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KRISLAI
Viktorija Zmitraitė 
Mūsų LLD konferencija 
Abwms “pasitarnavo” 
PaJliūs ir demokratija 
DM King ir taika 
Jėga be autoriteto

— Rašo A. Bimba —

Penktadienio anksti rytą su
skamba telefonas. Atsiliepia 
Jonas Gasiūnas. Sako: šaukė 
Bronė Keršulienė. Pranešė 
liūdną žinią. Mirė jos mieloji 
sesutė Viktorija. Mirė staiga 
nuo širdies smūgio.

Sunku tikėti. Juk tiktai prieš 
porą dienų ji buvo mūsų LLD 
185 kuopos susirinkime. Pie
tavome kartu, džiaugėmės. Ji 
taip gražiai atrodė. Būtinai 
žadėjo penktadienio vakare 
būti Aido Choro praktikoje, o , 
šeštadieni vykti i Manhattaną Į 
ir dalyvauti “Teach-in Consti- i 
tution” susirinkime. i

. O dabar jos nebėra mūsų 
gy^yju tarpe! Tartum kas bū
ti)-' iš tavo širdies ką labai Į 
brangaus išplėšęs. . .

Senatorius Fulbright aštriai 
kritikavo Johnsono politiką

Kviečia į jubiliejinę A. Kosyginas atsako Nobelio
ALDLD konferenciją premijų laureatams

Nebeatsimenu; kada man 
pirmą kartą teko Viktoriją 
Zmitraitę susitikti —gal 1918, 
gal 1919 metais. Visi keliai 
tada vesdavo mus veikėjus, 
mus kalbėtojus Binghamtone- 
Johnson City pas mieluosius 
Zmitrus. Jų tos dvi dukrelės,
jaunos, gražios, grakščios, ma
lonios ir tokios veiklios, Bro
nė ir Viktorija, b u v o visos 
kolonijos, visos apylinkės, viso 
mūsų pažangaus judėjimo 
šviesios saulutės. Tave pasi
tiks, tave priims, tave pavai
šins, tave nuveš į salę. Ir taip 
per eilę metų.

O tai buvo mūsų judėjimui 
sunkūs, pavojingi laikai, dide
li^. reakcijos siautėjimo laikai. 
Bet visa Zmitrų šeima, jų tos 
jSūnos mergaitės nepabūgo, 
nepabėgo iš kovos lauko, vei
kė, kad mūsų spauda ir orga
nizacijos išsilaikytų ir gyvuo
tų. . .

Bet dabar Viktorijos nebė
ra mūsų gretose. Mirtis stai
ga ir žiauriai pasiėmė taurią 
lietuvaitę, veiklią, kovingą, be
baimę amerikietę, ištikimą mū
sų idėjoms iki paskutinės savo 
gyvenimo valandos.

Mano giliausia užuojauta 
jos sesutei Bronei ir jos gyve
nimo draugui Walteriui Ker- 
šuliui, pas kuriuos pastarai
siais pora metų Viktorija gy
veno.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos konferencija New Yorke 
spalio 9-10 dienomis bus lyg 
apvainikavimas draugijos ju
biliejaus, 50 metų gyvavimo ir 
Veiklos sukakties. Reikia, kad 

būtų sėkminga. Labai ragi
nami Draugijos veikėjai ir ei
liniai nariai, kuriems sąlygos 
leis, konferencijoje dalyvauti. 
Pasitarsime, pasika 1 b ė s i m e 
įvairiais mūsų plataus ir gra
žaus judėjimo reikalais.

Washingtonas. — Senato
rius J. W. Fulbright, JAV 
senatinio užsienio reika
lams komiteto pirmininkas, 
išstojo Senate su kalba, ašt
riai kritikuojančia prezi
dento politiką Dominikonų 
respublikoje ir bendrai Lo
tynų Amerikoje.

Fulbrigt paša k ė, kad 
JAV ginkluota intervencija 
į Dominikonų Respubliką 
nebuvo reikalinga, kad ji 
padarė mūsų kraštui dau
giau žalos, negu naudos.

Senatorius, aišku, dau
giau kaltino tuos, “kurie' 
prezidentui patarė”, o ne 
patį prezidentą. Fulbright 
nurodo, kad pasakos, būk 
Dominikonų Respub 1 i k ą 
siekiasi užgrobti komunis
tai, todėl reikėję siųsti JAV 
ginkluotus dalinius, neturi 
pagrindo. Tiesa, sako sena
torius, komunistai gal ir 
dalyvavo sukilime, bet tai 
natūralus dalykas—jie da
lyvauja kiekvien ame vi
suomeniniame sąjūdyje.

Tokie žygia i, kokius 
Johnsono valdžia padarė 
Dominiko n ų respublikoje, 
kliudys ryškesniam JAV 
politikos kursui kitose Lo
tynų Amerikos šalyse, kur 
ateityje socialė revoliucija 
bus neišvengiama.

Fulbrighto kai b a buvo 
išspausdinta “Congressio
nal Records” leidinyje.

Washingtonas. — Vienas 
prezidento sekretorių, Bill 
D. Moyers, pasakė: “Aš 
kalbėjausi su eile vyriausy
bės pareigūnų, kurie nesu
tinką su senatoriaus Ful
brighto išvedžiojimais.”

Bet Fulbrighto kalba, sa
koma, labai suįdomino Lo
tynų Amerikos žmones.

Palo Alto, Cal. — Čia mi
rė Dr. Richard Foster 
Jones, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Tai ilge metis 
Stanfordo universiteto dės
tytojas. Mirė plaučių vėžio 
liga.

Rugsėjo 18 dieną įvyko Lietuvių Literatūros Draugi
jos CPK posėdis, kuriame, be kitų reikalų, buvo aptar
tas Jubiliejinės Konferencijos šaukimas.

Kaip žinia, šį rudenį sukanka lygiai 50 metų, kai 
ALDLD buvo pradėta organizuoti. Todėl spalio 9 ir 10 
dd. šaukiama Jubiliejinė konferencija —“Laisvės” salėje, 
Ozonę Parke, N. Y.

Konferencijos tikslas: visapusiškai apsvarstyti da
bartinę organizacijos būklę ir nustatyti tvirtas gaires 
ateities veiklai.

Spėjama, kad šiomis dienomis bus išėjusi iš spaudos 
ir d-ro A. Petrikos ALDLD istorija, svarbi knyga. Su
važiavusieji ją gaus.

šeštadienį, spalio 9 d., bus dvi sesijos—pirmoji pra
sidės 10 vai. ryto.

Sekmadienį, spalio 10 d., bus viena — rytinė sesija, o 
po to vyks pietūs-banketas su koncertine programa.

CPK tikisi, kad į konferenciją suvyks nemaža mūsų 
organizacijos veikėjų — ypatingai^ Naujosios Anglijos, 
iš New Jersey valstijos, iš rytinės Pennsylvanijos ir, ži
noma, daugiausia iš Niujorko. Laukiama veikėjų ir iš 
kitų valstijų — iš Illinois, Michigan, ir kt.

! CPK tikisi, kad apskritys ir kuopos finansiškai pa
dės veikėjams-darbuotojams atvykti į jubiliejinę konfe
renciją.

"Gesinti konfliktą!" 
sako Tarybą Sąjunga

Didesnės sueigos, platesni 
pasitarimai, pasikeitimai min
timis ir nuomonėmis yra labai 
reikalingi.

Draugijos kuopos turėtų ne
pamiršti atsiųsti bei atvežti 
konferencijai pasveikinimų stt^ 
parama literatūros leidimo 
fondui. Yra kuopų su nema
žais iždais. Jos gali labai gra
žiai paremti centro veiklą.

Vėžio liga smarkiai 
plinta pasaulyje

Ženeva. — Tarptautinės 
sveikatos apsaugos organi
zacijos duomenimis, “grės
mingai auga” vėžio ligų 
sukeltų mirties atvejų skai
čius.

Nuo 1.952 iki 1962 metų, 
nurodoma, be kita ko, pra
nešime, mirtingumas nuo 
vėžio Europos šalyse padi
dėjo du kartus. Jungtinėse 
Valstijose jis išaugo 60 pro
centų, Kanadoje — 55 pro
centais. Statistika rodo, 
kad daugumoje šalių nuo 
vėžio ligų, kurių priežastis, 
kaip mano pranešimo auto
riai, yra rūkymas, miršta 
žymiai daugiau vyrų, negu 
moterų, be to, daugiausia 
nuo 65 iki 75 metų amžiaus.

Didžiausias mirtingumas 
1962 metais buvo Vakarų 
Berlyne, kur iš kiekvieno 
milijono gyventojų 556 mi
rė nuo vėžio, Škotijoje — 
553 žmonės, Anglijoje ir 
Velse — 510 ir Austrijoje— 
411 žmonių.

Jungti n ė s e Valstijose, 
kur 1953 metais iš kiekvie
no milijono gyventojų 148 
mirė vėžio ligomis, 1963 me
tais šis skaičius išaugo iki 
231. ? .

Stoughton, Mass.
Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 

čia, ligoninėje, mirė Ella 
Norkienė, “Laisvės” Skaity-

Plačiai negarsinama, bet pla
čiai yra žinoma, kad Indija ir 
Pakistanas kariauja Jungtinių 
Valstijų ginklais. Pirmutinis 
jhpvo apginkluotas Pakistanas, 
v pastaraisiais keleriais me
tais, kai Pakistanas pradėjo 
“šiauštis” prieš mūsų ameriko-

(Pabaiga 6-tame)

toj a. Pašarvota Cutter Fu
neral Home, 39 Grove St., 
Stoughtone. Bus palaidota 
ketvirtadienį, rugsėjo 23 d., 
10 vai. ryto, Melrose kapi
nėse, Brocktone.

Smulkiau apie velionę ir 
laidotuves bus parašyta vė
liau.

(Žinią apie draugės Nor
kienės mirtį telefonu prane
šė Geo» Shimaitis,)

Solistas V. Noreika 
iškeliavo į Milaną

Vilnius. — Prieš kurį lai
ką Italijoje, garsiajame Mi
lano operos teatre La Ska
la ketvertą mėnesių viešėjo 
LTSR Valstybinio akade
minio operos ir baleto teat
ro solistas, respublikos nu
sipelnęs artistas Virgilijus 
Noreika. Jis italų kalba čia 
paruošė dvi partijas: Her
cogo — Dž. Verdžio opero
je “Rigoletas” ir Rudolfo
— Dž. Puči n i o operoje 

“Bohema”, su kuriomis su
pažindino respublikos klau
sytojus.

Prasidedant naujajam te
atriniam sezonui La Skalo
je, Virgilijus Noreika drau
ge su jaunųjų tarybinių 
dainininkų grupe vėl išvyko 
į Milaną. Tarybų Lietuvos 
dainininkas La Skaloje bus 
šešetą mėnesių.

Lietuvos mažąją darbai 
į parodą JAV

Vilnius. — Į Maskvą iš
keliavo apie septyniasde
šimt mūsų respublikos ma
žųjų dailininkų darbų. Iš 
Tarybų šalies sostinės jų 
laukia kelionė už Atlanto, į 
JAV, kur šį mėnesį atsida
rys tarptautinė vaikų dai
lės darbų paroda “Vaikų 
menas”.

Tarybinei ekspozici j a i 
Šioje parodoje atstovaus ir 
mūsų respublikos mažųjų 
dalininkų grafikos bei ta
pybos darbai,

Parodos lankytojai turės 
progos susipažinti ir su-ele- 
mentoriais bei grožinės lite
ratūros knygomis vaikams, 
išleistomis Tarybų Lietuvo
je

Elta

Maskva. — Tarybų Są- 
ijungos žinių agentūra 
'TASS, kuri reiškia pačios 
I Tarybų Sąjungos nuomo
nę, dėl Indijos - Pakistano 
karo išleido pareiškimą, 
kurio ištraukas paduoda
me:

Gaunami pranešimai ro
do, kad ginkluotas Indijos 
ir Pakistano konfliktas ple
čiasi. Karo veiksmai, kurie 
prasidėjo Kašmire, apima 
naujus rajonus. Į karo ope
racijas abi šalys įveda vis 
daugiau kariuomenės. In
tensyvėja aviacijos a n t- 
skrydžiai, ir, be to, jie vyk
domi ne tik prieš vietoves, 
esančias karo veiksmų zo
nose, bet ir prieš miestus, 
esančius abiejų valstybių 
teritorijos gilumoje, taip 
pat prieš jų sostines. Į už
nugarius siunčiami oro de
santai. Operacijose pradėjo 
dalyvauti ir karo laivyno 
pajėgos.

Plečiami Indijos ir Paki
stano karo veiksmai, greta 
tebevystančios Ameri k o s 
imperializmo agr e. s i .j o s 
Vietname, dar labiau padi
dins grėsmę taikai Pietų ir 
Pietryčių Azijoje, gręsmę 
visuotinei taikai. Todėl su
prantama, kad daugelio 
valstybių, esančių ne tik ar
ti konflikto rajono, bet ir 
kituose žemynuose, vyriau
sybės jaučia pagrįstą neri
mą ir ragina abi šalis nedel-į 
siant nutraukti ginkluotą 
susirėmimą ir sureguliuoti 
konfliktą taikiomis priemo
nėmis. Šia linkme deda sa
vo pastangas, sutinkam a i 
su Saugumo Tarybos nuta- 
r i m u, ir SNO genera
linis sekretorius. Vis atkak
liau reikalaujama greičiau 
imtis priemonių, kad būtų 
galima nutraukti kraujo 
liejimą, užgesinti karo židi
nį šiame Azijos rajone, at
kurti taiką, kuri tokia rei

kalinga kuriamajam Indi
jos ir Pakistano tautų dar
bui.

Pavojus didelis
Tačiau atsiranda ir tokių 

jėgų, kurios stengiasi gauti 
naudos iš Indijos ir Pakis
tano santykių pablogėjimo. 
Savo kurstomais pareiški
mais jos skatina toliau stip
rinti karinį konfliktą. Ta
čiau toks įvykių posūkis 
gali tik pabloginti padėtį, ir 
dabartiniai įvykiai dėl jo 
gali virsti dar didesnio 
masto gaisru. Jeigu bus 
veikiama ta kryptimi, tai į 
konfliktą gali atsidurti 
įtrauktos viena po kitos 
daug valstybių. Tai — pa
vojinga perspektyva. Ji gali 
sukelti, kaip patvirtina is
torijos patyrimas, sunkiau
sių padarinių, ir, be to, ne 
tik tautoms, tame rajone, 
kur konfliktas prasidėjo, 
bet ir toli už jo ribų.”

TASS-as įgaliotas pa- 
pareikšti, kad Tarybų Są
jungos vyriausybė, rimtai 
susirūpinusi įvykių raida, 
vėl ragina Indijos ir Pakis
tano vyriausybes veikti iš
mintingai ir imtis priemo
nių, kurios tučtuojau nu- 
traukų karo veiksmus. Nie
kas neneigs, kad, kai lieja
si kraujas, griaunami mies
tai ir kaimai, didinamas ka
rinis svaigulys, tai sunkiau 
ieškoti, kuriuo būdu protin
gai išspręsti esamas abiejų 
valstybių savitarpio proble
mas. Plečiantis konfliktui, 
neišvengiamai kyla naujų 
problemų, kurios gali būti 
dar sunkiau išsprendžia
mos.

Nutraukt karo veiksmus
Tarybų Sąjungos vyriau

sybė laukia, kad Indijos ir 
Pakistano vyriausybės, va
dovaudamasi taikos intere
sais, po to, kai jos nedels-

(Tąsa 5-ame pusi.)

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras gavo laiš
ką iš amerikinio mokslinin
ko d-ro Linus Paulingo ir 
eilės kitų Nobelio premijų 
laureatų. Laiške mokslinin
kai siūlo, kad Tarybų Są
junga dėtų pastangas karui 
Vietname sulaikyti.

Tarybų Sąjungos minist
rų tarybos pirminin kas 
(premjeras) A. Kosyginas 
pasiuntė d-rui Paulingui at
sakymą, kuris skamba:

“Gavau Jūsų laišką ir 
prie jo pridėtą Nobelio tai
kos premijos laureatų gru
pės kreipimąsi ryšium su 
konfliktu Vietname.

Pavojingas įvykių vysty
masis Pietryčių Azijoje tik
rai kelia didelį susirūpini-, 
mą, ir mums suprantami 
motyvai, paskatinę kreipi
mosi autorius paraginti, 
kad būtų padarytas galas

resijos auką. Norint likvi
duoti blogį, reikia pašalinti 
priežastis, kurios jį sukėlė. 
O dabartinio konflikto es
mė — ir tai aišku visam pa
sauliui — yra ta, kad Jung
tinės Amerikos Valstijos 
vykdo atvirą agresiją prieš 
nedidelę šalį — Vietnamą, 
kurio liaudis gina savo 
laisvę ir nepriklausomybę, 
šventą teisę pačiai lemti sa
vo likimą.

