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Iš A laba mos džiunglių.
Marinai j ne tą vietą.
Jn'nios antraštė.
Maskvos konferencija.
Jų šūkis: “Tik ne i Lietuvą!” 
“Dievo žodis” lietuviškai.

Rašo A. Bimba

Dabar jau niekas neabejo
ja, kad Alabamos valstiją val
do visiškai nužmogėję žmonės. 
O jiems vadovauja gub. Wal
lace.

Jų teroras prieš negrus, rei
kalaujančius teisės užsiregist
ruoti balsavimui, pasiekė ma
sinio pobūdžio laipsnį. Pikti
nasi visa padorioji Amerika. 
Piktinasi kiekvienas blaivaus 
proto amerikietis. Piktinasi 
visas pasaulis.

Aišku, smerkia Wallaca ir 
jo išsigimėlių kliką ir prezi
dentas Johnsonas. Bet ar to 
užtenka ?

Paaiški, kad prezidentas 
dar net neparuošė Kongresui 
biliaus tam terorui užstoti ke
lią ir registravimosi-balsavimo 
teises negrams garantuoti ne 
tik Alabamoje, bet visuose 
pietuose. Tik žada tokį bilių 
sugalvoti’

Juk tikras absurdas teisin
tis, kad federalinė valdžia ne
turinti teisės suvaldyti Alaba
mos pasiutėlius. O kaip anais 
metais prez. Eisenhoweris bu* 
vo suradęs teisę pasiųsti gin
kluotas jėgas į Little Rock 
Arkanso valstijoje, o paskui 
preZ. Kenedis į Misisipės val
stiją ?

- Tik reikia noro, o teisė te
roristus suvaldyti lengvai at
sirastų.

• Juk visas pasaulis būtų pa
sveikinęs prezidentą Johnso- 
ijį, jeigu jis būtų tuos 3,500 
gejrai ginkluotų • marinų pa
siuntęs, į Alabamos džiungles, 
ką. jups pasiuntė į Pietų Viet
namo džiungles.

Dar kalbant apie Pietų 
Vietnamą,, praėjusio trečia
dienio laikraščiuose skaitėme 
tokią iŠ Washingtono žinios 
antraštę: “Jungtinės Valstijos 
atmetė Thanto pasiūlymą dė4 
t arimo s i baigti Pietų Vietna
mo konfliktą”.

Thant yra Jungtinių Tautų 
sekretorius. Su jo protingu 
pasiūlymu reikėjo skaitytis.

Šiomis dienomis Maskvoje 
posėdžiavo 19 komunistų par
tijų delegacijos. Joje, matyt, 
rimtai buvo ieškoma priemo
nių ir būdų baigimui komu
nistiniame pasaulyje ginčų, 
skirtumų i r nesusipratimų. 
Deja, perspektyvos neatrodo 

, labai geros.
Konferencija savo ’rezoliu

cijoje nurodo taikai pavojų ir 
ragina visas partijas susilaiky
ti nuo kalbų bei darbų, kurie 
tuos nesusipratimus gilintų. 
Bet dar sunku pasakyti, ar su 
tuo rimtu balsu skaitysis Ki
nijos Komunistų partijos ir 
kitos kelios partijos, kurios 
konferencijoje atsisakė daly
vauti.

Ar žinote vėliausią ir gar
siausią klerikalų, menševikų 
ir smetonininkų šūkį? Jis la
bai, labai “paprastas” ir 
skamba šitaip:

“Ateina vasara, ruoškitės I 
atostogoms, važiuokite į Euro
pą, į Aziją, į Afriką, į Pietų 
Ameriką, į visus pasaulio 
kampus ir kampelius, ale, 
saugok viešpatie, nė kojos ne- 

i mūsų senąją tėvynę, 
^Kęielą ir brangią Lietuvą! Ku

rie jon vyksite, būsite lietu
vių tautos išdąvikai!”

Mačiau laikraščiuose net 
kad yra ruošiamai

Daugiau matininku 
I vyksta i Vietnamą

Reikalinga tartis Vietnamo 
karo užbaigimui

Mirė kunigas, kurį 
rasistai sumušė

Washingtonas.—Kovo 10 
dieną prezidentas Johnso
nas laike susirinkimą su 

j patarėjais Vietnamo reika
lais. Kaip žinome, į Pietų 
Vietnamą jau išsikėlė 3,500 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kų. t

Dabar patvarkyta, kad 
dar 6,000 marininkų, čiela 
brigada, iš Havajų salų 
tuojau vyktų į Okinavos sa
la. ‘ €

JAV Gynybos sekretorius 
Robertas McNamara sako, 
kad iš ten jie lėktuvais bus 
permesti į Vietnamą.

i Saigonas.— Jungtinių

NAUJI SUBMARINAI
1 GALĖS SKRAJOTI

New Yorkas. — General 
j Dynamics Co., kuri stato 
I daug submarinų Jungti
nėms Valstijoms, paskelbė, 
kad jos inžinieriai jau pa
ruošė skrajojančių subma
rinų planus.

Sakoma, kad tie subma- 
rinai raketomis galės pulti 
“priešą” iš po vandens, o 
reiaklui esant iškilti į orą ir 
pulti iš oro.

Los Angeles, Calif.—Su
laukus 75 metų amžiaus mi
rė artistė Margareta Du
mont.

IŠ VISO PASAULIO
Mexico City.—Nepaisant, 

kad Lotynų Amerikoje ko
munistų partijos, persekio
jamos, bet jų įtaka smarkiai 
auga.

ekskursija į Europą, bet apie 
Lietuvą nė žodeliu neprisime
nama.

Matote, kokie jie šaunūs 
“patriotai”, tie mūsų broliai 
iš “Draugo”, “Darbininko”, 
“Dirvos”, “Naujienų” bei “Ke
leivio” kanceliarijų.

Klerikalų spaudoje labai 
džiaugiamasi, kad pagaliau 
mišios bus laikomos lietuviš
kai. Girdi, dabar tai nebebus 
bėdos “dievo žodžiui” pa
siekti mūsų parapijonų lietu
viškas širdis.

Pats popiežius aną dieną 
mišias atlaikė jau itališkai.

Ėmė beveik du tūkstančius 
metų dievui susiprasti ir kata
likų bažnyčios galvoms įkrės
ti tiek proto, jog jos suprato, 
kad jis gali mišias suprasti ir 
lietuviškai, ir itališkai, ir an
gliškai.

Tikrai keista, kad tokiam 
dideliam galvočiui ir rėksniui, 
kaip mūsų prelatas Jonas Bal- 
kūnas, taip ilgai ėmė “dievo 
žodį” išgirsti.

Dar štai jums ir kita didelė 
inovacija. Mišias Balkūnas 
laikys jau atsigrįžęs į žmones. 
Tikslas irgi tas pats: prieita 
išvados, kad “dievo žodis”, 
plaukiantis iš lupų tiesiai į ti
kinčiuosius, bus sėkmingesnis.

Progresas pasivijo, nors 
tiek, ir katalikų bažnyčią. Kas 
vakar buvo šventa ir nejudi
nama, šiandien atmesta ir pa- 
laidota*

Valstijų bombonešiai, bom
barduodami Laose vieškelį, 
žymiai susilpnino Laoso 
liaudiečių jėgas. JAV jį 
bombarduoja po priedanga 
sulaikymo iš Šiaurės Viet
namo pagalbos Pietų Viet
namo partizanams, bet tuo 
pačiu padeda ir Laoso deši
niųjų jėgoms.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius U Thantas sa- 

I ko, kad nepaisant to, k a d 
Jungtinės Valstijos atmetė 
jo pasiūlymą baigti Vietna
mo karą pasitarimais, jis 
pastangas tęsia.

Greitai auga TSRS 
Sibiro miestai

Maskva. — Greitai gyven
tojais didėja Uralu ir Sibi
ro miestai; mat, karo metu 
šimtai fabrikų ir milijonai 
gyventojų ten persikėlė gy
venti.

Kaip pavyzdys gali būti 
Ust-Kamenqgorsko miestas, 
kuris pirm karo turėjo 20,- 
000 gyventojų, o dabar turi 
jau 250,000.

Skubiai statomi nauji fab
rikai, įrengiamos _ elektros 
jėgainės, moderniški gyveni
mo namai ir didėja miestai.

Tokio. — Kinijos radijas 
sako, kad nuo kovo 1 d. par
tizanai nuskandino 20 ir 
apie' tiek s u g a d i n o Pietų 
Vietnamo valdžios ir JAV 
upinių karo laivų.

Vientiane. — Laoso deši- 
Įnieji džiaugiasi, akd JAV 
bombonešiai, bombarduoda
mi liaudiečių vieškelius ir 
tiltus, daug gelbsti dešinių
jų jėgoms.

Washingtonas.—Nors Že
nevoje Pasaulinė katalikų 
bažnyčios taryba pasisakė 
prieš JAV intervenciją Viet
name, bet čia kalbama, kad 
dar daugiau JAV militari
nių jėgų pasiųs į Vietnamą.

Chicago. — Chicagos uni
versiteto studentai buvo su
rengę prakalbas senatoriui 
Morse. Dalyvavo daugiau 
kaip 1,000 studentų. Sena
torius reikalavo baigti karą 
pietryčių Azijoje susitari
mu.

Darmsiadtas, Vakarų Vo
kietija. — Nubaudė šešioli
kę JAV karininkų, kurie į 
maskaradų balių atėjo ap
sitaisę Ku Klux Klano dra
bužiais.

, Bridgeport, Conn. — 
Bridgeporto universiteto 
studentų lyga buvo suren
gus prakalbas už Vietnamo 
karo baigimą. Dalyvavo 
apie 300 žmonių.

New Yorkas.—Kovo 10 d. 
“The New York Times” 
vedamuoju “A. Negotiation 
Is a Negotiation” kritikavo 
Jungtines Valstijas, kad jos 
nepriėmė U Thanto pasiū
lymo. Dienraštis rašo, kad 
JAV pareiškė seną frazę: 
“Mes laukiame, kada agre
soriai parodys, jog jie su- 

į silaiko nuo agresijų.” Ki
tais žodžiais, kada priešin
goji pusė priims visus Jung
tinių Valstijų reikalavimus. 
Tai kam tada dar tartis?— 

! klausia dienraštis.
Pasitarimai ir yra tam, 

į kad susitarti. “Times” ra
šo, kad prezidentas Kene
dis laikėsi kitokios politi
kos Vietnamo reikalais. 
Johnsonas siekia Vietnamo 
karą laimėti ginkluodamas 
Vietnamo valdžios jėgas ir 
jas remdamas JAV milita- 
rinėmis jėgomis, o tas veda 
į didelį karą.

“Times” sako, kad dau
gelis kongresmanų jau pa
reiškė, jog amer i k i e č i a i 
stotų už karo baigimą pasi
tarimais, jeigu tik jie žino
tų visą tiesą,’bet jie to ne
žino. Gi Vietnamo karas 
darosi žiauresnis, didesnis 
ir pavojingesnis.

SAKO, KAD GRĄŽINS 
PINIGUS Už “MIRUSĮ”
Newcastle, Wyo. — Advo

katas buvusio Norman H. 
Briggs žmonos, kuri už 
“mirusį” vyrą išsikolektavo 
$120,000 apdraudos, sako, 
kad moteris pinigus grą
žins kompanijai, jeigu bus 
tikrai įrodyta, kad Briggs 
neprigėrė.

Pereitame “L” numery
je buvo klaidingai pasaky
ta, kad ji išsikolektavo $12,- 
000 apdraudos, turėjo būti 
$120,000.

TSRS LAIVAS IŠTRAUKĖ 
JAV LAIVYNO TINKLĄ

Norfolk, Va. — Atlanto 
vandenyne, Block salos sri
tyje, Tarybų Sąjungos žve
jų laivas “Beryll” ištraukė 
iš jūros JAV karo laivyno 
prieštorpedinį tinklą ir per
davė JAV karo laivynui. 
Matomai, JAV karo laivai 
jį buvo pastatę bemanev- 
ruodami ir “pamiršo” iš
traukti.

DINGO HITLERININKAS
Lima, Peni. — Iš farmos 

dingo hitlerininkas budelis 
majoras Hermannas D. 
Fischeris, 59 metų amžiaus. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
jis atbėgo į Peru respubliką 
ir įsigijo farmą. Manoma, 
kad jį pavogė teismui už jo 
kriminalystes.

Helsinkis. — Iš Tarybų 
Sąjungos grįžo Suomijos 
prezidentas Urno Kekkone- 
nas. Jis sako, kad Suomi
ja tarptautinėje politikoje 
laikysis griežto neutralite- 

l Paryžius. — Prancūzijoje 
yra įsitikinimas, jog milži
niškoji Kinija nesutiks, kad 
Jungtinių Valstijų militari- 
nės jėgos viešpatautų Azi
joje, o tas veda prie Kini
jos išstojimo. Tiesa, kinai! 
dar n e i š s t o j o po to, kai 
JAV bombonešiai atakavo

I Šiaurės Vietnamo respubli
ką, bet kinai tuojau nestojo į 
karau ir Korėjoje 1950 m.į

Dabartiniai JAV bombar-1 
davimai dar daugiau iššau-1 
kia Azijoje pasipiktinimą, ■ 
negu 1950 metų karas Ko- Į 
rėjoje. Kinija nori išvengti! 
didelio karo Azijoje, nes ži- i 
no, kad visur kolonijų žmo-, 
nės laimėjo prieš kolonia- į 
listus, tai jų supratimu ir, 
Pietų Vietnamo gyventojai j 
laimės prieš JAV interven
ciją, — taip rašo “N. Y. T.” 
korespondentas C. L. Sulz- 
bergeris.

Naha, Okinawa sala. — 
Pietų Vietnamo karas su-, 
judino šios salos gyvento
jus, — rašo “N. Y. Timeso” 
korespondentas Robertas 
Trumbullas. Jis sako, jog 
gyventojai reikalauja, kad , Ithaca, N, Y.—Daugiau 
JAV militarinės jėgos pasi-1 kaip šimtąs Cornellio uni- 

' versiteto studentų demonst
ravo prie karo laivyno pa

trauktų ir salą grąžintų Ja
ponijai.

T. SĄJUNGA DALYVAUS 
PARODOJE

Montrealis.—1967 metais 
čia įvyks Tarptautinė paro
da. Kanados vyriausybė 
užkvietė kitas šalis. Jau 38 
valstybės pasižadėjo daly
vauti, jų tarpe ir Tarybų 
Sąjunga. Tarybų Sąjunga 
paruoš gražų paviljoną, 
kuriam pastatyti ir įrengti 
bus išleista apie 10 milijo
nų dolerių.

GIRTUS VAIRUOTOJUS 
BAUDŽIA DARBU

Helsinkis.—Suomijoje su
imtus girtus automobilių 
vairuotojus baudžia darbu. 
Vien netoli Helsinkiu buvu
sių girtų vairuotojų 207 
dirba prie aerodromo.

1 Daugumoje vairuotojai yra 
baudžiami po tris mėnesius 
darbo.

APIE KUBOS SPAUDĄ
Havana. — Daugiausia 

skaitytojų turi Komunistų 
partijos dienraštis “Hoy,” 
kurio kiekvieną dieną išeina 
200,000 kopijų. Kiti laik
raščiai turi po sekamą skai
čių skaitytojų: “Revoliuci- 
on” — 160,000, “EI Mun
do” — 140,000 o kiti — po 
mažiau.

Paryžius.—Prancūzija ir 
Tarybų Sąjunga susitaria 
svarbiausiais tarptautiniais 
klausimais — tai Vokieti
jos ir Vietnamo reikalais.

Jos abi stoja už baigimą 
Vietnamo karo ir ištrauki
mą užsienio militarinių jė
gų. i(Kas dėl Vokietijų, tai 
abi stoja už dabartinius ru- 
bežius.

Selma, Ala. — Mirė kuni
gas James J. Reeb, 38 me
tų amžiaus, kurį baltieji ra
sistai mirtinai sumušė. Ku
nigas su daugeliu kitų ku
nigų ir daugeliu pasaulie
čių žygiavo į Montgomery 
miestą protestuoti prieš var
žymą registracijos balsavi
mui. Kada Šeimoje trys 
kunigai išėjo iš valgyklos, 
tai rasistai juos užpuolė ir 
baisiai sumušė. Kunigas 
Reeb mirė Birminghamo li
goninėje.

Washingtonas.—JAV Jus
ticijos generalinis advoka
tas N. Katzenbachas pareiš-

Dvi unijos stoja 
už karo baigimą

San Francisco, Calif. — 
The Interna tional Long
shoremen’s & Warehouse
men’s unija pasisakė, kad 
ji prisijungia prie popie
žiaus ir U Thanto pasiūly
mų baigti Vietnamo k a r ą 
susitarimais.

stato. Jie protestavo, prieš 
šiaurės Vietnamo bombar
davimus ir reikalavo baigti 
Vietnamo karą susitarimu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
San Francisco, Calif. — 

Negrų savaitraštis “The 
Sun - Reporter” rašo, kad 
žmonės turi garsiau prabil
ti prieš karą Vietname. Jis, 
tarp kitko, rašo: “Šiandien 
mes stovime ant trečiojo 
pasaulinio karo kranto... 
Liaudis turi pakelti balsą, 
kad valdininkai išgirstų.”

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų ir Pietų Vietnamo 
bombonešiai bomb ardavo 
nedidelę Šiaurės Vietnamo 
salą Taiger. Sala yra tik 
20 mylių nuo sienos. JAV 
orlaivyno komandieriai sa
ko, būk ten sunaikino Šiau
rės Vietnamo karo laivyno 

Kučingas. — Įvyko susirė
mimas tarp Sarawako ir In
donezijos pasienio karių. 
Manoma, kad abiejose pu
sėse buvo užmuštų. '

Maskva. — Tarybų Są
junga atmetė Kinijos pro- 

j testą prieš malšinimą stu
dentų, kurie demonstruoda
mi puolė JAV ambasadą.

Maskva.—JAV karo lėk
tuvai žemai skraidė virš Ta
rybų Sąjungos laivo “Po- 
ronaisk” Kinijos pietinėje 
jūroje.

Bona. — Anglijos prem
jeras H. Wilsonas, darbie- 
tis, susitarė su Vakarų Vo
kietijos kancleriu L. Erhar- 
du.

kė, kad bus patraukti teis
man rasistai, kurie puolė 
negrų ir baltųjų eiseną Šei
mos mieste.

Šimtai negrų ir baltųjų 
p i k i e t a v o Baltąjį Namą, 
reikalaudami, kad JAV fe
deralinė vyriausybė suval
dytų Alabamos rasistus.

Little Rock, Arkansas. — 
Policija išvaikė negrų ir 
baltųjų protesto demonst
raciją prie valstijos kapito- 
liaus.

