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Jubiliejiniai metai.
Rašykite!
Maikis Grigas.
Ventams pagerbti 

banketas.

Rašo R. Mizara

Artėja Lapkričio Septintoji 
— Didžiosios Spalio revoliu
cijos pradžia. Penkiasdešimt 
metinę sukaktį iškilmingai mi
nės viso pasaulio darbo žmo
nės. Bet iškilmingiausiai ji 

this paminėta pačioje Tarybų 
^jungoje.

Tarybų Sąjungos spauda 
šiuo metu kupina straipsnių, 
atsiminimų žmonių, kurie 
prieš penkiasdešimt metų da
lyvavo revoliucijoje; daug 
straipsnių apie tuos, kurie re
voliucijoje dalyvavo, kovojo, 
bet jubiliejinių metų nebesu
laukė: vieni žuvo mūšiuose, 
kiti vėliau mirė natūralia 
mirtimi.

•
“Pasaulinė-istorinė Spalio 

revolicijos reikšmė yra ta, 
kad ji nurodė revoliucinio 
pertvarkymo kelius, atskleidė 
jo formas ir metodus, kurie 
įgijo internacionalinį pobūdį. 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos patyrimas — neiš
senkamas revoliucinės kovos 

^teorijos ir praktikos lobynas, 
tikslinės strategijos ir takti
kos pavyzdys.” (Iš TSKP 
Centro Komiteto tezių).

1 • •

Rasime dar nemaža mūsų 
draugų Amerikoje, kurie at
simena tai, kas čia darėsi 
prieš penkiasdešimt metų. 
Būtų gerai, kad jie pa
rašytų savo atsiminimus, kad 
jie papasakotų, kaip juos 
pačius Spalio revoliucijos Ru
sijoje atgarsiai paveikė.

1917 metai JAV buvo di
džiulio darbininkuose pakili
mo metai.

Netoli Hartfordo (Conn.), 
mirė Mikas Grigas-Giraitis,— 
Maikis, kaip mes čia jį va
rydavome. Per ilgus metus 
kol sveikata leido, jis dir
bai “Laisvės” leid y k 1 o j e 
techniku: jis čia buvo ir lau- 
žėjas, ir presmanas, ir visuo
se kituose spaustuvės darbuo
se talkininkas.

Ir kaip jis dirbo! Niekad 
nedirstelėdavo į laikrodį — 
žiūrėjo į tai, ką reikia pada
ryti, kad būtų padaryta!

Dirbo jis, kol pajėgėt Kai 
nusiskūsdavo nesveikata, mes 
jį raginome eiti į ligoninę, bet 
jis nėjo. “Darbą reikia dirb
ti”, atsakydavo jis.

Visiškai pavargęs, jis, paga
liau pasitraukė iš mūsų pa
stogės, nuvyko į Hartfordą ir 
ten^pas savo gimines gyveno 
įįrj mirties

Ramiai ilsėkis, mielas Mai- 
ki! Mes tavęs ilgai ilgai ne
pamiršime.

Šeštadienį “Laisvės” salėje 
bankete mes pagerbsime Po
vilą ir Nelę Ventus. Jiedu 
verti didžiulės pagarbos.

Povilas — ilgametis veikė
jas, buvęs pogrindininkas, 
Il-ojo pasaulinio karo vetera
nas, o šiuo metu “Laisvės” 
kooperatyvo narys, darbuoto-

— ilgametė aidietė su 
puikiu soprano balsu; dažnai 
mūsų koncertuose atsistoja 
kaip solistė.

Lenkijos ir Prancūzijos 
bendras pareiškimas

Atsidarė JT asamblėjos 22-oji sesija; 
L. Diržinskaitė tarybinėj delegacijoje

Varšuva. — Elta paduo
da turinį pareiškimo, kurį 
rugsėjo 13 d. padarė Len
kijos ir Prancūzijos vy
riausybės, kai Len Rijoje 
lankėsi prez. De Gaulle. Jis 
buvo tokis:

“Čia paskelbtame Lenki
jos ir Prancūzijos pareiški
me ryšium su oficialiu 
Prancūzijos prezidento De 
Gaulle vizitu į LLR pabrė
žiama, kad šio pirmojo 
Prancūzijos valstybės vado
vo vizito į Lenkiją, tikslas 
buvo ne tik stiprinti ryšius, 
siejančius abi šalis, bet ir 
pareikšti bendras Lenkijos 
ir Prancūzijos pažiūras dėl 
daugelio problemų. Vizitas 
pabrėžė, kad abi šalys kartu 
siekia užtikrinti Europoje 
tvirtą taiką.

Pareiškime pažymima, jog 
Lenkijos ir Prancūzijos gy
vybiniai interesai reikalau
ja, kad Europos saugumo 
problema pasiektų suintere
suotų šalių suderintą spren
dimą, pagrįstą nacionalinio 
suverenumo, teritorinės ne
liečiamybės, jėgos nenaudo
jimo savitarpio santykiuose 
ir nesikišimo į jokios valsty
bės vidaus reikalus princi

Savanoriai vyks į Vietnamą, 
sako J. T. sekretorius Thantas

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius U Thant sako, 
kad, jo gautomis žiniomis, 
Šiaurės Vietnamas gaus iš 
draugiškų valstybių savano
rių, kurie padės šiaurie
čiams kariauti. Taip, sako, 
U Thant, buvo susitarta Š. 
Vietnamo ir tų valstybių, 
kurių sekretorius neįvardi
ja.

Savanoriai būsią daugu
moje aukšti technikai avia
cijos srityje: mechanikai, 
pilotai, bombininkai, moką 
gerai pataikyti iš lėktuvų 
bombas, ir kiti. Apie pėsti
ninkus savanorius nekalba
ma.

Daugelis galvoja: iš kur 
tie - savanoriai atsiras? 
Spėjama, kad jų šiuo metu 
daugiausia bus iš Šiaurės 
Korėjos ir iš Kinijos.

Nepaprastą sensaciją U 
Thant padarė ir kitu at
žvilgiu. Jis sakė, kad, jei 
JAV sulaikytų bombardavi
mą Šiaurės Vietnamo, jei

Praėjusį pirmadienį, išgir
dęs Nelę solo dainuojant, Ju
ras Požėla man tarė:

— Tai balso gražumėlis!..
Matysimės su draugais Ven- 

tais šeštadienį!..

Amilija Juškevičienė man 
Sakė, kad praėjusį sekmadie
nį waterburiečiai turėjo pui
kius įpietus-pikniką. Labai 
gaila, kad, per nesusipratimą, 
nieks nebuvo ten nuvykęs iš 
“Laisvės”. Nepykite, draugai 
ir draugės!

pais. Ryšium su tuo buvo 
svarstoma ga 1 i m y b ė su
šaukti Europos konferenci
ją saugumo klausimais.

Taip pat buvo pasikeista 
pažiūromis, sakoma pareiš
kime, i padėtį Vietname. 
Abi šalys įsitikinusios, kad, 
tik nutraukus užsienio kiši
mąsi ir vėl vykdant 1954 m. 
Ženevos susitarimus, bus 
galima padaryti galą kon
fliktui ir užtikrinti viet
namiečių tautai teisę nu
lemti savo likimą.

Pareiškime sakoma, kad 
taip pat* buvo tariama- 
si dėl padėties Artimuo
siuose Rytuose. Abi šalys 
konstatavo, kad jų išvados, 
bendrai paėmus, artimos 
vienos kitoms.

Siekdamos gilinti abiejų 
šalių kontaktus i r t o 1 i a u 
stiprinti politinį bendradar
biavimą, abi šalys nutarė 
reguliariai kons u 11 u o t i s 
Lenkijai ir Prancūzijai 
reikšmingais klausimais.

Prezidentas De Gaulle pa
kvietė V. Gomulką, E. Ocha- 
bą ir J. Cirankėyičių aplan
kyti Prancūziją su oficialiu 
vizitu.

tas sulaikymas būtų per ke
letą savaičių, tai Hanojaus 
valdžia sutiktų pradėti de
rybas taikos klausimu. Tik 
tokiomis sąlygomis Šiaurės 
Vietnamas, sako U. Thant, 
sutiktų vykti į karo paliau
bų konferenciją.

Šiuo metu, sakoma, šiau
rės Vietnamas turi pasiun
tęs į Pietų Vietnamą apie 
50,000 kareivių. O Amerika 
su savo talkininkais ten tu
ri apie 500,000 kareivių, o 
šimtai tūkstančių yra “ne
reguliarių kovotojų.”

Iš kur, iš katrų valstybių 
U Thantas gavo šiuos duo
menis, jis kol kas nepasa
ko. Thantas tik užtikrina, 
kad tos valstybės,, kurios jį 
informavo, tikrai žino Ha
nojaus nusistatymą: jei per 
keletą savaičių JAV ne
bombarduos Šiaurės Viet
namo, tai jis sutiks eiti į de
rybas dėl mūšių sulaikymo 
ir taikos sudarymo Vietna
me.

Washington. — Respubli
konas Lodge, buvęs JAV 
ambasadorius Vietname, sa
ko, jis “neskalbė smegenų” 
gubernatoriui Romney, kai 
pastarasis buvo nuvykęs į 
Vietnamą 1965 metais. Abu
du šitiedu vyrai yra respub
likonai. dabar abu pešasi.

<

Hong Kong. — čia gauta 
žinių, kad Mao Tse-tungo 
šalininkai pradėjo vartoti 
tankus sukilėliams numal
šinti Kantono mieste.

-------------------------------—---------------------------------------- -- -------- -------------------------------------- B

San Francisko žmonės tars 
žodį karo klausihiu

San Francisco, Cal.— Šių 
metų lapkričio 7 dieną šio 
miesto žmonės balsuos Viet
namo klausimu,

Taikos šalininkai surinko 
22,000 parašų po peticija, 
reikalaujančia, kad šis klau
simas būtų patiektas bal
suotojams pasisakyti.

Iš karto valdžia nenorėjo 
žmonių reikalavimo vykdyti, 
bet Kalifornijos aukščiau
sias teismas įsakė padaryti 
taip, kaip peticijų pasirašy
tojai reikalavo.

Klausimas bus, iš tikrųjų,

Verslininkai reikalaus 
baigti karą Vietname
Washington. — Kele tas 

šimtų įžymių biznio įstaigų 
viršininkų įkūrė organizaci
ją, pavadintą: “Business 
Executives Move for Viet
nam Peace”/ Organizacijos 
tikslas: < reikalauti, kad 
Johnsono valdžia baigtų ka
rą Vietname, kad ji tartųsi 
su visomis kariaujančiomis 
grupėmis taikai įvykdyti 
toje šalyje.

Rugsėjo 27-ą dieną Wa- 
shingtonan šaukiama biznio 
ištaigų atstovų suvažiavi
mas, kuris žada būti didelis 
ir gyvas. Suvažiavimo šau
kėjų priešakyje stovi Regi
nald P. Mitchell.

GM pakels kainas 
automobiliams

Detroit, Mich. — General 
Motors Corporation prane
ša, kad ji pakelia kainas 
ant savo automobilių.

1968 metų automobiliai 
bus brangesni apie $110, pa
lyginti su šių metų automo
biliais.

Chrysler korporacija jau 
anksčiau paskelbė, kad pa
kelia ant savo 19 6 8 metų 
automobilių kainas.

Vyskupas reikalauja 
aukoti negrams

Seattle, Wash. — Episko- 
palų bažnyčios vyskupas J. 
Hines sako: episkopaliečiai 
turį sudėti nors devynis mi
lijonus dolerių negrams, gy
venantiems lūšnynuose. 
Jiems gelbėti būtinai reikia, 
nes jie skęsta skurde,, skel
bia vyskupas.

Jis tai sakė išvakarėse 
22-ojo episkopaliečių suva
žiavimo, sušaukto šiame 
mieste. Suvažiavimas žada 
būti “gyvas,” nes jame teks, 
išgirsti “visokių nuomonių.” 

atvirai pastatytas: Ar JAV 
turi kuoveikiausiai sulaiky 
ti Vietname mūšius ir iš
traukti iš ten amerikinius 
karius?

Anglų kalba tasai klausi
mas taip suformuotas:

“It is the policy of the 
people of the City and Co
unty of San Francisco that 
there be an immediate cea
se-fire and withdrawal of 
United States troops from 
Vietnam so that the Viet
namese people, can settle 
their own problems.”

Vėliausios 
Žinios

New York. — Miesto mo
kytojų unija susitarė su 
švietimo taryba dėl naujos 
sutarties. Tikimasi, kad pir
madienį, rugsėjo 25 d., strei
kas baigs’s, visi mokytojai 
grįš į darbą, mokyklos pra
dės pilnai veikti.

Brown paleistas po bėila
Richmond, Va. —Federa

linis teisėjas Merhige Jr. 
paleido iš kalėjimo negrų 
vadovą H. Rap Brown. Bet 
Brownas turėjo, užstatyti 
$10,000 belą.

Detroito mokytojai 
baigė streiką

Detroit, Mich. — apie dvi 
savaites streikavę, Detroito 
miesto mokytojai nutarė 
grįžti į darbą. Streiką jie 
laimėjo. Visi gaus pakelti 
algas, o taip pat bus suma
žintas vaikų skaičius kla
sėse.

Streikavo 11,000 mokyto
jų. apie 300,000 mokyklinio 
amžiaus vaikų per dvi sa
vaites “turėjo vakacijas”. 
Mokytojai priklauso unijai, 
kuri ir vedė streiką iki lai
mėjimo.

Johnsonas tarėsi su 
Italijos prezidentu

Washington. — Preziden
tas Johnsonas iškilmingai 
pasitiko Italijos prezidentą 
Giuseppe Saragatą, kai šis 
atvyko į Baltuosius rūmus. 
Jam buvo ištiestas raudo
nas divonas.

Abudu prezidentai tarėsi 
visa eile svarbių tarptauti
nių klausimų, tarp kurių 
buvo ir padėtis artimuosiuo
se Rytuose.

United Nations, N. Y. — 
Rugsėjo 19 d. atsidarė 22- 
oji metinė Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesija. Preziden
tu išrinktas Rumunijos už
sienio reikalų ministras 
Corneliu Manescu. Jis iš
rinktas visiems metams. Tai 
pirmas toks dalykas, kad so
cialistinės šalies diplomatas 
tampa JT asamblėjos pir
mininku !

Renkant prezidentą, už 
Manescu paduota 112 bal
sų. Balsavimuose dalyvavo 
113 valstybių. Vienas bal
sas teko J. Malecelei, Tan
zanijos delegacijos vadovui.

Lietuvė tarybinėje 
delegacijoje

Leokadija Diržinskaitė
Tarybinėje delegaci joje 

yra lietuvė — Leokadija 
Diržinskaitė - Piliušenka, 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministrė. Anksčiau tarybi
nėse delegacijose buvo bu
vę: prof. J. Matulis ir Ig
nas Gaška.

L. Diržinskaitė, girdėjo
me, tapo išrinkta į Sociali
niais reikalais besirūpinan
čią asamblėjos komisiją.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras A. Gromy
ko atvyks šios savaitės ga
le ir jis, aišku, sesijai nu
švies tarybinės vyriausybės

Anglai sugrąžino Tarybinį 
mokslininką

Londonas. — Rugsėjo 16 
d. tarybinis lėktuvas pasi
ruošė pakilti ir lėkti į Mask
vą. Bet jį sulaikė britų Scot
land Yardo slaptoji policija.

Policija įsiveržė į lėktuvą 
ir išvedė rergantį rusą fi- 
ziką-mokslininką Vladimirą 
Tkačenko. Policija sakė, būk 
šis žmogus norįs pasilikti 
Britanijoje, o tarybiniai 
žmonės jį “prievarta veža 
namo”.

V. Tkačenko s t d i j a v o 
Birminghamo universitete. 
Atrodo, jog britų šnipai jau 
seniai d a r b a v osi, kad šį 
žmogų sukompromituotų, 
kad jis pasiliktų Anglijoje.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė tokį anglų policijos 
žygį pasmerkė ir reikalavo, 
kad Tkačenką paleistų iš 

politinį nusistatymą viso
kiais tarptautiniais klausi
mais.

Savo raporte JA genera
linis sekretorius U Thantas 
pabrėžė, kad tarptautinėje 
arenoje padėtis p e r pasta
ruosius metus ne tik nepa
gerėjo, bet dar pablogėjo. 
Sekretorius turėjo galvoje 
du pačius opiausius daly
kus: karą Vietname ir pa
vojingą padėtį Artimuo
siuose Rytuose.
Svarbią kalbą pasakė bu

vęs asamblėjos prezidentas 
Abdul Rahman Pažvak, Af
ganistano diplomatas. Ne
įvardindamas JAV, jis jas 
kaltino dėl padėties Pietry
čių Azijoje, dėl karo Viet
name.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas N. T. Fe- 
derenko ir JAV delegacijos 
pirmininkas ambasadorius 
A. J. Goldbergas apsikeitė 
aštriais žodžiais dėl Kubos.

