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KRISLAI
Išsigandę tiesos
Mūsų pareiga
Kvailiausias kongresmanas
Karo tai atsitiko?
Včy studentijos balsas
Sįftiudos reikalais

— Rašo A. Bimba —

Pirmutinės paleisti šūvį į 
anglų kalba knygų apie Lietu
vą buvo menševikų “Naujie
nos.” Reiškia, kas nors to 
laikraščio kolektyve knygą 
perskaitė. Labai gerai. Tegu 
šviečiasi.

Dabar dar smarkiau knygą 
apšaudo C h i ca g o s kunigų 
“Draugas” (rugs. 4 d.). Už 
ją gauna “į kailį” Mizara ir 
Bimba.

Irgi gerai, kad kas nors ir 
šio laikraščio redakcijoje kny
gą “Lithuania: Past and Pres
ent” perskaitė.

Nieko negalima sakyti prieš 
tai, kad jie knygoje surado 
vieną kitą techninę bei korek- 
tf/tfos klaidą ir pabara.

4^et svarbu ir įdomu, kad 
mūsų “kolegos”, ypač iš kuni
gų laikraščio, beveik iki mirties 
yra išsigandę dėl knygos tu
rinio. Tik pasiklausykime: 
“Gaila, kad ją angliškai kal
bą žmonės skaitys ir patikės. 
...veiksniams reiktų susirū
pinti ir šiuo frontu. . . jau da
bar būtų vietoje brošiūra apie 
tokių leidinių pobūdį, tenden
ciją ir patikimumą.” ;

Ką tai visa parodo? Tai 
parodo, kad lietuvių tautos 
priešai bijo tiesos apie Lietu
vą. Antra, tai parodo, kaip 
svarbi yra šita neseniai Lite
ratūros Draugijos išleista 
knyga. Ji turėtų būti pla
čiausiai paskleista po visą A- 
meriką.

Iš visų mūsų šalies Kongre
se^ narių ponas F. Derwins- 
kįs turėtų gauti didelį bulvinį 
rffiedalį. Jo “specialybė” keik
ti, niekinti, šmeižti viską, kas 
nauja ir pažangu. Jeigu nebū
tų Tarybų Sąjungos ir komu
nistų, tai šitas vyras neturėtų 
temų savo kalboms Kongrese.

Rugsėjo 8 dieną “New York 
Timese” skaitome žinią iš Sai- 
gono: “Batalijono komandie- 
rius (Lieut. Col. L. N. Utter) 
panaudojo ašarines dujas išva
rymui iš urvų ir tunelių mote
rų, vaikų ir nužiūrimų Viet- 
kongo narių.”

Visas pasaulis nustebo. Tai 
reiškia, kad mūsų ten karei
viai ginkluoti dujomis. Tai 
reiškia, kad vėl tos dujos yra 
vartojamos net prieš civilinius 
žmones!

Wisconsino valstijos sostinė
je Madisone įvyko didžiulės 
Studentų Draugijos suvažiavi- 
tgas. Dalyvavo atstovai iš dau
giau kaip 300 Amerikos uni
versitetų ir kolegijų.

Suvažiavę jauni žmonės dau
giausia dėmesio atkreipė į A- 
merikos užsieninę politiką ir 
negrų kovas už lygias teises. 
Jie pasmerkė tą politiką ir rei
kalavo baigti Vietnamo karą. 
Jie dar kartą smarkiai pra
bilo už visiems lygias civilines 
teises.

Sugrįžę namo, ai*ku, studen
tai savo mokyklose darbuosis 
tų suvažiavimo rezoliucijų dva
sioje.

Tuos jaunuolius reikia nuo
širdžiai pasveikinti ir palinkė
ti jiems didžiausios sėkmės jų 
pastangose už taiką.

■ i —■■■ ,
Chicagos dienraščio “Vil

nies” metinis vajus jau eina 
nuo rugsėjo 1-os dienos. 
Watyt, vilniečiai yra gerai 
pasiruošę sėkmingam vajui. 
Gražu, kad jiems netrūksta 
tyžto ir energijos; Kur tik ga-

Tarybų Sąjunga ragina Indiją 
ir Pakistaną taikytis

Indija ir Pakistanas turi 
labai daug silpnybių

Maskva. — TASS paskel
bė Tarybų Sąjungos vy
riausybės pareiškimą Indi
jos ir Pakistano konflkto 
klausimu. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė išanalizavus iš 

I abiejų pusių pranešimus 
■ apie įvykusius mūšius, sa- 
! ko„ kad jeigu karas išsi
plėstų tarp Indijos ir Paki
stano, tai lygiai abidvi pu- 

' sės nukentėtų, o pasinaudo- 
I tų tik imperialistai ir nauji 
į kolonistai, kurie ir buvo su- 
i interesuoti, kad Indija ir 
i Pakistanas taikos keliu ne- 
• sureguliuotų sienų Kašmy- 
’re-

Tarybų Sąjunga ragi
na Pakistano prezidentą 
Ayub Khaną ir Indijos vy- 

i riausybę tuojau sulaikyti 
j mūšius, atitraukti abie j ų 
pusių m iii tarines jėgas už 
1949 metų laikinai nustaty
tos sienos ir pasitarimų ke-

Ragina biznierius 
eiti j P. Vietnamą

I

Washingtonas. — Kon
gresmanas Lester L. Wol
fe ir eilė kitų ragina Jung
tinių Valstijų biznierius, 
kad jie nesibijotų, bet drą
siai steigtų savo, biznio 
įmones Pietų Vietriabie.

Dabar JAV biznieriams, 
kurie ten steigia įmones, 
garantuoja 75% jų turto. 
Wolfe sakė, kad netrukus 
jos garantuos pilnai 100%.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos Pietų Vietnamą 
pavers į antrąją Puerto Ri
co savo teritoriją.

.108,000 JAV ARMIJOS .
VYRŲ VIETNAME

Saigonas. — Su rugsėjo 8 
diena Pietų Vietname jau 
buvo 108,000 Jungtinių 
Valstijų marininkų, pėsti
ninkų ir kitokių militarinių 
vyrų. Numatoma, kad ne
trukus bus 125,000.

Mexico City. t— Sudegė 
autobusas, žuvo 30 žmonių.

Įima, laisviečiai turėtų jiems 
pataikauti.

O spalio mėn. 1 d. prasi
dės mūsų “Laisvės” metinis 
vajus. Administraciją aprūpins 
visus vajininkus reikalinga va
jaus medžiaga. Bet reikia, 
kad vajuje dalyvautų kiekvie
nas laisvietis.

Gal gali gauti naują skaity
toją?

Gal gali “Laisvę” užrašyti 
savo giminėms Lietuvoje?

Gal turi dolerį kitą specia
liam penkių tūkstančių dole
rių fondui?

Administracija sako, kad 
jau yra gavusi gerą pluoštą 
sveikinimų į specialų “Lais
vės” numerį, kurį išleisime at- 
žymėjimui Lietuvių Literatūros 
Draugijos 50 metų sukakties. 
Bet jų reikia dar daugiau. Lai
ko nebedaug bepaliko. Speci
alus numeris išeis spalio 5 d. 
Bus padidintas 4 puslapiais. 
Tad sveikinimams vietos už
teks visiems. Tiktai prašome 
nepavėluoti;

liti sureguliuoti visus nesu
sipratimus.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė sako, kad jeigu išsi
plėstų karas tarp Indijos ir 
Pakistano, tai, turint min
tyje Jungtinių Valstijų in
tervenciją Vietname, galėtų 
užsiliepsnoti didelis karas 
Azijoje, kuris sudarytų tai
kai pavojų pasaulyje.

KINIJA KALTINA
INDIJĄ

Pekinas. — Už kara Ki
nija kaltina Indiją. Kinijos 
vyriausybė sako, kad Indija 
nenori taikos keliu suregu
liuoti sieną Kašmyre su 
Pakistanu ir Kinija.

■ Ji sako, kad indusai, nors 
prieš keleris metus ir gavo 
nuo Kinų smūgį, bet ir da
bar pereina sieną į Kiniją 
—sudaro pasienio inciden
tus.

A. MIKOJANAS APIE 
KOLONIALIZMĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos prez. Anastas I. Mi
kojanas, priimdamas Ang
lijos ambasados narį Sir 
Geoffrey Harrison įspėjo, 
kad Suvienytų Nacijų Or
ganizacija turėtų paskubėti 
likviduoti pasaulyje koloni
alizmą.

Mikojanas turėjo galvoje 
daugiau kaip 30 Anglijos 
kolonijų ir teritorijų, ku-> 
rias Anglija vis dar tebelai-. 
ko, neduoda nepriklauso
mybės.

PROTESTAS PRIEŠ 
DUJŲ VARTOJIMĄ

Hanojus. —Šiaurės Viet
namo vyriausybė pasiuntė 
Tarptautinei kontrolės ko
misijai protestą prieš Jung
tinių Valstijų vartojimą 
dujų Pietų Vietname.

TURKIJA GAVO JAV 
KARINĮ LAIVĄ

Philadelphia. — Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
perdavė Turkijai karo lai
vą (minų šlaviką) ‘“MSC- 
304”, kuris tuojau išplauks 
į Turkiją. Mat, JAV ir Tur
kija yra NATO militarinės 
Sąjungos narės.

________ , **

Naujas vokiečių 
greitas tankas

Bona. — Vakarų Vokie
tija pradėjo gaminti nau
jus “Leopard” tankus, po 
40 tonų, kurie gali važiuoti 
45 mylias per valandą, 
ginkluoti 105 milimetrų ka- 
nuole.

Sako, kad .tai moderniški 
karo įrankiai. Dabar 
Krauss-Maffei kompanija 
kasdien pagamins po tan
ką. Vakarų vokiečiai siekia 
greitai jų pasig a m i n t i 
1,500, todėl duos užsakymų 
ir kit o m s kompanijoms. 
Vieno Tanko pagaminimui 
išleidžia $160,000.

Taika Azijoje ir 
Kinijos rolė

Karačis. — Čionai, į Va-
karinį Pakistaną, atvyko U 
Thantas, Jungtinių Tautų 
Generalinis sekretorius. Jis 
siekia pravesti gyveniman 
Saugumo Tarybos nutari
mą: sulaikyti mūšius tarp 
Indijos ir Pakistano, o ne
susipratimus išrišti pasita
rimu keliu, J. Tautu vado- C f V
vybėje.

Kol kas, pradžia sunki. 
Pasienyje susirėmimai dar 
nedavė laimėjimų nei vie
nai, nei kitai pusei. Indija 
sako, kad jos jėgos veržiasi 
pirmyn, Pakistanas tą už
ginčija. Aišku, kad ir viena, 
ir kita pusė siekia laimėji
mų, kurie turėtų reikšmę ir 
pasitarimuose.

U Thantas sako, kad ka
ras tarp Indijos ir Pakista
no, dviejų Jungtinių Tautų 
nariu, ne tik žemina šios 
organizacijos vardą, bet ir 
sudaro didelio karo pavojų.

Kinija pasmerkė už karą 
Indiją. Iš Indijos eina pra
nešimai, būk Kinija ruošia- 
si ateiti Pakistanui į talką, prieš Jungtines Valstijas 
Indijos vyriausybė sako, ] ’’ '
kad ji prieš Kiniją laiko 12
divizijų, virš 200,000 armi
jos vyrų.

U Thantas sako, kad bu
simoji Jungtinių Tautų 
asamblėja, kuri New Yorke 
atsidarys rugsėjo 21 dieną, 
būtinai turėtų'priimti Kini-

TSRS laikraštis apie Jungt. 
Valstijų apsiginklavimą

Maskva. ■— Tarybų Są
jungos Gynybos organas 
“K r a s n a j a Zvėzdą” iš
spausdino generolo A. Po- 
dolskio straipsnį apie JAV 
apsiginklavimą.

Podolskis rašo, kad Pen
tagonas skaito, jog tolimo 
siekimo raketos su bran
duoliniais sproginiais yra 
svarbiausi ginklai, kurie 
turi sunaikinti ' “priešo” 
militarinės jėgas, industri
nius centrus ir paralyžiiuo- 
ti politinį atsispyrimą. To
dėl, jis rašo, Pentagonas sie
kia ne vien atominių ginklų 
turėti užsienyje prieš soci
alistines valstybes, bet ga
minti “laboratorijas” karui 
ir iš kosmoso erdvių.

Pentagonas greta raketi
nių ginklų didina ir strate
ginę aviaciją, tai yra, toli 
siekiančių bombonešių skai
čių. Jis daro išvadas, kad 
JAV militaristai karą Viet
name pavertė į išbandymą 
bombonešių ir kitų nebran
duolinių ginklų.

Generolas rašo, kad Pen
tagono nusistatymo rezul
tate neturi pasisekimo ir 
nusiginklavimo pasitarimai. 
Taipgi žymi, kad JAV ap
siginklavimas verčia gink
luotis ir socialistines vals
tybes, o pirmoje vietoje 
Tarybų Sąjungą.

ją. Tas daug pasitarnautų 
taikos reikalams.
Pekinas. —Kinija buvo su

rengusi banketą paminė j i- 
Imui Šiaurės Korėjos res- 
| publikos nacionalinės die- 
; nos. Bankete kalbėjo Kini- 
i jos premjeras Chou En-la- 
jus. Jis aštriai kritikavo 

i Indiją už karą prieš Pakis- 
i taną. Indijos ambasadorius 
J. S. Mehta ir militarinis 
atašė pulkininkas M. Kha- 
ru protestuodami išėjo iš 
banketo.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle sa
ko, kad karas tarp-Indijos 
ir Pakistano yra labai pa
vojingas įvyks. Bet jis dar 
tikisi, kad Jungtinėms Tau
toms pavyks jį sulaikyti.

Lahore. — Tūkstančiai 
Pakistano jaunuo 1 i ų de
monstravo su šūkiais: “Lai 
gyvuoja Pakistanas... Mir
tis indusams... Yankee go 

! hame”. Jie nutraukė JAV 
Vėliavą nuo konsulato na
mo ir sudegino.

Jaunuoliai pro tęs tavo

nes jos apginklavo Indiją.
Indijos vyriausybė sakė, 
kad ji JAV ginklų ir amu
nicijos nevartos prieš. Pa
kistaną, kad ji ginkluojasi 
tik prieš Kiniją, o dabar 
Indusai puola Pakistaną, 
su JAV karo lėktuvais ir 
tankais.

Podolskis labai apgailes
tauja, kad Jungtinės Tau
tos, kurios jau tiek daug 
kartų pasisakė už nusigink
lavimą, nesiima rimtų 
žingsnių nutarimams įgy
vendinti, taipgi suvaldyti 
agresijai pietryčių Azijoje.

POPIEŽIUS ATVYKS 
Į J. VALSTIJAS

Roma. — Popiežius Po
vilą s Vl-tasis atvyks į 
Jungtines Valstijas spalio 4 
dieną. Jis kalbės Jungtinių 
Tautų asamblėjoje apie tai
kos reikalus.

Matysis su prezidentu 
Johnsonu ir kitais valdinin
kais.

Washingtonas. — JAV 
federalinė vyriausybė įsa
kė ištirti kas nužudė negrą 
F. L. Thomasą, 16 metų 
amžiaus, ant vieškelio, ne-' 
toli nuo Greenwood, Miss.

Washingtonas. — Bus iš
leista JAV 5 centų pašto 
ženklelis pagerbimui velio
nio Adlai Stevensono.

Bogota. — Kolombijoje 
darbininkai grasina gene- 
liniu streiku, nes pinigų 
vertės puolimas labai ap
sunkino jų gyvenimą.

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” milita
rinis kolumnistas Hanson 
W. Baldwinas daro išvadą, 
kad tarp Indijos ir Pakis
tano karas negalės ilgai 
tęstis, nes abidvi pusės 
“greitai pavargs”.

Abejotina, kad taip gali 
būti. Baldwinas daugybę 
klaidų darė Antrojo pasau
linio karo metu, kada jis 
pranašavo Hitlerio pergalę 
Tarybų Sąjungoje. Jis ir 
dabar toli nuo tiesos karo 
Vietname klausimais.

Tiesa, kad nei Indija, nei 
Pakistanas nėra industri
niai galingos valstybės, bet 
jų abiejų gyventojai skait
lingi ir žudynės galėtų tęs
tis ilgai, jeigu karas išsi
plėstų.

Pakistano ‘ geogra fine 
silpnybė, kad jis padalintas

DIDELIS T. SĄJUNGOS 
POPIERIAUS FABRIKAS

Bratskas, Sibiras. —Gre
ta milžiniškos hidroj ėgai- 
nės, kuri pilnai įrengta 
duos 3,600JKXLkilovatų jė
gos, ' yra Statomas ’ popie
riaus gaminimo fabrikas.

Jis statomas 760 akrų 
plote. Sekamais metais da
lis jo jau dirbs popierių, o 
tai per metus !• 250,000,000 
kada pilnai bus įrengtas, 
kubiškų pėdų medienos pa
vers į popierių.