Jonesboro, La. — Policija 
užblokadavo visus kelius, 
kuriais buvo laukiama neg
rų protesto eisenų.

BUDISTAI NEPASIDUOS 
JAV MILITARISTAMS
Saigonas. — Apie keturis 

penktadalius Pietų Vietna
mo gyventojų sudaro budis
tai. Jų religija yra prie
šinga kraujo praliejimui, 
žudymui brolių partizanų.

Pietų Vietnamas turi 15 
milijonų gyventojų, tai apie 
12 milijonų yra budistai.

Maskva. — Devyniolikos 
komunistų partijų konven
cija nutarė nešaukti pasau
linio komunistų suvažiavi
mo. Jis bus sušauktas tik 
po eilės pasitarimų su Ki
nijos ir kitų šalių partijo
mis.

Washingtonas. — Sujudo 
visi Jungtinių Valstijų de
mokratiniai žmonės prieš 
rasistų terorą. Preziden
tas Johnsonas buvo pasi
kvietęs Alabamos guberna
torių i rreikalavo suvaldy
ti rasistus. Johnsonas sa
kė, kad jeigu tas nebus pa
daryta, tai į Alabama bus 
pasiųsta federalinė kariuo
menė.

Houston, Tex. — Jungti
nių Valstijų mokslininkai 
sako, kad gerai skrenda 
link Marso Tarybų Sąjun
gos satelitas “Zond-2.” 
Rugpiūčio 9 dieną ji$ bus 
tik 900 mylių nuo Marso.

Ženeva. — Pasaulinė ka
talikų bažnyčios taryba pa
sisakė prieš karą Vietname 
ir jo už jo baigimą susita
rimais. t

Taipgi pasisakė ir prieš 
dirbtiną Kinijos laikymą už 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, nes tas tik blogina 
tarptautinę padėtį.

Maskva. — Sulaukęs 83 
metų amžiaus mirė senas 
revoliucionierius E. S. Ka- 
domcevas.

Saigonas. — Pietų Viet- 
n a m o ^partizanai nušovė 
JAV bombonešį “B-57.”

Maskva. — TSRS moksli
ninkai jau iššovė į erdvę 
“Kosmosą-59.”
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Rimtas persergėjimo balsas
VĖLIAUSI Alabamoje įvykiai vystosi taip, kad jais 

reikia greitai ir rimtai susirūpinti visam kraštui. Jie 
baisūs ir pavojingi. Jeigu jiems nebus užstotas kelias, 
jeigu federalinė valdžia greitai nesiims priemonių bal
tiesiems rasistams su gub. Wallace priešakyje suvaldy
ti, negrai bus išvesti iš kantrybės ir pradės į jėgą at
sakyti jėga. Jiems, aišku, padės už žmogaus teises ko
vojantieji baltieji.

Tokį persergėjimą jau turime iš lūpų vieno iš pa
čių rimčiausių ir seniausių negrų organizacijų vadų. 
Taip aną dieną per radiją ir televiziją išsireiškė skait
lingojo Negrų Susivienijimo sekretorius Roy Willkins. 
Neišvengiamai ir greitoje ateityje, jis sakė, negrai Ala
bamoje ir, suprantama, visuose pietuose, visose septy
niose pietinėse valstijose, bus priversti organizuotis slap
tai į apsigynimo būrius. Jie imsis ginklo apsigynimui. 
Užvirs partizaninė kova. Prasidės lietis kraujas. O kar
tą toks judėjimas prasidėjęs, jis gaisrišku greičiu plė
tosis. Jį sulaikyti bus sunku.

Tai be galo rimtas persergėjimo balsas. Tai balsas 
žmogaus, kuris visą gyvenimą yra pašventęs kovai už 
savo žmonių teises. O panašiai galvojančių ir dalykus 
vertinančių negrų vadų yra daug ir jų skaičius kasdien 
auga. Kol kas jie pajėgia negrų mases išlaikyti taip 
vadinamo “legalumo” ribose, tai yra, kovoti už savo tei
ses pacifistiniai, nesiimant jėgos apsiginti. Bet kaip ilgai 
jiems seksis? Jie patys pradeda labai abejoti.

Kas tuos žmones dar labiau erzina ir piktina, tai 
kai kurių federalinių teisėjų tyčiojimasis iš kovotojų. 
Štai kad ir šiomis dienomis Dr. King ir jo vadovaujama 
grupė kreipėsi į federalinį toje apylinkėje teisėją gauti 
draudimą prieš gub. Wallace,—draudimą, kuris neleistų 
gubernatoriui panaudoti valstijos policiją ir milięiją 
prieš maršuotojus į valstijos sostinę. Ir ką gi teisėjas 
pagiedojo? Jis ne tik nedavė draudimo prieš guberna
torių, bet dar uždraudė negrams maršuoti į sostinę. 
Vadinasi, gubernatorius ne tik turi valstijos jėgą prieš 
negrus, bet ir federalinio teisėjo palaiminimą lęgališkai 
ją vartoti! Juk tai poelgis,-kuriuo tik pasipiktinti tegali 
kiekvienas nuoširdus blaivaus proto amerikietis.

Tiesa, prezidentas žada pasiūlyti Kongresui naują 
civilinių teisiųv bilių arba priedą prie neseniai priimto 
Cvilinių Teisių įstatymo, kuriuo, girdi, bus pašalinti visi 
trukdymai negrams registruotis ir balsuoti. Puiku! Bet 
kas bus, jeigu Wallace ir jo klika ant to naujo įstaty
mo nusispiaus, kaip jie spiaudo ant Civilinių Teisių įsta
tymo ir Konstitucijos? Juk buvo kalbėta, kad šitas 
įstatymas jau tikrai suteiks ir garantuos negrams visas 
lygias teises, ypač lygią balsavimo teisę. Kur buvo pre
zidentas, valstybės prokuroras ir Kongreso abiejų par
tijų vadai, kad nematė, jog Civilinių Teisių įstatymas 
pilnas “skylių,” per kurias pietinių valstijų rasistai ga
li landžioti ir tęsti terorą prieš negrus ? Dar nė rašalas 
nuo įstatymo pasirašymo nenudžiūvo, ir vėl reikia naujo 
įstatymo, vėl bus ceremonijos, vėl praeis savaitės ir mė
nesiai, kol toks naujas įstatymas bus Kongreso priim
tas ir prezidento pasirašytas!

Teisūs tie, kurie reikalauja federalinės valdžios ne
atidėliojamo įsimaišymo. Federalinė valdžia turi visas 
teises ir galias tokiam žygiui. Jau anais metais tatai 
įrodė prezidentas Eisenhoweris ir prez. Kenedis Arkan- 
so ir Misisipio valstijose, kai tų valstijų valdžios pasi
priešino mokyklų integravimui. Buvo pasiųsta fe
deralinė armija tas valstijas priversti pasiduoti. Tuo 
žygiu buvo išvengta didelio kraujo praliejimo. Na, o 
dabar, staiga prezidentas Johnsonas bažijasi, kad jis 
tokiam žygiui neturi teisės nei Konstitucijoje, nei Ci
vilinių Teisių įstatyme! Daugiau negu juokinga!

Jo tuo teisinimusi netiki ir net piktinasi ir dalis 
šalies dvasininkijos: Štai protestantų bažnyčios kunigai 
sako, kad jeigu valdžia nepasiųs armijos Alabamos rasis
tus suvaldyti, tai keturi šimtai tūkstančių dvasininkų iš 
visų šalies kampų patrauks į Alabamą padėti negrams 
laimėti balsavimo teisę. Ir taip gali atsitikti. Ir tokius 
dvasininkus nuoširdžiausiai sveikintų visas pasaulis!

Išvada tokia: Laikas veikti. Ir veikti turi federa
linė valdžia. Jokių kompromisų negali būti, jokių ati
dėliojimų ir vilkinimų nebereikia!

V. Vokietija ir arabų pasaulis
RYTINĖS VOKIETIJOS prezidento Ulbrichto lan- 

kymasis Jungtinėje Arabų Respublikoje (Egipte) baisiai 
supykdė Vakarų Vokietiją: Dabar Vakarų Vokietija 
žada pripažinti Izraelį ir sumegsti su juo diplomatinius 
ryšius. Egipto prezidentas Nasseris pasakė, kad jis to
kiame atsitikime pripažintų Rytų Vokietiją ir nutrauk
tų ekonominius ryšius su V. Vokietija. Jis taipgi mo
bilizuoja kitus dvylika arabiškų kraštų boikotui prieš 
Vakarų Vokietiją.

Vadinasi, santykiai tarp Vakarų Vokietijos ir ara
biškojo pasaulio pasidarė labai įtempti.

r, Niekas neabejoja, kad už Vakarų Vokietijos ir Iz-

RUOŠIASI DIDŽIĄJA! 
T. LIETUVOS ŠVENTEI

Vilniaus “Tiesa” (kovo. 5 
d.) praneša, kad šiomis die
nomis tapo sudaryta pląti 
Respublikinė komisija Ta
rybų Lietuvos 25-ųjų meti
nių minėjimui, Į ją įeina 
valdžios, meno, spaudos, 
mokslo, pramonės, žemės 
ūkio darbuotojai bei veikė
jai.

“Tiesa” sako, kad komi
sija jau laikė posėdį ii* pla
čiai apdiskusavo pasiruoši
mą tą istorinę sukaktį iš
kilmingai atžymėti. Laik
raštis rašo:

Tarybų Lietuva ruošiasi pa
žymėti šlovingąsias 25-ąsias 
metines, klestint jos kūrybi
nėms jėgoms. Komisijos posė
dyje buvo pažymėta, kad jau 
dabar visur neblogai ir įvai
riapusiškai dirbama, norint 
tinkamai sutikti šią įžymią 
datą. Darbe, moksle, visuo- 
meniniame-politiniame ir kul
tūriniame gyvenime — visur 
pastebimas didelis aktyvu
mas, kūrybinė nuotaika ir ini
ciatyva. šiame darbe visuo
menė plačiai panaudoja paty
rimą, sukauptą ruošiantis ii’ 
pažymint Tarybų Lietuvos iš
vadavimo iš fašistinių oku
pantų 20-metį. Darbo entu
ziazmas, nesitaikstymas su 
trūkumais, kova už visa tai, 
kas reikalinga žmogui ir jo 
gerovei, ir ateityje turi užimti 
svarbiausią vietą kiekvieno ko
lektyvo, kiekvieno mūsų res
publikos darbo žmogaus gyve
nime ir darbe.

Gražiai sutikti įžymią šven
tę — reiškia dar plačiau iš
vystyti kovą už komunistinius 
santykius darbe ir buityje, so
cialistinį lenktyniavimą už 
sėkmingą 1965 metų planų 
įvykdymą, už tolesnį pramo
nės ūkio vystymą, visokeriopą 
darbo našumo kėlimą, už pro
dukcijos savikainos mažinimą,, 
už jos kokybes gerinimą.

Neabejotina,, kad kolūkie
čiai ir tarybinių ūkių , .darbi
ninkai dar aktyviau darbuosis 
šlovingų metinių garbei, dar 
labiau plės sąjūdį už žemės 
ūkio produktų gausumą. Rei
kia intensyvinti žemės ūkio 
gamybą, plačiai įdiegti moks
lo laimėjimus ir pirmūnų pa
tyrimą. Svarbiausias žemdir
bių uždavinys — pavyzdingai 
pasiruošti pavasario sėjai, 
sėkmingai užbaigti gyvulių 
žiemojimą.

Kovoje už Lietuvos liaudies 
laisvę, už Tarybų valdžią 
gimtajame krašte dalyvavo 
tūkstančiai žinomų ir nežino
mų didvyrių. Daugelis jų pa
aukojo gyvybę. Ryšium su Ta
rybų Lietuvos 25-osiomis me
tinėmis labai svarbu dar la
biau suaktyvinti darbą mies
tuose, rajonuose ir apylinkėse, 
renkant medžiagą apie šlovin
gąją lietuvių tautos praeitį, 
apie Tarybinės Armijos ka^ 
rius, apie pogrindinės veiklos 
ir partizaninės kovos daly
vius. Mūsų jaunimas turi ži
noti apie klasių kovą respub
likoje pokario metais, apie 
komunistus, komjaunuolius, 
liaudies gynėjus, tarybinius 
patriotus, kovojusius prieš 
buržuazinius nacionalistus, a- 
pie aktyvius kolūkinės staty
bos organizatorius ir dalyvius, 
apie visus tuos, kurie nesigai
lėjo nei triūso, nei gyvybės 
socializmo vardan. Į šį reika
lingą darbą būtina įtraukti 
kuo daugiau visuomenininkų 
— kraštotyrininkų, mokytojų, 
moksleivių, mūsų partinį, ta
rybinį, profsąjunginį komjau
nimo aktyvą, švenčių dieno
mis ir vėl tinkamai pagerbsi
me gyvuosius didvyrius ir at
minimą tų, kurie atidavė sa
vo gyvybę už liaudies laimę.

Ruošiantis reikšmingoms Ta
rybų valdžios atkūrimo meti
nėms, partinės, tarybinės, 
profsąjunginės ir komjaunimo 
organizacijos turės surengti 
daug masinių priemonių, iš
plėsti gyvą aiškinamąjį, masi

raelio nugaros stovi Jungtinės Valstijos. Nė viena tų 
šalių tikrąja žodžio prasme ųėra nepriklausomos. To
dėl ir Amerikos santykiai su arabiškomis šalimis pasta
raisiais laikais pasunkėjo. Tai atsispindi ir Amerikos 
spaudoje. Retai kada, pavyzdžiui, geras žodis bepasiro- 
do už Naserį ir jo politiką. Ypač buvo jis aštriai kri
tikuojamas už pakvietimą Ulbrichto.

nį-kultūrinį darbą. Miestuose 
ir kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose vyks iškilmingi posė
džiai, dainų ir šokių šventės, 
liaudies vaikštynės, festiva
liai, sporto varžybos. Lietuvių 
tautos kovų ir pergalių kelią, 
džiugius ekonomikos ir kultū
ros vystymo laimėjimus pade
monstruos organizuojamos pa
rodos, nauji meniniai ir doku
mentiniai filmai, knygos, al
bumai ir kiti leidiniai. Inten
syviai ruošiamasi įspūdingai 
Respublikinei dainų ir šokių 
šventei. Visas šias priemones 
reikia organizuoti kūrybiškai, 
išradingai, įtraukti į šį darbą 
kuo daugiau žmonių, dirbti 
kruopščiai, energingai ir pla
ningai.

DAR APIE TĄ 
LIETUVIŠKĄ KOPLYČIĄ

Daug, daug Amerikos lie
tuvių dolerių kunigėliai iš
kaulijo iš tikinčiųjų įrengi
mui Washingtone “lietuviš
kos koplyčios”. Bet dabar 
paaiški, kad ji jau yra pa
tekusi į katedros bosų ran
kas ir lietuviai gali did
žiuotis tik sudėję krūvų do
lerių.

Taip išryškėjo vasario 20 
d. Chicago j e įvykusiame 
“Amerikos lietuvių meni
ninkų klubo architektūros 
sekcijos” susirinkime. Toks 
didelis lietuvių architektų 
nepasitenkinimas lietuviš
kais klebonais, kad klubas 
matė būtiną reikalą suda
ryti specialią komisiją, “ku
ri rūpinsis, kad lietuviškų 
bažnyčių valdytojai naudo
tųsi lietuvių patarnavimais 
statyboje ir dekoravime”.

Apie tą posėdį ir kitus 
architektūrinius reikalus 
“Vienybėje” (kovo 4 d.) ra
šo Izidorius Zalatorius. Jis 
prisimena ir apie minėtą 
koplyčią. 'Girdi:

žurnalistas V. Meškauskas 
suabejojo, ar vien tik senosios 
kartos klebonai ignoruoja lie
tuvius menininkus. Jo teigimu 
ir Washingtono koplyčios pus- 
milijoninis projekto vykdy- 
rtias atiteksiąs svetimtau
čiams, nors tuos reikalus tvar
kąs ir ne senos kartos Ameri
kos lietuvis.

Koplyčios statyba rūpinasi 
vysk. V. Brizgys.

Anot Meškausko, buvo suda
ryta koplyčiai statyti komisi
ja, bet iširo. Buvo paskelbtas 
konkursas, bet neįvyko.

Valeška, kurs buvo toj ko
misijoj, paaiškino, kad ji iši
rusi dėl to, jog tokiam darbui 
dirbti reikia vieno žmogaus, o 
ne komisijos. Paskutinėmis ži
niomis, koplyčiai projektą pa
darė V. Jonynas, o ji vykdys 
Washingtono bazilikos staty
tojai, kad tokiu būdu būtų iš
vengta stilių įvairumo bent iš
pildyme.

Vadinasi, prie koplyčios 
pastatymo ir įrengimo lie
tuviai nebeprieis. Tai va 
kaip dar kartą tikintieji lie
tuviai tapo kunigų ir davat
kų apgauti.

Kaip žinia, didžiausias 
šios koplyčios promotorius 
ir aukų jai rinkėjas buvo 
vyskupas Brizgys.

ŽMOGUS MELDŽIASI, 
BET “VELNIĄ” 
GALVOJA

Tokios išvados prieina ne 
koks nors “baisus” bedievis, 
bet mūsų klerikalų “Darbi
ninko” redaktorius. Kalbė-X 
damas apie “liturgines at
mainas” katalikų bažnyčio
je, jis rašo:

Maldoje žmonės darosi me
chaniški: žodžiai plūsta sau, 
o mintys laksto sau. Ypač 

kasdieninėje maldoje neleng
va susitelkti. Bažnyčioje taip 
pat mintys atsiskiria nuo mal
dos ir išeina už slenksčio — į 
kasdieninį gyvenimą ir rūpes
čius.

Liturginėm atmainom nori
ma bent mišiose pagauti ir 
pririšti besimeldžiančiųjų dė
mesį.

“Norima”, bet ar pavyks, 
jau kitas klausimas. Žmo
gus melsis, kol tikės, bet 
galvos ne apie kokį ten ne
samą dievą, o apie savo 
kasdieninį gyvenimą ir rū
pesčius.

Kiek vertas mūsų 
popierinis doleris?

Prieš keliolika metų, bet 
kas, norėdamas gauti auk
sinį pinigą už popierinius 
dolerius, galėjo tai padaryti 
bile JAV banke: auksinę 
penkdolerinę galėjo nusi
pirkti už penkis popierinius 
dolerius, etc. Jis galėjo 
pirkti aukso kiek tik norė
jo-

Vėliau auksas buvo “už
šaldytas” šalies iždinėje ir 
piliečiams buvo u ž g i n t a 
auksą pas save laikytis. 
Amerika atsisakė nuo auk
so standarto, t. y.—popieri
niai doleriai nustojo savo 
senosios vertės. Dabar po
pierinių dolerių vertė kur 
kas mažesnė, nes jų pri
spausdinta daugiau, nei 
aukso vertė. Ir jų perka
moji vertė, dėl kainų infla- 
cijos, vis mažėja, pragyve
nimo reikmenų kainos vis 
kyla.

