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KRIS LA T JAV Aukščiausiasis Teismas
Apie Salomėją Nėris 
Liliputai ir milžinė
Spauda ir spauda

ir mišrių vedybų reikalai
— Rašo R. Mizara —

Sukako šešiasdešimt metų, 
kai gimė didžioji lietuvių tau
tos poetė, mūsų lakštingala— 
Salomėja Nėris

Pažangieji Niujorko lietu
viai poetės sukaktį atžymės 
sekrtoadienį, lapkričio 22 d., 
Ozone Parke ALDLD 1-osios 
kuopos organizuojamame mi
tinge.

Lietuvoje šis įvykis bus at
švęstas labai iškilmingai; tas 
pats bus ir kitose tarybinėse 
respublikose. Salomėjos Nė
ries kūryba juk išversta į dau
gelį kitų kalbų; poetė plačiai 
žinoma ypatingai Tarybų Są
jungoje.

Nežinau, kas pasidarė lietu
viškiems “vaduotojams

susirgo kaž kokio kvaišulio 
liga, ar kokia pikto vėjo srovė 
užgavo: jie ėmė visaip Salo
mėją Nėrį niekinti savo spau
doje. Pradėjo J. Grinius ir 
Mykolas Juodasis (M. Kru
pavičius). Tada stojo “rikiuo1

ar

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas svarstys reikalą 
mišrių vedybų, tai yra, tarp 
baltųjų ir negrų rasių.

Nors JAV Konstitucijos 
14-tasis pataisymas garan
tuoja kiekvienam asmeniui 
pilną laisvę jo elgesyje, bet 
dar devyniolikoje valstijų 
nesiskaito su Konstitucija.

Tokiomis valstijomis yra: 
Alabama, Arkansas, Dela
ware, Florida, Georgia, In
diana, Kentucky, Loisiana, 
Maryland, Mississippi, Mis
souri, North Carolina, Ok
lahoma, South Caroli n a, 
Tennessee, Texas, Virginia, 
West Virginia ir Wyoming. 
Jos turi taip vadinamą 
“Anti-miscegenation” savo 
įstatymą, tai yra, prieš ra
sių sumaišymą.

Išsisuks naciai 
nuo bausmių

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia nutarė, kad lai
kysis Vokietijos Federaty- 
vės Respublikos konstitu
cijos ir daugiau nepriims 
skundų prieš hitlerininkus

Japonai demonstravo prieš 
JAV atominius suhmarinus

Australija bijosi 
indonezy sukilimo

Sidnėjus. — Australijos
Mišrių vedybų reikalas vyriausybė siunčia daugiau

teisme atsidūrė iš Floridos, armijos į Rytinę Naująją 
Miami Beach mieste baltie- Gvinėją ir ten įrengia mili- 
ji šovinistai pastebėjo, kad tarinių orlaukių. Ji bijosi, 
iš Dora Goodnick namo iš- kad gyventojai nesukiltų 

" ' siekdami prisijungti prie ; kriminalistus.
Indonezijos.

Indonezija, po ilgos ko
vos, atgavo nuo Olandijos • metų nuo prasikaltimo 
Vakarinę Gvinėją, bet Ry- j gali žmogus būti teisiamas

eina negras Dewey Mc
Laughlin. Baltieji patraukė 
tą moterį ir vyrą į teismą. 
Teisme juos apkaltino nusi
žengusiais prieš Floridos 
įstatymą, nuteisė po 30 die
nų kalėjimo ir susimokėti 
po $150 piniginės baudos.

Nuteistieji buvo atsikrei
pę į Floridos valstijos 
Aukščiausį teismą, bet tas 
patvirtino žemesnio teismo 
sprendimą. Taip dalykas 
atsidūrė JAV Aukščiausia
me Teisme, kuris turės pa
daryti sprendimą mišrių 
vedybų ir be šliūbio porinio 
gyvenimo (“common-law”) 
klausimais.

tinė pasiliko, Austrai! j o s 
“globoje”.

Rytinė Naujoji Gvinėja, 
su artimomis salomis, uži
ma 93,000 kvadratinių my
lių plotą ir turi apie 1,500,- 
000 gyventojų. Gyventojai 
daugumoje yra giminingi 
Indonezijos gyventojams.

Vakarų Vokietijos kon
stitucija sako, kad po 20 

ne-

ir baudžiamas.
1965 metų gegužės 8 die

ną sukanka 20 metų nuo 
hitleriškos Vokietijos kapi
tuliavimo, tai reiškia, kad 
visi hitlerininkai karo kri
minalistai, prieš kuriuos 
nėra užvesta teismai, išsi
suks nuo bausmių.

Kinijos spauda apie 
komunistų vienybę

Sasebo, Japonija. — Ka
da į šią prieplauką atplaukė 
Jungtinių Valstijų atominis 
submarin a s “Seadragon”, 

| tūkstančiai japonų studen
tų, žvejų, darbininkų de
monstravo su plakatais: 
‘Keep atomic submarines 
away”, “Yankee, go 
Home!”

Demonstrantus puolė 
virš 1,000 policininkų, jų 
tarpe 200 su plieno kepurė
mis.

Šiame uoste yra JAV ka
ro laivyno bazė, apie 2,000 
2,000 karininkų ir jūrinin
kų. Jiems buvo įsakyta tą 
dieną nesirodyti miesto gat
vėse.

Tokio. — Lapkričio 11 
dieną čionai įvyko masinės 
demonstracijos prieš įsilei
dimą JAV atominių subma-

kas. Demonstracijose daly
vavo virš 18,000 žmonių.

Pnompenhas. — Lapkri
čio 20 dieną gali paskelbti 
nėjo 11-kos metų sukaktį 
nuo atgavimo nepriklauso
mybės.

Buvo suruošta militarinis 
paradas. Po to buvo banke
tas, kuriame dalyvavo 
TSRS viceprezidentas Ni- 
kalojus Ignatovas, Kinijos 
Užsienio minnistras marša
las Chen Yi, atstovai nuo 
kitu socialistiniu ir drau
giškų valstybių.

Čionai įvykoTokio.
trijų atskirų unijų konven
cija ir suorganizavo Japo
nijos Darbo Unijų Kongre
są, kuris turi 1,100,000 na
rių. Konvencijoje dalyvavo

ten” kiti. Iš tamsybės plyšių ) VIETNAME JAV BUVO 
DIDESNI NUOSTOLIAI
Saigonas. — Pirmiau bu

vo pranešta, kad metu par
tizanų užpuolimo ant bom
bonešių bazės žuvo 4 JAV 
karininkai ir buvo sužeista 
31. Tikrumoje sužeistų bu
vo 76 amerikiečiai ir už
muštų ,4. Kiek žuvo Pietų 
Vietnamo karininkų ir ka
rių dar nepasakoma. Yra 
girdų, kad jų nuostoliai šie- kosi skirtingos politikos 
kia kelis šimtus žmonių.

Bona. — Vakarų Vokieti- 
jos vyriausybė siekia, kad “ “^^18 yeda&nuolaideš-

pradėjo išlysti visokio plauko 
liliputai, na, ir bando tyčio- 
jimosi, melų, šmeižtų dažais 
teršti lietuviškos Mūzos veidą.

Bet jie per maži. Ne jiems 
pasiekti tai, kas mūsų tautai 
brangu ir didinga!

S. m. spalio 30 d. “Laisvė
je” tilpo geras J. Paliukonio 
straipsnis apie S. Nėrį, šian
dien apie poetę telpa editori- 
alas ir vertingas A. Venclo
vos straipsnis. A. Venclova, 
reikia žinoti, buvo artimas po
etės biČiulis-bendradarbis.
^Skaitykime, draugai ir drau
gės, Salomėjos Nėries eilėraš
čius. Reklamuokime juos mū
sų viešuose mitinguose. Di- 
džiuokjmės, kad mūsų tauta 
gali dtioti pasauliui tokius ta
lentus !

Pagrindiniai imant, JAV yra 
dvejopa spauda: komercinė, 
grynai bizniška, ir idėjinė — 
leidžiama žmonėms šviesti, 
keliui rodyti į šviesesnį ryto
jų, pasaulinei taikai ginti.

Šių metų prezidentinių rin
kimų kampanijos metu komer- 

' cinė-buržuazinė spauda dėjo į 
savo puslapius lygiai abiejų 
kapitalistinių partijų propa
gandą: kuri partija daugiau 
užmokėjo, tai davė daugiau 
vietos savo kandidatams gar
binti.

JAV tęs komunistų 
skaldymo politiką

Washingtonas. ’— JAV 
Valstybėj departamento 
pareigūnai sako, kad Jung
tinės Valstijos tęs tokią po
litiką, kuri ardytų socialis
tinių šalių, o, suprantama, 
ir komunistų bloką.

Tais sumetimais JAV lai-

linkui Jugoslavijos, Rumu
nijos, Lenkijos, Vengrijos 
ir Tarybų Sąjungos. Su šio-

Kinijos Komunistų parti-

JAV kuogreičiau suorgani
zuotų NATO atominį laivy- nę politiką, bet prieš Kubą,

Šiaurės Korėją ir Kambo
džą ji yra aštrinama.

ną, nes taip vakarų vokie- Kiniją, Šiaurės . Vietnamą, 
čiai prieitų prie atominių 
ginklų.

Pekinas. — Proga Tary
bų Sąjungos 47-ių metų re- ja ir liaudis visados buvo ir 
voliucijos sukakties ir po 
jos Kinijos spauda daug ra
šė apie komunistų santy
kius. • Pekino dienraštis 
“Sunžuja” redakciniame 
rašė:

“Imperialistai, visos re
akcinės jėgos, o ypatingai 
JAV, baisiai bijosi Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos komu
nistų vienybės, vienybės 
pasaulyje darbo žmonių re
voliucinių jėgų, vienybės 
kolonijų žmonių už jų išsi
laisvinimą. Todėl imperia
listai, naudodami tūkstan
čius priemonių, siekia ar
dyti tą vienybę.

rinų į Japonijos prieplau- i 2,500 delegatų ir alternatų.

Kurdy autonomija 
ir kova už laisvę

Bagdadas. — Šiaurrytų 
Irako dalyje gyvena kur
dai. Irakas Suteikė jiems 
autonomijė. Kurdai prieša
kyj su generolu M. Al-Bar- 
zani suorganizavo ministrų 
kabinetą ir išsirinko parla
mentą. • •

Irake gyvena apie 2,000,- 
000 kurdų, bet dar dukar- 

t tus tiek jų yra Turkijoje ir
mus... Vienybė tarp musų Persijoje, kurios neduoda 
partijų, be abejonės, bus at- kurdams jokios tautinės 
steigta ir sutvirtinta”. laisvės.

Numatoma, jog 
kurdai veiks, kad 
kurdams i Turkijoje 

Į sijoje. I

yra dėkinga Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijai ir 
liaudžiai už suteiktą pagal
bą... Įvykę nemalonūs nesu
sipratimai tarp mūsų šalių 
partijų, tai buvo tik 
nasis ,epizodas, kuris 
mas išgyventi...

TSRS ir Kinijos
džių ir partijų kova už lais
vę, už geresnį gyvenimą, 
už tarptautinį Markso-Le- 
nino mokslą—reikalauja iš- 
gy v e n d i n t i nesusiprati-

laiki- 
gali-

liau-

IŠ VISO PASAULIO
New Yorkas. — Lapkri

čio 11 dieną lakūnas Kazi- 
miež Fraser, 50 metų am
žiaus, lenkų kilmės, tik nu
tupdė Anglijos keleivinį lėk
tuvą su 53 keleiviais ir už 
minutės numirė.

Lietuviškoji spauda — išski
riant “Laisvę” ir “Vilnį”—da- 
rir tą patį: už pinigus lygiai 
i^tklamavo Johnsoną ir birčis- 
tą Goldwaterį. O reikia atsi
minti, kad menševikai ir kle
rikalai kai kada skelbiasi, būk 
jie savo spaudą leidžią išeida
mi “iš savų idealų”!

Tokie jų tie idealai! O par
sidavimas už pinigus — pats 
žemiausias nuosmukis!

Maskva. — “Izvestijos” 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos “meškiškai pasitarnau
ja Jungtinėms Tautoms”, 
bandydamos prit a i k i n t i 
asesmentams J. T. 19-tą tai
syklių punktą, kuris liečia 
tik narių duokles, o ne spe
cialius mokesčius.

' Niujorko mieste Demokratų 
partijos šulai buvo sudarę ko
mitetą agitacijai už Johnsoną 
ir Humphrey. Komiteto pir
mininkas—kaž koks A. Var
nas, kurio niekas nepažįsta ir 
jis nieko, matyt, nepažįsta. 
Atrodo, bene jis bus buvęs 
dipukas.
Wlr kas spalio 31 d. klausė 
Jokūbo radijo, girdėjo, kaip 
M Varnas paklydo keliuose 
žodžiuose, kaip jis nesugebėjo 
paskaityti kalbukės, nukreip
tos už Johnsoną ir Humphrey.

Na, o Jokūbas tai iš visos 
širdies porino už Goldwaterį. 
Bet Ui buvo balsas tyruose.

Varšuva. — Lenkija ta
riasi su Italijos laivų sta
tyklomis, kad jai pastatytų 
du keleivinius laivus po 20,- 
000 tonų įtalpos, už $40,- 
000,000.

Stockholmas. — Sulaukęs 
80 metų amžaus mirė buvęs 
Švedijos Užsienio minist
ras ir premjeras Richardas 
Standleris. x

Mes sakėme, mes teigėme: 
milžiniška JAV lietuvių pilie
čių dauguma šiemet balsuos

McNAMARA Už JAV 
APSIGINKLAVIMĄ

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara kalba apie šalies 
“iždo taupymą”, gi tuo pat 
kartu jis reikalauja dar di
desnio apsiginklavimo, kas 
reiškia, dar didesnių išlai
dų.

McN amara reikal a u j a 
1965 metais dar pasigamin
ti 1,000 raketų ir bombone
šių gaminimui skirti $9,- 
000,000,000 (devynis bilijo
nus dolerių).

Tt - I ■ ’ - -

BRAZIU JA SIEKIA 
ATOMINIŲ BOMBŲ '

Rio De Janeiro. — Da
bartinė Brazilijos vyriausy
bė, priešakyje su genero
lais, siekia pasigaminti ato
minių bombų. Prie jos tech
nikos, tai ji pati viena to 
negalėtų pasidaryti, bet ga
li gauti pagalbos iš kitur.

Tuo kartu Meksika, Čilė, 
Bolivija ir Etkvadoras stoja 

liiiaiibimču specičuiBuai Piritai kad Lotvnn Amerika ko, būk Tarybų Sąjungai i • “ „„ Amerika onvllllv VCU1UC11O lo 
per metus Kubos pagalba aisva 0 atominių wich miesį0> }jeį įr taį įurj

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Į trumpą laiką kai kurių 
šalių armijos žymiai padi
dėjo. Indija padidino armi
jos skaičių nuo 300,000 iki 
867,000, Indonezija nuo 37,- 
iki 412,000. Pietų Vietna
mas turi 500,000. Izraelis, 
yra maža valstybėlė, o ar
mijoje užlaiko 250,000 vyrų.

Saigonas. — Pietų Viet
name, šiaurrytinėje dalyje, 
po didelių lietų, įvyko po
tvyniai ir prigėrė apie 5,000 
žmonių.

Detroitas. — Po 121 die
nos streiko prieš ‘‘The Det
roit News”, spaustuvinin
kai baigė jį.

Washingtonas. — JAV 
finansiniai specialistai sa- ! 
ko, būk Tarybų Sąjungai >

daro $300,000,000 nuostolių.

1964 metaisAtėnai.
Graikijoje jau lankėsi 150,- 
000 amerikiečių turistų.

Paryžius. —Atvyko gast-
prieš birčistinių respublikonų moliuoti kazokų ansamblis,
kandidatus. Ir taip buvo! vadovystėje Pavlo , Virskio.

ginklų.

Detroitas. — Iš priežas
ties sausros labai sumažėjo 
Didžiųjų ežerų vanduo.

Praga. — Čekoslovakijos 
parlamentas šalies prezi
dentų vėl išrinko Antoniną 
Novotny.

NOReJO APSIVESTI, 
TAI UŽPULDINĖJO

New Yorkas. — Policija 
areštavo Hansą, Kollmana, 
20 metų amžiaus, ir jo my
limąją Susaną Kavanagh, 
18-kos metų amžiaus. 
Jie prisipažino, kad atli
ko užpuolimų, idant pa
sidarytų pinigų, kad galėtų 
apsivesti.

Bet vargiai jie pasieks 
tikslo, nes Hansas buvo bu
vęs pirmiau areštuotas už 
tikslo, nes Hansas buvo pa
leistas ant pataisos, nes pir
miau buvo areštuotas 
automobilio pavogimą.

U Z

STOKA VANDENS
Rytinėse valstijose bai

siai stoka prėsko vandens, 
nes labai ilgai nėra lietaus. 
Long Island saloje daugelio 
miestelių gyventojai van
dens gauna tik kas antra 
diena, ir tai ne ver visą die
ną.

Stamford miestas, Conn., į 
skolino vandens iš Green-Į

tik mėnesiui laiko.

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir Jugoslavijos pre
kyba žymiai padidėjo.

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 82 metų amžiaus mi
rė Walteris Fulleris, Curtis 
Publishing Co. pirmininkas.

Irako 
padėtų 
ir Per-

DIDINS NEWARKO 
ORLAUKĮ

Newark, N. J. — Newar- 
ko orlaukis bus žymiai pra
plėstas, tai yra, pailginta 
lėktuvų pakilimo ir nusilei
dimo vieškeliai ir padidinta 
trobesiai.

1963 metais per šį orlau- 
kį atkeliavo ir iškeliavo 
apie 20,000,000 žmonių ir 
buvo pervežta apie 500,000 
tonų prekių.