Pasirodo, kad JAV mui
tinės darbuotojai užsimanė 
krėsti Kubos delegacijos at
stovų bagažą. Ji užprotes
tavo ir neleido krėsti. Sa
kė, mes — d i p lo m a t a i į 
Jungtinių Tautų asamblėją, 
mūsų bagažo niekas neturįs 
teisės tikrinti. Dėl to Kuba 
atsisakė dalyvauti sesijoje. 
Manoma, kad tas klausimas 
bus išspręstas pasitarimais; 
manoma, kad kubiečių dele
gatai bus įleisti be jokių ba
gažų tikrinimų, na, ir vis
kas išsispręs gražiuoju.

Per savaitę kitą sesijoje 
vyks kalbos, kurias sakys 
visokių valstybių atstovai— 
užsienio reikalų ministrai, 
ambasadoriai. Išrinktosios 
komisijos (panels) spręs 
joms pavestus klausimus, 
darys nutarimus, o paskui 
paduos juos visai pilnutei 
sesijai užgirti ar atmesti.

Arti 100 visokių klausi
mų yra sesijos darbų dieno
tvarkėje.

nelaisvės. Dabar britai tai ir 
padar 
linink;

ė. Pagrobtasis moks- 
as, kai jis sutvirtėjo, 
ai užprotestavo ir pa

reikalavo jį išleisti.
Bri 

ledam 
mokslĮininką, — nuvežė i Ta
rybų 
Londdne ir ten paliko.

Iš Maskvos pranešama, 
kad ir šio mokslininko žino

;ai, nieko kito nebega- 
i padaryti, išleido šį

Sąjungos ambasadą

vo raginama pasilikti 
ru Londone. Girdi,bū

tai griežtai užprotes-

na. bu
su vy 
kite laisvėje, negrįžkite į 
Tarybų Sąjungą. Moteriškė 
prieš
tavo iir ji sugrįžo į Maskvą. 
Dabar sugrįš ir jos vyras, 
kurį anglų policija siekiasi 
“išlais vinti”.
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Kodėl mokytojai streikuoja?
AMERIKOS žmonėse yra įsigyvenusi nuomonė, kad 

mūsų pradinių ir vidurinių viešųjų mokyklų mokytojai 
yra gerai atlyginami ir viskuo pilnai patenkinti. Bet 
staiga išsilieja mokytojų streikų, banga. Be reikalavimo 
pagerinti mokymo sąlygas, mokytojai reikalauja geres
nio atlyginimo, didesnių algų. Vadinasi, mokytojai jau
čiasi, kad jie nėra tinkamai atlyginami už jų darbą, kad 
jie yra nepatenkinti savo profesiniu likimu.

Tai kaipgi iš tikrųjų yra su mūsų mokytojų atlygi
nimu ?

Į šį klausimą geriausiai atsako palyginimas jų algų 
su algomis kitų kategorijų dirbančiųjų, pav., net su al
gomis kai kurių pramoninių darbininkų:

Pasirodo, kad mokytojai uždirba mažiau. Šian
dien mokytojo metinė vidutinė alga tesiekia $7,119, tuo 
tarpu elektrikierius uždirba $9,617, “plumberis”—$8,570, 
minkštosios anglies kasėjas—$7,919, plieno darbininkas— 
$7,444 ir t. t.

Na, o ką bekalbėti apie įvairių profesijų žmonių pa
jamas. Pav., išėjęs iš mokyklos su mokytojo diplomu jau
nas žmogus turi pradėti darbą su $5,142 per metus, tuo 
tarpu turintis inžinieriaus diplomą pradeda darbą su me
tine $82 44 alga, gavęs sąskaitininko diplomą gauna 
$7,146 per metus ir t. t.

O reikia žinoti, kad mokytojo darbas yra vienas iš 
sunkiausių ir atsakomingiausių darbų. Ypač bėda šian
dien, kad beveik visose mokyklose kamšatis nesvietiška, 
klasės perkrautos. Dar jei pridėsime kai kur “išdyku
sius” vaikus, kuriems suvaldyti iš mokytojo reikalauja
ma tvirtų nervų ir didelės kantrybės, tai pamatysime, 
kad mūsų mokytojai turi pamato reikalauti didesnio at
lyginimo ir geresnių mokymo sąlygų.

Ar mūsų prezidentas 
veidmainiauja?

•» h i; x ; f •

KIEKVIENOJE savo kalboje, liečiančioje Vietnamo 
karą, mūsų prezidentas prie krūtinės ranką prisidėjęs 

, tvirtina, kad jis trokšta taikos, kad jis eis arba važiuos 
bile kur, tarsis ir kalbėsis diplomatijos keliu viešai arba 
slaptai su bile kuo, kad tik būtų galima šį karą užbaigti 
ir taiką atsteigti.

Bet štai “The N. Y. Times” rugsėjo 18 d. pirmajame 
puslapyje iš Washingtono rašo korespondentas Hedrick 
Smith, kad prieš prez. Johnsoną yra iškeltas labai rūstus 
klausimas. Jis kaltinamas, kad jis nesiekė taikos tada, 
kada buvo galima ją pasiekti. Pasirodo, kad amerikietis 
rašytojas Henry Ashmore šių metų pradžioje lankėsi 
Hanojuje ir kalbėjosi su Šiaurės Vietnaiho prezidentu 
Ho Chi Minhu. Matyt, jis ten buvo Valstybės Departa
mento pasiųstas. Sugrįžęs jis raportavo, kad Š. Viet
namas nori taikos, jei tik bombardavimas būtų sulaikytas. 
.Taikos pasiekimui perspektyvos buvo labai geros.

Bet viską sugriovė prezidentas. Jis pastatė Š. Viet- 
namui tokias sąlygas, kurių Vietnamas jokiu būdu nega
lėjo priimti.

Pasirodo, kad prėzidentas kalba apie derybas ir tai
ką, o elgiasi taip, kad taikos pasiekimas būtų neįmano
mas. Jis, matyt, yra nusprendęs šį karą laimėti jo išplė
timu, jo didinimu, vis daugiau ir daugiau Amerikos jėgų 
permetant į karo frontus.

Paskutinėmis dienomis pranešimai rodo, kad Ameri
kos lėktuvai jau daužo Š. Vietnamą prie pat didžiosios 
Kinijos rubežiaus. Atrodo, kad yra siekiama Kiniją 
įtraukti į karą. Bet kiekvienam aišku, kad jeigu Kinija 
būtų į karą įtraukta, tai karas dar šimteriopai paaštrėtų 
ir taikos pasiekimas būtų atidėtas labai toli.

Monopolijos ir automatų a 
žemės ūkyje

MES visuomet kalbame apie mūsų miestus ir juose 
gyvenimą.

Bet kaip su Amerikos farmeriais, su mūsų žemdir
biais? Kaip su mūsų kaimo biednuomene?

Kaip niekur kitur, monopolijos ir automatija varo 
savo darbą be jokio pasigailėjimo pirmyn mūjsų žemės 

•ūkyje. Tikra drama, tikra tragedija. Masės farmerių ne
begali galo su galu sudurti. Ypatingai dideliame varge 
yra atsidūrę pietinių valstijų negrai farmeriais Didžio
sios farmos dar labiau stambinamos. Jas valdo kom
panijos, monopolijos. Mašina pavaduoja rankų darbo jė
gą. Išsigelbėjimui nuo bado farmeriai plūsta į miestus— 
į bedarbių eiles, į lūšnynus.

LIETUVOS ŽURNALIS
TAS APIE PARADUS- 
DEMONSTRACIJAS 
MŪSŲ NEW YORKE

Daugeliui mūsų jau gerai 
pažįstamas Robertas Žiugž
da, kuris čia darbuojasi 
kaip “Moscow News” ko
respondentas, Vilniaus 
dienraštyje “Tiesoje” (rug
sėjo 9 d.) duoda įdomių 
įspūdžių apie mūsų didmies
tyje ruošiamas gatvėmis ei
senas arba demonstracijas.

Čia kai ką iš jų paduoda
me “Laisvės” skaitytojams.

R. Žiugžda rašo:
Visi paradai, galima sakyti, 

labai panašūs į vienas kitą. 
Tiesą sakant, pats pirmasis 
mūsų matytas paradas pasi
rodė mums labai keistas. Tai 
buvo paradas, skirtas airių 
globėjo šv. Patriko garbei. 
Parado priešakyje petys į pe
tį žengė keli kunigai ir poli
cijos pareigūnai, tartum sim
bolizuodami dviejų buržuazi
nės valstybės ramsčių vienin
gumą. Paskui juos žengė di
desni tų dviejų kategorijų 
kontingentai.

Civilinių žygiuotojų papras
tai būna tose eisenose ne tiek 
jau daug. Iš viso Niujorke 
vykstančiuose paraduose-eise- 
nose paprastai dalyvauja iki 
10-20 tūkstančių žmonių. Pa
grindinę jų dalį ir viso parado 
puošmeną sudaro orkestrai. 
Pro šalį žygiuoja įvairių mo
kyklų ir klubų orkestrai, ku
rių dalyviai aprengti prašmat
niomis uniformomis, įvairiau
sių 18 ir 19 amžių stilių ir 
fasonų mundirais su uniformi
nėmis kepurėmis ir akselban- 
tais. Prieš orkestrus ir pas
kui juos eina nedidelės grupe
lės žmonių iš tų mokyklų ar 
organizacijų, irgi panašiai ap
sirengusių. Eina žmpnės pa
prastai išsirikiavę kariška 
tvarka.

Dailiai aprėdytos šmaikš
čios mokinukės kilnoja į tak-, 
tą kojas, o žengiančios jų- 
priešakyje vadovės mikliai 
žongliruoja krivūlėmis. . .

Šitaip atrodo, galima sa
kyti, visi paradai Amerikoje. 
Panašiai atrodo, tik gal kiek 
puošnesnis yra kasmet rengia
mas Vašingtone tradicinis pa
radas vyšnių žydėjimo šven
tės metu. Ten eisenoje daly
vauja tokie patys orkestrai ir 
tokios pat organizacijos, kaip 
ir Niujorke, tik su tuo skirtu
mu, kad į paradą suvažiuoja 
visų valstijų “grožio karalai
tės” ...

I; visų tokio pobūdžio pa
radų ir eisenų išsiskiria stam
bios Macy’s kompanijos finan
suojamos reklamos tikslais 
tradicinis paradas lapkričio 
mėnesį, žymintis žiemos sezo
no pradžią. Tai specialiai vai
kams skirtas paradas.. .

Paprastai visos tos eisenos 
praeina sklandžiai, ir ipolici- 
ninkams tenka daugiausia 
abejingo žiūrovo, kuriam pa
radai įgrisę iki gyvo kaulo, 
vaidmuo. Bet taip būna ne 
visuomet.

Kai kada paradai vyksta 
su tuo ar kitu politiniu lozun
gu. Jie padeda aiškiau su
prasti vietos gyventojų min
tis ir nuotaikas. Užpernai ir 
praeitais metais daugelyje vie
tų, ypač šalies pietinėse vals
tijose, vyko gausios demonst
racijos už pilietines teises. 
Kartu vis dažnesnių reiškiniu 
tapo demonstracijos - paradai, 
rengiami taikos šalininkų.

Vienas iš ryškiausių buvo 
pavasarį įvykęs Niujorke ir 
Sanfranciske didžiulis para
das už taiką Vietname. Jo ini
ciatoriai savo kreipimesi į vi
sus amerikiečius kvietė juos 
susivienyti ir įsijungti į judė

jimą, kovojantį už tai, kad bū
tų kuo greičiausiai baigtas be
prasmiškas vietnamičių masi
nis naikinimas. “Mes pasisa
kome už tai, — skelbė jie, — 
kad žmonės, pinigai ir ištek
liai, kurie dabar panaudoja
mi karo mašinai išlaikyti, bū
tų nukreipti kovai prieš tik
ruosius žmogaus priešus-—ba
dą, beviltiškumą, neapykantą, 
baimę, diskriminavimą ir ne
lygybę.”

Tai buvo pati didžiausia tai
kos šalininkų demonstracija, 
bet kada įvykusi Amerikoje. 
Niujorke joje gausiai dalyva
vo ne tik nijuorkiečiai, bet ir 
dideli būriai žmonių iš Čika
gos, Detroito, Klive 1 e n d o , 
Pitsburgo ir daugelio kitų 
miestų ir miestelių, esančių į 
rytus nuo Misisipės upės, joje 
aktyviai dalyvavo 125 antika
rinės grupės ir organizacijos. 
Tuo pat metu taikos šalinin
kai iš miestų, esančių į vaka
rus nuo Misisipės, demonstra
vo vakarinėje šalies pakran
tėje — Sanfrancisko mieste. 
Bendras abiejų demonstracijų 
dalyvių skaičius sudarė pusę 
milijono.

Ištisas penkias valandas ėjo 
taikos šalininkai N i u j o r k o 
gatvėmis. Didžiąją daugumą 
demonstracijos dalyvių suda
rė jaunimas. Apie penktada
lis visų dalyvių buvo negrai. 
. . .Pirmą kartą po 1949 metų 
toje demonstracijoje viešai 
dalyvavo JAV Komunistų par
tija su savo atskira kolona, 
kurios priešakyje ėjo partijos 
generalinis sekretorius Gesas 
Holas ir kiti partijos vado
vai.

Demonstrantai nešė įvairaus 
dydžio plakatus su įvairiomis 
spalvomis užrašytais šūkiais, 
nukreiptais prieš JAV karo 
veiksmus Vietname, štai keli 
iš jų : “Sustabd y k i t e bom
bardavimą l,” “Likviduokite 
skurdą, o ne žmones!,” “Vai
kai yra gimę1,ne tain, kad su
degtų !,” “Juodieji žmonės tu
ri kovoti su baltaisiais fašis
tais, o ne su Vietnamo kovoto
jais už laisvę!,” “Veteranai ir 
rezervistai palaiko visus ka
rius, atsisakančius vykti į 
Vietnamą.”

O ipo to prie pat Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos rūmų 
įvyko didžiulis mitingas, ku
riame kalbėjo žymūs kovoto
jai už pilietines teises ir už 
taiką.

Matyti, JAV valda n t i e j i 
sluoksniai nesitikėjo tokios 
galingos taikos jėgų demonst
racijos, kokia įvyko Niujorke 
ir Sanfranciske, pasakė man 
vienas pažįstamas, nes kitaip 
tikriausiai būtų darę mėgini
mus ją sutrukdyti. Demonst
racijos metu tvarkai prižiūrė
ti buvo sutelkta apie pusket
virto tūkstančio policijos —- ir 
pėsčiosios, ir raitosios.

Tuo pat metu reakcinės jė
gos ryžosi pamėginti sumen
kinti tos didipgos taikos de
monstracijos sukeltą masėse 
įspūdį, surengdamos savb pa
radus su šūkiu: “Remkime 
mūsų vaikinus Vietname.” Kai 
tokį iparadą surengė užsienio 
karų veteranai, jie tikėjosi su
rinkti pusantro šimto tūkstan
čių žmonių. Bet, policijos duo
menimis, parade dalyvavo 
apie 7 tūkstančiai žmonių, o 
žurnalistai priskaitė mažiau, 
negu keturis tūkstančius.

Vėliau Niujorke buvo su
rengtas kitas tokio pat pobū
džio paradas. ..

“Jūs galėjote girdėti Penk
tąja aveniu žygiuojantį ka
rą,— rašė “New York Poste” 
amerikiečių žurnalistas Piteris 
Kamilas. — Buvo galima gir
dėti visas mūsų senąsias karo 
dainas, sukurtas nacijos vai
kystėje, kai buvo, linksmas,

drąsus dalykas žygiuoti į sve
timą šalį kovoti su svetimša
liais. Fleitos, būgnai bei žy
giuojantys orkestrai grojo: 
“Janki dūdl,” “Jankiai atei
na, jankiai ateina,” “Dieve, 
laimink Ameriką,” “Nuo Mon- 
tezumos salų iki Tripolio 
krantų.”

Nepaisant visų parado or
ganizatorių pastangų, dauge
lis žmonių, kurių organizaci
jos dalyvavo tame parade, pa
sistengė neatvykti ir neprisi
dėti prie to karo kranklių žy
gių. Ryšium su tuo ne vienas 
parado dalyvių būrys, pražy
giavęs pro tribūnas, buvo sku
biai šalutinėmis gatvėmis per
metamas atgal ir žygiavo ant
rą ir trečią kartą. Tai matė
me ir mes patys savo akimis. 
Nepaisant visos tos apgaulės, 
spaudos duomenimis, parade 
dalyvavo tik 70 tūkstančių 
žmonių, kelis kartus mažiau 
žmonių, negu taikos šalininkų 
demonstracijoje.