Kiek šiuo metu vertas A- 
merikos popierinis doleris, 
galima matyti iš šio įvykio:

Vasario mėn. pabaigoje 
vienas amerikietis nusipir
ko Kanados banke Ameri
kos auksinių pinigų už dau
giau kaip $15,000, kuriuos 
čia parsivežęs jis manė ge
rai pasipelnyti. Ten jų ga
lima pirkti kiek tik nori— 
dolerį1— už dolerį. Tačiau 
mūsų valdžia draudžia to
kių pinigų į savo šalį įve
žimą ar jų laikymą. Jų ga
li turėti tik laisniuoti mo
netų mekleriai (dyleriai). 
Kai tasai žmogus savo auk
sinius pinigus parsivežė, jį 
Amerikos agentai areštavo 
ir jo turtą konfiskavo, o jį 
patį pastatė po $5,000 kau
cija. Jis bus teisiamas: ga
li atimti visą jo auksą ir 
dar uždėti bausmės tiek, 
kiek jo auksas buvo vertas.

Skaitytojų informacijai, 
galima pasakyti, kokią kai
ną dabar turi Amerikos auk
siniai pinigai: už $5.00 auk
sinę monetą galima gauti 
$22.50 ir daugiau, už $10.00 
monetą $27.00 ir daugiau, 
už $20.00 monetą $50.00 ir 
daugiau.

Tai va kiek verti mūsų 
popieriniai doleriai!

M—s

Worcester, Mass.
Šalta žiemužė jau baigia

si, pavasarį tuoj sutiksime. 
Choristai, tikrai pailsėję, 
pradėsime pamokas, nes 
pradėdami pavasarį, turė
sime daug gražių užsiėmi
mų. Žinome, kad Naujosios 
Anglijos 2-oji Meno apskri
tis ruošiasi gražiam dainų 
festivaliui gegužės pradžio
je. Todėl Aido choras šiai 
gražiai iškilmei tikrai. ge
rai pasiruoš. Taigi visi ai- 
diečiai būtinai dalyvaukite 
kovo 18 d., 7:30 vakare, cho
ro pamokose. Čia mokyto
jas Jonas Dirvelis nustatys 
ir dainų repertuarą, o po 
pamokų turėsime susitiki
mo vaišes.

J. M. L,

1965 - L. L. Di
Šiais metais mes šven

čiame 50 metų sukaktį nuo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos įsikūrimo. Tai buvo 
1915 metai, kai Leonas Prū- 
seika, su eile talkininkų, 
sumanė ir pradėjo organi
zuoti Lietuviu Darbininkų 
Literatūros Draugiją. Pra
džioje, žinoma, buvo ir ma
ža opozicija. Šiandien nie
kas neabejoja, kad LLD bu
vo reikalinga ir kad ji atli
ko milžinišką darbą savo 
knygomis ir prakalbų marš
rutais.

Bet šio rašinėlio tikslas 
ne rekorduoti LLD istori
nę veiklą, o kaip sėkmin
giau vainikuoti draugijos 
50 metų veikimo jubiliejų. 
Sakyčiau, kaip pereiti metai 
buvo vadinami Krist. Done
laičio m- v tai šie, 1965-ti, 
turi būti Lietuvių Li
teratūros Draugijos metai! 
50 metų sukakties jubilie
jiniai parengimai turi būti 
gerai apgalvoti, — gerai 
kultūriniai ir meniniai pa
ruošti. Jie turi nušviesti 
ne tik draugijos istorinę 
veikla, bet ir bendrai lie- 
tuviškos knygos raidą. O 
tai jau dabar galima pa
stebėti, jog kai kuriose ko
lonijose draugijos jubilieji
niai parengimai bus atlik
ti tik formaliai.

Šiais metais sukanka 100 
metų, kai Rusijos caro val
džia uždraudė spausdinti 
lietuviškas knygas ir laik
raščius Lietuvoje. ' Per 40 
metų spaudos draudimo 
laikotarpiu į Lietuvą ėjo 
knygos iš užsienio, taip pat 
ir iš Amerikos. Tuo laiku 
Lietuvoje atsirado slaptos 
mokyklos ir knygnešiai. Bu
vo sukurta.eilėraščių, dainų 
ir labai vaizdingų meno kū
rinių. Dabar mes jau tik 
meno istorijoje matome to
kius šedevrus, kaip Petro 
Rimšos “Lietuvos mokyk
la,” Zikaro “Knygnešys” ir 
kitus.

Įdomus lapas bus mūsų 
kultūrinės veiklos istorijoj 
ir apie tai, kas pas mus bu
vo prieš 50 metų, kai bu
vo organizuojama Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuo
pos. Kai 1915-16 metais 
buvo organizuojama LLD, 
tuomet dar nebuvo Tarybų 
Sąjungos. Lietuvą tuo lai
ku valdė dvarponiai, ban- 
kieriai ir smetoniniai po
nai. Darbo liaudis neturėjo 
teisių nei darbe, nei val
džioje. Dabar Lietuva liau
dies valdoma — laikraščiai, 
žurnalai, knygos, mokyklos 
ten žydė te žydi. Iš Tarybų 
Lietuvos laikraščiai, knygos 
dabar ateina pas mus.

LLD Centro Komitetas 
savo pareiškime gana tei
singai nurodo, kad be me
ninių ir paskaitinių pro
gramų jubilieniuose poky
liuose reikia ruošti ir kny
gų parodas. Ir kodėl ne? 
Juk lengvai galima surink
ti kad ir visas LLD išleistas 
knygas tokiai parodai. 
Ypač tose kolonijose, kur 
yra nuosavos salės. O prie 
to, galima išdėti ir parody
ti kaip papuošalą iš Tarybų 
Lietuvos gautas knygas, 
žurnalus, laikraščius. Te
gul visokį apuokai pamato,,, 
kaip dabartinė Lietuva “ru
sinama.”

Negalima praleisti ir nau
jų narių gavimo reikalą. 
Žinoma, dabar jau sunkiau 
gauti naujų narių. Bet ne
galima sakyti iš anksto, kad 
jau neverta nė veikti nau
jų narių gavimui. Tai bū
tų didelė klaida. Yra gali
mybės, o ypač 50 metų ju
biliejaus metais visas gali-
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augi jos metai
mybes ir progas naujų na^ 
rių gavimui reikia panaudok1 
ti. '

Bet eikime prie svarbiau
sio, kaip draugijos centras 
sako, “apvainikavimo” 50 
metų LLD jubiliejaus. Kas 
tas svarbiausias mūsų drau
gijai vainikas? Čia vėl pa
žvelkime į 50 metų atgal. 
Ir klauskime, kiek per 50 
metų priaugo mūsų dukte
rų, sūnų ir dar anūkų? Jų 
bus jau keli milijonai. Jie 
visi išauklėti šios šalies kal
boje ir mokyklose. Jų jau 
tik labai maža dalelė dar 
supranta ir kalba lietuviš
kai. Ką jie žino apie da
bartinę Lietuvą? Taip, jia 
žino ir skaito tik tą purvą? 
kurį drebia ant Lietuvos 
visoki pabėgėliai, komenta
toriai, valdžios pareigūnai. 
Tas visas šmeižtas eina 
anglų kalba. Tad ar nerei
kia sveikinti ir finansiniai 
remti vėliausią LLD Cent
ro Komiteto tarimą išleisti 
knygą anglų kalba—“Lith
uania—Past and Present”? 
Šios knygos išleidimas ir 
bus geriausias apvainikavi
mas LLD 50 metų jubilie
jaus.

Knyga “Lithuania—Past 
and Present” bus išleista 
dideliu tiražu. Ji turės pa
siekti mūsų sūnus, dukras, 
anūkus ir pasakyti tie^ 
apie dabartinę Lietuvą, šį 
knyga pasieks kongresini 
nūs, senatorius ir kitas kul
tūrines įstaigas. Mes visi 
privalome sveikinti šios 
knygos išleidimą, padėti fi
nansiniai jai išeiti, o pas
kiau prisidėti ją išplatinti. 
LLD 50 metų sukakties ju
biliejiniai parengimai turi 
būti koncentruoti išleidi
mui pirmos anglų kalba 
knygos — “Lithuania—Past 
and Present.” Knyga apie 
dabarties Lietuvą bus ge
riausia dovana mūsų anū
kams, kuriuos mes už me
tų kitų paliksime.

Manau, kad šiame rašinė
lyje keliamais klausimai? 
LLD kuopų valdybos, veitS 
lieji nariai ir susirinkin&i 
turi tartis, planuoti, kaip 
geriau, kultūringiau ir iš
kilmingiau atžymėti 50 me
tų sukaktį. Salėse ir pikni
kų parkuose mes turime 
planuoti, kaip sukelti dides
nę finansinę paramą kny
gos išleidimui anglų kalba, 
kuri nušvies dabartinę Lie
tuvą.

Ramstis

STIPRUS 92 METŲ 
PIENIUS

Rochester, N. Y. — An
drew Schreiner sulaukė 92 
metų amžiaus, bet jis kiek
vieną dieną į gyventojų na
mus pristato 300 kvortų 
pieno.

Jis sako, kad jis dirba ja^ 
80 metų, nes dirbti pradėjo 
12 metų amžiaus būdamas. 
Jis sako, kad kiekvieną die
ną išgeria po dvi kvortas 
pieno.

REIKALAUJA BAUSTI 
HITLERININKUS

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lenkijos atstovas Lewan- 
dovskis kovo 22 dieną, Že
nevoje, Jungt. Tautų Žmo
niškumo komisijos posėdy
je, įnešė rezoliuciją reika
laujančią, kad bile šalies 
vyriausybės suimtų pereito
jo karo nacius kriminalis
tus ir nuteistų, nepaisant 
to, kad Vakarų 'Vokietijoje t 
jų jau nebau? po gegužį 
8 dienos.

kovo (March) 16, 1965



J. Skliutauskas

Poetas Liudas Gira su mumis
ATSAKYMAS ŠMEIŽIKUI

Neseniai “Laisvėje” teko 
perskaityti apie tai, kad 
kažkoks J. VLKS (matyt, 
šmeižikui paskutinę akimir
ką pritrūko drąsos paskelb
ti savo tikrąją pavardę) iš
drįso kažkokiame buržuazi
niame laikraštyje apšmeiž
ti mūsų įžymųjį poetą Liu
dą Girą, šitas, atsiprašant, 
autorius rašo, būk tai L. 
Gira “parsidavęs bolševi
kams”, kad, girdi, poetas 
“nebūsiąs užmirštas kaip 
poetas ir kaip nevykėlė, 
parsidavėlė asmenybė”. 
Taigi, dosnus autorius pasi- 
š* a istyti “komplimentais.”

tautininkų ir kitokio plau
ko šovinistu varoma tautu 
piudymo politiką.

Kaip gi tokią valandą

save jautė L. Gira, galėjo 
likti nuošalyje nuo kovos 
už žmogiškąjį orumą, nuo 
protesto prieš šovinizmo 
tvaiką? Dėl to, nieko nuo
stabaus, kad tautų drau
gystės, nuoširdžių ir gerų 
santykių tarp įvairių tautų 
idėja stipriai a])valdė poe-

vių-gruzfnų literatūros va
karus.

Su visomis tautomis
Su kirgizais poetą siejo 

irgi didelė draugystė. Jau 
sirgdamas jis'prašo manęs 
padėti jam suorganizuoti 
per Vilniaus radiją kirgizų 
literatūros vakarą. Jis pa
rašo eilėraščius apie kirgi
zų ir lietuvių tautų drau
gystę. Prisiminkime peoto 
eiliuotą laišką “Draugams 
kirgizams. “O broli Alym- 
kulai, Aly mielasis. Nore tau, 
kad jausmai mūs būtų su-

rusi j j bepigu per petį nusi- 
spiauti, pramanyti apie jį 
nesąmones. Juk mirusieji 
tyli...

Jis gyvas savo darbuose
Ši straipsnį parašyti ma

ne paskatino ne noras pole
mizuoti, įtikinti šmeižiką. 
Tai būtų, kaip sakoma, šū
vis į pono dievo langą, nes 
kuprota atities tik kapas. 
Tuo labiau, kad šmeižikas,
matomai, vaduojasi ne fak- Sąjungos žmones, kurie sė

ja aplinkui tik darnų tautų 
sugyvenimą ir nuoširdžią 
draugystę”. Tik čia jis su
prato, kad “Tarybų šalis— 
darniausios žmonių visuo-

Tai buvo savotiškas pro
testas prieš buržuazinių na
cionalistu skleidžiamus nuo
dus. Štai dėl ko poetas anuo 
rūsčiu metu su tokiu uolu
mu ruošia A. Puškino šim
tųjų mirties metinių Kau
ne minėjimą, kodėl jis ver
čia į lietuviu kalbą V. Ma- 
jakovskio, N. Tichonovo,T. 
Ševčenkos eilėraščius, ruo
šia bendrus lietuvių ir žy
dų rašytojų vakarus, ragi
na Lietuvoje gyvenenčių 
įvairių tautų pažangias jė- 
pras jungtis. O kelionės į 
Tarybų Sąjungą metu, poe
tas, anot jo “pamilo Tarybų

tais, ne istorine tiesa, ne 
poeto kūrybos analize, o 
vieninteliu, kriterijum —pi- 
ktę. valia. Bet Gira ir mi
ręs apsigina. Juk jis gvvas
n£ tik savo politinėje kury- ■ menės ir kilniausiųjų žmo- 
boie, bet ir savo geruose nijos polėkių ir jausmų Tė- 
darbuose. tarybinių tautų 
draugystėje, kurioje poetas 
matė savo didžiausia idea- 
la. Dėl to, mano straipsnio 
tikslas nanasakoti šmeižiko 
J. VLKS suklaidintiems 
skaitytojams, kodėl poetas 
pasuko kovos su buržuazi
niu nacionalizmu keliu, ko
dėl iis. anot šmeižiko, “par
sidavė”. Aš laikau savo pa-

I vyne”.

draugystę
Kitąsyk poetas pasakojo: 

“Kai sugrįžau į Lietuvą po 
kelionės į Tarybų šalį, na
cionalistai buvo pasiekę

reiga pasisakyti šiuo klau- nevaržomi, 
simu. nes buvau vienas ar- ’--------- —
timiausiuiu poeto bičiuliu, kursto tautą pries 
buvau L. Giros literatūrinis, žmogų prieš žmogų.

simu. nes buvau vienas ar-

sekretorius. užrašęs ne tik 
visus paskutinio meto jo 
kūrinius, bet ir mintis, pa
sakymus, laiškus ir kt.

Poeto pasisakymai
Ne kartą mes šiuo klausi

mu su juo kalbėjomės, yra 
nemažai poeto pasisakymų, 
pavyzdžiui, jo autobiografi
ja, kurioje jis rašė, kad “tik 
tarybinėje santvarkoje aš 
pirma karta pasijutau lais
vu savo kūrybiniuose suma
nymuose žmonių šeimoje!” 
Žinoma, poetas būdamas 
jautrus žmogus matė ir 
skaudžiai pergvveno žiau
ria darbininku eksploataci
ja buržuazinėje Lietuvoje. 
Savo nebaigtoje poemoje 
“Kaimas palei pasienio 
une”. kuria poetas netgi pa
vadino “Valstiečiu poema”, i 
iis norėio parodvti smeto

niniu šulu vedama žiauria 
įturtinoniiu valstiečiu nu
skurdinimo politika, iu ūkiu 
išvaržvma, beteisiškumą. 
Prisimenu, kaip ši poema 
jaudino nneta. jis gyveno 
ją ir dažnai balsiai ana- 
li’ziindnvn eskizus, svarsty
davo kiekvieno charakterio 
vnatumus ir kt.

Bet labiausiai jis nusivy
lė buržuazine santvarka, 
tai tautiniu klausimu. Bur
žuazinėje Lietuvoje niudv- 
mas, tautos prieš tauta buvo 
kasdieniškas reiškinys, šo
vinizmas. neapykanta sve
timtaučiui buvo kone dory
bė. Atsirado netgi tokiu, 
atsiprašant “mokslininku,” 

j^kaip anatomijos profesorius 
Minskas, kuris savo “dar
buose” apie lietuviškųjų 
kaukolių pranašumą prieš 
kitataučiu kaukoles, mėgi- 

( no “moksliškai” pagrįsti

triotizmą tik vienoje ideo
logijoje — tautų draugys- 

i tės ideologijoje — komuniz- 
1 me...

Jo gyvenimo programa
• Tautų draugystė buvo ne 
i tik didžiausias jo kūrybos 
akstinas, bet tai buvo poeto 
gyvenimo programa. Jis į 
visą gyvenimą stengėsi žiū
rėti pro šitą prizmę. Jis 
visa širdimi neapkentė bur
žuazinės

į kad “Smetona užtvindė Lie- 
: tuvą ta prakeikta preke, 
j kurią jis importavo iš hit
lerinės Vokietijos— būtent, 
tautų neapykantos doktri
na”. Štai, kas labiausiai at
stūmė Girą nuo buržuazi
nės santvarkos “gėrybių”.

Poetas savo gyvenime 
vykdė didžiulę tautų drau
gystės ugdymo ir stiprini
mo programą, jau vien dėl 
to iis buvo svetimas buržu-1 
azinei santvarkai, jau vien 
todėl jis Tarybų šalyje ma
tė savo idealų įgyvendini
mą.

Nuoširdi draugystė jį su
po su rusu rašytojais, rusų 
kultūra. Jis vertė rusų po
etus V. Majakovskį, N. Ti- 
chonova. Lebedevą - Kuma- 
ča,Tsakovski, Surkova irkt. i . _
Jis dažnai sakvdavo, kad i o ; šimtametės liepos, nuogas 
eilėraščius “Volgos upei”,1*1’ plaęias sakas išskleidę 
“Pamaskviu žolynėliai” ir snaudžia klevai. Palengve-

Tad įsivaizduokime, pone 
J. VLKS, poetas, kurio šir
dis buvo sklidina meilės ki
toms tautoms, kuris gyveno 
tautų draugyste — ar toks 
poetas galėjo “neparsiduo- 
ti” santvarkai, kurioje jis 
galėjo . pilniausiai išreikšti 
save, be kliūčių kalbėtis su 
savo sąžine, nuoširdžiai pa
reikšti tai, kuo buvo sklidi
na poeto ir piliečio širdis?

