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KRISLAI
K. Donelaitis 
Didysis poetas 
“Tų būsi gyvas amžinai. . 
Varčiau jo rankraščius

— Rašo R. Mizara —
Lietuvių tauta — nedidelė 

tauta. Jos istorija netoli sie
kia. Negalime mes didžiuotis 
ir tolimos, gilios praeities lie
tuviška kultūra, kaip graikai 
ar italai.

Tuomet, kai Lukrecijus, 
Vergilijus, Horacijus, Ovidi
jus rašė (lotyniškai) poeziją, 
mūsų tauta gyveno dar primi- 
tyvį gyvenimą.

Bet tarp Rytų ir Centrinės 
Europos tautų lietuviai kultū
roje nebuvo ir nėra paskuti
niai. Prieš 416 metų pasirodė 
pirmoji lietuviška spausdinta 
knyga — Mažvydo “Katekiz
mas.” O prieš apie 200 me
tų buvo parašytas pirmasis 
lietuvių kalba poezijos veika
las “Metai.”

»>

Rytoj, 1964 m. sausio 1 d., 
sukanka 250 metų, kai gimė 
Kristijonas Donelaitis, didysis 

$ lietuvių tautos poetas. Jo su
kurtas poetinis epas — “Me

stai” — yra ir pasiliks didžiu 
įnašu į pasaulinę klasikinę li
teratūrą.

K. Donelaičiui nuopelnas 
priklauso ne tik už tai, kad 
jis buvo pirmasis lietuvių poe
tas, davęs nemirštamą veika
lą; jam šlovė1 ir už tai, kad 
jią buvo poetas realistas!

Senovės ir renesanso poetai, 
daugumoje, rašė apie dievus 
ir dievaičius, šlovino mitologi
nius didvyrius; nėšy k š t ė j o 
gražbylystės ir savo laikų val
dovams garbinti.

Gi K. Donelaitis dainavo 
apie būrų (baudžiauninkų) 
baisius vargus, priespaudą. Jis 
smerkė vokiškų dvarininkų 
kolonistų žiaurų elgesį su lie
tuviais būrais Mažojoj Lietu
voj ; tvojo tuos, kurie siekėsi 
išplėšti iš lietuvių liaudies 
tai, kas žmogui brangiausio— 
prigimtąją lietuvišką kalbą; 
pašiepė ir tuos lietuvius, ku
rie lengvai davėsi vokietina
mi.

Pirmą kartą Donelaičio “Me
tus” skaičiau 1915 m. Bosto
ne. Nebūdamas tuomet giliau 
politiškai išprusęs, pilnai ne- 

. įžiūrėjau viso to, ką šiandien 
matau ir suprantu. Stebėjau
si tik poeto kalba, jo rašymo 
stiliumi. “Metai” tuomet bu
vo išleisti (neatsimenu kieno) 
ryšium su poeto 200 gimimo 
metinėmis.

Poetas A. Venclova — poe
tui Donelaičiui:
Iš baudžiavos nakties įaugai 

tu į mūs kultūrą,
Kaip plačiašakis ąžuolas— 
gumbuotas, drūtas, sveikas.

Nepajėgė stiprybes tavo 
sunaikinti laikas—

Tu būsi gyvas amžinai, 
kaip tavo raštų būras.

Nūnai visa Tarybų Lietuva 
lenkia prieš didįjį poetą gal
vą, ir juo iškilmingai didžiuo
jasi.

Visos tarybinės tautos pa
garbiai mini poetą, gimusį 
prieš du šimtu penkiasdešimt 
metų.

1959 metais buvau pakvies
tas į Lietuvių Kalbos ir Lite
ral Oros Institutą Vilniuje. 
Prof. K.Korsakas vedžiojo ma- 
ne po didžiulę įstaigą, aprodi- 

** nė d amas tuos milžiniškus kul
tūros lobius, kuriuos Institutas 

jĮuri sukaupęs.
—Va, prašau, — tarė jis, 

duodamas didoką pluoštą 
rankraščių. — Tai Kristijono 
Doneląičio “Metų” origina
las!* *

Konfiskavo Diemo šeimos 
turtus-milijomis dolerių

Saigon, Pietų Vietnamas. 
—Pietų Vietnamo militari- 
nė valdžia nutarė konfis- 
ku&Lvisus turtus, kuriuos 
paliko buvęs prezidentas 
Ngo Dinh Diemas. jo bro
liai ir artimieji sėbrai.

Kaip žinia, praėjusiais 
metais Diemo valdžia buvo 
nuversta; nuvertė ją milita
ristai, o patį prezidentą 
Diemą ir jo brolį Ngo Dinh 
Nhu užmušė.

