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* KRISLAI
Streikas tebesitęsia 
Amerikinis jaunimas 

ir komunizmas
Mykolaičio-Putino žodelis

— Rašo R. Mizara —

Jau trečias mėnuo, kai Niu
jorko meiste dėl streiko nebe
išeina devyni angliški dienraš
čiai.

Keturiems dienr a š č i a m s 
spaustuvių darbininkai buvo 
paskelbę streiką, o penki pa
skelbė savo darbininkams lo
kautą.

Pasirodo, kad skelbimų agen
tūros, per kurių rankas perei
na milijonų dolerių vertės rek
lamos spaudai, įsakė laikraš
čių leidėjams skelbti lokautą; 
jei leidėjai nebūtų klausę, tai 
negautų riebiai ap m o k a m ų 
reklamų.

Stambioji spauda, taigi, 
monopolistų kontrolėje.

yra

paStreikas palietė ne tik 
čius laikraščius ir spaustuvių 
darbininkus, o ir daugelį kitų, 
kurie ryšium su laikraščių lei
dimu ir platinimu užsidirbo 
duoną.

Pridygo ant greitųjų iškep* 
tų naujų laikraščių — jie, ži
noma, turiniu silpni; tik rek
lamos.

Na, ir vidutinis niujorkietis 
pradeda apsiprasti su tuo, ką 
gauna.

Gubernatorius Rockefelleris 
žada į streiką įsikišti ir jį ko- 
kiuo nors būdu baigti.

Mes, redakcijoje, naudoja
mės Bostono, Newarko ir Fi- 
lądelfijos spauda. Mes, naudo
jamės radijo žiniomis, na, ir 
atrodo, kad savo skaitytojus 
užtenkamai infor m u o j a m e 
apie pasaulinius ir mūsų šalies 
reikalus.

Nauji pasiinojiniai prieš 
Kubos respubliką

Washingtonas. • ____1
porą savaičių Atlante dingo I pagalbą, 
tankeris “Marine Sulphur Karakase reikalauja 
Queen”. Veikiausiai jis nu-įdaryti galą Kubos 
skendo. Bet Kubos priešai tams”, nors čia Kuba 
leidžia paskalus, kad “jį (bendro neturi. 
Kuba užgrobė”. I------------------

Venezuelos laivas “Anzo-1 Rio de Janeiro. — 
ategui”, 3,000 tonų įtalpos, zuelos laivo “Anzoategui 
plaukė iš Karakas į Hous
ton, Texas. Jūroje sukilo 36 
įgulos nariai ir laivą užval
dė. Čia rezultatas Venezue
los liaudies kovų prieš dik
tatorišką Romulo Betan- 
courto valdžią. Vienok iš 
Karakas JAV ambasado
rius paskelbė, kad tai 
“Kastro šalininkų darbas”, per 750 mylių ilgio pietrytų

Į jūrą išplaukė Venezue- pusėje nuo’ Floridos. Ten 
los karo laivai ieškoti laivo, yra virš. 700 didelių ir ma- 
o Jungtinių Valstijų karo žų salų.

— Prieš| lėktuvai išskrido laivams į 
Washinktone ir 

“pa- 
pira- 

nieko

Vene-

įgula atplaukė į Brazilijos 
prieplauką. Brazilija suteiks 
įgulai politinę prieglaudą, o 
laivą grąžins Venezuela!.

Miami, Fla. — Komerci
nė spauda ragina amerikie
čius važiuoti vakacijoms į 
Bahamas salas. Jos tęsiasi

šelmės reforma frame Ruskas reikalauja ! Sąjungą
ir liaudies vargai

Teheranas. — Irano ša
kas (karalius) Rėza Pahle- 
vi leido balsuoti žemės re
formos reikalus, žemdir
biai balsavo už, o ponai ir 
religijos skleidėjai prieš. 
Balsavimų rezultatas: 1,000 
prieš 1 už reformą, j

Šakas išdalins apie tris 
milijonus akrų, valdiškos 
žemės 50-tim tūkstančių be
žemių. Bus dalis žemės iš
pirkta iš bažnyčių ir dvar
ponių, kurie sutiks parduo-

ti, ir duota išmokėjimo ke
liu žemdirbiams.

Bet mažai ta reforma pa
gelbės. Dirbamos žemės 56: piktai kalbėjo apie Tarybų 
proc. priklauso dvarpo-: Sąjungos militarinius pata- 
niams, o 27% valdžiai ir rėjus Kuboje. Jis sakė, kad 
bažnyčiai. Žemdirbių yra į “TSRS laikydama patarė- 
17,000,000, iš jų 15,000,000 : jus Kuboje, nuodija Vaka- 
neturi žemės. Jie ją randa- j rinio Žemės pusrutulio at- 
voja iš dvarponių. Nuomą I mosferą”. Ruskas reikalau- 
moka javais atiduodami ke-jja, kad TSRS tuojau at- 
turias penktąsias dalis der-I šauktų iš Kubos savo pata- 
liaus žemės savininkams. | rėjus.
žemdirbių vargas baisus, i Net kai kurie korespon- 
Jie randasi 
padėtyje.

ištraukti patarėjus iš Kubos
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybės sek
retorius Deanas Ruskas

skleidė prieš Kubos respub
liką, dabar varo piktą kam
paniją prieš Tarybų Sąjun
gą, būk ji “pasaulį užpluk- 
dė nafta nupigintomis kai
nomis”.

. Roma. — Visoje .eilėje 
miestų įvyko masiniai pro
testai prieš Jungtinių Vals
tijų prisiuntimą į Italijos 
pakraščius atominių “Pola
ris” submarinų.

Svarbus T. Sąjungos 
naujas geležinkelis
Omskas. — TSKP Centro 

Komitetas ir TSRS Minist
rų Taryba karštai pasveiki
no visus Omsko - Barnaulo 
geležinkelio linijos tiesėjus, j 
sėkmingai nutiesusius ir 
atidavusius naudoti šią ma
gistralę.

Omsko—Baruaulo gele
žinkelio magistralės ilgis— 
daugiau kaip 800 kilomet
rų (apie 450 mylių). Ji įga
lins žymiai pagerinti trans
porto ryšius su dideliąis 
Altajaus krašto, Omsko, 
Pavlodaro ir Novosibirsko 
sričių plėšinių rajonais, pa
dės sparčiau vystyti šių ra
jonų ekonomiką ir kultūrą.

Mirė žmogus, kuris 
matė Lincolną

Springfield, Ill.—Vasario 
11 d. čionai mirė F. Lindley, 
sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Tai paskutinis žmogus, ku
ris matė A. Lincolną, tiesa, 
jau už 36-ių rhetų po jo 
mirties.

Tai įvyko 11901 m. rugsėjo 
26 d., kada A. Linčolno pa
laikai buvo palaidoti Oak 
Ridge kapinėse, kur virš jų 
tapo pastatytas dabartinis 

v | paminklas.
Konferencija pasisakė už 

įtraukimą į Afro-Azijos 
tautų bendrą veikimą Loty
nų Amerikos šalių, kurios 
išsijudina kovon už pilną 
politinę laisvę.

Konferencija per sergsti 
naująsias respublikas Afri
koje ir Azijoje saugotis im
perialistų kėslų, kurie rė
dosi naujais rūbais tikslo 
pasiekimui. •

Iš Afro-Azijos 
konferencijos

Moshi. —Afro-Azijos val
stybių konferencijoje pasi
reiškė didelis solidarumas 
kovoje prieš karo pavojų ir 
naujas imperialistų pastan
gas kolonializmo klausi
mais.

. Pirm laidojimo giminės 
ir Lincolųo sūnus Robertas 
sutiko atidaryti grabą ir 
dar kartą pažiūrėti į Lin- 
colną. Už 36 metų po mir
ties Lincolnas tebebuvo dar I 
pažįstamas. F. Lindley tada 
buvo tik 13-kos metų ber
niukas. Dabar, kai mirė, 
Lindley tapo palaidotas 
Oak Ridge kapinėse, netoli 
nuo Linčolno.

Kanadoje nušovė 
3 streikierius

Kapuskasing. — Baisus 
puolimas streikierių įvyko 
šioj apylinkėj. Neprigul- 
mingieji, Vai Rita Koopera
tyvo nariai, kurie nepaiso, 
kad streikuoja miško dar
bininkai, tris streikierius 
nušovė ir 12 sužeidė.

Kai apie 400 streikierių 
pribuvo į Reesor, kur jie 
norėjo iškrauti iš vagonų 
streiklaužių (neprigulmin- 
gųjų) popiermalkes, juos 
staiga sutiko ugnimi iš šau
tuvų. Tris vietoje paklojo, o 
12 sužeidė.

Policija suėmė 19 minėto 
kooperatyvo narių, 
suėmė 12 šautuvų 
volverį.

Streikieriai buvo
luoti. Pati policija tai tvir
tina. Jie tik norėjo sutruk
dyti popiermalkių pristaty
mą į streiko apimtą įmonę.

; baisus, i 
baudžiavizmo dentai nustebinti tokia jo 

kalba. Tarybų Sąjunga tą 
patį galėtų pasakyti apie 

[Jungtinių Valstijų karo ba- 
i zes kitose šalyse.

New York o valstijos res-

Washingtonas. — JAV 
sutartis su Ispanija karo 
bazių reikalais biai g i a s 
rugsėjo 26 d. Buvo pradė
tos derybos atnaujinimui 

_ ____  ____v____  sutarties, bet Ispanija nori 
publikonas senatorius Ken-1 $300.000,000 daugiau, kaip 
neth Keatingas, kuris tiek gaudavo pirmiau. Derybos 
daug prasimanymų pa- pertrauktos.

ir 1 re-

negink

Influenza plačiai 
siaučia mūsą šalyje

Washingtonas. —Influen
za (gripas), ypatingai azi
jinis, plačiai siaučia visose 
Jungtinėse Valstijose. Ser
ga žmonės nuo šiaurinių iki 
pietinių, nuo rytinių iki va
karinių valstijų.

Baltimorės sveikatos 
skyrius sako, kad dar nesi
mato greito sumažėjimo. 
Serga daug policininkų ir 
ugniagesių. Kentucky vals
tijoje. dauguma mokyklų 
uždaryta, nes apie 20 pro
centų vaikų serga.

JAV Sveikatos departa
mentas turi žinių, kad gri
pu serga 188 miestų gy
ventojai

Bando užgerinti 
Pakistana 

4.'

Washingtonas. —Kad pa
laikyt Pakistaną CEANTO 
karo sąjungoje, tai JAV 
skiria jam $15,000,000 prie- 
dinės pagalbos. Vakarų Pa
kistane yra stoka prėsko 
vandens. Jo vyriausybė pla
nuoja įrengti 815 gilių šuli
nių žemės drėkinimui.

Jungtinės Valstijos ski
ria tą sumą pinigų tam rei
kalui ir siunčia specialistus 
į Pakistaną, kad pagelbėjus 
įvykinti drėkinimo planą.

Hongkongas. — Čiang 
Kai-šekui ir jo klikai nepa
tinka, kad Hongkongas ve- • 
da plačią prekybą su Kini
ja.

IŠ VISO PASAULIO

Amerikos jaunimas, ypatin
gai studentija, labai domisi 
komunistiniu žodžiu. Univer
sitetų, kolegijų studentai kvie
čia k o m u n i stus kalbėtojus, 
kad papasakotų jiems, kaip 
komunistai žiūri į dabartį ir 
ateitį.

Andai komunistų veikėjas! 
Gus Hali kalbėjo Virginijos,
universiteto studentams —Į _ v
tūkstantis jų klausė jo kalbos. Jungtines Tautos, N. Y. j 
«rginijos universitetą įkūrė Jungtinės Tautos paskyrė čiadienį, vasario 13 d., JAV

omas Jeffersonas, buvęs 
mūsų šalies prezidentas.

Tas pats Gus Hali kalbėjo 
ir Yale universiteto studen
tams New Havene. čia re
akcionieriai buvo suruošę 
“kačių koncertą.” Bet tai 
mažmožis!

Visa rodo, kad amerikinis 
jaunimas nori daugiau žinoti 
ir suprasti politinę padėtį. 
Jaunimas mato ir žino, kad 
valdantieji sluoksniai, stambio
ji spauda ir radijas, slepia 
nuo visuomenės daug dalykų, 
liečiančių pačius gyvybinius 
mūsų šalies ir visos žmonijos 
reikalus.

New Haven, Conn. Tre-

$3,000,000 Kubos pagalbai. Komunistų partijos gene- 
—žemdirbystės reikalams. (ralinis sekretorius Gus Hali | 
ir įsteigimui laboratorijos. Į kalbėjo studentams Yale 
Tam priešinosi JAV atsto- universitete.
vai. —---------------

------------------ Karačis. — Pakistano
Augusta, Me. — Maine prezidentas Ayub Khanas 

priemonių paskyrė užsienio reikalų 
ministru Z. A. Bhutto, ku
ris stoja už pasitraukimą iš 
SEATO.

valstija imsis 
prieš vandens teršimą.

Saigonas. — JAV lėktu
vai ir malūnsparniai užmu
šė 70 partizanų.

UŽSTOJA VIETNAMO 
ŽMONES

Ženeva. — šiaurės Viet
namo Raudonasis Kryžius 
ragina tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių protestuoti 
prieš Pietų Vietnamo ir 
JAV žiaurumą. Sako, kad 
reakcinė Pietų Vietnamo 
vyriausybė kalėjimuose lai
ko 350,000 žmonių, 
lėktuvai žiauriai 
duoja ir napalmo 
momis bombomis 
žemdirbių namus.

o JAV 
bombar- 
padega- 

degina

TSRS IŠVARĖ NB Co.
KORESPONDENTĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė įsakė R. 
Jones, Amerikos National 
Broadcasting Co. korespon
dentui, tuojau išvažiuoti ir 
uždarė kompanijos raštinę, 
TSRS sako, kad korespon- 
dentas siuntinėjo melagin- vis tai ieško ““komunistų 
gus pranešimus apie TSRS, 
kad prieš ją kursčius 
žmones.

Vėliausios žinios
Bagdadas. — Gaujos jau

nuolių dūksta mieste pulda
mi darbininkų ir pažangių
jų žmonių gyvenimo na
mus, sulaikydami praeivius 
gatvėse ir darydami kratas.

JAV

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė pranešė, kad 
1962 metai buvo nederlingi. 
Nuo 10 iki 30 procentų ma
žiau buvo suimta: cukrinių 
nendrių, kavos, arbatos, gu
mos ir gauta riešutų alie-. 
jaus.

mai rašytojui: sutvirtėti svei- 
j katoje!

Poeto-rašytojo V. Mykolai
čio-Putino septyniasdešimtme- 
tinis jubiliejus Tarybų Lietu
voje buvo iškilmingai atžymė
tas. Apie tai pas mus jau bu
vo rašyta.

Bet štai ateina jo laiškas, ir ! 
manau, kad rašytojas nesu
pyks, jei paimsiu iš jo keletą 
sakinių:

“Norėčiau dar padirbėti ir 
duoti lietuvių literatūrai dar 
ką nors verto skaityti. Neži- 
njku, ar ištesėsiu. Ir tie patys 
fukilėliai” — Il-asis tomas—

ii jau kuris laikas guli ne
baigtas ant mano stalo. Pa
šlijo sveikata, ir nežinau, ka
da atsigriebsiu ir galėsiu dirb
ti taip, kaip norėčiau...”

Mūsų nuoširdžiausi linkėji-

Varšuva. — Dabar Len
kijos Komunistų partija tu
ri 1,400,000 narių; 1962 
metais gauta 132,000 naujų 
narių.

šių metų Vilnies Kalendoriu
je telpa Tėvynės Mylėtojo ale
gorinis vaizdelis—“Liepos var
gai.”

Jo autorius—įžymus plunks
nos darbininkas, publicistas, 
pirmą kartą bandąs nuvaryti 
vagelę grožinės literatūros dir
voje;

Jis andai klausė manęs, ką 
manau apie jo kūrinį ?

Sakiau jam tuomet, sakau 
dabar: graži pradžia. Mano 
linkėjimas, kad T. Mylėtojas 
kurtų daugiau grožinės litera
tūros srityje.

Mums labai stokuoja gerų 
vaizdelių, apsakymų. Geras 
apsakymas ar vaizdelis — di
delis įnašas į mūsų literatūrą.

Minskas. —Nuo 1959 me
tų iki pabaigai 1962 m. Bal
tarusijos kaimuose buvo 
pastatyta 100,000 naujų gy
venimo namų.

Londonas. —Anglija ban
dys vėl nugalėti De Gaullės 
pasipriešinimą neįsile i s ti 
jos į Europos “Common 
Market” prekybos sutartį.

Roma. —. Italijos prezi
dentas paleido parlamentą. 
Naujojo parlamento rinki
mai įvyks balandžio 28 d.

BAUS VAŽIUOTĖS 
PRASIKALTĖLIUS

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos seimelis 
priėmė naują įstatymą, pa
gal kurį daugiau baus va-1 
žiuotės prasikaltėlius. Ku-' 
rie dėl prasikaltimų neteks 
leidimo vairuoti, i 
vairuoti, tai sugauti 
baudžiami nuo $200 
$1,000 piniginiai ir 90 
nų kalėjimo.

a-

Havana. — Japonijos lai
vų statyklose buvo užsaky
ta Kubai penki žvejų laivai. 
Trys pastatyti ir jau at
plaukė į Kubą, o du yra 
baigiami statyti.

KASIMAS GYNĖSI 
PER 20 VALANDŲ

Bagdadas. — Buvęs 
ko premjeras Abdelis Kasi
mas, su apie 100 savo prita
rėjų, per 20 valandų gynėsi 

[Gynybos miniseritjos ru
imuose. Kovoje krito 15 jo 
, šalininkų. Kada pritrūko 
amunicijos, tada jie turėjo

Norfolk, Va. .— Didelės 
Atlanto bangos nunešė 4 
jūrininkus į jūras nuo di
džiulio atominio lėktuvne
šio “Enterprise”.