La Paz. — Nauja Bolivi
jos vyriausybė siekia nu
ginkluoti civilinius žmones. 
Sakoma, kad apie 50,000 ci
vilinių žmonių turi ginklus. 
Jie, o ypatingai mainieriai, 
su ginklais kovojo prieš bu
vusią valdžią.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Kaip ži

nia, JAV vyriausybė su
stabdė laivakrovių streiką 
per 80 dienų. Per tą laiką 
kompanijos ir unija turėjo 
susitarti. Streiko sustabdy
mas baigiasi su gruodžio 
20 diena, bet kompanijos su 
unija dar nepadarė jokio 
susitarimo. Jeigu jo nebus, 
tai po gruodžio 20 dienos 
sustreikuos 80,000 laiva
krovių.

Washingtonas. — 89-sis 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas, kuris pradės veikti su 
pradžia 1965 metų, daugu
moje susideda iš demokra
tų.

Senate yra 69 demokra
tai ir 33 respublikonai, o 
Atstovų bute 296 demokra
tai ir 139 respublikonai.

Hicksville, N. Y. — Bu
vusi farmerka Elizabeth 
Froelich sulaukė 98 metų 
amžiaus. Dar yra 11 jos 
vaikų gyvų, viso turėjo 14. 
Dabar ji turi 47 anūkus, 93 
proanūkius ir 7 proanūkių 
vaikus.

Dublinas. — Sulaukęs 65 
metų amžiaus mirė Rober
tas Brennanas, kovotojas 
už Airijos nepriklausomy
bę.

Washingtonas. —Lapkri
čio 20 dieną gali paskelbti 
streiką šešios geležinkelie
čių brolijos, kurios turi 
160,000 narių.

Maskva. — Žydų kalboje 
žurnalas rašo, kad TSRS 
leidžia knygų ir brošiūrų 
žydų kalboje.

Londonas. — Per kelias 
dienas buvo didelės miglos 
ir sulaikė laivų plaukioji
mą.

Detroitas. —General Mo
tors Corp, per pirmuosius 
9 mėnesius 1964 m. turėjo 

$1,360,245,000 gryno pelno.

Ayr, Škotija. — Uždary
tas į kalėjimą 60 dienų JAV 
orlaivyno karininkas už 
girto važiavimą.

Atėnai. — Susikūlė Pran
cūzijos militarinis lėktuvas 
ir žuvo 10 lakūnų.
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Salomėjai Neris— 
šešiasdešimt metu

' ŠIANDIEN, LAPKRIČIO 17 d., sukanka lygiai 60 
metų, kai gimė didžioji lietuvių liaudies poetė ir kovoto
ja Salomėja Nėris-Bačinskaitė (vėliau Bučienė).

S. Nėris-Bačinskaitė gimė 1904 m. lapkr. 17 d. Kur
šių kaime, Alvito valse., Vilkaviškio- apskrityje. Iš pat 
jaunų dienų buvo karšta katalikė-ateitininkė, ir kuni
gai tikėjosi iš jos susilaukti didelės proto vergės. Bet 
jiems teko nusivilti.

Jauna Salomėja, besimokydama gimnazijoje, vėliau 
Kauno universitete, kurį baigė 1928 metais, veikiama, 
reikšmingesnių veiksnių gyvenime, savo pasaulėžiūrą 
keitė, — vis kairėj o, vis labiau ėjo su liaudimi, su kovo
tojais už liaudies laimę ir laisvę.

Salomėja buvo nepaprastai talentinga poetė. Jos pir
mas poezijos rinkinys buvo išleistas 1927 m. Kaune. Pas
kui kitas, vėliau trečias, ir tt. Poetė buvo artima P. Cvir
kos, A. Venclovos, Kosto Korsako, Jono Šimkaus bendra
darbė.

1940 metais, žlugus fašizmui Lietuvoje, įsikūrus 
liaudies valdžiai, o vėliau tarybinei santvarkai, poetė vi
sa tai sveikino ir labai džiaugėsi, kaip ir visa Lietuvos 
liaudis.

1941 metais, kai hitleriniai bestijos užpuolė Lietu
vą, poetė su daugeliu kitų Lietuvos rašytojų ir veikėjų 
pasitraukė į Tarybų Sąjungos gilumą. Jai teko pergy
venti tragiškų valandų. Bet pasiekusi Rusiją, poetė su gi
liu patosu savo pavergtam kraštui, su didžia neapykanta 
jos vergėjui fašistui, rašė, kūrė eilėraščius, šaukdama 
žmones kovoti, mušti priešą, kuo greičiau išlaisvinti jos 
numylėtą gimtąją Lietuvą.

Kai Lietuva buvo išlaisvinta, kai priešas fašistas 
buvo išmuštas iš Nemurio krašto, poetė su kitais tarybi
niais rašytojais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Čia 
1945 metais susirgo kepenų vėžiu; buvo nugabenta į 
Maskvą gydytis ir ten tų pačių metų liepos 7 d. mirė. Jos 
palaikai palaidoti Kauno kultūros muziejaus sodelyje. 
Ten pat šiuo metu stovi Salomėjos Nėries paminklas- 
statula, sukurtas dailininko Buco.

NEŽINIA KOKIA LIGA apsėdo “vaduotojų” rašei
vas, kad jie pastaruoju laiku pradėjo žiauriai poetę nie
kinti.

Antai prelatas Krupavičius (Mykolas Juodasis) pa
rašė ilgą malimalienę, būk Salomėja Nėris, girdi, prieš 
mirtį buvo atsivertusi “prie dvasios šventos”, išsižadėju
si savo ankstyvesnių įsitikinimų, suradusi dievą ir “su 
dievu susitaikė”. Esą, poetę tarybinė visuomenė pamiršo 
ir ją jau neigia..

Kiti, eidami į ginčus su Krupavičium, iš kitos pusės 
bliauna prieš poetę, vadindami ją “išdavike” ir kitokiais 
būdvardžiais. Atrodo, tie žmonės bus susirgę kaž kokia 
baisia liga.

Bet lietuvių tauta poetę kaip gerbė, kaip mylėjo, 
taip ir gerbia, ir tebemyli. Salomėja Nėris—pati populia
riausia poetė ir tarp JAV Lietuvių išeivijoje.

(Šia proga patariame skaitytojams būtinai perskai
tyti poeto-rašytojo A. Venclovos straipsnį, telpantį šia
me “Laisvės” num. kitoje vietoje; jis duoda gerą atkirtį 
šmeižikams).

Be to, sekmadienį, lapkričio 22 d. Niujorko lietuviai 
raginami dalyvauti Salomėjai Nėris pagerbti mitinge, 
kurį šaukia ALDLD 1-oji kuopa Laisvės salėje Ozone 
Parke, N. Y.

Niujorko seimelyje
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 3 dieną buvo padarytas 

■ savitas “perversmas” ir Niujorko valstijos seimelyje— 
“New Yorko Legislature j e”. Buvo išrinkta į abudu bu
tus Demokratų partijos atstovų dauguma. Tai retas 
toks atsitikimas: tik Roosevelto laikais, prieš apie 30 me
tų, toks dalykas yra buvęs. Paprastai šį seimelį valdo 
respublikonai, todėl, net jei gubernatorius ir esti demo
kratas, jis negali pravesti jokių reformų, kurios priešin
tųsi Respublikonų partijos politikai.

Sutinkame su dienraščio “New York Times” nuo
mone, kad 1965 metų pradžioje, kai seimelis susirinks 
sesijai, turėtų jis nemiegoti, nedelsti, ne eikvoti laiką, o 
dirbti.

Minėtas dienraštis siūlo, kad šis seimelis (Legisla
ture) turėtų kuoveikiausiai, 'be kitko, pataisyti sertųs 
įstatymus, kurie šiais moderniais laikais jau nebetar
nauja visuomenei kaip turėtų tarnauti.

Dienraštis mano, kad reikėtų pakeisti ištuokų (di- 
vorsų) įstatymą; reikėtų panaikinti mirties bausmės 
įstatymą; turėtų drausti boksininkų rungtynes (New 
Yorko valstijoje) tokias, kokios ligi šiol vykdavo—bru
talios, nehumanistinės. Seimelis turėtų pravesti įstaty
mą, draudžiantį jaunesniems, kaip 21 metų amžiaus, vai
kinams ir merginoms leisti karčiamose gerti.

Svarbiausia, mūsų nuomone, seimelio sesija turėtų 
kreipti dėmesį į tai, kad valstijoj žmonių skurdas turėtų

APIE GIMDYMO 
KONTROLĘ

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” skaitome:

. į ; •••••

Aną dieną Globe ąhd Mail 
pastebėjo teįąingjįmp minist
rui Guy FavręUū, kad Toron
te visa eilė 'asmenų ir orga
nizacijų viešai laužo krimina
linį įstatymą. Pats laikraštis 
esąs tų laužytojų tarpe. Jis 
turi mintyje pranešimus, kad 
moterys gali kreiptis į ligo
nines ieškodamos pagalbos dėl 
apsisaugojimo nuo pastojimo. 
Girdi, jeigu teisingumo minist
ras netrauks visų tų organi
zacijų ir įstaigų į teismą, tai 
jis pastatys ant juok'o teisin
gumo ministeriją. Jei ne, tai 
jis turįs įstatymą pakeisti.

Visuos kampuos kyla balsai, 
kad būtų leidžiama laisvai 
ieškoti pagalbos gimdymo 
kontrolės reikalu ir laisvai 
teikti toms šeimoms, kurios 
ieškos. Net katalikų dvasiš- 
kija daro nuolaidas, Įstaty
mas, draudžiąs duoti pagalbą 
šeimoms šioje srityje yra nu
senęs, jis tik skriaudžia ne
turtinguosius, Turtingieji se
niai naudojasti vis o k i o m i s 
priemonėmis gimdymas kont
roliuoti. Ir jų nebaudžia.

Daugiausia už šią skriaudą 
neturtingiems kalta dvasišką
ja, kuri visuomet piestu stoja 
prieš bent kokią gimdymų 
kontrolę. Tik dabar, vyriau
siai protestonai, pradėjo pasi
sakyti už tą kontrolę. Valdžia, 
prisibijodama nusidėjimo dva
siškiai, nelietė to įstatymo. 
Dabar turės arba persekioti 
visus, kurie eina prieš įstaty
mą, arba pakeisti įstatymą, 
žinoma, būtų beprasmiška 
traukti teisman “nusikaltu
sius.” Vienintelis kelias—pa
taisyti įstatymą, kad jis su
taptų su visuomenės opinija.

ALŽYRIEČIŲ 
REVOLIUCIJAI - 
DEŠIMT METŲ
Vilniaus “Tiesoje” skaito-' 

me:
Lapkričio 1 d. visa alžyrie

čių tauta iškilmingai švenčia 
dešimtąsias revoliucijos meti
nes. šia revoliucija ji išsiva
davo iš 130 metų vilkto pran
cūziškųjų kolonizatorių jungo. 
Laisvė buvo iškovota brangia 
kaina: apie 1.5 milijono už
muštų žmonių, tūkstančiai su
griautų kaimų — tokia tra
giška septynmečio išsivadavi
mo karo išdava.

“Revoliucija nugalėjo, ta
čiau revoliucija vyksta toliau,” 
— su tokiu šūkiu alžyriečių 
tauta pradėjo kurti naują, 
laisvą gyvenimą. Ryžtingomis 
priemonėmis Alžyro vyriausy
bė nacionalizavo 2.7 milijono 
hektarų žemės, kuri priklausė 
prancūzų kolonistams, suvi
suomenino įmones ir žemės, 
ūkio fermas, kurios buvo pran
cūzų ir vietinės stambiosios 
buržuazijos rankose. *

Vykd y d a m a revoliucinius 
pertvarkymus, šalis susidūrė 
su didžiuliais sunkumais, ta
čiau tuo sunkiu Alžyrui laiku 
greta jos stojo bičiuliai—so
cialistinės stovyklos šalys.

1964 metų balandžio mė
nesį įvykęs Nacionalinio išsi
vadavimo fronto partijos su
važiavimas iškėlė liaudžiai už
davinį sukurti Alžyre socialis
tinę visuomenę. “Mes, Alžy
ro patriotai, — pareiškė pre
zidentas Bėn Belą, — negrįž
tamai pasirinkome socialistinio 
vystymosi kelią.”

Liaudies Alžyro laimėjimai, 
jo kursas kurti socialistinę 
visuomenę sukėlė įniršį reak
cionieriams ir neokolonizato- 
riams, kurių mėginimai gink
lų sukilti prieš Alžyro vyriau
sybę nepavyko.

Didvyriškai kovodama už 
kolonializrho liekanų likvida
vimą, už naujos visuomenės

sukūrimą, alžyriečių tauta su
silaukia visiško savitarpio su
pratimo ir paramos iš socia
listinių šalių tautų, iš visų pa
žangiųjų pasaulio žmonių. Al
žyro darbo žmęnės žino, kad 
Šioje kovoje jie turi patiki
mą bičiulį—Tarybų Sąjungą.
ARMĖNAI DAINININ- 
KAI VILNIUJE

Neseniai Vilniuje lankėsi 
tarybinės Armė n i j o s res
publikos dainininkai. Ar
mėnai, kaip žinia, talentingi 
muzikai — Tarybų Sąjun
goje jų muzika išgarsėjusi; 
jie turi daug ten įžymių 
menininkų. Bet grįžkime 
prie armėnų dainininkų 
gastrolių Vilniuje. A. Bud
rumas rašo:

Tarybų Armėnijos Valsty
binė choro kapela supažindi
no vilniečius ne tik su įdomia 
armėnų chorine kūryba, bet ir 
su aukšto meninio lygio chori
niu dainavimu. Armė nijos 
Valstybinė choro kapela įkur
ta 1936 metais. Jai vadovavo 
visa eilė puikių muzikų, bet ji 
pasuko nauja kryptimi, kai 
jos vadovu tapo gabus muzi
kas, prityręs dirigentas Oga- 
nesas Čekidžianas. Šiuo metu 
kapela turi savo repertuare 
daugiau kaip 140 chorinių 
veikalų, kurie yra atliekami 
14 kalbų. Didesniąją reper
tuaro dalį sudaro armėnų 
kompozitorių dainos ir stam
būs choriniai kūriniai, taip pat 
repertuare yra G. Hendelio, 
V. Mocarto, L. Bethoveno, F. 
Šuberto, M. Glinkos, A. Dvor- 
žako ir kitų kompozitorių cho
rinio-meno šedevrai.

Nors choro vyrų balsai for
tissimo vietose kiek aštrokai 
skamba, bet aplamai choras 
pasižymi aukšta muzikine kul
tūra, tikslia intonacija, gera 
dikcija ir jautriu reagavimu į 
dirigento mostus. Choras yra 
įdėjęs daug kruopštaus darbo, 
nes Visą repertuarą, tame tar
pe ir didžiuosius klasikų kū
rinius—F. šubeito šešių dalių 
K a n t a t ą ■, Aleliu ją ir Fugą 
c-moli iš G. Hendelio oratori- 
c-moll iš G. Hendelio oratori
jos “Mesijas,” ir kitus sudėtin
gus kūrinius atliko atmintinai 
ir įvairiomis kalbomis. Tvir
tas repertuaro įsisavinimas ir 
buvo laidas išraiškingam jo 
atlikimui.

DAR APIE ŠIŲ 
METŲ OLIMPIADĄ

V. Kašaitis, kuris, matyt, 
gerai nusimano apie spor
tą, rašo “Tėvynės Balse” 
dėl neseniai pasibaigusios 
olimpiados Japonijoj. V. 
Kašaitis daro palyginimą 
tarp lietuvių sportininkų, 
laimėjusių medalius Hel
sinkyje (1960 m.) ir dabar 
Tokio mieste. Be to, jis sa
vo straipsny prideda ir ki
tų būdingų duomenų.

Straipsnio autorius dėsto:
Helsinkis atnešė medalius 

mūsų krepšininkams S. Butau
tui, J. Lagunavičiui ir K. Pet
kevičiui; greta jų ten rungty
niavo Lietuvos boksininkas A. 
Šocikas ir fechtuotojas J. Ūd
ras. Melbourne medalius, be 
krepšininkų S. Stonkaus, K. 
Petkevičiaus ir A. Lauritėno, 
gavo lengvaatletis A. Mikėnas 
ir boksininkas R. Murauskas. 
Romoje — irkluotojai A. Bog- 
danavičius bei Ž. Jukna ir 
lengvaatletė B. Kalėdienė.

O štai Tokijo olimpiadoje 
mūsų medalių lobynas dar pa
gausėjo: sidabro olimpinį me
dalį iškovojo įžymus mūsų lai
kų boksininkas Ričardas Ta
mulis.

Kai kurių specialistų nuomom 
ne, lietuvis finalinės kovos ne
pralaimėjo. Visi pažymi jų la

buti sumažintas. Valstija privalo stoti didmiesčiams tal
kon kovai su skurdų; valstija turėtų padėti miestams 
naikinti lūšnynus, kuriuose gema ir veisiasi baisiausi at
sitikimai. ' (

Bet, jei ir šis seimelis miegos, kaip miegojo pirmes
nis ji, tai ką gi tu biednas žmogus galėsi padaryti? Tu
rėsi laukti kitų rinkimų, o per tuos dvejus'metus biuro- 
kratėliai sau lobs, džiaugsis ir kvatpsis.

bai aukštą techniką. Beje, 
kauniečiui sunkiau buvo ko
voti, nes išėjo į ringą sužeis
tais antakiais. Keturi pirmi 
teisėjai už M. Kaspšyką. Pa
tys lenkai rašė, kad M. Kasp- 
šyko pergalė prieš R. Ričar
dą Tamulį būtų didžiausia 
turnyro sensacija. Ji įvyko: 
juk sporte visad būna netikė
tumų.