TSRS VIENA RAKETA 
IŠŠOVĖ 5 SATELITUS

Maskva. — Rugsėjo 3 
dieną TSRS mokslininkai 
su viena raketa iššovė net 
penkis satelitus “Kosmos” 
rūšies. Tarybų Sąjungos 
mokslininkai sako, kad šios 
rūšies satelitai jau daug 
davė mokslui erdvių tyri
me.

Fr.eiburgas, Vak. Vokie
tija. • — Sulaukęs 84 metų 
amžiaus mirė buvęs Frei- 
burgo universiteto profeso
rius Dr. Hermmanas Stau- 
dingas. 1953 metais jis lai
mėjo Nobelio prizą.

Maskva. — TSRS spauda 
kritikuoja Jungtines Vals
tijas už gaminimą militari
nių įrengimų veikimui iš 
kosmoso.

Washingtonas. — US La
bor departamentas skelbia, 
kad iš 286,152 jaunuolių, 
pašauktų į militarinę tar
nybą, 64,536 buvo nesveiki 
protiniai.

Lake George, N. Y.—Per 
Darbo šventę čionai buvo 
apie 10,000 jaunuolių, bet 
šiemet jie užsilaikė daug 
ramiau, negu kitais metais.

New Yorkas. — Sulau
kus 62 metų amžiaus mirė 
artistė Catherine Dale 
Owen.

į dvi dalis. Vakarinis Pa
kistanas, 310,236 kvadrati
nės mylios, yra į vakarus 
nuo Indijos, tarp Irano, Af
ganistano ir Kinijos, o Ry
tinis Pakistanas, 54,500 
kvad. mylių, yra tarp Indi
jos, Burmos ir Kinijos. Abu 
Pakistanai turi per 100,- 
000,000 gyventojų.

Bet ir Indija nėra čiely- 
bėje. Jos šiaurrytinė dalis 
Asamas užima 85,000 kvad
ratinių mylių su 12,000,000 
gyventojų, beveik atskirtas 
nuo Indijos. Jis yra tarp 
Kinijos, Bhutano, Rytų Pa
kistano ir Burmas. Su Indi
ja susieina tik siaura žemės 
juosta prie Himalajų kal
nų, kur nėra gerų kelių.

Kaip vienoje, taip kitoje 
šalyje yra po kelias tauti
nes grupes, taipgi religines 
sektas.

Planuoja naikinti 
diskriminaciją

Atlanta. — Negrų sąjū
džio koordinacinio komite
to vadovas Albert Raby At
lantoje tarėsi su Dr. Mar- 
tin Luther King Jr., kaip 
panaikinti resinę diskrimi
naciją Čikagoje ir kituose 
šiaurinių valstijų didmies
čiuose.

Svarbiausias uždavinys 
yra, kaip išvengti, kad ne
kiltų riaušių, siekiant rasi
nės lygybės. Manoma, gal 
reikės įkurti visą eilę mo
kyklų paruošimui kadrų, 
kurie sugebėtų vadovauti 
ramiai siekimui negrams 
lygių teisių.

KUBA SUĖMĖ TRIS 
PRIEŠUS

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėlis Jose R. Rabel ir 
dar du jo sėbrai slaptai nu
vyko į Kubą. Bet Havanoje 
jie buvo suimti. Rabel yra 
karininkas ir organizavo 
Kubos pabėgėlius prieš Ku
bą. ____________ ■' *• <

URAGANO ŽALA
Miami, Fla. — Uraganas 

“Betsy” iš Floridos perėjo 
Meksikos įlanką ir nusiautė 
Texas, Alabama, Mississip
pi, o labiausiai Louisianos 
pakraščius. Iš Pavojingų 
vietų buvo iškraustyta virš 
100,000 žmonių. Bet vis 
vien yra žuvusių. Nuosto
liai labai dideli.

Teheranas. — Čionai pra
sidėjo 118 šalių atstovų 
kongresas, kuris planuos 
panaikinti beraštiją.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė, kad po 1969 metų 
Prancūzija nebus NATO, 
nariu.

Saigonas. — Per vieną 
savaitę kare žuvo 29 ame
rikiečiai.



2 pst

LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holldayv 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered is second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..... - $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year  ........ $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada,
Canada,
Foreign
Foreign

Laikas galvoti ir ruoštis
JAU VISAI arti tradicinis, metinis “Laisvės” vajus. 

Jis prasidės spalio 1 dieną ir tęsis, kaip ir paprastai, iki 
pradžios kitų metų. Labai nuoširdžiai prašomi skaityto
jai pradėti vajui ruoštis. Pagalvokime apie būdus ir 
priemones, kaip gauti laikraščiui naujų skaitytojų. Taip 
pat svarbu, kad per vajų būtų sukelta laikraščio išlaiky
mui penkių tūkstančių dolerių fondas. Pernai, kaip žino
te, pasibrėžtą tikslą gražiai pasiekėme. Taip pat padary
kime ir šiemet. Kiekvienam darbui labai svarbu pasiruo
šimas iš anksto. Ypač sėkmingam vajaus pravedimui 
reikalingas kruopštus pasiruošimas.

Graži pas mus tradicija, kad vajaus metu beveik kas
met kai kurie draugai paskiria laikraščio reikalams 
stambesnes sumas aukų. Yra tokių, kurie prisiunčia ad
ministracijai tam tikrą sumą pinigų ir sako: Užmokėki
te už prenumeratą Amerikoje ir Lietuvoje tiems, kurie 
nori “Laisvę” skaityti, bet dėl vienos ar kitos priežas
ties patys negali užsiprenumeruoti. Tokia laikraščiui pa
rama labai gera. Ekonominiai išgalinčių draugų-draugių 
prašome panašiai garbingai pasirodyti ir šiame vajuje.

Popiežiaus Povilo VI misija
SENIAI iš Vatikano leidžiamos kalbos, kad popie

žius Povilas VI lankysis Jungtinėse Tautose, pasitvirti
no. Popiežius į New Yorką pribusiąs spalio 4 d. Nesako
ma, kaip ilgai jis čia svečiuosis.

Pranešimai sako, kad popiežius atvyksta kalbėti 
apie taiką ir už taiką. Gi Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja suteikia jam geriausią forumą.

Aišku, kad popiežius kalbės visos katalikų bažnyčios 
vardu. Bet taip pat aišku, kad jis nekalbės Amerikos ka
talikų dvasininkijos vardu, ypač jis nekalbės Amerikos 
katalikų dvasininkijos vardu, jeigu jis kalbės apie taiką 
ir už taiką. Kaip žinia,'čia aukščiausios katalikų baž
nyčios galvos remia prezidento Johnsono vedamą karą 
Vietname ir visus visur tos užsieninės politikos militari- 
nius žygius.

O gal jo čia pasirodymas ir pasisakymas už taiką 
atšaldys mūsų spellmanų įkaitusias karines galvas? Gal 
gi ir mūsų lietuviškieji balkūnai ir krupavičiai, kurie no
rėtų, kad prezidentas Johnsonas pradėtų pasauliui “va
dovauti” atomine bomba, išgirs popiežiaus balsą už tai
ką? Abejotina, bet vilties nereikia nustoti...

Kaip ten nebūtų, šiais kritiškais ir pavojingais lai
kais tenka nuoširdžiausiai sveikinti kiekvieną balsą ir 
kiekvieną žygį už atsteigimą ir išlaikymą pasaulyje tai
kos. Jeigu popiežius iš tikrųjų šitą savo Jungtinėse Tau
tose apsilankymą panaudos taikos reikalui, jo misija ne
bus veltui. Kiekvienas taikos šalininkas linki jam sėk
mės.
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Tarybų Lietuvoje

Kas ką rašo ir sako
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Vasarą auksiniame Palangos krante

Lat. Amer., per year, 110.00 
Lat. Amer., 6 months, $5.50 
countries, per year, $12.00 
countries, 6 months, $6.50

aktualių 
ir nutarė 
Vienybės
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Dainų šventės dailininkai — architektai broliai Nasvyčiai. 
Jie pasistengė, kad tos vietos, kur vyks Dainų šventės pro
grama, būtų dailiai papuoštos. Jiems dėkingi visi 30,000 
šokėjų, dainininkų, muzikantų.

Užrašykite Laisvę 
giminėms į Lietuvą. KdHe 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka. ;d

Įdomus radinys
Seniai žinomi lietuvių ir 

baltarusių tautų - kaimynų

“VIENYBIEČIŲ” 
SUVAŽIAVIMAS

“Vienybė” praneša:
Vienybės laikraščio bendra

darbiai, rėmėjai ir bičiuliai, 
susirinkę rugpiūčio 21 d. į II- 
jį vienybiečių suvaž i avimą 
Brooklyne, išklausė 
paskaitų, pranešimų 
iškilmingai atžymėti 
80 metų sukaktį.

Apie 80 žmonių grupė Vie
nybės namuose ir sode beveik 
visą dieną praleido ne tik 
svarstydami įvairias problemas 
ar laikraščio reikalus, bet ir 
rado laiko prie vaišių stalo 
tarpusavyje pabendrauti, šio 
suvažiavimo nuotaika ir daly
vių skaičius viršijo pirmąjį pa
našų suvažiavimą praėjusiais 
metais Lietuvių Dienos Pasau
linėje. Parodoje išvakarėse.

Iš “Vienybės” leidėjos V. 
Tysliavienės suvažiav i m u i 
pranešimo sužinome, kad 
laikraščio medžiaginė padė
tis tebėra labai sunki. Su
važiavimo aprašyme skaito
me:

V. Tysliaviene, Vienybės lei
dėja, padarė administracinį 
pranešimą. Ji pareiškė, jog 
Vienybės leidėja čia pažymė
jo, kad Vaivadų-Tysliavų šei
mos nuo 1940 metų Vienybei 
yra davusios apie 50,000 dol. 
pinigais. Tokiu būdu Vienybė 
išsilaikė per paskutinius • 25 
metus ir priartėjo prie 80 me
tų sukakties.

Apie Vienybės finansinius 
reikalus kiek plačiau kalbėjo 
ir Jurgis Jokūbaitis, Vienybėje 
dirbęs kaip administratorius. 
Jisai pasiūlė visiems dalyviams 
Vienybei paaukoti po 50 dol. 
ir organizuoti vienybiečių rė
mėjų grupes kituose miestuo
se. Šiuo reikalu kalbėjo ir 
ti suvažiavimo dalyviai.

Š&ŠS t į*-

few
Sveikatos sargyboje

PRIENAI. — Rajono gy
ventojai gerai prisimena, 
kaip būdavo sunku buržua
zijos valdymo metais žmo
gui susirgus. Dabartinio 
rajono ribose tada buvo vos 

gydytojai ir 1 akušerė.
—Per 25-erius Tarybų 

valdžios metus, — sako ra
jono ligoninės vyr. gydyto
ja Antanina Giedraittienė, 
— įsteigti 25 felčerių-aku- 
šerių punktai, dvi- ambula
torijos, veikia 6 ligoninės 
su 320 lovų. Dabar gyyven- 
tojų sveikata rūpinasi 56 
gydytojai ir 203 medicinos 
darbuotojai su specialiu vi
duriniu išsilaivinimu. Šiais 
metais rajone pradėjo 
veikti 2 nauji felčerių-aku- 
šerių punktai. Graži šven
tinė dovana bus nauja 100 
vietų ligoninė, kuri pasta
tyta žaliuojančiame Paprie- 
nės pušyne. Gėlėmis, ža-1 
liuojančiomis vejomis iki 
švenčių pasipuoš ligoninės 
aplinka.

nas. Visi pastatai gyvenvie
tėje montuojami iš stambia
plokščių blokų. Greta gyve
namųjų namų čia išaugs aš
tuonmetė mokykla, vaikų 
darželis bei lopšelis, erdvūs 
kultūros namai, buitinio ap
tarnavimo kombinatas, vieš
butis, pagalbiniai pastatai. 
Iš visų pusių gyvenvietę 
sups sodas, o greta jo bus 
įrengtas stadionas.

mes reforma, kaip pasikeitė 
įmonės ir gimtieji kaimai, jų 
žmonės per ketvirtį amžiaus 
nuo istorinio posūkio.

Mes laukiame laiškų iš bu
vusių įmonių komisarų, komu
nistų ir k o m j a unuolių, visų 
darbininkų, dalyvavusių nacio
nalizavime, paverčiant kapita
listines įmones ir bankus visos 
liaudies nuosavybe.

Mes laukiame laiškų iš bu
vusių žemės komisijų narių, 
darbo valstiečių, kaimo inte
ligentų, dalyvavusių įvykdant 
žemės reformą. Tegul savo 
prisiminimais pasidalija buvę 
naujakuriai ir mažažem i a i, 
tais istoriniais metais gavu
sieji žemės. Tegul jie papasa
koja, kaip susiklostė jų ir jų 
vaikų gyvenimas iki šių dienų, 
kaip vystosi jų gimtieji kolū
kiai. **

Padėkime senesniems žmo
nėms užrašyti jų prisiminims 
iš tų dienų.

Toliau rašykime metraštį 
apei istorinį ketvirtį amžiaus, 
kai Lietuva žengia socialisti
niu keliu.

Laukiame Jūsų laiškų.

Valio, sportininkams!
TARYBŲ LIETUVOJE, tapo nepaprastai gražiai 

pagerbti šaunieji sportininkai, aukštai iškėlę mūsų seno
sios tėvynės vardą visame pasaulyje. Štai Vilniaus “Tie
sa” rašo:

“Rugsėjo 1 d., Lietuvos KP Centro Komitete įvyko 
respublikos partinės organizacijos ir vyriausybės vado
vaujančių darbuotojų susitikimas su sporto meistrais, iš
garsinusiais Tarybų Lietuvą tarptautiniuose susitiki
muose ir visasąjunginėse varžybose. Susitikime dalyva
vo A. Barkauskas, A. česnavičius, A. Sniečkus, R. Son
gaila, P. Dobrovolskis, K. Mackevičius, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Pirmininko pirmasis pavaduotojas K. 
Kairys, Lietuvos TSR Ministi’ų Tarybos Pirmininko pa
vaduotoja L. Diržinskaite, “Tiesos” vyriausiasis redak
torius G. Zimanas, Lietuvos KP CK skyriaus vedėjo pa
vaduotojas A. Laurinčiukas, laisvanoriškų sporto drau
gijų vadovaujantys darbuotojai.

Į susitikimą atvyko, moterų aštuonvietės ir vyrų ke
turvietės dalyviai, laimėję Diuisburge aukso medalius, 
krepšininkai ir kitu sporto šakų atstovai, laimėję šalies 
varžybose aukso ir sidabro medalius. Iš viso šiemet Tary
bų Lietuvos sportininkai parsivežė į gimtąjį kraštą 19 
aukso ir 2 sidabro medalius.

Šiuo metu respublikoje daugiau kaip pusė milijono 
žmonių yra susibūrę į įvairius sporto kolektyvus, o bend
ras pamėgusių fizinę kultūrą ir sportą skaičius viršija 
800 tūkstančių žmonių. Toks masiškumas yra pagrindi
nis sportinio meistriškumo kėlimo laidas. Apie 700 res
publikos vaikinų ir merginų sėkmingai išlaikė sportinės., 
brandos egzaminą — tapo Tarybų Sąjungos sporto 
meistrais.

Susitikimas įvyko labai draugiškai.

KVIEČIA RAŠYTI 
ATSIMINIMUS

Mes esame dideli atsimi
nimų rašymo šalininkai. Mes 
žinome, kad ir dauguma 
mūsų skaitytojų labai mėgs
ta gražiai, sklandžiai para
šytus atsiminimus skaityti. 
Todėl raginame mūsų veikė
jus rašinėti atsiminimus iš 
savo išgyventų laikų.

Pastebėjome, kad ir Tary
bų Lietuvos spauda prade
da vis daugiau dėmesio 
kreipti į atsiminimus. Štai 
skaitome dienraščio “Tie
sos” redakcijos kreipimąsi į 
savo skaitytojus duoti jai 
atsiminimų. Ji sako:

Redakcija kviečia skaityto
jus pasidalyti atsimi n i m a i s 
apie tai, kaip buvo nacionali
zuotos įmonės ir įvykdyta že-

TAUŠKIA NESĄMONES
Smetonininkų “Dirva” gie

da: “Politinis reikalas yra 
JAV ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybių susitarimas dėl 
Lietuvos reikalui kenksmin
gos konsularinės sutarties.”

Kad tai yra “politinis rei
kalas,” kiekvienas sutiks. 
Bet kad tokia sutartis būtų 
“kenksminga Lietuvos rei
kalui,” yra gryniausia nesą
monė. Kaip tik priešingai: 
tokia sutartis labai patar
nautų Lietuvos reikalui, nes 
Amerikos lietuviams pa
lengvėtų santykiavimas su 
jų senąja tėvyne, su giminė
mis Lietuvoje. Nebereikėtų 
visais reikalais kre i p t i s į 
Tarybų Sąjungos ambasadą 
Washingtone. Kaip žinia, 
pagal sutartį, tarybiniai 
konsulatai būtų atidaryti 
New Yorke, Chicagoje ir 
San Frąncisco.

