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KRISLAI
Popiežius Niujorke 
Spalvingas spektaklis! 
Padėjo taikos reikalui 
Kaip jaučiasi “veiksniai”? 
Ponija persistengė

—Rašo R. Mizara —

Popiežiaus Povilo VI-ojo vi
zitas Niujorke buvo toks spek
taklis, kokio šis miestas ligi 
šiol nebuvo matęs. Ir jis tu
rėjo du atspalvius: politinį ir 
religini.

Nežiūrint, kaip šį istorinį po
piežiaus vizitą vertinsime, tu
rėsime pripažinti, kad jis pasi
tarnavo milijonams kovojančių 
už taikos pasaulyje išlaikymą. 
O tai ir yra svarbiausia. Kur 
tik popiežius ėjo, kur kalbėjo, 
visur jo kalbą lydėjo
taika! Net ir Jankių sporto 
stadione atnašautų mišių pro
ga !

Už tai milijonai žmonių 
sveikino.

Ąisa eile svarbių klausimų ! 
PovS’o VI-jo pareikštos pažiū-j 
ros atitiko Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių valstybių po
litinį kursą:

Išlaikyti taiką žemėje — ka
ras nėra neišvengiamas. [

Nusiginkluoti — sunaikinti 
termobranduolines bombas.

Palaikyti koegzistenciją — 
taikų sambūvi tarp valstybių, 
turinčių skirtingą visuomeninę 
santvarką.

Įtraukti Kiniją į Jungtinių

ž

Tautų Organizaciją.
Net ir gimdymo kontrolės 

klausimu popiežius samprota
vo taip, kaip socialistinių ša
lių žmonės: maisto visiems už
teks — tik tebūva taika, tik 
lai bus duota proga žomnėms 
taikoje gyventi; tvirtesnės, 
tautos tegu padeda “atsiliku
sioms” maisto pasigaminti, 
užuck eikvojus bilijonus dole- 
riir ginklavimuisi.

Vaip ir panašiai popiežius 
kalbėjo Jungtinių Tautų 
asamblėjos 20-ojoje sesijoje.

Nežinau, kaip, visa tai gir
dėdami, jautėsi mūsų šalies 
valdovai, taip labai garbinan
tys popiežių. Bet jie negalėjo 
gerai jaustis, kadangi viskas, 
ką popiežius pagrindiniai sakė, 
buvo atsukta prieš jų politiką. 
Kieno gi bombonešiai šiandien 
sėja ugnį ant niekuo nekaltų 
Vietnamo žmonių, ant jų mies
tų, ant jų kaimų, jei ne mūsų 
šalies ?. .

Ką tuo reikalu popiežius sa
kė prezidentui Johnsonui, jei 
iš viso ką nors sakė, nežinau. 
O jis, mano nuomone, turėjo 
jam patarti: karą Vietname 
reikia baigti kuo greičiausiai.

Dėl popiežiaus pabertų žo
džių taikos klausimu raivysis 
ir lietuviškieji brizgiai, ir bal- 
ktWii, ir prunskiai, ir visi kiti 
krankliški “vaduotojai,” lau
kią karo, puoselėju savo pa
sekėjuose mintį, būk atomo 
bomba sugrąžins Lietuvon iš- 
n a u d otojišką, fašistinę san
tvarką !

Popiežius už taiką, o lietu
viškieji “dvasiški tėveliai” — 
už karą. Kaip tą suderinti?-'.

Popiežiaus vizitas Niujorke, 
be abejonės, turėjo ir kitą 
tikslą: sutvirtinti “ubagus dva
sioje” — klerikalizmą Ameri
koje.

Jankių sporto stadione lai
kytos mišios kaip tik to ir sie
kėsi.

Kardinolas Spellmanas suge
bėjo reikalus suderinti taip, 
kad popiežiaus vizitas sutvir
tintu čia klerikalizmo tvirto
vė/* Na, o spauda, radijas ir 
televizija stojo jam talkon.

Spektaklis buvo spalvingas 
it įdomuSį vertas stebėjimo;

Kas darosi Indonezijos 
respublikoje?

Neturi būti daugiau 
karų, sakė popiežius

“Bausime JAV lakūnus kaip
kriminalistus,”— Vietnamas

Jakarta. — Rugsėjo 30 
dieną Indonezijos preziden
tas Sukamo per radiją pra
nešė, kad Jakartoje įvyko 
suokolbini n k ų sukilimas, 
kurį suorganizavo JAV 
Centrinė žvalgybos agentū
ra. Washingtone tuojau už
ginčijo, kad ČIA turinti ką 
nors bendro su sukilimu.

Po to mažai žinių gauta 
i iš Indonezijos. Paaiškėjo 
i tik tas, kad prezidento Su- 
; karno jėgos sukilėlius nu
veikė, kad dalis jų buvo už- 

; mušta, dalis pasidavė, o da- 
j lis su sukilimo vadu gene

li rolu Untungu pabėgo iš 
miesto.

Kas yra Indonezija? Tai 
yra milžiniška šalis, kuri 
turi apie 100,000.000 gyven
tojų. Ji užima 735,850 kvad
ratinių mylių plotą, bet yra 
ant salų. Sumatra, Java, 
Borneo, Celebes yra di
džiausios salos, o kita teri
torija ant kokių 3,000 ma
žesnių salų ir salaičių. Indo
nezijos teritorija, iš vakarų 
į rytus, tęsiasi per 4,000

PER 20 METŲ 60 
NAUJŲ VALSTYBIŲ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
raportavo, kad per 20 metų, 
tai yra, po antrojo pasauli
nio karo atgavo nepriklau
somybę 60 valstybių. Dau
guma naujų valstybių yra 
Afrikoje. Dabar pasaulyje 
yra 13 5 nepriklausomos 
valstybės.

JAV KARIŲ GYVYBĖ 
APDRAUSTA PO $10,000

Washingtonas. — Pagal 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės patvarkymą, tai au
tomatiškai kiekvieno esan
čio JAV militarinėje tarny
boje gyvybė apdrausta $10,- 
000.

Patvarkymas įėjo į galią 
1965 m, rugsėjo 28 dieną.

T. SĄJUNGA IŠŠOVĖ 
LUNIKĄ Į MĖNULI

Maskva. — Spalio 4 die
ną, 8-ių metų sukaktyje nuo 
pirmojo žemės palydovo iš- 
šovimo, TSRS mokslininkai 
iššovė “Luniką-7” linkui 
Mėnulio.

Jeigu jis eis linkui nusta
tyto tikslo, tai mėnulį pa
sieks už trijų ir pusės die
nų.

Bet miesto policija per daug 
jau persistengė : pamiršusi, 
kad Povilas IV-asis yra “šven
tas tėvas,” jį visur laikė ap
supusi, kaip didžiausią liau
dies priešą, tarytum ims kas 
nors ir užpuls jį, ir sumuš. Vi
so to, žinoma, nereikėjo. Tai 
sudarė nekokį įspūdį

Na, o šeštadienį ir sekma
dienį mes būsime Lietuvių Li
teratūros Draugijos Jubilieji- 
nėje konferencijoje. Po jos 
pasišnekėsime jubiliejiniame 
bankete*

NEW ARKAS GERINA 
VANDENS PADĖTĮ

Trenton, N. J. — Newar- 
ko miestui stokavo gėlo 
vandens, tai padarė sutartį 
su valstija ir gaus jo iš 
Round Valley ir Spruce 
Run rezervuarų.

Bus nutiesta 38-ių mylių 
ilgio vamzdžiai. Pradžioje 
kasdien gaus po 15,000,000 
galionų, o vėliau po 70,000,- 
000. Vamzdžių nutiesimas 

[ miestui atsieis $50,000,000.

New Yorkas. — Spalio 4 
j diena pasiliks istorinė žmo
nijos istorijoje. Nesvarbu, 
kas yra kokios religijos ar
ba laisvai galvojantis, po
piežiaus PoviloVI-jo Tai- 

• kos misija yra didelis įdė- 
I lis į žmonijos istoriją. Kada 
; bombonešiai šimtais tonų 
mėto bombas Vietname, 

i veikia naujausia karo tech- 
j nika, žūva daugybė žmonių, 
i tai popiežius pasi r i n k o 
Jungtines Valstijai ir atvy
ko kalbėti ir melstis už tai
ką, pareikšdamas, kad ne
turi būti karų, kad žmonės 
turi broliškai taikoje sugy
venti, kad, to siekiant, turi 
nusiginkluoti.

Popiežius New Yorke iš
buvo apie 14 valandų. Per 
tą laiką jis išvažinėjo 30 
mylių. Spauda sako, kad 
įstaigose ir gatvėse jį svei
kino apie ketauri milijonai 
žmonių. Mes paduosime 
faktus tik apie svarbiau
sius Įvykius.

Tarėsi su prezidentu
Beveik per valandą laiko 

popiežius tarėsi su Jungti
nių Valst i j ų prezidentu 
Johnsonu. Po pasitarimo 
prezidento sekretorius Bill 
Moyers sakė, kad popiežius 
išreiškė troškimą, kad Viet- 

. name karas tuojau baigtų- 
! si.

Kalba Jungtinių Tautų 
asamblėjoje

Popiežių buvo pakvietęs 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas. 
Jis ir kiti įžymūs J. Tautų 
pareigūnai jį pasitiko aero
drome. Kada popiežius at
vyko į Jungtinių Tautų bu
veinę, tai jį pasitiko orga
nizacijos oficialūs pareigū
nai, JAV Valstybės sekre
torius Dean Ruskas, Tary
bų Sąjungos Užsienio mb- 
nistras Andrius Gromyko 
ir įvairių religijų atstovai. 
Suprantama, katalikų baž
nyčios vadai, priešakyje su 
kardinolu Spellmanu, visur 
buvo, net ir popiežiaus as
mens apsaugoje.

Jungtinių Tautų asamb
lėjoje popiežius kalb ė j o 
pusvalandį. Čia jis, tarp 
kitko, sakė: Neturi būti 
daugiau karų... Taika turi 
būti vadovaujamasi visuose 
žmonijos siekiuose... Jis sa
kė, kad progresas ir žmoni
jos pasiekimai duoda jai 
gerbūvį, bet tuo pat metu 
sudaro ir pavojų. Mokslas 
pagamina vis baisesnio nai
kinimo ginklus, tai tas rei
kalauja atsikreipimo į žmo
nių moralę.

Popiežius sakė, kad pra
eityje karuose buvo išžudy
ta milijonai žmonių. Jie pa
liko pasaulyje baisiausius 
sunaikinimus, taipgi žmo- 
nyse baimę. Iš to turi būti 
padarytos pamokos ir pa
saulio istorija privalo pasi
keisti. Jis įvertino Jungti
nių Tautų organizaciją,

mylių ilgio, o iš šiaurės į 
pietus per 2,000. Indonezija 
yra Ramiajame vandenyne 
į pietryčius nuo Azijos.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro jos gyventojai sukilo 
prieš Olandijos imperializ
mą. Po ketverių metų karo, 
1949 metais, iškovojo nepri
klausomybę. Vėliau atgavo 
Vakarinę Gvinėją. Dabar 
Indonezija reikalauja grą
žinti jai Sarawaka, ir Bru
nėje, Borneo salas, kurias 
Anglija įjungė į Malaizijos 
valstybę.

Politiniai Indonezija yra 
1 neprisijungusių valstybių 
i tarpe. Ji reikalauja, kad 
; JAV pasitrauktų iš Pietų 
. Vietnamo ir baigtų pietry- 
' Čių Azijoje karą. Supranta- 
l'ma, kad Indonezija tarp pa- 
! saulinių imprialistų turi 
daug priešų. Nėra abejo
nės, kad imperialistai ken
kia Indonezijai. Prieš kele- 
ris metus jie bandė nuo jos 
atplėšti Celebes ir eilę kitų 
salų ir sudaryti “nepriklau
somą” valstybę.

T. Sąjunga sveikina 
popiežiaus žygį

Maskva. — Tarybų Są
jungos žinių agentūra 
TASS pareiškė, kad popie
žiaus Taikos misija į Jung
tines Valstijas “pasitarnau
ja taikos reikalų sutvirtini
mui”.

TASS sako: “Kiekvienas 
ištikimas kovotojas už tai
ką pasveikins šį katalikų 
prakilnų veikimą kovoje 
prieš pavojų baisaus milita- 
rinio konflikto ir susinaiki
nimo”.

TASS sako, kad kovoje 
už taiką ir žmonijos išsigel
bėjimą yra reikalingas visų 
žmonių susivienijimas, ne
paisant jų politinių arba 
religinių įsitikinimų.

APIE IMIGRACIJĄ Į 
JUNGT. VALSTIJAS

Washingtonas. —Po dau
gelio planų JAV Kongresas 
padarė naują patvarkymą 
įsileidimui imigrantų į 
Jungtines Valstijas. Jis nu
statė padidintą kvotą.

Iš kitų Amerikos šalių 
per metus įsileisti 120,000, o 
iš kitų pasaulio dalių—170,- 
000 imigrantų. Atskiroms 
šalims kvotos bus vėliau 
nustatytos.

kaip taikos įrankį. Popie
žius pasisakė:

(1) Už taikų sugyvenimą 
tarp visų valstybių, nepai
sant jų santvarkos skirtu
mų.

(2) Už nusiginklav i m ą, 
kuris turi būti Įvykintas. 
Jis sakė: “Jeigu norite bū
ti broliais, tai meskite gink
lus iš savo ranku. Yra žino
ma, kad negali būti meilės, 
jeigu rankose laiko gink
lus”.

Jis sakė, kad reikia įsiti
kinti, jog Jungtinės Tautos 
yra civilizacijos organizaci- 

; ja palaikymui klikos, kuri 
to ir siekė per 20 metų.

116 valstybių d e 1 e g a- 
tai karštai sveikino popie
žiaus kalbą. Po prakalbos 
jis asmeniškai pasisveikino 
su visais Jungtinių Tautų 
asamblėjos delegatais, par
eigūnais ir svečiais, kurių 
buvo virš 3,000.

Į Stadioną susirinko 
90,000 žmonių.

Vakare, po 8:30 valandos, 
i Yankee stadioną susirin
ko apie 90,000 žmonių, ku
riems bilietai iš anksto bu
vo išparduoti. Ten popiežius 
elgėsi laisvai — automobi
lyje lėtai važinėjo takais 
ir su daugeliu iš sus i- 
rinkusiųjų sveikinosi. Po
piežiaus malda buvo specia
liai paruošta New Yorko ir 
Jungtinių Valstijų ž m o- 
nėms. Jis Kristaus vardu 
kalbėjo už taiką, kaipo die
vo dovana, c-

Po popiežiaus mokios už 
taiką čionai penkiomis kal
bomis, kurios yra oficialios 
Jungtinėse Tautose (anglų, 
rusų, kinų, ispanų ir pran
cūzų) atstovai padarė pa
reiškimus, kad jie sutinka 
su popiežiaus išdėstytais 
pageidavimais.

Kiti įvykiai
Kaip jau buvo rašyta, pa

gerbimui popiežiaus už at
silankymą su taikos misija 
Jungtinės Tautos pagamino 
medalį, ant kurio vienos pu
sės yra popiežiaus paveiks
las ir užrašas: “Paul VI 
Mission to the United Na
tions: Oct. 4, 1965”. Kitoje 
pusėje yra užrašyta: “Lord 
Make me an Instrument of 
Thy Peace” (Dieve, pada
ryk mane taikos įrankiu). 
Auksinis medal is buvo 
įteiktas popiežiui. Dabar 
tolygius medalius iš sidabro 
ir vario pardavinėja Jung
tinės Tautos ir didelės krau
tuvės. Norintieji gali gau
ti ir popiežiaus kalbų kopi
jas.

Katalikų vadovybė ir Va
tikane dar nesusitaiko gim
dymų kontrolės klausimais, 
tai popiežius savo kalboje 
pasisakė už tai, kad reikia 
gaminti daugiau maisto, 
kurio visiems pilnai užtek
tų.

Į New Yorką ir atgal į 
Vatikaną popiežius keliavo

Washingtonas. — Šiaurės 
Vietnamo respublika pa
skelbė, kad Jungtinių Vals
tijų lakūnai, kurie bombar
duoja Šiaurės Vietnamą, 
kai pateks belaisvėn, bus 
baudžiami kaip kriminalis
tai, pasiremiant sprendimu 
Nurenbergo tarp tau tin i o 
teismo, kuris teisė Antrojo 
pasaulinio karo nacius kri
minalistus.

Taipgi Pietų Vietnamo 
liaudiečiai paskelbė, kad jie 
mirtimi baus JAV militari- 
nius žmones, kurie pateks 
į jų rankas. Kaip Šiaurės 
Vietnamas, taip ir liaudie
čiai kaltina JAV lakūnus, 
kad jie bambarduoja mies
tus, kaimus, civilinių žmo
nių gyven. namus, mo
kyklas ir nuo to žūva mote
rys, vaikai ir seneliai.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė, pasiremdama Že
nevos konvencijos nutari
mais, kad belaisviai negali 
būti žudomi, protestuoja 
prieš Šiaurės Vietnamo val
džios ir liaudiečių grasini
mus.

