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METAI 52-ji

' KRISLAI
Robert Frost.
St. Kairys “viloje.”
Kovo 15 d. Washingtone.
Vasario 12 d. N. Y. sostinėje.

— Rašo R. Mizara —

Š. m. sausio 29 d. Bostone 
mirė amerikinis poetas — Ro
bert Frost, sulaukęs 88 m«tų 
amžiaus.

Jo pirmoji knyga išėjo 1913 
metais, ir nuo to laiko Robert 
F rost nuolat rašė, kūrė iki pat 
mirties. Vėliausia jo eilėraš
čių knyga išėjo apie 90,000 
egzempliorių tiražu. Tai ne
paprastas dalykas Amerikoje.

Gyvend amas saulėlydyje, 
poetas Frost užsimanė pama
tyti naują, socialistini pasauli 
—1962 metais nuvyko jis j Ta
rybų Sąjungą viešnagėn. Ten 
svetingai poetas buvo priim
tas, ir jis užkvietė jaunus ta
rybinius poetus atvykti į JAV. 
Deja, mirtis neleido jam čia 
susitikti su tais, kuriuos kvie
tė.

R. Frost buvo taikos šali- 
niufkas, humanistas. Jis stovė
ję už tai, kad tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos būtų geri 
santykiai.

Apie mirusį poetą teks vė
liau parašyti plačiau.

Čikagos menševikų laikraš
čio bendradarbis J. Valaitis 
andai aplankė lietuvių socįal- 
demokr^tų vadą St. Kairį, 
esantį paliegėlių prieglaudos 
namuose Long Islande, ne per
toli nuo Niujorko miesto. Kai-
rys, mat, serga, neteko vie
nos kojos. Prieglaudos na
mus p. Valaitis vadina “vila” 
—koks išpūstas atradimas!

Ką gi St. Kairys “viloje” 
. gyvendamas dirba?

J. Valaitis atsako: jis rašo 
“įdomią studiją’’ apie Mongo
lijos Čingis Chaną, kariavusį 
13-ajame amžiuje. . .

Kodėl p. socialdemokratų 
lyderis užsimanė “studijuoti” 
Čingis Chaną?

Todėl, esą, kad “šis mon
goliškai aziatiškas vadas sa
vo charakteriu ir žygiais pa
našus į Leniną, kad Leninas ir 
krauju mongolams giminin- 
gąs, o ir veide yra panašumo 
į mongolą...” (“N.,” 1962 m. 
ėjusio 26 d.)

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, kad St. Kairys 

serga pavojinga liga. Gal būt 
Jis bus ja užkrėtęs ir N— 
jienų bendradarbį.

Nau-

» Šiuo metu JAV Kongrese j pasekmių, 
yra keturi sumanymai (biliai), i 
nukreipti prieš unijinį darbi
ninkų judėjimą. Juos įteikė 
t. v. ultra-dešinieji kongres- 
manai bei senatoriai. Spėjama, 
kad bus ir daugiau tokių su
manymų, nes Fabrikantų są
junga nejuokais p a s i m o j o 
kirsti smūgį darbo unijoms.

Aišku, prieš tuos bilius, 
prieš tuos sumanymus, kad jie 
netaptų įstatymais, reikia ko
voti, o kovoti pirmiausia pri
valo pačios darbo unijos.

šių metų kovo 15 d. "Wash, 
ingtone įvyks didžiulė darbi
ninkų demonstracija pasisaky
mui prieš tuos sumanymus.

Tymsterių unijos vadas 
James R. Hoffa pareiškė, kad 
jis asmeniškai vadovaus tūks
tančiams darbininkų, minėtą 
(įįeną vykstančių į šalies sos- 
£nę.
T Ultra-dešiniųjų kopgresma- 
nų pasiūlytus bilius Hoffa va
dina atmatomis, o pačius su
manytojus—bomais.

tai darbininkų vadovas, — s a-

Iš “Laisvės” dalininkų
metinio suvažiavimo

Sekmadienį, vasario 3 d., 
Rusų centre, 61 Rivington 
St., New Yorke, įvyko 
“Laisvės” dalininkų metinis 
suvažiavimas. Oras buvo 
gražus, bet šaltas..

Šėrininkų dalyvavo apie 
šimtą. Pirmininku buvo iš
rinktas P. Beeis, pagalbi- 

i ninku — J. Kunca. Išrin
kus kitas komisijas eita 
prie raportų.

Pranas Buknys išdavė 
gaspadoriaus raportą, o L. 
K a v a 1 i auskaitė perskaitė 
finansinį raportą Lietuvių 
Kooperatyvės SpaudosB en- 
drovės ir “Laisvės.” Rapor
tai priimti ir padaryta per
trauka pietums.

Po pietų Rojus Mizara, 
vyriausias redaktorius., iš
davė platų raportą už “Lais
vės” redakciją. (Manau, kad 
raportas tilps “Laisvėje.”) 
Po to buvo iššaukta “Lais
vės” vajininkai pakalbėti 
apie jų patyrimus. Jie iš
reiškė *daug svarbių minčių 
bendrai laikraščio reikalais. 
R. Mizara padarė minčių 
sąvadą. L. Kavaliauskaitė 
perskaitė sveikinimus suva-

NAUJA TSRS ŽEMĖS 
ŪKIO MAŠINA

Maskva. —Tarybiniai in- 
. v ,----- - A _ J naujos
rašo, | rūšies žemes ūkio mašiną.

“KRASNAJA Zvezda” 
APIE JAV BAZES

Maskva. Tarybų Sąjun- | 
gos gynybos jėgų organas ■ žinieriai pagamino 
“Krasnaja Zvezda” : 
kad Portugalijos fašistinė. Tą pačią mašiną galima 
vyriausybė spiria Jungti-j vartoti arimui, akėjimui, 
nes Valstijas palaikyti Por- šieno ir javų piovimui ir 
tugalijos kolonijų politiką. ■ vežimų vilkiniui. 
Priešingai, portugalai ren-! ------------------
giasi iškraustyti JAV iš 
Azorų salų karo bazių, jūrų pakraščiais privertė 
Laikraštis rašo, kad JAV:tris pėdas sniego. Sniego 
nusileidžia Portugalijai. audrose žuvo 81 žmogus.

Tokio. — Prie japoniškų

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Japonijos Ko-Hongkongas.

dienraštis “Peking Daily” munistų ir Socialistų parti- 
rašo, kad turi baigtis komu- jos išleido pareiškimą, kad 

Inistų tarpe, užmetinėjimai, jos organizuos, masinius 
•pirm jie prives prie blogų protestus, jeigu Jungtinių 

Valstijų atominiai submari- 
nai atplauks į Japonijos 
uostus.kė Hoffa,—stoju už trumpes

nę darbo valandų savaitę atei
čiai. Bet šiandien vyriausias 
klausimas prieš mus — anti- 
darbininkiški biliai, kurių tiks
las sunaikinti (Organizuotą dar
bininkų judėjimą. Tai yra vie
nas Fabrikantų sąjungos sie
kimų . . .

Prieš kiek laiko įžymioji 
darbininkų judėjimo vadovė 
Elizabeth Gurley Flynn sakė, 
kad šiemet Amerikoje bus di
delių darbininkų kovų su iš
naudotojų klase.

Fabrikantai daro ofensyvą, 
o darbininkai, jei nori išlaikyti 
savo organizacijas, privalo iš 
defensyvo išvystyti savo ofen
syvą.

Vasario 12 d. Niujorko vals
tijos sostinėje, Albany mieste, 
šaukiama šios valstijos darbi- 

j ninku d e m o n s t racija tam, 
kad seimelis pasisakytų už ne 
mažiau kaip $1.50 valandai 
atlyginimo už darbą.

Kaip matome, darbininkai 
nemiega; pats gyvenimas ver
čia juosr budėti.

■ žiavimui. Su sveikinimais 
. įplaukė virš $1,600 aukų.

Šį kartą suvažiavime tu- 
j rėjome gerą atstovybę ne 
: tik iš artimų ‘ miestų, kaip 
i tai Elizabeth, Great Neck, 
! Bayonne ,bet ir iš daug to
limesnių kolonijų.

Iš Philadelphijos buvo: 
. J. Šmitienė, Ė. Mulokaitė, 
P. Puodis,- J. Stasiukaitis ir 

i Phillips, taipgi iš jos apy- 
' linkės J. ir E. Bekampiai, 
! kurie vasarą gyvena Ava- 
i lon, N. J., savoje nuosavy- 
i beje.

Iš Bostono apylinkės bu- 
| vo J. Petruškevičius (Pet- 
i rus) su savo žmona; iš 
! W o r c e s t e r i o — M. Su- 
1 kackienė ir J. Jaskevičius,
■ Bridgeport© — A. Švėgžda, 
New Haveno— J. Kunca ir 
J. Patkus, Stamfordo — J. 
ir E. Juškevičiai, Eddysto- 
no—A. Lipčius, Chesterio—

! P. Šlajus. Gal radosi ir 
daugiau šėrininkų iš toliau, 
kurių asmeniškai nepaži
nau, tai atsiprašau.

Po “L” suvažiavimo įvyko 
metinis baTiketas, apie kurį 
rasite 6-tame puslapyje.

Reporteris

New Delhi. — Atvyko 10 
Jungtinių Valstijų karinin
kų, priešakyje su generolu 
James L. Tiptonu. Jie va
dovaus Indijos karo orlai
vy nui.

Washingtonas. — 1962 
metais 1,860,000 darbinin
kų neteko darbo iš priežas
ties įvedimo naujų patobu
lintų mašinų.

Kabinda, Angola. — Sau
sio 20 d. sukilę angoliečiai 
nušovė 19 portugalų karei
vių. K

Sofija. — Bulgarija gavo 
iš JAV 700 mokslinių kny- 
gu-

Kansas City, Mo. —Susi
daužė keleivinis lėktuvas ir 
žuvo 8 žmonės.

Lietuvoje rado 
puodą pinigų

Rokiškis. — Rokiškio ra
jono “Tarybų Lietuvos” kol
ūkio kolūkietės M. Černie
nės sodybiniame sklype bu
vo išartas molinis puodas, 
iš kurio pasipylė pinigai. 
M. Černienė surinko 4,700 
monetų. Tai — daugiausia 
septynioliktojo amžiaus 
pirmosios pusės lietuviški, 
lenkiški, švediški, prūsiški 
ir rusiški pinigai. Juos M. 
Černienė įteikė Rokiškio 
kraštotyros muziejui.

Įvyks Afro-Azijos valstybių 
Trečioji konferencija

Maskva. — Tanganikoje 
yra šaukiama Trečioji Af- 
ro-Azijos valstybių konfe
rencija. Iš Maskvos išvyko 
Tarybų Sąjungos, Mongo
lijos, Šiaurės Korėjos ir 
Šiaurės Vietnamo respubli
kos delegacijoj.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas Tarsimas 
Žade pareiškė:’ “Ši konfe
rencija įvyksta • momentu, 
kada1 žmonija’ ‘deda pastan
gas pragiedrinimui įtemp
tos pasaulinės padėties ir

Europoje siaučia baisios 
sniego audros ir šalčiai

' Londonas. — Vakarinės 
ir centrinės Europos žmo
nės kenčia nuo baisių šalčio 
ir sniego pūgų audrų. Jau 
žuvo virš 1,300 žmonių. An
glijoje sniego pusnys labai 
sutrukdė komunikaciją.

Italijoje apie 60 kaimų 
visai neteko susisiekimo. 
Teramo apylinkėje siaučia 
alkanų vilkų gaujos, jie 
puola galvijus ir veržiasi j 
namus.

Net Afrikoje, Linosa sri-

i Lietuvoje lavinasi 
15,000 traktorininkų

Vilnius. — Kryžkalnyje 
buvo paskelbta, kad prasi
deda traktorininkų kursai, 
vietoj numatytų trisdešim
ties jaunuolių atvyko še
šiasdešimt.

Tauragės rajono kolū
kiuose ir taryb i n i u o s e 
ūkiuose ruošiama 320 me
chanizatorių. Traktorinin
kus apmoko rajono inžinie
riai, žemes ūkio specialis
tai.

Tokiuose traktorinin k ų 
kursuose visoje Lietuvoje 
mokosi didelis kaimo jauni
mo būrys — apie 5,000. 
Jie išmoks gerai valdyti 
traktorius.

Washingtonas. — Virš 
Atlanto vandenyno dingo 
karo laivyno lėktuvas su 
14 žmonių, o New Mexico 
susidaužė didelis bombone
šis “B-52” ir žuvo trys ka
rininkai.

| Automobiliai užmušė 
41,000 žmonių

Chicago. — 11962 metais 
Jungtinėse Valstijose auto
mobilių nelaimėse buvo 
daugiau užmušta žmonių, 
kaip bent kuriais kitais me
tais. Žuvo virš 41,000 žmo
nių, o keli šimtai tūkstan- 
čių buvo sužeistų..

Didmiesčiuose žuvo po 
sekamą skaičių žmonių: 
Chicagoje — 245, Detroite 
—174, Los Angeles — 395, 
Philadelphijoje — 194 ir 
ir New Yorke — 626.

pašalinimui niuklinio karo 
pavojaus. Dabar tas yra 
svarbiausia visų tautų už
duotis.

Tarybų Sąjungos delega
cija darys viską, ką tik ga
lės, kad sutvirtintų Afrikos 
ir Azijos tautų vienybę, pa
šalintu visus nesusiprati
mus, kad galutinai likvi
duotų imperialistų kolonia
lizmą —r .tą pabaisą, kuri 
vis dar siurbia milijonų 
žmonių kraują.” 

tyje, apie 100 -mylių nuo Vi
duržemio jūros, kur nieka
dos nebūdavo žiemos, o da
bar privertė sniego.

Ispanijoje siautė didelės 
sniego audros, o paskui lie
tus, tai apladėjo^ Daug 
žmonių žuvo.

Austri j o j e, Kari n t i j o s 
provincijoje, užšalo virš 
15,000 briedžių. Vyriausybė 
rūpinasi laukinių gyvūnu 
gelbėjimu. Siaučia šalčiai 
ir sniego audros abiejose 
Vokieti jose.

Auga Jungtinių 
Valstijų skolos

Washingtonas. — Pasi
baigus Antrajam pasauli
niam karui JAV skolos bu
vo $260,600 milijonų dole
rių, o pabaigoje 1962 metų 
jau apie 40 bilijonų dolerių 
daugiau. Numatoma, kad 
šiemet jos bus jau $316,- 
000,000,000 (trys šimtai še
šiolika bilijonų dolerių).

Su kiekvieneriais metais 
jos didėja, nes apsiginkla
vimui vis daugiau skiriama 
pinigų. Prie skolų didėjimo 
stumia ir už jas nuošimčiai, 
nes už 300 bilijonų dolerių 
skolų susidaro virš 10 bili
jonų dolerių nuošimčių.

Washington ts. — JAV 
gynybos sekretorius Rober
tas McNamara vėl grasino 
atominėmis bombomis Ta
rybų Sąjungai. Jis tvirtina, 
kad “komunistais negali
ma pasitikėti”.

Pasitarimai atominių ginklų 
reikalais ir žmonių viltys

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir Ta
rybų Sąjungos atsinaujino 
pasitarimai uždraudi m u i 
atominių ginklų. Jau daug 
metų šimtai JAV moksli
ninkų reikalauja uždrausti 
atominius ginklus, jau daug 
metų viso pasaulio žmonės 
su viltimi seka atominių 
ginklų reikalais pasitari
mus.

Pirm šių pasitarimų Ta
rybų Sąjunga padarė dide
lių nusileidimų. Iš Maskvos 
tik parskrido Jungtinių 
Valstijų ambasadorius ir 
parvežė prezidentui Kene
džiui Chruščiovo laišką. 
Manoma, kad laiškas liečia 
pasitarimą atominių ginklų 
reikalais.

Bet susitarimo viltį už
temdo susitarimo priešai. 
Vieni sako: “JAV laimėjo 
Kubos klausimu, tai turi 
versti TSRS daryti dau
giau nusileidimų”, o kai 
kurie laivyno ir armijos 
militaristai sako: Ateis lai
kas, kuomet JAV atvirai 
pasisakys prieš bent kokį 
susitarimą atominių ginklų 
reikalais.. . ;

ANGLIJA JAU VARŽO 
“VAISTŲ” PARDAVIMĄ
Londonas. —Anglijos vy

riausybė išleis $14,000,000 
kontroliavimui patentuotų 
“vaistų”. Dr. D. Wheeler 
pareiškė, kad daug kompa
nijų gamina patentuotus 
“vaistus”, garsina juos kaip 
tinkamus nuo daugelio ligų, 
kuomet tie “vaistai” neturi 
teigiamos naudos.

Vėliausios žarnos
Tokio. — Japonijos svei

katos ministras pranešė, 
kad gaus iš Tarybų Sąjun
gos 10,000,000 vakcinos vie
netų įskiepi j imui vaikų nuo 
paralyžiaus. Bus įskiepyta 
8,500,000 vaikų, amžiuje 
nuo trijų mėnesių iki 13 
metų.

Washingtonas. — F. Kep
pel, apšvietos komisijonie- 
rius, sako, kad JAV Kon
gresas turėtų daugiau pi
nigų skirti mokslo reika
lams.

Washingtonas. — JAV 
viceprezidentas L. Johnson 
pasakoja, būk 1962 m. erd
vių užkariavime Jungtinės 
Valstijos daugiau pasiekė, 
kaip TSRS.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
JAV kapitoną. Trang sek
cijoje nukrito ar buvo nu
šautas JAV malūnsparnis 
“CH-21”.

Damaskas. —Sirijos res
publika turi sunkumų.. Iz
raelis ir Jordanija nedrau
giškai nusistatė prieš Siri
ją, o Turkija dar pikčiau 
elgiasi.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Tarybų Sąjungos atstovai 
pertraukė pasitarimus ato
minių ginklų reikalais. Pa
sitarimai atsinaujins vasa
rio 12 d., Ženevoje.

Washingtonas. — J. F. 
Slomski, General Electric 
Co. viršininkas, raportavo 
JAV erdvių užkariavimo 
viršininkams, kad jo atsto
vaujama kompanija statys 
erdvių “submariną”. Tas 
erdviu laivas bus 70 pėdų 
ilgio ir 20 pėdų skersminiai.

