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KRISLAI
Abraomas Linkolnas 
Suvaldyti karo treškėjus! 
Julius Kalvaitis. 
Marie Zavis. 
Zanė Klibiene.

— Rašo R. Mizara —
Šiandien Abraomo Linkolno 

gimtadienis. Jis gimė 1809 
metų vasario 12 d.

Abraomo Linkolno preziden
tavimo metu JAV buvo didžiu
lėje krizėje — virė baisus pi
lietinis karas. Jo vadovauja
mos jėgos, kovojusios už ver
gijos p a n a i k i nimą ir prieš 
JAV suskaldymą, karą laimė
jo.

Šiemet sukanka 100 metų, 
kai Abraomas Linkolnas pa
skelbė negrų Išlaisvinimo Pro
klamaciją. Deja, JAV negrų 
dauguma dar ir šiandien nėra 
laisvi; jie kenčia baisų išnau
dojimą, priespaudą ir nežmo
nišką pažeminimą.

JAV gyveno didžiulę krizę 
prieš šimtą metų; nemažą kri
zę gyvena ir šiuo tarpu: viso
kiu plauko reakcionieriai de-Į 
da pastangas, kad JAV dary-l 
įhi naują invaziją į Kubą. Į

Nors prezidentas Kenedis! 
kadaise Kubos kontrrevoliuci- 
einieriams pažadėjo, 
sugrįšią į “išlaisvintą” Kubą, 
tačiau jis jiems nepažadėjo, 
kad JAV darys Kubon kitą in
vaziją.

šiandien respublikonai se
natoriai, Kubos pabėgėliai ir 
kitokie elementai, tunką iš 
karo, verčia prezidentą Kene
dį “apsaugoti Jungtines Vals
tijas nuo liaudiškos Kubos.“

Praėjusį ketvirtadienį pre
zidentas Kenedis 
gerą pusvalandį aiškinimui, 
įrodinlėjimui, jog 
plepia už invaziją, gal netie
siogiai, stoja už pasaulinį ka
rą, kuris prarytų desėtkus mi
lijonų žmonių.

Tai tiesa!
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Užsienio lietuviai žino 
Faktus apie Lietuvą

Washingtonas. — Po to, 
kai JAV prezidentas Kene
dis pasitiko iš Kubos grįžu
sius invazijos dalyvius, pa
gyrė juos už drąsą, pareiš
kė, kad jie dar turės progą 
“išlaisvinti Kubą iš komu
nistų vergijos”, ir “pašalin
ti Kastro vyriausybę”, tai 

j prasidėjo nauja kampanija 
už invaziją.

Pirmoje vietoje yra Ku
bos pabėgėliai, bet nuo jų 
nepasilieka JAV senatoriai 
ir kongresmanai. Daugiau
siai triukšmo kelia, tai New 
Yorko valstijos senatorius 
K. Keating’as. Jis tvirtina, 
būk “daugiau žino apie 
Kubą, negu JAV valstybės

i departamentas.”.
Senatorius S. Thurmond, 

•iš So. Carolina, išsiuntinėjo 
į daugybę laiškų, kuriuose 
Į tvirtina, būk Kuboje yra , nistų dienraštis 

. i Tarybų Sąjungos atominės 1 nite” rašo
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iki 40,000 TSRS karininkų 
ir karių.

Senatorius B. Goldwater, 
iš Arizonos, reikalauja tuo
jau užpulti Kubą. Jis pa
reiškė: “Jeigu tatai reikštų 
pasaulinį karą, tai lai būna 
karas”.

Nuo jų nepasilieka ir 
daugelis kitų. Jų išstojimai, 
straipsniai spaudoje, kal
bos per radijo ir televizijos 
tinklus rodo, kad jie siekia 
paruošti JAV žmonių opini
ją Kubos užpuolimui.

Kad jų tvirtinimai neturi 
pamato, tai tą pareiškė net 
JAV gynybos sekretorius 
R. McNamara.

Damaskas. — Gauta ži
nių, kad karininkai nu ve r- 
tė Irako respublikos val
džią ir nužudė premjerą 
Abclulą Kasimą. Karininkai 
iš savo tarpo nuorganizavo 
tarybą (“junta’’), kuri pasi
skelbė vyriausia šalies val
džia. Pranešarba, kad per
versmo šalininkai yra Nas- 
serio rėmėjais.;

Irakas randąsi Arabiška
me pusiasalyje, tarp Saudi 
Arabijos, Jordanijos, Siri-

jos, Turkijos ir Persijos Vilnius. — “Tėvynės bal
(Irano). Jis užima 171,6001 so” redakcija prieš kurį lai- 
kvaclratinių mylių plotą ir ką buvo paskelbusi skaity- 
turi 7,500,000 gyventojų.

1958 metais Abdulai Ka- te apie Tarybų Lietuvą? 
•simui vadovaujant įvyko 
sukilimas, buvo nuverstas : 
ir nužudytas karalius Fai- i 
salis ir šalyje paskelbta res- < 
publika.

Prieš Irako respubliką 
suokalbiavo Vakarų impe-

toji] konkursą: Ką jus žino-

yra pakankamai informuoti 
apie jos laimėjimus.

Redakcija iš prisiųstų at
sakymų atrinko geriausius 
(atsakymų autoriai tepada
rė tik po vieną nežymią

I

Jordąnijos valdovai.

Menther pasisakė už 
iaikp stsgy venimą

Jungtinės Tautos, N. Y.— ką. Tarp kitko, jis pareiš-Paryžius. — Francūzijos 
vidaus reikalų 
lankėsi Ispanijoje, o dabar v v
Paryžiuje laukia Ispanijos; buvo susaukus apie 300 zy- 
užsienio ministro. Komu-jUiių žmonių aptarimui tai- 

“L’Huma- kos reikalų ir panaikinimo į ’ ‘ ~ 
kad ruošiama! atopiinių ginklų. Tarp jų ^e^aT^kurie 

kad jie raketos, galinčios siekti už Paryžiaus - Madrido - Bo- dalyvavo AFL-CIO prezi- ’
2,200 mylių, ir nuo 30,000 nos ašis.

Klaipėdiškiai padėjo Atsidarė svarbi

ministras jung^nįų Tautų vadovybėje:
“Jungtinėse Valstijose 

randasi spėkų, kurios norė- 
Įtų pagalba atominių bombų 
sunaikinti pasaulį. Tai ele- 

; susijungė į 
j a. n i • -i i i Birch Sąjungą. Jie išstojadentas G. Meany, kuris kai- ieš del^ok^tinius žmJ0.

‘ bėjo prieš negrų diskrinu- Įneg h, net reikalauia iš šjos 
naciją, ir automobilistų .§a)ies šalinti Jungtines 

t unijos prezidentas Walter 1

Dešimtyje klau s i m ų, į • 
kuriuos buvo kviečiama at-1 
sakyti, atsispindėjo pokario 
metais Tarybų Lietuvoje 
įvykusios milžiniškos per
mainos visose gyvenimo sri
tyse: išaugę nauji gražūs 

i miestai, didžiuliai fabrikai, 
I neregėtai suklestėje moks- 

: las ir kultūra, sparčiai žen- 
Igiantis į priekį žemės ūkis.

“Tėvynės balso” skaity
tojai gausiai dalyvavo kon
kurse. Daugiausia laiškų 
gauta iš Jungtinių Ameri-

■ kos Valstijų, Argentinos, rinti 100 kartu daugiau 
Vokietijos Federatyvinės elektros jėgos, kaip pirm 
respublikos, Brazilijos, Ka- karo visos Lietuvos jėgai- 
nados, nemaža jų susilauk-' 
ta ir iš kitų valstybių.

Kaip matyti iš daugumos 
konkurso dalyvių atsaky
mu, jie neblogai pažįsta Ta
rybų Lietuvos gyvenimą, gijos—Jonas Alaunė.

- klaidą).
Konkurso laimėtojai pre

mijuojami vertingomis do
vanomis, kurios jiems iš
siunčiamos.

Tarp tų klausimų buvo 
ir šie: Kur pastatyta di
džiausia Tarybų Lietuvos 
hidroelektrinė? Kur gami
namas Lietuvoje cemen
tas? Prieš karą Lietuvoje 
buvo tik 400 traktorių, kiek 
jų dabar yra? Kaip vadina
si naujas miestas Lietuvo
je, kur statoma jėgainė tu-

nės pagamindavo?
Konkursą 1 ai m ė i o iš 

Jungtiniu Valstijų Frank 
šlienis, iš Vakarų Vokieti
jos Stasys Butkus, ir iš Bei-

paaukojo

tie, kurie

Kubos respublika niekad 
nesudarė JAV pavojaus, ne
sudaro jo ir šiandien.

Ne liaudiškoji Kuba nori už
pulti mus, o mūsų šalies reak
cionieriai ryžtasi užpulti Ku
bą!

t •
Labai nemiela rašyti mūsų 

Vfaugų nekrologus, o jų šiuo 
metu tenka daug rašyti.

Štai Brooklyne mirė ilga
metis mūsų veikėjas-vajinin- 
kas Julius Kalvaitis. Apie jį 
skaitytojas ras smlkesnių žinių 
kitoje laikraščio vietoje.

Sausio 29 d. Ft. Lauderdale, 
Fla., nuo širdies priepuolio 
mirė ilgametė darbuotoja Ma. 
rie Zavis (Marija Zavišienė). 
Tai Montrealyje gimusi ir au
gusi, bet tarp JAV lietuvių il
gai Veikusi pažangi moteris.

Pažinau ją dar 1918 metais, 
kai ji mokėsi pas Miką Pet
rauską muzikos. Vėliau, ište- 
kėjuši už S. Zavio, Marija, 
kartu su savo vyru, visuomet 
palaikė tamprius ryšius su 
progresyviais lietuviais. Pats 
didžiausias velionės įnašas į 
mūsų kultūrinį darbą buvo jos 
vadovavimas lietuviškai radijo 
valandai Bostone; ji tai dirbo 
per metų eilę.

Ji gerai mokėjo, greta ang
lų ir francūzų, lietuvių kalbą.

Bostone gyvendama, Marija 
dalyvaudavo Laisvės chore, 
taipgi mažesnėse dainininkų 
grupėse.

Prieš keletą metų S. ir M. 
žaviai išsikėlė gyventi Flori- 
Won-

Tegu Marija ilsisi ramiai. 
O Tau, mielas Sigizmundai, 
Jūsų sūnui ir dukrai liūdesio 
valandoje, — mūsų visų nuo
širdi užuojauta!

J. Valstijų žvejams
Klaipėda. — Tai atsitiko 

Vakarų Atlante. Vidutinis 
žvejybos traleris Nr. 4189, 
žūklaudamas Džordžės sek
lumoje, pastebėjo nedidelį 
žvejų laivą, kurio įgula 
šaukėsi pagalbos. Pasirodė, 
kad tai JAV žvejų laivas 
“Lubenray”. Amerikiečiai < kuriame jis išreiškė viltį, 
nebegalėjo plaukti, nes ant kad Afro-Azijos tautų at- 
laivo sraigto buvo užsivy- stovai padarys 
niojęs gabalas lyno ar tink- žingsnį taikos

Tautas...
Gaila, kad, kol kas, pa

saulyje išlaikymui taikos
Ręuther’iš, AF.L-CIO vice
prezidentas.

W. Reutheris sakė, kad '( ir gerinimui žmonių gyve-
, išleidžiama tik

konferencija
Moshi, Tanganika. —Va

sario 4 dieną čionai atsida- darbininkų kova, už gėrės-;nimo yra
re Afro-Azijos valstybių nes darbo sąlygas ir gėrės-1 centai, o sunaikinimui mū- 
konferencija, kurioje daly
vauja 60 šalių.

Atidarius konferenc i j ą
buvo perskaitytas TSRS
premjero pasveikini m a s,

ni atlyginimą negali būti sų planetos milijardai dole- 
skiriama nuo kęvos už tai- rių”.

dar vieną 
sutvirtini-

1962 metais korporacijų 
pelnai buvo milžiniški

mui.
Konferencijos 

buvo skirtumų, nes delega
tai atstovauja skirtingų so- 

kiojančios bazės. Netrukus ,ciahų santvarkų šalis, bet 
numatoma, kad taikos 
klausime bus susitarimas.

Į nukentėjusį laivą buvo 
permestas lyhąs, ir traleris 
Nr. 4189 pasuko prie plau-

abu laivai laimingai pri
plaukė prie mūsų respubli
kos žvejybos laivyno flag
mano “Tarybų Lietuva” 
borto. Čia. paaiškėjo įdomi 
aplinkybė. Bep laukiant 
vandens srautas išlaisvi-. 
no Jungtinių Valstijų žvejų 
laivo sraigtą. Amerikiečiai 
nuoširdžiai padėkojo mūsų 
jūreiviams už pagalbą ir at
sisveikinę nuplaukė žūklau
ti toliau.

Washingtonas. — Nepai
sant Tarybų Sąjungos pro
testų JAV atominiai sub- 
marinai plauks į Japonijos 
prieplaukas.

Pasakykite, Miami miesto 
veikėjai, kodėl jūs ligi šiol 
nieko neparašėte apie Marie 
Zavis mirtį? Kodėl 
nepateikėte spaudai 
sios nekrologo ?. .

Čikagoje sausio 31
Žane Klibiene, kurią 
prieš 40 metų. Tik

čicagoje, kai Žane 
tvirtesnė sveikatoje, 
ji iš piniginės $20

ligi šiol 
mirusio-

d. mirė 
pažinau 

neseniai,

pradžioje

Čekoslovakija turi 
prekybos laivyną

Praga. — Nors Čekoslo
vakijos respublika randasi 
šimtus mylių nuo jūrų, Eu
ropos centre, bet ir ji turi 
prekybos laivyną. Jos laivai 
paima prekes, arba iškrau
na, Tarybų Sąjungos, Len
kijos, Bulgarijos, Rumuni
jos ir Rytų Vokietijos prie
plaukose.

Dabar Čekoslovakijos jū
rinį laivyną sudaro 10 lai
vų, virš 100,000 tonų įtal
pos. Laivas “Ostrava” yra 
tankeris, gabena naftą; lai
vai “Kladno”, “Lidica” ir ki
ti — sausas medžiagas ir 
mašineriją.

Washingtonas. — JAV 
federalis įplaukų departa
mentas paskelbė apie šimto 
didžiųjų korporacijų už
darbį po to, kai jos atmo
kėjo valdžiai taksus. Čia 
paduodame kelių iš jų pel
nus:

General Motors Corp, už
dirbo $1,459,000,000, arba 
64.4 procentus daugiau, 
kaip 1961 metais. American

Motors pelnė $37,166,000, 
tai yra, 64.2% daugiau, 
kaip 1961 m.

Kennecott Copper pelnė: 
$65,663,000, 6% daugiau, 
kaip pirmesniais metais, o 
Alcoa Co. pelnas buvo $56,- 
447,000, 31 procentu dau
giau, kaip 11961 m.

Panašiai pelnai paaugo ir 
kitų kompanijų.

................. ................................. N f—" ---------------- ----- '

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Niujor-Įlias dienas be kuro papildy- 

kiškis senatorius Keating |mo. Jis taip galėsiąs būti 
dabar jau pripažįsta, kad (panaudojamas “ant priešo” 

i mėtymui atominių bombų.
Jo išvystymas, aišku, atsi
eis daug šimtų milijonų do
lerių .

mažytė Kuba nesudaro 
Jungtinėms Valstijoms mi- 
litarinio pavojaus. Bet jis 
labai bijąs, kad Kuba pavir
sianti tvirtu komunistinės 
propagandos šaltiniu prieš 
šią šalį ir Lotynų Ameriką. 
Todėl su ja reikia jau dabar 
“susidoroti.”

lankantis 
dar buvo 
išsitraukė 
ir tarė:

—Kiek 
nį,

išgaliu, remiu “Vil- 
bet žinau, kad parama 

reikalinga ir “Laisvei”— pra
šau, drauge, priimkite. ..

ISPANIJOJE TARIASI 
GENEROLAI

Madridas. — Francūzijos 
generolas Charles Allereti 
tariasi su Ispanijos genero
lais suderinimui abiejų ša
lių apsiginklavimo. Laukia 
čionai atvykstant R. Gilpat- 
rico, JAV valstybės sekre
toriaus pavaduotojo.

Jacksonville, Fla. — Už 
poros šimtų mylių nuo čia 
iš lėktuvo tapo jūroje pa
stebėtos prieš kelias dienas 
dingusio 
Su laivu 
Manoma, 
neišliko.

laivo skeveldros, 
dingo 39 žmonės, 
kad niekas gyvas

Washingtonas.— Gynybos 
departamentas planuoja pa
gaminti lėktuvą, kuris ga
lėsiąs išsilaikyti ore net ke-

TSRS persergėjo Lietuvoje surado 
žymių senienų

Šiauliai. — Jaunas Gilvy- 
čių tarybinio ūkio Bitėnų 
skyriaus darbuotojas Ka
zys Šniolis neseniai, padė
damas ūkio darbininkams, 

| aptiko tris senovinius ka
pus. Juose buvo rasti du 
geležiniai įmoviniai ietiga
liai, pora dailių žalvarinių 
apyrankių ir gerai išsilai
kiusi antkaklė. Vertingą 
radinį vaikinas perdavė 
Šiaulių “Aušros” muziejui.