Kad nuo JAV bombarda-

Iš sveturgimiu 
komiteto

New Yorkas. — Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born pra
neša, kad Subversive Acti
vities Control Boardas nu
skyrė to komiteto narių ap
klausinėjimui lapkričio 1 
dieną. Tai jau bus kelintas 
iš eilės apklausinėjimas.

Taipgi komitetas prane
ša, kad New Yorke Court 
of Appeals rugsėjo 22 dieną 
atmetė JAV reikalavimą 
deportuoti Joseph Sherma- 
na. K

POPIEŽIUS PAKĖLĖ 
NEGRĄ Į VYSKUPUS 
Roma. — Pirmiau negu 

Povilas Vl-tasis išskrido į 
New Yorką, negrą kunigą 
Haroldą Robertą Perry pa
skyrė New Orleans rhiesto 
vyskupu. f '

Washingtonas* — JAV 
lavina 150,000 rezervistų.

specialiu lėktuvu, kuris per 
valandą skrido po 550 my
lių. Jį vairavo kapitonas 
Gianmario Sucsarini. Kada 
lėktuvas skrido į New Yor
ką ir bvo 31,000 pėdų aukš
tyje, tai popiežius kores
pondentams pareiškė: Pasi
tikiu, kad mūsų Taikos mi
sija pasieks žmonių širdis 
ir protą.

Pirm grįžimo į Vatikaną, 
popiežius Jungtinėms Tau
toms paaukojo deimantais 
išsagstytą kryžių ir žiedą, 
patardamas parduoti ir pi
nigus sunaudoti kovai prieš 
alkį ir skurdą. Sakoma, kad 
jie verti $150,000. Grįžęs į 
Vatikaną, jis apie savo mi
siją raportuos Pasauliniam 
katalikų suvažiavimui. 

vimu žūva civiliniai žmo
nės, tai to niekas negali už
ginčyti. Vietname apsilan
kę ne vien kitų šalių, bet ir 
JAV korespondentai tą pa
tvirtino. Ir rugsėjo 29 die
ną “New York Daily Eag
le’ , antra m e puslapyje, 
įtalpino paveikslą, kuriame 
JAV marininkas su šautu
vu stovi ant krūvos griuvė
sių, o greta jo senutė ap
stulbus, susiėmusi rankas, 
ir parašas toks:

“Pietų Vietnamas... Kai
mas po Amerikos lėktuvų 
bombardavimo. Senoji mo
teris liūdi dukros ir 
trijų anūkų, kurie žuvo, ka
da bomba pataikė į jų gy
venamąjį namą’’.

Atrodo, kad karas Viet
name vis darosi didesnis ir 
žiauresnis, kuris grasina 
viso pasaulio taikai.

Saigonas. —Galinga bom
ba sprogo policijos centra- 
linėj nuovadoje. Sprogimas 
užmušė 11 asmenų ir 42 su
žeidė. Tarpe sužeistųjų yra 
trys ir JAV militariniai 
žmonės. >

JAU 130,000 JAV KARIŲ 
YRA VIETNAME

Saigonas. — Pietų Viet
name jau yra 130,000 Jung
tinių Valstijų militarinių 
žmonių; Jos sudaro: 75,000 
armijos, 36,000 marininkų, 
13,000 lakūnų ir 5,000 jūri
nio laivyno žmonių.

Bet Pietų Vietnamo' 
premjeras Cao Ky reika
lauja dar daugiau jų pri
siųsti. c

KUBA DARO PAKAITŲ 
PARTIJOS VADOVYBĖJ
Havana. — Tapo peror

ganizuota Kubos Komunis- 
tųpartijos vadovybė. Į Cent
ro komitetą įeina 100 na
rių. Tarpe naujo komiteto 
narių nėra Ernesto Che 
Guevara, kuris yra Argen
tinoje gimęs.

Roma. — Popiežius ra
portavo Pasauliniam katali
kų suvažiavimui apie savo 
Taikos misiją į JAV.

Ekstra
Prezidentas pasidavė 

operacijai
Washingtonas. — Jungti

nių Valsti j ų prezidentas 
Johnsonas pasidavė opera
cijai. Jo daktaras sakė, kad 
operacija bus pada ryta 
penktadienį, spalio 8 diertą, 
Bethesda Navai ligoninėje. 

Operaciją atliks Dr. 
George Aaron Hallenbeck, 
dalyvaujant 50 kitų dakta
rų. Sakoma, kad bus reika
linga pašalinti tulžies pūslę 
(gall bladder). Manoma, 
kad prezidentas ligoninėje 
bus apie dvi savaites. Tuo 
metu, jei bus reikalo, JAV 
prezidento pareigas eis vi
ceprezidentas H. H. Hum
phrey.
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Foreign
Foreign

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

Jo žodžiai—smūgis 
karo kurstytojams

POPIEŽIAUS Pauliaus VI pasirodymas Jngtinių 
Tautų Asamblėjoje ir jo ten pasakyta ugninga kalba už 
taiką sudavė skaudų smūgį visiems karo kurstytojams 
ir labai sustiprino pasaulines taikos jėgas. Apie tai ne- 

.gali būti jokios abejonės.
Kartu su milijonais taikos ir taikaus tautų sugyve

nimo šalininkų visame pasaulyje mes sveikiname popie
žiaus griežtą ir aiškų pasisakymą prieš karą.

Mums tiktai gaila, kad Paulius VI šiaip labai puikio
je savo prieškarinėje kalboje nepaminėjo Vietnamo karo 
ir nereikalavo jį tuoj nutraukti, tuoj baigti.f

Kai kas gal pasakys, kad jis, būdamas šioje šalyje, 
negalėjo kalbėti apie mūsų vyriausybės užsieninę politi
ką ir jos militarinę intervenciją Pietrytinėje Azijoje. 
Betgi buvo pakartojamai primenama ir pabrėžiama, 
kad jis čia yra ne Jungtinių Valstijų, o Jungtinių Tautų 
svečias. Tuo būdu, “nieko neįžeisdamas”, jis turėjo teisę 
atvirai pasisakyti tuo šių laikų svarbiausiu klausimu. 
Karas eina, kraujas liejasi, o nė žodelio apie jį!

Aišku, kad popiežiaus pasisakymas už baigimą 
Vietnamo karo būtų prisidėjęs prie atsteigimo taikos 
Pietrytinėje Azijoje. Bet jis nutylėjo...

NEBEGALI VISIŠKAI 
UŽSLĖPTI TIESĄ

Pastebėjome, kad ir SLA 
organas “Tėvynė” (rugsėjo 
24 d ) duoda savo skaityto
jams saujelę per daug nesu- 
fušeriuotų duomenų apie 
Tarybų Lietuvos sportinin
kus. Įdomu, kad per pasku
tiniuosius 20 metų gal dar 
pirmą kartą savo raštą apie 
Lietuvą įdėjo ne po antraš
te “iš pavergtos Lietuvos.” 
Tai jau pusėtinai geras pro
gresas.

tėvai taip pat niekina ir nei
gia viską, kas nūdien dir
bama ir veikiama Lietuvoje.

Tokiomis pamokomis vai
kai tiktai atšaldomi ir atstu
miami nuo lietuvybės. Jiems 
atrodo, kad jeigu jau patys 
lietuviai taip nieko neverti, 
kad jeigu jau atsilikęs tas 
kraštas Lietuva, tai kokiems 
paraliams jiems dar moky
tis lietuvių kalbos, rūpintis 
neištautėti? Be to, jeigu 
dar kas atsistoja ir pasiūlo 
sumegzti ryšius su Tarybų 
Lietuva, kokioje nors for-Straipsnyje “Lietuviai bu- Pie.^Vcl’

> npizininkai” skaito™- m0Je SU SUeitl Į kultUH-vo prizininkai” skaitome:
Rugpiūčio men., So v. Sąjun

goj įvyko prof, sąjungų “spar
takiada.” Iš Lietuvos buvo 
430 sporto šakų varžybose. 
Apie sportininkų pasirodymą 
ir aplamai apie sporto reika- 
lavinimus Lietuvoje komunisti
nėj spaudoj pasisakė E. Alek
navičius. Jis nurodė, kad Mas
kvoje ir kt. miestuose vyku
siose varžybose lietuviai ga
vo prizus 7 sporto šakose, bū
tent, irklavime, bokse, krepši- 
nyje, plaukime, šuoliuose į 
vandenį, rankinyje ir stalo te
nise. Lietuviai gavo 89 spar
takiados medalius.

Ir baigiama:
Lietuviai susirūpinę 

pasirodyti sporte dėl 
priežasčių. Viena, 1967 m. So
vietų Sąj. rengiama visų se

nį bendradarbiavimą, tas iš- 
keikimaš kaip “Maskvos 
agentas.” Juk jų spaudoje 
(“Tėviškės Žiburiuose” ir 
“Nepriklausomoje Lietuvo
je”) yra uždrausta net ir 
prasitarti apie kontaktą su 
Tarybų Lietuva, apie kultū
rinį su ja' bendradarbiavi
mą. Vaikai ^apie tai pasiskai
tę tiesiog gėdijasi būti lietu
viais, gėdijasi lietuvių kal
bos, meta ją ir pamiršta 
taip greitai, kaip “išeina iš 
tėvų globos.”

Mes raginame Daniliūną 
ir kitus apie tai rimtai pa

gerinu galvoti. Mes raginame juos 
įvairių į rimtai pagalvoti apie su

mezgimą ryšių su lietuvių

Tiktai ekonominis 
komunizmo stiprinimas

MŪSŲ ŠALIES komercinėje spaudoje šiomis dieno
mis buvo plačiai rašoma apie Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto plenumą (praplėstą posė
dį) ir jo nutarimus. Vienu balsu joje buvo džiaugiamasi, 

. kad Tarybų Sąjungos, ^pųomika krypstanti ar linkstan
ti į kapitalizmą. Plenumo nutarimais esą įvedami beveik 

. ‘visi kapitalistinės ekonomikos požymiai.
Su tokiomis išvadomis pasiskubino pasirodyti ir

• •Amerikos lietuvių reakcinė spauda. Ji irgi džiaugėsi Ta- 
”, rybų Sąjungos artėjimu “prie kapitalizmo”.

Bet štai dabar turime plenumo nutarimus, priimtus 
. š. m. rugsėjo 29 d. Jie buvo išspausdinti Vilniaus “Tieso
je” spalio 1 d. Na, ir mes “ieškome” juose minėtos spaudos 
džiaugsmui pagrindo. Tačiau nieko panašaus nesuranda
me. Nei savo raide, nei dvasia nutarimai nė puse lūpų 
nekalba apie jokį krypimą į jokį kapitalizmą.. Plenumo 
nutarimai reiškia tik vieną, būtent: ekonominį socializ- 

■ -mo-komunizmo sustiprinimą. Nutarimuose numatytos 
šalies ekonomikoje pakaitos turi tiktai tą vieną tikslą. 
Savo filosofijomis ir spekuliacijomis komercinė spauda 
mulkina savo skaitytojus.

Ką gi randame plenumo nutarimuose? Pirmiausia 
nurodoma labai dideli Tarybų Sąjungos ekonominiai pa
siekimai. Bet ar jais galima pasidžiaugti ir toliau nebei

mti? Negalima.
Plenumas sako: “Dabartinė organizacinė valdymo 

- ’ struktūra, planavimo ir ekonominio skatinimo metodai 
. -pramonėje neatitinka šiuolaikinių sąlygų ir gamybinių 

jėgų išsivystymo lygio”. Toliau: “Rimtas trūkumas, va
dovaujant pramonei, yra tas, kad vyravo administraci
niai metodai ekonominių metodų nenaudai. Ūkiskaita 

-įmonėse daugeliu atžvilgių yra > formali; įmonių teisės 
ūkinėje veiktoje yra apribotos”.

Tokią valdymo struktūrą reikia pakeisti geresne, 
.tobulesne, pilnutinai atitinkančia gamybinių jėgų išsi
vystymo lygiui.

Svarbiausias nutarimu įvedamas pakeitimas bus tas, 
kad premjero Chruščiovo laikais įvestos ekonominių sri
čių ministerijos bus pakeistos pramoninėmis ministerijo- 

, * mis. Srities ministerija turėdavo rūpintis visomis toje 
"Srityje gamybomis, kai}) sakoma, nuo automoboilio iki 
’dantims valyti šepetuko. Dabar bus sudarytos centrinės 
pramoninės ministerijos. Sakoma, kad tokios ministeri
jos daug geriau pajėgs valdyti, vesti ir tvarkyti šalies 
..gamybą.

Nutarime taip pat sakoma, kad iki šiol “pramonės 
...darbuotojų materialinio skatinimo sistema menkai tesu- 
”...interesuoja juos gerinti bendruosius įmonių darbo re-

• zultatus, didinti gamybos rentabilumą ir gerinti pramo- 
’ L nes produkcijos kokybę”. Tai turės būti pakeista. Skai- 
' z tome:

“Laikyti svarbiausiu minister ijų, pramonės 
:' įmonių, mokslinio tyrimo, konstravimo ir projektavimo 

' '^organizacijų kolektyvų uždaviniu—užtikrinti sparčius 
’’pramonės gamybos vystymo tempus ir didesnį jos efek
tyvumą, visokeriopai kelti darbo našumą, kuo geriausiai 
^naudoti turimus gamybinius fondus. Šiuo tikslu prakti- 

" -Mkoje užtikrinti, kad būtų plačiai įdiegiami į liaudies ūkį 
•-naujausi mūsų šalies ir užsienio mokslo bei technikos

vietinių tautų sparta k i a d a . tautos kamienu, SU Lietuva. 
Antra, jau tenka ruoštis ir Jeigu to nebus greitoje at- 
Meksikoje įvykstančioms olim- eityje padaryta, jokios Rin- 
pinems žaidynėms. Kiekvienos kūn0 ir kitu siūlomos refor- 
varžybos - rengiamos Lietu-| m d teigiamu rezul. 
voje ar Sov. Sąj. mastu —j & *
sakoma, privalo atskleist nau- j tatų. . T *'
jus talentus bei tobulint meis- J Nejaugi jiems reikės dar 
triškumą. Dėl to ir rūpinama- j kitų 20 fnėtų suprasti taip

Ir dabar, kiek teko matyti, 
jie tokie pat jauni, kupini 
entuziazmo, dar labiau nusi
manantys apie savo darbą.

—Jūs, kaip rašytojas, da- 
mejotes mūsų respu b 1 i k o s 
kultūriniu gyvenimu. Kokią 
nuomonę apie j j išsivežate?

—Mane, suprantama, la
biausiai domina literatūra, ir 
labai gailiuosi, kad dar ne
galiu skaityti lietuvių rašyto
jų kūrinių originale, o turiu 
tenkintis vertimais į anglų 
kalbą. Teatrinės savaitės me
tu mačiau daugelį spektak
lių — žymių lietuvių rašyto
jų inscenizavimų. Tai padėjo 
man susidaryti įspūdį, kad 
lietuvių rašytojų kūryba įdo
mi i teikia didelių vilčių. Tai 
jauna literatūra ir jos laukia 
dar didesnis suklestėjimas. 
Lankydamasis pas meno žmo
nes, susidariau įspūdį, kad 
svarų žodį taria kinemato
grafijos darbuotojai, dailinin
kai, kompozitoriai. Mane ypač 
sužavėjo liaudies menas. Aš 
giliai įsitikinęs, kad be liau
dies meno negalima susidary
ti apie Lietuvą pilno vaizdo.

—Kiek girdėjome, šios 
viešnagės metu jūs rinkote 
medžiagą knygai. Apie ką 
žadate joje papasakoti?

—Tai bus knyga apie Lie
tuvą amerikiečiams, skai
tantiems angliškai. Ameri
koje anglų kalba beveik nė
ra išleista nė vienos knygos 
apie šiandieninę Lietuvą, ir 
aš noriu užpildyti šią spragą. 
Pagrindinis mano tikslas — 
aprašyti dabartinę Tarybų 
Lietuvą, parodyti amerikie
čiams, kad čia gyvenimas ei
na normalia kūrybine vaga.

Išvykdamas jaučiu gilų pa
dėkos jausmą už patirtą sve
tingumą. Įsitikinau, k a d čia 
padėti pamatai puikiai Lietu--
vai, kurią, atvykus kitą kar- billUS. 
tą, bus sunku bepažinti.. No
rėčiau, kad tai, ką pamačiau 
savo akimis," pamatytų visi.'

Penktad., spalio (Oct.) 8, 1965

Jonas Kuzminskas—vienas įžymiausių Tarybų Lietuvos 
grafikų. Dailininko darbai puošia daugelio Tarybų Lietuvos 
rašytojų-klasikų knygų, muziejų sales.

Šiomis dienomis Jonui Kuzminskiui suteiktas TSRSLLiau- 
dies dailininko garbės vardas. • 'T

Nuotraukoje matome grafiką Joną Kuzminskį prie nau
jų d;.rl)ų, kuriuos jis ruošia jubiliejinai Pabaltijo parodai 
Maskvoje.

Seniausias universitetas
gyvena jaunystę

si, kuria linkme sukti sporti
nį judėjimą Lietuvėje, kaip 
pasiekti daugiau laimėjimų ir 
panašiai., .;

aiškią tiesį ? Pamatysime.