Washingtonas. —JAV er
dvių užkariavimo viršinin
kai sako, kad reikia paga
minti aukšto skrajoiimo ba
lionų, kurie “moksliniais 
sumetimais” 100,000 pėdų 
aukštyje skrajotų ir virš 
Tarybų Sąjungos.

Washingtonas. — Sena
torius J. William Fulbright 
I reikalauja sulaikyti pagal
bą Francūzijai, jeigu jos 
prėžidentas DeGaulle • ne
priims JAV politikos.

TSRS IR JAPONIJOS 
PASITARIMAI

Tokio. — Maskvoje eina 
pasitarimai tarp Japonijos 
delegacijos ir TSRS vyriau
sybės prekybos reikalais. 
Japonų laikraščiai daug ra
šo apie tuos pasitarimus ir 
pataria plėsti prekybą su 
Tarybų Sąjunga. Numato
ma, kad greitai bus pasira
šyta sutartis.

Novosimbirskas, TSRS.— 
Sausio 22 dieną jau paleis
tas darban černorečijos di
džiausias cemento gamini
mo fabrikas. Fabrikas pa
statytas per pusantrų me
tų, tai yra, per pusę supla
nuoto laiko. Jo metinė pro
dukcija bus 450,000 tonų.

Bennington, Vt. — Sau\ 
šio 31 d. čionai šeimos plote 
buvo palaidotas poetas Ro
bertas Frostas. Laidotuvės 
buvo privatinė.

Quito, Ekvadoras.— Nuo 
lietaus sugriuvo 60-ties me
tų senumo mokykla, kurio
je žuvo virš šimto mergai- 
v • cių.

Washingtonas. — Padidi
nus JAV militarinių jėgų 
skaičių bus reikalinga 3,000 
slaugių.

Albany. — New Yorkb 
valstijos gubernatorius rei
kalauja, kad prezidentą^ 
Kenedis “pasakytų visą tie
są apie Kubą”.

Paryžius. —- Sustreika
vo 4,200 darbininkų prieš 
“Caravelle” sprūsminių lėk
tuvų gaminimo kompaniją.
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Imperialisty niautynes
PO PENKIOLIKOS MĖNESIŲ aštrių ginčų, 

Prancūzija pagaliau galutinai pasakė, kad Britanijos į 
European Economic Community (Europos Ekonominę 
Bendruomenę) nebepriims.

Vadinama Ekonominė Bendruomenė (EEC) buvo 
sudaryta prieš daugiau kaip dvejus metus. Jon įeina 
Francūzija, Italija, Belgija, Hollandija, Luksemburgas 
ir Vakari; Vokietija.

Steigiant šią organizaciją buvo sudaryti ir priimti 
statutai, pagal kuriuos nauji nariai tegali būti priimti 
tik visom šešiom valstybėm susitarus.

Prieš 15 mėnesių Didžioji Britanija įteikė savo na
rystės aplikaciją. Penkios valstybės balsavo už jos įsi
leidimą, o šeštoji—Francūzija pasisakė prieš.

Kadangi į šį biznį įsikišo ir JAV prezidentas Kene
dis, prašydamas-maldaudamas įsileisti Britaniją, tai 
Francūzijos pasisakymas prieš Britanijos įsileidimą, 
kartu kirto smūgį ir JAV valdžiai.

Dėl įvedimo Britanijos į EEC pačioje Anglijoje ki
lo aštrūs debatai. Darbiečiai priešinosi, o konservatoriai 
su Macmillanu priešakyje agitavo už. Dabar, kai Fran
cūzija uždavė tokį smūgį, tai, šiuos žodžius rašant, 
nieks tikrai nežino, kaip bus. Kai kurie galvoja, kad dėl 
to gali būti priversta pasitraukti Macmillano valdžia, 
gali paskubinti parlamento rinkimus, kuriuos tikisi lai
mėti darbiečiai. Visko tenka laukti.

Vadinasi, imperialistai su imperialistais susiėdė la
bai aštriai.

— o —
DE GAULLE NE JUOKAIS ryžtasi būti dideliu. Jis 

mano, kad Britanijos nebegalima priimti į EEC vyriau
siai dėl to, kad ji yra “paklusnus tarnas” JAV, kad ji 
nesanti “europinė valstybė”, ir tt.

De Gaulle yra nusistatęs ir prieš Washingtoną; at
sisako jo klausyti,, Į)e Gaulle ryžtąsį pats apginkluoti- 
Francūziją atominiais ginklais, padarant ją tvirtą, ga
lingą, kad nereikėtų nusilenkti Amerikai.

J. GRIGIskIS

ĮVAIRIAIS klausimais
lietuvė sulaukė 

112 mėty amžiaus
Kai Vilkijoje pasiteira

vau, kuris žmogus pats se
niausias šiose apylinkėse, 
man nurodė:

— Šnektelk su Marijona 
Skaisgiriene...

Apsilankiau pas ją. Gana 
judri, pasiėmusi kastuvą, ji 
sukiojosi darže, kasė bulves, 
morkas. Iš karto mane nu
stebino senelės pasakoji
mai apie praeitį. Ji atsimi
nė tokius dalykus, kurie se
niai nukeliavo į užmarštį. *

—Kiek gi jums metų? — 
paklausiau. • .J

—Laikas bėga greitai, ne
suspėju net suskaičiuoti. 
Jeigu jums įdomu, galiu pa
rodyti popierius, — senutė 
pradeda raustis dokumentų 
ryšulėlyje.

Marijona Skaisgirienė gi
musi 1850 metais! Štai ko
dėl Marijonos jaunystės jau 
neatsimena net patys se
niausi žmonės. Susidomė
jau ilgo amžiaus paslaptimi.

—Gal jūs labai taupėte 
jėgas?

Senele nusijuokė.
—Ar darbas gali pakenk

ti sveikatai? Žinote, tur 
būt, liaudies patarlę, kad 
“stovintis vanduo genda.”

—O kaip gyvenate dabar?
— Visko man gana, — 

džiaugiasi moteris. — Tik 
apsidairykite... Kambarys

šiami strateginiai planai, ben
drai gaminami ginklai, keičia
masi karininkų kadrais ir k i-, 
ta.

Sutarties autoriai pareiškia, 
kad visi jos nuostatai, be kari
nių straipsnių, bus taikomi ir 
Vakarų Berlynui.

Pasirašydama šią sutartį, 
Prancūzijos vyriausybė pažen
gė naują žingsnį keliu į naują 
Miuncheną. Kariniai sutarties 
nuostatai, be abejo, dar la
biau atpalaiduos rankas Va
karų Vokietijos militaristams.

Ne veltui pats kancleris A- 
denaueris pasiūlė suteikti su
tarties formą Paryžiaus susi
tarimams. Tai sąmokslas stip
rinti ginklavimosi varžybas 
glaudžioje sąjungoje su Bo
nos valdovais. Stodama į šį 
kelią, Prancūzijos vyriausybė 
parodė, kad jj pamiršo anks
tesnius susitarimus, kuriais bu
vo apribotas Vakarų Vokieti
jos ginklavimasis.

Oficiali propaganda sukėlė , nėms nuolatinę baimę, •iv 1 1 _ • J •

“LIAUDIES BALSO” 
VAJAUS REZULTATAI

Kanadiškio “Liaudies bal
so” administratorius K. Ki- 
likevičius skelbia (“L. B./' 
š. m. sausio 25 d.) tik ką 
pasibaigusio to laikraščio 
vajaus rezuįtatus. Jo žo
džiais:

Liaudies Balso didžioji me
tinė darbymetė, vajus, pasi
baigė. Jo pasekmėmis džiau
giasi ir didžiuojasi visi Liau
dies Balso draugai ir draugės, 
o ypatingai vajininkai ir visi 
tie, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo ir rėmė vajaus pra- 
vedimą. Tą džiaugsmą ir ryž
tą puikiai pavaizdavo vienas 
iš pirmaujančių torontiečių 
vajininkų Petras Samoška, ku
ris priduodamas galutinus va
jaus rezultatus juos apvaini
kavo paaukodamas $50.00. 
Pasak jo: “Lai bus kepurė ant 
vajaus kvotos ir užbaigimas 
mano užplanuotų 1,000 va
jaus punktų.”

Tarprajoninėse lenktyn ė s e 
Antras Rajonas antrus metus 
iš eilės laimėjo čampionatą ir 
savo pergalę rekorduoja ant 
Liaudies Balso Trofėjos.

Rajonai savo kvotas išpildė 
sekančiai:

Pirmas rajonas į savo kvotą 
15 naujų prenumeratų ir $800 
aukų, gavo 11 naujų prenu
meratų ir $953.00 aukų. Pre
numeratų kvotą išpildė 73%, 
aukų 117%; bendrą 90%.

į Antras rajonas į savo kvotą 
25 nnaujų prenumeratų ir 
$1,700 aukų, gavo 42 naujas 
prenumeratas ir $2,202.85 au
kų. Prenumeratų kvotą išpil
dė 168%, aukų — 129%; ben
drą — 148%.

Trečias rajonas į savo kvo
tą 5 naujų prenumeratų ir 
$350 aukų, gavo 4 naujas pre
numeratas ir $362.00 aukų. 
Prenumeratų kvotą (išpildė 
80%, aukų — 103%; bendrą 
—91%.

Ketvirtas ra j opas, į savo' 
kvotą 5 naujų pręnumerdtų ir 
$175 aukų,- gavo' 4>ridnujas

kų.' Prenumeratų; kvotą išpildė 
80%, ąukų — 96%.; bendrą—r 
88%. ''1 ' ,'T

Jungtinėse Valstijose L. B. 
draugai savo užcUvinį prenu
meratomis visai arti išpildė, o 
aukomis daugiau, negu dubel- 
tavai. Ten gauta J 9 naujų pre
numeratų ir $1,119.82 aukų.

triukšmą, stengdamasi ati
traukti prancūzų dėmėsi nuo
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Visa tai erzina Kenedį, erzina Amerikos kapitalis- prenumeratas, ir/ $168.5,0 >au-
tus, kurie norėtų parduoti Francūzijai ginklus, padary
ti biznio.

Jęį JAV nępąstos kelio Vakarų Vokietijai, tai nesi
stebėsime, kai Vakarų Vokietijos pramonė gamins ato
minius ginklus, bet jie bus pavadinti francūziškais.

Na, o kaipgi visas šis kermošius atsilieps į NATO? 
Kai kurie mano, kad ir ši imperialistų sąjunga turės pa
irti, pakrikti. Yra komentatorių, galvojančių, kad Fran
cūzija dabar pasiryžo išstumti JAV kapitalistų “įtaką” 
iš Europos.

Tegu imperialistai sau ėdasi, tik lai nesukelia nau
jo pasaulinio karo!

Rockefelleris ir taksai
PRAĖJUSĮ RUDENI, kai Nelsonas Rockefelleris 

’kandidatavo antram terminui gubernatoriaus vietai, 
jis skelbė: jei mane išbalsuosite, aš nepakelsiu Niujor
ko'valstijos žmonėms taksų. •

Jis buvo išrinktas. Susirinko Niujorko valstijos sei
melis į sesiją, gubernatorius pasiūlė 1963—1964 metams 
biudžetą—$2,900,000,000; tai $294,000,000 didesnis už 
praėjusių metų biudžetą.

: Kilo klausimas: iš kur gubernatorius Rockefelleris 
ims tuos $294,000,000?

Jis atsakė: apdėsime naujais mokesčiais automobi
lių savininku^—bus $48,000,000, apdėsime naujais mo
kesčiais likerių krautuvių savininkus, saliūnus, kirpyk
las, ir kitas įstaigas, kurios reikalauja valstijinių leidi
mu, na, ir bus pinigų. Ir viso to gubernatorius neskaito 
naujais taksais!
- Prieš šį Rockefellerio sumanymą kalba net ir kai 
kurie jo paties—respublikonų—partijos žmonės, seime
lio deputatai. Ar jie išdrįs prieš tai balsuoti, nežinia.

Vis sunkesnę ir sunkesnę naštą ant žmonių pečių 
iieda politikieriai. Žmonių gyvenimas tebesunkėja ir jis, 
atrodo, vis sunkės, jei žmonės tylės.

Clarence Hathaway
š. M. SAUSIO 23 D. Los Angeles mieste po sunkios 

ligos mirė Clarence Hathaway, žurnalistas ir ilgametis 
kovotojas už taiką, už darbo žmonių reikalus.

Clarence Hathaway gimė ir augo Minnesota valsti
joje. Pirmiau buvo socialistąs, o kai JAV Komunistų 
partija kūrėsi perėjo į komunistinį judėjimą ir jame 
bttvo iki mirties; Mirė suląukęs 69 metų amžiaus.

C. Hathaway mums pažįstamas kaip talentingas 
žurnalistas. Didžiosios krizės metais jis buvo “Daily 
^orkerio” redaktorius. Vėliau vėl dirbo fabrikuose. Be 
žurnalistinio talento, velionis turėjo gerą oratoriaus ta
lentą; buvo geras propagandistas, mokėjo suįdominti 
klausytojus savo kalbomis, padėjo jiems susirasti teisin
gą kelią.

Velionis sirgo nelabąja vėžio liga.

Atominio karo pavojus pa- 
f laiko i nuolatinę baimę 
N'ū6:Jt() Idiko, kai buvo su

rasta a
Ii sunaikihti žmoniją, pa
saulis pergyvena nuolatinę 
baimę. Kas dabar gali už
tikrinti, kad ' termo-bran- 
duolinė jėga nebus paleista 
į visą naikinantį darbą?

Anthony Trew, buvęs vie
no Anglijos karinio laivo 
kapitonas, apdovanotas at- 
sižymėjimo medaliu Antro
jo Pasaulinio karo metu, 
dabar parašė knygą “Two 
Hours to Darkness”, kurio
je jis vaizdžiai nupiešia di
džiulį atominio karo pavo
jų, nuolat grasinantį visam i 1 
pasauliui ir įvarantį žmo-

nine jėga, kuri ga-

Kuomet branduolinių ra
šio Prancūzijai ir visam pa- ketų ir kitų atominių gink- 
sauliui pavojingo sąmokslo cs- Ju kontrolė pereina vis į di- — l iti //•j4'

ls" I dėsnį žmonių skaičių, kuo- 
"" met jų atsakomybe naudo- 

VO.&. idbiau vioi ovvnvai . j i v , -1 i. v' ’
vojantieji prancūzai supranta, 3asi ,^e 1 tūkstančiai 
kad ši sąjunga su Vakarų Vo- žmonių, tai ar galima uz- 
kietijos militaristais naudinga tikrinti, kad nei vienas jų

mės. Sutartis paskelbta “i 
torine”, sutaikinančia dvi tau
tas. Tačiau visi sveikai gal
voj

tik buvusiems Hitlerio genero
lams, svajoj autiems apie re
vanšą. Prancūzų ir vokiečių 
tautos gali tikrai susitaikyti 
tik taikiai, sureguliavus Vokie
tijos problemą, likvidavus 
įtempimą Europoje.

NAUJI
TRAKTORININKAI

Žęmės ūkiui pakelti 
kalingos mašinos, Teikalingi 
ir žmonės, kurie mašinas 
valdo. Todėl Lietuvos jau- 
nimas mokosi .būti traktoTb^'sąj^oKTr kas" gi“^ 
rinkikais, genais mašinų; atetinka? Nagi užside-

- _ ’ „ .; _. ga atominio karo liepsna,
Tėvynes bąląe! Jpraeju-, j^urį ga]į apimti į kelias mi- 
metu num. 10.0) skaito- nuįes vįs^ pasaulį* ir1 į porą 

valandų '. pasaulis paskęstu

re i-

tiems darbininkams nepa
kenktų. Nusiginklavimas 
žymiai pakeltų ekonominį 
žmonių gyvenimą.

Kam tarnauja Sen. Dodd?
Kolumnistas Drew Pear

son rašo dienraštyje “Wa
shington Post” apie sena
toriaus Tom Dodd tarnybą.

Prieš keletą metų senato
rius Dodd buvo užregis
truotas kaip Guatemalos 
valdžios 'agentas ir tada už 
pasidarbavimą reakcinei 
valdžiai jis gaudavo po 
$50,000 į metus.

Dabar jis nėra užsiregist
ravęs agentauti Katangos 
prezidentui Čiombei, bet 
jis ir senate ir lauko pusėje 
visais g?Hmais būdais gina 
Čiombę. vis keletą kartų 
tuo reikalu buvo nuvykęs 
Kongan. Jo viena senate 
pasakyta kalba buvo Ka
tangos sostinės laikraščiuo
se atspausdinta pirma, negu 
tilpo Washingtono spaudoj.

Atrodo, jog senatorius 
Dodd viską daro, kad Ka
tanga pasiliktų atsiskyrusi 
nuo Kongo respublikos.

! nepadarys kokios nors klai
dos, nepąleis darban atomi- _____ .
nes raketos, kuri gali duoti To paties nori Belgija, An- 
signalą Trečiajam Pasauli-1 glija ir Francūzija.
niam karui?

Savo knygoje autorius 
vaizduoja: Protiniai sumi
šęs anglų submarino kapi
tonas, norįs keršyti komu
nistams, turėdamas savo 
submarine Polaris raketų,

, iš Skandinavijos vandenų 
i paleidžia raketą ant/Fary-

Ir kas gi ta-

Keletas senatorių dabar 
teiraujasi, kam senatorius 
Dodd tarnauja-— Jungtinių 

j Valstijų ar svetimų kraštų 
interesams, '1...Gal jam teks erdvus> villuvg Ser»- Gau- 
atsisesti investigacijos ke- nu. senatvės- pensiją.^ Bet 
den?

Kur dievo karalystė

valdytojais. 
y f*.

šių metų num. 100) skaito
me: > e.4 .

Kai iKryžkąįąyję buvo; . .pat 
skelbta,, kad prasideda trąk- 
tprininkij kūrsAi, .Vietoj numa1 
tytų trisdešimties jaunuolių 
atvyko šešiašd'esimt.