Palm Springs, Calif.—Li
goninėje sveiksta H. H. 
Lehmanas, buvęs New Yor- 
ko vaisi t jos gubernatorius 
ir senatorius. Gydosi lūžu- 
sį šlaunies kaulą. Lehmanas 
jau yra 84 metų amžiaus.

f n CIX1X U1UVA IV

0 )an% pasiduoti, 
auti bus

iki 
die-

Londonas. — Anglų laik
raščiai reikalauja platesnės 
prekybos su Tarybų Sąjun- 

!ga ir kitomis socialistinė
mis valstybėmis.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusigin k 1 a v i m o 
konferencijoje Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valstijos 
dar toli nuo susitarimo ato
minių ginklų klausimais.

Washingtonas. — Sena- “B-707” lėktuvo 
torius Keatingas kaltino 
Kenedžio valdžią už tai, kad 
ji nepuola Kubos. Demo
kratas senatorius M. Mans- 
fieldas jam atsakė: “Kubos 
reikalai, tai ;Eisenhowerio 
palikimas”.

LĖKTUVAS SULŪŽO
Miami, Fla. — JAV val

džios specialistai apžiūrėjo 
liekanas,

'kuris sulūžo virš EVergla- 
des raistų, ir kur žuvo 43 
žmonės. Specialistai sako, 
jog nėra ženklų, kad jis bū
tų žuvęs iš sabotažo pusės. 
Jie sako, kad lėktuvas ore 
sulūžo.

Washingtonas. —Nuo ba
landžio 1 dienos bus suvar
žoma patentuotų vaistų 
pardavimas.

Alžyras. — Alžyro prem
jeras Ben Bella atstatė iš 
komandos karininką Mai 
Si-Labrį, kuris kurstė prieš 
kairiuosius karininkus.

Albany, N. Y. —Virš 700 
[studentų iš universitetų ir 
kolegijų pikietavo N. Y. 

Beacon, N. Y. — Užšalo valstijos seimelį. Jie reika- 
Hudson upė ir sulaikė lai- lavo nemokamo mokymo 
vų - keltų plaukiojimą. I mokslo įstaigose.
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Kritikai

ČIOMBĖS LIGOS 
ISTORIJA

Buvęs Katangos “prezi
dentas” Čiombė, po to, kai 
Katanga buvo prijungta 
prie Kongo, šiuo metu yra 
Paryžiuje, o gal jau Belgi
joje; nuvyko jis ten gydy
tis.

Per kurį laiką čiombė vis

nereikėtų 'atsakyti už savo 
baisias piktadarybes1.

Šis sukčius, sakoma, turi 
prisivogęs nemaža pinigų, 
tai gali ilgai “gydytis*’ pas 
savo bosus Vakarų Europo
je.

LINKOLNO GIMTADIENI, vasario 12 d., 
pasakyta daug kalbų. Visokios rūšies politikieriai, di
deli ir maži, neva pagerbdami A. Linkolną, plepėjo kiek 
begalėdami “apie šalies reikalus.”

Buvo ir tokių, kurie reikalavo naujos invazijos į 
Kubą—tai patys aršiausi liaudies priešai, trokštą naujo 
karo. Buvo tokių, kurie kritikavo prezidentą Kenedį. 
Reikia pabrėžti, kad Niujorko valstijos gubernatorius 
N. Rockefelleris, kalbėdamas Niujorko mieste suruošta
me respublikonų bankete, pasakė ir daug tiesos. Jis'kri- 
tikavo prezidentą dėl neužtenkamai energingos veiklos 
pilietinėms teisėms (vyriausiai, aišku, negrų teisėms) 
įstatymo Kongrese pravedimo. Gubernatorius sakė, jei 
prezidentas Kenedis būtų smarkiau ir energingiau vei
kęs, tai 87-asis Kongresas būtų priėmęs tokį įstatymą.

Aišku, Rockefelleris rengiasi 1964 metais kandida
tuoti,—respublikonų sąrašu,—JAV prezidento vietai, 
tai jis visokiomis progomis “kedena” Kenedį, kad leng
viau būtų jį nugalėti balsavimuose.

Bet iš visų kalbėjusiųjų nei vienas netarė žodžio dėl 
to, kad Kenedžio valdėia, -vykdydama McCarrano įsta 
tymą, puola JAV Komunistų partiją. Tas įstatymas, 
kaip jau ne kartą buvo pas mus rašyta, yra pragaištin
gas, nes jis kerta smūgį JAV Konstitucijai.

i ci i\uij iciiixci vauinuv vio 
buvo “sirgo” — bėgiojo šen ir ten

Apie arabų vienybę
“THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR” bend- 

radarbis John K. Cooley turėjo pasikalbėjimą su Tu
nisijos respubjikos prezidentu Bourguiba apie Šiaurės 
Afrikos arabų padėtį.

Bourguiba pasakė minėto dienraščio bendradarbiui, 
kad Šiaurės arabams išeitis tėra tik viena: jie turi vie
nytis, nes kitaip nepakils iš skurdo ir vargo. Vienytis, 
sakė Bourguiba, turi Tunisija, Marokas ir Alžyras. Vi
sos trys šios valstybės, kaip žinia, tik’neseniai atgavo sa
vo tautinę nepriklausomybę. Iš jų trijų Alžyras, atgavęs 
nepriklausomybę vėliausiai, yra pati tvirčiausia arabų 
valstybė šiaurės Afrikoje; Alžyre gyvena apie 10,000,000 
žmonių; Marokas ir Tunisija—mažesnės ir silpnesnės. 
Alžyras ir Tunisija—respublikos, o Marokas—monar-

Vienytis, aišku, geras dalykas. Bet svarbiausias da
lykas bus tas: jei Tunisija, Alžyras ir Marokas nori pa
gerinti savo žmonių būvį, tai privalo visų pirmiausiai 
pravesti žemės reformą, nusavinti turčių dvarus, palai
kyti žmonėms laisvę veikti, -organizuotis, ir tt. Bet į tą 
pusę Alžyro ir Tunisijos valdovai nežiūri. Jie, pataikau
dami turtingiesiems sluoksniams, pradėjo smaugti liau
dies judėjimą. Tunisijoje ir Alžyre komunistinės parti
jos uždarytos, pavarytos pogrindin.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad tų šalių valdovai nevykdo tų paža

dų, kuriuos žadėjo tuomet, kai šios šalys buvo Prancūzi
jos pavergtos.

Del Tarybų Sąjungos notos
KAIP ŽINIA, Tarybų Sąjungos vyriausybė pasiun-, 

tė Francūzijos vyriausybei lyg ir protesto notą dėl tos, 
sutarties, kurią neseniai padarė Adenaueris su de Gaul
le. Toji sutartis, iš tikrųjų, yra karinė sutartis.

Dėl tos notos rašoTASSo korespondentas Paryžiuje: 
“Prancūzijos visuomenė labai domisi Tarybų Sąjun

gos vyriausybės nota Prancūzijos vyriausybei dėl Pran
cūzijos—Vakarų Vokietijos sutarties. Pranešimus apie 
šio dokumento turinį perdavė radijas ir televizija, juos 
taip pat šiandien gerai matomose vietose išspausdino 
laikraščiai.

, Buržuaziniai laikraščiai vengia komentuoti notą. 
Laikraštyje “Figaro” pranešimas apie notą išspausdin
tas su tokia antrašte: “Maskva kaltina: Prancūzijos— 
Vakarų Vokietijos sutartis—tai karinis paktas, jis didi
na tarptautinį įtempimą”. Laikraščiai “Eko”, “Komba”, 
“Pari-žur” išskiria tas įlotos vietas, kuriose sakoma, 
kad bundesvero apginklavimas atominiu ginklu bus lai
komas visiškai tiesiogine grėsme gyvybiniams Tarybų 
Sąjungos interesams.

Dešiniausias laikraštis “Oror” mėgina numoti ran
ka į Tarybų Sąjungos notoje išdėstytą rimtą įspėjimą 
dėl pavojingo valdančiųjų Prancūzijos, sluoksnių sandė- 
riqrsu Bonos revanšistais. Laikraštis pabrėžia, kad - 
TSRS, girdi, neturinti teisės “duoti patarimų, liečiančių 
taiką visame pasaulyje”.

“Visiškai natūralu, — rašo laikraštis “Liberation”, 
kad į de Golio ir Adenauerio sutartį griežtai reagavo 
Tarybų Sąjunga—pagrindinė sąjungininkė kruvinoje 
kovoje prieš hitlerinius agresorius, šalis, po išvadavimo 
pasirašiusi susitarimus su sąjungininkais. Šią reakciją 
galima apibūdinti vienu sakiniu: “Ar sąmoningai sutin
kate, kad prancūzų kareiviai kautųsi kartu su bundes
veru, siekdami nukariauti Rytų teritorijas?” Tokį klau-

neva gydymosi reikalais. 
Tarybinis žurnalistas, gyve
nąs Niujorke, šitaip pajuo
kiančiai rašo apie tą sutvė
rimą:

V

čiombė vėl sunegalavo. Skųs
damasis akių liga, jis nuspren
dė “pasigydyti” šiaurės Rode- 
zijoje pas savo 
tarėją Velenskį.

Kaip pareiškė 
ferencijoje pats 
mas daiktas, 
Rod ez i jos 
jeigu jam 
tojai.”

Ką gi. 
jam, suprantama, reikia gydy
tis. Tačiau kyla klausimas, 
kam gi važiuoti į užsienį, jei
gu netoli Elizabetvilio, žadovi- 
lyje, yra puikus okulistas. Nu- 
va in i k u o ta j am “ pre z i d e ntu i, ” 
kaip matyti, reikia visai kito
kio ‘-‘gydymo.” Ir, be to, už 
Kongo ribų, t. y. ten, kur jo 
nepasieks teisingumo ranka už 
Patrio Lumumbos ir tūkstančių 
taikių Šiaurės Katangos gy
ventojų nužudymą, už centri
nio Katangos banko apiplėši- 

I mą ir kitus sunkius nusikalti
mus.

Anksčiau čiombė išvykda
vo “gydytis” arba “konsul
tuotis su gydytojais” paprastai 
tuo momentu, kai jam pasida
rydavo ypač riesta, kai reikė
davo skubiai operatyviai įsi- 
•kišti' jo šeimininkams užsieny
je. Antai aiškiai “negaluojąs” 
pasijuto čiombė 1961 metų 
rugsėjo mėnesį^, kai SNQ ką- 
riuomenė jį tiesiog p r i r ė m ė 
prie sienos. Buvo • skubiai i ap
lankytas Velenskis Solsbcryje. 
Rezultatas buvo susitarimas 
nutraukti ugnį, ir Čiombė tuo
jau pat pasveiko .

1961 metų spalio mėnesį jis 
buvo išvykęs į Ženevą “ilsė
tis,” o ten jis tarėsi su Vaka
rų šalių diplomatais, jų tarpe 
su Amerikos ambasadoriumi 
ypatingiems įpareigojimams 
A. Harimanu, dėl pagalbos ga
vimo.

1962 
viršum 
galvos 
gė, čiombė pasijuto esąs rei
kalingas “visiškos ramybės.” 
Vėl vizitas pas Velenskį ir su
sitarimas gauti karinę pagalbą 
tuo atveju, jeigu kiltų naujų 
konfliktų su SNO kariuomene.

Tačiau visi šie “gydymo” 
kursai galiausiai nepadėjo. 
Apsišaukėlis prezidentas vis 
dėlto neteko savo “sosto.” Ne
padėjo ir kelionė pas Velens
kį 1963 metų sausio mėnesį.

Dabar čiombė nusprendė 
išbandyti laimę dar kartą. Be 
to, jis neapriboja savo “gydy
mosi” laiko. Korespondentų 
paklaustas, kaip ilgai jis bus 
išvykęs, čiombė labai neaiškiai 
atsakė, kad tai, girdi, “nu
spręs gydytojai.” Jis tiksliau 
nenurodė, kokios tautybės, tie 
“gydytojai,” kuriuos; čiombė 
nusprendė prašyti “medicinos”, 
pagalbos. Tačiau iš visa ko 
sprendžiant, ir šį kartą tai bus 
tie patys “gydytojai,” kurie 
savo laiku patarė Čiombei pa
skelbti Katangą “nepriklauso
ma valstybe” ir daugiau kaip 
pustrečių metų teikė jam pa
galbą žodžiu ir Veiksmu, norė
dami užtikrinti Vakarų mono
polijoms pajamas iš plėšiamų 
nacionalinių Kongo turtų.

J. Ustimenko savo komen
tarus rašė pirmiau, negu 
Čiombė atvyko į Paryžių.

Reikia pažymėti, kad 
Čiombė didelis politinis žu- 
likas, ilgai tarnavęs Belgi
jos ir kitų Europos šalių 
kapitalistams. Be to, Čiom
bė atliko ir kitą baisybę: jo 
įsakymu buvo nuž ūdytas

bičiulį ir pa-

spaudos kon-
Čiombė, gali- 

kad iš šiaurės 
jis vyks į Europą, 
taip “patars gydy-

Kai žmogus serga,

metų liepos mėnesį, kai 
Katangos “prezidento” 
vėl apsiniaukė padan-

simą visiškai pagrįstai galima pateikti Prancūzijai. Juk Kongo liaudies vadas P. Lu- 
kaiptik šiuo tikslu pasirašyta Prancūzijos—Vakarų Vo- mumba. Matyt, dabar Čiom-
ki'etijos sutartis ir ginkluojasi Bona” be bijosi būti Konge, kad

APIE MIRUSĮ POETĄ 
ROBERTĄ FROSTĄ i

Kaip žinia, neseniai Bos
tone mirė • įžymus ameriki
nis poetas Robert Frost. 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
savaitraštis “Literatūra ir t 
menas” šitaip apie šį poetą ' 
atsiliepia:

Mirė vienas didžiausių Ame
rikos žmonių —: įžymus poe- 
tas-demokratas Roberta^ Fros- 
tas. Pašėlusiame “neilono am
žiaus’’ siautėjime Rob ertas 
Frostas buvo tarsi nepajudina
ma gyvenimo tiesos, išminties, 
realizmo tvirtovė.

Susitikimo su R. Frostu įspū
džių pagrindu gimė E. Mieže
laičio eilėrašis “Mėlynakė uo
la,” priartinęs prie mūsų gyvą 
didžiojo Amerikos poeto pa
veikslą.

Siaučiančioje jūroje suski
lusi, suskeldėjusi, svajinga, 
nušviesta blėstančių saulėly
džio gaisų, uola, kurios ply
šiuose žydi dvi vaikiškos 
mėlynos akys. — Į mane 
žvelgia samanota, sena, 
darbšti, nuoširdi uola. —■ 
Tyliai kūrenasi židinys, ir 
aš linkiu, kad šiai senatvei 
ilgai neužgestų auksinis na
mų židinys.
Deja, “auksinis namų židi

nys” užgeso. Beveik 89 metus 
poetas grūmėsi su gyvenimu,
aistringai juo žavėdamasis. Jis ir pjj ()$()F()
mylėjo žmonos ir buvo gilio- Tn t ateitaq
mis šaknimis įaugęs į s a v o ( LAIŠKAI
liaudį. R. Frostas dirbo far-' 
miefiu, darbininku,^ mokytoju, 
ir tik gyvenimo pabaigoje, ka
da sensacijų besivaikanti A- 
merika atkreipė į jį dėmesį, 
tapo daugelio universitetų pro-' 
fesoriumi; '"■■■■

R. Frostas^ savo kūryboje 
visada ištikimas gyvenimo tie
sai, apvalė poeziją nuo dirb
tinių blizgučių. “Tiesa yrą to
kia graži, — sakė jis, — kad 
ji nereikalauja jokių pagraži
nimų ir hiperbolių.”

N. Chrušęįpvas užuojautos 
telegramoje IR. Frosto šeimai 
parašė: “Frosto vardas, jo ei
lėraščiai, kupini meilės pa
prastam žmogui, plačiai žino
mi mūsų šalyje, ir mes džiau
gėmės, galėdami pasveikinti jį 
pereitais metais savo žemėje, 
kaip geros valios pasiuntinį, 
įsitikinusį, draugystės tarp mū
sų tautų šalininką.”

Lenkijoje.Jo globoje, pagal 
VhtikkiK) .‘nusistatymą, pasilie
ka'bažn^tihš administracija ir 
Vilniaii^ archidioceziją, kurio
je prieš pereitą karą buvo 460 
parapijų ir apie pusantro mi
lijono katalikų.

Anksčiau Baltstogėje gyve
no pasitraukęs iš Vilniaus at
kaklus lenkas, arkivyskupas 
R. Jalbzykovski, J 
1955 metais. Į jo 
nai buvo paskirtas kunigas 
prelatas V. Savickį, kuris da
bar, po aštuonių metų, gavo 
vyskupo titulą ir pastovias 
p a r e i gas “administruoti” ir 
Vilniaus archidioceziją.

Tiesa, Vatikanas dar vis 
nebe p r ip a žįsta, kad Vil
niaus vyskupija būtų Lietu
voje, o Baltstogės — Lenki
joje. Vatikanas abi vysku
pijas suplaka į vieną ir lai
ko taip, tarsi jos būtų vie
noje valstybėje. Mat, Vati
kanas dar vis nebepripažįs- 
ta Tarybų Lietuvos.

Bet gyvenime tai nieko 
nereiškia. Baltstogės vys
kupas Savickis “ganys’’ tas 
aveles, kurios yra Lenkijoje 
(ir kurios dar norės būti 
“ganomos,’), ir jam to už
teks. Jokių administracinių 
“valdymų” Tarybų Lietuvo
je jis neturėjo ir neturės. 
Pagaliau, vis daugiau ir 
daugiau tikinčiųjų, tiek Lie
tuvoje, tiek Lenkijoje, atsi
sako būti “administruoja
mi” “dūšių ganytojų.” 
žino, kaip patys save 
išganyti!