RAŠYTOJĄ FILIPĄ 
BONOSKĮ IŠLYDINT 
Iš LIETUVOS 

i ■ l

“Tėvyneš'Balsas” rašo:
Daugiau kaip keturis mėne

sius tėvų žemėje viešėjo pa
žangus Amerikos rašytojas Fi- 
lipas Bonoskis (per tą laiką, 
kaip esame pranešę, vieną kar
tą, rugpjūčio mėnesį, jis trum
pam buvo išvykęs iš Vilniaus). 
Palydėti išvykstantį namo sve
čią į aerouostą atvyko didelis 
vilniečių būrys.

Išvykstant Filipui Bonoskiui, 
ELTOS korespondentas papra
šė jį atsakyti į keletą klausi
mų.

—Ši jūsų viešnagė Tarybų 
Lietuvoje jau trečioji. Kokius 
pasikeitimus pastebėjote, ne
matę jos keletą metų?

—Pirmą kartą Tarybų Lie
tuvoje lankiausi 1959-aisiais, 
antrąjį — 1960-aisiais. Ir kai 
dabar turėjau progos pama
tyti savo tėvų gitminę, įsitiki
nau, kad pasikeitimai labai 
akivaizdūs. Kiekvienam atvy
kusiam didelį įspūdį palieka 
jūsų augantys miestai, staty
bos. Tai mane žavėjo, jau be
silankant .pirmąjį kartą. Ta
čiau dabar jos žymiai išaugo, 

• nauji gyvenamieji namai kyla 
nepalyginamai gražesni. Malo
niai stebina naujos ir rekonst-

Mums atrodo, kad Dani- puotos parduotuvės, kavinės, 
liūnas nepaliečia tikrosios Jos įrengtos gražiai, moder- 
nriežasties nesėkmės su to- niškai, su dideliu skoniu.

Tačiau svarbiausia žmo
nės. 1959-aisiais man iš kar
to krito į akį tai, kad Tarybų 
Lietuvoje aukštus atsakingus 
postus pramonėje, žemės 
ūkyje ir kitose gyvenimo sri
tyse užima jauni žmonės. Visi

(Specialiai “Laisvei”)
Kartu su visais Tarybų 

Lietuvos darbo žmonėmis 
gražiais laimė j i m a i s res
publikos jubiliejų sutiko ir 
seniausios šalies aukštosios 
mokyklos — Vilniaus V. 
Kapsuko vardo universiteto 
kolektyvas.

Kokie šios aukštosios mo
kyklos pasiekimai, jubilieji
niais metais? — į šį klau
simą atsakė universiteto 
rektorius, respublikos Moks
lų akademijos akademikas, 
fizikos-matematikos mokslų 
daktaras profesorius J! Ku-

>
—Vilniaus universitetas, 

pasakė. • J; ’ Kubilius,'—? visa
liaudiniu mokslo ir kultūros 
židiniu, plačiai., atvėrusiu 
duris į aukštąjį mokslą* dar
bo žmonių vaikams, tapo tik 
Tarybų valdžios metais. 
Šiandien senasis universite
tas gyvena tikrą jaunystę 
ne tik todėl, kad jo šimta
metėse dienose mokosi jau
nimas, bet ir todėl, kad drą
sūs profesorių ir dėstytojų 
kolektyvo moksliniai ieško
jimai atitinka šios . dienos

MŪSŲ JIEMS 
DRAUGIŠKAS 
PATARIMAS

Kunigų “Drauge” (spalio 
1 d.) skaitome kokio tai 
kanadiečio Daniliūno nusi
skundimą apie pabėgėlių 
vaikų greitą ištaut ėjimą. 
Jis siūlo “naują liniją” tam 
procesui pastoti kelią, nes 
“ligšiolinė linija jaunimui 
prie lietuviško kamieno iš
laikyti neduoda vaisių.” Jis 
ragina priimti pedagogo A. 
Rinkūno patarimą lituanis
tikos mokyklas perorgani
zuoti “ta kryptimi, kad mo
kiniai būtų neverčiami mo
kytis lituanistikos, bet pa
traukiami jiems dominan
čiomis priemonėmis, į jas 
įskaitant ir lietuviškus fil
mus, žaidimus ir pan.”

Girdi: “Prievarta išmoky
ti vaikai stengiasi lietuvių 
kalbos kuo greičiausiai atsi
kratyti, kai tik pajuntą ge
rą progą, o ypač tada, kai 
išeina iš tėvų globos.”

Nuoširdi padėka
Š. m- rugsėjo mėn. 12 d. 

Brooklyne “Laisvės” direk
torių taryba, Lietuvių Liau
dies rašytojo vardo man su
teikimo proga, suruošė pa
ge rbti banketą. Kadangi 
man sukako ir 70 metų am
žiaus, tai banketas turėjo 
dvilypę prasmę.

Daugelis bičiulių, draugų 
ir organizacijų siuntė svei
kinimus, kai kurie su dova
nėlėmis, kurios, aišku, buvo 
atiduotos “Laisvei.”

Tariu širdingą padėką 
banketo rengėjams, visiems, 
kurie atsilankė ir tiems, ku
rie negalėdami atsilankyti, 
bet pirkosi bilietus. Dėkoju 
visiems, tarusiems šiltą žodį 
per spaudą ir pačiame ban
kete. Širdingai aciuoju vi
siems, sveikinusiems tele-

mokslininkų išugdyti Tary
bų valdžios metais. Pokario 
laikotarpiu baigė universi
tetą, čia apgynė disertaciją 
dabartinis, fizikos ir mate
matikos fakulteto dekanas 
docentas J. Viščakas, pus
laidininkių tyrimo srityje 
.pasiekęs nemažų rezultatų. 
Kaip subrendę tyriijjįtojai 
užsireko m e n d a v o ir kiti 
universiteto jaunosios kar
tos mokslininkai: chemijos 
mokslų kandidatai V. Dauk
šas, ,G. Dienys, geografas 
docentas A. Basalykas, me
dicinos .mokslų daktaras A. 
Ęrpnckųs ir kiti. Ir vy
resniosios kartos mokslinin
kam^ tik tarybinė santvar
ką, 4ątįYl?r>ė platų ke 1 ią į moks
lo pąsaulį. Į universitetą 
atėjo >’ir ^čia pradėjo savo 
pedagoginę ir * mokslinę 
veiklą žinomas respublikos 
chirurgas, medicinos fakul
teto hospitalinės chirurgi- 

Į jos katedros vedėjas, me
čiuos mokslų daktaras pro
fesorius P. Norkūną^ Bu
vęs vidurinės mokykloj mo
kytojas J. Lebedys, pradė
jęs dirbti aukštojoje moky
toje, tapo vienu žymiausių

reikalavimus, padeda vysty- 
ti tarybinį mokslą.

Universiteto pasiekimai 
ypač ryškūs šiais, jubilieji
niais metais. Tai patvirtina 
kad ir toks faktas. Vien 
per penkerius šių metų mė
nesius universiteto dėstyto
jai apgynė 6 mokslo dakta
rų ir 18 mokslų kandidatų 
disertacijas. Po mokomojo- 
auklėjamojo, didelio visuo
meninio darbo universiteto 

ox^xxxo, .mokslininkai dalyvauja
gramomis bei laiškais. Dė-1 sprendžiant 15’ krypčių

priežasties nesėkmės su to
mis lituanistikos mokyklo
mis. Nėra jokia paslaptis, 
kad tos klerikalų išlaikomos 
lituanistikos mokyklose tie 
jų pedagogai visaip niekina 
ir šmeižia Tarybų Lietuvą-

kojų mūsų menininkams už 
bankete atliktą gražią pro
gramą.

Šiuo visų bendru ir nuo- 
šordžiu pasidarbavimu buvo 
•sutvirtintas mūsų laikraščio 
“Laisvės” iždas.

Dar kartą*, širdingas Ačiū 
visiems!

Rojus Mizara

IX Qixx^x^xcv xctijvu ęySe UZima J a U Ill ZniOIlGS. Visi

Na, 0 namie daugumoje jų I jie atrodė ryžtingi, darbštūs.

laimėjimai, užtikrinti mokslinį darbo organizavimą, pro
dukcijos kokybės gerinimą, valstybinės ir gamybinės 
drausmės stiprinimą, kiekvieno darbuotojo atsakomybės 
už jam pavestą darbą didinimą...

Partinės organizacijos privalo- nuolat nagrinėti 
įmonių veiklą ir padėti ūkiniams vadovams atskleisti ir 
šalinti-^trūkumus, skatinti darbo žmones ieškoti ir naudo
ti visus gamybos rezervus, ryžtingai kovoti tiek su žiny
binių, tiek ir su vietininkiškų tendencijų pasireiškimais”.

Netenka abejoti, kad šitos plenumo nutarimais. įve
damos pakaitos padės Tarybų Sąjungos gamybai siekti 
naujų laimėjimų. | .

PRISIPAŽINO, KAD 
ŽUDĖ ŽYDUS

Hagenas, Vakarų Vokie
tija. —- Čionai yra teisiami 
11 nacių karininkų, Antro
jo pasaulinio karo krimina
listų,, kurie Sobibore, , Len
kijoje, nužudė 250,000 žmo
nių.

Buvęs nacių karininkas 
Frailtz Wolf, 58 metų am
žiaus prisipažino, kad jis 
žudė žydus, nes hitlerinin
kai siekė juos išnaikinti.

mokslines problemas, jų 
tarpe puslaidininkių fizikos 
ir chemijos statistikos, pd- 
limerų ir jų pritaikymo 
liaudies ūkyje.
- Jeigu buržuazijos valdy
mo metais universitete ir 
buvo vykdomi moksliniai ty
rimai, tai darė atskiri moks
lininkai savo iniciatyva. 
Dabar mūsų aukštojoje mo
kykloje yra puikiai įrengti 
mokymo kabinetai, labora
torijos. Moksliniams tyri
mams plėsti, ryšiams su ga
myba stiprinti universiteto 
organizuota eilė problemi
nių laboratorijų. Puslaidi
ninkių, širdies kraujagyslių 
chirurgijos, molekulinės 
akustikos, vaistų ąintezės, 
augalų ir gyvulių augimo 
stimuliatorių probleminės 
laboratorijos tapo plačiai ži
nomos ne tik respublikoje, 
bet ir už jos ribų.

Dauguma uni v e r s i t e t o

rinėtojų. Šį pavasarį jis 
sėkmingai apgynė daktaro 
disertaciją.

Jauniesiems tyrinėtojams 
į pagalbą ateina universite
to aspirantūra. Per 17 me
tų ją baigė apie 250 moksli
ninkų.

Jeigu 1945 metais univer
sitete nebuvo ir 1,900 stu
dentų, tai dabar jame mo
kosi ■ apie 10,000 žmonių. 
Įvairiose liaudies ūkio ir 
kultūros srityse jau dirba 

.apie 11 tūkstančių buvusių 
universiteto - auklėtinių.

’ Kasmet auga studijudan
čio jaunimo šeima. Naujai
siais mokslo metais į uni
versitetą bus priimta 2,265 
studentai — žymiai daugiau 
negu jų mokėsi 1945 metais.

Maskva. —Atvyko didelė 
Kinijos dainininkų ir šokė
jų grupė, kuri vadinasi Ki
nijos Liaudies išsilaisvini
mo armijos ansamblis. Jie 
Tarybų Sąjungoje išbus še
šias savaites.

Maskva. — “Pravda” ašt
riai atsakė buvusiam Čiang 
Kai-šeko viceprezidentui Li 
Tsung-jenui, kuris dabar

puoia am loRc. r i'avua 
rašo, kad jis pamiršo, jog : 
dar 1948 metais Kinija jį i 
skaitė karo kriminalistui J
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Antanas Baranauskas ir jo kūryba
DR. ANTANAS PETRIKĄ

Šių metų pradžioje sukako 130 metų 
nuo gimimo vieno įžymiausių feodalizmo 
gadynės pabaigos lietuvių poetų—Anta
no Baranausko. Jo realistinė poema 
“Anykščių šilelis” įėjo į klasikinį lietuvių 
literatūros lobynų:

“ ‘Anykščių šilelyje,’ vertingiausiame 
po Kristijono Donelaičio poemos ‘Metai,’ 
feodalizmo epochos lietuvių poezijos pa
minkle, aukščiausią poezijos lygį pasiekė 
Lietuvos gamtos vaizdavimas, šis Bara
nausko kūrinys turėjo didžiulę reikšmę 
poemos žanro vystymuisi lietuvių litera
tūroje. ‘Anykščių šilelyje,’ kaip ir ki
tuose geriausiuose savo poezijos kūri
niuose, Baranauskas atskleidė sunkią 
liaudies būklę baudžiavos ir carizmo 
prifspaudoje. Poetinėje Baranausko kū
ryboje taip pat atsispindėjo kai kurie 
lietuvių liaudies protesto prieš socialini 
ir nacionalinį pavergimą momentai, ta
čiau joje buvo ir gilių idėjinių prieštara
vimų bei ribotumų. Jaunystėje talentin
gai pasireiškęs poetine kūryba, Bara
nauskas vėliau visiškai nuėjo į klerika
linės reakcijos stovyklą. Atitrūkęs nuo 
liaudies, nuo jos socialinio ir nacionalinio 
išsivadavimo kovos, jis kartu žuvo ir lie
tuvių literatūrai kaip kūrėjas”.*)

“A. Baranausko gyvenimas ir kūryba 
rodo, kad tikras poetas išlaiko savo 
įkvėpimo galią tik tuo atveju, jeigu jis 
stovi arti liaudies, jeigu jis žiūri į pasau
lį jos akimis, jeigu jo jausmai ir troški
mai sutampa su liaudies jausmais ir troš
kimais. A. Baranausko tragediją sudaro 
taiĄkad didelio talento poetas, ‘Anykščių 
šilej^je’ sužibęs aukšto įkvėpimo šviesa, 
juo toliau, juo labiau tolo nuo savo liau
dies, kol galų gale visiškai išgaišino ne 
tik savo poetinį talentą, bet ir atskilo 
nuo jos, virsdamas reakcijos, tamsumo, 
atžagareiviškumo adoratorium ir skel
bėju”.**)

Apie A. Baranauską buvo parašyta 
daug studijų, daug monografijų ir bio
grafijų. Buvo analizuojamas jo gyveni
mas, jo kūryba jo stilius, jo leksika ir kt. 
Tačiau bene tik didžiausią studiją apie 
Baranauską ir jo literatūrinį darbą pa
rašė akademike R. Mikšyte. Jos 315 pus
lapių knygą “Antano Ęaranaūsko kūry
ba” 1964 metais išleido Vilniaus leidykla 
“Vaga.” Knygos Pratarmėje autorė sa
ko:

“Baranauskas sukūrė himną ne tik 
savo, gimtajam Anykščių kraštui, bet ir 
liaūaieš žmogui, išaukštino ne tik Lietu
ve# žemės spalvų ir garsų grožį, bet ir 
kalbos, tautosakos bei tautodailės lo
biais tą grožį įamžinusį liaudies genijų. 
‘Anykščių šilelyje’ atsispindi liaudies 
žmogaus pasaulėjauta, jo kūrybinės ga
lios, humanizmas, nepalaužiama laisvės 
meilė. Ir pro subjektyvias Baranausko 
nuotaikas, jo idėjinį ribotumą, objekty
vūs miško ir liaudies gyvenimo vaizdai 
poemoje leidžia pajusti baudžiavinės Lie
tuvos tikrovę 1963 m. sukilimo išvakarė
se su jos prieštaravimais, su baudžiavos 
ir carinės priespaudos išvarginto žmo- 
agus lūkesčiais.”

Antanas Baronas - Baranauskas gimė 
1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, dido
koje Jono ir Teklės Baronų šeimoje. Tė
vas buvo mažežemis valstietis, todėl sū
nui Antanui tegalėjo duoti tik pradžios 
mokyklos mokslą. Baigęs raštininkų kur
sus Rumšiškėse, jis dirbo įvairiose vieto
se valsčiaus raštininko padėjėju už7rub- 
lidfe 50 kapeikų mėnesinės algos. O kai 
jau" tapo pilnu raštininku, tuomet gavo 
30 rublių mėnesiui.

Tačiau jo gyvenimo vaga pasuko nau
ja, jam netikėta kryptimi. Beraštinin- 
kaudamas Skuode, laisvalaikiu jis raši
nėjo lenkų kalba eilėraščius. Tai suvedė 
jį į pažintį su kita už jį trimis metais 
vyresne ir literatūriniai brandesne poe
te — Telšių apylinkės dvarininkaite Ka
rolina Praniauskaite. ši supažindino Ba
ranauską su rimtesne lenkų poezija bei 
literatūra. Jis galėjo naudotis turtinga 
Praniausko biblioteka. Pagaliau jauni 
poetai vienas kitą karštai pamylėjo. Pra- 
niauskaitės tėvas, bajoras, matydamas, 
kad jųdviejų meilė vis tvirtėja, panoro 
sužinoti, kas yra tasai valsčiaus raštinin
kėlis, kuris jo dukrelei “galvą apsuko.” 
Tą darbą atlikti jis pavedė savo broliui 
tįlįnos klebonui kanauninkui Otonui

*) L. Gineitis, “Lietuvių literatūros istorija’’, t. I, 
K $42.
Man m

**) A. Venclova, “Laikas ir rašytojai“, psl. 189.

Praniauskui, dideliam aristokratui. Tas 
nuvažiavo pas Baranausko tėvus reikalo 
ištirti ir pamatė, jog jo tėviškė yra labai 
skurdi, šeima didelė, dūminė gryčia, ūke
lis menkas. Kitaip sakant: Antanas ir 
bajoraitė Karolina — ne pora. Tik kilo 
klausimas: kaip juo nusikratyti, kaip 
juodu be skandalo išskirti?