Mūsų įsitikinimu, akty
viems Vietnamo konflikto 
taikaus sureguliavimo šali
ninkų veiksmams esama ge
ro, teisingo pagrindo. Tai
ka Vietname gali būti už
tikrinta tiktai tuo atveju, 
jeigu bus griežtai vykdomi 
Ženevos susitarimai Viet
namo kl a u s i m u, jeigu 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos tuojau pat liausis bar-
bariš k a i bombardavusios
Vietnamo Demokratinėsnežmoniškam karui Vietna

me. Tačiau būtų klaidinga Respublikos teritoriją ir 
ir visiškai neteisinga vieno-nebesikiš į Pietų Vietnamo 
dai vertinti agresorių ir ag-vidaus reikalus.”

i ■ : • • t f • . . * . i .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Niujorkas.— Nuo praėju

sio ketvirtadienio Niujorko 
mieste neišeina septyni ang
liški dienraščiai dėl streiko, 
kurį paskelbė laikraštininkų 
gildija — reporteriai ir ki
ti “baltakalniėriai.” Išeidi- 
nėja tik vakarinis “New 
York Post.”

Bonna. — Praėjusį sek
madienį Vakarų Vokietijoje 
įvyko parlamento rinkimai, 
kuriuos laimėjo Krikščionių 
demokratų partija.

United Nations, N. Y. — 
Rugsėjo 21 d. atsidaro Jung
tinių Tautų Organi a c i j o s 
asamblėjos metinė sesija. 
Dalyvaus nemaža diploma
tų. Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras A. 
Gromyko taipgi atvyko.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pasiuntė Indijai ir 
Pakistanui griežtą reikala
vimą, kad baigtų karą.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos premjeras A. Kosyginas 
ragina Indijos ir Pakistano 
vadovus atvykti į Tarybų 
Sąjungos teritoriją tartis 
dėl mūšių baigimo; TSRS 
vyriausybės atstovai žada 
pasitarimuose tarpininkaut.

Pekinas.—Kinijos valdžia 
įteikė Indijai ultimatumą, 
reikalaudama, kad Indija 
ištrauktų iš Sikkimo, kurį 
Indija skaito savo “protek- 
toriatu,” militarines bazes. 
Jei to nepadarys iki trečia
dienio, tai Kinija gali pra
dėti “mi 1 i t a r i n i u s veiks
mus,” nes Sikkimą Kinija 
skaito jai priklausoma že
me.

Iš New Delhi, Indijos sos
tinės, pranešama, kad mū
šiai tarp Indijos ir Pakista
no ginkluotų jėgų vyksta; 
abi pusės skelbia “laimėji
mus.” Karas, kaip žinia, 
vyksta dėl Kašmiro.

J. Cirankevičiaus 
pareiškimas

Paryžius. — Po susitiki
mo su prezidentu de Goliu 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos ministrų tarybos pirmi
ninkas J. Cirankevičius pa
reiškė žurnalistams, kad, 
jeigu būtų galutinai sure
guliuotas vakarinių Lenki
jos sienų klausimas, tat pa
dėtų mažinti tarptautinį 
įtempimą ir stiprinti tarp
tautinį saugumą.
“Mūsų siena buvo nustaty

ta Postdame, ji buvo nusta
tyta pagal sutartį su Vokie
tijos Demokratine Respub
lika, ją saugo mūsų susita
rimas su Tarybų Sąjunga, 
ją pripažino Prancūzija.”

J. Cirankevičius pažymė
jo, kad pokalbio metu jis 
padėkojo preziden t u i de 
Goliui už Prancūzijos pozi
ciją vakarinių Lenkijos sie
nų klausimu. £

Vilnius. —- Rugsėjo 15 ir 
16 dd. įvyko Lietuvos pro
fesinių sąjungų (unijų) Aš
tuntasis eilinis suvažiavi
mas. Jo sesijos vyko di
džiuosiuose Profsąjun g ų 
rūmuose.

Paryžius. — Prancūzijos 
katalikų-respublikonų par
tija reikalauja, kad buvęs 
Prancūzijos premjeras An
toine Pinay • šiais metais 
(gruodžio mėnesį) kandi
datuotų šalies prezidento 
vietai.
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Sen. Fulbright ir užsienio politika
SENATORIUS J. W. Fulbright yra įtakingas as

muo. Jis yra Senato Užsieniniais Santykiais Komiteto 
pirmininkas. Jau seniai žinoma, kad jis nėra pasitenki
nęs prezidento Johnsono ir visos vyriausybės nustatyto
mis užsieninės politikos gairėmis. Bet iki šiol jis “diplo
matiškai” atvirai tos politikos nepasmerkė.

Taigi, kai rugsėjo 14 d. jis Senate ilgoje kalboje pa
smerkė Jungtinių Valstijų militarinę intervenciją Domi
nikos Respublikoje, daugelis buvo pusėtinai nustebinti. 
Jie to nelaukė ir nesitikėjo. Veikiausia tokiu atviru Se
natoriaus išstojimu buvo pritrenktas ir prezidentas.

Tiesa, sen. Fulbright lyg ir pateisina prezidentą, sa
kydamas, kad jis buvo apgautas arba suvedžiotas klai
dingomis, gąsdinančiomis informacijomis apie įvykius, ir 
tuo pasiremdamas įsakė intervenciją, bet tai nė per nago 
juodumą nesumažina prezidento atsakomybės už tą žygį. 
Aišku, kad tarp tų dviejų vyrų ir pareigūnų santykiai la
bai paaštrės.

Kodėl senatorius matė reikalą dabar viešai inter
venciją Dominikoje pasmerkti? Kodėl nelaukė, kai ten 
visi reikalai bus “baigti”? Juk reikia žinoti, kad Domini
ka vis dar tebėra Amerikos militarinių jėgų praktiškai 
okupuota. Ta taip vadinama Amerikos Valstybių Organi
zacija (O.A.S.), kuri neva perėmė viską į savo rankas, 
yra tiktai figos lapas pridengimui intervencijos nuogy
bės.

Mums čia senatoriaus sumetimai, kuriais jis vado
vaudamasis viešai intervenciją pasmerkė, nesvarbu. Jį 
tiktai tenka pasveikinti už drąsą ir pakėlimą balso prieš 
tą nelemtą prezidento Johnsono politiką.

Nėra jokia paslaptis, kad ir daugiau senatorių bei 
kongresmanų yra nepasitenkinę militarinėmis interven
cijomis Dominikoje ir Vietname. Gal dabar jie bus sen. 
Fulbright pasisakymu padrąsinti irgi viešai prabilti ir 
pasmerkti tas intervenedįąs. .

Norvegijos “socializmas”
BEVEIK be pertraukos per apie 30 metų Norvegiją 

valdė Darbo Partija ir praktikavo “socializmą”. Dabar 
ji rinkimus pralaimėjo ir vyriausybę sudarys keturių 
buržuazinių partijų koalicija. Tai, žinoma, didelis kon- 
sęrvatyviškų šalies jėgų laimėjimas. Darbiečiai labai nu
siminę.

Kol kas darbiečių pralaimėjimo priežastys nėra aiš
kios. Matyt, dauguma Norvegijos žmonių yra nusivylę 
darbiečių “socializmu” ir nori išbandyti naujus kelius. 
Matyt, Norvegijos darbo žmonės, per trisdešimt metų 
maitinami savo vadų pažadais parodyti, kaip galima 
vien tik reformomis įsikurti “demokratinį socializmą”, 
irgi pavargo belaukdami to naujo, šviesaus rytojaus.

Per 30 metų valdžioje, o nė vieno rimto žingsnio lin
kui socializmo! Reikia žinoti, kad Norvegijoje šiandien 
pilnutinai tebeklesti kapitalizmas, žmogaus žmogum iš
naudojimo sistema. Per savo ilgametį viešpatavimą jie 
nė nesistengė jo pamatus pajudinti.

Užsieninėje politikoje Norvegijos darbiečiai laikė 
Norvegiją ištikima NATO nare. Tas irgi, aišku, nepakė
lė jų prestižo ir pagilino jais nusivylimą.

Antr., rugsėjo (Sept.) 21, 1965LAISVE

Škotijos lietuviai sveikina Dainų šventės dalyvius Vingio parke Vilniuje

PAMINKLAS BAISIŲJŲ 
PIKTADARYBIŲ 
AUKOMS

Vilniaus “Tiesoje” pasiro
dė tokia korespondencija iš 
Rokiškio miestelio:

ždanovo vardo kolūkio na
riai gerai prisimena 1941 me
tų rugpjūčio 25 dieną. Anta- 
nošę, Obelius, aplinkinius kai
mus tada sukrėtė žmonių 
klyksmas ir negailestingi šū
viai. Tą dieną vokiški fašistai 
ir buržuaziniai nacionalistai 
čia sušaudė 1,160 žmonių, jų 
tarpe: 112 vyrų, 627 moteris ir 
421 vaiką.

Kiekvieną pavasarį apylin
kės žmonės eina sutvarkyti 
kapinių, pasodinti gėles. Šie
met, švęsdami Tarybų Lietuvos 
25-tąsias metines, ždanoviečiai 
nutarė fašizmo teroro aukoms 
atminti pastatyti paminklą.

Praėjusį sekmadienį prie šio 
paminklo susirinko Žda novo 
vardo kolūkio nariai, Obelių 
miesto gyventojai, moksleiviai, 
sušaudytųjų gi m i n ė s ir arti
mieji, iškilmingą mitingą, skir
tą pagerbti fašizmo aukų at
minimą, atidarė Obelių miesto 
vykdomojo komiteto pirminin
kė M. Malachova. Rūsčiais žo
džiais pasmerkė hitlerines pik
tadarybes, ragino žmones ko
voti, kad ateityje panašios bai
senybės nepasikartotų, ždano
vo vardo kolūkio pirmininkas 
L. Bagdonas, partijos rajono 
komiteto sekretorius S. Bolda-« 
rovas, svečiai iš Vilniaus M. 
Amdūras-Žukauskas, L. Ger- 
šiūnas.

Pasibaigus mitingui, prie pa
minklo, ant sušaudytųjų kapų 
buvo padėti vainikai, gėlės.

AR JIE PAGALVOJA?
I

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugs. 7) rašo: “Šiau
lių gyventojų skaičius pa
dvigubėjo pokario metais. 
Miestas išsiplėtė, tačiau ne
galima džiaugtis net ir pa
starojo meto statybomis.” 
Ir paduoda Šiaulių miesto 
valstybinės kontrolės in
spektoriaus A. Urbono kri
tiškas pastabas dėl tam tik
rų netikslumų.

Žinoma, gerai, kad staty
boje netikslumai keliami ir 
kritikuojami. Juk tik taip 
tegalima negalavimus paša
linti.

Vadinasi, ir juos reikia pa
statyti !

Argi šiandien doras ir 
protingas žmogus, žiūrėda
mas į tą Chicagą, ne tik 
prikeltą iš karo griuvėsių, 
bet dar dvigubai didesnę, 
nesakytų: “Valio, čikagie- 
čiai! Jūs atlikote milžiniš
ką darbą, jūs parodėte tik
ruosius stebuklus!”

Betgi, žinoma, “Draugo” 
redaktoriai ir bendradar
biai iš šiauliškių pastangų 
ir laimėjimų tik pasišaipo. 
Tai negražu, tai nedora!'

JŪS, BROLIAI, 
JAU ESATE ŠIAUDINIAI 
KATALIKAI!

Kanados klerikalų “Tėviš
kės Žiburiuose” (rugs. 9 d.) 
randame tokius apdūmoji
mus ir nusiskundimus:

Lietuvis katalikas, nesant la
bai didelio reikalo, šventomis 
dienomis nedirbo. Kas tik ga
lėjo, sekmadieniais ir šventa
dieniais vykdavo į bažnyčią. 
Likę namuose pamaldų metu 
melsdavosi. Vienuoliktą-dvylik- 
tą valandą viešp a t a u d a v o 
šventa tyla. Niekas tuo metu 
nevaikščiojo, nekalbėjo, nedai
navo, nei į svečius ėjo. Ir šian
dien dar sakoma: “Ramu, kaip 
per sumą.” .

Mūsų tėvai, seneliai žinojo, 
kad sekmadienis yra skirtas 
Dievo garbei ir žmonių poil
siui, susikaupimui. Jie ir pra
leisdavo tą dieną tinkamai, 
kaip dera krikŠčioninjs.

Deja, mūsų laikais sekma
dieniai ir šventadieniai nusto
jo pirmykštės prasmės. Dau
geliui jie nebėra maldos, poil
sio ir sus i k a u p i m o dienos, 
šventadieniais dirbama be di
delio reikalo.! jau bėkalbė- 
ti apie lengVeŠnius darbus, 
kaip automobilio valymas, na
mų dažymas, daržų ir sodelių 
tvarkymas, atliekami ir sun
kūs darbai, i

i

nėję Vilniuje. Užsienio kny
gos parduotuvėje ta proga 
atidaryta lenkų knygos paro
da. Parduotuvės stenduose ir 
lentynose eksponuo j a m o s ir 
čia pat parduodamos įvairių 
mokslo ir meno sričių knygos, 
kurias parodos organizatoriai 
prisiuntė iš Varšuvos. Bičiulių 
lenkų knygos ir šį kartą neap
vylė. Ypač gero lankytojų 
įvertinimo susilaukia dailės 
kūrinių leidiniai, knygos vai
kams. Lankytojai geru žodžiu 
mini parodoje gausiai ekspo
nuotus reklaminio pobūdžio 
leidinius: įvairius katalogus, 
bukletus arba tiesiog atskirus 
reklaminius lapelius, paruoštus 
išradingai ir su geru skoniu. 
Čia mūsų respublikos knygų 
prekybos darbuotojams tikrai 
yra ko pasimokyti.

Lenkų knygos dekada Vil
niuje — reikšmingas, šventiš
kas dviejų kaimyninių tautų 
kultūrinės draugystės faktas.

TARYBŲ LIETUVA 
GARBINGOJE KOVOJE!

Vilniaus dienraštis “Tie
sa” (rusgėjo 8 d.) vedama
jame “Pasaulinis standar
tas” su pasididžiavimu kal
ba apie Tarybų Lietuvos 
pramonės laimėjimus. Pa
sirodo, kad mūsų .senoji 
gimtinė kovoja už pačius 
aukščiaušius standartus su
klestėjusioje pramonėje, 
stoja į lenktynes pasaulinė
je rinkoje.

“Tiesa” sako:
Nebe naujiena, kad Tarybų 

Lietuva vadinama pramoniniu, 
staklių gamybos kraštu. Nie
ko nestebina šiandien, kad 
mūsų gaminiai žinomi dauge
lyje pasaulio šalių, žymiai 
sunkesnį, kokybinį šuolį dabar 
daro respublikos pr a m o n ė s 
darbuotoj ai .—r siekia, kad jų 
gaminiai pįlygtų -goriausiems 
pasaulinėje arenoje. Ir gali
me jau pasidžiaugti kai ku
riais pasiekimaiš. Vilniečių 

[sukurtas ir pagamintas labai

J. Rainis ir Lietuva

Misija be didelės reklamos
ŠIOMIS dienomis Prancūzijoje lankėsi Lenkijos 

premjeras Josef Cyrankiewicz ir dabar paskelbė bendrą 
sn Prancūzijos prezidentu De Gauliu komunikatą. Aiš
ku, kad premjero viešnagės tikslas buvo sustiprinti Len- 

t kijos santykius su Prancūzija. Kaip jam ta misija pavy
ko, Sunku pasakyti.

Mūsų šalies komercinė spauda sako, kad jo misija 
buvusi nustatyti Prancūziją prieš Jungtines Amerikos 
Valstijas, ir kad tos jo “pastangos” buvusios veltui. 
De Gaulis griežtai atsisakęs jo tuos “troškimus” paten
kinti. Cyrankiewicz sugrįžęs namo nieko nepešęs.

Tegu jau ir taip būna, žinoma, labai abejotina, kad 
Lenkijos premjeras būtų turėjęs tokias ambicijas. Svar
bu, kad premjeras ir prezidentas pasisakė prieš karą 

. Vietname ir už atsteigimą toje pasaulio dalyje taikos.

Kaltas ir tas, kuris “tyrinėja”
Maskva. — Tarybų Są- 

- junga paskelbė, kad Erwin 
' Ernest Shuele, kuris Vaka

rų Vokietijoje “tyrinėja na
cius karo kriminalistus”, 
pats yra toks: jis praėjusio 
•karo metu žudė tarybinius

piliečius Leningrado - Nov
gorodo fronte.

Tuo reikalu Tarybų Są
junga pasiuntė notą Vaka
rų Vokietijos ambasadai 
Maskvoje.

Rugsėjo 11 d. latvių tau-.tinys, kad jam dažnai užei
ta, o kartu su ja visos bro-jna noras išvykti į Maskvą, 
liškos tautos ir poezijos mė- j kur gyveno ir dirbo dauge- 
gėjai visame pasauly, šventė lis jo idėjos draugų, 
didžiojo poeto Janio Rainio 
gimimo 100 metų sukaktu- rugsėjo mėnesį.
ves. Jis buvo ne tik didis!nesulaukė fašistinio per- 
poetas, daugybės poezijos 
rinkinių ir dramatinių vei
kalų autorius, bet ir akty^ 
vus kovotojas už liaudies, 
už darbo žmonių teises.