Apylinkėje — 700 gėlių 
darželių ir gėlynų

TRAKAI. — Nė vienoje 
rajono apylinkėje nėra tiek 
daug gražiai sutvarkytų 
darželių bei gėlynų, kiek 
aukštadvario apy linkėję.; 
Dar pavasarį čia buvo pa
skelbtas konkursas už tvar
kingiausią sodybą ir gra
žiausią darželį. Specialiai 
sudarytos komisijos nariai 
apėjo daugiau kaip 1,100 
kiemų, rengė, pasikalbėji
mus apie kultūringą buitį, 
vietoje patardavo, kaip ge
riau sutvarkyti sodybas. *

Šiuo metu apylinkėje^ yra 
apie 700 gražių darželių bei 
gėlynų. Pasodinta daugiau 
kaip 4,500 vaismedžių, vais
krūmių, dekoratyvinių me
delių ir krūmų.

Tėvų ir mažųjų džiaugsmui
TELŠIAI. — Saulėtas žai

dimų kambarys, baltais pa
talėliais švytintis miegama
sis greit tapo Biržuvėnų ta
rybinio ūkio mažyliams 
antraisiais namais. Čia ati
darytų vaikų darželį lankys 
25 vaikučiai. Tarybinis ūkis 
padeda aprūpinti mažylius 
maisto produktais.

Tai jau šeštoji ikimokyk
linio amžiaus vaikų įstaiga 
kaime ir devintoji rajone. 
Vaikų darželiai-lopšeliai yra 
Tryškių, Ariškės ir Anulė- 
nų tarybiniuose ūkiuose. 
Eilėje kolūkių šią vasarą 
numatoma atidaryti sezoni
nius vaikų darželius.

MIESTAS PRIE ŠYŠOS
Apjuostas lėtąja Šyša ir 

žaliuojančiais gojais, pada
bintas skarotomis liepomis, 
miestasprimena parką. Tarp 
medžių pūpso būdingi Klai
pėdos kraštui dideli balta- 
langiai, smailiastogiai na
mai, pabengti raudonomis 
čerpėmis.

Taip iš lėktuvo'atrodo Ši
lutė. Vos įžengęs į ją, pa
junti, jog miestas šiandien 
gyvena veržlų gyvenimą. 
Zuja autobusai, taksi. Iš 
čia kasdien išvažiuoja auto
mašinos ir vagonai pilni gė
rybių, sukurtų darbščiomis 
Šilutės darbininkų ranko
mis.

—Jau daugelį metų Šilutė 
žinoma kaip pramonės mies
tas, — pasakoja partijos ra
jono komiteto sekretorius 
Zbignevas Steponavičius. — 
Septynmečio metais čia iš
augo vienintelė šalyje hid
raulinių pavarų gamykla. 
Be hidraulinių variklių, stip
rintuvų ir siurblių, daromų 
šioje įmonėje, šiandien ne
išsiverčia nė vienos moder
nios automatinės metalo ap
dirbimo staklės, o taip pat 
staklės su programiniu va- 
dymu. Todėl gamyklos pro
dukcija keliauja, beveik į vi
sus stambius staklių gamy- 
bos centrus ir į užsienį.

Praeis keletas metų, ir 
įmonė gaus naujus korpu
sus. Tada ji gamins penkis 
kartus daugiau hidraulinių 
pavarų. Daugiau kaip tri
gubai išaugs baldų ir me
džio apdirbimo kombinato 
pajėgumai. Jį numatoma 
rekonstruoti. Bus pastaty
tas medžio pluošto taros ce
chas, kuris aprūpins pigiom 
mis, iš atliekų pagaminto
mis statinėmis Pabaltijo 
žvejus. Netrukus stos ri- 
kiuotėn stambi kombinatų 
pašarų įmonė.

kultūriniai ryšiai. Todėl Vil
niaus archyvų fondais nuo
lat domisi daugelis Baltkruy 
sijos tyrinėtojų, kurie ten 
neretai randa vertingiausių 
istorinių-literatūrinių doku
mentų.

Neseniai Minsko literatū
ras specialistui S. Miško, 
dirbusiam Lietuvos TSR 
Centriniame istorijos ar
chyve, pasisekė surasti dvie
jų pasaulietiškų satyrinių 
pasakojimų ir vienos inter
medijos iš XVIII amžiaus 
pirmosios pusės rečiausius 
rankraščius. Baltarusių kai- . 
ba lotyniškomis raidėmis 
parašyti šie originalūs ir. 
saviti literatūros kūriniai, 
mokslininkų nuomone, yra 
seniausi profesionalios 
tarusių satyros pavyzdžiaji.

Kol kas dar nežinomas 
Vilniuje surastų kūrinių au
torius, kuris su nuostabia 
drąsa tam laikmečiui ir: 
sarkazmu kritikuoja religi
ją ir jos tarnus, puola šlėktas 
ir turtuolius, išreikšdamas ‘ 
aiškią simpatiją pajungtai 
liaudžiai.

Archyve rasti unikalūs 
kūriniai nepaprastai įdo
mūs Baltarusijos literatūros 
ir Baltarusi j os-Lietu vos ry
šių požiūriu.

Rankraščiai, be abejo, la
bai sudomins tiek Baltaru
sijos, tiek ir Lietuvos litera-, 
tūrinės visuomenės plačiuo
sius sluoksnius. ?

I. Karšakevious.
Minskas

NAFTA IR JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE JOS 

NAUDOJIMAS
Washingtonas. — Dabar 

Jungtinėms , Valstijoms ci
vilinių žmonių ir militari- 
nių jėgų aprūpinimui kiek
vieną dieną reikalinga 11,- 
470,000 bačkų naftos (bač
ka — 48 galionai).

Jungtinėse Valstijose kas
dien jos gaunama po 7,- 
866,000 bačkų, o kitą rei
kia įvežti iš užsienio.

Dainavos miestas
UKMERGĖ. — Dainavos 

miestas. Taip vadinsis pir
moji respublikoje pavyzdinė 
kaimo gyvenvietė, kuri pra
dėta statyti Leonpolio tary
biniame'ūkyje. Jos projek
tą paruošė Kauno statybos 
projektavimo instituto ar
chitektai R. Kamaitis, V. 
Koženiauskas ir L. Misiū-

Dega žydrosios liepsnelės
Kaunas. — Miesto gyven

tojų butuose vis daugiau 
užsidega melsvų liepsnelių. 
Šiemet gamtinės dujos pa
siekė Aleksoto gyventojus. 
Nusitęsė dujų tinklų trasos 
ir Vilijampolėje, Tilžės bei 
Erdvilos gatvėmis iki duo
nos gamyklos Nr. 2. Gam
tines dujas taip pat gavo 
daugelis naujakurių Ramy
bės gatvės kvartale ir nau
juose Vilijampolės mikrora
jonuose.

Susitikimo metu sporto meistrai ir jų treneriai buvo 
apdovanoti Atminimo ženklu, įsteigtu Tarybų Lietuvos 
25-ųjų metinių proga”.

Mums irgi labai džiugu, kad Lietuvos jaunimas pui
kiai pasižymi sporte ir kad Lietuvos vyriausybė įaip 
daug dėmesio kreipia į sportinio meno pakėlimą į didelius 
aukščius. Nieko panašaus seniau Lietuvoje nebuvo daro-

Mes sakome: Valio, Lietuvos sportininkams!
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Nauji miškų plotai
Šių metų pavasarį Kauno 

miškų ūkio kolektyvas užso
dino daugiau kaip 270 hek
tarų plotą įvairių spygliuos 
čių ir ’ lapuočių veislių me
deliais. Praeis keleri metai, 
ir seni kirtimai, dykvietės, _ 
skardžiai, smėlynai, nenau
dingi žemės ūkiui plotai 
vešliai sužaliuos. Pastarai
siais metais priemiesčių plo
tuose vis daugiau sodinamos 
greitai augančių medžių 
veislės — įvairių rūšių mau
medžiai, topoliai, riešutme
džiai. '

Per septynmetį Kau&o 
miškų ūkio miškininkai prie
miestiniuose plotuose užso- 
dino daugiau kaip 2 tūks
tančius hektarų žemės.

Šį pavasarį naujais želdi
niais pasipuošė ir Kauno 
marių pakrantės. Čia Dub- 
ravos miškų tyrimo stoties 
kolektyvas medeliais bei de
koratyviniais krūmais užso; 
dino daugiau kaip 50 hek
tarų marių krantams su
stiprinti. Pastačius Kauno 
HES, marių pakrantėse miš
kininkai iki šiol užsodino 
daugiau kaip 1,000 hektarų 
ploto. Marių pakrantėse pa
sodinta net 32 veislių spyg
liuočių, lapuočių medžių bei 
krūmų. Be to krantuose su
žaliavo daugiau kaip 10,090 
vaismedžių-vaiskrūmių.

Plečiamas ir naujomis me
džių bei krūmų veislėmis 
papildomas Kauno miškų 
ūkio medelynas. Šiais "me
tais 5 hektarų plote sužalia
vo nauji medeliai bei krū
mai. Dabar medelyne dau
giau kaip 100 veislių įvai
rių dekoratyvinių medelių, 
krūmų, vaismedžių bei vais
krūmių. Šį pavasarį įvai
rioms įstaigoms, įmonėms 
čia parduota daugiau kaip 
200 tūkstančių vienetų įvai
rių želdinių.

P. Vaidotas
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SPAUDOS ARIMUOSE

Žavėjo mane kūrinys, ap
dainuojąs vargą, kovą, dar
bo žmogų. Pasigėrėjimą to
kia knyga net laiškuose ra
šytojams išreikšdavau.. Pri
simenu 1930 m. A. Venclo
vai atskleidžiau entuziastin
gą įspūdį, kurį man pada
rė Barbiuso “Ugnis.” Pa
galiau pradėjau rašyti ir re
cenzijas. Net lietuvių kal
bos rašomuosiuose darbuo
se stengiausi įžiebti protes
to ugnelę prieš socialinę 
naktį. Kartą tokiame kūri
nėlyje išsireiškiau: “Gal 
mane pašalins iš gimnazi
jos^ Tai nepatiko lietuvių 
ka^os mokytojui J. Valiu- 
koniui, net pažymį sumaži
no. Kartą jis davė temą: 
“Kaip praleidau atosto
gas?” Joje pavaizdavau tai, 
ką mačiau: tėviškės nepri
teklius, sunkų darbą, sko
las. Vėl tas pats pedagogas 
priekaištauja:

—Kodėl taip pesimistiš
kai rašai?

—Aš nekaltas, kad toks 
gyvenimas. Aš nieko neiš
kreipiau.

Buvau šeštoje klasėje. 
Dėstė literatūrą pažanges
nis mokytojas A. Šatas. Va, 
pradėjau rašomuose dar
buose reikšti nepasitenkini
mai išnaudotojais. Štai iš- 
nsįjrinėjau D. Poškos poe
mą. Šį mano dalyką 1931 
metais A. Badaičio slapy
vardžiu atspausdino pažan
gus žurnalas. Štai kaip ta
da įsivaizdavau šį poetą: 
“Lietuvos mužikas — tai 
baudžiauninkas, juodas pro
letaras. Jis buvo engiamas 
ponų labiau, negu senovės 
vergai. Mužiko gyvenimas 
—sunkiausias kryžius. Juo 
labiau tas jo gyvenimas 
skaudus, kad jis vargo ir 
badavo pavergtas. O tatai 
jau daugiau, negu dviguba 
kančia.

Tą žmogų, kuris buvo nie
kinamas žemiau už gyvulį 
ir ponų “tarpvarty karia
mi,” Poška nuoširdžiai už
sistojo savo “Žemaičių ir 
Lietuvos mužike.” Tiesiog 
nuostabu, kad jis mūsų dai
liosios literatūros epochą 
pradėjo gyvu realizmu, o ne 
saldžiu romantiškumu. To
kius žodžius, kaip “ponas 
tur aukso ant kojų, ant 
pirštų, aš be skatiko gyve
nu ir mirštu,” pasakė mūsų 
prasčiokas Poška. O toks 
faktas paryškina, kad jis 
skaudžiai jautė to laikotar
pio socialinio gyvenimo ne
lygybę. Kiekvienas jo žodis 
apie mužiką — gyvenimo 
tiesa. Štai kodėl Poška po 
100 metų reališkesnis už šių 
dienų rašytojus, einančius 
deivių takais. Gal taip ne
reikėtų nė išsitarti, jei šis
faktas nebūtų susijęs su jo 
^Žemaičių ir Lietuvos mu- 
žWe” socialinėmis žymėmis.

Poška išdrįsta paklausti, 
kodėl bažnyčios blizga, ko
dėl kunigas sotus aksomi
niame sutane, o kitas tas 
pat žmogus ir biralinės duo
nos nevisuomet turi.

Kiekvienas Poškos saki
nys, tai nuogiausias doku
mentas mužiko darbo ir jo 
aštraus vargo. Jis j muži
kus žiūrėjo ne paviršutiniš
kai. Štai jo dūšios faktas: 
“Tavo sopuliai sėdos mano 
širdy giliai.”

Poška nedviprasmiškai 
" pasako, kad žemės vaisiai— 

mužiko prakaito vaisiai, 
sr ^ėl tų vaisių jis retai kada 

ibtekstienas suglaudžia. Per
dien pono dvare mėšlą mė
žia. žagre sudrasko dirvo-

(Iš atsiminimų) 
nūs. Suskaldo akmenis. Sau
lėtus palocius sum ū r y j a. 
Taip mužikas dieną ir naktį 
lieja kibirais prakaitą. Kuo
met jis išbadėjęs griūna po 
žagre, ponas jį rykštėm 
plaka. Ir jei kur palaukėje 
užplaka, tai ir šuva nesu
staugia. Dievas taip pat 
tyli. Ne tik tyli, bet ir rūs
tauja: “Dievas tur kerštą 
ant jūsų, ir ponai, ir ponios, 
kurie vargin artimų ir be 
kančios žmones.”

Prie tokių posmų Poška 
privedė ano laiko kunigų 
bendravimus su ponais. Ku
nigai nuolat mužikams kalė, 
kad ponas jiems valdovas iš 
dievo malonės. O jų žemiš
kos kančios bus danguje at
lyginta. Taip pat jis nebi
jo išsitarti, kad dievas toli 
nuo to skurdo, iš kurio mu
žikas negali išbristi.

Poška mužiko vargų fak
tus šilku nerėdė, bet juos 
davė tokius, kokie jie gyve
nime buvo. Tai gerai. Bet 
vienas Poškos trūkumas tai, 
kad jis prieš socialinę nely
gybę nėra pastatęs kovingo 
žodžio. Trūksta jame ko
votojo, mužiko teisių gynė
jo.

Poška perdėm realus. Jis 
pirmas mūsų literatūroje 
realizavo mužiką. Vėliau 
apie tą patį mužiką rašė Že- 

i maitė. Tas mužikas ir šian
dien gyvas. Bet literatūro
je jis figūruoja kaip sermė- 
gis. Poška lietuvių litera
tūroje pirmas pravirko bau
džiauninkų ašaromis. — A. 
Badaitis.”

Visgi šie žingsniai dar 
siauroki. Kodėl? Juos kaus
tė mokykla, juos kaustė ir 
cenzūra. Dar pro melo mig
lą permažai pas mane at
spindėdavo mark s i s t i n i ų 
spindulių.

Didesnius kritikos darbus 
parašiau kalėjime. Vieną jų 
—“Lietuvių literatūros eru
dicijos klausimu.” šiame 
straipsnyje pamėginau iš 
dialektikos pozicijų apibū
dinti talentą, stilių, kritinį 
realizmą, realizmą, socialis
tinį realizmą. Nagrinėjau 
Venclovos, Cvirkos, S. Nė
ries, Putino, B. Sruogos, J. 
Grušo ir kitų kūrybą. Azar
tiškai gyniau patosišką - ly
rišką stilių. Kai išvydau 
laisvę, šio dalyko ištraukas 
atspausdinau. Dalis šio 
rankraščio okupacijos me
tais žuvo.

Kalinių žurnale “Kovoto
juje” pasirodė išsamesni 
straipsniai apie Barbiusą, 
Gorkį, Janonį, Nekrasovą.

1937 m. gyvenau IX for
to požeminiuose rūmuose. 
Čia draugai leido “Politka
linį.” Jame irgi paskelbiau 
savo kritikos darbus. 

Kas tuomet padėjo teisin
gą ugnį įžiebti apie rašyto
jus? Marksas, Engelsas, ru
sų materialistiniai kritikai. 
Už grotų išstudijavau jų 
raštus, išstudijavau ne bet 
kaip, o kruopščiausiai kon
spektuodamas. Net sukon
spektavau Tolstojaus “Ana 
Karenina.” Po to apie šį 
kūrinį parašiau darbą. Jis 
dingo. Dingo rankraštis ir 
apie S. Nėries knygą “Die
medžiu žydėsiu.”

Tuomet buvo nelengva tei
singiau prabilti. Bet lengva 
buvo paslysti į sektantišku
mo ir kairiokiškumo pelkę. 
Mane nuo to apsaugojo ma
terializmas. Už grotų smul
kiau susipažinau su rusų, 
vokiečių, prancūzų klasikų 
kūryba.

Visa tai buvo man huma-

nitariniu fakultetu, kuris 
1940-41 m. paskatino pro- 
duktingiau pasireikšti kri
tikos ir apybraižos dirvoje.