Būdą surado patsai Karolinos dėdė ka
nauninkas Praniauskas: jis už 10 rublių 
nupirko Telšiuose Baranauskui keturių 
progimnazijos klasių diplomą, iš kaimie
čio Barono padarė jį “bajoru” Baranovs- 
kiu ir išleido į Varnių dvasinę seminari
ją kunigu mokytis. Mat, tuo metu tik 
bajorų vaikai galėjo mokslus eiti, kaimie
čiai tos privilegijos neturėjo. Oportunis
tas Baranauskas savo meilę išmainė į 
diplomą ir progą tapti kunigu. Pasimo
kęs Varniuose du metu, jis stojo į Pe
terburgo (dabar Leningrado) dvasinę 
akademiją, kurioje išbuvo keturis me
tus ir tapo kunigu. Grįžusį 1862 m. iš 
Peterburgo.kun. Baranauską dvasinė vy
resnybė išsiuntė porai metų į Vokietijos 
jėzuitų mokyklas pasitobulinti. Taigi 
1863 metų lietuvių-lenkų sukilimo laiku 
jis buvo Vokietijoje ir jo nematė. Grįžęs 
iš Vokietijos Baranauskas kiek laiko kle
bonavo, vėliau dėstė Kauno kunigų semi
narijoje, 1884 m. buvo pakeltas į Žemai
čių vyskupijos postą, o 1897 m. į Seinų 
vyskupus. Ten būdamas jis galutinai su
lenkėjo, tapo Lietuvos-Lenkijos unijos 
šalininku, lietuvių tautinio savarankumo 
priešų. Rašė daugiausia tik lenkiškas 
giesmes, kalbėjo tik lenkiškai. Išgyvenęs 
67 metus, 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuo
se ir mirė. Karstas su jo palaikais įmū
rytas to miesto katedros sienoje.

Karolina Praniauskaite, po išsiskyrimo 
su Baranausku, nusivylusi, sukrėsta sie
la, pradėjo nesveikuoti ir po trijų metų, 
būdama 28 metų, mirė.

“Baranausko poetinė kūryba — reikš
mingas etapas literatūros istorinėje rai
doje. Geriausieji Baranausko poezijos 
kūriniai, ypač ‘Anykščių šilelis,’ po Kr. 
Donelaičio ‘Metų’ buvo aukščiausias me
ninis pasiekimas, į kurį lygiavosi daugu
mas XIX amž. antrosios pusės lietuvių 
poetų”.*)

. Kūrybos pradžią
Antanas Baranauskas, nežiūrint jo 

ideologinio bei kūrybinio ribotumo, jau
nystėje buvo gabus ir pastabus rašyto- 
jas-poetas. Eilėraščius pradėjo rašyti ga
na anksti: pirmiausia lenkiškai, o vėliau 
lietuviškai. Jo kalba, žiūrint tos gadynės 
akimis, nors tarmiška, buvo gana gera. 
Jis rašė rytinių aukštaičių tarme, dėlto 
taisant jo raštus prie bendrinės lietuvių 
kalbos (vakarinių aukštaičių-užnemunės 
suvalkiečių-sūduvių), reikėjo daug juos 
taisyti.' Jis vartojo daug barbarizmų bei 
svetimybių, ypatingai slavizmų, fcilėraš- 
čius jis rašė dabar jau mažai vartojama 
silabine (dainiška) eiliavimo forma.

Iš pirmesniųjų Baranausko eilėraščių
(Pabaiga' 4-me psl.)

*) L. Gineitis, “Liet, literatūros istorija,” 1.1, psl. 369.

Vilniuje, Salomėjos Nėries vardo vidurinės 
mokyklos patalpose buvo atidaryta nuostabi 
liaudies menininkų kūrybos paroda. Kiek
vieną dieną ją aplankydavo šimtai žmonių, 
svečių iš kitų tarybinių respublikų ir užsie
nio. Kas matė šią parodą, negalėjo pasaky
ti kitaip, kaip: “Auksinės lietuvių liaudies 
menininkų rankos!”

J. Gašlūnas kalbasi su B. Smalstyte apie jos tėvą, 
nacionalistų sušaudytą 1919 m.

Ragina Kongresą baigti 
karą Vietname

Visi kongresmanai gavo 
svarbų laišką Vietnamo 
klausimu. William E. Roth, 
Austin, Texas, laikraščio 
“The Town Crier” redakto
rius, ragina Kongresą dary
ti viską, kad karas Vietna
me būtų tuojau baigtas, 
kad susitarimu būtų išrišti 
ginčijami klausimai. .Laiško 
kopija buvo pasiųsta ir Ar- 
thurui Goldbergui, Jungti
nių Amerikos Valstijų am
basadoriui Jungtinėse Tau
tose.

Kongresmanas W. R. Po- 
age, iš Texas valstijos!, pri
siuntė redaktoriui Roth at
sakymą, kuriame konįgres- 
manas laikosi tos nuomonės, 
kad amerikiečiai turėtų ka
rą Vietname laimėti. Bet 
kaip jį laimėti?

Redaktorius Roth nurodo, 
kaip galima laimėti. Vieto
je bombų mėtymo, miestelių 
ir kaimų deginimo, gyvento
ju žudymo, amerikiečiai tu
rėtų iš lėktuvų rnėtyti maistą 
ir drabužius. Tuomet gautu
me pasitikėjimą visos tau
tos, tuomet būtų surastos 
priemonės susitarimu baigti 
ginčus su Vietnamu.

Amerikiečiai į Pietų Viet 
narna juk atėjo visos tautos 
nekviesti. Juos- kvietė nepa
stovi Pietų Vietnamo val
džia, kurios vietos gyvento
jai neremia, kuri tautoje 
neturi jokio pasitikėjimo 
Kai mes kariavome Korėjo
je, tai ir Jungtinių Tautų 
šioks-toks pritarimas buvo 
pravestas. Bet ir tame kare 
žuvo daugiau kaip 33,000 
amerikiečių. Vietnamo kare 
mes neturime nei tokio pri
tarimo. Amerikiečiai pasi
lieka vieni kariauti su par
tizanais.

Istorinė partizanų rolė
Roth nurodo kongresma- 

nams istorinę partizanų ro
lę. Pietų Vietnamo partiza
nai taip lygiai kariauja 
prieš svetimus okupantus, 
kaip amerikiečiai partizanai 
kariavo prieš anglus oku
pantus ir padėjo iškovoti 
Amerikai nepriklausomybę. 
Vietnamiečiai partizanai 
daug pasimokė iš amerikie
čiu partizanu. Jie taipgi pa
simokė iš bolševiku partiza
nų 1918-1919 metais, kai A- 
merikos karinės jėgos buvo 
okupavusios Arhangelska ir 
Murmanską, kai amerikie
čiai kartu su japonais buvo 
okupavę Sibiro dali ir sutei
kę paramą “baltiesiems” ge
nerolams sukelti tuo metu 
kontrrevoliucija. Bolševikai 
partizanai tuomet kirto 
skaudžius smūgius ameri
kiečiams. japonams ir kontr- 
revoliuc i o n i e r i a m s. Jie 
padėio Raudonajai armijai 
apsidirbti su kontrrevoliuci
ja.

Norisi čia priminti svar
bią partizanų rolę Antrojo 
pasaulinio karo metvu Bar*

M. K. Čiurlionis—lietuvių 
tautos genijus

Kas aprėps, kas nuspės 
kūrėjų, talentų kelius. Vie
ni jų ryškiais šviesuliais 
spindi savo tautos padan
gėje ramiai ir pastoviai, 
ilgus dešimtmečius skleis
dami palaimingą šviesą, ža
dindami kūrybines tautos 
galias, puoselėdami jos kul
tūros žiedus. Antri gi — 
blyksteli ir sudega staiga. 
Nespėjus nė atsikvošėti, 
daugeliui nespėjus dar su
vokti: iš kurgi tas netikė
tas, stulbinantis blyksnis ir 
kas jo per šviesa?

Laimei, nepradingsta šita 
šviesa. Laimei, trumpaam
žio, bet neišmatuojami dos-

tizanų veikla buvo išvystyta 
ne vien hitlerininkų užnu
garyje, okupuotoje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje — Lie
tuvoje, Baltarusijoje ir ki
tur, — bet jie veikė Prancū
zijoje, Italijoje ir kituose 
hitlerininkų okupu o t u o s e 
kraštuose. Partizanai veikė 
prieš japonus, okupavusius 
gerą Azijos dalį. Vietnamas 
taipgi buvo japonų okupuo
tas. Ten buvo išvystyta pla
ti prieš japonus veikla. Da
bartiniai vietnamiečiai par
tizanai iš to daug pasimo
kė. Sunaikinti partizanus, 
kuriuos visa liaudis remia, 
jokiu būdu negalima. Vie
ni amerikiečiai, be Vietna
mo liaudies pritarimo, nega
li laimėti karo.
Demokratija jiems neapeina

Kongresmanas Poage, kaip 
ir daugelis kitų kongresma- 
nų, atvirai pasisako, kad jie 
“mažai interesuojasi demo
kratija Vietname.” Svar
biausia, kas jiems rūpi, tai 
sumušti nesumušamus par
tizanus. Tuo sumetimu jie 
remia prez. Johnsono admi
nistracijos nusistatymą plės
ti karą iki “pilnos pergalės.” 
Bet tos “pergalės” niekur 
nesimato.

Redaktorius Roth teisin
gai kongresmanui primena, 
kad mūsų krašto Konstitu- 
ciia suteikia visą galią žmo
nėms valdytis. Kongresas 
turėtų būti pačios liaudies 
balsas, o prezidentas—liau
dies reikalų vykdytojas. O 
kad Vietnamo karas nepo
puliarus, kad žmonių daugu
ma jam priešinga, tai buvo 
įrodyta prieškarinėmis de
monstracijomis, peticijomis, 
laiškais prezidentui ir Kon
gresui.
Amerika praranda draugus

Roth sako, kad “vietna
miečių ir jų partizanų už- 
mušinėjimas nepadaro juos 
mūsų draugais.” Kaip tik 
priešingai. Jie dar narsiau, 
didesniu pasiryžimu ir pasi
aukojimu kovoja prieš oku
pantus. Jis primena, kad Ki
nijos Liaudies respublikos 
nepripažinimas ir bandymas 
jos neprileisti prie tarptau
tiniu problemų rišimo Ame
rikai nieko nepadeda, bet 
pakenkia užsieniniuose rei- 
kaltiose. Ir Vietnamo prob
lemos be Kinijos juk nega
lima išrišti.

“Tai, ne mūsų reikalas,” 
rašo red. Roth, “nepripa
žinti Kinijos tik todėl, kad 
ios žmonės na si rinko gyven

at! po kitokia politine siste
ma. skirtinga nuo musu.”

Nežinia, kiek šis redakto
riaus Roth laiškas paveiks 
kietakakčius kongresmanus, 
bet jis tikrai yra Amerikos 
liaudies balsas, šaukiantis 
baigti kartą Vietname, vi
sus ginčus spręsti derybo
mis, į Jungtines Tautas įsi-

naus genijaus blyksnis lieka 
dabarčiai ir ateičiai, šildo 
kartų kartas.

Panašaus likimo asmeny
bė, panašiu talento blyksniu 
švystelėjusi žvaigždė buvo 
ir Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875. IX- 22. — 
1911. IV. 10) — vienas tų 
didelių žmonių, kurie XIX 
amžiaus pabaigoje ir XX 
amžiaus pradžioje, naciona
linio lietuvių atgimimo lai
ku, surentė tvirtus mūsų 
tautinės kultūros pamatus. 
Tai buvo taurus, įvairiapu
sio, šakoto talento meninin
kas. Ir tapyboje, ir muzi
koje jis išvarė plačią nepa
prastai gilią vagą.

Gimė M. K. Čiurlionis Va
rėnos vargonininko šeimo
je. Netrukus Čiurlioniai vi
sam laikui persikėlė į gra
žiuosius Druskininkus. Ten 
prabėgo busimojo meninin
ko vaikystė.

, Nuo mažumės tėvas išmo- 
j kė M. K. Čiurlionį pažinti 
gaidas bei skambinti. Paro
dęs neabejotinių gabumų, 
penkiolikametis jaunuolis 
buvo priimtas į kunigaikščio 
M. Oginskio orkestro mo
kyklą Plungėje. Ten jis gro
jo fleita, mokėsi muzikos 
teorijos, pabandė ir pats 
kurti.

1893-1900 metais M. K. 
Čiurlionis studijavo kompo
ziciją Varšuvos konservato
rijoje, ją baigęs, vertėsi pri
vačiomis muzikos pamoko
mis, o visa kitą laiką skyrė 
kūrybai- Tuo metu parašy
tas pirmasis lietuvių simfo
ninis kūrinys poema ‘Miške” 
bei nemaža fortepijoninių 
dalykų — sonata, preliudai, 
nokturnai, mazurkos ir t. t. 
Po metų jaunasis kompozi
torius išvažiavo pasitobulin
ti į Leipcigo konservatoriją, 
ten toliau kurdamas.

Baigęs Leipcigo konserva
torija, 1902 m. rudenį M. K. 
Čiurlionis grįžo l į Varšuvą, 
vėl vertėsi muzikos pamoko
mis, kūrė. Beje, tuo laiku 
vis labiau jį ėmė traukti iš 
mažens pamėgta tapyba. 
Kiek pasimokęs privačioje 
naišvbos mokykloje^ įstojo į 
Varšuvos Dailės mokyklą, 
kur daugiausia laiko skyrė 
ne tik nuoseklioms dailės 
studijoms, kiek kupinai nuo
stabios fantazijos laisvajai 
kūrybai. Įkvėpimo sėmėsi 
iš lietuvių liaudies meno. 
Menininkas labai domėjosi 
Lietuvos praeitimi, legendo
mis, padavimais, skaitė vei
kalus apie Lietuvą. Vado
vaudamas Varšuvos lietuvių 
chorui, užrašinėjo ir harmo
nizavo lietuvių laiudies dai-

nas, vasarodamas Druski
ninkuose, Palangoje ar kur 
kitur, žavėjosi lietuviškais 
audiniais, juostomis, medžio 
drožiniais, siūlė, kad lietu
vių dailės parodose būtų ir 
liaudies meno skyrius.

Su originaliais, tiek pla- 
čiją visuomenę, tiek meni
ninkus nustebinusiais tapy
bos kūriniais Vilniuje M. K. 
Čiurlionis pasirodė pirmoje 
lietuvių dailės parodoje (1907 
m.), beje, padėjęs A- Žmui
dzinavičiui ir P. Rimšai ją 
organizuoti bei paruošti 
ekspoziciją. Netrukus per
sikėlęs į Vilnių, uoliai bend- 
radarbia u d a m a s Lietuvių

leisti visas valstybes, nepai
sant kokią jos būtų santvar
ką pasirinkusios. Taikos pa
saulyje išlaikymas — visti 
svarbiausias klausimas.

M GasiwiM

dailės draugijoje, M. K. 
Čiurlionis pasiėmė antrosios 
lietuvių dailės parodos, or
ganizuojamos 1908 metais, 
rūpesčius.

Gelbėdamasis nuo skurdo 
ir kūrybai nepalankios at
mosferos, M. K. Čiurlionis 
persikėlė į Peterburgą, kur 
jo tapyba jau anksčiau su
sidomėta ir susižavėta. Bet 
ir ten nebuvo lengva — rei
kėjo nuolatos rūpintis duo
nos kąsniu. Nežmoniška 
įtampa, skubėjimas dirbti, 
kurti pakirto nelabai stip
rią sveikatą. Menininkas 
mirė nesulaukęs trisdešimt 
šešerių metų.

1911 m. Vilniuje sureng
ta pomirtinė M. K. Čiurlio
nio paroda, paskui ji per
kelta į Maskvą bei Peter
burgą. Buvo šviesių žmonių, 
kurie suprato, kokio nepa
kartojamai originalaus, ge
nialaus dailininko neteko 
lietuviu tauta ir koks neį
kainuojamai brangus jo pa
likimas — tas kelerių metų 
aistringos kūrybos vaisius- 
Tačiau plačioji mūsų visuo
menė M. K. Čiurlionį—kaip 
genialu dailininką ir kaip 
reto talento muziką — iš es
mės atrado tik po kelių de
šimtmečių, tik išbujojusios 
nacionalinės kultūros, išau
gusių estetiniu žmogaus po
reikių akivaizdoje.

Šiandien, minint M. K. 
Čiurlionio gimimo 90-ąsias 
metines, jo vardas skamba 
visu didingumu. • • •

Kaune, šalia M. K. Čiur
lionio vardo dailės muzie
jaus, statoma M. K. Čiurlio
nio paveikslų galerija. Tai 
nedidelis savarankiškas mu
ziejus. įstiklintu praėjimu 
patogiai sujungtas su dabar 
esančiu muziejumi.