Dabar paaiški, kad sumi
nėtieji asmenys, buvę val
džioje, susikrovė milžiniš
kus turtus — daug milijonų 
dolerių. Tie turtai yra įves
dinti i visokius biznius bei 
pramones. Daug turto pali
ko ir arkivyskupas Ngo 
Ding Thuc, šiuo metu gyve-

nąs Romoje; taipgi ir Mrs. 
Ngo Dinh Nhu, dabar gyve
nanti Paryžiuje.

Dar du broliai yra buvu
siojo prezidento — Ngo 
Dinh Luyen, buvęs Pietų 
Vietnamo ambasado r i u s 
Londone, taipgi Ngo Dinh 
Gan, buvęs gubernatorius 
Centriniame Vietname. Pa
starasis yra kalėjime, lau
kia teismo už savo žiaury
bes.

Kaip matome, visi šitie 
broliai, vieno jų žmona, 
žiauriai valdydami Pietų 
Vietnamą, sau krovėsi pa
sakiškus turtus.

Ką laikinoji valdžia su 
tais turtais darys, dar neži
nia. Gal Juos perves valsty
bei — nacionalizuos. •

New Yorkas. — Jungti-

Kubos statybininkai i Komunistai perdavė 
lankėsi Vilniuje Oswaldo laiškus

Vilnius. — Lietuvoje sve
čiavosi Kubos statybininkų nių Valstijų Komunistų 
delegacija.

Vilniuje, Lietuvos Miestų 
statybos projektavimo in
stitute kubiečiai susipažino 
su Viršuliškių statybos pla
nais, moksleivių pensionato 
užmiestyje projektu, apžiū
rėjo miesto išplanavimo 
schemą.

Kubos pasiuntiniai pabu
vojo Gedimino kalne, grožė
josi puikiais orchitektūros 
paminklais, lankėsi sena

miestyje.
Sekančią dieną svečiai 

smulkiai susipažino- su Vil
niaus gelžbetoninių k o n- 
strukcijų gamykla, buvo 
nuvykę į Elektrėnus.

Paskutinę, trečiąją, vieš
nagės Lietuvoje dieną ku
biečius priėmė respublikos 
statybos ministras R. Saka
lauskas.

partija perdavė Lee Os- 
waldo laiškus prezidento 
paskirtam komitetui tyri
nėti prezidento Kenedžio 
nužudymą.

A. Johnsonas, partijos 
ryšių direktorius, pareiškė, 
kad Oswaldo laiškai buvo 
klausiantys inform,a c i j ų 
kaip ir tūkstančių kitų žmo
nių laiškai. Johnsonas kar
tu pasiuntė ir savo atsaky
mo Oswaldui laiškų kopi
jas. Jis sako, tai atliko, nes 
partija nori padėti ištirti 
Kenedžio nužudymą.

AS

AS

'G r

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ............................... ...........
Kitur užsienyje .............................
Jungtinėse Valstijose ......................
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 52-ji

Philadelphia. — Nuo me
dinio alkoholio mirė 26 
žmonės. Aukos yra vargin
gai ir prastuose namuose 
gyvenę asmenys. Jie gėrė 
alkoholį. Policija mano, kad 
dar yra apie 250 asmenų 
užsinuodijusių.

Nelengva man dabar pasa
kyti, kokiu džiaugsmu tą aki
mirką pergyvenau; nusistebė
jimas trukdė žodį ištarti.

—Kaip ir kur jūs juos su
radote? — klausiau profeso
rių. ' ■

—Karaliaučiuje — tuojau 
po to, kai vokiškieji fašistai 
buvo iš ten išgrūsti, — atsa
kė.—Laimė, kad ten mes tuo
met turėjome pasiuntę kelis 
mūsų mokslininkus; jie šiuos 
rankraščius išgelbėjo ir par
vežė sostinėn, kur jiems vieta; 
tai neįkainuojamas turtas.

Su Naujaisiais Metais, bran
gieji mūsų bendradarbiai, va- 
jininkai, skaitytojai!

Tebūva jie jums visiems lai
mingi ir dosnūs.

Būkite sveiki ir tvirti!
Tegu 1964-ieji metai bus 

pasaulinės taikos tvirtinime 
metai.

Lai gyvuoja taika!

NELAIME 
GELEŽINKELYJE

Budapeštas, Vengrija. — 
Praėjusią savaitę net o 1 i 
Szolnoko miesto įvyko gele
žinkelio nelaimė: pasažieri- 
nis traukinys susidūrė su 
prekybiniu. 36 asmenys bu
vo užmušti. Suimtas loko
motyvo vairuotojas ir kalti
namas dėl šitos nelaimės.