J. Rainis dar pereito šimte 
mečio pabaigoje pradėjo re
voliucinį veikimą ir nekartą 
buvo caro policijos perse
kiojamas bei tremiamas. ,0 
po 1905 metų revoliucijos, 
kurioje jis buvo aktyviu ko
vos šaukliu ir dalyviu, J. 
Rainis turėjo emigruoti į 
užsienį — Šveicariją,. Iš teh 
savo kūriniais jis kėlė revo
liucinę savo tautos dvasią, 
ragino į kovą už soči'alįzmą, 
būdamas vienas žymiausių 
latvių socialdėmok t a t i j o s • • 44- — 4 H J 1 D > ♦ • i . : , iveikėjų; * " • *

Grįžęs į Latviją 1920 m., 
J. Rainis puoselėjo iliuzijas 
dėl buržuazinės demokrati
jos ir galimybių kovoti už 
socializmą buržuazinio par
lamentarizmo sąlygose. Jis 
buvo renkamas į buržuazi-

J. Rainis mirė 1929 metų 
Todėl jis

versmo Latvijoje 193 4 m., 
kada buvo palaidotos pas
kutinės demokratijos ir par
lamentarizmo iliuzijos.

J. Rainis (tikroji jo pa
vardė — Pliekšans) turėjo 
daug bendra su Lietuva. Jo 
motina buvo lietuviškos ku
rnės, o gimė jis Jasmuižoįe, 
Ilukstės apskrityje, visai ar
ti Lietuvos sienos. Čia Rai
niui tekdavo girdėti ne tik 
latvių, bet ir lietuvių, bal
tarusių, lenkų kalbas ir dai
nas, kas buvo akstinu jo 
internaciona 1 i n e i pasaulė
žiūrai, kuri netrukdė būti ir 
ryškiausiu latvių tautos 
dvasios reiškėju, nacionali
nės’reikšmės poetu. Bestu- 
deiitaudhttihš Peterburge“ J. 
Rainis, žinomojo lituaniste 

i profesoriaus E. Volterio pa
tariamas, išvertė fragmen
tus iš Donelaičio “Metų” po
emos. Išėjęs teisės mokslus, 
J. Rainis atvyko į Vilnių, 
kur 1889-1891 metais dirbo

kūs darbai, kaip vasarnamiui .
statymas, medžių kirtimas, didelio tikslumo apvalaus šh- 
įvairūs žemės darbai ir. t. t. favi“° „ jve^
Pyška, poška kirviai, ūžia 
pjūklai, griūva medžiai, žvie
gia tekinama geležis. Taip 
uoliai “darbuojasi” lietuvis 
katalikas, begaudydamas pa
togumus ir dolerį, paversda
mas sekmadienį darbo diena. 
Taip jis pavagia iš Viešpaties 
septintąją dieną— sekmadienį, 
aplei s d amas pamaldas, ne- 

— - )

i nepaskaitydamas rim t e s n ė s 
knygos. Dievui gi labai leng
va jį baudžiant atimti iš jo ne 
tik septintąją, bet ii* visas ki
tas savaitės dienas. Ar maža

Bet mes norime atkreipti j gaudamas reikalingo poilsio, 
x nfinoc! ko irvci cilYifla r o q m o q

dėmesį į pirmutinį “Drau
go” sakinį, būtent, kad Šiau
lių miesto gyventojų skai
čius per pastaruosius 20 me-
tu padvigubėjo. Ar “Drau- besišypsodami ne

A o u | Ir oi za Ir i r\ m in hnf iv
go” straipsnio autorius ir; 
redaktoriai pagalvoja, ką 
tai reiškia, ką tai pasako, su

no specialistai Paryžiaus, To
kijo parodose. Vilniuje gami
nami elektrinio suvirinimo ag
regatai daugeliu atžvilgių pra
lenkia tokius pat pagarsėjusių 
Vakarų Vokietijos, Švedijos 
firmų gaminius.

Tai rodo, kad mūsų pramo
nė, remdamasi tarybinio moks
lo pasiekimais, sukaupė pa
kankamai jėgų ir patyrimo, 
kad sėkmingai išspręstų dide
lės svarbos uždavinį — pa
siekti, kad jos svarbesnieji 
dirbiniai atitiktų geriausių pa
saulinių stndartų reikalavimus. 
Šį uždavinį įgalina įvykdyti iš
augusi pramoninė galia, moks
linė-technine pažanga, nenu
trūkstamas kultūrinio - techni
nio darbininkų klasės lygio 
augimas.

Šiandieninis lenktyniavimas 
už lygiavimąsi į pasaulinius 
standartus — tai tęsinys to, 
kas jau padaryta, šis naujas 
masinis judėjimas išsiskiria 
įsipareigojimų rimtumu, tuo, 
kad jie paremti gerai apgal
votais, tiksliai apskaičiuotais 
ištisų kolektyvų veiksmų pla
nais. 42 Tarybų Lietuvos ma
šinų, prietaisų ir staklių ga
mybos įmonės , įgy v e n d i n a 
priemonių kompleksus, kad 
jų gaminiai atitiktų pasauli
nių standartų lygio reikalavi
mus.

Vedamasis baigiasi:
Puiki kokybė — laiko rei

kalavimas. Dabar patriotinis 
šūkis “Ką darai—daryk ge
riausiai” įgavo dar konkretes
nę kryptį — pasiekti geriau
sių pasaulinių standartų, Ry
šium su tuo ir kolektyvų įsi
pareigojimai kaip niekada re
miasi kruopščiai paruoštais,' 
tiksliais inžinieriniais - ekono
miniais apskaičiavimais. Svar
biausia dabar—partinių, prof
sąjunginių, ūkinių vadovų or
ganizatorinis darbas, atkakli, 
sisteminga kova už šių įsipar
eigojimų įgyvendinimą, kad 
nepraeitų veltui nė viena die
na, sprendžiant šį milžinišką 
uždavinį.

M. Latvijos seimus ir nei j“*. 0 PjAm
kėlėt, menesi, tavo Švieti- 1897 m., bet netrukus buvo 

areštuotas ir ištremtas.
Vėlesniais laikais, 1922 

m., būdamas Latvijos Dra-

mo ministru socialdemokra
tų vadovaujamoje vyriausy
bėje. Tačiau jam teko skau
džių nusivylimų, viena po 
kitos žlugo jo iliuzijos ir mos teatro direktoriumi, J. 
vis aiškiau darėsi, kad”re- Rainis suruošė Žemkalnio 
akcinė buržuazija nesibodi “Blindos” pastatymą tame 
jokių priemonių savo pozici
joms išlaikyti ir darbo žmo
nių teisėms užgniaužti.

Fašistinis perversmas Lie
tuvoje giliai sukrėtė J. Rai
nį, nes jis parodė buržuazi
jos tikrąjį veidą bei vadi
namų “kairiųjų” nuolaidžia
vimo politikos bankrotą. Už 
revoliucinių sočia 1 i s t i n i ų 
idėjų skelbimą įvairūs juo
dašimčiai ir buržuaziniai 
pašlemėkai nekartą įžeidi
nėdavo didįjį poetą ir lais
vės kovo toj ą r e a k ei n ė j e 
spaudoje,į o. kartais ir vie
šuose susirinkimuose.

Vieną kartą J. Rainiui te
ko nuvykti į Tarybų Sąjun
gą, dalyvauti mokslininkų 
ir rašytojų susitikimuose, 
pamatyti socialistinės šalies 
gyvenimą.

Sugrįžęs iš tos kelionės, J. 
Rainis kalbėjo apie gilų 
įspūdį, kokį jam padarė ša
lis, kurioje šeimininku yra 
laisvas darbo žmogus. Vis 
labiau nusivildamas buržu
azinėmis sąlygomis ir prisi
taikėliška . politika, kurią 
varė 'Socialdemokratai - men
ševikai, išnaudoję jo, kaip po
puliaraus poeto ir kovoto
jo vardą, J; Rainis išsireikš
davo, kad buržuazinėje Lat
vijoje jis jaučiasi kaip trem-

teatre. O 1924 m. jis su 
latvių artistų grupe atvyko 
į Kauno Dramos teatrą, ku
rio direktoriumi buvo poe
tas Liudas Gira. Ryšium su 
J. Rainio 60 metų sukaktu
vėmis 192 5 m. jį sveikino 
Lietuvos Mokytojų Profesi
nės sąjungos delegacija su 
B. Žygeliu priešakyje, įteik
dama jam adresą. - •

Iš Rainio kūrinių į lietu
vių kalbą išversta dalis jo 
eilėraščių. Daugiausia 4a 
pasidarbavo K. Korsaka|fir 
J. Paleckis. Plačiai žinomas 
J. Rainio veikalas “Pūsk, 
vėjeli,” išverstas K. Korsa
ko, vaidintas Vilniaus ir 
Šiaulių teatruose. Neseniai 
išėjo naujas J. Rainio veika
lo “Aukso žirgas” vertimas. 
Tai tik maža dalelė J. Rai
nio kūrybos, kurios yra ke
liolika stambių tomų.

Ryšium su J. Rainio jubi
liejumi visą savaitę Lietu
vos radijas ir televizija 
transliavo laidas apie tą di
dįjį brolių tautos poetą, tą > 
kovos, laisvės ir meilės dai
nių, o sukaktuvių dieną bus 
suruošti minėjimai. Plates
nę studiją apie Rainio ry^į 
su Lietuva parašė jaųfcils 
menininkas -1 i te ratas K.- 
Nastopka.

- J. Paliukonis

i tik šiokiomis dienomis, bet ir 
! sekmadieniais, nukeliavo į ka
pus ?

O visos šios ašaros, žino-

būtent, kad kai katalikų kir
viai poška ir pjūklai ūžia,

kokiomis baisiomis proble- ma> susiveda į vieną daiktą
momis Šiauliams teko susi
durti? Šiauliai buvo vienas
iš labiausiai nukentėjusių kunigėliams ir bažnytėlei
Lietuvos miestų. Jo pastatų 
daugiau kaip pusė buvo su
deginta, paversta į pelęnus. 
Na, o juk ir taip mieste ne
buvo perviršio gyvenamųjų 
namų ir kitokių pastatų, kai 
jis tebebuvo čielas, nesu
griautas, karo audros nepa? 
liestas.

Kad geriau pavaizdavus, 
ką tai reiškia, paimkime ir 
įsivaizduokime Chicagą. Dą- 
leiskime, kad per karą jos 
pusė pastatų buvo paversta 
į pelenus. Reikia juos at
statyti, kad jos gyventojai 
būtų aprūpinti butais. Ir tai 
tenka padaryti į 20 metų, 
kai visa šalis paskendusi 
karo žaizdose!

Betgi tai tik pusė proble
mos. Daleiskime, kad Chica- 
gos gyventojai per tuos 20 
metų dar pasidvi g u b i n o ! 
Jiems irgi reikia butų! Jiems 
irgi reikia krautuvių, san
dėlių, teatrų, valgyklų ir t. J;.

biznio nėra. Kas kita, kai 
žmogelis nueina į bažnyčią 
ir, išgirdęs baisų kunigų 
pamokslą apie velnius ir 
pragarą, apsiverkęs ir išsi
gandęs, doleri kitą išmeta 
“dievui ant garbės”...

LENKIJOS KNYGOS 
VILNIUJE

Lietuvos spaudoje skaito
me:

Broliškosios Lenkijos kny
ga mūsų respublikoje — tiek 
grožinė, tiek mokslinė, tiek -ir 
gausūs leidiniai iš įvairių me
no šakų — susilaukia nemažo 
skaitytojų susidomėjimo. Len
kų knyga, pasižyminti aukšta 
poligrafine kultūra, įdomiais, 
neretai drąsaus eksperimenti
nio pobūdžio apipavidalinimo 
pavyzdžiais, labai domino ir 
mūsų respublikos knygos lei
dėjus, dailininkus.

Tad kaip ■ maloni naujiena 
buvo sutikta lenkų knygos de
kada, prasidėjusi praėjusį sekr 
madienį Tarybų Lietuvos sosti-
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dabar, kaip Amerika per
ėjo prie karo veiksmų. Bū
damas Bruklino kolegijos 
studentu, jis priklausė Ko-Rašo MILDRED STENSLER

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ VILNIUJE

—Tėvyne, tu mūsų jaunystė graži, 
Tėvyne, tu mūsų sparnai.
Liepsnokite, širdys, karštesnės už 

verdantį plieną,
Liepsnokite, širdys, didžiąją žmonijos tiesa.

Dainuoja choras liaudies dainas, naujai kombinuo
tas, kaip tai “Oi tu sakale”, harmonizuota A. Račiūno; 
“Apynėli žaliasis”, harm. J. Dambrausko. O iš senesnių 
kompozitorių, vien vaikų choras tikrai lyriškai sudaina
vo Šimkaus “Motule mano”; o moterų choras, diriguoja
mas Aldonos Pulauskienės, švelniai dainavo Čiurlionio 
harmonizuotą liaudies dainą “Oi lekia, lekia”.

Iš kitų šalių liaudies dainų girdim: “Drąsiai į kovą 
stosim”, rusų revoliucinę dainą; “šilely”, lenkų liau
dies; “Klipu-kliapu”, latvių liaudies (harm. M. Čiurlio
nio). Taipgi iš klasikų buvo programoj — Beethoveno 
“Naktis”, Brahmso “Vengrų šokis n r. 5”, R. Šumano 
“Namelis prie jūros”.

BALTIMORE, MD.

Mūsų maža dainininkų grupė (skaičius 22) išvykom 
j Lietuvą kaip atstovai nuo Įvairių Amerikos pažangių 
chorų, dalyvauti bendrame masiniame chore . Dainų 
šventėje atžymėjimui Tarybų Lietuvos 25 metų sukak
ties. Abejojom, ar mes kiek nors galėsim prisidėti prie 
tos iškilmingos šventės, ir ar mes pajėgsim savo užduotį 
išpildyti. Bet priėmimas mūsų Vilniuje buvo nuostabus— 
tikrai festivalinis — ir greitai mes buvom įterpti į tą vi
są skubią veiklą... susitikimai, intervius, puotos, repetici
jos. Ir štai jau ta garbinga diena—Liepos 17, Dainų 
Šventė.

Apie mūsų susitikimą su kitais dainininkais ir daly
vavimą toje šventėje, labai plačiai ir šiltai aprašė Lietu
vos spauda. Čia paduosiu vieną pavyzdį, ištrauką iš Vil
niaus laikraščio “Tiesos”:

r
u “Į Dainų šventę atvyko iš uiž jūrių marių, iš tolimos 

Amerikos grupe Amerikos lietuvių su savo vadove Mild
red Stensler. Jie ištirpo milžiniškame, chore, ir jų balsai, 
simbolizuoją visų Tarybų Lietuvą mylinčių emigrantų 
balsus, skambėjo kartu su didžiąją širdžių simfonija 
gimtinei. M. Stenslerienė grakščiai, energingai diriga
vo chorui, atliekant lietuvių liaudies dainą “Mergužėle 
lelijėle”, harmonizuotą J. Bendoriaus.”

Tiesa, ištirpo mūsų 22 dainininkai tarp 19,500 lietu
vių dainininkų didžiame stadiume Vingio Parke, ir iš sy
kio jautėmės kaip viena šeima — tikri broliai ir sesės. 
Nepaprastai jausmingas momentas! Mačiau, ašaros bė- 
go per veidus beveik kiekvieno mūsų dainininko, bet akys 
žiūrėjo pirmyn ir balsas plaukė iš atidarytų burnų. Jau>t- 

. rus momentas, bet tuo pačiu sykiu, kaip lengva dai
nuoti! Pakviesta buvau diriguoti vieną dainą. Ar mano 
interpretaciją supras, ar aš pajėgsiu suvienyt tą minią 
dainininkų su savim? Bet nuo pirmo mosto pajutau, kad 
mes sugyvensime gerai — muzikinė kalba viena, o daini- 
rdmkai nuoširdūs ir jau gerai sumokyti.
į Tai netikėtas dalykas ir didelė garbė man ir mūsų 

Amerikos dainininkams buvo dalyvauti ir dainuoti Dai
nų Šventėje. Už tą pagarbą esame širdingai dėkingi Lie
tuvos vyriausybei ir Lietuvos liaudžiai.

Sunku mums amerikiečiams įsivaizduoti, kaip gali
ma tiek daug dainininkų surast, sumokyt ir sutvarkyt į 
vieną skambantį chorą. Bet vėliau, susitikime su chor
vedžiais, dainų šventės vedėjais, mūsų kultūros grupės 
palydovais (P. Tamuliunas — kompozitorius, ir S. Sver- 
diolas, Liaudies Meno Rūmų direktorius), paaiškėjo, 
kad darbas buvo pradėtas net nuo pabaigos 1960 m. Dai
nų Šventės. Kompozitoriai ir poetai pradėjo kurti iškil
mingas dainas, choreografai naujus šokius ir variacijas, 
meistrai ir dailininkai įvairius dekoratyvinius vaizdus, 
liaudies rūbų stilius ir modelius, ir t.t.