Galerija, kurią suprojek
tavo architektas F. Vitas, 
bus dviejų aukštų. Pirma
me aukšte — vestibiulis, rū
binės, restauracinė dirbtuvė, 
paveikslų saugykla ir tech
ninės patalpos: oro kondici
onavimo, šaldymo inžineri
nių įrengimų kontroliavimo 
patalpa; šalia — M. K. Čiur
lionio muzikinių kūrinių eks
ponavimo patalpa ir per
klausos salė.

Antrame aukšte — ekspo
zicijos salės. Pirmoje bus 
68 paveikslai (nuo paveiks
lo “Tiesa” iki paveikslo 
“Mintis” iš temos “Meilė 
Lietuvos gamtai”). Antroje 
salėje bus eksponuojami 53 
paveikslai — “Pasaulio su
tvėrimas,” “Zodiako ženk
lai,” “Pasakų” ir “Saulės” 
temos- Trečia salė skirta 
paveikslų, pavadintų muzi
kiniais vardais, eksponavi
mui bei patiems didžiau
si e m s Čiurlionio paveiks
lams — “,Rex” ir “Rūtos te
atro uždangai” į
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Antanas Baranau skas ir jo kūryba Hartford, Conn. Miami, Florida
(Atkelta iš 3 pusi.)

minėtini “Saulėtekis” (1854 m.), “Dainų 
dainele” (Dainuoju dainelę), kuri įvai
riais variantais buvo liaudies dainuoja
ma; “FasiKaloėjimas giesmininko su Lie
tuva,” eiierascių ciKias “Kelionė Peter
burgan“ (14 eiliuotų laiškų tėvams), Ku
rio dalys ir ctaoar cnorų dainuojamos, 
k. t. “budie Lietuva, man linksma Ouvo 
gyvent tavo šalelėj,” “Nu, Lietuva, nu, 
nauguva” ir kitos.

Tačiau svarbiausias jo kūrinys, iškėlęs 
Baranausko vardą, yra ilga poema 
“Anykščių šilelis,” sukurta 18o8 ir 1859 
metais, kai jis, jau klieriku būdamas, 
Anykščiuose atostogaudavo. Paskutines 
šios poemos stroias jis parašė 1860 m. 
Poema išspausdinta 1860 ir 1861 metų 
Ivinskio kalendoriuose, pasirašyta Jurkš- 
to Smaiaūsio slapyvardžiu.

“Anykščių šilelyje” Baranauskas miš
ko vaizdus, garsus bei kvapus piešia 
kontrasto tarp dabarties ir praeities pa
grindu. Jis parodo, koks senovėj e šile
lis buvo ir kas iš jo beliko. Savo poemą 
jis pradeda gana liūdnu vaizdu:

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki? 
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo? 
Kur ramus jūsų ošimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys siūbavo, braškėjo? 
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
Katrų čiuibuojančiųjų taip ramu klausytis? 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? 
Kur žvėrių olos, laužai bei urveliai?
Visa prapuolė; tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko!..
Skujom, šakelėm ir šiškom nukloti} 
Kepina saulė nenaudingą plotą, 
Į kurį žiūrint taip neramu regis: 
Lyg tartum rūmas suiręs, sudegęs, 
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė, 
Lyg kokio raisto apsvilus kimsynė!..

Šilelio tyla ramino lietuvio sielą. Jis 
džiaugėsi jo medžiais ir kitais augalais. 
Miškas jame žadino tėvynės meilę*;

jis galutinai sulenkėjo. Kūrybiniam ke
liui nutrūkus, Baranauskas liko tik kaip 
aukštas dvasininkas, kalbininkas, mate- 
matikas-skaičiuotojas, pedagogas:

“Užtat dvasinė akademija giliai įskie
pijo poetui idealistinę ideologiją, visam 
laikui atplėšė jį nuo liaudies ir padarė 
klerikalinio obskurantizmo skelbėju. Po
etas atsisakė jaunystėje jį uždegusių tė
vynės meilės ir liaudies laisvės idėjų, pri
vertė nutilti savo didelį talentą ir iš es
mės nuėjo tarnauti klerikalizmui ir reak
cijai. Tai buvo didžiausia poeto trage
dija...

Tarybinis lietuvių literatūrinis moks
las, remdamasis marksistine-leninine me
todologija, kritiškai vertina Baranausko 
kūryboje pasireiškusias klerikalinės ide
ologijos tendencijas, bet ‘Anykščių šilelio’ 
autorių laiko žymiausiu feodalizmo epo
chos lietuvių poetu. Marksistinė esteti
ka leidžia tarybiniams Baranausko kū
rybos tyrinėtojams naujai ir moksliškai 
giliau atskleisti poemos genezę, iškelti 
jos idėjinius pagrindus bei poetinį skam
bėjimą ir parodyti didžiulę jos auklėja- 
mą-estetinę reikšmę lietuvių literatūros 
istorijos raidoje...

‘Anykščių šilelis’ per ištisą šimtmetį 
neprarado savo poetinės galios. Tai ir 
yra didižausias kūrinio vertės įrodymas. 
Poema ir šiądien alsuoja didele ir gina 
poezija. A. BaranausKas su ‘Anykščių 
šileliu' atsistoja greta didžiojo Donelai
čio, kaip vienas iš įžymiausių lietuvių po
ezijos kūrėjų”.*)

Mūsų parengimai ir 
susirinkimai

Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 10 d. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Laisvės choras važiuos į 
Bridgeportą sekmadie n į, 
spalio 24 d. Busas išeis 
11:30 vai. dieną.’ Kelionė į 
abidvi puses tiktai $1.50.

Laisvės choro susirinki
mas įvyks penktadienį, spa
lio 22 d. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi nariai dalyvau
kite. Būkime dienos laiku, 
tai gal bus geresnės pasek
mės.

Sekmadienį, spalio 31 d., 
Liet. Moterų klubas rengia 
spaudos naudai pietus. 
Laisvės choras duos dainų 
programą. Pradžia 1 valan
dą. Prašome skaitlingai da
lyvauti.

Visi susirinkimai ir pa
rengimas Įvyks 157 Hun
gerford St. svetainėje, pra
šome pasižymėti datas.

V. K.

*) R. Mikšytė — '‘Antano Baranausko kūryba,” 
pusi. 287 ir 294.

Sidabrines vestuves
Tarybų Lietuvos dvidešimtpenkmečiui

Ai būdavo, būdavo iš mūsų šilelio 
Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio! 
ft tas visas ramumas po lietuvių dūšias, 
Lyg lygumoj vėjelis po žoleles trąšias, 
Plaukydamas lingavo, tamsiom vilnim tvino. 
Dažnai miške lietuvis, ko verkia nežino... 
Ir lyg rasos žemčiūgais, gausiai atgaivinta, 
Ir lyg rasa per veidą ašarėlės krinta...
Dabar visa prapuolė... tik ant lauko pliko 
Kelios kreivos pušelytės liko...
ft kur dabar šilelis, buvę' miškai šventi, 
Kasžin kodėl senobėj visiškai išskinti.
Mažir vierą įvedęs Jogaila išskynė, 
Kad jau nębetamautų dievaičiams tėvynė.,. 
Tai toks miškas traukęsis per Lietuvos žemę; 
Visi plotai žaliavę pavėne aptemę;
Visos tos viršūnės vienybėj susipynę, 
Kaip lietuvninkų širdys į vieną tėvynę.

Į Anykščius atėjo badas, maras, ligos. 
Tuomet žmonės, vargo prispausti, kirto 
savo šilelį, medžius pardavinėjo ir taip 
gynėsi nuo bado:

Tai mano pirmas jubiliejus.
Aš jį sutikti šventiškai ruošiuos, —
Kiek leidžia upes gruntas, pagilėjęs
Ir praplatėjęs žvilgsny ir pečiuos.

Griežtai patikrinęs širdies archyvą, 
Sudeginęs priplėkusius lapus,
PaliKęs tai, kas brangu ir kas gyva, 
Kam dar negreit keliauti į kapus.

Nors tu ne tik mane mylėjai, mudu
Vis viena buvome gera pora.
Aš tavo galvą padabinsiu rūtom,
Ir tavo akys švies man lyg aušra.

žodžius pačius švelniausius tau kalbėsiu, 
Nes tu likai jauna, likai puiki!
Ir, žvelgdamas į tavo veidą šviesų,
Aš netikiu, kad dvidešimt penki

Praėjo metai nuo sužadėtuvių,
Nuo tos atmintinos, džiugios dienos, 
Kai mes iš kumetynų ir dirbtuvių 
Išėjom tau parnešti dovanos,

Apie kurią pažiūrėję svajojai, 
Pažeminta, beteisė, alkana.
Tau laisvę, brangiai pirktą dovanojom, 
Ir buvo tai vestuvių dovana.

Gyvent pradėjom abu iš naujo.
Ir ligi šiol mes likom artimi.
O buvo visko. Ašarų ir kraujo,
Kai mes gesinom ugnį ugnimi. . .

Te visados dangus išlieka grynas!
Te nuo kančių tau nenusvirs galva!
Atšoktos bus vestuvės sidabrinės
Su tavimi, Tarybų Lietuva!

Ir jeigu aš auksinių nesulauksiu, 
žinau — kiti atšoks jas už mane. >
O deimantas ateis pakeisti aukso....
Ir taip — kol plauks vanduo Nemune...

Alg. Baltakis

New Haven, Conn
Rugsėjo 27 d. mirė Ami- 

lija Miller (Stakonienė). 
Buvo mūsų gera draugė 
per daugelį metų. Kai apsi
vedė su Milleriu, išvyko į 
Bridgeportą. Ten apsigyve
no ir ten ji turėjo daug 
draugų.
Sulaukęs 82 metų amžiaus 

mirė Vincas Zavarč k a s. 
Buvo tikintis, bet sakyda
vo, kad nėra priešingas da
bartinei Lietuvos vyriausy
bei. Jis tikėjo žinioms, ku
rias gaudavo nuo savo gi
minių iš Lietuvos.

Gavome žinių, kad sek
madienį, spalio 24 d., Brid
geporto pažangiečiai ruošia 
pietus. Iš mūsų miesto pa
žangiečiai ruošiasi nuvykti.

J. Kunca

Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, 
Samanas duonon kepė, žieves sriubon virė. 
Taip žmoneles, iš bado žieve papenėtus, 
Kad užtiksianti pavietrė!—ir labai sukrėtus. 
Miškas žmonių pasgailęs rasa apsiverkęs, 
Aukštas savo viršūnes debesin įmerkęs 
Ir sušukęs: “Broliukai, ginkitės nuo bado! 
Palaiminta toj ranka, ką kirvį išrado!”

Ir badmečiui praėjus, godūs žmonės 
nesiliovė miškelį naikinę. Masiniai ker
tant, mediena taip atpigusi, kad Anykš
čiuose ją pusdykiai teko pirkliams ati
duoti. Kai jau visas šilelis buvo iškirs
tas, tik kelmai styrojo, žmonės miško pa
sigedo, be jo nerimo: jie užleido savo že
mės sklypus, apsodino juos jaunais me
deliais ir užsiaugino sau naują šilelį, savo 
širdžių ramintoją:

Tai, mat, mw»ų tėveliai, miškų neberadę, 
Ir tarp .savęs kaip broliai visi susižadę— 
Užleist dirvą šileliui. Mat, miško pasilgę, 
Dažnai savo blakstienas ašarom suvilgę, 
žiūrėdami į kelmus. Mat, lietuvių dūšios, 
Senais miškais penėtos, viduj miško trąšios, 
Plikuos plotuos, be miško lyg tartum apkursta, 
Tartum džiūsta nuo saulės ir palengva skursta. 
Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta, 
Giesmėj mišką užgirdęs be Jo neberimsta.
Senų miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta; 
Mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta. 
Tai, mat, miško pasilgę auklėjo šilelį: 
Ir priugdė kaip meldo gražiausio pušyno, 
Jaunas širdis ir dūšias vaikelių ramino.

Tačiau neilgai anykštėnai savo šileliu 
džiaugėsi. Caro valdžia atsiuntė suktus 
pareigūnus, kurie, papirkti, mišką sava
naudiškai eikvojo, slapta jį naikino, o 
protestuojančius žmones musė, į kalėji
mą kišo. Nei gyvulių ganyti, nei gry
bauti, nei uogauti valstiečiams neleido, 
kol šilelio liko tik kelmynė:

Ir liko šitie kalnui pliki ir kelmuoti, 
Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti!

Tai taip Baranauskas apdainavo savo 
numylėtą Anykščių šilelį. Jo giesmė liūd
na, graudi, bet ir reikalas nelinksmas...

Baranausko kūrybinę poeto galią nu
slopino kunigo sutana. Tapęs dvasinin
ku jis nustojo buvęs ne tik poetu, liau
dies mylėtoju, bet ir lietuviu. Seinuose

Hartford, Conn.
Jau apie pora savaičių, 

kai yra platinami tikietai 
“Laisvės”’ naudai parengi
mo. Jis įvyks spalio 31 d., 
157 Hungerford St., Hart
ford, Conn. Pietūs bus duo
dami lygiai 1 valandą, tai 
draugai įsitėmykite.

Žada atvykti pas mus iš 
Worcesterio, Waterbur i o, 
Oakvillės, New Haveno ir 
Bridgeporto. Visose koloni
jose yra’ daug gerų draugų, 
kurie ver tina laikraštį 
“Laisvę”. O kas, jei ne mes, 
privalom savo spaudą pa
laikyti. Yra rūpestingų vy
rų ir moterų, nieko nesigai
li dėl laikraščio “Laisvės”. 
Juk tai mūsų laikraštis, ku
ris per penkiasdešimt metų 
gina pažangiečių reikalus.

L. Žemaitienė

Bridgeport, Conn.
Cohn, valstijoje 

parengimai
Pasibaigus vasarai prasi

deda parengimai svetainė
se.

Sekmadienį, spa 1 i o 17 
d., Waterburyje yra rengia
mi pietūs. Juos rengia Lie
tuvių Laisvas kapinynas, 
103 Green St. svetainėje. 
Waterburieciai kviečia lie
tuvius ir iš kitų miestų. Iš 
Bridgeporto pažangieči a i 
rengiasi važiuoti į spaudos 
naudai pietus, kuriuos ren
gia “Laisvės choro svetai
nėje, 157 Hungerford St., 
Hartforde. Pietūs prasidės 
1 vai. dieną.

A' J. Strižauskas

Rugsėjo 22 d., 1:15 popiet, 
mirė Jonas Žekonis nuo šir
dies smūgio. Jis gimė Lie
tuvoje, prie Kupiškio, Pu-1 
ponių kaime, 1901 m. Paliko 
žmoną Aleną, dukrą ir du 
brolius. Jis buvo pašarvotas 
Lithgov šermeninėje, Coral 
Gables, Fla. į

Jonas ilgus metus gyveno 
Bostone. Bet rudenį 1942 
metais, netekęs ten darbo, 
atvyko į Miamį, Fla. Jis nu
sipirko žemės sklypelį Mia- 
mio priemiestyje ir, sezoni
niam darbui Bostone bai
giantis, atvykdavo į Miamį.

Jonas buvo mūrininkūs. 
Jis mūrijo dangoraižius, 
remontavo senovinius klasi
kinius architektūrinius pa
status, na, ir statė darbo 
žmonėms lūšneles. Tačiau 
statant dangoraižius arba 
darbo žmonėms lūšneles, 
vieno žmogaus pastangos 
dingsta kolektyvinėje veik
loje kaip lašas vandens jū
roje.

Kaip ir visi darbo žmonės, 
; Jonas dirbo už skatikus. Ne 
tik prabangesnių, bet daž
nai net ir tinkamų gyveni
mo sąlygų jis neturėjo.

Žiemomis atvykęs į Mia
mį ir čia jis dirbdavo, nors 
ir už mažesnį atlyginimą. 
Negaudamas darbo, jis su 
žmona Alena, kurią jis va
dindavo “Mano Alenukė,” 
lipdė savo lūšnelę ant savo 
žemės sklypelio- Alenukė 
nešė vandenį, pilstė žvyrą, 
maišė skiedinį. Jos “Jonu
kas” (taip jį vadindavo) dė
jo plytą ant plytos, ir pa
statė kuklų namelį. Rude
nį, 1962 m., jo sveikatai pa
šlijus, jiedu pastoviai čia ap
sigyveno. Neilgai Jonukas 
ir Alenukė juo džiaugėsi.

Jonas buvo darbo žmogus 
ir tikras liaudies sūnus. Jis 
skaitė pažangią spaudą: 
“Laisvę,” “Vilnį” ir Urug
vajaus “Darbą.” Jis pri
klausė prie LLD, LDS ir ki
tų organizacijų. Jis ir jo 
Alenukė buvo uolūs veikė
jai ir rėmėjai dar ir Mia- 
mio Lietuvių Socialinio Klu
bo. LSK ir gimė jo sodely
je tarp ilgakasių lieknalie- 
menių palmių po Floridos 
dangaus mėlyne.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje jis rinko drabu
žius nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms ir 
buvo nuo karo nukentėjusių 
šelpimo organizacijos pirmi
ninkas.