Ruginė duona
Ilgus amžius ruginė duo

na buvo pagrindinis žmo
gaus maistas ir dėl to šian
dien žodžiais “duona” nere
tai apibendriname visą žmo
gaus maistą.

Išskyrus kai kuriuos vita
minus, ruginėje duonoje yra 
visų medžiagų, kurios rei
kalingos organizmo gyvy
bei ir darbingumui palaiky
ti. Duonoje yra vitaminų 
B1, B2 ir vitamino PP. Duo
na turi 51% angliavande
nių, kurie organizme virsta 
cukrumi ir tampa pagrindi
niu energijos tiekėju, nes 
apie du trečdaliu šilumos 
žmogaus organizmas gauna iš 
angliavandenių. Yra Vž% 
alkoholio, riebalų, baltymų, 
celiuliozės, nežymi dalis 
pelenų. Suvalgęs 100 gramų 
duonos,- žmogus gauna 245 
šilumines kalorijas. (Di- 
žiąja šilumine kalorija me
dicina vadina šilumos kiekį, 
reikalingą 1 kg v a n d e n s 
temperatūrą pakelti 1° C. 
Žmogus, dirbantis vidutinio 
sunkumo darbą, per dieną 
sunaudoja 4,500 kalorijų.)

Ruginėje duonoje esanti 
celiuliozė ir pelenai, nors 
žmogaus organizmo ir ne
pasisavinami, gerina žarnų 
judesių peristaltiką, virški
nimą ir apsaugo nuo vidu
rių užkietėjimo.

Del visų šių savybių juo
da ruginė duona yra nau
dingesnė už baltą kvietinę. 
Pabalinti juodą duoną nuo 
mūsų kasdieninio stalo, bū
tų didelė klaida. Juodos 
duonos ypač reikia vaikams. 
Praktika rodo', kad vaikai, 
negaudami juodos duonos, 
nutunka, pasidaro suglebę, 
skundžiasi blogu apetitu, 
virškinimu ir dažnais vidu
rių užkietėjimais.

Duonos plutoje jokių gy
domųjų medžiagų nėra. Ta
čiau rupioje plutoje dau
giau ląstelienos ir pelenų, 
negu duonos minkštime. 
Taigi, ji dar daugiau geri
na žarnų judesius ir virški
nimą. Žinoma, sudegusią 
plutą valgyti nesveika.

Posakis ‘ ‘valgyk juodos 
duonos plutą -— būsi raudo
nas ir sveikas” turi daug 
tiesos.

Gyd. F. Taunyte 
(“Mokslas ir gyvenimas”)

Pietų Amerikos didvyris

Tik įsivaizduokime: 1945 metais mūsų kaime gyveno 
ir žemdirbyste vertėsi 29,000,000 žmonių. Per paskuti
nius dvidešimt metų visų gyventojų skaičius paaugo dau-

gįau 30,000,000,; o kaimo gyventojų skaičius nukrito iki 
12,500,000!

Ir Šiam procesui galo nesimato. Ateinančiais kele- 
riais metais mūsų šalies žemdirbių skaičius dar suma
žės keliais milijonais!

Galvokime, planuokime ir 
duokime “Laisves” adminis
tracijai patarimą, kaip sek- 
mingiau pravesti vaju gavi- 
muo “Laisvei” naujų skaityto- 

ją-

Simonas Bolivaras gimė 
1783 m. birželio 24 d. Kara- 
kase, Venesueloje. Jo tėvas 
buvo antiispaniškai nusitei
kęs turtingas plantatorius,; 
daugelio namų savininkas i 
ir kitokio turto valdytojas. 1 
Pilnas didvyrio vardas yra' 
Simonas Chose Antonijus 
dela Santisima Trinidadas.

Kai Simonui buvo pustre
čių metų, mirė tėvas, o dar 
po šešerių metų — motina. 
Našlaitį ąuklėjo vergė neg
rė. Apie ją S. Bolivaras vė
liau rašė: “Ipolitą — mano 
motina... Aš nežinojau ki
tų tėvų ...” Pirmąsias mok
slo žinias vaikui suteikė Si
monas Rodrigesas — ateis
tas, aistringas' ž. ž. Ruso 
mokslo f r sekėjas.

1799 m. S. Bolivarą gimi
nės išsiuntė studijuoti i Ma
dridą. Po trejų metų jis ap
lankė Prancūziją, kur tebe
buvo gyva Didžiosios revo
liucijos dvasia. Su žmona 
trumpam sugrįžęs į Vene
suelą, S. Bolivaras išvyko į 
Madridą, vėliau — Paryžių, 
buvojo Italijoje. Priėmimo 
metu Vatikane jis atsisakė 
bučiuoti kryžių ant popie
žiaus šlepetės.

1810 m. ispanų kolonijos 
Pietų Amerikoje pakilo į 
kovą už nepriklausomybę. 
S. Bolivaras vedė derybas 
Londone Su Anglijos vyriau
sybe. 1811 m. birželio 5 d. 
Venesuela pasiskelbė res
publika, tačiau dėl nesuta
rimų viršūnėse ir priešų in
trigų ji žlugo jau sekančiais 
metdis.: S. Bolivaras išvyko 
į Naująją Granadą, kur 
greitai nusipelnė pasitikėji
mą ir pagarbą ir1 ėmėsi iš
vaduoti Venesuelą. Karaka- 
so municipalitetas 1814 m. 
jam suteikė “Išlaisvintojo” 
titulą.

Tačiau kova nesibaigė. 
Ispanai pasmaugė II Vene
suelos respubliką. S. Boliva
ras vėl turėjo trauktis i 
Naująją Granadą. 1815 m. 
jis buvo paskirtas jos ka
riuomenės vyriausiuoju vadu. 
Be to, kurį laiką S. Boliva
ras prieglobščio ieškojo Ja
maikoje ir Haityje.

1819 m. jis buvo išrink
tas Venešuelos prezidentu. 
Išlaisvinus nuo ispanų Be
gotos miestą, Naujoji Gra
nada ir Venesuela sudarė 
vieną Kolumbijos respubli
ką. S. Bolivaras — jos pre
zidentas. 1820 m. Ispanijoje 
kilo revoliucija. Sutriuški
nus ispahus prie Karabobo 
1821m. Venesuela galutinai 
išsivadavo nuo kolonizato
rių. S. Bolivaras, iš pietų re
miamas Argentinos ir Čilės 
sukilėlių vado Chose San 
Martino, atėjo į pagalbą Ek
vadoro ir Peru gyvento
jams. 1828 m. Peru visiškai 
nusikratė ispanų jungo. 
Greitai nepriklausomybę iš
sikovojo ir Meksika.

Kruvinose kovose pasiek
tos pergalės įgalino sukurti 
Didžiosios Kolumbijos res
publiką, į kurią įėjo Kolum
bija, E k v ado ras, Peru ir 
Panama. Tačiau 1825 .m. 
Aukštutinė Peru atsiskyrė 
ir pasiskelbė savarankiška 
respublika, S. Bolivaro gar
bei pasivadinusi Bolivaru 
(vėliau — Bolivija). S. Bo
livaras buvo paskelbtas jos 
prezidentu, tačiau jo var
du šalį valdė A. Ch. Sukre.

Siekdamas suvienyti visas 
Pietų Amerikos respublikas 
į vieną federaciją, S. Boli
varas 1826 m. Panamoje su
kvietė jų atstovų kongresą. 
Tačiau jo pasiūlymai nebu
vo priimti. S. Bolivaras grį-

žo į Bogotą, o vėliau—į Ve
nesuelą. Priešai nepaliki 
S. Bolivaro ramybėje. Prie^ 
jį buvo suruoštas pasikėsi
nime 
vos 
nesu 
lumt 
sakė

įg 
nuo

gruo 
džiovos.

s. Po generolo Kordo- 
sukilimo 1829 m., Ve
ria atsiskyrė nuo Ko- 
ijos. S. Bolivaras atsi- 
Kolumbijos preziden- 

aliojimų. Netrukus 
Kolumbijos atsiskyrė 

<vadoras.
Bolivaras mirė 1830 m. 
džio 17 d., pakirstas 

Kovotoją ištiko 
škas likimas: jo su- 

a Kolumbija ji ištrėmė.kurt
Didvyris mirė, atsisakęs iš
pažinties, su Ž. Ž. Ruso to
meliu rankose 
nesis
Pamėgtą knygą 'jis paliko 
Karakaso universitetui.

1842 m. S. Bolivaro palai
kai tyuvo perkelti iš San Pe
dro

, su kuriuo 
kyrė visą gyvenimą.

dvaro į Karakasą ir 
doti katedroje. Vėliau 

nepriklausomybės kovų did\ 
vyriams buvo pastatytas 

alus panteonas. * 
Bolivaras buvo kovoto- 
iž Lotynų Amerikos ša-

spec

jas i
lių vienybę. Ir šiandien jo 
vare as tebėra Pietų Ameri
kos 
nepi

šalių kovos už visišką 
iklausomybę simbolis.
ačiau apie S. Bolivarą 

galima pasiskaityti vilnie
čio istoriko J. Grigulevi- 
čiau s knygoje rusų kalba 

ivar,” kuri išleista S.“Bo
Lavfeckio slap y v a r d ž i u 
Mas uvoje.
(“Mokslas ir gyvenimas”)

Po dvidešimt penkerių 
mėty vėl Lietuvoje 

Dvi savaites Lietuvoj 
viešėjo žymus lenkų ichtio
logas’,1 Olštino Aukštosios 
žemės ūkio mokyklos rek
torius profesorius Bolesla
vas Dombrovskis. Šio moks
lininko vardas artimai su
sijęs ir su Lietuva. B. Dom
brovskis, — kaip pažymėjo 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos 
logi. 
riau
tas J. Maniukas, — žuvinin-

Zoologijos ir parazito- 
os instituto direkto- 
s pavaduotojas docen-

lės Vilniaus krašte pra- 
ikas. Jo ini c i a t y v a 

įjos ežere buvo įveisti
dini:
Dys
unguriai ir starkiai. B. 
Dombrovskis vadovavo Me
teliu žuvininkystės ūkiui.

Nepaprastai buvo malo- 
— pasakė profesores X 1 X • T •nu, — pasaKe profesores 

B. Dombrovskis, — po dvi
dešimt penkerių metų vėl 
lankytis puikiajame Vil
niaus krašte. Smagu matyti 
neatpažįstamai pasikeitusį, 
išaugusi, naujais pastatais 
pasipuošusį Metelių žuvi
niu! 
sitik: 
Prano Packevičiaus šeima. 
Jis su savo žmona išgelbėjo 
ir slapstė mane nuo hitle
rinių okupantų.

Viešnagė buvo naudinga 
ir moksliniu požiūriu,—pa
brėš 
icht 
yra i 
supažindino su savo dar
bais 
je s.__Vd----------- „----------
žiau žmohių, negu pas mus, 
ir ;odėl maloniai stebina 
didžiulė mokslininkų tyri
nėjimų apimtis. Analogiš
kos klimatinės, gamtinės 
sąlygos, panašūs žuvų ūkio 
vys 
Lenkijos ichtiologams kelia 
nen 
Nėr.

ystės ūkį. Jaudina su- 
imai su žvejais, ypač su

ė svečias. — Lietuvos 
ologai, su kuriais ųajf 
tekę susitikti Lenkijoje,

, Jūsų respublikoje šio- 
i'ityje dirba žymiai ma-

ymo keliai Lietuvos ir

aža bendrų problemų.
a abejonės, kad efc 

respublikų ichtiologų bend- 
irbiavimas duos daug 
dos.

rad 
naul
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Krislai iš Lietuvos
♦

Tėvo meilė — mano meilė
Jurgio Baltrušaičio 

poezijos knyga
Gal jau ir Niujorką pa

siekė neseniai Vilniuje iš
leistas Jurgio Baltrušaičio 
eilėraščių rinkinys? Tačiau 
negaliu jo nepaminėti, nes 
tai svarbus ir seniai lauk
tas indėlis j lietuvių poezi
jos lobyną.

Senajai kartai Jurgis Balt
rušaitis žinomas kaip rusų 
poetas, priklausąs simbolis
tų grupei, kurioje jis užė
mė žymią vietą greta A. 
Bloko, V. Briusovo, K. Bal- 
monto ir kitų.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą išėjo du rusiški J. 
Baltrušaičio poezijos rinki
niai — “Zemnyje Stupeni” 
(“Žemės laiptai”) ir “Gor- 
naja Tropą” (“Kalnų ta
kas”).

Ilgus metus J. Baltrušai
tis buvo Lietuvos pasiunti- 

4niu Tarybų Sąjungoje. Nors 
^jis rašė rusiškai, jo poezi
joje atsispindėjo lietuviška 
siela. Daug bendra buvo 
tarp J. Baltrušaičio simbo- 
listikos poezijoje ir M. K. 
Čiurlionio simbolių tapybo
je.

Lietuviški J. Baltrušai
čio eilėraščiai pradėjo rody
tis spaudoje tik paskutiniais 
jo gyvenimo dešimtmečiais, 
pradedant 1927 metais. Pa
sitraukęs iš diplomatinės 
tarnybos, J. Baltrušaitis 
1939 m. persikėlė į Paryžių. 
Iš ten jis 1940 m. prisiuntė 
Tarybų Lietuvos Valstybi
nei leidyklai poemą “Įkur
tuvės,” kuri išėjo 1941 m. 
pavasarį ir rinkinio “Ašarų 
vainikas” I dalį, išleistą 

^okupacijos metais 1942 m.
■ Dar vienas rinkinys “Au
kuro dūmai” buvo paruoš
tas spaudai, bet dėl karo 
veiksmų liko neišleistas. 
Daug eilėraščių J. Baltru
šaitis parašė gyvendamas 
Paryžiuje. Jų dalį prisiun
tė ten gyventi persikėlusi 
žinomoji kovotoja prieš fa
šistus O. Šimaitė.

Vilniuje dabar 8.000 eg
zempliorių tiražu išleistasis 
Jurgio Baltrušaičio poezijos 
rinkinys sudaro 356 pusla
piu knygą. Jame telpa eilė
raščiai iš visų žinomų jo 
lietuviškų rinkinių, o taip 
pat iš netilpusių į rinki
nius. Platų įvadą apie Jur
gį Baltrušaiti ir jo poeziją 
patiekia V. Kubilius. Telpa 
kfcvgoje ir paties J. Baltru
šaičio 1914 m. rašyta au
tobiografija, o taip pat 8 
iliustracijos.

Rinkinio redakcinę komi
siją sudarė poetai A. Bal
takis, J. Macevičius ir T. 
Tilvytis.

žurnalas “Ogoniok” 
apie Lietuvą

Vienas populiariausių Ta
rybų Sąjungoje iliustruotų 
žurnalų “Ogoniok” ryšium 
su Spalio Revolucijos 50- 
mečiu daugelį savo numerių 
paskyrė sąjunginėms res
publikoms. Jo 34-asis nu
meris žymią dalį savo me
džiagos skiria Tarybų Lie
tuvai. Jau viršeliuose at
vaizduoti E. Mieželaitis su 
dailininku A. Savicku, lie
tuviški vitražai, Trakų eže
ro vaizdas iš pilies. Atver
tus, per du puslapius paro
doma didžioji Vilniaus Dai
nų .šventės estrada su tūks
tančiais dainininkų Spa
lio minėjimui skirtosios 

) Sės metu, o šūkis lietu- 
i ir rusiškai skelbia: 

o veika, Lietuva, gintaro 
į krašte!”

Toliau talpinamas platus 
į pasikalbėjimas su Lietuvos

Komunistų Partijos CK 
sekretoriumi A. Sniečkumi 
apie lietuvių tautos kelią ir 
jos laimėjimus tarybiniais 
metais, E. Mieželaičio apy
braiža apie Lietuvos meną, 
Drąsučio Šovos rašinys 
“Kodėl aš išvažiavau iš 
Amerikos,” A. Pociaus ap
sakymas “Juodasis puntu- 
kas,” eilė kitų rašinių ir 
iliustracijų apie Lietuvos 
gyvenimą.

Tame numeryje spausdi
nami A. Venclovos, V. Ka
raliaus, Justino Marcinke
vičiaus, V. Šimkaus eilėraš
čiai, o taip pat A. Žmui
dzinavičiaus, S. Veiverytės, 
V. Gečo, A. Gudaičio; J. 
Vaičio, J. Švažo paveikslų 
reprodukcijos.