Radinys priskiriamas 
XIII—XV amžiams. Įdomu 
tai, kad apyrankių ir ant- 
kaklės ornamentai, kurių

Francūziją
Maskva. — Tarybų Są

junga pasiuntė notą Fran- 
cūzijai, kurioje persergėjo 
ją, kad ji neginkluotų ato
minėmis bombomis Vakarų 
Vokietijos.

TSRS sako, kad jeigu 
Francūziįa suteiks atomi
nių ginklų vakarų vokie
čiams, tai tuomi žymiai pa
kenks taikos reikalams, ir 
TSRS bus priversta imtis 
atitinkamų žingsnių apsi
saugojimui.

Taipgi TSRS pasiuntė 
persergėjimo notą Japoni
jai, kad ji neisileistų į savo
prieplaukas JAV atominiu |PįeWs būdingas šiaurės
submarinų.

“Taika priklauso nuo 
Kubos”, - Kenedis

JAV

Lietuvos kraštui, visiškai 
vienodi. Rasti daiktai lei
džia manyti, kad čia, šalia 
Viekės upelio, po žeme sle
piasi didelis mūsų protėvių 
kapinynas.

Washingtonas.
prezidentas Kenedis sako, 
kad pasaulinė taika pri
klauso nuo įvykių Kubos 
srityje. Jis sakė, kad “jeigu 
ir yra Kuboje paslėptų ra
ketų”, tai jos neparuoštos 
vartojimui.

Tuo1 pat metu preziden
tas smarkiai kritikavo tuos, 

, viso k i u s 
prasimanymus apie Tarybų 
Sąjungos militarines jėgas 
Kuboje.

Vėliausi praneši mai iš
Irako sostines Bagdado ^e“"skje7įž'fa 
skelbia, kad armijos kari
ninkų sukilimas pavyko, kad 
premjeras Kasimas ir jo ša
lininkai suimti, “nuteisti” ir 
sušaudyti . Naujoji vyriau
sybė jau esanti Egipto pri
pažinta.

“Laisvės” skaitytoją 
vajaus reikalu

Po suvažiavimo suplaukė 
daug laiškų, ir reikia visus 
peržiūrėti, sutvarkyti punk
tus, ir kaip tik tas bus pa
daryta, tai vajaus paskuti
niai rezultatai bus paskelb
ti. Laiškai, kurie bus gau
nami šią savaitę, nebus 
įskaitomi į vajų.

“Laisvės” Administracija

Maskva. —1962 m. Tary
bų Sąjungoje buvo paga
minta 84,216,000 tonų plie
no.

Atėnai. — Graikija 
siuntė drabužių Indijos 
mijai.

pa-
ar-

TSRS POVANDENINIAI 
LAIVAI

Maskva. — Dienraštyje 
“Krasriaja Zvezda” admi
rolas Gorškovas rašė, kad 
Tarybų Sąjungos atominis 
submarinas apiplaukė ap
linkui Šiaurinį žemės aši
galį. Plaukiojo po ledais. 
Admirolas rašo, kad prie
šams nepavyktų TSRS už
pulti ir iš tos pusės.

INDIJAI NEPATINKA
New Delhi. — Indijos 

premjeras mano, kad Kini
ja 1964 metais jau turės 
atominių bombų. Indijai tas 
labai nepatinka.

Taipgi jai nepatinka, kad 
Afro-Azijos valstybės spau
džia Indiją taikos keliu su
reguliuoti sienos reikalus 
su Kinija.
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Pasaugokite savo kišenes!
VASAĖIO 16 DIENĄ JAV lietuviškieji “veiksniai” 

kas metai ruošia kermošius, per kuriuos tuština žmo
nėms kišenes.

Šį mėnesį “veiksniai” itin pasišauna kaulyti iš žmo
nių pinigij “Lietuvai laisvinti”. Jie turi suorganizavę 
ALTą, turi kaž kokią “Bendruomenę”, turi daug kito
kių komitetų, ir visi tie komitetai melžia pinigus vienu 
ir tuo pačiu obalsiu: “Lietuvai laisvinti.”

“Veiksniai” nesibijo meluoti, nesibijo skelbti nesą
mones, nes jaučia, kad valdžios organai jų už tai ne
čiups; šaltojo karo politikai, mat, tokie dalykai reikalin
gi.

Mes pasakysime: jokių pinigų “Lietuvai laisvinti” 
nereikia, kadangi ji yra laisva, kadangi Lietuva šian
dien, kaip niekad pirmiau, milžiniškais tempais kyla 
ekonomikoje, kyla ir kultūroje. Lietuva priklauso lietu
vių tautai, Lietuvos liaudžiai. Nusikračiusi bankininkais 
ir dvarininkais, Lietuvos liaudis kuria naują, socialis
tinę santvarką.

Tai nepatinka visokiems liaudies priešams, ir jie 
norėtų, kad Lietuvon ir vėl būtų grąžintas fašizmas, tiek 
daug žalos, tiek daug nelaimių atnešęs mūsų tautai. Bet 
jie to nesulauks!

Per daugiau kaip dvidešimt pastarųjų metų visokie 
mekleriai, visokie lietuviškieji politiniai raketieriai iš
kaulijo iš JAV lietuvių šimtus tūkstančių dolerių. Kur 
tie pinigai? Kokiems “laisvinimo” darbams jie buvo su
naudoti?

Tuos pinigus sunaudojo tie patys politiniai raketie
riai baliams, visokioms kelionėms, savanaudiškoms pra
šmatnybėms. Dėl tų pinigų jie, pagaliau, pradėjo tarp- 
savines niautynes, pradėjo ėstis, draskytis.

Atsiminkite, broliai lietuviai, kad tą patį jie darys 
ir su tais centais, kuriuos jūs jiems šį mėnesį (jei) duo 
site “Lietuvai laisvinti.”

Mūsų nuoširdūs patarimas: nėdtio^i jiems nė vieno, 
cento! Tegu “veiksniai” pradeda dirbti naudingą darbą, 
lai patys užsidirba, jei nori palėbauti!

1863 METŲ SUKILIMO 
ATŽYMĖJIMAS
VILNIUJE

Kaip žinia, šiemet sukan
ka 100 metų, kai Lietuvoje 
ir Lenkijoje įvyko sukilimas 
prieš Rusijos carinę valdžią. 
Jis vyko 18Č3-1864 metais. 
Daug sukilėlių žuvo mūšiuo
se su carinės valdžios ka
riuomene, o sukilimo vado
vus carinė valdžia teisė ir 
žudė.

Šių metų vasario 2 d. sa
vaitraštis “Literatūra ir 
menas” rašo apie svarbų 
įvykį Vilniuje. Į Lietuvos 
sostinę buvo atvykę du Len
kijos Liaudies Respublikos 
įgaliotiniai — V. Paškovs
kis ir V. Višnevskis. Toliau 
skaitome:

Broliškos liaudies Lenkijos 
atstovai deda vainiką ant pa
minklinės lentos toje vietoje, 
kur buvo nužudyti 1863-1864 
metų sukilimo vadovai — re
voliuciniai demokratai Kostas’ 
Kalinauskas ir !Zigmuntas Sie
rakauskas . Įžymiųjų sukilimo 
vadovų atminimą pagerbti tą 
valandą į Lenino aikštę susi
rinko didelis būrys vilniečių. 
Vainikus nuo Tarybų Lietuvos' 
sostinės darbo žmonių padėjo 
LKP Vilniaus miesto komiteto 

' sekretorius P. Griškevičius ir 
I miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas J. Vild ž i ū n a s , 
įmonių, įstaigų, organizacijų 
atstovai:

prasdami lietuviškos Juozapa- 
tos kalbos.

Maironis, 1892 metais apsi
lankęs Vilniuje/i matė Ją patį 
liūdnos pasakos miestą:

Naktis jį, rūbais,
Tamsiais, kaip dūmais, 
Dengia. Jis miega giliai 
Bėgo dešimtmečiai. ______

n/ATDIATO IZ^T ATTLOIATO symos uzsiaarneja,IV AlKIAlo KLAUSIMAI O isdirbyste šlubuoja, daugelis 
darbininkų keliasi į kitas

Nauja knyga apie Kiniją tų panašių klausimų be Ki
nijos jokiu būdu negalima Gyventojų skaičiumi Kali-iiy:(Ąjpęrikos politiką

Am^ikietiš rašytojas Snow numato, kad fornija dabar yra pirmau-
gar SnbiV pabašė 810 pus- . 
laipių knygą “The Other Jau

1964 ar 1965 metais Kinija panti valstija, jau pralenku- 
pasigamins atominę si ir New Yorko valstiją.uengia. Jis miega ginai...'įtupiu niiygą me vuier v . 1 . b . i.

i. Senasis Side of the River: Red Chi- m apie 1968 metus 
Gedimino mieštas t tebemiego- na Today.” 'Ji dabar parsi- tures ^ermo-^a.n^uo Je" 

Valdant lenkų ponams, duoda po $10 kopija. - aStriai.... ija Amerikos nusistatymą
nepripažinti Kinijos Liau
dies Respublikos ir neįsi
leisti jos į Jungtines Tau
tas.

Kinijos ir Tarybų Sąjun
gos dabartinių kivirčų klau
simu rašytojas Snow dau
giau linkęs pritarti Tarybų

jo. Valdant lenkų ponams, duoda po $10 kopija.
Vilnius, galima sakyti, prade-,
jo merdėti. | Autoriui Snow buvo labai

Mokydamasis Vytauto Di- sunku gauti JAV pasportą 
džiojo gimnazijoje, kiekviena- Vykti Kinijon 
me miesto kampe išgirsdavau 
liūdną pasaką, skirtą uždraus
ti lietuvybei. Apie šivesias die
nas tebuvo galima tiktai sva
joti.

Ir štai vėl prieš mano akis 
mylimasis miestas.

Koks naujas jis, neatpažįsta
mai pasikeitęs tarybiniais me
tais !

Niekada praeityje Vilnius 
nebuvo mums toks artimas ir 
šviesus, koks yra šiandien. 

Vakarais, sutviskus dešim
tims tūkstančių žiburių, jis at
rodo kupinas spindulių, kurių 
pasigedo Maironis.

Tai—mokslas, šviesa, kultū
ra, kuri sklinda iš Tarybų Lie
tuvos sostinės.

Pažvelk į knygynų vitrinas, 
kurios pilnos Vilniuje išleistų 
lietuviškų knygų.

Praverk duris gausių mokyk
lų, kuriose aidi skambus gim
tasis žodis.

Pasidairyk paplatėju s i o s e 
miesto gatvėse, kur sutiksi tau
tietį iš bet kurio Lietuvos kam
pelio.

Vilnius tapp tikruoju visos
O vaakre pagerbti tų, kurie respublikos gyvenimo centru, 

prieš šimtą metų pakilo į ko- naujos kultūros židiniu.
vą prieš socialinę ir nacionali-Į Tai jau ne simbolinė mūsų 
nę priespaudą, Valstybiniame senovės aukurų ugnis, bet tik- 
Akademiniame operos ir bale- roji šviesa, kuri kiekvienam iš 
to teatre susirinko šimtai vii- mūsų kelia džiaugsmą.
niečių.

Iškilmingą susirinkimą ati- Tegul tavo žiburiai kasdien vis 
darė LTSR Draugystės ir kul- ryškiau ' spinduliuoja laisvoje 
tūrinių ryšių su užsienio šąli- rūtų ir įkvėpto darbo žemėje, 
mis draugijos primininkas Li ——-~r—;---------
Kapočius. Jis ^susirinkusieinJ T^sg.'ApiE jAV ]R 
pristatė svecnis —- Liaudies a a ATm-virTYTa

taipgi ne
lengva buvo gauti Kinijos 
valdžios leidimą. Praėjo 
daug laiko, iki jam buvo 
suteiktas leidimas vykti į 
Pekiną.

Jis vyko Kinijon kaip is
torikas ir žurnalo “Look” 
reporteris.' Kadangi jis pir
miau yra plačiai Azijoje

Vedę ilgiau gyvena
Jungtinių Tautų eksper

tai, tyrinėją žmonių mirtin- 
gumą, neseniai paskelbė ^a- 
vo davinius, kad vedusieji 

i ilgiau gyvena, kaip viengun- 
Igiai ir kad Švedijos moterys 
ilgiausiai gyvena—vidutini^ 
jų amžius siekia 75 metus.

įnirto piAuaiu H. n . | J31
Sąjungos vedamai taikin- at. 1 CtCrSDUTg’ rlS’ 
gai politikai. Tarptautinių 
santykių sureguliavimas ga
limas atsiekti tiktai pripa-

Graži pradžia
Jei taip mieloji gamta

važinėjęs ir net 1937 me- žįstarit taikingo sambūvio teiks žmonijai ir ant toliau 
tais buvo parašęs knygą principą, V uris gali užtik- tokią stiprybę, kaip ji ne- 
“Red Star Over China,” pinti pasauliui pastovią tai-

Kanadoje
KANADOS KONSERVATYVŲ valdžia, vadovau- 

jama John G. Diefenbakerio, tapo nuversta. Šalies par
lamentas atsisakė ja pasitikėti. Nauji parlamento rinki
mai, sakoma, bus š. m. balandžio mėnesio 8 dieną.

Iš tikrųjų, Diefenbakerio valdžią bus nuvertęs JAV 
Valstybės departamentas, pareikalavęs, kad Kanada pri
siimtų amerikines branduolines (atomines-hidrogenines) 
bazes. Diefenbakeris toms bazėms buvo priešingas; jis 
norėjo, kad Kanada juo toliau stovėtų nuo to pavo
jaus, bet mūsų šalies Valstybės departamentas užsispy
rė, kad, nori nenori, Kanada turi prisiimti “atominį ap
siginklavimą.”

Liberalai ir kiti konservatorių oponentai parlamen
te, matyt, stoja už Valstybės departamento siūlymą, na, 
tai ir pareiškė Diefenbakeriui nepasitikėjimą.

.. Kas dabar bus? Kokios bus naujo parlamento rinki
mų pasekmės? Aišku, nieks tikrai negali pasakyti. Ta
čiau atrodo, kad pati rinkiminė kampanija bus įdomi!

“Red Star Over China," 
tai praeities patyrimai jam 
teigė gerų progų šiuo me
tu įmatyti, kiek Kinijos 
Liaudies Respublika yra 
padariusi pažangos.

Ed Snow nors nėra mark
sistas, tačiau jis realisti
niai dalykus ima, rašo taip, 
kaip jis savo akimis įžiū
ri. Todėl jo raštai turi di
džiulės vertės. Knyga pil
na statistikos, kuri parodo, 
kaip Kinijos žmonės praei
tyje gyveno ir kaip dabar 
gyvena. Statistika parodo, 
kad dabartiniu laiku Kinija 
daro didžiulę pažangą viso
se gyvenimo srityse.

1936 metais, kai jis 
kėši Kinijoje, gyvulio 
laikymas kainuodavo 
dien po 34 centus, o žmogų 
galėjai visai dienai pasi
samdyti už 24 centus. Plie
no Kinija pasigamindavo 
maždaug po 3 svabus ant 

o :T, L kiekvieno, žipogaiis, ( kuo- 
,. v-k^r?sPon' met Amerikoje išeidavo po 

.‘žigulio- f 1,130 sv. kiekvienam žmo- 
^kį pranešimą gUj, Japonijoje po 111 sv., 

Indijoje po 11 sv. 1960 me
tais Kinijoje pagamintas 
plienas jau siekė 30 svarų 
kiekvienam žmogui, o šiuo 
metu jau daug daugiau. 
Plieno gamyboje Kinija da
bar jau penktoje vietoje 
pasaulyje. Pramonė smar
kiai kyla, miesteliai pavirs- 
ta didžiuliais miestais sui ta> k'ai° i7pirmoji 'invazija, 
milijonais gyventojų.

Apie agrikultūrą Snow 
nedaug terašo, bet daug

Klestek, atjaunėjęs Vilniau!

Jis susiiin|<usiemĮ[T^gg,'ApIE JAV JR 
unk^s Ąmoto? KANADOS SANTYKIUS
jus Vj.PaŠkėyškii-ir (V^išnevs-t, (<<«jj a į^R^Sajungos i žinių 
kj, o taip pat Tarybir Uetuvos . entūl.og korespon.
sostinėje- viešinčius: Kubos ir dentijs Gurulio.

i vas duoda tokį 
dėl Jungt. Vaistijų-Kanados 
paskutinių dienų santykių, 
dėl kurių tų^jp! pasitraukti 
konservatorių Diefenbake
rio vadovaujama valdžia:

Sausio 30 d. JAV valstybės 
departamentas speci a 1 i a m e 
pareiškime griežtai pareikala
vo, kad Kanados vyriausybė 
nedelsiant apginkluotų savo 
ginkluotąsias pajėgas Ameri
kos gamybos branduoliniu 
ginklu. Savo reikalavimui “pa
grįsti” Amerikos užsienio poli
tikos žinyba iškėlė nuvalkiotą

Vietnamo jaunimo atstovus, 
studijuojančius mūsų šalyje. I 

žodis pranešimui suteikiamas 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos viceprezidentui J. Žiugž
dai. Apžvelgęs svarbiausius 
sukilimo įvykius, pranešėjas 
pabrėžė, kokį garbingą pusla
pį revoliucinės kovos istorijoje 
įrašė šio sukilimo dalyviai — 

! lenkai, lietuviai, baltarusiai, 
rusai. Krauju sutvirtinta drau- 

1 gystė gražiausiais žiedais pra
žydo šiandien, kada visas šias 

1 tautas riša 'bendri kovos už 
taiką, koip.unizmą interesai.