Dėl to poetas i ir liko su 
tais, kuriems tautų draugy
stė buvo ir yra gyvenimo 
programa, su mumis. Ir te
gul visokie “veiksniai” ir jų 
pašlemėkai loja, tegul pur
vais drabsto mūsų poetus, 
braūgių mums žmonių at
minimą. Bet faktai, istori

mo ceche. Visko ten buvo 
—Juodų ir šviesesnių dienų, 
—tik svajotosios laimės ne
buvo. Supratome padarę 
didžiulę klaidą, bet kelias 
buvo užkirstas, reikėjo kaip 
nors verstis. Dirbome abu 
kaip juodi jaučiai, dėjome 
milreisą prie milreiso, kad 
sudarius reikiamą., sumą ke
lionei — atgal į gitmąją že
mę.

Lietuvos už tai,! augę į vienį darnų himną, 
į vieną dainą kilnią nuo Jū
sų Frunzės ^liesto lig seno
jo mūs Vilniaus...”

L. Gira buvo šviesių, šil
tų tautų draugystės svajo-, nė tiesa — nenuginčijami, 
nių sklidinas žmogus gyve- ■ Beveik 
nime. Toks jis ir liko mano 
atmintyje visam gyveni
mui. Žmogum, kurio širdy
je tilpo tūkstančių žmonių 

j širdys, kuriam tautų drau
gystė buvo gyvenimo pras
mė.

nebaigtas

kt. parašyti įkvėpė didelė 
meilė rusu tautai.

Pažymėtinas 
rašvti L. Giros straipsnis
anie rusu kalbos pasaulinę 
reikšmę, kad “rusu kalba 
vra tas nuostabus tarpinin
kas. kuris lietuviu rašvto- 
in kūrvba daro ne tik priei-... • . — i • ' ». U I viri, 17 HU UJLIY p.l

aukščiausiąją savo siauteji-1 nnrna artima, mielai
skaitoma daužia miliionine- 
ie ir dano-iatautėję Tarybų 
Sm’imgoie”.

( Pnptną strainsnius
i anie ukrainiečiu ir lietuviu 
tautu draugyste, jis yra 
vienas žvmiansiiiiii T. Šev- 
ėnnknc: ir T Franko poezi
jos vertėiu i lietuviu kalbą.

Su baltarusiu literatūra, 
su Janka Kupala ir Jakubu 
Kol asu poetą rišo sena 
draugystė dar nuo “Rūtos” 
draugijos, vakarų. L. Gira

mo laipsnį. Be galo skaudu 
buvo matyti, kaip niekieno 

\ nebaudžiami, 
valdžios laiminami fašistai 

tauta,!
Man 

šitokie “tautos mokytojai” 
ir “patriotai” kėlė pasišlyk
štėjimą. Aš visados buvau 
Lietuvoje gyvenančiu tautų 
draugystės ir vienybės šali
ninkas. Pažangūs lietuvių 
rašytojai negailėjo pastan
gų kovoti su šovinistinėmis 
nuotaikomis Lietuvoje...” 

Poetas visada sakydavo, 
kad “lietuviškasis naciona
lizmas nieko bendro su kil
niu, šventu tėvynės ir tau
tos meilės jausmu neturėjo, 
neturi ir neturės niekuo
met. .. Smetoninis naciona
lizmas rėmėsi ne meile, bet 
neapykanta. Kiekvienas da
lykas, kuris yra' vertas pa
traukti paskui save kitą 
žmogų, turi būti kilnus, 
remtis kilnumu. Visų tautų 
buržuazinių nacionalistų, jų straipsnį apie Š. Rustavelio 
tarpe ir lietuviškųjų, širdys“Vytį barso kailiais,” pir- 
kupinos neapykantos kiek- į mas iškėlė mintį, kad poe- 
vienam savo krašto pilie-1 ma reiktų išversti į lietuvių 
čiui, kalbančiam ne jo kai- kalbą. Poetas, jau ligos su- 
ba. Aš matau tikrąjį pa- rakintas, svajojo ūpie lietu-

Linas Valbasys •

20 metų prabėgo 
Giros mirties, o jo 
ir poezija pasidarė 
mieli milijonams ta-

nuo L. 
vardas 
artimi, 
rybinių žmonių.

J. Skliutauskas
Vilnius

Ir paukščiai grįžta 
į savo kraštą

Gražia vorele driekiasi

kes, retos snaigės. Tarp 
I balkonais papuoštų dviejų 
namų stiepiasi televizoriaus 
antena. Aplink mirtina ty
la, tik girdisi cypsėjimas 
krūmuose šokinėjančių zy
lių—tai poilsio valanda Ja- 
siuliškio senelių namuose.

Buržuazijos valdymo me
tais čia ponavo stambus buo
žė, samdydavo būrį bernų ir 
mergų. Dabar — dešimtys 
nusenusiu ir šeimų neturin
čių tarybinių piliečių be rū
pesčio baigia gyvenimo die
nas.

Kalbamės su Stasiu apie 
nraeiusi laika, sėdėdami ant 
sakais kvepiančių pušinių 
rąstų. Jis tęsia:

— Taigi... Ten prabėgo 
mano jaunystė—gražiausios 
gvvenimo dienos. Dėl to

bnvo pirmasis J. Kupalos | kartais ir užsuku. Ne-
eilėraščiu vertėjas j lietuvių 
kalba. Jo pasisakymai anie 
baltarusiu ir lietuvių lite
ratūrų draugvstę ne kartą 
buvo spausdinami mūsų 
laikraščiuose.

L. Gira — nuoširdus gru
zinų poezijos gerbėjas. Jis 
visada domėjosi gruzinų po- 

i ezija—vertino Baratašvilio 
■ ir Tabidės poeziją, dar bur
žuaziniais

kampelis artimas ir 
Iš ten. nebenakes-

metų pelnas sutilpdavo į 
maišelį.

Ten, tame dvare, — tęsia 
pasakojimą Stasys Avyžius, 
—pažinau ir savąją Sofiju- 
tę. Graži, oi graži tada bu
vo velniūkštis. Pavergė ji 
mano širdį, ir mudu nuta
rėme nebesiskirtii O kai nu
ėjome pas Vidiškių klebo
ną susirišti amžinam gyve
nimui, taip jis ir pasakė: 
“Abu dvaro bernai, abu die
vo tarnai.” Nors jau tada 
dievu mažai betikėjau, bet 
nusidaviau neišgirdęs kuni
go pašaipos ir, sukandęs 
dantj, patylėjau. Žinai, ko
kie tada buvo laikai. Ku
nigas buvo ir policininkas, 
ir teisėjas... Taigi, taip ir 
susisukome lizdeli. Pradžio
je kūrėme ateities planus, 
tikeiomės isigvti nuosavą 
nastoge. Bet kur tau... 
Matydami, kad mūsų svajo
nės eina vėjais, kad gimta
sai kraštas darbo žmogui 
tampa vis žiauresne pamo
te. nutarėme pamėginti lai
me tolimoje Pietų žemėje.

Mann našnpkovas Susimas
to. Prispaudžia;* prie rasto 
baigiančia degti pighrete ir, 
kairiuoju smiliu pastūmėjęs 
i viršų plačiabrylę skrybė
lę, tęsia toliau: ,'

—1930 metais Brazilijoje,

(žinios paimtos iš 1861 m. lapkričio 
“Vilenskij vestnik”)

• Jau penkiolika metų 
Vilnius nematė tiek sniego, 
kiek šiais metais. Nuo spa
lio pabaigos važinėjama ro
gėmis. Ankstyvas žiemos 
kelias teigiamai atsilieps į 
maisto produktų kainų su
mažėjimą. O Kaune lap
kričio mėn. 19-20 dienomis 
Nemunas ir Neris apsiden
gė ledu. Mieste labai daug 
sniego, oro temperatūra 10 
laipsnių šalčio pagal Reo- 
miurą.

• Dėl dujų fabriko Vil
niuje gana sunku su kuru. 
Dujoms gaminti fabrikas

' kasmet sunaudoja 400 kub. 
sieksnių malkų. Jos turi 

! būti visiškai sausos, ir todėl 
malkas reikia atgabenti ve- 

| žimais. Gyventojams par
duodamos malkos iš karto 
pabrango. Jie priversti pirk
ti Nerimi atplukdytą kurą 
bei naudoti dujų fabriko at
liekas.

Lapkričio 5 d. Vilniaus 
teatre pirmą kartą buvo 
vaidinamas A. Ostrovskio 
vieno veiksmo vodevilis 
“Mergaitė-husaras.”

• Kauno gubernijos gy- 
doytojas Juljanas Mickevi
čius kaltinamas priklausąs 
Kauno revoliucinei organi
zacijai ir esąs šios organi
zacijos komisaras, turėjęs 
tiesioginius ryšius su Lietu
vos revoliuciniu komitetu, 
varęs aktyvią revolucinę 
propagandą. J. Mickevičių 
karo lauko teismas nuteisė

| mirti pakariant. Lapkričio 
5 d. 10 vai. rvto Kaune teis
mo nuosprendis įvykdytas.

• Lapkričio 12 d. nume-

Jau iš tolo girdėti Uk
mergės pramkombinato ma
šinų dūzgesys. O kartais net 
ausį rėžia smailus piūklo 
garsas, kai tvirčiau pri
spaudžiama kieto medžio 
lenta. Prie aštuoniolikos 
medžio apdirbimo staklių 
dirba žmonės: piausto, grę
žia, tekina, obliuoja. Čia 
gimsta mokykloms suolai, 
stalai, rašomosios lentos ir 
kiti reikmenys. Tarp dauge
lio žmonių, dirbančių prie 
įvairių staklių, išsiskiria 
tik vienas, kresnas, žvalaus 
veido, visada besišypsąs pi
lietis. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad jis čia nelabai 
reikalingas. Kai kiti triūsia 
prie staklių, jis sukiojasi be 
tiesioginio darbo. Prieina 
prie tekintojo, apžiūri gata
vą detalę ir, kažką pasakęs 
plušančiam darbininkui, nu
eina į kitą cecho pusę. Ap- 
sižvalgo... ir staiga su
klūsta:

—Ten, kažin kas netvar
koje, — ir nuskuba prie įta
riamų staklių. Miklios šio 
žmogaus rankos, o dar jaut
resnė ausis, greit suranda 
defektą. Staklės sustoja, 
meistras padaro keletą ope
racijų, ir vėl jos gaudžia 
normaliu ritmu. Stasys A- 
vyžius pažįsta visas ceche 
esamas stakles, žino visą jų ryje laikraštis rašo apie Bir- 
sudėtingą mechanizmą,,^, kuriuose yra dar XVI 
kaip savo penkis pirštus, j amžiuje Radvilų statyta pi- 
Keturis — atsakytų Stasys., lis# Biržuose 1701 m. nuo 

vasario 20 d. iki kovo 10 d. 
karo su švedais metu kurį 
laiką pilyje gyveno Rusijos 
caras Petras Pirmasis.

• Lapkričio 11 d. įvyko 
Vilniaus archeologinės ko
misijos posėdis. Pirminin
kavo E. Tiškevičius, prane
šimą skaitė komisijos tikra
sis narys N. Malinauskas, 
paskelbęs eilę įdomių istori
nių faktų ir atradimų, susi
jusių su lietuvių tautos liki
mu.

Liudas Gira

žiūrint, kad sunkiai buvo 
vargta, daug prakaito išlie
ta. tas 
mielas.
damas uiimo ir išnaudoji
mo. išklvdau j platuii pa-i 
smili, tikėdamasis didesnio I 
duonos kąsnio ir šviesesnės kaip ir visame kapitalisti- 
dienos.

Sf.psvs išsiima cigarete, džiulė krizė, 
užtraukia kartų dūmą ir 

laikais parašė tęsia:
—Vasarą, kaip ir visi ma

no dalios bernai, ardavau 
pono žemę ir dirbdavau ki
tus lauko darbus. Žiemą 
važinėdavau su kuliamąja 
didindamas jau ir taip gau
sias pono pajamas. Nuo 
saulės užtekėjimo iki nusi
leidimo plušo ir kiti mano 
dalios broliai. Ir tik vėlais 
vakarais, nuplovę sūrų kūno 
prakaitą vėsiame Švento
sios upės vandenyje, galė
davome atsipūsti po sun
kaus dienos darbo. Tada Ja- 
siuliškio bernai ir mergos 
susirinkdavome prie kume
tyno ir užtraukdavome skar
džią dainelę, kurios aidas, 
pasiekęs Šventosiom krantus, 
atsimušdavo į čiurlenančias 
bangas, pašokdavo ir, nudū- 
męs per žaliuosius pušynus, 
dingdavo miško glūdumoje.

Ateidavo Kalėdos, ponas 
džiaugdavosi pilnais grūdų 
aruodais ir kitomis gėrybė
mis, o mums — dvaro ber
nams ir mergoms — visą

niame pasauly, siautė di- 
Šimtai tūks

tančių darbo žmonių vaikš
čiojo be darbo ir be duonos. 
Ypač buvo sunku gauti dar
bą naujam imigrantui. Pa
klaidžiojęs po San Paulo 
miestą, pastovėjęs ilgas va
landas prie daugelio fabri
kų vartų, labai nusivyliau. 
Visur buvo matyti užrašai 
“non a vagas”—nėra vietų. 
Baigėsi paskutiniai reisai 
(tuo metu Brazilijos viene
tas buvo milreisas — tūks
tantis reisų), o darbo kaip 
nėra, taip nėra. Tiesa, žmo
na jau dirbo už tarnaitę pas 
vieną šeimą, bet jos algelė 
buvo tokia maža, kad 
abiems pragyventi vis vien 
nebuvo galima.

Vieno sekmadienio popie
tę nuėjęs į Luz sodą (čia 
tuo metu rinkdavosi visi 
San Paulo mieste gyvenan
tys lietuviai) sutikau vieną 
žemietį, prieš kelerius me
tus atvykusį į šią dausų ša
lį. Per jį, per jo pažįsta
mus, per kyšius, pasisekė 
gauti darbą viename meta
lo fabrike, medžio apdirbi*

Dešiniosios smilių jis pali
ko Brazilijoje, visai prieš 
sugrįžimą į Tarybų Lietu
vą. Vienas neatsargus po
sūkis, ir piršto nėra. Ma
šinos zvimbia neapsakomu 
greičiu, todėl reikia būti la
bai atsargiam. Be to, daug 
kas priklauso ir nuo apsau
gos, darbo žmogaus svei
katos ir gyvybės rūpinimo
si. Reikia, kad pavojingos 
detalės būtų atitvertos nuo 
darbininkų judesių, o kapi
talistai tesirūpina tik pel
nu.

Myli Avyžius savo maši
nas. Rūpinasi jomis. Kad 
viskas būtų pagal precizi
nius poreikius, kad suktųsi kaip 
laikrodis. Jei kuri dar pilnai 
nepatenkina visu Avyžiaus 
reikalavimu, pritaiko jai ko
kią nors detale-p r i e dėl j. 
Kad būtų paklusnesnė, kad 
tiksliau ir švariau atliktu 
savo užduotį. Už tai labai 
gerbia “amerikona” visi 
baldų cecho darbininkai, ge
rai atsiliepia administraci
ja.

—Tai mūsų racionalizato
rius, — sako pramkombina- 
to direktorius Vanagėlis.

Kalbuosi su Avyžiais jų 
bute, Juliaus Janonio gatvė
je, ir matau, kaip šie žmo
nės prisirišę prie gimtojo 
krašto. Apie užsienyje pra
leistus metus, mažai teužsi- 
mena.

Mūsų kalba sukasi apie 
pramkombinatą, Stasio dar
bo draugus, graž i a u s i a s 
Ukmergės apylinkes ir ty
kiąją šventąją. Negali A- 
vyžius neprisiminti ir gim
tojo krašto pakitimo, su
klestėjusios pramonės, švie
timo ir daugelio kitų laimė
jimų.
Senoji Ukmergė tampa pra

moniniu miestu. Išaugo di- Lietuva, atnešdama jos liau- 
džiulis baldų fabrikas, ga- džiai džiaugsmą ir laimę.

Lapkričio 21 d. nume- 
išsnausdintas skelbi- 

jog Vilniaus priemies- 
Žvėryne parduodama

ryje 
mas, 
tvje
50 laukinių ožkų. Galima 
pirkti visas arba po vieną, 
n-vvas arba užmuštas. 
Kreiptis j Vilniaus (Liudo 
Giros) g-vėje esančių Gligs- 
bergo namų šveicorių Verž- 
lovą.

• Kauno gubernijos val
dybos viršininkui nurodžius, 
Akmenės miestelyje (Šiau
lių apskr.) kas savaitę sek
madieniais leidžiama rengti 
turgus.

Havana. — Kuboje iškil
mingai paminėta Tarptauti
nė moterų diena. Premje
ras Kastro sakė, kad mo
terys vaidina svarbia rolę 
industrijoje, žemdirbystėje 
ir šalies gynyboje.

Majore Juane Almeida 
yra komandierė moterų mi
licijos pulkų. Buvo suruoš
tas moterų milicijos pulkų 
paradas. . ,

minami pramoniniai šaldy
tuvai, naujai pastatytas, su 
visais patogumais, gražus 
viešbutis, atvėrė duris nau
ja didžiulė ligoninė. Auga 
Ukmergė, auga visa Tarybų

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., kovo (March) 16,1965
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Rašytojas, gyvenantis 
kolūkiečių rūpesčiais

I (Specialiai “Laisvei”)
—Visokių būna žmonių— 

I vieniems arčiau širdies vie- 
l na, kitiems — kita. Tačiau 
f visi jie dažniausiai ir mie
li liausiai kalba apie tai, kas 
S jiems brangiausia ir arti- 
I miausia. Man, pavyzdžiui, 
t artimiausias mūsų kaimas.

Štai kodėl apie jį aš nuolat
1 ir kalbu...
2 šiuos žodžius pasakė pla- 
s čiai žinomas lietuviško kol

ūkinio kaimo vaizduotojas
l rašytojas Jonas Avyžius, 
< šiomis dienomis atsilankiu- 
Jsiam pas jį ELTOS kores

pondentui.
Įsitikinti šių žodžių tei- 

| singumu skaitytojas jau tu
rėjo ne viena proga. Dar 

j kolūkių kūrimosi laikotar
piu jis skaitė “Tiesoje” tuo
metinio šio laikraščio dar- į
buotojo apybraižas apie kai
mą. 1948-aisiais knygynuo
se pasirodė pirmasis rašy
tojo kūrinių rinkinys “Pir
mosios vagos,” vėliau — 

' apysakos “Garbė,” “Paliki
mas,” apsakymų, apysakų, 
apybraižų rinkiniai “Išsiva
davimas,” “Žmonės ir įvy
kiai,” “Butkus — Keršyto
jas” ir kitos knygos. Visos 
jos gimė pačiame aštrios 
klasių kovos verpete, visų 
centre buvo mūsų kaimo 
žmogus.