Tiksliau Jono gyvenimą 
nušvietė šermeninėje Vincas 
Bovinas. Ignas Urbonas ir
gi labai jausmingą poemą 
padeklamavo. Žmonių buvo 
pilna šermeninė ir ne vie
nam šių draugų išsireiški
mai ašaromis suvilgė skruos
tus. Ne vienam kilo mintis: 
Kaip gi čia dabar bus su 
“Jonuku?” Egiptenai seno
vėje siųsdavo savo mirusius 
pas jų dievą Ozirio, grab 
kai—pas jų visų dievų bo
są Zeusą Olympo kalne, 
germanai — į Valkalą, lie
tuviai' senovėje degindavo 
savo mirusiųjų lavonus ir 
siųsdavo pas jų dievus Pra
amžių, Patrimpą, Perkūną, 
kurio žinyčiose Vilniuje ir 
•Rornove amžinai jų garbei 
šventa ugnelė rusendavo. 
Pildant jų valią, mes irgi 
Joną Žekonį pasiuntėm pas 
lietuvių senovės dievus : Pra
amžių, Patrimpą, Perkūną. 
Gelsva liepsnelė pliūptelėjo, 
palšas dūmų debesėlis nu
plaukė dangaus mėlyne, o 
krematorijoje pelenų sauje
lė pabiro. Tai ir viskas-

Amžina atmintis tau, Jo
nai, kuris visą savo gyveni

mą stovėjai darbo žmonių 
gretose ir kovojai už švie
sesnį rytojų.

Alena Žekonienė prašo iš
reikšti viešą padėką Amili- 
jai Lack ir Gigai Šimkus už 
pagaminimą užkandžių, 
taipgi Marijonai Gabrėnas 
ir kitiems miamiečiams už 
paguodą ir pagalbą.

Bevardis

ATSISVEIKINIMAS SU 
JONU ŽEKONIU

Šiandien ir vėl mes suė
jome paskutinį kartą atsi- 
sevikinti su draugu, veikėju, 
organizacijų nariu. Mes su
ėjome taip pat išreikšti šir
dingą mūs užuojautą ve
lionio žmonai Elenai Žeko- 
nienei, 'dukrai, jo broliams, 
giminėms ir draugams.

Mes žinome, kad kiekvie
nas, kas gimė, kas gyvas, — 
tas ir mirs. Toks gamtos 
įstatymas. Bet tik pereitą 
sekmadienį Lietuvių Sociali
nio Klubo parengime mes 
matėme ir Joną. Aš ir dau
gelis iš jūs kalbėjome su Jo
nu. Žinoma, nė vienas iš 
mūs negalėjom galvoti, kad 
tai buvo paskutinis pasi
sveikinimas ir pasimatymas 
su Jonu Žekoniu. O trečia
dienį, taip pat į Klubo salę, 
atėjo liūdna žinia — Jonas 
mirė!

Jonui nelaboji mirtis atėjo 
kaip staigmena, netikėta ir 
nelaukta. Lietuvių tautos 
poetė Salomėja Nėris mūsų 
gyvenimą šioje planetoje 
keletu žodžių apibūdina se
kamai :

Mūsų dienos—kaip švente, 
Kaip žydėjimas vyšnios,— 
Tai skubėkim gyventi, 
Nes prabėgs—nebegrįš jos!

Tiesa, žmogaus gyveni
mas sugrožėja, pasirodo 
“kaip žydėjimas vyšnios” ir 
dingsta, miršta. Bet dauge
lio gyvenimas miršta nebai
gus žydėti. Istorijoj mes 
sakome: Amžius, tai šimtas 
metų. Bet tik retas žmogus 
mūsų civilizacijoje sulaukia 
šimto metų. Žmogaus suža
lojimai, gyvenimo sąlygos 
trumpina amžių. Mūsų 
draugą Joną Žekonį irgi pa
kirto sveikatos sužalojimas. 
Jis dar galėjo, kaip poetė 
sako, “džiaugtis” gyvenimu.

Kai poetė mums prime
na; “Tai skubėkim gyven
ti,” <— ji primena, jog kiek
vieno žmogaus gyvenimo 
tikslas ką nors gero, gra
žaus sukurti sau ir palikti 
kitiems. Kiekvienas žmo
gus yra tik maža dalelė mū
sų didžiosios visuomenės. Ir 
tas, kuris ką nors veikė, kuo 
nors prisidėjo prie kitų ge
rovės, veikė visuomenės la
bui, yra minimas istorijoj.

Kas buvo Jonas Žekonis? 
Jonas gimė prieš 73 metus 
Lietuvoje, Pupainių kaime, 
Kupišiko rajone. Amerikon 
Jonas atvyko geresnio gyve
nimo ieškoti 1912 metais ir 
apsigyveno Bostone. Prieš 
17-ką metų Jonas sutiko ir 
vedė gyvenimo^ draugę Ele- 
nutę.

Bostone Jonas stojo prie 
sunkaus fizinio darbo staty
boje. Jo amatas — mūrinin
kas. Jis kilnojo, dėstė ply
tas, cementą, smėlį. Tai dar
bas, be kurio nekyla mies
tai, be kurio neišauga di
dieji dangoraižiai. Tai dar
bas, be kurio mūsų civiliza
cija negali egzistuoti.

Šiuo sunkiu darbu, kurį 
Jonas paliko mūsų zciviliza- 
cijai, jis kūrė ir savo gra
žų gyvenimą- Jonas ir ve

lionio žmona EleniMtėv gra
žiai įsikūrė Floridoj e;‘Mia- 
myje. Ir čia, Elenutės ir Jo
no Žekoniu gražiame sode, 
ėjo visuomeninė veikla. Že- 
konių sode buvo lopšys ir 
dabartinio Lietuvių Sociali
nio Klubo. Jų sode mes lai
kėme parengimus, apšvietos 
paskaitas, dėjome ^pamatus 
Socialiniam Klubui.

Jonas Žekonis turėjo- ne 
tik stiprias rankas. Jis su
prato pažangą. Kada galė
jo, veikė ir priklausė pažan
giose lietuvių organizacijo
se. Jonas buvo nariu LLD, 
LDS, LSK ir kitų organiza
cijų. Bet sunkus darbas pa
kirto jo sveikatą. ^Turėjo 
aukštą kraujospūdį, bet vis 
ėjo, dirbinėjo. Ir kafp tra
giškai, rugsėjo 22 dieną Jo
nas namie dirba ir momen
taliai miršta darbe.

Taip, mieli draugai, Jo
nui vyšnios žydėjimas jau 
baigtas. Jo vargai ir darbai 
baigti. Mes minėsime gerus 
jo nuopelnus ir tęsime ne
baigtus darbus. O Tu, Jo
nai, ilsėkis amžinai.

Vincas Bovinas 
1965 m. rugs. 24 d.

LAIMINGOS KELIONES

Skubotai bėgo
gyveninio dienoj: 

Atgal gi sugrįžti nežadėjo. 
Kas buvo gražaus T 

ir kas džiugino širdį,— 
Į tolį—į tolį nuėjo.
Ir smagios valandėlės 

nubėgo
O puošniosios gėlės 

taip ūmai nuvyto 
Tačiau kas tik gyvas 

vis laukia ir laukit
Skaistesnio ir 

malonesnio ryto %
Per anksti, o drauge, 

į amžiną poilsį žengi
Bet ne savo—

ne savo noru—ne 
Dar liaudies gerovės aušrą 

Į siekti geidei
O ant kelio neprašytą 

viešnią sutikai
Tavo sielos troškini®;

taip aukštai skrajojo 
O va, baigėsi

visos gyvenimo viltys 
Gi darbų begalės— 

dar liko nedirbti, 
Ir nesuspėja! pasakyti, 

kad kiti juos dirbtų
Deklamavo
Ignas Urbonas

Chester, Pa.
Konferencija ir 

banketas
Sekmadienį, spalio 17 die

ną, Lietuvių Vytauto klube. 
339 E. 4th St., Chesteiyje. 
įvyks LLD 6-tos apskrities 
metinė konferencija ir ban
ketas.

Konferencija pra^i d ė s 
lygiai 12 vai. dieną, o ban
ketas nuo 4-tos valandos.

Komisija laikė posėdį ii 
nutarė, kad bankete būtų 
įvairiausių valgių ir gėrimų 
Bus aprūpinti delegatai ii; 
svečiai. Kviečiame į banke
tą atsilankyti ir iš toliau. 
Komisija pageidauja, kad 
atvyktų ir brooklyniecių.. 
nes mes dažnai lankomės į 
Brooklyno parengimus.

Ši konferencija ir banke
tas turėtų būti skaitlingi, 
nes Lietuvių Literatūros 
draugijai sukako 50 metų 
jubiliejus. Draugija visada 
darbavosi už darbo ^Upnių 
reikalus ir palaikymaįrpro-J 
gresyvės spaudos. Kviečia-? 
me dalyvauti. |

A LipčiusA
t
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* * BINGHAiVlTON, N. Y. Boston, Mass.
Dar apie Viktorijos 
Zmitraites-Miierienes 

gyvenimą
Mano raštas apie Vikto

rijos laidotuves jau buvo iš
siųstas i laikraščio redakci
ją, kai jos sesutė Bronė 
prisiuntė man kelius bruo
žus iš Viktorijos jaunystės 
gyvenimo. Bronė rašo:

“Viktorija Zmitraitė-Mi- 
lerienė gimė 19000 metų 
gruodžio 23 d. Lietuvoje, 
Lapkasiuose, Kuršėnų vals
čiuje. Tėvai Zofija Banytė 
ir Augustas Zmitrai turėjo 
keturias dukras ir vieną 
sūnų. Zmitra turėjo bėgti 
® Lietuvos 1905 metais už 
dalinimą lapelių prieš caro 
valdžią. 1907 metais grįžęs 
į Lietuvą rado dvi mažas 
dukrytes mirusias. Žmona 
su Brone ir Viktorija gyve
no pas savo tėvus arti Papi
lės miestelio.

Zmitrai persikėlė gyventi 
į Papilę, kur atsidarė aludę 
prie turgavietės. Viktorija 
su sesute lankė mokyklą, ir 
jai labai sekėsi mokslas. Ji 
vis buvo pirmaeilė mokinė. 
Ėjo tris žiemas. 1911 metais 
jos tėvas ir vėl išvažiavo į 
Ameriką, kad geresnį kąs
ni dėl šeimos uždirbtų. At
vyko į Scrantoną., Pa., į 
*urį ir Viktorija su mamy
te atvyko 1912 m. gegužės 
mėnesį. Bronė buvo palikta 
pas dėdę, dėl blogų akių. 
Viktorija atvežta į šią šalį 
ėjo į mokyklą. Nors ji dar 
nemokėjo anglų kalbos, ta
čiau į 3 metus užbaigė 8 
klasių mokyklą ir su pagar
ba, gavo medalį. O visgi 
Viktorija turėjo keblumų 
iki jai tą pagarbą pripaži
no. Mat, buvo priešingų, 
kurie teigė, kad ateivėms 
nebūtų dalinama pagarba.

Kadangi tėvas mažai te
uždirbo anglies kasyklose, 
o darbo kitur nebuvo gali
ma gauti, tai Bronė atva
žiavo į Binghamtoną pas 
tolimą giminaitį ir gavo 
^arbą avalynės fabrike. 
1916 m. ir Viktorija atva
žiavo pas sesutę, čia ir ji 
pradėjo dirbti. 1917 m. ir 
tėvai persikėlė į Bingham
toną. Tėvas taipgi gavo 
darbą avalynės fabrike.

Viktorija labai mylėjo 
mokslą, norėjo tapti moky
toja, bet tėvai neišgalėjo

MIRUS

VIKTORIJAI ZMITRAITEI-MILLERIENEI

Reiškiame giliausią užuojautą liūdesyje likusiems 
sesutei Bronei ir švogeriui Valteriui Keršuliams, 

artimiesiems ir draugams.

—Sukackų šeima
Worcester, Mass.

SCRANTON, PA.

Mirus

VIKTORIJAI ZMITRAITEI-MILLERIENEI
Reiškia gilią užuojautą jos artimiems.

I. Klevinskas
P. Indriulienė
L. ir M. Truikiai
Jurgis Liepa 

jos norą išpildyti, tai prisiė
jo jai jaunutei eiti į darbą. 
Lankydama vakarinę mo
kyklą ji mokėsi ispanų kal
bos, kas jai labai sekėsi. Jos 
mokytojas norėjo, kad mo
kytojautų pradinėje mo
kykloje, o pati tęstų toliau 
mokslą, bet kadangi ji jau 
buvo įsijungusi į visas dar
bininkiškas draugijas, tai 
tas jai nebebuvo galima. Ji 
vakarinėje mokykloje ėmė 
knygvedės ir English Busi
ness kursą.

1923 metais abi su Brone 
ėmė grožio profesijos kur
są ir toj profesijoj ji dirbo 
iki 1963 m., iki Viktorijos 
sveikata buvo visiškai pa
šlijusi. Mirus jos motinai 
1940 m. jos abidvi užsidėjo 
grožio salioną savo namuo
se, Johnson Cityje, nes tėvo 
akys susilpnėjo ir jam rei
kėjo priežiūros. 1950 metais 

! mirė tėvas, nukankintas 
baisios vėžio ligos.”

Tai tokias informacijas 
Bronė atsiuntė. Aš nieko 
neatėmiau irgi nieko nepri
dėjau. Tik tiek man labai 
gaila, kad šių informacijų 
negavau pirm parašymo 
pirmesnio rašto.

Ona Wellus

Stoughton, Mass.
Pataisa

“Laisvės” numeryje 78 bu
vo aprašyta Onos Norkie
nės mirtis. Tarp likusių liū
dinčių per klaidą nebuvo pa
minėtas jos vyras Michail 
Norkus, kuris liko didelia
me nuliūdime. Klaidą pa
taisau ir atsiprašau.

Norkienės laidotuvėse su
ėjau “Laisvės” skaitytoją 
Anną Chančius. Ji sakė, kad 
sirgo, buvo ligoninėje, o aš 
į laikraštį nieko neparašiau. 
Atsiprašau, bet aš nežino
jau. Iš tos priežasties neap
lankiau ir ligoninėje.

Mano vardas ir telefono 
numeris yra miesto telefonų 
knygoje. Draugėms ir drau
gams patariu pranešti man, 
kada sergate.

George Shimaitis
Nuo Redakcijos. Apie bu

vusius organiza c i j o j e ne
smagumus praleidžiame, nes 
iš to naudos skaitytojams 
nebūtų, o laikraščiui galėtų 
būti nesmagumų.

Jessie Wall
B. Tuškevičius
J. Stanynas
K. Genys

Spalio 3-čią teko dalyvau
ti lawrencieciu rengtame 
gražiame bankete. Šį lietu
vių iš plačios apylinkės su
važiavimą dar galima ir 
pikniku vadinti, nes saulei 
kartais iš už debesų prašvin
tant publika iš užpildytos 
svetainės liejosi į dar žalią 
Maple parką.

Kaip visuomet, taip ir šį 
sykį į Lawrencu suvyko la
bai daug gražios publikos. 
Virš trisdešimt žmonių ant
ru kartu buvo susodinti prie 

■stalų. Man teko valgyti su 
pirmaisiais, kurie buvo, ačiū 
gabioms gaspadnėms ir vy
rams, puikiai skaniu mais
tu ir gėrimais pavaišinti.

Valgant pietus per du sy- 
; kius vaišės užsitraukė. Ma
nytas nors trumpų kalbų 
pravedimas nesisekė. Kra- 

i likauskui pirmininkaujant, 
J. Rainardienė ir J. Skliu
tas po keletą žodžių pasakė, 
bet ar daug juos girdėjo? 
Smarkiu balsu J. Lukas pra
nešė apie Aido choro vyki
mą į New Yorke “Laisvės” 
rengiamą koncertą.

Minėtos kalbos vyko pir
miesiems baigiant pietauti. 
Buvo planuota visiems pa
valgius sušaukti nors dalį 

i publikos į svetainę, bet... 
smarkieji saliūne daina 
linksminosi, o silpnieji ir iš 
toliau atvykę, vakarui arti
nantis, kiūtino į mašinas, 
nes kai kurie net virš 60 
mylių buvo nuo namų.

Kadangi viešai į publiką 
nebuvo progos kalbėti apie 

i spalio 9-10 dienų LLD 50-ies 
metų gyvavimo jubiliejinę 
konferenciją, ruošiamą New 
Yorke, tai mes penki suta
rėme susirinkti anksti šešta
dienio ryte Bostone ir daly
vauti apšvietos organizaci
jos suvažiavime- Dalyviai 
susidės iš Worcesterio, Ha- 
verhillio ir Bostono.

A. Kandraška

Philadelphia, Pa.
Linkime pasveikti

LLD šeštos apskrities ko
mitetas linki draugei Bro
nei Ramanauskienei greitai 
pasveikti, kad sugytų ran
ka ir vėl galėtų sveika ir 
energinga veikti.

A. Lipčius

Sveikinu LLD
Grįžta mano mintis prieš 

50 metų, kuomet buvome 
jauni, iš Lietuvos atvykę, 
pilni energijos, bet stokavo 
žinojimo. Laimė, kad mūsų 
judėjimo vadai sumanė su
tverti Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Įkurta organiza
cija. Buvo dedamos pastan
gos, kad visur įsikurtų LLD 
kuopos, kur tik buvo lietu
vių.