Kaip prisimenate, žaidynių 
priziniuose šešetukuose buvo 
mūsų B. Kalėdienė ir Žalgi
rio” irkluotojų aštuonvietės 
valties įgula. Pirmame dešim
tuke vietas užėmė A. Aleksie- 
jūnas, A. Varanauskas, ketur
vietes a k a d m i n ė s valties 
įgula. Tad, nors buvo gali
ma tikėtis iš kai kurių mūsų 
sportininkų dar geresnių re
zultatų, tačiau bendras Lietu
vos atstovų pasirodymas žai
dynėse buvo džiuginantis. Pa
gal neoficialią įskaitą, lietu
viai aplenkia Austriją, Brazi
liją, Meksiką, Ispaniją, Filipi
nus, Portugaliją, Norvegiją, 
Peru ir dar apie 50 šalių!

Kaip ir visada, sporto mė
gėjų dėmesys buvo nukrypęs 
į Tarybų Sąjungos ir JAV 
sportininkų dvikovą. Helsin
kio olimpiadoje, kur TSRS 
debiutavo, abi šios šalys su
rinko po lygiai taškų neofi
cialioje žaidynių klasifikacijo
je. Melburno ir ypač Romos 
olimpiados baigėsi taryybinių 
sportininkų triumfu. Amerikie
čiai rimtai susirūpino savo 
sporto prestižu ir nepapras
tai įtemptai ruošėsi Tokioj 
olimpiadai,

Jau iš pat pradžių jie tapo 
žaidynių lyderiais. Kartais jų 
taškų persvara būdavo labai 
solidi — iki 180 taškų. Ta
čiau, žaidynėms baigiantis, šis 
skirtumas ėmė sparčiai mažė
ti. Po trylikos dienų ameri
kiečiai pirmavo, surinkę 564.8 
taško (TSRS — 488.3), o ke
turioliktą, priešpaskutinę, var
žybų dieną TSRS sportininkai 
išsiveržė į priekį. Galutinai: 
TSRS — 60.3 tšk.; JAV —- 
581.8. Tarybiniai sportinin
kai surinko daugiausia meda
lių — 96, o JAV — 90, bet 
amerikiečiai turi daugiau auk
sinių—36, kai TSRS—30.

Amerikiečiai ypač gražių 
pergalių pasiekė lengvojoje 
atletikoje, kur tarybiniai spor
tininkai pasirodė žymiai silp
niau, negu tikėtasi. Tas pats 
buvo ir šaudyme . Daug me
dalių bei taškų JAV surinko 
ir plaukymo baseine, bet čia 
didelę pažangą padarė ir 
TSRS sportininkai. Amerikie
čiai pirmavo ir akademinia
me irklavime, buriavime, jo
jime, šuoliuose į vandenį, 
k r e p š i nyje. Bet tarybiniai 
sportininkai už amerikiečius 
buvo pranašesni sunkumų kil- 
n o j i m o , fechtavimo, bokso, 
laisvųjų ir klasikinių imtynių, 
baidarių-kanojų irklą v i m o , 
vandensvydžio, tinklinio, dziu
do, dviratininkų ir gimnastų 
varžybose.

žaidynės vėl pademonstra
vo didžiulę socialistinių šalių 
sporto pažangą.

Ir, svarbiausia, jos tapo vi
sų pasaulio kraštų sportinin
kų didelės draugystės šventė.

NESUSIDĖVINTIS 
ŽEMĖLAPIS

Suartame lauke patiesti 
du geografiniai žemėlapiai. 
Virš jų tris karius prava
žiuoja vikšrinis traktorius. 
Žemėlapiai pavirsta befor
miais purvinais gumulais. 
Ir štai juos ima plauti šepe
čiu su vandeniu, tuojau pat 
jie vėl įgauna pirmykštę iš
vaizdą.

Žemėlapių tvirtumo pa
slaptis slypi popieriuje, ant 
kurioi jie išspausdinti. Ne
paprastai stipraus popie
riaus technologija yra su
kurta Šveicarijoje. Tokie 
žemėlapiai bus praktiškai 
amžini. Jie ypač reikalingi 
geologams, keliautoj a m s, 
visiems tiems, kam tenka 
naudotis žemėlapiais esant 
įvairiausioms oro sąlygoms.

Korporacijų pelnai 
stebina pasaulį

Suvesti apskaičiavimai už 
šių metų tris bertainius ro
do didžiulį korporacijų pel
nų pakilimą. Palyginus su 
1963 metų korporacijų pel
nais, šiais metais pelnai 
siekia virš 14% aukščiau 
1963 m.

Bankininkų laikraštis 
“Wall Street Journal” skel
bia 535 korporacijų pelnus. 
Pasirodo, kad visos korpo
racijos, neskaitant tabako 
pramonės, semiasi vis nau
jus ir nuostabiai aukštus 
pelnus.

Per 9 šių metų mėnesius, 
pav., Fordo automobilių 
korporacija pelnė 403 mili
jonus d? erių: 1963 m. tuo 
pačiu metu pelnė 346 mil. 
Tai bus apie 14% daugiau. 
Chryslerio korporacija pel
nė net 25% daugiau. Gene’ 
ral Motors taipgi pelnė 25 
procentus? >

Visos plieno korporacijos 
susisėmė milžiniškus pelnus 
ir tikisi ligi šių metų pas
kutinių dienų padaryti nau
ją rekordą plieno istorijoje.

Žemės ūkio mašinerijos 
pramonė pelnė net virš 64 
procentų. Tekstilės pramo
nė—arti 47 proc.

Taip visų korporacijų pel
nai kyla į padanges. Tik ta
bako pramonė šiek tiek “nu
kentėjo” nuo kongresinio 
raporto, kuriame buvo pa
skelbta, kad rūkymas prisi
deda prie vėžio ligų plėti
mosi. Reynolds Tobacco 
korporacija, pav., šiais me
tais pelnė 90 mil. dolerių, 
kuomet 1963 m. tuo pačiu 
metu padarė pelno 94 mil. 
dolerių.
Federalinių mokesčių su

mažinimas, aišku, žymiai 
prisidėjo prie korporacijų 
pelnų pakilimo. Taipgi įvai
rių produktų kainų kilimas 
korporacijoms naudingas.

Tuo pačiu metu, kai kor
poracijos semiasi nuosta
biai aukštus pelnus, darbi
ninkų algos visai mažai te- 
pakeltos ir tas mažas algų 
pakilimas buvo streikais iš
gautas. Be kovos darbinin
kai niekur negali išgauti 
didesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų. Tik organi
zuotai veikdami gali tai pa
siekti.

Amerikinis imperializmas 
spaudžia Boliviją

Bolivijos prezidento Vic- 
toro Paz Estenšsoro valdžia 
nuversta amerikinio impe
rializmo spaudimu. Dabar 
militarinė junta laisvai gali 
tarnauti tiems, kurie dau
giau dolerių jiems suteiks.

Nors Estenssoro valdžia 
nuolankiai pataikavo ame
rikiniam kapitalui, bet to 
jam nepakako. Jis siekėsi 
daug toliau. Jis norėjo to
kios valdžios, kuri nedarytų 
jokių kliūčių Bolivijos dar
bo žmones apiplėšti ir šalies 
turtą paimti savo kontrolėm

Bankininkai nepamiršta 
jiems “juodosios dienos”— 
1952 m. spalio 31. Tą die
ną Bolivija nacionalizavo 
brangaus metalo (alavo) 
kasyklas, kurių visas treč
dalis šėrų buvo JAV banki
ninkų rankose. Kasyklų 
kontrolė buvo pavesta pa
tiems darbininkams.

Amerikiniai invest oriai 
negali pamiršti ir 1953 m. 
rugpiūčio 2 d., kai 150,000 
ginkluotų valstiečių priver
tė pravesti agrarinę refor
mą. Tai buvo apkarpytos

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 17, 1964

JAV investorių teisės prie 
žemės kontrolės. 9

Imperialistai ruošėsi prie 
militarinio perversmo. Nuo 
1952 m. Jungtinių Valstijų 
valdžia suteikė Bolivijai 
apie 200 milijonų dolerių 
subsidijų, kurios nuėjo JAV 
monopolistų naudai. Subsi
dijoms kontroliuoti buvo 
pasiųti technikai ir milita- 
riniai agentai, visaip padė
ję JAV monopolistams.

JAV Valstybės Departa
mento atstovas Thomas 
Mann vis reikalavo iš Bo
livijos 'daugiau ir daugiau 
koncesijų. Pagaliau prieita 
prie to, kaip buvo padaryta 
Brazilijoje, pakeisti valdžią 
Taip ir buvo padaryta.

•
Moterys negali rinkimų 

laimėjimais pasigirti
Prieš lapkričio 3 d. rin

kimus Kongrese buvo 14 
moterų, o po rinkimų be
liko 12 — dviem sumažėjo. 
Dabar bus 10 moterų Kon
grese ir dvi senatorės.

Kandidatavo 21 moteris į 
Kongresą, bet buvo išrink
tos tik 10. Tarp laimėjusių 
randasi Patsy Takemato 
Mink, pirmoji atstovė iš 
naujosios Hawaii valstijos, 
pasižymėjusi advokatė ir 
Demokratų partijos veikė
ja. Ji yra tik 37 metų am
žiaus, ištekėjusi, turi 12 mdj 
tų dukterį.

Respublikonams sunku 
panešti nuostolį, kai rinki
mus prakišo Mrs. Kathe- 
rin St. George iš Tuxedo, 
N. Y. Ji Kongrese išbuvo 
net 18 metų, veikė svar
biuose kongresiniuose komi
tetuose. V

Pasirodo, kad tiek demo
kratai, tiek respublikonai 
tinkamai - neįvertina moters 
rolės politiniame veikime. 
Tenka kaltinti ir moteris, 
kurios sudaro daugumą gy
ventojų, o neišreikalauja 
partijų iškelti daug dau
giau moterų kandidatėmis. 
Moterys turėtų daugiau biį 
dėti, aktyviau dalyvauti po
litiniame veikime.

Karinis kriminalistas 
tyčiojasi iš teismo

Belgijos teismai nuteisė 
apie 1,700 kvislingų — Hit
leriui tarnavusių karo me
tu. Tarp jų buvo ir Leo
nas Degrelle.

Karui baigiantis Degrelle 
spėjo pasprukti Ispanijon 
ir ten prieglaudą gauti. Jis 
buvo nuteistas mirtimi 1944 
metais., Belgija nuolat rei
kalavo jį grąžinti, bet Is
panijos diktatorius Franko 
griežtai atsisakė. Dėl to vie
nu sykiu buvo prieita net 
arti nutraukimo diplomati
nių ryšių.

Dabar sukako 20 metų, 
kai Degrelle buvo nuteM> 
tas mirtimi. Belgijos įsta# 
tymai nurodo, kad tokiame 
atsitikime, jeigu per 20 me
tų nuteistajam bausmė neį
vykinta, tai toji bausmė au
tomatiškai pasinaikina.

Leonas Degrelle dabar 
gali tyčiotis. Jis pareiškė, 
kad netrukus grįš Belgijon 
ir net 1965 metais kandi
datuos į kokią nors valdiš
ką vietą.

Pirmiau Belgijos valdžia 
reikalavo jį grąžinti, o da
bar jau bando šio iŠdaviko- 
kriminalisto neįsileisti.

---------- k
Paryžius. — Sulaukęs C& 

metų amžiaus mirė princas 
Pierre, buvęs Monako ku
nigaikštystės valdovas, tė
vas dabartinio valdovo Rai- 
nierio.



Antanas Venclova

Socialšzmo šalies poete
f Šių metų lapkričio vidury 
Tafybų Lietuva, o drauge ir 
visa didžioji Tarybų Sąjun
ga paminės vienos įžymiau
sių mūsų tautos dukterų— 
poetės Salomėjos Nėries gi
mimo 60 metų sukaktį. S. 
Nėris į lietuvių liaudies ko
vų dėl laisvės ir į literatū
ros istoriją savo vardą įra
šė aukso raidėmis. Augusi 
klerikalinėje aplinkoje, poe
tė jau apie 1929-30 metus, 
to laiko gyvenimo ir klasių 
kovos veikiama, pergyvena 
gilią idėjinę krizę. Paga
liau ji nutraukia ryšius su 
buržuazija ir iš pradžių 
pereina į pažangų “Trečio 
fronto” žurnalą, o vėliau 
ima bendradarbiauti ir ko
munistinėje spaudoje.

Nuo 1940 metų ji aistrin
gai įsijungia į naujos Tary
binės Lietuvos kūrybą. Tė
vynės karo metu jinai vi
sa ^avo didžiule poeto jėga 
kovoja prieš fašizmą dėl 
Tarybų Lietuvos laisvės. 
Sulaukusi karo pabaigos, S. 
Nėris, deja, gyveno nebeil
gai — klastingos vėžio ligos 
pakirsta, ji mirė 194 5 m. 
liepos 7 d. Po mirties S. 
Nėris buvo pažymėta aukš
čiausiu mūsų šaly tuo metu 
buvusiu įvertinimu — TSRS 
valstybine premija, jai buvo 
suteiktas LTSR liaudies po
etės garbės vardas. S. Nė
ries kūriniai plač i a u s i a i 
nuskambėjo ir tebeskamba 
įvairiausiomis kalbomis 
tiek Tarybų šaly, tiek už jos 
sienų. S. Nėris buvo, yra 
ir liks vienas mylimiausių 
lietuvių poezijos vardų vis 
naujose kartose.

v Tokie, trumpai suglau
dus, yra visiems plačiai ži
nomi, ne kartą įvairiomis 
progomis aprašyti mūsų 
įžymiosios poetės gyvenimo 
ir kūrybinės istorijos fak
tai. Jie paremti visa poe
tės kūryba, išlikusiais jos 
dienoraščiais, laiškais, dau
gybės ją artimai pažinoju
sių žmonių atsiminimais. Ir 
reikia tik stebėtis, kad pas
kutiniu laiku, beveik 20 
metų praėjus po poetės 
mirties, kaip tik iš klerika
lų pusės atsiranda “teoreti
kų, ” kurie mėgina šiuos 
faįktus iškraipyti, o S. 
Nėries atminimą apjuodin
ti, apšmeižti. Štai prieš kiek 
laiko J. Grinius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose lei
džiamuose “Aiduose” iš
spausdino straipsnį, kuria
me įrodinėja neįrodomą da
lyką, kad S. Nėris buvusi 
menkai intelektuališkai iš
prususi, apolitiška asmeny
bė, kad jos “sukairėjimas” 
buvęs grynas nesusiprati
mas ir kad ji, nusivylusi 
tarybine santvarka, visą lai
ką likusi maždaug tokia pat 
Ateitininke, kokią ją kadai
se dar universitete pažino
jo pats Grinius.

Bet, matyt, Griniaus 
straipsnis pasirodė neįtiki
namas net, jo vienminčiams. 
Ir štai per tris klerikalinio 
“Draugo” numerius naują 
straipsnį išpyškino pats 
pralotas M. Krupavičius, 
žmogus nebe jaunas ir ne 
kartą įrodęs savo sugebė
jimą iš balto daryti juoda ir 
iš juodo balta. Jis užsibrėžė 
uždavinį įrodyti, kad S. Nė
ris nei mažiau, nei daugiau, 
prieš mirtį... “susitaikiusi 
su Dievu” ir mirusi, vėl bū- 
flama “gera katalikė.”

Vargu ar verta ginčytis 
su Krupavičium, kada jis 
įrodinėja, kad viena S. Nė- 
riems sukairėjimo priežas
čių buvę S. Kymantaitės- 
Čiurlionienės savo metu 
ruošti “literatūriniai šešta

dieniai,” kur, esą, ^būdavę 
kalbų ir prieš kunigus. 
Keista, kaip tada nemikai- 
rėjo kunigas M. Vaitkus, 
kuris, kaip matyti iš jo pa
skelbtų atsiminimų, buvo 
nuolatinis tų “šeštadienių” 
lankytojas. Bet juokai juo
kais, o Krupavičius liudija 
įdomų faktą,. kad, iš pra
džių klausydavusi jo “pa
skaitėlių” socialiniais klau
simais, apie dievulį ir ku
nigų dorybes, S. Nėris vė
liau, jau perėjusi į “Trečią 
Frontą,” atsisakė su juo 
kalbėtis. Nėra abejonės, 
kad tuo metu poetė jau ne
bematė jokio reikalo klau
sytis kalbų, kuriomis ji ne
betikėjo.

Krupavičius savo straips
nyje plačiai ir suktai sam
protauja ir apie kitas prie
žastis, dėl kurių poetė nuėjo 
ne su klerikalais, o su ko
munistais. Mes čia nesigin-1 
čysime su pralotu, nes jo 
įrodinėjimai tokie naivūs, 
jog jų griauti net nėra rei
kalo. Prieiname prie pa
grindinio tvirtinimo, dėl ku
rio, atrodo, rašytas ir visas 
straipsnis, būtent, kad poe
tė “viena koja stovėjo kata
likuose, kita gi raudonuo
se” ir kad ji “niekad ne
buvo galutinai iškėlusi vie
nos kojos iš katalikų gre
tų. Pasibaigė tuo, — tvir
tina Krupavičius, — kad 
antrąją koją iškėlė iš bol
ševikinio fronto ir abiem 
kojom atsistojo kataliky
bėj” (na, ir praloto stilius, 
atleisk jam, viešpatie! Pa
gal jį išeina, kad pasaulė
žiūra — tai ne proto ir šir
dies, o kojų reikalas...).

Sensacija, ar ne tiesa? 
Ypač tiems, kurie poetę ar
timai pažinojo per paskuti
niuosius jos gyvenimo 20 
metų. Taigi, pagal Krupavi
čių išeina, kad poetė buvusi 
dviveidė, kad ji veidmai
niavusi ir prieš klerikalus, 
ir prieš “raudonuosius.” Iš 
tikrųjų, sunku sugalvoti 
didesnę nesąmonę ir šmeiž
tą!