Šiltais žodžiais apie šią drau
gystę kalbėjo ir svečias iš Len
kijos — įgaliotasis ministras- 
patarėjas V. Paškovskis.

Padedant vainikus ant pa
minklinės lentos ir iškilminga
me vakare dalyvavo Lietuvos 
KP Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė ir kiti respublikos 
vadovaujantys partiniai bei ta-

Tarybinis prekybos laivynas
WASHINGTONAS NUOGĄSTAUJA dėl to, kad vauuvaujallvjo palvl„ 

Tarybų Sąjungos prekybinis laivynas šuoliais kyla, au- rybiniai darbuotojai, 
ga, didėja. Taip skelbia komercinė spauda. Po iškilmingosios vakaro da

lies Valstybinio Akademinio
Ir akylesni komercinės spaudos korespondentai su- opc,.os ir baicto teatro artistai 

tinka su tuo, kad šiuo metu, kai Washingtonas bando i susirinkusiems parode Balio 
Dvariono operos “Dalia” spek
taklį.

visaip boikotuoti Kubos respubliką, Kuba gauna visokių 
reikalingų daiktų, kukiuos atgabena tarybinis prekybos 
laivynas. 

***■ * I

Tarybų Sąjunga statosi laivus pati, stato jai preky
binius laivus ir kitos šalys: Japonija, Suomija, Italija, 
Lenkija, Jugoslavija. Aišku, stato ne dovanai—toms ša
lims tarybinės tautos užmoka pagal sutartis.

Galvoskaudis
PREZIDENTO KENEDŽIO administracija, sako 

“The Christian Science Monitor” bendradarbis William 
H. Stringer, šiandien turi didelį galvoskaudį dėl visokių 
politinių nepasisekimų.

Kas jie?
De Gaulle atsisako Jungt. Valstijoms nusilenkti.
Prezidento pasiūlymas Kongresui taksų sumažini

mo ir taksų mokėjirtio sistemos pakeitimo neina sklan- 
, džiai.

Respublikonai Kongrese ir jo išlauky prezidento 
valdžią smarkiai puola; tarp kitko, jie puola ją ir dėl to, 
kad, girdi, Kuba ginkluojasi, gi valdžia to nematanti!..

<; u ....■•r. .7. » ■ -r,> ...
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ATJAUNĖJĘS
VILNIUS

R. Mackonis, augęs ir mo
kęsis dar lenkiškųjų ponų 
okupuotame Vilniuje, rašo 
“Tėvynės balso” šių metų 
1-ame numeryje:

Neapsiriksiu, pasakęs, kad 
Lietuvoje sunku rasti žmogų, 
kuris nebūtų skaitęs Jono Bi
liūno apysakos “Liūdna pasa
ka.” Skaitydami mes gaili
mės ne t ikl863 m. sukilimo 
metu patekusio į caro žandarų 
rankas paprasto valstiečio Pet
ro, bet dar labiau — nelaimin
gos jo žmonos Juozapatos, ku
ri, ieškodama dingusio vyro, 
pėsčia atėjo į Vilnių. Kiekvie
ną sutiktą gatvėje žmogų klau
sinėjo: “Ar nematei mano 
Petrelio?” Niekas jai neatsa
kė. Ne todėl, kad žm’onės bū
tų beširdžiai. Neatsakė, nesu-

lan- 
už- 

kas-

argumentą apie “tarybinę grės- pasako. Jis kritikuoja ame- 
mę. rikinę spaudą, kuri ten te-

reiškimas sujaudino oficialią- ,
ją Otavą. Tai stipriausias _ , v. , .
žingsnis, kurį Jungtinės Vals- sa> nėra, tačiau badauti 
tijos yra bet kada žengusios žmonėms nereikia, nes 
prieš Kanados Vyriausybę, pra-■ maistas paskaidytas maž- 
neša Kanados korespondentai Jaug proporcionaliai. Da
is Vašingtono. Pareiškimas,1^. ne^aįp seniau, už
Mail” apžvalgininkas, parodė, eJus sausiai badu įsmilda- 
kad Kanados-Amerikos santy-. vo milijonai žmonių.
kiuose atsirado spraga.

Ministras pirmininkas_ Die-1 tojo karo politika, Snow

šykštėjo mums sveikatos 
per praėjusį mėnesį, -tai 
LLD 45 kuopos nariai ga
le šių metų susilauks gra
žių darbuotės vaisių.

Pradžia metų padaryta 
šauni. Sausio ir vasario 
mėnesiais susirinkimai bu
vo labai skaitlingi, daug 
svarbių reikalų pravesta. 
Nemažai parengimų įvyk
dyta su didelėmis pasekmė
mis. Apsčiai gauta laikraš
čiui “Vilniai” naujų skai
tytojų ir atnaujinta senų. 
Tačiau, kiek mūs “Laisvu- 
tei” gauta naujų skaityto
jų, nesigirdėjo. Veikiausiai 
apie tai bus kada vėliau.

Raštininkas skaitė keletą 
atsišaukimų iš įvairių įstai
gų. Labiausiai kreipta de*

Gatavas naujai Kubos. 
invazijai planas

Urugvajaus sostinėje Mon- 
tevidėjuje vėl karštai disku
tuojamas naujas Kubos in
vazijos planas. Jį paskel
bė vietinis įtakingas laikraš
tis “Prensa.” Rašo minimas 
laikraštis, kad invazijai pla
nas buvo patiektas slaptame 
Amerikinių Valstybių orga
nizacijos susirinkime ir ten 
jis buvęs užgirtas.

Planas esąs gerai žinomas 
Pentagonui ir prez. Kene
džiui .. Pentagonas esąs lin
kęs planą užgirti, tačiau 
prez. Kenedis norįs jį sulai
kyti. Dabar dedamos pa- o ________
stangos prez. Kenedį pa-Įmesio į Miamės Lietuvių 
veikti, kad gavus jo prita- Socialio Klubo kvietimą da- 
rimą. . > • - gyvauti jų klubo salės ofi

cialiame atidaryme. ■ Kaip , 
tyčia, ir pas mus pokylis 
supuola i su jų, iškilminga 
diena.. Dėl to jokio tarimo 
nedaryta^ tačiau atsiras to
kių, kurie nuvykę miamie- 
čius pasveikins.

Pagaliau nutarta pasvei
kinti “Laisvės” Bendrovės” 
dalininkų suvažiavimą, ku
ris įvyko vasario 3d., su 
trim šimtais dolerių. Ne už 
kalnų ir “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimas. Veikiau
siai, ši kuopa suras būdus 
neskūpiai pasveikinti ir an
trąjį laikraštį, kuris mums 
taip pat prie širdies.

Iš raportų girdėjom, kad 
kuopa pasingoj us bent du, o 
gal tris kartus rodyti fil
mus iš Tarybų Lietuvos. 
Tėmykite komisijos prane
šimus.

Vasario trečios dienoj 
LLD 4 kuopos susirinkimas 
gerokai užsitęsė, daug buvo 
svarstymo kuopos reikalais. 
Ant galo dar paaukota vė
žio fondui ir dar kokiam 
kitam fondui po dešimkę.

Po susirinkimo, kaip pa
prastai, buvo vaišės. Matėm 
keletą svečių, jų tarpe suki
nėjos “Vilnies” redaktorius 
d. V. Andrulis iš Ghicagos. 
Dienos pirm, iškvietė jį 
tarti žodį kitą. Andrulis 
palietė savišvietos klausi
mą. Įdomi buvo jo kalba.

Vis daugiau žmonių atsi
kelia ir apsigyvena šiame 
mieste. Pastebėjome, kad 
J. ir M. Judžentai, iš Niu
jorko, jau beveik įsikuria; 
gal daugiau tokių yra.

..Vikutis

Lotynų Ąmerikos jėgoms 
invazi j ai. paremti t vadovu 
numatomas Venezueloš pre
zidentas Be^ąnęęurt, . griež
tas Kubos priesąš. Jis jau 
dabar turi Venęzueloj gink
luotus kubiečių pabėgėlių 
būrius, kurie naujai invazi- • 
jai esą gerai paruošti. Visa 
bėda, kad JAV prezidentas 
nesuteikiąs invazijai prita
rimo. O be Jungtinių Vals
tijų sutikimo ir pilnos para
mos, suprantama, invazija 
ir vėl galėtų būti sudaužy-

Aišku, kad reakcinės jė
gos, Amerikos monopolisti
nio kapitalo remiamos, nuo
lat kėsinsis Kubos revoliuci
ją sunaikinti. Bet Kubos

mato tik badą. Bet taip nė- liaudis pasiruošusi savo iš-
ra. Maisto pertekliaus,^ tie- į kovotą laisvę apginti, 

žingsnis, kurį. Jungtinės Vals- sa’

cialų pareiškimą bendruome
nių rūmuose, kurių galerijose

Amerikos palaikoma šal-

sako, daug kenkia Kinijai 
smarkiau eiti pažangos ke-

Atomų pavojus Detroitui ,
Įžymus atominis inžinie

rius Adolph J. Ack e r m a n 
pareiškė Atominės energijos 
komisijai, kad statoma ato
minė dirbtuvė Monroe, 
Mich., stato į didelį pavojų 
visą Detroito miestą. Mon
roe miestelis randasi tik už 
45 mylių nuo Detroito. . |

Atominės jėgos dirbtuveibuvo grūste prisigrūdę publi-j bu. Tenka nugalėti dauge- 
‘ ” ' ' ’ ' ~ ' lį kliūčių. Dabartinė Kini- , . J .... ...

jos vadovybė teigia, kad Pasėta 9o milijonai dole- 
atominės jėgos reguliavi- Projektą finansuoja 
mo, nusiginklavimo ir ki- (korporacijų, kurioms ya-

kos ir Kanados bei užsienio 
spaudos atstovų. Valstybės 
departamento' žingsnį Diefėn- 
bakeris pavadino precedento 
neturinčiu kišimusi į Kanados 
vidaus reikalus. Šie ministro 
pirmininko žodžiai buvo sutik
ti triukšmingu pritarimu. O 
kai Diefenbakeris pranešė, kad 
valstybės departamento pareiš
kimas buvo. įteiktas Kanados^ 
ambasadoriui Vašingtone ūp-e---  —-----------------,
Kanados užsienio reikalų mi- bes sureguliuoti nesutarimus. 1 
nisterijai tik prieš pusę valan-. 
dos iki jo atidavimo spaudai, 
salėje pasigirdo šūksmai: “Gė
da !, ’’“Gėda

Kahados vyriausybė, toliau 
pasakė Diefenbakeris, neleis, 
kad jai būtų daromas spaudi
mas . Kanada tvirtai pasiryžu
si likti patikimu JAV sąjungi
ninku, bet tai nereiškia, kad ji 
turi būti satelitu.

Po to kalbėjęs liberalų par
tijos lyderis Pearsonas pareiš
kė esąs nustebintas, kad Va
šingtonas pateikė reikalingu

padaryti tokį pareiškimą. Ka
nados politikos klausimus tu
ri svarstyti ir spręsti patys, ka
nadiečiai, pareiškė jis. Tačiau 
liberalą lyderis paskubėjo pa-

do vau j a Fordo korporacija.
Dirbtuvėje eksplozijai iš

tikus., nurodo inž. Acker
man, tirštai apgyventam 
Detroitui pasidarytų di
džiausia nelaimė. Be to,

ir j raginti abiejų šalių vyriausy- , Detroito Upės vandenis ato-
- . " minės atmatos gali pavojin-

Manau, pasakė paėmęs zo-i į ^teršti
tijos lyderis Douglas, kad Ka-j. Detroito unijos protestuo- 
nados pariantentas tūri duoti reikalauja atominio pi o- 
suprasti JaV vyriausybei, jog jekto statybą sulaikyti.
ji turi reikalą ne su Guatema
la, kur 1954 metais su to pa
ties Valstybes departamento 
pagalba būvb nuversta Arben- 
so vyriausybė.

Socialinio kredito partįjbs 
lyderis Tompsonas valstybės 
departamento pareiškimą pa
vadino “antausiu Diefenbake
riui.”

Viėna valstija sumažėjo
Iš 50 valstijų tik viena 

valstija šiuo metu gyvento
jų skaičiumi sumažėjo. Tai 
W. Virginijos valstija* per 
pastaruosius 2 metus suma
žėjusi 5 procentais.

Paryžius. — Prasidėjo 
15-kos asmenų teismas, ku
rie kaltinami, kad bandė 
nužudyti prezideentą De 
Gaullę. #

. Trenton, N. J.—NewJet^ 
sey valstija 1963 metais ski
ria $33,000,000 naujų vieš
kelių tiesimui ir senų tai
symui.
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Du sukaktuvininkai
Šį kartą norime paminėti 

gimtadienius dviejų jubilia
tų, dviejų nusipelniusių Lie
tuvos rašytojų: Vinco My
kolaičio-Putino 70 metu ir 
Maironio visą šimtą.

V. My kolaitis-Putinas
Šiemet sukanka 70 metų 

amžiaus Lietuvos rašyto- 
jui-laureatui V. Mykolaičiui 
Putinui. Literatūrinę dir- 

Vą jis pradėjo purenti 1911 
va. Taigi nuo to laiko jau 
prabėgo 52 metai. Tai pul
kas metų! Šia nepaprasta 
proga apie save ir savo nu
veiktą darbą pats poetas 
atsiliepia gana kukliai:

“Yra senų žmonių — jis 
rašo,—kurie sako: per ilgą 
savo amžių daug ko esu 
matęs, daug prityręs. Pa
vydžiu tokiems žmonėms. 
Aš pats, štai nors jau bai
giu septintą dešimtį, nesi
jaučiu nė ilgai gyvenęs, nė 
daug ką matęs, prityręs. 
Mano gyvenimas, man at
rodo, buvo labai trumpas...

Kai vienu žvilgsniu api
mti visą ligi šiol išeitą savo 
gyvenimo kelią, matau ja
me daug vingių, slėnių ir 
kalnelių. Mano kelio aukš
tumos ir pakilimai—tai ge
riausieji mano kūrybos me- i 
tai. Miela man juos prisi
minti. Miela jausti, kad esi 
davęs lietuvių literatūrai ir 
s^o skaitytojams vieną ki- j 
tą priimtiną ir jų pamėgtą tuvi ni n k as ruošiasi nau- 
"ūrinį... . . jiems darbams. Pasidžiau-

Šiandien, atsisveikinda- gęS sveikinimų gausa, jis 
mas ne vien su jaunyste, byloja: 

/ bet beveik ir su viso savo;
gyvenimo pajėgiausiais me
tais, dėkoju visiems savo 
skaitytojams, dėkoju drau
gams ir priešams, kad jie 
sekė mano žingsnius, domė
josi mano kūryba ir padėjo 
man įnešti į gimtąją litera
tūrą kuklų daugiamečio ra-1 
šytojo darbo indėlį.” (“Li
teratūra ir menas.,” 1963 m. 
nr. 1.)

Šios sukakties proga ju
biliatą sveikino Lietuvos 
Respublikos vadai, o LTSR Joną Mačiulį - Maciulevičių, 

rašiusį Maironio slapyvar
džiu, besireiškiantį XIX 
amž.. pradžioje. Maironio 
vardaš priklauso prie kitų 
pirmaeilių Lietuvos poetų. 
Nors jo kaip kunigo žings
nius dažnai pančiojo juoda 
sutana, tačiau jis kartais 
įstengė pakilti virš jį ribo
jančios. aplinkos ir sukūrė 
neužmirštamų poezijos še
devrų. Jis buvo taurus Lie
tuvos patriotas, kovojo prieš 
visąvaržantį caristinį reži
mą, skatino lietuvių tautinį 
atbudimą. Jo “Pavasario 
balsai” buvo daugeliui jau
nuolių tautinio sąmonėjimo

į voje išėjo V. Mykolaičio 25 
knygos, bendru 415,000 egz. 
tiražu. Romano ‘Altorių 
šešėly’ išleista net kelios 
laidos. Rusų kalba jo ver
timas išėjo 225,000 egz. ti
ražu. Du kartu išėjo po 
30,000 egz. tiražu latvių 
kalba. Romanas išleista len
kų, čekų ir estų vertimais. 
Lenkijoje ruošiama spaudai 
“Sukilėliai.” Neseniai Lie
tuvoje išėjo Mykolaičio 
rinktinių raštų VIII tomas. 
Jis baigia rašyti tritomės 
istorinės epopėjos. “Sukilę-

trimitas, šaukiąs pažinti sa
ve ir savo žmogiškąją1 ga
lią. Šia savo lyriką Mairo
nis išliks ateinančių kartų 
atmintyje. Jo tokie eilėraš
čiai kaip “Eina garsas nuo 
rubežiaus,” “Jaunimo gies
mė,” “Kur bėga Šešupė,” 
“Miškas ūžia,” “Mano gim
tinė,” “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo,” “Mainos rūbai se
no svieto,” “Išnyksiu, kaip 
dūmas,” “Nuo Birutės, kal
no” ir kiti — niekad nebus, 
užmiršti.

Savaime aišku, kad ne vi
lių” H-ąjį tomą. Aišku, jog sa Maironio kūryba auksu 
V. Mykolaitis yra populia
riausias Lietuvos rašytojas.

