautų Bibliote
kos direktoriaus Levo VIa-; 
dimirovo žmonos Irenos, su 

įkuria daugelis New Yorko 
apylinkės lietuvių jau esate 
susipažinę. Dukrai į myli- 

į mos motinos šermenis nu
vykti, aišku, buvo neįmano
ma.

Velionė liūdesyje paliko, 
be dukros Irenos, sūnų Di- 
mitrių, penkis anūkus ir 
vieną proanūkį

Mūsų giliausia užuojauta 
Irenai Vladimirovienei.

į Rep.
uos upės ir jos intakų, 
lumbija, galinga upė 
iš Kanados per Wash-

Ramųjį didjūrį. Ant 
r jos intakų jau dabar 
pie du desėtkai užtvan- 
vande ns taupymuikų

ir elektros jėgainėms. Per 
j 30 m[ 
bus 
lauš

etų dar kita tiek jų 
įrengta. Tas pareika- 
$254,000,000.

Brooklyn, N. Y.
kandidatas į senatorius |K. LLI) 1-osios kuopos nariam
B. Keatingas važinėjo po
žeminiuose traukiniuose, ir 
sveikinosi su 1___ _____
keliaujančiais žmonėmis.

Demokratų partijos kan
didatas į senatorių prieš 
Keatingų, Robertas Kene
dis, kalbėjo Westchesterio 
apskrityje. New Yorke jis 
lankėsi į žydų įstaigas ir 
pasakojo savo patyrimus 
Izraelyje, kur neseniai lan
kėsi. Taipgi jis lankėsi italų 
organizacijų centruose. 
New Yorke daug gyvena 
žydų ir italų kilmės ; žmo
nių, vien (Bronkso rajone— 
400,000 žydų jr 160,000 italų.

Miami Beach, Fla. — čio 
nai kalbėjo prezide n t a s 
Johnsonas Internati o n a 1

LLD Pirmosios kuopos

AIDO CHORO PIETŪS
Ateinantį sekma d i e nj, 

Laisvės salėje, 1 vai. (pietų 
laiku) Aido choras ruošia 
pietus su menine programa 
ir kitais įvairumais.

Po vasaros atostogų bus 
malonu susitikti su savo pa
žįstamais ir praleisti keletą 
valandų jaukioje ir drau
giškoje atmosferoje.

Bilietas kainuoja tiktai 
2 dol. Prašome atsilankyti 
ir savo draugus atsivesti.

H. F.

traukiniais J"**™ ’vyks rugs®j? 2.9’
vai. vakaro, Laisvės 
e. Turime daug reika-

7:30
salėj
lų svarstyti. Prašome na
rius būtinai dalyvauti.

Valdyba

Ozone Park, N. Y
PRANEŠIMAS

LDS 46-tos kuopos bus 
parengimas spalio (Oct.) 18 
dienų, 2—30 popiet, Laisvės 
svetainėje. Jonas 
rody

Siurba 
rodys “slide” paveikslus, 
kuriuos fotografavo per vi
sų vasarų. Taigi prašom ki- 

’augijų nieko nerengti 
tų dienų.

Valdyba

PIRATAI NUSKANDINO 
LAIVĄ

Washingtonas. — R. J. 
McCloskey, JAV yyriausy- 
bės pareigūnas, sakė, kad 
dar nežinia, kas nuskandi
no Ispanijos laivų “Siera 
Aranzazu”, kuris su Kubos 
prekėmis plaukė į socialisti
nę šalį.

San Juan, Puerto Rico.— 
Ispanų laivas buvo padeg
tas iš piratų laivelio kulko-' 
svaidžių ugnimi. Laivo ka
pitonas ir du pagalbininkai 
buvo nušauti.

Kubos baleto 
gastrolės Maskvoje

Maskva. — Maskvoje pa-| 
sibaigė nacionalinio uKlįfcs 
baleto gastrolės, kurios vy
ko Kremliaus Suvažiavimu 
rūmuose. oJs vyko 10 die
nų ir turėjo didelį pasise
kimą. Gastrolių metu spek
taklius aplankė daugiau 
kaip 45 tūkstančiai žiūrovų. 
Paskutinę dieną Kubos ar
tistai parodė L. Delibo spek- 
lį “Kopeliją,” kurį pastatė 
rusų baletmeisteris L. Foki
nas. Nacionalinio Kubos 
baleto kūryba yra glaudžiai 
susijusi su rusų choreogra- 
fiijos menu. Havanoje jau
najam Kubos baletui perei- 
kė savo patyrimą tarybiniai 
artistai ir pedagogai. y

Dabartinių gastrolių me
tu Maskvos žiūrovai pripa
žino labai meistriškai atlie
kant savo vaidmenį baleto 
solistę Meniją Martines, ku
ri mokėsi Leningrade. O lė
lės Kopelijos vaidmenyje 
šiandien puikiai pasirodė 
TSRS Didžiojo teatro Mask
vos choreografijos mokyk
los mokinė Karemija More
no.