Tauragės rajono kolūkiuose 
ir tarybiniuose , ūkiuose ruo
šiama 320 ^echanizatorių. 
Traktorininkus apmoko rajo-

Bendra vajaus kvota išpil- no inžinieriai, žemės ūkio spe- 
dyta: naujų prenumeratų 107 cialistai. ....................

* . _   . 1 ' 1 ’ r\ I r- n 11 .%, aukų — 137%; bendra —- 
122%.

Pasekmingas vajaus prave
damas daugiausia rėmėsi ant 
vajininkų darbštumo ir pasi
aukojimo. Kanados lietuvių 
pažangus judėjimas gali tik
rai pasididžiuoji skaitlingu 
būriu vajininkų ir jų ryžtingu
mu.

Tokiuose traktorininkų kur
suose visoje Lietuvoje mokosi 
didelis kaimo jaunimo būrys 
—■ apie 5,000 žmonių. Jie iš
moks gerai valdyti traktorius.

“NAUAS MIUNCHENAS”
Tokį pavadinimą TASSO 

korė spondentas Paryžiuje 
duoda tiems susitarimams, 
kuriuos Francūzijos sosti
nėje pasirašė Vakarų Vo
kietijos ir Francūzijos va
dovai.

Korespondentas rašo:
Sausio 22 d. Paryžiuje buvo 

pasirašyta Prancūzijos ir Va
karų, Vokietijos “bendradar-

Vertingas radinys
VILNIUS.— Aptiktas di

delės vertės .radinys. Vil
niaus Valstybinio V. Kap
su vardo universiteto moks
linės bibliotekos rankraščių 
skyriuje saugoma knyga 
“Tractatus sacerdotalis...,” 
išleista Strasburge 1503 m. 
Jos paskutiniame lape 
mokslinės bibliotekos dar
buotoja O.. * M-atusevičiūtė,

v 1*1 j ! V i

nu tęs visą pasaulį' ir1 j porą 
.t j 1 L.'-— J _ - ' — G.L. k -1    -L . 1 _ •_ 1* i _. 

tamsoje. 11 J '1!
Baisu ir pamanyti, ka$ su 

žmonija ir civilizacija atsi
tiktų ! Ko ■ branduolinės 
bombos nesunaikintų,z tą 
galėtų baigti įbombų užnuo
dytas oras. Tai žinant, ar
gi galima ramiai sėdėti ir 
iš baimės drebėti? Svar
biausia dabar visiems rei
kalauti, kad visi atominiai 
ginklai būtų sunaikinti ir 
kad griežtai būtų uždraus
tas naujų ginklų gamini
mas.

Taikingas sambūvis veda 
link taikingos 

mikos
Taikingas 1962 

’ir Kubos krizės

ekono-

m. Laoso 
likvidavi

mas šiems 1963 metams su
teikia nemaža vilčių pasiek
ti dar didesnių taikai lai
mėjimų. Degantysis Berly
no klausimas jau pradeda 
ataušti. Branduolinių gink-

bįąviifto sutartis”. Pranęųzijos sytas ne vėliau kaip šešio- 
vardu ją pasirašė prezidentas amžiaus viduryje. Tai- Hn (rAhfl minicrrac! V • V 'gi šis tekstas gali būti anks

tesnis už Mi Mažvydo pa
rengtą ir 4547 m. Karaliau
čiuje išleistą, pirmąją lietu
višką knygą — “Catechis- 
mūso Prasty Szadei,...” pa
darė pradžią lietuvių kalbos 
raštijai ir spaudai. 1

Atrastas tekstas rašytas 
lietuvių rytiečių (dzūkų) 
tarmę. Jame yra vertingų

de Golis, ministras pirminin
kas Pompidu, užsienio reikalų 
.ministras Kuvaš de Miurvillis,' 
Vakarų Vokietijos vardu — 
kancleris Adenąuerįs ir užsie
nio- reikąlų ųunistras šrederis.

Sutartyje numatomuos priemo
nės, kurios padės ateityje a- 
biem šalims derinti savo užsie
nio ir-karipę politiką, stiprin
ti ekonomipį ir kultūrinį ben- 
dradąrbiavirpą. Valdybių va

ldovai, vyriausybių vadovai, 
atitinkami'ministrai* i-r aukštie- . . . > v .
:jir valdininkai ‘ periodiškai su-j Žodžių lietuvių kalbai nag- 
cdirVinaa iŠ* V nn c«ii 14" 11 noi c* Vain 1

Šiuo metu, docentui J. Le
bedys ir J. Palionis tyrinė
ja šį tekstą.. Tekstas ir ty
rinėjimo rezultatai bus pa
skelbti universiteto Mokslo 
darbuose.

Eug. Danilevičius

sitikinės ir konsultųosis, kaip 
sakomą sutąvty.je, kad galėtu 
išspręsti svarbias problemas. 
jPrie šių problemų priklauso 
vidaus santykiai Vakarų Eu
ropos bloke, Rytų ir Vakarų 
Santykiai, NATO ir kitų tarp- 
itautinių organizacijų veikla.
j Sutartyje nustatyti pagrin
dai, kuriais bus bendrai ruo-

2 p.--Laisvė (Liberty)— Ąntrad., vasariq’ri'Feb.j .5,
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užtiko rankai; rašytą lietu
višką tekstą. .Sprendžiant iš. lų bandymai, atrodo, jau su- 
jo kalbos, ortografijos, raš- laikytį įr matosi galimybės 
to pobūdžio, galima tvirtai susitarti, kad bandyipąi bū- 
teigti, jog šis-1 tekstas para-1 tų visai uždrausti. Ginklų 

ir ginkluotų jėgų mažinimo 
klausimas taipgi bus rimtai 
ąptąrtas.

Am e r i k i n ė Moksliniam 
Progresui sąjunga sąvo 
metiniame susirinkime, at
sižvelgiant į dabartinę pa
dėtį, primena vyriausybei 
ir pramonininkams, kad jau 
laikas dabar eiti prie tai
kingos ekonomikos, planin
gai perorganizuojant gink
lus gaminamas įmones į tai
kingas gąmykląs.

Kolutųbij.os universiteto 
profesorius Emile Bęnoįt 
teigia, kad Tarybų Sąjunga 
ir Anglija jau dabar tokį 
perorganizavimą planuoja.

Militariųių reikmenų ga
myboje dabar dirba apie 6 
milijonai amerikiečių, apie 
50 milijonų žmonių visame 
pasaulyje. Pįanįp.ga$ penė
jimas į tąikingą ekęųonuką

apie praeitį ir pagalvoti bi
jau,—senelė nubraukia aša
rą. — Atsimenu, ne vienas 
senas žmogus šunis lodyda^ 

.0 mano 
senatvė rami. Mane dažnai 
aplanko giminės, artimieji." 
Todėl ir horisi gyventi kuo 
ilgiau; : ■

• . < pr. Mikalauskas > 
; > < u f n j t ; , < * . j j r t. t

Pagarsėjęs pamokslinin- vo pakiemiais...
kds Billy Graham gavb nuo 
vieno savo sekėjo sekamą 
klausimą: “Kodėl dievas ne
pasako mums.,1 kuh tikrai 
randasi dangūs ■ 51 . ( }

Crahain spaudoje jam at
sakė: °Jėigu mums* būtų 
nurodyta tikra dangaus vie
ta, tai godūs žmonės pasi
kėsintų dangų užimti; be
dieviškos tautos dėtų visas 
savo pastangas jį užkariau
ti ar dausų vežimais triukš
mą sukelti ir apiplėšti dan
gaus žemčiūgiškus 
jo bangakmenimis 
tas sienas, auksu 
gatves.”

Dangaus agento

: Įdomūs faktai

vartus, 
išpuoš- 
grįstas

Dangaus agento Graha-' 
mo manymu, dievulis dau-* 
giausia bijo komunistų, kad 
jie, sužinoję, kur yra dan
gus, nepasiųstų raudonųjų 
kosmonautų ir kad jie die-( 
vo karalystėje nesukeltų re-į 
voliucijos. Dėlto jis ir sle
piąs dangaus adresą net 
nuo savo ištikimųjų sekėjų.

Bet jeigu jis taip bijo ko-i 
munistų, kaip Graham sa- ' 
ko, tai kurgi jo toji galybė 
pasidėjo? Jeigu visagalis 
dievas kur nors būtų, tai 
jis vieno piršto pajudinimu 
visus savo priešus sunaikin
tų.

Senesni—geresni
San Francisco mieste 

esanti Hastings advokatū
ros mokykla Antrojo Pa
saulinio karo metu, dėl pro
fesorių stokos, pasisamdė 
pensininkus profesorius. 
Pasirodė praktikoje, kad jie 
yra geresni mokytojai.

Todėl nuo 1948 metų mi
nima kolegija samdo profe
sorius tik 65 metų amžiaus 
ar net senesnius. Kolegijos 
vedėjas Snodgrass sako, 
kad senesnio amžiaus pro
fesoriai gali sėkmingiau sa
vo darbą atlikti, nes juos 
nebenervina jų žmonos, jų 
vaikai ir kiti naminiai rei
kalai. Savo atsakomybėje 
jie pasidaro, pastovesni. 
Taipgi jie turi nemažą dau
gelio pietų patyrimo baga-

Aleksis Klerkas, šveicarų ~ 
geležinkelininkas, 
prikaustytas prie patalo 
pensininkas, gavo atviruką, 
kuriame kviečiamas atvyk
ti į futbolo rungtynes gin
ti vietos komandos garbę. 
Jam pristatytas atvirukas 
buvo išsiųstas... 1917 me
tais iš kaimo, kuris yra už 
trijų mylių nuo jo gyvena
mosios vietos. “Iki šiol ge
rai atsimenu, kiek velnių 
gavau iš komandos kapito
no už tai, kad neatvykau”, 

i—pasakė A. Klerkas, per- 
i skaitęs atviruką.

dabar

Japonijoje labai populia-, 
rūs tarybiniai pašto ženkA 
lai, skirti kosmoso įsavini
mui. Japonų filatelis t a i 
ypač domisis ženklu, kuria
me atvaizduoti keturi tary
biniai didvyriai — kosmo
nautai. Šį ženklą praėjusio 
mėnesio pabaigoje išleido 
TSRS ryšių ministerija. 
Tūkstantis tokią ženklų, 
kuriuos šiomis dienomis ga
vo viena didžiausių Tokio 
universalinių parduotuvių 
“Macų j a”, buvo išparduoti 
per valandą laiko. Įsigyti 
juos galėjo tik tie, kurie už
ėmė eilę anksti rytą, dar il
gai prieš atidarant parduo-

BANDO IŠGELBĖTI 
MAŽAS MEŠĘYTES 
Sidney, Australija. — 

Pirmieji baltieji žmonės į 
Australiją atvyko 1688 m. 
Tada čionai buvo milijonai 
“koalą bears” (mažų meš- 
kyčių). Žmonės daugybę jų 
išžudė dėl kailiukų, kitos, 
išnyko nuo pasklidusių, ligų^ 
Tai labai ramūs gyvūnėliai, 
kurių mažai jau beliko, Da
bar valdžia stengiasi išgel
bėti jų veislę. . .



ATVIRAI KALBANT
Kaip su ta Klaipėdos 

bažnyčia ?
Gruodžio mėnesį Ameri

kos korespondentas George 
Weller, painformuotas lie
tuviškų bėglių Romoje, pa
rašė gana išpūstą žinią, ku
ri tilpo Amerikos didlapiuo- 
se, apie skandalingą Klaipė
dos katalikų bažnyčią, kad 
būk tai katalikų bažnyčia 
Lietuvoje perse k i o j a m a. 
Netolimai Klaipėdos gyve
na mano artimas giminaitis 

w (ne komunistas), tad aš ir 
pasiteiravau pas jį,' kaip iš 

? tikrųjų dalykai yra susi
klostę su ta bažnyčia ir tuo 
skandalu. Pradžioje sausio 
mėnesio gavau jo atsakymą 
i- mano klausima. Štai va 
kaip jis savo žodžiais tą vis
ką nušviečia:

“Praeitame laiške jūs pa- 
siįdomavote naujai pastato
mos bažnyčios būkle Klai
pėdoje. Klausiate, ar teisy
bė, apie jos. uždarymą'1? ko, tačiau tas lankymas 
Tai teisybė. Bet šalia to vyksta iš papratimo be są-

venimą, nuotaikas ir kitką. 
Kadangi jis rašė šį laišką 
Kalėdų švenčių metu, tai jis 
va taip ir pradeda. “Iš dau
gelio praleistų Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių, dar stebuklai Snapa- 
vienas praleidau. Apžvelgęs sauu 
praeitį, rodos, viską prisi
menu ir, rodos, taip viskas 
buvo neseniai — nenusibo
do, nors gyvenimo takai bu
vo labai vingiuoti. Dabarti
niame amžiuje mes akivaiz
džiai matome-jaučiame ne
aprėpiamą visose srityse 
pažangą, todėl ir veržte ver
žiasi nujautimo noras dar 
pamatyti, patirti pasaulio 
vaizdą ateityje. Aš. kaip 
prisimenu, dar iš vaikystės 
dienų religinių švenčių pa
pročius imu ir palyginu su 
nūdiena, tai jau gaunasi di
delis skirtumas. Dabar jau 
belieka tik blankus tų šven
čių, papročių prisiminimas. 
Senesnės kartos žmonės 
šventėse bažnyčią dar lan-

Šen ir ten pasidairius Lenkų laivas “Batory” Tvirtas stiklas
Mūsų dvasiškija nesisten

gia nė žingsnio žengti pir
myn šioje atomų skaldymo 
gadynėje, kuomet (Inžine
rijos, technikos m.o^slo su-

me medžiagos savo propa
gandai prieš TS.

reikia pažymėti, kad 
bažnyčia, apie kurią kal
bame, dar nebuvo maldi
ninkams atidaryta — nebu
vo “pašvetinta”; ji buvo tik 
išviršiniai pastatyta. Čia 
reikia pasakyti, pastatas la
bai gražus atrodė.

Kodėl taip įvyko, juk 
jums, turbūt, aišku. Na, ir 
ką gi, jeigu bažnyčios sta
tybos vadovai, pasinaudo
dami valstybės tolerantin- 
gumu, įsileido į materialinį 
piktnaudžiavimą: nuošir

džiai tikinčiųjų suaukotose 
aukose nevedė bent kiek 
rimtesnės apskaitos ir, tuo 
pasinaudodami, turtu švais
tėsi — pasistatydindami sa
voms “giminaitėms - gaspa- 
dinėms” kurortuose puoš
nius gyvenamuosius pasta- 
tus ir kitokias machinacijas 
atliko, ką ir teismas atsklei- 
dėd. Tai kaipgi tokių dar
bų akivaizdoje begalėjo pa
justi tų lėšų aukotojai!

Ir pagaliau valstybinis 
teisingumas, kai valstybė 
palengvintomis sąly g o m i s 
teikė bažnyčiai statybines 
medžiagas. Klaipėdoje gy
veną mano pažįstami man 
pasakojo, kad įvykęs tuo 
masinis žmonių pasipiktini
mas. Ir tikintieji žmonės su
tartinai viešai reiškė, kad 
jei, kaip šventraštyje esą 
pasakyta, jog Kristus pirk- 
lius-verteivas su virvagaliu 
rankoje išvaikęs iš Jeruza
lės bažnvčios laukan, tai, 
.girdi, jei Kristus galėtų at- 
Vykti į Klaipėdą, tai ne tik 
su virvagaliu, bet su kieta 
šermukšnine tiems žmonių 
apgavikams šlaunis būtų 
aplvginęs

Tuoj po nusikaltėlių teis
mo daugelis galvojo, kad 
kas nors turės netikėto 
įvykti. Taip ir buvo: vieną 
ramią naktį, galingas tan
kas privažiavęs, kurio stip
rus trosas su kabliu buvo 
užkabintas už naujos baž
nyčios pastato bokšto ir vie- 

- nu truktelėjimu bokštas nu- 
tūnė ant žemės. Ryte pri
sirinkę nemaža davatkėlių 
ir bandę neleisti šventoriuje 
griuvėsius nuvalyti. Kad 
nebūtu darbo trukdymo, 
kai kurios karingosios da
vatkėles buvo i auto-sunk- 
vežimi susodintos ir plentu 

• pavėžintos keliolika kilo
metru. o iš ten turėjo sa
vo ištekliais grižti atgal į 
namus, arba nrie kasdieni
nio darbo. Dabar apie tai 

^jokio atgarsio nebegirdėti. 
”šis liaudies gražus pasta

tas, veikiausia, bus paskir
tas kultūrinei paskirčiai.”

O čia dar jis pafilosofuo
ja abelnai apie aplinką, gy-

moningos religinės prasmės. 
Jaunimas gi sekmadieniais 
būriais susirenka į miestą 
ir būriuojasi prie bažnyčios 
aikštelėje tikslu vienas su 
kitu pasimatyti, susipažinti, 
vienas kitam pasirodyti. 
Kunigai, atrodo, šiek tiek 
sumodernėja, darosi popu
liaresni, švelnesni. Jau ne- 
begązdina raguotais vel
niais, baisiomis pragaro 
kančiomis. Ir suprantama 
kodėl — niekas tuo nebeti
ki.”

Čia, kaip matote, yra ap- 
sišvietusio eilinio Lietuvos 
žmogaus pasakojimai apie 
įvykių eigą, kaip žmonės tai 
supranta ir kaip jie į tai 
žiūri. < 
tokių pasakojimų gautume, 
tai mes daug geriau supras
tume Lietuvos žmonių padė
tį ir jų puotaikas. s Mes pja 
jaučiame įr žinome, jcąd 
Lietuva pasikeitė, bet ji pa
sikeitė ne tik akivaizdiniai, 
pastatais ir įmonėmis,Jo, įr. 
žmonių nuotaikomis, psicho
loginiai. . .. J." •

Daugelis mūsų turistą nu
važiavę į, Lietuvą ieško se
nosios Lietuvos, kokią jie 
paliko ' iš jos išvažiuodami. 
Toji Lietuva jau sepiai yra’ 
mirusi. Jeigu Amerika per 
pastarųjų 50 mętų *neatpa-; 
žįstamai pasikeitė, tai Lie-, 
tuva, pergyvenusi dtt karu' 
ir dvi revoliucijas, dar dau-l 
giau pasikeitė. Todėl mums 
ir reikia ne tik oficialių 
valdžios žinių, bet ir žinių 
iš tarpusavio žmonių sugy
venimo, jų siekių ’ir vilčių ir 
jų įgyvendinimo pastangų 
eigos.