Dar toliau sužinojom, kad Lietuvoj dabar veikia 
2,610 atskirų chorų, 2,850 liaudies šokių kolektyvų, 1,900 
muzikinių kolektyvų. Na, ir visi turi būti aprūpinti pa
rinktomis dainomis, šokiais ir kostiumais. Bet visus, 
2^2,000 skaičių saviveiklininkų, neįmanoma sukviesti j 
Vilnių dėl Dainų ir Šokių Šventės. Sekė konkuravimas— 
ftikėjo išrinkti tik geriausius, po tam suderint juos į 
bendrą chorą, į orkestrus, į masinius šokių ratelius.

Iš viso dainų įr muzikos kavalkų buvo 34 ir dirigavo 
22 dirigentai.

(Bus daugiau)

Dainų šventė Vilniuje. Viena iš tūkstančių, 
kurių balsai skambėjo didžiuliame jungti
niame chore.

Koks milžiniškas darbas! Bet žiūrint į tai Dainų ir 
Šokių Šventės dienomis, kaip sklandžiai, tvarkingai, vis
kas rodėsi! Akyse vaizdas toks spalvingas, taip artistiš
kai suderintas! Kiekvienas skirtingas choras bei šokių ir 
muzikų grupė, su skirtingais kostiumais... naujai, mo
derniškai stilizuoti, bet visi atspindi liaudiškus moty- 

' vus. Pagrindinė moterų spalva — balta, o vyrų—juoda, 
bet puošiami tradiciniai spalvotai kiklikai, juostos, kepu
raitės ir t.t.

Žiūrint nuo didžio stadijono patalpų, kaip tik akys 
užmato, iki pačių pušų ir kitų aukštų medžių, kurie ap
supa parką žaliu ratu, matai minią žmonių, žiūrovų, sve
čių, sėdint ant ilgų suolų. O tarp pušų, ant kalnelių, gali 
suprasti, dar minios žmonių sėdi ant žolės ar stovi prie 
medelių. Šlovingi dainų aidai, perduodami jiems per pui
kius mikrofonus, nuaidi virš pušų.

Svečių šioje broliškoje Dainų Šventėje buvo iš vi
sur: iš kitų Tarybinių respublikų, iš Lenkijos, Danijos, 
Škotijos, Kanados, ir, žinoma, iš Amerikos. Pavyzdingai 

♦pastebėjo Jonas Virbickas, svečias, lietuvis iš Škotijos.
* —Įspūdžiai kuo puikiausi! Prisižiūrėjome už visą am
žių... Labiausiai patiko dainos!

Kokios buvo tos dainos? Daugiausia, naujos, sukur
tos per tą 25 metų tarybinės santvarkos laikotarpį — 
jautrios, melodingos, žaismingos, iškilmingos, kviečian
čios prie garbingo darbo, žmonių draugystės, taikos. Pa
vyzdžiui: “Dainų šventės Daina”, žodžiai E. Mieželaičio, 
diriguoja pats kompozitorius LTSR Liaudies artistas 
Balys Dvarionas; “Daina apie plačiąją žemę”, žodžiai 
K. Kubilinskio, muzika S. Vainiūno, diriguoja J. Šid
lauskas, Kauno gamyklos choro vadovas; diriguoja B. 
Mačikenas, Kauno Politechnikos Instituto choro dirigen
tas, dainą “Vilnius”, muzika A. Budriūno, žodžiai B. Sa
vicko :

—O Vilniau, senasis!
O Vilniau naujasis!
Širdis mūsų krašto tikra;
Pakilęs klestėki, gyvuoki, žydėki, 
Per amžius su liaudim sava.

Toliau diriguoja L. Abarius, Radijo ir Televizijos 
'Komiteto choro vyriausias dirigentas, E. Balsio dainą 
“Liepsnokite širdys”, žodžiai jauno poeto J. Marcinke
vičiaus. Skamba:

Kovos sunkios, bet pasekmės 
žymios

Dabar, prasidėjus mokini- 
nimosi sezonui, einant pro 
mokyklas, net malonu ma
tyti baltus ir negrus vaikus 
drauge žaidžiant mokyklų 
piečiuose.

Prieš kiek laiko negrai pi- 
kietavo dideles krautuves, 
kad samdytų negrus už pa
tarnautojus, ir dideles val
gyklas, kad leistų negrams 
ten valgyti. Dabar jayTpra- 
dedama matyti negrus dir
bant krautuvėse ir valgant 
tose valgyklose.

Dabar yra varoma agita
cija pikietuoti geresnius ir 
geresnėse vietose apartmen- 
tinius namus, kad lygiomis 
teisėmis galėtų negrai su 
baltais nuomoti tuos namus. 
Nors dar ims daug laiko iki 
visiškai bus panaikinta ra
sių neapykanta, bet jau da
roma pagirtini žingsniai 
pirmyn.

Didelė dalis Baltimorės 
baltų gyventojų gyvena gra
žiose vietose. Dažnai pasi
kartoja esant tose vietose 
namų ant pardavimo. Atė
jus negrui pirkti tų namų, 
tuojau tos srities baltieji su
sirenka ir grasina negrams, 
kad jie neturi teisės čia gy
venti.

Didelė dalis Baltimorės 
negrų gyvena lūšnynuose su 
visokiais vabalais ir žiurkė
mis.

Valdžia griauna tuos na
mus ir stato 14 aukštų apart- 
mentinius namus su pleciu- 
mi automobiliams pasistaty
ti. Bet štai su kokiomis 
problemomis turi susidurti 
tų apartmentų gyventojai. 
Tie apartmentai negerai pa
statyti, orlaivių lėkimas, 
ūžimas, važiuotės trenks

mas, televizijos garsas eina 
per tų namų sienas, kad gy
ventojai negali užmigti ar
ba pasilsėti. Gyventoj ai 
skundžiasi, kad jų skalbi
nius išdžiovus išvagia arba 
išpurvina. Jie padavė skun
dą Namų statymo susivie
nijimui (Home Building As
sociation). Dabar tie namai 
yra tyrinėjami.
Lietuvių svetainės padėtis
Dipukai atvažiavę j Balti- 

morę išvaikė daug svetainės 
rėmėjų, ir svetainė turėjo 
daug bizniškai nukentėti. 
Vėliau jie paėmė svetainę į 
savo rankas. Dipukų veik
la ir politika buvo skirtinga 
nuo kitų lietuvių. Pereituo
se svetainės bendrovės val
dybos rinkimuose dipukai 
pralaimėjo. Į dešimties val- 

1 dybos narių skaičių išrinkti 
tik du dipukai, kiti 8 išrink
ti čiagimiai lietuviai. Bizniš
kai dabar svetainė verčiasi 
neblogai.

Mindaugo-Kęstučio Pašal- 
pinės Draugijos 69 metų su
kakčiai atžymėti rengiama 
gera vakarienė spalio 9 die
ną. Pradžia 7 vai. Rengimui 
vadovauja rimtas, sukalba- 

i mas žmogus V.'Urbonas. Jis 
taip pat yra Lietuvių svetai
nės valdyboje. Jis nori, kad 
visi lietuviai, visi bendrovės 
šėrininkai turėtų lygias tei
ses naudotis svetaine. |

, • . I

Sveikinu R. Mizarą 70 me
tų sukaktimi ir linkiu ge
riausios sveikatos ir ištver
mės savo užsiėmimuose.

“Laisvės” skaitytoją A. 
Janavičių ištiko širdies smū
gis. Gydosi Green ir Lom
bard gatvių ligoninėje. Lin
kiu greitai pasveikti.

John Balsys

Karas Vietname, kraštuti- 
niųjų dešiniųjų vaidmuo 
valstybės politikoje, studen
tų judėjimas ir akademinės 
laisvės — visos tos proble
mos tapo susijusios su is
torijos profesoriaus darbu, 
kaip tai pasirodė New Jer
sey gubernatoriaus rinkimų 
š. m. lapkričio mėn. išvaka
rėse. Eugene D. Genovese, 
35 metų istorijos profeso
rius Rutgers valstijiniame 
universitete yra centrinė fi
gūra dramoje, iliustruojan
čioje keletą svarbių prob
lemų JAV politiniame gyve
nime ir gali mums būti rim
ta pamoka ateičiai.

Jeigu dr. Genovese būtų 
nuėjęs į Metropolitan Ope
rą, kaip jis buvo ketinęs, 
arba jeigu karas Vietname 
nebūtų prikėlęs Rutgerso 
universitetą iš jo nuolatinės 
apatijos, gal būt, rinkimų 
kampanija New Jersey ne
turėtų tų< aštrių problemų. 
Bet vykstanti ten dabar 
drama turi savo šaknis ta
me fakte, kad iki šiol kon
servatyvus Rutgerso uni
versiteto fakultetas ir jo 
studentija prisidėjo prie 
protestų prieš JAV politiką 
Vietname. Tie protestai 
praėjusį pavasarį praūžė 
per visus JAV universite
tus.

Pirma studentai surengė 
protesto mitingą, kuris nu
stebino Rutgerso veteranus, 
kadangi mitinge dalyvavo 
500 studentų (iš viso stu
dentų skaičius 8,000). Po to, 
balandžio 23 d. įvyko Rut
gerso “teach-in” diskusijos 
Vietnamo klausimu, kuriose 
dalyvavo apie 1,000 studen
tų ir fakulteto narių ir ku
rios truko per visą naktį iki 
8 vai. ryto. Teach-in buvo 
nepaprastai sėkmingas, ka
dangi įtikino daugelį stu
dentų, jog reikia suabejoti 
dėl Johnsono vyriausybės 
politikos Vietname, ir sukėlė 
plačias politines diskusijas 
visame universitete. Iki pat 
semestro pabaigos Vietna
mas buvo svarbiausia tema 
universitete ir studentų 
laikraštyje tos disku sijos 
buvo pavadintos sveikais 
debatais apie svarbius klau
simus. Dr. Genovese buvo 
vienas iš kalbėtojų “teach- 
in” diskusijose. Priešaušrio 
valandomis jis išreiškė šavo 
griežtą opoziciją JAV rolei 
Vietnamo kare. “Tie iš Jū
sų; kurie mane pažįsta,” pa
sakė jis klausytojams, “ži
no, kad aš esu marksistas ir 
socialistas. Todėl, priešingai 
daugeliui mano gerbiamų 
kolegų, čia, šį rytą aš ne
bijau laukiamos Vietkongo 
pergalės Vietname. Aš tą 
pergalę sveikinu.”

Iš jo ilgos kalbos paaiš
kėjo, kad Genovese kalbėjo 
apie nacionalinio Išsilaisvi
nimo Fronto ir neutralistų 
politinę pergalę Pietiniame 
Vietname ir reikalavo at
šaukti visus JAV karinius 
dalinius iš tos šalies, kad 
kareiviai nebūtų užmušinė- 
jami kovose.

Klausytojai pritarė jam 
dažnais plojimais.

Šitas sakinys Genovese 
kalboje išgarsino jį visame 
krašte. Prasidėjo gerai or
ganizuota ir finansuota ir, 
atrodo, iš centro diriguoja
ma kampanija iš John Birch 
Society ir kitų ultra deši
niųjų sluoksnių pusės. New 
Jersey laikraščiai gavo visą 
seriją šmeižiančių laiškų, 

kuriuose buvo reikalaujama 
pašalinti Genovese išx Rut
gers universiteto. Sekė keli 
straipsniai laikraščiuose. 
Bet pirmas tikrai sunkus 
smūgis šioje kampanijoje 
buvo gegužės pradžioje, kai 
Young Republican konven
cija (tada buvusi ultra de
šiniųjų kontrolėje) beveik 
vienbalsiai pareikalavo pa
šalinti Genovese iš universi
teto.

Dešinieji reikalavo Rut
gerso universiteto patikri
nimo specialios State Le
gislature komisijos. Iš to 
buvo tik pasijuokta. Tačiau 
Valstijos Asamblėjos pirmi
ninkas paskyrė dviejų as
menų komisiją ištirti reika
lą ir nustatyti, ar yra pa
grindo pašalinti Genovese.

Komisijos pranešime, įteik
tame birželio mėnesį, nu
statoma, kad profesorius 
nėra pažeidęs jokių univer-’ 
siteto taisyklių, reikalauja
ma peržiūrėti visą akademi
nių laisvių konceptą ir susi
pažinti su Genovese nuomo
ne. Po to prasidėjo vieti
nių miestų tarybų ir vetera
nų grupių rezoliucijos, rei
kalaujančios, kad būtų im
tasi priemonių prieš Geno
vese. GOP kandidatas į gu
bernatoriaus postą Wayne 
Dumont pasinaudojo ta pa
dėtimi ir atgaivino marksiz
mo šmėklą politinėje kam
panijoje.

New Jersey gubernatorius 
Richard Huges, demokra
tas, š. m. liepos 31 d. paly
gino Dumontą su buvusiu 
senatorium Joe MacCarthy. 
Be to, Dumontas ankstyves
niuose rinkimuose buvo nu
galėjęs kitą ultra dešinįjį 
kandidatą. Išskyrus pilieti
nių laisvių klausimus, jis vi
sada buvo laikomas nuosai
kiuoju.

Iš kitos pusės, visi tie, ku
rie buvo prieš GenoVese pa
šalinimą iš universiteto, 
kaip, pvz., sen. Clifford 
Case, Princetono universite
to prezidentas Robert Go- 
heen, Rutgerso prezidentas 
Mason Gross ir Rutgerso 
valdytojų taryba, visi jie 
kalbėjo apie Genovese pa
žiūras į Vietnamo karą kaip 
apie “biaurias,” “pasipikti
nančias” ir “įžeidžiančias.” 
Buvo pareikšta, kad jeigu 
Genovese šiandien pakarto
tų savo nuomonę viešai, jį 
galima būtų pašalinti. Ke
letas “liberalų” kongresma- 
nų, kaip Joelsonas ir Hels- 
toski, pavadino jį “netinka
mu” dėstyti universitete.

Rugpiūčio 10 d. spaudos 
konferencijoj Huges pareiš
kė, kad praėjusį balandį 
“daugelis žmonių abejojo 
dėl JAV politikos,” bet pre
zidento Johnsono liepos 20 
d. spaudos konferencijoje 
paaiškėjo, “kodėl JAV turi 
kariauti Vietname. Dabar 
nebėra vietos jokiems ko
mentarams su kritika.”

Rutgerso universiteto val
dytojų taryba pridėjo, kad 
“Vietkongo pergalė” dabar 
turi būti suprantama kaip 
“Amerikos kariuomenės pra
laimėjimas,” tuo tarpu ba
landžio mėnesį dar “buvo 
neaiškumų ir svyravimų vi
suomenėje apie mūsų rolę 
Vietname ir daug žmonių 
buvo už Amerikos kariuo
menės išvedimą iš Vietna
mo.”

Tačiau Genovese, atrodo, 
savo nuomonės dėl karo 
Vietname nepakeitė net ir

munistų partijai. 1950 m., 
būdamas 20 metų amžiaus, 
jis buvo iš partijos pašalin
tas už “nukrypimą į dešinį
jį sparną.” Jis pats tai aiš
kina savo atsisakymu pri
pažinti kai kurias partijos 
filosofines doktrinas.

Kaip marksistinio leidinio 
“Science and Society” re
daktorius, jis buvo įsitrau
kęs į aštrius debatus su Dr. 
Herbert Aptheker apie pa
saulinės taikos perspekty
vas. Apthekeris gynė tai
kingo sambūvio poziciją, 
tuo tarpu Genovese tvirti
no, kad JAV agresija da
ranti tokią poziciją ginčyti
na. Už tokias ir panašias 
pažiūras dešinieji puolė Ge
novese, kad jis esąs net 
“kairesnis už komunistus.”

Genovese susilaukė uni
versiteto pagarbos už darbą 
savo specialybėje, Pietų ir 
Pilietinio karo istorijoje. Jis 
buvo pakeltas profesorium, 
išdirbęs tik dvejus metus 
Rųtgerse ir pačios kovos 
dėl jo pažiūrų įkarštyje. Jo 
knyga apie Pietų istoriją 
bus išleista šį rudenį.

Lapkričio mėnesio rinki
minė kova tarp Hughes ir 
Dumonto bus sekama dėl 
neomakartizmo pasireiški
mo Vietnamo karo išdavoje. 
Lygiai taip pat originalusis 
Joe įsigalėjo Korėjos karo 
metu.