MAŽINS JAV JĖGAS 
KORĖJOJE IR TAIVANE

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Johnsonas pasi
sakė už sumažinimą Jungti
nių Valstijų militarinių jė
gų Pietų Korėjoje ir Taivo- 
ne (Čiang Kai-šeko valdo
moje Formozoje). Sakoma, 
kad tas per metus sumažin
tų apie bilijoną dolerių JAV 
išlaidų.

PROTESTUOJA
Washingtonas. — 

nuolika valstybių: Belgija, 
Danija, Japonija, Prancūzi
ja, Vakarų Vokietija, Grai
kija, Italija, Olandija. Nor
vegija, Švedija ir Anglija 
protestuoja prieš JAV nau
jus patVarkymus jūrinin
kystėje.

Vie-

Gruodžio 25 d.Tokio.
Japonijos gyventojų skai
čius jau peršoko per 96 mi
lijonus.

Su Naujaisiais Metais!
Visus mūsų skaitytojus, vajininkus, bend

radarbius, rėmėjus širdingai sveikiname su 
Naujaisiais 1964-aisiais Metais!

Tebūva jie visiems laimingi, sėkmingi ne tilt 
asmeniniame gyvenime, o ir visuomeninėje veik- 
loję.

Tegyvuoja taika!
“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

, ’.'T—-■■■................... :

TSRS žurnalistas 
apie J. Valstijas

I
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Maskva. — Po trijų sa- bininkų, kurie mano, kad 

vaičių buvimo Jungtinėse 
Valstijose grįžo Nikalojus 
Inozemcevas, “Pravdos” re
dakcijos narys. Jungtinėse 
Valstijose jis važinėjo su 
kitais 15 tarybinių žurnalis- 
tų-lakraštininkų.

•I Inozemcevas rašo, kad 
Jungtinėse Valstijose labai 
daug žmonių pritarid nusi
ginklavimui, bet tai ■ yra 
sunki problema. Iš vie
nos puses, nusiginkla
vimui prieštarauja atkak
lūs imperialistai ir fabri
kantai, kurie iš apsiginkla
vimo darosi didelius pelnus. 
Iš antros—yra daug ir dar-

jie netektų darbo, jeigu bū
tų sulaikytas apsiginklavi
mas, nes ir taip šalyje yra 
virš keturi milijonai bedar- . 
bių.

Kas dėl Amerikos jauni
mo, tai Inozemcevas rašo, 
kad jis rado labai didelį 
skirtumą nuo tada, kada jis 
Jungt. Valstijose buvo prieš 
šešeris metus. Dabar JAV

Žymiai sutvirtėjo Pietų 
Vietnamo partizanai

ryžiai. Jie valdo kelias pro
vincijas. Jų būriai jau per
organizuoti į armijos bata
lionus ir pulkus. Partizanai 
daug geriau ginkluoti ir . 
įgijo didelio patyrimo. Val
džios armijos daliniai nak
ties metu bijosi pasirodyti 
už miestų. Provincijoje val
džios kareiviai ir žandarai 
keturių arba penkių eilių 
spyglių tvoromis apsitvėrė 
kalnuose bei miesteliuose. 
Bet ir ten dažnai partiza
nai, padedami vietos gyven- 

; tojų, įveikia valdžios dali- 
kad iniciatyva yra partiza- i nius.
nu rankose. Dabar tik lankėsi Pietų

Partizanai įsigalėjo Me- Vietname JAV Gynybos 
kongo upės slėnyje, kur gy
vena 70 procentų maisto 
gamintojų, kur auginami

New Yorkas. —Po 15-kos 
mėnesių buvimo Pietų Viet
name grįžo “The New York 
Timeso” koresponde n t a s 
David Halberstam. Dien
raštyje jis pateikė ilgą ir iš
samų straipsnį. Korespon
dentas rašo, kad jeigu prieš 
dvejis metus Jungtinių Val
stijų militaristai galvojo, ar 
kada nors partizanai galės 
rimtai pasipriešinti ten esa
moms JAV ir Pietų Vietna
mo valdžios jėgoms, tai da
bar turi galvoti—kaip par
tizanus įveikti. Jis rašo,

sekretorius McNamara. Jis 
drąsino valdžios jėgas ir 
ten esamų 16,500 JAV kari
ninkų, marininkų ir pėsti
ninkų. Pietų Vietnamo val
džia turi apie 250,000 vyrų 
armijoje ir 180,000 žanda
rų. Ta jėga negali partiza- 

j nūs įveikti, nes daug karei- 
i vių nenori kariauti prieš

Neramumai Kipro 
saloje

Nicosia. — Kipro respub-
hkoje įvyko .muses tarp, -mones Nen)až£ jų

seseris metus, uaoar ja v graįkų jr turkų. Tai seni; 
jaunimas daugiau politiniai nesutikimai. Kipro sala se- 
subrendęs,.. daugiau rūpina-1 novėje buvo, atskira respub- 

Taipgi ■ lika, vėliau Graikijos terito
rija, o dar vėliau Turkijos 
ir Anglijos kolonija.