Astronautai, iškilę 
aukštai erdvėje, tartum 
paukščiai, skraido viešn
ios greičiu aplink Žemės ru- 

, tūlį. Tačiau mūsų suta
nuoti mulkiai vis dar nesi
liauja aklinę žmones.

Skaitau spaudoje, kad ka
talikų papa Jonas XXIII- 
asis neseniai įšventino 
3 “šventuosius,”, prieš 
riuos tikintieji žmonės 
siklaupę melsis, prašys 
kio dvasinio užtarimo, 
guodos -ir tt.

Turiu po ranka išsikirpęs 
papos Jono XXIII-ojo nuo
trauką iš komercinio laik
raščio, kuomet jisai pirmo
jo pasaulinio karo metu, 
li915-ais metais, tarnavo 
Italijos armijoje, medicini
niame korpuse, su seržėn- 
to laipsniu. Kiek vėliau 
buvo paskirtas kariuome
nės kapelionu. Argi tai ne 
ironija? 
kas
šventais, o kiti vėliau juos 
garbina. Kur protas? Kur 
logika?

1576 metais feodalinė Len
kija buvo parsigabenusi iš 
Vengrijos Stefaną Batory 
sau už karalių. Sakoma, 
kad Batory per dešimt me
tų valdė Lenkiją, ir jis “ne
blogas buvo karalius,” tik 
visa bėda buvo, kad jis ne
mokėjo lenkų kalbos.

Kuomet laivas “Batory”; 
grįžta iš Leningrado į Gdy
nia, tai jo laukia meninin
kai, pilnai pasiruošę. Pir
mą sykį savo gyvenime . 
turėjau progą stebėti, kaip' 
vaidintojai ir baleto ąrtistai 
turi vargo iki jie pasiruošia' 
prie suvaid i n i m o veikalo,!

Sviedinys zyimbda m a s 
trenkė į langą... Bet nepasi
girdo nei krintančių šukių 
skambesio, nei sprunkančių 
berniukų tapsėjimo. Vaikai 

’ ramiausiai žaidžia toliau.
Kas tai? Jauno futbolinin- 

,ko sapnas?
Nors mes truputį aplen- .

Šis 
kad

net 
ku- 
at- 
ko-

Armijos karinin- 
adaro vienus žmones

Mūsų šalies žvalgybinin
kai apsimaskuoja visokiais 
profesionalais, studentais, 
biznieriais ir paprastais 
smalsuoliais turistais. Jie 
prisikemša kišenes dolerių 
ir vvksta i Tarybų Sąjun
ga ir į kitas socialistines 
šalis.

Tačiau ne’ visuomet jų

Nuvykęs į miesto didžiulę 
bibliotekų pasiimu knygą, 
pavadintą “Jesus of Naza
reth.” Knygą parašė Ro
bertas Aronas, žydų tauty
bės rašytojas, istorikas, pa
bėgęs į Francūziją nuo 
nuo hitlerinio teroro, 
istorikas išsireiškia,
jis perskaitęs seną ir nau
ją testamentą ir žydų tal- 
mudą, betv niekur nesura
dęs jokių užrašų, kur tas 
dievo sūnus buvo ir ką vei
kė nuo pasikalbėjimo per 3 
dienas su tų laikų mokytais 
vyrais (kunigais) Jeruzalės 
bažnyčioje. Jėzus tuomet 
buvo tik dvylikos metu 
amžiaus. O po to, kol jisai 
dagyveno iki 30 metų am
žiaus ir pradėjo žmones 
mokyti, apie tą mesiją nėra 
jokios žinios. Yra užrašy
ta, kad Kristus savo jau
nystėje nėr kokį laika dirb
davęs dailydės darbus su 
savo tėvu Juozapu. Jo mo
tina Marija buvo ne žvdė, 
bet amaraicė (žvdų pader
mės). Todėl Jėzus buvo 
išmokslintas ir aramaicų 
rašta skaityti, ant molinių 
plytelių parašytą. Rašyto
jas Aronas pastebi: dėl ko 
pasaulio krikščionys dievi
na ta paprastą Juozapo ir 
Marijos sūnų, tai jam ne
suprantama.

Jeigu mes daugiau, žygiams viskas gerai klo
jasi. Jų užmojai dažnai 
tampa nužiūrimi ir demas
kuojami.

Todėl pastaruoju laiku 
žvalgyba pakeitė savo veik
los taktiką ir pasiuntė i T. 
Sąjungą religinį atstovą, 
Jehovos tikybos aukšto ran
go dvasininką, patyrinėti 
tikinčiųjų religinę laisvę, 
ne vien tik TS, bet ir ki
tose socialistinėse šalvse. O 
sugrįžęs atgal i JAV tas 
evangelijos skelbėjas ko
mercinio radijo bangomis 
nešykštėdamas šmeižė TS. 
Tasai žvalgybininku samdi
nys neva kunigužiš, nesi
drovėdamas savo šlykščios 
pronagandos, dar štai ką 
pridūrė, tarp 1961-1962 m. 
T. Sąjungos vvriausvbė už
dariusi net 2.000 bažnyčių, 
o daugiausia stačiatikių.

Dabar išrvškėjo, dėl ko 
neseniai iš Sibiro buvo at
vykusi į Maskvą grupė su
agituotų fanatiku ir prašė< 
prieglaudos JAV ambasa- 
sadoie. Iš tos šnipelių su
ruoštos komedijos mūšų1 
reakcinė spauda ir radijo 
komentatoriai daug nasise-

Ah, kokie tie amerikie
čiai smarkūs plunks n o s 
darbuotojai ! Žurnale 
“Times” rašoma, kad lai
ke Kubos pabėgėliu inva
zijos 1961 metais Bay of 
Pigs (kiaulių- įlankoj) su
kilėliu (įsiveržėlių) buvo 
užmušta tik 100, o Kastro 
kareiviu buvę užmušta 
net 2,000 ir daug sužeistų.

Nemanykite, kad liaudies 
kovotojai šaudydami bulvi
nėmis kulkomis taip suplie
kė Kubos užpuolikus ir pa
ėmė suvirš tūkstantį į ne
laisvę.

Radijo komentatoriai 
praneša, jo e jie sužinoję, 
jog Tarvbu Sąjungą ruošia
si suvaidinti idomų (spek
takli dausose, kuris vėl pa
trauks i save pasaulio žmo
nių dėmesį, nes neužilgo 
išgirsime, kad erdvėje 
skraidys narsuolė tarybi
nė moteris kosmonaute.

Būdamas Lenkijos kara
lium, jis pataikavo aukšta
jai luomai, o darbo liaudį 
laikė po savo padu. Tai ar 
dyvai, kad po pirmojo pa
saulinio karo Lenkijos bur
žuazinė valdžia, atgavus ne- 
priklaus omybę, krikštijo 
gatves, aikštes, įstaigas ir 
laivus penkiol i k t o j o amž. 
engėjų vardais, kurie tik 
gėdą daro lenkų tautai.

Antrojo pasaulinio karo 
metu laivas “Batory” buvo 
paverstas karo transportu. 
Jis kilnodavo kariuomenę į 
Norvegiją, Francūziją, An
gliją, Italiją ir kitas valsty
bes. Dabar “Batory” kur
suoja tarp Lenkijos, ir Ka
nados. Laivas didelis Jr 
puošnus. Virš tūkstančio 
turi keleiviams lovų, neskai
tant įgulos, o du trečdalius 
užpildo prekėmis.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą Lenkijos buržuazinė val
džia nesistengė plėsti indus
triją ir kelti šalies ūkį, o 
užpuolus vokiečių fašistams 
šalyje mažai kas liko buvu
sios industrijos. Tiesa, po 
karo Amerika davė pasko
lą Lenkijai, bet tai lašas 
vandens j kibirą. Jeigu ne 
TSRS Lenkijai būtų atėjusi 
į pagalbą, tai vargiai Lenki
ja būtų tokia, kokia šian
dien yra.

Laivas “Batory” per mė
nesį perveža apie du tūks
tančiu keleivių, o tie kelei
viai perka užsienio valiuta 
laivakortes. Nieko laive ke
leivis n,egali pirkti Lenkijos 
pinigais, o turi mokėti už
sienio valiuta: už gėrimus, 
rūkymą; tūkstančius kelei
viai išmeta ant įvairių liote- 
rijų.

Kuomet mes grįžome iš 
Leningrado į Gdynią, tai 
per dvi dienas ir vieną nak-

arba perstatymo b ai e to . 
Pavyzdžiui, kuomet baletas 
statė scenoj “Girtuoklį,” tai 
artistas net verkė, kad ne
galėjo taip degtinės išgerti 
ir cigaretes padėti ant sta
lo, kaip reikalauja iš jo re
žisierius. Tik dabar supran
tu, kodėl mūsų, chorvedžiai 
pyksta ant mūsų, kad mes 
nepagauname balso ir neiš
laikome jo.

Artistai atlieka savo dar
bą, o laivo kapitonas suruo
šia jiems banketą. Į banke
tą artistai atsiveda savo 
žmonas, o artistės savo vy
rus. Žiūrint banketo daly
vius, gaunasi supratimas, 
kad Lenkijoje aukštai išla
vintos inteligentijos stokos 
nėra, ir jų menas, smarkiai 
žygiuoja pirmyn.

Prie progos noriu pasa
kyti štai ką: visi pavieniai, 
kurie patys šeimininkauja
te sau, nuspirkite laivakor
tes į laivą “Batory,” ir nei- 
išlipkite iš laivo, o grįžki
te juo atgal, tai nors prieš 
mirtį karališkai pavalgysi- 
te, ir kaip pigiai kainuos 
“vekeišinas,” o prie to pa
stiprinsite ir savo sveikatą. 
Nebijokite, kad nemokate 
lenkų kalbos. Laive dirba 
septyni lietuviai. Klauski
te Grybavičaus, o jis jus 
supažindins su kitais. Gryx 
bavičius yra vyriausias bu
feto darbuotojas ir vartoja 
gryną lietuvių kalbą.

Jonas Petruškevičius

kiamę laiką — niekas kol 
kas nestato namų su tokiais 
stebuklingais langais, —ta
čiau toks tvirtas stiklas jau 
yra. Jį pagamino tarybi
niai mokslininkai. Naujasis* 
stiklas dvidešimt kartų 
tvirtesnis už paprastąjį, 
kodėl? Pasirodo, paprasto 
stiklo paviršius, kuri mes 
įsivaizduojame tokį lygų ir 
švarą, iš tikrųjų yra suei- 
žėięs. išvagotas rėželiu, sie
kiančių net 20—40 mikronų 
p'vlio. Mnkshninkai nu
sprendė išlyginti stiklo pa
viršiu. veikdami jį specia
lia rūgštimi.

Laboratorijose bandvmų 
metu naujasis stiklas buvo 
itvirtintas specialiame sto
ve, ir iš triiu metrų aukš
čio ant i o mestas sunkus 
metalinis rutuliukas. Rutu
liukas pašokinėio lyg gu
minis. nepalikdamas stiklo 
paviršiuje nė žvmės. Nau
jasis stiklas nasižvmi ir ki
tomis puikiomis savybėmis: 
jis nenalvginamai atspa
resnis karščiui. Lietaus la
šai iun bematant nuriedės, 
nepalikdami pėdsako.

Arėjas

streikuoja apie 4,000 darbi
ninkų JAV atominių įren
gimų centre.

Keliones sva j a
Plaukiam mes sau laivu į gimtąjį kraštą, 
Kur pražydo švelniosios liepos ir ąžuolai bręsta.

Atlanto žiaurios bangos mūs laivą blaško,
Vien bangų kalnai, ir niekur nesimato krašto.

Nuo dėnio žiūrint, aplink tik putojanti jūra, 
Bangų volai virsta ir į laivą sugūra.

Kužda manoji man į ausį—mūs laivas žus.
—Tylėk, brangioji^ mes plaukiam į Rytus.

Prabėgs diena kita, subliūkš Vakarų audra, 
Debesys išsisklaidys—nurims jūra.

Rytų saulutė iškils virš laivo aukštai,
Nudžiugs mūsų veidai—pasimatys tėvynės kraiitai. 

Sukibę mes žengsim laisvu tėvynės keliu, 
Prisimindami savo jaunas dienas mes abu.

Ten kelias jau apsodintas jaunais berželiais, 
O tuos, ką palikom, virsta prietarų stabais.

Mes ten karžygiams garbę atiduosim, 
Supiltą žeme ant jų kapo mes pabučiuosim.

Jaunutis
1962-VII-6

(Eilėraštis parašytas išvažiavimo į Lietuvą išvakarėse.)

ti iškrovė statybos medžia
gas ir kitus reikmenis.

Armėnijos gyventoja Pa- 
ron Pogosian neseniai su
kako 111 metų. Ji turi 125 
palikuonis.

Bobutės džiaugsmui gy
vena 37 anūkai nuo 11 iki 
42 metų amžiaus ir 81 pro
anūkis. P. Pogosian dar 
gerai mato ir girdi, ir mie-
lai padeda šeimininkauti 
namuose.

SKOLOS

JAV gyventojai kasmet 
turi išmokėti 15 milijardų 
doleriu palūkanų. Tokia di
delė palūkanų suma yra su
sijusi su tuo, kad amerikie
čiai dauguma pramoninių 
ilgo vartojimo prekių per- 

!kar kreditan. Daugiausia 
amerikiečių įsiskolina ban
kams, finansinėms bendro
vėms ir smulkiems preky
bininkams.

Albanv, N. Y. — 1962 
metais New Yorko valsti
joje buvo išduota 5,460,800 
“platės” automobiliams, au
tobusams, sunkvežimiams 
ir kitokiems įrengimams,

Siekiasi savintis Maironį

Bell telefono kompanija 
savo bulletine praneša, kad 
j o s technikai inžinieriai 
jau turi ištobulinę aparatą, 
kuriuo netolimoj ateity 
bus galima siųsti miestų 
.gyventojams elektros jėgą 
be vielų. Sakoma, ateina 
laikas, kada bus pašalinti 

[nuo miestų gatvių stulpai 
ir laidai.

I Mokslas sparčiai žengia 
pirmyn...

± Pregresas
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beuodeges katės
I

Salelės Men (Didžioji 
Britanija) valdytojai atsi
dūrė didžiuliame pavojuje 
—diena iš dienos nyksta 
viena seniausių salos ver
tybių — beuodegės katės. 
Šios nepaprastos katės, ku
rios, kaip žinoma, čia gy
vena jau nuo 1835 metų, 
vis daugiau užleidžia vietą 
savo normaliosioms drau
gėms.

Kadangi įžymieji gyvulė*, 
liai yra vienas didžiausių 
masalų privilioti į salą tu- 
turistams, vietos valdžia 
nusprendė apvalyti “seną
ją rasę”. Buvo įkurta kačių 
ferma, kurioje patalpintos 
pačios gražiausios, pačios 
gryniausios beuodegės...

“Tėvynėje”, už gruodžio 
21 d. tūlas R. Spalis savina- 
si poetą Maironį ir dejuoja, 
kad tą poetą skaito savu 
Lietuvos liaudis ir visa pro- 
gresyvė visuomenė išeivijo
je.

R. Spalis skaito jo eilė
raščius ir jau suranda “pa
grindą” Maironį esant bur
žuazijos žmogumi. Paduo
du eilėraščius kaip jie tilpo 
“Tėvynėje”, ar skaitytojas 
čia suras nors lašelį buržu
azinės ideologijos? Aš tai 
negaliu surasti.

Ten užaugau, iškentėjau aš 
kančias visas

Ir pamėgau pamylėjau 
vargdienio dūmas.

Arba:
žiūrėk rytuose aušra jau teka, 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka,

Toliau r
Paimsiu arklą, knygą, lyrą, 
ir eisim Lietuvos keliu...

Kas gi šioje poezijoje ap
dainuojama? Nei vienas 
posmelis nėra savas buržu
azijai ir nei vienas nėra 
svetimas liaudžiai. Jis ap
dainuoja vargą, darbo žmo
gų, liaudį. Jei yra kas nors 
skiriama prispaudėjams, tai 
tik pasmerkimas.

R. Spalis drumsčia van
denį ir siekiasi jame žuvau
ti. Nors jam ir taif) jau tu
rėtų būti aišku, kad buržu
azija, ponija, paskui arklą

nevaikščiojo, , o tik gyveno 
iš vargšų triūso.

Ką Maironis turėjo min
tyje eiliuodamas: Rytinė 
aušra jau teka? Tą patį, 
ką jis jautė, matė ,ir džiau
gėsi liaudies laimėjimais.

Dar negana. R. Spalis ci
tuoja:

Oi neverk, motinėle, kai jaunas 
sūnus

Eis ginti brangios tėvynės,
Kai pavirtęs kaip ąžuolas girių 

puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.

Ir čia Spalis nuo savęs 
priveda: “Ar ne partizano 
tragedija ir jos istorija, ar 
tai ne tąsa tos miškinės 
prasidėjusios kovos?..

Tie miškiniai “partiza
nai”, kurie gynė Lietuvos 
buržuazijos siekius, tarna- 
vo-padėjo hitlerininkams, 
užpuldinėjo Lietuvos kai
mus, žudė motinas, kūdi
kius ir senelius. Kaipgi ga
lima plėšikus vadinti tėvy
nės gynėjais?

R. Spalis, negalėdamas 
suvesti galų, štai kaip nu
kalba: “Su didžiausiu tra
liavimu komunistai perša 
visuomenei senstančio Mai
ronio pagiežas, satyras-kai 
kam ir kitas, kur jis plūsta 
karjeristus ir kitas negero
ves”...