1940-41 m. pradžia. Žur
nale “Raštuose” atspausdi
nau recenziją apie P. Cvir
kos “Žemę maitintoją.” Nu- 

■ stebau autoriaus atsiliepi
mu : “Teisingai išnagrinė- 
jai mano knygą. Gerai, kad 
atskleidei žemės reformos 
apgaulingumą. Ponai ją iš
kraipytai pavaizdavo...”

Po kurio laiko vėl šį ro
maną išnagrinėjau. Vėl gir
džiu P. Cvirkos žodžius: 
“Recenzija patiko. Teisin
gai supratai mano persona
žus. Na, ir mintys nuosek
lios. Tik kai kurios vietos 
panašios į tavo prieškarinę 
recenziją...

Nustebau: romanistas at
simena, kas apie jį buvo ra
šyta ir prieš kelerius me
tus. Pastebėjau, jam pati
ko nuoširdi nuomonė apie jo 
kūrybą. Tokia pat dėkinga 
už teigiamą žodį buvo ir S. 
Nėris. Poetė išsitardavo:

—Jautriai palietėte ma- i 
no lyriką.

Jau 1940 metų rugpjūčio 
mėnesį dirbau “Valstiečių 

■laikraščio” redakcijoje. Lai
kiausi nuomonės: valstietis 
ne tik turi mokėti auginti 
puikų derlių, bet ir susipa
žinti su literatūra, kuri tam
siais laikais nuo jo buvo ati
tverta aukšta tvora. Pra
dėjau spausdinti seriją 
straipsnių apie pažangius li
teratus. Su meile artojams 
papasakojau apie S. Nėrį, 
A. Venclovą, P. Cvirką, J. 
Šimkų, V. Krėvę, T. Tilvytį, 
K. Borutą. Nusistačiau 
įtraukti bendradarbiais juo 
daugiau rašytojų. Taip jaut
riai savo kūriniais atsiliepė 
V. Montvila,- T. Tilvytis, E. 
Mieželaitis, J. Šimkus ir ki
ti.

Po karo paskyrė to laik
raščio redaktoriaus pava
duotoju. Vėl gaisras: tai
sai rankraščius, skatini po
etą apdainuoti gyvenimą, 
prašai dailininką sukurti 
paveikslą, spaustuvėje lau
žai numerį, skaitai laikraš
čio puslapius. Ir, rodos, kaip 
žaibas prabėgo 18 metų, be
redaguojant šimtus ir tūks- į 
tančius autorių straipsnių, 
apybraižų, apsakymų.

Laikraštis skatino dažniau 
prabilti apybraižomis, lite
ratūriniais straipsniais, kar
tais apsakymais. Šis darbas 
mane svaigino: nuo jo nega
lėjai pasitraukti, kaip arto
jas negali pasitraukti nuo 
arklo, kaip kalvis negali pa
sitraukti nuo kūjo. O kada 
rašyti? Va, rašydavau po

/

ilsio dienomis, nuvogdamas 
atostogų saulėtas dienas.

Kiekvieno rašytojo liki
mas susikloja savitai. Nau
jas gyvenimas sudarė ge
riausias sąlygas kurti. Ra
šytojui jo knyga — duo
na. Beveik tik kūrybai at
sidavė A. Guzevičius, A. 
Venclova, J. Simonaitytė, J. 
Dovydaitis, T. Tilvytis ir 
daugelis kitų. O man vis 
sakydavo: “Redaguok. Ne
seniai pasibaigė karas. 
Trūksta žurnalistų...”

Vykdžiau visuomenės va
lią. O širdis bara: “O ka
da parašysi romaną? Juk
tavo sritis — proza...” Ro
manas? Dar niekas jo, net 
L. Tolstojus, neparašė per 
vieną vasarą. O rašytojas 
iš savo sodo stambesnį vai
sių skina — romaną — tik 
po 2-5 metų. Atverti Simo- 
novo ar Stelmacho, Vencio-
vos ar Polevojaus romaną 
ir ten data. Ji byloja, kad 
rašytojas prie savo staklių 
išsėdėjo apie ketverius me
tus.

Visgi laikraštis teikia 
džiaugsmą ne tik tau, bet 
ir reikliam skaitytojui.

Kaip rašiau? Kalėjime, 
kelerius metus po kalėjimo 
su patosu, su palyginimais. 
Stengdamasis įžiebti meta
forų žiburius. Kaip rašyto
jai reagavo į tokį stilių? 
Štai iš S. Nėries ne kartą 
girdėjau:

—Tokiam stiliui pritariu. 
Jausmingai rašai.

Patetišku tonu 1941 me
tais parašiau ir apsakymą 
“Susitikimą.” Karo metais 
K. Korsakas išsitarė:

—“Raštuose” skaičiau ta
vo apsakymą. Pavykęs. Su 
jausmu, literatūriškai pa
vaizdavai herojų.

1940 metais mano litera
tūrinius straipsnius sekęs 
F. Kirša taip pasakė:

—Vengi sausumo. Netak- 
suoji kritikoje. Daugiau 
emocijų išlieji. Tuo dalykas 
gimsta patrauklesnis.

Iš pastabų daug pasimo
kiau.

Ir toks stilius įpareigoja 
prabilti teisingai apie žmo
gų-

A. Liepsnoms
1965—II—4-5 d. d., Kaunas

MAŽINS MAISTE 
VITAMINO “D”

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Food & Drug 
administracija, kuri tvarko 
ir vaistų reikalus, paskel- 
iš maisto ir patentuotų 
vaistų gamintojų, kad ma
žintų įdėjimą vitamino 
“D.”

Manoma, kad jis yra pavo
jingas jaunuolių sveikatai.

Atsisveikinimas su tarybiniais žmonėmis
Adv. Masytė vizitas Tarybų Sąjungoje

Iš pradžios beveik abejo
jau važiuoti Tar. Lietuvon, 
nes maniau, kad ilga ir pa
vojinga kelionė, o nuvažia
vus Lietuvon arba Tarybų 
Sąjungon, neturėsiu drau
gų - prietelių, kurie mane 
priimtų ir pagelbėtų viską 
pamatyti. Bet apsirikau taip 
manydama. Kaip Maskvo
je, taip ir Tarybinėje Lietu
voje tuojau susitikau su 
mandagiausiais žmonėmis, 
kurie man labai daug pa
gelbėjo. Be jų man būtų bu
vę daug sunkiau, gal nebū
čiau pamačius tą, ką norė
jau pamatyti.

Su gerų prietelių ir šalies 
pareigūnų pagalba galėjau 
vykti į kitus miestus, mies
telius, kaimus ir aplankyti 
mūsų gimines bei mano tė
vų senus draugus. Nei Mask
voje, nei Tar. Lietuvoje nie
kas nežiūrėjo mūsų čemoda
nų — nereikėjo jų atidaryti, 
vežkis, ką nori. Susukau 1,- 
900 pėdų filmų; niekas ne
trukdė sukimui filmų ir iš
vežimui iš Lietuvos, visas 
atsivežiau Amerikon. Taip
gi ir Amerikos valdžios par
eigūnai netrukdė filmų įve
žimo Amerikon.

Taigi pirmiausia dėkoju 
Kultūrinių Ryšių su Tautie
čiais Komiteto pirmininkui 
generolui Karveliui ir TSR 
Pasiuntinybės Washingtone 
Vytautui Zenkevičiui už pa
sitikimą, priėmmią, vaišini
mą ir už visą kelionę po T. 
Lietuvą.

Viešnage Tar. Lietuvoje 
esu pasitenkinusi, ir džiau
giuosi, kad pamačiau naują 
pasaulį. Jaučiuosi laiminga, 
kad turėjau progą ne tik 
matyti, bet dalyvauti Tary
bų Lietuvos 25 metų jubilie
jau visose iškilmėse. O jų 
buvo daug.

Dėkoju Elenai Samulytei 
ir Taliui Vienožinskiui už 
pakvietimą manęs kalbėti 
per radiją ir televiziją.

Labai buvo įdomu aplan
kyti Respublikos Biblioteką 
Vilniuje. Ten mane pasiti
ko, viską aprodė ir aiškino 
direktorius Vaclovas Jur
gaitis, lituanistikos vedėjas 
Algimantas Lukošiūnas, 
metodinio skyriaus vedė
jas Povilas Skizius ir mai
nų skyriaus vedėjas Jonas 
Deksnis. Tai draugiški, ma
lonūs žmonės. Ačiū jiems, 
nes per jų pastangas, Bib
lioteka padarė man didelį 
įspūdį; nepaprasta ir graži 
biblioteka. Pavydžiu, kad 
mes neturime tokios Detro
ite.

Aplankiau Knygų Rūmus, 
Rašytojų Sąjungą ir Parti
jos Istorijos Institutą. Pra

leidau ten daug, laiko, ir už 
suteiktą draug iškurną ir 
aiškinimą dėkoju Irenai Ju
revičiūtei, Aurelei Rabočais- 
kaitei, R. Šarmaičiui ir Juo
zui Chlivickui.

Aplankiau Vyno fabriką 
Anykščiuose, ir fabriko di
rektorius Makštelė man vis
ką išrodė ir dar pavaišino 
33-jų rūšių vynu. Dėkui jam 
už draugiškumą ir manda
gumą. Anykščių miestą ir 
visas įspūdingas vietas ap
rodė Teresė Mikeliūnaitė. 
Mačiau namus Antano Vie
nuolio ir klėtelę Baranaus
ko, kuris parašė tą nemirš
tamą “Anykščių Šilelį.” A- 
čiū jai už suteiktas dovanas 
ir draugiškumą.

Mačiau baisųjį IX-ąjį for
tą prie Kauno. Direktorius 
Albinas Balčiūnas visur iš
vedžiojo ir išaiškino tas vi
sas baisias politinių kalinių 
kankinimo ir šaudymo vie
tas. Dar ir dabar drebu 
prisiminus tą fašistinę bas- 
tiliją—kruvinąjį IX-ąjį for
tą, kur buvo žudomi politi
niai kaliniai. Dėkui gerb. 
Balčiūnui už paaiškinimus 
ir priėmimą.

Ačiū Justinai Žiemelytei, 
kad po valandų įleido, priė
mė ir parodė Čiurlionio Mu
ziejų Kaune.

Be to, dar dėkoju ir tiems 
prieteliams-draugams, kurie 
mane viešai pabučiavo Pa
langos restorane, kai pasa
kiau trumpą kalbą ir išgė
riau tostą už veikėjų svei
katą, būtent: Justas Palec
kis, Šumauskas, Sniečkus, 
Zenkevičius ir gen. Karvelis. 
Nors nepasakiau geros kal
bos, kokią reikėjo pasakyti, 
bet vistiek man buvo suteik
tas pagerbimas.

Ačiū prieteliams-drau
gams, kurie apsilankė pas 
mus viešbutyje; kurie pasi
tiko, priėmė, vaišino, pa
lydėjo iki aerouosto, parodė 
Vilnių, važinėjo su mumis 
po miestus ir miestelius, 
įteikė dovanas ir t. t., bū
tent: L. Kapočiui, R. Pet
rauskui, A. Stankui, I. Mar
cinkevičienei, A. Vaivuts- 
kui, T. Sviderskiui, M. Ru- 
binsonui, H. Jurgaičiui, Z. 
Pietšaičiui, G. Zimanui, Le
onui Tautrimui ir Juozui 
Chlivickui.

Viešėdama Tarybų Sąjun
goje ir Tarybinėje Lietuvo
je patyriau, kad, aplamai 
paėmus, tarybiniai žmonės 
yra mandagūs ir draugiški; 
jie nenori karo, bet nori 
taikoje sugyventi su Ameri
kos ir kitų valstybių žmo
nėmis; jie mandagiai ir 
draugiškai pasitinka, pri
ima ir vaišina visus ameri
kiečius turistus, diplomatus 
ir šiaip žmones, nuvykusius 
Tarybų Sąjungon bei Tary- 
binėn Lietuvon. Jokių per
sekiojimų—trukdymų ar se
kiojimų ' paskui turistus — 
nėra. Niekas nepaiso, ką 
turistai kalba su savo gimi
nėmis ir kitais kaimo ar 
miestelių žmonėmis; pav., 
mane su mamyte šoferis ir 
gidas (aiškintojas, kas kur 
yra) paliko veiname kaime 
pasikalbėti su žmonėmis, o 
jiedu nuvažiavo į mišką pa- 
sibaravykauti.

Taigi be reikalo Tarybų 
Sąjungos- priešai kaišioja 
savo liežuvius meluodami, 
kad kas nors šnipinėja tu
ristus.

Patyriau, kad kaip miestų 
darbininkai, taip ir kolūkie
čiai gyvena gerai, ir nedre

ba dėl ateities, dėl nedarbo 
ar susirgimų, nes gydymas 
veltui. Kolūkiečiai turi skly
pus žemės, turi karves, kiau
les, avis, ančių, vištų; jų 
karvės ganosi kolūkių lau
kuose, o žiemą savo gyvu
liams pašarą gauna iš kol
ūkių.

Pasenusieji arba nedar
bingi žmonės gauna pensi
jas; jiems netrūksta duo
nos, pieno, sviesto, mėsos, 
kiaušinių ir kitokių valgo
mų produktų; jie darbuoja
si vis geresniam rytojui, ge
resniam gyvenimui, o po 
darbo dainuoja, šoka, links
minasi, arba eina į mokyk
las, į bibliotekas. Bet, ži
noma, yra ir tinginių, kurie 
tingi dirbti, tingi apžiūrėti, 
aptvarkyti net savo turimus 
žemės sklypus, — tokie, aiš
ku, gyvena prasčiau.

Taipgi patyriau, kad Ta
rybų Sąjungoje ir Tarybi
nėje Lietuvoje švara, rūpi
nimasis žmonių sveikata ir 
žmonių geresniu gyvenimu 
—yra pirmoje vietoje. Vieš
bučiai ir restoranai yra 
tvarkingai ir švariai užlai
komi; gatvėse nemačiau jo
kių primėtytų popiergalių 
ar šiukšlių, net ir nuorūkų. 
Gatvės ir šaligatviai visuo
met yra švarinami, nuplau
nami vandeniu. Tas viskas 
darė į mane didelį, malonų 
įspūdį, ir esu pasitenkinu
si, kad aplankiau Tarybų 
Sąjungą ir Tarybinę Lietu
vą.

Iš visko matosi, kad “va
duotojai” nebeišvaduos Lie
tuvos, ir nebesugrąžins dva
rininkų, fabrikantų ir nu
skurusių elgetų, kaip buvo, 
kai buržuazija valdė Lietu
vą.

Taipgi dėkoju tiems gera- 
dėjams draugams, kurie nu
pirko man specialų čemoda
ną ir prikrovė įvairių dova- 
nų-dovanėlių parsivežti A- 
merikon. Tariu širdingą 
ačiū visiems prieteliams - 
draugams, nes turėjau ma
lonumą su jais pabuvoti ir 
pamatyti Tarybinę Lietuvą. 
Su jų pagalba mačiau Vil
nių, Trakus, Ukmergę, A- 
nykščius, Kovarską, An
drioniškį, Svilelių kaimą, 
Kauną, Pirčiupį, Druskinin
kus ir Valakumpius. Drus
kininkuose kultūros namų 
vedėjas yra Juozas Blažins- 
kas. Dėkoju jam už paslau
ga.

Likite sveiki, tarybiniai 
piliečiai. Dirbkite dėl išlai
kymo taikos, ir visų tautų 
broliško sugyvenimo.

Tegu gyvuoja koegzisten
cija tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos žmonių

St. Masyte
Redakcijos pastaba. Spaus

dindami šiuos S. Masytės 
įspūdžuis, nežinojome, kad 
kopija jų buvo pasiųsta 
“Vilniai,” kuri, kaip dien
raštis, išspausdino pirmiau. 
Tų skaitytojų, kurie prenu
meruoja abudu laikraščius, 
atsiprašome, o kelionių įspū
džių rašytojus prašome ne
siųsti abiem laikraščiam tą 
patį; tai neneša niekam 
naudos.

UŽPUOLIMAI ANT 
POLICININKŲ

Washington as. — FBI 
skelbia, ka 1964 metais bu
vo virš 18,000 užpuolimų 
ant policininkų. Jų metu 57 
policininkai buvo užmušti 
ir 7,700 sužeisti.

J
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M. Baltulionyte

Iš mielos
(Pabaiga)

Štai ir sekmadienis — lie
pos 25 diena. Širdis nera
mi, liūdesio banga krūtinę 
užlieja. Reikia atsisveikin
ti su mieląja Klaipėda ir 
ir jos puikiais gyventojais. 
Ach, pietų laiku įvyko ma
loni staigmena. Mūsų vi
sų turistų nuostabai štai 
Lietuvos prezidentas su sa
vo maloinia žmona Geno
vaite atsirado prie mūsų 
stalo. Momentui visi turis
tai sustojome. O tas visų 
mylimas žmogus, J. Palec
kis, sako: “Aš esu papras
tas žmogus —’ nereikia at
sistoti.” Rankomis rodo 
sėsti. O jam mūsų turistų 
plojimai, rodos, nesibaigs.