APIE NAUJĄ 
BALTSTOGĖS VYSKUPĄ

Čikagos sandariečių orga
nas rašo:

Vatikanas,, kaip atrodo, dar 
vis laikosi nųsistat y m io , jog 
Vilniaus kraštas tebėra Lenki
jos sienose. Tarpe trijų nau
jai paskirtų Popiežiaus Jono 
XXIII lenkų -vyskupų, vienas 
jų—Vaclovas 4Savicki — užims

lyginus su stabmeldišku ti
kėjimu, buvo pažangi. Ji 
patapo feodalistinės san
tvarkos palaikytoja. Laips
niškai ji išsigimė, patapo 
tokia pat reakcine, kaip ir 
pats feodalizmas.

Kapitalizmui įsigalėjus ji 
pasidarė nuolanki jam tar
naitė, klasių kovoje visuo
met palaikanti išnaudotojų 
pusę.

Dabar krikščionybės puo
selėtojai visai pamiršo pir-^ 
mųjų apaštalų skelbtąją 
“dievo karalystę” ant ž^ 
mės. Jie dabar skelbia “die
vo karalystę danguje”. Jie 
skelbia, jog tie, kurie ant 
žemės priespaudą ir skurdą 
kentės, nuolankiai išnaudo
tojams ir kunigijai tarnaus, 
tai numirę galės pakliūti 
“dievo karalystėn”. Bet 
tiems, kurie kovoja už lai
mingesnį gyvenimą ant že
mės, nebus progų “dievo 
karalystės” matyti; kunigi
ja tokiems skiria pragaro 
kančias.

Tai taip reformuota žy
dų religija - krikščionybė 
išsigimė — nuėjo reakcijos 
keliu. Romos katalikų tiky
ba pasidarė reakcingiausią 

I krikščioniška religija.

Kaip krikščionybe kūrėsi 
ir kaip ji išsigimė

Krikščionybės pra d ž i ą 
gražiai aprašo marksistas 
Archibald Robertson “The 
Origins of Christianity” 
knygoje, kurią dabar išlei
do International P u b 1 i- 

, shers.
kuris mirė > >
vietą laiki-į Autorius minimoj knygoje 

atidengia tuometinę istori
ją, kai krikščionybė kūrėsi. 
Jis nurodo, kad ji kūrėsi’ 
griežtos klasių kovos eigo
je. Tuo metu Palestina bu
vo Romos imperijos oku
puota, pavergta. Žydų val
dovas Herodas tarnavo išti
kimai okupantams. Jis su
gebėjo susitaikyti su dau
geliu turtingųjų žydų, ku
rie jam mielu noru padėjo 
žydų varguomenę priespau
doje palaikyti ir okupantus 
patenkinti.

Kovingas žydų liaudies 
judėjimas, atkreiptas prieš 
Romos kolonializmą ir Ro
mai tarnaujančius turtin
guosius žydus, sudarė tuo 
metu rimtą pavojų. Jonas 
Krikštytojas, vienas to ju
dėjimo vadovų, savo sekė
jams skelbė, kad išvijus iš 
Palestinos romėnus bus ga
lima sukurti “dievo kara
lystę”, kurioje turtai būsią 
lygiai išdalinti, bežemiai 
gausią žemės, visi galėsią 
naudotis žemės gėrybėmis.

Rašytojas Robertson a s 
mano, kad Jonas Krikšty
tojas savo pusėn patraukęs 
ir savo pusbrolį . Jėzų Naza
rietį, kuris greit patapęs 
sugabių agitatorium už re-

Jie

Neseniai, vas. 6 d.,« dien
raštis “Washington Post”

Karštasis karas nevyksta
v

Trumano ir Churchillio 
sukurtoji šaltojo karo poli
tika tai vienoje, tai kitoje 
vietoje išprovokuoja limi
tuotą karštąjį karą. Bet 
toks karas neišeina Ameri
kos naudon. >

, Kariaudami Korėjoje ir 
Laose amerikiečiai nieko

formųptą,; žydų tikėjimą :ir nelaimėjo, • o nuostolių teko 
už “dięyo karalystes” suku- niumfe panešti gana daug.

■ kariaujame Pietųišspausdino įžymiojo- anglų -u.z ‘ s?*u’
filosofo Bertrarido ; Russtel- Palestinoje. Tūli isto- t Mūgu kar;a; ten 

t/tikai - teigia, kad ■ Jėzus Vietname, musų Kanai tenlio tokį ‘ atvirą 'laiškutį:' '
‘ -.i-. .<. • 1 i

Kas tai per .visuomenė, ku
ri, žodžiais teigdama, kad ji, 
esą, rūpinasi visų laisve ir as
menybes laisve, kartu pareiš
kia, kad ji visiškai pasirengusi 
sunaikinti kelis milijonus žmo
nių? Visuomenė, kuri ramiai 
planuoja tokias skerdynes, ne
gali neniekinti asmenybės lais
vės ir žmogaus orumo. Neatsi
tiktina ir nenuostabu, kad to
kia visuomenė persekioja tuos, 
kurie stoja prieš masines žu- 
doynes, ir mėgina juos diskre
dituoti bei sunaikinti.

Kalbu apie Jungtines Ame
rikos Valstijas ir rašau šį laiš
ką, piktindamasis tuo, kad 
nuolat persekiojamos tokios 
organiizacijos, kaip “Kovos už 
teisingą pažiūrą į Kubą komi
tetas,” “Moterys, kovokite už 
taiką!” ir Pacific Founda
tion.”

Jūs, kurie plepate apie lais
vąjį pasaulį, galėtumėte susi
mąstyti, ar gali būti suderina- nįų daviniu labai mažai, 

iS'i poI1?(aTapmol1a' i kad jais net sunku būtu pa- 
mųjų organizacijų sąrašai, ko-1 siremti. Biblija juk nėra is- 
misijos, tiriančios politines torinių davinių knyga; ji 
pažiūras, ir bendra istoriško | daugiau senovės prisimini-

Kristus pradžioje netikėjęs ' žūšt&J’ ’b’ laimėti nieko nega- 
reformuotos religijos pasi
sekimu, nei “dievo karalys
tės” Įkūrimu, jis savo tėvui 
ar patėviui Juozapui padė- 
davęs dailidės darbe. Tik 
vėliau, turėdamas apie 30 
metų amžiaus, jis įstojęs 
kovon ir pasidaręs garsiu 
pamokslininku ir net burti
ninku.

Turtingiesiems žydams, 
palaikantiems senąjį tikėji
mą, Jėzaus pamokslai bai
siai nepatiko, tiesiog pavo
jingi jie buvo. Jie skundė jį 
okupacinei valdžiai, kad jis 
siekiąs Palestinoje sukilimą 
pravesti ir žydų karaliumi 
pasiskelbti.1 Jis buvo tada 
areštuotas ir teismui ati- metais Ispanijos diktatorius 
duotas.

Apie Jėzaus gyvenimą ir 
veiklą, tiesa, ryškių istori- iš bankrūto išgelbėjo.

galime. . ,•
Reakcinė Pietų Vietnamo 

valdžia turi karui sumo
bilizavusi apie 400,000 ka
reivių ir amerikiečių ten 
yra apie 12,000. Bet jie nie
kaip negali nugalėti 20,000 
partizanų, kuriems vietinė 
liaudis visais galimais bū
dais padeda,

Gerai, kad Kubos krizė 
buvo be karo likviduota. 
Reikėtų susitarimu likvi
duoti ir Pietų Vietname 
siaučiantį karą.

JAV išgelbėjo Franko
Liberalinis žurnalas “New 

Republic” rašo, kad 1953

Franko buvo bankrūte. Bat 
tada Jungtinės Valstijos fĮ

vyskupo ir apaštališko admi-! nepakantumo aplinka su to- 
nistratoriaus vietą Baltstogėje, kiomis pretenzijomis.”

. Prieš 35 metus, vargo ir nepriteklių verčiamas, 
tėvų žemę Klemensas Jurgelaitis, šiomis dienomis jis 
gentinės sugrįžo į Tarybų Lietuvą.

Nuotraukoje: K. Jurgelaitis su žmona Antanina 
numi Jonu Vilniuje.

paliko 
iš Ar-

ir su-

Tuo metu JAV užsienio 
reikalų sekretorius Dulles 
pasirašė sutartį dėl milita- 
rinių bazių Ispanijoje įstei- 

. .v. v gimo. Už koncesijas Fran- 
mų ir pasakaičių nuorašas.; gavo vįeną bilijoną ir 

Atrodo, kad senasis žydų 600 milijonų dolerių. Tai 
tikėjimas,, padedąs Romos buvo sergančiai fašistinei 
okupantams, laimėjo kovą diktatūrai eleksyras, 
su reformuotu žydų tikėji
mu. “Dievo karalystės” 
skelbėjams teko ieškoti 
naujos dirvos. jRomoje tuo 
metu virė griežia klasių ko- 
kova. Naujosibs tikybos 
apaštalams, atrodo, pasida
rė prielankios sąlygos veik
ti. Roma pasidarė jų cent
ras. Tuo metu vergijos ga
dynė jau gyveno paskutines 
dienas. Feodalizmas pradė
jo imti viršų. Romos impe
rija, vergijos ir kolonializ
mo pagrindais pasirėmusi, 
smuko žemyn.

Tuo metu feodalizmas, 
palyginus su vergija, buvo niukšlį Franko šerti ir

10 metų prabėgus sutar
tis tenka atnaujinti, žino
ma, su padidinta suma. Bet 
dabar, manoma, kad tos ba
zės teturi visai mažą vertę, 
kuomet Tarybų Sąjunga 
turi toli nešančias termo
branduolines raketas. Sub- 
marinai dabar gali pava
duoti tokias bazes.

Bet kaip dabar susikalbė
ti su Franko? Jeigu jį už- 
pykdysi, tai jis gali, susita
ręs su Francūzijos prezi

dentu de Gaulle, parodyti 
! Amerikai duris. Atrodo, vėl 
turėsime milijanais p'ė-

pažangus; taipgi ir naujoji 
krikščioniška religija, pa-

šistinį režimą gelbėti’ nuo 
ban kruto.

2 p.-Laisve (Liberty)—- Antr,, vasario (Feb.) 19, 1963



* Mikromegas

Jėzuitai ir jėzuitizmas
Pernai Politinės ir mokslinės literatūros 

leidykla Vilniuje išleido buvusio italų jėzu
ito A. Tondžio knygą “Jėzuitai”, kurią lie
tuvių kalbon išvertė rašytojas J. Radauskas, 
ši stambi knyga, tai geras įnašas į ateistinę 
lietuvių literatūrą.

Knygos autorius, A. Tondis, išbuvo 16 
metų jėzuitų vienuolyne: jis ten mokėsi, 
priėmė kunigo šventimus ir vėliau dėstė ka
talikiškąją filosofiją popiežiniame jėzuitų 
universitete—Gregorianume — Romoje. Ki
taip sakant, jis buvo stambus jėzuitų va
das, kol pamatęs visą katalikiškojo “moks
lo” klaidumą bei apgavystę—metė ordiną, 

^nustojo tikėjęs bažnytinėmis dogmomis ir 
tapo marksistu. Išsilaisvinęs iš jėzuitinių 

Ifraržtų, jis parašė kelias knygas, smerkian
čias reakcinę Vatikano politiką ir bjaurius 
jėzuitų darbus. Už tai jėzuitai autorių vi
saip persekiojo: bandė nužudyti, į beprot
namį įkišti ir visaip jį šmeižė bei niekino.

Knygos autorius yra laisvamanis, bet 
ne marksistinis ateistas, nors ir sakosi esąs 
komunistas. Jis smerkia ir atmeta Vatika
no kazuistiką, bet ne evangelija remtą reli
giją. O K. Marksas pasakė, kad religija 
yra žmonių sąmonės opiumas (nuodai). Re
ligija juk vaidino ir vaidina juodžiausią re
akcinį vaidmenį žmonijos istorijoje; tai an- 
timokslinė ideologija, remta tariamais ap
reiškimais ir sufabrikuotomis evangelijomis. 
Ji tarnauja išnaudotojams.

Autorius idealizuoja tariamąjį Kristų ir 
ankstyvosios krikščionybės idealus. Savo 
knygos pusi. 299 jis sako: “...aš anaiptol 
nesu aplamai religijos, ypač krikščionybės 
priešas. Aš ‘netikiu’. Tačiau tai netrukdo 
man žavėtis Kristaus paveikslu ir jo moky
mu. Suprantu, kiek daug gero galėtų pa- 
darvti tikroji evangelija, jei kunigai laiky
tųsi jos principų, jei mokytų žmones ne baž
nytinės teologijos, bet evangelijos, o visų 
pirma, jei liautųsi vykdę savo politiką... 
Štai kodėl, būdamas savo sąmone komunis
tas, aš anaiptol nesu Kristaus priešininkas, 
be-fc, atvirkščiai, jaučiu .didžiausią simpatiją 
iam ir tiems, kurie iš tikrųjų juo seka.” Ki- 
Brie vietoje: “Aš jau nebetikiu; tikėjimą 
pakeitė mokslinė pasaulėžiūra. Bet aš 
anaiptol nesu Kristaus, nei švelniosios evan
gelijos, net nei katalikybės, kaip religijos, 
priešas. Pagaliau, tai dalykai, kurie dabar 
manes nedomina.” O kiekvieną marksistą 
religijos klausimai turi dominti, nes ji yra 
klasinės visuomenės raipstįs, prieš kurį rei
kia kovoti!

čia autorius yra labai nenuosakus, ma
žiausiai apie tai pasakius. .it*,'/

Kad krikščionybė net savo bęsikųrį^|o 
pradžioje stengėsi nukreipti tikinčiųjų 
mus ir simpatijas valdančiųjų klasių-.naU- 
dai; kad ji skelbė šūkį: “Atiduokite dįfevui, 
kas yra dievo, o ciesoriui, kas yra • cieso
riaus” ; kad ji guodė ir ramino skurstąiiči.Us 
vergus pomirtiniu atpildu ir nesamu dangu
mi—to autorius nepasako. Tai silpnina kny
gos antireliginį kovingumą. V. I. Leninas 
pasakė: “Kas guodžia vergą, užuot žadinęs 
jį sukilti prieš vergiją, tas padeda vergval
džiams”. •

Autorius pripažįsta autentiškomis ęva’k- 
gelijas ir tariamai istorinį Kristų, kurio he- 
tvirtina jokia istorija, nes tai legenda, tyet 
keliais atvejais jis savo knygoje’ pasigenda 
Kristaus. Pusi. 310 jis rašo: “Nė kiek ne
sigailėdamas, bet dar su dideliu palenvėji- 
nio jausmu, nelyginant iš tvankaus požemio 
išėjęs į tyrą Orą, į išsiilgtą saulėtą kelią,— 
nutraukiau ryšius su valdančiosios bažny
čios ir Vatikano doktrina, kuri suklastojo 
ir iškraipė patį nuostabiausią religinį reiš
kinį žmonijos istorijoje: Kristaus, stebuk
lingojo Marijos sūnaus, mokslą”.

Atrodo, kad autorius yra koks tai tolsto- 
jinis “dievo ieškotojas”, o ne sąmoningas 
ateistas; jam religija gera, tik bažnyčia ir 
kunigija bloga.

Naudinga informacija

Tačiau nežiūrint šio ideologinio ribotu
mo, autorius savo knygoje vistiek pateikia 
gausios medžiagos iš popiežių bei jėzuitų 
gyvenimo; parodo, kad jie, prisidengę reli
gijos vardu, siekia pasaulietiško* valdžios, 
kad jie akiplėšiškai kišasi į civilinių valdo
vų darbus bei potvarkius ir t.t. Senovėje 
karaliai vainikuodavosi Romoje; popiežius 
uždėdavo jiems ant galvos karūną. Dėl to 
popiežiai savinosi teisę ir nuvainikuoti ka
ralius. Jie atskirdavo juos nuo bažnyčios 
(ekskomunikuodavo), atleisdavo jų paval
dinius nuo ištikimybės priesaikos, sukelda
vo prieš juos žmones arba, kur tik buvo ga
lima,—siųsdavo savo kariuomenę prieš juos 
kariauti. Pav., popiežius Grigalius VII at
skyrė nuo bažnyčios Lenkijos karalių Boles
lovą, ekskomunikavo ir pašalino nuo sosto 
imperatorių Henriką IV; pop. Aleksandras 
įfcl ekskomunikavo Fridrichą I, etc. Eksko
munikuoto valdovo, katalikiškoje šalyje, 
Karaliavimas buvo neilgas...

Vatikanas visokiomis machinacijomis kur
sto savo ištikimuosius ir kitų valstybių val
dovus pulti Tarybų Sąjungą ir kitas liaudies 
respublikas (Vengrijos “sukilimas” ir kt.).