Bet nuotaikos universite
tuose dabar yra žymiai kito
kios negu 1953 m. Tada iš 
Rutgerso buvo pašalinti trys 
profesoriai, kurie buvo iš
stoję prieš McCarthy komi
tetą. Dvidešimt studentų 
jau dabar suorganizavo ko
mitetą kalbėjimo laisvei 
ginti ir trys istorijos fakul
teto katedrų vedėjai gina 
Genovese kaip mokslininką 
marksistą, ir smerkia “iste
riją” nacionalinės krizės 
metu. . ,

Michael Munk
(Iš “National Guardian”)

Vertė Irena

Lawrence, Mass.
Dar vienas gražus 

parengimas
Sekmadienį, spalio 3 die

ną, susitiksime Maple Par
ke pietauti. Pietūs bus duo
dami 1:30 vai. Rengia LLD 
ir LDS kuopos “Laisvės” 
spaudos fondo naudai.

Visos šios plačios apylin
kės lietuviškos spaudos my
lėtojai ir rėmėjai kviečiami 
atvykti, kartu pietauti ir 
linksmai gražiame Maple 
Parke dieną praleisti. Būsi
te šauniai pavaišinti, nes 
rengimo komisija yra pasi
ruošusi priimti skaitlingą 
publiką. Visi, seni ir jauni, 
būsite patenkinti.

Nežiūrint, koks oras bū
tų, parke yra didelė sale, 
vietos po stogu visiems už
teks.

Turėkime mintyje, jog ši
ta sueiga bus jau paskutinė 
šią vasarą po atviru dangu
mi. Tai bus lyg ir atsisvei
kinimas su vasaros pikni
kais mūsų gražiame Maple 
Parke, nors pats parkas pa
siliks atdaras iki spalio 30 
d.

• Rengimo komisija užprašo 
visus dalyvauti.

J. Rodis
Ig Chulada

’ ** V. Kralikauskas
I I
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S. Zavis

Iš kelionės po Europą ir Tarybų Sąjungą
(Tęsinys)

Suprantama, pirmutinis 
etapas, tai Raudonoji aikštė 
su Kremliumi, istoriniais 
pastatais, muziejais, kated
romis, veikiančiomis ir mu
ziejinėmis. Čia ne tik mies
to centras, bet ir širdis vi
sos Tarybų Sąjungos. Ten 
sustojome, išlipome iš ma
šinos -ir pradėjom traukti 
nuotraukas kas kam patiko.

Prie Lenino mauzoliejaus 
komjaunuoliai parodavo. 
Visi pasipuošę baltomis u- 
niformomis su raudonais 
raiščiais ant kaklo. Dūdų 
orkestras grojo jiems cere- 
monialius maršus paradi
niam jų maršavimui. Tai 
buvo jų kaip ir metinė eg
zaminų šventė, ir čia prie 
Lenino mauzoliejaus jie at
lieka savo priesaiką būti iš
tikimais Lenino idėjų sau
gotojais ir tęsėjais.

Grįžome į mašiną ir leido
mės tolyn. Kas įdomu, kad 
senoji Maskva buvo rezgi
nys siaurų, kreivų gatvių 
gatvelių. Dabar iš vidurio 
miesto į visas puses išvesti 
platūs, tiesūs bulvarai. Ap
statyti naujais moderniais 
namais. Tarpgatviuose dar 
yra užsilikusių ir senų na
mų, mažų ir didesnių.

Naujasis Visa-sąjunginis 
Lomonosovo Universitetas 
su savo skaitlingais pasta
tais, išsidėstęs ant aukšto
ko kalniuko, atskleidžia sve
čio akims žavingą vaizdą. 
Nuo čia matyti didelė dalis 
Maskyos miesto. Skersai 
upę nuo ten matosi didysis 
Maskvos sporto stadijonas, 
plaukiojimui apšildytas ba
seinas, na ir artimai “No- 
vo-Dieviči” klioštorius, už
imantis geroką plotą žemės.

Klioštoriaus teritori joje 
yra palaidota daugybė gar
sių Rusijos žmonių ir, po 
revoliucijos, revoliucionie
rių. Dabar klioštoriuje dar 
yra viena bažnyčia ir viena 
koplyčia, kur laiko" pamal
das, bet kaipo klioštorius 
jau nebeveikia. Jis yra val
džios globojamas kaipo ar
chitektūrinis ir istorinis 
paminklas.

Universiteto centrinis pa
statas, aukščiausias Mask- 
v o j e, architektūriniai im
ponuojantis. Tą architektū
rinį stilių, atrodo, Maskvo
je naudoja statyboje dauge
lio naujų, svarbių namų.

Maskvą juosia lyg juosta 
graži Maskvos upė, kuria 
plaukioja gražūs keleivi
niai laivai.

Važiuojant mašina, gidas 
vis nurodo istorines vietas, 
narinis, įstaigas ir kitas įdo
mybes, bet viskas praskren
da peteliškės greičiu per 
keliautojo vaizduotės aky- 
regį, kad sunku daug ką at
siminti. O jeigu nori tą vis
ką išsamiau studijuoti, tai 
turi čia ilgesnį laiką pagy
venti, negu keletą dienų, ką 
mes turėjome tam skirtų.

Didžiojoje krautuvėje
Pietus pavalgę, važiavom 

pažiūrėti didžiosios univer- 
ealės krautuvės “GUM”. 
Krautuvė, vienu žodžiu, la
bai didele. Prekių labai 

' daug ir įvairių. Prekių, ku
rių pareikalavimas mažes
nis, kainos ne augštos. Tų, 
kurių pareikalavimas dides
nis, kainos augštesnės. Prie- 
kystaliai apgulti pirkikais. 
Perka beveik viską, ir, dau
gumoje, pirkėjai nešasi 
daiktus su savim. Kiti 
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kraunasi į taxį ir vežasi į 
namus.

Maskvoje taxi važiuotė la
bai pigi. Už tris ar ketu
ris kilometrus važiavimo 
paima maždaug apie 50 ka
peikų. Tik kartais jas keb
lu gauti. Turi žinoti, kur 
jas gauti. Maskvoje taxių 
yra 18,000 ir jų trūksta.

Žiūrint į tą viską, pasiro
do, kad žmonės pinigų turi 
ir perka, kas kam reikalin
ga ir pagal savo skonį.

Žmonių kasdieninis apsi
rengimas toks pat, kaip ir 
visur kitur. Kas kokį darbą 
dirba, taip ir rengiasi. Tu
rime atminti, kad Tarybų 
Sąjungos klimatas irgi turi 
įtakos į jų ten madas ir ren
gimosi papročius. Pagal 
reikalą, apsirengę tinka
mai.

Apie žmones
Daugelis Amerikos kores

pondentų pabrėžia, kad Ta
rybų Sąjungos žmonės pa
niurę, be šypseno veiduose 
ir tam panašiai. Tas tai jau 
netiesa. Ypatingai rusai iš 
prigimties yra linksmi žmo
nės.

Savaime aišku, kad žmo
gus, eidamas gatve, be jo
kio reikalo nesikvatos kaip 
patrakęs.

Jaunų žmonių ant gatvių 
kampų grupuojantis ir tė- 
mi j ančių praeinančių mer
ginų blauzdas ar šaudančių 
bliuznijančiais anekdotais, 
nematyt. Tie, kurie mokyk
lose, jie ten turi pakanka
mai darbo, o pasilinksmini
mui yra įvairių kultūrinių 
pramogų. Visos valdinės ar 
pramoninės įstaigos turi 
nuosavus klubus, kuriuose 
linksminasi kas kaip išma
no ir veikia pagal savo pa
linkimą. Todėl, va, gatvėse 
to vakarietiško banališkuino 
mažai pastebima.

Kremliaus įdomybės
Gegužės 23 d. buvo sek

madienis. Po pusryčių, be 
gido, leidomės apžiūrėti 
Kremliaus įdomybių. Įėję į 
vidų, pasukome “Oružeinos 
Palatos” link. Tai didelis 
palocius - muziejus, kur su
talpinta visa istorinė me
džiaga, vartota carų, didikų 
ir šventikų palociuose bei 
bažnyčiose. Sostai, karūnos, 
skeptrai, iškilmių drabužiai, 
metropolitų, vyskupų ir kitų 
bažnytiniai drabužiai, mit
ros, kryžiai, ikonos ir dau
gybė galios bei kulto visokių 
simboliškų cackų. Ant gra
žiausio aksomo išsiuvinėta 
auksiniais bei sidabriniais 
meniškais raštais.

O svarba to visko yra ta- 
me, kad tai yra darbas ru
sų dailininkų-meistrų. Ten 
yra karietos, važiai su ark
liais ir arklių papuošalais, 
taipgi viskas paauksuota ir 
deimantais nusagstyta. 
Įvairiausi ginklai, vartoti 
skirtingais šimtmečiais. A- 
liejiniai paveikslai. Namų 
dekoraciniai ir apyvokos 
dalykai.

Tas viskas stropiai saugo
ma, nes tai yra neįkainuo
jami turtai ir tautos istori
ja. Kad vien tik Kremliaus 
įdomybes nors paviršutiniš
kai apžiūrėti, tai reikėtų ja
me praleisti ne vieną dieną, 
bet daug jų.

Kremliuje randasi keletas 
grynai rusiško architektūri
nio tipo katedrų. Kiekviena 
jų skirta skirtingoms parei
goms.

Tarp senųjų palocių, val
diškų įstaigų čia jau išdy-

lenkų kilmės mergaitę Liud
milą. Aš su ja juokavau, 
ar ji jau turi sau Ruslaną. 
Ji sako, kad dar ne, bet kaip 
greit baigs universitetą, taip 
greit jį turės.

Artinantis prie parodos 
ansamblio, iš tolo pasirodo 
aukštas, plonas, spiralės pa
vidalo obeliskas, lyg rodan
tis kelią į dausas. Aplink jį 
erdvus lyg parkas laukas 
pastatymui auto mašinų ir 
busu.
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Parodos ansamblis išsidės
tęs apie vienos ar kiek dau
giau mylios ilgio ir trijų 
ketvirtadalių mylios pločio 
kvadrate. Kiekviena šaka 
pramonės, žemdirbystės ar 
mokslo turi savo atskirus 
paviljonus, kurie labai me
niškai sukurti. Tai tikri ar
chitektūriniai perlai. Jų ten 
yra arti šimto ar daugiau, 
išdėstyti pakraščiais. Per 
vidurį eina plačios alėjos, 
yra trys ar daugiau ansamb
lių fontanų. Pirmutinis įei
nant per puošnią arką yra 
penkiolikos tarybinių res
publikų fontanas. Didelis 
baseinas, viduryje kurio, ra
to pavidalo, meniška paky
la, ant kurios 15 gal devy
nių pėdų aukščio paauksuo
tų žmogiškų figūrų, alego
riškai vaizduojančių 15 Ta
rybų Sąjungos respublikų. 
Viena jų reprezentuoja ir 
mūsų Lietuvą.

Viduryje to rato lyg dvi- 
p a kopė vaza, iš kurios 
liejasi vanduo į viršų ir į 
šonus, ir taip pat iš išlau
kinio baseino krašto vanduo 
lankais pilasi link figūrų. 
Tai va savotiška vandens 
vaizdinga simfonija.

Kiti fontaniniai ansamb
liai taip pat meniškai ly
giai gražūs ir puošia visą 

[ilgą centrinę/promenadą. 
, Kiekviename paviljone at
skiros iiidustrijos turi išsta
tę pavyzdžius savo atsieki- 
mu.

Dausų tyrimo paviljone 
dėmesio centru yra Gagari- 
no kapsulė, kurioje jis pir
mutinis apskrido aplink Že
mę. O ten taipgi yra rake
tos, paveikslai, braižiniai ir 
varikliai, naudojami raketo
se.

Tas pat yra visų kitų in
dustrijų bei įstaigų paviljo
nuose.

Ką čia pateikiau apie 
Maskvą, tai yra tik lašelis 
to, ką matėm ir patyrėm 
tuo trumpu 4 dienų laiku.

Maskvoje mes neturėjome 
jokių susidūrimų su valdžios 
pareigūnais. Mes jų kaip ir 
nė nematėme. Važiavome 
pirmąja klase, tai su val
giais, su viešbučių kamba
riais, traukiniais ir kitais 
patarnavimais komplikacijų

go naujutėlis didelis su mo- 
derniškiausiais įrengi m aT s 
visasąjunginių kongresų pa
statas.
Nuomonė apie Chruščiovą
Kremliuje susipažinom su 

vienu užrubežinių reikalų 
instituto studentu. Su juo 
teko keletą žodžių persimes
ti politiniais klausimais. Jo 
supratimu, nežiūrint atslū
gimo Tarybų Sąjungoje 
griežto stalininio režimo ir 
abelno žmonių būklės page
rėjimo, Chruščiovas tarp 
studentijos ir inteligentijos, 
taip pat ir valdininkų rate
liuose nebuvo populiarus. 
Apie jį buvo kuriama ir 
skleidžiama nemažai pašie
piančių anekdotų. Abelnai, 
Tarybų Sąjungos žmonės 
nesidžiaugė jo poelgiu. Jo 
nuomone, Tarybų Sąjungos 
žmonės širdingai pageidau
ja pasaulinės taikos, ir jei
gu jie kariaus, tai tik tada, 
jeigu jie bus priversti tai 
daryti.

_ Jis pasiūlė mus nuvežti į 
“Novo Dieviči” klioštorių, 
parodyti mums revoliucio
nierių kapus, bet kolei mes 
ten nuvažiavom, pradėjo 
smarkiai lyti, tai sulindom į 
vieną restoraną pavalgyti. 
Valgėm penkiese kaukaziš- 
ko šašliko, ir mums kainavo 
mažiau kaip po dolerį.“

Nors mes restorane pra
leidome arti dviejų valandų, 
bet lietus nesustojo, taip 
mes ir išsiskyrėm nepamatę 
kapinių bei klioštoriaus is
torinių įdomybių.

Teatre
Tą vakarą turėjome bilie

tus į baletą. Statė “Jūrų 
Piratus,” prancūziškos kom
pozicijos baletą. Tėmijant 
vaidinimą ir šokius, tik čia 
supratom, kodėl visi, kas 
pamato Maskvos baletą, 
taip begaliniai jį giria. Ne
reikia būti dideliu žinovu 
šokių, muzikos bei dramos, 
kad nesuprastum ir nesiža
vėtum jų baleto atlikimu.

Toje didelėje ėst r a d o j e 
daug skirtingų grupių šokė
jų viesulišku greičiu graci- 
joziškai skraido ir sceneri- 
jos plaukia - keičiasi, o or
kestras, rodos, tą visą ju
desį inspiruoja-jungia. Kiek
vieną minutę per dviejų va
landų vaidinimą tas viskas 
laiko žiūrovą lyg nematoma 
grandine prirakintą prie 
fantastiško vaizdo.

Industrinėje parodoje
Sekančią dieną važiavome 

pamatyti Maskvos pastovią 
industrinę parodą. Už gidą 
gavome labai šimpa t i n g ą

Llnudles meistro Zubavlčlaus slailptūra ‘Jffltarnpąkojis’

Šie du. jaunuoliai — Vale Gražulytė ir Hen
rikas Aleksiejūnas-—iš Druskininkų atvyko į 

Vilnių šoktį .Dainų šventėje.

bei nusiskundimų neturėjo
me.

Į Leningradą
Laikas atėjo atsisveikinti 

su Maskva ir gegužės 26 d. 
sėdom į traukinį Leningra
do link. Leningradas, mat, 
toliau į šiaurę negu Maskva.

Tuo ruožtu laukai dar to
liau atsilikę su sėja, o girio
se lapuočiai medžiai ką tik 
pumpurus skleidžia.
Važiuojamu kelio ruožtu 

gana daug girių, bet girios 
ir laukai tai ištisa lyguma. 
Girių prošvaistėse dideli 
dirbamos žemės plotai, bet 
ir ten taip pat, kaip Balta
rusijoje, kolūkių vaizdai to
kie pat.

Leningradą pasiekėm 8 
valandą vakare. Geležinke
lio stotis ta pati, kuri man 
čia gyvenant buvo. Aikš
tėje prieš stotį buvo carui 
Alenksandrui III stovyla, 
dabar jos nebėra. Ji nuga
benta kur tai į muziejinį rū
sį, ir skulptoriai dar nėra 
nutarę, ar joje yra kiek 
nors meniškos vertės.

Prisiminimai
Gatvė Ligovka, kuri se

niau buvo užsikimšus sunk
vežimiais, vagiliais, girtais 
ir purvina, dabar švari, puoš
ni ir beveik lyginasi Nevs
kio Prospektui.

Susikrovę savo lagaminus 
į 3 taxi mašinas nudūmėm 
Nevsku Prospektu į Astori
ja viešbutį.

Man gyvenant Lenin
grade prieš 53 metus, vieš
butis Astorija buvo tik sta
tomas, ir niekados nebūčiau 
patikėjęs, kad kada nors 
teks čia būti svečiu! Ten 
gavom antrame aukšte po 
du didelius, liuksusiniai iš
puoštus kambarius su lan
gais į gražiąją, buvusią 
Voznesenskaja aikštę.