Du puslapius užima sky
rius “Švyturys” svečiuose 
pas “Ogonioką” su A. Bie
liausko rašiniu ir 16 nuo
traukų iš gyvenimo chroni- 
kos. Telpa taip pat ištrau
kos iš Amerikos lietuvių tu
ristų J. Starkučio ir O. Ku
bilienės laiškų su įspūdžiais 
anie lankymąsi Lietuvoje. 
“Ogoniokas” turi 2 milijo
nų egzempliorių tiražą.

Jie didžiuojasi, 
o jų sėbrai žudė

Reakcinių lietuvių spau
doje užsienyje, o tiap pat 
per jų radiją neseniai bu
vo pasakojama apie Oną 
Šimaitę. Reakciniai propa
gandistai su pasiadidžiavi- 
mu rašė ir kalbėjo, kad to
ji didvyriška lietuvė gelbė
jusi fašistų persekiojamus 
žmones, ypač žydus, ku
riems grėsė mirtis iš fašis
tiniu budelių rankų. Rizi
kuodama savo laisve ir gy
vybe. O. Šimaitė slėpė bib
liotekoje, kurioje ji dirbo, 
išnaikinimui pasm e r k t u s 
žydus, gelbėjo iš geto vai
kus. Už tai ji labai gerbia
ma Izraelyje, kur net chres
tomatijoje aprašomas jos 
didvyriškumas ir ji vadina
ma “Motina Šimaitė.” Hit
lerininkai, susekę Šimaitės 
humanišką darbuotę, iš
siuntė ją į Dachau koncent
racijos stovyklą, kur ją iš
gelbėjo tiktai hitlerininkų 
sutriuškinimas. Dabar O. 
Šimaitė gyvena Paryžiuje.

Apie Onos Šimaitės, kaip 
kovotojos prieš fašizmą ir 
žmonių gelbėtojos veiklą ge
rai žinoma Lietuvoje, kur 
apie ją buvo daug rašyta.

Ryšium su reakcininkų 
pasididžiavimu Onos Ši
maitės darbais verta pa
stebėti. kad jai teko kovoti 
kaip tik prieš reakcininkus 
ir jų sėbrus fašistus-nacius, 
kurie vykdė tas baisias žu
dynes arba joms pritarė. Vi
sa eilė tokiu pat didvyrių, 
kovotojų prieš fašistus hit
lerininkus, tokių pat žmo
nių gelbėtoju po karo žuvo 
nuo nacionalistiniu bandi
tu, kuriuos reakcininkai va
dina “partizanais,” “kovo
tojais už laisvę,” tuo su
teršdami tuos garbingus 
vardus. Juk tai nuo Imnu- 
levičiaus ir panašiu žudikų 
Šimaitei ir jos draugams 
tekdavo gelbėti nekaltus 
žmones. Tad gėda impulevi- 
čiu draugams ir užtarėjams 
girtis O. Šimaitės ir pana
šių taurių žmonių darbais.

J. Paliukonis 
1967.IX.7.

“Tėvas be galo mylėjo sa
vo tėvynę Lietuvą. Jis taip 
įkvėptai pasakodavo mano 
motinai apie engiamos lie
tuvių liaudies kančias, apie 
jos sunkią nedalią, kad 
Lietuva tapo jai antrąja tė
vyne. Net nužudžius vyrą, 
ji panoro likti toje šalyje 
ir, kol galima, gyveno ten 
iki 1925 metų... Ta mei
lė surišo su šia šalimi ir 
mane,” — taip pasakojo 
Jurgita Smalstytė 1962 me
tais- atvykusi antrą kartą į 
Lietuvą.

Jurgita Smalstytė vėl vie
ši Lietuvoje. “Vagos” lei
dykla ruošia spaudai jos 
knygą “Mano tėvas,” pasa
kojančią apie Jurgį Smals- 
tį-Smolskį, kultūros veikė
ją, revoliucionierių ir rašy
toją. Knygą ji rašė nuo 
1962 iki 1965 metų, o da
bar skaito pirmuosius jos 
skyrius lietuvių kalba. J. 
Smalstytė lankėsi Obeliuo
se, Rokiškyje, vietose, susi
jusiose su tėvo gyvenimu, 
Kaune ir Vilniuje.

—Matau didžiulius pasi
keitimus, — papa s a k o j a 
Jurgita Smalstytė. — Nu
važiavau pas gimines, atro
do, į tolimą užkampi. O ta
me kaime, kaimietiškoje so
dyboje — sava biblioteka su 
naujausiais leidiniais.

Giliai į širdį įstrigo rūpi
nimasis žmonėmis. Gyveno 
kaime silpno regėjimo gi
minaitė, dirbo kolūkyje, bet 
jai buvo sunku. Ir štai kar
tą atvažiavo žmonės iš Ak
lųjų draugijos ir išsivežė ją 
į Panevėžį. Ten ji dirba ir 
gydosi, mokosi. Mano vieš
nagės metu buvo parvažia
vusi. Moteris tartum pražy
do. Ir svarbiausia, ne ji, ak
loji- ieškojo mokytojų, o 
mokytojai jos.

Mačiau statybas. Tai erd
vūs, patogūs statiniai, kaip 
Obelių mokykla - internatas. 
Ne mažiau patiko ir Kau
no, Vilniaus kino teatrai, 
įstaigų pastatai. Gyvena
mieji namai dabar spalvin
gesni ir linksmesni. Malo

niai nustebina žaluma. Ka
da spėjo pastatyti, apžel
dinti? — galvojau, stovėda
ma prie daugiaaukščio na
mo. — Kai užpernai lan
kiausi, jo dar nebuvo. O 
dabar jau jis apaugęs vi
jokliais.

Rep.

Fitchburg, Mass.
Viešnagė ir aplankymas 
Jono ir Onos Samulėnų

žmogus yra laimingas, 
kada sveikas, tvirtas, galįs 
grumtis su gyvenimo sun
kumais,, rūpesčiais, kurių 
sudėtingame mūsų gyveni
me nestinga. Kartais žmo
gus besisiekdamas laimės, 
prabangos turtuose, užsi
miršta, kad nepavaduojama 
žmogaus laimė yra Sveikata.

Laimingas yra darbo 
žmogus, kuomet ištiktas li
gos, paguldytas į pątalą vi
sam likusiam gyvenimui, tu
ri tikrą nuoširdjpą prie
žiūrą, slaugymą. Tuomi lai
mingas Jonas Samulėnas, 
turėdamas nepavaduojamą 
žmonos Onutės ir jos se
sers Ievutės Tamulionienės 
priežiūra.

Norisi širdingai padėkoti 
mielai Samulėnų kaimynei 
gardnerietei Blančei Juš
kienei už nuoširdžią talką 
Samulėnų šeimai. Ten nuvy
kę ją visuomet atrandame 
mielai nusiteikusią, su gied
ria šypsą šeimininkaujant, 
visuomet pasirengusi kuomi 
nors pakeleivius pavaišinti. 
Ačiū jai.

Dėkojam draugams Sa- 
mulėnams už..įteikimą $20: 
18 “Laisvės” prenumeratai 
ir $2 aukų.

Ištvermės ir sveikatos lin
kime jums visiems, draugai. 
Iki pasimatymo!

Worcesterietes:
M. O. Sukackiene 

J. Samulenytė 
A. Balčiūnienė

Pasaka apie laputę 
ir uodegytę

Laputė kūmutė 
Kiek kojos jos neša, 
Palikus pakrūmėje 
Pavogtą žąsį, 
Šunų genama, 
Greitai puola į olą, 
Uždusus, pailsus, 
Prisėda ant suolo.
—Oi varge, tu varge, 
Vagilė! Plėšikė!
Ir šunys, ir žmonės 
Tuoj šaukia sutikę. 
Kas ką nusitvėrę, 
Dantis pagalandę, 
Nušauti, pagauti 
Kas dieną vis bando.
Visa jau savaitė 
Neėdus bastausi, 
Nusilpo kojelės, 
Pašiuro jau ausys. 
Ir šiandien į olą * 
Sveika vos pardūmiau, 
Oi būtų suplėšę 
Šuneliai pakrūmėj.
—Ir kam bedėkoti,— 
Graudenąs laputė. 
Tai uodegą glosto, 
Tai laižo1 snukutį. 
Ir, kiek atsipūtus, 
Pastačiusi ausį, 
Ji savo kojyčių 
Dailių pasiklausė:
—Sakykit, kojelės. 
Kai šunys užpuolė, 
Sakykit, ką veikėt, 
Kol bėgom namolei?

Turėkime savo namuose 
knygą s Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje. Paraše Dr. 
J. Kaškiaučius. Knyga iš 126 
puslapių, kaina $1.00. Ji 
daug pagelbės jums staigiai 
susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”. * -

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams

Suteikite gerą dovaną savo anūkui ar anūkei. 
Įrašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ant 
20 metų santaupų (endowment) apdraudos.

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminacijos ant 
sekamų 20 metų “endowment” apdraudos sumų:

$300, $500, $1,000 ir $2,000
Laikas greitai bėga. Ir štai už 20 metų jūsų 

anūkas ar anūkė jau gali gauti $1,000 arba net $2,000. 
Tai graži parama jaunam žmogui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio mokslo.

I •

Bet jaunuolis, turintis “endowment” apdraudą, 
ir už 12 metų po įrašymo į LDS jau turėtų gerą 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, įrašytas 
ant $2,000 sumos, už 12 metų jau turėtų virš $1,000 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigu susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tuos pinigus.

Patarkite ir savo draugams bei pažįstamiems 
įrašyti į LDS’savo vaikus, savo anūkus.

t

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
(Association oi Lithuanian Workers)

104-07 102nd St., Ozone Park, N. Y. 11417

—Paleidusios žąsį, 
Kad šokom į šoną, 
Kad kūrėm, kad skutom 
Duobėtu dirvonu. 
Viena paskui kitą 
Per minkštus viržynus, 
Per mišką, per krūmus, 
Per baltus beržynus.
Ir nešėm į olą 
Laputę mes greitai, 
Kol šunys paliko, 
Pavargę, sukaitę.— 
Šiek tiek pailsėję, 
Atsakė jai kojos. 
Patenkinta lapė 
Katučių suplojo.
Palikus ramybėje 
Kojas eikliausias, 
Snukučio bukučio 
Laputė paklausė: 
—Snukuti bukuti, 
Kai šunvs užpuolė, 
Sakvk. ką veikei tu, 
Kol bėgau namolei?
—Suuodęs, kad šunys 
Per lauką atpyška, 
Aš žąsį paleidau 
Ir nėriau į mišką. 
Klampynė ar raistas— 
Kad tik nepaklydus— 
Vis uosčiau kiekvieną 
Kupstelį ir brydę. 
Kol pasiekėm olą, 
Kol šunvs prie trako 
Mūs pėdas pametę, 
Išklydo iš tako.—
Snukutis bukutis 
Taip lapei kalbėjo, 
Patenkinta lapė 
Ant suolo sėdėjo. 
Snukutį aplaižius, 
Snukuti paglosčius, 
Pastačius ausele, 
Akis ėmė kvosti:
—Akelės raselės, 
Kai šunys užpuolė, 
Sakykit, ką veikėt, 
Kol bėgau namolei?
—Kai tik pastebėjom, 
Kad šunys mus veja, 
Kad nori pagauti 
Skalikai pus rajus, 
Tai nėrėtn į krūmus, 
Suradusios kelią, 
Žiūrėjom į priekį, 
Žiūrėjom į šalį, 
Kad taip iš netyčių 
Prie upės ant liepto 
Tavęs neužkluptų, 
Tavęs nepagrobtų.
—Ir jums ačiū!—lapė ' 
Gudriai - sumirksėjo 
Ir štai klausinėti 
Ausų ji pradėjo: -r v

—Auselės varpelės, 
Kai šunys užpuolė, 
Sakykit, ką veikėt, 
Kol bėgau namolei? 
—Išgirdę, kad šunys 
Per lauką afamsi, 
Abi atsisukę 
Į mišką, į tamsą, 
Vis klausėm ir klausėm, 
Iš kur tas pavojus, 
Ar kelio plėšrūnai 
Kur nors nepastojo... 
Kol šunys viržynuos 
Išklydo iš kelio, — 
Taip lapei kuždėjo 
Grakštutės auselės.
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—O tu, uodegyte, 
Dailiausia, gražiausia,— 
Skuja sušukavu^, 
Laputė paklausė: 
—Sakyk, ką veikei tu, 
Kol bėgau namolei, 
Kai pulkas plėšikų 
Pakrūmėj užpuolė?

■ 1 A /

—Ežiu susirietus 
Ant nugaros tavo 1 
Virpėjau, drebėjau, 
Ar dar nepagavo... 
žvalgiausi, dairiausi, 
Kad kur nors nelikus, 
Kad tik nepatekus 
Plėšriūnams skalikams. 
Geriau tave pačią 
Šuneliai prarytu...— 
Tain lapei atsakė 
Daili uodegytė.
—Ak šitaip!—suriko 
Žvėrių karalienė,— 
Geidei tu, biaurybe,— 
Nelaimės man vienai. 
Norėjai, kad šunys 
Man kailį nunertų, 
Kad senis padžiautų 
Pakluonėj ant vartų. 
Tave, tokią kvailą, 
Iškištu pro landą, 
(Tegu tie pikčiurnos 
Am-am ir nukanda.
Šunis pasišaukus,
Duris ji atrišo
Ir uodegą dailią 
Pro landą iškišo.
Ir pagriebė uodegą
Šunys nelaukę, 
Ir pačią laputę 
Kartu išsitraukė...
Taip laputė gudruolė 
Per uodegą dailią, 
Galvos nepaklausus, 
Prarado ir kailį.

(Iš “Lietuvos pionieriaus”)

Lawrence-Haverhill, 
Mass.

Dėkojame gerbiami e m s 
draugams už puikias išleis
tuves, kurios atsibuvo 1967 
m. liepos 29 d. mums išvyks
tant į Tarybų Lietuvą. Law- 
renciečiai, padedami haver- 
hilliečių, surengė mums pui
kią vakarienę ir dar pridė
jo piniginę dovaną. Tariame 
jiems didelį ačiū!

Pargrįžus iš kelionės svei
kiems ir kuogeriausioj nuo
taikoj ir vėl mums buvo su
rengta priimtuvių party. 
Tai bus sunku atsilyginti 
mieliems prieteliams. O tas 
jau buvo suruošta gerbia
mų Maple Park šėrininkų 
ir gaspadorių. Ačiū drg. 
Bulotai už pirmininkavimą 
pokalbiui.

Čia turiu priminti, kad 
Lietuvos žmonės linksmi, 
gerai pavalgę ir labai tvar
kingai apsirengę. O jei su
serga, gydytojas nemoka
mai. Nėra paskirtų valandų 
— daktaras ant visados.

Mokslas! Mokslas!.. be 
mokesčio. Priminus apie 
Stulginski, Grinių, Smetoną 
senyvas žmogus tik susi- 
purto: “Tegu jie būna ten, 
kur jie priklauso — su vel
niais”, — sako jie.

Puikūs namai visur sta
tomi (ir aš buvau juose).

O, kaip puiki būsi tu, Lie
tuva, artimoje ateityje!

W.R.

Chester, Pa.
Pašalpinio Klubo susi- 
mui raporte buvo pra-rink

nešt^, kad mirė John Mil
ler ( 
virš 
rius 
jį pe
nevaldė kojų, negalėjo vaik
ščioti. Visą laiką gulinčiam 
dar 
kuri 
didži

Malinauskas), sulaukęs 
60 metų. Prieš septyne- 
metus “strokes” buvo 
r pusę paralyžavęs, jis

prisimetė vėžio liga, 
jį nukankino, jis mirė 
ausiose kančiose. Lai

jis ilsisi šios šalies žemelėje.
Li <o jo žmona Onutė 

(Grigiutė), sesuo Elzbieta,
būrys giminių ir draugų.
Reiškiu jiems užuojautą.

Milleris buvo išsimoksli
nęs, 
Ship 
Ches 
laivų 
vus, 
tas, 
mus,

inžinierius, dirbo Sun 
Building Dry Dock Co., 
ter, Pa., prie statymo 
. Jis patikrindavo lai- 
ar darbas gerai atlik
si! radęs kokius trūku- 
įsakydavo pataisyti.