Jis — paprastas žemdir
bys — liko pagrindine figū
ra ir vėlesnėse rašytojo 
knygose. Joną Avyžių — 
nuoširdų kolūkiečių draugą 
ir patarėją, nerangumo, ap- i 

sileidimo priešą skaitytojas 
sutiko jo knygoje “Žmogus 
lieka žmogumi.” Apie kai
mo žmones pasakojo rašy
tojas savo meninėje apy
braižoje “Upė ir krantai,” 
keldamas pribrendusius 
auklėjimo klausimus. Pamė
go skaitytojai ir jo knygą 
“Į stiklo kalną.”

Apie rašytojo meilę kai
mui daugiau už bet kurį 
korespondentą skaitytojui 
galėtų papasakoti kiekvie
nas Jono Avyžiaus gimtojo 
Joniškio rajono Kepalių 
kolūkio žemdirbys. Rašyto
jas yra yra dažnas savo tė
vo kolūkiečio ir dviejų šioje 
artelėje dirbančių seserų 
svečias. Ir ne tik svečias. 
Jis gerai žino šio kaimo 
žmonių darbus, reikalus, 
rūpesčius. Neklystant ga
lima teigti, jog kaip tik šis 
rašytojo bendravimas su sa
vo busimaisiais herojais ne 
vienos jo knygos puslapiuo
se padėjo atsirasti gyviems, 
įdomiems žmonėms, leido 
rašytojui parodyti kaimo 
žmonių charakterius, verž
lius nūdienos gyvenimo tem
pus.

Visai neseniai knygynų 
lentynose pasirodė dar vie
nas Jono Avyžiaus kūrinys 
— jo romanas “Kaimas 
kryžkelėje.”

Skaitytojas, perskaitęs 
šią knygą, būtinai pajus, 
kad, kuriant ją, rašytojui 
už viską svarbiau buvo gy
venimo tiesa ir gilus noras 
papasakoti apie tai, kas

šianden labiausiai rūpi kai
mo darbo žmonėms. Nors 
šis romanas kai kuo prime
na ankstesnius autoriaus 
kūrinius kolūkine tema, ta
čiau žmonių tarpusavio san
tykius ir kolūkinio kaimo 
problemas rašytojas čia 
gvildena giliau. Jis pasako
ja apie vieną kolūkį lemtin
gu istoriniu laiko tarpiu, 
kai po TSKP XX suvažiavi- gystė.” 
-iz-v-v i n nwinci Alino oun i» Į •• 1 

O štai dar vienas pavyz- 
Girdėjom apie dys. Su Anie Aenings mes 

susipažinome tarptautinėje 
Papasakokite apie ' jaunimo stovykloje “Sputni- 

mo partija ėmėsi eilės svar-1 jį daugiau, — kaip jis įsikū-, kas.” Nedidukė, tamsių di- 
bių priemonių žemes ūkiui Yė, ką veikiate klube dabar, ■ dėlių akių mergaitė niekada

Opių klausimų fone kokie" klubo tikslai?” i nenustigdavo vietoje. Apie
T . v. ,. . v, , ja vaisada būriavosi jauni-Jeigu šiandien ieškotume ^as_ Kui. Ani t žiQrSk

pačio pirmojo klubo iston- ■ jau ip in&; karšti kal.
jos puslapio, rastume ma-ibiai -Tik včliau, ig Anie 
zą atvnuią is Šiaulių Pėda-, [aj§iak a§ sužinojau, kad ji 
gogimo Instituto kur. toks vacĮovauja pažangiai stu- 
klubas jau yia. Tada ir gi- . c|enįų kuopelei koledže, kad 
me mintis įsteigti panašų. jį įa]jaį pergyvena dėl neg- 
klubą ir pas mus. Daug bu-| ru vargų Savo tėvynėje ir nocmniTMii w rrinnn rlnl , c . . v • , . i •kovoja pries rasinę diskri

minaciją. Anie laiškai visa
da karšti, juose ji nori kuo 
daugiau sužinoti apie mūsų

kelti.
prieš skaitytojų akis iškyla 
sudėtingas kolūkio kelias ir 
atskirų žmonių likimai, jų 
ieškojimai, siekimai, herojų 
konfliktai ir prieštaravi
mai.

—Nežinau, kaip man pa
sisekė, bet mano tikslas bu
vo apnuoginti, pasmerkti 
mūsų gyvenimo blogio reiš
kinius, priešpastatant jiems 
gėrio ir tiesos pradą, kuris 
neišvengiamai turi nugalė
ti, — sako Jonas Avyžius.— 
Norėčiau, kad ši mano kny
ga nors kiek padėtų bran
giems man kaimo žmonėms 
daugiau galvoti ir veikti pa
tiems, skatintų juos pa
reikšti daugiau iniciatyvos, 
auklėtų juose drąsą ir pasi
tikėjimą savo jėgomis, ku
riant mūsų kolūkiniame kai
me naują gyvenimą.

Z. Starkus

vo pasiūlymų ir ginčų dėl 
skyrių veiklos, dėl klubo pa
vadinimo. Bet visa tai jau 
praeity. Neseniai sukako 
treji metai, kaip “Draugys
tė” gyvuoja, kaip šiuo ad
resu plaukia puikūs mūsų 
tolimų bičiulių pasiuntiniai- 
laiškai.

Įdomi kiekvieno laiško is
torija!

... Tą vakarą iki vėlumo 
nenutilo dainos ir juokas 
Trakuose išsiskleid u s i o j e 
Pabaltijo studentų stovyk
loje. Plaikstėsi laužo lieps
na, glaudžiu ratu apsupę

4,100,000 PAŠALPGAVIŲ
Washingtonas.—1964 me

tų pabaigoje Jungtinėse 
Valstijose buvo 4,056,000 
žmonių, gaunančių pašalpą. 
Nuo 1954 metų, tai yra per 
10 metų, dvigubai padaugė
jo pašalpgavių skaičius.

svečią kubietį Robertą Ma
riją, Estijos, Latvijos ir lie
tuves Pedagoginių institutų 
studentai klausėsi jo pasa
kojimo. Robertas turėjo apie 
ką pasakoti. Rytojaus die
ną Mariją Robertą išlydėjo
me, o po kelių mėnesių klu
bas gavo laišką iš Kubos. 
Rašė geras Roberto drau-

STUDENTŲ KLUBE
(Specialiai “Lcisvei”) i

VILNIUS.— Susitikimuo-1 
se, pokalbiuose su kitų j 
aukštųjų mokyklų studen-1 
tais, moksleiviais, miestų ir 
kaimų jaunimu mūsų daž
nai klausia: “ 
jūsų instituto klubą “Drau-

gas Raulis. Mes jam atsa
kėme.
Kubos atkeliavo daugybė 

| laiškų,

Paskui į klubą iš

nuotraukų, repro-

Kiekvienas laiškas klubo 
nariams šventė. Susirenka
me visi ir svarstome, ką 
parašyti, ką nusiųsti drau
gams. Juk pirmasis laiškas 
iš tolimųjų bičiulių — tai 
ne tik naujos draugystės 
pradžia, bet ir būsimi mū
sų susitikimai.

Kartais, žiūrėk, vietoj 
laiško į klubą ateina tele
grama: “Atvažiuojame! Su
tikite.” Tuomet šefavimo 
skyriui iš karto atsiranda 
daugybė darbų. Skyrius 
kreipiasi į fakultetą, kuris 
buvo įpareigotas dėmėtis 
respublikos, iš kur atva
žiuoja svečiai, gyvenimu. 
Tokių įpareigojimų gauna 
kiekvienas fakultetas. Sve

čius visada sutinka gau
sus mūsų būrys. Parodo
me jiems Vilnių, supažindi
name su mūsų studentų gy
venimu. Po to būtinai įvyks
ta draugystės vakaras. Dar 
nebuvo atvejo, kad tokiame 
vakare būtų nuobodu ar 
liūdna. Tai gali patvirtinti 
ir klube esantis svečių są
siuvinis, kuriame mūsų 
draugai užrašo savo įspū
džius apie dienas, praleistas 
Vilniuje. Štai keli įrašai. 
Rašo Nina Fedinina ir Fur
gonas Kaišargujevas iš to
limosios Alma Atos: “Die
nos, praleistos su Jūsų stu
dentais, — pačios nuosta
biausios! Mus sužavėjo Ge
dimino pilis, naujoji archi
tektūra, Trakai. Tačiau il
giausiai atmintyje išliks 
žmonių nuoširdumas ir vai
šingumas. Laukiame Jūsų 
Vidurinėje Azijoje!”

“... Ačiū! Mes bijome, 
kad nemokėsime būti tokie 
geri šeimininkai, kai sve- 
čiuositės pas mus,” — rašo 
Saratovo studentai. Tačiau 
mes neabejojame, kad sara- 
toviečiai neteisūs, kad vi
sur, kur besusitiktų jauni
mas su žodžiu “draugystė” 
širdyje, bus gera ir links
ma. Tai įrodė ir mūsų insti
tuto studentų kelionės.

O keliaujame mes daž
nai. Aš žiūriu į žemėlapį, 
ir akyse vėl iškyla Smolens
kas, Minskas, Maskva, Kali
ningradas ...

Kiek gražių prisiminimų 
užplūsta, pagalvojus apie 
šiuos miestus! Štai Volgo
gradas ...

.. .Mes ilgai vaikščiojame 
po miestą, lydimi ivetos Pe
dagoginio instituto studen

tų. Prie legendarinio Pav
lovo namo klausėmės didvy
riškos epopėjos apie sun-y 
kias Tėvynės karo dienašB< 
Pučiant žvarbiam vakarov 
vėjui, sustojome ant Ma- 
majaus kurgano. Aš pa
žvelgiau draugams į vei
dus ir mačiau, kokie jie rūs
tūs, susikaupę...

Mūsų klubai pirmasis res
publikoje tapo Rumunijos - 
TSRS draugijos nariu. 
Daug mūsų laiškų keliauja 
į Bukareštą, klubo nariai 
rengia vakarus Rumunijos - 
TSRS draugystės mėne
siais, klube vyko pokalbiai 
apie šios šalies kultūrą, 
ekonomiką, jaunimo gyve
nimą, o šiais mokslo metais 
mes gausime kelialapius į 
Rumuniją. Tai bus, be abe^ 
jo, viena įdomiausių mūsų 
kelionių, ir jai labai kruopš
čiai rengiamės.

Visi mes, šiandieni n ai 
“Draugystės” klubo nariai, 
po metų kitų išsiskirstysi- 
me po respublikos mokyk
las. Ten mes atsinešime ne 
tik žinių ir profesinių įgū
džių, bet ir karštą tautų 
brolybės jausmą, gimusį 
draugystės vakaruose, ke
lionėse į tolimus miestus, 
susitikimuose su daugelio 
respublikų, daugelio šalių 
jaunimu.

Zita Morkūnaite
Vilniaus Pedagoginio 

Instituto studentė ._ _______ t
Pekinas. — Kinai iškil

mingai pasitiko Pakistano 
prezidentą A. Khaną.

Roma. — Popiežius Po
vilas Vl-asis pasiėmė savai
tę poilsio.

J. Petronis

TURTINGAS ŽMOGUS
Kaip seniai mes matėmės, 

Tomai! Tu r būt, jau ne 
metai ir ne dveji... Ar tik 
ne per daug prisirišęs prie 
mokyklos, prie darbo, kad 
taip retai begalima tave to
lesniuose keliuose sutikti? 
Kaip gyveni, ką? Sakai, 
šiaip sau. Nepraturtėjai? 
Nei namo, nei mašinos? 
Apsileidimas, daugiau nie
ko! Che-che-che! Ir aš ne
turiu nei namo, nei maši
nos! Irgi apsileidimas, dau
giau nieko! Ir kaip gerai, 
Tomai, kad mes esame tokie 
apsileidėliai, neapsitvėrėme 
tvorele, neužsisk 1 e n d ė m e 
durelėmis. Užtat ramiau 
už daugelį kitų galime mie
goti, linksmiau dirbti.

Ak, tie pinigai... turtai... 
auksas... Dėl aukso piovėsi 
tarp savęs karaliai, dėl 
šlamšto, vadinamo turtu, 
broliai skaldėsi galvas, dėl 
surūdijusio grašio per am
žius smaugėsi pažįstami ir 
nepažįstami žmonės... Pa
sitaiko, kad pjaunasi, skai
dosi, smaugiasi ir dabar. 
Tik, įaimė, nebe tiek daug, 
nebe visi.'

O iš tikrųjų, Tomai, ne 
visada žmogus, ir aukso 
kapšelį turėdamas, jaučiasi 
laimingas. Sakysime, aš, 
niekados neturiu atliekamų 
rublių, bet nesijaučiu nei 
nelaimingas, nei neturtin
gas. Manau, ir tu taip pat. 
O buvo laikas, kada už ga
balą aukso būčiau leidęs sa
ve suluošinti.

Tikra tiesa. Jei turi kant
rybės, paklausyk, papasa
kosiu tau vieną istoriją iš 
savo gyvenimo, kurios nie
kam nebuvau pasakojęs.

i *

Mano tėvas, kaip pats ži
nai, gyveno iš adatos, sun
kiai tempė vargo naštą. Už
dirbdavo jis mažai, augino

5

(Apsakymas)
pulką vaikų, šeimą nuola
tos lankydavo ligos. Tėvas 
nemiegodavo naktimis, vis 
laužydavo galvą, kaip iš
stumti vaikus į šviesesnį 
gyvenimą. Būtų gera, mąs
tydavo jis, vieną kitą leisti 
į mokslus... bet tam reikia 
pinigų. Ir visur reikia pini
gų, tik pinigų. O tėvui amži
nai jų stigo. Todėl dar vaikas 
būdamas pradėjau neapkęs
ti turtingųjų, pavydėti jiems 
lobių, troškau pats tapti 
turtingu.

Atitrūkdami nuo pieme
navimo, lankėme mokyklą. 
Lankėme visi, bet iš mūsų 
šešių tik aš vienas ją bai
giau. Girdžiu, kartą tėvas 
ir kalba motinai:

—Anicetas, va, baigė mo
kyklą. Gal taip, sakau, mo
tin, pamėgintume toliau 
leisti? Progimnazijon, sa
kau, į Liubartus pavėžėtu- 
mėm. Prasišviestų akis, gal 
nors lengviau būtų... Kaip 
tu sakai?

—Sapne, tu sapne! — pa
lingavo motina galvą.—Kur 
tavo protas? Kuo gi mo
kėsi už viską? Gal iš an- 
čio, tomis?..

—Kad bus vargo mums 
ir Anicetui, žinau. Vis kaip 
nors manysimės. O jis mo- 
kytis nori, pati žinai, ir mo
kytojas visą laiką pagirda
vo. Kaip nors, sakau...

Po ilgų svarstymų buvo 
nuspręsta bendromis šeimos 
pastangomis pradėti mane 
mokyti.

Šis mano tėvo pasiryži
mas nustebino visus Lepšiš- 
kius. Iš tikrųjų, kur girdė
ta: Baltrus, raišasis siuvė
jas, užsimanė savo Anicetą 
kunigu padaryti! Leisti 
vaikus į mokslą mūsų kai
me tada nebuvo mados. 
Net pasiturintys ūkininkai 

neužsiimdavo ta terlione. 
Skaityti rašyti pramoko 
vaikas — gana ! Juk mėšlui 
mėžti, žabams kapoti, dir
vai arti mokslo nereikia!

Kai skolintomis vežėčio
mis mane tėvas tarškino į 
mokslus, į Liubartus, susi
tikome kaimo seniūną, stam
bų gaspadorių. Mostelėjo jis 
mums ranka, susistabdė:

—Vis dėlto—išveži, Balt
rau, a? Reikia, kaip ne! 
Vis kas nors iš tavo vaiko 
išeis: jeigu ne kunigas, tai 
vagis. Vežk — vis kas nors 
išeis! Bet, žiūrėk man, 
Baltreli, parvažiavęs mo
kesčius už piečių atnešk!

Tėvas tik atsiduso ir taip 
suspaudė beržinį botkotį, 
net krumpliai pabalo. Štai, 
tau drebia mėšlu tiesiai į 
akis, o tu—tylėk ir nemirk
sėk. Ką jam padarysi, tam 
seniūnui? Valdžios žmogus, 
bagočius. Ką nori, tą ir 
kalba. O tu, vargšas, nepra
sižiok... Ech, galvojau, 
užmušti tą biaurų apšepusį 
senį! O kad turėčiau pini
gų tiek, kiek turi jis, koks 
būčiau laimingas! Niekas 
iš manęs nesityčiotų, nerei
kėtų vargti; i aukščiausius 
mokslus išeičiau.

Garbusis mūsų seniūnas 
neturėjo pranašo dovanos: 
iš manęs neišėjo nei kuni
gas, nei vagis, kaip jis anuo
met teigė. Mat, man baigus 
keturias klases, baigės ir 
mūsų šeimos ištekliai. Grį
žau namo. Jaučiausi bė 
galo nelaimingas. Ir nelai
mingas tik dėl to, kad nėra 
turto, nėra pinigų.... Bū
čiau turtingas, būčiau lai
mingas, galvojau, moky
čiaus ...

Vaikščiojau nukovęs gal
vą, tartum žemę pardavęs, 
kaip tada sakydavo žmonės. 
Bet tėvas kartą, atidėjęs 

adatą į šoną, paglostė mane 
ir tarė:

—Nenusimink, Anicetai! 
Ne piniguose laimė. Kiek 
galėjome, pamokėme. To
liau pats prasimuši. Ne 
šiandieną — rytoj. Jei tik 
norėsi, prasimuši.

Buvau pasiryžęs “prasi
mušti.”

Kaime mane pravardžia
vo “inteligentu.”

Pasirodo, geriau būčiau 
nė nepradėjęs mokytis. To
kie keturklasiai “inteligen
tai” tada mieste niekam 
nebuvo reikalingi. Kaime 
taip pat į juos žiūrėjo šnai
romis: išpaikinti, girdi, įsi- 
tinginiavę, pagadinti, nebe- 
darbininkai. Nė vienas apy
linkės gaspadorius nenorėjo 
ir manęs samdyti.

Vos ne vos tą vasarą ma
ne tėvai įpiršo už pusbernį 
vienam prasigėrusiam ir pra
siskolinusiam ūkininkėliui. 
Bloga pusberniauti. Algą 
moka bemaž kaip pieme
niui, o vis prie sunkiausių 
darbų gena. Bandžiau vie
nam kitam buožei įsipiršti 
už berną, tačiau nevyko: 
per jaunas, girdi, esi, dar 
papusberniauk...

Vieną pokalėdį prie mūsų 
trobos sustojo plačios, įšer
tu arkliu pakinkytos rogės. 
Iš jų išsirito moteris, sulig 
guba storumo. Ji vos pra- 
sispaudė į vidų ir pasitei
ravo pusbernio.