I960 metais ji pasiskelbė 
respublika ir dabar yra da
limi Britanijos imperijos. 
Kipras užima 3,572 kvadra
tinių mylių plotą ir turi 
600,000 gyventojų, apie 
450,000 graikų, 100,000 tur
kų ir 50,000 kitokių. Sala 
yra Viduržemio jūroje, ne-'* 
toli Azijos sausumos.

si taikos - reikalais.
baltųjų jaunimas įsitraukia 
į bendrą kovą su negrų jau
nimu prieš segregaciją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Denver, Colorado. —Wal

ter Giblett, 53 m. amžiaus, 
užmušė du savo miegančius 
mažus vaikus ir pats save 
nusižudė. Vaikai miegojo, 
kai jis juos nužudė. Sako
ma, Giblettas pablūdo po to, 
kai jam nevyko biznio rei
kalai.

Washingtonas. — Vaka
rų Vokietijos kancleris Er- 
hardas sako, kad jis rems 
prezidento Johnsono tai
kingo sugyvenimo politiką.

WashingĮoųas. — JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc- 
Aamar#, kietai laikosi už 
statymą didžiųjų bombone
šių.

Philadelphia, Pa. —Gruo
džio 24 dieną lietuviui Ado
mui Oželiui sukako 11 metų 
amžiaus. Jis gimęs Lietu
voje. Iš 19 jo anūkų gyvų 
yra tik penki, o kiti jau mi
rė.

Albany, Ga. — Keturioli
ka kanadiečių, kurie atmar- 
šavo iš Quebeko ir protes
tavo prieš JAV politiką lin
kui Kubos, buvo suimti ir 
įkalinti.

Charleston, S. C.— 12 as
menų sudegė savo namuose 
iškilus gaisrui jiems bemie
gant. Tai atsitiko, kai eks- 
plodavo gazu šildomas apa
ratas.

Londonas. — Laivas “La
konia” apdraustas $3,000,- 
000.

Jacksonville, Fla. — Įvy
ko gaisras Roosevelt vieš
buty j, kuriame buvo 500 
svečių. Gaisro nelaim ė j e 
žuvo 21 asmuo, o 62 buvo 
sužeisti arba apdegė.

Londonas. — Graikijos 
laivas “Lakonia”, ant kurio 
įvyko gaisras, traukiamas 
laivelių nuskendo netoli Gi
braltaro sąsiaurio.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
kviečia ir kitų arabų valsty
bių vadus tartis, ką daryti, 
jeigu Izraelis pasuks Jorda
no upės tekėjimą.

Budapeštas. — Vengrijos 
liaudies vadas Janos Kada
ras pageidauja, kad baigtų
si TSRS ir Kinijos komu
nistų debatai, nes jie. ken
kia pasauliniam darbo žmo
nių judėjimui.

Sofija. — Bulgarijos vy
riausybė atsiprašė Jungti
nes Valstijas dėl apdaužy- 
mo jų ambasados.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle am
nestavo 99 politinius prasi
kaltėlius, kurie kovojo už 
Alžyro nepriklausomybę.

Alžyras. —Kinijos prem
jeras Ghou Enlajus tarėsi 
su Alžyro prezidentu Ben 
Bella.

Paryžius. — čia mirė po
etas Tristan Tzara, sulau
kęs 67 metų amžiaus.

Pasitraukė Graikijos 
premjeras

Athenai. — Atsistatydino 
Graikijos premjeras Geor
ge Papandreou, 75 metų 
amžiaus. Jis yra Centro 
partijos vadovas. Neseniai 
įvykusi j i parlamento rinki
mai, jo nuomone, nesuteikė 
jam parlamente pilnos dau
gumos balsų; be komunisti
nių deputatų pagalbos jis 
negauna parlamento pasiti
kėjimo.

Įteikdamas savo rezigna
ciją, Papandreou pasakė 
karaliui Pauliui, kad reikia 
skelbti naujus parlamento 
rinkimus. Bet karalius ne
nori su tuo sutikti, kadangi 
įvykiai Gypruse gali deši
niesiems dar labiau pakenk
ti; gali paskatinti didesnį 
žmonių skaičių balsuoti už 
kairiuosius.