Kai darbo liaudis sukylą prieš savo išnau
dotojus, tai popiežiai juos vadina “barba
rais”, “bedieviais”, “žmogužudžiais”,^ “lau
kiniais’’ ir šaukia tikinčiuosius į > kryžiaus 
karą prieš “maištininkus”. Tačiau kai su
ruošia suokalbį reakcininkai-fašistai prieš 
demokratiškai pastatytą vyriausybę, tai po
piežiai, jėzuitai ir visi kiti “dievo tarnai” 
stoja į sukilėlių gretas. Tokių įvykių isto
rija mums pateikia daugybę. Tačiau šį kar
tą prisiminsime tik vieną, kurį daugelis 
skaitytojų dar atmena, būtent—1937 m. su
ruoštą fašistų sukilimą prieš demokratinę 
Ispanijos vyriausybę. Šį reakcinių fašistų 
išpuolį rėmė ne tik Hitleris ir Mussolinis, 
bet ir visi Vatikano ištikimieji. Katalikų 
laikraštis “Civilta katolika” 1937 m. rašė: 
“Birželio 17 dienos įvykiuose... kariuomenė 
suvaidino šimteriopai pagirtiną vaidmenį. 
Tikrasis, vienintelis teisėtumas yra sukilėlių 
pusėje... Šiuo momentu visi dori piliečiai tu
ri pamiršti savo nesutarimus bei kivirČius 
ir susiburti, vedami vieno siekinio — išvyti 
lauk naujuosius barbarus, nepripažįstančius 
nei tėvynės, nei dievo”. Tai taip katalikų 
bažnyčia liaupsino frankistus ir šmeižė žmo
nių išrinktos vyriausybės heroiškus g.ynė-

Jėzuitų ordinas

Akliausi Vatikano ir popiežių tarnai yra 
jėzuitai. Tai juodieji vienuoliai, kurių or
diną XVI amž. įkūrė ispanų vienuolis fana
tikas Ignacas Lojolą, o pop. Povilas III 1540 
m. savų bule aprobavo. Jėzuitų ordinas per 
suvirš 400 metų buvo ir yra vienas galin
giausių įrankių Vatikano rankose. Jėzui
tams siekinys pateisina priemones. Jie ne
siskaito nei su teisybe ar teise, nei su dora 
ar žmoniškumu, kai jie siekia savo juodo, 
tikslo. Tai gaivalai be gėdos ir sąžinės. Ši 
elgetaujanti armija skaito apie 30,000 savo 
fanatiškų sekėjų. Knygos autorius jtios ge
rai pažįsta, nes pats per 16 metų su jais 
dirbo. Todėl juo galima pasitikėti, kai jis 
sako, kad “nežiūrint milžiniškų turtų, ‘Jė
zaus draugija’ laikoma ‘elgetaujančiu’ ordi
nu, atseit, tokiu, kuris negali turėti nekilno
jamo, turto, bet turi gyvent iš tikinčiųjų 
aukų bei paramos ir atsitiktinių išmaldų.”

Kiek jie turi namų, vilų ir kitokių pasta
tų—to neskaito turtu !

Jėzuitai, kaip vienuoliai, stodami į ordi
ną sudeda “kūno skaistybės, neturto ir nu
sižeminimo” įžadus. Pradžioje, viršininkai 
ir vyresnieji vienuoliai naujokus labai spau
džia: atima jiepis visokias laisves bei tei
nąs, kankina nuolatiniais pasnikais, nesibai- 
giįąčiomis ipąldomis, rekolekcijomis, tiky
biniais prątlfeaiš, plakimais ir kitokiomis 
bdušmėmįs.’ *J(ie turi ne tik vienuolyno grin
dis pjauti? bef, ir patys save sistemačiai bei 
Reguliariai ; plakti,. visaip kankinti savo 
‘fgriešnį’k kūįią, kad tas paklustų nenatū
ralaus ’ig&veriimo nuostatams. Gyvenimas 
noviciatę-^-aršeŠnis už kunigų skelbiamą 
pragarą! Naujokas suvaržytas visokiomis 
reguloj^ 'bei priesaikomis. Jis negali net 
Į ąiško .patašyti kam ir kada nori: jis turi 
prašyti -pas jam paskirtą vyresnįjį plunks
nos beį popierio. Laiško jis negali uždary
ti, ■ nes. -viršininkas jį cenzūruoja. Pašto žen
kleliųlaikytis jam neleidžia. Jis turi visą 
ąiką .nuleidęs galvą tylėti ir visų klausyti. 

Net pasikalbėti jis gali tik su tuo vienuo
liu, kurį jam paskiria viršininkas. Šia dis
ciplina nobima palaužti jo asmenybę ir pa
daryti jį aklai tikinčiu fanatiku, klusniu au- 
tomatonu-robotu, be savo nuomonės, be va-
į--- ------ ------------------ .r ......... ...----- --

Svetlana Kuznecova

SENASIS GEOLOGAS
Birželio vakarus tykus, 
Saulėlydis, lyg bruknių uogos, 
Sajanais kūprina žmogus — 
Pavargęs, žilstąs geologas.

Jis eina žydinčia taiga 
Jr jai dainuoja smagią dainą, 
Ir nuo šaltinio kabarga, 
Žmogaus pabūgusi, nueina.

Iš čia jis žvilgsniu skaidresniu 
Apžvelgia tolį žalią, blankų . .. 
Tik žmoną, laukiančią žinių, 
Retai laiškanešys aplanko.

Dažnai užlaužia ji rankas, 
Į galvą klaikios mintys braunas: 
Juk gali jam nutikti daug kas, 
Juk jis jau visiškai nejaunas.

Ramybę jai grąžins žiema,
Jis švelniai jai paglostys plaukus, 
Pasveikins šypsena linksma 
Ir skruostu prisiglaus nelaukęs.

Bet vos tik kovas priartės,
«Įis vėl jį pamatys prie lango, 
Jis vėl pavasarį girdės — 
Neramų, šaukiantį ir brangų.

Taiga vėl šauks jį nerami, 
Girdės jis upių šneką gyvą, 
Ir jis gėrėsis širdimi 
žilais plaukais jaunų alyvų.

Vertė P. Keidošiu*

lios, be iniciatyvos. 13-ji regulos taisyklė 
sako: “Kad neapsiriktume, turime tikėti, 
jog tai, kas mums atrodo balta, yra juoda, 
jeigu taip sako Hierarchinė Bažnyčia”.

“Matėme—sako autorius—, kad Ignacas, 
savomis idėjomis, jau jo nepaleidžia iš sa
vo pinklių, priremia jį prie sienos. Išeities 
nėra. Tai nelyginant mašina, kurios triuš
kinantys krumpliaračiai žmogų visiškai 
įtraukia. Mėgindamas priešintis, suspaus
tas varžtuose, prislėgtas baisaus preso, žmo
gus ‘uždūsta ir kapituliuoja.”

32 taisyklė sako: “Tegul visi laisvai pa
veda save ir visus savo reikalus Viršininko 
nuožiūrai, neslėpdami nuo jo nieko, nė sa
vo sąžinės, nesipriešindami, jokiu atveju ne- 
pareikšdami savo nuomonės, prieštaraujan
čios jo nuomonei.”

Tai toks yra vergiškas gyvenimas naujo
ko noviciate, kur jisai išbandomas ir užgrū
dinamas. Gi kai jau prasideda jo “laisvas 
gyvenimas”, kai jis tampa kunigu ar kokiu 
vyresniuoju, tuomet tai jėzuitui “atsiveria

rojus”—tuomet yra, pakankamai ir valgio, 
ir gėrimo! Pastarojo pasaulinio karo me
tu, kai tik vienoje Romoje buvo daugiau 
nei 200,000 badaujančių italų, kai žmonės 
gyveno žeminėse, be kuro ir maisto,— jėzu
itams netrūko nei duonos, nei mėsos, nei 
sviesto, nei vaisių; jie turėjo visko iki per-’ 
sivalgymo. “Maltos viloje — sako autorius 
—, kurioje kaip koks kunigaikštis gyvena 
jėzuitų generolas Rikardas Lombardis, vir
tuvės įrengimas yra tiesiog • įstabus—tokio 
nerasi nė tarptautiniuose viešbučiuose.” 
Atostogų ordino viršininkai važiuoja i Švei
carijos ar Škotijos kalnus, kur jie gali lais
vai ulioti.

Tai taip gyvena Jėzaus draugijos, “elge
taujančio” ordino, viršininkai ir jų patikė
tiniai. Pinigų jiems ne stoka. ’ Pinigais 
juos, kaip ir Vatikaną, aprūpina jų ponai. 
— vakariečiai imperialistai, kuriems jie tar
nauja.

Informacijos pžiūriu, A. Tcndžio knyga 
gana įdomi. J. Ragausko vertimas tikrai 
geras.

' Iš laiškųi
; Mielas Drauge Rojau,

Jau seniai gavau Jūsų il- 
sgą ir nuoširdų laišką, kurį 
iškaitėme kartu abu su Kor- 
l sakicne . Bet atsakyti į jį 
pavėlavau, žifioma, tik aš 
vienas. Svarbiausia to prie
žastis—darbų gausybė, kuri 
ne tik nemažėja, bet kas 
kart daugėja, arba bent 

I man taip atrodo, nes metų 
i našta, tur būt, taip pat pra
deda rodyti savo galią. 
Anksčiau aš tuos pačius dar
bus, matyt, įveikdavau daug 
greičiau.

Žiema pas mus šiemet la
bai gili ir šalta—kaip pra
dėjo dar prieš Naujus me-

Leningradas ir žieminis palocius
Beviešėdami penkias die- I ant žirgo sėdi. Meno at- 

nas Leningrade, turėjome žvilgiu, dailiausia vietovė— 
progą susipažinti su miesto Puškino “miestas,” jo par- 
judėjimu, jo panoramomis, kas ir jame baseinas. Leni- 
Aplankėme daug istorinių no paminklas kiek aukštes- 
vietovių, kultūros centrų, o nis ir tipiškesnis už tą, ku- 
vyriausiai susipažinome su 
žieminiu palocium, kur ca
rai gyveno, — jie niekad ne
išnyks iš mūsų vaidentu
vių.

Per antrąjį pasaulinį ka
rą vokiečiai negavo 
Leningrado miesto 
mis maršuoti.
. Mieste judėjimas

ris yra Vilniuje, bet jo ap
linka ir gėlynai nesiskiria 
nuo vilniškio. 1__  _____ ,
Suomijos stadijoną, kur vy-| 
ko pasaulinės sporto rung
tynės, bet negali prilygti 
prie Leningrade Kirovo sta
dijom) nei dydžiu, nei ap
linkos grožiu. Vienas iš 
gražiausių tai bus karo die- 

didelis. vo Marso laukas.

progos 
gatvė-

tus spausti iki 20-ties ir 
! daugiau laipsnių šalčio, tai 
ir iki šiol šitaip laiko. At
šilo kiek tik pačiomis pas- 

žiuoja ne tik iš tarybinių kutinėmis dienomis. Tatai 
respublikų, bet iš viso pa
saulio turistų.

- i 
Vidun įėjus, negalima pra-' 

simušti per publiką. Dau-; 
giausia turistai, atvažiavę 
didelėmis grupėmis. Juos

Mes matėm !g_idas vedžioia ir aiškina-.°
1 tūliems vertėjai verčia į jų 
gimtąsias kalbas, — tenka 
palaukti iki jie baigs ir pa
sitrauks iš kelio.

Muziejuje viskas taip, kaip 
jis pirmiau buvo. Laivas, 

j kuriuo revoliucionieriai pri- į 
Pamink-1 plaukė prie palociaus, tebe-

taip pat neprisideda prie 
• darbo paspartinimo...

Na, tai tokios buitinės bė- 
Korsakienė, žinoma, 

daugiausia gaišta su anū
ke, kuri mūsų — visų 
džiaugsmui—sveika ir dik- 
ta kaip ridikas: jau vaikš
to ir pradeda šį tą lementi. 
Kai pasižiūri į tokį mažą, 
bet sparčiai didėjantį su
tvėrimą, akivaizdžiai pama
tai, kaip greitai bėga lai
kas ir kaip sparčiai mes 
senstame!..

O dabar pereisiu trumpai
Iš viešbučio, kuriame buvo- iaį iš raudono granito, vie- stovi prieplaukoj pritvirtin- prie literatūros dalykų.—
me apsistoję,^ vieną, dieną toj stačių, jie suguldyti, o tas, ir jis simbolizuoja tą
ėjau į vieną šoną apie porą įg šonų po tris, taip, jog su- 
mylių, o antrą — į priešių- daro it laiptus iš abiejų šo-
gą ir visur šaligatviais var
giai galima prasimušti per 
žmones. Trėlerių, autobusų 
ir taksikų daug.

Mieste niekur nepastebė
jau tuščių krautuvių, kaip 
pas mus Amerikoj. Visos 
krautuvės prikrautos pre
kėmis; šaligatviuose parda
vinėja šaltakošę (“ledus”) 
įvairius lemonadus, gėles ir 
knygas.

Vieną rytą mūsų gidas 
sako: šiandien važiuosi
me apžiūrėti Leningrado iš

nų. Visas laukas • 
nai, ir jie taip sutvarkyti 
kad negalima atsižiūrėti. 
Šis laukas — tai bendras 
paminklas žuvusiems revo
liucionieriams. Visa lauko 
architektūra sukurta L. 
Rudnevo (1917-1919 m.).

(Rugpiūčio 24 diena buvo 
paskutinė diena viešėjimo 
TSRS. Nors mes tą dieną 
anksti atsikėlėm, bet ka
dangi visur Tarybų Sąjun
gos miestuose visos svarbes
nės įstaigos atsidaro tik 10

Šiomis dienomis išsiun- 
įvykį. Kambarys, kuriame I čiau Jums savo “Literatūrų 
Kerenskio kabinetas laikė! draugystės” pirmąją knygą,

— gely- posėdį, o revoliucionieriai kuri pagaliau pasirodė kny- 
tvarkyti,!užklupo ir suėmė. Tas ii- gynuose. Išspausdino ją

torinių vietų, pradėsime nuo valandą, tai ir muziejai. O 
Aleksandro statulos. Ji ran- pats svarbiausias mu- 
dasi miesto aikštėje netoli zieJus carų žieminiai lū- 
c a r ų žieminio palociaus; mai*
viena iš aukščiausių Lenin-1 Rodosi mes nuvažiavom 
grade . Gal tipiškiausia tai dar prieš laiką, bet visos 
Petro I paminklas. Pamink- gatvės aplink palocių buvo 
lo pjedestalas — didelė gra- apstatytos autobusais ir au- 
nito uola, o nuo jos Petras tomobiliais. Mat, čia suva-

Kapsuko rajono “Šešupės” kolūkio kolūkiečio Jono Stan-
kevičiaus bute niekados netrūksta giedrios šeimyninės nuotai
kos. Stankevičiaus šeima nemaža: žmona, du vaikučiai, jo 
tėvai ir 108 metų senutė Ona Stankevičienė. Trys senieji 
Stankevičiai iš kolūkio gauna pensiją, bet Jono Stankevičiaus 
tėvas senasis Jonas dar nenori pasenti ir pereitais metais iš
dirbo 467 darbadienius. A. Stankevičiaus sąskaitoje — 812 
darbadienių ,o jo žmonos—237. Kolūkiečiams už darbadie
nį buvo išmokėta po 2^2 kilogramo grūdais ir l1/2 rubrio pi
nigais. Stankevičių šeima iš kolūkio jau gavo 3,780 kg grūdų 
ir, kartu su pensijomis, 2,544 rublius.

Dar vasarą Jonas Stankevičius savo žmonai Kapsuke nu
pirko skalbimo mašiną, o prieš keletą dienų jų bute atsirado 
ir naujas pirkinys—dujinė plytelė.

Nuotraukoje: Aldona Stankevičienė, grįžusi iš darbo, 
ruošia vakarienę:

gas stalas ir kėdės, ant ku- leidykla nepaprastai grei- 
rių sėdėjo kerenskiniai, te- tai — beveik per mėnesį, 
bestovi vietoj. Visi viduj bet aš ruošiau ko ne trejetą 
kambariai, jei galima juos metų, nes tegalėjau prie 
taip pavadinti, stovi tokioj jos rankraščių prisėsti tik 
tvarkoj, kokioj jie buvo ca- trumpais laisvalaikiais ir 
rams gyvenant. Pav., ant daugiausia vasaros atosto- 
sienos kabo kiliiųąs 50xl00igų metu. Kada tokiomis 
pėdų. Tame kilime įausta Į sąlygomis galėsiu paruošti 
apie 200 paveikslų tų gene- spaudai antrąją to veikalo 
rolų, kurie nukariavo Na- knygą — nė pats, nežinau, 
poleoną. Gidas sako, kad nors rankraščių jau susida- 
šį kilimą pavertus į auksą, 
jis svertų keturis kartus 
tiek, kiek sveria pats kili
mas. Kiekvieno kambario 
sienos, dekoruotos skirtin
gais kilimais ir juose skir
tingi vaizdai (paveikslai) 
įausti.

O tų paveikslų, piešinių ir 
įvairių dekoracijų-emblemų 
—kas gi jas čia ir aprašys! 
Virtuvės indai, lėkštės., pei
liai ir kiti reikalingi prie vi- 
rimo-kepirpo daiktai tebe
stovi savo vietoj. Net dra
bužiai, kuriais vilkėjo carai- 
carienės, tebestovi stiklinė
se spintose.

Bandysiu bent vieno kam
bario grindis pavaizduoti. 
Kambarys apie 100 x 150 pė
dų, jo grindys iš natūralaus 
medžio, išdekoruotos^ įvai- 
riomis vazomis, ir pose bu- 

i kietai iš įvairių gėpų. Pir
miausia reikia surasti ar
tistą, kuris nupieštų vazą ir 
gėles bukietui. Reikia suži
noti medžius, jų spalvą ir 
kokioj šaly jie auga. Par
gabenus ,reikia iš jų šmo- 
čiukų padaryti vazą ir bu-

re nemaža krūva. Tikriau
siai, ne greičiau kaip 1964 
metų pabaigoje.

Šiemet visas jėgas teks 
skirti galutinai pabaigti 
spaudai dar likusius du 
“Lietuvių literatūros istori
jos” tomus. Tekstas jau yra 
abiejų, bet redaguoti tenka 
vis dar labai daug. O tai 
atima beveik visą mano kū
rybini laiką, nes likusįjį su
ėda direktoriavimas bei ki
tokios administracinės ir 
prganizacinės pareigos.

O Jūs ka šiuo metu rašo
te?

Pabrėžkite, nugriebę va
landėlę, kai gausite mano 
knygą.