—Gal jau nebe pusbernis, 
ponia, o bernas, — paaiški
no tėvas, nutraukdamas 
akinius ant nosies galo. — 
Jau suaugo, va, tik pasižiū
rėkit!

“Ponia” žvilgterėjo į ma
ne.

—Būta berno, galvele!— 
mostelė j o ranka. — Pusber
nis — nei daugiau, nei ma
žiau. Kitais metais gal ir 
tiks už pusbernį, bet ir tai 
kažin...

Aš raukiausi, nenorėjau 
ir vėl eiti už pusbernį. Gal 

ir nebūčiau parsisamdęs, jei 
ne motiną.

—Eik, Anicetai, eik! — 
patarė ji. — Pribernausi, 
paspėsi atsivalgyti‘tos duo
nos. Tegul kauleliai sustan- 
dėja. 6 algos užteks, vai
ke, skalsins dievas.

Nudangino mane į kitą 
valsčiaus pakraštį.

Naujosios šeimin i n k ė s, 
Kamarauskienės, ūkis buvo 
kaip reikiant: trobos aukš
lės, erdvios, žemės bemaž 
du valakai, keturi arkliai, 
banda galvijų, visokio kito
kio gyvio. Žmonių taip pat 
ne badas: samdytas ber
nas, pusbernis, pįemuo, dvi 
savo dukterys, jau sumitę 

į merginos. Tik, bėda, šeimi
ninko ūkis neturėjo: prieš 
trejetą metų jį nuspyrė er
žilas.

Su bernu Ignasiu susi
draugavome iš pirmos die
nos. Tai buvo linksmas, 
guvus vyrukas, žodžiai by- 
rėte byrėjo jam iš burnos. 
Pirmąjį vakarą aš viską iš 
jo sužinojau apie Kama
rauskų namus.

—Aš jau ketvirti metai 
čia. Pradėjau dar prie se
nio, kaip ir tu, pusberniu. 
Čia, pasakysiu, beveik ge
riau, negu pas kitus. Algą 
moka neblogą ir nedvasina 
badu. Laukų darbus dau
giausia aš pats tvarkau, to
dėl be reikalo nesismaugia- 
me. O vasarą iš viso bus 
linksma dirbti. Eisime dvi 
savo poros: tu su Kašte, aš 
su Agne. O kai kieme dvi 
savos mergos, nuolat pake
liam vakaruškas. Aš, kad 
žinotum, kai timpteliu armo
niką, kojos pačios trypia. 
Bus gerai,-Anicetai!

— Aš nešoku, Ignasiau, 
nemoku...

—Išmoksi. Meškas išmo
ko, ir tu išmoksi. A, užmir
šau! Ne vieną Kastę ir Ag
nę turim. Yra dar viena— 
Julė. Ji—mokytoja, panelė, 
gyvena toli. Ją pamatęs, iš 
tolo trauksi nuo galvos ke

purę. Bėda, kad ji retai te
atvažiuoja . Bet kąi jau at- 
vaižuoja, baliavojam, net 
akyse žalia. Tu pamoky
tas—Julė kaip tik tau.

Jis trinktelėjo man per 
petį, linksmai nusikvatojo. 
O man paširdžius nusmelkė 
sopulys: aš tesu Julės namų 
pusbernis... Mano keturios 
klasės niekam nereikalin
gos...

—Aš taip sau, juokais, o 
tu jau ir susiraukei. Kurgi 
mums tokia! Tokias ant 
altoriaus statinėti. Še, pa
sižiūrėk !

Ignasius iš po savo čiuži
nio išrausė seną piniginę, 
ištraukė iš jos fotografiją. 
Nebuvo gražuolės Kašte su 
Agne, neatrodė iš fotogra
fijos gražuolė ir Julė. Mer
gina ir gana, tik miestietiš
ka, matyt, išsipuošusi, išsi- 
dailinusi.

Darbo Kamarauskienės 
ūkyje niekad netrūkdavo. 
Dirbome rankoves pasirai
tę. Ignasius nemėgo snaus
ti. Lėkė pats, ginė mane, gi
nė ir Kastę su Agne.

—Geriau po darbo, nedir
bant miegoti, — sakydavo 
jis.—Darbas nelaukia. Grei
čiau !

Jis sumaniai tvarkydavo
si, ir mums bemaž netekda
vo naktimis dirbti. Mūsų 
šeimyna laukų darbus vi
sada baigdavo kaime pir
moji. Už tai Kamarauskie
nė Ignasių labai vertino ir 
juo dažnai pasigirdavo.

—Kurgi ne, — pašaipom 
atidurdavo kuri nors kai
mynė. — Ignasius, Ignasius! 
Žiūrėk, kad tik nesusimirk
sėtų su katra. Tada paku
kuosi.

—Nekukuosiu, gal v e 1 e, 
nekukuosiu, — užtikrinda- 
yo Kamarauskienė. — Nuo 
piršlių negalime atsiginti, 
bet nei Kastės, nei Agnės 
dar neišsivedė koks plikšis. 
Aš jau žinosiu už ko išleisti 
Kastę, žinosiu, kokį vyrą 
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Agnei į namus paimti. Ma
niškės ne tokios, kad į savo 
berną įsižiopsotų — ūki-nin- 
kai-tės!

Kamarauskienė buvo tei
si. Ignasius nė nebandė 
rėžti sparno apie jos dukte
ris. Juk, iš tikrųjų, tai bū
tų buvęs nereikalingas mer
ginimasis ... Kur girdėta, 
kad tokios ūkininkaitės duo
tus savo samdinio suvilioję, 
mos! Ignasius tai žinojo? 

‘Jis geriau pasėdėdavo kair^k) 
kalvio troboje, pakakinda
vo gražią jo dukterį Anelę. 
Ji buvo daug dailesnė už 
Kamarauskaites, neišdidi, 
kaip tik Ignasiui.

Mes su Ignasiu miegoda
vome kamaroje. Vakarais, 
guldami ir atsigulę, valan
dėlę kitą plepėdavome. Kai 
kada man tekdavo ir vie
nam gultis: Ignasius išei
davo vakaroti pas kalvį ar 
kur nors kitur. O kartais 
jis nusikeldavo nuo lenty
nos armoniką, nupūsdavo 
nuo jos dulkes ir imdavo 
patyliukais groti. Grojo 
jis puikiai, kažkaip grau
džiai, jausmingai.

Šiltais vasaros subatvaka- 
riais Kamarauskų kieman^ 
susirinkdavo jaunimas var 
karuškauti. Dau g i a u s i a 
grodavo Ignasius, o kai jį 
pavaduodavo kas nors ki
tas, jis taip šokdavo, jog 
net prakaitas smilkiniais 
liedavos. Šokindavo .jis vi
sas iš eilės — ir savas, ir 
svetimas, ir gražias, ir ne- 
gražias, tačiau su Anele 
šokdavo smarkiau ir ilgiau, 
negu su kuria kita.

Tą vasarą Julė atostogų 
neparvažiavo. Atostogavo 
ji tai prie jūros, tai pas 
gausius savo pažįstamus. 
Gyveno, matyt, neblogai, 
nes iš savo algos namams 
nieko neduodavo. Atvirkš
čiai, dargi motina nusiųsda- 
vo jai “smulkiems reikaj^ 
lams.”

(Bus daugiau) 4
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Naujosios Anglijos draugijų 
dėmesiui

Čikagos dainininkai atliks 
koncertą pavasarį

Šių metų kovo 7 d. įvyko 
LMS 2-osios apskrities kon
ferencija. Joje paaiškėjo, 
kad čikagiečių dainininkų 
grupė pasižadėjo atvažiuoti 
pas mus ir visą valandą 
užpildyti dainomis.

Konferencija juos šiltai 
pasveikino ir nusitarė gegu
žės 2 dieną, 1 vai. popiet, 
suruošti koncertą.

Kad nenukamuoti čika
giečių per daug, konferen
cija nutarė parūpinti jiems 
pagalbos: kviesti niujorkie-! 
čius ir montelliečius; aišku, 
ir ^etiniai menininkai pri
sidės. v I

Šiemet LMS 2-oji apskri- i

Worcester, Mass.
ALDLD 11 kuopos susi

rinkimas įvyko kovo 8 die
ną. Dalyvavo daug narių ir 
daug naujų sumanymų nu
tarė tolesnei veiklai.

Kuopos komitetas rapor
tavo, kad ir vėl rengiamas 
senų daiktų išpardavimas, 
kuris įvyks gegužės 18-19 
dienomis. Tūlos draugės 
jau raportavo, kad visokios 
dovanos jau atnešamos pas 
jas, ir dar kokios madingos 
suknelės ir kitokį daiktai, 
iš .įjūrių numatoma pada
ryti gražaus pelno.

Pavasaris artinasi, o su 
juo ir naujos mados ateina, j Per jį pasimokėjau dolerį 
tai mūsų moterys senus ir tapau nariu, galėjau lan- 
drabužius atiduoda išparda-; kyti kuopos susirinkimus ir 
vimui. Atvežkite juos pas susipažinti su nariais, kurie
Žitkų, 29 Endicott St., arba ! vėliau įrašė mane į Lietuvių
pas Luciją Ausiejienę, 99 
Providence St. Turime pir
kėjų.

Taipgi buvo išduotas ra
portas iš “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimo. Skaitytas 
laiškas iš “Vilnies” jos 45- 
erių metų sukakties .at- 
žymėjimo reikalu. Laiškas 
apkalbėtas ir nutarta pa
sveikinti su $45 — po dolerį 
už Jdekvienerius jos gyvavi
mą metus. “Vilnies” vaji- 
ninlfe Marytė Sukackienė 
apsiėmė parinkti aukų iš 
gerų spaudos rėmėjų. Kaip 
žinoma, “Vilnis” išeis padi
dinta laida, kurioje tilps 
daug sveikinimų su auko
mis. Todėl worcesterieciai 
pasinaudokite šia proga — 
pasveikinkite “Vilnį” ir pa
tys save pasigarsinkite. Ma
tykite Sukackienę su savo 
penkinėmis ir dešimtinėmis.

•_•

Žiema baigiasi, o su ja— 
ir žieminiai parengimai, o 
mes jų turėjome nemažai: 
beveik, kas sekmadienis bu
vo duodami pietūs, kuriais 
rūpinosi draugės moterys— 
Sūnų ir dukterų draugijos 
pagalbinis komitetas. Šį pa- 
Mgsarį dar turėsime du mil- 
zŽjfiškus parengimus.

Balandžio 4 d. visi keliai 
ves į Worcesterį—į ALDLD 
auksinio jubiliejaus atžymė
simą. Bus banketas su dai
nomis. Taipgi šiame iškil
mingame bankete dalyavus 
ilgus metus buvęs Centro 
pirmininkas “Šviesos” re
daktorius A. Bimba. Ka
dangi mūsų kuopos nume
ris mažas — 11-as, tai ir jos 
gimtadienį atžymėsime kar
tu. Gaila, kad negalime 
plačiau parašyti apie šios 
kuopos kūrėjus. Tuometi
nių užrašų knygos nėra, tai 
neturime nė pirmųjų kuo
pos narių. Daugumas bus 

mirę ar į kitus miestus

Man atvažiavus į Worces
ter! apsigyventi pirmojo pa- 

tis, minėdama 45 metų sa
vo gyvavimo sukaktį, nori 
pasižymėti istoriniu žygiu. 
Tai yra, pirmą sykį Ame
rikos lietuvių istorijoje bus 
toks įvykis, kad turėsime 
progą su tolimos Čikagos 
dainininkais nuo bendros 
estrados dainuoti Lietuvos 
liaudies dainas. Atminkime, 
kad Čikaga, yra “antra Lie
tuva.”

Mes, Naujosios Anglijos 
menininkai, nuoširdžiai pra
šome pažangias organizaci
jas tą dieną nieko nerengti, 
o jei jau turite ką suplanavę, 
būkite taip geri, pakeiskite 
savo parengimams datą.

J. Petruškevičius
Apskr. pirmininkas

i saulinio karo metu, mano 
dėdė nusivedė mane į dzū
kų saliūną, kuris buvo Mill
bury gatvėje ir į kurį užei
dinėjo daugiausia dzūkai.

Kadangi saliūno savinin
kas buvo irgi dzūkas, tai 
pas jį dirbo ir bartenderis 
dzūkas—Kudarauskas. Tuo 
laiku buvau dar vaikėzas, 
tai ne visur galėjau gauti 
alaus. Bet susipažinęs su 
bartenderiu visuomet galė
jau ten nusipirkti du stik
lu alaus ir viskės. Jis mane 
pirmiausia paragino įsira
šyti į Literatūros draugiją.

socialistų sąjungos 40-ąją 
kuopą ir į S LA 57-ąją kuo
pą.

Didžiausias mano džiaugs
mas buvo, kuomet gavome 
pirmutinę Draugijos išleis
tą knygą “Karas Kodėlei.” 
Knyga atitiko tą laiką, nes 
Europos laukai tada buvo 
persunkti jaunų žmonių 
krauju ir nukloti lavonais.

Tarnaudamas karinėse jė
gose, buvau per tūlą laiką 
pasitraukęs iš Draugijos.

Būtų gerai, kad kas nors 
iš vietinių draugų daugiau 
parašytų apie kuopos veik- 

! lą. Kuopa per savo 50 metų 
j gyvavimą atliko milžiniškus 
! darbus apšvietos veikloje.

•

Kovo 7 d. Meno sąjungos 
Antroji apskritis laikė po
sėdį, kuriame buvo apkalbė
ta Apskrities 45-ųjų meti
nių sukaktis. Nutarta su
rengti koncertą, kuris įvyks 
gegužės 2 d. Šis koncertas 
bus vienas iš puikiausių, bu
vusių šiame mieste. Teko 
nugirsti, kad chicagiečiai 
dainininkai jau pasiruošę 

. pas mus atvykti ir mūsų 
publiką palinksminti. O jau 
apie Apskrities ribose esan
čius menininkus nereikėtų 
nė rašyti, nes jie praeityje 
visuomet publiką žavėdavo. 
Kuomet suvažiuos Chica- 
gos, New Yorko, Connecti- 
cuto ir Massachusettso dai
nininkai, tai jau visas Wor- 
cesteris skambės dainomis.

•_

Kaip visur, taip ir pas 
mus Lietuvos “vaduotojai” 
buvo surengę savo kermo
šių vasario 16. Išėjo mizer- 
nai. Nors buvo būbnyta, 
kad 42 draugijos rengiasi 
dalyvauti. Buvo manyta, 
kad publika netilps salėje, 
nes vien dipukai, jei visi 
būtų atėję, būtų netilpę sa
lėje, o kur dar kiti vietos 
lietuviai, kurių čia- yra apie 
18,000? Nei 42 draugijos, 
nei kunigų maldos nepa
traukė publikos. Kalbėto

jai buvo tie patys, kurie 'bu
vo pereitais metais, ir nie
ko gero nepasakė.

Mūsų mieste yra apie 32 
katalikų bažnyčios ir arti 
tiek kitų tikybų bažnyčių. 
Rodos, mūsų miestas turė
tų būti šventas, bet prasižen
gimų čia gal daugiau, negu 
kuriame kitame' tokio dy
džio mieste. Tuos prasižen- 
gimus atlieka daugiausia 
jaunuoliai, vos baigusieji 
“Sunday schooles.” Mūsų 
miesto policija niekaip ne
gali jų sutvarkyti. Kadan
gi žmonės lanko bažnyčias 
daugiausia sekmadienių ry
tais, tai ir prie bažnyčių 
policija turi daug darbo su 
m a 1 d i n inkais, kurie dau
giausia automašinomis va
žiuoja prie bažnyčių. Visi 
atvažiavusieji stengiasi pri
važiuoti kuo arčiau prie 
bažnyčios. Nors miesto 
įstatymas draudžia “double 
parkingą,” bet vis tiek įsta
tymas laužomas — mašinos 
statomos dviem ePėm. Po
licija pradėjo griežtai elg
tis su maldininkais — vie- 
n a sekmadieni išdavė net 
57 tikietus už “double par
kin ima.” u-

Kovo 20 d. Sūnų ir duk
terų draugija, kuri yra 
Olympia parko savininkė, 
rengia savo metinį banketą. 
Jo visi laukia, nes Drau
gija visuomet duoda dau
giau, negu tu pasimoki už 
įžangą. 

•
Mūsų pažangiosios spau

dos rėmėja M. Mickienė su
grįžo iš ligoninės ir gydosi 
namie.

Povilas Jelskis jau beveik 
du mėnesiai yra ligoninėje 
po mažos operacijos.

Linkime jiems greitai pa
sveikti ir būti su mumis.

Jaskevičius

Stoughton, Mass.
Kovo 5 dieną savo na

muose mirė Povilas Juko
ms (Yukon). Buvo apsi
švietęs lietuvis, senas “Lais
vės” skaitytojas ir šio mies
to gyventojas. Priklausė 
prie United Lithuanian So
ciety klubo.

Jo žmona prieš kelerius 
metus mirė. Liūdesyje pa
liko dvi dukteris Vincę ir 
jos vyrą Jos. Creeden, gyve
nančius Stoughtone, ir Ber- 
thą su vyru Philip Murphy, 
gyvenančius Bridgewatery- 
je, du anūkus ir kitų gimi
nių. Palaidotas Holy Se
pulchre kapinėse.

Pasikalbėjau su vietiniais 
veikėjais apie K. Petrikie- 
nės prakalbų maršrutą. Jie 
sakė, kad balandžio 25 d. 
jai prakalbų nerengs, tai tą 
dieną prakalbos galės įvyk
ti Montelloje.

G. Shimaitis

Brockton, Mass.
Draugiškas parengimas 

su užkandžiais įvyks sek
madienį, kovo 14 dieną, Lie
tuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Pradžia 3 valan
dą popiet. Rengėjai kvie
čia atsilankyti vietinius ir 
iš toliau.

Šv. Roko pašalpinė drau
gija minės savo 70-ąsias 
metines. Ta proga rengia 
balių, kuris įvyks gegužės 
16 dieną Lietuvių Tautiško 
Namo salėje. Nariams įėji
mas veltui.

Geo. Shimaitis

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstija imsis darbo 
taisyti automobilių vieške
lius.'

Mahanoy City, Pa. TIESOS MAGNETAS
Ilgametė Mahanojaus gy

ventoja Konstancija Lapins
kienė sulaukė sūnaus Ed- 
wardo Lapinsko, kuris prieš 
kelerius metus buvo išva
žiavęs darbo ieškoti. At
važiavo iš Glencoe, Ill. Ma
mytė džiaugiasi. Sūnus yra 
vedęs. Mahanojuje svečia
vosi pas giminesį draugus ir 
pažįstamus apie keturias 
savaites.