PLĖŠIKAI OTTAWOS 
BAŽNYČIOJE

Ottawa. — Du broliai pū
simo j o apiplėšti katalikų 
karaliaus Kristaus bažny
čią. Įvyko jų susirėmimas 
su policija. Nušautas plėši
kas Rogers Bingette, 21 
metų amžiaus, o jo brolis 
Reginaldas suimtas. Susi
šaudyme dar buvo nušauti 
trys maldininkai ir vienas 
sužeistas.

su ginklais pereina į parti- ; 
zanų pusę.

Assaciated Press kores- 
' pondentas William L. Ryan 
pateikė straipsnį po antraš
te: “Situation in Viet Nam 
from Bad to Worse” (Pa
dėtis Vietname nuo prastos 
prie blogesnės).

Jis rašo, kad Pietų Viet
namo Liaudies Fronto ar
mija minėjo susiorganizavi- 
mo trijų metų sukaktį. Per 
Hanojaus radiją ji paskel
bė, kad per dvejis metus 
valdžia neteko 170,000 vyrų 
užmuštais, sužeistais ir per
ėjusiais į partizanų pusę. 
Sako, kad 800 JAV karinin
kų ir karių buvo užmušta 
arba sužeista.

Per dvejis metus partiza
nai paėmė arba sugriovė 
450 valdžios tvirtumų, ku
rios buvo įrengtos JAV in
žinierių vadovybėje. Per tą 
laiką partizanai nušovė ar
ba sugadino 700 lėktuvų ir 
malūnsparnių, 900 militari- 
nių sunkvežimių ir automo
bilių, 450 upių baržų, laivų 
ir laivelių nuskandino arba 
sugadino ir nuo bėgių nu
vertė 69 militarinius trau
kinius.

Los Angeles, Calif.—Pu
blika karštai sveikino Len
kijos šokėjus ir daininin
kus.

Mirė poetas Kleofas 
Jurgelionis

Š. m. gruodžio 24 d. Ri
verside miestelyje, Kalifor
nijoje, mirė ilgametis ame
rikietis lietuvis, poetas Kle
ofas Jurgelionis, eidamas 
78-uosius metus. Pastaruo
ju metu K. Jurgelionis sir
go ir buvo ten pasidavęs, 
rodosi, į ligoninę ar sanato
rija. Jo palaikai buvo pa
laidoti ten pat miestavose 
kapinėse.

Vėliau apie velionį para
šysime plačiau.
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Paliekant senuosius metus
ŠIS “LAISVĖS” NUMERIS—paskutinis 1963 metų 

numeris. Todėl svarbu tarti žodį kitą apie tai, ką 1963- 
ieji metai mums davė.

Neidami į smulkesnių įvykių prisiminimus, paimsi
me pačius didžiausius, pačius svarbiausius.

1. Mūsų nuomone, pats didžiausias, pats svarbiau
sias, tarptautine plotme, dalykas buvo Maskvos sutartis, 
jos sudarymas, jos užgyrimas. Ši sutartis, kaip žinia, 
draudžia bandyti branduolinius ginklus atmosferoje, 
vandenyje ir kosminėje erdvėje. Originaliai sutartį suda
rė Jungtinės Valstijos, Tarybų Sąjunga ir Didžioji Bri
tanija. Ją užgyrė visų trijų valstybių parlamentai, ją ofi
cialiai ir pasirašė, be paminėtų šitų trijų, daugiau kaip 
šimtas kitų valstybių.

Maskvos sutartis prablaivė visą pasaulinę atmosfe
rą, pradžiugino taikos trokštančią žmoniją. Nes ši sutar
tis truputėlį atstūmė tolyn karo pavojų; tai buvo savita 
pradžia šaltajam karui “atšildyti”. Tai pradžia link nusi
ginklavimo, link kitų tarpvalstybinių susitarimų.

Aiškus dalykas, šios sutarties dvasią gali palaužti 
imperialistinių valstybių “karingieji sluoksniai”. Ir tai 
deda ant visų taikos trokštančiųjų uždavinį, kad jie ko
votų, kad jie darbuotųsi prieš karo kurstytojus.

2. Neigiamas 1963 metais dalykas, kenksmingas dar
bininkų klasei dalykas—paaštrėjimas santykių tarp Ki
nijos komunistų ir tarybinių komunistų. Kinijos Liaudies 
Respublika ne tik atsisakė pasirašyti po Maskvos sutar
timi, bet jos spauda netgi pasmerkė Tarybų Sąjungą, 
kam ši pasirašė. Taip darydami, Kinijos vadovai pastatė 
savo šalį greta Prancūzijos, kurios DeGaulis taip pat at
sisakė Maskvos sutartį pasirašyti, kadangi jis norįs turė
ti “savo” branduolinius ginklus.