CI esterio draugai kviečia
jus atsilankyti į Literatū
ros Draugijos 6-osios aps
krities rengiamą šaunią va
karienę spalio (Oct.) 15 die
ną, 4 valandą popiet Klubo 
svetainėn, 339 E. 4 St., Ches
ter, Pa. A. Lipčius

St. Petersburg, Fla.
Aplankius Worcesterį

Na, tai jau ir vėl namie. 
Visur gerai, bet namie ge
riau šiai.

ai išvažiavau iš namų, 
mano Henry rodė 360 my- 

o kai sugrįžau, jau bu- 
Kelionė pavyko

lių, 
vo <,000. 
labai gerai, tik vienoj vietoj 
gavau tikietą už važiavimą 
75 mylias į valandą.,

“ laisvės” piknikas wor- 
cestirieČių Oympia parke 
buvo labai didelis. Rengėjai 
pasakojo, kad pelno liks apie 
$50( '. Esu labai dėkingas Mi- 
zarai, kad jis išspausdino 
mar o korespondenciją pirm 
pikniko. Į pikniką atvažia
vo nano giminaitis, taipgi 
daug draugų pasimatyti,
pas

ir J 
ven 
snie 
žiu. 
to” 
dėv 
mis, 
tai 
Wo

teirauti apie Floridą, 
s kraštas tai turbūt tik 
ra seniems žmonėms gy- 
;i. Visada šilta. Nėra 
go, nereikia šiltu drabu-

Žiemą reikia tik “kau- 
(sermėgos), o vasarą 
me trumpomis kelnaitė- 

, vienmarškiniais. Man 
patinka. Palyginus su 

rcesterio gyvenimu, yra 
dis skirtumas.
"ai esi išgyvenęs vienoj 
o j 45 metus, tai prisi-viet

mena visokie veikimai: Ai
do choras, Sūnų ir Dukterų 
D ra 
sen 
važ 
nys

ugi ja, Olympia parkas, 
i draugai. Rodos, imk ir 
iuok ten, kur visą jau
tę praleidai. Bet dabar 

viskas kitaip. Svetainė 29 
Endicott St. jau parduota. 
Labai daug draugų išmirė, 
kai 
Ii a 
nėra draugiškumo... 
noma, jeigu draugiškumo 
nebus, tai man labai gaila 
Wo rcesterio.

kurie kiti vos gyvi. Tū- 
idiečiai nusiskundė, kad 

ži-

cesterio.
ido choras turi puikų 

mokytoją Joną Dirvelį, cho- 
dar galėtų gyvuoti ke- 
metų...

rieš išvažiavima buvo- 
užkviesti pas Juozą ir

ras 
lėta

me
Dorhicele Lukus. Atvyko 
grasus būrelis draugų, bet 
pas 
dra 
nuoti.

Abelnai mano nuomonė 
apie grįžimą į Worcester} 
labai pasikeitė. Kito tokio 
kaijnpelio kaip St. Petersbur- 
gas 
būt
Kailn tik aplinkybės leidžia, 
nes: gailėtumėt čion atva
žiavę.

gedau ir grupės kitų 
igų, su kuriais teko dai

seniems žmonėms tur- 
niekur kitur nesurasi.

Juozas J. Bakšys



V. Bovinas

Penktadienis, Rugsėjo (September) 22, 1967

Poetas Jonas Mačys-Kėkštas
* (šimtamečio gimtadienio proga) / /

Mes amerikiečiai turime Mačio-Kėkš
to poetinės kūrybos leidinį — “Mačio- 
Kėkšto eilės”. Jį išleido broliai Baltru
šaičiai 1910 metais, Pittsburgh, Pa. Lei
dinyje randame ir Mačio biografinį 
braižinį, parašytą Dr. Matulaičio. Lei
dinys, kai matome, išleistas daugiau kai 
prieš 55 metus. Jame stoka Mačio-Kė- 
ikšto eilėraščių datų ir išsamaus raciona- 
linio vertimo.

Jonas Mačys gimė 1867 metais Mari
jampolės (dabar Kapsuko) apskityje, 
Inguvangio kaime, neturtingų valstiečių 
šeimoje. ‘ Jonas buvo didelių gabumų 
moksleivis. 1880 metais jis įstojo į Ma
rijampolės gimnaziją ir 1885 metais bai
gė joje šešias klases. Tėvai, su giminai
čio kunigo parama, ruošė Jonelį leisti į 
kunigus, bet jaunolis gana anksti “užsi
krėtė” visuomeniniais mokslais ir jau 
netiko kunigo “pašaukimui”.

Marijampolės gimnazijoje, dar tik 17 
metų vaikinas, Jonas Mačys pradėjo leis
ti ranka rašytą laikraštuką “Priešauš
ris”. Jis studijavo literatūrą, taipgi so
cialines teorijas rusų autorių, kaip I. 
Ivaniukovo, N. Dobroliubovo, N. Černy- 
ševskio ir kitų.

Tuo metu jau ėjo lietuvių laikraščiai 
“Aušra”, “Lietuviškas balsas” ir kiti. 
Jonas Mačys literatūrinį darbą juose 
praėjėjo ne tiek eilėraščiais, kiek publi
cist!
sų vargai”, “Dvasė ir medega” nagrinė
jo visuomeninius klausimus, Lietuvos 
liaudies vargus. Po savo raštais Mačys 
dažniausia pasirašydavo Kėkšto slapy
vardžiu.

Mačys-Kėkštas nepaprastus gabumus 
turėjo į svetimas kalbas. Jis skaitė ir 
vertimus darė rusų, lenkų, vokiečių ir 
anglų autorių. Jis mėgo vokiečių kla
sikus, kaip J. V. Gėtė, H. Heinė, H. Ha- 
zenkleris, Šileris ir kitus. Anglų kalba 
skaitė Baironą, šelį ir vėlesnius auto
rius. O Puškino, Lermontovo poetinius 
kūrinius veik atmitinai žinojo.

Mačio-Kėkšto poetinė kūryba
19-to amžiaus pabaigoje Lietuvoje, 

ypač tarpe inteligentijos, jau buvo pa
kilęs nacionalinio išsivadavimo judėji
mas. Tuo metu ne tik Mačys-Kėkštas 
pradėjo literatūrinį darbą. Eilėraščius 
“Aušroje” spausdino P. Arminas-Trupi- 
nėlis, A. Vištelis, M. Davainis, K. Saka
lauskas-Vanagėlis, L. Malinauskaitė-Eg- 
lė, S. Dagilis ir kiti. Gerai mums žino
mi — V. Kudirka, St. Maironis irgi rašė 
“Aušroje”.

Kaip matome, Mačys-Kėkštas tuo me
tu nebuvo pirmutinis lietuvių poetas. Jis 
skyrėsi tuo, kad jis nesitenkino tik eilė
raščių “kalimu”. Šis jaunas poetas-pub- 
licistas turėjo idėją, žiūrėjo į tikrovę, į 
Lietuvos liaudies vargus. Jis reikalavo, 
kad poetai savo eilėraščiuose vaizduotų 
ne tik senovės atsiminimus, nevargintų 
save ritmų ir strofų formomis, bet ra
šytų Lietuvos liaudies gyvenimą.

Matomai, tokiais sumetimais jaunas 
Mačys-Kėkštas rašė pirmąjį savo saty
rinį eilėraštį “Nelaimės dainius,” pašie
pimui “Aušros” poetų. Poetas savo bi
čiuliams rašė:
• Ak koks būvis giesmininko!

Visas kūnas jo sunyko, 
O ir smegens jam nuseko, 
Dvasė spėkų ir neteko.

Todėl, kad *
Vis jis skurdų ritmą vaikos 
Ir -eiles su ritmais kala.
Tai ne juokas apdainuoti
Visą grožę įprigimimo,
Gentės garbę beVaduoti, 
Gelbėt ją nuo užmiršimo.

Vienok ir Mačys-Kėkštas ne taip toli 
buvo nuėjęs nuo savo kolegų, kuriuos 
jis išjuokė savo pirmąjame eilėraštyje. 
Eilėraštyje “Pašaukimas” ir kituose jis 
irgi rašė alegorijas, garbino dievus ir 
pranašūs. “Pašaukime” poetas dainuo
ja, kad jo širdis “pajuto dvasios įkvėpi
mą” eiti j tamsiąją liaudį ir “rodyti ak
liems kelią”. Eilėraštį poetas baigia se
kamai: . >

Nuo tol stipriai žengiu keliais aš savo, 
Nes laimų darbui Dievas pranašavo.

Mačio-Kėkšto eilėraščiai “Pažįstu verk
smą”, “Apleistasis”, “Audra”, “Ant Nau
jų 1886 metų”, ir kiti kūriniai vaizduo-

kad
jo straipsniai “Mū-

ja poeto vargus ir pergyvenimus. Tie
sa, eilėraštyje “Apleistasis” ir kituose, 
poeto vargai susiję su visumeniniu gy
venimu. Iš jų išeiti poetas dar neranda 
kelio. Jis guodžiasi:

Jūs stebitės ir nesuprantat, 
O ar pasigailit kada: 
Kad man pačios jaunystės metuos 
Galva nukaršus ir žila?...
Su juoda širdgėla užmigęs, 
Su baltu plauku pabudau.
Apkaustė tėvą už liuosybę, 
Išvarė į žiemių šalis;
Močiutė smūgio neatkėlė — 
Iš skausmo trūko jai širdis.

Poetas “trokšta galo savo vargui”, 
bet jo ieško tarpe žvaigždžių, aukštumoj. 
Ten ir “aniuolas” jį šaukia. Panašiai 
jis dainuoja eilėraštyje “Pažįstu verks
mą”. Jo verksmas:

Be skundo lūpos ir be ašarų akis,— 
Po svietą klaidžioju apleistas; 
Šviesi jums šypsos ateitis, 
O man arti jau galas geistas.
Pažįstu verksmą—nieks negirdi jo, 
Nieks opai nepaduoda vaisto: 
Tik žemė klausos dūsavimo to, 
Gailia rasa dangus aplaisto.

Minėti eilėraščiai lyg primena,
poetas juos rašė, kai jo sveikata jau bu
vo pašlijusi. Juose autorius pats sau 
pranašauja “galą geistą”.

Nedarbingi poeto metai
Mačys-Kėkštas nuo 1894 iki 1900 me

tų veik nieko literatūrinio nesukūrė. 
Išėjęs iš Marijampolės gimnazijos, poe
tas neturėjo pastovaus darbo. Pradžio
je vertėsi pamokomis. Paskiau gavo 
darbą Aukštosios Panemunės raštinėje. 
Vėliau raštininkavo Virbalio ir Vilka
viškio valdiškose raštinėse. Toks dar
bas, tik formų skaitymas ir pildymas, 
trukdė Mačio-Kėkšto literatūrinę kūry
bą. * •

Antra, raštininko darbe jis turėjo su
sitikti su carinės Rusijos valdininkais, 
pildyti jų įsakymus. Raštininko alga 
nedidelė. Jei nori gerai gyventi, turi 
pataikauti, imti kyšius. Prie to, tokioje 
draugijoje nėra kalbos apie poeziją, lite
ratūrą. Jos sueigos—girtavimai, kazy- 
rės, apgavystė.

Tokiose sąlygose suminkštėjo ir jau
no poeto siela. Kaip teigia Dr. Matulai
tis, ir Mačys-Kėkštas palinko į girtavi
mą. Jis pats vienam savo bičiuliui ra
šė: “Tada aš da mokėjau būti savimi, 
mokėjau niekinti gyvenimo formas ir 
ir kvailių teismą — už ką buvau pa
smerktas veidmainių. Vargšai! jie ne
suprato, kad aš prisidėjau prie jų rate
lio tik tada, kada prasidėjo mano doriš
kas puolimas”.

Pagaliaus jis ir darbo neteko. Iš Lie
tuvos bėgo į Tilžę. Kiek pagyvenęs Til
žėje, persikėlė į Bitėnus. Ten poetas ga
vo darbą raidžių rinkėju Jankaus laik
raštyje “Saulėteka”. Po keleto mėnesių, 
jo laimei, jis gavo pakvietimą vykti į 
Ameriką redaguoti “Vienybę lietuvnin
kų”, kuri tuo metu buvo leidžiama Ply- 
mouthe, Pa.

1900 metais Mačys-Kėkštas, jau pra
žilęs ir su pašlijusia sveikata, atvyko

‘ .Amerikon. Čia jam atgijo tas poetinis 
“jaunatviškas pašaukimas”.

Mačys-Kėkštas vėl tampa poetu
Dirbdamas “Vienybėje lietuvninkų”, 

Mačys-Kėkštas per porą paskutinių savo 
gyvenimo metų parašė geriausius origi
nalius eilėraščius. Amerikoje poetas ra
do darbininkų judėjimą, jis matė ang
liakasių streiką Pennsylvania valstijoj. 
Susipažino su klasine kova.

Amerikoje poetas pavaizdavo ir savo 
patirtus klasinius santykius. Eilėrašty
je “Kaip tarpais dedasi”, poetas rašo:

Kovoj už keletą skatikų, 
Kad menką gyvastį apginti, 
Man sykį—kitą atsitiko 
Su “priemenėm” susipažint.

Apdainavęs “pasipūtusį” darbdavį, po
etas baigia:

Nejieško proto, išminties nemato, 
Tik žiūri: nieks rūbai, koja purvina. 
Ir štai—-del nešveisto čebato — 
Negauna darbo nė galva.

Eilėraštyje “Sunkioj valandoj”, poetas 
vaizdingai piešia kaip ir savo atsimini
mus. Jis reiškia apgailą, kad draugija, 
su kuria jis bičiuliavosi ir tikėjosi laimę 
tverti vargstantiems, tapo “apgavikų 
gauja”.

Poetas savo nusivylimą buržuaziniais 
ideologais jautriai pavaizduoja:

Norėjos man svietą, kaip tęsias platus,
Nuo krašto lig kraštui priglausti prie 

krūtinės ;
Norėjos išliet ant jo šaltinius
Tos meilės švenčiausios, tos meilės 

ugninės,
Ką degino širdį ir virdė man kraują
Nuo rytmečio mano šviesios valandos... 
Bet vietoj mielųjų, radau priešų gaują, 
Ir išjuoką, metelių pilną, ažuot sąjausmo.

Bet ir šį eilėraštį poetas baigia ne ko
va “priešų gaujai”, o tik ašaromis ir po
ilsiu kape. Tačiau ji eilėraščiai “Baus- 
mas”, “Kankinių motinai”, “Darbo žmo
nių giesmė”, “Ištrėmime mirusiam P. P. 
Matulaičiui” ir kiti, šaukia į revoliucinę 
kovą. “Darbo žmonių giesmėje” poetas 
dainuoja:-

Mus linksmina kova, 
Mums nebaisi audra! 
Papartis mus pirmyn 
Į kovą mus veda, 
žmogaus teises atgaut.

Eilėraštyje “Kankinių motinai” poe
tas iškelia motiną, kurios “penki jauni
kaičiai” žuvo1 kovoje už tautos laisvę. 
Poetas sušunka:

Nurimk, šventa motin! Gadynėj audros, 
Kas stoja į kovą švenčiausią draugijos, 
Vainiką kankintinio mūšiuos įgijęs, 
Negali sau trokšti didesnės algos: 
Nėr daikto brangesnio, aukštesnės

guodos
Už tokį vainiką—vainiką kančios.

Taip ir Matulaičiui skirtame eilėraš
tyje, jis pranašauja, kad “virs naujas 
laikas, virpės galybė carų. Poetas tikė
jo, kad Rusijoje bus revoliucija, bet jos 
jau nesulaukė.

Amerikoje, paskutiniais savo gyveni
mo metais, Mačys-Kėkštas parašė ilgą 
eilėraštį “Išsiliuosavęs”. Turiniu, tik 
platesniu maštabu, šis eilėraštis labai 
supuola su jo pirmuoju satyriniu eilėraš
čiu “Nelaimės dainiaus”. Kaip pirma
me, taip ir šiame poetas naudojo satyrą 
pajuokimui buržuazinės ideologijos po
etų, eilėkalių. Taip ir šiame jis muša

kėli-

poetus, kurie gaudo oktavų, strofų ir 
hegzametrų formas, o jų poezijos turi
nys tik:

Luoša vaidentuvė dabartės vaikos 
šešėliuos praeities, o beviltėj 
Jau ateities įpravirko vaikas: 
Iš seno, taip puikaus vainiko 
Jam viens “klitus baidus” išliko.

Buržuazinės ideologijos “tautos
kus”, ikurie graikų ir romėnų garseny
bes savino lietuvių tautai, MaČys-Kėkš- 
tas sekamai pašiepė:

Mums svetimo nereik; kultūros būvis 
Pažįstams mums nuo a ik zet;
Mes—graikų mistrai: visurbuvis
Adišius, pats Omyras, net
Dievų Uolumps—mūsiškiai; lietuvis
Esąs ir Prasikaltėlis, bet...
Jo kaltu graikai gav’ vainiką, 
O mums nė šukė neatliko.

Eilėraštį “Išsiliuosavęs” Mačys-Kekš- 
tas dar papildė G. Herwegho ir Lermon
tovo eilių vertimais. Jame poetas pašie
pė ir amerikinį meną, kuris kuriamas ne 
kultūros, bet pelno tikslais. Šį eilėraštį 
poetas baigia atsisakydamas nuo tos 
buržuazinės ideologijos:

Kam liuliavot, kam prigavot man 
širdį tada?