Žymusis Lietuvos rašy
tojas prof. K. K o r s a k a s, 
sveikindamas jubiliatą, sa
ko:

“Tegu aštuntasis dešimt
metis, į kurį dabar įžengė 
rašytojas, sutelkia jam ne
išsenkamų jėgų ir patva
rios sveikatos naujiems kū
rybiniams polėkiams, galu
tiniam savo jau pradėtų 
darbų įvykdymui. Lietuvių 
literatūra laukia naujų 
reikšmingų puslapių iš ta
lentingos, meistriškos, am
žiaus išminties užgrūdintos 
savo įžymiojo kūrėjo ran
kos. Tegu jis mums rašo 
dar ilgus, ilgus metus ! ” 
(“Literatūra ir menas,” 
1963 m. nr. 1.)

Gražiau pasakyti būtų 
neįmanoma!

O tuo tarpu mūsų sukak-

“Jubiliejinės, dienos jau 
praėjo, vėl prasideda dar
bymetis, o sveikinimai vis 
dar tebeplaukia. Jie mane 
džiugina, jie mane skatina 
dirbti toliau.”

Ilgiausių metų, mielas po
ete!

Maironis
Praeitų metų pabaigoje 

sukako 100 metų nuo įžy
maus Lietuvos poeto gimi
mo. Turiu mintyje prelatą

Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas suteikė jam Lie
tuvos TSR Liaudies rašyto
jo garbės vardą. Ant jo sta
lo guli kalnai telegramų, 
laiškų, atvirukų; visi jam 
linki ilgiausių metų. Jį svei
kina buvę jo studentai, įvai
rūs profesionalai, aktoriai, 
žurnalistai, vertėjai, darbi
ninkai, kolūkiečiai, skaity- 
toiai, spaustuvininkai; Ra
šytoju, Dailininkų ir Kom- 
nozitorių sąjungos, laikraš
čiu bei žurnalų redakcijos, 
leidyklos ir jo plunksnos 
kole^os-rašytojai. Sveikini
mu jubiliatas gavo iš Len
kijos Liaudies Respublikos , 
iš Vokietijos Demokrati-I 
nes Respublikos, Rusijos, 
Latvijos, Čekijos ir kitų 
krantų.

T. Lietuvos Rašytojų są
jungos Valdyba savo svei
kinime be kita ko sako:

“Su Jūsų vardu susijusi 
bekeik visa XX amžiaus 
lietuvių literatūros raida, 
jos svarbos idėjiniai bei 
meniniai ieškojimai, lūžiai 
ir laimėiimai. Geriausieji 
Jūsų kūriniai poezijos, ro
mano, dramaturgijos žan
ruose, vertimų, kritikos ir 
literatūros mokslo srityse 
turėjo ir-ttrrT)didžiulę reikš
mę visos lietuvių literatū
ros raidai ir įgijo klasikinę 

^varbą. Jūsų romanai ‘Al- 
rorių šešėly!/ ‘Sukilėliai’ ir 
kiti kūriniai garsina lietu
vių literatūrą toli už Res
publikos ribų.”

Tarybiniais metais Lietu-

žėri, kad joje nėra pelų. 
Jis rašė nemažai ir religi
nėmis temomis, kurios yra 
mums svetimos. Tačiau net 
jo religinėje poezijoje nėra 
to trafaretinio šablono, ku
ris jaučiasi kantičkinėje kai 
kurių poetų literat ū r o j e. 
Klasinės diferencijos visuo
menėje jis nesuprato.

Maironiui, kėlusiam lie
tuvių tautinį sentimentą, 
dainavusiam apie laisvę, 
vėliau teko savo draugais 
skaudžiai nusivilti. Naujas 
poezijas pradėjo rašyti vi
sokie modernistai, futuris
tai, ir kitokie dekadentai. 
Maironį nustūmė į šalį net 
jo tariamai artimiausi poli
tiniai bičiuliai, kuriuos jis 
anksčiau idealizavo ir savo 
įtaka padėjo atsisėsti į 
aukštas vietas. Šią padėtį 
labai puikiai apibūdina sa
vo straipsnyje akademikas 
K. Korsakas, kai sako:

“Argi ne paradoksas, kad 
rašytojas, kuris savo kūri
niais bene daugiausia prisi
dėjo prie tos visuomenės 
oficialios ideologijos sufor
mavimo bei jos įtvirtinimo 
gyvenime, buržuazinėje Lie
tuvoje buvo apšauktas at
gyvenusiu ir pasenu siu? ! 
Tai skelbė pati buržuazinė 
kritika, tai rodo ir ryškūs 
tikrovės faktai. Nebekal
bant jau apie įvairių ano 
meto modernistinių litera
tūros srovių dtstovų išpuo
lius prieš Mąironį, vos su
sikūrus buržuazinei Lietu
vai. Dar 1920 m., poetas 
Paparonis pareiškė sunie
kinamai: ‘Tave patį šios 
žemės kelionėje aš matau 
saulėlaidos masinančioj 
šviesoj ir tariu gerbdamas 
tavo vardą: Labanakt, Mai
ronį.’ Tai buvo išspausdin
ta klerikaliniame dienraš
tyje ‘Laisvė,’ ir Paparonio 
slapyvardžiu čia pasirašė 
kun. Šmulkštys — trečiaei
lio mąsto eiliuotojas, tačiau 
vienas įtakingiausių seimo- 
kratijos laikais viešpatavu
sios krikdemų partijos ly
derių ..., o buržuazinės Lie
tuvos jaunimas dainavo jau 
kitas — nebe Maironio —

dainas, dažniausiai miesčio- numą prieš 15 metų; dabar 
niškas dainuškas ar užsie- senatvėj tai vanitas vanita- 
nietiškus šliagerius.” (‘Per
galė,” 1962 nr. 12.)

Tūlus vėlesnius eilėraš
čius Maironis buvo leidė
jų priverstas pasirašyti ki
tu vardu, o kai kuriuos pa
rašytus 1927 m. išspausdi
no tik jam mirus. Poetas 
matė jo nuvertinimą, todėl 
paskutiniame eilė r a š t y j e 
(“Skausmo skundas”) jis 
skundžiasi:
Ir šitai kaip kareivis nelygioj kovoj, 
Be garbės ir be vardo tėvynėj laisvoj 

Aš jairblokštas ir vienas.....

Kai buvo skirstoma vys
kupų mantijos Lietuvos pre
latams Vatikane, Maironis 
visuomet buvo nustumia
mas į šalį. Tail žinoma, ne 
džiugino poetą,‘jis matė jo 
pažeminimą. Apie tai 1931 
m. jis kun. J. Gudzinskui, 
užsiminusiam apie vysku
pystę, rašė: “Pats aš as
meniškai neturiu kuo 
džiaugtis, ypač tuščiu titu
lu ir teise pasipuošti fiole- 
tiniais. rūbais; galėjo tai su
daryti man šiokį tokį malo-

tum!” (tuštybių tuštybė —

Apie savo mirusį dėdę- 
poetą dipuke Danutė Lip- 
čiūtė-Augienė rašo: “Mano 
atsiminimuose Maironis už
sidaręs, tylus, abejingas, 
prislėgtas, nusivylęs, apkar
tęs. Lyg aras pažeista 
š ir dim, nuvertintas poe
tas.”

Kad pernai naujieji Lie
tuvos išeiviai čia ruošė mi
tingus neva Maironio pa
gerbimui, tai nebuvo jų 
nuoširdus gestas, tai buvo 
tik nostalgijos demonstraci
ja, norėjimas pasirodyti, 
kad ir jie atmena po etą- 
laureatą. Nuo 1927 m. iki 
1944 m. jie neišleido nė vie
no jo eilėraščio. Ar reikia 
dar didesnio poeto panieki
nimo?

Tik tarybiniais laikais 
Maironis yra pilnai supras
tas ir įvertintas. Jo raštai 
periodiškai leidžiami dide
liais tiražais, jie verčiami į 
kitas kalbas, jie skaitomi.

Abraomas Linkolnas

Iškilmingai atšvęstas 
garbingas jubiliejus

Š. m. sausio mėn. 18 du mokslinių įstaigų bei jo * 
Lietuvos žemės ūkio akade-i 
mijos centrinių rūmų aktų 
salėje (Kaune) buvo iškil- įbiliataš savo kalboje nuro- 
mingai atšvęstos Lietuvos dė jaunimui, kokiu būdu gy- 
TSR nusipelniusio mokslo j venime galima atsiekti gerų 
veikėjo, Visasąjunginės Le- rezultatų. Iškilminga dalis 
nino vardo Žemės ūkio moks-, užbaigta bendrai sugiedant 
lų akademijos ir Lietuvos | profesoriui “Ilgiausių me- 
Žemės ūkio akade m i j o s' tų.”

Po iškilmingo akto profe
sorius svečiams surengė iš-

draugu.
Iškilmingo akto metu ju-

profesoriaus Jono Kriščiū
no 75 amžiaus metinės.

Akad. prof. J. Kriščiūnas 
Lietuvoje yra vienas, iš se
niausių, plačiai žinomų ag- Įe 
ronomų. Jo agronominė Je- 
veikla Lietuvoje prasidėjo 
dar carinės Rusijos laikais. 
Nuo to laiko iki dabar prof.; 
J. Kriščiūnas agronominiais 
klausimais parašė daugiau 
kaip 1,000 straipsnių ir visą i 
eilę veikalų. Ypatingai ver
tingi jo veikalai, parašyti 
bitininkystės klausimais.

kinis praėjo nuoširdžio- 
ir draugiškoje nuotaiko-

E. Armolaitis
Kalvaitis

1963.

šaunioji trejukė
PANEVĖŽYS.— Melora- 

cinės statybos valdybos me
chanizatoriai juokauja: jei
gu ekskavatorininkai Jonas

Prof. J. Kriščiūnas Lietu-. Grigas, Alfonsas Bačkovas 
vos Žemės ūkio akademijoje jy buldozerininkas Vytautas 
dirba nuo jos įsikūrimo pra- Grigonis dirbs tokiais tem- 
džios iki pat šio laiko. To- pai 
dėl Lietuvoje nėra aukštąjį! trejukė darbe jau gyvena 
mokslą baigusio agronomo,! 1966 metais, 
kuris nebūtų klausęs jo pa
skaitų. Prof. J. Kriščiūnui 
vadovaujant Lietuvoje de
šimtys agronomų - moksli
ninkų paruošė ir apgynė 
mokslinius darbus mokslu 
kandidatų laipsniui įgyti.

Jubiliatui char a kterin- 
gas bruožas — jo nepapras
tas darbštumas. Jis ne tik 
daug parašė, bet ir palaiko

jie greit pasens. Ši

Jonas Grigas dešimt metų 
vairuoja ekskavatorių. Lė
tai metras po metro žings
niuoja jo milžinas per pel
kes ir krūmynus. Biržų, 
Pasvalio, Panevėžio rajonų

ji melo ra toriu; jo ekskava
torių ynatč irNevg^io,Šven
tosios upių žemumose. Di
dele parama jis suteikė ir

t

t Lapkričio 1 dieną Vilniuje, Valstybiniame Akademiniame 
dramos teatre, įvyko jubiliejinis literatūrinis vakaras, skirtas 
įžymaus lietuvių poeto Maironio 100-osioms gimimo metinėms 
paminėti.

Nuotraukoje: Jubiliejinis vakaro prezidiumas. Įžanginį 
žodį taria A. Venclova.

Amerikiečiai daugiausia 
prisimena Abraomą Linkol- 
ną įvykių, kurie sekė 
jo išrinkimą 1860 m. į 16- 
JAV-jų prezidentu, švieso
je.

Tais metais tauta buvo 
ant skilimo slenksčio dėl 
ginčų, liečiančių valstybės 
teises ir vergiją. Dar prieš 
to aukšto susimąsčiusio 
vyro iš Vakarų prezidenci- 
jos perėmimą vienuolika 
pietinių valstijų pasitrau- 
nietinių valstijų pasitraukė 
iš Unijos sudaryti Konfe- 
deratines Amerikos Valsty
bes.

Kai 1861 m. pavasarį 
prasidėjo civilinis karas, 
naujo prezidento pirmas 
uždavinys buvo gelbėti 
Uniją, nors tai reikštų ir 
vergijos palaikymą ten,,tų tęsinį “didžiai ir laisvai 
kur ji buvo legali. Tačiau I valdžiai” su “lygiomis tei- 
ner tuos metus jis suprato,' sėmis visiems, bet kokios

rasės, žmonėms,” Jis pasa
kė kovų nualintiems karei
viams :

“Aš jūsų prašau tai pri- 
i siminti ne dėl manęs, bet 
' dėl jūsų pačių. Aš tik lai- 
kinai užimu vietą Baltuo- 

“ | siuose Rūmuose. Aš esu 
1 liudininkas, kad jūsų vai- 

is čia kaip ir

tamprų ryšį su gamyba — dujotiekio tiesėjams, 
skaito žemdirbiams paskai
tas, teikia konsultacijas.

Profesorius J. Kriščiūnas kubinių metrų grunto. Da- 
nuo pat savo veiklos pra- ' bar jo sąskaitoje — 479,593 
džios pasižymėjo kaip pa- kubiniai metrai grunto. Pa
žangus veikėjas, besilaikąs našius skaičius mini ir jo 
vienodo nusistatymo. jo draugas Alfonsas Bačko- 

Už nuopelnus žemės ūkiui vas. Buldozerininkas Vy- 
akademikas, profesorius J. tautas Grigonis per metus 
Kriščiūnas apdovanotas ke- taip pat daug nudirbo, 
tūriais > ordenais, medaliais., Dabar mechanizatoriai 
Garbės raštais. j ruošia savo galingas maši-

Pagerbti akademiko, pro- nas naujam šturmui. Mel- 
fesoriaus J. Kriščiūno jubi- loracinės statybos valdybos 
lieju į Akademijos salę susi- 

pasidarė kaip vienas iš is- rinko daugiau kaip 400 jo 
torijoš milžinų — didis vy- auklėtinių — mokslininkų, 
ras, kuris taip buvo gyvas agronomų ir studentų. Apie 
įrodymas galimybės, kurią profesoriaus gyvenimą ir 
tauta, “pasišventusi idea- veiklą papasakojo buvęs jo 
lui, jog visi žmonės yra auklėtinis prof. Jonas Bula- 

gali pa- vas.
Pasveikino profesorių apie nės klinikinės ligoninės 

30 mokslo įstaigų, ministe- komjaunuolių kvietimu pas 
Abraomas Linkolnas ne rijų, gamybinių organizaci- juos į svečius atvyko Ieva 

tik davė pavyzdį principui, 
kad visi žmonės yra su- 
sukurti lygiais, bet jis į jį sveikinimo telegramų iš Vy- nimo kelią, kūrybinius pla- 
ir tikėjo. Šį savo tikėjimą 
jis visada išreiškė papras-inių ir mūsų respublikų 
tais žodžžiais, kaip, pav., 
sakydamas prakalbą 166- 
tam Ohio valstijos regi- 
mentui 1864 m. vasarą.

Nurodydamas faktą, 
kad laimėjimas kovoje duo-

susigyveno su savo nauju 
darbu, bet sykį jį perėmęs,

sukurti lygiais,” 
siūlyti savo neturtingiau
siam piliečiui.

kad antras didelis jo už
davinys yra vergijos panai
kinimas.

Jam vadovaujant abu šie 
uždaviniai buvo įvykdyti, 
ir Linkolnas liko gyvas 
minimuose, kaio Unijos 
gelbėtojas ir Didysis 
mancipatorius.

Kai Linkolnas paliko sa- |<aį ^ai ~ateL 
vo advokatūros kabinetą mano tėvo vaikas.” 
Springfield mieste, Illinois i 
valstijoje, perimti prezi-■ 
dento pareigas didelės kri
zės metu, jis buvo tautos 
politinė figūra tik trumpą 
laika. Kai respublikonų 
partiją kreipėsi i jį kaipo 
i kandidatą i prezidentus, 
jis pasakė: “Beveik niekas 
už Illinois valstijos ribų 
manęs nepažįsta.”

Ėmė laiko, kol Linkolnas

Taip kalbėjo vyras, ku
ris pradėjo savo ilgą ke- 
kelionę į didybę kaip' me
džio kirtėjas, pagalbinin
kas ūkyje, irkluotojas, kai
mo krautuvės gizelis, paš
tininkas — tas pats vyras, 
kuris gal būt daugiau kaip 
bet kuris kitas amerikietis 
priklauso viso pasaulio 
žmonėms.

American Council

Per septynmetį Jonas Gri
gas turėjo iškasti 420,000

/adovai papasakojo, kad šie
met kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose reikės nu
sausinti pusantro karto 
daugiau žemiu, negu per
nai. ‘ (“T.”)

KAUNAS. — Respubliki-

jų atstovų. Jubiliato vardu Simonaityte. Rašytoja pa- 
atsiųsta daugiau kaip 40 pasakojo apie nueita gyve-

riausybes atstovų, Sujungi- nūs.
J, Mačiukevičius

■'■i

n

Kauno ketaus liejyklos statyboje jau paruoštos dvi lydy
mo krosnys, išbandyti galingi tiltiniai kranai. Baigtas mon
tuoti 240 metrų ilgio konvejeris gatavai produkcijai trans
portuoti.

Ui$

Priekyje (iš

$ i g

Nuotraukoje: naujos įmonės liejimo cechas.
kairės į dešinę) liejikai Bronius Švilpa, Kazimieras Jankaus
kas ir Aleksandras čepuraitis ruošiasi paleisti pirmąją kros
nį.