Centrinę Savanilos parti
ją su jai būdinga virtuozi
ne technikaž laisvumu ir 
žavumu atliko Alisija Alon
so, kuri turėjo didžiausią 
pasisekimą. oJs vertas part
neris buvo Rodolfas Rodri
gas.

Žiūrovai karštais ploj’4 
mais apdovanojo visus įdo
mius spektaklio kūrėjus.

Belgradas. — Jugoslavija 
suvaržė ginklų įsigijimą ci
viliniams žmonėms.

OTTAWE. — Kanadoje 
yra 247,000 bedarbių. r

minė

J. Gasiūnas ir J. Siurba buvo

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo prezidentas Jo
nas Gasiūnas, taip pat LDS 
sekretorius Jonas Siurba 
pirmadienį, rugsėjo 21 d., 
buvo išvykę į Washingtona,

Praėjusių savaitę prezi
dentas L. B. Johnsonas pri
siuntė jiems telegramas 
pasitarti svarbiaisiais bėga
maisiais klausimais.
į Baltuosius Rūmus, pas 
JAV prezidentų.

Aišku, prezidentas John-

tone
sonas kvietė ne tik J. Ga
šlūnų ir J. Siurbų—jis kvie
tė vi sų didesnių fraternalių 

anizacijų JAV prezi- 
is ir sekretorius; norident 

su jais susipažinti ir jiems 
papajsakoti apič bendrai vi
siem
mus.

Mdnome, abudu Jonai, su
grįžę 
tys parašys spaudoje apie 
tai, kų jiedu ten matė ir 
girdėjo, kų prezidentas 
Johnsonas sakė.

KINAI DAR DAUGIAU 
ŽVEJOS

Pekinas. — Dabar Kinija 
jau turi virš 700,000,000 gy
ventojų. Aišku, kad tokiam 
dideliam žmonių skaičiui 
nėra lengva parūpinti mais
to. Todėl Kinijos vyriausy
bė ragina dar daugiau žve
joti, nes žuvys yra puikus 
maistas. Kinija turi 6,250 
mylių ilgio pamarių, tai ga
li daug žuvų pagauti.

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės (Lith

uanian Building Corp.) direktorių 
susirinkimas jvyks sekmadienį, rug
sėjo 27, savame name. Pradžia 3 
vai. popiet. Kviečiami visi direk
toriai dalyvauti. J. G. (76-77)

“LAISVĖS”

Koncertas
Įvyks sekmadienį

Lapkr. 8 Nov.
Schwaben Hall 

474 Knickerbocker Ave.
Brooklyn, N. Y.

šakoti apič bendrai vi- 
s rūpimus šalies klausi

iš Baltųjų Rūmų, pa-

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Albinui Bepirščiu!
Reiškiame giliausių užuojautų jo žmonai Ksa

verai, dukterim: Amilei ir jos šeimai, Leokadi
jai ir jos šeimai, seseriai Margaret Lukšienei 

i, ir draugams—ir visiems giminėms

Jurgis Varisonas
J. Guris
V. Bunkus
Frank
J. Rušinskas 
Marijona Kalvaitienė
W. ir O. Baltrušaičiai 
P. Šolomskas
S. Sasna
J. Grybas
J. Gasiūnas
F. Varaška
J. Kurpavičius
C. Nečiunskas
P. Bieliauskas
L. Kavaliauskaite

ir L Levanai
. ir I. Mizarai
. ir Anne Yakščiai
. ir P. Bukniai

►ol Večkys 
Vera Šebeikienė 
V. Janauskas 
J. Vinikaitis
Dr. ir Mrs. Petrikai
S. Griškus
O. černevičienė
y. Pranaitienė
S. Damijonaitis
P. Valaitis 
Geo. Wareson
A. ir I. Bimbai

<

Išnuomojamas Kambarys

Vyrui ar moteriškei. šiltas ir 
šaltas vanduo, vonia ir dušas. Dėl 
daugiau informacijų prašome skam
binti Michigan 2-0030 arba kreip
kitės sekamu adresu: K. Čerka, 
77-03 Rockaway Blvd., Woodhaven, 
N. Y. (75-76)

Amer. Komiteto 
koncertas - mitingas 
SPALIO - 25 - OCTOBER 
TOWN HALL

Rugsėjo 22-rą dieną, 1958 m., mirė mano mylima žmona 

LIŪDNA SUKAKTIS

Vale Gurienė
šešeri metai kai mirė mano mylima Valė. Na- 

praeina nei viena diena, kad ji nebūtų mano min
tyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji —

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 22, 1964




