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KRISLAI
Apsimelavo!
Poetas, kuris labai 

negražiai apsiterše
Kodėl “paklydo” laiškas?
Respublikonai mus prašo. . .

— Rašo R. Mizara —

“. . .Amerikos lietuvių krep
šininkai, pasišovę vykti j Lie
tuvą, negavo sovietų įvažiavi
mo vizos.”

Taip rašo South Bostono 
“Keleivis” rugpiūčio 16 d. laj
oje.

O tikrumoje buvo taip: rug
pjūčio 16 d. iš Kenedžio aero
dromo Niujorke į Lietuvą iš
skrido 11 lietuvių krepšinin
kų; su jais kartu išlėkė 5 pa
lydovai.

Kai tik patyrė, kad lietuviai. 
krepšininkai vyks | Lietuvą 
persiimti su tenaitiniais savo 
kolegomis, “veiksniai” tiesiog 
padūko. Jie puolė, niekino 
tuos, kurie rengiasi į Lietuvą 
vykti, jie šmeižė tuos, kurie 
padėjo jiems vykti.

Jie priėjo net prie to, jog 
rašė Valstybės departamentui 
prašymus, kad jis neduotų 
krepšininkams pasportų!..

Nieko iš viso to neišėjo!
Visiškai susikompromitavę 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
tederiai (skundkai) nutarė 
p3|Jalinti iš savo tarpo Rei- 
mundą Mieželį už tai, kad jis 
padėjo sportininkams organi
zuotis ir vykti į Lietuvą.

Dabar ir p. Mieželiui bus 
aišku, kas do vadovai sėdi 
ALTo pastogėje, ir kokiam 
tikslui eikvoja iš visuomenės 
surinktus dolerius.

Nežinome, kuo sportininkų 
kelionė baigsis, todėl apie to
lesni š| jų mostą ir nekalbė
sime.

šiuo tarpu tik tenka tarti: 
Laimingai jiems Lieuvoje var
žytis, laimingai atgal sugrįžti 
į Ameriką!

Veiksnių poetas J. Aistis 
per savo spaudą išniekino įžy- 
my^|, visų gerbiamą ir mylimą 
TrSybų Lietuvos publicistą 
Aljjertą Laurinčiuką. Aistis 
rašo apie Alberto “gymį”, ku
ris poetui nepatinkąs.

Kalbėjausi su gerai žinomu 
amerikiniu lietuvių publicistu, 
ir jis, man rodydamas tą J. 
Aisčio-Aleksandravičiaus per
lą, klausė:

—Ką jūs apie tai galvoja
te? Ar tai jam tokius daly
kus rašyti ?. ..

—Aš Aisčio nepažjstu,—at
sakiau. — Nežinau nei kaip 
jis atrodo.

—O!.. Kaip jis pats atro
do’.. Į ką jis panašus!. .

—Apsinešvaryti gali net ir 
tokia gymio poetas kaip p.

—priminiau savo kole
gai.— Čia gi laisva šalis. O. 
A. Laurinčiukui dėl to nei 
įplaukas nuo galvos nenukris.

Rugpiūčio 15 d. Pasaulinėje 
parodoje Montrealyje buvo 
Tarybų Sąjungos diena, 
šventės proga D. M. Polians- 
kis, TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininko padėjėjas, tą dieną 
Tarybiniame paviljone suruo
šė priėmimą, j kur| kvietė 
daug spaudos atstovų. Išsiun
tė kvietimą ir “Laisvės” re- 
dMtt&iui.

Kvietimas iš Mont r e a 1 i o 
(pagal pašto pečėtį) buvo iš
siųstas rugpiūčio 9 d., o ad-

Katalikų vyskupai 
sako: baigti karą!

Įžymūs katalikų bažnyčios 
tėvai, aukštieji dvasininkai, 
ilgai tylėję, dabar pradėjo 
reikalauti, kad prezidentas 
Johnsonas baigtų karą 
Vietname.

Pirmiausia, sako jie, rei
kia sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimą, tada 
pradėti tartis dėl karo bai
gimo.

Vėliausieji katalikų “baž
nyčios kunigaikščiai,” stoją 
už karo baigimą Vietname, 
yra šie:

Arkivy s k u n a s Paul J. 
Hallinan, iš Atlanta, Ga-

Vyskupas John J. Doug
herty, iš Newark, N. J.

Vyskupas Victor J. Reed, 
iš Oklahoma City. -

Vyskupas James J. Shan
non. iš St. Paul. Minnesota.

“Ilgiau tylėti negaliu!” 
sakė vyskupas Dougherty 
spaudos atstovams, susirin
kusiems j Seton Hall Uni
versitetą, kurio prezidentu 
jis yra.

Prieš kiek laiko Roches
ter! o vyskupas Fulton J. 
Sheen dar drūčiau pasisa
kė: jis reikalavo, kad JAV 
tuojau ištrauktų iš Vietna
mo kariuomenę, kad eitų 
prie sudarymo taikos.

(Tik kardinolas Spellma- 
nas — tasai riteris — rei
kalauja tęsti kara Vietna
me, nes tai esą “civilizaci
jos gynimas.” Lietuviškieji 
kunigai, dalinai, yra įsiki
bė j kardinolo Spel Įmano 
skvernus.)

Vėl “Pravda” pasmerkė 
Mao politiką

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” išsapusdino ilgą 
editorialą, smerkiantį Mao 
Tse-tungo politiką.

Laikraštis ragina Kinijos 
Komunistų partiją ir visą 
liaudį neklausyt Mao. kovo
ti prieš jį, atmesti jo poli
tinę liniją, kuri yra pražū
tinga Kinijai ir pasaulio 
darbo žmonėms.

I NAUJOSIOS POLITIKOS 
SUVAŽIAVIMU ČIKAGOJE!

JAV lietuviai
e Kaip jau buvo skelbta, šių metų rugpiūčio 31 dieną 

Čikagoje prasidės suvažiavimas — Naujosios politikos 
(New Politics) suvažiavimas.

“Naujosios politikos” suvažiav: 
to, kad jį šaukia ir organizuoja ne 
partija bei grupė; jį šaukia susitari 
grupių vadovai tam, kad apsvarstyt 
biuosius klausimus, kurie liečia Amerikos žmones šian
dien. Suvažiavimas visapusiškai tuos klausimus aptars, 
apsvarstys ir padarys nutarimus, tirs savo žodį.

Daugiau: Naujosios politikos s

mu jis vadinamas dėl 
kokia viena politinė 

ę daugelio nepartinių 
į ne tik bėgamus svar.

Srinagar. Kašmiras. — 
Kašmiro valdžia susirūpino 
dėl vienos jaunos poros su
tuoktuvių.

Pasirodo, kad vienas vy
rukas. hindusas, ansivedė 
su nfusulmonaite. Dėl to. 
h i n d u s a i sukėlė dideli 
triukšmą- Girdi, tai bu
vę nadarvta neteisingai ir 
neteisėtai. Valdžia padėtį 
tiria.

A. Kosyginas Vilniuje
(Telegrama)

Vilnius. — Pailsėjęs Lie
tuvoje, TSKP Centro Poli
tinio Biuro narys ir TSRS 
Ministrų Tarybos pirminin
kas Aleksejus Kosyginas 
aplankė Lietuvos sostinę 
Vilnių-

Pakeliui į Vilnių, A. Ko
syginas pabuvojo Klaipėdo
je ir Kaune. Apie Kauno 
miestą jam papasak o j o 
Kauno Komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Leng
vinas ir Miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Šerys.

Vilniuje A. Kosyginas ap
žiūrėjo miesto įžymybes, 
gėrėjosi Lietuvos sostinės 
panorama nuo Gedimino pi
lies kalno, aplankė Paveiks
lų galeriją, Dailės muziejų, 
apžiūrėjo eilę architektūros

paminklų, pavaikščiojo Le
nino prospektu.

Rugpiūčio 16 d. Kosygi
nas išvyko iš Lietuvos. Vil- 
nias aerouoste jį išlydėjo 
partiniai ir valstybiniai va
dovai :H. Barauskas, Ohara- 
zovas, Ferensas, Kairys, 
Maniušas, Sniečkus, Son
gaila, Dobrovolskis, Grine
vičius, Mickevičius, Diržins- 
kaitė, Drobnys, Vildžiūnas, 
Vilniaus miesto ir rajonų 
komitetų sekretoriai.

, A. Vaivutskas

resatą tepasiekė tik rugpiūčio 
15 d.

Kodėl? Kaip tai atsitiko? 
Todėl, kad adresas buvo ne
pilnas : nebuvo pridėtas 
“Ozone Park.”

Mes gavome laišką iš Ka
lifornijos respublikonų veikė
jų. Rašo, kad jie susitarė 1968 
metais “draftuoti” gubernato
rių Ronaldą Reaganą , būti 
kandidatu į JAV prezidentus 
respublikonų sąraše. Prašo 
jiems padėti.

Padėti tai padėti, bet pir
miau reikia išsiaiškinti: Kuo, 
būtent, Reaganas galėtų bū
ti geresnis prezidentas už 
Johnsoną?

Visa rodo, kad jo politika 
tokia pat bloga, kaip ir John- 
sono. Tai kodėl mes turėtu
me Reaganą remti?

Kaip šiandien dalykai at
rodo, nei vieno jų neremsi- 
me! Amerikos žmonėms rei
kia tokio kandidato, kuris sto
tų už karo Vietname baigmą, 
o ne už jo plėtimą (eskalavi
mą).

New Haven, Conn.—Per 
dvi naktis šio miesto gete 
buvo kilhisios dideles riau
šes; vyko susirėmimai neg
rų su policija. Apie 165 as
menys suareštuoti.

Japonija atžymėjo 
pasidavimo sutartį

Tokio. — Japonija atžy
mėjo 22 metų sukaktį, kai 
ji pasidavė talkini n k a m s 
Il-ajame pasauliniame kare. 
Pasiduodama, pažadėdama 
nekelti prieš tąlkin inkus 
ginklo, Japonijos valdžia 
pasijuto prastoje padėtyje.

Tuomet Japonijos impera
torius viešai pareiškė, kad 
jis nesąs joks dievaitis, 
kaip daugelis tamsių japonų 
jį vadino, o paprastas, eili
nis žmogelis.

Dabar imperatorius Hiro
hito. dalyvavo liūdnose ce
remonijose, ir jos buvo pa
aukotos žuvusiems (visuose 
karuose) japonams pagerb
ti.

Užgiria rinkimus 
Piety Vietname

Washington. — Preziden
tas Johnsonas pabarė tuos, 
kurie kritikuoja Pietų 
Vietnamo rinkiminę kam
paniją. Kaip žinia, į pre
zidentus ten kandidatuoja 
visa eilė asmenų, bet vy
riausi yra Ky ir Theu, ąbu 
generolai, kuriuos Ameri
ka globoja. Šitie generolai 
visai neigia kitus kandi
datus, nes armija valdo ša
lį. Anie skundžiasi, dejuo
ja, o kai kurie Amerikoje 
juos užtaria.

Prezidentas pako: tai nie
ko,, kad ten įvyksta kaž ko
kių “smulkių nesusiprati
mų,” mat, vietnamiečiai dar 
nepripratę prie demokrati
jos.

Rinkimai įvyks rugsėjo 3 
dieną, ir šiandien jau gerai 
žinoma, kad juos laimės ge
nerolai Theu ir Ky, dabar
tiniai Pietų Vietnamo (tos 
šalies dalies, kuri nėra liau- 
diečių kontrolėje) valdovai.

Partneriai bruzda 
dėl kainą

Des Moines, Iowa. — Apie 
35,000 farmerių, priklau
sančių National Farmers 
organizacijai, įpareig o j o 
savo vadus, kad jie bandy
tų iškovoti jų produktams 
didesnes kainas.

Jei tai nepavyks padaryti, 
tai vadovybė įpareigota pa
skelbti savitą streiką: far
meriai atsisakys gabenti į 
rinkas farmų produktus, 
kol bus pakeltos kainos.

Leningradas. — šio did
miesčio pakraštyje yra gat
vė, pavadinta Lietuvos var
du — Lietuvos gatvė.

Atmetė siūlomą 
taikai pro jektą

Beirut, Lebanonas. — Je
meno prezidentas Abdullah 
Al-Sallai atmetė Egipto ir 
Saudi Arabijos siūlomą tai
kos projektą.

Siūlymas buvo toks: 
Egiptas ir Saudi Arabija 
ištraukia iš Jemeno savo 
karinius dalinius, o Jemeno 
žmonėms duodama referen
dumu nubalsuoti, pasisa
kant, kokios valdžios for
mos jie nori.

“Toks siūlymas nėra pri
imtinas,” pasakė Jemeno 
ambasadorius - Lebanonui.

uvažiavimas svarstys, 
tantieji žmonės darys 
metais. Ar jie pasi- 

politika ir pastatytais

krepšininkai Lietuvoje
Vilnius. — Rugpiūčio 17 d.

Žinios 1—24JAV sportinink 
rytą lėktuvu iš Maskvos į 
Vilnių atskrido JAV lietu
vių sportininkų grupė, — 
dešimt krepšinio žaidėjų ir
šeši juos lydintys asmenys j

ką JAV darbo žmonės, taikos trokš 
1968 metais, prezidentinių rinkimų 
tenkins didžiųjų partijų nustatyta 
prezidento vietai kandidatais, ar j ii statys savo kandida
tus prezidento ir viceprezidento vietoms? Suvažiavimo 
sumanytojai ir organizatoriai ma 
kas šiandien tuo klausimu susirūp 
daryti, ką statyti 1968 metais.

Suvažiavimo vieta: Palmer Hoi 
Streets, Chicago, III.

Naujosios politikos suvažiavirhas prasidės didžiuliu 
masiniu mitingu, kuris įvyks rugPiičio 31 d. 8. v. v. Koii- 
seume, 13-tos ir Wabash Avenue sa nkryžoje, Chicago III. 
Vyriausias kalbėtojas čia bus d-ras

Naujosios politikos suvažiavim
Suvažiavimo šaukėjai išsiuntinlėjo kvietimus prisiųs

ti delegatus daugeliui visokių orgar
Ką mes, lietuviai, d

JAV lietuviai yra amerikinės
dalis. Mes taip pat turime rūpintis visais mūsų šalį lie
čiančiais‘gyvybiniais klausimais.

' Taigi ir organizacijos raginarr
gatusį Naujosios politikos suvažiavimu Čikagoje!

Tiesa, laikas nėra labai patogus: ;* -**15— ■
čio mėnesius daugelis mūsų organ 
savo susirinkimų. Pagaliau ir laik 
gerų norų viskas galima.

Raginame lietuvių organizacijų veikėjus dėti pastan
gų, kad jos pasiųstų savo delegatus i šį didžiulį suvažia
vimą, kad jie, susipažinę su tuo,
svarstyta, sugrįžę, galėtų išsamiau papasakoti kitiems 
apie suvažiavimo atliktus darbus, apie jų reikšmę mūsų 
kraštui-

Vilniaus aerouoste sve- 
šeši juos lydintys asmenys, 
tūrinių ryšių su lietuviais 
užsienyje komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Vytau
tas Kazakevičius, žymius 
mūsų krašto krepšininkai— 
Vytautas Kulakauskas, Gra
žina Vileikienė, vyriausias 

I treineris Juozas Zičkus. Bū
rys lietuvaičių tautiniuose 
kostiumuose jauniesi e m s 
Amerikos lietuviams įteikė 
puokštes gėlių.

Svečiai apgyvendinti mo
derniame “Gintaro” viešhu 
tyje. Rytoj svečiai pradės 
susipažinimą su tėvų žeme.

A- Vaivutskas

Sumažins teikimą 
pagalbos biedniems

Sacramento, Cal. — Gu
bernatorius Reaganas išlei
do dekretą, pagal kurį bus 
sumažintas pašalpų teiki
mas apie pusantro milijono 
biednų žmonių skaičiui.

Bus apribotas dienų skai
čius buvimo ligoninėse, bus 
apribotas vaistų nemoka
mai teikimas, bus aprėžtos 
ir kitos visokios “dovanos,” 
kurias biednuomenė ligi šiol 
gaudavo nemokamai.

Tai padaryta “taunybos 
sumetimais,” nes, girdi, jei 
tai nebūtų buvę padaryta, 
tai Kalifornijos iždds turė
tų “210 milijonų deficito.”

Priims negrus į 
valstijos kariuomenę
Trenton, N. J. — Guber

natorius Hughes pranešė, 
kad greitu laiku New Jer
sey valstijos kariuomenė 
(National Guard) bus padi
dinta 5 procentais. Ir iš tų 
penkių procentų naujokų, 
beveik visi būsią negrai.

Gubernatorius tai darys, 
atsižvelgdamas į Preziden
to Advisory komisijos pa
siūlymus. Minėtoji komisi
ja, kaip žinia, surado, kad 
daugumos valstijų kariuo
menėje negrų, ligi šiol be
veik nebuvo.