O kas buvo tos kitos ne
gerovės? Jų čia nedrįsta 
paminėti, o tik išvadina

Maironį senstančiu. Ar ne
būtų gerai jums “garbingi 
Lietuvos sūnūs”, nusiimti 
kepures minint Maironio 
vardą? Geri sūnūs nebėgo

iš Lietuvos, nebėgo nuo mo
tinos. Geri sūnūs nebūtų 
kvietę vokiškos veislės Ura
chus būti Lietuvos karaliais 
tuoj po pirmojo pasaulinio 
karo. Kaip geri sūnūs bū
tų susidėję su rudmarški- 
niais ir siaubę Lietuvos kai
mus?

Jei visi Lietuvos sūnūs 
būtų taip pasielgę, kas tuo
met būtų buvę? Argi Lie
tuvos buržuazija nežinojo, 
kad Hitleris ruošiasi Lietu
vą paversti tik Vokietijos 
vasalu? Dar karas nebuvo 
baigtas, o į Lietuvą jau bu
vo atkelta ir apgyvendinta 
daug vokiečių. Jų karo 
strategai štai kaip pareiš
kė: “Šiame kare žus nuo 20 
iki 30 milijonų žmonių, kai 
kurios padermės visai iš
nyks”. (Knyga, “Hitleris 
suka į rytų pusę”, pusi. 
269). Tas buvo taikoma ir 
Lietuvai. Hitlerio braiži- 
žiniuose Lietuva jau buvo 
užvardinta Ostlandu.

Ir taip tokie žmonės, bu
vę vienoje kompanijoje su 
tais, kuriuos kultūringas 
pasaulis pasmerkė, drįsta 
prie savęs glausti poetą 
Maironį? Dzūkelis
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Važiuojam pas Juozą Rimšą
“Kviečiu Tamstas atva

žiuoti pas mus.. Autobusu 
iš Vilkaviškio per Gižus iki 
Sąčkų stotelės. Rimšų ūkį 
visi žino, ko paklausi, tas 
parodys. Daug ką pama
tysit mūsų apylinkėj, daug 
ką pakalbę sime. Juozas 
Rimša.”

Man, senam pamusė^ai, 
toksai viliojantis kvietimas 
buvo didelė pagunda.

Susiradau kelionės drau
gą, artimą J. Rimšos bend
ražygį, A. Baltrušaitį, nes 
jie abudu 1902 metais daly
vavo viename susirinkime, 
kuriame buvo įkurtas LSD 
Partijos Suvalkijos komite
tas.

Autobusas, kursuojantis 
ruožu: Kaunas - Kapsukas- 
Vilkaviškis - Kybartai - Pa- 
vištytis, be persėdimo at
vežė į Vilkaviškį. Turime 
čia apie pusantros valandos 
laiko po miestą pasidairyti.

Iš prieškarinio Vilkaviš
kio visai nedaug kas pasili
ko. Vaikščiojam Pergalės 
gatve, išėjom į Taikos, į Vil
niaus gatves, visur galima 
pastebėti sugriautų buvusių 
namų liekanas. Dabar mies
tas naujai išplanuotas, iš
vestos tiesios, plačios gat
vės, prie jų rikiuojasi nau
ji mūriniai namai, kai ku
rie jų gana stambūs, tri
jų ir keturių aukštų. Kelio
se vietose matėm statant 
naujus didelius% ųamųą. .

. Bevaikščiodami' nė nepa
juto m, kaip atėjo laikas 
grįžti į stotį. Čia stovėjo 
net penki autobusai, pasi
ruošę važiuoti visom kryp
timi: į Kaliningradą (bųv. 
Karaliaučių), į Bartinin
kus, Slabadus, Želsvelę ir 
kitur. Mudu su Antanu sė
dom į tą, kuris eina per Gi
žus, Pilviškius į Barzdus.

Iš karto atrodė, kad va
žiuosim gana laisvai, bet 
pakeliui stotelėse sustojant 
įlipdavo vis nauji keleiviai, 
ypač daug moksleivių, ku
rie į mokyklą ir iš mokyk
los vežami nemokamai.

Galima pasakyti, kad da
bar jau nė kaime nepama
tysi važiuojant vežimu su 
arkliais. Nebent laukuose 
javus arba iš pievų^Ši e n ą 
vežant.

Besiteiraujant ties kuria 
vieta mums išlipti, au
tobuse atsirado žmogus, ku
ris drauge su mumis išlipo 
ir parodė kur eiti. Ėjom vi
sai netoli.

šiltas susitikimas
Juozas Rimša pasitiko 

mus išskėstom rankom. Jis 
ne vienas. Su juo drauge 
gyvena brolis Jurgis su 
Žmona ir sesuo Uršulė. Vi
si jau pasenę, nedarbingi, 
be sveikatos. Pačiam Juo
zui jau 88 metai, kiti įna
miai irgi nedaug ką nuo jo 
atsilikę, bet gražiai sutar
dami, vienas kitą paremda
mi gana pavyzdingai gyve
na. Be abejonės, čia daug 
padeda personalinė pensija, 
kurią Juozui paskyrę tary
bų valdžia už aktyvų daly
vavimą 1905 metų revoliu
cijoje.

Rimšų gyvenamas namas 
erdvus, su elektros šviesa, 
centriniu apšildymu ir van
dentiekiu. Tai labai reta 
kur surasti kąime. Juozas 
dįdžiujosi savo sodyba, jis 
sako:‘

—Kai prireikėjo kino fil
mui buožinio ūkio, niekur 
nerado tąip gerai išsilaikiu
sio, kaip pas mus, Atva

žiavo artistai, filmuotojai, 
atsivedė reikalingus prietai
sus, prožektorius, apšvietė 
mūsų kiemą lyg keliom sau
lėm. Oho, kas čia darėsi!

• Juozo kambarys, tai tik
ras praėjusio gyvenimo ir 
kovų archyvas. Jeigu no
rėtum kiek nuodugniau su 
juo apsipažinti, reiktų čia 
užtrukti gal savaitę ar il
giau. Senos knygos, laik
raščių bei žurnalų komp
lektai, aplankai, pilni įvai
rių - įvairiausių raštų, do
kumentų, laiškų. Tenai ir 
“Skardas” ir “Žarija,” ir 
kitoki leidiniai, kuriu m< 
žai pas ką išliko.

—Matai, kai mes čia gy
venam tokioj nuošalioj vie
toj, tarp dviejų girių, tai 
ir karas praėjo, o namai iš
liko nesudegę. Tuo būdu ir 
visą kitą turtą galėjau iš
saugoti,—sako Juozas Rim
ša.

Juodašimtiškas Seinų 
vyskupijos aplinkraštis
Viename aplanke pama

čiau ir tą išgarsėjusį pra
loto Antanavičiaus, Seinų 
vyskupijos a d m i n i s trato- 
riaus aplinkraštį, t. y. ne 
patį aplinkraštį, bet iš jo iš
traukas, kurios būdinges
nės. Visas aplinkraštis tu
rėjo būti kunigų skaitomas 
visose vyskupijos bažnyčio
se per tris sekmadienius.

Caro valdžios griovėjai, 
anot aplinkraščio, \ tai “pra* 
garo pasiuntiniai. Jų moks
lą skaitote' įvairiose knygu
tėse ir atsišaukimuose. Anot 
evangelijos, jie čia atėję tik
tai vogt, užmušt ir pražu
dyt...” Jie pripildyti vi
sokios nedorybės, paleistu
vavimo, godulio, piktadary
bės, pilni pavydo, žmogžu- 
dybės, barnio, vyliaus, nela- 
bumo; jie apkalbėjai, ap- 
šmeižėjai, dievo neapken
čiami, padegėjai, puikūs, 
pasipūtę, piktybių išradė
jai, nepaklusnūs tėvams, be
pročiai, nenumaldomi, ne
gailestingi.

“Šitie melo mokintojai ir 
visokios tvarkos naikintojai 
sako jums, jog vyriausybė 
visai esanti nereikalinga. 
Po vyriausybės vardu čio
nai veikia išmanyti ne tik
tai viešpataujantį Ciesorių, 
bet ir visus tuos, kurie pa
deda jam valdyti visuome
nėja tvarką. Tuo tarpu tau
tų apaštalas aiškiai kalbu: 
“Visokia dūšia tebūna pa
sidavusi aukštesnėms \ 
riausybėms, nes nėra vy
riausybės, kaip tik nuo Die
vo, o kurios yra, Dievo yra 
pastatytos. Todėl, kas prie
šinasi vyriausybei, prieši
nasi Dievo įstatymui...”

“Paminėtieji melą g i n g i 
mokintojai kalbina jus ne- 
mokėt mokesčių ir neleist 
savo sūnų į kariuomenę. 
Apsimetę • nekaltais avinė
liais, šitie sėjikai pramany
mų, priešingų Bažnyčios 
mokslui, įšneka jums, kad 
prilaikytumėt tarp žmonių 
blaivybę, būk reikia išnai
kinti valstybės įstaigtąsias 
degtinės sankrovas (mono
polius) arba pašaliečių 
alaus sankrovas, nes josios, 
anot jų, yra proga į nuodė
mę, veda į girtuokliavimą... 
Neklausykite tokių mokin
tojų, jie meluoja jums, ap
gaudinėja jus ir veda į kū
no ir dūšios prapultį...”

“Šitie nevą žmonių užta
rėjai, o iš tikrųjų visuome
ninęs tvarkos ardytojai, 
kalbiną darbininkus paliau
ti dirbus dvaruose arba pas 

ūkininkus, kad darbdaviai 
būtų priversti padidinti 
jums užmokestį. Jums ne
valia pavydėti turtingiems... 
Klausykit... ponų pagal 
kūną su baime ir drebėjimu 
jūsų širdies tikrybėje, kai 
Kristaus...”

“Jeigu Kristaus mokslo 
priešininkai ir melo platin
tojai, apie kuriuos čia kal
bama, ateitų pas jus ir im
tų įkalbinėti jums tai, kas 
nesutinka su Bažnyčios 
mokslu, arba dalintų jums 
knygeles, priešingas tikėji
mui ir valstybei, netikėkite 

’((■'ly neklausykite jų, ne- 
u ’ jiems išeiti nuo jū- 
.1 baustiems... Išduo
di.,. . ? vyriausybes ran

kas, nes tylėdami ir nieko 
neveikdami tapsite dalinin
kais jų paklaidų ir prasi
žengimų. Be to, pritarda
mi šitiems melo mokinto
jams ir tiesos iškreipėjams, 
u ž s i t r a u ksite ant savęs 
Bažnyčios bausmę, vadina
mą ekskomuniką arba at
skyrimą iš tikinčiųjų visuo
menės ir už tai negausite 
per išpažintį išrišimo už 
nusidėjimus.”

Kaip jau žinoma, šio juo
dašimtiško a p 1 i n k r a š čio 
skaitymą M ar i am p o lės 
bažnyčioje nutraukė Juo
zas Rimša, šūktelėjęs: 
“Šalin, žandare kunigo rū
buose!” ir jo desuo Ur
šulė Rimšaitė,, paleidusį 
į viršų keletą puokščių 
spalvotų atsišaukimų. Ku
nigas Senkus, nebaigęs 
skaityti, dingo iš sakyklos, 
o žmonės spruko laukan.

Po šio įvykio ir kitose 
bažnyčiose bijojo tą aplink
raštį skaityti.

Busimasis muziejus
Antrame Rimšų namo ga

le du erdvūs kambariai pa- 
skirti būsimam muziejui. 
Dalis eksponatų jau yra, tai 
brolio Petro-skulptoriaus- 
darbai, kuriais papuoštos 
sienos. Čia ir medaliai kai 
kuriems istoriniams įvy 
kiams atžymėti, čia ir relje
finiai portretai, padaryti iš 
gipso, tarp kurių Žemaitė, 
o taip pat Rimšų motinos 
pomirtinė kaukė.

Ypatingo dėmesio verta 
plačiai išgalėjusi skulptū
rinė grupė, pavadinta “Lie
tuvos mokykla,” kuri įtai
syta. gražiame stikliniame 
įtvare ir čia užima garbin- 
ę’mria vietą.

r' ■ : mokslo suklestėjimo 
p rai pas mus jau vei
kia kiekvienam privalomas 
astuonių klasių išsimoksli
nimas, keista žiūrėti į susi
rietusį prie verpiančios mo
tinos kelių vaikutį su kny
ga, besimokantį skaityti. 
Betgi dar yra žmonių, ku
rių jaunystėje tiktai toks 
mokymosi būdas tebuvo 
prieinamas.

Prie verpiančios motinos 
ratelio mokėsi skaityti ir 
Juozas Rimša.

Uršulė Rimšaitė
Baisu net įsivaizduoti ne

tekusį regėjimo; žmogų. 
Ypatingai senatvėje ir tuo
met, kai jis yra nętekęs sa
vo namų, ir kai pasijunta 
niekam netinkąs, nereika
lingas, tik sunki našta ki
tiems.

—^-Jau keturiolika metų 
kaip nieko nematau, neat
skiriu dienos nuo nakties. 
Aplinkui man viskas tik 
juoda, juoda n— pasisako 
Uršulė Rimšaitė-Mačienė.

Kaip koks šešėlis ji pra-. 

eina per kambarį, atkišus į 
priekį rankas, arba sėdi kur 
kamputyje vieniša, galvą 
abiem .rankom parėmusi.

Prakalbinta apsidžiaugia, 
pati noriai ima? kalbėti apie 
save: *

—Silpnai regėjau ir prieš 
tai, bet gydytojai duodavo 
vaistų, patardavo ramiai 
gyventi... J auna būdama, 
1905 metais, dirbau Parti
jos man pavęstą darbą, vež
davau į Vilnių iš užsienio' 
atgabentą “Iskrą” bei kito
kią revoliucinę literatūrą ir 
ginklus,, o taip pat čia, vie
toje, platindavau atsišauki
mus. Rodos, nieko blogo 
nedariau, bet nelaimė ma
nęs neaplenkė... Antai, da
bar pažįstamos moterys 
man prikiša, kad dievas ma
ne nubaudęs, atėmęs akių 
šviesą neva už tai, kad aš 
bažnyčioje išmečiau bedie
viškus atsišaukimus. O aš 
joms sakau:

—Neteisybė, jeigu dievas 
už tai baustų, tai nematytų 
ir mano brolis Juozas, ku
ris tą viską buvo sugalvo
jęs, paruošęs ir drauge su, 
manim tenai buvo. O Juo
zas mato labai gerai...

•
Dvi naktis pernakvoję 

mudu su draugu Antanu 
atsisveikinom labai simpa
tišką ir įdomią Rimšų šei
mą.

Išlydėjo Juozas iš savo 
sodybos ir Šačkų stotelės, 
esančios apie pusę kilomet
ro atstumu. Kelias, kuriuo 
tuojau turi ateiti autobu
sas, gerai nužvyrutas, ly
gus. Abipus kelio grioveliai 
pilni, v$ dd e n;s > naktį
gausiai7 palijo. ' Už griove
lio lygus krantas, kaip ša
ligatvis. Čia stovi autobu
so sustojimo žepklas, šalia 
jo suolas. Visi trys susė
dom ir laukiam, šnekučiuo- ■ 
james. Iš netolimų sodybų 
atęjo dar dvi moterys, no
rinčios važiuoti.

Netrukus iš už kalniuko 
pasirodė ir laukiamas auto
busas. Atsisveikindami su 
Juozu Rimša palinkę jom 
vieni kitiems geros sveika
tos ir laimės. Po valandos 
jau buvome Kapsuko'mies
te.

Kapsukas šiuo metu pri
skaito virš 20 tųkstančių. 
gyventojų, bet planuojama 
tą skaičių greitu laiku pa
trigubinti, nes čia kuriama 
stambi pramopė, kuri pa
reikalaus daug tūkstančių 
darbininkų.

Kapsuko mieste /
Vaikščiojam ir dairomės 

po miestą, kuris iš seno bu
vo laikomas Suvalkijos lie
tuviškos cĮMies sostine.

Atsimenu, prieš pirmąjį 
pasaulinį karą suvalkiečiai 
tą miestą vadindavo Staro- 
pole, Senapole ir Mariąm- 
pole. Dabar jam suteiktas 
garbingas Kapsuko vardas, 
kuris greitai prigijo ir buvo 
visų pripažintas. Atrodo, 
kad jam tinkanięsnio vardo 
nė nesugalvotum.

Mano benrakėfeivis drau
gas A. Baltrušaitis čia ėjęs 
mokslus, miestą pažįsta ge
riau už mane, dėl to man 
pasakoja, kas kur anksčiau 
yra buvę, rodo išlikusius 
senus pastatus, iš kurių iš
siskiria vienas? kuriame bu
vusi kunigų marijonų tvir
tovė. čia buvęs jų vienuo
lynas, gimnazija, spaustu
vė.

—Gal nori užeiti pas 
Naudžių,-—sako; jis man?— 
Nuo čia pas jį visai netoli.

— Kodėl gi ne, tik vesk, 
jeigu žinai kur gyvena, nes 
laiko mums užteks,'—apsi
džiaugęs atsakiau.

Su PetrUiNaudžium esam 

drauge dirbę vienoje spaus
tuvėje Vilniuje 1915 metais, 
pirmojo pasaulinio karo 
metu. Vokiečių kariuome
nei prie Vilniaus besiarti- 
nantj-mudu pasitrankėm iš 
miesto ’viT/ miške pernakvo
ję, rytojaus dieną pasiekėm 
Kienos ' geležinkelio stotį, 
nes iš Vilniaus keleiviniai 
traukiniai jau nėjo. Kieno- 
je išsipirkę bilietus išvažia
vom į Smolenską.

> Atvažiavę į Smolenską tą 
pačią dieną niekur nesura- 
dom nakvynės, nes miestas 
buvo perpildytas pabėgė
liais. Teko nakvoti miesto 
parke ant suolų. Naktį bu
vo šalna, reikėjo judėti, kąd 
sušiltum ir miegas mus su
ėmė tik saulutei užtekėjus 
ir pasišildžius, bet atsirado 
policininkas ir miegoti ne
davė.

Bevaikščiodami po miestą, 
suradom vieną rusų šeimą, 
kuri mus priglaudė laiki
nai, iki susirasim kur gy
venti.

Mūsų ištekliai buvo labai 
menki, dėl to turėjom tuo
jau ieškotis darbo.