3. Mūsų kraštui, Jungtinėms Valstijoms, 1963-ieji 
metai buvo tragiški: lapkričio 22 d. Dalias mieste buvo 
užmuštas prezidentas John F. Kennedy.

Tragedija čia glūdi dar ir tame, kad ir šiandien pre
zidento užmušėjai ar užmušėjas nebesurandamas. Kalti
namąjį užmušėjyste Lee Harvey Oswaldą nužudė tūlas 
gengsteris Ruby, kuris dabar laukia teismo, kurį birčis- 
tai ir rasistai pradeda garbinti kaip didvyrį,. kaip gerą 
patrijotą! ’ ' ’. %

Po prezidento Kenedžio užmušimo jo pareigas pra
dėjo eiti buvęs viceprezidentas Lyndon B. Johnson. Tvar
ka JAV valdžioje užmušėjų nebuvo pažeista; viskas ei
na normaliai. Ir tai svarbu!

Prezidentas Johnsonas paskyrė specialę komisiją, 
kad ji ištyrinėtų, išaiškintų prezidento Kenedžio užmuši
mą, kad visa tai, ką suras, paskelbtų visuomenei.

Prezidento Kenedžio užmušimas—tragedija visam 
mūsų kraštui!.

Tragedija jūroje
NEŽIŪRINT Į TAI, kad susisiekimo priemonės 

smarkiai ištobulintos, jūrų nelaimių nebegali
ma pašalinti ir tiek. Štai graikų-britų laivas “Lakonia” 
užsidegė jūroje ir apie 100 žmonių nelaimėje žuvo, nors 
kiti aplinkiniai laivai greit pribuvo degančiam laivui pa
galbon.

“Lakonia” gabeno daugiausiai anglus ekskursantus; 
laive iškilo gaisras; žmonės gelbėjosi, bet visi negalėjo 
išsigelbėti—iš viso turistų buvo vienas tūkstantis.

Išsigelbėję pasažieriai kaltina laivo vadovus ir visą 
įgulą. Kai kurie pasažieriai sako: nemaža jūreivių buvo 
girti; kiti kaltina laivo vadovybę tuo, kad patys jūreiviai 
pirmiau šoko į gelbėjimosi valtis, palikdami pasažierius 
“dievo valiai”. \

Laivo kapitonas Zarbis visa tai užginčija. Gal būt 
tik bešališkas tyrinėjimas, kuris bus padalytas, pilnai 
tragedijos priežastį išaiškins. Bet žuvusiems nėlaimėje 
žmonėms nieks nesugrąžins gyvybės.

Prancūzijoje
1965 METAIS PRANCŪZIJOJE įvyks piežidenti- 

niai rinkimai, prie kurių jau dabar politinės partijos ruo
šiasi.

Kaip žinia, gen. De Gaulle, dabartinis prezidentas, 
žada kandidatuoti dar vienam terminui—septyneriems 
metams. Socialistų partija mano savo kandidatu statyti 
dabartinį Marseilio miesto majorą Gaston Dlefferrė.

PrahcūZijos Komunistų partija išleido atsišaukimą į 
visus pažangiuosius žmones, kad jie turėtų vieną savo 
kandidatą su tvirta programa-platforma; tik toks kandi
datas, sako atsišaukimas, tegalėtų būti išrinktas šalies 
•prezidentu; tik toks nugalėtų De Gaullį.

LKP XIV suvažiavimas
LIETUVOS KOMUNISTŲ partijos XlV-asis suva

žiavimas buvo šaukiamas ant š. m. gruodžio 19 d. Bet 
gruodžio 15 d. Vilniaus “Tiesoje” skaitome, kad suvažia
vimas nukeliamas į 1/904 m. sausio 9 d. 
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Kas ką rašo ir sako
PIE SMITHO IR KaltinaAPIE SMITHO IR 

McCARltANO 
ĮSTATYMUS

V. Andrulis “Vilnyje” ra
šo:

Daugiau 20 metų atgal, pra
vestas Sniitho aktas, kuris nu
sako baustnayjkoiniiihistams.

Laike makartiztfio siautėji
mo pravestas Internal Secu
rity Act, kuris reikalauja ko
munistų susiregistravimo.

Jei komunistai registruotusi, 
jie užsitrauktų bausmę einant 
Smitho aktu. Nesiregistruo- 
jant partija teisman patrauk
ta.