Prezidentas Paleckis pa
sveikino turistus, palinkėjo 
sėkmės, sveikatos, ir pasa
kė, kad visi kartu vyksime 
nepaprasta “Raketa” Ne
munu į Kauną. Vėl kilo en
tuziazmas.

Po to buvo iškviesta 
worcesteriete M. Sukackie
nė tarti kelis žodžius. Ji 
trumpai pasakė kelis žo
džius, bet kiekivenas jos 
tartas žodis turėjo valan
dos kalbos reikšmę.

Jonas Juška buvo iškvies
tas paskaityti m o m e n t ui 
paruoštą eilėraštį. Po poe
to Juškos ir prezidentas pas savo mielą sesers dukrą 
J. Paleckis paskaitė savo Lionę. Jos butas geras,

Tik- jaukus, erdvus ir su visais 
patogumais. Buvo labai 
gera ir malonu paviešėti 
pas ją ir kartu visom trim 
netrūko pokalbių. Danutė 
taipgi kartu pas savo sese
rį nakvojo bei viešėjo.

Na, su mielu Kaunu tenka 
atstisveikinti. Gaila, nes 
kažkaip Kaunas širdžiai 
artimas. Grįžtame į Vilnių 
12 vai. nakties. Į tą patį 
“Vilniaus” viešbutį.

Šiandien jau- liepos 28 
d., ir mūsų gražioji vieš
nagė greit baigsis.

Šiandien turime dieną lais
vą, galėsime eiti, kur kas 
norėsime. Man norisi ma
tyti mielą Ksaverą. Mažai 
teko ją matyti. Ji atvyko 
į Vilnių jau po Dainų šven
tės iš Taikos kongreso Hel
sinkio mieste. Rodos, ji ry
toj išvyksta į Vokietiją.
Rojui Mizarai suteikiamas 
Liaudies rašytojo vardas
Liepos 29 d. Rašytojų są

jungos posėdžių salėje la
bai įspū dingai buvo pa
gerbtas mūsų mylimas Ro
jus Mizara. Jam iškilmin
gai buvo suteiktas Liaudies 
rašytojo vardas. Koks ne
užmirštamas tos visos po
pietės įspūdis! Tų visų ta
lentingų rašytojų Mizarai 
sveikinimai, tos turiningos 
jų kalbos. Ne vienam su
sijaudinimo, d ž i a u g s mo 
ašara iškrito. Man trūksta 
žodžių atpasakoti tos popie
tės giliai jaudinantį įspūdį. 
Linkiu mūsų mylimam ra
šytojui geriausios sveikatos 
ir didelės sėkmės ir dar 
daug parašyti!

Po to, vakare, buvome 
pakviesti į naujutėlį, pui
kiai įrengtą “Palangos” 
restoraną vaakar i e n e i ir 
atsisveikinimui. Ši didelė 
iškilmė susidėjo iš kalbų ir 
mūsų choristų dainų. Vai
šės buvo karališkos!

Mūsų gražuolės worces- 
terietės turistės Irena Ja
nulienė ir Helena Janulytė- 
Smith labai gražiai padai
navo, Ir visi kartu mūsų 
dainininkai gražiai padai-

labai gražią poeziją, 
rai ši Klaipėdos pietų va
landa bus neužmirštama.

Štai jau 3 valanda, ir sė
dame į tą “Raketą,” laivą. 
Vidus erdvus, sėdynės 
minkštos ir didelės. Visi 
puolamės į sėdynes prie 
nemažų “Raketos” langų. 
Nes tik pagal vokime — 
plauksime link Kauno tuo 
gražuoliu Nemunu. T a i 
bus arti trijų šimtų kilo
metrų.

Koks pasakiškas malonu
mas plaukti Nemunėliu, 
tuo visų numylėtu, tūks
tančius kartų įvairių poetų, 
rašytojų apdainuotu, api
bertu grožio žodžiais. Jo 
išsidriekusios žalios pa
krantės sužavi kiekvieną 
žmogų.

Mūsų “Raketa” skrenda 
N e m u n ė liu apie 70 kilo
metrų per valandą, kaip 
autobusas. Kauną pasie
kėm tik kelios minutės 
prieš 7-tą valandą vakaro. 
Kaune apgyvendino mus 
“Lietuvos” viešbutyje. 
. Dauguma mūsų turistų 
gavo progą iš Kauno vykti 
pas savo gimines. O dai
nininkai ir kiti, kurie nebu
vo buvę Druskininkuose, 
tuojau iš Kauno išvažiavo 
į Druskininkus.

Kaune liepos 26 d. ap
lankėme Čiurlionio dailės- 
)neno muziejų. Buvo labai 
įdomu ir miela susipažinti 

1 su Čiurlionio tapyba, menu 
—su didelio Lietuvos dai
lininko kūryba.

šilko pliušo kombinatas
Kaune buvome nuvykę į 

šilko pliušo kombinatą. Šio
je įmonėje dirba 3,000 dar
bininkų. Didelė, erdvi ir 
graži dirbtuvė su visais 
darbininkams patogumais. 
Dirbtuvėje yra sveikatos 
kabinetas, vaistinė ir dide
lės valgyklos su mechani
zuotomis virtuvėmis.

Darbo diena—7 valandos, 
o prie sunkesnių darbų—tik 
6. Sunkesniuose darbuose 
darbininkai gauna didesnį

T*

kelionės po Lietuvą
atlyginimą ir ilgesnes ato
stogas. Vidutinis uždarbis 
—apie 120 rublių mėnesiui. 
Įmonė su dideliais langais. 
Norisi čia pasilikti ir bent 
tūlą laiką padirbėti, viskuo 
pasigėrėti.

Va, ir vėl nemaža staig
mena: aplankėme Kauno 
Hidroelektrinę. Tikrai rei
kėjo, anot rašytojo Juozo 
Baltušio, nusiimti skrybė
les ir nulenkti galvas labai 
žemai prieš jos inžinierių 
galvas. Labai įdomu buvo 
žvalgytis į tokį didelį ir 
nuostabų mechanizmą.

Beje, Kaune gavau pui
kią progą gerai paviešėti 
pas savo sesers dvi dukras 
—Lionę Balčiūnienę ir Da
nutę Kvaraciejūtę. Dar 
prisidėjo ir jų broliukas Ol
ka Kvaraciejus. Visi aplan
kėme pora labai šaunių 
Kauno kavinių, ir pašokti 
gavome. Nemaniau, kad 
Kaune yra tokios gražiai 
įruoštos, moderniškos kavi
nės bei restoranai.

Tenka pasakyti, kad Kau
ne su kambariais nebuvo 
labai patogu. Teko būti po 
tris ir daugiau kambary. 
Tikriausiai tai buvo todėl, 
kad tuo metu Kaune buvo 
privykę daug turistų. Man, 
tiesa, nebuvo jokio keblumo 
su kambariu, nes nakvojau 

navo pora dainelių. Nors 
visi skundėsi nuovargiu ir 
kai kurie turėjo slogas, ta
čiau jų dainavimas skambė
jo puikiai. Mildrutė atro
dė gyva, judri ir maloni. 
Žinoma, mūsų daininin
kams teko pavargti, nes jie 
turėjo daug kur dainuoti 
ir repeticijų atlikti. Anelė 
Ventienė šioje iškilmingoje 
sueigoje gražiai padainavo 
solo. Ji turi malonų balsą 
ir gražiai dainuoja. Ji tu
rėtų daugiau solo dainuoti.

Jau penktadienis, liepos 
30 d., ir viena grupės da
lis turime 6-tą valandą va
kare palikti numylėtąjį 
mūsų gražuolį Vilnių. 
Labai liūdna ir net skaudu 
darosi. Tačiau gyvenime 
viskam yra ribos.

Vilniaus aerouoste matyti 
daug vilniškių, atvykusių 
išleisti amerikie č i u s . Jų 
tarpe Paleckienė, rašytojas 
Baltušis, generolas karve
lis, Vytautas Zenkevičius, 
Pečiūra ir daug kitų. Ma
ne atlydėjo mielosios mano 
sesers dukros Lionė ir Da
nutė. Kaip gaila su gimi
nėmis ir žaliuoju žavė j an
čių Vilniumi skirtis. Širdis 
tampa užlieta liūdesio ban
ga.

Vilniaus aerouoste lietus 
pilte pylė. Šis gausus lie
tus atitiko mūsų ūpui.

Mūsų lėktuvas iš Vilniaus 
skrido į Leningradą. Lėk
tuvui pakilus virš debesų, 
lietus liko ten, žemai.

Iš Vilniaus į Leningradą 
(lėktuve pranešė) atstumas 
750 kilometrų. Pasiekti Le
ningradą ėmė vieną valan
dą ir 10 minučių.

Ir Leningradą radome ge
rai aplytą. Visur matėsi 
nemaža vandens klanų. Va
žiuojant autobusu iš aero- , 
uosto į viešbutį Leningra
das atrodė labai gražus ir 
įdomus. Apgyvendino mus 
dideliame gražiame viešbu
tyje. Tuojau ir vakarienė 
tame pačiame puoš n i a m e 
viešbuty. Matyt, šiame 

Į viešbuty valgyklos veik 
kiekviename aukšte. Vaka
rienės metu orkestras gro
ja ir solistė dainuoja. Jau
ku.

Vakarienė buvo gera. 
Gavome, kaip paprastai ir 
Lietuvoje veik kiekvieną 
sykį valgant agurkėlių su 
pamidorais ir grietine. Ma
tyt, Tarybų šalyje tai labai 
mėgiamas patiekalas.
Mėsa skaniai paruošta, su 

geru padažu ir bulvėmis. 
Įvairia duona stalas buvo 
nukrautas — baltos ir juo
dos, ir jų duona visur buvo ; 
skani. Sviesto ant stalų 
irgi buvo užtektinai.

Leningrade liepos 31 d. 
po gero ir skanaus pusry
čio sėdome į autobusą su 
jaunu dailiu berniuku, ku
ris puikiai vartoja anglų 
kalbą. Važinėjant po gra
žų Leningrado miestą, jis 
rodė ir aiškino žymius 
miesto pastatus, buvusių 
carų didelius palocius, aikš
tes, parkus ir t. t. O jau 
tų bažnyčių gausa! Ir jų 
architektūra nepa prasto 
grožio.

Leningrade gyventojų yra 
trys milijonai su puse. 
Miestas švarus. Gausiose 
aikštėse daug suolelių žmo
nėms pasisėmė ti. Telefonų 
būdelių gatvėse daug.

Pietus valgėm 1 vai. Jie 
buvo skaniai apruošti. Žy
mėtina, mūsų viešbuty ir 
pietų laiku orkestras grojo

ir graži mergytė kartu dai
navo. Paprastai muzika 
būna tik vakare, o Lenin
grade — ir pietų laiku.

Po pietų aplankėme labai 
didelį puošnų Hermitažo 
muziejų. Tas pats jaunas, 
matyt, nepaprasto gabumo 
ir gerai išlavintas berniu
kas aiškino šio nuostabaus 
muziejaus eksponatus. Mu
ziejuje yra buvusių carų ir 
kitų valdovų pa 1 i k i m a i. 
Pav., garsiosios Kateriuos 
išpuoštos didelės salės ir 
daržas su gėlėmis.

Liepos 31 d. vaakre pali
kome Leningradą ir skrido
me link Helsinkio miesto, 
Suomijoje. Lėktuvu iš Le
ningrado ėmė 45 minutes.

Helsinkyje teko truputį 
nusivilti. Kur nors įvyko 
klaida, susimaišė mūsų 
tvarkaraščio planas. Rei
kėjo mums atvykti čia rug- 
piūčio 1 dieną, todėl reikė
jo už vieną naktį užsimo
kėti už viešbutį po 4 dole
rius nuo asmens ir už pus
rytį po vieną dolerį.

Po pusryčio gavome gidą 
ir autobusu pasivažinėjome 
po Helsinkį, dailų, švarų 
mestą.

Gidė pasakojo, akd Suo
mijoj gyventojų yra 4 mi
lijonai su puse, o Helsinky
je — apie pusę milijono. 
Helsinkio gyventojai pasi
puošę gražiai, nes buvo 
sekmadienis.

Žymėtina, kad suomiai 
myli gėles, nes jų matėsi 
daug: šaligatviuose, aikštė
se ir visur.

Rugpjūčio 2 d. paliekame 
Helsinkį, lekiame į Daniją. 
Ją pasiekti ėmė vieną va
landą su puse.

Kopenhagoje gyventojų 
yra vienas milijonas. Tai 
senas miestas su nemaža 
siauručių gatvių. Gidė sa
kė: Šis miestas pradėtas 
statyti 1167 metais. Kopen
hagoje už miesto parodymą 
ir danų karalių ir kąralie- 

| nių blizgučių bei karūnų 
pamatymą kiekvienas turė
jome sumokėti po du ame
rikoniškus dolerius.

Kopen h a g o s aerouoste 
nuo turistų pinigus tikrai 
lupa. Pav., už stiklą alaus 
reikia sumokėti ameriko
niškais pinigais 50 centų. 
Už mažą stiklinę apelsinų 
sunkos — 40 centų. Anot 
Jono Juškos išsireiškimo: 
Argi lėktuvų kompanijos 
sutiks, kad Sovietų lėktuvai 
galėtų kursuoti iš Maskvos 
į Niujorką arba iš Niujorko 
į Maskvą? Jiems biznis 
sumažėtų.

Tiesa!
Na, ilga, įdomi ir labai 

miela mūsų kelionė baigia
si. Gaila ir liūdna skirtis 
su ta didele mūsų šeima- 
grupe, prie kurios teko pri
prasti ir visus pamilti, nors 
viėni nuo kitų toli gyvena
me. Ar vėl kada nors gy
venime pasitaikys proga su

LAISViB

Vilniaus merginos ir jaunuoliai su gėlių puokštėmis sutinka 
brangius svečius — JAV lietuvius, atvykusius į tėvų žemę.

Iš jo bus kada

jais susitikti? Ateitis pa
rodys.

Tenka priminti, kad dide
lėje mūsų grupėje atsirado 
gerų gidų bei vadų, ir kai 
kuriems buvo darbo ir rū
pesčio visus tvarkyti, sau
goti, kad kas nepaklystų, 
kad dokumentų nepames
tų. Už tai mes visi jiems 
turėtume pasakyti po tūks
tantį kartų ačiū!

Štai jų vardai: Mildred 
Stensler, Jonas Grybas, 
Konradas Ventukas,' Irena 
Janulienė, Helena Januly- 
tė-Smith ir John Yorkę. 
Žinoma, didžiausia atsako
mybė teko Mildredai Stens- 
lerienei. Ypatingai Helsin
kio imeste jau pirma nak
tis buvo bemiegė, kai atvy
kome ten ne laiku. Labai 
daug vertas pigyrimo jau
nas, gabus, gyvas berniu
kas Povilo ir Anelės Ven- 
tų sūnus.
nors geras gidas. Jis rei
kale daug bėgiojo, gelbėjo 
kitiems. Jonas Yorke, ma- 
.tyt, nemaža rūpinosi, kad 
kas nepaklystų kur nors. 
Visi suminėtieji rūpinosi, 
tvarkė. Tokiai didelei gru
pei reikia tvarkos, reikia 
vadovų, reikia kai kam pa
dėti, patarti, ir t. t. Ypač 
senesnio amžiaus žmonėms 
didesnės kelionės per daug 
sunkios. Tikrai nepatar
tina senesnio amžiaus žmo
nėms ruoštis į didesnes ke
liones, nebent jų sveikata 
labai gerame stovyje.

Tikriausiai, šie skuboti 
mano mielos viešnagės 
įspūdžiai nebus sklandus, 
nebus pilni, nes tik kai ką 
pasižymėjau. Ot, kažkaip 
vis nebūna progos. Tokioje 
įdomioje kelionėje reikia 
būti talentingam rašytojui, 
kurio akis, protas išlavin
tas, išmokęs greitai viską 
įžvelgti. Todėl prašau 
“Laisvės” skaitytojus ne- 
rūgoti, kad išdrįsau jus pa
varginti.

Labai norisi tarti padėkos 
žodį Tarybų Lietuvos vy
riausybei už suteikimą 
mums progos dalyvauti iš
kilmingoj jubiliejinėj šven
tėj. Kartu ačiū visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo 
prie šios įspūdingos mielos 
viešnagės. Prie to, didelis 
padėkos žodis mūsų buvu
siems gidams: Sutkui, Vi
dutei, Antanėliui ir visiems 
kitiems. Mes juos visus ga^ 
na išvarginome.

Klaipėdos kampelis.

Antr., rugsėjo (Sept.) 14, 1965

Kas įdomauja savo sveikata, 
to gyvenimas yra našesnis^

Dažnai žmonės pasikalbė
jimuose arba per spaudą 
kalba apie sveikatą ir sako, 
kad ir sveikam esant arba 
nesveik u o j a n t reikia eiti 
pas gydytoją patikrinti sa
vo sveikatą. Sako, kad, rei
kalui esant, reikia pasiduo
ti gydymui ir pildyti gydy
tojo patarimus.