Naudžius įsidarbino vieti
nėje gubernijos spaustuvė
je, nes jis turėjo baltą ka
rinį bilietą, o mano amžiaus 
vyrai jau buvo paimti į ka
rą, dėl to aš darbo negavau 
ir tuo būdu su Naudžium 
turėjom išsiskirti,

Taip tuomet p ra & i d e j o 
mūsų didieji vargai, kurie 
tęsėsi kelis metus, iki pasi
baigė karas ir gyvenimas 
pamažu vėl įėjo į normales
nes v.ėžes. Naudžius pasi
davė girininku, dirbo ir gy
veno giriose, o aš apsisto
jau Kaune ir gavau $ąųtyo 
valstybinėje spaustuvėje.

• .

Norėdamas išvegti suėmi
mo už revoliucinę veiklą 
1905 metais, Naudžius išva
žiavo į Ameriką ir tenai su 
dviem kitais draugais dirbo 
“Keleivio” spaustuvėje.

“Keleivio” leidėjai Michel- 
sonas ir Gegužis žiūrėję į to 
laikraščio leidimą ne tiek 
kaip į idėjos darbų, bet dau
giau kaip į pasipelnymo šal
tinį, savo darbininkus labai 
išnaudoję.

Toliau taip dirbti pasida
rė nebeįmanoma ir trys 
^draugai buvo bemaną strei
kuoti, bet apsigalvojo ir nu
tarė išeiti iš “Keleivio” ’ ir 
atskirai įsteigti spaustuvę 
ir leidyklą. Sudėję savo su
taupąs nusipirko reikalingų 
mašinų, šrifto ir ėmėsi dirb
ti.

Savo laikraštį pavadino 
“Laisve” ir jį leido vieną 
kartą per ^savaitę.

Pradžioje laikraštį buvo 
daug lengviau išleisti, negu 
jį išplatinti. Patys rašė, 
patys rinko ir spausdino, 
patys ir p rename ra torių 
ieškojo.

Buvo dienų, kad neturė
davo penkių centų namo 
parvažiuoti ir eidavo pės
čiom. Tuo tarpu konkuren
tai, ypatingai Gegužis, kiek 
galėdami kenkė, stengdavo
si paveržti spaudos darbų 
užsakymus.

—Kartą mes išspausdi- 
nom, — pasakoja Naudžius, 
—vienai savišalpos draugi
jai konstituciją už 50 dole
rių. Sužinojęs Gegužis dėjo 
visas pastangas, kad drau
gijos valdyba to darbo iš 
mūsų nepriimtų ir pinigų 
nemokėtų, gal nė nenujaus
damas, kad tie pinigai buvo 
mūsų gyvybinis reikalas.

—Jau atrpdė, kad laikraš
tį leisti toliau nebeįstengsi
me. Susirinkę tarėmės, gin
čijomės ir galų gale nutarė
me išmėginti dar vieną 
kraštutinumą leisti laik
raštį du kartus per s.avaitę. 
Tuo būdu'mes laimėjome

Žinios iš Lietuvos .
Kaip ir kuo Maironis rašė

Kauno Literatūriniame 
muziejuje yra memorialinis 
poeto Maironio darbo kam
barys. Jame, tarp kitų daik
tų, yra pultas, prie kurio 
stovėdamas mėgo rašyti ne 
vienas rusų rašytojas, pa
vyzdžiui, N. Gogolis. Gar
susis amerikiečių rašytojas 
E. Hemingvėjus taip pat ra- 
rašydavo stovėdamas. Kny
gą “Senis ir jūra” jis para
šė irgi prie pulto.

Dabar rašytojai kuria 
dažniausiai parkeriais arba 
r a o m o siomis mašinėlėmis, 
r a š omosiomis mašinėlėmis. 
Tiesa, kai kurie mėgsta ra
šyti pieštukais. Pieštukais 
rašydavo P. Cvirka, ameri
kietis E. Hemingvėjus. 
Anksčiau rašytojai kūrė žą
sies, po to—metaline plunks
na. ,

Maironis rašė metaline 
plunksna, ją įsitaisęs į 
plunksnakotį vadinamąja 
stirnos kojyte. Keliom 
plunksnos ir šis savotiškas 
plunksnakotis taip pat Lite
ratūriniame muziejuje.

K. Narbutas

Mirė jauniausioji 
žemaitės duktė

Kaune kurį laiką gyveno 
jauniausioji lietuvių litera
tūros klasikės Julijos Žy
mantienės - Žemaitės duktė 
Pranė Jarienė. Tarybų val
džia, įvertindama jos indėlį 
į lietuvių literatūros istori
jos mokslą, suteikiant smul
kesnes žinias apie savo mo
tinos kūrybinę bei? visuome
ninę veiklą, buūo paskyrusi 
P. Jurienei personalinę-pen- 
siją. Kukli lietuvių liaudies 
dukra, sulaukusi daugiau 
kaip devyniasdešimt savo 
amžiaus metų, amžinai už
geso, palikusi ją pažinoju
sių širdyse pagarbą ir mei
lę doram ir paprastam lie
tuviško kaimo darbo žmo
gui, įžymiai lietuvių litera
tūros atstovei—Žemaitei.

“Kauno tiesa”

PERNAI rudenį Rum
šiškių vidurinės mokyklos 
istorijos mokytojas A. Ja- 
kūnas pranešė Istorijos in
stitutui, kad Kauno mario
se, ties naująja Rumšiškių 
gyvenviete esančioje saloje, 
randami žmonių griaučiai 
ir įvairūs senovės dirbi
niai.

Tuoj pat į Rumšiškes nu
vyko grupė instituto arche
ologų. Paaiškėjo, kad Kau
no mariose, maždaug ties 
buvusiu senųjų Rumšiškių 
miesteliu, yra dvi salelės — 
buvusių kalvų viršūnės. 
Vienoje šių salelių marių 
vandenys ir atidengė nau
ją, archeologams nežinomą 
senovės lietuvių kapinyną.

Pradžioj buvo atlikti tik 
bandomieji šio senkapio ka
sinėjimai. O 1962 metų rug
pjūčio — rugsėjo mėnesiais 
kapinynai jau tyrinėti pla
čiau. Pasirodė, kad marių 
vandenys atidengė XI-XIV 
amžių'kapinyną. Viso ištir-- 
ta virš 80 kapų, kurių dau
gelis su turtingomis įkapė
mis.

Daugelyje kapų rastos 
pirmosios lietuviškos mo
netos — vadinamieji “Vy
tauto pinigėliai”. Pinigai 
mirusiajam į kapą būdavo 

skaitytojų -pasitikėjimą, 
ėmė plaukti prenumeratos ir 
pas mus ėmė atsirasti atlie- 
k a m ų pinigų. Atsimenu, 
kaip džiaugė mes, pirmą 
kartą pasidalinę po 12 do
lerių.
Kaunas, 1962. X. 2. 

4 p.-Laisvė (Liberty)—An trad., vasario (Feb.) 5, 1963

dedami odinėse ar medžia
ginėse piniginėse.

Kapinyno tyrinėjimai bus 
tęsiami ir ateinančiais me
tais. Tai atskleis dar dau
giau naujų Vidurio Lietu
vos materialinės ir dvasi
nės kultūros duomenų.

A. Merkevičius
“Vakarinės naujienos”

15 milijonų keleivių
PANEVĖŽYS. — Pernai 

miesto aiitobusų-taksomoto- 
rų parkas^ pasipildė 24 nau-^ 
jais keleiviniais autobusais. 
Atidaryta '12 naujų prie^ 
miestinio susisiekimo lini
jų. Dabar autoūkio autobu
sai kursuoja 88 maršrutais. 
Bendras visų maršrutų ilgis 
padidėjo 1,300 kilometrų.

Autoūkio darbuotojų ko
lektyvas pirma laiko įvykdė 
metinį keleivių pervežimo 
planą. Pervežta daugiau 
kaip 15 milijonų keleivių — 
beveik milijonu daugiau, ne
gu per visus praėjusius me
tus.' (ELTA) .

DAINOS SKAMBA 
ĮVAIRIOMIS KALBOMIS
Veterinarijos - akademi

jos veterinarijos fakulteto 
IV kurso II grupės studen
tams pavasarį kilo mintis 
užmegzti ryšius su Latvijos 
ir Estijos Žemės ūkio aka
demijų to paties fakulteto 
studentais. Ir štai jie pa
kvietė abiejų broliškųjų 
respublikų studentus į Kau
ną. Akademijoje nuskambė
jo trijomis kalbomis daigia 
“Prie gintaro jūųos”. Tar^ 
studentų užsimezgė naujos 
pažintys, įvyko draugiškos 
sportinės varžybos. Latijos 
studentai susipažino su mū
sų miesto įžymybėmis, kau
niečių studentų gyvenimu.

Išsiskirdami draugai. su
sitarė vėl susitikti. Tik jau 
Estijos mieste Tartu. Spa
lio mėnesį Estijos Žemės- 
ūkio akadamijos patalpose 
vėl nuskambėjo tri jomis 
kalbomis dainos.

O išvykdami iš Estijos, 
susitarė susitiktu jau Ry
goje. Be to, išsiskirdami 
studentai nutarė, baigę 
akademiją, suruošti bendrą 
diplomų įteikimo vakarą.

A. Seliuginas

.Į 22 šalis
VILNIUS.—“Indija, Kal

kuta,” — šį adresą elektri
nio suvirinimo įrengimų ga
myklos surealizavimo sky
riaus darbuotoja N. Jasiu- 
kovič šiandien užrašė aftt 
dviejų geležinkelio platfoij^ 
irių. Jose — elektrinio su
virinimo įrengimai. Tai pir
moji šiais metais gamyk
los produkcijos siunta.

Įmonės cechuose komplek
tuojamos siuntos Kubai, 
Irakui, Sudanui. Į 22 užsie
nio šalis šiais metais eks
portuos savo produkciją Vil
niaus elektrinio suvirinimo 
įrengimų gamykla.

A. Gučas

Garso izoliatorius
Relinas, kurį galima iš

vystyti kol kas tik Vilniaus 
chemijos gamykloje, iš pir
mo žvilgsnio niekuo nesi
skiria nuo to, kuriuo išklo
tos grindys parduotdvėse ir 
kavinėse, įstaigose ir spurto 
salėse. Tačiau žvilgterkime 
atidžiau ir tuomet išvysime, 
kad jis nebe dviejų ,o trijų 
sluoksnių. Vidurinis—mik- 
roaktyvas, skirtas garsui 
izoliuoti.

Įmonė ką tik baigė ga
minti bandomąją garsą izot 
liuojančio relino kiekį—30u 
kvądratipių metrų.

“Vakarinės naujienos”



» LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vilnius, 1963. I. 4. 

Gerb. Žebry, 
Nuoširdžiai sveikinu ju 

o taip pat visus pažangiuo
sius Amerikos lietuvius su 
naujaisiais 1963-iais metais 
ir linkiu daug laimės jūsų 
nenuilstamame darbe.

Šiandien man mama; at
siuntė iš K. Naumiesčio 
paskutinį jūsų rašytą ma
no tėveliui laišką. Nors aš 
jį jau kartą buvau skaičiu-

kurie išmainė pavardes ir 
pačias, ir “vaduoja Lietu
vą”. O kad pašalintų tuos 
šiurpius žudynių vaizdus iš 
savo akių, skandinasi alko
holyje.

Sužinojęs apie J. Kuci- 
naičio tragišką mirtį (Šešu
pėje prigėrė), parašiau 
užuojautos laiškelį šeimai 
ir priminiau, jog dėka da
bartinės valdžios Lietuvoje, 
šeima nebus užmiršta, iri 

t 4-7: i n I r1 i 4-'

Norwood, Mass.
Sausio 26 d. LLD 9 kuo

pa turėjo pirmą šių meU 
susirinkimą. Narių atsilan
kė 14. Kuopos komitetas iš
davė raportą iš pereitų me
tų veiklos. mas; buvo 
geras Raj - < priimtas 
su užgyrimu.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” dalininkų suvažiavimą 
su $10 auka. Buvo nutarta 
išreikšti užuojautą D r. Sta- 
nislovaičiui ir šeimai dėl

si, bet dar kelis kartus per- mergaitės bus išmokslintos.! mirusios K. Stanislovaitie-
skaičiau ir nutariau jums 
parašyti bent keletą žo
džių.
? Jūs turbūt jau žinote, kad 
liepos 31 dieną tragiškai 
žuvo mano tėvelis. Bet nie
ko nepadarysi, nesugrąžin
si gyvenimo atgal nei aša
romis, nei aimanomis. Labai 
didelis smūgis buvo mūsų 
šeimai. Juk mes likome pen
kios merginos be tėvo,—tai 
yra baisu. Bet M. Gorkio 
žodžiais “Gyvenimas eina, 
ir kas nespėja su juo eiti, 
tas pasilieka vienas”. Ir 
mums teko pagalvoti apie 
ateitį, apie tolimesnį gyve
nimą.

Seniau galvojau būtinai 
užbaigti vidurinę mokyklą, 
o tik po to pasiekti mokslo 
spindinčias viršūnes, bet vi
si mano planai iširo. Dabar 
persikėliau gyventi į mūsų 
sostinę Vilnių ir, žinoma, 
mokausi. Mokausi jau nebe 
vidurinėje, bet Lengvosios 
Pramonės technikume. Ir 
čia man neblogai. Pasirin
kau, mano akimis, neblogą 
specialybę ir tikiuosi sėk
mingai pasiekti mano pasi
rinkto kelio galą. Gal bū
čiau ir geriau padariusi, 
kad būčiau baigusi viduri
nę mokyklą, bet, tėveliui 
mirus, pasidarė kiek sun
kesnės sąlygos išlaikyti to
kią gausią šeimą.

Oi, kaip būtų gerai, kad 
jūs galėtumėte aplankyti 
mūsų laisvąją Lietuvą, pa
vaikščioti Vilniaus plačio
mis gatvėmis, pasigėrėti 
puikiomis statybomis. La
bai sunku Vilniuje surasti 
tokią gatvę, kurioje ne
vyksta naujos statybos, ne
kyla į viršų naujai stato
mos mokyklos, internatai, 
ligoninės ir kiti pastatai. 
Pasakiškai gražėja ne tik 
sostinė, bet visi miestai ir 
kaimai, ir kartu mano gim
tasis miestelis K. Naumies
tis. Nors aš Vilniuje dar 
tik penktas mėnuo, bet jau 
labai pasiilgau Naumiesčio.

Atvažiuokite pas mus, 
gerb. Žebry, jeigu ne visam 
laikui, tai nors į svečius.

Viso geriausio
Lietuvos komjaunuolė

Julija Kutinai te 
Mano pastaba

Gavęs šį įdomų laiškelį, 
uoriu bent trumpai paminė
ti, kokiose aplinkybėse map 
teko su šia nors nepažysta
ma, bet malonia šeima už
megzti susirašinėjimą.

Po karo, kuomet visokios 
mosties pabėgėliai užplūdo 
šią šalį, “Tėvynės Balse” 
tilpo skelbimas: Jonas Ku- 
ęinaitis iš Kudirkos Nau
miesčio paieškojo savo se
sutės, kuri, jo manymu, su 
kitais bėgliais pasiekė JAV. 
Kadangi Kudirkos Nau
miestyje yra mano išvaikš
čioti visi kampeliai, turėda
mas adresą parašiau laišką 
ir pažadėjau, kiek tai gali
ma, jo reikale pagelbėti.

Taip ir užsimezgė mūsų 
ryšys, ir dėka Jo, daug ką 
patyriau apie hitlerinių na- 
>ių bei vietinių nacistų 
siautėjimą K. Naumiestyje 
karo ir pokario laikotarpy
je. Gera dalis tų šiurpių 
įyykių dalyvių dabar vaikš
to Člėvelando gatvėmis, ne-

Matomai, tai sakydamas 
neapsirikau.

J. žebrys

kuopos vakariene klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 6 vai. vakare. 
Kviečiami visi, o ypatingai 
kuopos nariai turėtų jausti 
pareigą dalyvauti. *.% 

šaukiama 
LLD 15 apskrities konfe
rencija. Apie konferencijos 
svarbą netenka čion aiškin
ti, visiems žinoma, kad šios 
draugijos' veikimas nesiri
boja vien tik knygų leidimu, 
jai rūpi visi visuomeniški 
reikalai. Todėl reikia prie 
konferencijos tinkamai pri
sirengti, kad ji atliktų sa
vo paskirtį.

Balandžio 6 ir 7 dienomis 
turėsime Lietuvos filmų ro
dymą. Su filmininku jau 
susitarta. Smulkiau apie tai 
bus pranešta vėliau, nes 
dar daug turime laiko.

J. žebrys

SENIAUSIA KNYGA
Seniausias rašytinis šal

tinis saugomas Stambulo 
muziejuje. Papirusui maž
daug 6,000 metų. Jis prasi
deda žodžiais: “Deja, pa
saulis dabar nebe toks, koks 
buvo anksčiau. Kiekvienas 
nori rašyti, vaikai nebe
klauso tėvų.”

Ir prieš 6,000 metų žmo
nės galvojo, kad senesnioji 
karta geresnė.

Ft. Lauderdale, Fla.
Šausiąs 29 dieną, nuo šir

dies priepuolio, mirė Marie grupė laikė susirinkimą 
Zavis. Palaidota penktadie-, sausio 25 d. Apkalbėjus me- 
nį vasariai:1 d. |no apskrities reikalus, nu-

. Plačiau pranešime vėliau, tarė pasveikinti
šerininkų suvažiavimą su 
$5 ir palinkėti geros sėk
mės. Taipgi buvo pakeltas 
klausimas per K. Ustupą, 
kad būtų surengtas koks 
nors parengjmas. Nutarta 
surengti pasilinksmini m o 
vakarą su dainomis ir šo- 

Lietuvių namas (svetai- kiais vasario 23 d., 7:30 v. 
nė jau metai ir pusė stovi vak. Komisija: K. Ustupas, 

J. Smitas, A. Wallen ir Alb. 
jis parsiduoda, arba pasi- Potsus. Įėjimas 50 centų.

S. Zavis
“Laisvės” kolektyvas reiš

kia drg. Zaviui giliausią 
užuojautą.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių namas

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų dailės

“Laisvės” I Kovo 17 d.

f

f

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Tautos, daryda
mos tvarką, Kongo respub
likoje neteko 127 karių už
muštais ir 138 sužeistais.

nes.
Nutarta surengti užga- 

vienių vakarą. Į komitetą 
įėjo: M: Trakimavičienė, S. 
Budrevičienė, M. Davido- 
nienė, M. Krasauskienė ir 
M. Uždavinis.