Prašau perduoti nuoširdų 
mano sveikinimą draugui 
Bimbai — jau kaip Vilniaus 
universiteto garbės dakta
rui. Susirgimas sutrukdė 
man jį pasveikinti laiku, 
nors aš pats dalyvavau 
Mokslinės Tarvbos posėdy
je ir nunoširdžiai balsavau 
už šio garbingo laipsnio 
jam suteikimą...

K. Korsakas
1963. II. 3, Vilnius

Čia kalbėjau apie vienę 
kambarį ir vieną vazą, o 
reikia atminti, jog vienam

VOKIEčIAI KALBĖJO 
STALINGRADE

kambary 100 tokių vazų; Volgogdradas. — Dvide- 
kiekvieno kambario grin- šimt metų sukakties proga 
dys skirtingai išdekoruotos nuo Stalingrado kovų lan- 
ir tokių kambarių palociuo- kėši grupė vokiečių kari-
se yra daugybė.

. Baigus dienos ekskursiją 
po palocių, pavalgėm vaka
rienės ir, atsisveikinę su 
TSRS ,sėdom į laivą ir iš
plaukėm Suomijos link.

J. Petruškevičius

3 p.-Laisve (Liberty)—Antr.,

I ninku iš Rytų Vokietijos. 
1942—1943 metais jie buvo 
apsupti Stalingrado katile. 
Dabar jie sakė, kad karas 
buvo hitlerizmo vaisius. 

. Stalingrado katile žuvo 
1150, 000 vokiečių ir į ne
laisvę pateko 123,000.

vasario (Feb.) 19, 1963
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' J. D. Sliekas

Adomas norėjo būti turtingas, bet
(Tąsa)

—^Tai kad aš jos dar ne
mačiau, dėde; kiek spėjau 
pamatyti, tai nieko gero. 
Va, kad ir mano tėviškėlė,- 
aš jiems prisiunčiau du 
tūkstančiu dolerių žemei 
pirkti ir trobom statyti,kaip 
dėdė patarei, o jie nieko, o 
nieko nenupirko. Sakyk, 
dėde, kas su mano tėvais 
pasidarė?

—A, sūnau, sunku ir pa
sakyti, kas su jais pasidarė. 
Aš manau, kad tu juos pa
gadinai besiųsdamas tokias 
dideles sumas pinigų. Mat, 
žmonės, visada gyvenę sun
kiai, o staiga praturtėję, 
kartais ir išeina iš vėžių. 
Kai tu pradėjai jiems siųsti 
pinigų, motina bėgo pas ku
nigą ir. užpirkinėjo bran
gias mišias, kad tau dievas 

‘ padėtų dar daugiau jų už
dirbti; kunigas ir dukterį 
. išviliojo į kleboniją ir pi- 
*nigus paėmė palaikyti, kad 
7vagys nepavogtų, bet kol 
7 j is juos laikys?..

—Betgi tai ne jo pinigai, 
-jis turi atiduoti, juk tai ne

teisinga, dargi kunigui...
—A, sūnau, neteisinga... 

Kas dabar paiso teisybės? 
Jeigu kun. Vailokaičiui tei- 

■ singa per savo banką api
plėšti biednus žmones, lu
pant nežmoniškus nuošim
čius, jeigu kun. Purickiui 
valia šmugeliuot su cukru
mi ir sacharinu, tai kodėl 
mūsų kunigui nevalia palai
kyti kieno pinigus? žinai, 
vaike, dabar mūsų- kunigai 
labai galingi — jie’ valdo šab

žiau, negu tikra motina.” 
Ir jis susigraudino.

Jie užkandžiavo ir kalbė
josi. Vėžienė vis suko kal
bą apie Ameriką ir patį A- 
domą; ji sakė:

—Ale gi tau, Adomai ir 
Sekėsi toj Amerikoj, nei vie
nų vaikai neparsiuntė tė
vams tiek pinigų, kiek tu.

Adomas atsakė:
—Parsiust parsiu n č i a u, 

ale už juos nieko nenupir
ko.

—Taigi, negerai taip, jei-'

Adomui plaukai ant gal
vos šiaušėsi.

— Ai, kaip jūs gyvena
te?—sumišęs klausė.

—Toks čia mūsų ir gyve
nimas, — atsakė, ir pravir
ko ji.

—Tėvas sakė davęs jums 
gerą pasogą.

—Davė 500 litų, tai dar 
nuo to ir maitinamės. Kas 
bus, kai tuos pabaigsim, ne
žinia.

Adomas išsiėmė piniginę
gu tiesa, kaip žmones kai-!ir padavė jai 50 litų, pasi- 
ba, tai ir mūsų kunigas ne-; žadėdamas ją dar matyti, ir

. Adomą tas girininko pa
sakymas sunervino, jis ren- 

-gėsi grįžti namo pirma, ne
gu- sutems.

Ir jis ėjo namo nelinks
mas; jis pradėjo mąstyti, 
kur dar jam reikėtų nueiti? 
Rytoj jis manė eiti atlanky
ti dvi savo seseris, naujaku
res. Čia netoli jos gyvena. 
Bet kai jis ėjo pro netolimą 
kaim yną, pusvalakininką 

: Steponą Vėžį, o Vėžienė bu- 
: vo prie šulinio ir, pamačiu- 
: si Adomą einantį, užšneki

no:
—A, ar tik nebūsi Ado

mas? Girdėjau, kad parva
žiavai, bet kaimynų neatei
ni aplankyti.

Adomas teisinasi manęs 
užeiti prie progos, tuo tar
pu atėjo Vėžių dukra Bar
butė ir, susipažinusi su ame
rikonu, abi su motina nebe
paleido Adomo, nepaisant, 
kad jis aiškinos einąs pas 
seseris. Jos jį įsiprašė vi
dun. Vėžienė aiškino:

—Tamsta galėsi rytoj nu
gelti pas seseris, o dabar, 

mums papasakok, kaip ten 
-toj Amerikoj viskas, mums
* labai įdomu. Po motinos 
Barbutė jį nusitvėrė:

— Taigi, girdėjom kad 
parvažiavai, o man taip no
risi žinoti apie tą Ameriką,

• norėjau pati ateiti pasitei- 
- rauti, bet neišdrįsau.

Tuo tarpu motina rengė 
stalą, Adomas aiškinosi ne- 
alkanas, bet ji jo neklausė, 
o Barbutė akių nenuleido 

,. nuo Adomo ir vis klausinėjo 
jį apie Ameriką, rodos, ji 
tuoj, tuoj ims ir pasakys: 
“Adomai, būk toks geras, 
imk rbane ir vežkis Ameri
kon ...” Tuo tarpu motina 
juos pakvietė prie stalo.
, Stalas buvo gražiai už
tiestas ir apdėtas lietuviš
kais valgiais. Kai jie susė
do už stalo, Adomas pagal
vojo: “Mat, kaip jos gra
žiai mane priima, daug gro

gerai daro, — ji aiškino
—Girdėjau biskį, 

kė Adomas. Kažin 
są?

—Kurgi nebus tiesa, kai 
visi žino,—įsiterpė Barbutė.

—• Ale tu, Adomai, toks 
gražus vyras ir neapsive- 
dei? — pradėjo vėl Vėžienė.

—Nugi ne; mat, vis ma
niau čia, Lietuvoj, — pasi
teisino Adomas-, ir pradėjo 
dėkoti joms už vaišes.- Kai 
Adomas spaudė ranką Vė- 
žienei, Barbutė pasisiūlė jį 
palydėti.

Kai jiedu palengva ėjo 
keleliu, Barbutė jo vėl klau
sinėjo: ką veikia Amerikoj 
moterys laisvalaikiu, ar gra
žiai jos rėdosi, ir t. t. Kai 
jiedu atsisveikino, Adomas, 
pažengęs kelis žingsnius, 
grįžtelėjo atgal, Barbutė ir
gi grįžtelėjo.

Kai tėvai kvietė Adomą 
vakarienės, jis jos atsisa
kė—sotus iš viešnagės.

Tą naktį Jis s pergalvojo 
visas tas naujienas, kurias 
girdėjo, ir jos visos buvo 
nemalonios, išskiriant vie
ną—Barbutę ir jos kiemą.

Rytojaus dieną jis atėjo 
aplankyti vyriausią seserį 
Oną. Rado ją skalbiančią— 
visą sušilusią, išvargusią. 
Jie karštai pasisveikino. Ji 
norėjo Adomą priimti kaip 
nors, bet jis paaiškino, jog 
jis nori šiandien aplankyti 
ir seserį Katrę, kuri čia ir
gi netoli, tad neturįs lai
ko. Ir jis ėmė apžiūrinėti 
naujakuriu ūkį. Grytelė to
kia mažytė, iš plonų rąste
lių; tvartelis dar mažesnis, 
iš senų, jau gerai aptrūniju
sių rąstų; daržinėlė kiurkso 
ant keturių stulpų, sienos 
žabinės — statiniai išpinti 
karklais, kaip žabinės tvo
ros, stogas pritv i r t i n t a s 
prie stulpų, netoliese virve; 
pririšta kūda karvute 
link kapstosi keturios 
tos. Tai visas turtas, 
ras dirba dvaro centre-, 
na 5 litus už dieną. Arklio j 
nusipirkti neišgali. Kai A- 
domas paklausė, kaip jiems 
sekasi gyventi, sesuo atsa
kė:

—Kam dar klausi, 
matai kaip.

—Tėvas sakė davęs 
pasogą.

—Taip, davė penkis 
tus litų, tai jais ir įsikūrė
me, o jei ne tas, tai nebūtų 
nei tiek.

Adomas atsisveikino ir 
nuėjo pas kitą seserį. Čia 
jis rado dar blogiau,—-čia, 
taip sakant, bėdą ėdė bėdą. 
Jų laukelis mažytis, praartų 
dirvų kaip ir nėra, gal pra
ars kiek,jei kaip nors galės 
pasiskolinti arklį. Grytelė 
sunerta iš senų rąstų ir bū
delė, kur laiko paršiuką, ir 
trys vištos. Jie turi ir šešių 
mėnesių kūdikį. Bet karvės 
neturi, pieną perka iš stam
besnio ūkininko. Vyras dir
ba prie balų sausinimo, už
dirba 5 litus į dieną, bet 
ne kasdien darbo būna — 
kai kurią savaitę nedirba 
nei vienos dienos.

ir

- išėjo.
Jis ėjo namo susierzinęs 

ir piktas. Dabar jis eida- 
•ras galvojo apie tai, kaip 
anais laikais Amerikoje 

susirinkimuose klau-U; e.a 
sydavosi tų gražių kalbų, 
saldžių žodžių, kad toj ne
priklausomoj Lietuvoj bus 
brolybė, meilė, visur lygybė, 
brolis lietuvis neskriaus lie
tuvio, ir 1.1. O dabar jis čia 
visur mato nelygybę, netei
sybę ir skurdą.

Dabar jam veržėsi į galvą 
pikta mintis: O kažin kaip 
ten reikalai su tais Lietuvos 
atstatymo bendrovės Šerais, 
kad jie ir ten nebūtų privirę 
kokios neskanios košės?!

Tą naktį Adomas ilgai ne
užmigo. Jį kankino vakar ir 
šiandien patirtos, žinios ir 
seserų vargingas gyveni
mas, ir ta nerami mintis 
apie tuos Šerus. Jis nusita
rė būtinai rytoj važiuoti 
į Kauną ir susitvarkyti.

Taip ryte, jis ir išvažiayo. 
Kai ’ tėn susirado reikalingą 
įstaigą ir įėjęs paklojo sa
vo šėrus ten buvusiam pc^ 
nui, tas ilgai juos vartė ir 
žiūrinėjo, o pagaliau prata
rė:

— Apgailestauju, ponas 
amerikonas, bet tamstos Še
rai beverčiai; tos bendrovės 
skyrius, kurio tamsta turi 
šėrus, seniai subankrutavo.

Adomas, tai išgirdęs, pa
balo ir išprakaitavo.

Jis dar bandė aiškintis 
šiaip ir taip, bet ponas lai
kėsi savo. Ado m eis-'paga
liau suprato, nieko ne
laimės, ir ja 
jos drėbė t patarsi jam kas 
būtų žem iš po kojų iš
traukęs. Jis išsitraukė ske
petaitę, apsišluostė prakai
tą ir išėjo lauk, lyg medi
nėmis kojomis.

Jis ėjo į stotį vos kojas 
j vilkdamas, o galva buvo 

I sunki, ir kartais jam rodė- 
J si, kad viskas aplink suka

si. Įėjęs į stotį atsigėrė 
vandens ir atsisėdo, o min-

lys vis tos pačios — nera
mios. Jis pagalvojo: “Vel
niai griebtų — kaip man 
nesiseka gyventi: kur einu, 
ką darau, niekur ir nję^as 
man nevyksta. Ir jis isgir- 

. do balsą: Janava, Ukmer
gė Nr. 4-tas. Adomas at
sikėlė ,nuėjo prie langelio, 
nusipirko bilietą į Ukmergę 
ir įėjęs traukiniu atsisėdo.

Dabar jam darėsi ir liūd
na ir pikta, — jam atrodė, 
kad tokio daikto, kaip tei
sybė, niekur nėra. Jam pri
siminė girininko pasakoji
mas, kaip dabar visur ir vi
si vagia, kur tik kuris gali; 
kunigai ir tie vagia. Gal gi 
bolšlevikai tiesą sako, kad 
dievo nėra, pamąstė jis ir 
nusigando tos minties. Da
bar jam rodėsi, kad reikia 
bėgti iš čia kuo greičiausia, 
kol dar nevėlu... Atėjo kon
duktorius, šaukdamas: Uk
mergė, Ukmergė!... Ado
mas pakilo ir išėjo.

Kai grįžo namo, nutarė 
niekam nieko nesakyti, ką 
jis rado Kaune, nes, ko ge
ro, dar juoksis iš jo, ir taip 
jis tai laikė slaptybėje. Da
bar jau jis žino, kad čia ap
sigyventi nėra jokios vil
ties. Kas gi norėtų čia taip 
gyventi, kaip mano sese
rys? Niekas! Bet grįžti 
taip jau visai be nieko — 
būtų lyg nesmagu. O kažin 
kad nors tą Barbutę pasi
ėmus? Ji taip nori važiuoti 
Amerikon. Ji tokia geru
tė ir graži... Taip, reikia 
ją paimti. O Adomas buvo 
Amerikos pilietis, ir tik pi
lietis gali atsitraukti savo 
žmoną į Ameriką. Kaip jis 
dabar buvo dėkingas savo 
gaspadbriūi!‘ Aihe Vi k o j e, 
kad anas jam veik prievar
ta įkalbėjo tada tapti pilie
čiu.

Ant rytojaus, po pietų, jis 
nuėjo pas Vėžius ir visus 
rado namie. Pasikalbėjus 
apie šį ir tą, Adomas pa
sakė, kad jis vakar buvo 
Kaune ir grįžta atgal Ame
rikon, ir jeigu tamstos leis
tumėt, o Barbutė norėtų, 
tai jis ją vestų ir paskui ji 
atvažiuotų Amerikon. Vaje, 
kur gi čia neleis Barbutės 
už tokio gražaus ir turtingo 
Adomo! Tėvas su broliu

pradėjo ko- tuoJ Adom$ pasveikino, o 
iam k«q Barbutė apsivyniojo jam

aplink kaklą.
Kai vėl jie apsiramino, 

Adomas pasakė, kad jų lai
vas išplaukia lygiai už sa
vaitės laiko, tai nebėra lai
ko atlikti visas bažnytines 
ceremonijas, bet, jis mano, 
kad davus kunigui keletą 
desėtkų litų, jis duos šliūbą 
be užsakų.

(Bus daugiau)

juk

gerą

ši m-

pušyne prado j o veikti respublikineKačerginėsŠiemet
vaikų sanatorija, kurioje ilsisi 100 mokyklinio amžiaus vai
kų. Respublikines Kačerginės, vaikų sanatorijos gydymo ka
binetai. aprūpinti pačia naujausia darybine medicinine apara
tūra.

Nuotraukoje: medicinos felčere Fausta Rakauskiene fi
zioterapijos kabinete tikrina B, Gutermanę, sveikatą,

M/''

Pastabos
Perskaičiau R. Mizaros 

knygą “Apie tave, gimtoji 
žeme.”,r. .Skaitosi sklandžiai 
ir , skirtingesnė negu “150 
dienų ’^Gparybų Lietuvoje.” 
Mizara rašo apie kolūkius, 
kaimus, pasikalbėjimus su 
darbininkais, valdžios par
eigūnais; paliečia gerąsias 
puses, bet neslepia ir trūku
mų. Mažiau jis rašo apie 
save, kuomet Margeris daž
nai mini save. Mizaros kny
goje — Dzūkijos kraštas, 
Alytus, Merkinė. Daktaro 
Margerio apie ligo nines, 
sveikatą ir toje srityje da
romą progresą. Abi knygos 
su daugeliu faktų iš Tary
bų Lietuvos gyevnimo.

•

Knyga “Liepsnojantis slė
nis — Filypo Bonoskio — 
išleista Tarybų Lietuvoje, 
romanas, patraukli skaity
mui. Apysaka • sukasi apie 
Amerikos plieno darbininkų 
gyvenimą, kovą už būvį. Apy
saka kalba apie Benediktą, 
jaunuolį, norintį būti kuni
gu, apie du kunigus, seną ir 
jauną. Benedikto tėvas ko
votojų eilėse! Benediktui 
tenka būti kalėjime, susi
tikti komunistą, matyti po
licijos žiaurumus su kali
niais.

Benediktas mato naiki
nančias darbininkų lūšne
les, persekiojimą streikuo
jančių. Apysakoje minima 
lietuviai.