Edwardas pirmiausia nu
važiavo į Miami, Fla., ir ten 
išgyveno 15 metų, prigulėjo 
prie lietuviškų organizaci
jų, dainavo lietuvių chore, 
turėjo daug draugų ir drau
gių, su visais puikiai sugy
veno. Vėliau persikėlė į 
Chicagą. Chicagoje gyven
damas taipgi dirbo su pa
žangiais lietuviais.

Cicilija Matlevičienė jau 
sugžrįžo iš ligoninės, jau
čiasi puikiai. Jau dirbinėja 
po stubą, yra linksma, kad 
nereikėjo būti ligoninėje il
gai. Taipgi visi jos gimi
nės, draugai ir draugės jau
čiasi linksmi, kad ir vėl ga
lėsime susieiti, kaip anks
čiau. Geros kloties Matu
levičiams ir jų šeimai!

St. K—kas

Pittsburgh, Pa.
Kovo 27-ta svarbi mums 

diena
Pittsburgh o ir apielinkės 

pažangiems lietuviams bus 
proga girdėti tik sugrįžusią 
iš Lietuvos veiklią mūsų 

į ALDLD pirmininkę draugę 
K. Petrikienę. Apie mūsų 
sesučių ir brolių gyvenimą 
Lietuvoj, apie praeito karo 
jų vargus ir nuoskaudas, 
apie dabartinę Lietuvos pa
žangą, industriją, jaunimo 
mokslinimą ir senimo gyve
nimą yra svarbu žinoti. 
Draugė Petrikienė, kuri bu- 

įvojo Lietuvoj porą mėnesių 
ir plačiai susipažino su te- 
naitiniu gyvenimu, galės 
mums papasakoti.

Tuo pačiu kartu mes pri
siminsim ir ALDLD gyva
vimo jubiliejų. Apie tą kal
bėtoja daug aiškins.

Prisiminimui ALDLD 50 
metų gyvavimo, mūsų 87-ta 
kuopa rengia banketą. 
Banketas įvyks tuo pačiu 
kartu — kovo 27 d., šešta
dienyje, L.D.S. 160 kuopos 
name, 1317 Reedsdale Str., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Prasidės 4 valandą.
Dalyvaukime bankete ir 

prakalbose, išgirskime gerą 
kalbėtoją, prisiminkim, kad 
mums suvykus iš Lietuvos 
be kultūrinio prasilavi- 
nimo, be apšvietos, ALDLD 
sulošė labai svarbią rolę 
per 50 metų leisdama įvai
raus turinio knygas ir bro
šiūras, steigdama savo kuo
pas po visą plačią Ameriką.

ALDLD kuopos su pagal
ba Centro rengė prakalbas, 
įvairius perstatymus, pa
skaitas ir kitokį kultūrinį 
darbą atliko. Pittsburgho 
apielinkėj gyvavo ALDLD 
kuopos. Visas pažangesnis 
veikimas, kaip kitur, taip 
ir pas mus ėjo per šią 
draugiją. Senstant, kitiems 

i jau mirus ar išvažiavus ki
tur, sumažėjo ir drauigjos 
veikimas, bet mes sueikime 
visi, atsiveskim ir savo 
draugų, paspauskime vieni 
kitiems dešinę ir prisimin
kim praeitį. Neužmirškime 
kovo ^27-tos dienos. Visi bū
kime kaip 4 vai. svetainė
je.

J. Miliauskas

Roma.—Sulaukęs 85 metų 
amžiaus mirė kardinolas 
Micara.

Atsiminimai
Pažangesnioji knyga, lyg 

saulė, nudžiugi n d a vo. Iš 
pradžių apie tokią knygą 
išreikšdavau savo nuomonę 
jų autoriams. Prisimenu, 
dar 1930 m. Venclovai apra
šiau savo nuoširdžius jaus
mus apie jo “Beržai vėtro
je,” jo knygelę apie Vienuo
lį. Taip pat jam išreikšda
vau savo nuomonę ir apie 
kiekvieną “Trečio Fronto 
numerį. Pagaliau sugalvo
jau ir viešai prabilti apie 
rašytojų kūrybą. Štai 1930 
m. pabaigoje perskaičiau 
pažangaus literato S. Kep- 
nio apsakymus. Viename jų, 
jis pavaizdavo antifašistą, 
nuteistą mirti. Kad tas kū
rinys prasmuktų pro cenzū
rą, savo personažo pavardę 
padarė nelietuvišką. Apie 
autoriaus knygą parašiau 
recenziją. Ją atspausdino 
laikraštis “Socialdemokra
tas.” Prabilau ir apie Ja- 
kubėno eilėraščių rinkinį 
“Tegyvuoja gyvas gyveni
mas”. Patiko, kad poetas 
apdainavo kalinio likimą. 
Kai kuriuos mano sakinius 
cenzoriai, lyg peles, sugrau
žė.

Atkėlė iš Zarasų į aukš
tesniąją komercijos mokyk
lą naują lietuvių kalbos mo
kytoją A. Šatą. Pajutau: 
jis simpatizuoja kairiųjų 
pažiūrų moksleiviams. Ta
tai mane padrąsino. Rašo
muose darbuose pradėjau 
reikšti meilę liaudžiai, ko
vai. Iš pradžių mokytojas 
gyrė mano tokį toną. Bet po 
pusmečio jis mane įspėjo 
per moksleivį:

—Šatas patarė daugiau 
rašomuose darbuose atvi
riau minčių nereikšti. Gali 
už tai jį išmesti iš mokyk
los.

Vis gi tuomet tuose mano 
straipsniuose minčių upė 
dar tekėjo ramiai: negrio
vė slenksčių, tik vieną kitą 
dumblą nuplaudavo. Tik vė
liau ji pasidarė sraunesnė. 
Mat, jau rašiau, veikiamas 
pogrindžio, veikiamas Ilji- 
čiaus. Todėl 1932 m. ilges
nėje recenzijoje apie “Tre
čiojo fronto” penktąjį nu
merį jau prabilau kovingiau. 
Prisimenu, su didele simpa
tija išnagrinėjau Salomėjos 
Nėries tris eilėraščius. Cita
vau Venclovos posmą, skir
tą proletarui. Entuziastin
gai sveikinau P. Cvirkos 
personažą, dainuojantį savo 
klasės himną. Pasidžiaugiau 
kritikos straipsniais, ku
riuose teigiamai vertinami 
Tarybų Sąjungos rašytojai 
ir 1.1. Na, ir išreiškiau pro
testą: kam fašistai šį žur
nalą palaidojo, palaidojo ta
da, kada trečiafrontininkai 
pasiryžo savo kūryba dar 
labiau suartėti su liaudimi.

Šį savo dalyką pasiunčiau 
į Amerika — “Laisvėn”. 
Bet jis, matyt, pateko į Mė
nulį, nes Zarasuose mano 
laiškai jau buvo “įskaitoje”. 
Rinkdamas medžiagą “Tre
čio fronto” penktam nume
riui, A. Venclova iš Kauno 
man prisiuntė anketą. Atsa
kiau. Redaktorius atspaus
dino. Teigiau: “Kovojant su 
reakcija reikia būti kietes- 
niam už plieną”. “Trečio 
Fronto” pagrindas: visuo
meniškumas, proletarišku- 
mas, progresyviškumas. Vi
sa tai didina jo kuriamos li
teratūros reikšmę”. Tiesa, 
tuomet perskaičiau vieną 
kitą straipsnį, parašytą sek
tantiškai : buvo neigiamas 
pažangiųjų rašytojų kūri
nių teigiamas poveikis dar
bo žmogui. Su tuo nesuti
kau. Nes apie rašytojus ra
šiau ne tik remdamasis jų 
raštais, bet ir gerai juos 

pažinodamas ir asmeniškai. 
Iš pokalbių labai puikiai ži
nojau, kad A. Venclova, P. 
Cvirka, V. Montvila, K. 
Korsakas parašytų žymiai 
griežčiau, jeigu jų minčių 
sparnų nekapotų fašistinės 
cenzūros peilis.

Kartą “Trečią Frontą” 
išplatinau mokykloje. In
spektorius J. Valiukonis pa
sakė :

—Nesėk -svetimos sėklos!
—Juk cenzūros leista.
—Vis tiek negalima!
Džiaugiausi, kad šis žur

nalas su kiekvienu numeriu 
kairėjo. Savo laiškuose 
Venclovai atvirai reiškiau 
nepasitenkinimą fašizmu ir 
simpatijas pažangiesi ems ‘ 
rašytojams. Kartą jam taip 
parašiau: “Socialdemokra
tai prieš Marksą. Eserai 
prieš marksizmą. Todėl ei
nu esu tais, kurie pripažįsta 
kovą”. “Trečias Frontas vis 
drąsiau prabildavo prieš 
fašizmą. Objektyviai para
šydavo ir apie Tarybų Są
jungą.

Su kuo? Netrukus išsi
sprendė: susirišai! su po
grindžiu. Rodos, lyg arui, 
sparnai išaugo. Rodos, kil
siu, plasnosiu į nevaržomas 
erdves, į saulę. Deja, įmetė 
į narvą. O kaip čia gyveno 
žmogus, spaudai buvo už
drausta užsiminti. Bet vis 
gi Guzevičius, iš jo ištrū
kęs, pralaužė ledus — 1938 
m. atspausdino apysaką 
apie Kauno politinių kalinių 
gyvenimą. Tiesa, cenzūra 
kūrinio medalį smarkiai ap
genėjo, bet užtat skaityto
jas apysaka dar labiau buvo 
sužavėtas.

Belaisviai gyrė ir O. Brei- 
vės apybraižą, su meile pa
vaizdavusią kalinių likimą.;

—Tai Jurginio. Jis nese
niai išėjo į laisvę,— išgir
dau tame narve. Nūdien jis 
—kelių puikių istorinių vei
kalų autorius, mokslų dak
taras.

Dar tęsėsi karas, o J. Jur
ginis jau spausdino įdomius 
reportažius apie P. Ziberto 
— Lietuvos Tomo Munio, 
advokato A. Bulotos, V. 
Knyvos, buvusio kunigo, vė
liau deputato L. Adomaus- 
ko didvyrišką mirtį. J. Jur
ginis Zibertą, Adomauską, 
gerai pažinojo. Kartu kalė
jo Šiauliuose. Jurginiui oku
pacija — ne knyga. Fašistų 
siautėjimą jis matė savo 
akimis. Visa tai jis ir at
skleidė. Jurginis domisi ir 
grožine literatūra. Jis gan 
originaliai ir nuoširdžiai at
siliepė apie Guzevičiaus 
“Sąmokslą”. Pasirodo, J. 
Jurginis kadaise rašė ir ap
sakymus. Jo meilę litera
tams ir saitus su literatūra 
liudija ir šis jo laiškas, ra
šytas man: “Tamstos pri
siminimus... apie įvykius ir 
asmenis aš skaitau su įdo
mumu. Manau, kad kada 
nors iš jų išeis knyga...

Dabar dėl klausimo apie 
“Brolio” slapyvardžius. 
Kažką aš esu parašęs tokiu 
slapyvardžiu “Balse”. Ar 
tik ne savo pirmuosius ban
dymus beletristikoje. Jeigu 
juo pasirašiau, tai pasirašiau 
po apsakymėliu “Pietūs”, 
kuriame buožienė tvojo 
kakton šaukštu piemeniui, 
kam jis išdrįsęs liesti sidab
rinį šaukštą. Regis, kad ir 
kitą apsakymėlį taip pasi
rašiau. Guzevičius žinojo, 
kad tai mano rašinėliai: jis 
buvo klasės ir kuopelės 
draugas. Tuomet jis dirbo 
“Balso” redakcijoje, o aš 
1929 m. rudenį patekau į 
kalėjimą^.. Patekęs į kalėji
mą... mažai begalėjau bend-
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Male

TOOL & DIE MAKERS
GRINDERS

Precision surface grinders wanted. 
Must be able to grind radii, 

contours and grooves.

Also—

TOOL & DIE MAKERS

Good tool and die makers needed 
at once. Experience in Lamination 
dies preferred. Excellent hourly rate, 
overtime. Fringes include retirement 
plan, medical & hospitalization plan, 
life insurance, paid vacation & many 
others.

Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-25)

AUTOMATIC SREW MACHINE 
SET UP MAN 

1st class.
BROWNE & SHARP 

From 4 P. M. to 1 A.M. Call 
TU. 4-4343

(20-23)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER

Cook, fond of children. 11 years, 
3 years, IV2 years. Good working 

conditions. 5% days.
Sleep in. $50. TR. 8-7271.

(19-22)

Nyksta katalikų 
religija Kuboje

Havana. — Amerikietis 
korespondentas Al Burt ra
šo, kad Kuboje smarkiai 
nyksta katalikų religija. 
Kubos universitete jis 
gavo informacijų. Jam 
pareiškė, kad bažnyčia 
yra legališka, bet žmonių į 
bažnyčias vis mažiau tebei
na.

Pirm revoliucijos Kubo
je buvo 200 parapijų su 700 
kunigų. Tik vienas penkta-s 
dalis kunigų buvo kubiečiai, 
o kiti — atvykę iš Ispani
jos ir iš kitur. Dabar jau 
beliko tik apie 250 kunigų 
ir 100 niokosi.

Pirm revoliucijos buvo 
skaičiuojama 85% Kubos 
gyventojų 'katalikais, bet 
religiją praktikavo tik apie 
10%.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Clcvelando Meno Choro pamokos 
įvyks ketvirtadienį. 18 d. kovo, 6:30 
vai. vakare, LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave.

Prašau visus dainininkus ateit 
į šias pamokas, turime pereit kelias 
dainas ir prisirengt prie parengimo, 
kuris įvyks kovo 21 d., ir turėsime 
labai gerą kalbėtoją K. Petrikienę, 
kuri tik ką sugrįžus iš Lietuvos.

(20-21) Sekr. S. Kuzmickas.

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos moterų komisija kviečia visus 
į šaunius' pietus sekmadienį, kovo 
(March) 14 d., 1-mą valanda, sve
tainėje 29 Endicott St. Rengėjos 

(20-21)

radarbiauti nei e g a 1 i o j e 
spaudoje...”

Taigi kalinimas ir okupa
cija sutrukdė Jurginiui 
greičiau tapti rimtu moks
lininku. Jis ant šio kalno už
kopė po karo.

Mano kartai teko rinkti 
smiltelę po smiltelės, kad 
pastačius žėrintį tiesos 
bokštą. Ir kol gyvas, būsiu 
dėkingas tiems, kurie žiau
riu laikotarpiu ir mane pa
skatino statyti tą bokštą.

A. Liepsnoms 
1965-1-24, Kaunas



Dėl mano memuarų
Gavau keletą atsiliepimų • štą.. Uvainiai rubežiuojasi 

apie mano memuarus. su mano gimtiniais Beržuo-
W. J. Dūda iš Woodbury, niais, todėl aš pažinau vi-

Conn., rašo: sus Uvainių kaimo gyven-
“Skaitau tavo praeities, tojus. Bet kadangi jūs

' J . > • > i c j-' ■ » I ') 1 ,

Prezidentas Johnsonas apie 
tautinės sveikatos programą

atsiminimus. Man labai 
įdoomūs. Aš irgi rengiausi 
rašyt taip pat nuo pradžios 
mano gyvenimo. Bet tavo 
atsiminimai turi daug pa
našumo su mano atsimini
mais, tai gal nebus kitiems 
žingeidi! skaityti. Tu ir aš 
esame vienmečiai, tik aš 
turbūt turėjau biskį dau
giau vargo. Mano tėvas 
mirė einant aštuntus me
tus, ir tą pavasarį pradė
jau ganyt gyvulius. Mes 
taipgi turėjome pusę vala
ko žemės. Aš pradėjau ga- 
spadoriauti 12 metų. Mūs 
šeima susidėjo iš keturių: 
motina, dvi seserys ir aš 
vyriausias.

“Aš labai gerai žinau 
JJvainių kaimą. Mums buvo 
sunku finansiniai verstis, 
tai aš veždavau iš Pandėlio 
blankas į Panemunėlio sto
tį, kad užidrbt kelias de
šimt kapeikų. Kiti su ge
rais arkliais gaudavo už ve
žimą po rublį, mano prastas 
arklys tegalėdavo nuvešti 
už 75 kapeikas. Mokyklą 
man teko lankyti tik 4 sa
vaites rusiškai mokytis, o 
lietuviškai motina verpda
ma mokė iš savo maldakny
gės.

“Linkiu jums laimingos 
kelionės į Lietuvą ir laimin
gai sugrįžti.”

Ada Suplevičienė iš Mon
treal, Kanados, man rašo:

“Kai paskaičiau jūsų pra
eities atsiminimus, tiesiog 
nustebau, kad jūsų gimtinis 
kaimas Uvainiai, kurie man 
primena mano gimtinį kra-

“Be sveikatos nėra laimės. 
Dėmesys, nukreiptas į svei
katą, todėl jis turėtų užimti 
vietą kiekvieno kito objek
to.”

Šiais žodžiaih, parašytais 
Tomo Jeffersono 1787 m., 
prezidentas Johnsonas pra
dėjo savo neseniai patiektą 
Kongresui raštą, nurodyda
mas programą Amerikos 
žmonių, sveikatos ir medici
niško saugumo pagerinimui. 
Jeigu Kongresas priims 
prezidento rekomenduoja
ma letris^ciją (o priėmimo 
galimybės yra skai t o m o s 
geromis). programa bus 
viena iš sveikatos legislaci- 
jos plačiausių šio krašto is
torijoje.

Prezidentas Johnsonas pa
sakė, kad šis šimtmetis ma
tė medicinos žinių praturti
nimo ir sugebėjimo revoliu
ciją. Kūdikis, gimęs šian
dien Amerikoie, turi 50% 
daugiau galimybės ilgiau iš
gyventi. negu kūdikis, gi
męs 1900 m. Raupai, mala- 
riia. Geltonasis karštis ir 
šiltinė vra nugalėti. Kūdi
kiu mirtis mažėjo „kas du 
dešimtmečiai 50%. Vaikų 
paralyžius, atėmęs 3,154 gy
vybes, 1952 m., atėmė tik 
penkias gyvybes 19 64 m. 
Per trumną pereitų dviejų 
dešimtmečių laikotarpi mir
čių skaičius nuo influenzos 
sumažėjo 88%, nuo tuber
kuliozės — 87%, nuo reu
matinio karščio—90%.

Nežiūrint visko, kas buvo 
pasiekta, prezidentas nuro
dė, beveik 15 milijonų ame
rikiečių kenčia nuo širdies 
ligų, 12 milijonų—nuo art- 
ričio ir reumatinių ligų, 10 
milijonų — nuo neuralginių 
sutrikimų, 48 milijonai da

anksčiau išsikėlėte iš Uvai- 
j nių, tai neteko jūsų pažin- 
| ti.”