< .mXNMK
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J. D. Sliekas r

Adomas norėjo būti turtingas, bet...
L. Kiauleikis

KELNIŲ KARAS
Važiuojant iš Ukmergės į 

Panevėžį Ukmergės vieške
liu, pravažiavus Raguvos 
miestelį už poros kilometrų 
prasideda valdiškas miškas, 
kurį paprastai vadino ža
liąja girele, — eglynas, ku
ris driekėsi iki netoli Mie-

• žiškių bažnytkiemio. Tai 
buvo neplatus, bet ilgokas 
miškas.

Palei jį iš abiejų pusių— 
šen ir ten margavo vienkie
mių gyvenvietės. Ties vidu
riu girelės juodavo mažas, 
šešių dešimtinių laukelis ir 
senos Jurgio Pakarklio tro
belės. Pakarklis su žmona 
buvo dar jauni žmonės, ir 
iš karto pažvelgus į juos, 
sakytum, kad tai brolis ir 
sesuo. Jie buvo vidutinio 
ūgio, gana kūningi — abel- 
nai jie abu gražiai nuaugę 
ir iš jų dvelkė jaunystė ir 
spėka.

Kadangi jie buvo gamtos 
apdovanoti gražiais kūnais, 
tai ir dirbti jie galėjo. Tik 
kad tos žemės būtų buvę 
kiek daugiau ir trobelės bū
tų geresnės^ bet tų dviejų 
dalykų jie niekaip negalėjo 
įsigyti.

Kadangi jie buvo gamtos 
apdovanoti gražiais kūnais, 
tai ir vaikučiais gamta juos 
gausiai apdovanojo. Pir
miausia jiems gimė sūnus, 
kuriam davė vardą Adomė
lis, o kai pradėjo “byrėti” 
mergaitės, tai jų pabiro net 
penkios viena paskui kitą.

Pakarkliai, būdami geroje 
sveikatoje, savo laukelį ap
sidirbdavo nesunkiai, bet 
gyventi aštuoniems buvo 
nelengva, tai mergaites, kai 
tik paaugėjo iki 8-9 metu
kų, išleisdavo pas stambes
nius ūkininkus už pieme
naites, o vėliau — už pus
merges. O Adomėlį, kaip 
įpėdinį, lepino ir glostė it tą 
veislinį buliuką, — jam ne
davė nieko dirbti, apart pri
žiūrėti girelėje dvi jų kar
ves, kad jos kartais nenuei
tų kur į kieno lauką ir ne
padarytų iškados.

Pora kartų tėvas buvo 
prisiminęs, kad būtų gerai 
Adomėlį kiek pamokyti, bet 
kad čia tų mokyklų arti nė
ra, o vežti į Raguvą ar Pa- 

- nevėžį ir samdyti kambarį 
y ir maitinti atskirai neišgali

me. Bet motina tuojau jam
• atsakydavo: )

“Ką čia ir kalbėti' apie 
mokslą, pagaliau, kam čia 
mums jo mokslas būtų rei-

• kalingas? Išmokyti arti ir 
šieną piauti, ir bus gana.”

Tai taip Adomėlis ir augo 
žalioje girelėje be mokslo ir 
užsiėmimo. Jis ten ieškojo 
paukščių ir voverių lizdų, 
lapių urvų, riešutavo, gry
bavo —leido laiką kaip iš
manė; kartais jis susitikda
vo girelės sargą-giriniką ir 
jiedu pasikalbėdavo.

Adomėlis žinojo, kad giri- 
; ninkas gyvena anoj pusėj 

girelės, bet niekad pas jį ne
buvo buvęs. Kai jau Ado
mėlis buvo 14-kos metų am- 

; žiaus, varinėjosi girelėj la
pę, norėdamas surasti jos 
urvą ir ten pastatyti spąs- 

„ tus, bet laputė vis nevedė jo 
prie urvo, o vis sukinėjosi 
netoli jo. Adomėlįs net pyk
ti pradėjo ant jos, o laputė 
šmukšt ir išbėgo j laukelį, 
Adomėlis paskui ją ir vos ne- 
atsimušė į girininką, kuris 
Čia pabaigęs vagą grėžę 
arklį atgal ir riktelėjo: “A- 
domai, nesumindžiok ma
nęs!” Adomėlis atšoko ir, 
braukdamas prakaitą, tarė:

—Tai vėl n i u k a s sušildė 
mane.

—A, tai tu ją pabaidei,— 
šypsodamas atsakė girinin-

kas, o tuo tarpu jau visai 
prie jų prisiartino po vieną 
bulvę į vagą mesdama 15 
metų Pranutė. Girininkas 
jaunuolius supažindino ir, 
įstatęs arklį į vagą, nu
žingsniavo tolyn... Ado
mėlis su Pranute vietoje 
pamindžiojo, porą kartų 
bailiai žvilgterėjo vienas į 
kitą ir Pranutė, pasiėmusi 
savo ragažiukę ir sekdama 
tėvą, mesdama į vagą po 
bulvę, atsitolino. Adomėlis 
įlindo į girelę.

Kokį įspūdį Pranutė pa
darė į Adomėlį, sunku bū
tų pasakyti, nes ano meto 
amžiaus jaunuoliai būdavo 
labai drovūs; o Adomėlis 
dar pirmą sykį buvo taip 
artimai perstatytas sveti
mai mergaitei, bet vis tiek 
jis ją kartais prisimindavo.

Kitą kartą, — negreit, 
gal už poros metų,—jis ,ją 
susitiko irgi netikėtai, kai 
jis ėjo girele ir įėjo į skyni
mėlį, kur rado daug avie
čių—tokių raudonų, gražių. 
Jis jas skynė ir valgė, jam 
parūpo: kiek daug jų čia 
yra — kaip plačiai, jis ėjo 
aplinkui dairydamasis. Vie
nas krūrdas smarkiai su
krutėjo, Adomėlis sustojo ir 
žiūrėjo į jį, kas jį judina? 
Staiga iš krūmo išniro Pra
nutė su mėlyna skaryte. A- 
domėlis pakėlė ranką ir 
šūktelėjo:

—Jū-ū-ū!
Mergaitė krūptelėjo, bet 

nebėgo. Adomas, prisiarti
nęs, Pranutę pažino ir pa
klausė: " •

—Ar nebijai viena miške?
—Ne, — drąsiai atsakė 

Pranutė ir tęsė: — Ko nlan 
bijoti, mūsų laukas čia pat. 
Aną dieną tėtis parnešė pil
ną kepurę uogų ir pasakė, 
kur jos randasi, tai dabar 
ir ateinu čia kasdien.

Jie abu dar sumetė po ke
lias saujas uogų į Pranutės 
bliūdą ir Pranutė jau ren
gėsi eiti namo. Adomas,kad 
ir nedrąsiai, ėjo kartu ir 
tuoj jie išėjo į girininko 
lauką. Jiedu kalbėjo, bet jų 
kalba buvo padrika — jie 
neturėjo ką kalbėti, ir tuoj 
Pranutė tarė:

—O, tėvas jau mus mato. 
Ana ten prie šulinio.

Adomas kilstelėjo akis ir 
matė girininką stebintį juo
du. Kai jie prisiartino, jam 
pasirodė, kad girininkas lyg 
nepatenkintai žiūri į juos, o 
Pranutė ėmė tėvui aiškinti, 
kaip ir kur jie susitiko. Tė
vas paėmė viedrą su vande
niu ir jiedu su Pranute nuė
jo gryčios link, o Adomas 
minutėlę pastovėjo ir kaž
kaip sumišęs įlindo į girelę.

Per kokį laiką jis girinin
ko nesusitiko ir jautėsi kaž
kaip nesmagiai. Jįs laipio
jo po lazdynus ir skynė rie
šutus, jis juos nešė namo 
kasdien, šiandien jis irgi tu
rėjo jų prisiskynęs mažą 
maišiuką ir, išlipęs iš laz
dyno, rtiąstė: nešti juos na
mo, ar ne? Tuo tarpu su
šlamėjo kieno tai žingsniai. 
Tai buvo girininkas.

—Seniai nemačiau tavęs, 
—prašneko jis į Adomą.

— O aš kasdien čia, po 
lazdynus, — pasiaiškino A- 
domas. • •'

—A, riešutauji!
Adomas lyg sumišo ir, 

paėmęs maišelį, tarė:
—Gal Pranutė norėtų? — 

pasiūlė jis girininkui.
Šis žvilgterėjo ir, lyg ne

norėdamas, paėmė.
Kai po kelių dienų jie vėl 

susitiko ir, kalbėjosi, tarp 
kitko, girininkas paklausė:

— Tai tau patinka ,mano 
Pranutė?

Adomas nuraudo ir, ieš
kodamas žodžiu, teisinosi:

-—Aš, aš—taip sau. s
Girininkas šyptelėjo ir ra

miai pasakojo:
—Jeigu jau taip būtų, aš 

nieko prieš tai, bet būtų 
sunku gyventi ant to skly
pelio. Kad taip biskį dau
giau tos žemės ir trobos 
kiek geresnės...

Adomas raudo, bet, pasi
drąsinęs, atsakė:

—Taigi, dėde, kad būtų, 
ale nėra...

—O kad taip Amerikon?
—Tai būtų labai gerai, 

i bet kai pinigų nėra...
—Taigi, taigi, pinigų nė

ra... ir girininkas nuėjo.
Tas jų pasikalbėjimas A- 

domą suįdomino. Ką giri
ninkas tuo norėjo pasakyti? 
Gal jis nepyksta ant manęs, 
kad aš Pranutę palydėjau? 
O ką reiškia “Amerikon,” 
gal jis paskolintų pinigų ke
lionei?

Dabar ir Adomui pasiro
dė, kokios trobos prastos, 
tarsi jis pirmą sykį jas bū
tų pamatęs. Dabar jis kas
dien galvojo dėl to jų pa
sikalbėjimo, ypatingai apie 
Ameriką. Kadangi jis vie
nas nieko negalėjo sugalvo
ti; jis., papasakojo ir tė
vams, kad norėtų važiuoti 
Amerikon.

Tėvai sumanymui pritarė, 
bet kur gauti pinigų? Kas 
mums skolintų? Kartą jie 
visi trys pabandė surasti pi
nigų, — jie aptąrė: parduos 
ti.. vieną karvę ir dviejų duk
terų — pusmergių — algos 
sudarytų 20 rublių, bet kur 
gauti daugiau —mažiausiai 
dūr 50 rublių? Jie nerado, 
kas jiems tiek pinigų, sko
lintų ir tas jų planas susmu
ko. Bet Adomas vis plana
vo ir drąsinosi paprašyti 
pas girininką paskolinti, ir 
kartą jis nuėjo. Girininkas 
žadėjo apie tai pagalvoti. 
Kai Adomas susitiko giri
ninką kitą sykį, girininkas 
jam pasakė, kad jis skolins 
Adomui pinigus. Adomas 
griebė jo ranką ir pabučia
vo. Girininkas dar pasakė, 
kad tėvas tegul ateina jų 
pasiimti ir jis dar norįs ką 
pasakyti.

Kai šis nuėjo, Adomas bė- 
go namo su gera naujiena 
griūdamas, o kai pinigus 
gavo, netrukus Adomas ir 
išvažiavo.

1912 metais Adomas atva
žiavo Amerikon į vieną plie
no išdirbystės miestą. Jis 
darbą gavo palyginamai 
greitai, nes buvo gražiai ir 
tvirtai išaugęs 18 metų jau
nuolis. Dirbo jie po 12 va
landų į dieną; tiesa, uždirbo 
mažai, bet įdirbo ilgas va
landas ir mokėjo skrumnai 
gyventi, — Adomas taip gy
venti mokėjo: jis pigiai 
maitinosi ir rengėsi, niekur- 
nėjo, vakarais laisvalaikį 
leido prie kortų. Rašyti jis 
nemokėjo ir apie tai nesirū
pino; viskas, kas jo galvoj 
buvo, tai pinigai .

Ir va, į metus laiko jis su
taupė 100 dolerių ir pasiun
tė Lietuvon — .50 dolerių gi
rininkui skolą ir 50 dolerių 
tėvams.

Suprantama, tai buvo 
džiaugsmo tėvams ir gori- 
ninkui, kad Adomas vertas 
garbės žodžio ir tt. O kai 
Adomas sutaupė kitą šimtą 
dolerių ir jį padėjo į ban
ką, jis apie jį galvojo kas 
dieną ir naktį sapnavo apie 
jį. Ir taip, juo daugiau 
šimtų jis dėjo į banką, tuo 
daugiau jų norėjo, o kai 
EU r op o j p r asid ėjo p i r m a s i s

Sporto mėgėjams gerai žinomas sporto meistro Antano 
šlapiko vardas. Vandens motorinio sporto entuziastas A. 
šlapikas yra daugkartinis respublikos čempionas, stambių 
tarptautinių varžybų Lenkijoje nugalėtojas. Jam priklauso 
dešimt Tarybų Lietuvos rekordų, šį rudenį Antanas Šlapi
kas, startuodamas motorinė"- valtimi iki 500 cm3 klasėje, iš
vystė vieno kilonfbtro distancijos 61,643 km/val. ir 10-ties km 
distancijoje—56,057 km/val. greitį. -Tai—nauji šalies rekor
dai. Dabar A. Šlapiko sąskaitoje—šeši Tarybų Sąjungos re
kordai.

Nuotraukoje: sporto meistro A. Šlapkio sūnelis Robertu- 
kas džiaugiasi tėvo iškovotais aukso medaliais.

Šen ir ten pasidairius
“Gyventi su socializmu, 

arba mirti su kapitalizmu!” 
Su tokia antrašte skaičiau 
agitacinio pobūdžio lapelį, 
išleistą Socialistų Darbinin
kų Partijos Amerikoje. Pra
džioje lapelio turinys neblo
gas. Ten ryškiai nušviesta 
kapitalistinės santvarkos vi
sos piktadarybės. Kaip ka
pitalistai- - išperi- - ir suruošia 
karus. ' Ekonominius' sunk- 
laikius (depresijas), jaunimo 
ištvirkimą ir chuliganiizmą, 
todėl kad jie nebegauna sau 
tinkamo darbo,—bent kokio 
naudingo užsiėmimo. .. Tas 
visas kapitalizmo išvystytas 
piktadarybes ir sutrūniusią 
valdymosi sistemą tegali pa
keisti ir pertvarkyti vien tik 
socializmas.

t

Tačiau tie “socializmo” 
klajūnai priduria, kad ne 
rusiškas ir kiniškas socializ
mas, bet tikras “.marksisti
nis” socializmas tegali iš
gelbėti pasaulį nuo pražū
ties! Bet kaip išgelbėti pa
saulį nuo pražūties, jie ne
pasako. Jie įsitikinę, kad 
JAV-ose socializmą bus ga
limą įvykdyti praktikoje tik 
per didžiumos piliečių nu
bals avimą. Į revoliucijas jie 
netiki. Tarybų Sąjungą, Ki
niją ir kitas socialistines ša
lis šmeižia ir kolioja' bjau
riais žodžiais, neva kritikuo
dami jų dabar praktikuoja
mą socializmą.

SDP yra niekas kitas, 
kaip “Naujienų” ir “Kelei
vio” menševikų tipo partija.

Anglų spaudoj pasirodė 
žinutė, kad cukralige ser
gančių žmonių gydymui iš
rastas -naujas vaistas vadi
nasi “Chelating,” kurį išra
do medicinos mokslininkai 
daktarai J. Kichell ir L. E. 
Meltzer presbiteri jonų ligo
ninėje, Filadelfijoje. John 
A. Harpard fondacija finan
suoja naujo vaisto tobulina
mą, paskyrė $338,000. Tie 
du gydytojai teigia, kad 
“Chelating” vaistas ne vien 
tik gydo sėkmingai cukrali
gę, bet ir artritą. N u n a i 
technikos ir medicinos- moks
las šuoliais, žengia pirmyn.

pasaulinis karas, darbų ir 
valandų buvo kiek nori, A- 
domas dirbo kas dieną virš
valandžius ir pinigus nešė į 
bei n ką kas savaitę.

(Bus daugiau)
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(Feljetonas)
Berods, pirmasis šios is

torijos kaltininkas buvo dai
lininkas Švilpa, kuris pra
dėjo stpylinėti mieste siau
rom kelnėm kaip gandras.

Bet vienas lauke ne ka
rys. Jis tik objektas. Ta
čiau vos pastebimas daigas 
prigijo, subujojo ir pasėjo 
piktą sėklą. Siaurakelnių 
mieste padaugėjo. Apgailė
tini, kas prisimena, tai bu
vo siaurakelniai... Lyg pir
mieji apaštalai, sukaupę vi
są drąsą, tirtančiom blauz
dom jie vaikščiojo po mies
tą. Kas tik iš jų nesišypso- 
davo, pirštais nebadydavo. 
Negalima tvirtinti, kad tos 
kančios jau baigėsi. Anaip
tol! Kitaip sakysim, nebūtų 
reikalo kad ir šį feljetoną 
rašyti. Ką ten feljetoną!..

Kelnių klausimu buvo 
skaityta daug išsamių pa
skaitų, vyko smarkūs gin
čai spaudoje, per televiziją, 
studentų bendrabuči u o s e , 
traukiniuose, siauruose šei
mos rateliuose, įsimylėjėlių 
tarpe, siuvyklose, profsą
junginėse organizac i j o s e, 
gatavų rūbų parduotuvėse, 
teatro scenoje.