Apeliacijų teismas Vašing
tone, atmesdamas valdžios 
reikalavimą ir žemesnio teis
mo nuosprendį, pareiškė, jog 
negalima žmones bausti de! 
to, kad jie atsisako laisvu no
ru save apkaltinai.

Nors Teisių Bilius draudžia 
Kongresui pravesti įstatymus, 
kurie paneigia ar siaurina 
laisvę, siautėjant reakcijai 
pravedami aršūs laisvės var
žymo įstatymai. Bet reakci
jai nuslūgus, šalis atsipeiki, ir 
vieni tų įstatymų nuskęsta už
marštin, kiti paneigiami ša
lies aukštųjų teismų.

Gerai, kad visuomet atsi
randa drąsių žmonių, neįbau
ginamų persekiojimais, gerų 
advokatų, nebijančių tapti ne
populiariais, ir sąžiningų tei
sėjų, laisvę ginančių.

Pranašai, naujų’ idėjų skel
bėjai, nebuvo po’puliarūs vi
soj žmonijos istorijoj, bet ačiū 
jų ištvermei ir pastangoms, 
žmonija greičiau progresuo
ja. Kai kuriems brangiai at
siėjo naujo skelbimas. Bet už 
tai jie gerbiami per šimtme
čius. ]

Bailius g^ręit užmiršta ir jų 
artimieji.

KAIP KITI ŽIŪRI Į 
PREZ. KENEDŽIO 
UŽMUŠIMĄ

Apie prezidento Kenedžio 
Užmušimą (š. m. lapkr. 22 
d.) plačiai rašo viso pasau
lio spauda. ; Be abejonės,, ji 
ir rašys, kol tikrasis užmu
šėjas (ar užmušėjai) nebus 
surastas.

Štai tarybinis žurnalas “Za 
rubežom” paėmė straipsnį 
iš dešiniojo Italijos žurnalo 
“Ventezimo Sekolo”; auto
rius amerikietis Jerry 
O’Brien. Straipsnis tilpo ir 
Lietuvos spaudoje — verti
mas į lietuvių kalbą Eltos. 
Straipsnio autorius įtaria 
užmušėjyste Dallaso polici
ją. Skaitome:

Kaip teigia policija, žudi
kas—Osvaldas, darbavęsis ne
va izoliuotai, politinio fana
tizmo paveiktas. Spalio mė
nesį jis stojo dirbti į mokyk
linių reikmenų sandėlį, žino
damas, kad sekantį rriėiiėsį 
Kenedis, atsilankęs į Dalasą, 
būtinai pravažiuos pro jo lan
gus. Pasikėsinimas, pareiškia 
vis ta pati policija, buvo 
kruopščiai paruoštas: Osval
das nusipirko itališką 1891- 
1940 metų pavyzdžio šautuvą 
ir paskirtą dreną atsistojo su 
juo prie savo kontoros lango.

Praėjus 45 minutėms po pa
sikėsinimo, tęsia policija, Os
valdas tarp Peiton atryto ir 
Denver stryto, maždaug per 
6 kilomėtrūs nuo tos vietos, 
kur buvo nužudytas preziden
tas, susitiko su policininku Ti- 
pitu, kuris jau žinojo pasikė
sinusiojo žymes. Pamatęs esąs 
susektas, Osvaldas Užmušė 
Tipitą. Po to, panikos apim
tas, jis mėgino pasislėpti kino 
teatre, kur ir buvo suimtas, 
nors įnirtingai priešinosi.

Kas gi teisingo yra šioje 
policijos versijoje? Nieko. 
Nėra jokių įrodymų, kad nu
sikaltimą organizavo Osval
das. Nėra įrodymų, jog šau
dė kaip tik jis. Visiškai tik
ras dalykas, kad iš seno ita
liško šautuvo, kuris vadina
mas nusikaltimo įrankiu, neį
manoma buvo taip pragaištin
gai tiksliai pataikyti į judantį 
taikyklį. Nėra jokių įrodymų, 
kad policijos agentą Tipitą 
nušovė Osvaldas. Ir pagaliau 
nėra absoliučiai jokių įrody
mų, kad Osvaldas mėgino ne
siduoti suimamas kine, gra
sindamas šaudysiąs į polici
ninkus.

policiją
, Prezidentą Kenedį nužudė 

^rUpė nusikaltolių;) - glaudžiai 
susijusių sU kai kuriais Tekąs 
politiniais Sltioks n i a i s . Są
mokslas bųyo ^uorganižuęt.as 
rugsėju mėnesį, sužinojus, 
kad Kenedis atsilankys į Da
lasą. Sąmokšlittinkai nuspren
dė, kdd i atėjo laikas suvesti 
sąskaitas sU žmogumi, kurį 
jie laikė jų interesams prie
šiškos politikos iniciatoriumi. 