Graikas nuteistas 5 metams
Athenai. — Graikijos teis

mas nuteisė Eivangelos Ave- 
roff-Tossizzą 5 metams ka
lėti už tai, kad jis “susitiko 
su daugiau negu penkiais 
žmonėmis.” Nuteistasis ka
daise buvo Graikijos užsie
nio reikalų ministras.

io, kad pribrendo lai- 
nti. Suvažiavimas, be

įse, State and Monroe

Martin Luther King, 
as baigsis rugsėjo 4 d.

izacijų bei grupių.
Ijarome.
visuomenės nedaloma

os pasiųsti savo dele-

: per liepos ir rugpiū- 
izacijų kuopų nelaiko 
:as trumpas. Bet prie

kas suvažiavime bus

Pranešama, kad 
vyksta aštrūs

Hong Kong. — Pasire
miant Tarybų Sąjungos ži
nių agentūros TSS praneši
mu, Kinijoje tebe vyksta 
ginkluoti susirėmimai tarp 
Mao Tse-tungo šalininkų ir 
jo priešų.

Szechwano provinci jo j e , 
kur gyvena apie 80 milijonų 
kinų, sakoma, tebeina kru
vini mūšiai. Abi pusės nau-

Ginasi kaltinamas 
žmogžudystėje

Los Angeles. — Š. m. ba
landžio 10 d. buvo suimtas 
prokuroro padėjėjas Jack 
Kirschkė. Jis kaltinamas 
nužudymu savo žmonos ir 
jos meilužio-sugulovo.

Elaine Kirschkienė, 43 
metų amžiaus, ir Orville 
Drankham, 41 metų, rasti 
negyvi Kirschkių gyvena
muosiuose namuose, lovoje, 
Long Beach, Cal.

Kaltinamojo advok a t a s 
sako, kad jo klijentas žmog
žudystės nepapildė — koks 
kitas pavyduolis tai pada
ręs.

Kinijoje 
mūšiai

doja t ankus ir stiprią arti-

Kiaigsi provincijoje taip 
pat vyksta aštrūs susirėmi
mai.
tungat ten ginkluoja civili
nius įmones ir prašo, kad • ♦ • • Jie .11

Kituose Kinijos miestuo
se taip pat neramumai siau
tėja.

Sakoma, Mao Tse

gintų.

In lijai—dvidešimt 
metą

New Delhi. — Sukako 20 
metų, 
skelbth nepriklausoma res
publika.

Ta proga Indira Ghandi, 
Indijos ministrė pirminin
kė, iškėlė šalies vėliavą se
najam 
kur jos tėvas Nehru buvo

kai Indija buvo pa-

e Delhio rajone, ten,

vėliavą prieš 20 me- 
šalis buvo paskelbtatų, ka: 

nepriklausoma.
Indi 

kalbą, 
dijos priešakyje stovi daug 
kliūčių, bet šalis yra pasi
ryžusi 
giuoti 
myn.

ra Gandhi pasakė ir 
Pažymėjo, jog In-

jas nugalėti ir žv- 
vis pirmyn ir pir-
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Negali pabėgti iš geto
NEW YORKO miesto majoras Lindsay gavo laišką 

nuo dviejų seserų. Jos yra negrės. Viena yra miesto 
Waif are Departamento darbuotoj a, kita registruota slau
gė. Abi ištekėjusios. Abi turi vaikų. Abi su vaikais ir 
vyrais gyvena Brooklyno miesto Bedford-Stuyvesant 
gete. Jos susipratusios moterys. Jos nori pabėgti iš geto. 
Jos turi iš ko nusipirkti dviejų šeimų namą kitoje miesto 
dalyje.

Na, ir jos bando. Užtiko tinkamą namą to paties 
Brooklyno Canarsie dalyje. Tai buvo prieš apie trejus 
metus. Sutiko mokėti savininko kainą—$38,490. Bet sa
vininkas, matyt, pasitarė su kaimynais... Ir prasidėjo 
moteriškių bėdos- Namo joms nebeparduoda. Jos krei
piasi į teismą. Savininkas jau pareikalauja už namą 
$42,500. Teismas patvarko, kad jis elgiasi neteisingai 
ir Įsako namą joms parduoti.

Bet nieko nereiškia. Jis su niekuo nesiskaito. Mo
teriškės krepiasi į visokias miesto įstaigas, kad jos pa
dėtų joms namą įsigyti. Rašo senatoriams ir kongres- 
manams, prašydamos pagalbos, žodžiu, eina “nuo Ai- 
nošiaus pas Kaipošių,” bet jokios pagalbos ?š niekur ne
susilaukia. Prabėgo ištisi treji metai, ir jos tebėra gete. 
Jeigu jos būtų baltos,, namą būtų nusipirkusios į kelias 
dienas.

Savo laiške majorui jos sako: Žiūrėkite, kas čia da
rosi! Štai kokia baisi neteisybė, diskriminacija ! O jūs, 
stebitės, kad kyla riaušės prieš tokią diskriminaciją!

Šių dviejų moteriškių istorija yra istorija visų neg
rų visuose didmiesčiuose. New Yorkas su savo getais 
nėra išimtis. Taip pat ir riaušės kilo ir kils ne tik New 
Yorke, bet visuose miestuose, kol bus getai, kol viešpa
taus baisi neteisybė ir rasinė diskriminacija.

Prez. Johnson ir prem. Kiesinger
VAKARŲ Vokietijos premjeras Kuft Geofg Kie

singer lankėsi Amerikoje !ir' tarėsi su prezidentu Johnso- 
nu. Kartu su juo atvyko užsienio reikalų ministras 
Willy Brandt ir kalbėjosi su mūsų valstybės sekretoriu
mi Dean Rusk. Manoma, kad jiedu čia atvyko mūsų pre
zidento pakvietimu. Mat, pradėjo eiti gandai, kad Vakarų 
Vokietijos koalicinė valdžia galvoja apie sumažinimą 
ginkluotų jėgų. Tų gandų išsigando mūsų vyriausybės 
galvos, ypač prez. Johnsonas. Mes, jie sako, norime, kad 
V. Vokietija, kaip mūsų talkininkė, būtų nuo kojų iki gal
vos ginkluota.

Spaudoje tilpo abiejų vadų pasisakymai. Bet iš jų 
nieko negalima suprasti, nes jie nieko nepasako. Vienas 
kitą pagyrę ir pasveikinę, prezidentas ir premjeras sako, 
aptarę daug daug visokių reikalų, susietų su NATO rei
kalais. Abiejų nuomonės esančios vienodos ir t. t., susi
tarę ir vėl kada nors susitikti. Tai ir viskas.

Nejaugi tiktai nuomonių pasikeitimui čia Kiesinge- 
ris ir Brandtas buvo atkviesti? Gėl vėliau paaiškės.

Komunistas Picasso Chicagoje!
KAI KAS labai džiaugiasi, o kai kas labai nervuoja- 

si, kad Chicagoje prieš Chicago Civic Center pastatyta 
milžiniška 163 tonų dailininko Picasso skulptūra.

Viskas, žinoma, būtų gerai, bet bėda tame, kad įžy
musis dailininkas viešai didžiuojasi esąs dar net partiji- 
nis komunistas. Tiesiog “baisu”: iš viso pasaulio dailinin
kų reikėjo išsirinkti komunisto kūrini!

Ne taip jau baisu būtų, jeigu kuris nors mažytis 
kaimelis ar miestelis būtų šitaip “kiauliškai” pasiel
gęs, bet reakcininkus tiesiog iš proto išvarys, kad tai pa
darė antras didžiausias Amerikos miestas.

BEPROTYBĖ AR 
FAŠISTINIS BIZNIS 
MŪSŲ HOLLYWOODE

Žinių agentūros “APN” 
korespondentas J. Kovalen- 
ka, susipažinęs su mūsų fil
mų karalyste Hollywoodu, 
rašo:

Holivude, daugelio įvairaus 
dydžio žvaigždžių ir žvaigž
dučių buveinėje, kuri užtvin
do pasaulį vesternais, praš
matniais brangiais ir baise
nybių filmais, ne taip seniai 
buvo atidarytas naujas mu
ziejus. Iš karto pasakysime, 
kad muziejus neturi su kinu 
nieko bendro.

Pamišę fiureris Adolfas 
Hitleris, s Hermanas Geringas 
ir kiti žemesnio rango ■ nacis
tai žiūri į lankytojus iš už 
stiklinių vitrinų, čia viešai 
eksponuoti vokiškieji geleži
niai kryžiai, nacistinė unifor
ma — nuo padėvėtų kapalų 
mundierių iki naujutėlaitės ge
nerolų uniformos, sidabrinės 
taurės, kurias Hitleris pado
vanojo “pasižymėusiems” fa
šistiniams asams, esesininkų 
vėliavos su kaukolėmis.

Galima ne tik pamatyti 
eksponatus, bet ir nusipirkti 
bet kurį iš jų. Ųž $500 —ge
ležinį vokišką erelį, padova
notą fiureriui jo gimimo die
ną, už $400—jo biustą, nulie
tą iš 40 svarų metalo patran
koms. Reichsmaršalo Gerin
go bronzos biustas pigesnis — 
$175. $18,000 kainuoja 108
dalių sidabrinis servizas, pri
klausęs pačiam fiureriui.

Tačiau jei neturite daug pi
nigų, tai galų gale tik už $10: 
galima nusipirkti esesininko 
rankovinį raištį

Šio muziejaus - krautuvėles 
savininkas-—37. metų amžiaus 
Rodžėras Stilas, kuris jau se
niai kolekcionuoja fašistinius 
reikmenis. Ponas Stilas skun
džiasi, kad kai kurie žmonės 
galvoja, jog jis, girdi, propa
guoja fašizmą. Dieve sergėk! 
Jis yra tos nuomonės, kad ši
toks kolekcionavimas toks pat 
nekaltas užsiėmimas, kaip, 
pavyzdžiui, drugelių kolekci
onavimas.

Misteriui Stilui labai sekasi. 
Jo krautuvėlėje jau pasipirko 
kino aktorius Keris Grantas, 
grupės “Roling stounz” daini
ninkai ir netgi buvęs Egipto 
karalius Farukas.

Misteris Stilas laiko savo 
pirkėjus “tikrais kolekcionie
riais.” J ų politiniai įsitikini
mai jo nedomina, pareiškia 
jisai. Netgi pirkėjui prisipa
žinus, kad jis nacistų parti
jos narys, Stilas jam nepada
rys jokios nuolaidos. Bet, ži
noma, policijai irgi nepaskam
bins. Biznis yra biznis.

Bet reikia žinoti, kad ir 
Amerikoje tarybiniams pi
liečiams yra daug uždraus
tų zonų, į kurias jiems nė 
kojos nevalia įkelti. Tai ir
gi dėl tos pačios priežas
ties — dėl nenormalių san
tykių tarp šių dviejų kraš
tų.

Tai va dabar reakcinin
kai ir šaukia, kad kaip tik 
dėlei to, kad amerikiečiai 
nėra leidžiami į kaimus, ne
galimas su Lietuva joks 
bendradarbiavimas. Iki šiol 
jie sakė, kad negalima ben
dradarbiauti tik todėl, kad 
Lietuva “pavergta/’ “oku
puota” ir t. t., bet dabar 
džiaugiasi suradę naują 
“argumentą.”

Seniai' žmonių sakoma: 
“Kas nori mušti, tai ir laz
dą susiranda.” Taip ir ben
dradarbiavimo oponentams 
nesunku susirasti naujus 
argumentus. Tuo tarpu gy
venimas eina savo keliu ir 
bendradar b i a v i m a s tarp 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vių plečiasi.

Kas liečia nuvykusiems į 
Lietuvą lankymosi į kaimus 
klausimą, tai reikia viltis, 
kad • tai tik laikinas daly
kas, kad kaip greitai page
rės santykiai tarp Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos, du
rys į kaimus atsidarys. Ti
kimės, kad ateis laikas, kai 
visi ir visokie uždraudimai 
tiek Amerikoje, tiek Tary
bų Sąjungoje bus panaikin
ti. Tos dienos labai laukia
me.

Gi lietuviškieji reakcinin
kai, kurie remia ir palaiko 
Vietnamo karo plėtimą ir 
visaip kurstq.“šaltąjį” prieš 
Tarybų. Sąjungą, prisideda' 
prie tos visų padorių lietu
viu labai laukiamos dienos 
atitolinimo. Jie džiaugiasi, 
kad tie uždraudimai veikia, 
nes jie turi “tvirtą argu
mentą” prieš Lietuvą.

vo perstatytas kaip koks pik- 
tadaris, norįs sudraskyti Ka
nadą. Ir jie visi gerai žinojo, 
kad de Gaulle tik bandė pasi
gerinti francūzams. ..

Kvebeko separatistai nėra 
de Gaulle produktas. Pats 
premjeras Johnsonas juk 
lakstė į Paryžių ir skundėsi, 
sudarinėjo sutartis, nepaisy
damas Ottawos nepasitenkini
mo. Jei de Gaulle gavo įspūdį, 
kad Kvebeko francūzai netu
ri lygių teisių Kanadoje, tai 
už tai kalti patys Kvebeko 
politikieriai. De Gaulle galėjo 
būti jų auka. Jis turėjo būti 
atsargesnis.

Kvebeko problema Kana
doje juk plačiai gvildenama. 
Darbavosi tam tikra komisi
ja, debatuoja spauda, radi
jas, televizija. Dauguma pri
pažįsta, kad Kvebekas nėra 
tik šiaip sau provincija. Ka
nadą sudaro dvi pagrindinės 
tautybės, anglai ir francūzai, 
kurie sukūrė konfederaciją. 
Giliau numatą sako, kad rei
kia keisti konstituciją, kitaip 
gali sugriauti konfederaciją...

Daug kas Kanadoje tvirti
na, kad francūzai turi teisę ir 
atsiskirti nuo visos Kanados, 
jeigu jie nori. Taigi, daleidžia- 
ma, kad Kvebekas gali atsi
skirti, jeigu jis nebus paten
kintas. Klausimas tiktai, ar 
jis tą darys. Už tai, kad dau
giau galvoją francūzai gerai 
supranta, jog atsiskyrus Į ne
bus geriau, o gal dar (blo
giau . . .

Kanados spauda, radijas, 
televizija, visoki politikieriai, 
neparodė iki šiol konkretaus 
atsinešimo linkui Kvebeko 
problemos, neparodė taktišku
mo ir ryšium su de Gaulle at
silankymu. Jis išsišoko, tai 
tiesa, bet /kanadiečiai turėjo 
suprasti, kad' jis visgi g&lVa 
valstybės, kuri vaidina didelį 
vaidmenį pasaulyje; kad jis 
yra Kanados svečias. B&t jis 
buvo ujamas, kaip koks maiš
tininkas, Kanados griovėjas.

Po 1917 metų liepos įvy
kių visa valdžia Rusijoje 
perėjo į kontrrevoliucinės 
buržuazijos rankas. Darbi
ninkų klasei liko vienintelis 
kelias paimti valdžią šaly
je— ginkluotas sukilimas. 
Atsižvelgiant į naują padė
tį, socialistinės: revoliucijos 
paruošimo klausimus ėmėsi 
nagrinėti bolševikų partijos 
VI suvažiavimas, kuris vy
ko nuo liepos 26 (rugpiūčio 
8) iki rugpiūčio 3 (16) die
nos.

žemiau spausd i n a m e I. 
Flerovskio — TSKP nario 
nuo 1905 metų, trijų Rusi
jos revoliucijos dalyvio, pri
siminimas apie tą suvažia- 
vima.

voliucinį patyrimą, tą pata
rimą,
1 ienos

apie kurio trūkumą 
dienų išvakarėse kal

bėjo Leninas.
PriĮeš aštuntą suvažiavi- 

sėdį (liepos 29 dieną) 
paskelbta pusvalan- 

pertrauka. Jos metu 
prezidiumas ir CK

mo po 
buvo 
džio 
tarėsi 
nariai. Mat, tą dieną buvo

ktas Laikinosios vy- 
bės nutarimas, sutei-

• y

Gal eis Eisenhowerio keliais
NORS dar visko gali būti, nes prezidentiniai rin

kimai dar gana toli, bet Michigano gubernatorius Geo. 
Romney ne juokais jiems ruošiasi- Labai iš lėtų ir labai 
atsargiai, bet jis jau sudarinėja sau rinkimų platformą 
(programą). Atrodo, kad jis ruošiasi eiti Eisenhowerio 
keliais. Kaip atsimenate, anais metais generolas prieš 
rinkimus pasakė: Išrinkite mane prezidentu ir aš jums 
Korėjos karą užbaigsiu! Žmonės taip ir padarė, nes Tru- 
mano karas buvo visiems dasiėdęs iki gyvojo kaulo.

DABAR Mr. Romney irgi jaučia Amerikos žmonių 
nusivylimą Vietnamo karu ir prezidentu Johnsonu. Jis 
būtų kvailas politikierius, jeigu jis nesistengtų iš to pa
sidaryti politinio kapitalo. Todėl jis viešai pareiškė,, kad 
klaida buvo Vietnamo karą pradėti ir jį reikia baigti. 
Romney dar nesako, ką jis darytų, kaip tą karą baigtų, 
jeigu jis būtų išrinktas, prezidentu, bet dar laiko yra, 
Vėliau gal pasakys.

Bet ar Romney laimės respublikonų suvažiavime?

DABAR JAU TURI 
KITĄ “ARGUMENTĄ”

Pastebėjome reakcinėje 
lietuvių spaudoje naują 
“argumentą” prieš kultūri
nį bendradarbiavimą su 
Lietuva. Kaip žinia, dėlei 
pablogėjusių santykių tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos, šiemet Pabalti jos šaly
se amerikiečiams neleidžia
ma važinėti po kaimus ir 
miestelius. Tik sostinės tų 
šalių amerikiečiams yra at
daros. Tai, žinoma, labai 
bloga. Daugelis turistų su
grįžta didžiai nusivylę, ne
gavę progos aplankyti vie
tas, kuriose jie gimė ir au
go.