Bet ką gi? Šmeižtai ši
tiems žmonėms — ne nau
jiena. Dar 1931 metais, po
etei perėjus į “Trečią Fron
tą,” klerikalų spaudoj ir jų 
poetei siųstuose laiškuose 
buvo pilna apie ją nešvan
kių prasimanymų, purvinų 
insinuacijų. Tada buvę vien
minčiai poetei keršijo. Net 
ir po mirties jie ją ilgokai 
dergė ir koneveikė. Dabar 
jie keičia taktiką. Bent mi
rusią jie ją mėgina vėl “nu
savinti.”

Jeigu pralotas nori žinoti 
poetės pažiūras į kunigus ir 
religiją, tegu jis pasiskai
to kad ir šią, jau seniai 
spaudoje paskelbtą, poetės 
dienoraščio vietą (rašytą 
1936 m.):

“...0 kas paleistuvauja—: 
tai kunigai. Be to, jie žmo
nes apgaudinėja, meluoja 
per akis ir piktina. Kas 
šiandien nežino kunigų gy
venimo?.. jei jau tas die
vas teis, tai savo tarnus 
kunigus pirmuosius pa
smerks. ... Kas taip moka 
visokiose gyvenimo situaci
jose keistis ir prisitaikyti, 
kaip katalikų bažnyčia?”

Krupavičius savo straips
ny rašo, kad S. Nėris prieš 
mirtį “susitaikė su Dievu,” 
nes jos sieloje rusenusi “ma
ža religinė švieselė,” kuri 
neužgesus! dėl to, kad poetė 
“niekad nepriėmė pagrindi
nio marksizmo elemento'— 
materializmo.”

Irgi sensacija, ar ne tie
sa? Tačiau kokia šios sen
sacijos vertė?

S. Nėris, kaip visiems yra 
žinoma, ligi savo mirties 
ėjo drauge su savo liaudimi. 
Ji sveikino buržuazinės san
tvarkos nuvertimą ir Tary
bų Lietuvos gimimą. Ji ak
tyviai dalyvavo v tarybinių 
tautų kovoje prieš kruviną
jį fašizmą, kurį taip karštai 
rėmė Krupavičiaus vien
minčiai, tą fašizmą, kurio 
šalininkai Lietuvoje išžudė 
šimtus tūkstančių žmonių. 
“Kuriame pasaulio krašte 
lietuvio širdis beplaktų, — 
poetė rašė Tėvynės karo 
.metu, — gimtojoj Lietuvoj 
ar kitų Tarybų Sąjungos 
respublikų beribiuos plo
tinos, karštojoj Argentinoj 
ar; Šiaurės Amerikos mies
tų dangoraižiuose, visur ji 
plaika savo krašto meile, jo 
laisvės ilgesiu ir nuožmaus 
keršto priesaika’ pavergė
jui.” Kruvinų grumtynių su 
fašizmu dienomis S. Nėris 
rašė:*. “Tėvynės išgamos ir 
išdaviko vardo vertas yra 
tas, kuris gailėtųs savo 
kraujo, kuris brangintų sa
vo galvą labiau, negu tau
tos laisvę.”

Jau sunkiai sirgdama, po
etė rasė LTSR Aukščiau
siosios 'Tarybos Prezidiumo 
pirmininkui J. Paleckiui : 
“Šį kartą negaliu su visais 
draugais? deputatais pergy
venti (TSRS Aukšč. Tary- 
boss) sesijos šventės, esu 
tokia bejėgė, jog ant kojų 
jau nebepastoviu... t Svei
kinkit brangius draugus — 
A. Sniečkų ir kt. Aš visada 
su jumis visais.” Tai rašy
ta jau karui pasibaigus, ne
lemtos artėjančios mirties 
akivaizdoje.

Štai kokiu keliu ėjo S. 
Nėris tuo metu, kada kleri
kalai taikstėsi su baisiau
siais lietuvių tautos prie
šais hitlerininkais ir, apim
ti aklos neapykantos savo 
liaudžiai, ne viena proga 
okupantams talkininkavo!

Štai su kokiais, anot Kru
pavičiaus, “marksisti n i a i s 
materialistais” paskutiniais 
savo gyvenimo metais vie
noje gretoje žengė S. Nėris. 
Ji žengė su tais žmonėmis, 
kuriuos pažino kaip nepa
laužiamus kovotojus dėl lie
tuvių tautos laisvės, kultū
ros, ateities, dėl komuniz
mo, kurie vadovavo mūsų 
liaudžiai ios kovoie prieš 
fašizmą. Poetė prieš mirti 
“susitaikė su dievu”? Iš 
kur tai Krupavičius ištrau
kė? Jis rašo šią naujieną 
sužinojęs (po 20 metų poe
tei mirus!) “iš tikru šalti
nių.” Einant šia logika, ga
lima būtų padarvti nauia 
sensaciją: paskelbti, kad iš 
Čikagos, “iš tikrų šaltinių” 
gautas pranešimas, jog pra
lotas Krunavičius virtęs be
dieviu arba įsirašęs į ma
sonus ...

Krupavičius atidenginėja 
ir kitas amerikas, tvirtin
damas, kad S. Nėriai su 
bolševikais “buvę nepake
liui,” nes ji buvusi patriotė. 
Karo metu, būdama toli 
nuo gimtinės, ji rašiusi ei
lėraščius, kupinus Lietuvai 
ilgesio.

Pralotas mano, kad pat
riotai — tai mylėtojai tos 
Lietuvos, kuria valdė dvari
ninkai ir kunigai. O S. Nė
ris, kaip ir kiekvienas ko
munistas, galvojo, kad tik
ras patriotas myli savo 
liaudi, kovodamas, kad ji 
būtu laisva nuo priespau
dos ir skurdo, kad ji galėtų 
žengti materialinės gero
vės ir tikrosios kultūros ke
liu. Tuo tarpu, kada įvai
raus plauko tautos išdavi-

tiesą, už kurią visakai liaupsino Hitlerį, S. Nė
ris surado savo vietą nar
siausių kovotojų dėl tautų, 
dėl Lietuvos laisvės gretose. 
Ji Lietuvos ilgėjosi ir jos 
laisvę dainavo. Taip, poetė 
kaip tik ir ėjo su komunis
tais, kadangi ji mylėjo sa
vo tautą ir buvo giliai įsi
tikinusi, jog tik socialistinė 
ir komunistinė santvarka 
gali jai suteikti tikrąją 
laisvę, gerovę, kultūrą.

“Ar kas dabar atmena Sa
lę (S. Nėrį) Lietuvoje? — 
graudenusi Krupavičius ir 
pats sau atsako:—Bolševi
kai nuo jos atšlijo.”

Krupavičius gali nusira
minti: S. Nėrį ne tik atme
na, bet gerbia, myli ir skai
to milijonai komunistų ir 
nekomunistų. Jos puikūs 
eilėraščiai skamba tūkstan
čiuose lietuviškų mokyklų, 
iš teatrų, klubų, kultūros 
namų scenų, per radiją ir 
televiziją, jos'raštai kas me
tai leidžiami vis naujais ir 
naujais leidimais.**

Per vėlai pralotas Krupa
vičius poetę S. Nėrį sugal
vojo “sutaikinti su dievu” 
ir vėl kone-grąžinti į ateiti
ninkų tarpą. Matyt, pras
ti jo ir jo vienminčių rei
kalai, jeigu jiems reikia 
griebtis klastotės ir prasi
manymų, norint klerikalų 
stovyklai priskirti didžio 
talento poetę, kuri su ta 
stovykla, pajutusi jos isto
rinį pasmerktumą, supratu
si klerikalizmo “filosofiją” 
ir moralę, dar 1931 metais 
nutraukė ryšius ir visam 
laikui nusigręžė nuo jos.

Ji surado naują tiesą, 
svarbiausią mūsų epochos

*) LTSR Knygų Rūmų duomeni
mis, buržuazinėje Lietuvoje buvo iš
leistos iš viso šešios S. Nėries kny
gos. Keturių iš jų tiražai sudaro 
4,750 egz. (dviejų knygų tiražas 
nepažymėtas). Tarybiniais metais 
vien Lietuvoje išleistos 38 poetės 
knygos 548,700 egz. tiražu. (Čia 
nenurodomos knygos, išleistos Mask
voje ir įvairiose tarybinėse res
publikose bei užsienyje.)

Vilniaus profesinių sąjungų kultūros rūmų šokių salėje*

savo
didžiulio talento ir karštos 
širdies jėga kovojo, kol jos 
ranka galėjo nulaikyti 
plunksną. Nors pralotai
Krupavičiui ir jo vienmin
čiams ir labai nemalonu, ta 
tiesa — komunizmas! Nei 
jis, nei jo bičiuliai neįstengs 
suteršti, apjuodinti tauraus 
ir šviesaus didžios poetės 
atminimo! Salomėja Nėris, 
nežiūrint visų klerikalų pa
stangų iškraipyti jos gyve
nimo faktus ir pažiūras,— 
ne praeities, o naujo, komu
nistinio žmogaus ir jo skel
bėja. Ji nemirtinga socia
lizmo šalies poetė, drauge 
su milijonais komunizmo 
statytojų žygiuojanti į at
eitį.

ELEKTRONINIS 
RINKĖJAS

Kas rinks laikraščiams, 
žurnalams ,ąr kitiems leidi
niams raides po kelerių me
tų? Žmogus ar...

JAV buvo atliktas bandy
mas su elektronine skai
čiavimo mašina 1BM-1620. 
Jai patikėjo raidžių rinkėjo 
darbą. Mašina iš karto ap
tarnavo 20 linotipų. Sutin
kamai su programa, ji atli
ko visas rinkėjo operacijas. 
Jos darbo našumas — 12 
tūkst. eilučių per valandą!

URANAS PRANEŠA
. APIE GAISRĄ
JAV sukonstruotas prie

taisas gaisro pavojui įspėti. 
Tai speciali kamera, kuri 
reaguoja jautriau į dūmų 
daleles, negu į šilumą. Prie
taisas praneša apie gaisrą 
dar liepsnai nepasirodžius.

Kameroje yra plokštelė, 
padengta plonu urano 
sluoksniu. Patekus į kame
rą nors vienai dūmų dalelei, 
tarp plokštelės ir kameros 
korpuso akimirka įvyksta 
dujų jonizacija. Impulsas 
tuojau pat sustiprinamas, 
ir specialus įrengimas sig
nalizuoja: “Gaisras”!”

Sen ir ten pasidairius
FBI agentėlis C. Brennan 

kalbėjo televizijoje apie bu
vusias “negrų riaušes” šiau
rinėje Filadelfijos miesto 
srityje šių metų rugpjūčio 
29-31 dienomis, šniukšlys, 
tyrinėjęs riaušių sukėlimo 
priežastį, visą kaltę suver
tė komunistams. Supranta
ma, tokio šmeižto sulaukti 
tikėjomės. FBI šniukšlys 
štai kaip nuporino: Visoje 
mūsų šalyje komunistų ran
dasi tik apie 10,000, o Fila
delfijoje, sprendžiant pagal 
miesto didumą, raudonųjų 
randasi labai mažai. Bet jie 
gerai organizuoti ir veiklūs. 
Komunistai uoliai platina 
tarp negrų laikraštį “Wor- 
kerį” ir kitokią komunistinę

Sauja žiežirbų
• Na, tai jau ir po mūsų 
prezidentinių rinkimų. Ne
tenka abejoti, kad birčistas 
G o 1 d w ateris jaučiasi kai 
musę nurijęs. Kiek jis pri- 
trioskė visokių prezidentą 
Johnsoną niekinančių kal
bų ir tvirtinimų, kad jis tik
rai laimės rinkimus. O čia, 
ve, kad nori: gavo tokį 
smūgį, kokio visai nesitikė- 
jojo. Taip ir gerai! Vienok, 
nors atsidūręs už tvoros, at
matų krūvoje, bet korespon
dentams tikrino, kad jis va
dovaus respublikonų parti
jai, iki bus atsteigta pilna 
demokratija — goldwateri- 
nė-birčistinė “demokratija.” 
Betgi dar jam nespėjus su
siraminti, kaip iš Vašingto
no žinių davėjas pasakė, 
jog respublikonai turi keis
ti partijos vadovybę—net 
pasiūlė gub. Scrantoną, 
Rockefellerį, Romney ir ki
tus. .

Bet vos tik pasiūlymas 
nuskambėjo, kaip kitas bir
čistas, Nixonas, sušuko vi
sa gerkle: “Tik ne Rocke
fellerį!” Mat, Rockefelleris 
nevažinėjo su agitacinėmis 
prakalbomis už Goldwaterį, 
labai prasižengė prieš Nix- 
ona. 4- •

•
Nors dar atbalsiai visur 

skamba apie Goldwaterio 
pralaimėjimą, o New Yorko 
“Herald Tribune’ ’sako, kad 
mūsų gubernatorius Scran- 
tonas turi sukrusti, ne
snausti, jei nori gauti nomi
naciją prezidento postui 
1968 metais. Ot, kad no
rite !..

•
Visgi per kelias, dienas 

žinių padavėjai buvo tiek 
užimti prezidentiniais rin
kimais, kad buvo paliovę 
zaunyti apie N. Chruščio
vą. O per dvi savaites jiems 
buvo mieliausia žinių tema. 
Ir kokių pasakų tie rašeivos 
neišgalvojo? Betgi štai Da
nijos komunistų partijos va
das Knud Jespersen, sugrį
žęs iš Maskvos, pasakė ko
respondentams, kad Chruš
čiovas serga arterijų kietė
jimu. Ir kad jis buvo at
leistas iš tų auktų pareigų, 
tai ir gerai padaryta.

•
Draugai ir draugutės! 

Jei norite pasiskubinti iš 
šios ašarų pakalnės, dau
giau rūkykite cigarečių. 
Štai vyriausias Londono 
medikalinis pareigūnas pra
neša, kad kasmet Anglijoj 
miršta 6,500 plaučių vėžiu 
daugiau negu nuo kitų ligų. 
Ir vis kasmet mirimai tarp 
rūkančių nuo vėžio ligos 
daugėja. Ir gydytojas Geo. 
Godber sako, kad turės būti 
kas nors daroma prieš rū
kymą.

I. Vienužis 
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literatūrą, kurią negrai go
džiai skaito ir, inspiruoti, 
sukėlė riaušes. Tai, mat, 
kaip nuplepėjo Goldwaterio 
tipo šnipelis.

•

Kongo diktatorius, Lu- 
mumbos žudikas Tshombė, 
nusiskundė spaudos atsto
vams apie savo nelemtą 
nuotykį Kaire, kuomet jis 
buvo ten nuvykęs į neutra
lių šalių konferenciją. Už
uot įleidus į konferenciją, 
Naserio valdžia Tshombę 
greit areštavo ir uždarė 
viloje, kurioje ištupėjo po 
policijos priežiūra keturias 
dienas, nieko nevalgęs ir 
nė lašo vandens negėręs, 
nes jisai baisiai bauginosi, 
kad Naserio vyrai jo nenu
nuodytų.

•

Džiugu, kai šiais laikais 
atsiranda pasia u k o j u s i ų 
darbuotojų už išlaikymą pa
saulinės taikos. Tik įsivaiz
duokime, kokią svarbią rolę 
vaidina kovingų moterų už 
taiką organizacija pažabo
jimui įtūžusių kėslų išpro
vokuoti branduolinį karą.

Spalio 24 d. Filadelfijoje 
prie miesto rotušės “Women 
Strike for Peace” kilniai at
žymėjo Jungtinių Tautų 19- 
ąsias metines palaikymui 
pasaulinėse taikos.

Nors rytas buvo gražus, 
saulėtas, bet žvarbus ir stip
rus šiaurys pūtė tarp dan- 
gorėžių. Tačiau taikos my
lėtojos, nebodamos šalčio, 
dalino praeiviams lapelius 
su šmoteliu keiko. Kai ku
rios motinos turėjo atsive- 
dusios savo septynmetes 
dukreles, kurios gelbėjo mo
tinoms. Ant prie sienos 
stovinčių iškabų parašyta 
įvairių šūkių: “Mes visi tu
rime išmokti draugiškai ir 

Įtaikiai sugyventi, arba vi
siems drauge mirti. Kito
kios išeities nėra!”

•_

Filadelfijos negrų pažan
gioji liaudis ir NAACP va
dai sako, kad jie piktinasi 
ne mažiau už baltuosius 
dėl riaušių sukėlimo šiauri
nėje Filadelfijos miesto da
lly j e rugpiūčio 29-31 dieno
mis. Tas riaušes buvo su
ruošę daugiausia atvykę iš 
pietinių valstijų jauni muz- 
lemų agitatoriai, prie kurių 
prisijungė ir kai kurie vie
tiniai jaunuoliai. Dabar jau 
yra nuteistų virš poros šim
tų žmonių nuo 6-nių mėne
sių iki vienerių metų ka
lėti. Ir dar daugiau teisia
ma. Sakoma, kad laike riau
šių policija papildė 218 bai
sių, nežmoniškų brutališku- 
mų, kur buvo paliesta ne
maža dalis niekuo nenusi
kaltusių žmonių.

Pregresas

RŪGŠTIS Iš UPIŲ
Kai kurių Orinoko ir 

Amazonės upių intakų van
duo yra neįprastai tamsios 
spalvos. Įpiltas į stiklinį in
dą, jis panašus į stiprią 
kavą. Stebina ir tas faktas, 
kad, rodos, labai užterštas 
vanduo negenda net esant 
didžiausiems karš č i a m s. 
Chemikai, tirdami vandenį, 
pabandė į jį įpilti šarmo. Ir 
ką gi, vanduo pasidarė skai
drus, o ant dugno atsirado 
nuosėdų. Vadinasi, jame 
yra rūgščių. Iš kur jos galė
jo čia atsirasti? Šis klausi
mas kol kas dar neišaiškin
tas. Matyti, rūgštys susida
ro iš kai kurių pakrantės 
augančių augalų irimo pro
duktų..