Petras Smalstis iš Lu
dington, Mich., rašo:

“Skaitau tavo atsimini
mus, tai kartu prisimenu ir 
savo tėviškę ir 1905 m. re
voliucinį veikimą. Man la
bai patinka jūsų atsimini
mai.”

Alex ir Conni Mugianiai 
iš Oakland, Calif., rašo:

“Sveikiname jus už taip 
puikiai parašytus atsimini
mus. Pratęskite ilgiau. Ne 
pro šalį būtų išleisti juos 
brošiūros formoje, nes 
“Laisvė” nepasiekia daug 
lietuviu. Jei bus leista bro
šiūra, tai reikėtų dapildyti 
atsiminimus, daugiau para
šyti apie unijas ir jų veiki
mą”.

žodžiu taipgi gavau daug 
maloniu išsireiškimu ir nau
dingų patarimų iš daugelio 
draugų-ių. Jeigu tektų ra
šyti ateityje daugiau atsi
minimų, tai galėčiau dau
gelio patarimais pasinaudo
ti.

Man pažįstamus asmenis 
kiek plačiau apibūdinti van
giau, nes nenorėjau savo 
memuarų pailginti, kad jie 
per daug vietos “Laisvėje” 
neužimtu.

. iBuvo ne lengva memua-j 
rus parašyti vien tik iš to, 
kiek galėjau atsiminti, ka
dangi mano pergyvenimų 
Chicagoje užrašai, man iš
sikėlus į Pittsburghą gy
venti, netikėtai dingo.

J. Gasiūnas

bar gyvenančių pasidarys 
vėžio aukomis, kad širdies 
liga ir apopleksija kasmet 
atima daugiau negu pusę 
gyvybių.

“Mums pirmiausia turi 
rūpėti,” prezidentas pasa
kė, “užtikrinimas, kad me
diciniško mokslo pažanga 
nieko nepalieka už .savęs. 
Mes galime (ir turime) siek
ti dabar užtikrinti geriau
sios sveikatos prie žiūros 
prieinamumą visiems ame
rikiečiams, n e ž i ū rint am
žiaus, geografinio ar ekono
minio statuso.”

Siūlydamas įvairias ir to- 
H siekiančias specifines ga
limybes, prezidentas davė 
pirmenumą ligoninių drau
dimo programai seno am
žiaus asmenims, finansuotai 
socialinės apsaugos. Bend
rai žinoma vardu “Medi
care.” tokia programa su
teiktų draudimą ligoninės 
ir poligoninės priežiūros iš
laidoms visiems asmenims 
virš 65 metu amžiaus, ku
rie neturi socialinės apsau
gos ir neturi galimybės mo
kėti. “Tuo būdu,” jis pa
sakė, “katastrofinių ligoni
nių sąskaitų spektras bus 
nuimtas nuo mūsų senųjų 
piliečių pečių.

Prezidentas taip pat pa
siūlė įvesti regijoninius me
dicinos “kompleksus.” To
kie centrai, susidarą iš me
dicinos mokyklų, mokinan
čių ligoninių ir gydymo 
centrų, sujungti su bend
ruomenės diagnostiškomįs 
ir gydomosiomis galimybė
mis, būtų nauja organizaci
jos rūšis, paskirta padaryti 
prieinamais paprastiems pi
liečiams vėliausią speciali- 

izuotą žinojimą ir techniką, 

' kovojant su širdies ligomis, 
vėžiu, apopleksija ir kito
mis didžiosiomis ligomis.

Į kitas prezidento John- 
sono pasiūlytas priemones 
įeina geresnės sveikatos 
vaikams ir jaunimui, page
rintos bendruomenės proto 
ligų tarnybos, daugiau re- 
habilitacinių galimybių 
sveikatos nustojusiems, pa
didėjusių sveikatos tyrimų, 
didesnio skaičiaus kvalifi
kuotų gydytojų, dentistų, 
slaugių, geresnės publikos 
protekcijos prieš galimus 
maisto, vaistų ir kosmeti
kos industrijų išnaudoji
mus. Medicinos mokyklos 
ir mokslinių tyrimų cent
rams turėtų būti suteiktos 
galimybės pagerinti esan
čias galimybes ir duoti dau
giau darbuotojų. Gabiems 
jaunuoliams, neturint i e m s 
šaltinių finansuoti šioms 
studijoms ir pasiruošimui, 
bus duotos stipendijos.

American Council

Skaitytojų balsai
ARGI TAI BŪTŲ TIESA?

Šių metų “Laisvės” Nr. 
16, vasario 26 d., J. Judžen- 
tas rašo apie “Muzikantą,” 
kad būk Yale kolegija at
sisakė jam išduoti diplomą 
dėl to, kad jojo tėveliai bu
vo proletarai ir kad jis pats 
(“Muzikantas”) nespėjo 
įsigyti jokių turtų.

Aš nenoriu ir negaliu ti
kėti, kad tik dėl to jam ne
davė diplomo. Kokia nors 
kita priežastis turėjo būti. 
Negana žinių turėjo kokia
me nors kurse.

Mes nebuvome ir nesame 
turtuoliai, bet išleidome du 
sūnus į mokslą. Antrą sū
nų išleidau jau našlė bū
dama.

Jeigu vaikas yra gabus, Į 
tai kolegija rūpinasi jam 
duoti pagalbą ir darbą. Su 
mano pirmutiniu sūnumi 
taip darė. Mat, yra žmo
nių, kurie pasako, kad jie 
duos paskolą vaikui, jeigu 
jis yra gabus ir nori eiti į 
kolegiją. O vaikas, kolegija 
baigęs, galės po truputį 
jiems skolą atmokėti. Ko
legija davė jam “part time” 
darbą.

Antras sūnus ėjo į Car
negie technologijos mokyk
lą Pittsburghe. Dirbdamas 
dalį laiko per atostogas ir 
su tėvų pagalba baigė mo
kyklą ir gavo diplomą. Tai 
įvyko prieš 9 metus, bet jis 
dar ir dabar tris vakarus 
per savaitę lanko mokyklą, 
siekia aukštesnio mokslo ir 
kasdien dirba.

Iš kitos pusės, aš galiu 
įrodyti, kad turtuolių vaikai 
nevisuomet gauna diplo
mus.

Anna Kazilionis
Redakcijos pastaba.- At

leiskite, kad jūsų straipsnį 
gerokai sutrumpinome. Pa
vyzdžiai apie anūkus nieko 
nebeprideda.

RASISTAI SUMUŠĖ 
ARTISTĘ

New Yorkas. 1— Du jau
ni rasistai skaudžiai sumu
šė artistę Tammy Grimes, 
šaukdami “negrų mylimo
ji.” Mat, ji dalyvavo vei
kalo vaidinime, kuriame da
lyvavo ir negras.

Aišku, kad užpuolimas 
buvo rasizmo sumetimais, 
nes artistė su savimi pini
ginėje turėjo daugiau kaip 
$200, kurių jie nelietė.

Ankara. — Turkija pra
šys Tarybų Sąjungą pasko
los irigacijos reikalams. 
Turkijos žemdirbystė labai 
atsilikusi.

Galvokime ir ruoškimės I *
Vietinės ALDLD apskri

ties ruošiamas koncertas 
organizacijos 50-mečiui pa
minėti žada būti labai kil
nus, įspūdingas. Be to jis 
skiriamas didžiam tikslui.

Svečių menininkų turėsi
me ir iš Connecticut vals
tijos : Hartfordo Laisvės 
choras dainuos. Choristai 
jau organizuoja autobusą, 
kuriuo žada atpyškėti 
į Brooklyną. Girdėjau, kad 
Choras turi paruošęs spe
cialiu dainų šiam sambū
riui.

Su choristais žada atvyk
ti ir nechoristų. Hartfor- 
diečiai, kaip žinia, veiklūs 
ir supratlyvi žmonės: kai 
jie ką daro, tai padaro 
akuratnai!

Dainuos ir mūsų Aido 
choras. Aidiečiai taip pat 
turi naujų dainų ir čia mes i 
jas išgirsime.

Parengime pasakys neil
gas kalbas A. Bimba ir R. i 
Mizara.

Kada gi tas puikusis ir 
svar b u sis parengimas 
įvyks ?

Sekmadienį, kovo 28 d.
Kur?
Schwaben salėje, B rook- 

lyne.
Ruoškimės šiame garbin

game sambūryje dalyvauti. 
Pirkime tikietus iš anksto 
—kaina tik $1.25.

ALDLD nariai, veikėjai, 
Moterų klubo narės — pla
tinkite tikietus, raginkite 
žmones dalyvauti garbingos 
organizacijos garbin game 
parengime.

ALDLD 1 kp. narys

Motery klubo mitingas
Visos klubietės dalyvauki

me mitinge, kuris įvyks tre-, 
čiadienį, k6V6 17 d., 7:30 
vai. vakare, { “Laisvės” na- ’ 
me.

Bus sugrįžusios iš saulė
tos Floridos net keturios 
mūsų narės: sekretorė Bro
nė Keršulienė, jos sesutė 
Viktorija Millerienė, Mary
tė Kalvaitienė ir Ona Čer- 
nevičienė. Būdamos Flori
doje, jos sugalvojo suruoš
ti klubietėms vaišes. Na, 
taigi, taip ir bus šį trečia
dienį. Žinoma, jos taipgi! 
mums praneš daug žinių 
apie savo vizitą, poilsį ir 
apie dragus Floridoj.

Valdyba

Tai bus gegužės 23 d.
Niujorko pažangiosios 

spaudos redaktoriai nutarė 
pagerbti savo bendradarbį, 
žurnalistą ir įžymųjį visuo
menininką Jack Stachellį jo 
65-ųjų gimimo metinių pro
ga.

Pobūvis įvyks sekmadienį, 
gegužės 23 d., Woodstock 
hotelio didžiojoje salėje 
Manhattane.

Pažangiosios organizaci
jos prašomos tą> dieną nie
ko nerengti, kad nariai ga
lėtų dalyvauti minėtame pa
rengime.

Bet apie šią pramogą 
smulkiau bus parašyta vė
liau.

SUGAVO VAGIUS
New Yorkas. — Slaptas 

policininkas C. Bogan įvilio
jo į spąstus tris vagius. Jis 
sutiko nupirkti nuo jų už 
$88,900 vogtus daiktus, ku
rie pereitais metais buvo 
pavogti iš Empire Sporting 
Goods Co.

Kada daiktus pristatė, tai 
policija suėmė N. Sacksiną. 
W. Green be rgą ir A. Bi- 
shanskį.

Airio Choro Veikla
Vis dažniau mūsų chore 

įsigyvendina vaišių papro
tys. Po pamokų, žiūrėk, jau 
matosi ant stalo butelis stip
riosios ir užkandžių.

Pora savaičių atgal, mūsų 
aidiečiai Vera ir Valys Ban
kai sumanė pavaišinti cho
ristus. Pamokoms pasibai
gus, jiedu nešiojo visiems 
gėlimus ir užkandžius, o 
mes sudainavome jiems “Il
giausių metų.”

Vera yra ilgametė Aido 
choro narė, o Valys irgi jau 
kelinti metai dainuoja su 
bosais. Aidiečiai dėkoja 
draugams Bankams už vai
šes ir linki jiems geriausių 
sėkmių ateityje. •

•
Ateinančio šeštadienio va

karą, kovo 20 d., Aido cho
ras pakviestas dainuoti lat
vių metiniame koncerte, ku
ris įvyks Estonian Hall, 
Lexington Ave. ir 125th St. 
New Yorke.

Aidiečiai ten kiekviene- 
riais metais labai gražiai 
priimami ir vaišinami; visi 
jaučiasi kaip viena didelė 
šeima nuo Baltijos krantų. 
Būtų gražu, kad susidarytų 
grupė lietuvių nuvažiuoti 
pas juos. Po koncerto bus 
užkandžių ir šokiai.

•
Ateinantis pavasarinis Ai

do choro parengimas bus 
įvairus. Programa susidės 
iš trijų dalių. Bus pasta
tytos scenoje dvi ištraukos 
iš dviejų atskirų veikalų ir, 
greta to, bus dar ir koncer
tinė dalis. Artistai jau iš
rinkti, solistai jau mokosi, 
ir visas choras stropiai ren
giasi prie mūsų pavasarinės 
iškilmės.

Pastarosiose pamokose ir 
vėl turėjome vaišes Susė
dus prįę stalo sužinojome, 
kad vienas iš naujesnių ai- 
diečių, 'kuris dainoj a bosų 
tarpe, šugalvojo pavaišinti 
choristus. Prie nukloto val
giais ir gėrimais stalo, mes 
sudainavome jam “Links
mą gimtadienį” ir linkėjome 
jam laimės ir sveikatos, kad 
dar ilgai jis su mumis dai
nuotų Aido chore.

Aidiečiai šiltai įvertina 
draugo Prano vaišes ir už 
tai širdingai dėkoja. Kadan
gi Pranas nenorėjo triūsti 
virtuvėje, tai viską sutvar
kyti j am. pade j o draugė K. 
Čeikauskienė. Abiem Už tai 
širdingas dėkui!

•
Kaip žinome, būrys aidie- 

čių šią vasarą važiuos į Ta
rybų Lietuvą dalyvauti ten 
ruošiamoje Dainų šventėje. 
Jiems bus surengtos išleis
tuvės gegužės pabaigoje, 
bet apie tai bus parašyta 
vėliau.

H. F.

MOT. KLIMO ŽENTAS 
JOS. KRUPSKI VgL 

GRAIKIJOJE
Darbo reikalais siuntinė

jamas, populiariosios Motie
jaus Klimo dukters Emili
jos vyras Joseph Krupski, 
tik neseniai sugrįžsę iš 
Graikijos sostinės Athėnų, 
atviruku praneša, kad jis 
vėl Graikijoje, “working 
and anxious to get home.”

Krupskiio šeima su uošviu 
Motiejumi Klimu gyvena 
gražiai įsikūrę miestelye 
Ramsey, N. J. V.

Vientiane. — Liaudiečiai 
nušovė JAV malūnsparnį. 
Žuvo 5 karininkai, jų tarpe 
vienas JAV kapitonas.

Montgomery, Ala.-—Neg
rų vadas Dr. Martin Luthęr 
King sako, kad jeigu JAV 
federalinė avldžią nesuvaL 
dys rasistų, tai bus riaušių. 6 pu«!.-LaięvB (Liberty)- Antrad., kovo (March) 16, 1965

! Mieste pasidairius
Niujorką užgriuvo penki 

tūkstančiai vaikinu ir mer
ginų net iš 33 valstijų. Jie 
yra žurnalistikos mokiniai. 
Kada nors jie taps pilnais j 
žurnalistais. Jie čia suplau- • 
kė laikyti konferenciją, pa
sitarti, kaip geriau pasi
ruošti tai garbingai profe
sijai. Jie išklausysią apie 
200 paskaitų žurnaliz m o 
klausimais.

Įžymusis negrų judėjimo 
vadas ir unijų darbuotojas 
A. Philip Randolph pradėjo 
organizuoti specialų - insti-i 
tūtą, kurio tikslas bus ap- 
vienyti įvairias negrų gru
pes kovai už lygias teises. 
Instituto vedėju paskirtas 
Bayard Rus tin, taip pat la
bai veiklus kovotojas už ci
vilines laisves.

Šiemet New Yorko mies
to biudžetas naujoms staty
boms susidės iš $664,382,- 
319. Bus pastatyta keletas 
naujų mokyklų, visa eilė di
delių garažų automobiliams 
pastatyti ir tt.

Teismas patvarkė, kad 
kad miesto valdžia turi tei
sę priimti kapitalisto Hart
fordo dovaną ir pastatyti 
Central Parke valgykla. Tai 
bus pirmas “įlindimas” su 
bizniu į tą miesto širdyje 
parką. Valgykla bus įreng
ta parke prie pat 5th Avė.

Maioras Wagneris turi 
11 milijonų doleriu planą 
kovai su skurdu. Jis siūlo 
įsteigti 22 centrus, kurie 
padėtų jauniems žmonėms 
susirasti darbus, pasilavin-, 
ti amatų ir tt.

' Iš tos sumbs miestas įneš 
tik vieną ’ milijoną •’ dolerįų, 
o dešimt milijonų pridės fe
deralinė valdžia.

Jeigu kiltų spaustuvinin
kų streikas; tai būtų palies
ti sekami dienraščiai :

The'New York Times
The Daily News.
The New York Herald 

Tribune \
The New York Journal 

American
The New York World 

Teliegram and the Sun

'■ .................— ■ • --

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

*
Antras Lietuvių-Anglų Kalbų

Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

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

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

Laiškai
Gerb. “Laisvės” redakcija: 

Kreipiuosi į tamstų ( Re
dakciją su prašymu mįan 
padėti. Mano giminės gyve
na Filadelfijos mieste. Jau 
kiek metų atgal, kaip aš iš 
jų negaunu jokios žinios. 
Nurašiau kelis registruotus 
laiškus, jie sugrįžo. Ant vo
ko buvo parašyta, kad laiš
kas sugrįžo dėl netikslaus 
adreso. Adresas žinau, kad 
buvo tikslus, bet galėjo bū
ti, kad jie persikėlė j kitą 
vietą gyventi ir pasikeitė 
gyvenamos vietos adresas. 
Arba numirti galėjo adre
satas, kuriam buvo regis
truojamas laiškas. Jų adre
sas buvo toks: 4

Adolph F. Stankus 
grabo rius-undertakeft 
1023 Mt. Vernon st| 
Philadelphia, Pa.

Prašyčiau savo tautiečių 
man padėti sužinoti apie 
savo gimines ir jų dabarti
nį adresą. Arba nurodyti, 
kur kreiptis. Už visa tai sa
vo tautiečiams būsiu labai 
dėkingas. Sėkmės darbe! 
‘ Mano adresas:

Lithuania, USSR į 
Pasvalio rajonas 
Manikūnų paštas 
Namišių kaimas.

Audzijonis P.

Stockholmas. — Sulaukus 
75 metų amžiaus mirė Šve
dijos karalienė Louise, y

Gražus, remtinas 
lenkų bazaras

Ateinantį savaitgalį, ko
vo 19—21 dienomis, Man
hattane yra ruošiamas di
delis, gražus pažangių len
kų bazaras. Ten visko bus 
pilna labai nupigintam i s 
kainomis.- Pelnas eis laik
raščio “'Glos Ludowy” para
mai. Vieta: Polonia Club, 
189 Second Ave., šalia 12th 
StJ ' v •

Penktadienį bazaras pra
sidės 7 vai. vak., o šeštadie
nį ir sekmadienį—1 vai. 
Lietuviai širdingai kviečia
mi. • $ -

ihp.

The Long Island Daily 
Press.

The Long Island Star.