TAI KAIP SU 
KVEBEKU IR 
KANADOS 
PRANCŪZAIS?

Prisipažinsime, mums ne
aiški visa taip vadinama 
“Kvebeko problema” ir ta 

audra, kuri kilo ryšium su 
Charles De Gaulle atsilan
kymu. Gaila, kad ir mūsų 
draugų “Liaudies balsas” 
šio klausimo pilnai nenu- 
šviečia. Ar nori Kanados 
prancūzai su Kvebeko pro
vincija pasitraukti iš kon
federacijos ir susikurti ne
priklausomą pranc ū z i š k ą 
valstybę, ar ne? Kaip į šį 
klausimą žiūri Kanados ko
munistai ir kiti pažangie
čiai?

Aiškaus atsakymo nema
tome “Liaudies balso” veda
majame “Kur tikrieji kal
tininkai.” Veikiausia tokio 
atsakymo kol kas ir negali 
būti. Visas reikalas labai 
sudėtingas.

Tačiau minėtas vedama
sis (editorialas) įdomus. Jis 
skamba (sutrumpintai):

Francijos prezidento Char
les de Gaulle vizitas sukėlė 
didelį triukšmą K a n a d oje. 
Spauda, radijas, televizija tu
rėjo tikrą pikniką. Buvo nu
mesta į šalį viskas, etika, 
mandagumas. De Gaulle bu

Čia jau didelis klausimas. Reikia atsiminti, kad reakci
niai respublikonai su senatoriumi Dirksenu priešakyje 
visomis keturiofriis remia Vietnamo karo plėtimą ir pre- 
židėnto Johnšono Užsieninę politiką. O Dirkseno jėgos 
tvirtos. Su juo veikiausiai eis CalifornijOs gubernatorius 
Reagan ir kiti. Jie priešinsis Romney nominacijai.

Gerai, kad Romney kalba apie karo baigimą. '

Scranton, Pa.
Rugpiūčio 10 dieną, ank

sti ryte, kada turėjo būti 
operuotas, Louisas Truikis 
staiga mirė nuo širdies su
trikimo: tik keliomis valan
domis prieš operavimą.

Truikis jau buvo pragy
venęs 75 metus amžiaus. Pa
liko nuliūdime žmoną, po- 
dukrę, du posūnius ir jų 
šeimynas ir brolį Čikagoj. 
Iš Lietuvos, Louisas paėjo 
nuo Telšių apylinkės, kur 
paliko ir artimų giminių.

Labai gaila gero draugo- 
Jis buvo ramaus būdo ir 
draugiškas, ir kada pas mus 
buvo pažangus veikimas 
niekados jiedu abu su žmo
na neatsisakė padėti, kiek 
tik išgalėjo. Bet ką galima 
padaryti? Mirtis ima visus. 
Mirtis, tai gimimo dekre
tas: kas gimsta, turi ir mir
ti. Taip atsitiko ir su draugu 
Truikiu: tas laukia ir mus 
visus. Žinoma, mirtis skau
dus dalykas, kada išplėšia 
artimą ir mylimą šeimynos 
narį ir tenka pergyventi 
daug skaudžių dienų, o už
miršti tai niekados negali
ma.

Tad ilsėkis, mielas drau
ge, ramiai gražiame kalne
lyje, o mes Tave prisimin
sime. O Jūs drauge Truikie- 
ne, raminkitės ir stengkites 
pergyventi šį skaudų smū
gį. Mūsų visų draugų, ir pa
žįstamų, didelė ir širdinga 
Jums užuojauta.

Artimas draugas

Suvažiavime daly v a v o 
beveik vien tik pogrindi
ninkai. Džiugu buvo susi
tikti su senais partinio dar
bo, kalėjimų ir ištrėmimo 
draugais.

Suvažiavimo atida rymo 
išvakarėse — liepos 25 die
ną — įvyko jo delegatų pasi
tarimas. Buvo numatytas 
suavažiavimo dienotvarkis, 
o po to svarstoma praneši
mų tvarka. Šiems praneši
mams buvo skiriama didelė 
reikšmė —- reikėjo žinoti, 
kas dedasi Rusijoje po lie
pos įvykių, ypač partinėse 
organizacijose, kurias puo
lė kontrrevoliucija. Dauge
lis draugų buvo suimti. Ke
renskio šmeižto ir seklių 
persekiojimas, , slapstėsi ir 
V» Leninas. t

Visi'pasigedo Lenino. Nė 
vienas - partijos suvažiavL 
mas, išskyrus pirmąjį, nė 
viena partinė konferencija 
nepraėjo be jo. Beje, mes, 
Kronštato delegatai, žinojo
me, jog. ir šiame suvažia
vime išgirsime Lenino žo
dį. Prieš išvykstant iš 
Kronštato, aš skaičiau Le
nino straipsnio korektūrą. 
Suvažiavime netrukus turė
jo pasirodyti nedidelė bro
šiūra “Dėl lozungu.” ’ Jos 
turinys turėjo d i d ž i u lę 
reikšmę partijai, tolesnei 
revoliucijos eigai.

Po politinės Centro Komi
teto ataskaitos buvo svars
toma, ar atvykti Leninui į 
teismą. Grėsęs vadui pa
vojus jaudino ne tik suva
žiavimo dalyvius, bet ir vi
są partiją... Suvažiavimas 
išreiškė savo protestą prieš 
tai, kad revoliucinio prole
tariato vadą nepakenčiamai 
piudo prokuroras, šnipai, 
policija. Suvažiavimas pa
siuntė savp sveikinimą V. 
Leninui ir išreiškė viltį, kad 
greitai vėl pamatys jį revo
liucinio proletariato parti
jos eilėse.

Po Sverdlovo pranešimo 
apie organizacinę Centro 
Komiteto veiklą suvažiavi
mas ėmė klausyti praneši
mų- Šiems pranešimams bu
vo skirti keturi posėdžiai— 
taip jais domėjosi delega
tai. Tai suprantama. Iš jų 
mes sužinojome apie sėk
mingiausius partinio darbo 
metodus, apie nesėkmių 
priežastis ir kt.

Pranešimą apie Kronšta- 
tą man teko daryti šešta
me suvažiavimo posėdyje 
liepos 28 dieną... Kalbė
damas apie liepos įvykių, 
kuriuose dalyvavo ir Kron- 
š^tatas, pasekmes, aš pažy
mėjau, kad kovoje kron- 
štatiečiai įgijo reikiamą te

riausj
kęs karo ir vidaus reikalų 
minis!
suvaž 
mus.
tarė įpilsiant organizuoti
CK ri
vynių 
narys
AugaAt partijai, didėjant 
partinio darbo apimčiai, 
reikėjo daugiau žmonių.

Sekančią dieną suvažiavi
mas susirinko kitoje viefrp- 

Giliau pasitraukėme į 
pogrindį,” — juo k#- 

legatai. Mes įsikurė- 
artijos Narvos rajo- 
miteto salėje. Buvo 
ankšta, bet kažkaip

rams teisę uždaryti 
avimus ir susirinki- 
Todėl pasitarimas nu

nkimus. Vietoje de- 
buvo išrinktas 21 CK 
ir 10 kandidatų.

je. “ 
senąjį 
vo de 
me p 
no kc 
labai
jaukiau. Čia buvo klauso
mi pranešimai apie einamąjį 
momentą. Kaip tik tuo me
tu iš Kronštato buvo prista-
tyta Lenino brošiūra “dėl 
Lozungų.” Visi tuoj pat ėmė

► ti vado veikalą- 
einamojo momento 
ė turėjo suvažiavimui 

lemiamą reikšmę. Rezoliuci
ja dėl pranešimo, o po to

Manifestas atspindėjo 
o teiginius jr jo įtaką 
iavimui. •

Jo 
analizl

ir 
Lenin 
suvaž

Rugpiūčio 3 dieną suva
žiavimas baigė darbą. JJb 
nutąr 
reikšr aę * parti j os istorijoje. 
Jais . 
tikslo 
kų klišę ir varginguosius 
valstiečius kovai už socialis
tinę r 
žiavir 
nistu 
kilim

mai turi y pa t in

buvo siekiama vieno 
— paruošti darbinin-

•evoliuciją. VI suva
ląs nukreipė Komu- 
partiją į ginkluotą su

I. Flerovskis

Railie 
stoney 
leista 
dosi

rockton, Mass.
Mūsų ligoniai

isvės” ska i t y t o j a, 
nė, po sunkios “gali 

operacijos, jau pa- 
iš ligoninės. Ji dy

namic ir, nors dar 
, eina sveikyn, po nak- 
r slaugių priežiūra.tarų

Jai pagelbsti jos vyras A- 
Raila. 
Battle

Jų adresas: 87 
s St., Montello, Mass.

Biliūnas, po patrūki-
mo operacijos, irgi iš ligo
ninės f 
namie, pas sūnų, 
sas: 8 
ton, Mass.

Walter Kelley, kuris gy
vena St. Petersburge, Fla., 
irgi pasidavęs LDS pašalpos 

je nuo birželio naėne-

jau išėjęs ir gydosi 
“ \ Jo adre- 

fc Summer St., Brock-

skyrių 
šio.

Linkiu visiems greit pa
sveikt

George Shimaitis

Daugelio kalbų miestas
Kurt, Graubiundeno kan

tono 
kalbaifia šešiomis kalbomis. 
Tiek 
vadov 
grindi 
mos t 
retoromanų; pastaroji turi 
keturis dialektus, kurie yra 
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Antradienis, Rugpjūčio (August) 22, 1967 3 pusi.
J. Petronis

Knyga, kokios dar nebuvo San Francisco, Cal.

vairūs, nevienodi esti 
knygų likimai. Vienas jų 
skaitytojai bematant iš- 
graibsto, kitos gi—knygynų 
lentynose dulksta metų me
tus. Vienas išleidžia po ke
letą ir kelioliką kartų, o ki
tas, ir triskart nupigintas, 
tenka mesti į makulatūrą. 
Mat, vienos knygos išgarsė
jo dėl to, kad “gera prekė 
pati save giria,” o kitų ne
išgarsina jokia reklama nei 
palankiausi kritikos atsilie
pimai, nes “siūlijimas — ne 
tavoras.

Į ypač džiaugsmingai su
tiktų knygų tarpą pateko ir 
paskučiausioj i J. Baltušio 
įspūdžių iš kelionės po Ame
riką knyga “Tėvų ir brolių 
takais.” Vos ji pasirodė 
knygynuose, tą pačią dieną, 
galima sakyti, tą pačią va
landą dingo iš lentynų. Tik 
įvaizduokite: dvid e š i m t 
tūkstančių tiražo neužteko 
vienai dienai! Ir nereikėjo 
jokios reklamos, jokių re
cenzijų, dėl tokiu, atrodo, 
būtinų dalykų raštingi vy
rai neturėjo progos vargin
tis ir nespėjo net piršto pa
judinti. Ir rašyk, jei geras, 
recenziją ar atsilie p i m u s 
anie knvga. kurios nebėra 
rinkoje! Kam bereikalinga 
recenzija, kai knyga jau vi
sų perskaityta?

Ir mes čia nepr a dėtume 
panašios kalbos, jeigu ne 
viena aplinkybė: dar šiais 
metais knvgą “Tėvų ir bro
lių takais” gaus Lietuvių li
teratūros draugijos nariai. 
O*kol ji nasieks Amerika ir 
išsivaikščios pas draugijos 
narius, galima kai ką apie 
ją pasamprotauti, kai ką 
apie ja papasakoti busimie
siems skaitytojams — drau
gijos nariams.

Visų pirma, kas nulėmė 
tokį sensacingą, tokį milži
nišką “Tėvų ir brolių ta
kais” pasisekimą? Ar tai, 
kad čia rašoma apie Ameri
ką? Bet juk nebe pirmoji to
kios rūšies knyga Lietuvoje. 
(Pati pirmoji buvo J. Tumo- 
Vaižganto “Ten gera, kur 
mūsų nėra, arba neapleiski
me Tėvynės,” išleista 1912 
m.). O gal tai. kad ją para
šė J. Baltušis? Bet juk jis 
paAšė nevieną knygą — ke- 
liolįjp. Tačiau nei garsusis 
jo romanas “Parduotos va
saros,” nei žinomoji apy
braiža “Kas dainon nesudė
ta” vis dėlto nesukėlė tokio 
Sambrūzdžio skaitytojų 
tarpe. Tai kurgi pasisekimo 

j paslaptis?
Niekur kitur — tik pačio

je knygoje, nes skaityto
jams ne vis tiek, kas ir 
kaip pasakojama. Apie tą 
patį dalyką, kad ir apie 
Ameriką, galima pasakoti 
ir vienaip, ir kitaip. Tad ir 
skaityto j ai* paprastai į kny
gą reaguoja arba vienaip, 
arV kitaip — arba ją at
meta, arba priima. O jei
gu “Tėvų ir brolių takais” 
su vienodu susidomėjimu 
ir džiaugsmu sutiko viso
kiausios visuomeninės padė
ties ir skirtingiausių įsitiki
nimų skaitytojai, vadinas, J. 
Baltušis apie Ameriką pa
sakoja kaip tik taip, kaip 
dera pasakoti.

Rašytoją už vandenyno 
nuvedė ne paprastas smal- 

( o dvigubas noras: 
t nors trumpai pakeliauti tais 
! takais, kuriais per Ameri- 
rką nuėjo tūkstančių tūks-

(Laiškas iš Vilniaus) 
tančiai lietuvių išeivių, ir 
žvilgterėti į Ameriką iš ar
ti—į tikrąją Ameriką, o ne į 
knyginę, ne enciklopedinę. 
Po Ameriką J. Baltušis 
keliavo neilgai ir apkeliavo 
nedaugelį miestų — Niujor
kas, Čikaga, San Francis- 
kas, Los Anželes. Bet jo 
pastabi akis tiek daug vis
ko pamatė, kiek nepamaty
tų dešimt eilinių turistų 
kartu paėmus, ir jo gilus 
protas pasvėrė ir įvertino 
tiek daug amerikietiškojo 
gyvenimo faktų ir reiški
nių, kiek nepasvertų dešimt 
nebaltušiškų protų kartu. 
Ir kai jis, grįžęs namo, pra
dėjo s a v u o s ius įspūdžius 
pasakoti susirinki m u o s e , 
radijo ir televizijos laidose, 
laikraščio “Lite r a t ū r a ir 
menas” puslapiuose, klausy
tojai ir skaitytojai iš karto 
suprato, jog jie girdi nau
ją, teisinga ir atvirą žodį 
apie Amerika. Jau tada bu
vo aišku, kad busimoji kny
ga turės užtikrintą pasiseki
mą.

Kaip pats autorius sakosi, 
jo knyga “Tėvų ir brolių ta
kais” yra poleminė knyga. 
Poleminė ta prasme, kad J. 
Baltušis visus matytus fak
tus ir reiškinius analizuoja, 
nagrinėja, vertina, palygi
na. prieš akis turėdamas so
cializmo šalies, savo gimto
jo krašto faktus ir reiški
nius. Ką gera mato Ameri
koje — pagiria, kas bloga— 
peikia ir smerkia.

Ir atvirkščiai, jis didžiuo
jasi tuo, kas, 1 y g i n a n t su 
Amerika, yra teigiamo pas 
mus ir negailestingai kri
tikuoja tai, kas, irgi lygi
nant su Amerika, yra bloga 
pas mus.

Rašytojo akiratis užgrie
bia milžinišką amerikietiš
kojo gy v e n i m o reiškinių 
kompleksą — ž m o n es, jų 
papročiai, tarpusavio santy
kiai, religiniai ir politiniai 
įsitikinimai; literatūra, me
nas, mokslo ir mokymo, 
įstaigos, muziejai, teatrai, 
kinas; architektūra, trans
portas, gamyklos, miestai, 
techninis šalies išsivysty
mas; kapitalistinės santvar
kos prieštaringumai, kon
trastai ir t. t. ir t. t. Rašy
tojo svarstymai paskatina ir 
skaitytoją mąstyti, anali
zuoti.

O kas paliko tokiam aky
lam. tokiam pastabiam ir 
kritiškam autoriui giliau
sia įspūdi? “Iš visu įspū
džiu, — sako iis, — iš visų 
išgyvenimų, kokius patyriau 
Amerikoje, susitikimai su 
vietiniais lietuviais — natvs 
stipriausi, patys neužmirš- 
tamiausi.”

Ir tai tiesa, nes rašytojas 
daug ynač šiltų žodžiu pa
skyrė Amerikos lietuviams, 
vienais jų, pažangiaisiais, 
didžiuodamasis ir atiduoda
mas jiems užtarnauta pa
garba. kitus, atitrūkusius 
nuo tautos ir net nuėjusius i 
jos priešų stovykla, smerk
damas ir protindamas.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai gali didžiuotis savo 
antraia tėvyne. Nors ii kol 
kas tebėra pasaulin i o kapi
talizmo bastionas, tačiau J. 
Baltušis smerkia visus tuos, 
“kurie užsispyrė tvirtina, 
kad Amerikoje, kain ir visa
me kitame kapitalistiniame 
pasaulyje, viskas bloga, vis
kas juoda.”