Jūs auklėjot, jūs žadėjot ne žemės 
sapnus!

Ir viliojote ir kilnojot padangėn jausmus, 
šiandien nuo to rūmo liko tik griuvėsiai.

Mačys-Kėkštas mėgo rašyti eiliuotus 
nekrologus. Jis parašė eilėraščius Vin
cui Kudirkai, Pranui Vaičaičiui, P. P. 
Matulaičiui, Kalnėnui ir Maironiui (pa
starasis dar ilgai gyveno po Mačio-Kėk- 
što mirties).

Be originalų, Mačys-Kėkštas daug da
vė poezijos vertimų lietuvių tautai, ku
rie šiame pasakojime nėra paliesti. Jis 
mirė pačiame poetinės kūrybos subren
dime, 1902 metų gruodžio 15; ^d., sulau
kęs tik 35 metų amžiaus. O visgi poe
tas nusipelnė garbingą vietą, lietuvių li
teratūros istorijoje.

Pastaba: Mačio-Kėkšto eilėse yra ke
letas mums neįprastų terminų - žodžių: 
“Papartis” —- vėlukas, vėliava, “klitus 
baidus” — beprasmis, tik eilių galūnių 
taikymas, “glitą” — eilė, stoti į eilę. 
“Adišius” — Odisėjas, “Omyras” — Ho
meras, “Uolumps” — Olimpas, “Prak
aitėlis” — graikų skulptorius.

1967—VI

Negras mokytojas laimėjo!

B oad Brook, Conn
Mirė Jurgis Mikas Grigas

Ilgus metus gyvenęs Nevi
Yorko mieste, vėliau BrookJ 
lyne.
spaustuvėje kaip presma- 
nas
dotals ketvirtadienį, rugsėjo
21 d.

dirbęs “Laisvės

mirė M. Grigas. Palai-

s buvo pažangus žmo- 
priklausė Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimui ir
gus,.

kitonš organizacijoms.
“Laisvės” spaus t u v ė j e 

Grigas dirbo labai sąžinin
gai ir rūpestingai. Buvo vi
so “Laisvės” kolektyvo my
limas draugas. Prieš porą 
meti 
svei

į jis pradėjo skųstis ne
davimu, pradėjo silpnė- 

jau ilgiau nebegalėjo 
dirt ti.

Apleidęs “Laisvės” spaus
tuvę, išvyko gyventi pas 
sese
Broad Brook, Conn. Iš se
sers 
von 
kas

rį Elizabeth Eglevich į

namų rugsėjo 18 d. ga- 
e žinią, kad Jurgis Mi> 
Grigas mirė. k

MIAMI, FLA.
dis kitas api e gerbiamą 
ugę Anna Martin, se-

Baldwin, L. L, nedidelia
me, 36 tūkstančių gyvento
jų miestely, netoli nuo New 
Yorko miesto, kilo skanda
las. Miestelio vid u r i n ė j e 
mokykloje, vienintelis neg
ras, biologijos mokytojas 
Maurice C. .McNeill, šeše
rius metus ten mokytojavęs, 
buvo jo mokinės Suzan 
Suzan Schaffner, 16 metų 
amžiaus, apkaltintas, kad 
būk jis bandęs “nedorai” su 
ja pasielgti.

Mat, pasibaigus mokymo 
semestrui, Suzan Schaffner 
gavo silpną požymį. Įniršu
si mergina ėmė kumščiomis 
mušti i stalą, isteriškai kar
tojo: “Aš nekenčiu, neken
čiu tavęs, tu purvinas juo
das nigeri!” Merginos mo
tina pašaukė McNeillą ir 
klausė, kodėlj is davė Saza
nai žemą požymį. McNeill 
paaiškino,, kad Suzana turi 
mažiau laiko skirti sociali
nėms sueigomis, o daugiau 
mokytis.

Liepos 7 d. Suzana padavė 
mokyklos dir e k t o r i a m s 
skundą, būk Maurice C. Mc- 
Neillas laike pamokos, kuri 
tęsėsi 35 minutes, uždėjo 
ranką ant jos blauzdos, ant 
šlaunies, paspaudė krūtis ir 
pabučiavo į veidą. Mokyklos 
Taryba, be jokio ištyrimo, 
suspendavo McNeill, sulaikė 
jam algą. Iškilo skandalas. 
Spaudoje pasirodė žinios, 
Sujudo miestelio gyvento
jai.

Mokyklos Taryba suges-

tavo užbaigti reikalą prie 
uždarų durų, bet McNeill 
griežtai reikalavo viešo 
teismo. Advokatas Denison 
Ray apsiėmė nemo karnai 
McNeillą ginti. Mokyklos 
Taryba turėjo savo advoka
tus. Kaltei įrodyti panaudo
tas oficialus melui tirti apa
ratas. Tarybos bandymą pa
darė New Yorko Miesto po
licijos “Lie Detection” labo
ratorijoje. Pripažinta, kad 
McNeill nemelavo.

Procedūra apjuodinimui 
McNeill užsitęsė kelias sa
vaites. Spaudos reporteriai 
apklausinėj o 4 8 vietos gy
ventojų nuomones. Visi pa
reiškė: “McNeill puikus pe
dagogas, malonus asmuo?

Teismas vyko mokyklos 
auditorijoje, kur sutelpa 
600 žmonių. Teismas tęsėsi 
5 dienas. Iki prasidėjo mo
kymo semestras, auditorija 
buvo pilna klausovų. Mo
kytojai ir mokiniai simpati
zavo McNeillui. Teisme bu
vo įrodyta, jog liepos mėne
sio 9 d. mokyklos dirėkto- 
rių prezidentas Henry C. 
Bang, per kitą tarybos narį, 
Mr. Fearn, siūlė McNeillui 
priduoti rezignaciją ir visai 
apleisti Baldwiną. Už tai 
mokyklos direktoriai išduos 
jam gerą atestatą.

Teisme įrodyta, jog kam
baryje, kuriame McNeill 
“kėsinosi” ant Suzanos, du
rys nėra užrakinamos. Per 
tris langus, iš koridoriaus ir

kitų kambarių, galima ma
tyti, kas vyksta, tame kam
baryje. Per sienas lengvai 
girdisi balsas, taip kad jeigu 
būtų šauktasi pagalbos, 
lengvai būtų buvę išgirsta. 
Pamokos tada vyko ir ki
tuose kambariuose.

Teismo prisaikintieji tei
sėjai (džiūrė) pripažino mo
kytoją McNeill nekaltu. Pa
liepė Mokyklos Tarybai su
grąžinti atgal McNeillą ir 
sumokėti jam už suspenduo
tąjį laiką.

Mokytojas McNeill yra 
vedęs, augina du kūdikius. 
Jam ėmė trejus metus iki 
galėjo nusipirkti gyvenimui 
namą Baldwine. Reikėjo 
ieškoti pagalbos N. Y. vals
tijoje pas Human Rights 
komisiją, kad priverstų na
mų pardavėjus leisti jam 
įsigyti pastovią vietą arčiau 
prie darbo vietos.

Mokytojas Maurice C. Mc
Neill yra gimęs N. Carolina 
valstijoje. Be abejo, jeigu 
visi tie piktos mergšės ir 
jos tėvų sufabrikuoti kalti
nimai būtų ivykę pietinėse 
valstijose, McNeill būtų bu
vęs nulinčiuotas. Dėkui do
rų žmonių pastangoms, jis 
tapo išteisintas. Bet kiek 
panašių nepagrįstų apkalti
nimų nugrimsta į bedugnę, 
neiškyla viešumon?

K. Petrikiene

Susipažinkite su vidurvaka- 
riuose lietuvių veikla, skaity
kite dienraštį “Vilnį”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill. 60608. Prenu
merata $10 metams*

žc 
dra 
niau buvusią veiklią wilkes- 
barietę tarp pažangiųjų tų 
laikų socialistų. Ten pat ji 
išaugino ir išmokslino dvi 
duk ras, kurios, laikui slen- 

t, nusikraustė į Chicagą. 
kiek metų ir pati Onutė 
ikraustė pas savo dukras 
kagą. Paskui Onutė at- 
austė į Floridą—į Mia- 
miestą. Čia ji pasireiš-

pakankamai veikli. Pri
klausė LLD kuopai ir Ai-.

chorui ir sykiu dainuod^' 
o Lietuvių Socialiniame 

Kh.be daug kartų Onutė 
suvėj gamino valgius su 
o pagalbininkėmis, ir 
jai sekėsi.

ią vasarą Onutė Martin 
išvbžiavo atostogų į Čika
gą ir ten ji skaudžiai apsir- 

Buvo nuvežta į ligoninę, 
kelių savaičių liga buvo

kar 
Po 
nūs:

sik?
mio
kė

do 
vo,

vir 
sau 
tas

go. 
Po 
nugalėta.

Rugsėjo pradžioj dukra 
Daratėlė Murelienė savo 
mamytę Onutę Martin par
sivežė į savo namus, bet 
ims dar nemažai laiko iki 
Onutės padidėjusi širdis 
pilnai atsigaus. Aš su sa
vo leiduke Elizabeth linki
me Onutei pilnai pasveikti 
ir daug daug metų gyvenri.

• V. J. Stankus

Didžiulių šeimos 
muziejus

Vilnius. — Kultūros mi- 
terijos muziejų ir kultū- 
paminklų apsaugos val

dybos bendradarbiai padėjo 
surinkti ir paruošti ekspo
natus naujai memorialinei 
ekspozicijai Gręžionėliuose, 
netoli Anykščių.

Lietuvių rašytoja Liudv^A ’ 
Didžiulytė-žmona, žino- 

s revoliucinio judėjimo 
veikėjas, Spalio mūšių daly- 

Karolis Didžiulis, dabar 
niuje gyvenanti rašytoja 

Aldona Didžiulytė- Kazana- 
vičienė, perdavusi naujajam 

ziejui asmeninius doku- 
ntus — štai tie Didžiulių 
mos nariai, kurių gyveni

mas atspindėtas ekspozici- 
e. Namuose, kurie da- 

tapo muziejumi, savji
Ku ne kartą lankėsi VV , i 

saugoma revoliucinė li- 
atūra. , . ‘j js

nisi 
ros

ka
ma

vis
Vii:

mu 
me 
šei

joj
ba:'
lai
Mickevičių s- Kapsukas, bu
vo 
ter

i
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Yucaipa, California
ties naujoje vietoje. Ji yra 
LLD ir LDS kuopų nare. 
Tikimės, kad ji ir Los An
gelėse prisidės savo triūsu 
ir dosnumu.

įLD kuopos narių dėmesiui
4 Spalio (Oct.) 8 d., sekma
dienį, 1 vai. po pietų įvyks 
LLD 78 kp. susirinkimas 
Yucaipa Valley parko sa
lėje ant 7 gatvės, arti Avė. 
E. Visi nariai prašomi at
kreipti atidų į kp. susirinki
mo svarbų.

Dabartiniu laiku yra mū
sų pažangiųjų laikraščių 
vajus. Būtų gražu gauti 
laikraščiams skait y t o j ų, 
taipgi narių į LLD kuopų.

Nelinksma naujiena
Rugsėjo pradžioje, Palm 

Springs, mirė Mikolas Jag
minas, sulaukęs gilios se
natvės. Jagminas yra eilę 
metų gyvenęs Michigane ir 
gal kai kur kitur. Yra turė
jęs savo pramonę. Iš to jis 
turėjo nemažai santaupų ir 
prieš užbaigų savo gyveni
mo buvo labai dosnus visuo
menės reikalams. Mūsų pa
žangieji laikraščiai yra ga- 

stambių aukų. Nuvykęs
į Lietuvų irgi neskūpavo. 
Jam buvo prie širdies viena 
“laisvamaniška> parapija” 
Los Ąngelėse; ten jis gau
siai prisidėjo per kun. S. F. 
Fritchmanų.

Jagminas su žmona buvo 
persiskyręs. Lako duktė, 
kaip jo turto paveldėtoja.

Palaidotas Palm Springs 
apylinkės kapinėse. Palydo
vų (dėl tūlų priežasčių) at
silankė mažai. Los Angeles 
LDS kuopa, kaip savo na
riui, atsiuntė gėlių.

Velionis buvo vertas la
bai daug pagarbos už jo- 

^osnumų ir draugiškumų, 
dfeila netekus gero draugo. 
Mes ir tos įstaigos, kurias 
jis gausiai rėmė, ilgai at- 

' siminsime velionį Mikolų 
Jagminų.

- - o - -
Anna Peslienė persikėlė į 

Inglewood, Calif., Los An
geles priemiesti, gyventi ar
ti savo dukros ir žento šei
mos. Linkime jai geros klo-

Apie mūsų draugus
. •'1^

Mūsų geri kaimynai ir 
org. nariai Geo. ir Betty 
Damušiai viešėjo Michigan 
valstijoje. Kelionę, sako, tu
rėjo laimingų, bet nelinks
mų, nes svečiuojantis buvo 
susirgę, teko su daktaru 
reikalų turėti. Dėl nesvei
katos ilgai užtruko kelionė 
namo. Tikimės, kad jiedu 
gerai sustiprės.

- - o - -
Iš laikraščių sužinojom, 

kad Sanfranciskietė Valė 
Sutkienė atžymėjo savo 65 
gimtadienį. Ir pas mus to
kio amžiaus netrūksta. Ne
seniai puikiai atžymėjo 65 
gimtadienį Franas Strauss- 
Strižauskas (mūsų geros d. 
Adelės Ziksienės brolis) su 
savo gyvenimo drauge Ma
ryte, sesute ir eile šeimos 
narių puošniame viešbutyje 
(Lake Tahoje).

Abu šie dd. tebėra ener
gingi, sveiki. Linkime jiems 
linksmo gyvenimo dar eilę 
metu, v

Gal būt niekas nepralenks 
draugų Jonų Marks. Jis pe
reitų vasarų atžymėjo 85-ų- 
jį gimtadienį ir darbininkų 
snaudai aukojo už metus po 
$1 — viso $85. Bravo drau
gams, kad nepamiršta vi- 
visuomeninių reikalų.

Padėka
Kadangi Anna Peslienė 

buvo daugelio mylima drau
gė, tai grupė draugų ir 
draugių surengė jai išleis
tuvių pažmonį Alvinų stu- 
boje. (Pobūvyje dalyvavo ir 
jos duktės šeima-Ventoniai) 
Dalyviai linkėjo Annai ge
ros kloties naujoje vietoje.

Anna Peslienė labai dė
kinga visiems už draugiš
kumų ir išleistuvių pažmonį.

Alvinas

Lawrence, Mass.
širdingai dėkojame 

visiems!
Pergyvenę sirgimų, mirtį, 

budynes ir laidotuves mūsų 
mylimo ir brangaus vyro- 
tėvo Baltraus Chulados, šir
dingai dėkojame visiems už 
lankymų ligoninėje ir na
muose, už atsiųstas korte
les ir laiškus su linkėjimais 
pasveikti. Bet begailestin- 
goji mirtis išplėšė jį iš mū
sų tarpo rugsėjo 8 d., 1967.

Dėkojame visiems už pui
kiausias gėles, kuriose sken
dėjo velionio karstas. Jas 
atsiuntė ne vien arti gyve
nantys giminės, draugai ir 
draugės, bet ir iš taip toli, 
kaip Florida ir Kalifornija.

■ji
Dėkojame visiems už 

skaitlingų lankymųsi laike 
budynių ir palydėjimų į ka
pines. Dėkojame. Elizabeth 
Repšienei ir Stanley Rai- 
nardui už pasakytas pui
kias, jausmingas kalbeles ir 
eiles išlydint ir prie kapo. 
Dėkojame karsto nešėjams: 
J. Rudžiui, D. Bulaukai, A. 
Kazlauskui, A. Billai, Ch. 
Kuzulai ir T. Tartoniui; 
vargonininkei Anna T. Des
jardins ir Boles Memorial 
(Boleslovas Juozokas) už 
labai gražų, malonų laidoji
mo apeigų atlikimų ir pa
tarnavimų.

Dėkojame Maple Parko 
bendrovei už suteikimų vel
tui vietos priėmimui ir pa
vaišinimui visų palydovų, 
grįžusių iš kapinių.

Labai didelis dėkui Jonui 
ir Teofilei Melvidams, Ju
zei Šleivienei ir Rožei Mot
ta už paruošimų valgių ir 
ap tarnavimų palydovų. 
Joms prie stalų pagelbėjo 
keletas kitų artimųjų.