Nutarta birželio mėnesį 
surengti pikniką M. Užda-

tuščias su garsinimu, kad

randavo ja. Man atrodo, ir 
girdėjau kitus šėrininkusPaterson, N. J.

Šių metų sausio 17 d., 
laukus 67 metų amžiaus, 
mirė Tęsė Sakatauskienė, 
žmona P. Sakatausko, ku
ris mirė 1962 m. liepos mė- ____
nesį. -tetui. " iS.L.A., L.D.S., L.L.D., kuo-

Tesė Sakatauskienė po | Nariai apgailestavo, kad pos. .Galėtų ten turėti-susi- 
pirmu vyru buvo Igno tavi- susirinkime nedaly vavo , rinkimus ir parengimus, o 
čienė. Jos pirmas vyras mi- Nellie Grybienė, kuri kris- tas suteiktų namui įplaukų, 
rė 1945 metais. Tęsė .buvo dama ant ledo nusilaužė i Žinoma, jeigu tam nėra le- 
duktė K. ir J. Stasiūnų, ku- dešinę ranką. i gališkų kliūčių. Dabar į di-

Vasario 2 d. geri mūsų rektorių tarybą yra išrink- 
■ Y Niaurai iš- ta trys nauji direktoriai.

Susirgimai
S. Laimienė susirgo

taip kalbant, kad nors na- pasidavė po LDS 67 kp. pa
su- mas išstatytas pardavimui gajpa>

arba randavojimui, bet tuo Agota Kukaitienė per dvi 
pat kartu reikėtų jį. pa- savaites sirgo šalčiu, dabar

jvinio darže. Šis darbas pa- čioms lietuvių organizaci- jau sveiksta.
vestas atlikti kuopos komi- joms vartoti, čia gyvuoja M. Gutauskienė taip pat 

susirgo šalčiu.
,Geo. Shimaitis

rie jau seniai mirę Lietuvo
je. ___ ,______ . „ .

Tęsė Stasiūnaitė atvažia- vyko į saulėtą Floridą. Lin- Manau, gal nauja taryba •
veikėjai B. ir

vo į Ameriką 1909 m. pas kime jiems laimingai pra- pasitars tais reikalais, 
brolį Igną Stasiūną, kuris leisti laiką. | Vienas iš šėrii
gyvena Tuckahoe, N. Y.

Velionė paliko sūnų Al
fonsą Ignatavičių, marčią ir 
anūką; pusseserę, kuri gy
vena su vyru Hawthorne, 
N. J., ir brolvaikį John Sta
siūną, Yonkers, N. Y.

Tęsė Sakatauskienė buvo 
laisvų pažiūrų moteriškė, 
buvo “Laisvės” skaitytoja 
ir pagal išgalę visada pa
remdavo ją finansiniai.

Kadangi sūnus yra reli
ginių įsitikinimų, tai moti-1 
ną palaidojo su bažnytinė
mis apeigomis.

Reiškiu sūnui ir kitiems 
giminėms giliausią užuojau
tą, o tau, Tese, lai būna 
lengva šios šalies žemelė, 
užbaigus vargus ir rūpes
čius, ramiai ilsėtis amžinai.

Patersone miršta ne tik 
senosios kartos lietuviai, bet 
ir vėlesniais laikais atbėgę 
dipukai, 
net 9.

iš kurių jau mirė

kituose miestuose, 
Patersone įvairūs

Kaip 
taip ir 
prasižengimai ir krimina-

visi LLD kuopos 
jau pasimokė j o = 
už 1963 metus, 
jau pasiųstos į 

, kad seka
mame kuopos susirinkime 
duokles sumokės ir v likę 1 
nariai. '

M. Uždavinis

Beveik 
nariai 
duokles 
duoklės 
centrą. Manau,

Lawrence, Mass.
Sausio 26 d. turėjome du 

pasekmingus susirinkimus, 
tai LLD 37 ir LDS 125 kuo
pų.

Lietuvių Lit eratūros 
Draugijos visį nariai pasi
mokė j o metines duokles. 
Taip ir reikia, kad centras 
turėtų pinigų knygų ir žur
nalo leidimui.

Buvo išduota kuopų val
dybų raportai. Pasirodė, 
kad pereitais metais buvo 
geras veikimas. Parengi
mai buvo geri. LDD kuopos 
komitetas pasiliko tas pats.

Maple Parkas atsidarys 
balandžio (April) 1 dieną, 
tai LLD kuopos banketas

Cleveland, Ohio
Mūsų pramogų kalendorius 

Šalčiams ir pusnims kiek 
sumažėjus, vietos draugi
jos ir pradėjo ruoštis prie 
įvairių pramogų. Vasario 

Vienas iš šerininkų r9 dieną įvyks LLD 190

Oakdale, Pa.
Dėkui J. Mažeikai

Pittsburgh, ir “Laisvės” lei
dėjams, kad pereitą vasarą 
nesulaikėte laikraščio. Mat, 
buvau ligoninėje per šešis 
mėnesius po operacijos ant 
patrūkimo.

Pittsburgh apylin k ė j e , —----- -
yra daug žmonių be darbo.

iš

John Shagas 
(šiukšdinis)

NORWOOD, MASS.

MIRUS

Kristinai Stanislovaitienei
;>lis (Waterbury Conn.)

Mes, LLD 9 kuopos nariai, liūdime netekę 
taip žymios visuomenininkės. Reiškiame 
giliausią simpatiją jos vyrui dr. J. Stanislo- 
vaičiui ir jos sūnums.
L. ir M?Trakįmąvičiai 
B. ir Y. Niaurai 
J. ir S. Bųdrevičiai 
A. ir O. Zarubos 
A. ir K. B arčiai
M. Uždarinis 
M. Krasauskienė

B. Sarąpienė

M. DžMdonienė
N.

aa

rybienė 
aitkevičius 
itartienė

Misbvičius

Liūdnas Prisiminimas

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FEA.

LLD 45 kp. pirmas šio mėnesicT 
banketas įvyks Vasario (Feb.) 9. 
visiems žinomoj vietoj?v314 — 15th 
Ave. So. Bus patiekta geri pie
tūs už žemą kainą. Pietūs 12 vai. 
Po pietų šokiai ir kiti pasilinksmi
nimai. Prašome visus dalyvauti.

Rengimo komitetas (10-11)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Vasario-February 8 d., 7:30 vakare, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Išgirsime komisijos pranešimą 
apie busimąjį parengimą, ir turime 
kitų svarbių reikalų. Kurie nariai 
dar neužsimokėję už 1963 metus 
duoklių, malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti.

i di
džiuotis, kad priklauso prie šios gar
bingos organizacijos. (9-10)

LAIVŲ STATYBA
Lenkijos laivų statyklose 

statomi 64 jūrų laivai šalies 
ir užsienio užsakytojams, 
jų tarpe Tarybų Sąjungai, 
Indonezijai ir Prancūzijai. 
1962 metais Lenkijos laivų 
statytojai jau perdavė eks
ploatacijai 23 laivus bendro 
113.4 tūkst. tonažo. Iki me
tų pabaigos jie pastatė 
dar 34 laivus 175 tūkst. t. 
tonažo.
CC4" • • /

PARDAVIMAI
Namas Floridoj

Nekentėkite šalčių, atvažiuokite j 
saulėtą Floridą dėl geresnės svei
katos. Įsigykite naują namą su 
visais įrengimais — elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, centr. šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk“. Yra 2 
bedrms, living rm., kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fornišuota. Lan
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sewer; prie autobusų li
nijos, netoli shopping tenter, 
beach’ių vanduo matyti. Lietuvių 
yra 4 šeimos; 32 auganti medžiai. 
Žemės lotas 6500 sq. ft., tik už 
$10,000. Rašykite kada būsite. W. 
Žilaitis, 181*8 Quincy Street, So., St' 
Petersburg, Fla. (1-10)

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate
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lystės, pagal oficialius ba- geguzes 19 fL 
davimus, ne tki nemažėja, Kuopa nutarė pasveikin- 
bet dar didėja. 1962 me- ti “Laisvės” dalininkų suva- 
tais įvairūs prasižengimai žiavimą ir visą personalą 
peršoko 1961 metus 10%. O su $10 auka laikraščiui. Au- 
ypatingai tąs pasireiškia ko jo L. M. Milvidai$5; S. 
tarp jaunuolių. Kadangi, 
nedarbas nemažėja, bet di
dėja, tai tas daugiausia 
paliečia jaunuolius, kurie 
negalėdami darbo gauti ir 
tinkamai gyventi, kaip jau
nuolių poreikiai reikalau
ja, eina ir apiplėšinėja žmo
nes sutikę gatvėje. Štai tik 
sausio 23 d. vakare einan
čius iš šermeninės, norėju
sius pamatyti mirusią Tęsę 
Sakatauskienę, J. ir C. 
Skarbalius, mūsų gerus 
draugus, sulaikė trys vaike
zai, iškratė jų kišenes ir 
apiplėšė. Gerai, kad nedaug 
pinigų turėjo. Jie ne tiek 
finansiniai nukentėjo, kiek 
išsigando. Tik dar jų lai
mė, kad fiziškai nesužalojo.

Jei jaunuoliai turėtų dar
bus, tai teisingai užsidirb
dami galėtų pakenčiamai 
savo reikalus pątęnkinti.

Deja, mūsų valdonai ne
randa pinigų, kad galėtų 
jaunuoliams suteikti dau
giau darbų. Bet jie suran
da bilijonus dolerių už tūks
tančių mylių kovoti komu
nizmą. Tai kas jiems, kad 
čia namie liaudis eina prie 
išsigimimo .

J. Bimba

Z. Penkauskai $2. Po $1: 
J. Šleivienė, P. Lipsevičius, 
B. A. Čuladai, J. N. Rudis, 
R. Ig. Čiuladai, J. Zinkienė, 
V. E. K r a 1 i k auskai, J. A. 
Kodžiai. Minėtas aukas pri- 
skaitėm prie “Laisvės” pa
sveikinimo.

Iš kuopos iždo paaukojo
me taipgi $10 “Vilnies” ir 
$5 “Liaudies Balso” reika
lams, civilinių laisvių gyni
mui $10.

K. Kąrosienės parašytos 
brošiūros apie kovo 8 d. iš
leidimo reikalams $5. Dar 
tam aukojo M. Kazlauskie
nė, iš. Haverhillio, $5, S. 
Penkaųskięnė $1, LĮ)S 125 
kuopa $%, tai bęo§iūros rei
kalais $16.

Geriems tikslams LLD 
37 kuopa išaukojo $40, LDS 
125«kuopa tiems pat tiks
lams aukojo $40. Tai pagir
tinas darbas.

LLD apskrities piknikas 
įvyks Maple Parke, tėvų 
dieną, tai yra, birželio 16 
dieną. Prašome kitas kolo
nijas tą dieną savų paren
gimų nerengti, bet dalyvau
ti šiame piknike.

S. Penkauskas

Nors daug, laiko prabėgo kai netekau savo my
limo vyro IGNO SAVUKAIČIO, dar didesnis širdies 
skausmas prisidėjo netekus brangiausio sūnaus 
B. SAVUKAIČIO.

f

.žaizdoms neužgijus, ir vėl naujas širdies skaus
mas—neįekus mylimo ir brangaus brolio W. GAB- 
RIS.

Dabar vėl liūdnumas—netekus gerojo draugo 
draugo ĮG. STRELČIONO.

Ilsėkitės, brangieji, šaltoj žemelėj, liūdžiu jūsų 
' visų!

—M. Savukaitienė,
Muse, Pa.

K?

P

Mrs. M. Zavis
Mirė sausio 30, Ft. Lauderdale, Fla.

Mes, Broc.ktono jos artimieji draugai, reiškiame 
širdingą užuojautą drg. S. ,'Zaviui, dukteriai ir sūnui, 
netekusiems mylimos žmonos ir motinos, ir taip rei
kalingos mūsų judėjimui.

K. Butkienė
, p. K. Čęreškienė 

K. Kalvei ieųė 
A. Kukaitienė 
F. A. Masteikai

J. M. Masteikai
G. Shimaitis
K. Valent
E. iZaleskaitė
M. Gutauskienė

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

▼

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglij-Lietuvivi Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviui-Angly Kalbi)
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigu 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y.

5 p.-Laįsve (Liberty)—Antrad., vasario (Fe|.) 5, 1963

<



Danute žilaityte

PATI GRAŽIAUSIA PASAKA
' t

“Laisves” banketas buvo geras
Rimkevičiai gyveno vie-1 geriau, šviesiau širdy,—ta- 

nintelės ir pačios ilgiausios | rė patylėjęs.
mūsų Veliuonos miestelio] Skaityti Anelę buvo iš- 
gatvės gale, prie pačių ka
pinių.

Jų namukas jau smarkiai 
buvo įsisirgęs senatvės liga 
ir vos vos laikėsi, braškė
damas traškėdamas, užki
lus vakarini vėjui.

Liežuvingi veliuoniškiai 
juokėsi, kad namiūkštis ne
griūva tik dėl to, kad neži-, ras, tiek daug knygų per- 
no, ant kurio šono geriau! 
virsti—ant dešiniojo ar ant 
kairiojo.

Moterėlės šnekėjo:
—Nueik pas juos, abudu 

su vaikiukais juodą viralą 
srebia, o knygų pilni kam
pai /prikrauti. Kilstelėjau 
anąsyk Anelės kraitinę 
skrynią, — ir tenai knygos . .. , . . .
šlama. Rodos, kiek čia jis1 11 P° kmuiu, ,V1S
pats prie tų akmenų skal- P° savu st08u’ VIS g®rlau 
dymo uždirba, Anelė kapų ^gu pas svetimus pastoges 
sarge būdama irgi ne ką te
gauna, tik tiek, kiek kuris 
atkiša, o knygas už tuos pa
čius perkasi... Ir kam jiems 
tos knygos?

Mėgo Rimkevičiai knygas. 
Žiūrėk, sugrįš iš darbų, ap
sitvarkys namie, liko valan
dėlė kita laisvesnė — ir 
įkniumba abu į knygą.

Kartais Anelė paskaity
davo ir savo mažyliams Vy
tukui su Algiuku. Pasakas 
mėgo ir tėvai, ir vaikai.

—Mama, tai tam ančiu- 
- kui buvo smagu, kai gulbiu

ku pavirto,—džiaugėsi vai
kai, išgirdę Andersono pa
saką apie biaurųjį ančiuką.

“Mano vargšai ančiukai,- 
mąstė motina, šiurkščiu del
nu glostydama papurusias 
galveles. Ar judu kada nors 
pavirsite- į gulbiukus?

.. .Iš kažkur atlėkė ir at
sistojo prieš akis josios pa
čios vaikystė. . <

—Anelike, atbėk, pagany
si žąsis!

—Anelike, neužmiršk, po
ryt bulves kasam!

—Anelike, ateisi padėt 
grindų išplauti!

Anelike ir Anelike!.. O 
tai Anelikei dar tik dešimti 
nuo rudens užstojo. Penki 
arai, žemės kąsnelis prie;fcaras? — Anele negalėjo 
kapų, tas pats, kuriame ir nieko pasakyti, jai rodėsi, 
dabar gyvena, negalėjo iš- kad visi žodžiai, kuriuos ji 
maitinti gausios šeimos, be;tik žinojo, staiga pasimir- 
to, ir , tėvai sveikata nesi-!§Ot_ 
gyrė. Apie mokslą nė ne-j 
galvok, žiūrėk, kad tik duo
nelės užtektų.

Kai dar labiau ūgtelėjo, 
Anelė išėjo į aplinkinius 
Graužėnų ir Gervėnų kai
mus pas ūkininkus uždar
biauti.

Tenai susitiko su Jonu, 
tamsiaplaukiu, garban otų, 
protu blyksinčiom akim, 
jaunuoliu. Jonas irgi buvo 
paprastas darbininkas, ėjo 
per žmones ką nors dirbda
mas: ar tai šulinį iškas, ar 
tvartuką padės pastatyti, 
ar tai vėl ką nors. P^ts te
turėjo tik porą marškinių 
ir senutėlį švarką, visus iž- 
sidirbtus pinigbs išleisdavo 
knygoms. Knygos brangiai 
kainavo, kažkiek jų nepri- 
pirksi, bet ir tų pačių pri
sirinkdavo, visų su savim 
nesinešiosi po kaimus, todėl 
daug pakeliui palikdavo pa
žįstamiems, 

. davosi tikti 
miausias.

... Anelę

su savim neš- 
pačias mėgia-

tą dieną labai 
įskaudino gaspadinė. Nubė- 

o tad prie Dubinių upe- 
io ir kukčiojo viena.

—Niekad nereikia nusi
minti,
vęs naujojo darbininko Jo
no balsą. — Aš tau knygą 
atnešiu, pamatysi, kaip bus

išgirdo šalia sa-

Redakcijos Atsakymai ■*
Frank Zavis, Bethlehem, 

Pa. — Jūsų nesusipratimai 
su “skuteriu” ir automobi- 
liumi, ' mums atrodo, yra 
grynai asmeniško pobūdžio. 
Gaila dėl nelaimės, bet pa
tys sakote, kad buvote iš
gėręs “kelis alus.” ‘ Svaiga
lai ir vairavimas bet ko
kios mašinos nesusiderina. 
Tai yra jau seniai visų pri
pažinta. Taip pat, žinoma, 
be leidimo draudžiama au
tomobilį vairuoti. Juk jūs 
tai turėjote žinoti. Tad at
leisite, kad korespondenciį* 
jos nesunaudosime.

teiktus anksčiau ir po jo 
"kalbos.

Bankete dalyvavo ir kitas 
retas svetys—Albertas Lau- 
rinčiukas, tarybines spau
dos korespondentas Ameri
koje. Pirmininkui papra
šius, A. Laurihčiukas tarė 
keletą šiltų žodžių, pasvei
kino banketo dalyvius .