Kadangi jau buvo 11 vai. 
vakare, tai skubėjome į val
gomąjį kambarį, prieš ei
nant miegoti Užkąsti ko 
nors. Virtuvė jau buvo už
daryta, tai gavom tik kavia- 
ro, bulkų ir arbatos. Prie 
to pasipirkom butelį Lenin- 
gradskos vodkos, kuri buvo 
švarutėlė kaip kristalas ir 
skani kaip midus; Nors 
mes ir prieš tai jau buvom 
pakilusiam ūpe, bet po to ei
dami į savo kambarius jau 
norėjom dainuoti ir bučiuo
tis.

Apie Leningradą
Leningradas pasitiko mus 

karališkai. Ryte aš pirmuti
nis atsikėliau ir apsirengęs 
išdūmiau man seniai maty
tų ir vaikščiotų vietų aplan
kyti.

C Bus daugiau)

ST. PETERSBURG, II.V,
šauniai atžyniėtas 

gimtadienis
Per kiek laiko nebuvo to

kio gražaus pažangiečių po
kylio, koks atsibuvo rugsėjo 
11 d. vienos mūsų mielos 
draugės, Rožės Samulionie- 
nės, gimtadieniui atžymėti. 
Pokylį, kaip ir visus tokius, 
suruošė LLD 45-oji kuopa.

Rožytė norėjo matyti po
kylį ne vien skaitlingą sve- 
čiais-dalyviais, bet' ir apčiuo
piamai naudingą mūsų spau
dai. Kuopai ji įteikė gražią 
piniginę dovaną, pokylio pa- 
sekmingumui užtikrinti.

Draugė Samulionienė turi 
nemažai senų draugių ir 
draugų čikagiečių. Jai jau 
teko įsigyti ir iš kitų kolo
nijų čia apsigyvenusių nau
jų draugų. Dėl to žmonių 
susirinko gana daug. Pie
tūs buvo paruošti puikiau
siai. Programoje pasakyta 
Rožytei gražių kalbų ir lin
kėjimų, kad ji sulauktų dar 
daug tokių linksmų gimta
dienių. Dainų taipgi nesto- 
kavo. Joms vadovavo Ade
lė Pakalniškienė, pati skam
biai pritardama.

LLD 45-osios kuopos pra
mogų komisija ir valdyba 
už gražią dovaną taria Ro
žei Samulionienei didelę pa
dėką. Parengimo pelnas su 
dovana bus padalytas spau
dai: “Laisvei,” “Vilniai” ir 
kitiems laikraščiams.

Pokylyje matėme linksmai 
laiką leidžiant Onutę Rubie- 
nę, nors ji nepilnai sveika. 
Grįžusi namo labai susirgo 
ir skubiai tapo perkelta į li
goninę. Linkime jai ligą 
nugalėti ir vėl būti su mu
mis pramogose.

• 1 1-1

Neseniai atsibuvusiame 
LLD 45 kuopos susirinkime 
išrinkti energingi, darbingi 
laikraščiams vajininkai. J. 
Gendrėnas rūpinsis “Lais
vės” reikalais, J. Rūbas — 
“Vilnies.” Tik gaila, kad pa
starojo žmonos liga jam ga
li trukdyti plačiai mestis į 
vajaus darbą.

Automobilių avarijoje skau
džiai užgauti taip labai rei
kalingi dainos mylėtojų gru
pei Vera Pocienė, Lujus 
Tvaska ir jo žmona. Nors 
grįžo namo iš ligoninės, bet 
negreitai jie galės dainuoti 
ir kitais darbais rūpintis. 
Sveiksta, bet labai lėtai. Vi
si daktarų prižiūrimi.

• " 1-1 "

Jau visi grįžo iš Lietuvos. 
Paskutinė Rožė Samulionie
nė viename pažmonyje pla
čiai kalbėjo, kaip ji buvo ten 
šiltai priimta, kaip matėsi 
su giminėmis. Iš šios apylin
kės net keletas viešėjo Lie
tuvoje. Visi matė didelį 
progresą statyboje, moksle 
ir kultūroje, išskyrus vieną.

Gera dalis mūsų draugų 
buvo išvykę į šiaurę praleis
ti laiką tarp savųjų. Dabar 
jie grįžta. Malonu suminėti 
mūsų pramogoms talkauto- 
ją Antosę, grįžusią su savo 
gyvenimo draugu Kazimie
ru Šoliūnu iš New Haven, 
Conn. Ten jie viešėdami at
šventė savo vedybų 50-meti- 
nes. Norėjo ilgiau pabuvo
ti pas vaikus, bet Kazimie
ras sakė, kad jam ten per 
daug šalta, todėl grįžo na
mo anksčiau.

* •

Dainos mylėtojų grupė po 
ilgos pertraukos vėl pradėjo 
dainų pamokas. Pirmoji pa
moka atsibuvo pas Adelę

Pakalniškienę. Gražu, atėjo 
dainuoti keturi nauji.

Mūsų vedėja Adelė dabar 
pasitenkinusi tokiu narių 
skaičiumi.

’ • 1

Šio mėnesio pradžioje iš 
Fort Lauderdale buvo atvy
kę draugai Kanceriai čia su 
draugais praleisti bent sa
vaitę laiko. Bet nelabasis 
uraganas, beveik praėjęs 
pro Floridą, grįžo prie Mia- 
mio miesto, tad šių draugų 
viešnagę sutaršė, jie turėjo 
grįžti namo ir pasitikti ne
lauktą svečią.

Draugų Kalantų sūiaus 
Walteris, tik ką grįžęs iš 
Europos, užsuko su tėveliais 
į LLD kuopos mitingą ir pa
sivaišinti.

•

Kad sutikti grįžtančius iš 
šiaurės ir naujus atvykėlius, 
kurie žada praleisti žiemos 
sezoną, LLD 45-oji kuopa 
ruošia banketą ir šokius 
rugsėjo 25 d. Pietūs bus pa
tiekti 12 vai. Vieta — 314 
15th Ave. So. /.

Vikutis

MIAMI, FLA.
Apie mašinų daužytoją
Man netikėtai pasitarė 

kai ką sužinoti apie žmoj£ų, 
kuris važiuodamas daužo 
automašinas, bet kitiems 
patardinėja kaip saugotis 
susidaužymo, o neišvengia
mame susimušime kaip ge
riau save apsaugoti nuo su
žeidimo ar net užmušimo.

Manau, kad daugeliui / 
mūsų teko matyti filmuose 
ar televizijoj kaip “stunt 
drivers” - vairuotojai išda
rinėja visokius šposus, kad 
žiūrint net baisu darosi.

Vienas tokių vyrų, Schultz, 
buvo pakviestas vietinės te
levizijos stoties, kad papa
sakotų kaip jam sekasi tas 
užsiėmimas ir kaip jis išlie
ka gyvas taip lėkdamas, su 
automašina, kad kailis 
net peršoka’ per kitą au$p- 
mašiną. Jo teiravosi, ar jie 
tiksliai smarkiai įsi 1 ė k ę 
kerta į kito auto taip, kad 
abi mašinos subyra į šmo
telius, o valdytojas išeina 
gyvas ir nedaug sužeistas. 
Ar tyčia daroma, kad auto 
apsiverčia kelis kartus ir 
jis vis išlieka neperdaug 
sužeistas.

Schultz sakė, kad ir jam 
teko būti sužeistam, net ir 
keli kaulai sulaužyti, bet 
pasveikęs jis vis grįžtąs 
prie to darbo. Sako: reikia“ 
mokėti - žinoti kaip save 
užsilaikyti ir mašiną valdy
ti kad išvengtume! užmu
šimo ar pavojingo sužeidi
mo.

Netikėtai man taikėsi su
žinoti, kad tas smarkus 'įy- 
ras yra lietuvis, vedęs ame
rikietę, su šeima gyvena Mi- 
amio mieste. Paklausus, ar 
turi pažinčių su lietuviais, 
atsakė, jog ne, bet manąs, 
kad būtų gerai tokių pažin
čių turėti.

Saulute

Tokio, Japonija. —Baisus 
viesulas nusiaubė šiaurės 
Japoniją; 48 asmenys buvo 
užmušti, 780 sužeistų, o 16 
asmenų nesurandama. Me
džiaginių nuostolių viesulas 
padarė keleto milijonų do
lerių vertės.

Saigonas. — Trys J AJ| 
bombonešiai negrįžo, ktmB 
buvo išlėkę bombarduoti Š. 
Vietnamą. • , t
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‘^Gjsinti konfliktą”
(Tąsa iš pirmo pusi.)

dainos nutrauks karo veiks
mus, atitrauks savo kariuo
menę už ugnies nutraukimo 
linijos, nustatytos 1949 me
tų susitarimu, grąžins ją į 
teritorijas, kur ji buvo 
prieš prasidedant karo 
veiksmams. Nėra kitokios 
galimybės sureguliuoti kon
fliktą, kaip tik taikiomis 
derybomis. Tarybų Sąjun
gos vyriausybė, kaip pažy
mėta TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininko š. m. rugsė
jo 4 dienos laiškuose Indi
jos ministrui Pirmininkui 
ir Pakistano Prezidentui, 
y J- a pasiruošusi suteikti 
š*io reikalu savo geras pa
slaugas, jeigu, suprantama, 
abi šalys to panorės.

Konflikto sureguliavimas 
yra pirmiausia Indijos ir 
Pakistano reikalas. Tačiau 
susidarančioje pade t y j e 
daug priklauso ir nuo kitų 
valstybių.

Reikia įsisąmoninti, koks 
didelis pavojus slypi dabar
tiniuose įvykiuose, reikia 
būti santūriems ir jausti at
sakomybę. Visos valstybės 
turi pasistengti užgesin t i 
konfliktą, sustabdyti krau
jo praliejimą. O tuos, kurie 
savo kurstomais pareiški
mais savo politika priside
da prie konflikto įsiliepsno- 
jimo, visas pasaulis, visos 
valstybės turi įspėti, kad 
jie tuo pačiu prisiima dide
lę atsakomybę už tokią po
litiką, už tokius veiksmus. 
Nė viena vyriausybė neturi 
teisės pilstyti degalus į ug
nį. Reikia sustabdyti pavo
jingą įvykių raidą, taika 
Indijos ir Pakistano pasie
nyje turi nugalėti.

RAGINA ŠAUKTI 
KONFERENCIJĄ

Maskva. — Čia besilankąs 
Čekoslovakijos prezidentas 
Antoninas Novotnis siūlo 
syšaukti tarptautinę komu- 
fijstų konferenciją s v a r- 
^iems reikalams aptarti. Jis 
tai pareiškė mitinge, įvyku
siame Kremliuje.

Čekoslovakijos delegacija 
Tarybų Sąjungoje buvo iš
kilmingai priimta. Tarp 
TSRS ir Čekoslovak i j o s 
santykiai geri, draugiški.

- ČOU EN-LAJUS APIE 
KINIJOS PRIĖMIMĄ
J JUNGT. TAUTAS

Londonas.—United Press 
International žinių agentū
ra čia paskelbė Čou En-la- 
jaus nuomonę apie jo šalies 
priėmimą į Jungtinių Tau
tų Organizaciją.

Premjeras pasakė, j o g 
Kinijos priėmimas į JT ne
turi būti susietas su karu 

u Vietname. Jeigu taip, tai 
^įis, Čou En-lajus nesitiki, 

kad Kinija bus priimta.

DAR 1 ARKIVYSKUPAS 
NIUJORKUI

Niujorkas. — Popiežius 
Povilas VI pakėlė į. arkivys
kupus vyskupą John J. Ma
guire, 60 m. amžiaus. Bet 
Maguire neturės teisės už
imti kardinolo Spellmano 
vietą, pastarajam mirus.

Katalikų laikraštis dėl 
karo Vietname

Pittsburgh, Pa. — čia iš- 
eidinėja katalikų laikraštis 
“The Pittsburgh Catholic”. 
Vėliausioje savo laidoje jis 

Išspausdino editorialą, ašt
riai kritikuojantį Washing
ton© valdžią dėl karo Viet
name.

Suteiks laisvę kalbėti 
universitete

Wooster, Ohio. — Ohio 
Valstijinio universiteto di
rektorių taryba atšaukė li
gi šiol veikusį nutarimą, pa
gal kurį buvo uždrausta 
komunistams sakyti kalbas 
universiteto salėse.

Ir gubernatorius prieš 
karą Vietname

Salem, Oregon. — Orego
no valstijos gubernatorius 
Mark Hatfield ir vėl pasi
sakė prieš vedimą karo 
Vietname.

Varšuva. — čia neseniai 
įvyko istorikų konferenci
ja, kurią organizavo Lenki
jos Mokslų Akademijos is
torijos institutas. Konfe
rencijoje dalyvavo eilė žy
mių istorikų iš kitų valsty
bių.

Washington. — Senato
rius Thomas H. Kuchel pa
reiškė, kad jis atsisakysiąs 
kandidatuoti Kalifornijos 
gubernatoriaus vietai res
publikonų sąrašu 1966 me
tais.

Cleveland, Ohio. —Cleve- 
lando klinikinėje ligoninėje 
buvo operuota Mrs. Patri
cia Shontz, 24 m. amžiaus 
(iš Rochester, Minn.) Gy
dytojai išėmė iš jos tėvo 
Frank Farrel, 47 m. am
žiaus, inkstą ir įdėjo mote
riškei. Sakoma, operacija, 
gerai pavyko.

Niujorkas. — Rugs. 14 d. 
Westhampton Beach, L. I., 
mirė buvęs teisėjas Ed
ward Ridley Finch, sulau
kęs 91 metų amžiaus.

Chicago, III. — Praėjusią 
savaitę čionai mirė atomi
nis mokslininkas, Samuel 
King Allison, sulaukęs 64 
m. amžiaus.

Washingtonas. — Čiang 
Kai-šekienė, kuri šiuo metu 
lankosi JAV, buvo pakvies
ta į Baltuosius rūmu s 
“smulkiais reikalėliais pasi
kalbėti” su prezidentu ir jo 
žmona.

Maskva. —Neužilgo kny
gynuose paširdys trys ta
rybinių žydų autorių kny
gos, parašytos žydų kalba.

Paryžius. — Per dvi die
nas—rugsėjo 11 ir 12 dd.— 
Paryžiuje vyko komunistų 
dienraščio “Hum a n i t e” 
šventė, kurioje dalyva v o 
daugiau kaip pusė milijono 
prancūzų. Čia buvo meno 
parodos, sakytos kalbos, 
koncertai, šokiai.

Londonas, —r Britanijos 
Komunistų partija išleido 
pareiškimą, kaltinantį Dar
bo Partijos valdžią patai
kavimu rasistams.

Singapore. — Šios naujai 
įsikūrusios vals t y b ė 1 ė s 
premjeras Lee Kuan Yew 
ir vėl įspėjo Jungtinių 
Valstijų valdžią, kad ji ne
sikištų į vidujinius Singa
pore reikalus.

Wahoo> Nebraska, — Šio
mis dienomis pra si d ė j o 
mokslas John F. Kennedy 
^vardo kolegijoje. Tai pirma 
JAV buvusio prezide n t o 
vardu pastatyta aukštojo 
mokslo mokykla Jungtinėse 
Valstijose.

Saigonas. ' — Dabar jau 
po kiekvieno JAV bombar
davimo Šiaurės Vietnamo 
nebegrįžta keli bombone
šiai.

Miami, Fla.
Kelionės įspūdžiai po 

Philadelphiją ir Eastoną
Rugpiūčio 24 dieną, kad 

daugiau svieto pamačius, 
ypač negrų klausimais, nu
sprendžiau važiuoti Grey
hound busu per pietines 
valstijas ir per Washingto- 
ną (DC) iki Philadelphijos.

Važiuodamas per penkias 
pietines valstijas pastebė
jau, kad negrai visur kur 
jau yra išsikovoję pilietines 
teises kartu su baltaisiais 
būti valgyklose ir kitur, nes 
toki užrašai kaip White ar
ba Colored panaikinti.

Busas pasitaikė labai se
nas, kuris purtė senus kau
lus be pasigailėjimo. Stogas 
kiauras, tai, užklupus lietui, 
vanduo pradėjo varvėti ant 
mano galvos, ir teko pakeis
ti sėdynę.

Pirmas sustojimas buvo 
pas brolio žentą Dumšą, ku
ris turi dvi nikelinių rakan
dų šapas, kur dirba apie 80 
darbininkų, susiorganizavu
sių į tymsterių uniją, Jų 
uždarbiai pusėtinai geri.

Sekantis sustojimas buvo 
Eastone (Pa.), pas kitą bro
lio žentą, P. ir S. Švelnikus. 
Ta proga aplankiau L. Tilvi
ką, tai susitarėme rugsėjo 
5 d. važiuoti į Brooklyną, į 
rašytojui Rojui Mizarai pa
gerbti banketą jo 70-ųjų 
gimimo metinių proga. 
C. ir J. Čiurliai savo auto
mašina mus nuvežė; 'kartu 
buvo ir Zavis.