Taigi jei kelnių problema 
šiek tiek aprimo mieste, tai 
periferijoje ji tebėra zenite. 
Vienu žodžiu, pr i e š i š k o s 
“siauriakelnių” ir “plačia
kelnių” stovyklos dar tebe
egzistuoja.

Neužbėgdami įvykiams 
už akių, pabandykime pri
siminti šios kovos pradžią 
ir tolimesnę plėtotę. ■ • ':

Siaurakelniai pasirodė ne 
tik pasigailėjimo verti, bet 
ir atkaklūs “puošeivos.”. 
Kol jų eilės dar buvo skys
tos ir nerimtos, niekas, taip 
sakant, į juos rinitai ir ne
žiūrėjo. Bet kada jų pra
dėjo atsirasti vis. daugiau ir 
daugiau, kada siauros kel
nės pradėjo trinti ne , tik 
mokslo suolus, bet ir rinitų 
kontorų kėdes, kada siau- 
ros kelnės pradėjo žargsty
ti vietas prezidiumuose ša
lia plačių kelnių —- plačios 
kelnės. įsižeidė...

Deja, siaurakelnių tuo
met jau buvo gana daug, ir 
teko rimtai susigrumti. Pa
tyčios ir išjuokimas povei
kio nebeturėjo. Reikėjo 
pradėti rimtą ir organizuo
tą kovą, priskiriant jai ko
ne politinį pagrindą. Siau
rakelnius pradėjo triuškinti 
ideologiškai.

“Jie (siaurakelniai, red.) 
yra išsišokėliai, gėdingai 
pamynė po kojų gražias 
mūsų tautos plačių kelnių 
tradicijas.”

Nagrinėjant klasikinės es
tetikos normas, buvo įrody
ta, kad siauros kelnės ne
išlaiko grožio ir padorumo 
norm ų : vyriškis primena 
gandrą, pradingsta solidi, 
plevėsuojanti ęisena. Tokio
se, atsiprašant kelnėse ir 
nusmukus iuose pečiuose 
sumenkėją, praranda oru
mą, stačiai pradingsta. Va
tos prikimšti pečiai ir pla
čios kelnės ryškiai atspindi 

Prieš keletą pietų kai ku
riuose mūsų šalies didmies
čiuose, vidurinių mokyklų • 
švietimo tarybų, sumanymu1 
buvo pravestas privalomas' 
mokymas jaunuolių apie 
“raudonojo komunizmo grę- 

i siantį pavojų.” Tam tikslui 
net buvo specialiai išmoks
linti mokytojai (“komuniz
mo mokslo dėstytojai”). Ir 
mes galime įsivaizduoti, kaip 
tie “mokslinčiai,” dėstyda
mi, Markso, Lenino mokslą1 
iškraipo, sukoneveikia! Bet' 
dabar kai kuriose vidurinė
se mokyklose švietimo tary
bos jau nori išmesti iš mo
kyklų pamokas apie komu
nizmą, nes patyrė, kad dau-l 
gelis jaunuolių pavirto karš
tais komunistais, taip, jog 
jie jau neperkalbami...

Koks “švietėjų” apsiriki
mas !

Man besikalbant su vienu 
“Laisvės’ ’skaitytoju, jis ma
ne užklausė, kodėl dauguma 
“Laisvės” bendradarbių yra 
dzūkai? “Nežinau,” atsa
kiau. Šį klausimą tegali 
atsakyti tik pats laikraščio 
redaktorius Mizara.

Atrodo, kad mūsų šalyje, 
ypač didmiesčiuose, neužil
go radikaliai bus keičiama 
mokymo sistema mokyklose, 
per praėjusius dvejus me
tus Filadelfijoje buvo tik 
planuojama įsteigti munici
palinę dvimetinę technikos 
mokslo kolegiją, kuri būtų 
prieinama ir biednesnių tė
vų gabiems vaikams, nes 
nūnai visiems žinoma, kad 
aukštesnį mokslą pasiekti 
kolegijoje tegali vien tik pa
siturinčių tėvų vaikai.

Prie .miesto kolegijos lėšų 
padengimo, sakoma, prisi
dės ir valstijos vyriausybė.

Kuomet jaunuoliai užbaigs 
mokslą, jie bus sulaukę 20 
metų amžiaus. Jie bus iš
mokslinti įvairių mechaniz- ; 
mų. *

Filadelfijoje jauna gražuo
lė Miss Stella Moore per po
rą metų buvo karštai įsimy
lėjusi į statybos inžinerijos 

‘studentą E. Russell, ir jau 
planavo sekamą pavasarį 
susituokti . Tačiau E. Rus- 
sellis automobilio nelaimėje 
buvo užmuštas. Mergina, 
pamačiusi savo sužadėtinį 
negyvą, staigiai apako.

Pregresas

Nuotraukoje: Svečiai iš Kanados Lenino aikštėje Vilniuje*

jėgą ir pasitikėjimą savimi. 
Antai net žemaičiu tautos 
šlovinami tokie plačiakelnių 
obuoliautojo žygdarbiai:

“Sava kelnėm Jonis Pempė 
Posė pūrą griūsiu tempė.”

Sentimentalus, iki širdies 
gelmių susigraudinęs poe
tas apdainavo plačias kel
nes kaip ištikimas bures, į 
kurias visuomet pučia pa
lankus vėjas.

Bet didžiausių smūgiu 
siaurakelniai susilaukė is 
ideologinio taško.

“Jie ne šiaip sau kokie 
skystablauzdžiai, — pareiš
kė vienoje diskusijoje tuš
čiažodžiavimu pagarsėjęs li
teratūros kritikas, — kurie 
nesąmoningai iškraipo no
sis t o vėjosiąs formas. Jie 
formalistai! O iš to jao 
daog kas išplaokia: blašky
masis* siaura, kaip ir jo kel
nės, pasaulėžiūra. šiandien, 
žiūrėk, kelnės, o rytoj, ko 
gero, jie pasisakys ir prieš 
socialistinį realizmą. Nuo- 
laidžiauti negalima, ir kol 
nevėlu, reikia užkirsti ke
lią. Siaurose kelnėse atsi
spindi siaura ideologija.”

Ši mintis buvo laiku pa
griebta, išvystyta ir užašt
rinta. Jūreivystės mokyk
los sienlaikraštyje pasirodė 
daug korespondencijų.

“Siauros kelnės — sve
tima mūsų visuomenės at
gyvena.”

“Lauk siaurakelnius išfya- 
dorių kelnių tarpo!” jr

Vakare,, pasilinksminime, 
skirtame ■ pažymėti kovai 
prieš siaurakelnius, ąnt sce
nos buvo pakabintas toks 
plakatas:
“Siauras kelnes kas nešioja, 
sveiko proto tas stokoja.”

O nirtulingas konservato
rius, matyt, daugiau už nie
ko nebegalįs nusitverti, pa
skaitė triuškinančią paskai
tą: “Visom jėgom laikytis 
už plačių kelnių!”

Siaurakelniai buvo “nu- 
kelnėjami” visais frontais. 
Platūs pečiai laikėsi tvirtai 
ir pastaruosius prispausda
vo prie sienos. Vienas siu
vėjas pasiuvo siauras kel
nes, ir plačiakelnis klientas 
jį padavė į teismą, reikalau
damas apdengti nuostolius. 
Siuvėjas bandė bylinėtis., 
bet pamatęs, kad teisėjas 
nešioja dar platesnes kel
nes, suprato, jog bylą pra
loš. :
' Neturiųčios aiškių įsitiki
nimų, kelnės svyruodavo 
keisdavo formas. Vargas 
tokiems, aiškių pozicijų ne
turintiems! Vakare, žiūrėk, 
žmogelis slapta žavisi siau
rom kelnėm, o iš ryto vėl 
plevėsuoja į darbą su seno
viškom.

“Nuosaikieji” šioje kovo
je ypatingo vaidmens netu
rėjo. Kaip ir visada, jie 
stengėsi išlįsti per vidurį. 
Pasisiūs, žiūrėk, tokį švar
ką ar kelnes, kad nesupra
si, kas jis per vienas—pe
čiai nei aukšti, nei žemi,

(Tąsa 5-tam pusi.)
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SVEIKINIMAI I
LAISVĖS*’ B-VĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

New Jersey Valstija
“Prisiunčiu čekį vertės $25 nuo New Yorko ir New 

Jersey draugų,—‘Laisvės’ šerininkų suvažiavimo pa
sveikinimas. J. Jordan.”

Miaini, Fla.
“Brangūs draugai delegatai ir visas ‘Laisvės’ per

sonalas, sveikiname jus visus su $10, ir linkime, kad 
mūs mylimas laikraštis ‘Laisvė’ gyvuotų dar daug me
tų. LLD 55 kp., per M. Valilionienę.”

Dar Ilgų Metų Mūsų “Laisvei”
“Brangūs laisviečiai, redaktoriai, darbininkai ir su

važiavimo dalyviai! Jūs ir vėl suvažiavote įvertinti, ge- 
Žinti mūšų brangaus laikraščio ‘Laisvės’ reikalus, šian

dien jūs pridėsite dar vienus metus prie jau ilgo am
žiaus mūsų didžio švietėjo, laikraščio ‘Laisvės’. Šios die
nos suvažiavime jūsų norai ir tikslai, kad ‘LaisVe^lirto- 
liau būtų mūsų mokytoju ir kultūriniu švyturiu.

Lai gyvuoja ‘Laisvė’ dar daug ateinančių metų! 
Lai gyvuoja jos leidėjai ir suvažiavimo dalyviai! Mes 
sveikiname jus su šia dovanėle—$30. Miamės Lietuviai.”

W. Suffield, Conn.
“Sveikinu ‘Laisvės’ suvažiavimą, linkiu, kad rimtai 

ir draugiškai aptartų spaudos reikalus, o mes, kurie ne
galime dalyvauti, pilnai pasitikime, kad jūsų tarimai 
bus naudingi. Priimkite mano dovaną $5. V. Staugaitis.”

Hartford, Conn.
“Hartfordo ir kaimynai ‘Laisvės’ skaitytojai svei

kina ‘L’ B-vės dalininkų suvažiavimą. Mes nedalyvauja- ' 
me su jumis, draugai, bet mūsų mintys t su jumis—kad ; 
‘Laisvė’ turi gyvuoti dar daug, daug metų. Su linkėji
mais rasite $76. Aukoja:

Po $10: L. Butkevičienė, L. ir J. žemaičiai.
Po $5: J. ir H. Gailiūnai, J. ir M. Barnett, Anna 

Krasnickienė (Coventry), O. Visockienė (Kensington), 
M.M.. Naktiniai, R. Kanapė.

Po $2: A. Raymond, J. Beržinis, A. Dagilienė, A. ir 
O. Latven, J. Gedeminas, M. Nigzentaitienė, J. S. M.

Po $1: J. Kazlauskas (Wethersfield), J. Bujavičius 
ir^J. Barkauskas (Manchester), R. Vaitkienė ir J. Čer- 
nauskas (Broad Brook), M. Johnson, W. Klimas, P. 
Ciuckis, A. Klimas, J. Saurusaitis (East), Z. R. Yuška 
(Granby), F. Roman (So. Windsor). Geriausi linkėji
mai, L. Žemaitienė.”

Montreal, Canada
“Gerbiami ‘L’ dalininkai! Varde Lietuvių Literatū

ros Draugijos Montrealo kuopos sveikinu visus čia susi
rinkusius apsvarstyti ‘L’ reikalus. Linkiu kuogeriausių 
pasekmių. Kartu su šiuo sveikinimu siunčiu nuo virš mi
nėtos kuopos ir $25. Draugiškai, LLD Mont. kp. sekre
torius^ L. Kisielis.”

Norwood, Mass.
“LDLD 9 kp. nariai, dalyvavę metiniame susirinki

me sausio 26 d., nutarė sveikinti ’Laisvės’ dalininkų su
važiavimą su $10. Linkime ‘Laisvei’ dar daug metų lai
mingai gyvuoti ir mus lankyti. M. Uždavinis.”

Nashua, N. H.
“Mes sveikiname ‘L’ šerininkų suvažiavimą ir lin

kime, kad nutartumėt daug gerų sumanymų. Čia rasite 
nors mažą auką, $6. Aukoja: .

Po $2: M.- Vilkauskienė, M* Virbickienė. J. Egeris. 
Draugiškai, J. Egeris.”

Las Vegas, Nevada
“Mudu dar vis esame toli nuo jūsų, tad negalėdami 

dalyvauti kartu, siunčiame nuoširdžius sveikinimus su
važiavimo dalyviams, linkėdami visiems stiprios sveika
tos, darbuotis pažangiosios spaūdos naudai. Dėl darbo 
žmonių gerovės, ir už išlaikymą taikos. Čia randate do
vaną $5. Jonas ir Kastulė Rušinskai.”

. Muse, Pa.
“Sveikinu ‘Laisvės’ šerininkų suvažiavimą ir linkiu 

jgeriausio pasisekimo svarstyti ir nutarti ‘Laisvės’ gero
vei ir apšvietos skleidimui planus. Ilgiausių metų mano 
brangiausiam ir mylimiausiam laikraščiui ‘Laisvei’. Čia 
Rasite mano dovaną $5. M. Savukaitienė.”

Lowell, Mass.
“Brangūs ‘Laisvės’ darbuotojai ir suvažiavimo de

legatai—sveikinu visus ir linkiu gerai' svarstyti spau
dos reikalus ir darbininkišką judėjimą. Nors nelabai 
sveikuoju, ir nežinau kaip bus, visvien malonėkite pri
imti mano mažą dovaną $5. Draugiškai, J. Blažonis.”

So. Boston, Mass.
“Per J. Petrus gauta $25 sveikinimai ‘Laisvei’. Au-f 

kojo: S. J. Rainardai, R. B. čuberkiai, S. Šukienė, A. K. 
Barčiai, A. Kandraška, B, E. Niaurai, M. P. Kvetkai, 1 
A. M. Dambrauskai, A. K. Jankai, J. P. Butkai, K. P. 
Kalusiai, S. Einingis, M. K. Kazlauskai, H. Thomas, J. 
Družienė, J. Straus, J. U. Kavaliauskai, J. P. Kalenda, į 
G. V. Kvetkai, E. Likasį, W. Baltušis, D. D. Keršiai, N. 
Grigaliūnienė, E. Belekevičienė ir J. P. Petruškevičiai.

— o —
Nuo pavienių dovahų gauta sekamai:
A. Jenkins-Jakienė, Rolling Prairie, Ind. 
P. ir M. Yočiunškai, Haverhill^ Mass. .. 
Draugai Merkiai, Philadelphia, Pa.........
Lietuvių Piliečių Klubas (per J. Petrus), 

South Boston, Mass. .................
Frank Zavisj Bethlehem, Pa. -....... .
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R. ir B. čiuberkiai, So. Boston, Mass. .
Bevardis, Haverhill, Mass............... .

— o — 
Philadelphia, Pa.

“Sveikiname ‘Laisvės’ šerininkų suvažiavimą su $32.
Aukojo: ••.•■ir

Po $10: A., J. Pranaitis, Camden, N. J., ir LDLD 6-a 
Apskritis.
Po $5: Vladė Paliepienė, Cherry Hill, N. J.; ir P. 

Puodis.
Po $1: J. Baranauskas, Hį-Nella, N. J.; Uršulė Gu- 

zonienė, Gloucester City, N. J. Draugiškai, J. Bekampis.”
— o —

Suvažiavime aukų guta sekamai:
159 kp., New Y. City (per A. Vildžių) .... $100.00 
Clevelando Braziliečiai \........................
M. Klimas, Ramsev, N. J.......................
LLD 1 kp., Brooklyn, N. Y................ . .
Jonas, Jr...................................................
Jonas Stasiukaitis, Philadelphia, Pa. .
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y. ...............
LDLD 185 kp., Ozone Park, N. Y. .... 
A. Deikus, Maspeth, N. Y.....................
Maksimiškis ................................. ........
Use ir Antanas Bimbai, Richmond Hill, N.Y. 10.00 
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.........
W. ir O. Baltrušaičiai, Brookloyn, N. Y 
Maspethietė ......................................... *
S. ir K. Radušiai, Bayonne, N. J..........
S. Sasna, Brooklyn, N. Y.......................
F. Kazokienė ir S. Kazokaitė, Jamaica, N. Y. 10.00 
Anna Philipse, Stamford, Conn.......................
A. Lipčius, Eddystone, Pa.........................
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y.........................
Ant. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y...............
Jonas Patkus, New Haven, Conn........ . ............
Nellie ir Paul Ventai, Forest Hills, N. Y..........
F. ir V. Budroniai, Bayside, L. I. ....................
Mr. ir Mrs. M. Yakštis, Richmond Hill, N. Y. . 
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y.......................
V. ir O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y.....................
J. Kunca, New Haven, Conn.............. .
K. Petrick, Rocky Point, N. Y.................. .
J. ir A. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y. ...................
O. černiavičienė, Maspeth, N. Y.......................
P. Šlajus, Chester, Pa.........................................
G. ir R. Laukaičiai, Maspeth, N. Y. .. . ............
V. ir V. Bunkai, Jamaica, N. Y.......... ..............
P. Babarskas, Hollis, N. Y. ................. . ............
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ...........
A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y. .. ................
George Bernotas, Woodhaven, N. Y..................
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.
Albinas Bepirštis, Brooklyn, N. ¥. ..................
George Wareson, Brooklyn, N. ...................
Anna Kazlauskienė, Flushing, L. I....................
J. Š. Kuršėniškis .......................... . . ..................
William Skodis, Woodhaven, N. Y....................
M. Tamelienė, Flushing, L. I.............. ..............
D. Galinauskiene, Queens Village, N. Y............
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y. .......... 
M. V., Woodhaven, N. Y....................................
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y........................
A. ir W. Juškevičiai, Stamford, Conn................
F. D. Mažiliai, Brooklyn, N. Y.........................
A. ir P. Aleknai, New Hyde Park, N. Y..........
D. M. Šolomskas, Jamaica, N. Y.......................
V. Lisajienė, Brooklyn, N. Y..............................
EL Katinienė, Eatson, Pa. ..............................
K. Pociūnas, Elizabeth, N. J. ............................
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J.........................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J......... . ..................
Alice Tamm, Brooklyn, N. Y. ............................