Banketas užsibaigė anks
tokai, tai žmonės, net ir iš 
kitų miestų, turėjo progos 
anksčiau parvykti į namus.

Mūsų gaspadinės banke
tui pagamino puikaus, lie
tuviško maisto, o kitos lais^ 
vietės ir laisviečiai 
svečius aptarnavo.

Širdinga padėka 
ir visiems!

1963. I. 22 
Miela “Laisvė”!

Neseniai tapau Jūsų skai
tytoju. Šią vasarą apsilan
kęs Lietuvoje mano dėdė 
užprenumeravo man “Lais
vę”./' Ir štai jau keli mėne
siai, kaip ją skaitau. Ypač 
ji man patinka savo demo
kratiškumu. Pagalvoju: 
kaip gerai, kad ten, už van
denyno, skamba pažangus

I lietuviškas žodis...
Štai dar kas. Mano “hob

by” — filatelija. Galėčiau 
Jums reguliariai rašyti apie 
tarybinių pašto ženklų nau
jienas, Tik nežinau, ar tai 
Jums reikalinga.

i Gal yrą kokiame klube 
ar draugijoje lietuvių fila
telistų? Mielai su kuo nors 
susirašinėčiau, keisčiausi 
pašto ženklais. Tik, žinorųa, 
ne su dipukais.

Dar kartą norėčiau palin
kėti “Laisvei” ir jos kolek
tyvui visokeriopos kloties. 
O ypač R. Mizarai ir A. 
Bimbai.

USSR, Liet. TSR, \ 
Ukmergės rajonas, 
Širvintų paštas,

J. Pilypaitis

sunkios mintys.—Kad nors 
dar šią žiemą pajėgčiau į 
mokyklą išleist, j a u kitais 
metais pas ūkininkus reikės 
eiti.
Neturiu jėgų... Ak, ne, jūs 
turit mokytis!
Ir ilgai iki pat aušros Ane

lės troboj spinksėjo žibu
riukas, dūzgė „ratelis, moti
na verpė linus, kad būtų už Į 
ką vaikams nupirkti sąsiu
viniu, v

...Nuėjo, nulėkė 
šaly vėl atsikūrė tar/binė 
santvarka.

Kaip dabar gyvena Anelė, 
ar tebestovi josios namu
kas, gal jau seniai pavirto 
ant kurio nors. šono?..

Gatvė buvo ta pati, tik 
namų daug daugiau prisi
statę, vis sodukai užveisti, 
nė pažint negalima.

Anelės namukas tebesto
vi, bet tai jau ne anasai su- 
krypėlis, namukas gražiai 
atremontuotas, nauju sto
gu, aptvertas, tvorele. •

Nekaitrioj, bet ryškioj 
tais Anelės vyras ilgai sir- yugpiūčio saulėj raudonuo- 
go, Rimkevičiai iš valdžios obuoliai- Takiukas nuo 
gavo didelę pašalpą. i Pat gatvės iki namuko iš 

! —Kad tik greičiau iš lo- abie^ Pusių apsodintas 
'vos atsikelčiau, — kalbėjo įvairiaspalviais jurginais.
1 Rimkevičius, — darbų tiek ^^al Anele betriūsianti 
: daug... 1 P™ avilių sodely. Ji vis to-
I . kia pati greita, žvali, vis to-

... 1941 metų birželio ry- ja pat gera šypsena švie- 
tas išaušo šviesus, giedras. £įa jos akyse. :
Rimkevičių namuko palan
gėj žydėjo gėlės, lyg auk-^
Simai taškai, nuo gėlės prie (gų knygų ’
gėlės skraidė bitės. Vėju- Pagavusi mano žvilgsnį, <leni nuleisti ir Lietuvos 
kas iieš,ė peržydėjusių sodų Anei^. nusišypso. ? j žvejybos laivyno plaukio-

—Akys dar tarnauja, tai jančioms bazęiiis remontuo: 
,_s skaitau. Ir pati per- ,
kuosi, ir vaikai atsiunčia. 
Vakar gavau iš jauniau
sios, iš Dalytės, laišką. Ji 
išvažiavo į plėšinines1 žemes, 
į Semipalatinsko sritį, nau
jo miesto statyti. Rašo, kad 
ten gerai, kad daug draugų 
turi.

—Prabėgo laikas, nė just 
nepajutau, tęsė patylėjusi. 
—Rodos, ar seniai čia vai
kiukai į mokyklą bėgdavo, 
o, va, jau užaugo. Abu bai
gė mechanizacijos mokyklą, 
Vytas Panevėžy, o Algis 
Smalininkuose. Vytas dirba toj 
pačioj mokykloj meistru. 
Uždirba gerai. Algis dabar 
atlieka karinę prievolę.

Manęs neužmiršta, kas 
savaitę po laišką parašo, 
pinigų, dovanėlių atsiunčia. 
Geri vaikai.

Abu toliau mokysis nea
kivaizdiniu būdu. Va, ir 
aukštąjį baigs.

—Sako, įskundė, į darbus o atsimenu, į mokyklą il- 
vokiečiams dirbti nėjo, vis gai bėgdavo pusbasiai. Par- 
kalbėjo,. kad Hitleriui jau bėgs, trepsės, trepsės,—šal- 
nebeilgai... ta. O man širdis krauju at

mokiusi motina.
Perskaitė Jono atneštą 

knygą, paskui perskaitė 
antrą j trečią...

Dabar kur tik suradusi 
valandėlę laiko puldavo 
skaityti.

Su juo tapo gerais drau- 
gais> — jis toks rimtas, ge-

! skaitęs, tiek daug žino...
Draugystė peraugo į meį

du apsivedė.
Kai pasimirė Anelės tė

vai, abu sugrįžo gyventi 
atgal. Visi Anelės broliai 
buvo išsisklaidę po pasaulį, 
nebuvo kam gyventi tėviš-

. tykoti,—nutarė abu.
... Atėjo keturiasdešim

tieji. Tarybų valdžia įnešė 
daug šviesos į sunkų Rim
kevičių gyvenimą. Tais me-1

gėlės skraidė bitės. Vėju-
_ __ s-z • • 1

betai

Kaip kas metai, taif) ir šie
met, po laisviečių suvažia
vimo toje pat salėje' įvyko 
banketas.

Pavalgius, pirmininkau
jantis P. Venta pakvietė 
kalbėti Vytautą Zenkevičių, 
TSRS ambasados Washing
tone antrąjį sekretorių, ku
ris tarnybiniais reikalais 
lankėsi Niujorke ,tai ta pa
čia proga dalyvavo ir mūsų 
bankete.

Gerbiamas svečias širdin
gai pasveikino - laisviečius, 
banketo dalyvius, toliau kal
bėjo konsulariniais reika
lais, atsakinėjo į kai ku
riuos klausimus, jam pa-

gražiai

visoms

Ns.

KLAIPĖDOJE PASTATĖ 
DIDELĮ DOKĄ

Klaipėda. — Plaukiojan
tis dokas" pastatytas Balti
jos laivų statykloje Klaipė- 

: doje. Jo tonažas 5,000 tonų. 
Pakviečia į kambarį. Dokas bus naudojamas di- 
Čia švaru, šviesu. Ir kny- desniems šaldomie siems 

į žvejybos traleriams į van-

kvapą. .
Anksti pavalgę pusryčius vįs skaitau. 

Rimkevięiai susiruošė eiti į 
miestelį, kai takiuku uždu
susi atbėgo kaimynė Gir- 
dauskienė.

—Vokiečiai eina pakalnėj 
vieškeliu! Ir eina ir važitio- 
ja!, Karas! Bėgsiu toliau...

Ir'ji nubėgo toliau, tęsia
mai šaukdama:

—Vokiečiai eina...
—Jonas su Anele stovėjo 

tylėdami, žiūrėdami vienas 
į kitą. Net šnekusis Vytu
kas, išbėgęs su triušu į kie
mą, nutilo. O kai jis paskui 
paklausė: mamyte, kas yra 
« r*. A 1 m* 1**

.. .Vieną dieną veliuoniš
kius apskriejo žinia:

—Ar girdėjot, Rimkevičių, 
tą, kur prie kapų gyvčna, 
suėmė ?

ta. O man širdis krauju at- 
kojikės raudonosNuo tada Anelė vyro dau- silieja, — kojil 

giau niekad nepamatė. At- lyg gandriukų.
ėjo, išsivedė, ir dingo žmo
gus, lyg akmuo mestas į 
vandenį.

Nuo tada prasidėjo Ane
lei pačios sunkiausios, pa
čios tamsiausios dienos.

Vyrą suėmus, į trečią die
ną gimė duktė Dalytė. Dar 
pati motina buvo silpna, 
dar reiktų save prižiūrėt, 
galva svaigsta, kojos ne
klauso, o čia mažoji; be to, 
ir didesniuosius pavalgy
dink, apskalbk, dar žabų iš 
giraitės partempk, daržiu- 
ką paravėk, p a r š i u k ą pa
šerk, pas kaimyną nubėk 
padirbėt, — sunku vienai,- 
nors persiplėšk. O čia dar 
kapus reikia aptvarkyti, — 
vis vieną kitą grašį gausi. 
Sunku.

Prisikamavusi per dienas, 
vakare sumigdžiusi vaikus, 
Anelė negreit užmigdavo.

“Nepavirsit į gulbiukus, 
nabagai jūs mano, — lėkė

Plaukiojantį dokas yra 
toks įrengimas, kurį vande
niu galima plukdyti iš vie
tos į kitą vietą ten stovin
čių laivų dažyrdui ir 
montavimui.'

re-

Freehold, N. J.
Sausio 26 (J. Jonas ir Ka

trina Kalinauskai paminėjo 
savo auksines (50 metų) 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves.

Draugai Kalinauskai už- 
auklėjo du sūnus ir vieną 
dukterį. Vienas sūnus gy
vena Kalifornijos valstijo
je, duktė Amsterdam, N. 
Y., o kitas sūnus čia pat 
Freeholde. V i $ i jųdviejų 
vaikai vedę ir turi šeimas.

Tai šia proga jų vaikai ir 
suruošė jiems “šurprize na
rę” Lietuvių klube. Tai bu
vo gražus banketas su ska
niais valgiais ir gėrimais, ir 
muzika. Buvo gražus būrys 
žmonių, senų ir jaunų, ku
rie linksmai vaišinosi ir lin
kėjo “jaunayedžiatns” ilgo, 
ilgo gyvenimo. O jie dėko
jo vaikams už suruošimą 
tokios gražio^ “pares” ir vi-Bepigu dabar mokytis.

Va, anksčiau, j ei išsimokyda- siems už dovanas.' 
vo prastuolio vaikas, garsas 
keliolika parapijų aplėkda
vo. Neseniai turėjau sun
kią operaciją, tęsė patylė- “Laisvė skaitytoj ai 
jusi, — vėžys prikibo. Jei S”L

Draugai Kalinauskai yra 
darbo žmonės. Abudu jau 
•pensininkai. Taipgi seni 

1 ir rė
mėjai. Ir ^sia sukaktuvių 

taip anksčiau, seniai jau'proga jie paaukojo “Lais- 
tenai, kapuos, gulėčiau. Iš- vei” $10 ir linki jai ilgai 
gydė. Nei operavimas, nei gyvuoti.
vaistai nieko nekainavo, o| Dalyvavęs
tada ne vieną šimtą litų bū
tų tekę daktarams palikt. O 
iš kur tuos šimtus ir paim
tum, jei duonelei vos vos 
užteko... Eime, pasivai
šinsime ankstyvesniais 
obuoliukais.

...Saulė jau leidosi, kai 
atsisveikinau su Anele. Ilgi 
saulės spinduliai šokinėjo 
ant namelio, ant obuolių, 
nutvieskė jurginų kepures. 
Saulė spindelę ir ant Ane
lės susimąsčiusio veido, kai 
ji vėl pasilenkė prie bičių, jie turi skristi. Jos gulbiu 
Ji galvojo apie savo vaikus, kams sparnai jau užaugo.

gerus, darbščius. > Rodos, 
kiek čia laiko tepraėjo, ar 
seniai čia jie attipendavo 
pas ją prašydami paskaity
ti pasakų, o va, jau patys 

I galės greit skaityti pasakas 
savo mažyliams...

Ančiukai tapo gulbiukais. 
Ir tegul jų nėra čia prie 
motinos; ji žino, kad jie gy
vena dorai, teisingai. O juk 
visada taip būna — kai gul
biukams užauga

LAVALLETTE, N. J
Mrs. J. Yakubonis, J8 

amžiaus, gyv. 1504 Balti
more Ave. nuo 1925 m., mi
rė Point Pleasant gydymo 
namuose. Šermenys buvo 
privatiškos, Van H i s e & 
Callagan koplyčioj, Point 
Pleasant.

Velionė buvo gimus Švei
carijoj.

Nuliuūdime^ liko vyras 
Juozas Yakubonis ir sesuo 
Mrs. Aug. Buhl, gyvenanti 
Suffolk Co., L. I.

Šią žinią prisiuntė velio
nės vyras Juozas Yakubo
nis, kuris yra “Laisvės” 
skaitytojas.

m

Sveiksta
E. Sungailienė, brookly- 

nietė, sugrįžo iš ligoninės, ir 
praneša, kad jaučiasi ne
blogai. Dėkoja vsisiem 
draugams už prisiuntimus 
linkėjimų.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės (Lith. Building 
Corp.) šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” po vieną savo Še
rą:

LLD 145 kuopa, Los An
geles, Calif.

Juozais ir Ana Bernotai, 
Los Angeles, Calif.

Elizabeth Slesa runas, 
Los Angeles, Calif.

Al Schultz, Yucaipa, Ca
lif.

Frank Balčiūnas, San Le
andro, Calif.

Mrs. John Kunickas, 
Newark, N. J.

Už dovanas širdingai 
ačiū.

Sveiksta
Mary Adams sėkmingai 

pergyveno operaciją Nas
sau ligoninėj, Mineola, L. I. 
Tikisi, kad šią savaitę iš li
goninės ją išleis namo. Ji 
gyvena 46 Jackson Ave., 
Brentwood, L. I.

Drg. Adams dėkinga vi
siems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu pareiškė jai 
linkėjimus sveikatos, o ypač 
savo gerosioms draugėms 
Kaulinienei ir Vaiginienei, 
kurios ją lankė ligoninėje.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks ' ' 
vasario 13' d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės” patalpoje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti, nes daug reikalų 
teks aptarti. Būkite geri, ateikit# 
visi. Valdyba (10-11)

' ——L—___  ' l„a ■■

Iš filmy vakaro > ’Ha

Tautų koncertas artėja
Amerikinis sveturgi- 

miams- ginti komitetas ir 
šiemet rengia Tautų kon
certą (Concert of Nationa
lities), kurio programoje 
dalyvaus ir lietuviai meni
ninkai. • ’ • < ■ !
’ šie metiniai kultūriniai

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas į^yks 

trečiadienį, vasario 6 d., 7:30 vaL 
vakare, 102-02 Liberty .Aye., Ozoi|t 
Parke. Kviečiami visi nariai daly
vauti šiame susirinkime, ir pasižiū
rėkite j savo mokesčių knygutę. 
Pradžioje metų duokles užsimokėki
te, nesusispenduokite. Prot. rašt.

< • p

< Kaip jau buvo skelbta, festivaliai rengiami tikslu 
ALDLD 185 kuopa praėjusį prisiminti ir pagerbti tau- 
šėštadienį “Laisvės” salėje tinių grupių įnašą į mūsų 
suruošė kalbų ir filmų ro-, šalies gyvenimą.
dymo vakarą. J Koncertaą įvyks, sekma-

Buvo atvykęs iš Bostono dįenio pbpiėtę,1 vasario 24 
Jonas Petruškevičius, praė- dieną, Fraternal Clubhouse, 
iusią vasara lankęsis Len-.110 West 48th St., New

šeštadienį “Laisvės” salėje tinių grupių įnašą į mūsų

jusią vasarą lankęsis Len- HO West 48th St 
kijoje ir Lietuvoje.

Ten būdamas, J. Petruš- 
kevičius traukė filmus ir! 
čia juos atsivežęs demonst
ravo. 1 
vos, iš Maskvos, iš Lenin -

York City.

NEW YORKE ĮVYKO 
70,000 GAISRŲ

Tai vaizdai iš Lietu- ; New Yorkas. — Ugnia- 
• - ■ . _ • gesių v.nvn

grado, iš Gdynios. J. Pet- Thompsonas praneša, ___
ruškevičius su žmona vyko 1962 metais mieste įvyko 
į Europą ir iš ten grįžo 70,000 gaisrų. Iš jų 206 bu- 
Lenkijos laivu “Batory”: —. Vo mokyklose, 254 ligoninė- 
iš Kanados į Gdynią, o pas- se, 0 daugiausiai įvyko gy- 
kui iš Gdynios į Kanadą.. venimo namuose. 
Kelionė, aišku, buvo įdomi _ 
ir įspūdinga. ,

Filmo rodamas tęsėsi apie' 
gerą pusvalandį. Pirm fil
mo demonstravimo svečias 
sakė kalbą apie tai, ką jis = 
patyrė Lietuvoje, ypatingai 
apie kolūkius ir jų tvarky
mąsi.

Pirmininkavo V. J. Venc- 
kūrias.

Kadangi oras buvo labai 
nepalankus — visą vakarą 
smarkiai lijo, tai žmonių 
atsilankė ne per daug.

Rep.

gesių komisijonierius E. 
,, kad

! Žmonija susirūpino 
nusiginklavimu

Jungtinės Tautos, N. Y.— 1 
Iš įvairių šalių Jungtinių 
Tautų delegatai praneša 
apie žmonių susirūpinimą 
nusiginklavimo reikalais.

Antrojo pasaulinio karo 
metu antihitlerinės koalici
jos vadai kalbėjo, kad po 
pergalės bus eita prie nusi
ginklavimo. Tas viltis gai-

sparnai, į vino J. Tautų rezoliucijos, 
bet apsiginklavimas nesu- 

;mažėjo. •

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., vasario (Feb.) 5, 1963

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerą raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvair 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Užsisakydami adresuokite: c