J. Petronis '

JONAS IŠ AMERIKOS
(APSAKYMAS)

(Pabaiga)
Kazimieras staiga pašoko, stvėrė nuo 

kablio medinį bezmėną ir jo kuoka tvo
jo broliui į sprandą. Jonas susverdėjo, 
bet negriuvo. Tada brolis antrą kartą 
vožė tiesiai į galvą. Kad ir tvirtas buvo 
Jonas, neišlaikė baisaus smūgio ir it 
rąstas išsitiesė molinėje asloje.

—Še tau šipkartę į Ameriką! — pra
šniokštė Kazimieras Tripūris. — Tėvas 
nepadalino? Ne. Motina nepadalino? 
Ne. Aš vyresnis, aš gaspadorius. Išpa
sakosiu, durniau, kai bus laikas!

Trenkė durimis ir išėjo į tvartus.
Jonas pagulėjo be sąmonės, keturpės

čiom nušliaužė iki lovos ir krito jon kaip 
nuplautas medis.

Bezmėnas savo atliko. Jonas įgulė ir 
nekėlė. Kelias dienas kliedėjo, šaukė 
Nastę, maldavo brolį dalies, važiavo į 
Ameriką. Bematant apšepo, akys įdu
bo, tapo nebepanašus į save.

Gal kokią trečią ar ketvirtą pavaka
rę Kazimieras triukšmingai atlapojo 
trobos duris ir, begarso nusijuokęs, ta
rė Jonui:

—Ei, jauniki, eik pasižiūrėti, kaip 
Nastė iš šliūbo su Kubilium važiuoja.

Jono akys sužaibavo ir tik tik neišškoo 
iš kaktos. Basas, vienmarškinis, pasi
šiaušęs, mažai bepanašus į žmogų, jis 
šoko iš lovos ir nėrė į kiemą. Kelerios 
rogės linksmai kirto per Lepšiškius. Ant 
arklių kaklų skambėjo žvanguliai, pa
kinktai buvo papuošti spalvoto popie
riaus kaspinais. Pirmosiose rogėse sė
dėjo piršlys su svočia, antrose — tiuliu 
pasipuošusi Nastė su Kubiliūnu, kitose— 
visa pabrolių ir pamergių goveda. Pra
važiuodama pro Šileikių kiemą, Nastė 
pasižiūrėjo užraudotomis akimis. Tar
puvartėje, įsibridęs į sniegą, stovėjo ba
sas, vienuose baltiniuose jos Jonas... Ji 
atsilošė iš siaubo, užsidengė rankomis 
akis. Kubiliūnas šmaukštelėjo botagu, 
įšertas eržilas pasileido šuoliais. Vienas 
kitas vestuvininkas, matydamas tarpu
vartėje apkvaitusį berną, nusikvatojo. 
Vestuvinė svita nuskambėjo tolyn.

Jonas stovėjo valandėlę tarpuvartėje, 
paskiau šoko į kelią ir pasileido tekinas 
paskui vestuvininkus. Pasišiaušęs ir 
klaikus, basas ir vienmarškinis, jis bė- 
go užpustytu kaimo vieškeliu. Vestuvi
ninkai greit tolo, bet Jonas vijosi juos 
be kvapo, lėkė kiek įkabindamas.

Gale kaimo kiurksojo gritelninkės 
Varnelienės trobelė. Į tvartelio stogą 
riogsojo atremtos kopėčios. Jonas, 
supratęs, jog nebepavys vestuvininkų, 
puolė prie kopėčių, užkopė ant sto
go, apsižergė guburį ir išsprogu
siomis akimis žiūrėjo į nuskamban
čius vestuvininkus. Kai paskutinės ro
gės dingo kelio alkūnėje, nuo stogo pa
sigirdo sielvarto kupinas šauksmas:

—Naštų te... Naštų te...
Paskui Jonas nusikvatojo, suplojo 

sugrubusiais delnais ir nuo gūbrio šoko 
į sniego pusnį...

Vamelienė pasirūpino jį leisgyvį par
gabenti namo. Tempiamas į namus, Jo
nas plėšėsi, veržėsi, šaukė:

—Amerikon! Amerikon...
Jonas sirgo visą žiemą. Kitas tikriau

siai nebūtų išlaikęs, o jis—išsikasė. Kaip 
jis ten gijo, kaip pagijo—niekas neži
nojo. Nuo giltinės atsiprašė, bet protas 
vargšui nebegrįžo... Galvoje teliko vie
na mintis—Amerika.

Medžiams sprogstant, Jonas pakilo iš 
lovos, apsiavė senomis didžiulėmis na
ginėmis, užsivilko nudryžusią rudinę.

—Kur dvoklinsi? — niauriai paklausė 
Kazimieras brolį.

»—Amerikon...

—Tai pirma užeik valsčiun dokumen
tų.

—Reikės užeiti.
Ir Jonas iškeliavo iš savo gimtosios 

trobos.
Kaime visi žinojo jį išprotėjus, tačiau 

neiškentė nekamantinėję:
—Kur eini, Jonai? ; ‘
—Į valsčių dokumentų. Važiuosiu 

į Ameriką.
Liubartuose Jonas šiaip taip prisikasė 

iki viršaičio.
—Ko pačiam reikia?—paklausė.
—Dokumentų į Ameriką.
Viršaitis nesuko sau galvos dėl bepro

čio. Norėdamas greičiau juo atsikra
tyti, padavė pritepliotą popiergalį sa
kydamas:

■—Dokumentai dar negatavi. Še pa
kvietimą į Kauną. Žygiuok—ten gausi, 
—ir kvailai nusižvengė, patenkintas sa
vo tariamu sąmojumi.

Jam pataikaudami, nusikvatojo ir 
valsčiaus raštininkai.

Jonas rimta mina paėmė popiergalį ir 
pasileido į Kauną. Kaune klajojo po 
įstaigas, teiraudamasis dokumentų į A- 
meriką. Šveicoriai ir kiemsargiai ginda
vo jį lauk, kol kažkoks raštininkas vėl 
davė popierių ir pasiuntė jį į Panevėžį. 
Panevėžyje istorija pasikartojo: jį pa
siuntė į Kauną. Ir prasidėjo nepabaigia
ma Jono kelionė Kaunas - Panevėžys - 
Kaunas.

Kazimierą Tripūrį, už Jono išprotini
mą, kaime pradėjo badyti pirštais. Jis 
nebeapsikentė Lepšiškiuose, pardavė sa
vo trečioką kaimo malūnininkui Miliušui 
ir išsidangino nežinia kur . Miliušis ne
trukus nugriovė pirktą sodybėlę, suarė 
Tripūrių ežias. Per keletą metų dilgelė
mis ir kiečiais apžėlė pamatų akmenys.

Šiandien jau nežymu, kur stovėjo Ši- 
leikių trobesiai. Visa kas liko iš Šilei- 
kių — ant lentos pašarvotas Jonas.

Guli Jonas — pasenęs, pražilęs, atsta
tęs pailgėjusią nosį. Mano prisimini
muose kaip gyvas iškyla jo paveikslas. 
Rodos matau, kaip jis pasikūprinęs sku
biai žengia per Lepšiškius, o mes, vai
kai, būriu sekame iš paskos ir įkyriai 
šūkalojame:

—Kur eini, Jonai? Kur eini, Jonai?
Kartais jis, būdavo, nulinguoja neat

sigręždamas, o kartais sustoja, patrina 
apšepusį smakrą ir susirūpinęs paaiški
na:

—Į Kauną—dokumentų. Važiuosiu į 
Ameriką. Pakvietimą, va, turiu.

Ilgai rausiasi užantyje ir parodo mums 
suveltą pritepliotą popiergalį. Mes žiū
rime -į jo “dokumentą” nusivylę, o Jo
nas atsargiai jį slepia atgal ir skubinasi 
tolyn. Po keletos savaičių, kartais po 
kelių mėnesių, jis vėl kūprina per Lep
šiškius, tik iš priešingos pusės. Mes ir 
vėl šaukiame:

—Kur eini, Jonai? Kur eini, Jonai?
—Į Panevėžį—dokumentų. Kaune dar 

negatavi.
Praminė žmonės nelaimingąjį keliau

toją Jonu iš Amerikos. Keletą kartų jis 
kaip laikrodžio švytuoklė keliavo tai 
vienon, tai kiton pusėn.

Jį maitino ir čtenge geri žmones. Jo
nas pakelėje turėjo savo “stotis.” Su
stodavo pas žmones, kurie jį priimdavo, 
padirbėdavo pas juos savaitę kitą ir 
traukdavo iki sekančios “stoties.” Čia 
vėl tas pat. Ir taip stapčiodamas, kelia
vo iš vieno galo kitan.

Kelerius metus prieš mirtį Jonas Ši
leikis liovėsi keliavęs ir apsistojo Rapolo 
namuose. Ameriką jis kažkaip užmir
šo. Buvo ramus, niekam neįkyrėjo, pa
dėdavo namų ruošoje. Vėliau prasima
nė regzti krepšius, doklus, dirbti grėb
lius. Tais dalykais aprūpindavo kolūkį 
ir iš šito darbo prasimaitindavo.

Kitos dienos rytą Lepšiškių kapinėse 
palaidojome Joną Šileikį. Nors jis mirė 
vienišas, be savųjų, nors niekas dėl jo 
neliejo ašarų, vis dėlto paskutinėn ke-

Šį kartą, išlipęs paskutinėje

Vilnius. Nauji gyvenamųjų namų kvartalai 
miesto pietvakariuose

Balandžiai virš miesto
Mano mieste, 
saulėteki ir saulėleidi mano, 
gatvių, stogų, ir žmonių

neramus horizonte!
Aš tave kaip save atrandu. 
Aš nesu tavo bokštas— 
bokštai per daug vieniši.
Aš tavo tyla (

ir trumpas susikaupimas.
Aš—vienas iš daugelio tavo langų, 
kuriais tu žiūri į pasaulį, 
kuriais tu juokies 
ir verki.
Bokšto laikrodis

valandas muša.
Iš varpinės pulkas balandžių 
kaip sekundes

virš miestę pabyra.
Mes kiekvienas turim savo balandį 
ir kiekvienas turime savo miestą, 
kur saulėlydžiai 

gatvėmis vaikšto 
ir gula vitrinose 
gražiausių drobių rietimais,

Ryt iš ryto
Ateikit, merginos, į miestą — 
linksmas ir geras 
už prekystalio aš stovėsiu 
ir, švilpaudamas lengvą motyvą, 
kiekivenai x
po gabalą saulės atrėšiu.

Jttstinąs Marcinkevičius

lionen jį palydėjo gausus lepšiškiecių bū
rys. Bėrėme po saują geltonų smilčių troleibuso stotelėje, aš einu 
ant jo karsto ir jautėme, kad laidojame gerai pažįstamo miško ta

ku. Kiek daug kartų juo 
eita, kiek daug įdomių, 
įspūdingų valandėlių p^ 
leista mažame' vasarnamyje, 
kalbantis su Jonu Šimkumi 
įvairiausiomis mūsų litera
tūrinio gyvenimo temomis. 
Pamatau lange besišypsantį 
Jono Šimkaus veiaą — su 
plunksna rankoje jis sėdi už 
rašomojo stalo. Geras, do
ro, kilnaus žmogaus veidas 
—kartą taip pasakė žymus 
armėnų poetas Geno r kas 
Eminas, lankęsis Lietuvoje 
ir artimai susidraugavęs su 
Jonu Šimkum. Atrodo, tiks
lesnio apibūdinimo ir nega
li būti. Visi, kas artimiau 
pažįsta Šimkų, gerai žino, 
koks nuoširdus, draugiška^ 
ir šiltas jo žvilgsnis, kai^' 
rašytojas jaudinasi dėl ben
drų literatūrinių reikalų, 
kaip jis moka rūpintis žmo
gumi.

—Jau senokai galvoju ir 
ruošiuosi pradėti r a š y t i 
kelias apysakas. Susiklos
tė ir jų siužetai, pagrįsti

ne vien Šileikioką-Tripūrį — laidojame, 
dar giliau užkasame nelinksmos praeities 
likučius.

O vakare kolūkiečiai šauniai šventė 
derliaus šventę. Laimingas jaunimas šo
ko, dainavo, linksminosi, mylėjosi. Ko
dėl nešokti, kodėl nesilinksminti, kodėl 
nesimylėti? Už vieno stalo sėdi ir tri- 
pūriai, ir kriaučiūnai—visi viena šeima, 
visi lygūs jos nariai. Turtinių-luominių 
santykių prietarai, tartum Jono iš Ame
rikos palaikai visiems laikams palaidoti 
praeities duobėje.

Aš sūpavau bičiulio Rapolo mažylį ir 
tvirtai tikėjau, kad jo giedrioms akelėms 
neteks matyti tragedijos, panašios į Jono 
tragediją.

buvom apnakvindinti vieš-

Mūsų atostogos Bulgarijos 
Liaudies Respublikoje

Dažniausiai atostogas pra- tinę Sofiją, mes, turistai, 
leidžiu nuostabioje mūsų
Palangoje, ar kartu su na- būtyje, netoli miesto esan- 
miškiais keliaudama po įžy- v’ TT’J v 1 1 m ’ 
mesnes gimtinės vietas.
Anksčiau teko trumpai lan- ir jaukus, medžio to j iš ko 
kytis Čekoslovakijoje ir 
Suomijoje. Pamatyti kitus 
kraštus ir po juos pakeliau
ti visada yra vienas didžiau
sių mano troškinių.

Ilgam liks geri prisimini
mai apie šių metų rugpjū
čio mėnesį praleistas dienas 
Bulgarijoje, kur atostoga
vau su kitais turistais iš 
Lietuvos. Mūsų grupėje bu
vo 33 įvairių profesijų žmo
nės. Tai LTSR Valstybinės

Įkons ervatorijos dėstytoja, 
menotyros mokslų kandida
tė I. Vaišytė, anglų kalbos 
mokytoja L. SkirKaitė, inži- 
nierius-statybininkas R. U- 
zįela, inžinierius V. Kubiliū
nas, Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to dėstytoja, filologijos 
mokslų kandidatė L. Suda- 
vičienė, partinis darbuoto
jas A. Vidžiūnas, gydytojai, 
prekybos tinklo darbuotojai 
ir kiti. Pradžioje nepažįsta
mi ar mažai pažįstami tarp 
savęs, kelionėje susipažino
me ir išsiskyrėme gerais 
draugais.

Važiuojant traukiniu nuo 
Vilniaus iki Sofijos, ilges
nis sustojimas buvo tiktai 
Kijeve. Pasinaudodami pro
ga, pasklidome į šalis pasi
dairyti po miestą. Dauge
lis iš mūsų čia atvykome 
pirmą kartą ir todėl pama
tę platųjį Dnieprą, pamink
lą ukrainiečių dainiui T. 
Ševčenkai ir tiesioj praeida

mi gatvėmis jautėme didelį 
. malonumą.

Nuvažiavus į naują kraš
tą — Bulgariją — viskas 
įdomu: ir naujas neįprastas 
gamtovaizdis, ir kitokia ne
gu gimtojo krašto augme
nija, ir šalies istorija, ir 
gyventojų buitis, papročiai.

Pro autobuso ar trauki
nio langą traukte traukia’’ 
akį gamtos grožis: nuosta
būs kalnynai ir slėniai, že
mės ūkio kultūrų vešlumas.

Neatsitiktinai ligi šiol Bul
garijos liaudyje gyva tokia 
legenda: “Kadaise, kai die
vas dalinęs žemę žmonėms, 
bulgarams jos neužtekę... 
Tada jis atmatavęs rojaus 
dalį ir atidavęs ją bulga
rams. Dėl to čia auga vis
kas, kas tik žmogui reika
linga.” Ir iš tikrųjų, pa
lankus augmenijai klimatas 
ir darbščios bulgarų rankos 
žemę paverčia rojaus kam-

čiame Vitošo kalne. Tai ne 
tik modernus viešbutis, bet

Dideliu įvykiu man buvo 
ir G. Dimitravo mauzolie
jaus aplankymas. Prisimin
dama didvyrišką G. Dimit- 
rovo gyvenimą, skirtą kovai 
už proletariato diktatūros 
įgyvendinimą, su giliu susi
jaudinimu praėjau palei jo 
karstą.

Daug gražių miestų mums 
teko pamatyti keliaujant 
Bulgarijos keliais. Važiavo-stiliaus restoranas. Jis nu

teikė mus geram poilsiui. 
Bet svarbiausia, nuo šio 
kalno mes pamatėme Sofiją 
naktį, šviečiančią tūkstan
čiais žiburių... Atrodė, lyg giau nei vandens..: Bet 
dangus su žvaigždėmis būtų įdomiausias mums pasirodė 
nukritęs žemėn. į Tyrnovo biiėštas. Jis laiko-

Sofijoje aplankėme istori-1 majs. ir yiehu gražiausių 
nes vietas, nacionalinę pa-' miestų Etfi^poįe. Čia namai 
veikslų galeriją, G. Dimit- i tarsi nulipinti kre g ž d ž i ų 
rovo mauzoliejų, Universi-1 lizdai prie uolų, besilei- 
tetą, Kirilo ir Metodijaus | dziančiųr į upę Jantrą. Gat- 
vardo: biblioteką. Nacio- velžs labai siauros ir vin- 
nalineje galerijoje mane su- giuotos ir atrodo, kad kaip 
krėtė paveikslai, vaizduo-įtik čia negalima apsieiti be 
jantieji turkų žiaurumus, ■ tų ištvermingųjų asiliukų, 
kaip, pvz., bulgarų sukilėlių, Kuriuos taip dažnai sutikda- karui, man teko * daly vau ti

me ir pro tokią vietovę, kur, gerai pažįstama gy- 
sakoma, kad gyventojai čia ,venįnĮ° medžiaga. Tai — ta- 
vandens negeria — tik»vy-. rybinių žmonių kova antro- 
ną, nes jo yra daug dau- j ° pasaulinio karo metais, 

jų darbai atstatant gimtąjį 
Kraštą pokario laikotarpiu. 
Kai kurie herojai ir šian
dien tebegyvena, kai kurie 
žuvo frontuose partizaninė
se kovose — jų šventam at
minimui ir skiriu savo šian
dieninį darbą. Žinoma, pi a-* 
nų turiu ir daugiau. Tačiau 
vieną darbą noriu padaryti 
kuo greičiau.