Šitokios mintys ir patari
mai skamba labai logiškai. 
Bet kartais pasitikėdamas 
vieno gydytojo patikrinimu 
sveikatos bei gydymu gali 
brangiai užmokėti savo svei
kata. Pasitikėti vieno gy
dytojo patikrinimu bei gy
dymu tai atrodytų, kad gy
dytojas turėtų būti kokia 
tai neklaidinga viršgamtiš- 
ka esybė.

Štai keletas patirtų pa
vyzdžių. Vienas geras pa
žįstamas pusamžis žmogus 
apserga. Pašaukia gydyto
ją. Gydytojas nustato, kad 
jo liga yra virusinė; duo
da vaistų, liepia gulėti lo
voje, kol pasveiks. Bet li
gonis pradėjo jaustis blo
giau, ir jam išgulėjus lovoje 
keturias dienas, pašaukia
mas kitas gydytojas. Tas 
surado, kad jo galvoje yra 
trūkus gyslelė, ir pareiškė, 

Blusa kalbasi su bite
Blusa susitiko bitę ir jos 

kad jau per vėlu ką nors klausia: 4
daryti. Nuvežtas į ligoninę j 
ant operacijos stalo žmogus1 
mirė.

Va kitas atsitikimas. Ma
no “bosas,” pusamžis žmo
gus, šeštadienį nuėjo pas 
gydytoją patikrinti sveika
tą. Gydytojas jam sakė, 
kad jo sveikata yra geriau
siame stovyje. Žmogus atėjo 
į darbą linksmas, paten
kintas viskuo. Sekmadienio 
rytą jis mirė.

Arba štai dar vienas pa
vyzdys. Viena gera drau
gė sirgo-kankinosi per apie 
10 metų. Jos gydytojas ir 
gydė nuo visokių “ligų.” 
Kada jos sveikata visai su- 
blogėjo, ji nuėjo pas kitą 
gydytoją, ir ji ir šiandien 
yra sveikiausia moteris.

Dabar pluoštas minčių iš 
patyrimų apie mano svei
katą. Kada buvau jaunas, 
sirgau per 20 metų, visai 
nežinodamas, kokia liga ser
gu. Ėjau nuo vieno gydy
tojo pas kitą, ir jokių pa
sekmių. Tuo tarpu sveika
ta ėjo vis prastyn, ir nebe
žinojau, ką bedaryti. Per 
kitus išgirdau apie garsųjį 
John Hopkins ligonbutį. 
19 26 metais atvažiavau į 
Baltimorę, į John Hopkins 
ligoninę gydytis. Pirmiausia 
turiu pripažinti, kad man 
Baltimorės klimatas patiko 
ir sveikata biskį pagerėjo. 
John Hopkins dispenserį su 
mažomis pertraukomis lan
kiau metus laiko. Daktarai 
grupėmis mane tyrinėjo, 
traukė paveikslus, bet be jo
kių pasekmių. Kada jiems 
nusibodo mane tyrinėti, pa
sakė, kad nieko blogo su 
manimi nėra. Užgeso pas
kutinė mano viltis išsigydy
ti, arba nors surasti, kas 
su manimi yra.

Nežinodamas, ką daugiau

daryti, dar kartą nuėjau 
pas savo šeimos gydytoją. 
Jis, gal norėdama mane at
sikratyti, pasiuntė pas ne
žinomą gydytoją. Tas ma
ne ištyrė ir surado, kad aš 
turiu votį skrandyje ir daug 
rūgščių. Ėmiausi pats gy
dytis. Suradau vaistus ir 
per penkerius metus išsigy- 
džiau, ir dabar esu pilnai 
sveikas.

Mano gydytojas man sa
kė, kad pusė žmonių serga 
nuo persivalgymo, nuo per- 
sirūkymo ir nuo per didelio 
vartojimo svaiginančiu gė
rimų. Daug žmonių sem iš 
apsileidimo. Sako, “pasenau, 
jau man vaistai nebepagel- 
bės, laikas mirti?’ Taip, rei
kės mirti, bet juk verčiau 
mirti šokant polką, negu 
rymant ant krukio. Šiandien 
vaistai yra žymiai patobu
linti, negu jie buvo prieš 30 
metų. Jų yra nuo visokių 
ligų. Tiktai reikia surasti 
gydytoją, kuris tuos vais
tus pritaikytų tavo ligai.

John Balsys

— Bitele, kodėl tujįiek 
daug dirbi, tiek daug me
daus prineši žmonėms?

Bitė atsako:
— Man žmonės daug ge

ro daro, tai už gerą aš pri
valau geru atlyginti.

Blusa rėkia:
— O aš maitinuosi bran

giausiu gėralu — žmonių 
krauju, bet aš žmonėms ge
ro nedarau, o darau tik blo
go. Aš esu gudri.

Bitė sako:
“Todėl tu esi parazite, pa

žeminta, persekiojama, žu
doma. Tu slapstaisi. Tavo 
gyvenimas nieko nevertas. 
Tau niekas pagarbos nepa
rodo,”

Blusa įsižeidus rėkiat
\—Aš už tave daug geriau 
gyvenu. Aš buvau kurorte 
su turtinga šeima, kurios 
patalinėje aš gyvenau. Aš j 
nuosavą namą pasistačiau!

Bitė klausia:
“Kaipgi tu galėjai pinigų 

užsidirbti namo pasistaty
mui?”

Blusa sako:
— Yra tokių žmonių, ku

rie darbų nedirba, neužsi
dirba pinigų patys, bet ki
ti jiems uždirba pinigus, ku
riuos jie veltui gauna, kai
po užimantieji tarp žmonių 
tam tikrą padėtį. Jie tik • 
dalyvauja statyboj nedirb
dami, pinigų turėdami. Pa
stato tokiems namus ir te
pažįsta, kad namai yrsr jų 
nuosavybė, kad jie pastatė. 
Aš ant tokio žmogaus gal
vos tupėjau, kada jis daly
vavo namo statyboje. Svar
bu ne statyti, dirbti, bet da
lyvauti, užimant pirmą vie
tą. Aš dalyvavau užėmus 
aukščiausią vietą. Reiškia, 
pastačiau namą. Vieni pa
dirba darbus. Jie lieka ne
žinomi. Kiti tik dalyvauja 
darbus dirbant, užimdami (- 
pirmas vietas. Jiems už- ■ 
skaito, kad jie padirbo dar
bus, kad darbų vaisiai 
jiem priklauso. Aš dalyva
vau statant namą, užimda
ma pirmą vietą, todėl pri- i 
valo pripažinti, kad aš & 
stačiau namą. <

P. Valeika • jį



Antr., rugsėjo (Sept.) 14, 1965 LAISVA psi. 5

Ir mano įspūdžiai iš Lietuvos
Tariu širdingą ačiū turis

tams, su kuriais lankiausi 
Lietuvoje. Malonu buvo su 
jumis kelionėje pasidalyti 
džiaugsmu iš gimtinės Lie
tuvos.

Matėme ir girdėjome, kaip 
Lietuva taip trumpu laiku 
atsikėlė iš griuvėsių ir taip 
gražiai atrodo. Tai stebuk
las, kaip nauji pastatai ky
la, o gatvių švarumėlis, ku
rias naktimis nuplauna, o 
jaunuolių draugiškumas ir 
malonumas!

Ar galima juos lyginti su 
Jungtinių Valstijų jaunuo
lius? Parke pastebėjau tris 
vaiKučius, kurie buvo susė
dę su knygomis rankose ir 
mokėsi. Toks man buvo 
džiaugsmas tą matant! Ir 
džiaugiausi daug visokių 
dalykų matydama. Negi 
juos apsakysi.

Man buvo didžiausias 
džiaugsmas, kad aš galėjau 
tą kelionę atlikti ir progre
są matyti Lietuvoje savo 
akimis ir girdėti savo au
simis. Į Lietuvą važiavau

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
A. ir O. Večkiams, Law- 

rencuj, Mass., eks-amerikie- 
rffc J. Marcinkevičius iš Pa
nevėžio rašo:

Brangūs draugai! “Lais
vėj” išreikšta man jūsų už
uojauta dėl mano žmonos 
Jadvygos mirties suteikė 
man labai didelį nusiramini
mą, nes pasijutau tik
rai laimingas turėdamas 
grupę tokių brangių drau
gų, kurie, nors ir po tokio 
ilgo laiko mums išsiskyrus, 
mane nelaimėje taip at jau- v • čia.

Prašau priimti širdingiau
sią mano padėką ir geriau
sius linkėjimus jūsų gyveni
me.

Gautame iš drg. Augusto 
\fačkio mirusiųjų draugų są
raše matau, kiek daug ir jūs 
ftetekote savųjų brangių 
draugų. Prisimenu tuos 
draugus su gilia užuojau
ta jums ir mirusiųjų gimi
nėms.

Taip, brangūs draugai, vi
si jūs prieš daugelį metų iš
vykote iš savo gimtųjų ba
kužių samanotų į tą “lai
mės” šalį, o radote sunkias 
gyvenimo sąlygas. Dauge
liui teko per anksti netekti 
sveikatos ir atsigulti kapuo
se toli nuo savo brangios 
tėvynės.

Prisimenu praeities per
gyvenimus Lawrencuj. Tai 
buvo pirmojo pasaulinio ka
ro metais, kai visokių reik
menų kainos iškilo į padan
ges. Turėjome streikuoti. 

^Tuojau atsirado daugybė 
ginkluotų mušeikų, pėsčio
sios ir raitosios milicijos. 
Daužė streikieriams galvas. 
Bet visgi kova buvo laimė
ta.

Ir dabar matome, kaip 
žiauriai jūsų turčiai el
giasi su žmonėmis, kur tik 
jie bando iš vergiško gy
venimo išsilaisvinti, — siun
čia savo ginkluotąsias jėgas 
kovotojams už laisvę žiau
riausiomis priemonėmis su
žlugdyti.

O tie jūsų, .kurie dar kal
bate lietuvių vardu per Ameri
kos balsą, kad rusai Lietuvą 
okupavo, kad lietuviai pa- 
vergti, kad jie visaip iš- 

**%fcaudojami, kurie netikite 
' tiems, kurie aplankė Lietu
vą ir sugrįžę papasakojo

ligota būdama, gydytojas 
nepatarė važiuoti, bet užsi
spyriau atlikti kelionę, ir 
tiek.

Kada pasakiau kitiems, 
ką Lietuvoje mačiau, tai yra 
tokių, kurie netiki. Nieko 
nepadarysi.

Dabar aš su rugsėjo 2 die
na pasidaviau į Geisi n ge r 
Medical Center, Danville, 
Pa., operacijai. Nežinau, ar 
išliksiu gyva. Tai visiems 
ir visoms kelionės drau
gam ir draugėms tariu šir
dingiausiai ačiū už draugiš
kumą, kurie iš 67 žmonių 
grupės mane pamenate. 
Garbė man buvo būti tokio
je gražioje grupėje, kartu 
su dainininkais, matyti jūsų 
linksmus veidus. Buvo daug 
darbo sutvarkyti daininin
kus Mildredai Stenslerienei 
ir Jonui Grybui. Būkite svei
ki ir linksmi.

“Laisvės” reikalams siun
čiu $10. Linkiu jai dar gy
vuoti ilgiausius-metus.

Petronėle Kruchka 
Stillwater, Pa.

apie tai, ką Lietuva per 25 
metus pasiekė, — atvažiuo
kite ir įsitikinkite, o sugrį
žę į Ameriką tokių nesąmo
nių nebekalbėsite.

J. Marcinkevičius
Panevėžys

Patenkintas kelione 
po Tarybų Sąjungą

Lietuvių Namo Bendro
vės reikalais buvau nuvy
kęs pas advokatą Isidore 
Needleman, 165 Broadway, 
New Yorke.

Adv. Needlemanas pasi
pasakojo, kaip jam teko šią 
vasarą plačiai pavažinėti 
po Tarybų Sąjungą. Kelio
nė buvusi labai gera, vis
kuo esąs patenkintas.

Prieš trejetą metų jis 
taipgi lankėsi Tarybų Są
jungoje. Dabar sako, kad 
per tuos trejetą metų Tary
bų Sąjunga labai daug pa
žangos padarė visose gyve
nimo srityse.

Needlemanas yra pažan
gus advokatas, nemažai ir 
lietuviams legaliuose daly
kuose padėjęs. Labai drau
giškas, malonus profesiona
las. J. G.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugijos moterų komi
tetas ruošiasi prie nepa
prasto banketo, kuris įvyks 
rugsėjo 19 d., 1 valandą, 
Olympia. Parke, Shrewsbu- 
ryj. Bus pakankamai ska
nių valgių ir įsigėrimų.

Išleiskime gerus draugus
Senas Worcesterio pa

žangietis, blogoms gyveni
mo sąlygoms susidarius, 
nusprendė Worcesterį ap
leisti.

Prieš eilę metų jis buvo 
Olympia Parko gaspado- 
rium. Per visą laiką kiek 
Čia gyveno jis buvo uolus 
rėmėjas pažangaus judėji
mo, ne vien tik su darbu, 
bet ir su stambia auka. My
li pažangią literatūrą ir 
yra nuolatinis pažang i ų 
laikraščių skaitytojas, tai 
Povilas Jalskis.

Kiek metų atgal jam be
dirbant šapoje sužeidė koją 
ir išsivysčius infekcijai ko
jos dalį turėjo nupjauti, 
jam pritaikė medinę. Po 
keleto metų ir į antrą koją 
infekcija pradėjo vystytis, 
ir antros kojos dalį turėjo 
nuplauti. Su dviem medinė
mis kojomis, pasiremdamas 
prietaisais, šiaip taip galė
jo vaikščioti. Bet neperse
niai jam abi kojas nupiovė 
aukščiau kelių, tai ir pasi
liko tik pusė žmogaus.

Jo nepaprastas pasiryži
mas ir energija įgalina jį; 
kad ir taip blogose sąlygo
se visvien atvažiuoja į pa
rengimus, atrodo linksmas, 
myli su draugais pasikalbė
ti, regis, neturi jokio ne
smagumo ir neparankumo. 
Paklausiau “Ar gali gi ka
rą vairuoti?” Su malonia 
šypsena atsakė: “Dar turiu 
dvi tvirtas rankas, tai ir 
galiu vairuot”.

Aplinkybės keleriopai pa
blogėjo, ypač artėjant žie
mos šaltam orui, tai ir bu
vo Jalskio nuosprendžio 
priežastis apleisti Worces
ter ir važiuot į saulėtą šil
tą Floridą ir tenai pas sūnų 
apsigyventi.

Moterų Komitetas pada
rė išmintingą sumanymą 
surengdamas banketą. Var
de LSD V Moterų Komiteto 
vietiniai ir iš plačios apy
linkės pažangiečiai ir pažįs
tami kviečiami skaitlingai 
dalyvaut atsisveikinime Po
vilo ir jo žmonos, palinkėti 
jiems laimingesnės ateities.

Sekretas
Čia taip pat bus paminė

jimas 2-jų asmenų “birth
days”.

K. K.

Binghamton, JĮ. Y.
Sužinojęs, kad seniau gy- 

venusi Binghamtone, o da
bar Floridoje mirė Adelė 
Suvakienė, aš savo mintis 
reiškiu:

Žiaurioji liga be laiko at
ėjo ir nuskynė gyvybę jau
nai dainininkei, kuri mums 
dainavo. Mes vis tikėjome, 
kad ji pas mus atvyks, pa
dainuos, bet žiaurioji mirtis 
jąi tą padaryti neleido, tai 
ir mes turime nustoti jos 
laukti.

Jonas Vaicekauskas

Dainų šventės vyr. dispečerė Regina Giliau- 
skaitė. Dainų šventėje viskas vyko sklan
džiai, organizuotai ir nors estradoje kasdien 
į repeticijas rinkdavosi 20,000 žmonių, ta
čiau kiekviena repeticija prasidėdavo laiku 
ir tvarkingai. Regina ir dešimtys jos kolegų 
ir buvo tie tvarkdariai, kurie sugebėjo pa
jungti didžiulę masę dainininkų rimčiai ir 
drausmei.

— Kokia tavo laimingiausia diena, Stase ? 
—. paklausė fotoreporteris šią jaunutę Dai
nų šventės dalyvę Stasę Mažalskaitę iš Ig
nalinos miestelio.

— Šiandien ir yra mano laimingiausia die
na: aš pirmąkart šoku Dainų šventėje, pir
mąkart mus, Ignalinos moksleivius, mato 
tiek daug tūkstančių žmonių.

CLEVELAND, OHIO. PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Kodėl stoka vandens?
Šiomis dienomis matome 

pranešimus spaudoje, jog 
mūsų didmiesčiuose, ypa
tingai, kurie randasi prie 
vandenų, kaip New Yorkas, 
Clevelandas, .^Detroitas ir 
kiti mažesni mieste 1 i a i 
skundžiasi stoka vandens. 
Nežinant tikros padėties 
sunku tai suprasti, o tikre
nybėje jiems stoka ty- 
ro-čysto vandens, nes patys 
jį visukuom užteršia.