“Liaudies balso” praneši
mu, Kanadoje esą 2 7,6 29 
lietuviai, priskaitant ten gi
musius.* -(Tai mažas skai
čius mūsų tautiečių. JAV 
viename mieste daugiau lie
tuvių gyvena, negu visoje 
Kanadoje.

į

“Vilnies” vajus pasibaigė. 
Administracija sako, buvo 
sėkmingas; gauta daugiau 
naujų skaitytojų negu pir- 
mesniuose vajuose. Vaka
rai pralenkia rytus gavime 
naujų skaitytojų, bet rytai 
pralenkė vakarus su auko
mis vilniečiams .

“Laisvės” finansinis va
jus pasiekė savo tikslą, — 
sukelta daugiau pasibrėžtos 
kvotos. Gaila, kad laisvie- 
§ių suvažiavimai įvyksta 
metų pradžioje, kai oras ne
pastovus, šaltis, tai daug 
norinčių vykti sulaiko. Vil
niečiai laimingesni, jų su
važiavimai įvyksta, gegužės 
mėnesį; tai gražus laikas 
suvykti iš toliau.

1962 metais “Šviesos” skai
tytojai gavo gražaus pasi
skaitymo. Visų autorių raš
tai įdomūs. Gaila, kad ne
galima visų komplektų iš
leisti sąsiuvinyje su virše
liais. Dažnai pasiimu 1936 
metu “Šviesos” numerius su 
tvirtais apdarais pasiskai
tymui praeities darbų.

Pavartau LDS 1930 metų 
seimo albumą — kiek buvo 
gražaus jaunimo! Daug se
nimo ir jaunimo išmirė. La
pai nepageltę, nenusimeta, 
kaip atskiruose .numeriuo
se.

LLD pirmoji apskritis Chi- 
cagos apylinkėje skaitlin- 
gesnė nariais ir kuopomis. 
Konferencijos gyvos, gra
žios diskusijos.

Centras šiemet metų pra
džioje suteikė pirmą kny
gą, kitą gausime vėliau. Ne
paisant senų metų, organi
zaciją progresuoja.

Jurginio knyga “Meno is
torijos bruožai,” išleista Ta
rybų Lietuvoje, neturinčiam

Kauno hidroelektrinėje spalio 25 dieną pagamintas pir
masis milijardas kilovatvalandžių elektros energijos. Tai-|| 
Lietuvos energetikų dovana Didžiojo Spalio 45-osioms meti
nėms.

Nuotraukoje: prie HES valdymo pulto. Budintis inžinie
rius G. Stankevičius (kairėje) ir vyr. inžinierius J. Andriušen- 
ka reguliuoja srovę.

JAV Kongresas ir 
prezidentas

' i

Yra nuomonių, kad užsie
niečiams arba naujiesiems 
imigrantams į J A V-j as yra 
sunku suprasti Amerikos 
politinį gyvenimą, kaip ir 
suprasti beisbolą. Dauguma 
net abejoja, ar iš viso dėti 
pastangų suprasti. Kodėl 
gi jie turi pradėti įdomau
tis painia politikos sistema, 
kuri, atrodo, labai domina 
Amerikos žmones? Tam yra 
dvi aiškios priežastys.

Pirma, su savo kompli
kuota mašinerija J A V - j ų 
sistema per metų metus pa
sirodė gana didelio pastovu- 
m o. Antra, kongresiniai 
sprendimai vidaus.'. Ji; užsie
nio politikoms, mokesčių, 
gynimosi, užsienio pagalbos 
ir kitų problemų atžvilgiu 
turėjo svarbios įtakos į po
litinę ir ekonominę kitų tau
tų santvarką.

Iš pirmo žvilgsnio Ameri
kos politika tikrai atrodo 
stebinanti. Prezidentas Ei- 
senhoweris, respublikonas, 
išrinktas du kartus balsų 
dauguma, per kelerius me
tus turėjo turėti reikalą su 
Kongresu, kuriame jo poli
tinis priešas, demokratų 
partija, turėjo didžiumą 
abiejuose Rūmuose. Dabar 
prezidentas Kenedis, demo
kratas, kuris laimėjo rinki
mus‘labai maža persvyra, 
turi reikalo su Kongresu, 
kuriame jo partija turi di
džiumą abiejuose Rūmuose.

Nežiūrint to, prezidentas 
Eisenhoweris savo didelę 
užsienio ir vidaus reikalų 
programos dalį pravedė per 
Kongresą ,o tuo tarpu prez. 
Kenedis turėjo sunku mų 
per savo pirmus du prezi
dentavimo metus ir, atrodo, 
jam nebus lengva pravesti 
savo programą per naujai 
išrinktą Kongresą. Šios 
kontradikcijos paaiškinimas 
glūdi partijos afiliacijų pa
slankume JAV-jose ir pu
siausvyros sistemoje tarp 
prezidento ir legislacijos.

Be to, ir respublikonų ir

demokratų partijos turi li
beralinius. ir konservatyvi- 
nius sparnus. Partijos dis
ciplina nėra ir negali būti 
užkrauta kiekviename bal
savime, ir prezidentas, ne 
kaip ministeris pirmininkas 
parlamentinėje demokrati
joje, negali būti nuverstas 
nepasitikėjimo balsu. Tokiu 
būdu demokrato prezidento 
programos dalis gali vienu 
metu būti respublikonų ir 
demokratų balsų didžiumos 
atmesta, tuo tarpu kai kitu 
atveju respublikonų balsai 
gali ateiti jam į pagalbJf.

Dalinai dėl šių priežasčSį 
prezidento Kenedžio medici
nos pagalbos senesnio am
žiaus piliečiams programa, 
kuri pasidarytų federalinės 
socialinės apsaugos siste
mos .dalimi, buvo 87-to Kon
greso atmesta ir turės sun
kią kovą 88-tame Kongrese. 
Prieš jo siūlymą sumažinti 
mokesčius nuo uždarbio, 
kad būtų pagelbėta ekono
miniam augimui, eina stipri 
konservatorių grupė Kon
grese, kuri bijo, kad neba
lansuotas šalies biudžetas 
ves į infliaciją. Ir taip to
liau. (

Bendrai, filosofija Ame
rikos konstitucinės sistemos 
užnugaryje yra ta, kad Kon
gresas ir prezidentas vienas 
kitą stabdo nuo per didelės 
galios naudojimo. Preziden
tas gali vetuoti Kongreso 
nutarimus, su kuriais jis 
nesutinka, ir jis turi speci
alią teisę apeliuoti į krašto 
žmones, kad jį palaikytų, i

Kongresas, iš kitos pusės, 
turi galutiną galią ant pi
nigų. Prezidentas negali 
veikti, jeigu Kongresas ne- 
paskiria pinigų specialiems 
tikslams, ir Kongresas gali 
uždėti specifinius suvaržy
mus ant kai kurių legislaci- 
jų. Žinoma, prezidentas, 
gaunąs tautos pritarimą, 
galės geriau vadovauti Kon
gresui, tačiau jis negali jam 
diktuoti net ir tada, kai jo 
partija turi daugumą .

A. C. N. S.geros pažinties su tapyba 
sunkiai skaitoma. Knyga 
gera meno mėgėjams, turin
tiems patyrimus • mene, ta
pyboje. Knyga — istorinis 
dokumentas. LLD nariai ją 
gavo .

•

Connecticut valstijoj mū
sų draugai vieningai dirba 
“Laisvės” vajuose. Nema
tyti atskirų draugijų bei 
kolonijų. Jie visi muša j 
vieną tašką. Praėjusiais me
tais baltimorietis Žemaitis 
iškirto šposą, laimėdamas.

Pilietis

GERAS CUKRINIŲ 
RUNKELIŲ DERLIUS

Runkelių augintojai Uk
rainoje praėjusią vasarą iš
augino gražų derlių. Di
džiulėse Vinicos, Chmelnic- 
ko, Poiltavos ir kitų sričių 
plantacijose nuo ryto iki 
vakaro ūžia mašinos. Dir
ba tūkstančiai kombainų, 
transporterių, autopakr^- 
vėjų. Į cukraus fabrikus 
nusidriekė virtinės sunkvį^ 
žirnių su cukriniais runke
liais.

4 p.-Laisvė (LUmtty)— Antr.. vasario (Feb.) 19, 1963



» Skaityto ją balsai
Kiekvienas katalikas turėtų 
perskaityti knygą “Prelatas 

Olšauskis”
Šita knyga tai ne kokia 

išgalvota apysaka, bet tai 
kunigo ir dar prelato 01- 
šauskio gyvenimas. Koks 
jis buvo žiaurus apgavikas, 
sukčius, paleistuvis ir net 
žmogžudys! Negalima net 
ir įsivaizduoti, kad tarp lie
tuvių galėjo atsirasti toks 
žiaurus žmogus ir net dar 
kunigas, kuris buvo paskir
tas žmonių sielas į dangų 

Siųsti. Klausė jų nuodėmių, 
davė jiems nuodėmių atlei
dimus, dalino jiems šventus 
sakramentus, o p a t s buvo 
pilnas gyvatiškų nuodų.

Negana to, kad jis Birš
tone užsmaugė savo meilu
žę Ustjanauskienę, bet dar 
ir jos ir savo sūnų Korių 
kur nors nugalabijo! O kiek 
per jį buvo žmonių išsiųs
ta į Sibirą laike 1905 metų 
revoliucijos! Jis ėjo su caro 
ochranka bei žandarmerija. 
Už savo Birštone žmogžu
dystę visgi Lietuvos buržu
azinės valdžios buvo teisia
mas, nors visi Lietuvos ku
nigai ir vyskupai dėjo visas 
pastangas, kad kun. Olšaus- 
kis būtų išteisintas, bet 
vis tiek teismo buvo nuteis
tas dešimčiai metų prie 
sunkių darbų. Bet jam teis
mas padarė lengvatų, suma
žinant bausmę iki šešerių 
metų.

Bet ar tokiam aukštam 
asmeniui prie sunkiu dar
bi??
?Rašė jis laiškus preziden- 

ui Smetonai, prašydamas 
malonės, kad jis jį išlaisvin
tų. O už tą paslaugą žadė
jo dar daugiau darbininkų 
išduoti, kad galėtų paimti į 
kalėjimus. Atpakutavojo jis 
vienerius metus ir dešimt 
mėnesių, ir buvo paleistas iš 
kalėjimo 1931 metų vasario 
16 d.

Bet jam visgi Kaune gy
venti buvo karšta. Visi, ei
dami pro Olšauskį, sustoja 
ir žiūri kaip į smauglį. Bet 
jis turėjo daugiažemį dvarą, 
tai ten ir apsigyvčno. Bet 
ir ten greitai jis su kaimy
nais ir savo dvaro samdi
niais susipyko.

Jis buvo tiek žiaurus, kad 
niekam neleido jo miške nei 
uogų pasirinkti, nei grybų, 
nei gyvulio neleido pasiga
nyti. Jis samdėsi mažaže
mį Joną Žilių už eigulį (dzū
kai vadina “liesninku”). 
Jam ir jis buvo negeras. Jis 
j^m prikaišiojo, kad nepri- 

Wiūri miško: kaimynai ga- 

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Vasario - Feb. 23 dieną Gedimino 
Draugystė rengia paukštienos vaka
rienę. Dovana $1.25. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti.

Kovo-March 9-tą dieną LLD vy
rų ir moterų kuopos, apvaikščiojimui 
tarptautinės moterų dienos Kovo 
aštuntosios, rengia visokių įvairumų 
pramogą. Bus traukiami filmai ir 
kiti įvairumai. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. Būsite maloniai 
priimti.

Gegužės-May 11 d. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 11 kuopa ren
gia kalakutienos vakarienę, bus ir 
kitokių skanumynų. Prašome atsi
lankyti.

Malonėkite įsitėmyti viršuj paduo
tus parengimus ir iš anksto pasi
ruoškite juose dalyvauti. L. Bekis 

(13-14)

BROCKTON, MASS. .

Pasilinksminimo Vakaras
Dainos ir Šokiai įvyks šeštadienį, 

Vasario-Feb. 23 d., pradžia 7-tą vai. 
vakare, Lietuvių Tautiško Namo vir
šutinėje salėje, 668 Main St., Mon
tello.

x. ( Šią pramogą rengia Montello Vy- 
rų Dailės Grupė. Duos gražią dai- 

Ehų programą, vadovaujant Alb. Pot- 
Rsul. Bus geras orkrestras šokiams, 

taipgi bus namie gamintų valgių, 
šiltų ip šaltų gėrimų. įėjimas 50 c.

Kviečiame jaunimą ir suaugusius 
atsilankyti, nes čia linksmai pra- 

; leisite laiką. Rengimo komis ij
(13-14);

io gyvulius miško pakraš
čiais, leidžia kaimynams 
miško kirsti už degtinę, ir 
t. t.

Eigulis numeta tą darbą. 
Bet Olšauskis nori jam ker
šyti ištrėmimu iš apskrities. 
Bet Žilius nelaukia iki Ol
šauskis jį ištrems. Jis pa
sidaro sau slėptuvę netoli 
kelio, kuriuo Olšauskis va
žiuoja kasdien. Paleidžia 
vieną šūvį ir pakloja kaip 
pasiutusį žvėrį.

Bet aukšti katalikų vadai 
įsako kunigams pala i d o t i 
Olšauskį su aukščiausiomis 
katalikiškomis apeigomis!

J. Gaidys

Binghamton, N. Y.
Vedybų sukaktis ir parama 

ateivių gynimui
šeštadieni, 1963 m. sausio 

19 d. draugų Juozo ir Ed- 
nos Strolių vedybinės 40 
metų sukaktuvės įvyko jų 
pačių gražioje rezidencijo
je 3 į Grand Blvd. Ta pro
ga grupė jų artimų draugų 
(jiems nežinant) sumanė 
pasveikinti juos, palinkėti 
jiems stiprios sveikatos ir 
geros sėkmės dar ilgai, il
gai tęsti savo gražų porinį 
gyvenimą. Po skoningai pa
ruoštos vakarienės, d. Juo
zas Strolis iškėlė mintį, kad 
ši graži grupė sudėtinai fi
nansiniai paremtų tarptau
tinį apsigynimo fondą. Pri
tarus tai minčiai ir įverti
nus šį svarbų reikalą, dova
nas sudėjo šie draugai ir 
draugės:

Juozas ir Edna Stroliai$5.
Po $2: Jonas ir Nellie 

Stroliai, Antanas ir Helena 
Pagiegalai, Juozas ir Ona 
Kireiliai, Antanas Žolynas, 
Paulina Yasilionienė.

Po $l:Uršulė Šimoliūnie- 
nė, Jonas ir Ona Uogen- 
tai, E. ir M. Arnold, Mary 
Kazlauskienė, Ona Wellus. 
Viso $20. Dovanas priėmė 
A. Žolynas ir U. Šimoliūnie- 
nė. Pora draugių, nors šia
me pokylyje ir nedalyvavo, 
o visgi su savo auka prisi
dėjo prie bendros sumos.

Širdingas ačiū visiems 
aukojusiems.

Onyte Wellus

Rochester, N. Y.
Apie dipuką—prasikaltėlį
Kaip į kitas lietuvių ko

lonijas, taip ir į Rochesterį 
atvyko pabėgėlių iš Lietu
vos, kurie vadinami “dipu
kais”. Mūsų kolonijoje apsi
gyveno vienas dipukas pa
našus į Impulevičių, lietu
viškai jo pavardė turėtų bū
ti: “Greit praturtėjęs”. Gy
vena virš vienos karčiamos. 
Jam atvykus dipukai ir kiti 
Lietuvos priešai puolėsi prie 
jo. Bet kada “Liaudies bal
se” ir “Laisvėje” buvo iš
kelta viešumon, kad jis bu
vo aktyvus hitlerininkų tal
kininkas, dalyvavo Pirčiu
pio kaimo su jo gyventojais 
sudeginime, tai sąžininges
ni dipukai nuo jo pasitrau
kė.

Dabar jis nueina į karčia- 
mą, kada jaučia, kad ten 
jau nėra lietuvių, ir “paima 
dėl ramumo’. Sekmadieniais 
lankosi į bažnyčią ir karš
tai meldžiasi, taipgi ir gau
siai aukoja.

Girdėjau, kad jis bijosi, 
idant Tarybų Sąjungos vy
riausybė nepareikalautų ir 
jį grąžinti į Lietuvą liau
dies teismui

Vargšų užtarėjas

Tokio. — Sakur a j i m a 
kalno vulkanas vėl veikia.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jail gauna Laisvę, rašo, 
kad ji Jiems patinka.

Lawrence, Mass.
Lawrence miesto virši

ninkai vėl pakėlė taksų po 
$8 ant stubos. Sakoma, kad 
už 11962 metus miestui yra 
dar nesumokėta $700,000 už 
nuosavybes, daugumoje di
delių biznierių.

Andoverio miesto gyven
tojams taip pat pakėlė tak
sus po $4. Miestas nori pa
didinti įplaukas iki $420,000 
metams. 1

No. Andoveryje du plėši
kai nuėjo pas vieną gyven
toją 6 vai. vakare, pagrobė 
jo $700, dar skaudžiai pri
mušė ir išėjo. Turėtų gy
ventojai į namus neįsileisti 
nepažįstamų žmonių.

Vasario 1 d. įvyko Lietu
vių klubo susirinkimas. Bu
vo nutarta ateityje nebemo
kėti pašalpos. Narys moka 
metams $3, o pašalpos gau
na $30, bet jeigu visą pa
šalpą vienu kartu išima, tai 
jos negauna per penkeris 
metus.

Tiesa, tai maža pašalpa, 
bet visgi akstino narius 
prie klubo priklausyti. Ne
žinau ar gerai, kad nutarta 
nemokėti pašalpos, bet tai 
klubo daugumos narių va
lia.

Lietuviai jau klausinėja, 
kada bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Bus rodomi kovo 
23 d., Lietuvių P. Klubo 
patalpoje. Prašome tatai 
įsitėmyti.