1946 metais, pasibaigus

įe. Čia namai

išdurtomis akimis, grįžimas vom Bulgarijos keliuose, 
iš turkų nelaisvės, ar mo-

kaip spaudos atstovui isto
riniame Niurenbergo fašis
tų — karinių nusikaltėlių-*- 
procese. Mano asmeniniam

. Bulgarijoje nemaža isto- 
tina, pakėlusi nuo žemės rinių vietovių ir paminklų, 
turkų nužudytą sūnų. Ne- Ypatingai gražių istorinių 
maža įspūdingų darbų čia paminklų yra skirta rusų archyve ir dabar yra daug 
matėme ir Didžiojo Tėvynės (tautai, išvadavusiai bulga-' konkrečios medžiagos_ tai
karo bei nūdiene tema. r “ 'Tąsa 5-tame pusi.

LITERATŪROS KELYJE
Pasakojimas apie rašyto-i energija ir entuziazmu jsi- 

ją Joną Šimkų — tai kartu1 jungia į atstatymo veiklą, 
pasakojimas’ apie tarybinės Dirbdamas “Tiesos,” “Lite- 
lietuvių literatūros gimimą,1 ratūrofc ir meno” laikraščių 
jos augimą ir brendimą redakcijose, jis tuo pat me- 
rūsčiais karo metais, sunkiu. tu dideles pastangas skiria! 
pokario laikotarpiu. 1 literatūros, ]

Iki karo Jonas Šimkus iš- lams. Septynerius metus—

' bylos anglų, vokiečių, rusų 
ir kitokims kalbomis, o jo
se — neatremiamais argu
mentais įrodyti hitlerinių 
fašistų nusikaltimai, de
maskuoti nusikaltėliai. Tie
sa, aš jau rašiau straips-. 
nius ir korespondencijas is* 
šio proceso, bet dabar, kai

I vėl peržvelgiau šiuos doku-
Kultūros reika- mentus> negaliu tylėti. Bū- 

' • ■ . tinai reikia papasakti žmo-
leido du eilėraščių rinki- nuo 1947 iki 1954 metų — nėms apie visa tai tegul 

Už du- Jonas Šimkus buvo Lietu- izino mūsų . jaunoji karfta,

tinai reikia papasakti žmo-

nius: 1927 m. — “

Jonas Šimkus
rų” ir 1929 m. “Pasakos 
iš cemento.” Poezijos ra
šytojas neužmiršo ir vė- 
vėliau, sukurdamas aktua
lių patriotinių eilėraščių, 
virtusių mėgiamomis liau
dies dainomis. Jono Šim
kaus • talentas labiau atsi
skleidė prozoje. Ypač at
kreipė dėmesį jo 1939 m. iš- 

peliu. Bulgarijos žem ė j e Į leistas apysakų rinkinys 
labai gerąi dera kviečiai, i “Kova dėl dievo.” 
vynuogės, kukurūzai ir ki-I Karo metais rašytojas sa

vo ugningu publicistiniu žo
džiu, energinga visuomeni
ne veikla buvo pirmose ko
votojų gretose. Grįžęs į su
griautą, nusiaubtą gimtąjį 
kraštą, Jonas Šimkus su 
jam būdinga optimistine

tos kultūros, kurių daug 
eksportuojama į kitas šalis. 
Čia, Kazanlyko slėnyje, au
ginamos rožės, iš kurių ga
minamas, visame pasaulyje 
žinomas, rožių aliejus. .
x Atvykus į Bulgarijos sos-

vos Rašytojų sąjungos pir-’ kas yra didieji žmonijos nu- 
mininkas, vėliau — “Perga-1 sikalteliai, jš kur kylašian- 
lės”'^ žurnalo redaktorius, dieninio fašizmo šaknys. Šią 
1951 m. jis parašė kritikos 

' apybraižą “Lietuvių tarybi
ne literatūra,” vėliau išlei
do straipsnių rinkinį “Apie 
literatlrą.” Jonas Šimkus 

I neužmiršo pagrindinės sa;
|vo literatūrinio darbo srL 
ties — meninės prozos. Ke-

I lerių metų apsakymai, pasi
rodę spaudos puslapiuose, 
sudarė jo stamboką rinkinį 
“Ryt bus gražu.” Už ak
tyvią ir visapusišką kultū
rinę veiklą jam suteiktas 
Tarybų Lietuvos nusipel
niusio meno veikėjo vardas.

Rašytojas po sunkaus šir
dies priepuolio jau keletą 
metų nebegali konkrečiai 
dalyvauti tiesioginiame^ dar
be, kurį taip myli, be kurio 
jis neįsivaizduoja savo gy
venimo. Kartas nuo karto 
spaudoje pasirodantys jo 
straipsniai ir recenzijos ro
do gyvą rašytojo domėjimą
si nūdienos literatūriniu 
gyvenimu, jo naujovėmis, 
atskirų rašytojų kūrybi
niais pasiekimais ir pla
nais.

... Vilniaus pakra š t y j e 
Neries pakrante driekiasi 
gerai vilniečiams pažįsta
mas Valakampių pušynas.

publicistinę knygą, paremtą 
dokumentais ir dabarties 
įvykiais, pavadintą “Rudojo 
žvėries narve,” pasistengsiu 
kuo greičiau užbaigti.

Baigiame pokalbį. Aukš
tas, tiesus, nors ir su pariš
ta paralyžiaus pažeista ran
ka, Jonas Šimkus pasiima 
lazdą ir eina manęs paly
dėti. Mes žingsniuojame 
per pušyną, kalbamės. 
Apie jo planus, apie įdome^ 
nius literatūrinio gyvenimo"* 
įvykius... Literatūros ke
lias — didelis, prasmingas 
kelias.

Juozas Kirkilą

JAPONAI VĖL ŠAUKĖ: 
“YANKEES, GO HOME”

Tokio. — apkričio 9 die
ną Japonijos premjero par* ✓ 
eigas perėmė Fisaku Šato. 
Prie parlamento rūmų de
monstravo virš 10,000 japp- 
nų ir šaukė: “Yankees, go 
home!”.

Demonstracijos įyyko IijL 
kituose miestuose prieš įsį^i 
leidimą JAV atominių sub-* 
marinų. Tokio mieste 500 
policininkų puolė demons
trantus.
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MuSŲ ATOSTOGOS 
BULGARIJOJE
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

rus iš 500 metų trukusio 
turkų jungo. Tai įžymioji 

t;#ipka...' Tik čia sustojus 
pirite didingo paminklo rusų 
ir bulgarų žuvusiems ka
riams, iš tikrųjų pajunti, 
kokios pasiaukojančios ko
vos dėka buvo iškovota lais
vė bulgarų tautai. Bulga
rijoje sakoma, kad Stoleto- 
vo viršūnėje gimė bulgarų 
liaudies laisvė... Beje, ir .. .
dabar įkopti į šią kalnynų ■ sustoreję ir dažniausiai 
viršūnę ne taip lengva.

Kitas didingas paminklas 
—auksiniais kupolais žėrįs 
Aleksandro Nevskio vardo 
soboras Sofijoje. Jis pasta
tytas iš aukų, kaip padėkos 
įamžinimas rusų tautai. 
Įspūdingas ir tarybinio ka
rio monumentas ant “Išlais-| 
v i n i m o kalvos” Plovdivo 
mieste. Plovdivas — vienas 
iš seniausių miestų Balka
nų pusiasalyje. Dabar Plov
divas garsus tarptautinė
mis mugėmis, kuriose daly
vauja daugelis pasaulio ša
lių. Miesto peizažui būdin-

Geri kelmučiai
Kelmučio kepurėlė yra 

nuo colio iki 3 skersmens, 
iš pradžių iškili, vėliau da
rosi paplokščia. Kepurėlės 
paviršius geltonai rudas ar
ba gelsvas, centre paprastai 
tamsesnis ir pad engtas 
tamsiais žvyneliais. Lakšte
liai jaunoje stadijoje bals
vi, vėliau geltonai rusvi. 
Kotai yra kepurėlės atspal
vio, nusagstyti žvyneliais, 
apatinėje dalyje tamsesni, 

tarp savęs suaugę. Viršuti
nėje dalyje yra balsvos 
plėvelės pavidalo žiedas.

Čia aprašytos kepurėlės, 
lakštelių ir koto žymės ne 
visuomet būna vienodos. 
Jų atspalviai ir formos pri
klauso nuo augimo vietos, 

j todėl šį grybą lengvai gali- 
1 ma supainioti su kitais gry
bais, augančiais ant kelmų, 
ypač su puokštine kelmabu- 
de (Hypholoma fascicula- 
re), kuri yra nuodinga.

Puokštinės kelmabudės ke
purėlė yra nuo pusės colio 
iki 2 skersmens, varpelio, 
skėčio pavidalo arba pa- ga i į supančios penkios kai- . . vv. v . . . 

vos. Ant vienos iš jų pa- Pūkščia, šviesiai geltona, 
minklas kariui-išvaduotojui, sieros atspalvio, centre gel- 
simbolizuojantis Tarybų ša-.p?1?9,1 riįda, paviršius lygus, 
lies ir Bulgarijos tautų1 P1 Ikas.^Jos lakšteliai jauno- 
draugystę. Jį bulgarai va-• 
dina “Alioša” ir sako: “Nors1 
jis žiūri į rytus, bet pasilie-1 
ka Bulgarijoje.”

Mane ir mano draugus 
jaudino ne tiktai pagarba 
Istoriniams paminklams, bet 
ir kuklūs, nuoširdūs užra
šai ant jų.

Ne tik kelionė po Bulgari
ją, bet ir poilsis kurorte 
“Auksinis smėlis” teikė di
delį malonumą. Saulė ir 
šiltas. Juodosios jūros van
duo gerai veikė svęikatą ir 
nuotaiką. Šiame, palyginus 
labai jauname kurorte, su
darytos puikios sąlygos ak
tyviam posilsiui. Yra gra
žus vasaros kino teatras, 
daug modernių restoranų, 
kuriuose vakarais malonu 
pasiklausyti muzikos, pa
šokti. Ypatingai originalus 
“Indianos” restoranas, savo 
^terjeru primenąs indėnų 
stovyklą.

Daug įvairumo į mūsų 
kurortinę dienotvarkę įne
šė susitikimai, planuoti ir 
neplanuoti, su kitų demo
kratinių respublikų — Če
koslovakijos, Vokietijos, 
Lenkijos — poilsiautojais.

Teko aplankyti ir netolie
se nuo mūsų kurorto esan
tį kurortinį miestą — Var
ną. Čia nuėję apžiūrėjome 
akvariumą, kuriame surink
ta daugybė Juodosios jūros 
faunos pavyzdžių. Mums 
Varnos miestas buvo arti
mas dar ir todėl, kad čia 
ilgus metus gyveno ir dirbo 
gydytojų mūsų įžymus kul
tūros veikėjas Jonas Basa
navičius.

JDaug įspūdžių susikaupė 
iš* kelionės po Bulgariją. 
Itisko neišpasakosi.

Tačiau šiandien man ypa- z 
tingai šiltai prisimena su
sitikimai su Bulgarijos dar
bo žmonėmis: žemdirbiais, 
fabrikų darbininkais, mo
kytojais. Mano atmintyje 
giliai įstrigo pokalbis su 
bulgaru darbininku prieš 
įsėdant į laivą Varnos uos- ' 
to krantinėje. Jis, vaikšti- : 
nedarnas su mažu sūneliu, 
priėjo prie mūsų grupes. 
Pastiklausęs iš kur mes, pa
pasakojo bulgariškai, įterp- : 
damas rusiškus žodžius, 
ajpie save, apie savo šeimą ; 
Ir apie tai, kad jam teko pa- 
tayoti Maskvoje... Jautėsi, 
kad jis tuo didžiuojasi.

Bulgarų paprastumas ir 
draugiškumas mums, tary
biniams žmonėms, sudarė 
tokį įspūdį, kad atrodė, jog :

je stadijoje būna'sieros gel
tonumo, vėliau darosi vio- 
letiškai žalsvi. Kotas plo
nas, kepurėlės atspalvio, 
apačioje rudas, viršutinėje, 
koto dalyje yra žiedo pavi
dalo šydo žymės, ir tai ne 
visuomet matomos.

Anksčiau dėl šio grybo 
nuodingumo nebuvo vieno
dos nuomonės, bet šiuo me
tu galutinai išaiškinta, kad 
jis net labai nuodingas. Ma
tyt, išaiškinus šio grybo 
nuodingumą, ir paskli d o 
gandas apie kelmučių nuo
dingumą.

Yra ir daugiau ant kel
mučių augančių grybų, pa
vyzdžiui, geltonraudė kel- 
mabudė (Hypholoma subla- 
teritium). Dėl jos taip pat 
dar nėra vienodos nuomo
nės: vieni ją laiko nuodin
ga, antiri šiaip nevalgoma, 
o treti priskiria prie valgo
mųjų.

Kaip nąatome, grybų, au
gančių ant kelmų, yra daug 
ir jų tarpe yra ir nuodingų, 
todėl nemokantiems jų 
skirti, negalima rinkti 
maistui vartoti.

at- 
ir

NAFTA BALTIJOS 
JŪROJE

Pastarasis dvidešimtme
tis atnešė Lenkijai nemaža 
geologinių staigmenų. Mo
zūrų krašte atrasta nafta, 
Liubline aptikti klodai su 
variu. Nauja staigmena 
slypi po Baltijos jūra. Ta
rybinių specialistų nuomo
ne, jūra dengia didelius 
naftos telkinius. Šiuo metu 
Sopoto uoste grupė tarybi
nių geologų pradės paieš
kas. Galimas dalykas, kad 
po kurio laiko naftos bokš
tai pradės žygiuoti į jūrą, 
kaip Kaspijoje.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras ir filmai iš 
Lietuvos, šeštadienį, lapkričio 28 d., 
7 vai. vak., Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje. Bus gerų namie 
gamintų valgių, kugelio, košelienos, 
pyragų ir šiltų ir šaltų gėrimų. 
Įėjimas $1.50. Parengimas “Laisvės'’ 
naudai. Kviečiame visus dalyavuti. 
Rengėjai—LLD 6 kuopa. (91-93)

mes esame ne kur nors, o 
savoje žemėje. Ir nors pri
tardami bulgarai sako “ne,” 
mes puikiai suprantam vie
ni kitus, nes* mūsų mintys 
ir darbai nukreipti į vieną 
tikslą.

Elena Trėiniene 
1964 X 27

St. Petersburg, Fla.
Mirė James Goditus (vei

kiausiai bus Godaitis), 82 
metų amžiaus. Paliko se
nyvą žmoną Stellą, gimines 
ir draugus.

Palaidotas Memorial Park 
kapinėse.

J. Goditus seniau gyveno 
Čikagoje. Šiame mieste abu 
su žmona priklausė prie 
LLD 45 kuopos. Kuopa pa
gerbė jį papu ošdama jo 
karstą puokšte gėlių, ir gau
sus būrys pažangiečių nuly
dėjo į kapus.

Stella, palikusi vieniša, 
raminkis.

Vikutis

Binghamton, N. Y.
Mūsų ligoniai ir 

spaudos vajus
Žmogus nei nepamislini, 

kad tiek daug žmonių ser- 
go. Kuomet esi sveikas, ne
turi reikalo lankytis į ligo
ninę, tai manai, jog visi 
žmonės yra sveiki ir links
mi, o vienok, kada įvyksta 

■ susirgimas ir reikia li
gonį paguldyti ligoninėje, 
tada pamatai šiurpulingą 
vaizdą. Ligoninės perpildy
tos ligoniais, kambariuose 
trūksta lovų. Eilė ligonių 
suguldyti priemenėse.

Daug lietuvių serga. Jų 
gardai pakartojamai būna 

1 surašyti kitų koresponden- 
| tų, tai aš apleidžiu. Bet yra 
labai svarbu pažymėti tas, 
kad prieš mėnesį laiko bu
vo smarkiai susirgęs Izido
rius Vezis ir nuvežtas į 
Wilson Memorial ligoninę. 
Dabar jis gydosi namuose 
Stratt Mill Rd., R.D. Nr. 6 
Telefonu kalbėjaus su jo 

1 žmona. Ji pasakojo, kad Izi
dorius laipsniškai eina svei- ; 
kyn. Gydytojas jį rūpestin- i 
gai prižiūri. Buvo malonu 
girdėti, kad ligonio sveika
ta grįžta.

Mūsų LDS 6 kuopos pir
mininkė ir “Laisvės’! ir 
“Vilnies” ilgametė va j L 
ninkė, Mary Kazlauskienė, 
prieš kiek laiko buvo sun
kiai susirgusi ir po stipria 
gydytojo priežiūra gydėsi 
namuose, 85 Grand Blvd. 
Bet ligai pasunkėjus, lap
kričio 8 d. buvo išvežta į 
Wilson Memorial ligoninę, 
patikrinimui.

Linkiu minėtiems ligo
niams sėkmingai ir greitai 
išgyti.

M. Kazlauskienė buvo su
sitarusi su kai kuriais spau
dos skaitytojais susitikti, jų 
prenumeratos panaujinimo 
reikalais. Dabar, jai susir
gus, ji prašė manęs, kad pa
gelbėčiau vajaus darbe. Šir
dingai ir mielai sutinku su
sitikti su skaitytojais ir pa
naujinti jų prenumeratas

Ona Wellus

Prisiminimas
Mike Butkevičiaus

Mirusio lapkričio 14, 1962.