Liepos mėnesį Clevelande 
įvyko “polution ' control”” 
Suvažiavimas, kuriame da
lyvavo visų septynių valsti
jų atstovai—tų valstijų, ku
rios siekiasi su didžiaisiais 
ežerais — ir tų reikalų eks
pertai iš Washingtono. Da
lyvavo virš 200 delegatų. 
Suvažiavimui laiko buvo 
skirta 3 dienos, bet tęsėsi 
visą savaitę.

Clevelando visa stambioji 
industrija pastatyta ant 
abiejų Cuyaho g a upės 
krantų ir visą purvą, . kas 
industrijai jau nebereika
linga, leidžia rynomis į upę, 
kuri savi ruožtu visą tą be 
pertraukos neša į Erie eže
rą, iš kurio yra traukiamas 
vanduo dėlei namų vartoji
mo. Tas vandentraukis yra į 
nuvestas vieną mylią ir pu
sę nuo krašto, tačiau vėjas 
ir vilnys tą nešvarumą iš
nešioja po visą ežerą.

Suvažiavę ekspertai pa
darė įvairių apskaičiavimų. 
Pirmas... kad nuo dabar su
laikyti leidimą visos tos ne
švaros su aliejais ir chemi
kalais į upę, tai aštūonerių 
metų bėgyje visas ežero 
vanduo išsivalytų. Bet kaip 
tą įvykinti, tai jau kitas 
klausimas, žinoma, yra 
priemonės visas tas išma
tas sunaikinti, bet reikalin
gi tam tikri įrengimai, ku
rie iškaštingi, ir ims nema
žai laiko, nors federalė val
džia žada 80 procentų tų iš
laidų padengti.

Nežiūrint, kad apskaičia
vimai į numatytą laiką ne
išsipildys, bet vis tiek pada
ryta gera pradžia. Geležies 
dirbtuvėms paruošti mini
mus įrengimus duota laiko 
iki 1966 m. liepos pirmos 
dienos, o mažesnėms kiek 
mažiau. Iš viso matyti, jog 
vandens užteršimas laips
niškai mažės, jeigu tik tie 
visi pažadai bus pildomi, o 

jie turės būt pildomi, nes 
jau toliau taip leistis nebu
vo galima. Ežero vanduo 
ant tiek užterštas, kad ir 
esamose maudynėse drau
džiama maudytis. Bet jau
nimas vistiek maudėsi. Jei
gu kartais nekalta žuvelė 
patenka į tas vietas, kur 
Cuyahoga upė įteka į eže
rą, tai ji ilgai negyvena.

Vienas Washingtono eks
pertas pateikė sekamą ap
skaičiavimą apie mūsų eže
rų ateitį: jeigu per seka
mus 20 metų taip visi ne
švarumai būtų leidžiami į 
vandenį, tai už 20 metų 
Erie ežeras būtų tik purvo 
bala. Jo vanduo nebūtų tin
kamas nei nusiprausti.

J. žebrys

Iš laiškų
Rugsėjo 4, 1965 

Drg. R. Mizarai
Mielas drauge R. Mizara: 

Spaudoj past e b ė j a u, kad 
jums besisvečiuojant Tary
bų Lietuvoje Lietuvos rašy
tojų sąjunga ir bendrai Lie
tuvos liaudis apdovanojo 
jus Liaudies rašytojo titulu. 
Tai linksma girdėti, nes jūs, 
drauge, savo miklia plunks
na per didelę krūvą metų 
nusipelnėte garbingo rašy
tojo vardo.

Tadgi leiskite man jus pa
sveikinti ir palinkėti sveika
tos, ilgo amžiaus ir sėkmės 
jūsų kūryboje — gyventi ir 
kurti vertingus darbo žmo
nėms kūrinius.

Su geriausiais linkėjimais,
J. Kazlauskas 

Philadelphia, Pa.

Jau seniai buvo sergan
čiųjų namai tiems, kurie 
buvo priskaityti prie nepa
gydomų. .

Dabartinės rūšies, arba 
joms panašias, ligonines 
pradėjo Anglijoje statyti 
18-me amžiuje civiliniams 
žmonėms. Kareivių gydy
mui Europoje ir Amerikoje 
jos buvo steigiamos daug 
pirmiau.

REAL ESTATE
BINGHAM ST.', 5400 Blk (Vic 

Sears) 6 rm. airlite. 1st fl., pwdrm, 
w/w carp. Air-conditioned. Finished 
basement and many other extra's.

Huge lot in rear of house. 
JE. 5-8663

(73-74)

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

MEN Wanted. Auto Glass men & 
glazers. Experienced only. Also shop 
manager.

AUGIES GLASS CO.
Wilmington, Del. 

302-WY. 4-5731 for appt.
(70-74)

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

(70-76)

WELDER
Must have proven ability to work 
from drawings with minimum super
vision. Will fit-up cabinets and 
weldments of varying custom de
signs. Excellent opportunity for 
steady employment and good wages. 
Investigate now. (609) 386-0672. 
N. J. (71-73)

MACHINISTS 
TOOLMAKERS

Day work, good pay. Plenty overtime.
Liberal benefits.

HUGHES INDUSTRY 
Riverton, N. J.

Phone: 
609-829-6500. Nites 215-675-2505.

(72-74)

TOOL MAKERS 
and 1st class 
MACHINIST

For Proto type work needed. 
Top wages. All benefits.

Call CU. 9-7171
(72-74)

PORTER. Man to perform janito
rial duties at local truck terminal. 
Must be steady and reliable, mini
mum wage guaranteed. Full time 

man. Apply AAA TRUCKING,
4165 E. Thompson St., Phila.

(70-73)

AUTO BODY MAN. Combination 
paint & body work, exp., needed. 
Good pay. Excellent working! con
ditions. POLLING BUICK PONTIAC, 
Fort Washington. Ask for Jim Pollino. 
MI. 6-2316. ' (72-73)

CARPENTERS

Experienced men 
for complete form work. 

Apply Field Office— 
McCloskey & co.

Scotts Lane & Henry Ave.
(72-77)

ELECTRIC MOTOR REPAIRMAN
Fractional horse power motors.' 
No winding experience needed.

OS. 2-5250.
Ask for Mr. McDaniels.

(72-73)
AUTO BODY MAN 

1st class.
Apply ready to work.
Ask for Mr. H. Shultz

17 E. Baltimore Avenue 
Landsdowne, Pa.

, POLLOW CHEVROLET
(73-74)

ELECTRICAL MAINTENANCE & 
HAMMER REPAIR MAN 
SCHUYLKILL FORGE CO.

3rd & Luzerne Sts.
An equal opportunity employer.

(73-75)

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

Lawrence, Philadelphia. • 
GOLDEN PETROLEUM CO. INC.

' k (73-75)

WOODWORKER 
Experienced men to set-up and oper
ate high speed cut-off saws, multi
drill, gang saw and other automatic 
woodworking equipment. Large Mfg. 
Plant in Willow Grove. Hourly rate, 
plus bonus, plus benefits. Call Mr. 

Ostheimer, 7 to 5—657-0350.
(73-74)

! BECOME A MECHANIC
AIRCRAFT & ENGINE 

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

IMMEDIATE ; 
ENROLLMENT

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

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

(25th & Christian) j1

SALES: National household ap
pliance Mfr. opening new sales of
fice. Part or full time. Men or 
women. Regardless of race, creed dr 
color. Exc. opp. for managership. 
I m m. commission plus incentive 
monthly bonus. Car. nec. Interviews 
Mon, thru* Fri. 11 A..M. .to 4 .P.M..

Century Metalcraft Corp.
7040 Woodland Ave. SA. 6-1626

(70-74)

AUTO MECHANIC
GM exp. 1st class only. 

Pleasant working conditions. 
Top salary & fringe benefits.

Apply in person only.
HOLLY PONTIAC, INC.
Rte. 38. Mt. Holly, N. J.

(70-73)

BAKER
Experienced

GOLDEN HORSE INN
Street Rd., and Route No. ,1 

Trevose, Pa.
(68-73)

MACHINE SHOP >
Machinist and lathe opportunities. 

AIR SHIELDS, INC., growing medi
cal equipment company. Call OS. 
5-5200 for interview or make appli
cation: 330 Jacksonville Rd., Hatbo
ro.'Excellent working conditionsand 
benefits. An equal opportunity em
ployer.

(69-73)

BINDERY
Man to work in Bindery Department 

of main line printing Company.
Knowledge of folding and paper 

cutting helpful, bet not necessary. 
Call — 687-1200.

(70-74)

BAKERS
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Mickelberg’s Bakery.

7720 Bustleton Avenue. A
RA. 5-4387

(69-73)

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

(70-76)

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER-COOK 

Doctor's home. Sleep in. 5% days. 
Recent references. 

Bonus each quarter. 
Vacation with pay.

Lovely room, T. V. S. S. $45. 
Call OR. 3-8181.

(73-74)

NURSES. Registered.
Pleasant working conditions. 

Rewarding work.
Catholic Home for the Aged. 

Contact Sister Paulina. 
St. Bernadette’s Home 

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

HOUSEWORK
Tuesday & Friday.

$10.
Plus carfare.

AD. 3-2653
(73-74),

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

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

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

OPERATORS
Apply at 

PIONEER CANVAS 
2nd floor.

875 N. 28th Street
72-74)

GENERAL HOUSECLEANING^ 
and child care.

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

HI. 9-7888
(71-75)

MALE and FEMALE

z HELP WANTED
B. ALTMAN

& co.
ST. DAVIDS, PĄ. 

Interviewing for
FULL TIME

27% or 37% Hrs.
Restaurant positions 

Housekeeping positions 
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer 
Rec. & Marking

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

TREADWAY INN • 
St. Davids. Pa.

______ . (69-734
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Atsakymas Jonui i Jos nekimba, ir ką tu 
Grybui joms padarysi!

“Laisvės” laidoje iš š. m. Lietuvoje gimiau ir užau- 
rugsėjo 7 d. Jonas Grybas gau ‘ prie nedidelio, bet la- 
savo raštelyje “Būtinai rei- , bai gražaus ir žuvingo eže- 
kia pataisyti” kri t i k u o j a i ro. Dažnai ir šiandien man 
mane, kad kolūkiečiai buvo prisisap n u o j a ten praleis- 
apsirengę ne d a r b i n i ai s i tos linksmos dienos. Turė- 
drabužiais, o tautiniais kos-1 davome iš drūto medžio iš- 
tiumais. Iš tikrųjų, jie šoko' skaptuotą su “plautais” val- 
kolūkiečių drabužiais apsi- tį, tai dažnai vasarą būda- 
rengę. Nekurie jie buvo su vo smagu ant vandens pa- 
naginėmis, kurių kojos ap- i sidžiaugti.
vyniotos šniūrais, su čeba- j Kartais pavykdavo slie- 
tais, su didelėmis skrybėlė- kais žuvis “apgauti,” o daž-

Mieste pasidairius
Popiežius Povilas VI jau 

turi New Yorke gatavai pa
ruoštą sostą. Tai 115 metų 
kėdė, rankų darbo ir paauk
suota. Ji randasi kardino
lo Spellmano rezidencijoje 
Manhattane ant 50th St. ir 
Madison Ave. Kėdė laikoma 
gerai apdengta ir laukia to 
neaprasto svečio. Pirmuti-

Patiko viešnagė 
Lietuvoje

Neseniai teko pasikalbėti 
su Juzefina Pliuščiauskie- 
ne, iš Woodhaven, N. Y. Ji 
šią vasarą buvo nuvykus į 
T. Lietuvą su trečiąją gru
pe.

Sakau Juzei — pasakyk 
man apie savo kelionę per

—Šia proga noriu padė
koti Jonui Bagdonui, “Gin
taro” kolūkio direktoriui. 
Jis su malonumu aprodinė- 
jo vietas ir suteikė daug pa
slaugų. Didelis ačiū jam!

—Žinai, laikas taip greit 
bėgo. Pri ėjo valanda 
skirtis su giminėmis. 
Širdperša apėpiė, reikia 
skirtis,—bet ir kartu man 
buvo didelis džiaugsmas ir

nis joje sėdėti buvo kardi-• Tarybų Lietuvą. Kalbėk, o pasitenkinimas, kad ture-
1 T 1 IX /T . /'"'I1 _ 1   i or A ' rA X Ll I i* n r* -i -v-v-v 4- ■* ni tnolas John McCloskey 1850, aš klausysiuos. 

metais.

mis, kurios atrodė nudegę i niau nė pažiūrėti į mus jos
* 1— "n /r j « • • | v • — — i • • v nnuo saulės. Moterys taipgi 

su senoviškais andarokais, 
su skarelėmis ir tam pana
šiai. Ir, ot, atrodė, kaip 
lauko darbininkai.

Toliau Grybas rašo, kad 
“Šventojoj,” kur vaikučiai 
“Ąžuoliukai” mums daina
vo, o mes, amerikiečiai, — 
jiems, dainavo tik šimtas, o 
ne du šimtai. Tai čia aš ne
skaičiau. Aš tik paklausiau 
ten jų vadovo, P. Harry, 
kiek vaikuičų yra, ir jis sa
kė, kad apie pora šimtų. 
Tai tiek ir parašiau.

bučių, į kuriuos viliodavome 
nelaimingas žuveles. Koks 
nesvietiškas džiaugsmas bū
davo, kai iškėlęs bučių pa
matydavau jame keletą ka
rosų, lydekų, ešerių bei kuo- 
jų!

O ateis būdavo pavasaris, 
ledas pakyla, į pritvinkusią 
balą iš ledo neršėjimui pa
sileidžia lydekos. Pasiimi 
būdavo ilgą žeberklą ir 

i trauki jas “badyti.” Tiesa, 
Bet štai, ką toliau J. Gry- • retai tepasitaikydavo vieną 

bas rašo: “Jonui Juškai į kitą nudobti, bet tikėjima- 
klausimas: Kas ir kur Joną ; sis, kad pavyks, pripldydavo 
išstatė būti turistų grupei tavo visą jauną kūną dide- 
vadovu? Kiek man žinoma, liu džiaugsmu, 
tai grupės vadovais buvo:! _ , . , . v v.
Mildred Stensler, Helen] _Bet "e aP'.e as cia no’ 
Smith ir Jonas Grybas.” rejau kalbėti. Daug svar- 

J biau: kaip sitas sportas 
Į klausimą, kas mane įsta- j šiandien sustovi čia Brook- 

tė būti grupės vadovu, tai'lyne? Ar turime žuvinin- 
pats, Jonai, paklauskite tų, j kų, ir kaip jiems sekasi? 
kurie dėjo nuotrauką ji 
į “Laisvę” (rugsėjo 3-čią ■ 
dieną) ir kurie parašė, kad' 
aš esu grupės vadovas,, 
nes aš to nerašiau. Ir ste-1 
biuosi, kad Grybas, nežino
damas dalyko užsipuola ant 
manęs.

Antra gi, pats, Jonai, ge
rai žinai, kad dainininkų 
kolektyvui vadovavo Lietu
vių Meno Sąjungos Centro 
Komitetas. Tai yra: Mild
red Stensler, Ieva Mizarie- 
nė, Jonas Juška, Jonas Gry
bas ir ------- --------------- 1

Kiti gi visi, kurie buvo skir
ti kelionei tvarkyti ar kito
kius darbus atlikti, tai ki
tas dalykas.

Bet tiek to. Gerai apsvars
čius Jono Grybo raštą, pa
sirodo, kad jis neužtenka
mai dalyką apsvarstęs ėjo į 
dalyką apsvarstęs ėjo į 
spaudą.

Apie G. Diržuvaitį į
Neseniai “Laisvėje” bu4o 

rašyta, kad drg. Gus Dir- 
žuvaitis vėlai vakare arti 
savo namų gatvėje tapo iš
tvirkėlių vaikėzų užpultas 
ir peiliu sužeistas, ir kad nu
vežtas į Kings apskrities li
goninę. i

Praėjusį trečiadienį buvau 
nuvykęs j ligoninę jį aplan
kyti, bet ten jo jau nera
dau. ■

Rytojaus vakarą nuvykau 
į jo namus — 678 Belmont 
Ave. Radau jau namie.

Jam perplautas dešinysis 
šonas. Ligoninėje,' jis sako, 
žaizdą padidino ir įdėjo tū
bą su reikiamais vaistais, o 
į dešiniosios rankos wną 
įjungė elektroninę tūbelę, 
kuri turėjus skatinti kraujo 
apytaką.

Dėl žaizdos netekęs daug 
kraujo.

Nors dar žaizda skauda
ma, bet jaučia jos gyjimą.

Daktarų jam įsakyta pra
ėjusį penktadienį grįžti į li
goninę pasitikrinti.

Greito ir pilno pasveiki
mo, geras drauge! S. V.

Aidiečiai ruošiasi LDS 
jubiliejaus parengimui

Pirmose šio sezono pamo
kose Aido chorą mokytoja 
Mildreda Stensler pranešė, 
kad aidiečiai dainininjltai 
užkviesti dalvauti LDS 13 
kp. parengime. Jie dabar 
ruošiasi pildyti muzikinę 
programą. Tame parengi
me girdėsime keletą tų pa
čių dainų, kurias jie daina
vo gastroliuodami Lietuvo
je. Tai bus labai įdomu pa
siklausyti.