Rašytojo manymu, “Ame
rika ne vien imperialistų ir 
kapitalistų kraštas. Tai visų 
pirma darbo žmonių kraš
tas. Joje yra reiškinių, iš ku
rių verta pas i m o k y t i vi
siems, taigi ir mums. Tai 
visų pirma amerikiečių mo
kėjimas organizuoti gamy
bą, neįtikėtinas jų operaty
vumas, sprendžiant reikalus 
ir problemas, mok ėjimas 
taupyti laiką. Verta pasi
mokyti ir pagarbos žodžiui 
— tos pagarbos, kuri duotą 
žodį daro tokiu pat svariu, 
kaip antspaudas ir atsakin
gom pavardėm pasirašytas 
dokumentas, ir kuri suteikia 
galimybę kiekvieneriais me
tais sutaupyti šimtus tūks
tančių tonų popieriaus, iš
gelbėti produktyviam dar
bui milijonus valandų bei 
dienų. Tokių dalykų pasi
mokant, juos įsisavinant, 
nenukentės mūsuose niekas, 
o laimės — daugelis.”

Kiekvienas amerik ietis 
supras, koks tai aukštas 
Amerikos darbo žmonių 
įvertinimas, juo labiau, kad 
jis duotas socialistinės pa
saulėžiūros žmogaus.

J. Baltušis šią knygą, tie
sa, rašė Tarybų Lietuvos, ne 
Amerikos skaitytojui, į vis
ką žiūrėjo ne amerikiečio, 
o socialistinės šalies pilie
čio akimis. Gal būti, ameri
kietis į kai kuriuos knygoje 
paliestus faktus ir reiški
nius kitaip žiūri ir kitaip 
juos vertina negu autorius. 
Bet, antra vertus, J. Baltu
šis, kaip pašalinis asmuo, 
tikriausiai pastebėjo ir tai, 
ko pats amerikietis 
nebepastebi, į ką nebekrei
pia dėmesio. Tad ir 
amerikiečiams ši knvga, 
reikia manyti, bus įdomi, 
sukels jiems naujų minčių. 
Todėl Lietuvių literatūros 
draugijos vadovybė, esame 
tikri, neapsiriko, nutarusi 
šią knygą paskleisti savo 
narių tarpe.

Kaip mes Lietuvoje su di
džiausiu malonumu ją per- 
skaitėm, taip ir pažangieji 
Amerikos lietuviai su ne
mažesniu malonumu ją skai
tys, gėrėdamiesi savo ant
rosios tėvynės švesiomis pu
sėmis ir smerkdami tamsią
sias. O J. Baltušį skaityti 
smagu — spalvingas, gyvas 
jo žodžių srautas liejasi ne- 
užsikirsdamas, spindėdamas 
liaudišku sąmojum, nepa
kartojamais vaizdais, ben- 
dražmog iškaiš apmąsty
mais. Skaitydamas knygą, 
žiūrėdamas jos įdomias iliu
stracijas, pasijauti ir pats 
per Ameriką važiuojąs, su 
jos liaudimi bendraująs, iš 
jos besimokąs.

Iš tikrųjų, tai knyga, ko
kios dar nebuvo!
Vilnius, 1967—VL-30

Rubidis—vėžio indikatorius
Amerikiečių spaudoje- pa

sirodė pranešimas apie nau
ją ankstyvos vėžio diagnos
tikos metodą. Jis paremtas 
tuo, kad vėžiu sergančio 
žmogaus kraujo kūneliai 
paprastai 20 kartų greičiau 
atlieka rubidžio apykaitą, 
negu sveiko žmogaus. Be 
to, radioaktyvus izotopas 
rubidiš-86 suteikia galimy
bę nustatyti šio proceso 
greitį. Gal būt, tas meto
das bus pritaikytas masi
niams tyrimams*

Piknikas. Tiesiamas tunelis. 
Baltušio knyga.

Majoro kalba
Pirmiausia: rugpjūčio 6- 

tą dieną San Francisco ir 
Oaklando LDS kuopų vardu 
piknikavome pas Nelę ir 
Antaną Valaičius Hayward, 
Calif. Puošniame Valaičių 
sode bei rezidencijoje atsi
lankiusieji puikiai pasižmo
nėjo ir pasivaišino. O dar 
maloniau, kai šeimininkai 
svetingi ir aplinka jauki, 
graži.

Mūsų Nelė Valaitienė-Sa- 
vickaitė yra velionio Jono 
Savicko dukra. Ji Ameri
koje gimus, bet puikiai var
toja lietuvių kalbą, muzi
kos mėgėja, pianistė. Valai
tienė prieš kelioliką metų, 
būdama visai jaunutė, mokė 
Los Angeles pažang iečių 
chorą ir buvo veikli. Ištekė
jusi už Antano, jiedu išsikė
lė gyventi Oregon valstijo
je. Džiaugiamės, kad gri
že i Kaliforniją gražiai įsi
kūrė Oaklando priemiestyje 
Haywarde.

Beje, minimame pobūvyje 
hei piknike teko pastebėti, 
kad F. ir D. Machiulių sū
nus Raymondas puikiai sve
čius aptarnavo. Jis visa 
mielą popietę rūpestingai 
darbavosi. Kodėl? Kai ku
rie sakė, kad tai jo parei
ga. nes jis — dabartinis 
Oaklando LDS kuopos nre- 
zidentūs- Puiku! Oaklan- 
diečiai gali pasididžiuoti 
gavę jauną, energingą vy
rą prezidentu.
Per San Francisko įlanką 

tiesiamas ilgiausias ir 
giliausias tunelis pasauly
Sakoma, jau nuo Oaklan

do visa pusė mylios tunelio 
iškasta. Skaitoma, kad tai 
bus milžiniškas darbas, ir jo 
eiga tęsis iki 1970 metų. 
Tunelio ilgumas ir gilaus 
vandens spaudimas sudarys 
daug pavojaus darbe.

Sakoma, kad šis tunelis 
tarp San Francisko ir Oak
lando bene bus ilgiausias 
ir giliausias pasauly.

Inžinieriai teigia, kad tu
nelis bus lankstus (“flex
ible”), kad, pav., pasitaikius 
dideliam žemės drebėjimui, 
jis nebus “sužeistas” bei 
pralaužtas.

Liepos 26 d. miesto parei
gūnai, jų tarpe majoras J. 
Shelley, ceremoniškai su 
muzika ir 126 mok y k 1 o s 
vaikais pradėjo pagrindinė
je Market gatvėje “sub
way” kasimą. Tai busi pir
mutinės San Franciske po
žeminės transportacijos li
nijos pradžia. Tiesa, nei tu
nelis, nei “subway” nebus 
baigti pirm 1970 metų.

Girdisi nemaža, išsireiški
mų, kad šis darbas turėjo 
būti pradėtas prieš 20 metų. 
Tuomet būtų buvę išvengta 
susi k i m š i m o važiuotoje, 
ypatingai miesto širdy. Prie 
to, mažiau būtų reikėję ir 
milijonų pakloti.

Juozo Baltušio knyga 
“Tėvų ir brolių takais”

Tikrai, šią knygą skaitant, 
lieki nuostabiai nuteiktas, 
sužavėtas kalbos grožiu, 
autoriaus talentu, jausmin
gumu, daugybe simpatijos 
visai mieląi žmonijai, gro
žiui, žmonių rankų darbui, 
aukštai Amerikos technikai 
ir t. t. ir t. t.

Štai, pav., knygos auto
rius, parmąsyk atsistojęs 
Niujorko mieste, sako: 
“Dabar žiūrėk, įstebėk! O 
žiūrėti ne taip lengva. Ame

rika toks kraštas, kurį no
rint gerai įsistebėti, reikia 
turėti bent porą šimtų akių 
ir tiek pat ausų-”

Vargiai atsirastų kitas, 
kuris būtų įstengęs dau
giau pastebėti, pajusti po
ros savaičių metu...

Šioks toks netikslumas 
gali bile knygoje bei rašte 
įsiskverbti, — ypatingai to
kiu aprubežiuotu laiku, tai 
ir rodos visiškai neišven
giamas.

Štai kaip “Tėvų ir brolių 
takais” autorius apibudina 
San Francisko miestą: “San 
Francisko atrodo neregėtai 
jaunas, žvalus ir linksmas. 
Pamatai jį ir nusišypsai- 
Ir šypsais paskui jau visą 
viešėjimo metą. Jis ne tik 
gražus, bet ir jaukus, kaž
koks, lyg kaž kada jau ma
tytas, kažkuo giminingas, 
artimas. Gal niekur Ameri
koje taip gerai nesijauti, 
kaip čia, šitame San Fran
ciske, ir jo neregėtu tech
nikos lygiu. Kas gi jis, ta
sai San Franciskas, vienas 
pačių mvlimiausiu miestų 
Amerikiečių tarpe”.

O, va kaip autorius pasa
koja apie Los Angeles mies
tą: “Daug gražių miestų 
Amerikoje, šimtai gražiau
sių vietovių. Tačiau Los 
Angeles — beveik fantastiš
kas. Legendarinio grožio ir 
švelniausio pasaulyje klima
to miestas.”

Autorius toliau tęsia: “Iš 
vargome mirtinai. Tasai 
Los Angeles su visais savo 
prašmatnumais, margumais 
neišrokuojamu gamtos spal
vingumu !..”

Kam teks skaityti “Tėvų 
ir brolių takais” kiekvienas 
liks sužavėtas ir gausiai pa
gilins žinojimą apie mūsų 
šalį.

Majoras sako, kad Ame- 
kos didesni miestai sėdi ant 
pavo j ingos sprogst a n č i o s 
statinės.

San Francisko majoras 
John Shelley pradėjo dau
giau susirūpinti juodveidžių 
varginga, sunkia padėtimi. 
Jis pasižada dėti pastangas, 
kad jie būtų aprūpinti dar
bais ir jų gyvenimo sąlygos 
būtinai pagerintos. Beto, 
majoras teigia, kad San 
Franciskas ir kiti Amerikos 
didesni miestai sėdi ant pa
vojingos sprogstančios sta
tinės. Jis rokuoja, to nega
lima laukti, ši pavojinga 
problema turi būt išrišta ir 
prašalinta.
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Dėkui clevelandiškiui J. 
Žebriui už nuoseklų aprašy
mą velionio J. Baker-Bene- 
keraičio gyvenimo- Matyt, 
J. Žebrys buvęs velionio se
nas bei artimas draugas. 
Sakyčiau, kad nei vienas iš 
mūsų vietinių nebuvo ar
timai susipažinę su velionio 
praeitimi. Kaž kaip jis buvo 
užsidaręs ir vargiai kam iš 
vietinių atskleidė savo pra
eitį.

Velionio sveikatai sušlu
bavus draugai rūpinosi ir 
ragino jį apsigyventi arčiau 
miesto ir draugų. Bet kaž 
kaip jis vis tolinosi nuo jų. 
Veikiausia norėjo pataikau
ti savo šeimai. Dar ir šian
dien neturim žinios, kur ve
lionio palaikai palaidoti.

Juzytė Anskaitienė-Ans- 
cott ir CJvDimša pergyveno 
sunkias operacijas. Linkiu 
jiems greit susveikti!

., . . L—ma

Apie Lietuvos i storinius 
paveikslus

Mums visiems karts nuo 
karto tenka susidurti su 
Lietuvos istorija. Kad ir 
mažai kurie interesuojasi 
pažinti ją, visgi atsimena 
svarbiausius Lietuvos isto
rinius asmenis: Mindaugą, 
Gediminą, Algirdą, Vytautą 
ir keletą kitų. Nors ir ne 
perilgiausia Lietuva, kaip 
valstybė, gyvavo, bet šalę 
liaudies ir artojėlių buvo ir 
vadovaujami žmonės: viso
kie didžiūnai, karo vadai, 
tvarkos prižiūrėtojai, krivo 
-krivaičiai ir kiti tituluoti 
žmonės, artojėlių skūrų lu
pikai- Kaip jie atrodė, ko
kius jie drabužius dėvėjo, 
mes iki pastarųjų laiku ne
žinojom, nes jų paveikslų 
kaip ir nebuvo. Nors tikru
moje jie buvo, bet liaudis 
jų nematė.

Jaunystės dienose aš ma
nydavau. kad Lietuvoje por
tretu niekas nepiešė. Lan
kantis Vilniuje, nors laiko 
mažai turėjau, būtinai tu
rėjau už tikslą atlankyti 
Paveikslų Galeriją (buvusią 
katedrą). įėjęs, nustebau 
namatęs visas sienas nuka
binėtas beveik ištisai dau
gybe istoriniu asmenybių 
portretais ir kitais istori
niais vaizdais. Čia iau ma
tai didele Lietuvos istorijos 
dali paveiksluose. Ar tuos

Vyt. Skripka
TĖVIŠKĖS TAKAIS

Eglynai. Ežerėliai.
Takeliai alsūs.
Už mėlynų giružių—
Gegutės balsas.'

Jau vakaras sužibo, 
Ir miglos kelias...
Keliaut per tėviškėlę
Miškų takeliais!

Ieškoti akmenėlių
Tyrame šaltiny.
Miegoti palapinėj,
Žaliam eglyne...

Takeliai. Ežerėliai.
Per pievą—brydė.
Kaip pasaka baltoji— 
Miškai pražydę.

IEVA
Čia namai. Gimtinė, 
žvirgžduonėlis kelias... 
O virš jo palinkę 
Ievų šakos žalios.

Baltas vieškelėlis 
Pabaigos neturi...
Tik kur dangus 

baigias—
Melsvos girios žiūri. 

Klykauja virš upės 
Paukšąiai pasiklydę... 
Vakaro tamsybėj. 
Baltos ievos žydi.

LYJANT
O ūžia, o šniokščia, 
O skamba lietus!
O krinta į upę 
Sidabras skardus!

Tik mėlynos girios, 
Tik žvilga žaibai... 
Siūbuoja už girių 
Griaustinio varpai...

Berželių viršūnės 
Sumirga languos... 
O dunda, o gaudžia 
Virš kaimo dangus.

PO LIETAUS
Praūžė lietutis.
Toliai mėlyni.
Septynspalvė juosta 
Supas vandeny...

Balsas gegužėlės— 
Skardinčiam šile.
Saulė atlinguoja 
Tviskančia žole...

Ir slytas beržas, 
Ir žali laukai...
O pro langą žiūri, 
Šypsosi vaikai.

(Iš “Lietuvos pionieriaus“)

paveikslus piešė lietuviai 
paišybos meistrai, ar užsie
niečiai, tą gali mums pasa
kyti tik Lietuvos meninin
kai. Žinome, kad Lietuvos 
dievnamius, magnatų palo- 
cius ir daug ką kitą statė 
atkviesti iš užsienio archi
tektai ir meistrai.

Lietuvoje paišybos meno 
būta jau nuo gana seniai, 
bet liaudis iki pastarųjų lai
kų to 
veikshį ir kitų meno verty-

viso nematė. Tų pa-

bių Lietuvoje būtų buvę 
daug daugiau, jeigu ne po
nų bėgimas iš Lietuvos lai
ke pastarųjų dviejų karų»ir 
išgabehimas daug tų verty
bių i džsieni. R. Mizara ap
žvalgoje dailininko P. Ga
launės knygos apie Lietu
vos ds 
lūpom 
lininkąi nuėjo i pabėgusių 
ponu 
paveiksiu terado. Bet visgi 
kokiuo tai stebuklingu bū
du nemažai jų dar užsiliko 
ir Liet 
Lietui 
riia.

Kai 
čiai tt 
lės Galerija, ir su kaikuriais 
iš ju t 
tis in 
atsake 
rodos 
matė, 
matė, 
matvti

Dailės menas Lietuvoje 
labai 
tik ds 
menui 
menin 
fesion 
turi u 
mo ša] 
paveik:
spaudus po skvernu bėgioti 
ir ieškoti pirkiko, kad ga
lėtų užsimokėti už butą ir 
kitus gyvenimui reikmenis. 
Abelnąi apie Lietuvos meną, 
visose 
rikiečilms lietuviams sutei
kia platoka informaciją Li
teratūros Draugijos pateik
ta J. .(Turginio knvga “Lie
tuvos 
žai”.

ilės meną, Galaunės 
s sako, kad kada dai-

ūmus, tai tik rėmus

uvoje, o iie vaizduoja 
os praeitį ir jos isto-

kurie mūsų amerikie- 
ristai užklvsta i Dai-

uko kalbėtis ir teiran- 
nuomonės anie ja. IŠ 
mu gauni isnudi. kad, 
iie ten labai mažai ka 
ar. geriau sakant, ka 

nesuprato svarbos 
l eksponatų.

palengvėle vystėsi ir 
bar susidarė sąlygos 

klestėti, nes dabar 
inkas, kaip ir bile p ro
mias ar darbininkas, 
žtikrintą pragyveni- 
tinį: Nereikia jam pa- 
slą ar statulėlę pasi

jo šakose, mums ame-

Meno Istorijos Bruo-

S. Zavis

Liškavos požemiuose
... Palikęs Druskininkų 

pakrantes, garlaivis 
nius”

“Vil- 
olaukia Nemunu že

myn. Ant denio —daug po
ilsiautojų, svečių iš įvairių 
šalies 
ties ki 
vo isto 
niais p 
Kiekvieną dieną dabar ją 
aplanko daug ekskursantų. 
Pasuka 
kur išlikę nebaigtos statyti 
Liškiax 
bokšto 
dabar 
pat pil 
muno iusėie, išlikę apie 50 
sužaloto pilkapių. Archeo
logų t€ 
dojami 
bendruomenės gyvenvietės 
gyventojai.