Tariant poeto žodžiais;
Kaip gaila, kaip liūdna, 
Kad vienas iš mūs - 
Išskirtas keliauja
Į/ šaltus kapus.'

Ten bus jam tėvynė 
Amžini namai.
Mes liekam nuliūdę,
Buvę jo draugai...

—Jo gyvenimo draugė
L. Butkevičienė

Švogeris ir švogerka
J. ir L. žemaičiai

Hartford, Conn.
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Bayonne, N. J.
Ved* bų auksinė sukaktis
Lapkričio 1 d. suėjo 50 

metų, kai Mr. ir Mrs. An
thony Lukaitis suėjo į ve
dybinį gyvenimą. Tad, auk
sinių vedybų sukakties pro
ga, jų dukra ir žentas, Bi- 
ruta ir Thomas Ramsey, 
suruošė gražią puotą savo 
namuose, Cranford, N. J.

Sueigoje dalyvavo daug 
svečių iš B r o o k 1 y n o, 
Queens apylinkės, taipgi ce
lebrantų sūnus Leonas Lu
kaitis, jo žmona ir vaikai, 
ir abi Ramsey’ų dukterys.

Antanas Lukaitis kilęs iš 
Lietuvos iš Šakių apskri
ties, Katinėlių kaimo. Jis 
atvyko į JAV 1907 metais 
ir pastoviai apsig y v e n o 
Bayonne mieste. Yra nuo
latinis laikraščio “Laisvės” 
rėmėjas ir skaitytojas per 
daugelį metų.

. Linkiu abiems L u kal
ciams ilgo, sėkmingo gyve
nimo, ir kad sulauktų dei
mantinės vedybų sukakties.

) J. Pužauskienė,
Woodhaven, N. Y.

Lawrence, Mass.
Lawrence priemiestis 

Methuen’ai buvo respubli
konų tvirtovė. Bet š i e- 
met piliečiai įvertino re
akcinę Goldwaterio pozici
ją, atsimetė nuo respubliko
nų ir balsavo už demokra
tų kandidatus.

Po vasaros prasidėjo ru
deniniai parengimai ir or
ganizacijų susirink i m a i. 
Buvo ir Liet. P. Klubo susi
rinkimas. Ne visi reikalai 
gerai, sakoma, kad klubui 
gresia bankrutas. Jeigu 
taip atsitiktų, tai būtų 

.mūsų miesto lietuviams 
'i blogai, neturėtume vietos, 
kur susieiti, ypatingai se
nesnio amžiaus lietuv i ai 
nukentėtų.

Man atrodo, kad tame 
patys klubiečiai kalti, nes 
daug žmonių nuo savęs at- 
stumia, laikydamiesi su 
smetonininkais, prieš prog
resyvius lietuvius, prieš lie
tu voje pačių žmonių suda
rytą santvarką. Daug pa
kenkė leisdami jiems šū
kauti, kad jie “išlaisvins” 
Lietuvą. Gi tikrumoje tas 
“laisvinimas”, tai buvo iš 
žmonių dolerių viliojimas..

Mirė Julius Peslikas, tau
tiškos parapijos rėmėjas. 
Buvo plačiai žinomas mūsų 
miesto lietuviams. Ilgus 
metus buvo parapijos ko
mitete ir smarkiai veikė su 
“Jiuosuotojais”.

Mūsų mieste daug ir kitų 
tautų klubų bankrutuoja, 
negali išsilaikyti. Galimas 
daiktas, kad ir nedarbas 
daug prie to prisideda.

Lawrencio Dzūkelis

I 
St. Petersburg, Fla*

Nauja vieta ir prisiminimai
Worcesteryje gyve n a u 

per 45 metus. Bet nebandy
siu taip ilgą gyvenimą vie
name mieste aprašyti, nes 
reikėtų apie 10 popieriaus 
lakštų. Tik trumpoje for
moje aprašysiu savo veiki
mą progresyviame judėji
me.

Per 12 metų esu buvęs 
“Laisvės” vajininku, LDS 
57 kuopos prezidentu bu
vau per 16 metų. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugys
tės protokolų raštininku iš
buvau 22 m., o tos pačios 
draugijos prezidentu —6 
metus. Lietuvių Darb. klu
bo “manadžeriumi” per 5 
metus,1 Olymp i a Parko 
“manadžeriumi” buvau per 
daugelį metų.

Tos visos draugijos yra 
pažangiuos organizacijos. 
Aido chore dainavau nuo 
1919 metų. LLD 11 kuopoje 
priklausiau per tuos visus 
metus.

Worcesteryje daug turė
jome gražaus veikimo. Tur 
būti nei viena operetė ir 
veikalas nebuvo perstatyta 
man nedalyvaujant, opere
tėse dainavau, o veikaluose 
buvau vaidintojas. Daugu
moje perstatymų turėjau 
vadovaujamas roles.

Atsimenu operetę “Čigo
nai”, vaidinime turėjau se
no čigono rolę, kurioje sa
kydamas kalbą jauniems či
goniukams sakiau: “Atsi
sveikindami su šia puikia 
giria turime .prisi minti 
linksmų pergyventų valan
dų mūsų širdžiai”. Taip ir 
man teks visada prisiminti 
Worcesterio žmones. Ten 
užauginau dukterį, tame 
Olympia gražiame parke 
nuo širdies smūgio krito ir 
numirė mano žmona, Tas 
parkas pasiliks mano at
mintyje ant visados.

Širdingai ačiū Sūnų ir 
Dukterų Draugijai už su
rengtas gražias išleistuves 
ir už gražią dovoną—gražią 
plunksną. Buvau “užsida
ręs”, nieko nerašiau į 
“Laisvę” nuo tada, kadaMi- 
zara mane smarkiai pakri
tikavo. Tam bus jau ket- 
veri metai, kai nustojau 
rašyti. Pirmiau ^esu 
daug rašęs po slapyvar
džiais “Kalvis” ir “Jūrei
vis”

Daug kartų dėkui Aido 
chorui, kuris surengė atsi
sveikinimo parę ir įteikė 
gražią dovaną. Aš labai no
rėčiau pamiršti visus ypa- 
tiškumus ir vėl Aido chore 
dainuoti draugiškai ir gra
žiai, kai^. dainuodavome 
praeityje. Choras turi gerą 
mokytoją Dirvelį, tik reikia 
gerų norų, o Worcesteris ir 
pasiliks progresyvių veiki
me pirmoje, vietoje. Dėkui 
visiems ir visoms už drau
giškumą.

Juozas J. Bakšys

CAMDEN, N. J.

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

designing and lamination dies and V'.
related equipment. Must have 
knowledge of trigonometry, back
ground of forming dies helpful. 
Good working, conditions, paid ho
lidays, life insurance and other 

fringe benefits. Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Moves Ave., Camden, N. ,J. *

(92-96)

PHffiADELPfiiA, i. & vtciNif Y
Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

WOMAN
Light housework. Experienced with 

care of child. Live in own room. 
Good salary. References. Paid 
holidays and vacation. GL. 7-1859.

SERVICE station, Main Line 
area, % mile off Expressway. Able 
& willing t,o do service station work 
as well, as inspection & repairs. LA. 
5-3584, weekday, after 8 AM.

(92-96)

HOUSEWORK. General and child 
care. Good laundress, sleep in own 
room and TV. Tues. AM to Sun. 
Noon. Long references required. 
$40. Call IL. 7-0195.

(92-94)

HOUSEWORK. —Plain cooking, 
no laundry. Other help, sleep in. 
Own room and bath. Mon. and 
every other Sunday off. $45. ME. 
5-4655.

(92-93)

HOUSEKEEPER. General laundry 
and cooking. Sleep in own room 
and bath. 6 day week, recent ref
erences required. $45. Apply 914 
Walnut St. or call DA. 2-2577.

(92-93)

HOUSEMOTHER for children's 
cottage group. On beaut, suburb
an campus. Children attend. Pub. 
Schl. Activities planned by re
creation staff. Children have meals 
and family living experience in each 
hse with hsemother. 5 day wk. 
Good working conditions. Pleasant 
accommodations provided. Call 10 
to 5 for appt. ME. 3-1945. (92-93) 

--------į-------------------------------------------------------------

CHAMBERMAID—WAITRESS.
1 adult, center City apt. Must sleep 
in. Own room, bath^& TV. Call 
LO. 4-2918 before 10 A. M. or after 
4 P. M.

(88-92)

JBQUSEWORK. Good home. Ideal 
jOition for right person. 2 young 
children. Sleep'in. Vacation. $175 
per month.

' ' MO. 4-7094
(89-93)

HOUSEKEEPER
Desire' woman to live in and 

assist with care of children. Refer
ences, please. LA. 5-8771.

(91-95)

HOUSEKEEPER. General house
work and care of 2 pre-school child
ren. 5 days a week. Must have 
excellent references and experience. 
OR. 3-8441. ' (91-95)

HOUSEKEEPER
Laundry & Cooking. Sleep in own 
room and bath. 6 day week. Re
cent references . $45 per week. WA. 
2-2577.

(91-95)

PRACTICAL NURSE. For elder
ly couple. Cook meals. Live in. 
Permanent position. Good salary. 
References.

WI. 7-2839 after 4 P. M.
- (91-92)

—,------------------------------------------

OPERATORS. Experienced front 
makers, blouse & jacket makers. 
Better dresses & sportswear. Steady 
work. Good pay. Apply: DAV JO 
MFG. CO., 147 N. 10th St., 5th 
floor. (9192)

OPERATORS
. Lewis felling machine, linings 

and bottoms or undercollar. Per
manent position. Call—

HO. 5-0224.

• (9-92)

NIEKO BENDRA
Kompozitorius ir dirigen

tas Igoris Stravinskis, atvy
kęs į Niujorką, sėdo į taksį. 
Nustebęs, jis perskaitė ma
šinoje ant, lentelės savo -pa
vardę. —Ar jūs kartais 
ne kompozitoriaus giminai
tis! — paklausė šoferio.

—Argi yrą ■ kompozito
rius tokia pavarde! — nu
stebo savo ruožtu šis. —Pir
mą kartą girdžiu. Stravins
kis — autotaksio savininko 
pavardė. O aš neturiu nie
ko bendra su muzika. Ma
no pavardė — Pučinis.

CASHIER. For a garage and 
parking lot. Good wages. Steady 
work. Capable of reading time. 
Apply at 12th & Sansom Street 
Garage. S. E. Cor.

(89 95)

TAILOR. Full time, experienced 
in men’s clothing. Many employee 
benefits. Apply in person 9.30 til
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

MAINTENANCE MAN. For plant. 
Must be experienced on meat ovens. 
Some knowledge of refrigeration.

Call WA. 5-4563.

(88-92)

SERVICE STATION ATTEND
ANTS (2). All around. Steady em
ploy., .top sal. Must have Penna, 
driver's lie. & submit to state insp. 
test. App. in person. Mon. thru’ Fri. 
HALL’S CITY SERVICE, 413 
Newportville Dr., Levt’n, Pa. No. 
phone calls. (88-94)

REAL ESTATE

WESTVILLE, 2’/2 Sty., 3 bdrm., 
IV2 tile baths, liv. rm., din. rm., 
modn kit., hdwd. FIs., washer stove, 
awnings, comb, ss/s, blinds, enclosed 
porch, fenced in yard, hot water 
heat, Immed. poss. Perfect cond., 
owner. $12,500. 456-1056. N. J.

(89-92)

MECHANIC 1st Class
SERVICE STATION ATTENDANT

4 hr. 7 to 5:30. LU. 3-9894.

(91-93)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be 1st class.

LENNY’S AUTO BODY SHOP 
4000 Germantown Ave.

(91-93)

TOOL & DIE MAKER.
1st class. Day work. 

FRANKFORD MANUFACTURER 
Permanent Benefits.

CU. 8-7000.
(91-93)

AUTO Mechanic. New car get- 
‘ready, must be able to take com
plete charge of stocking & servicing 
new cars. Clean modern shop. All 
Co, benefits. Call Mr. R o e d e 1. 
TR. 8-8455.

(91-92)

MECHANICS
1st class. Prefer men with 

automatic transmissions.
Call PO. 5-9357 or Apply:
PETE GAMAS GARAGE

(92-94)

PRESSMEN
Rubber molding. Experienced in 

all types of synthetic materials. 
ALPHA RUBBER. EL. 7-2990.

(92-94)

CARPENTER. Framers & Sheathers. 
Steady work. Also need 2 or 3 
good layout men capable of run- 
ing job. Wages and bonus. Be 
ready to start immediately. Call 
YE. 1-4602 (N. J.) (92-93)

DIE CUTTER. For work in ad
vertising display plant. Must be 
experienced in operation of Platen 
Press. Call 828-8900. (92-95)

MACHINIST FIRST CLASS
For tool room of Center City 

Manufacturing Concern.
MA. 7-6130.

(92-97

DRIVER SALESMEN.

Philadelphia’s most progressive 
dairies now has openings in per
manent retail route positions at 
several locations. Sal. & Comm. 
Company pd. benefits program. If 
you are married & over 21, apply 
9 AM—5 PM or call CH 2-2160. 
MARTIN CENTURY FARMS. 
Allentown Rd., Lansdale. 2823 W. 
Susquehanna Ave., Phila., 106 
Walnut St., Ardmore. An equal 
opp. employer.

(91-97)

MALE or FEMALE

HAIRDRESSER, male or female 
with following: Good working con
ditions. JOSEPH C. BEAUTY 
SALON. Drexel Hill, Pa.

MA. 3-9579.
(91M)



Vykimo į Lietuvą 
klausimu

Union Tours agentūros 
vedėjas, Robert Ellyn, buvo 
nuvykęs biznio reikalais į 
Europą ir Aziją praėjusį 
mėnesį. Ta proga jis keletą 
dienų viešėjo ir Vilniuje, 
kur, apart sutikimo naujų 
žmonių, buvo suėjęs seniai 
pažįstamą Lauryną Kapo- v • cių.

R. Ellyn sako, jam labai 
patikęs Vilnius. Tai esą 
vienas iš gražiausių miestų 
Europoje, ir jis norėtų ka
da nors sugrįžti ten ir pa
buvoti bent kelias savaites, 
idant galėtų artimiau susi
pažinti su senojo Vilniaus 
istoriniais pastatais ir taip
gi su naujais, kurie, pasak 
Mr. Ellyn, dygsta kaip gry
bai miške. R. Ellyn’ui Vil
nius atrodo “kaip koks so
das, pilnas žalumynų, gėlių. 
O žmonės labai mandagūs, 
nuoširdūs. Švara mieste 
puiki.” Jam taipgi patiko 
viešbutis “Neringa,” kuria
me jis buvo apsistojęs.

Union Tours agentūra da
bar ruošia turistinę grupę 
vykimui į Lietuvą ateinan
čiais metais — birželio 9 d. 
Ši grupė išbus Lietuvoje 17 
dienų, o iš viso kelionė užsi
tęs 21 dieną. Apart Lietu
vos, sustojimai bus Maskvo
je, Leningrade, Stockholme, 
Helsinkyje... Kiek teko iš
girsti, pirmas užsirašė gru
pėje tai Jonas Gasiūnas. 
Numatoma sudaryti grupę 
iš apie 40 žmonių.

Kaip jau žinome, antra 
grupė ateinantiems metams 
vykimui į Lietuvą, — tai' 
menininkų, kurie ruošias-į 
važiuoti į Dainų Festival' i 
liepos mėnesyj. Šioji grupe j 
susidės iš 30 dainininkų, iš 
rinktų iš visų JAV progre
syvių chorų, o prie jų dar 
bus apie 45 turistai. Būtų : 
gerai, kad šie 75 žmonės su
sidarytų vien tik iš choristų 
bei šiaip menininkų.

Kurie norėtumėt daugiau 
informacijų apie šias gru
pes, galite rašyti Mr. Rob
ert Ellyn, Union Tours, 1 
East 36th Street, New York 
City

Ieva Mizarienė

Kodėl JAV 15,000 
vaiky miršta?

Washingtonas. —Visa ei
lė JAV sveikatos įstaigų 
tyrinėja, kodėl per metus 
miršta apie 15,000 vos gi
musių, arba trumpai pagy
venusių vaikų.

Vieni daktarai darė išva
dą, kad gimimo procese jie 
labai pridusinami ir neatsi
gauna. Kiti įrodinėjo, kad 
daugelis miršta todėl, kad ; 
naujagimiai negauna moti
nos pieno. O kiti,—kad jie 
užgema nesveikais iš prie
žasties motinos nesveikatos 
esant nėščia. Bet dar tikro 
atsakymo nesurasta.

ELEKTRA PADIDINA 
AUGIMĄ

' Kanados mokslininko dr. 
H. Koningo nuomone, elekt
ros srove galima padidinti 
mėsos augimo intensyvumą. 
Paveikus maž o s įtampos 
srove paršiukus, jų atskirų 
raumenų matmenys padidė
jo net iki 20 proc., o visas 
raumenų kiekis — apie 10 
procentų.

Naudojant elektrinį sti
muliavimą, paršiukai auga 
vienodai greitai, esant tam 
pačiam pašarų kiekiui, kurį 
gauna konaroliniai gyvu
liai.

Turėjome didelį, brangų 
svečią-rašytoją J, Baltušį

Praėjusiame “Laisvės” nu
mery rašėme, kad atvyksta 
įžymusis Lietuvos rašyto
jas - dramaturgas Juozas 
Baltušis. Atvyko jis praė
jusį penktadienį. Atvyko 
taip vadinamos kultūrinių 
ryšių delegacijos sudėtyje— 
viso devyni žmonės, įžymūs 
žmonės, daugiausiai meni
ninkai, kino meno darbuo
tojai. Juozas Baltušis yra 
ne tik rašytojas, o ir kino 
mene (movingpikčių) veikė
jas.