Jos organizavosi- Judėji
mo vadai ir aktyvūs nariai 
dirbo. Darbas ėjo pirmyn. 
Po visą Ameriką steigęs1 
kuopos. Draugija leido kny 
gas, ruošė parengimus 
Kiek tai buvo paskleista ap 
švietos knygomis ir per pra
kalbas žodžiu! Daug pasi
darbuota mūsų spaudai ir 
menui. ■ Daug prasilavinta 
ir nuveikta. Dabar galime 
pasidžiaugt atliktais LLD 
darbais.

LLD 50-ties metų jubilie
jaus proga sveikinu Drau 
giją ir linkiu dar daug me 
tų gyvuoti.

F. Klaston
Huntington, N. Y.

Vatikanas. — Katalikų 
pasaulinis kongresas smer
kia antisemitizmą.

Kitų spaudoje 
apie Lietuvą

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
PLUMBER

HELP WANTED MALE

PASAKOJIMAS APIE 
“LITUANISTIKOS” 

ŽYGDARBĮ
Žurnalo “Vokrug s ve ta” 

numeryje išspausdinta ra
šytojo Jono Dovydaičio 
apy b r a i ž a “Lituanika ’ 
skrenda per audrą”. Joje 
rašoma apie JAV lietuvius 
lakūnus Steponą Darių ir 
Stasį Girėną, 1933 metais 
perskridusius Atlantą ir 
tragiškai žuvusius prie 
Soldino. Autorius pasakoja 
kad Darius dar vaikystėje 
pradėjo domėtis aeronauti
ka, tuo metu, kai dirbo pa
siuntiniu pas brolius Raitus 
—pirmuosius amerikiečius, 
pakilusius į orą savo pasta
tytu motoriniu lėktuvu. Iš 
J. Dovydaičio apybraižos 
skaitytojas sužino apie 
dviejų lakūnų draugystę, jų 
sumanymą skristi per At-
.antą, drąsų jų žygdarbį.

Žurnalas spausdina tris 
nuotraukas, vaizduojančias 
lakūnus prie savojo, lėktu
vo, “Lituaniką” virš Niu
jorko ir Puntuką, kuriame 
iškaltas drąsuolių barelje
fas.

APIE NAUJĄ 
LIETUVIŠKĄ FILMĄ
“Scenarijus tampa fil

mu’ — taip pavadintas T. 
Ivanovos straipsnis apie 
naują Lietuvos kino studi- 
j o s filmą “Teroras” iš
spausdintas laikr a š t y j e 
“Sovietskaja kultūra”.

Autorė nagrinėja ir ko
mentuoja V. Žalakevičiaus 
scenarijų “Lokiai” (sąlygi
nai pavadintą “Teroras”). 
T a i “pasakojimas apie 
žiaurią, aršią kovą, kurioje 
niekas nežino pasigailėjimo 
ir niekas negalvoja trauk
tis”.

T. Ivanova apžvelgia ke
lią nuo scenarijaus iki fil
mo, pasakoja, kaip “įdo
miausias lietuvių aktorius 
D. Banionis” kuria Vait
kaus vaidmenį.
STRAIPSNIS APIE Liet.

KINEMATOGRAFIJĄ
“Kūrybiniais sumetimais” 

—taip pavadintas straips
nis, paskelbtas laikraščio 
“Literaturnaja g a z e t a” 
rugsėjo mėn. numeryje. Ja
me kalbama, kaip vystosi 
savita lietuvių nacionalinė 
kinematografija. Aplankęs 
Lietuvos kino studiją, 
straipsnio autorius A. Zor
kis turėjo progos p a s i- 
džiaugti. Nedidelėje studi
joje, — sakoma straipsnyje, 
—žmonės drąsiai sustabdė 
blogąfilmą “kūrybiniais su
metimais”. Skubiai buvo 
pradėtas gaminti 
“Paskutinė atostogų 
na”, kuris Tarptaut. 
valyje laimėjo prizą. 

Worcester, Mass.
OLYMPIA PARKO PASKUTINIAI PARENGIMAI
Užbaigimui vasarinio sezono, įvyks sekanti parengimai:

Spalio 9 d., 5 vai. vak., bus vakariene. Turėsime ‘ 
skanių valgių ir gėrimų už prieinamą kainą. F. Nei- 

vis orkestras gros šokiams.
Spalio 10 d., 1 vai. dieną, bus paskutinis parengimas 

piejtūs, tai bus tikras balius tarp gerų draugų.
Spalio 17 d., 1 vai., bus paskutinis parengimas 

Parke šiais metais—-bartenderių pietūs, šis paren
gimas bus tikrai nepaprastas: bartenderiai bus virė
jais, o gaspadinės — bartenderiais. Visus kviečiame 
dalyvauti ir pamatyti, kaip ši pakaita veiks.

Dalyvaukite visuose viršminėtuose parengimuose.
—Parko Komisija

pačiais “kūrybiniais sume
timais” operatoriui A. Ara- 
minui buvo patikėta pasta
tyti filmą apie Montvilą”.

Plačiau A. Zorkis kalba 
apie vedančiosios Lietuvos 
kino studijos režisierių 
“trijulės” kūrybą. Pažymė
jęs turtingą ir vientisą V. 
Žalakevičiaus kinematogra
finę prozą, “įdomaus ir ne
tikėto menininko” R. Vaba
lo filmus, paskutinį A. Žeb- 
riūno darbą, kuris “mums 
reikalingas, šiandien be jo 
jau nebegalima įsivaizduoti 
lietuviškojo kino”, straips
nio autorius baigia: “Kas
met jie turi išleist į ekranus 
gerą juostą. Ir jeigu prisi
minsime filmus “Žingsniai 
naktį”, “Vienos dienos kro
nika”, “Paskutinė atostogų 
diena”, tai galima pasakyti, 
kad Lietuvoje tai pavyks- 

j ta”.
“TRIBŪNA LIUDU” 

APIE “SUKILĖLIUS”
Varšuvos leidykla 

“Ksionžka i viedza” nese
niai išleido V. Mykolaičio- 
Putino romaną “Sukilėliai” 
lenkų kalba. Knygą iš
vertė Anastazija Stobers- 
ka.

Tik neseniai laikraštis 
“Tribūna liudu” išspausdi
no Zofijos Kviecinskos re
cenziją apie V. Mykolaičio- 
Putino veikalą.

Recenzente pažymi tą di
delį susidomėjimą, su ku
riuo liaudies Lenkijos skai
tytojas ima į rankas įžy
maus lietuvių prozininko ir 
poeto VMykolaičio - Puti
no romaną. Ji pabrėžia, 
kad knygos autorius, pui
kus Lenkijos istorijos žino
vas, ėmėsi sunkios, dar pa
lyginti mažai lenkų litera
tūroje atsispindėjusios te
mos — pavaizduoti Lietu
vos sukilėlius - valstiečius. 
Toliau Z. Kviecinska pla
čiai apsistoja ties kompozi
ciniais romano, panoramiš- 
kai vaizduojančio to meto 
įvykius ypatumais, sudėtin
gus kaimo ir dvaro santy
kius.

“Apskrit ai, — rašo Z 
Kviecinska, — “Sukilėliai” 
užima svarbią vietą mūsų 
verstinėje literatūroje. Ir 
tuo labiau vertinga, nes au
torius teisingai nušvie t ė 
lenkų ir lietuvių santykių 
problemą, pabrėžd a m a s 
nuo amžių abi tautas jun
giančius ryšius. Ryšius, ku
riuos taip stengėsi sutrau
kyti įvairūs nacionalistai.

Natchez, Miss. —Per dvi 
film a s ' dienas policija arešt a v o 

die-1 virš 500 negrų, kurie de- 
festi-1 monstravo prieš segregaci- 
Tais ' ją.

Suburban jobbing shop, 
guaranteed yearly job 

for right man.. 
Call TU. 4-1703.

Evening or Sunday call TU. 7-3050.
(77-80)

DRYWALL TAPERS 
and 

FINISHERS
Work available Philadelphia 

and New Jersey areas.
Call bet. 8 AM & 5:30 PM.

EL. 6-8330.
(77-83)

TREE MEN

Experienced climbers wanted.
Steady work for good men.

Call MO. 4-3200
(77-83)

MOLDING MACHINE OPERATOR 
Injection molding.

Familiar with all thermoplastics. 
(Overtime) 9—5.

DI. 3-6511.

(77-81)

MEN
Foundry work, steady.

Apply
BARRY BRONZE BEARING CO.

7th & Bulson, Camden, N. J.
(78-83)

STAIR BUILDER
Work in shop and on the job.

Experienced only
Apply

FORGE MILL WORK & 
LUMBER CO.

183 Lancaster Pike, Malvern.
(79-83)

HAND BASTERS

for men’s sport coat shop. Baste 
linings. Permanent employment.

Good wages. Report to JOSEPH
COHEN, 7th fl., 2200 Arch St. 
PAT GAT CLOTHES CORP.

(77-81)

FURNITURE FINISHER. 1st class 
with Burning in and Touching up 
experience. Permanent position. 5 
day week. Group benefits. Apply 
Personnel Dept. J. B. VAN SCIVER 
CO., Camden, N. J.

(80-82)

PLUMBING & HEATING MAN
Experienced only.

Steady work. Good wages.
Call CH. 7-3318.

(80-81)

PLUMBERS-MECHANICS. Only ex
perienced on garden type Apts. 
Steady employment. $3.50 per hour, 
plus full life insurance, accident,
weekly income & hospitalization 

benefits. Call for appointment 
609-966-5616.

(80-83)

HEAVY EQUIPMENT MECH.
Grader Operator, Pan & Loader
Operator. Apply in person to

Jackson Road, Medford, N. J., or 
call 609-654-5134.

RIO CONSTRUCTION COMPANY
(80-82)

SHEETROCK HANGERS
AND FINISHERS

Work available
Philadelphia & Jersey areas.

Call between 8 AM. & 5:30 PM.
EL. 6-8330.

(80-87)

MALE and FEMALE

TAILORS. 5 yrs. exp. Perform 
by hand and machine. The more 
difficult tasks in the making of 
ready to wear suits and top coats, 
c. g. basting, felling, joining linings, 
setting sleeves, collars, making 
pockets, etc., and other related du
ties as required.

PAT GAT CLOTHES CORP. 
2200 Arch St., 7th fl.

(80-84)

Pranešimas
PHILADELPHIA,' PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienj, Spalio-October 9 d., 2-rą 
vai., svetainėje 1154 N. 4th St..

Praėjusį susirinkimą nubalsuo
ta vėl sugrįžti į seną vietą mi
tingus laikyti. Visi nariai kviečia
me atsilankyti, hes turėsime išrink
ti delegatus į LLD 6-tos apskrities 
konferenciją, kuris atsibus spalio 17 
dieną Chester, Pa. Valdyba (79-80)

BAKERS HELPER
Doughnut frying and cake icing. 

5 day week. -
Time and half after 40 hours.

Fringe benefits. LEE WALKER, 
5910 Crescent Blvd., Pennsauken, 

N. J. Suburban Bakery. (76-81)

ENGINEER
Grade “A” License.

H P. M. to 7 A. M.
' Call

FRED CONRAD CE. 6-8200.
(76-84)

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

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

AUTO PAINTER & HELPER.Top 

wages, A-l working conditions and 

fringe benefits. Call 275-9841, vicini

ty Norristown, Pa.
(76-82)

I FITTERS. Exp. in fabrication of I
| tanks, pressure vessels, etc. Perm.
1 job for qualified men. Excel, pay. 
Fringe benefits. Overtime. Apply in 
person. Shop Supt., Mill Rd., off 
Penna. Ave., Oreland, Pa. ACME 
PROCESS EQUIPMENT CO., CA. 
4-1222. (78-80)

AUTOMATIC TRANSMISSION 
REBUILDERS-INSTALLERS 

For new AAMCO Shop. 
Opening in Woodbury, N. J. 

Opportunity for advancement 
to management. 

Call 609-663-8768.
(78-82)

HOUSEMAN
Plain cook, live in. 4 adults.

Recent references.
ME. 9-1114 or ME. 9-0456

(76-80)

* MEN WANTED 4
(1) Set-up man — Lead man, press 

die and machinery. Metal, fab
rication.

(1) Set-up man — press die and 
machinery tube bending exper.

(1) Working foreman. High school 
grad, with mechanical back
ground.

(1) Maintenance man. Salaries 
commensurate with experience. 
All year round employment. 
Apply at

FINKEL
OUTDOOR PRODUCTS, INC.

141 Lanza Ave., Garfield, N. J.
(78-80)

WOODWORKER
Cross cut or rip saw operator. 

Experienced 
on wood parlor frames. 

Apply—1631 S. Water St.
(79-80)

REFRIGERATION SERVICE MAN 
Fully experienced in domestic re
frigerators. Steady employment, 
Union benefits. Call CE. 6-3400 f«r 
interview.

(77-80)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
Sleep in, downstairs work. 

Plain cooking. No laundry. 
Small adult family. 

Sunday & Wednesday off. 
References required.

Tel. 3-7 PM. MI. 2-799. (80-81)

HOUSEKEEPER. Full charge, sleep 
in, thoroughly experienced. A-l ref
erence. Two School age children, 
6 •& 5. Salary open to right person. 
Driver's License helpful, but not 
necessary, own room, airconditioned 
modern home. Call MO. 7-5942.

(79-80)

COUNTER GIRLS
Own car 6:30 to 3 PM. Also set up 

1 girls. 6:30 to 3 PM and 10 AM to 
7:30 PM. Call Mr. Heller, Chef.

GWYNEDD MERCY COLLEGE 
CAFETERIA 

MI. 6-7300, Ext. 248.
(79-85)

HOUSEKEEPER

COOKING, companion to woman.
Preferably able to drive a car.

Intelligent person. 5 day week.
Call CU. 9-7800 or LI. 8-5883.

(77-81)

HOUSEKEEPER. Live in, 5% 
days, gen. cleaning & care of girls. 
Ages 10 mos., and 2& yrs. Must be 
dependable and love children. Refs. 
$45 a week, plus paid vac. Camden 
sub. 1-609-428-7645.

(78-811
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Siūloma dienotvarkė LLD PADĖKA
Jubiliejinei konferencijai
LLD Centro Komiteto siūloma tokia dienotvarkė 

Jubiliejinei konferencijai, kuri įvyks šį šeštadienį ir 
sekmadienį (spalio 9-10 dd.):

1— Centro Komiteto raportas
2— Raportai iš kolonijų veikėjų-delegatų
3— Ryšiai su Lietuva
4— Kova už taikos pasaulyje išlaikymą
5— LLD narių ir kuopų ateities darbai
Šį savaitgalį manome susilaukti daug svečių — o 

vietiniai LLD veikėjai visi kviečiami. Konferencijoj 
visi turėsime lygų balsą; nebus skirstomi delegatai nuo 
šiaip narių-dalyvių.

šeštadienį pradžia 10 vai.
Po konferencijos bus pietūs, į kuriuos kviečiami 

visi. Pietų laikas—1 vai.
Programą skelbiame tuo tikslu, kad atvykusieji į 

konferenciją būtų pasiruošę diskusijoms, sumanymams. 
Tai pagyvins konferenciją ir atneš naudos mūsų toli
mesnei veiklai.

Ieva Mizarienė, Vicepirmininkė

Susitikime su svečiais 
iš tolimų miesty

Šį sekmadienį, spalio 10 
d., atžymėjimuiLLD 50-me- 
tinio jubiliejaus iškilmingo 
banketo pradžia 2-rą valan
da dienos laiku. Svečiu da
lyvaus: iš Chicagos, Bosto
no, Hartfordo, Waterbury, 
New Haven, Bridgeport, 
Philadelphia, Scranton, 
Baltimore, iš visos New 
Jersey valstijos.

Kviečiam ir vietinius 
ska i 11 i n g a i susirinkti. 
Apart skanaus mais t o, 
taipgi bus įvairi programa 
iš masinių dainų ir gražių 
sveikinimų,

Viskas atsibus Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė. 
ir 102nd St., Ozone Park, 
N. Y. Įėjimas iš 102nd St. 
(Lefferts traukinys prive
ža prie pat salės, OAfBfd 
stotis).
Pietus duos 2 valandą. Bi

lietas tik $3.50.
Rengėjai

Žuvo fotografas 
V. Valaitis

Spalio 3 dieną, važiuojant 
motociklu iš Manhattano, 
kažkaip Queens bulvare, 
Queens, įvyko nelaimė. Joje 
mil-tinai susižeidė 34 metų 
amžiaus lietuvis fotografas 
Vytautas Valaitis. Spalio 4 
d. jis mirė ligoninėje. Liko 
žmona Vanda ir trys maži 
vaikai, o CIevelande—tėvai.

V. Valaitis buvo talentin
gas fotografas, kadaise dir
bęs savaitraštyje “News
week”; iš ten paleistas, dir
bo “ant savęs”.

Palaidotas ketvirtadienį, 
Karolio kapinėse, Long Is
lande.

LLD 50-metinio Jubiliejaus 
BANKETAS

Šį Sekmadienį

Spalio 10 October 
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

“Laisvės” Svetainėje
~ 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke
LLD 50 metinio Jubiliejaus atžymėjimui šaunus 
banketas, su gražia dainų programa. Dainuos 
visų mylimas dainininkas Viktoras Bekeris ir 

• ir kiti. Banketas bus pilna banketo prasme. Ska
nūs valgiai ir gėrimai. Šiame bankete bus daug 
svečių iš tolimų kolonijų. Kviečiame gerus žmo
nes iš New Yorko ir apylinkės atsilankyti.