Ne vieną patraukia pui
kūs me 
rios s 
saugojąmame 
archite 
le — k 
priklau

kampelių. Už dešim- 
ometrų — gausi sa
liniais ir archeologi- 
aminklais Liškiava.

jie link piliakalnio,

os pilies apvalaus 
sienų griuvėsiai. Jie 
restauruoti... Prieš 
es kaina, kitoje Ne-

igimu, čia buvo lai- 
didelės pirminės

no kūriniai — įvai* 
kulptūros valstybės 

istoriniame- 
dūriniame pamink- 
adaise vienuolynui 
šiušioje bažnyčioje.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti*
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(Tąsa) i
Staiga pasigirdo senosios balsas.—Da

bar bus triukšmo visoje sodyboje taip 
pigiai prikėlęs žmones. Ir ką pasakys 
senoji už tokį barabanijimą! Kuo aš pa
siteisinsiu? Man nei kraujas užliejo gal
vą. Atsiprašyti? Atsikelti? Išeiti? Bėg
ti? Iš šios sodybos, per girias. Nakčia.

— Man labai nemalonu...
— Na, ar aš nesakiau, 

pėsi į savo dukrelę, >
senoji krei

pėsi į savo dukrelę, — kad blogai pata
lai pakloti. Svečias užmigti negalėjo. 
Prieš aušrą šaltelėjo. Eik paklok ir ge
rai apdunknok mūsų svečią. Tegu mie
ga kaip reikiant.

Neužilgo į seklyčią įėjo vėl ta jauna, 
prieblandos moteriškė. Tai jau nebe du
krelė, kurią aš iš vakaro vos pastebėjau, 
bet išdygusi ir susiformavusi moteriškė. 
Kaip operetės koks naktiniais marški
niais personažas, žvakę nešina.

Akys — du taškai. Du tamsūs, links
mai besišypsą, taškai. Įėjusi, ji mistiš
kai žvalgės, kaip moteris tik galj. Nak
ties nuotaka. Ji ėjo draugiškai į mane. 
Liemenėlis veržiąs jos jauną krūtinę. 
Kam šią valandėlę liemenėlis, ar ji ruo
šiasi jau keltis ir ėmė vilktis, ar — tai 
buvo savo rūšies ginklas, kad ir labai 
alegoriško pobūdžio. Šis drabužis tokia 
laiba darė moterį ir —taip sunkiai bu
vo... atsegamas.

Aš prisitraukiau šią žmogystę prie sa
vęs, — net jeigu ir tuojau pat būčiau iš
varytas iš trobos. Jai iškrito iš rankų 
laikomoji žvakė.

Stebėtinu būdu jaunoji moteriškė 
džaugėsi bučiuojama. Tarytum mudu 
būtume susitarę ir ilgai vienas antro ieš
koję.

— Tamsta man patinki! — gana 
plėšiškai ji man pasakė.

Ji buvo, verta lupti už tai.
— Bet jei motina įeitų.
— Mama išėjo į gryčią gulti.
— Kodėl! — nusigandau aš.
— Dėlto, kad tamsta visą naktį neda

vei čia niekam užmigti...
Atsakymas buvo patenkinamas, bet 

vis vien už tai aš norėjau ją pasmaugti.
— Bet taip mes negalime kaip gyvi 

likti per naktį.
— Ne!
— Naktį reikia miegoti...
— Tamsta neišeisi?
— Ne!
AŠ nebuvau lovelasas, jaunas būda

mas, bet ji mane intrigavo.
Ak! Tos lietuviškos seklyčios. Su lo

vomis retiems svečiams priimti bei celi
batą saugojantiems kunigams viešnagin
gai guldyti. Plati, patogi, masinanti lo
va. Kaip kokios jūros. Neišbrendamos. 
Mano draugė buvo miela.

Tai Lietuvos girių apraiška.
Jau išaušo.
Greta manęs stovi moteriškė. Atsibu

dusi ir besišypsanti. Bet ne toji, naktį 
matyta, bet — šviesgalvė, gražiai sušu
kuotais plaukais ir tokiais pat, 'kaip nak- 
tį, juodais akių taškais. Koks puikus

aki-

sugretinimas. Po grubia medžiaga ma
tyt jaunos 'krūtinės ovalai. Tokie gyvi ir 
tokie skaistūs.

Ji vis žiūri gudriai, it pašieptų mane.
Kada ji suspėjo atsikelti.
— Tamsta jau apsirengusi?
— O kaip bus su mūsų atlaidais? — 

juokiasi ji iš manęs.
Moteriškė atsisėdo ant lovos briaunos 

sfinkso pavidale.
— Pone artiste, sakau sau, dabar bus 

skandalo! Dabar bus ‘“prikeltuvės”. 
Sugertuvės. Ir tu esi parduotas. Bet 
pirma — pasiaiškinimai, tiek mieguis
tam, atrodė iš vakaro, tėvui. Tik dabar 
kažin, ar jis mieguistas? Kai bus suži
nojęs senis, kaip buvo “klojami patalai”. 
Bet jaunatvė gali, daug ko prasimano ir 
ištakinga. Ji dabar tikriausia prilips 
prie manęs.

— Gerai tamstai čia, pas mus?

— Na, vaikai, ar dar neišmiegojote?
— kitam kambaryje girdėti staigus ma
mutės balsas. Kambaryje, be šeiminin
kės, ir daugiau žmonių.

— Štai tau jau ir “vaikai”.
Ji vadina mudu su Gretchen jau vai

kais. Tuoj, tur būt, bus palaiminimas 
ir tolygios, labai reikalingos, ceremoni
jos. Kad ir — sutuoktuvės!

— Statyk čia virdulį.. Neša kaip šlei
va, lūpą atkišusi... — Girdėti mamos 
komanda.

— Aš irgi tuoj: “Mama”!
Mano draugė išeina. Aš irgi kiškio 

greitumu apsirengiu. Jau sekmadieniš
kas ankstyvas rytas.

Gretimame kambaryje priruoštas pus
ryčių stalas. Iš diskretiškumo ar pato
gumo, — jau ne seklyčioje. Aš einu, kaip 
kareivis, ką tik nauja uniforma apsivil
kęs, į karą, čia jau ir fronto^ esama, vi
sai prieš mane. Tik aš nustembu, kad 
šūviai neiškart į mane taikomi.

Mama siūlo prie arbatos geriau kum
pio užkąsti.

— Galima ir kumpio “prieš arbatą”,
— manau sau. O arbata —/prieš sutuok
tuves ... Šiandien ir užsakus galima bus 
padaryti. Per atlaidų dieną toks aktas 
net — rimčiau.

— Daugiau agurko prie mėsiukų! Ką 
tik šviežiai raugytas agurkas.—Toks re
tas svečias!

— Galima agurko...—Savo laisvę par
davęs.

Į trobą įgriuvo ir šeimininkas.
Kudlos jo šiandien sušukuotos. Batai 

taukais ištepti ir pats šventadieniškai 
nusiteikęs. Išdulkytais čerkasais jis tu
ri panašėti į gerai apsivilkusį žmogų, sa
vo prototipu užsižiūrėjusį miestietį.

Atėjo ir sūnus. Visi. Bet kažinkur 
sūnus greitai išsinešdino. “Arklių su
žiūrėti”.

— Žinau aš tuos- “arklių sužiūrėji
mus”. Bet manęs taip greitai neįveiksi
te. —Aš imu ne juoktis iš ūkininkų prie
monių.

Pensininko gyvenimas 
sunkus Urugvajuje

Šiais laikais Urugvajuje 
darbų yra labai mažai, gy
ventojų yra apie 3 milijo
nai, iš šio skaičiaus virš 200 
tūkstančių bedarbių. Daug 
dirbančiųjų gyvulių sker
dyklose, prie statybos, sta
liai, siuvėjai dirba po 3-4 
dienas savaitėje. Nuolati
nius darbus turi tie, kurie 
dirba valdiškuose darbuose-

Blogiausiai gyvena, kurie 
gauna pensiją; jiems pensi
jos mažai pakeliamos. Pro
duktų kainos kyla kas mė- 
nesis, o pensininkams pa
kelia vieną kitą kartą į me
tus. Šiais metais pensijos 
nuo liepos men. bus pakel
tos tik 57 nuo šimto, tuo 
tarpu produktų kainos yra 
pakeltos jau 157 nuo šimto.

Kad pensijas pakeltų, 
pensinimkaiy turi eiti prie 
Seimo Rūmų ir prie Kraš
to Valstybės Namų — rei-

ar 6

Savais laikais Detroitas 
pagarsėjo
lių gamybbš miestas. Sako
ma, jis uždėjo Ameriką ant 
ratų, čia augo ir bujojo 
keletas automobilių įmonių, 
kurios gamino auto maši
nas įvairaus didumo su 
skirtingomis kainomis. Be 
to, čia buvo gaminama bul
dozeriai, traktoriai, dar vė
liau: skalbimo mašinos, 
šaldytuvai, radijai, televizo
riai, įskaitkliai, ir visa eilė 
elektroninių prietaisų bei 
vėliausios rūšies automati
zacijos pabūklų, žodžiu, De
troitas kūrė stebuklus 
šiandieninėje technikoje.

Vėliausios rūšies pageri
nimai ir išradimai vis turė
jo pradžią Detroite. Tiesa, 
dalyvavo ir kiti miestai, jie 
irgi neatsiliko' nuo progre-

kaip automobi-
Diįvelienės ir Sabaliausko 
duetais, Jonui Dirvelių! įei
tai 
ir 
jor

Apie “Laisvės” pikniką
Rugp. 13 d. “ L a i s ve s” 

piknikas, visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas, nežiūrint 
kad oras buvo truputį ne
patogus. Seniai jau buvau 
VVorcesteryje, “La i s v ė s” 
piknike, bet šiemet, kuomet 
su žmona ir anūkėm vasaro
jų Naujosios Anglijos kal
nuose netoli Worcesterio, 
tai negalėjau jo apleisti.

Dar prieš 12 v. nuvykom, 
bet jau radau Grybą ir ke
letą kitų brukliniečių besi- 
šnekuičuojant su M. Jab- 
lonskaite (Meškiene) ir ki
tais worcesterieciais.

Už valandėlės matau jau 
ir Rojus Mizara su Jievute 
ir kitais ateina. Stovime ant 
porčių, ir pasikeičiame žo
delį kitą apie sveikatą. Ro
jus sako: “Ana kaip gražios 
tos melsvai žalios eglės.” 
Ištikrųjų, vaizdas žavėjan- 
tis. Melsvai žalios eglės, rus
vai žali šermukšniai, ir kita 
želmenija sudaro tokį vaiz
dą, kurį tik piešėjas tegali 
atvaizduoti. Klausiu LLD 
kuopos pirm. Jeskevičių, 
kaip seniai jie šią vietą įsis
teigė? Jis man sako, kad 
tuoj po Pirmojo pasaulinio 
karo.

Draugas Jeskevičius dar 
vikrus žmogus. Jis ir į vir
tuvę nesą produktus, ir už 
baro, pagelbėja, ir visur ki
tur po klubą sukinėjasi.

Aš su anūkėmis nulipau 
laiptais iš aukštos pakran
tės, priį ežero krašto, kur- 
per švarutį vandeni matosi 
ežero dugnas, ir prie ežero 
krašto kajūtos maudito- 
jams persirengti. Ežero pa
viršium, lyg kregždės, ten 
ir atgal, nardo motoriniai 
laivukai.

Netoli 
ant vąndens 
vabzdži 
sako: “Seneli, gelbėk jį, jis 
prigers”. Aš jai sakau: “Ne, 
Debute, jis gali plaukti 
Ji sušuko: “A, tai ir jis tu
ri motorą!..” Grįžtame į 
svetainę.

Apie programą, be abejo, 
kiti smulkiau parašys. Aš 
tik kai ką paminėsiu. Žmo
nių buvo daug ir iš visur- 
Susitikau daug pažįstamų 
ir susipažinau zSU kitais, ku
rių dar nebuvau matęs. Ma
ne labai sujaudino jų nuo
širdumas. Ypač jų kompli
mentai už rašymą įspūdžių 
iš Pietų Amerikos. Aš ne
maniau, kad jie juos kas 
skaitys. Nuoširdus AČIŲ 
jums draugai.

Programa buvo kukli, bet 
žavinga. Ją atidarė Hart
fordo Laisvės Choras, po 
vadovybe Wilma Hollis. 
Skambėjo sielą žadinanti 
lietuviška daina vėliausių 
Lietuvos kompozitorių. Se
kanti gražiai sudainavo po
rą dainelių Mae Gabrėnie- 
nė, taipgi ir Elena Bra
zauskienė, Toliau progra
ma tęsė duetas : Irena 
Janulienė, veiklio s i o s Ži
linskienės marti, ir jos duk
ra Helen Smith. Publika gė
rėjosi jų žavingais balsais. 
Dainų programa baigėsi

ninku klasė. Yra ir trečio
ji klasė, kuri maždaug pa
didėjo po antrojo pasauli
nio karo, o tai klasė, kuri 
neturi jokioi pastovumo, ne
turi darbo, santaupų, nuo
savybių, nei atsakomybių. 
Ji gyvena iš pašalpų ir dega 
kerštu prieš visą šiandieni
nę santvarką, o labiausiai 
prieš lokalinę valdžią, nes 
per ją eina pašalpos, iš ku
rių skurdžiai pragyvena. Ši 
klasė nemato ir neturi at
eities. Ji jaučiasi beteisė, 
pasmerkta. Jos lygis visaip 
kaip žemas. Ši klasė vis 
daugėja' ir vis lieka pavo
jingesnė šalies ekonomijai. 
Jei Amerikos augimas neį
trauks šios klasės į nūdieni
nį buities srautą, jei nepa
darys sąlygų jos neutrali
zavimui, tai ji taps vakarų 
kultūros grabnešė.”

Daug pasakyta, bet pasiū
lymo nesiranda, o šiuo lai
ku jis privalo būti.

Laikai keičiasi, keičiasi 
žmonės, jų papročiai. Seni 
vardai nyksta, nauji užima 
jų vietą. Detroitas galėjo 
vadintis auto miestu, nuo 
dabar jis galės būti “De
gantis miestas.” Jis degė 
per 5 dienas.

Ta trečioji klasė pasiju
dino iš vietos ir prieš ją bu
vo atsukti durtuvai, iš
šaukti tankai, paleisti kul
kosvaidžiai. Krito daugiau 
kaip 40 gyvybių, daugiąu. 
kaip 4,000 suareštuota' ir 
įkalinta, daugiau kaip 1,000 
sužeista, plėšimais ir pade
gimais padaryta arti bilijo-. 
no dolerių nuostolių. Kas 
tam visam kaltas?

Kai kas nori ir bando šį 
incidentą primesti rasių ko
voms, negrams. Tačiau neg
rai čia nepuolė baltavei
džių, kaip ir baltieji nepuo
lė negrų, o tik visi bend
rai vedė kovą prieš polici
ją ir federalinę kariuome
nę : kartu plėšė, naikino, de
gino: taigi, išėjo į griežtą 
kovą prieš viską, ką numa
to esant atsuktu prieš, lai
ko juos skurde.

Gal kai kam norėtųsi ma
tyti, kad rasės vestų tarp- 
savinę kovą, bet čia pasi- 
reikė jų bendravimas.

Tiesa, plėšimai ir naikini
mas nėra girtinas žygis, bet 
kerštas prie visko pri
veda: kur buvo kovos, ten 
visada pasireiškė ir naiki
nimas. x '

Riaušėms dar nenurimus, 
prez. L. B. Johnsonas da
rė pranešimą ir išdėstė ša
liai, kas bus ateity daroma 
išvengimui to, kas įvyko 
Detroite, Newarke ir eilėje 
JAV miestų. Pabrėžė, kad 
bus aštresnės bausmės, ka
linimas. Bus diesnės įvai
rios jėgos vartojamos prieš 
riaušininkus. Prie užbai
gos, jis kvietė poteriauti ir 
prašyti aukščiausiojo, kad 

, jis duotų galimybę mums 
visiems broliškoje meilėje 
sugyventi. Tam tikslui jis 
paskyrė š. m. liepos 30 d. 
O kad toks pąsiūlymas yra 
naivus, tai atėjus tai die
nai, dar 16 miestų buvo 
nauji išstojimai. Jie pasi
reiškė kiek silpnesni, bet 
todėl, kad tie miestai ma
žesni, tačiau planas buvo 
panašus.

Tikras neišmanėlis mūsų 
LB J, jei jis mano maldo
mis ir poteriais bei aštres
nėms bausmėmis nuramin
ti miestuose riaušes. Dide
lė nelaimė ir sunkenybė mū
sų šaliai turėti tokius žmo
nes valdžios gal viny j e, ku
rie nemoka apkainuoti eko
nominės padėties šalyje:

iant smuiką. Veteranas ! 
nenuilstančioms veikė-

is meno srityje amžina 
garbė, ir garbė visiems už 
palaikymą lietuvių choro ir 
lietuviškos dainos.