Banketas buvo šaunus, su 
skaniais valgiais ir išsigė- 
rimais “ant drąsos.” Ta 
proga susitikome daug senų 
pažįstamų ir draugų. Na, ir 
programa buvo su daugeliu 
kalbėtojų, kurie visi linkėjo 
draugams Mizarams ? geros 
sveikatos ir ilgo amžiaus. 
Ant pabaigos Moterų kvar
tetas ir V. Bekeris su ve-, 
deja šauniai padainavo ke
lias dainas ir gavo gausą 
aplodismentų. A. Gilmanas 
“Laisvės” Nr. 72 labai gyvai 
banketo programą aprašė. 
Ačiū jam ūž jo auksinę 
plunksną.

Rugsėjo 12 dieną su ger
biamais Dumšais sumanėme 
važiuoti į Pattenburgą (N. 
J.), į pikniką, surengtą pas 
Ch. ir J. Čiurlius. Bet nuo 
pat ryto lijo, tai ir sukliu
dė mūsų kelionę. Labai gai
la, kad nenuvažiavome.

Tariu širdingą padėką sa
vo giminėms ir draugams, 
kurie mane pavaišino ir pa
vežiojo. Niekada to nepa
miršiu.

Po keturių savaičių svė- 
čiavimosi, Philadelphijoje iš- 
sipirkau bilietą National ae
rouoste, ir po dviejų valan
dų išlipau savame mieste 
Miamyje. Namie radau sa-l 
vo žmoną Elizabethą pusė
tinai suvargusią po valymo 
šakų ir sužalotų gėlių, ura
ganui “Betsy” praėjus. Šiaip 
mūsų namas nebuvo suža
lotas.

Kitą tiek galėčiau para
šyti, bet nenoriu per daug 
“Laisvėj’* vietos užimti.

V. J. Stankus

BECOME A MECHANIC 
AIRCRAFT & ENGINE 

Courses Includes
• Ignition-Carburetion
• Jet & Turbo Jet
• Engine Overhaul
• Welding-Electricity
• Sheet Metal Work
• Hydraulics

IMMEDIATE .. 
ENROLLMENT 

★ Theory & Practical Work 
Day & Evening Classes 
Write For Free Catalogue 
Quaker City School 

of Aeronautics 
2565 Grays Ferry Ave. KI- 5-7518 

(25th & Christian)

Brockton, Mass.
Padėka

Noriu visiems nuoširdžiai 
padėkoti už tokį didelį ma
nęs atjautimą man būnant 
ligoninėje ir dabar namie. 
Niekuomet nesitikėjau, kad 
turiu tiek daug draugių ir 
draugų, kurie mane taip už
jaustų. Gavau labai daug 
gražių atvirlaiškių iš arti ir 
toli. Visi man linkėjo grei
tai pasveikti. Dvyliktą die
ną po operaicjos jau buvau 
namie.

Labai ačiū Paulinai Sinke
vičienei, kuri man pagelbė
jo, kai buvau labai silpna. 
Ačiū Viktei Williams, kuri 
neapleido nė vienos dienos, 
kad nebūtų aplankiusi ligo
ninėje ir dabar namie. Ačiū 
B. Petrick ir E. Zalesky ir 
kitiems už gėles, G. Shimai- 
čiui už lankymą ir praneši
mą “Laisvėje” apie mano 
sirgimą.

Visiems širdingiausias 
ačiū.

Marijona Gutauskienė

Massachusetts progresy
vių lietuvių piknikas įvyko 
rugpiūčio 6-ą dieną (Labor 
Day), Ramova Parke, Mon- 
telloje.

Piknike dirbo daugiausia 
bostoniečiai ir iš apylinkės, 
o vietiniai dirbo tik trys. 
Nors publika piknikas ne
buvo skaitlingas, bet pasek
mės buvo gana geros. Daug 
aukų gauta pinigais, val
giais ir daiktais. Apskričių 
konferencijoje lapkričio 
mėnesį ir kuopų susirinki
muose bus pateikti pilni ra
portai.

Pikniko pelnas skirtas dar
bininkiškiems reikalams.

' • /

Tie, kurie pirkome bilie
tus R. Mizaros 70 metų mi
nėjimo banketui ir nedaly
vavome, nors pavėluotai jį 
sveikiname ir linkime jam 
ilgo amžiaus darbuotis ap- 
švietos darbe. Bilietus bu
vo pirkę George Shimaitis, 
A. J. Skirmontai, K. Kalve- 
lienė, A. Raila ir A. J. Pet
ruškevičiai.

George Shimaitis

Nuoširdi padėka
1965 m. birželio 13-tą die

ną, vos sulaukusio 57 metų 
amžiaus Prano Paaklniškio 
žvaigždė staiga užgeso ir1 
paliko didelį plyšį mūsų šir
dyse. Tai labai skaudus ir 
jaudinantis įvykis... ir tik 
su giminių ir draugų pagal
ba buvo galima visa tai per
gyventi.

Šia proga norime išreikšti 
nuoširdžią padėką visiems 
dalyviams laidotuv ė s e ; vi
siems prisiuntusiems gėlių 
vainikus; už prisiųstus už
uojautos laiškus ir laikraš
čiuose įdėtas užuojautas.

Dėkingi esame ir draugams 
Vincui Bovinui ir V. J. Val
ley už taip tinkamas ir gra
žias kalbas laidotuvių laiku.

Labai dėkingi esame 
“Laisvės” ir “Vilnies” laik
raščių leidėjams už suteiki
mą vietos laikraščių skiltyse 
aprašymui velionio gyveni
mo, nuveiktų darbų ir , lai
dotuvių, ir tiems, kurie vi
sa tai aprašė.

Mes neužmiršime Jūsų vi
sų širdingumo ir suteiktos 
pagalbos šioje liūdesio va
landoje.

žmona Adelė
Duktė Fancina ir šeima 

Florida

Teheranas. — Persijos 
šakas kalbėjo tarptautinėje 
konvencijoje, kuri planuoja 
kaip kovoti prieš beraštiją.

Philadelphia, Pa.
Miesto rotušėje po 13 

mėnesių taisymo atidarytas 
500 pėdų bokštas lankyto
jams. Matosi 30 mylių 
miesto apylinkė.

Cenzo biuro pranešimu, 
Pennsylvanijos valstijo j e 
nuo 1960 metų gyventojų 
skaičius pakilo 1.8 proc. 
Nuo 1950 metų du šimtai 
tūkstančių.

Gubernatorius Scranto- 
nas pasirašė bilių, kad su
gauti važiuojant 40 mylių į 
valandą Pennsylvanijos 
turnpike pasimokėtų baus
mę. Važiavimo greitis nuo 
60 iki 65 mylių į valandą.

•
Majoras Tate prašo mies

to tarybą padėti į balotą 
lapkričio rinkimuose $82,- 
450,000 paskolą miesto ge
rinimui, nedarbo mažini
mui.

Dr. C. Taylor Whittier, 
mokyklų superintendentas, 
sako, kad 1966 metams Phi
ladelphijos mokyklų biudže
tas bus 191 milijonas dole
rių, 32 milijonus reikės su
kelti pakeliant taksus.

Dominic DiClerico grupė j 
laimėjo Transport Workers 
unijos lokalo 234 rinkimus.

Pennsylvanijos 31 vedže- 
terijonas, vadovybėje dr. 
Samuel F. Scheidy, išvyko 
į Europą tyrinėti Europos 
vedžeterijonus su geros va
lios misija gerinimui santy
kių tarpe Amerikos ir tų 
šalių, kurias aplankys. Ap
lankys Lenkiją, Čekoslova
kiją ir Tarybų Sąjungą.

Rugsėjo 7 d. mirė Vero
nika Danauskas. Buvo pa
šarvota Petner šermeninė
je. Palaidota Holy Cross 
kapinėse.

Komisijonieris Audr e y 
R. Kelly praneša, kad bus 
pakelta automobi 1 i ų ap- 
drauda valstijoje.

P.

Konservuotos Uogos
ŽEMUOGIŲ UOGIENĖ | 

' Pirmosios pavasario uo
gos — žemuogės — pasižy
mi nepaprastu kvapnumu. 
Jose daug geležies, kalcio ir 
vitaminų. Šviežios uogos 
perrenkamos, supilam o s į į 
sietelį plonu sluoksniu ir 
kelis kartus panardinamos 
į verdantį vandenį. Ištrau
kus sietelį iš vandens, pa
laikoma, kol nuteka van
duo, ištraukęs iš uogų aitrų 
skonį.

Vienam svarui uogų ima
ma 1 svaras cukraus ir 1 
stiklinė vandens. Plačiame 
inde cukrus užvirinamas su 
vandeniu, nugraibomos pu
tos ir supilamos uogos. Iš 
pradžių verdama ant stip
rios ugnies; kai vanduo už
verda, uogos sukratomos ir 
vėliau verdamos iš lėto. 
Verdant uogienę nemaišo
ma, tik kartkartėmis su- 
kratoma, kod putos susi
telktų vienoje vietoje. 'Pu
tos nuimamos apverstu me
diniu šaukštu. Kai sirupas 
sutirštėja, patamsėja, uo
gos pasidaro permatomos— 
uogienė išvirusi. Uogienė 
atšaldoma ir supilama į 
platų dubenį. Paškui supils- 
toma į stiklainius.

NEVIRTŲ ŽEMUOGIŲ 
SUNKA

Vienas svaras ką tik su
rinktų uogų sutrinama me-

PHILADELPHIA,

HELP WANTED MALE

ELECTRICAL MAINTENANCE & 
HAMMER REPAIR MAN 
SCHUYLKILL FORGE CO.

3rd & Luzerne Sts.
An equal opportunity employer.

(73-75)

WELDERS (Electric ARC&CO2). 
Press Brake Operators. Punch Press 
Operators. Minor set ups from draw
ing, Day and nite shifts. PALMER 
SHILE CO., Conshohocken Rd., Nor
ristown, Pa.

(74-76)

BAKER (2)
Experienced Bench hands. 

Day work.
Fancy cakes & pastries.

Apply at 650 E. Erie Ave.
(74-75)

ENGINEER

Grade “A” License.
H P. M. to 7 A. M.

Call
FRED CONRAD. CE. 8200.

(74-82)

SEWING
Machine repair & warehouse man. 

Steady income. 
World wide company.

Benefits.
Phone Mrs. Malatesta. WA. 5-5024.

(74-79)

PLUMBERS. Mechanics & helpers. 
Must have experience on new work. 
Steady work & good wages, paid for 
legal holidays and vacation. Apply 
ready for work. 7:30 A. M. Farm 
House, opposite water tower, Rt. 70, 
Marlton, N. J., or call after 6 P. M.. 

609-RO. 7-2086 or DA. 9-4478.
(74-80)

MALE and FEMALE

HELP WANTED
B. ALTMAN

& CO.
ST. DAVIDS, PA. 

Interviewing for 
FULL TIME 

27%. or 37% Hrs. 
Restaurant positions 

Housekeeping positions 
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer 
Rec. & Marking 

Apply in person
Mon. thru’ Sat. 10 AM. —5 PM. at 

TREADWAY INN 
St. Davids, Pa.

(69-75)

I diniu šaukštu. Į tyrę įpila
mas svaras cukraus ir mai
šoma, kol cukrus ištirpsta. 
Paskui tyrė sudedama į 
stiklainius ir užrišama per
gamentiniu popieriumi. Po 
3—4 savaičių, atrišus in- 

' dus,šaukštu nuimami tirš
čiai (jie būna iškilę į pavir
šių), o sutirštėjusi sunka 
perpilama iš vieno stiklai
nio į kitą, kad būtų pil
ni, ir vėl užrišama.

FERMENTUOTA 
ŽEMUOGIŲ SUNKA

Uogos sutrinamos, tyrė 
sudedama į stiklainį, kuris 
užrišamas marle ir laiko
mas saulėtoje vietoje ant 
lango, kol tirščiai iškyla į 
paviršių. Paskui sultys iš
spaudžiamos pro dvigubą 
marlę. Į kvortą sunkos de
dama 2 svarai cukraus ir 
pavirinama (nuo užvirimo 
15 min.) graibant putas. Po 
to sunka supilstoma į bute
lius, kurie užrišami klijuote 
arba ant jų užmaunami 
čiulptukai.

Saigonas. — Atvyko dar 
vienas J A V patarėjas 
James A. Killen, kaip lai
mėti karą prieš pietų Viet
namo liaudiečius.

Chicago. — Čionai negrų 
vadai kritikavo Dr. Luthe- 
rį Kingą.

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

BAKER
Experiened bench hand. 

Danish and sweet dough.
Day work.
Apply at—

650 E. Erie Ave.
(74-78)

OIL BURNER SERVICEMAN 
Exp. on all types of industrial & 
Commercial Burners. No phone 
calls, apply in person between 8:3d 
AM & 4:30 PM. Erie Avenue at 

Lawrence, Philadelphia. 
GOLDEN PETROLEUM CO. INC.

(73-75)

PLUMBER 
Journey man. Jobbing & alteration. 

Top pay. 

JOHN J. COLEMAN 
VI. 3-9100 or TU. 4-4269 

74-75)

IRON WORKER

Experienced in welding, brake and 
shear work.

Steady employment.
9030 State Road.

(74-80)

BAKERS HELPER
Doughnut frying and cake icing. 

5 day week.
Time and half after 40 hours. 

Fringe benefits. LEE WALKER, 
5910 Crescent Blvd., Pennsauken, 
N. J. Sunburn Bakery. 74-79)

CARPENTERS 
Experienced men 

for complete form work. 
Apply Field Office— 
McCloskey & co. - 

Scotts Lane & Henry Ave. 
(72-77)

OPPORTUNITY. WIREMAN.

Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOGUE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal

(70-76)

MACHINE SHOP LAYOUT A 
SET-UP MEN. Must be able to lay
out from blueprintfl and set-up ma
chines. Must work to close toleran
ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP, 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.

(70-76)

DIE MAKERS—CLASS A 
MACHINISTS—CLASS A 

PROGRESSIVE DIE GRINDER 
Top pay, all benefits, overtime.

Apply Ralph Lang.

Connecticut Spring Corp.
Farmington Industrial Park 

Farmington, Conn.

(74-75)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER and COOK.
No laundry. Other help. No small 
children. Reliable woman who 
wants to live in pleasant surround
ings on the Main Line. Pvt. air- 
cond. room & TV. Recent refs & 
exp. only. Call MI. 2-4691. (74-75)

HOUSEKEEEPER

Full time, 5 day week. 10:30—5 
PM. Full charge of cleaning & 
laundry for working couple and two 
school children. Mature, reliable 
woman. Call CU. 9-9075 bet 6 <& 
7 PM.

(74-75)

NURSES. Registered.
Pleasant Working conditions.

Rewarding work.
Catholic Home for the Aged. 

Salary commensurate with ability.
Contact Sister Paulina.
St. Bernadette’s Home 

18th & Jefferson Sts. PO. 3-9812.
(74-75)

DIETITIAN, registered.
Exc. working cond. Rewarding work. 
Prepare special diets for aged guests.

Catholic Home for the Aged. 
Contact Sister Paulina. 
St. Bernadette’s Home 

18th & Jefferson Sts. PO. 3-9812.
(73-75)

GENERAL HOUSECLEANINQ 
and child care, 

5 days, sleep in Saturday only. 
$45 and car fare. 4 

HI. 9-7888
(7145)

---------------------------------- --- > i « il<M>V
/

HOUSEKEEPER /' ‘ -
For general housework, cooking, 
and laundry. Live in or sleep in.
3 nights, orte day off and evety 

other Sunday. Must love chlldlren 
Good salary. GE. 8-2046.

ima
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Antr., rugsėjo (Sept.) 21, 1965

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
nišką muziką, imtasi ginkluoti 
Indją.

Kiek Amerikos ginklų ir 
amunicijos gamintojai prisilu
po dolerių iš šitos beprotybės, 
jie vieni težino.

Staiga, netikėtai mirė 
Viktorija Zmitraitę Milerienė

Naktį iš rugs. 16 į 17 d.d. į Viktorijos palaikai buvo iš- 
Brooklyne nuo širdies smū- j vežti į Binghamtoną, kur 
gio mirė ilgametė veikėja i velionė ilgiausiai 
Viktorija Zmitraitę - Mile- dirbo ir veikė, I 
rienė, Bronės Keršulienės tėveliai palaidoti. Ten, ant- 
sesutė, gyvenusi pas V. ir radienį, rugsėjo 21 d., Vik- 
B. Keršulius Brooklyne.