Šis' svarbus parengimas, 
kaip žinia, įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 25, Laisvės salėje, 
Ozone Parke, N. Y. Tai bus 
iškilmingas minėjimas 35 
metų nuo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo susikū
rimo. Tai bus jubiliejinis 
minėjimas. Visiems svarbu 
tokiame jubiliejuje daly
vauti.

Visi dalyviai bus geCfci 
pavaišinti. Vaišės prasidės 
5 vai., o po vaišių bus įspū
dinga programa.

Rengėjai visus kviečia 
dalyvauti.

LDS 13 kp. Valdyba

Iš laiškų
Brangus draugas Mizara!

Leiskite Jus šio brangaus 
Jums jubiliejaus proga nuo
širdžiai paspausti dešinę, 
palinkėti didelio džiaugsmo, 
sveikatos ir negęstančios 
kūrybinės ugnies.

Jūs savo gyvenimu mūsų, 
ir ne tik mūsų lietuvių šir
dyse, įrašėte pačius gra
žiausius žodžius — taika, 
draugystė, pažanga. Jiems 
pašvęstas Jūsų gyvenimas. 
Tegul šie šviesūs idealai už
valdo naujas širdis ir pro
tus!

Jūsų K. Kedaitis 
Vilnius.

Minint A. Malinausko 
liūdnąją metinę

Apsisuko vieneri metai 
be to kuklaus, bet visur bu
vusio matomo draugo An
tano Malinausko. Jis mirė 
1964 metų rugsėjo 16 d. po 
pavojingai apdegimo darbe. 
Tačiau dar ir šiandien jo 
artimieji liūdnai mena tos 
nelaimės padarytą didžiulę 
jam ir jo artimiesiems nuo
skaudą.

Jį lankiusieji ligoninėje 
jo draugai taip pat prisime
na jo nuostabią kantrybę. 
Vengdamas graudenimo sa
vo šeimos, išdegusiose žaiz
dose išgyvenamą baisią sa
vo kančią stengdavosi nuo 
jų nuslėpti pasakymu kokio 
anekdoto. Net mirties šešė
lyje būdamas jis parodė di
delę ištvermę, kaip kad jis 
savo jaunystėje parodyda
vo veiksmuose už darbinin
kų reikalus.

• Antanas Malinauskas bu
vo’ gimęs ir augęs Šiaulių 
srityje,' varganoje šeimoje. 
J* ą u n u č i u tebebūdamas 
Arffięrikon atvyko pas Izi
dorių Pranaitį į angliaka- 
syklų miestelį Minersvillę. 
Vėliau, darbo ir unijos kū
rimo veiklos reikalu persi
kėlė į West Virginiją. Vi
sur darbavosi už angliaka
sių uniją, už geresnes dar
bininkams darbo sąlygas, 
už didesnius uždarbius. Ko
vingai, uoliai jis tuos reika
lus gynė nuo unijizmo prie
šų ir-daug nukentėjo unijų 
kūrimosi ir streikų metu.

Jis taipgi darbavosi kūri
me Literatūros Draugijos 
kai kurių kuopų angliaka- 
syklų srityje ir jose darba
vosi, o jos nariu tebebuvo 
iki mirties.

Didžiajam nedarbui dau
gelį angliakasyklų užda
rius, Malinauskas su šeima 
apsigyveno Bfooklyne. Dir
bo didžiųjų apartmentinių 
namų prižiūrovu ir, pagal 
išgalę, dalyvavo su pažan
giečiais. Šis darbas pasto
vesnis, Antanas tikėjo, jog 
jis ir saugesnis.: Gaila, taip 
nebuvo. Milžiniškoje kros
nyje namo skiepe trenkė 
eksplozija, jį apgaubė lieps
na. Netoli buvusi drąsi jo 
žmona Ona nuo jo nuplėšė 
degančius drabužius, laiki
nai jo gyvybė buvo išgelbė
ta. Tačiau užgydyti išde
gintas jo kūne žaizdas ne
pavyko. Už keleto savaičių 
po apdegimo jis mirė. Or
ganizacijos netekome gero 
nario, mūsų laikraštis—il
gamečio skaitytojo ir rėmė
jo, šeima ir kiti jo artimie
ji — mielo asmens ir ištiki
mo draugo.

D-ė

| jau progą pasimatyti su 
—Gerai, — atsakė Pluš-I mano mielaisiais.

čiauskienė. — Nerandu žo-< —Leisk man, šia proga 
ir tau, miela Lilija, padėko
ti už tavo paslaugas ir už 
suruošimą “pasitikimo va
karienės” namuose.

—E'su labai patenkinta 
viskuo, ir, sąlygoms lei
džiant, gal už keletos metų 
bus proga vėl pasimatyti su 
gražiaja Lietuva ir su ma
no artimaisiais.^

Tuomi ir baigėsi mūsų 
pasikalbėjimas.

džių papasakoti, koks 
džiadįsmas, ir kartu sujau
dinantis momentas buvo, 
kai atsistojau ant mano tė
vynės žemės Vilniaus aero
drome! Pasitiko mane dide
lė grupė mano giminių su 
gėlėmis. Jų tarpe buvo ma
no brolis ir sesutė, kurių 
nebuvau mačiusi per dau- 

Dabar jau aišku, kad vy-Įgelį metų.
riausiais aspirantais į ma
jorus yra Screvane ir viešbutyje “Vilniuje”. O tų 
Beame. Jie turi daugiausia kalbų, tų džiaugsmo ašarų 
pasekėjų ir, matyt, lėšų ve- —negaliu viską išpasakoti, 
dimui kampanijos už nomi-;Koks gražumas tų mano gi- 
naciją. Vienas jų laimės.

Prieš statymą iškelto ke
lio nuo Holland Tunnel iki

nepažiūrėdavo, ir grįždavo- Williamsburg Bridge pasi- 
me namo tuščiomis ranko- sa]?§ Manhattano preziden- 
mis’ tė Mrs. Motley. Ji sako, kad

Turėdavome prisi m e z g ę toks kelias labai sugadintų
tė Mrs. Motley. Ji sako, kad

tos miesto dalies išžiūrą. Ji 
nori, kad būtų iškastas tu
nelis vietoje iškelto kelio.

Vaišinomės Vilniaus

Taip, turime. Žinau net 
| du tikrai pramuštgalvius 
i žuvininkus — Jurgį Berno- 
' tą ir Praną Varašką. Jur- 
■ gis turi motorinį laivuką ir 
visiems gražiai patarnauja.

Respublikonų-liberalų kan
didatas Lindsay skundžiasi, 
kad jo kampanijai trukdo 
visokie chuliganai. Muša jo 
šalininkus, griauna patal
pas, persekioja visus, kurie 
darbuojasi už jo išrinkimą.

Lindsay vėl pakartojo, kad 
jo rinkiminei kampanijai 
reikės pusantro milijono do
lerių. Iki šiol jis esąs ga
vęs tik $916,055, iš kurių 
apie $200,000 esą sudėti pa
skolomis.

Paul O’Dwyer, apsirantas 
į miesto majorus, teigia, kad 
New Yorko apylinkėje po 
žeme randasi pakankamai

Neseniai vieną dieną iri vandens'visiems, tiktai fei-
mane apėmė nebesulaiko
mas patraukimas atnaujinti 
mano žuvavimo (meškerio
jimo) karjerą. Jurgis davė 
meškerę ir pamokė, kaip 
“amerikoniškai” meškerioti. 
Gaudėme ungurius. Neblo-

kia proto, noro ir žinojimo, 
kaip jį pasiimti ir panaudo
ti. Jo esą tiek, kad kiekvie
nam miesto gyventojui iš
eitų po apie 24 galionus į

m J v ” • "jgai pavyko. Paskui vėl kele- Tadas Kaskiaucius. L Z -i j,i •

Jonas Juška
Mano prierašas

Į polemiką su Jonu Juška 
neisiu. Juška reikalą aiškina 
taip, kaip jam atrodė, o ne 
kaip buvo. Tame pačiame 
“Laisvės” numery, kur ma
no pastaba tilpo, yra ir tų 
suaugusių šokėjų paveiks
las, kuris aiškiai parodo, 
kaip »jie tautiniais drabu
žiais pasipuošę.

Dėl “Ąžuoliukų” skai
čiaus : Toje šventojoje 
“Ąžuoliukų” kurorte gal 
yra ir daugiau kaip 200, bet 
kalba ėjo apie dainuojan
čius “ąžuoliukus” — jų bu
vo tik šimtas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centrinis Komitetas yra va
dovaujantis komitetas tik 
LMS. O turistų ir daininin
kų grupei vadovaujant i e j i

Smarkiai kertasi Pasauli
nės Parodos prezidentas 
Moses ir trafiko komisionie- 
rius Barnes dėl visokių iš
kabų. Moses visur iškabinė
jo didelius garsinimus. 
Barnes sako, kad tos iška
bos sudaro važiuotei pavo
jų. Veikiausia jos bus nu
imtos. V/

i tą kartų teko išbandyti lai
mę. Vieną kartą per visą 
dieną pagavau tik vieną tre
jeto colių žuvytę!

Sakau: Kodėl“ aš turiu 
“ubagauti,” kodėl neįsigyti 
savo meškerę? Gal geriau

i seksis. Na, ir įvesdinau apie 
$12. Manau: nieko niekam 
nesakęs, Darbo dienos sa
vaitgalyje nuvažiuosiu ant 
Crosby kelio tilto, kur šim
tai susirenka meškeriotojų, 
ir prisivarysiu pilną kibirą 
“snaperių” (panašių į lietu- i biHstai“\;vaZiotų“7ėčiau 
viskas kuojas). Nusiskubi- kaip 40 mylių per Valandą.

Už lėtesnį važiavimą baus

Rep.

Har.risburgas. — Nusta
tyta, kad Penns y 1 v a n i a 
Turnpike vieškeliu automo-

minių—moterys su raudo
nais veidukais, vaikučiai 
gražūs, vyrai smarkūs, 
linksmi! Po tų visų sveiki
nimų, pasivaišinimų, atsi- 
ękyrėme iki mano viešna
gės jų namuose.

Važinėjome plačiai, ma
tėme daug įdomių dalykų. 
Man labai patiko Druski
ninkai. Koks gražumas ten! 
Abelnai turiu pasakyti, kad 
Lietuva graži gamtos at- 
žvilgiu. Druskininkuose 
tikrino mūsų sveikatą. Ten 
važinėjomės laivu “Rake
ta”. Turėjau progos ir gry
bauti Druskininkuose.

—Tiek daug yra ko papa
sakoti, bet dabar man ne 
viskas galima • prisiminti. 
Kasdien vis po biskį atsi
menu šį ir tą1.'. Žinai, toks 
susijaudinimas, kad ne vis
ką gali ant syk atsiminti.

—Na, prieš baigiant ma
no viešnagę Lietuvoje, nu
vykau iš Vilniaus pas brolį 
Petrą Žemaitį ir sesutę Ele
ną Čiukšienę, gyvenančius 
Kavarske (Maželių kaime). 
Pas sesutę nakvojau dvi 
naktis, pas brolį vieną. Oi, 
visai nepažinojau savo tė
viškės. Viskas pakeis t a, 
viskas naujai iš tais y t a. 
Koks neapsakomas 
džiaugsmas buvo man 
vaikščioti po mano jaunys
tėje numintus takup! Na, ir 
čia vėl susirinko giminės — 
ir vėl kalbos, linksmas laiko 
praleidimas.

Dabar laikas ir proga 
apžvelgti įstatymus

Jei norite žinių apie, mūsų 
šalies Konstituciją

Tam nepaprastai patogi 
sąlyga sudaryta New Yor
ke. Šio penktadienio vaka
rą (rugsėjo 17) ir šeštadie
nį (rugsėjo 18) bus svar
būs pranešimai ir diskusijos 
apie įstatymus.

Pranešimus padarys įžy
mūs įstatymų žinovai pro- 
fesoriai-mokytojai, o apie 
tų įstatymų veikmę prakti
koje diskusuos organizacijų 
atstovai. Visos organizaci
jos prašomos atsiųsti atsto
vus. Gali dalyvauti ir kiti 
nariai.

Bilietas abiem dienom $2, 
vienai dienai atskirai $J,50. 
Vieta: Statler-Hilton Hotel, 
7th Ave. ir. 33 St., New 
Yorko centre. Rugsėjo 17 
vakarą pradžia 8 vai, o rug
sėjo 18 rytą pradžia 11 vai.

Rep.

Skaniai papietausime 
ir dovaną gausime

Šį antradienį, rugsėjo 14 
d., Laisvės salėje, įvyks 
LLD 185 kp. pietūs ir susi
rinkimas. Pietūs bus 12 va
landą. Susirinkimas tuojau 
po pietų. Susirinkime gau
sime dovaną puikią knygą.

Kviečiame visus narius, 
atsiveskite ir naujų narių į 
LLD 185 kp.

. Sekr. J. G.

nau šeštadienio rytą, žmo
nių ant tilto jau pilna, meš- 
kerių visur pilna. Bėga mi- p 
nutės, bėga valandos, laikas 
grįžti namo pietauti, o ma
no kibire tik viena mažytė 
kuojelė! Nusikeikiu, ją su
grąžinu į marias ir traukiu 
namo...

Ant rytojaus, sekmadienį, 
ta pati istorija! Tik džiugu, 
kad ne tik aš, bet šimtai ki
tų tokių pat “gudruolių” 
grįžo namo surūgę be jo
kios laimės.

Tai matote, kaip kartais 
atsitinka. Bet vis tiek meš
keriojimas yra puikus spor
tas. Tie man taip baisiai 
nepavykę du priešpiečiaigiupci vauu vaujciiiv i v j i > viv< jjuvopicvia

buvo tie, kuriuos pirmiau dar manęs nuo jo neatšaldė 
buvau išvardijęs. Jei Lietu- Reikės vėl ir vėl bandyti...

. vos spaudos korespondentai;
padarė klaidą, dėl to nieko 
nesakau.

Jonas Grybas

- Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

Beje, po truputį prisipra
tinome du dideliu jaunus 
pramuštgalvius žuvininkus 
iš skaitlingos Jungtini^ 
Tautų tarnautojų armijos. 
Tai Petrą iš Lietuvos ir A- 
leksiejevą iš Ukrainos. A- 
ną dieną, kai aš nepagavau

nė gyvos dūšios, Petras iš 
vandens ištempė net ketu
rias nemažas žuvikes.

Gal taip ir reikia: sporte 
Tarybų Lietuvos dar niekas 
nėra sukirtęs. - Atsimenate 
Lietuvos irklininkus, kurie 
čia atvykę mus amerikie
čius suvarė į ožio ragą? 
Tad ir man gal nė neapsi
moka stengtis Petrą sukirs
ti. Pamatysime.

Salietis
Leiskite gi man pasigirti!

Visi jūs čia suminėtieji 
žvejai esate tik vieni niekai 
prieš mane!

Prieš daugelį metų esu 
žvejyboje “aukštai” pasižy
mėjęs: turėjau reikalą net su 
Washingtonu ir Harvardo 
universitetu ir buvau apdo
vanotas... $1.00!..

Pabandykite jūs tokią gar
bę pasiekti! ' S* V.

Liūdesingi buvo mums šie metai netekus mylimo 
ir mus mylėjusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebeskau-

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sueis metai, kai mirė

Antanas Malinauskas

Motery Klubo narėms
Nepamirškime, kad tre

čiadienį, rugsėjo 15 dieną, 
įvyksta Moterų Klubo mi
tingas — pirmas šiame se
zone. Prašau visas nares 
dalyvauti.

Pirmininkė

dina širdis prisimini
mas tų kančių kurias 
jis kantriai kentė po 
mirtino apdegimo dar
be, o mes buvome bejė
giai jo gyvybę išgelbėti 
arba tas kančias mažin
ti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

Mes jį pagerbiami tebebūdami dalyviais tų 
veiksmų, kuriuos jis brangino ir savu laiku į juos 
daug širdies ir jėgų įdėjo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

New Yorkas. —• Gėlas 
vanduo miesto rezervua
ruose vis mažėja. Rugsėjo 7 
dieną buvo tik 39% jų įtal
pos.

, Gaila, pamiršau
Rojaus Mizaros pagerbtu- 

vių bankete, apart kitų, dftl- 
bo išsijuosę Lil 1 i a n Kaw)- 
liauskaitė ir Povilas Venta.

Lillian priimdinėjo visus 
sveikinimo laiškus, telegra
mas ir pinigus; viską sužy
mėjo. Sveikinimus perskai
tė. Kurie nebuvo pasimokė- 
ję už bilietus, iš tų prim- 
dinėjo pinigus, arba bilietus 
išdavinėjo.

Povilas rūpinosi visa ben- 
keto eiga. Kai viskas buvo 
jo sutvarkyta, jis iššaukė S. 
Večkį būti tostmasteriu.

Per klaidą aprašyme bu
vo nepaminėta ir tai, kad R. 
M i z a r ą bankete sveikino 
Bronė Keršulienė Moterų 
Klubo vardu.

A. Gilman it

Wildwood, N. J. —Poli
cija suėmė 16 narkotikų*