S. Pe.nkauskas

Worcester, Mass.
Iš susirinkimo

Vasario 16 dieną atsibuvo 
Lietuvių Literatūros Drau
gioj š 11 ! kubpos mėnesinis 
susirinkimas. Buvo viduti
niai skaitlingas. Delegatai 
J. Jaskevičius ir M. Sukac
kienė pateikė pranešimą iš 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimo. Pasirodo, kad 
“Laisvė” visame kaine gerai 
stovi, suvažiavimas buvo 
gana skaitlingas ir entuzi
astiškas.

LLD nariai jau gavo už 
šiuos metus naują knygą 
“Prelatas Olšauskis.” Tai 
J. Kauneckio dokumentinė 
apybraiža.

Nariai paskubėkite pasi- 
mokėti šių metų duokles 
(tik $2) ,tai gausite tą pui
kią knygą.

Taipgi kuopos rengia pa
rodymą filmų iš Lietuvos. 
Tas įvyks kovo 15 d., 7 vai. 
va., Lietuvių salėje, 29 En
dicott St. Visi rengkitės 
pamatyti, nes tai bus labai 
įdoinūs filmai. D. J.
Tragiškai mirė J. Mačonis

Vasario 11 d. rastas savo 
namuose negyvas John Ma- 
chonis. Jis gyveno 5 Housa
tonic St. Buvo tik 48 metų 
amžiaus. Per paskutinius 
20 metų dirbo Norton kom
panijoje. Buvo narys Wor
cester Archery Club ir Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos. Paliko liūdesyje mo
tiną, žmoną, du sunūs, ir 
dukterį. Palaidotas vasario 
13 d. Hope kapinėse. Užuo
jauta velionio artimiesiems,.

Lowell, Mass.
Mūsų draugą LDS 110-tos 

kuopos finansų sekretorių 
J. Daugirdą patiko skaudi 
nelaimė sausio 26 d. Mat, 
pas jį atvažiavo iš Niujor
ko žentas ir anūkas, kuris 
labai mėgsta žvejoti. Na, 
tai visi ir nuvažiavo žve
joti. Bet Jonas Daugirda 
ant ledo parpuolė ir labai 
Užsigavo galvą ir šoną. Tuoj 
buvo nuvežtas pas gydyto-’ 
ją. Iš sykio Jonas manėj 
kad bus menkas susižeidi- 
mas, bet vėliau pasirodė ki
taip. Jau trys savaitės ir 
vis dar negali dirbti. Lanko 
gydytoją. Linkiu Jonui 
greitai pasveikti.

Jau gavome LLD knygą 
ir išdalinomė nariams. Tai 
rašytojo J. Kauneckio kny
ga “Prelatas Olšauskis.” 
Tasai prelatas buvo darbi
ninkų priešas ir žmogžu
dys. Jis pasmaugė meilužę 
Ustjanauskienę ir savo sū
nų. Tai labai įdomi knyga, 
įkaitai ir nesinori paleisti 
iš rankų . Daugelis pašali
nių, sužinoję apie šią kny
gą, prašė ją pasiskaityti. 
Bet aš jos nebeturėjau, tai 
žadėjau prie progos gauti iš 
jau knygą perskaičiusių ir 
duoti jiems pasiskaityti.

Reikėtų visiems priklau
syti prie mūsų garbingos 
organizacijos ir gauti visas 
jos knygas. Juk duoklė tik 
$2 metams. Ypač tie, kurie 
pirmiau priklausė prie mū
sų Liet. Literatūros Draugi
jos, grįžkite atgal. Nieko 
nepralaimėsite, o laimėsite 
daug.

Buvau gavęs Vilnies Ka
lendorių ir visi išsiplatino 
labai gerai.

Mūsų kolonijoje dar gy
vuoja Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 110 kuopa ir 
Liet. Literatūros Draugijos 
44 kuopa. Duoklės visuomet 
laiku iškolektuojamos ir pa
siunčiamos centram

J. B.

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai

Brockton, Mass.
Muzikos, dainų ir šokių 

vakaras įvyks šeštadienį, 
vasario 23 d., Lietuvių Tau-• 
tiško Namo viršutinėje sa
lėje, 668 N. -Main St., Mon
tello. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 50 centų ypa- 
tai.

Šokiams bus’ gera muzi
ka, turėsime namie gamin
to maisto ir tinkamų gėri
mų. Naujas dainas dainuos 
Montellos Vyrų Dailės gru
pė, vadovybėje Al. Potsus. 
Prašome vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti.

Rengimo Komisija
Washingtonas. — Jung- 

tinnių Valstijų Darbo de
partamentas sako, kad iki 
kovo mėnesio pabaigos ne
galima laukti darbų padau
gėjimo. Kovo pabaigoje 
prasidės daugiau lauko dar
bų, tai atsiras daugiau ir 
miestuose.

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted Female 
i 

KEYPUNCH OPERATORES 
Pageidaujama patyrusių prie Re

mington Rand įrankių. Naktinis 
darbas, nuo 4 vai, dieną iki 12:30 j 
ryto. Gera alga ir darbininkams 
patogumai. Dėl pasitarimo skam
binkite N. BARTH, BA. 3-0600.

UNIVAC
Div. of Sperry Rand Corp. 

Phila 'Mfg Center 
19th ir Allegheny Ave.

Phila., Pa.—Lygių Progų Samdytojas

LIBIJOJE ĮVYKS 
TSRS PARODA

Maskva. — Vasario 28 
dieną, Tripolio mieste, Libi
joje, atsidarys Tarybų Są
jungos parodaL Ten bus iš
statyta naujausios mašinos, 
moksliniai aparatai, medi- 
kaliai instrumentai ir kito
kį gaminiai.

Paieškojimai
Simanavičienė Teklė, d. Petro, ieš

kau dėdės Babkausko Juozo, s. Jo
no, arba jo šeimos narių, gyvenan
čių JAV, ir prašau pranešti šiuo ad
resu:, Simanavičienė Teklė, Kaišia
dorių rajonas, Rumšiškės, Užtakų 
g-vė, Lithuania, USSR.

Ieškau giminaičių Amerikoje — 
Vinco ir Vlado Šilgauskų (sūnūs Vin
co), išvykusių j Jungi. Valstijas dar 
caro laikais. Ieško giminaitė Pau
lina Korsakienė (mergautinė pavar- 

,dė—Jankutė), iš buv. Šiaulių apskr., 
Radviliškio vaisė., Kuliškio km. Ieš
komi 'šilgauskai kadaise gyveno Niu
jorko. ' Susirašinėjimas su jais nu
trūko maždaug 1937-1939 m.

Paulina Korsakienė-Jankutė 
Radviliškio miestas 
Gedimino g. 33.
Lithuania. USSR

Miami, Florida
LIIETUVIŲ SOCIALU) KLUBO NAUJO NAMO

Oficialus Atidarymas
Įvyks Sekmadienį

Vasario-Feb. 24 dieną
Pradžia 1 vai. dieną

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

Pietūs, kalbos, muzika ir šokiai
Bus keletas garbės svečių

— Vieta —
2610 NJW. 119th Street, palei 27th Avenue ✓

.. i . .......* .... .—*--------------- ------- --------------- ----—   —

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ*

Naujasis Miamčs Lietuvių
Social io Klubo Namas

2610 JN. W. 119th Street, palei 27th Avenue 
r j , ' 9

.Atdaras Kas Sekmadienį
JGeri pietūs nuo 1 valandos dieną I
J Muzika ir šokiai

Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—
11800 W. Golf Drivey "V . \ >

Sargo vardas—Wm. Dambrow

Televizijos laidos 
dviemis kalbomis

Leningrado A, Popovo 
vardo radijo ir akustikos 
mokslinio tyrimo instituto 
specialistai sukūrė aparatū
rą televizijos laidoms per
duoti dviem kalbomis.. Tai 
labai svarbu tose respubli
kose, kur telestudijos daž
nai turi laidas dubliuoti: 
pirmiausia perduoti viena 
kalba (pavyzdžiui, rusų), o 
po tox kita (nacionaline).
Naujoji aparatūra įgalina kė į Kubą.

SO. BOSTON IR APYLINKĖ
MIRUS

Marie Zavis
Ft. Lauderdale, Fla.

Mes, velionės draugai, reiškiame gilią užuojautą jos 
vyrui S. Zaviui, dukteriai Ritai, sūnui Edwardui ir arti* 
miesiems giminėms. Marie Zavis daug dirbo progresy- 
viškam judėjimui, ji vedė Amberland radio programą, 
kai gyveno Bostone. Gaila mums netekus brangios drau
gės. Tačiau nėra mums ko nusiminti, reikia tik jos troš
kimus gyvenimai! vykdyti. Jai pataisė patalą žvyro, te
gul ramiai miega, čia jos palaikai. Mes ženkim su tyra 
sąžine ten, kur veda progreso takai. Lai visad mūsų 
žingsnius palydi jos laki sakalo dvasia. Lai pasaulio 
taikos gėlės žydi visose žmonijos širdyse. Lai būna jai 
lengva Floridos žemelė.

i i
!

pšiai '

Amerikos Lietuvių N. Grigaliūnienė
Piliečių Klubas V. Matulis
Cambridge, Mass. A. E. žvingilai

S. A. Januš S. J. Rainardai
F. M. Kvetkauskai E. Belikevičienė
S. Šukienė P. Usevich
R. B. čiuberkiai E. Freimontienė
A. M. Dambrauskai A. Gritz
F. O. Graliam W. M. Stašai
A. Mažuikienė G. V. Kvetkas
J. K. Butkus K. P. Kaliošai
E. Boston iete Milda A n estą
A. K. Jankus Dr. J. ir E. Re]
M. K. Kazlauskai J. M. Stoniai
S. Ei n i ngis- J. A. Rainiai
J. P. Petruškevičiai J. Beleckas
11 .Thomas A. K. Balčiai
A. Kandraška r. 1

1 MIAMI—FT. LAUDERDALE, FLA.

Mirus

j Marie R. Zavis
1 Reiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo
I draugui Sigizmundui Zavis, dukrai,
I sūnui i r artimiesiems.

A. Bubelis S. Vaineikis
P. John J. B. Zutra
J. Swerts Alexander
R. Chulada Bevardis
M. Simon J. Skliutas
M. A. Valilioniai J. B irsto n
Geo. Danis Ben Lafkowski
A. Bečienė Ben Brown

, S. Kanapė J. Stanley
J. Urbonas < J. Shukaitis
C. Tamošiūnas John P. Koch
S. Yurewitz V. Bovinas
J. N. Benekaitis J. H. Žekonis
J. Paukštaitis A. A. Zinskiai
J. M. Krupp Regina ir John
J. Smalenskas Ivanausky

. C. Aimont Vera Smalstis
J. Andrus Olga Šimkus
P. Barenas A. A. Kairiai

E N. Sereika Alfons Ran o
f P. Skeberdis

MIAMI—FT. LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Marie R. Zavis
Mes, L. Socialio Kliubo moterys, liūdime 
nete,kę veiklios draugės. Reiškiame gilią 
simpatiją jos gyvenimo draugui Sigizmun
dui Zavis, dukrai, sūnui ir artimiesiems.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr.. vasario (Feb.) 19, 196&

I išsiversti be tokio dubliavi
mo.

Telecentre įrengiamas 
siųstuvas nntrajai televizi
nei programai perduoti, o 
prie televizoriaus, prijungia
mas mažutis priedėlis garsi
nėms laidoms išskirti, šiuo
se priedėliuose nereikia nie
ko reguliuoti—tik atitinka
mai pasukamas perjungik
lis.

Ventspilis, Latvija.—Nau
jas laivas “Baikal” išplau-



t

Al Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Nuostabi profesoriaus 

Ivanausko kūrybinė 
energija

Net skaitlingosios tautos 
vargiai gali pasididžiuoti

Katalikai ruošiasi 
pasaulinei parodai

Muzikologas J. Žilevičius 
informuoja, kad katalikai 
dvasiškiai uoliai ruošiasi

:sta — į Iš ALDLD Il-osios i ipskrities 
konferencijos'•b-.v V J

valgiai s**11 pdMuuuiuuu uvasismaL uunai i uuoiaoi ----- ...
tokiais energingais profeso- Pasaulinės parodos metu bėjo mano pirmieji eilėraš-

Niujorke suruošti savos re- cian 
Ilginės muzikos koncertą.

riais, kaip lietuvių Tadas 
Ivanauskas. Ar patikėsite, 
kad pokario metais, anot 
žurnalisto R. Girdvainio, jis 
buvo nuvykęs į Kazachsta
no stepes prie Išimo upės, 
du kartus buvojo Volgos 
deltoje. Keliavo ant kupra
nugario per Kara-kumų dy
kumą, išvaikščiojo gamtos 
rezervatą “Tigrovaja bal- 
ka” Afganistano pasienyje, 
o šįmet grįžo iš Sibiro tund
ros — iš Obės, deltos. Jau 
trečią kartą jis matė tund
rą. Ir dar kartą ten vyks. 
Tik šį sykį — labai toli, į 
Ramiojo vandenyno pakran
tes. Tai sekančių metų pla
nai. Profesorių ypač domi
na tundros gyvūnija.

Šįmet nuo Obės žiočių pro
fesorius parsivežė nemaža 
eksponatų. Parvežė net.gy- jr stebėtinas tos jo savimi 
vų šiaurės augalų, kuriuos pasitikėjimas — “MumsJū-
pasodino Obelynėje prie 
Kauno, kur kuriamas mo
komasis miškininkų parkas.
Ir amerikiečiai turi vaikų- 

jaunuolių simfoninius 
orkestrus

Amerikos lietuviai staiga 
susidomėjo vaikų simfoni
ne muzika po to, kai vilnie
čiai viduriniokai Maskvoje 
susilaukė šitokio pasiseki
mo. Pasirodo, ir Jungtinėse 
Valstijose esama vaikų sim
foninių koncertų. , “LIFE” 
žurnalas suskaičiuoja, kad 
Palo Alto, Kalif o r n i j o j, 
egzistuoja Kalifornijos 
Jaunimo simfoninis orkest
ras, kuris yra ’ užkviestas 
apsilankyti J aponi j o j. J am 
vadovauja Aaron Stein, 
programoje numato išpil-

susibūrimuose ir 
kur mano siela linksta 
meną, lyrą.

Patekau į Panevėžio gim
naziją. Berods, vienintelis 
tais laikais iš viso valsčiaus. 
Parvažiudamas į Vidugirius 
atostogų, imdavau ruošti i ke, N. Y ., įvyko AliDLD 
gegužines . Jose ir suskam- Il-osios apskrities kuopų at

stovų konferencija. Apskri- 
tį sudaro apie 13 kuopų,

Vienintelis vidugrietis bu-1 bet ne visos čia buvo iatsto-

Sekmadienį, vasario 17.ji., 
“Laisvės” salėje, OzonrPįr- 

., įvyko ALDLD

Rūpinasi, bet ar atsiras pa- vau ir Kauno universitete, į!vantos. j :
kankamai klausytojų? O kurį patekau 1925 metais. Į Konferencijos pirmininku 
jie norėtų išpildyti kun. Studijavau lituanistiką ir į išrinktas A. Skairus? o sek- 
Br. Marlfaičio, Č. Sasnaus- kartu mokiausi dramos stu-'retorium — J. Juška.< 
ko, M. Čiurlionio, J. Nauja
lio, 
VI. Budrecko, T. Brazio, J.
Štarkos, J. Žilevičiaus kūri
nius.

Žilevičius skelbiasi muzi
ką užrašysiąs į plokšteles, 
nes jam “netenka nei abe
joti apie įspūdžius paverg
toj Lietuvoj, kuriems teks 
tas plokšteles girdėti.” 
Komp. Žilevičius betgi nei 
vienu žodžiu neišreiškė sa
vo dėmesio išgirsti nors 
vieną muzikos kūrinį iš 
Lietuvos savo pasauliečių 
muzikų koncertinėj daly!

kankamai klausytojų? 
jie i

A. Kačanausko, kum

sų nereikia, bet Jums mū
sų—baisiai...”

Ko tik žmogus sau neįsi
kalba!. .

Rašo apie Inčiūrą
Dažnas išeivis, baigęs vi

durinius mokslus Lietuvo
je, ir šiandien prisimena tė
vynės meilės kupinus Kazio 
Inčiūros poezijos posmus, 
kaip tai:

Niekiu* neišeisi iš laukų gėlčtų, 
Saulė nors šviesiausia.

bus svetur tamsi; 
čia brangiau už auksų

juodos žemės .sauja, i
Nes kiekvienoj dulkėj

čia tu pats esi.

Konferencijos pirmininku

tai liečia Niujorko miesto 
ALDLD kuopų bendrą veik
lą. Pagaliau, išvada pada
ryta tokia: palikti pačioms 
Niujorke gyvuo j a n č i o m s 
kuopoms savo veiklos rei
kalus sutvarkyti.

Konferencija nutarė pa
aukoti $50 svarbiems, reika
lams — ateivių ir civilinių 
laisvių gynimui.

Kadangi šiemet sukanka 
100 metu nuo to, kai buvo 
oficialiai panaikinta JAV 
vergija, taipgi kadangi šie
met sukanka 100 metų, kai 
įvyko Lietuvoje sukilimas 
prieš carizmą, tai konferen- 
ci j a patarė būsimam apskri - 
ties komitetui, kad jis su
ruoštų dideles prakalbas 
tiems istoriniams įvykiams 
atžymėti.