. Programai pirmininkavo 
Sukackienė. Tai nuosta- 
moteris: gera kalbėtoja, 
ki tvarkvedė ir karšta 

mėgėja. Ilgiausias

M. 
bi 
pu 
mettio
stalas pasienyje buvo nu
krautas jos rinkiniu iš me
no • v VIS

sriįįes Lietuvoje ir lietu
ką literatūra. ■ i

e i pakviečia ir Rojų Mi- 
zai ą tarti žodį- Aš Rojų pa

tu per virš 50 metų ir 
kiu, kada jis pasens. Bet 
apie tai visai ir negal- 
a* « *

Už jo gabumus ir nuošir- 
ną progresyvėje visuo- 
ninėje veikloje aš jam 
ių puokštės nemesiu. Jis 
tiek ir tiek turėjo, kad 
i jau jos, kaip labai k^k- 
,n veikėjui, gali būti ir 
toodžios. Tačiau jis man 
ai nuostabus žmogus. Jis 
’ keletą minučių tiek 
ag pasakė, kad man rel
ių daug puslapių prirašy- 
Jis pasakė viską, kas rei- 

,o pasakyti, ir dar su 
įpu. Jis nuoširdžiai padė- 
o rengėjams, artistams, 

spaudos rėmėjams; jis ap- 
lestavo mūsų retėjan- 
s eiles veiklos bare, kur 

mūsų senus veikėjus nuolat 
mirtis retina; jis mums pa- 

ė savo sveikatą saugoti; 
dar nepamiršo priminti

Gaspadi-

v • ZįS 
lai 
jis 
vo,

SO.
Detroitas 

garsėjo 1914 metais, 
Henry Fo 
(sausio 5 
savo įmonėj 
sumažina i 
nuo 9 iki 8, ir kad pakelia 
mokestį nuo buvusių $2.40 
už 9 valandas iki $5 už 8 

valandų darbo dieną! Be 
to, bus mokama lygiai pa
tyrusiam dąrbininkui prie 
sudėtingų darbų ir papras
tam grindų valytojai, šlavi
kui.

Ši nepapr 
mušė į visų 
dėjo ir stebėjosi, kaip tas 
bus galima
H. Fordas buvo; ne tik šau
nus inžinierius,! bet ir ge
ras strategas, ekonomas. 
Jis numatė, kad Amerikoje 
ekonominė 
sunki, uždarbiai ir ištekliai 
visų maži, 
rastis 
nemaža rinka automaši
noms, kurias mažesnės ir 
pigesnės. Neapsiriko.

Kažkodėl, pasirodė, kad 
pas Fordą ateiviams (euro
piečiams, be skirtumo) bu
vo lengviau darbą gauti. 
Gal todėl, kad ten susikal
bėjimas ne taip jau svarbu, 

pastatys ten kur nerei
kia kalbėti, o tik dirbti. Čia 
inžinieriai sutvarkė taip, 
kad darbas eina virvės 
traukimu (konvejeris). 
Naujam darbininkui duota 
suprasti, kokias pareigas 
jis privalo atlikti šioje eilė
je. Gal ką prisukti, užsuk
ti, pridėti dalį, užlenkti, nu
plauti ir t.t. Visi prie kon
vejerio darbininkai turi ko
operuoti, kad darbas eitų 
sklandžiai, skubiai. Viskas 
bruzda, tauškia, skamba, 
prakaituoja. Nėra laiko no- 

ja jau keleri metai išmoka- sį nusivalyti, į išvietę nueiti 
ma vis apie dui mėnesiu pa
vėluotai; paėmęs pensiją 
nežino, kada gaus už kitą 
mėnesį, nes tiek pradeda 
mokėti pradžioje, apie vi
durį ar pabaigoje mėnesio, 
bet visuomet dviem trimis 
mėnesiais pavėluotai. Pro
duktai brangūs, darbų nė
ra, visur darbininkai kovo
ja prieš brangumą, už algų 
pakėlimą, už pensijų pakė
limą. ■

Pensininkas turi ieškoti 
i pragyvenimui galimybės — 
kokio nors darbo. Dirbti 
viešai pensininkas neturi 
teisės, ir jeigu kas įskųs, tai 
bu^ 'atimta pensija, taip kad 
ir užmokestis už darbą pen
sininkui mažesnis, ir jisai 
negali niekur niekam pasi
skųsti.

Yra susitveręs pensininkų 
sipdikatas, kuris kovoja už 
genesnes pensijas, taip pat 
reikalauja, kad būtų galima 
sulygti su dirbančiais. Tai 
toks pensininkų gyvenimas 
Uraugvajuje, P. R.
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nių jis irgi nepamiršo. Jos 
ten, virtuvėj, dirbo sušiįi- _ 
sic 
turėjo laiko pasiklausyti 
ko 
M. 
lin 
nę 
čia

s. Jos, nabagės, netfee-

ocerto. Ten mačiau ir 
Sukackienę, ir Heleną Ži- 
skienę, ir Oną Skraskie- 
ir daug kitų aš ten ma

li, bet visų vardų nesuži- 
noljau. Nuo mūsų visų joms 
didelis ačiū.

Geroj nuotaikoj baigėsi 
aisvės” piknikas, kur 
olatos sukinėjosi ir Ri
edąs Janulis, LDS prezi- 
atas. Jis uoliai ieškojo 

nauju narių j Lietuvių Dar
bi: ainkų Susivienijimą.
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kalanti to pakėlimo 5 
mėnesius išstovint 3-4 va
landas ligi jie su šeima 
(jeigu) gauna 2 tūkstančiu 
pesų.

Gerai, jeigu turi kokią 
nuosavybę, arba jeigu abu 
tūri pensijas. Turint nuo
savybę geriau verstis, nes 
gali šiek tiek pasisodinti 
daržovių. Juk šiandien 1 ki
logramas svogūnų kainuoja 
20 pesų, bulvės — 7-8 pe
sai, viena salota — 5-6 pe
sai, duonos kilogramas — 
11 pesų, kelionės bilietas 
mieste dabar—5 pesai, bet, 
kaip girdėtis, bus 6-7 ir 
daugiau. Nuoma — pras
čiausias kambarys — 2,000 
pesų.

Kalbant apie mėsą, pen
sininkas mažai jos gali val
gyti, nes pati prasčiausia 
mėsa (puchero) kainuoja 
25 p., o kiek geresnė—60.60 
ir daugiau pesų. Pensinin
kas turi labai gerai pagal-

gamtos nustatytas užduotis 
atlikti. Ir kaip, juk jei su
stojai nors porą sekundų, 
tai jau ir atsilikai su dar
bu. ; .

Tokia sistema, paremta 
5 doleriais liž 8 valandas 
darbo dieną. Fordas nenu- 
banlkrūtino, jis paliko bili- 
jonierius. O ne skirtingiau 
tvirtėjo ir kitos įvairios 
įmonės Detroite. O tos, ku- 
riės negalėjo lenktyniuoti, 
išnyko. -

Per šį visą laiką Detroi
tas augo, šiandien jis yra 5 
Amerikos didmiestis.

Tai, rodosi, padaryta di
delis pasukimas ; į priekį. 
Bet, ar viskas yra gerai su 
šiuo automatizuotu mies
tu? Ne.

.Štai kokią išvadą daro 
vieiias įžymus laikraštinin
kas./ “Detroite, kaip ir vi
soje šalyje, egzistuoja jau 
ne dvi klasės, kaip iki šiol 
buvo, turtingoji ir darbi-
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Artrito paslaptys į
Kanados klinikinių ^ri
jimų draugija praneša, 
d keturi Toronto gydyto- 
l pirmą kartą iš žmogaus 

organizmo ląstelių išskyrė 
medžiagą, kuri, galimas da
lybas, sukelia reumatoidinį 

tritą. Šis pranešimas pa- 
•odė spaudoje, tuoj pa- 
elbus, kad grupė anglų 
ikslininkų artrito pažeis- 
ose sąna r i u o s e aptiko 

ypatingas bakterijas. Ang- 
nuomone, šios bakterijos 
sukeliančios artritą.
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nesugeba surasti atsakymo 
į pasaulines problemas.

Kai kas buvo linkęs sa
kyti, kad Amerika yra de
mokratijos lopšys. Gi LB J 
nori būti paminėtu istori
joje, todėl sumanė įsteigti 
“didingą draugiją” (Great 
Society). Betf pasirodo, kad 
čia nėra nei demokratijos 
lopšio, nei “didingos drau
gijos.” X.

s (Kanada) gydytojų iš- 
yrė medžiagą, kenKstyin- 
, gyvulių inkstams ir 

kifaujagyslėms. Ta pati me- 
iaga buvo aptikta ir art- 
;u sergančių žmonių orga- 

izme. Mokslininkai nustą- 
i, kad ligoniai, kur i u o s e 

šios medžiagos nebuvo ras
ta, mažiau pažeisti artrito, 
negu tie, kurių organizme 
šios medžiagos (pavadintos 
RBAF”) esama.
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Ką planuojate rengt^i^rru- 
denį? Laisves spaustuve pi- ■ 
gili it* gražiai padarys spatM 1 
dos darbus jūsų parengimam^
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Muzika, dainos feodaliniame Vilniuje
Maža žinių išliko apie lietuvių muzikinę 

^bitūrą seniausiais laikais. X a. vienuolis 
wnaparijus mini linksmą dainą esant Prū
sų ir Vakarų Lietuvoje. XIII a. viduryje 
minimas žuvusių karžygių paraudojimas. 
Ne visai aiškių duomenų turime apie gies
mes, kuriose apdainuojama Lietuvos seno
vė, apie vakarinių lietuvių dainininką Ryk- 
selį, 1351 m. kryžiuočių magistro puotoje 
Marienburgo pilyje apdainavusį lietuvių 
karžygį, Vaidavičiu vadinamą, žinome XVI 
a. Trakų vaivados dvare buvus panašų dai
nininką, kurio klausėsi Lietuvos didysis ku
nigaikštis ir Lenkijos karalius žygmantas- 
Augustas. XVI a. M. Stryjkovskis pažymė
jęs, kad lietuviai seniau dainavę “Pajauto 
raudą”, kuri, sprendžiant pagal istorinę tra
diciją, gyvavusi XI—XII amžiais, apie Dau
mantą, XIV amžiaus kovas su kryžiuočiais, 
užsimena ir apie liaudies darbo dainas, kai 
kuriuos muzikos instrumentus.

Negausių faktų fone reikšminga tampa 
kiekviena žinia, kiekviena užuomina apie 
feodalizmo epochos muziką bei dainas Lie
tuvoje, ypač jei žinios liečia senąjį, t. y. pa
goniškąjį, laikotarpį.

Savo kūryboje liaudis išlaikė nemaža se
novinių, archaiškų tradicijų. Lyriškumu, 
savitumu liaudies muzika ir dainos jau se
niai žavi tyrinėtojus, ir nėra pagrindo tvir
tinti, kad tai ne gilioje senovėje formavęsi 
Judies kūrybos bruožai.

Pravartu pažymėti, kad feodalizmo lai
kais, dar pagoniškoje epochoje, valdančių 
sluoksnių, ypač Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio dvare vykęs muzikinis gyvenimas rėmė
si liaudies muzikinėmis tradicijomis, čia 
muzikinė kultūra buvo europinio lygio, ta
čiau į tai mūsų kultūros tyrinėtojai dar ne
atkreipė pakankamai dėmesio.

Noriu pateikti lenkų istoriko J. Dlugošo 
(rašė XV a. lotynų kalba) duomenis, kurie, 
reikia manyti, duoda seniausių žinių apie 
muzikinį gyvenimą Vilniaus pilyje, Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino dvare, XIV 
a. pirmoje pusėje.

Į J. Dlugošo veikalą nagrinėjami faktai 
pateko rašant apie Gedimino dukterį Aldo
ną, kuri 1325 m. ištekėjo už Lenkijos ka
raliaus Vladislovo Lokietko sūnaus Kazi
miero, vėliau tapusio Lenkijos valdovu Ka
zimieru Didžiuoju. 1339 m. ji mirė Kro
kuvoje. J. Dlugošas rašė, kad Aldona — 
jįavyz dingą žmona. Tačiau, būdamas aukš- 
tovrango dvasiškis, iš neigiamos pusės pažy
mi, kad ji šokiams, žaidimams ir pasaulie
tiškiems džiaugsmams per, daug atsidavusi. 
Paprastai, kai raita ar vežime važiavo, prie
kyje jos būdavo būgnai, styginiai instru
mentai (tympana, sambucae, fiolae), įvai
rių rūšių grojimai ir dainavimai. J. Dlugo
šas pabrėžia, kad Aldona prie tų “tuštybių” 
tėvų pagonių namuose nuo vaikystės buvo 
pripratusi, jų nė kiek neapleido ir po krik
što priėmimo, t. y. ištekėjusi už Kazimiero.

Aldonos pagonių tėvų namai — Vilniaus 
pilis. Minėti faktai liudija, jog Vilniuje, 
Gedimino dvare, kunigaikštytės ir jų paly
dos merginos rengdavo įvairius žaidimus ir 
šokius, buvo muzikantų kapela, grojusi įvai

riomis progomis, lydėjusi kunigaikščio šei
mos narius kelionės metu. Matyt, dalis mu
zikantų sudarė Aldonos palydą ir išvyko su 
ja į Lenkiją, tuo būdu sudarydami jai savi
tą, tėvų namus primenančią aplinką, ką ir 
turėjo galvoje J. Dlugošas.

Pažymėtina, kad Jogaila, 1386 m. tapęs 
Lenkijos karaliumi, kasdieniniame gyveni
me taip pat išlaikė lietuviškus įpročius, o 
jo sesuo, Algirdo duktė, ištekėjusi už Mo- 
zūrijos kunigaikščio Ziemovito, dažnai at
vykdavo į Krokuvą pas savo brolį, kaip ir 
Aldona, lydima muzikantų-fleitistų. žino
tą daugelio Europos šalių valdovų suvažia- 
me apie Vytauto rūmų kapelą. J. Dlugo
šas, aprašydamas 1429 m. Vytauto sušauk- 
vimą Lucke, pastebi, kad Romos imperato
rius Zigmantas buvo sutiktas, gaudžiant tri
mitams ir įvairiems muzikos instrumen
tams. Taigi apie muziką ir dainas Vilniu
je, valdovo dvare, galime kalbėti nuo XIV 
a. pradžios, Gedimino laikų.

XV—XVI amžiais į Lietuvą ir Vilnių at
eina renesanso kultūra, kuri veiksmingai 
reiškėsi įvairiose gyvenimo srityse. Su ja 
siejosi naujas muzikinės kultūros pakilimas, 
matyt, besiremiąs ir senąja vietine tradici
ja. Žinomi nauji, įdomūs momentai muziki
niame mūsų krašto gyvenime. Lietuvos mu
zikantai koncertuoja net užsienyje. Štai 
1515 m. į Vienos politinį kongresą nuvykę 
Lietuvos atstovai — Vilniaus vaivada M. 
Radvila ir Trakų vaivada S. Goštautas — 
atsivežė 100 muzikantų orkestrą, kuris nu
stebino kitų šalių įgaliotinius, šio orkestro 
koncertą išklausė ir imperatorius Maksimi
lijonas su savo dvariškiais.

Vilniaus žemutinėje pilyje, didžiojo ku
nigaikščio dvare, XVII a . pirmoje pusėje 
veikė teatras, kuriame buvo statomos itališ
kos operos, baletai, komedijos, antikinės 
komedijos, Šekspyro, Moljerio ir kitų Euro
pos dramaturgų veikalai. Vaidino iš Itali
jos atvykę aktoriai. Valdovo Vladislovo 
Vazos dvare visuomet buvo apie 50 įvairių 
artistų ir muzikų.

Taigi feodalizmo epochos valdovo dvaras 
Vilniuje buvo Lietuvos muzikinio gyvenimo 
centras, ir muzikinė kultūra čia vystėsi pa
našiai kaip ir kituose Europos kraštuose.

R. Batūra
(Iš “Kultūros barų” žurnalo)

DUKROS
Dvi mano mielos, šviesios galvelės!!
Dvi mano saulės—dvi mano dienos.
Keturios akys ir dvi noselės.
Dvi mano naktys — o aš tik vienas.
Dvi mano rankos — judviem priglausti.
Dvi mano ausys — jūsų klausyti.
Dvi mano lūpos — barti ir bausti.
Dvi mano kojos — paskui lakstyti.
Dvi mano godos, kurias godoju.
Dvi mano ugnys — šviesti ir šildyt. 
Ir kaip stebuklas: ant mažų kojų 
dvi mano mažos lakstančios širdys.

Jonas Marcinkevičius

Philadelphia, Pa.
Svajonės virto tikrove.

Pirmiau ūkininkų Rama
nauskų ‘'Laisvėje” viešo pa
skelbimo, apie būsianti di
džiulį banketą rugsėjo 3-čią 
dieną, buvo daug spėliota 
ir ginčytasi: Vieni sakė, kad 
šį rudenį Ramanauskai ruoš 
banketą, o kiti sakė — ne!

Dabar visi dėkim pastan
gas, kad šis draugų Tilvikų 
pagerbimui banketas būtų 
sėkmingas, moraliai ir me
džiaginiai. Laikas slenka 
sparčiai, todėl iš anksto 
ruoškimės. 