Abelnai dėkojame vi
siems artimiesiems kaimy
nams, priete 1 i a m s , gimi
nėms už visokių pagalba, 
paslauga, suraminimų, rū
pestį laike, šio liūdno laiko
tarpio mūsų gyvenime:

Žmona
Antanina Chuladienė
Duktė
Violet Tiaraškiene
Sūnus
Jonas ir Edmondas

Velionis, be savo žmonos,

dar paliko brolį Rapolų ir 
brolienę Marę, North Mia
mi Beach, Fla.; marčias 
Barbarų ir Birutę ir žentų 
A. Taraškų. Paliko šešis 
anūkus-,kės ir tris proanū- 
kius-kes. Berods, paliko dar 
ir Lietuvoje gyvenančių ar
timų giminių.

Baltrus Ohulada gimė 
1883 metais Pakalniškiuose, 
Žaslių apylinkėje, Vilniaus 
gubernijoje. Į Jung tines 
Amerikos Valstijas atvažia
vo, berods, 1903 m. Apsigy
veno Lowell, Mass. Jis čia 
sukūrė ir šeimyninį gyveni
mų su Antanina Kudrinavi- 
čiūte. • ,

Išauklėjo dukrų Violetą, 
kurios asmenyje pažangieji 
lietuviai susilaukė gabios, 
nuoširdžios, atsidav u s i o s 
darbuotojos, ir du sūnų — 
Jonų ir Edmondų.

Baltraus ir Antaninos gy
venimas, veik ištisai, buvo 
nepavydėtinas. Prad ėjus 
auklėti šeimų, Baltrus bu
vo sužeistas fabrike ir po 
to jau negalėjo dirbti sun
kaus darbo. Jis įsigijo val
gomų daiktų krautuvėlę. 
Bet labai vargingai ir sun
kiai vertėsi. Po kelerių me
tų persikėlė į Lawr e n c e , 
Mass. Čia irgi ėmė kelerius 
metus vargti, kol įsikūrė ir 
prigijo prie vietos gyven
tojų.

Pagaliau, prieš gyvenimo 
pabaigų, jau buvo kiek pra
sigyvenęs ir šiek tiek san
taupų įsigijęs. Bet tai ne dėl 
to, kad būtų atradęs laimę, 
bet todėl, kad žmona, vaikus 
išauginusi, stojo dirbti 
krautuvėje ir abu dirbo po 
12, po 15 valandų į dienų, 
po 6 , po 7 dienas į savaitę.

Per keletą metų prieš 
mirtį, jau buvo uždaręs 
krautuvėlę ir gyveno iš pen
sijos ir santaupų.

Abu Chuladai ir duktė Vi
oleta per visų gyvenimų pa
stoviai, atsidavusiai pasiliko 
nariais Lietuvių Literatū
ros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
skaitytojais ir rėmėjais pa
žangiųjų laikraščių ir dar
buotojais abelnai pažangio
sios visuomenės eilėse.

Baltrus buvo nuoširdus, 
draugiškas, teisingas, tėviš-

Help Wanted Female
^LAB. TECHNOLOGIST 

MEDICAL LIBRARIAN
For 59-bed Hospital, fully accredit

ed, near beautiful Lake George. Live 
in accommodations. Also

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

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-75)

FINISHERS & PACKERS. Mon
santo Company is now accepting ap
plications for Finishers & Packers 
for Employmerit on rotating shifts 
at our Yardville, N. J., plant. Must 
be a High School Graduate over 21 
years of age.

New Applicants Only! Applicants 
who have previously applied are be
ing considered and are not to re
apply. Interviews 9 A.M. to 12 Noon 
Daily.

MONSANTO COMPANY
Route 130, Yardville, N. J.

An equal opportunity employer.
(68-72)

HOUSEKEEPER

With some cooking experience.
No children. Center City NR Logan
Circle. Top Pay. References req’d.

Call Mr. Emerson: VI 3-7272.
(71-72)

MAIDS — PART TIME.
$12.00 per day.

Possible Full time 
9 to 5:30 PM.

Call — MI 6-5110 or apply 
LUCKY WELL MOTEL 

Bethlehem Pike, Ambler, Pa.
(71-72)

FOR RENT
APTS. FOR RENT. Academy Road 
area. DuLuxe 2 bedroom twin dup
lex Apt. Private garage with inside 
access. Modern kit/disp. and eye-level 
oven, bsmnt for laundry. $11000.

OR 3-6367. (68-72)

kas ne vien savo šeimai, bet 
ir visiems draugams ir vi
suomenei.

A. T. .

Tel Aviv. — Izraelis pra
dėjo statyti fabrikų, kuria
me dirbs lėktuvus — džeti- 
nius ir kitokius. Fabrikas 
statomas Beit šemeše.

WANTED
MALE and FEMALE 

PRODUCTION WORKERS
Union Shop, Sickness and Accident Benefits, $5,000 Insurance, 

Paid Holidays, Paid Vacations, Steady Employment, Swing Shifts 
With Premium Pay for Second and Third Shifts. Female Must 
Be 18 Years of Age or Older.

YANKEE PLASTICS
West Main Street, Ringtown, Pa.

Help Wanted Male

CABINET MAKERS —
CARPENTERS, EXP.

Unusual opportunity for steady 
employment. Inside, Good pay. 

Including benefits. Manufacturer of
Exhibits since 1932.

THE DISPLAY HOUSE, PE 5-4448.
(71-73)

Help Wanted Male

WELDERS
Assembling mechanics, good pay and 

numerous employee benefits.
BOX L-17 — 724 Jefferson Bldg.,

Phila., Pa. (68-72)

AUTO MECHANIC—req experience 
front end men, on wheel balance, 
alignment, ball joints etc, 40 hr. 
week, good working conditions with 
all benefits. Call Randolph Chev. 
EM 5-2000. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

CARPENTERS Wanted. Wallace 
Engineering and construction Co. 
Long term employment. 2 year pro
ject. Apply at Council Rock High 
School, Swamp Rd., Newton, Pa. 

215-968-3964 (68-72)

TOOL & DIE MAKERS
Experienced in Die repair. Perm.

MALE or FEMALE

COOK
Breakfast and luncheon, exper

ience absolutely necessary. Excellent 
working conditions. Salary optional. 
Must be neat appearing, well man
nered. Call OL 9-7200.

(67-72)

position. Recent rate improvement. 
Paid hospitalization and Life Insur
ance plus other benefits. Apply to— 

NOVO INDUSTRIAL CORP.
Edmund & Shelmire Sts., 

Phila., Pa.
An equal opportunity employers.

(68-75)

PRESSROOM FOREMAN '
MOTEL ROOM CLERK

Neat appearing, polite and exp’d 
personnel pref.' Good working con
ditions, possibilities for advance
ment. Call bet 1-6 PM. OL 9-7200.

(67-72)

ATTENTION
COUPLE to operate Rest Home. 

Sleep in private apartment. Salary 
to common, with ability. Call or 
write PO Box 298, Atlantic City 
N. J. 609-641-5729. (70-73)

Tinplate can and stamping & lin
ing. Experienced to supervise in
stallation and operation of new 
departments. Consolidated Cork Cor
poration, 287 S. Randolphville rd., 
Piscataway, N. J. (70-73)

I ROOFER—experienced all around 

man, must know Hot Work. Shing
ling, Siding, & be capable of hand!- 

unless 
CU 9-

crew. Top wages. Do not call 
x&ualified. Marty’s Roofing. 
•7232. (71-72)

BOX Spring Cover Man. Mattress
Factory Has opening. Also Packer

PRESSER
[ Experienced in Dry Cleaning. Per
manent Position. Good working con
ditions. Top wages. Paid holidays. 
Paid vacations. 1

Apply in Person
NU-WAY CLEANERS

1607 S. Olden Ave., Trenton, N. J.
(71-72)

& Asst. Shipper. Good shop, steady 
work.
King Bedding Co. 2119 W. Toronto
St. BA 8-3600. (71-72)

designer. Qualified

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

RICHMOND HILL, N. Y.

FRANK YAKSTIS
mirė rugsėjo^ 2 dienų š. m.

Jo mirtis yra dideliu nuostoliu visai pažangia
jai Amerikos lietuvių visuomenei.

Reiškiame širdingų užuojautų šio skaudaus liū
desio valandoj jo žmonai Annei, motinai Marcelei, 
broliui Antanui, dėdei Pranui ir visiems artimie
siems.

Pranešimai
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D. 2-ros kuopos susirin
kimas įvyks Spalio (Oct.) 7 
dieną, 3 vai. popiet, 318 W. 
Broadway. Visi kuopos nariai 
ateikit į šį susirinkimą, nes 
laikraščio “Laisvės” vajus 
prasidės su 1-ma diena spalio, 
turėsime, išrinkti vajininkus 
tam darbui. Yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai — “Vilnies” vajus.

Johnie Jocis
Conie Kubilus
Antanas Purvinis 
A. ir A. Mureikai 
J. ir M. Strižauskai

J. ir J. Rigelys
(Mureikų šeima)

F. Mockaitis
H. Baranauskienė
J. ir L. Mockaičiai

L. A. Piliečių kiubo susirin
kimas* įvyks tą pačią dieną, 
spalio 7. Taip, pat yra daug 
reikalų aptarti.

S. Rainard
(72-73)

CHIEF THERAPEUTIC DIE
TITIAN : challenging opportunity 
for dietitian, experience in the
rapeutic diets. Should have hos
pital experience and supervisory 
knowledge, 560-bed progressive 
hospital located in a desirable 
suburban Chicago area. Salary- 
commcnturate with education & 
experience. Paid sick leave, ho
lidays, liberal vacation,, and re
tirement plan.

Send resume or apply to 
Peter M. Kayne, Personnel 

Director
LITTLE COMPANY OF MARY

HOSPITAL
2800 West 95th Street 
Chicago, Illinois 60642 

... 8:00 AM to 4:80 PM 
Monday thru Friday

An equal Opportunity Employer
(71-72)

ELECTRICAL 
engineer or expd. technician for pa
nel t 
desig
Industrial instruments desirable. Ex
cellent working conditions in new 
plant. Interesting projects involving 
space): 
Corp 
Pa.

oard & control circuit. Layout 
h. Knowledge of JIC code &

age material. Apply at Abar 
, 905 Penna blvd., Feasterville, 
Phone 335-4900. (71-73)

WORKING MEN ATTENTION
Need Good Able Body mature men 
for varied construction work. Must 
have Driver’s license. Able to run
machinery. Starting wage $2.30 and 
up p?r hour.

Piione between 8 AM & 5 PM.
MU 8-1426. (71-73)

ATTENTION
MACHINISTS & TOOL MAKERS
Grow
mach ine shop needs competent men, 
clean 
tions
tion 4 holidays. Overtime. Good rates.

Ca
Products Co., Inc. Clifton Heights, 
Pa.

ing well established precision

shop, pleasant working condi- 
Paid health & life ins., vaca-

1 MA 6-6221 for appt. Barnor

(71-73)

BRIDGEPORT, CONN.Šiais metais sukanka 3 metai kai mirė 
mano brangus brolis

KOSTAS KACIULIS
Aš gerbiu jo pasiaukojimų ir įsitikinimus, dėl 

kurių jam nebuvo sunkūs ketvėrių metų sunkiųjų 
darbų Kauno kalėjimas bei visokios inkvizicijos, kan
kinimai. Jis būdamas 19 metų jaunuolis stojo 1 eiles 
draugų, kurie nešė apšvietų Lietuvos kariuomenei 
ir varguomenei, kad išlaisvinti Lietuvos žmones iš 
žiaurių fašistų ir vokiečių okupantų, stojo į Raudo
nųjų Lietuvos Armijų. Mūšyje prie Klaipėdos'jis bu
vo sunkiai sužeistas jr paliko invalidas iki mirties.

Ilsėkis, brangus broli, laisvoje Lietuvos žemelėje, 
kuriai tu viskų paaukojai. Prisiminus liūdžiu tavęs...

Bronė Ramanauskienė, sesuo 
Sellersville, Pa.

MIRUS

Baltrui Čiuladai
LAWRENCE, MASS.

Mes reiškiame širdingų užuojautų jo likusiai 
žmonai Antaninai, dukrai Violet ir žentui A. 
Taraškam, sūnui Jonui ir Birutei ir sūnui Ed-, 
mundui ir žmonai Barbai; visiem anūkam ir 
proanūkėm ;broliui Rafolui ir jo šeimai, visai- 
gimihei ir draugams. Lai Baltrui būna lengva 
šios šalies žemelėj.

J. ir U. Daugirdai

MEN and WOMEN NEEDED
To go to work immediately. 

iNo Experience Necessary 
Will train all age groups

Learn a trade
MOLDERS 
FINISHERS 

INSPECTORS
3 Shifts Available

EXPERIENCED ELECTRICIANS 
TOOLMAKERS, MACHINISTS

All fringe benefits. Permanent employment. *
Apply

BOONTON MOLDING CO., Inc.
300 Myrtle Ave., Booniton, N. J. 334-4400

“A Good Place To Work”
An Equal Opportunity Employer

WANTED MAN OVER 18

(71-72)

(71-77)

For Elec. Assembly in Modern Plant, 
Chance for Advancement.

Call Mr. CURRENT
643-2250

WI 
puncl 
very 
work

1LDERS—2 spot welders, 2 
i press operators, must be 
experienced. Good pay, steady 

Apply Internatinal Metal.
810 Alter St.

(71-72)

SHIP
Exeri

PER — must have Industrial 
ence. Draft exempt.

METLAB CO.
215 — CH 7-3500.

(71-75)

' Ma
MEN

ture, over 21. Year round 
Construction work. 
Company Benefits.

609-784-62221.
(71-72)

If 
kuo 
rude 
nau

anksto galvokime, kaip 
sėkmingiausiai pravesti šj 
nį Laisvės vajų gavimu; 
ų skaitytojų.
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Mokslininkas Juras Požėla 
buvo mūsų svečias

go nejuntamai. prabel Banketas pagerbimui Ventų

Praėjusį pirmadieni pa
žangiųjų Niujorko lietuvių 
dalelė turėjo malonią staig
meną: Mus aplankė įžymus 
Tarybų Lietuvos mokslinin- 
k a s fizikos - matematikos 
mokslų daktaras Juras Po
žėla.

Su svečiu susitikimas at
sitiktinai, paskubomis įvyko 
— nebuvo galima apie tai 
anksčiau pranešti platesnei 
lietuvių visuomenei. Ant 
greitųjų buvo pranešta 
draugams ir draugėms tik 
asmeniškai, telefonais ir ki
taip. O visgi, kad ir pagrei
čiu susirinko apie 70 žmo
nių.

o ta rybiniai 
— Amerikoje,

Staigmena buvo ta, kad ne 
visi susirinkusieji į “Lais
vės” salę žinojo, kad jie su
sitiks su Juru Požėla.

Jis dar jaunas — vos per
žengęs 40 metų amžiaus. 
Aukštas, tiesus, judrus, ma
lonus, draugiškas vyras.

Į Ameriką J. Požėla atvy
ko pagal Tarybų Sąjungos- 
JAV susitarimą apsimainy
ti mokslininkų vizitais, — 
kad amerikiečiai Tarybų 
Sąjungoj e, 
mokslininkai
galėtų susipažinti ir apsi
keisti žiniomis su šiuometi
niu fizikos mokslu, su viso
kiais naujais atradimais ir 
pasiekimais toje srityje.

Iš karto buvo skelbta, kad 
d-ras Juras Požėla bus Ame
rikoje apie tris mėnesius. 
Bet sąlygos susiklostė taip 
kad jis čia tebūvu tik vieną 
mėnesį, per kurį, tačiau, at
liko didelę kelionę, nuveikė 
daug svarbių darbų.

J. Požėla skaitė moksli
nius referatus:

Stanford© universitete — 
Kalifornijoje.

Michigan© universitete— 
An Arbor.

C o r n e 11 universitete — 
Ithaca mieste, N. Y.

Jis buvo pakviestas (ir 
apsilankė) susipažinti su fi
zikos mokslo darbais ir 
mokslininkais sekamose vie
tose:

Brown universitete — 
Providence, R. I.

Bell Telephone laborato
rijoje — Bayside, N. Y.

Westinghouse laboratori
jose — Baltimore, Md.

Massachusetts Institute 
of Technology —- Boston- 
Oambrige, Mass.

Atvyko pas mus svečias 
tiesiog iš Baltimorės. Ir jis 
čia buvo sutiktas labai šir
dingai ir draugiškai. Jam 
miela buvo susitikti su lie
tuviais, nes per visą savo 
kelionę po Amerikos moks
lo įstaigas, lietuviško žodžio 
jis nebuvo girdėjęs.

Vos įėjęs į “Laisvės” re
dakciją, metęs žvilgsnį į mū
sų laikraščio komplektus, 
susijaudinęs, Juras tarė:

—Aš x “Laisvę” skaičiau 
mažas būdamas; mano mo-

tina kadaise “Laisvėje” ra
šė... Kaip čia smagu!..