— o —
Viso dovanų - pasveikinimų suvažiavimui gauta 

$1,757.00. Tai labai gražu, kad taip gausiai ir meiliai 
skaitytojai ir prieteliai parodė savo gerumą link laik
raščio “Laisvės”. Didelis ačiū visiems!

“Laisvės” Administracija
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pradėję šėliotis tiesiog 
mums tarybiniams žmonėms 
priešingi žmonės. Bet de- 
kadentizmo kritika nereiš
kia visų eksperimentų už
gniaužimą. Kas su atvira 
širdimi nestodamas kapita
lizmo tarnybon ieško nauja 
—tas turi pilnutinę laisvę. 
Tik komunizmo statybai 
kenkti—ne!

Jonas Šimkus
Vilnius
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Nuotraukoje matome Klaipėdos jūrų žvejybos 
uosto statybą.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos susirinkimas 
atsibus Vasario-February (Data ne- 
paduota.—Admin.), Klubo svetainje, 
9305 St. Clair Avc. Pradžia 7:30 
vai .vakaro.

Gerbiami kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes turėsime išrinkti atsto
vus į LLD 15 apskrities konferen
ciją. Komitetas ' (12-13)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

GYVASTIES APDRAUDOS 
VYRAI 1

Jeigu esi agentas, kuris gauna 
$7,500 metinių apdraudų, tai aš pa
siruošęs duoti jums kontraktą, ku
ris apmoka jums ne mažiau kaip 
25% —■ ir padarysiu tave generali
niu agentu. Priedui padarysiu jums 
puikiausią progą gauti daugiau ap
draudų kontraktų, kad galėtum pa
siekti vadovaujamą vietą.

Pagelbėsiu tau finansiškai, pradė
ti nuosavią agentūrą, kad /galėtum 
pasisamdyti pagalbos, ir čbe jokių 
pareikalavimų užmokėti (Atgal.

Mes esamo vienintele sios šalies 
.įstaiga, kuri gali suteikti jums vi
sus planus ir suteikti jums pagal
bą. Jūs galite ateiti, pasiteirauti.

WALTER J. CHACKER 
Rytinės Divizijos Vedėjas 

LO. 3-6900

REAL ESTATE

■ -  - -— ................................‘.........

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) s 12, 1963

LOGAN. Camėc St. No. 4700 Block. 
Moderniškas pusiau atskiras namas. 
7 kambariai, atskiras garadžius. 
Naujai išdekoruota. Ištaisytas base- 
mentas. $11,000. GL. 7-3807.

(11-12)

Iš laiškų
Sveikinu jus laisviečius su 

draugiškais linkėjimais. Pa
aukoja “Laisvei” Namo 
bendrovės šėrus, kuriuos bu
vau piprkęs už $100. Aš 
“Laisvę” skaitau per 30 me
tų ir .skaitysiu kol gyvas bū
siu.

Jūsų draugas,
J. Karen

Iš pavėluotai gauto laiško, 
rašyto dar pereitų metų 
gruodžio mėn. pabaigoje.— 
A. B.
Sveikas, brangus bičiuli!

Labai prašyčiau, kad ir 
1963 m. “Laisvė” mane lan
kytų. Nors aš turiu Lietu
voje labai puikių draugų ir 
geros spaudos, bet jūsų, 
draugai, ir jūsų spaudos aš 
pasiilgstu, ir būna taip ge-^ 
ra, kai gauni jūsų spaudos 
pundelį ar laiškutį iš ameri
kietiškųjų bičiulių. Tik man 
širdį skauda žiūrint į mano 
užrašų knygutę, kur ir da
bar tebėra Leono Prūseikos 
bei Antano Metelionio adre
sai, o laiškų jiems siųsti ne
begaliu. Metelionio 1 mirtis 
mane taip pritrenkė, jog iki 
šiol negaliu atsigauti. Buvo 
dar labai gyva^, energingas 
žmogus, ir štai kažkoks be
rnas pasuko troką neteisin
gai ir pervažiavo mieląjį 
Antaną, o juk 1963 metais 
jis būtų minėjęs 75 metus. 
Juk tai paprastas darbinin
kas buvęs ir išaugęs į aukš
tai kultūringą žmogų... Jis 
man rašydavo ir vis dažno
kai pabardavo mus, kad mes 
per silpnai su klerikalais 
kovojame. Na, ką gi pada
ryti ...

Pas mus, Antanai, kaip 
matai, daug kas nauja, nau
jai pertvarkoma administ
racija. Iš to bus geriau. O 
mūsų dekadentams, kaip 
matai iš mūsų spaudos, gy
vuoti nebeduodama. Kapi
talistinei ideologijai ir pa
pročiams mūsų žemėje plac
darmo nebus. Juk pas mus 
po novatorių vardu buvo

Newark, N. J.
Mirė Mrs. Margaret (Mag

dalena) Zikus, iš 425 New 
York Place, Hillside, N. J., 
pašarvota Buyus šermeni
nėje, bus laidojama (kre- 
muojama) trečiadienį, va
sario 13 d., 9 vai. ryto^ Rose- 
hill krematorijoje, Linden, 
N. J. Paliko liūdesyj sūnų 
Joseph, dukterį Monica Kue- 
zek ir du anūkus. Giminės 
ir prieteliai kviečiami su
teikti velioniui paskutinį pa
tarnavimą.

(Žinią telefonu pranešė 
šermeninės direktorius.)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

' Vasario 3d.f Middletown 
miestelyje, mirė Feliksas 
Bagdonas, kuris priklausė 
LLD 32’kuopai New Have
ner. Buvo pažangus ir nuo
širdus žmogus-. Skaitė 
“Laisvę”.

Paliko nuliūdime žmoną 
Agotą, seserį Anną, keletą 
jaunų giminaičių. LLD 32 
kuopos nariai reiškia gimi
nėms užuojautą.

Barbora ir Bronius Med
ley vyksta į saulėtą Flori
da kelioms savaitėms. Su
prantama, kad jie ten ap
lankys nemažai mūsų apsi
gyvenusių draugų ir drau
gių. Linkime jiems laimin
gų vakacijų.

Grįžau iš “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo, kuris 
įvyko vasario 3 d., New 
Yorke. Esu pilnai pasiten
kinęs. Patinka rhan “Lais
vės” turinys, ir jos štabo 
veikla. Buvo suruošta ir 
geras banketas. Tariu nuo
širdžiai ačiū svečiui iš Lie
tuvos už atsakymą į klau
simus, už įdomią kalbą.

J. Kunca

KELNIŲ KARAS
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

kelnės nei siauros, nei pla
čios. Niekaip nesuvoksi, į 
kur jis taiko — į siaurakel- 
nius ar plačiakelnius?

—O kaip jums patinka?— 
klausimu į klausimą atsa
kys toks neaiškus elemen
tas.

Užtat nuoseklūs ir sau iš
tikimi palaižūnai kelnėmis 
naudoj asi kaip rekomen
dacija:

“Artelės ‘Labanakt 
Pirmininkui
Prašau priimti mane į Jū

sų vauov a u j a m ą įstaigą. 
Nešioju plačias kelnes.

M. Pupkis”
Nors siaurakelnių daugė

jo, bet jų pozicijos nebuvo 
stiprios. “Medžiagų ekono
mijos” lozungas buvo iš
juoktas.

Vienu žodžiu, kol plačia
kelniai kovojo su siaurakel- 
niais, paaugliams to tik ir 
reikėjo. Visų siaubui jie 
metėsi į tokius kraštutinu
mus, taip pradėjo rengtis, 
kad nemaža jų pasidarė pa
našūs į povus...

Ir štai galų gale vienas 
rimtas istorikas ėmė ir iš
narpliojo kelnių kovos isto
riją. Tarp kita ko, jis ati
dengė triuškinančią tiesą. 
“Kelnių raidos istorijoje ne
pasireiškė klasių interesai! 
Plačios kelnės,—rašė jis,— 
pas mus atsirado prieš dau-) 
gelį metų, maždaug “nepo” 
laikotarpiu, ir atvežė jas 
užsieniečiai. Vėliau jos pas 
mus prigijo. Vadinasi, — 
šaltai įrodinėjo jis,—plačios 
kelnės yra be tradicijų ir be 
ideologinio pagrindo. Bet 
argi siauros ir plačios kel
nės yra amžinas dalykas?. 
Tai ‘perpetum mobile’ prob
lema! Jos neišspręstų nei 
kelnių mokslo akademija.” 
N e n o r ė d amas įžeisti nei 
siaurakelnių, nei plačiakel
nių, jis pasiūlė eiti į komp
romisą—

Vaikščioti be kelnių!

Miami, Florida
LHETUVIŲ SOCIALIO KLUBO NAUJO NAMO 

- z

Oficialus Atidarymas
Įvyks Sekmadienį

Vasario-Feb. 24 dienų
Pradžia 1 vai. dieną

Lietuvių Socialis Klubas kviečia visus narius ir iš 
kitur atvykusius svečius dalyvauti šiose iškilmėse.

Pietūs, kalbos, itųizika ir šokiai
Bus keletas garbės svečių

— Vieta —
2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ
i

Naujasis Miamės Lietuvių 
Social io Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai
Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šibkiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—

11800 W. Golf Drive
Sargo vardas—Wm. Dambrow



A:. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Negali nesidžiaugti

“Literatūroj ir mene” 
skaitydamas ^muzikos kriti
ko K. Nainio rašinį apie 
vienintelio TSRS simfoni
nio vaikų koncerto pasise
kimą, gali suprasti, ką sakė 
amerikiečiui lietuviui toks 
žymus Lietuvos rašyto
jas...^ “Rūpinkitės dabar 
savo Amerikos nepriklau
somybe, o mes jau pasirū- 
pinsim lietuvių nepriklau
somybe...” (

Su kiekvienu tokiu pasi-

ternito pirmesnių skatini
mų palaikyti ryšį su bro
liais Lietuvoje laiškais ar 
siuntiniais, peršasi išvada, 
kad čia gerbiamieji gydyto
jai eina visuomenės užpa
kalyje. O buvo laikai, kada 
daktarai basanavičiai, ku- 
dirkos ir Šliūpai ėjo visuo
menės priešakyje ir buvo 
jai vadai!”

Garsėja dainininkas 
Vacys Daunoras

Jau praėjusią vasarą pra
dėjo garsėti jaunas lietuvis 
dainininkas Vaclovas Dau
noras.
Maskvoje M. Glinkos vardo 
konkurse jis gavo trečiąją 
premiją. Jo akompanato-

Spėjimas, kad istorijoj su 
kiekviena nutolstančia die
na ši baisi gėda ir šmėkla 
atsakingiesiems tik augs, 
atrodo, pasitvirtina. Bū
dingai rašo Vytautas Sirijos 
Gira — turėjęs, progos ge
rai temą išstudijuoti, “...Ju
lius mirė, Rochele, aš ma
niau, kad jis tave nužudė, 
bet neturiu pagrindo neti
kėti, ką žmogus sakė prieš 
mirtį. Bet nužudė tave to
kie kaip jis; jie dabar turi 
bučernes, grosernes ir su

sekimu, kad ir šitoks vaikų liūnus Čikagoj, Klivlande, Į 
Toronte, Melburne, — žino-' 
ma, ne tik jie stovi prie bu- rįu& Gytis Trinkūnas taipgi 
fetų, žymiai didesnis pro- gavo diplomą t už akompa- 
centas. ten visai dorų žmo- navimą. i 

nių, bet žmogžudžiai taip _____\____
pat pilsto putojantį alų, ku- i • . * ffakiina
ris nebetepa jų rankų; ir LJvlllVvJu gdlNllld 
ne tik pilsto putojantį alų, Kriy4||Q V5)TH7fl71l1Q 
bet verkia dėl nepriklauso- i . VaillZU£lUo 

kritikus rnybės, kurios niekada ne
buvo, nors ir būta tokio 
skambaus pavadinimo; ir 
ne tik verkia, bet šaukia į 
kryžiaus karą, nes alus šal
tas ir stingdo rankas, o 
kraujhs šiltas, tai gaivinan
tis skystis. Ir žinai, Roche
le, tai tik mažesnieji žmog
žudžiai šinkoriauja saliū- 
nuose ar prekiauja dulkių 
siurbliais tie, kurie spaudė 
gaidukus; o tie, kurie juos 
kurstė ir būrė j krūvą, da- kanalizacinius ketaus vamz- 
bar ten visuomenės veikėjai, 
kartais rašo straipsnius., 
skirstosi savo tarpe minis-, 
terių kėdes busimoj Lietu
vos valstybėj, kalba per “A- 
merikos Balsą,” kiti net 
profesoriais pasidarė, ir vi-

simfoninio orkestro laimė
jimas, lietuviai dar kartą ir 
dar kartą įrodo verti būti 
traktuojami kaip kultūriš
ka, kūrybinga, savita, ne
priklausoma tauta. Nainys 
rašo, kad Maskvos, kurioje 
lankosi geriausi pasaulio 
simfoniniai orkestrai, ga
biausi dirigentai, 1-------- (
sudominti nebuvo lengva. 
Jaunieji vilniečiai betgi už
imponavo. Jie buvo pirma
sis vąikų ansamblis,kuriam 
buvo leista pasirodyti 
Kremliaus naujajame teat
re. “Dirigentas Saulius 
Sondeckis ir jo auklėtiniai 
iš karto iškovojo auditori
jos simpatijas. Kiekvienas 
programos numeris vis la- 
viau vystė salėje pakilią 
nuotaiką — neliko nė pėd
sako tų skeptiškų žvilgsnių 
ir nepasitikėjimo, kurį kai 
kas reiškė prieš koncertą.”

X klasės mokinys R. Ka
tilius išpildė Bacho koncer
tą E-dur, o XI klasės moki
nys M. Šmitas sugrojo B. 
Dvariono “Prie Ežerėlio” ir 
N. Paganino - F. Kreislerio 
“Campanelą,”
Haendelio - S. Asiamaziano 
“Pasakalijos” geras, atliki
mas, pagaliau pabaigoje 
meistriškai suskambėjųSl P. 
Čaikovskib “Serenada’ iš
didžiai išpildomi suaugusių 
profesionalų orkestrų, o čia 
vyriausiam lietuviukui vos 
17 metų.
- Šitokia pirmutinė valsty
binė muzikos mokykla buvo 
įsteigta prieš 7 metus. Jos 
direktorius D. Trinkūnas 
Maskvoje buvo tiesiog už
piltas klausimais, pasitei
ravimais.

Ne vienas jos abiturien
tas jau studijuoja pasaulio 
geriausiose konservatorijo
se. Mažiukai mokiniukai iš 
pradžių pratinami groti ma
žuose ansambliuose, paskui 
mokinami sekti dirigento 
mostą, girdėti savo partne
rių grojimą.

Vaikai įtikinami, kad jie 
negali išmokti tik taip sau, j

orkestro F.

Šiomis dienomis

Vilniaus plastmasinių 
dirbinių gamykla pradėjo 
iš polietileno gaminti vamz
džius. Jie pranašesni už 
metalinius, nes yra atspa
rūs rūgštims bei šarmams, 
nerūdyja. Kadangi polieti
leno vidus yra švarus bei 
lygus, juos galima naudoti 
palyginti mažesnio skers
mens, negu metalinius.

Polietileno vamzdžiai yra 
15—20 kartų lengvesni už

džius. Dar daugiau laimi
ma, ypač laiko atžvilgiu, 
montuojant vamzdynus.

DELFINAI DAUG 
SUĖDA ŽUVŲ i 

Juodojoje jūroje priskai-
si .gerai sugyvena su tu r- ^.ma 3^ 500,000 delfinų.
tingais žydais... tavo brolį 
nužudė garaže priešais ka- 

I pines, jį ir daug kitų žydų 
užmušė j lazdomis, kastu
vais, gelžgaliais, o kai ije 
gulėjo mirtinąisužeisti, 
juos laistė vandeniu iš hyd- 
rantų,. ir tuos, kurie atsi
peikėjo, vėl daužė; tai darė 
mana tautiečiai, lietuviai, 
ir mane tokiais esą, bet tai 
buvo žvėrys, gimę iš mote
rų, ir jie nėra lietuviai, 
nors dabar jie kalba apie 
lietuvybę iš tolimo Užatlan- 
čio. O žudė, Rochele, ne tik 
žydus, žudė ir pačius lietu
vius, ir rusus, ir lenkus; ir 
žudė civilius ir kariškius, 
darbininkus ir poetus, vals
tiečius. ir skulptorius, varg
šus ir pasiturinčius...” *

Romanas parašytas in
triguojančiai—apie lietuvių 
kilmės svetimšalių legijono 
kareivį, kuris pasiduoda. 
Grąžintas Lietuvon, netru
kus miršta. Romanaš pa
rašytas naujoviška manie-

—kad jie privalo susikaup-1 ra, naudojant pasąmonės 
ti, stengtis, nuolat jausti svaisč i o j i m u s, prisimini- 
atsakomybę už bendrą or- mus, supinant su gyvenimo 
kestro skambėjimą. Jaunie- faktais, 
ji orkestrantai didelę dalį 
tepeticijų atlieka savaran
kiškai — su atskiromis or
kestro dalimis repetuoja 
vaikai- koncertmeisteriai — 
vyresnių klasių mokiniai.