• • •
Philadelphiečiai mėgsta 

muziką. Tradiciniame, Ro
bin Hood Dell koncerte pub
likos prigūžėjo apie 30,000 
(atvirame ore). Muzika pui
ki: klausytojus paskandino 
gilioje ekstazėje. O kiekvie
no atradienio vakarą, 8 vai. 
N- Brood ir Arch gatvių 
sankryžoje linksmai groja 
stygų orkestras (str i n g 
bands). Tai muzika suke
lianti smagumo jausmus, 
norą gyventi ir džiaugtis 
gyvenimu. Tautiečiams pa
tartina pasiklausyti stygų 
muzikos miesto centre.

• • •

Karo stovis mieste jau 
atšauktas.

Šiuomet dažniausia iš
sprūsta iš milijonų burnų 
žodžiai, apie karą ir taiką. 
Mūsų kovingoji prieš karą 
lietuvaitė, duosni moterų už 
taiką — “Women Strike 
for peace — rėmėja vėl per
šasi su jos gausia auka. Sa
ko: Draugė L. Reporteri! 
Sužinok, jeigu W.S.P. iždas 
tuštėja, tai Lietuvaitė vėl 
įdės gausų indėlį. Taip, 
drauge Lietuvaite: kovoto
jams už taiką finansinė pa 
rama visados reikalinga.

“Laisves” Reporteris

MALE or FEMALE

ADIRONDACK CENTRAL SCHOOL TEACHER
VACANCIES EXIST

for Instrumental Music (grades 5-12) Senior Band
SECOND GRADE TEACHER

Contact: H. P. Seamon, District Principal.
District Office:

110 Ford Street, Boonville, N. Y. Or call Collect 315-942-4413.
Salaries are competitive with Upstate New York schools.

Index salary schedule starts at $5,600 and exceeds $9.800 with 
training and experience. Sick leave, health insurance, extra 
pay for special assignments are additional benefits. (64-66)

HELP WANTED MALE

SCRANTON, PA.

Mirus

Lujui Trinkiui
Reiškiame širdingą užuojautą likusiai jo 

žmonai Marei, posūniams, podukrai, jų šeimy
noms ir broliui gyvenančiam Čikagoje. Taipgi 
ir giminėms T. Lietuvoje ir visiems draugams.

A. Galinauskas
. P. Pėstininkas

S. ir L. Rauduviai

L Klevinskas

J. ir M. Gluoksniai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Stasiulis
Mirė rugpjūčio 22, 1963

Jau praslinko ketveri metai, kai negailestingoji 
mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą gyve
nimo draugą Jurgį Stasiulį. Jo ankstyva mirtis 
buvo didžiai skaudus smūgis ne vien man vienai, 
bet ir sūnui, dukroms, giminėms ir visiems drau
gams. Tegul mielasis miega amžinai.

Clara Stasiulis, žmona4 Stefanija ir Clara, dukros
Jonas, sūnus

Clearwater, Fla.

Esperantininkų 
forumas Vilniuje

Vilnius. — Tradicinis Lat- 
vij os, Lietuvos ir Esti jos es
perantininkų susiti k i m a s 
Vilniuje šiais metais susi
laukė daug svečių.

Į Vilnių atvyko daugiau 
kaip 500 tarptautinės kal
bos entuziastų. Jų tarpe yra 
Baltarusijos ir Vengrijos, 
Vokietijos Demokra tinęs 
respublikos ir Lenkijos, Ju
goslavijos, Suomijos, Čeko
slovakijos. Savo atstovus 
atsiuntė taip pat Maskvos, 
Leningrado, kitų Rusijos 
Federacijos miestų, Ukrai
nos, Uzbekijos ir Gruzijos 
esperantininkai:

Atidarydamas susitikimą, 
Lietuvos esperant i n i n k ų 
klubo pirhiininkas A. Poš
ka nuoširdžiai pasveikino 
susirinkusius ir išreiškė įsi
tikinimą, kad šis susitiki
mas bus vaisingas. Jo daly
vius taip pat sveikino Lie
tuvos draugystės ir kultū
ros ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininko 
pavaduotojas A. Paragys, 
Švietimo rninisterijos atsto
vas V. Liutikas ir Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto at
stovas J. Jonynas-

Popierius iš jūros dumblių
Prancūzų chemikas Ž. Se

koms gavo iš jūros dumblių 
aukštos kokybės celiuliozę. 
Jūros pakrantėje pradėtas 
statyti specialus popieriaus 
fabrikas, kuris žaliava nau- 
dos dumblius’ Yra įrengtos 
povandeninės plan ta c i j o s 
pigiai žaliavai auginti.

Worcester, Mass.
Koks likimas Onos Lapins

kienės (Bajerčiukės), kuri 
mirė liepos 23 d., vėžio li
gos nukankinta!

Ona Lapinskienė buvo 
karšta katalikė, parsidavu
si bažnyčiai su kūnu, sie
la ir turtu. Kunigai, kurie 
rūpinosi jos šermenimis ir 
laidotuvėmis, bandė, atrodo, 
paslėpti, kad ji turi čia gi
minių. 10 ji turi Montello j 
dėdę Juozą Petkūną, kuris 
ją i Ameriką atsiėmė; taip
gi turi dėdes Praną ir Jo
ną Petkumis, ir tetą Mar
celę Račkauskienę (Petkū- 
naitę), Worcesteryj.

Dėdė Pranas ją sergan
čią lankydavo beveik kiek
vieną dieną, bet ji nesisakė, 
kad yra atsidavusi tamsy
bės apaštalams — su kūnu, 
siela ir turtu.

Jos vyras, G. Lapinskas 
mirė jau prieš keletą metų. 
Jis dirbo vielų išdirbystė- 
je (“drataunėje”), kur ge
rai uždirbo. Vaikų jiedu 
neturėjo. Jie abu mirė pus
amžiai.

Lietuvoje liko Onos bro
lis Antanas Bajerčius, se
serys Morta Bajereiukė ir 
Anelė Tumosienė iš Plokš
čių apylinkės, ir Marcelė 
Juodaitienė, Šimkų kaimo, 
Valančių paštas. Visi Ša
kių rajono.

Įdomu bus sužinoti, kokį 
ji padarė palikimą savo gi
minėms.

Jų artimas iš Lietuvos

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

WINDSORIECIAMS — DETROITIEČIAMS

LIETUVOS OPEROS 
DAINININKO

KONCERTAS
ITALŲ SVETAINĖJE

750 E. Erie St., Windsor

Šeštadienį, Rugpiūčio 26 d.
DAINUOS

VIRGILIJUS NOREIKA
Akompanuos liaudies instrumentais iš Lietuvos 

DANUTĖ JUODVALKYTĖ ir PRANAS BUDRIUS

Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga $2.50 ypatai

PO KONCERTO —ŠOKIAI IR VAIŠŪS 

Kviečiami Visi Windsoro ir Detroito Lietuviai

HELP WANTED FEMALE

NURSE
LPN. Nurse for Nursing Home in 
Germantown area.

Call VI 3-0550
GERMANTOWN NURSING HOME,

Phila.-, Pa. (62-65)

WAITRESSES
Expd, accustomed to earnings $15 

to $20 a day, tips. Full and part time. 
Pleasant working conditions. Open
ings on all shifts. Apply—1410 W. 
Cheltenham Ave., Phila., Pa.

WA 4-4848. (63-64)

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

For 59-bed Hospital, fully accredit
ed, near beautiful Lake George. Live 
in accommodations. Also

REG. NURSES. 11 to 7.
(2) REG. NURSES—Day Shift.
(1) NIGHT DUTY
(2) 7-3 & 31-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-73)

Rūkymo bendrininkas
Gydytojų konferencijoje 

Diuseldorfe kard i o 1 o g a s 
prof. Dera padarė sen
sacingą pareiš k i m ą : oro 
užteršimas dideliuose mies
tuose yra toks pat pavojin
gas sveikatai, kaip ir rūky
mas- Medicinos statistika 
rodo, kad penktadaliui VFR 
gyventojų yra reali galimy
bė numirti kuria nors vėžio 
rūšimi. Oro užteršimą nuo
dingomis dujomis rodo ir 
tai, kad pastaruoju metu 
net tarp laukinių žvėrių me? 
džioklės draustiniuose vis 
dažnesni susirgimai plau
čių vėžiu.

Ar sveika gerti šviežią 
gyvulio kraują'

Gerti paplautos kiaulės ar 
veršelio kraują nerekomen
duotina, nes žmogaus virš
kinimo sistema neprisitai
kiusi virškinti šviežią krau
ją. Išgėrus tokio kraujo, ga
lima suviduriuoti ir susirg
ti kokiais virsk i n a m o j o 
trakto susirgimais.

A. Sviklius
Med. m. kand.

FOR SALE

CHESTER COUNTY. Grand work
shop for rehabilitation of PA antique. 
Ideal for Veterinarian. Antiquaria 
or Restaurateur. A 1710 stonehome 
with stone additions in 1722 and 
1733 completely restored w/exquisite 
authenticity, kitch w/walk-in fp. LR, 
DR, 3 bedrooms & delightful mod 
bath. Has one of the largest pegged 
barns in Chester Co., a delightful 
stone house w/walk-in fp, which 
could be converted, to a guest 
house. Many extra out-buildings. 
This magnificent property is one of 
the few commercial locations in this 
area. Over 4 acs. Asking $69,500.

CARLTON-CAIRNS, INC. 
215-MI 2-2520. (59-64)

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

Moterų apšvietos klubas ren
gia pikniką rugpiūčio (Aug.) 
27-tą d., pas K. Ustupą jo 
gražiam sode, 27 Cleveland 
Ave, Prašau visus ir visas at
silankyti. Turėsime valgių ir 
gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną.

Rengimo komisija,
K. Čereškienė

(63-64)

ATTENTION!
TAILOR—FITTER

For Quality Men’s Store. Fully 
experienced to operate 4-man tailor 
shop, newly enlarged.

Salary upwards to $9,000. Bonus 
during peak season. Two weeks va
cation and hospitalization.

VICARY’S
MEN’S SHOP

526 Penn Ave., Reading Pa.
Call 1-215-373-0797. (62-65)

KNITTERS
We are looking for Knitters, with 

exp. On Links, T.A.I., with exp. on 
flat a i ‘ ‘ 
is an 
knittc 
vance 
steady work. 640 N. Broad St., Phi
la., P 
MILLfe, CE 2-Q900.

nd circular machine, etc. This 
outstanding oppty, for qual. 

rs who are looking for ad- 
nent in textile Ind. Top rates

11. SOMERSET KNITTING
(62-64)

MEN
For

exper ence necessary
and trill press and riveting.

Apply:

general factory work. Some 
in assembly

S. A. ALLEN TNC 
5th & Glenwood Ave.

(61-64)

PUNCH PRESS OPERATORS
Experienced for blanking, piercing 

and forming.
Apply:

S. A. ALLEN INC 
5th & Glenwood Ave.

(61-64)

SHEET METAL MECHS
SHEET METAL HELPERS

Expd in Commercial Kitchen 
Equipment.

MECHANICS
Mus

Must
Top 
hospitj; 
insur, 
(609-:

t be capable of own Layout 
HELPERS

have experience in Assembling, 
pay. Paid vacation & holidays, 
alization & sick benefits Life 

etc. Phila (WA 3-0335), NJ.
NO 3-3300).

(62-65)

SHORT ORDER COOK
Expei ienced. Good pay and working 

coiditions. Uniforms supplied.
PRESTON DINER

(63-66)Esslngton. 521-3888.

MA|NAGER TRAINEES. With ra
pidly 
lary, 
from 
draft 
7-11

expanding company, good sa
many benefits, all promotions 
within, over 21. Married, 

exempt. Call Larry Harpster, 
FOOD STORE. KI 4-4718.

(63-64)

DAVIDSON OPERATOR
Pls te maker, stippler, camera man, 

with exp. in offset field. Good work
ing conditions. Call (609) 397-3000 
for appointment. (64-66)

Milling machine 
tor & engine lathe operator, 
ass, all around man for gene-

MACHINISTS.
opera
1st c
ral machine shop work. Paid vaca
tion holidays, hospitalization, top 
rate.
Watch & McKean Sts. DE 6-2000.

Apply WELTED TUBE CO

(64-68)

MACHNISTS — Immed. openings. 
Qual. 
Must 
routing assignments. Should have 2 
to 5 
Immti 
insur, 
Even i 
Pleas 3 call Mr, D. A. Price at 683- 
0700 
Alexs

on eng. Lathe & milling mach. 
be able to set up & operate on

years relative machining exp. 
d. opening. Excel, starting sal., 
, & hosp., paid vac. & holidays, 
ng interviews can be arranged.

bet. 9 AM&5 PM. weekdays, 
ndria, Va. (64-69)

PR ODUCTION & Warehouse work
er. Excel, oppty. for good worker in 
new Co. No exp. nec. We will train. 
DELMAR CHEMICALS, INC.,- Am
erican Ave., King of Prussia Indus
trial 

2651-3504.
Pk., King of Prussia.

(64-65)

MALE & FEMALE

TĖ SCHERS wanted in rapidly 
growing Morris County, N. J. com
muni y. 1st grade, 5th grade, girls’ 
physical education, math, 7th and 
8th p 
thera pist, remedial reading. Salary,

rade. Guidance, librarian, speech

degree, $5,800. Apply or call
collecjt Mr. C. Stephens, Superinten
dent, 
N J.

(201) 347-2707, Budd Lake,
(61-66)

REAL ESTATE
LA' 

baths 
sonably priced. 124 E. Crocus Rd., 
Wildwood Crest, N. J. Can see any 
time.

. 1GE Single, 5 bedrooms, 4 
solid stone. Large lot, rea-

Phone 1-609-522-2557.
(62-65)
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Jungtines Amerikos Valstijos: 
neišsprendžiami prieštaravimai
Neseniai JAV preziden

tas Johnsonas buvo už
klaustas, ar didžiuliai nera
mumai Amerikos miestuose 
neprivers jo susilpninti ka
ro veiksmų Vietname. Jo
kiu būdu, — buvo atsakyta. 
Prezidento nuomone, JAV 
gali išspręsti savo uždavi
nius tiek Vietname, tiek ir 
namie. Jeigu atmesime šių 
žodžių diplomatinį apvalka
lą, tai jie reikš: JAV gali 
vienu metu kariauti prieš 
vietnamiečius ir prieš savo 
liaudį, prieš gyventojus ne
grus.

Pastarojo meto faktai pa
neigia šią Amerikos prezi
dento politinę koncepciją. 
Nesėkmingai meginda mos 
palaužti didvyriškos Viet
namo liaudies pasipriešini
mą, JAV neprotingai siekia 
toliau eskaluoti nešvarų ka
rą, barbariškai bombarduo
ja Vietnamo Demokratinės 
Respublikos miestus. Nese
niai Vašingtone buvo pa
skelbta, kad Amerikos ka
riuomenės skaičius Pietų 
Vietname bus padidintas 45 
tūkstančiais žmonių. Tai 
reikalauja papildomų išlai
dų. Nuolat augantis JAV 
karinis biudžetas ir karinė 
avantiūra Vietname prary
ja visas lėšas, kurios galė
tu būti panaudotos šalies

* ekon o m i k a i kelti, negrų 
skurdui likviduoti.

“Pykčio sprogimas, netu
rintis precedento pagal savo 
jėgą ir mastą. įvykęs stam
bių Amerikos miestų juodų
jų gyventojų “getuose.” — 
rašo prancūzų laikraštis 
“Humanite,” — yra tiesio
giai susijęs su karu Vietna
me.” Šis karas sunkid Hdš- 
ta gula ant Amerikos ne
grų pečiu. Būdami vargin
giausia, labiausiai nu
skriausta šalies gyevntoių 
dalimi, jie ypatingai jaučia 
finansinės agresijos naštą.

Beie. kas penktas ame
rikiečių kareivis Pietų Viet
name yra negras. Negrai 
sudaro 20 nrocentu ten esan

čiu Amerikos kareiviu. Šis 
santykis dvigubai didesnis, 
negu juoduiu ir baltųjų 
JAV gyventoju santykis. 
Kas ketvirtas žuvęs Pietų 
Vietname Amerikos karei
vis —negras.

Tušti pažadai
Daug kartų Vašingtonas 

žadėjo imtis veiksmingų 
priemonių nepaprastai var
gingai negru būklei šalyje 
pagerinti. Tačiau šie paža
dai liko tušti. Tikrovė ro
do, kad ir tokia turtinga 
šalis, kaip JAV, negali 
švaistyti bilijonų dolerių 
karinės avantiūros eskalavi
mui ir kartu kelti gyvento
jų gerovės.

Negrų neramumai Ameri
koje tęsiasi. Johnsonas mė
gina teroru ir grasinimais 
juos nuslopinti.

Atrodytų, kad įvykiai De
troite, Newarke, Milwau
kee ir kituose Ame r i k o s 
miestuose, karinės nesėk
mės Vietname turėtų kai 
ko išmokyti Vašingtoną. 
Tačiau taip nėra. Dabar 
Johnsonas paskelbė “apie 
naujas aukas,” kurias ame
rikiečių tauta turinti sudė
ti ant karo aukuro. Jis 
prašė Kongresą duoti suti
kimą 10 procentų padidinti 
pajamų mokestį. Mokesčių 
padidinimas, kaip pripažįs
ta patys Amerikos ekono
mistai, nepadės kelti ekono
mikos. Beveik 10 bilijonų 
dolerių biudžetinis defici-

tas, susidaręs praeitais fi
nansiniais metais, nebus 
likviduotas. Priešingai, jis 
dar padidės. O tai sukels 
krizės reiškinius visoje 
JAV ekonomikoje.