Juozas Baltušis
Delegacija apsistojo Hil

ton Statler viešbuty; Niu
jorke prabuvo tris dienas. 
Išvyko lapkričio 16 d. Kurį 
laiką pabus Čikagoje, pas
kui lėks į San Francisko, 
vėliau į Los Angeles, Holly- 
woodą, ir į kitus įmestus. 
Savo maršrutą baigs lapkri
čio mėnesio gale. Delegaci
jos maršrutas labai tirštas.

Pirmą kartą Juozas Bal
tušis savo gyvenime įžengė 
i mūsų šalį, ir pirmieji jo 
’spūdžiai buvo teigiami.

Juoazs Baltušis gimė 1909 
metais Rygoje. Paskui su 
tėvais gyveno Nižnyj Nov- 
ogorode, dabartiniame Gor
kyje, vėliau—Caricyne (da
bartiniame Volgo grade) . 
1918 metais su tėvais grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno Pus
ponių kaime, Kupiškio vals
čiuje. Augo varge, žino, ką 
reiškia gyvenimas! Iš pat 
mažų dienų sunkiai dirbda
mas, jis kartu ir mokėsi, 
sėmėsi žinias, kiek tik be
pajėgdamas.

Pagaliau Juozas pasiekė 
Kauną, ir čia, dirbęs viso
kius darbus, įstojo į spaus
tuvę, pramoko spaustuvi
ninko - linotipininko profe
sijos.

Rašytojas Kazys Boruta 
buvo pirmas, pamatęs jame 
didelį rašytojo talentą; pra
šė, ragino, kad rašytų ap
sakymus, kad taptų rašyto
ju. Pagarbiai apie jį atsi
liepė ir kiti rašytojai-žur- 
nalistai, ypatingai Jonas 
Šimkus.

J. Baltušio tikrai pilnas 
gyvenimas prasidėjo 1940 
metais, kai buvo nuverstas 
fašistinis režimas Lietuvo
je. Juozas įsijungė į rašy
tojų tarpą. Prasidėjus ka
rui, jis su daugeliu kitų 
Lietuvos veikėjų pasitraukė 
i Tarybų Sąjungos gilumą. 
Ten būdamas, jis rašė, vei
kė, kovojo už Lietuvos iš
laisvinimą.

1944 metais grįžo į išlais
vintą Lietuvą ir čia įsitrau
kė į kūrybinį darbą. Apie 
devynerius metus jis buvo 
žurnalo “Pergalės” redak
torium. Jo veikla didelė, 
plati. Jis parašė visą eilę 
apsakymų, išleido apie aš- 
tuonias knygas, tarp kurių 
bene žymiausia — “G i e d a 
gaideliai,” drama, ir roma
nas “Parduotos vasaros,”

“Gieda gaideliai” buvo 
statyti scenoje ir pas mus, 
Jungtinėse Valstijose. Atsi
mename, kokiu dideliu pa-

sisekimu ši pjesė buvo su
vaidinta Niujorko lietuvių 
scenoje, — statė 'Lietuvių 
Liaudies Teatras. Lietuvo
je ši pjesė buvo dažnai vai
dinta. Bet ne tik Lietuvo
je — “Gieda gaideliai” buvo 
išversti į keletą kitų kalbų; 
didžiulį pasisekimą pjesė tu
rėjo Lenkijoje (Varšuvoje 
ir kitur).

Jo romanas “Parduotos 
vasaros” tarp pat yra iš
verstas į eilę kitų kalbų; tik 
neseniai pastebėjome, net 
ir Latvijoje, kur autorius 
gimė, “Parduotos vasaros” 
buvo išleistos dideliu tira
žu.

Klaida būtų sakyti, kad J. 
Baltušis tik rašytojas. Taip, 
jis yra nepaprastas lietuviš
ko žodžio meistras, stilistas, 
puikiai pasireiškęs ir žur
nalistikoje. Geras kalbėto
jas - oratorius. Jis, be to, 
yra Tarybų Lietuvos vice
prezidentas, Justo Paleckio 
pavaduotojas.

“Noriu susitikti 
su lietuviais...”

Atvykęs Į Niujorką, sve
čias, turėdamas Ievos Mi
zerienės telefono numeri, 
tuojau jai paskambino. Ir 
pasakė: labai noriu susitik
ti su Niujorko pažangiai
siais lietuviais. Bet kaip su
sitikti? Jis turįs tik šeš
tadienio vakarą laisvą. Kaip 
lietuvius pasiekti?

Buvo paleisti darban te
lefonai. Kurie turėjo tele
fonus, buvo pranešta: jei 
galite, būkite šeštadienio 
vakarą “Laisvės” salėje. Na, 
ir pogreičiu susirinko apie 
šimtas žmonių susipažinti 
su garbingu svečiu. Jis pa
sakė puikią kalbą apie Lie
tuvą, apie dabartinę žmo
nių buitį mūsų gimtojoje 
žemėje. Daugelis klausytojų 
statė svečiui visokių klau
simų, ir jis mielai visiems 
atsakė.

Buvo ir meninė progra
ma: vadovaujant Aido cho
ro mokytojai, Mildred 
Stensler, dainavo Aido cho
ro moterų kvartetas, daina
vo solistai V. Beckeris, Au
gustinas Iešmantą ir aidie- 
čiai, kurie spėjo atvykti į 
susitikimą. Po to Pranas ir 
Verutė Budroniai pakvietė 
svečią pas save kavutei; 
Budroniai gyvena Bay Si- 
dėje, ir svečias, lydimas ei
lės Budronių bičiulių, nu
vyko ten pamatyti, kaip jie 
gyvena. Iš ten—grįžo atgal 
į viešbutį poilsiui.

Vakarui pirmininkavo Ie
va Mizarienė.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
delegacija aplankė kai ku
rias svarbesnes Niujorko 
miesto vietas. Popiet Juo
zas pasiryžo daugiau susi
pažinti su lietuvių gyveni
mu . Ir svečias aplankė Va
lį ir Verutę Bunkus, Valterį 
ir Bronę Keršulius. Pava
žinėjo po Brooklyną. Pama
tė Lituanikos aikštę, Dari
aus ir Girėno paminklą. 
Tuomet grįžo į viešbutį. Vė
liau vakare visa delegacija 
buvo nuvykusi į Radio City 
Music Hall.

Ką svečias pasakojo?
Neturiu galimybių smul

kiai aprašyti, ką svečias pa
sakojo, kokias naujienas jis 
mums atvežė. Pirmiausia 
pridėsiu, kad jis atvežė ir 
nelinksmą žinią: Lapkričio 
12 d., kai jis išvyko iš Mask
vos, ten, Kremliaus ligoni
nėje, paliko Justą Paleckį. 
Paleckis buvo susirgęs plau
čių uždegimu. Justas, kaip 
žinia, yra visos Tarybų’Są

jungos viceprezidentas, Mi
ko j ano pavaduotojas. Jis 
atvyko į Maskvą tarnybi
niais reikalais, atvyko vi
sam mėnesiui. Ir čia susir
go.

—Nesirūpinkite,—atsake 
J. Baltušis. — Justas yra 
gerose rankose, geroje gy
dytojų priežiūroje. Buvo 
pas jį atvykusi iš Vilniaus 
jo žmona Genovaitė. Jį lan
ko draugai.

Esu tikras, kad Justas pa
sveiks, ir jis pats jums pa
rašys.

Klausiau mieląjį svečią:
—Kaip Lietuvoje žmonės 

galvoja apie pasikeitimus 
Tarybų Sąjungos vadovybė
je, apie N. Chruščiovo at
sistatydinimą?

—Pasikeitimai vadovybė
je, ‘— atsakė J. Baltušis, — 
jokių sujudimų bei rūpes
čių žmonėms nesudarė. At
siminkite: mūsų žmonės tu
ri pilną pasitikėjimą Komu
nistų partija ir josios Cent
ro Komitetu. Vienam vado
vui atsistatydinus, išrenka
mi kiti, einama tikru socia

listinės demokratijos keliu.
—Ar manote susitikti su 

lietuviais ir kituose mies
tuose? — klausiu mielą sve
čią.

—Labai norėčiau, būda
mas Čikagoje, susitikti su 
vilniečiais, — su V. Andru
liu, J. Jokubka, žeimaičiu L. 
Joniku ir su daugeliu kitų 
lietuvių. Jei tik bus pro
ga. San Franciske norėčiau 
matyti Ksaverą Karosienę, 
Marytę Baltulionytę ir ki
tus. Nežinau, ar. galėsiu, 
bet bandysiu. Los Angeles 
mieste, girdėjau, taipgi yra 
daug lietuvių — kai kuriuos 
juos norėčiau sutikti, šiltai 
apkabinti.

Toks buvo trumpas, bet 
draugiškas pasikalbėjimas 
su svečiu Juozu Baltušiu.

Ns.
I-------------------
P

Šį sekmadienį įvyks 
įdomi popietė

Lapkričio 22 dienos po
pietė yra skirta poezijos ir 
vaizdų menui.

Nuostabaus grožio eilių 
kūrėjos Salomėjos Nėries 
gimimo šešiasdešimtmečiui 
paminėti Rojus Mizara pa
ruoš kai ką naują. Atsilan
kymu pasirinksime sau me
ninių - informacinių žinių 
ir pagerbsime, didžiąją lie
tuvių poetę.

ROJUS MIZARA
Jis pateiks iš Salomėjos Nė
ries gyvenimo ir kūrybos 
įdomių žinių.

Motiejus Klimas atskleis 
mums visiems pažiūrėti sa
vo plačiai po pasaulį suran
kiotą vaizdų - paveikslų 
rinkinį. Jis jų turi iš Tary
bų Sąjungos, Italijos, iš mū
sų šalies daugelio vietų, o 
taip pat ir iš mūsų pačių 
sueigų.

Programos pradžia 3 vai.
Po programos rengėjai— 

Liet. Literatūros D-jos 1-oji 
kuopa—pavaisins kava ir 
pyragais. Kviečiame visus.

Komisija

Po miestą pasidairius
Iškilo skandalas dėl su

pirkimo naujų automobi
liams pasistatyti “myterių.” 
Sakoma, kad “myterių” 
kompanija buvo paskyrus 
$50,000 papirkimui “aukšto” 
pareigūno dėl gavimo kon
trakto. Ir kas keista ir 
svarbu, tai kad tuo parei
gūnu esąs ne kas kitas, kaip 
miesto tarybos prezidentas 
Paul R. Screvane. Jis, ži
noma, teisinasi ir ginasi. 
Eina tyrinėjimas. Su laiku 
viskas paaiškės.

•

Septyni^ didžiųjų civilinių 
teisių organizacijų vadai pa
siuntė prezidentui Johnso- 
nui laišką, sveikindami su 
rinkimų laimėjimu. Sveiki
nimą pasirašo James For
man, Jack Greenberg, Do
rothy Height, Martin Lu
ther King, Roy Wilkins, 
Whitney Young ir Wiley A. 
Bran ton.

Jie išreiškia pasitikėjimą, 
kad prezidentas Johnsonas 
dės visas pastangas prave- 
dimui gyvenime Civilinių 
teisių įstatymo.

•

Harleme viešoji mokykla 
(Public School) 119 susi
deda išimtinai iš negrų. 
Bet jos direktorius yra 
baltveidis Shapiro. Tačiau 
jis taip gerai mokyklos rei
kalus tvarko, jog vaikų tė
vai reiškia juomi pilną pa
sitikėjimą.

New York Hospitalio dar
bininkai, 1,006 balsais prieš 
333, atmetė prisidėjimą prie 
Hotel and Allied Service 
Employees unijos lokalo 144. 
Manoma, kad balsavimuose 
unija pralaimėjo todėl, kad 
ligoninės darbininkai nebu
vo tinkamai supažihdinti su 
unijos reikalavimais.
’' ' ' '' • i ’

Niujorke nevalia Šunis 
įsivesti į. valgyklą. Bet kaip 
su aklais žmonėmis, kurie 
be šunų palydovų begali 
apsieiti? Rimtas klausimas. 
Mrs. Thelma Keitlen, visiš
kai akla, eina į teismą iš- 
reikalavimui teisės savo’šu
nį įsivesti į valgyklą. Tai 
paliečia šimtus aklųjų. Teis
mas • veikiausia pripažins 
teisę tokiems žmonėms į 
valgyklas įeiti su šunimis 
palydovais.

•

Californijos universiteto 
studentas M. V. Miller vie
šėjo Niujorke ir pametė sa
vo kelių mėnesių užrašus 
apie poetų Eliot ir Paund 
politinį nusistatymą. Jam 
tie užrašai labai brangūs. 
Prašo juos radusius jam 
sugrąžinti.

“WORKERYJE” RAŠĖ ... 
APIE PIRČIUPĮ

“The Workeryj’ iš lapkri
čio 10 dienos tilpo Margare- 
tos Cowl straipsnys apie 
Pirčiupio kaimą, kurį Ant
rojo pasaulinio karo metu 
naciai sudegino, ir ten jie 
sudegino 119 gyvų žmonių.

New Yorkas. — Policijos 
viršininkas John F. Walsh 
sako, kad 1964 metais buvo 
areštuota 30 procentų dau
giau girtų automobilių vai
ruotojų, kaip 1963 m. Per 
10 mėnesių buvo areštuota 
4,500 labai girtų vairuoto
jų-

New Yorkas. — Anacon
da kapero kampanija per 
1964 m. devynis mėnesius 
ture j o $38,700,000 gryno 
pelno.

New Yorkas. — 1964 me
tais šiame mieste automobi
lių nelaimėse jau buvo už
mušta 550 žmonių.

Ar žūva kurmis 
perėjęs kelią?

Tai, kad kurmis, perbė
gęs kelią, būtinai turi žūti, 
yra vienas iš daugelio liau
dies prietarų. Jis greičiau
siai atsirado dėl nepakan
kamo gamtos pažinimo, o 
gal ir dėl to, kad iš visų ne
gyvų kurmių, žmonės, ta
kais bevaikščiodami, daž
niausiai pastebi tik tuos, 
kurie pasitaiko šalikelėse.

Naktimis kurmiai dažnai 
išlenda žemės paviršiun. 
Čia jie susigauna kirstukų, 
pelėnų, varlių, ' driežų ir 
netgi žalčių. Poravim o s i 
metu kurmis nemažai kelio 
sukaria patelės beieškoda
mas. <

Daug priešų tyko kurmio 
žemės paviršiuje. Lapės, 
kiaunės, ežiai, šermuonė
liai, gandrai ir plėšrieji 
paukščiai — visi jie puola 
kurmius. Tačiau ne visi už
mušę jį suėda. Tik lapės, 
kiaunės, ežiai bei paukščiai 
suėda kurmį, o kiti — nu
dobę palieka. Tokius už
muštus ir paliktus kurmius 
dažniausiai ir pastebi žmo
nės, vaikščiodami laukų ta
keliais.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos mobilizuos jė
gas nepriėmimui Kinijos į 
Jungtines Tautas.

LLD Jiuąpą dėmesiui
■4 ALĮ>LD '2-sios Apskrities 

kon/įtetas y šaukia meti n ę 
kuopų konferenciją. Įvyks 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
Laisvės salėj, <102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N> Y. 
Prasidės 10 vai. ryto.
' >?' / j ' ’ • ' •

j Visos ;2-sios apskrities 
kupposrbūtinai prisiųskite 
delegatus, ai;ba kuopų ko
mitetai nuskilkite delega
cijas, arba patys pribūkite. 
L

, ( ALDLD 2-sios Apskrities 
Komitetas

PRANEŠIMASf , .

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopa rengia banketą 
gruodžio 12 d. "Laisvės” salėje.

Prašome kitas draugijas apie tą 
laiką savo pramogų nerengti.

Valdyba
(91-92)

1

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

✓ ,

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

\

Gaunami "Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 p.—-Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 17, 1964

Konferencija prieš 
fašizmo pavoją

Rinkimai praėjo ir Gold- 
waterizmui tapo suduųįasf 
skaudus smūgis, bet fašiz
mo, antisemitizmo, birčizmo 
ir kitokių reakcinių “izmų” 
pavojus pasilieka su mumis. 
Prieš jį reikia kovoti. Ir 
štai kadaise sudarytas Ko
mitetas prieš fašizmą ir 
antisemitizmą šaukia plačią 
konferenciją tai kovai iš
plėsti.

Konferencija įvyks gruo
džio 6 dieną. Vieta: Hotel 
Sheratan, kampas Broad
way ir 34th St., Manhatta- 
ne. Prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis iki 5 vai. popiet. Rei
kia, kad ši svarbi konferen
cija būtų sėkminga gera at
stovybe nuo liaudiškų or- 
ganiacijų. Būtinai reikia 
gerai pasirodyti ir lietu
viams. Visos Didžiojo New- 
jorko organizacijos ragina
mos išrinkti delegatus. De
legatų skaičius neribotas. 
Kiekvienas delegatas tuįrės 
pasimokėti $2 užsiregistra
vimui. Tas mokestis eis pa
dengimui konferencijos iš
laidų. Rep.

Moterą Įdubo mitingas
Trečiadienį, lapkričio 18 

d., įvyks Moterų Klubo su
sirinkimas, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje. Visos bū
kime.

Apart bėgamų reikalu 
turėsime programėlę — pri
siminsime didžios lietuvių 
liaudies poetės Salomėjos 
Nėries 60-ąsias gimimo me
tines, kurios sukanka lap
kričio 17 d.

Valdyba

Help Wanted—Male *

MEN. Immediate employment 
If you speak 2 or more languages 
we can - offer you' a lifetime em
ployment with leading electrical 
manufacturer. Opportunity for $95- 
$125 Week to start. Car necessary. 
Upper Bronx and Westchester 
residents apply until 7 PM at 667 
Main St., New Rochelle, N. Y.

(91-93)

PASIRANDAVOJA 4
5 apšildomi kambariai. Visada 

karštas vanduo ir visi kiti patogu

mai. Kreipkitės: Mrs. M. Sloks- 

nienė, 953 Madison St., Brooklyn, 

N. Y., 21. (91g4)
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