Taip, jo motina, Eugenija 
Tautkaite - Poželiene kadai
se buvo gera mūsų laikraš
čio bendradarbė. Ji buvo be
letriste, bet kūrė ir pjeses: 
Mūsų LMS išleido jos para
šytą dramą “Pradžia.”

Labai galimas dąiktas, 
jog kadaise rašė “Laisvei” 
ir Juro tėvas — lietuvių tau
tos didvyris Karolis Požėla, 
bet rašė slapyvardžiais, ir 
šiandien nėra galima iššif
ruoti jo raštus.

Karolis Požėla, kaip prof. 
Pranskus yra jau rašęs, ka
daise patardavo lietuvių 
jauniems proletariniams ra
šytojams ir poetams ben
dradarbiauti “Laisyėje”.

Po užkandžių, pirminin
kaujantis A. B im b a pa
kvietė R. Mizarą tarti žodį 
apie svečią, su kuriuo jis su
mezgė asmenišką pažintį 
jau prieš daug metų.

Čia pat buvo ir kita įžy
mi viešnia iš Lietuvos — 
mokslininkė chemikė Ona 
Tučaitė, šiuo metu viešinti 
pas savo gimines Niujorke. 
Pirmininkas ir ją pakvietė 
tarti žodį.

Po to, buvo iškviestas Ju
ras Požėla.

—Mieli draugai! — pra
dėjo svečias savo kalbą. — 
Jums sunku įsivaizduoti, 
kaip man smagu tokiais žo
džiais ir lietuvių kalba i jus 
kreiptis ... Nesitikėjau, kad 
Amerikoje sutiksiu tiek mū
sų tautiečių, ilgamečių vei
kėjų.

Dalijosi svečias mintimis 
apie tai, kas šiandien daro
si Tarybų Lietuvoje, —apie 
mokslo, kultūros, ekonomi
kos plėtojimąsi, apie mūsų 
gimtosios žemės suklestėji
mą. Dar vėliau — apie savo 
maršrutą Amerikoje.

Susirinkusiųjų laimei, čia 
buvo ir Mildred Stensler, 
ir solistas Viktoras Bekeris, 
ir dalis Aido choro narių. 
Na, tai jie ir atliko meninę 
programą. Choristams dai
nuojant, solo partijas atliko 
N. Ventienė ir Augustinas 
leišmanta.

Visi labai džiaugėsi gavę 
progą susipažinti su įžy
miais svečiais iš Lietuvos.

J. Požėla paskendo susi
rinkusiųjų tarpe. Jis spaudė 
jiems rankas, jie — jam. 
Bučiavosi, juokavo, šneke-

Jis paliko gilų įspūdį 
mums, o mes, gal būt, ne
prastą įspūdį sudarėme ir 
jam. Abejoju, ar jis tikėjo
si Amerikoje susitikti su 
tiek lietuvių vienu kartu.

Trečiadienį Juras Požėla 
lėktuvu išskrido į Montrealį, 

iš ten — į Vilnių.
Ns.

o vei- 
pri- 
yra

Povilas Bėčis™ 
ligoninėje, operuotas
Trečiadienį suskamba te

lefonas.
—Povilas Bėčis kalba, — 

girdime. — Pranešu, kad 
šiandien vykstu į ligoninę; 
pasiduosiu operacijai...

P. Bėčis — ilgametis pa
žangiųjų lietuvių veikėjas 
Great Necke ir apylinkė
je, per metų eilę buvęs LLD 
iždininkas.

Jis šiuo tarpu yra Man
hasset Medical Center ligo
ninėje, Manhasset, N. Y.

Operuotas bus ant tulžies.
Povilas labai apgailestau

ja, kad dėl ligos negalės da
lyvauti P. ir N. Ventams 
pagerbti bankete šeštadienį.

Sakėme jam: Tuo, drau
ge, nesirūpink. Rūpinkis tik 
savo sveikata. O mes tau vi
si nuoširdžiausiai linkime: 
laimingai pergyventi opera
ciją, pasveikti ir vėl stoti 
darban, kurį per ilgą laiką 
dirbai!

Ns.

Laiškutis iš Expo-67
Sveikinu visus iš Expo-67, 

iš Montrealio! Rugsėjo 17 
d. buvo įspūdinga diena.
• Susitikau su svečiais iš 
Tarybų Lietuvos.

Maspethiečiai minės 
325-uosius metus

Čia ruošiamasi iškilmin
gai paminėti Maspetho įsi
kūrimo 325-metinę sukaktį 
su didžiuliu paradu. Įvyks 
spalio 22 d. prie Grand Ave. 
ir 74th St. Paradui jau da
bar mobilizuojama dalyviai 
ir įvairybės.

New Yorke dešimtis po
licininkų darbavosi įkalbėti 
16 metų berniukui, kad jis 
nesižudytų. Pagaliau jį su
ėmė ir nukėlė nuo Manhat
tan tilto bokšto. Vaikinėlis 
buvęs susipykęs su mer
gaite.

Broad Brook, Conn.

Remembering Mike Grigas
who helped me to learn, somewhat, the technical 

work in making up the paper, I mourn.

Anne Yakstis

BROAD BROOK., CONN., MIRUS

Jurgiui Mikui Grigui
reiškiame užuojautą jo giminėms ir visiems 

artimiesiems.
Draugas Grigas per ilgus metus ištikmai dir

bo “Laisvės” spaustuvėje; dirbo, kol leido svei
kata. Jis buvo sąžiningas darbininkas — pres- 
manas ir laužėjas, ir jį visas personalas mylėjo.

Tegu jis ramiai ilsis!
“Laisvės” kolektyvas

)

Per daugelį metų matome 
spaudoje vardus žymių vei
kėjų Povilo ir Nelės Ventų. 
Jie yra asmenys, kurie sa
vo talentu, ryžtu ir veiklu
mu yra užsitarnavę visuo
menės pagarbos.

Nelė yra talentinga 
kėja meno srityje. Ji 
klauso Aido chorui ir
ne tik eilinė choro daininin
kė, bet žymi solistė. Kon
certuose ir operečių vaidini
muose ji puikiai atlieka 
svarbias roles kaip artistė ir 
kaip soliste. Organizacijų 
veikloje Nelinkę visada ma
tysi dirbant rimtus darbus 
parengimuose. Ji neieško 
sau lengvesnio darbo, — jai 
rūpi, kuris darbas reikalin
gesnis, skubesnis, tą ima ir 
dirba, iš gilumos savo šir
dies linkėdama, kad paren
gimai pavyktų, kad jie duo
tų finansinės naudos visuo
menės labui.

Povilas Venta yra rimtas 
visuomenės veikėjas. Savo 
veikla jis yra jau plačiai ži
nomas. Jis yra “Laisvės” 
bendrovės direktorių tary
bos pirmininkas ir užima 
svarbias vietas kitose orga
nizacijose. Povilas taipgi 
yra narys Brooklyno Aido 
choro. Pačiame chore jis 
mažiau veikia, nes jo visuo
meninė veikla yra plati. Jis 
šalies plotu dalyvauja pa
žangiajame liaudies judėji
me. Būna delegatu progre
syvių, kovingų organizacijų 
šaukiamose konferencijose. 
Šia proga nesigilinsime į P. 
Ventos veiklą darbininkų 
klasės kovose, o eisime prie 
arčiausio tikslo.

Šiemet Ventams sukanka 
25-osios jų vedybų metinės. 
Ventai turi jau paaugėju
sius du sūnelius, — šeima 
susideda iš keturių. Savo 
šeimos reikalų Ventai ne
stato vyriausiu savo gyveni
me dalyku. Jiems svarbiau-

si yra visuomeniniai reika
lai. Jie moka gražiai susi
tvarkyti savo šeimos reika
lais ir susidaryti sąlygas vi
suomeninei veiklai.

Povilo ir Nelės Ventų si
dabrinės vedybų sukakties 
proga Aido choras rengia 
jiems pagerbti banketą, ku
ris įvyks rugsėjo 23 dieną 
(šį šeštadienį) “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Kadangi abu Ventai yra 
puikūs visuomeniniai veikė
jai, tad, pagerbdami jų si
dabrinį vedybų jubiliejų, 
kartu pagerbsime juos ir 
kaip visuomenės veikėjus. 
Turėdami , mintyje Ventų 
širdingumą visuomeninėje 
veikloje, tokiu pat širdingu
mu pagerbkime juos kaip 
visuomenininkus ir palinkė
kime jiems geros sveikatos 
ir sėkmės veikloje ateityje.

Iki pasimatymo bankete!
P. Buknvs

vo gėrėtis talentinguoju T. 
Lietuvos menininku — įžy
miu operos solistu.

Viktoras Bekeris užrekor- 
davo solisto V. Noreikos 
dainavimą ant magnetofo
ninės juostelės ir kada nors, 
greitu laiku, turėsime pro
gos pasiklausyti Virgilijaus 
įdainuotų melodijų.

Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas rengia savo metinį 
koncertą New Yorke ir pa
kvietė Aido chorą dainuoti. 
Koncertas įvyks lapkričio 
19 dieną. Apie tai parašy
sime vėliau.

Aidietė S. Sasna šią va
sarą viešėjo T. Lietuvoje, 
aplankydama savo gimines 
bei draugus. Ji papasakojo 
savo patyrimus, savo įspū
džius iš viešnagės brangioje 
tėvynėje. Malonu matyti 
draugę Sasną gerai nusitei
kusią, tarytum pajaunėju
sią.

* •

Parį

Ai 
vės

engimu kalendorius
Rugsėjo 23 d.

do choro banketas Lais> 
salėje, Ozone Parke.

Spalio 8
arengimas “The Work- 
naudai, Hotel Roosevelt 

Grsnd Ballroome, 45th St. 
ir Madison Ave., New York 
City. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga $4.50 asmeniui.

er”

Spalio 15 d.
Pietūs “Laisvės” salėje. 

Rergia A. Bimbos pilietybei 
n t i komitetas atžymėji- 

bylos laimėjimo ir už- 
gimui savo veiklos.

mu 
bai:

kor
Jer

palio 22 d., LLD 2Apsk. 
ferencija, Harrison, N. 
sey.

laisve” koncertas

Šiemet Įvyks
LAPKRIČIO 12 D.

(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. ipopiet 
Įžanga $1.50 asmeniui 

(Taksai įskaityti) •'

Aido choro žinios
Jau turėjome dvi Aido 

choro pamokas. Aidiečiai 
atrodo gerai pailsėję ir la
bai draugiškai nusiteikę. 
Mokytoja M. Stensler parin
ko naujų choro repertuarui 
dainų, kurias jau reikia mo
kytis, kad prisirengus prie 
“Laisvės” koncerto. O kad 
būtų gera šio sezono pra
džia, choro pirmininkas J. 
Lazauskas pavaišino aidie-

Choro sekretorius Jonas 
Juška padėkojo choristams 
ir mokytojai už padainavi- 
mą jo žmonos Magdalenos 
laidotuvėse ir paaukojo 
$50, kad a i d i e č i a i kada 
nors gerai pasivaišintų. Dė
kojame draugui Juškai už 
dovaną ir džiaugiamės, kad 
jis, sustiprėjęs, jaučia sa
vo pareiga lankytis į choro 
pamokas.

Mokytoja Mildred buvo 
nuvykusi į Kanadą, kur 
Windsor miestelyje koncer
tavo Virgilijus Noreika. Pa
sidalydama savo įspūdžiais 
su aidiečiais, ji papasakojo, 
kaip puiku, kaip malonu bu-

PARDAVIMAI
Parduodame 8 šeimynų namą. 

Gerame stovyje. Arti transportaci- 
jų. Pardavimo priežastis -— ^mirtis 
šeimoje. Įeigos per metus $5,000, iš
eigų $1,500. Ridgewoode apylinkėje. 
Dėl daugiau informacijų prašome 
kreiptis pas LK. MI 1-6887.

(69-72)

LIŪDNA SUKAKTIS 
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

Vale Guriene
Devyneri metai kai mirė mano mylima žmona Valė. 

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

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

Aidietė Lilija Kavaliaus
kaitė išskrido Kanados or
laivių linija į Montrealį, i 
Expo-67, kur praėjusį sa
vaitgalį koncertavo Kauno 
Politechnikos Instituto me
no ansamblis, susidedantis 
iš 65 studentų. Be abejo, ji 
turėjo progos juos pamatyti 
ir išgirsti.

Lilija dirba “Laisvės” ad
ministracijoje kaip knygve- 
dė ir dabar, savo atostogų 
metu, pakėlė sparnus Kana
dos link. Linkime Tau, Li
lija, linksmai praleisti ato
stogas ir, laimingai sugrį
žus, papasakoti mums savo 
įspūdžius.

L. Jonikas bus Ventams 
pagerbti bankete

Praėjusį ketvirt a d i e n į 
“Vilnies” redaktorius Levu
kas Jonikas telefonu pra
nešė, kad jis šiuo metu sve
čiuojasi pas savo sūnų ir jo 
šiemą Niujorko valstijoje. 
Klausiau, kaip gi mes pasi- 
pasišnekėti ? Redaktor i u s 
atsakė: i

—Nebijokite! šeštadienį 
aš atvyksiu į Ventams pa
gerbti banketą, kuris įvyks 
“Laisvės” salėje. Ten tu
rėsime progos pasikalbėti 
apie visokius reikalėlius.

Lauksime, Lėvuk!
Ns

Spalio 29 d. LDS 3 Aps> 
skrities konferencija, Lieį^ 

bo salėje, 17 Ann Street, 
’rison, N. J.

klu 
Ha

Lapkričio 12 d.
Laisvės” koncertas, New 
donai Hali, 2 61 Driggs 

Avo., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 2 vai. popiet. Įžanga 
$1.50 asmeniui.

Lapkričio 19 d.

Na

Visų Tautų koncertas 
New Yorke. Lietuviai pra
šomi būti veikliais dalyviais.

“LAISVES” 
DIREKTORIAI

Esate prašomi nepamirš 
ti, 
rugsėjo 25-ą, turime susi
rinkt į reguliarų savo po
sėdi.

kad ateinantį pirmadiefl|įf,

Sekretorius

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rug

sėjo 25-©s vakarą “Laisvės” 
salėje. Turime daug susi
kaupusių reikalų svarstyti. 
Prašome visus kuopos na- 
rii s dalyvauti.

s to 
ga 
su

Union, N. J., vagys per 
gą įsigavo j thermostatų 
myklą ir išvogė toną ten 
srauto sidabro.

£

Didelis Pasirinkimas Knygų, Plokštelių, 
Žurnalų, Laikraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėli
Janonis — Pūslėtoms rankoms

a.usia gautos, dalis sąrašo: 
.236 p., 1966. — Kaina 85c

Martinaitis M. — Debesų lieptais. 80 p., 1966. — Kaina 50c 
— Naktiniai drugiai. Monologas. 1966. Kaina $1.25 
Keleivė. 198 p.,

Mieželaitis E.
Posmys Z. —
Dostojevsky F. — Nusikaltimas

1966. — — — Kaina $1.00 
ir bausmė. 2 tomai. Kaina $2.50

PLOKŠTELES, Lietuvių kalboj (lietuviai rašytojai, artistai irkom- 
Turime labai didelį pasirin-

i Siaus 10 veiksmų veikalas.

Caina — — — —

pozitoriai). Monaural ir stereo.
kimą. čia tai tik dalis sąrašo. 

Kraujas ir pelenai — J. Marcinkevi
Muzika J. Indra. (Liet, dramos teatras), .
3 plokštelė (setas) 10 colių. Kaina — — — — — $Sr25. 

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštus—lietuvių kalboj, 10 colių. $2.7^ 
Lietuviška Muzika. M. K- Čiurlionic

Tarybų Lietuvos valst. Kvartų
Lietuviškos liaudies dainos. Liet. Radio ir kaimo choras, 

vadovaujamas J. Gaižausko.
Liet, plokštelės vilkams. 8 dainelės v;
Liet. Įvairumo Orkestrą. Plokštelė
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokštelė 10 colių.
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų

, Kvartetas C. Minor, 
tas 10 colių — — 2.75

2.7510 colių —
nikams. V. Vaumilas, 7 col. 1.25
7 colių — 1.25

2.75 
knygų ir plokštelių katalogo.

Mes dabar priimame prenumeratas dėl lietuviškų 
žurnalų ir laikraščių už 

dėl mūsų period!
Užsisakykite per laiškus arb4 ateikite ir pasirinkite.

Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvi 

o šeštadienį nuo 9 v. ryt

1968 metus. Rašykite 
ūo katalogo.

Antrad., pirmad. iki penktad., 
rtad. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v., 
o iki 5 vai. vakaro.

Four Continent Book Corporation k *
156 Fifth Ave., N. Y. C., 10010. Tel. CHelsea 2-4500