Netikėta, nelaukta liūdna
žinia pritrenkė ne tik Ker- šarvota Chopyak Funeral 
štilius, o ir visą pažangiąją Home, kampas Glenwood 

Bažnyčios! Niujorko visuomenę, 
i ii n n nri- . i

Sėkminga konferencija apie 
konstitucines laisves

PRANEŠIMAI

gyveno, 
kur josios

Vatikane prasidėjo katalikų 
bažnyčios aukštosios hierar
chijos suvažiavimo ketvirtoji, 
ir, sakoma, paskutinė sesija. 
Suvažiavimas buvo sugalvotas 
popiežiaus Jono XXIII. Jis, 
matyti, manė šiokias tokias re
formas pravesti. Bažnyčios • Niujorko visuomenę. Vik- 
biznis susmuks, jeigu ji nepri- įorjja maį buvo aidietė, 

Paulius Vi padarė ..dcmo. i taip pat Moterų Klubo na- 
kratijai” didelį nusileidimą. Į re, ALDLD narė, plačiai ži- 
Jis paskirsiąs iš kardinolų ta- noma, miela moteris.

kini Patars .iam to 1 Sekmadienio vakarą į 
žiniško trusto reikalais. Jokių ■ šermeninę susirinko daug 
pasiliks karaliumi ir diktato-o m ų atsisveikinti su 
riumi, bet duos ir kardinolams | Viktorija. Pirmiausia Ieva 

i pasakė gražią 
apie velionę kalbą. Aido 
choras sugiedojo liūd n ą 

| dainą, Nastė Buknienė pa- 
pasitarimą su Amerikos dele- deklamavo trumpas, bet 
gacijos Jungtinėse T a u t o s e 1 jautrias eiles, skirtas velio- 
pirmininku Goldbergu. Jis 
ko, kad jis negali tylėti, 
pasaulyje nėra ramybės, 
taikai yra susidaręs toks 
vojus.

Gerai būtų, kad ir kiti neg
rų ir viso civilinių teisių ju
dėjimo vadai aiškiai pasiro
dytų kovos už pasaulinę tai
ką šalininkais. Deja, kai ku
rie jų, matyt, nori būti “neu- 
trališkais,” į užsieninius rei
kalus nesikiša, bijo, kad ne
užrūstintų goldvvaterinių ir ki
tų reakcionierių. Jis apsigau
na.

rinkimų, žinoma, nebus, 
pasiliks karaliumi ir diktato-i

bei vyskupams progą jam pa- Mizarienė 
tarimus duoti

Dr. Martin Luther King, 
įžymusis negrų vadas, turėjo i

?a:i kai į 
kai | 
po-1

Štai mūsų lietuviškų kunigų 
dienraštis jau šaukia: “Dr. 
King, aišku, yra pradėjęs pa
vojingą žaidimą, kurį 
tuojau sustabdyti.”

Kova už taiką yra 
jingas žaidimas”!

reikia

pavo-

kores-“The N. Y. Times 
pondentas James Reston, ge
rai išstudijavęs Pietų Vietpą- 
me padėtį, nusiminusiai sako: 
Tiesa, mes, amerikiečiai, ten 
turime didelę .“nenugalimą” 
militarinę jėgą, ;bet neturime 
autoriteto, neturime, liaudyje 
pasitikėjimo. Jokio autoriteto 
neturi ir mūsų ginklais palai
koma militarinė Pietų Vietna
mo valdžia.

Iš LLD185 kuopos
Rugsėjo 14 d. “Laisvės” 

salėje 12 vai. buvo pietūs, 
draugų Venckūnų skaniai 
paruošti. Buvo apie 30 val
gytojų.

Po pietų atidarytas susi
rinkimas.

Kuopos valdyba raportavo 
apie kuopos veiklą ir finan
sinį stovį. Iš Forest Parko 
ir Great Necko parengimų 
pelno liko virš $150. Abel- 
nai kuopos veikla gera. 
Knygą “Lithuania: Past and 
Present” nariai jau gauna.

Nutarta, kad kuopa nu
pirktų šios knygos tiek, kad 
būtų išdalyta nors po vieną 
visoms šios srities bibliote
koms.

ALDLD Antrosios apskri
ties konferencija įvyks spa
lio 17 d. Elizabeth, N. J. Iš
rinkti 8 delegatai.

Nutarta per specialų “Lais
vės? numerį pasveikinti 
LDLD 50-osiomis metinėmis 
su $50. Tam tikslui nariai 
sudėjo $20.

Sumanymas,kad tokie pie
tūs būtų ruošiami kiekvieną 
mėnesį, paliktas valdybos 
nuožiūrai, ypatingai kuopos 
pirmininko V. Venckūno ir 
jo žmonos, nes jie daug dar
bo įdeda ruošdami tokius 
pietus.
' Kuopa rengia filmų iš Lie
tuvos rodymą rugsėjo 26 d. 
Bručo salėje, 86-16 Jamaica 
Ave., Woodhavene.

Į kuopą įsirašė 3 nauji na
riai C. N.

-------------------------------------

I torija ir bus palaidota.
Binghamtone velionė pa-

torius James Aronson, žur
nalistas Dave Dellinger ir 
senas pacifistas A. J. Mušte. 
Paskui iš publikos keletas 
ėmė balsą ir kalbėjo įvai
riais pakeltais klausimais. 
Tiek nuo estrados, tiek iš 
publikos kalbėtojų kalbos

Brooklyn, N. Y.
Atidos, Lietuvių Amerikos 

Piliečių Klubo nariai!
Nepaprastas LAPK susi

rinkimas įvyksta spalio 
(Oct.) 6 d., 7:30 v.v., “Lind
say Park Casino” 
280 Union Ave. (tame pa-į 
čiame, kur buvo LAPK).

Šis susirinkimas yra ket
virtoji kvartalo paskutinė' naujoje vietoje, r ‘ ‘
i , .U. Bakšienė sunkiai serga, tai at-dahs. Yra gana rimtų rei- sako mums vietą susirinkimams.- 
kalų pasvarstyti, pasitarti.
Kviečia—

MONTELLO, MASS.

Massachusetts Moterų Sąryšis 
rengia pikniką sekmadienį, Rugsėjo- 
Sept. 26 d., popiet., K. Ustupo dar
že, 27 Cleveland Ave. Bus valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus atsilan
kyti. Valdyba (74-75)

name, CAMDEN, N. J.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
133 kuopos susirinkimas jvyks Rug
sėjo-Sept. 25 d., 1 vai.

Prašau visus kuopos narius įsitė- 
myti, kad šis susirinkimas jvyks

Kadangi draugė

Nepaprastasis Civilinių 
Laisvių Komitetas buvo su
šaukęs penktadienį ir šešta
dienį konferenciją pasitari
mui apie Amerikos žmonių 
konstitucines teises. Tai bu
vo labai skaitlinga ir sėk
minga konferencija. Ji bu
vo pavadinta “Teach-In- buvo trumpos. 
Constitution” konferencija.
Didžiulė Statler-Hilton Ho- svarbus pranešimas, būtent, 
tel salė penktadienio vakare kad spalio 16 d. New Yorke 
buvo pilnutėlė.

Konferenciją ir diskusijas 
atidarė plačiai žinomas libe
ralas Corliss Lamont, o pir
mininkavo teisės profeso
rius David Harber. Labai 
geras kalbas pasakė apie re
akcinį McCarran įstatymą 
ir visokiais būdais siaurina
mas Amerikos1 žmonių kons
titucines laisves advokatas 
David Rein, darbo unijų 
veikėjas Archie Brown, 
“National Guardian” redak-

Buvo padarytas vienas

Avė. ir Prospect St. Iš ten 
bus išlydėta į Glenwood ka
pines.

Į laidotuves išvyko V. ir 
B. Keršuliai; išvyko ir ve
lionės ilgametė draugė Ste
fanija Sasna, kuri pasakys 
kalbą.

Plačiau apie Viktoriją 
Zmitraitę - Milerienę pas 
mus bus parašyta vėliau, o 
šiuo metu “Laisvės” kolek
tyvas reiškia nuošird ž i ą 
užuojautą velionės sesutei 
ir švogeriui—Bronei ir Vol- 

gi m i- 
nėms ir visiems liūdesyje li
kti s i e ną s bičiuliams bei 
draugams. O jai pačiai— 
amžino poilsio!

nei; A. Bimba pasakė ilges- j teriui Keršuliams,
111 v • 1 . - . _ . *

nę kalbą, nušviesdamas ve
lionės rolę mūsų gyvenime.

Velionė buvo pašarvota 
Shalins šermeninėje, Wood- 
havene. Pirmadienį anksti

LDS 35 Anniversary Jubilee
This year marks the 35th 

years of the formation of 
the LDS. Lodge 13 of Ozone 
Park, N. Y., decided to cel
ebrate this anniversary.

The committee has planned 
a slightly different type of 
affair. Cocktails and Buf
fet Supper will be served at 
5:00 p. m. After the physic
al needs of the guests have 
been satisfied the cultural 
part of the day will begin, 
Mr. J. Gasiun&s, President 
of the LDS, who spent sev
eral months in Lithuania 
will share his impressions 
from his trip with the au
dience. Mildred Stensler 
has arranged a song pro
gram to be presented by 
the singers of Aido Chorus

who participated in the 
“Dainų Šventė” in Lithua
nia. We hope to have a 
member from the Executive 
Board of the LDS present 
who will give some facts 
on the LDS.

The committee urges all 
friends and members of the 
LDS to attend. We are 
especially anxious to wel
come former Builders, as 
we believe that this get-to
gether will remind them of 
some of the past happen
ings.

The party will be held at 
Laisvė Hall, corner of Lib
erty Avenue and 102nd St., 
September 25th, at 5:00 p. 
m. Admission $2.00.

Committee

1 Jono ir Onos Kalvaičių auksinė sukaktis
Praėjusį sekmadienį Win

ter Garden salėje Jonas ir 
Ona Kalvaičiai iškilmingai 
minėjo savo auksinę vedybų 
sukaktį. Svečių turėjo gal 
daugiau negu šimtą. Vaišės 
tęsėsi visą popietę ir gal iki 
vėlaus vakaro. (Šiuos žo
džius rašančiam teko išsku
bėti į Viktorijos Millerienės- 
Zmitraitės šermenis.)

tams dalyviai linkėjo ilgų ir 
sveikų metų ir jaunatviškos 
senatvės.

Šia proga tenka primint 
ti, kad Ona Kalvaitienė ant
rojo pasaulinio karo metu 
čempioniškai pa s i ž y m ė j o 
mezginiais Lietuvos karei
viams, kovojusiems prieš 
hitlerininkus. Lai šis jos 

j pasižymėjimas būna nepa-
Be gražių dovanų, jubilia- mirštinas! SV

— MINĖSIME —

LDS 35-eriy metŲ sukaktį
- _ ■ - — I

Šeštadienį, Rugsėjo 25-tą d.
“LAISVĖS” SALĖJE

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

Vakariene su kokteliais 5-tą valandą.

Po vakarienės dainų programa, kurią atliks 
AIDO CHORO DAINININKAI

J. Gasiūnas trumpai kalbės apie kelionę Lietuvoje.
t— 1 .................................... ......................................................................... .. 1 .

Rengia ir visus kviečia dalyvauti LDS 13-ta kuopa
Įėjimas $2.00

bus suruošta didžiulė prieš
karinė demonstracija. De
monstracijos smulk m e n o s 
bus paskelbtos vėliau.

O šeštadienį konferencija 
buvo pasidalinusi į tris spir- 
tinga's grupes, kurios kon
krečiai aptarė būdus kovai 
už apsaugojimą Amerikos 
žmonių konstitucinių lais
vių. Apie tų grupių nuta
rimus teks vėliau prie pro
gos pakalbėti.

Rep.

Skriausdamas kitą, pats save nuskraudi
Vienas žmogus turėjo; suprato blogą pavyduolio, 

arklį, kuriam duodavo ge
rą mitybą, gerą poilsį, tin
kamą išlaikymą. Arklys ge
rai atlikdavo visus sunkiuo
sius darbus, kurie duodavo 
didelę naudą žmogui.

Ir žmogus ir arklys abu 
buvo laimingi. Pamatė tai 
pavyduolis ir įkalbėjo: “Iš

patarimą, keikė pavyduolį, 
gailėjo arklio.

žmogus sakė: “Jei nori bū
ti laimingas, tai neskriausk, 
neišnaudok kitų. Kiek rei
kia ir kiek galima reikalauk 
iš kitų ir pats stenkis duoti 
kitiems kuo daugiau, kad 
visi būtų laimingi, vienas

pavyauons ir jKamejo: is. nesk‘riausdami”
arklio reikia kuo daugiau!
.................. ... 1 ’ ” •! Povilas Valeikaišreikalauti darbo, o arkliui; 
kuo mažiau duoti pašaro ir 
poilsio. Tada turtus krau
si. Kad arklys ir alkanas 
būdamas sunkiai dirbtų, rei-1 
kia jį kuo daugiau mušti, i 
Drausmė, baimė privers i 
dirbti alkaną arklį. Negai-; 
lėk arkliui botago, lazdos, o 
gailėk pašaro; poilsio. Kuo 
daugiau imk, kuo mažiau 
duok. Tada turėsi pasiseki
mą, kada kitus skriausi.”

Žmogus paklausė pavy
duolio patarimo ir ėmė kas
dien kuo mažiau duoti ark
liui pašaro ir poilsio, o kuo 
daugiau mušti, kad alkanas 
arklys kuo daugiau įtemptų 
jėgas darbui, kuo daugiau 
atliktų darbo.

Alkanas nusilpęs arklys 
jau nebeklausė botago mu
šimo. Jo oda buvo sukapo
ta, bet jis vežimo nepatrau
kė.

Tada žmogus ragino, mu
šė su lazda, su basliu. Dau
žomas arklys vežimo nepar
vežė, o kelyje pastipo, kri
to negyvas.

Tada teko pačiam žmo
gui nešti daiktus. Nešioti 
daiktus buvo labai sun- 
ku. Net žmogaus pečius nu
trynė nešami daiktai. Pečiai 
buvo kruvini. Tada žmogus

Pranešimas
LLD 1-bsios kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 27 
■d., 7:30 vai. vakarė, Lais
vės salėje.

Turime svarbių reikalų 
svarstyti ii4, gausime anglų 
kalba Lietuvos is tūri j į, ir 
kitą knyg%—“Šliuptarniai”. 
Ją parašė. Dr. A. Margeris. 
Visi būtinai dalyvaukime ir 
naujų narių atsiveskime.

Valdyba

de
ar

Paieškojimas
Paieškome savo giminių: trijų 

dži ų ir dviejų tetų Auksaičių
Auksakių, išvykusių į Ameriką prieš ' 
didįjį karą, gimusių Ukrinų mieste- [ 
lyje, Židikų valsčiuje, Mažeikių ap
skrityje.

Yra labai svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Prašomi atsiliepti.

Mrs. Anna Latuka
160 Melrose St.
Brockton, Mass. 02402

(74-76)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS
MEDIKALIŠKI ĮRANKIAI: Išdir

bę jas med. įrankių reikalauja 
darbininkų, patyrusių polišiuo- 
tojų, aštpintojų ir sudėtojų. Puiki 
proga kvalifikuotiems darbininkams. 
Turime vietos ir dėl norinčių išmok
ti šį amatą. AMERICAN MEDICAL 
INSTRUMENT CORP., 113-14—39th 
Ave., Flushing, N. Y. '

Pamatykite Lietuvą
Naujuose Filmuose

Bus Rodomi Sekmadienį

Rugs.-Sept. 26 dL, 1965
Pradžia 3-čią valandą popiet

WHITE HORSE TAVERN SALĖJE 
86-16 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

Rodys Jonas Grybas, tik ką sugrįžęs 
iš Tarybų Lietuvos

Įėjimas kaip auka $1.00
Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir 
pamatyti Lietuvą 1963 ir 1964 metais.

Rengia
Lietuviu Literatūros Draugijos 185 Kp.

Šis susirinkimas atsibus drauges 
Gudžionienės namuose, 811 Cherry 
St., Gloucesteryj, N. J.

Važiuodami Broadway privažiuo-
LAPK Valdyba ir site Central St.; čia sukite į vaka- 

j j? a. rus ir čia rasite Cherry St.B°aid of DliectOlSi a. J Pranaitis (74-75)

Užuojauta
BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Miller,
Mano giliausia užuojauta mielai Bronutei Ker- 

šulienei netekus brangios sesutės Viktorijos. Kaip 
sunku tikėti, kad jos daugiau nebus su mumis — 
o tiktai praėjusią savaitę dainavome kartu Aido 
Choro repeticijose.

Miela Brone, linkiu tau pernešti šį liūdesį ištver
mingai.

Taipgi užuojauta ir švogeriui Valteriui Keršu- 
liui, artimiems giminėms ir draugams.

— Lilija Kavaliauskaitė
Woodhaven, N. Y.

UŽUOJAUTA

; Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Miller
Reiškiu gilią užuojautą jos sesutei Bronei 

Keršulienei, švogeriui Valteriui Keršuliui, arti- 
miemh giminėms ir draugams.

— Adelė Rainienė
1 Brooklyn, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas

Juozas Sadauskas
Mirė Rugsėjo-Sept. 22, 1946

Jau sukako 20-tieji metai, kai mirė mano 
mylimas vyras Juozas. Palaidotas 

Cypress Hills kapinėse.

—Judita Sadauskienė
Mt. Sinai, N. Y.

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

Vale Gurienė
Septyneri metai kai mirė mano mylima Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų mano 
mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji —

Vincas Guris **
z - Brooklyn, N. Y. ,

i.