Į apskrities komitetą 
šiems metams išrinkti: P. 
Beeis, J. Grybas, K. Briedis,

___ ________ ______ ___ I re to rium — J. Juška. į 
įdijoje. Mano kurso vadovas! Iš apskrities valdybos 
čia buvo ir dabar Kaune gy-1 pranešimų — juos pateikė 
venąs režisierius Antanas! 
Sutkus. 1930 m., baigęs 
studijas, pradėjau dirbti te
atre, suvaidinau keletą vaid
menų (po karo kurį laiką 
vėl vaidinau Vilniuje). Pas
kui atėjau į radiofoną, kur 
dirbau ištisus dešimt metų. 
1928 metais išleidau pirmą
jį poezijos rinkinį, po to se
kė apsakymai, dramos, eilė
raščių rinkiniai...”

i
Inčiūrą parašė dramą 

apie “žemaitę”
“Neseniai baigiau rašyti

istorinę dramą ‘Žpmaitė.’} dymus ir kitokių pramogų, būti konferencijoje, tad, jei 
Ją statys Kauno dramos te- žinoma, yra mažesnių kuo- ji negalės būti apskrities 
atras. Rašytojos paveikslą pų, veikiančių nedidelėse 
parodyti scenoje svajojau, kolonijose, kur kuopų veik- 
gal būt, jau ^nuo tos dienos, la yra ribota, kur nėra leng- 
kai Panevėžio gimnazijoje į va gauti naujų narių.
mus prabilo gyvoji Žemaitė. Didžiausios apskrityje

pirm. J. Grybas ir ^sėkreto- 
rius-iždininkas Povi* Beeis, 
—paaiškėjo, kad apskritis 
gyvuoja nebloga}, iždas 
tvirtas. Tačiau galėtų būti 
ir geriau: galėjo būti veik
lesnės ir kuopos ir pats ap
skrities komitetas, .t

Kuopų delegatų praneši
mai taipgi parodė, kad ten, 
kur kuopos veikė, laimėjo— 
gavo naujų narių ir pasklei
dė apšvietos daugiau tarp 
lietuvių darbo žmonių. Kai. M. Stakovas ir Sofija Pet- 
kurios kuopos buvę suren- kus, Moterų Klubo narė, 
gusios filmų iš Lietuvos ro- Dėl ligos S. Petkus negalėjo

komitete, tai Moterų Klubas 
jos vieton paskirs kitą.

Po konferencijos visi de
legatai ir svečiai, kurie bu
vo konferencijoje, buvo pa
vaišinti užkandžiais ir ka
vute.

Smulk e s n i u s duomenis 
, aišku, 

skaitytojai ras protokole, 
Buvo ilgai diskusuoti or- kuris bus paskelbtas vėliau.

Ns.

mus prabilo gyvoji Žemaitė.
Gyva ji man buvo ir visą’kuopos — 1-oji" ir 185-oji. 

laiką. Jaučiau didžiulį no-j Abidvi turi po daugiau nei 
rą parašyti dramą jau vien 70 narių; abidvi gyvuoja 
todėl, kad turėjau surinkęs Niujorko mieste ir toje pat apie konferenciją, 
labai daug įdomios medžią- salėje laiko susirinkimus, 
gos apie rašytoją. Šioje M —1 J-~1------x-‘ -
dramoje matome Žemaitę ir ganizaciniai klausimai, kiek 
jos bendraamžius Gabrielę 
Petkevičaitę - Bitę, lietuvių, 
švietėjus Povilą Višinskį, 
Stasį Matulaitį, rašytojos 
šeimą — vyrą, vyro brolį, 
sūnų Antaniuką. Dramoje

Svečiai
Penktadienio popietį į 

“Laisvės” raštinę užėjo 
malonūs svečiai, Blanche ir

.1 Likimas lėmė, kad Inčiū- bandžiau pavaizduoti, kaip Ąnįanas Navikai (Novick) 
-- išėjo” asmenybės kulto paprasta sodietė, užauginu- - Brooklyn, Conn.
laikais į Rytus, d daugelis si vaikus, išeina į literatu- 
j0 poezijos skaitytojų—toli • r0Ss pasaulį, tampa liaudies 

dyti Rossini, Bizet, Barbe-1 į Vakarus. Jei Inčiūrą lįko- 
rio ir Bethoveno 5-ąją sim- si ištikimas lietuviškai že- 
foniją. niės. saujai, tai daugelis iš-

Lietuviukams konkuren- eivių rado, kad ir Kaliforni- 
ciją Los Angeles., Cal., daro'jos dulkės ir Floridos jiems 
Meremblum Jaunimo or-|] ’ ’ ’ ‘
kestras su 110 muzikantų. 
Šiam orkestrui vadovauja 
26-metis Peter Meremblum. 
Orkestras balandžio mėne
sy atliko Lincolno Overtiū-

ra “

mės saujai, tai daugelis iš-

pakankamai geros. Kaip ra
šo žurnalistas J. Jukna, Ka
zį Inčiūrą nelengva suras
ti—

“Tai išvyksta pakvėpuoti 
i grynu oru į puikiąsias pu-

mylima rašytoja.
Dar galių pridurti, kad 

taip pat baigiau rašyti pa
saką ‘Gulbės giesme.’ Tai 
jaunimui skirtas scenos 
veikalas.”

Ar žinot, kad visa šita 
yra tabu, tabu visiems “ra
dikaliesiems” išeiviams—jų 
spaudai ?

rą, parašytą Ernst Toch.ĮŠynais nubertas Sapieginės 
Jie taip pat išpildys Boro- kalvas> tai jį šaukia vigokie 
dino Simfoniją Nr. 2, taip reikaiai . reikaliukai teatre, 
?zaLSžlint.’S“-nS5 Ri“sk,°" Rašytojų sąjungoje, Kultu- 

~ : ros ministerijoje.
Inčiūrą džiaugiasi, kad— | kuriame dainuos ir Aido 
“Šie metai man išvis buvo' choras, įvyks jau šį sekma- 

draugingi—išėjo iš spaudos 
nauja knyga ‘Prie Kauno 
marių.’ Jon sudėti 1928- 
1961 metais sukurti eilėraš- 

Niujorko mieste iš viešųjų Poema Mūšis prie
- - - - • ”N 1ZN w-l 1 1 M ZA J

mokyklų surenkama apie 
100,000 jaunųjų muzikantų,;

• iš kurių pačių gabiausių 
sudarytas Viso Miesto vi-1 
dūrinių mokyklų orkestras, 
kuris gegužės 16 d. Lincol
no Philh a r m o n i j o j duos 
koncertą. Kamerinės mu
zikos orkestras išipldys Ba
chą ir Čaikovskį gegužės 
23 d. Orkestrui vadovau
ja Samuelis Chelimsky.

Niujorke yra sumanymas 
įgalinti pirmojo vaikų sim
foninio orkestro TSRS-Vil- 
niaus Vidurinės mokyklos 
ir didžiausio Amerikoje 
Vaikų simfoninių orkestrų 
korespondenciją.

Ar nebūtų puiku, jei lie
tuviukai būtų pakviesti 
koncertuoti Niujorko nuo
stabioj Linkolno Filharmo
nijoj?

Bet ką pasakys Valstybės 
Departamento pareigūnai? 
„ Ar nebijos jie tų, kurie 
tebenorėtų, kad “lietuviai 
būtų įrlamsūs ir juodi”?

Korsakovo kūrinius. Pana
šūs jaunimo simfoniniai or
kestrai randasi Phoenix 
(Ariz.) ii’ Austin (Texas), 
Minneapolvje (Minnesotoj), 
Flinte (Michigano valst.), 
Bostone (Mass.), Philadel- 
phijoje (Pa.), Miami (Fla.).

n

Tautų koncertas jau 
šj sekmadienį

Concert of Nationalities— 
daugelio tautų koncertas,

dierų, vasario 24-os popie
tę. 2 vai. Adresas:

Fraternal Clubhouse, 110 
West 48th St. (tarpe 6 ir 7 
(Avės.), New Yorko miesto 
centre. Įžanga 99 centai.

Šie koncertai teikia pro
gą vienos tautos žmonėms 
pažinti kitos atsiekimus nu

Blanche'Novick per dau
gelį metų gyveno Brooklyn, 

i N. Y., ji buvo savininke res- 
tauranto. Daugelis brook- 
lyniečių ją žinojo kaipo Šo- 
pienę. Antanas irgi gyveno 
Brooklyne. Novikienės duk
terys, Helen ir Donna Šo- 
piutės augo kartu su šių 
žodžių rašytoja, mokėsi ir 
dainavo Ateities Žiedo mo
kykloj ir chore. Dukterys 
abi ištekėjusios, Donna tu
ri du biznius (restauran- 
tus) Freeport ir Baldwin, 
L. I. Helen gyvena Pitts- 
burghe.

Buvo labai malonu maty
tis ir pasikalbėti su Blanche 
ir Antanu po tiek metų. 
Abu dar vikrūs, linksmi ir 
labai draugiški. Pasikalbė
ję su laisviečiais, atsisvei
kindami, įteikė laikraščiui 
dovaną $5. L. K-tė

Nemuno’.
Inčiūrą randa, kad—
“Gimtajame kaime be ga

lo daug permainų, smarkiai 
pagerėjo gyvenimas, daug; no srity, akstiną tobulėti, 
lengvesnis ir darbas kaime, O jeigu salė publikos pilna, 
nes visokios mašinos pade
da. Bet mano krašto žmo
nės, kokie buvo dainų 
ir muzikos mėgėjai, tokie 
ir liko. Sugrįšiu truputį į 
praeitį. Esu gimęs 1906 m.

liekti paramos ir koncerto 
rengėjams (šiuo atveju la
bai svarbiam — Amerikos 
ateivių apgynimo reikalui).

Koncerto progr a m o j e
matysime girdėsime ameri- 

Troškūnų valsčiuje, Vidugi-1 kiečių, armėnų, lietuvių, 
ukrainų ir kitų menininkus.

Svarbius trumpus prane-
rių kaime. Pamenu, mano 
motina, jau būdama praži
lusi, bandė rašinėti. Ji man Šimus pateiks Dr. Annette 
papasakojo daugybę legen- m 1 * 
dų, padavimų, pasakų. Be 
to, mama turėjo gerą balsą. 
Gal todėl mūsų kiemas ir 
buvo vieta, kur s.ubatvaka- 
riais rinkdavosi kaimo vai
kinai, merginos ir pagyvenę 
žmonės palenktyniauti, kas 
gražiau dainą suskardins, i kuriame randasi 35 suaugę 
kas eilėraštį jausmingiau' 
padeklamuos. Aš irgi nesė
dėdavau, burnos uždaręs,

T. Rubinstein ir prof. Loui
se P. Smith, Amerikinio 
komiteto įžymioji darbuo-
toj a.

Kviečia visus.

New Yorkas. — Atvyko 
Lenkijos Poznanio choras,

vyrai ir 40 berniukų.' Jis 
koncertuos po Jungtines 
Valstijas. Pirmasis pasiro- 

parodydavau, ką mokąs. To- dymas įvyks kovo 3 d. Car- 
negie Hall, New Yorke.kiuose savo tėviškės žmonių

Šauniai paminėjo 
pažangos šimtmetį

Harlemo operos draugija 
atžymėjo vergijos panaiki
nimo paskelbimo šimtmetį 
su artistišku koncertu va
sario 17-tą New Yorko 
Town Hall.

Programoje dalyvavo 
chorinė grupė, solistai ir 
du orkestrai: džiazinis (va
dovas Arthur Jackson) ir 
simfoninis (vadovas Joseph 
Dellicarri). Dainomis, mu
zika jie vaizdavo negrų pa
stangas nuveikti vergijos 
šimtmečiais jiems užkartą 
ir segregacijos sąlygomis 
tebepalaikomą atsilikimą.

Pirmoj programos daly 
artistai pademonstravo spi- 
ritualus, kuriuos giedodami 
negrai mobilizuodavosi išsi
laisvinimui, Pagrojo, padai
navo grupę šiandieninių 
negrų muzikos kūrinių, o 
jų esama nuostabiai gražių. 
Antrojoj programos dalyje

atliko ištraukas .iš operų^ 
“Aida” ir “H Trovator^. 
Puikių ši operos grupė be- , 
turinti solistų, talentingų 
ir aukštai išlavintų artistų. 
Viso jų šioje programoje 
dalyvavo net 10. Akompa
navo kompozitorius Leslie 
Adams.

Pertraukoje buvo pa
skelbti garbės raštai tiems 
negrams artistams, kurie 
pakilo į didžiosios operos 
aukštumas, tuomi pakelda
mi ir visos tautos garbę ir 
viltį. Tarpe atžymėtųjų 
randasi Marian Anderson, 
Leontyne Price. Camilla^ 
Williams, Mattiwilda Dobbs 
ir George Shirley. Rašt^ 
įteikimo apeigoje, be kitų,' 
dalyvavo įžvmusis teisių gy
nėjas Dr. Willard Uphaus.

S.

New Yorkas. — 1962 me
tais mieste kriminaliniai 
prasikaltimai padidėjo 7.2% 
lyginant su 1961 metų pra
sikaltimais.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Katrei Gasiukienei-Kliučaitei
Sausio 31, 1963

Mes, bridgeportiečiai (Conn.), reiškiame širdin
giausią užuojautą jos dukteriai Birutei ir žentui Juo
zui šabliskams, anūkei Elaine ir jos gyvenimo drau
gui Bob Tolle, taipgi jos sesutei Liudvisei su jos

raugu Juozu Mockaičiams, ir visiems artimiesiems
• draugams.

P. ir H. Baranauskai P. ir E. Wisnewskiai
F. ir O. Griškėnai M. Thompson
V. ir D. Rajeckai O. Žilinskienė
A. ir A. Stripeikai < A. žvegžda
K. ir M. Bendoraičiai G. Bartkevičius

f

Senis Aristotelis 
supliekė Moną Lizą!

K

Sunku tikėti’, bet tai tik- 
ra tiesa, kad pasįrodymas 
Niujorko Metropolitan mu
ziejuje Leonardo da Vinčio 
šedevro “Morta Liza” nelai
mėjo “lenktynių”. Praėju
sį sekmadienį į muziejų su
plaukė tą, kūrinį pamatyti 
tik 55,782 žmonės. Na, o kai 
tame pačiame muziejuje 
buvo įstatytas Rembrandto 
šedevras “Aristotle Con
templating the Bust of Ho
mer” pirmąjį sekmadienį jį 
pamatyti sugužėjo net 62,- 
000! Daugelis meno specia
listų stebisi ir nesupranta 
tokio niujorkiečių užsilai
kymo. Jie manė, kaa “Mo
na Liza” su savo “misteriš
ka šypsena” daug daugiau 
sužavės niujorkiečius negu 
susiraukęs senis Aristote
lis.

Jersey City, N. J. —Rado 
nuo gazo užtroškusį An- 
thoną Laskowskį, 76 metų 
amžiaus, gyvenusį 603 

i Grove St.

PAGERBS LENKĄ
Ottawa. — Kovo 5 d. Ka-

Nejaugi tiesa?
Policijos departamentas 

paskelbė, kad; šių metų sau
sio mėnuo buvo labai lai
mingas. Laimingas tuomi, nada išleis 5 centų vertės 
kad automoblių nelaimių 
skaičius šiemet buvo 30 
procentų mažesnis negu per 
pereitų metų sausio mėne
si. Pernai per sausį buvo 
užmušta 77 žmonės,
met tik 55. Yra kuo pasi
džiaugti.

o sie

pašto ženklelį pagarbai len
ko Kazimierz Gzow s k i o 
proga jo 150 metų gimta
dienio. Gzowskis buvo in
žinierius, mokytojas ir ka
rininkas. Į Kanadą jis atvy
ko 1842 m. ir daug jai pasi
tarnavo.

===== FELIX G. GERSTMAN perstato ======== 

CARNEGIE HALL Penktadienį, Kovo 1—8:30 v. vak.

Originalius

DONO KAZOKUS
Chorą ir Šokėjus 

Vadovybėje SERGE JAROFF

Moderniškos kainos: $1.50, $2, $2.50, $3, $3.50, $4.
Dabar parduodama pas Felix G. Gerstman, 140 W. 42nd St.

Tel. LO. 4-6990, arba prie Carnegie Hall Kasos.

8>

BROOKLYN, N. Y. 
Mirus ‘ >

Juliui Kalvaičiui
Mūsų nuoširdi užuojauta'jo žinoi^i Marytei 

visiems jo idėjos draugams.

Vėjas švilpia ant tavo kapo,
Bajtom smiltim nubarstys, ,
Bus suspaustos tavo rankos, 
Daugiau laiškų, man.,nerašys...

Gaila, kad negalėjau dalyvauti Juliaus 
laidotuvėse, nes ir pats esu 

po gydytojo priežiūra.
Anthony J. Orlen ir Minnie Orlen

Webster, N. Y.

Pagerbsime Antaną Bimbą
Kuriam Vilniaus V. Kapsuko v. Universitetas 
suteikė Istorijos mokslų garbės daktaro vardą

‘ Tąja džiugia proga įvyks

ŠAUNUS BANKETAS
Rengiamas “Laisvės” Bendrovės Direktorių

Sekmadienio popietėj

Kovo 31 March
Pradžia lygiai 2-rą valandą dieną

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Sekcijoje)

Rengiame pietus todėl, kad būtų patogiau iš 
toliau atvykstantiems, nes anksčiau galės grįžti 
namo. Taigi lauksime svečių iš toliau. Labai 
prašome iš toliau atvykstančius pranešti rengė
jams, kad atvykstate, ir kiek asmenų, nes nori
me iš anksto žinoti, maždaug kiek bus svečių.

Bilieto kaina $3.50 asmeniui
Vietinius prašome iš anksto įsigyti banketo 

bilietą. Galite gauti “Laisvės” raštinėje arba 
pas platintojus.

• Bus graži meninė programa ir keletas trum
pų kalbų.

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti 
pasveikinimui ir pagerbimui Antano Bimbos jo , 
aukštu atsiekimu istorijos moksle.

6 pu»l.-Laisv« (Liberty)-Antr., vasario (Feb.) 19, 1963