“štai ir viskas”
Vytauto Sirijos Giros 

naujas romanas “Štai ir vis
kas” jau antrame numery
je spausdinamas “Perga
les” žurnale Vilniuje. At
rodo, šiuo kartu Sirijos Gi
ros romanas jau nebus sau- 
valiai perspausdintas “Ne
priklauso moję Lietuvoje,” 
kaip kad buvo “Voratink
liai draikosi be vėjo.” Ir 
štai kodėl: jame liečiama 
jautri problema
sakinga yra lietuvių tauta 
už Lietuvos žydų genocidą 
pirmosiomis nacių okupaci
jos dienomis, ši tema tebė
ra tabu naujiesiems išei
viams' Amerikoj.

kiek at-

Juokiasi iš išeivių 
gydytojų mentaliteto

Toks iš prieškarinės Lie
tu vos universitetų išlikęs 
išeiviuose gydytojų sambū
ris Fraternitas Lituanica 
neseniai paskelbė “savo” 
rezoliuciją kultūrinio bend
radarbiavimo ' klausimu. 
Dėl to nusišaipė net “Vie
nybės” publicistas Vytau
tas širVydas, parašęs: 
“...Gerbiami gydytojai sa
ko, ‘joks laisvas kultū
rinis bendradarbiavimas ar 
pasitarimas net su paski
rais asmenimis/okupuotoje 
Lietuvoje n e įm a n omas’,” 
bet ragina: ‘(moralinis ir 
materialinis Lietuvoje gy
venančių tautiečių rėmimas 
laiškais ir siuntiniais yra 
mūsų pareiga.” Puiki di
agnozė! Piauti kojos nega
lima, bet pjaukime! Ka
dangi neprisimename Fra-

Kiekvienas jų per parą su
ėda nemažiau kaip penkis 
kilogramus žuvu. Taigi, 
delfinams atitenka , .jų aš
tuonis kartus .daugiau, ne
gu visoms valstybėms, žve
jojančioms Juodojoje jūro
je. kartu.

Delfinai, jūrų žinduoliai, 
paeina iš banginių veislės.

Džiugus Pranešimas
n

h Jau visiems Amerikos lietuviams yra žinoma, 
kad Vilniaus Valstybinis Kapsuko vardo Universi
tetas suteikė Antanui Bimbai Istorijos mokslų gar
bes daktaro vardą. “Laisvės” kolektyvas ir Direk
torių taryba kartu su visa Amerikos lietuvių visuo
mene džiaugiasi, kad Lietuvos mokslininkai taip 
aukštai įvertina Antano Bimbos pastangas ir atsie

isimus istorijos mokslų srityje.
Antanas Bimba yra ilgametis “Laisvės” redak

cijos kolektyvo narys, darbštus žurnalistas, orato
rius ir organizatorius progresyves Amerikos lietu
vių visuomenės jos kovose už taiką ir bendrai už 

šviesesnę dirbančiosios liaudies ateitį. Jo veikla apšvie- 
tos srityje Amerikos lietuviams davė didelės naudos.

“Laisvės” bendrovės direktoriatas. didžiuojasi 
turėdamas savo laikraščio redakcijos kolektyve gar
bės daktarą Antaną Bimbą ir todėl rengia šaunų po
kylį, kuriame Didžiojo New Yorko lietuviai kolek
tyviai jį pasveikinsime ir pagerbsime.

Antanui Bimbai pagerbti banketas įvyks š. m. 
kovo mėnesio 31 d. Polish National Home salėje, 267 
Driggs Ave., Brooklyne (Greenpoint sekcijoj). Ban
keto pradžia 2-rą vai. dienos metu todėl,’ kad būtų 
patogiau iš toliau atvykstantiems anksčiau grįžti 
namo. Taigi lauksime svečių ir iš toliau; tikimės, 
kad pasinaudosite šia proga.

Apart gerų valgių, bus ir graži, trumpa progra
ma, kurią paskelbsime^vėliau.

“Laisvės” Administracija

Padėka “Laisvės” 
banketo darbininkams

“Laisvės bendrovės kon-

mūsų užuojauta
LDS 13 kuopos susirinki

me vasario 9 d. Buvo rapor
tuota. kad sausio 25 d. pa
simirė mūsų kuopos ilgame
tis narys Jonas S tirą, 
Woodhaven gv ven to jas. Su
sirinkimas nutarė išreikšti 
giliausia užu niautą velionio 
liūdesy likusiems artimie
siems — žmonai Ameliiai. 
sūnui Edwardui ir marčiai išleidimas reikalauja daug

_ i ...... i i _ •___ ? _

01 a ai. Usekis, Jonai, amži
nai, šaltoje žemėje.

LDS kp. valdyba

įLaisviečių suvažiavimas
Metinis laisviečių šuva-1 kožname laisviečių suva

žiavimas — tradicinė mūsų žiavime, sveikatai susilpnė- 
šventė. Iš kolonijų draugai 
planuoja kaip vykti į suva
žiavimą, daugumoje, tik ne 
tuščiomis. Gi vietos vien
minčiai net per kelias sa
vaites pulsuoja suvažiavi
mo dvasia. Neįsigilinusiems 
į “Laisvės” reikalų smulk
menas, visa tai atrodo vi
sai paprasta: suvažiavimo 
eiga, pasimatymai su nuo
širdžiais bučiulįais', links
mas banketūš ir, namo su
grįžus, daug malonių prisi
minimų. ( >

“Laisvė” ■ žvgiūoja jau ant- 
Tąjį pusšiinti Jmetu.’Ti-k . pa* 
galvokime, kiek laisviečiai 
dėl savd mylimo1: laikraščio 
per tą metų eilę yra sudėję 
sunkaus darbo ir pinigo, 
idant laikraštis išeidinėtų. 
Jeigu daba/ Yhūs laikraštis 
materialiai stovi vidutiniai, 
tai tik dėką skaitvtojų bud
rumo, kurie nuolatos* stovi 
sargvboje. Buvo atvejų, 
kad laikraščio personalas 
negavo algos; patiems rei-

Apie mirusįjį 
Julių Kalvaitį

Kai laikraštis su šiais žo
džiais bus prese, mūsų gero vencijinis banketas, įvykęs 
draugo Juliaus Kalvaičio vasario 3-čią d., puikiai pa- 
palaikai bus vežami į am- j vyko. Banketo paruošimui 
žino poilsio vietą, į Cypress pasidarbavo sekanti drau- 
Hill kapines, Niujorke. igai ir draugės. Gaspadinės: 
m. liepos mėn. 5 d. Lanke- O. Čepulienė, V. Bunkienė, 
liškių kaime, o augo Kalva- K. Čeikauskienė. Prie vir- 
liškių kaime, o augo aKlva- i tuvės ir kitų darbų dirbo V; 
rijos dvare, Lietuvoje. Va- i Bunkus, G. Waresonas, P. 
dinasi, šiemet jam būtų su- Venta. Prie stalų aptarna- 
kakę 79 metai amžiaus.

Į Ameriką Julius atvyko 
pačioje pradžioje dabarti
nio šimtmečio . Gyveno ir 
dirbo jis daugelyje miestų: 
Worcestery (Mass.), Toledo 
(Ohio), Detroite, Rocheste- 
ry (N. Y.), o per keliolika 
pastarųjų metų — Brookly- 
ne.

Jis buvo geras mechani
kas, todėl jam ir su darbu 
didelių sunkumų nebūdavo. 
Brooklyne gyvendamas, jis 
ilgokai dirbo Bliss kompa
nijoje — buvo foremanu. 
Kai fabrikas išsikėlė iš 
Brooklyno, Julius trumpą 
laiką dirbo “Laisvės” spaus
tuvėje, o vėliau išėjo pensi
jon. Pensininku ir gyve
no iki savo mirties.

Velionis Julius buvo pa
žangus žmogus n* ilgametis 
veikėjas JA'y lietuvių orga
nizacijose, 
damas rėmė mūsų spaudą, 
rėmė organizacijas. Per pa
starųjų metų eilę buvo “Lais
vės” vaj įninkąs. Aplanky
davo jis mūsų skaitytojus, 
eidavo pas tuos, kurie laik
raščio neskaito, ir raginda
vo užsisakyti “Laisvę.” La
bai gražiai rūpinosi ALDLD 
reikalais; paremdavo jis vi
są pažangųjį lietuvių judė
jimą. ? ■ ' . ’ •

Dėl to jį visi gerbė ir my
lėjo. Į šermenis atsilankė 
daug žmonių, buvo daug tytojų turite Lietuvių So-

vimo dirbo: N. Ventienėj I. 
Mizarienė, I. Bimbienė, N. 
Buknienė, S. Večkys, WU 
Brazauskas, A. Nevinskas/ 
Bilietus pardavin ėjo Mįįl » 
Stakovas.

Maisto pagaminimu h* 
patarnavimu prie stalų 
publika buvo pilnai paten
kinta. Išeidami svečiai iš-;- 
reiškė padėką už gera va
karienę. Gi rengėjai dėko-^ 
jame gaspadinėms ir ki
tiems darbininkams už taip 
gerai atliktą darbą banketo 
suruošimui, už ką rengėjai 
rravo puikių komplimentų. 
Tie komplimentai priklauso 
banketo gaspadinėms ir ki
tiems darbininkams. Taip
gi dėkojame visiems atsi
lankiusiems į banketą.

Suvažiavimo aprašymuo
se nebuvo paminėta, kad 
Bronė Keršulienė nuo ank
staus ryto iki vakaro dirbo 
prie suregistravimo dali
ninkų. o Irena Levanienė 
pr isegio j o dal i n i n k a m s 
ženklelius. Jodvi taipgi par
davinėjo banketo bilietus, 
gražiai atliko svarbų (ft&r- 
bą, už kurį reiškiame jom^- 
padėką. , ( • •//

“Laisvės” Administraciją
»■

jus, nepajėgė atvykti. 
Sprendžiu, jog jie savo 
mintyse pergyveno daug 
gražių prisiminimų kilnaus 
darbo dėl darbo žmogaus 
geresnio gyvenimo.

Praeitas laisviečių suva
žiavimas nebuvo masinis, 
kaip kad būdavo eilė metų 
seniau, bet jis buvo labai 
jaukus. Kožnas suvažiavi
mo dalyvis džiaugėsi sulau
kęs realybės-matyti didelius 
pažangaus judėjimo laimė
jimus. Ypač kiekvieną pra
linksminą gauti, laiškai iš 
Lietuvos, pątyirtįųąnt,. kad 
įaįsyįęčįai puvo, t,e|siųgi sa

gus yra ididžiausiąs 'šalies 
turtas.; < .

Laisviečiai , pergy V e n o 
daug visokių grasinimų, .fi
ziškų užpuldinėjimų, eko
nominių krizių, bet viską 
nuveikė kožnas sulyg savo 
išgalės,

Tiktai taip darbininkiš
kas laikraštis gali išsilai-

ip beišmany

PRAŠYMAS
<Gal kas iš “Laisvės” skai

vo idėjpse, jog . darbo žmol £ėlių vainikų.'Apie; Juliaus cistlistų Sąjungos' leistos
'* - k ____ ~ U-,- _ Y --X. — 11.2 zzvy _ W V > J v

kėjo rūpintis apmokėjimu kyti. 
už siuntinėjimą. Visa tai 
praeitis, bet... nėra lengva 
ir dabartis.

Darbininkiško laikraščio

K. Petrikiene

laidotuves bus parašyta ki
tame “Laisvės” numery.

“Kovos” komplektus už • 
1910,4911,1912. 1913, 1914, 
1915,1916 ir 1917 metus? 
Arba jeigu patys neturite, 
gal žinote, kas ja turi? 
Mums ji labai reikalinga. 
Jeigu nenorėtumėte ją< 
mums veltui atiduoti, su
tiktume primokėti. Prašo-

NESVEIKUOJU 
.: v, • v * j * ’ • : * i

V Jau ilgokas laikas nesvei
kuoju J. Gailiūnas, brookly- 
ųįetis. Nėra visiškai prie 
lovos prispaustas, randasi 
hamie, tačiau iš namų pa- me atsiliepti. Būsime de 
sitraukti negali. Tai dėl to kingi. Rašykite:*------ .™..- į g namų

> jie- j

nasiaukojimo, ko laisvie- 
čiams nestoka. Suvažiavi
mo išrinkti direktoriai per 
ištisus metus sunkiai dirba.

Tautų koncertas artėjaT J keletą dienų. Darbo sun
kumu niekas nesiskundžia, 
laikraščio personalas, nors 
jiems specialiai su suvažia
vimu susiję visokių reika
lu, taip pat nuo bile talkos 
nesišalina.

Rūnestinga šeima!
Tėmi j ant, suvažia vimo 

dalyvius, nesimatė daugelio 
tų entuziastų, katrie, lietus 
ar darganą, suvažiavimo 
niekad neapleisdavo. Daug 
jų jau ilsisi amžinai. Kiti 
gerieji laisviečiai, ką per 
pusšimtį metų dalyvavo

Tautų koncertas — Con
cert of Nationalities — jau 
visai artėia. Ji rengia Ame
rikinis sveturgimiams ginti 
komitetas.

Šis festivalis, kaip ir bu
vusieji. vra rengiamas tiks
lu prisiminti ir pagerbti 
tautiniu grupiu inašą į mū
sų šalies gyvenimą.

Girdėsime lietuv iškas 
liaudies dainas, ukrainiš- 
kas. amerikoniškas ir kitas. 
Atliks ias mišrūs chorai ir 
solistas.

Matvsime liaudies šokius: 
ukrainiškus. armėniškus ir 
amerikoniškus.

Kalbės Dr. Anette T. Ru
binstein, rašytoja, lektorė, 
ir prof. Louise Pettibone 
Smith, Amerikinio komite
to žymioji veikėja.

Koncertas jvvks sekma
dieni, vasario 24-ta, 2 va
landa diena, Fraternal 
Clubhouse. 110 West 48th 
St., New York City.

įžanga 9i9 centai.
Prašome visus dalyvauti 

ir atsivesti kaimynus.!
Rengėjai

Vagis mažai pelnė
Viktorija Balkus sekma

dienio vakarą parėjusi iš 
J. Kalvaičio šermenų rado 
butą išgriostą, viską suvar
tytą. Bet pelnęs tik 30 cen
tų, Gentinėmis monetomis 
sumestų indelyje. Šaldytuve 
laimėjęs daugiau, išnešė sū
rį ir vynuoges.

Viktorija gyvena 428 So. 
5th St., Brooklyne.

ir jo žmona Eva iš n 
mažai ištrūkti tegali. O 
du dalyvaudavo visuose įžy
mesniuose lietuvių * pobū
viuose, o dabar jų pasigen
dame.. Linkime jiedviem

Atitaisau klaidą
“Laisvės” Nr. 10-me ap

rašyme apie Mary Adams i 
operaciją ir sugrįžimą iš li
goninės pridėtas jai sveti
mas adresas moteriškės, 
kuri pirm ištekėjimo buvo 
Adams. Atsiprašau abiejų.

Koresp.

LLD II apskrities konferencija
Didžiojo New Yorko ir New Jersey valstijų Litera

tūros Draugijos kuopų metinė konferencija yra šaukia
ma vasario 17 d. Kultūriniame centre,102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. Pradžia pirmą valandą dieną.

Visos LLD kuopos prašomos išrinkti delegatus. De
legatai renkasi :• vienas nuo kuopos ir vienas nuo kiek
vienos dešimties narių.

Kurios kuopos nelaiko susirinkimų, tai jų valdybos 
turi pasirūpinti, kad konferencijoje turėtų savo atsto
vybę. . '

Šioje konferencijoje bus išdirbti planai, kaip gali
ma išvystyti kultūrinę veiklą po visas kolonijas.

Kviečia Apskrities komitetas.

ALDLD Centro Komitetas 
102-02 Liberty Avenee 
Ozone Park 17, N. Y.

Elizabeth, N. J. — Čigo- 
i “karaliaus” laidotuvėse 

buvo grojama JAV himnas.
sveikatos ir lauksime pasi- nų 
matymų sueigose.

Gailiūnai gyvena 324 So. Palydovų, buvo iš 20 valsti-
4th St., Brooklyn 11, N. Y. jų, automobilių — apie 1«#

“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

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, 
technikoje. Bendrai menas 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.

Užsisakydami adresuokite:

tiek daug atsiekimų 
ir kultūra ten žydėte

mokslinių raštų, įvairių

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

6 pusl.-Uisve /Liberty)--Antr., vasario (Feb.) 12, 1963
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