Rengėjai
' '■ - I' ' '1"”t - J ------.... i lįMlfli I |U<

Reikalingi kambariai 
dėl svečių

LLD 50-metinėn konfe- 
rencijon suvažiuos daug 
svečių. Vietiniai, Brooklyno 
ir artimos apylinkės LLD 
nariai, prašome jūsų: su
teikite kambar i u s s v e- 
čiams pernakvoti. Pranešti 
Laisvės telefonu MI 1-6887, 
arba J. Grybui: 835-1032. 
Ačiū.

Prašome 23-ios vakarą 
skirti filmams

Kokie tie filmai?
Vienas filmas vaizduoja 

lietuvių tautos istorijoje 
kritiškiausią laikotarpį ir 
didvyrišką jos liaudį. Hitle
rininkams okupavus Lietu
vą, iš liaudies iškilo parti
zanai, kurie didžiuliu pasi
aukojimu pagelbėjo savo 
tėvynei. Lietuvai apsiginti 
ir iš kančių pakilti naujam, 
gražiam gyvenimui. Tai fil
mas “Partizanai”.

Lietuvos liaudis tose ko
vose daug aukų sudėjo. Bet 
tėvynė savo didvyrių neuž
miršo. Minėdama T. Lietu
vos 25-metį liaudis ruošė 
iškilmingus lankymus ka
pų, pagerbė kritusius kovo
je, o gyvuosius sveikino 
šauniuose banketuose, mi
tinguose su gėlėmis, dova
nomis. Laikraščiai rašė 
apie jų žygdarbius, spaus
dino paveikslus.

Mes juos visus pagerbsim 
atvykę pamatyti šį filmą.

Kitas filmas — “Vilniuje 
žydi liepos” — iš šių dienų.

Filmus rodys Jonas Gry
bas. Rodymas įvyks spalio 
23-čios vakaro 7:30, Lais
vės salėj.

Po programos žiūrovus 
pavaišinsime kava su pyra
gu. Kviečiame visus.

LLD 1-ji Kuopa

Rugsėjo 12 dieną draugai 
Čiurliai buvo surengę gra
žius pietus savo ūkyje, Pat- 
tenburge, N. J. Skaitlingas 
būrys svečių čia buvo gerai 
pavaišinti ir linksmai laiką 
praleido, besikalbėdami ir 
besidžiaugdami gražia gam
ta.

Pietus draugai Čiurliai su
rengė paramai laikraščio 
“Laisvės”, ir tie pietūs 
“Laisvei” davė $184.00 pel
no. Tai labai graži finansi
nė parama laikraščiui.

Širdingai dėkojame drau
gams Čiurliams už taip gra
žų pasidarbavimą “Laisvės” 
paramai.

“Laisvės” Administracija

Apie G. Diržuvaitį
Antradienį aplankiau drg. 

;G. Diržuvaitį, kuriam nese
niai užpuolikai šoną perplo
vė.

Iš viršaus jo žaizda užgi
jusi, bet viduje dar jaučia 
skausmą. Ypatingai šoną 
plėšia kostint ar čiaudint.

Jau padarytos 9 X-rayi 
nuotraukos. Už kelių dienų I 
jam bus padaryta dar vie-1 
na, sakoma, paskutinė nuo-' 
trauka.

Šiaip drg. Diržuvaitis jau
čiasi gerai, vaikštinėja ir į 
miestą išeina, išvažiuoja.

Draugai Diržuvaičiai gal
voja savo namuką parduoti 
ir išsikelti kur nors j ra
mesnę vietovę.

Geros kloties ir sveikatos!
V

Susižeidė
' • K ’.

Maspetietė Mary Janule- 
levičienė, einant gatve, bu
vo sužeista.’ Būrys vaikų 
žaidė gatvėje, stumdinėjo- 
si ir, per neatsargumą, per
metė Janulevičienę ant gat
vės. Ji tapo sužeista, trūko 
kaulas rankoje. Ligoninėj 
išgulėjo dvi dienas. Dabar 
Janulevičienė randasi pas 
dukterį Anną, Merrick, L. 
I. Duktė prižiūri motiną. O 
kai sustiprės, vėl grįš į sa
vo namus.

M. Januleviči e n ė yra 
laikraščio “laisvės” prenu- 
meratore. Linkime jai grei
tai sustiprėti sveikatoje.

L. k—tė

Mirė
Kazys Poškus, brookly- 

nietis,, amžiaus apie 85 me
tų, mirė spalio 4 d. Laido
tuvės įvyko penktadienį. /

Anksčiau, sveikatai lei
džiant, K. Poškus visuomet 
lankydavosi mūsų parengi
muose. Daugelis brookly- 
niečių jį prisimena kaipo 
asmenį, kuris užsiauginęs 
turėjo gražią barzdą ir pa
rengimuose dailiai pašok
davo. Buvo linksmo būdo 
žmogus.

Šią žinią pranešė telefo
nu K. Karpavičienė, velio- 
nies Poškaus kaiminka.

New Yorkas. — New 
Yorko valstijos senatoriai 
R. Kenedis ir Jacob Javits 
reikalauja miesto majoro 
Wagnerio, kad jis veiktų 
bai g i m u i laikraštininkų 
streiko.

New Yorkas. — Respub
likonų kandidatas į miesto 
majorus Lindsay pateikė 15 
punktų programą kovai 
prieš kriminalystes, jeigu 
jis bus išrinktas majoru.

Lietuvą aplankė, 
vėl jos pasiilgo

Teko proga vakarą pra
leisti pokalbiu su Anicetu 
Vildžiumi, šią vasarą Lietu
vą aplankiusiu. Vyko jis ten 
vienas, ir todėl, atrodo; jau
čiasi padaręs klaidą. Kurie 
viešėjo Lietuvoje su grupė
mis (ypatingai su antrąja), 
tie turėjo progą pasigėrėti 
Dainų šventės iškilmėmis ir 
pavažinėti po kitas Lietu
vos vietas. Gi mūsų drau
gui Vildžiui teko pasiten
kinti Vilniumi. Pareigūnai, 
sako jis, netgi norėjo jį 
prijungti prie pirmosios 
grupės, bet jo laikas ėjo jau 
prie pabaigos, kuomet gru
pė buvo dar tik pradėjusi 
savo keliones.

Draugas Vildžius džiau
giasi nors tuo, kad daug jo 
giminių suvažiavo į Vilnių 
su juo susitikti. Džiaugsmo, 
vaišinimosi, pokalbių buvo 
be galo-

Viena jo sesutė džiaugė
si, kad ji iš dievo išprašė 
didelės malonės.

—Kokios? — Vildžius ją 
paklausė.

—Ogi meldžiausi ir mel
džiausi, kad dievas duotų 
man progą susitikti su bro
liuku, ir štai dabar mudu 
susitikome, — krykštavo ji 
džiaugsmu.

—Gerai, gerai, kad tavo 
maldos dievas išklausė, — 
Vildžius taipgi reiškė jai sa
vo džiugesį.

Viena jo giminaitė jam 
sakiusi, kad ji mananti ap
lankyti Ameriką.

—O iš kur tu manai gau
ti tiek lėšų? — paklausė ją 
Vildžius.

—Gauti? Aš tiek jau tu
riu !—didžiavosi ji.

—Kaipgi gulėjote tiek su
taupyti?

— Visai nesunkiai, — aiš
kinosi ji. — Užsiauginu jau
ną karvytę, o seną parduo
du, ir gaunu trejetą šimtų. 
Viso pieno pati sunaudoti 
negaliu, parduodu; užsiau
gintų kiaulių visos mėsos ir
gi sunaudoti negaliu, didelę 
dalį parduodu, tai ir vėl krū
vų te rublių; parduodu ir 
kiaušinių, ir daržovių. Tai 
ot iš kur man rubliai atei
na!

Ir čia draugui Vildžiui 
teko tik džiaugtis tuo, kaip 
io giminaitė, anot dipukų, 
Lietuvoje “badauja”!

< —Niekas įš mane aplan
kiusiu giminių “badu” nesi
skundė,— sako Vildžius. — 
Lietuvos žmones badu mari
na tik desperatai pabėgėliai.

Vildžiui sugrįžus iš Lie
tuvos ir apie tai papasako
jus kai kuriems dipukams, 
jie tuoj jam. piktai atšovę:

—Jie kitaip kalbėti negali, 
jiems įsakyta taip kalbėti!

Parodęs jiems Vildžius ir 
nuotraukų gražiai, švariai 
apsirengusių žmonių. Čia 
dipukas jam vėl “paaiški
na”:

—Juos bolševikų valdžia 
speciališkai aprengė pas ta
ve važiuojant, o kai sugrįžo 
namo, tai tuos drabužius iš 
jų atėmė!

Stebisi draugas Vildžius, 
kaip gali tūli dipukai šitaip 
kvailių ieškoti!

Draugas Vildžius, būda
mas per daugelį metų dar
bininkiškų organizacijų na
riu ir tarybinės santvarkos 
Lietuvoje entuziastu, galop 
ją aplankęs, dabar vėl ne
rimsta — nori kitą vasarą 
vėl ją aplankyti.

—Reikia ruoštis dar vie
nai ąy- ir dąr kitai kelionei

“Nagi, pasimankštinkime!” Nuotrauka padaryta Vilniaus 
vaiku darželyje Nr. 59.

Salomėjos Nėries mokykla 
atšventė 25-metį

Vilniuje būdamas šią va
sarą trejetą kartų lankiausi 
Salomėjos Nėries vidurinė
je mokykloje. Nors tuo lai
ku pamokų nebuvo, bet vi
suomet rasdavome mokyto
jų, kurie mielu noru pra
leisdavo nemažai laiko pa- 
sikalbėj i m u o s e apie savo 
mokyklą ir jos pažangą. 
Juk tai labai svarbi mokyk
la. Ji išleido jau daugiau 
kaip 1,200 baigiamuosius 
egzaminus išlaikiusių abitu
rientu.

Nuo 1940 m. iki 1950 m. 
ši mokykla mažai tegalėjo 
pasižymėti. Tai buvo skur
do metai. 1950 metais pra
dinėse klasėse mokėsi tik 
40 vaikučiu. Šiais 1965 m. 
jau mokosi 514. Tai didžiu
lė pažanga. Ši mokykla jau 
yra davusi įžymių moksli
ninku, v

Vaikščioju po mokyklos 
kambarius ir nebežinau, 
ar tik nesu kur nors Ame
rikoje. Skaitau kambarių 
pavadiriimus, visi anglų kal
ba 'užrašyti. Klausiu V. 
Grižienę. kodėl čia viskas 
angliškai. Sako, šioje mo
kykloje jau ketvertas me
tu kaip įvesta anglų kalba. 
Mokiniai visur ir visuomet 
pratinami prie anglų kalbos.

Man lankantis mokykloje 
mokytojai jau ruošėsi 25- 
mečiui, kaip geriausia jį at
žymėti. Dabar mokytoja 
Valerija Grižienė rašo:

“Pas mus dabar tikra va
sara. Oras labai gražus, šil
tas. Tokiame ore buvo ma
lonu mums švęsti rugsėjo 26- 
27 d. mokyklos 25-metį. Pir
mąją dieną buvo mokyklos 
vėliavos krikštas. Sutvys- 
kėjo balto šilko fone Salo
mėja Nėris, kaip gyva. Po 
eilės kalbų mūsų mokiniai 
pasižada išlaikyti garbingą 
tarybinio mokinio vardą.1 
Antrą dieną visos iškilmės 
vyko Profsąjungų rūmuose.1 
Buvo svečių iš broliškų res
publikų, baigę tą mokyklą 
mokiniai, mokytojai ir abi-

į Lietuvą, kol sveikata, am
žius ir išteklius leidžia, — 
sako Anicetas.

Šiltai jam pritariu! SV

REQUEST RECORD
Vėliausios, puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y. 

turientai. Suruošėm labai 
turtingą parodą mokytojų 
ir mokinių darbų. Meninę 
dalį sudarė ištisas montažas, 
vaizduojąs visą mokyklos 
praeitį ir dabartį. Čia ir 
mano mokiniai turėjo du 
kartus išstoti. Jų šokiai vi
siems labai patiko. Viskas 
praėjo iškilmingai ir jaudi
nančiai. Gerieji mokytojai 
buvome paminėti. Po viso 
to įvyko pobūvis, kuriame 
dalyvavo apie 500 žmonių. 
Prie vaišių ir nuovargis 
dingo. Taip su pakilia nuo
taika, gana linksmai prabė
go mūsų šventės.”

Šiuo metu mokykloje dir
ba apie 80 mokytojų. 1964 
metais mokykla buvo žymiai 
padidinta naujais moder
niškais priestatais.

J. Gasiūnas
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Dovanos Šventėms
Jūsų Giminėms Sovietų Sąjungoje

Užsisakykite iš

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

Phone: 228-9547 >

AUTOMOBILIAI: Volga, Moskvich, Zaporoshetz. r 
MOTORCIKLIŲ SU PRIJUNGTAIS VEŽIMUKAIS. 
NAMINIAI REIKMENYS ir ELEKTRINIAI ĮRANKIAI. 
ŠALDYTUVAI. DVIRAČIAI.

SKALBIAMOSIOS ir SIUVAMOSIOS MAŠINOS.

Radijų, Fotoaparatų, Byans Akordionų, Televizorių, 
ir visokių rūšių laikrodžių

DIDELIS PASIRINKIMAS STIPRIŲ, GRAŽIŲ MEDŽIAGŲ.
Taipgi didelis pasirinkimas maisto paketų, ir vynų, ____

žemesnėmis kainomis negu kitų konkurentų.

“PUTEVKI” dėl sveikatos rezortų ir poilsio namų 
Sovietų Sąjungoje.

e-
SUSIPAŽINKITE su mūsų IŠSTATYMAIS ir MODELIAIS 

MŪSŲ PARODŲ KAMBARIUOSE

(Atdari kasdien, įskaitant šeštadienius ir Sekmadienius.) 
Reikalaukite mūsų iliustruotų katalogų.

Sutartys su Sekamomis Firmomis:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, CENTRAL PARCEL 
EXPRESS CORP., GRAMERCY SHIPPING CORP., COSMOS 
PARCEL EXPRESS CORP., UNION TOURS, INTERTRADE 
EXPRESS CORP., GLOBE PARCEL SERVICE, INC. (visi skyriai) 

mūsų autorizuoti priimti užsakymus. I

SVARBUS PRANEŠIMAS
SENIAUSIA FIRMA, SU 35 METŲ PATYRIMU PAKETŲ BIZNYJE

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
Su malonumu praneša atidarymą naujo centrinio ofiso New Yorke,—- 
toje pačioje vietoje, kur randasi Podarogifts, Ine., parodų kambariai.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

Central Office—22.0 Park Ave., So., New York City. Tel. 982-8410
PRIIMA PAKETUS Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Greitas pristatymas garantuotas. Visi paketai pilnai apdraudžiami.
Priimti paketai pristatomi į paštą 24 valandų laikotarpiu.

Kai atnešite savo paketus pasinaudokite proga aplankyti mūsų 
PODAROGIFTS, Ine., parodų kambarius.

Susipažinkite su produktais, išdirbtais Sovietuose.
Taipgi užsirašykite užsakymą savo giminėms naujiems

Raštinė atdara nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. dieną.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
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metams.^

Iš Lietuvos »
Nauja prekybininkų laida

Biržų prekybos mokyklą 
baigė 23 moksleiviai. Kaip 
mums pranešė šios mokyk
los direktorė Danutė Pruns
kienė, tai ketvirtoji kvalifi- 
kutų pardavėjų laida.

Optikos skyrius atidarytas 
centrinėje Biržų vaistinėje. 
Jam vadovauja kvalifikuota 
specialistė Aldona Šepetaus- 
kaitė. Interesantai gali pa
sirinkti akinius, pasikeisti 
stiklus, įsigyti įvairius aki
nių rėmelius. Čia taip pat 
remontuojaim akiniai. Kaip 
naujai įsikūręs, optikos sky
rius patiria kai kuriuosAie- 
kimo sunkumus, bet ateity
je prekių pasirinkimas ^di
dės.

Vienas milijonas
! Biržų alaus darykloje “Bir
žų alus” pakili nuotaika. 
Kolektyvas trimis mėne
siais anksčiau įvykdė metinį 
alaus gamybos planą. Jo pa
gaminta 1 milijonas 720,000 
litrų.

Iki metų pabaigos viršum 
plano dar bus pagaminta 
300,000 litrų miežinio gėri
mo. i

(“B. Ž.”)

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y. j

j Lietuvių Literatūros Oracijos 
; 185 kuopos susirinkimas su pietumis 
I jvyks spalio 12 d. “Laisvės” salėje. 
! Kaip ir visada, pietūs bus duodami 
112 vai. Kaina tiktai $1.25. Susirin- 
i kimas tuojau po pietų. Kviečiami 
' dalyvauti ir nenariai, kurie mylite 
j gerus pietus. Lauksime daug svečių.
1 Valdyba