Dėl tokios neprot ingos 
Vašingtono politikos didėja 
izoliacija. Šalis tiek savo 
vidaus, tiek užsienio politi
koje susipainiojo' neišspren
džiamo prieštaravim u o s e. 
Ši politika tarnauja tik 
Amerikos monopolijoms.

Sužlugus misija
Kaip žinoma, neseniai in

tervencinių pajėgų vadas 
Pietų Vietname generolas 
Westmorelandas pareikala
vo padidinti Amerikos ka
reivių skaičių Vietname iki 
600 tūkstančių žmonių. Tai 
padaryti iš savų žmonių re
sursų reikštų, tariant laik
raščio “New York Times” 
žodžiais, artimiausiu laiku 
atlikti dalinę mobilizaciją 
JAV. Dabarties sąlygomis 
tai rizikingas dalykas. To
dėl Vašingtonas nuspren
dė nusiųsti pas savo sąjun
gininkus, taip pat kariau
jančius agresyvų karą, mi
siją, kurios tikslas — padidin
ti jų kariuomenės kontin
gentą Pietų Vietname. Į 
kelionę išvyko generolas 
Maxwell T a vi o r ir Clark 
Clifford — du aukščiausi 
prezidento kariniai patarė
jai.

Tačiau, kaip atrodo, JAV 
sąjungininkai nelinkę di
dinti savo kar i u o m e n ė s 
kontingento. Misija, galima 
sakyti, , sužlugo. Pirma ji 
atkirti JAV pasiuntiniai 
gavo Tailande. Laikraštis 
“Herald Tribune” rašė apie 
tai. kaip anie sen s a c i j ą. 
Netrukus no to atėjo pra
nešimas. kad Vašingtono 
pasiuntiniai nesusilaukė dė
mesio ir Filipinuose. Aust
ralijos ir Naujosios Zelan
dijos oficialūs sluoksniai 
ansiribojo išreikšdami “so
lidarumą ir pritarimą.” Ne
bent tik Saigone. kur Ky, 
kaip paprastai tokiais atve
jais, netgi viršyti savo kvo
ta. misija buvo “sėkminga.” 
Kitose sostinėse Tavlorui ir 
Cliffordui buvo nedvipras
miškai parodytos durys. •

Tolesnis karo Vietname 
eskalavimas nesusi laukia 
pritarimo netgi J. A. Vals
tijų sąjungininkų tarne. 
Neabejotina, kad jų pozici
jai turėjo įtakos ir įvykiai 
pačiose Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Nė viena 
Azijos valstvbė nenori būti 
nesti ninku žaidime, kuri ve
da Amerikos imperialistai.

Nutraukti karą
Vienintelė išeitis iš pa

dėties. kurioje atsidūrė 
Jungtinės Amerikos Valsti- 

, jos dėl jų vado vau j ančių 
I sluoksnių politikos, yra: ne

delsiant nutraukti karą 
Vietname, išvesti iš ten vi
sa amerikiečių ir jų sąjun
gininku bei satelitų kariuo
mene, leisti Vietnamo liau
džiai pačiai spręsti savo li
kimą. JAV turi atsisakyti 
mėginimu nuolat kištis į 
svetimu šalių vidaus reika
lus, įžiebiant įvairiuose pa
saulio kampeliuose vis nau
jus karo židinius.

To iš jų reikalauja pačios 
amerikiečių liaudies, visų 
pasaulio tautų interesai.

Negalima žodžiais skelbti, 
kaip tai daro Amerikos im
perialistai, būk, JAV kovos
iančios už tautų laisvę, o iš 
tikrųjų žiauriai ją slopina.

Negalima žodžiais žadėti 
visiems lygių d e m o k r a - 
tinių teisių, o io , 
jų žiauriai persekioti neg
rus, kurie sudaro didelę da
lį šalies gyventojų.

Tai iš tikrųjų neišspren
džiami prieštaravimai, ku-I 
riuos jokios diplomatinės ir, 
politinės gudrybės nesuge-; 
ba pašalinti.

G. Frenkelis

MIESTE PASIDAIRIUS
o iš tikrų-!gvarbi tema: Vietnamas 

ir Juodoji Amerika
Rugpjūčio 29 šaukiamas 

masinis susirinkimas, ku
riame kalbės žymus negrų 

i vadovas H. Rapp Brown ir 
! priekarinio komiteto vado- 
I vas Dave Dellinger.

Jie pasirinko labai svar
bią temą: Vietnamas ir Juo
doji Amerika. Brown dau-

ris baisiai jaunuolius ka
muoja. Daugiausia bedar
bių tarp negrų ir puertori- 
kiečių. Tarp negrų — be
veik 25 procentai bedarbių, 
o tarp baltųjų—arti 12 proc.

Konferencijoje daug tuo 
reikalu kalbėta. Atsikreip
ta į unijas ir vyriaussybę 
reikalaujant jaunimo reika
lais daugiau rūpintis.

C . .v • giausia dėstys, kad Juoda-dveikinimai iŠ Vilniaus jai Amerikai (negrams) vi-
Gyvename gerai. Poilsio 

turime pakankamai. Mais
tas geras, skoningai paga
mintas, gražiai paduoda
mas ir gausus (tūli s 
kad porcija bereikalingai 
per gausi).
Kelionių i tolius neturime 

dėl jau žinomos tarptauti
nės įtampos. Bet pačiame; 
Vilniuje ir jo apyli n k ė s e 
jau žiūrėta daug kas. Lan
kėmės Vingio parke. Pa
buvojome parke vykstamo
je Demokratinės Lenkijos 
parodoje. Maudėmės Vala
kampiuose. Buvome muzie
juje. Kino teatre žiūrėjome 
nepaprastai įdomius filmus. 
Aplankėme fašistų žmonėms 
žudyti buvusią baisią vie
tove—Panerius. Grupės ap
lankė keturiu nužudytu ko- 
munarų kapus ir padėjo gė-

į sai nėra už ka Vietname ka- V
riauti- Žinoma, abelnai

i imant, visiems amerikie- 
į čiams ton nėra už ką ka- 

ako I r*auti i*‘ nėra reikalo kiš- 
■! tis į svetimų valstybių rei-

Mitingas įvyks Village 
Theatre, 105 Second Ave., 

. arti 6th Ave., Manhattane.
Pradžia 8 vai. vakare.

Policijai pavyko narkotistą 
areštuoti

Harleme policija buvo su
ėmusi jaunuolį narkotikų 
agentėli R. Davisą. Bet su
sirinkusi jaunuolių minia, 
pastojo policijai kelią.

Kai pribuvo daugiau poli
cijos, Davis buvo nuvežtas 
į kalėjimą ir turės teismui 
aiškintis, kaip jis pardavi
nėja narkotikus.

Kaip padaryti policijos 
nuovadas patraukliomis
Policijos komisionierius 

H. R. Leary sugalvojo, kaip 
padaryti policijos nuovadas 
patraukliomis-

Reikia jas paversti i vi
suomenines info r m a c i j ų 
įstaigas, sako Leary. Tuo
met vietos gyventojai galės 
gauti informacijų įvairiais 
visuomeniniais klausimais.

Svarbiausi klausimai — 
nedarbas, lūšnynų naikini
mas, naujų namų statyba, 
kurie daugelį paliečia, ypač 
skurdžiais apgyve n t u o s e 
rajonuose.

sulaukusi seno amžiaus, tu
rėdama 97 metus.

D r. Lovejoy pasižymėjo 
kaip neturtingųjų užtarėja 
per daugelį metų. Jinai la
bai daug pasidarbavo, kad 
būtų įsteigtos prie ligoni
nių klinikos nemokamai ne- 
turtin g i e s i e m s gydytis. 
Paskui jos planą buvo pri
ėmę net 30 valstybių.

Sveikatos reikalais ji yra 
parašiusi knygų. Plačiai 
keliavusi. Kovojusi už mo
terų teises, už darbuose Iv- 
gų atlyginimą su vyrais. Ji
nai buvo pirma prezidentė 
Tarptautinės Medicinos Mo
terų Sąjungos-

G r—kis

Pirengimij kalendorius
lugsėjo 3 d. banketas pas *
.manauskus SellersviU^

1 valandą. k

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas ruošia rodymą 
paveikslų iš Montrealio Ex
po-67 ir iš Lietuvos, šešta
dienį, 5 vai. vakare, White 
Horse Tavern, 86-16 Jamai- 

Ave., Woodhaven, L. T.

vė

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais- 
s salėje, Ozone Parke.

Taigi ne vien tik poilsiu 
gyvename.

Daug turistų atsikvietė iš 
tolimų kaimų savo gimines 
į Vilnių ir linksmai pagyve
na- Kitus turistus mieste 
bei miesto srityje gyvenan
tieji giminės ir draugai iš
kviečia pas save. Atvykti į 
Vilnių leidžiama visiems.

Susitikimai su giminėmis 
man netikėtai gerai pavy
ko, Lauryno ir Nastutės 
Kapočių ir jų dukters Rū
telės didelio draugiškumo 
dėka. Jie užleido savo 
butą mano giminei o patys 
nakvojo užmiestyje.

Vilnietė Valerija Gasiū- 
nienė isigavo i daugelio mū
sų širdi ryžtinga rūpestimi 
turistais. Turėdama laisva 
valandėlę, ii atbėga į “Gin
tarą” padėti mums pasiek
ti pageidaujamos vietoves.

Linkiu sveikatos. St.

26 niujorkiečiai—loterijos 
laimėtojai

New Yorko valstijos lo
terijoje šį mėnesį laimėjo 
net 26 N. Y. miesto gyven
tojai — vieni didžiules pi
nigų sumas, kiti—mažesnes.

Spaudoje buvo paskelbti 
laimėjusių vardai, tarp ku
rių buvo ir lietuvaitė Mary 
Diržis iš Queenso apskri
ties. Ji laimėjo mažą sumą.

Didieji prizai eina nuo 
$10,000 iki $1000,000.

Loterija, sakoma, nepa
vyko, kaip tikėtasi. Gero
kai mažesnė' suma buvo su
kelta.

Pirks naujus atmatoms 
vežti trokus

Miesto administr a c i j a 
nusitarė nupirkti apie 4 0 0 
naujų trokų (sunkvežimių) 
atmatoms rinkti. Jie kai
nuos kiekvienas po $14,500.

Skirtumas tarp senųjų ir 
naujųjų trokų bus tame, 
kad naujieji nedarys tiek 
triukšmo,, kiek daro senieji.

Registruos kraujo 
davėjus

New York. — Čia sužino
ta, kad kai kurie žmonės, 
duodami kraujo ligoninėms, 
patys yra nesveiki, serga 
nepagydomomis ligomis, ir 
dėl to jų kraujas “užterš
tas”; pavojinga toki kraują 
duoti ligoniams, kurie jo 
reikalingi. Tokie žmonės— 
dažniausiai Boweres pilie
čiai, visokie iškrypėliai. Ka
dangi jiems labai reikalingi 
pinigai, tai jie parduoda sa
vo kraują.

Dabar pranešama, kad 
kiekvienas, kuris parduoda 
savo kraują, bus griežtai 
užregistruotas — net ir jo 
nirštų antspauda bus paim
ta-

m 
ba

Spalio 8 d-
Pietūs “Laisvės” salėje, 

mgia A. Bimbos pilietybei 
į n t i komitetas atžymėji- 
ui bylos laimėjimo ir už- 
igimui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2Aps& 
konferencija, Harrison, N. 
J( rsey.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Pranešimas

kartu.

Konferencija jaunimo 
problemoms spręsti

New Yorko Centralinė 
Darbo Taryba buvo sušau
kusi konferencija jaunimo 
problemoms spęsti.

Iš pranešimų naši r odė, 
kad vyriausia jaunimo 
problema — nedarbas, ku-

Vyks Maskvon tartis 
del Bolšoi baleto

New Yorko impresorijus 
Sol Hurokas vyks į Mask
vą rugsėjo 20 d. tartis su 
Tarybų Sąjungos kultūri
nių reikalų ministre Furt
seva dėl Bolšoi baleto atši
lk vie timo į Niujorką.

Jis mano, kad bus galima 
susitarti iš naujo, kad apie 
200 Bolšoi baleto teatro da
lyvių galėtu čia atvykti ir 
pagastroliuoti.

PabĮogėius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos santykiams, buvo nu
trauktas susitarimas Bolšoi 
baletui Čia. atvykti.

Mirė kun. Murray, 
Katalikų teologas
Newį York. — Kunigas 

John Courtney M u r r a y, 
įžymus katalikų teologas, 
jėzuitas, mirė važiuodamas 
taksiu. Jis buvo 6 3 metų 
amžiaus. Širdies smūgis jį 

Kun. Murray, sakoma, bu
vo “pažangesnis” kaip dva
sininkas ir katalikų bažny
čios teologas. Jis profeso
riavo Jėzuitų seminarijoje 
Woodstock, Maryland vals-

Ateinantį antradienį rugp.
22 d., 7 vai. vakaro, “Lais
vės” salėn kviečiami susi
rinkti: Aido choro valdyba 
ir komisija banketo drau
ginis Ventams rugsėjo 23 

Turėsime bent keleto mi- 
įčių pasitarimą banketo 

reikalu ir choro reikalais.
Choro pirrn^?

Grįžta turistai 
iš Lietuvos

Trečiadienio vakare, rug
pjūčio 23 d., 8:30 vai., tre- 

oji grupė turistų išvykusi 
Tarybų Lietuvą rugpjūčio 
d., jau sugrįš i Kennedy 

srouostą S AS linija, flight
919-Al

Kam laikas leidžia, įdomu 
nuvykti j aerouostą pasitik
ti keleivius. M nė
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D r. Esther Love jo v, 
neturtingųjų užtarėja

Šiomis dienomis čia mirė 
daktarė Esther Lovejoy,

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

AUGUSTINAS ZMITRA VIKTORIJA ZMITRAITĖ- ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENfi
- MILLER

TĖVELIS —AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpjūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ — VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16, 1965 m.
MAMYTĖ—ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18, 1940 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus 
kasdien prisimename įsu liūdesiu širdyse.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė
Vladas Keršulis.

Brooklyn, N. Y.
i

Nežinomi piktadariai 
užmušė 9 asmenis

' Shell Lake- — Saskatche
wan provincijoje, Kanadoje, 
netoli nuo čia gyveno James 
ir Evelyn Petersonai su 7 
vaikais. Kažin kokie pik
tadariai užpuolė juos ir vi
sus užmušė.

Kai kurie spėja, gal jie 
patys išsižudė, bet valdžios 
žmonės tuo abejoja- Neras
tas joks farmoje ginklas.

Žmonės, kurie juos paži
nojo, sako: Petersonai bu
vo tykūs, ramūs žmonės.

Kaltiną De Gaulle 
už “žiaurumą” JAV
Paryžius.— Liberalas 

Francois Mitterand išstojo 
su kritika prezidentui De 
Gaulle. Mitterand kritikuo
ja prezidento naminę ir už
sieninę politiką.

Mitterand sako: Ir aš sto
ju už tai, kad Amerika liau
tųsi bombardavusi Šiaurės 
Vietnamą, bet aš tai darau 
“mandagiai,” o De Gaulle 
JAV puola “šiurkščiai, sta
čiokiškai.”

Anapoliš, Md.—Keturi be- 
simokinan tieji būti laivų 
oficieriais studentai tapo 
pašalinti iš U. S. Navai aka
demijos už tai, kad jie nau
dojo (rūkė) marijuana.

VEIKINA Iš VILNIAUS
Moterų Klubo narė, ^e- 

įtė Budronienė, sveikina 
lubietę Nelę Ventienęr

“Linkėjimai iš Tėvynės 
aetuvos. Kol kas neblogai, 
srs iš pradžių buvome nu
minę. Jau daug matėme 
ilniaus ir tikimės dar 
augiau matyti. Tik ką 

khlbė jausi su Eidukaityte 
telefonu — jos abi (seserys) 

ums geros. Linkėjimai pa- 
stamiems.”
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Suėmė Mafijos “didvyri”
Hot Springs, Ark.—Vie

tos grand džiūrė įkaitino 
Fasquale A- Massi ūF (jai, 
kad jis vadovavęs visokiems 
litiniams iškrypėliams, kad 

nė kvšius ir t. t. Massi gv- 
ena Cherry Hill, N. J. Jis, 
ikoma, esąs vienas Go s a

Nostra vadovų.
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Paieškojimas
Norėčau sužinoti adresus Petro ir 

Jokūbo Januškevičių. Jie išvyko j 
JAV prieš 1-ąjį pasaulin) karą, o kur 
dabar randasi nežinome. Maždaug 
apie 1913 m. 
P 
ti 
ki 
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gyveno Philadelphia, 
i. Gali būt likę kas nors <if 

itnųjų. Su pagarba, Marija*JanuŠ- 
:evičiūtė-Zamkauskienė, Biržai, Gei- 
[j liūnų paštas Iškonių kaimas, Li

thuania, USSR. (64-65)