^Uždavinys nužudyti preziden
tą buvo pavestas Dalaso po
licijos pareigūnams, priklau
siusiems nuo tų politikų, kurių 
sluoksniuose brendo sąmoks
las.

Nuo to momento įvykiai 
vystėsi dviem kryptimis. Pir
ma. Reikėjo materialiai pa
ruošti pasikėsinimą, o paskui 
pašalinti žudiką. Antra. Rei
kėjo sukurti tokį “atpirkimo 
ožį,” kuris padėtų kaltę už 
prezidento nužudymą suvers
ti visai kitoms politinėms jė
goms. Šis uždavinys buvo pa
vestas gengsteriui Džekui Ru- 
binšteinui, kurį gerai pažinojo 
Dalaso policija, žmogui, ku
rio veikla buvo susijusi su 
narkotikų pardavinėjimu bei 
slapta prostitucija. Džekas 
negaišo laiko. Susitaręs su 
vietine policija, jis pasirinko 
Ly Osvaldo kandidatūrą, žino
damas, jog šis lankęsis Tary
bų Sąjungoje ir esąs “kairių” 
pažiūrų. Pradžiai gengsteris 
materialiai parėmė Osvaldą. 
Jis padėjo jam taip pat nu
vykti į Meksiko miestą ir Ku
bos konsulate paprašyti tran
zitinės vizos dar vienai kelio
nei į Tarybų Sąjungą.

Šią kelionę Rubinšteinas iš
provokavo tam, kad dar la
biau politiškai “nuspalvintų” 
žmogų, kuris viso pasaulio 
ąkyse turėjo paskui tapti Ke
nedžio žudiku. Į Meksika Ly 
Osvaldas nuvyko rugsėjo 27 
dieną. O spalio 14 dieną šį 
žmogų, kuriam niekad nebuVo 
pavykę susirasti darbą Dala
se, nes policijos įskaitoje jis 
buvo kaip įtartinas, staiga pri
ėmė į valstybinę įstaigą, nors 
pagal Amerikos įstatymus as
menys, įtariami komunisti
niais įsitikinimais, ten nepri
imami. Čia jam padėjo Ru- 
benšteinas ir jo politiniai ben
drai. Jie juk žinojo, kad 
jiems teks ‘dalyvauti paruo
šiant maršrutą, kuriuo prezi
dentas važiuos per miestą. Jie 
gi žinojo, kad Kenedžio maši
na būtinai pravažiuos pro 
knygų sandėlį. .

TUo pat metu buvo galu
tinai paruošiamas pasikėsini
mo mechanizmas . Man gaila 
taip blogai kalbėti apie mirusį 
agentą Tipitą, glaudžiausiai 
susijusį su sąmokslininkų gau
ja. Planas buvo puikus. Ti- 
pitas, gerai Užsimaskavęs, tu
rą j o šauti pro langą iš pasta
to, esančio šalia sandėlio. 
Tuoj po to, būdamas su po
licininko uniforma, jis turėjo 
apleisti pastatą ir, laukdamas 
įsakymo, nuvykti į kitą mies
to galą. Tipitas, kuriam buvo 
pažadėtas didelis atpildas, 
galvojo viską esant puikiai 
organizuota. Nuo jo nuslėpė 
tik vieną detalę: į pasimaty
mą su juo turėjo ateiti ne kas 
kitas, o Džekas Rtibinšteinas, 
kad nugalabytų jį.

Atėjo pasikėsinimo diena. 
Patalpoje, kurioje tūnojo Os
valdas, buvo iš anksto paslėp
tas šautuvas ir trys tūtelės. 
Spragtelėjo šūviai. Ir policija 
tuojau griebėsi veiksmų, 
stengdamasi suvergti kaltę 
Osvaldui. Tačiau šiame plane 
kažkas sutriko; Ly Osvaldo 
neįmanoma buvo surasti. O 
juk pagal sąmokslininkų pla
nus jis turėjo , būti užkluptas 
savo kontoroje ir, kaip mėgi
nantis priešintis, nužudytas.

Visais kitais atžvilgiais są
mokslo mechaiiizmas tuo metu 
tebeveikė. Tipftąs atėjo į pa
simatymą, ir jį nužudė. Os
valdas, jausdamas esąs perse
kiojamas, nes per radiją gir
dėjo, kad ieškomas į jį pana
šus žmogus, pasislėpė kino te
atre. Po keliŲ minučių atsira
do policininkai. Agentai buvo 
pasiruošę šautj. Bet Ly Os
valdas, puikiai žinodamas vie- 
tiri^ “sisteifią,” dešimčių liii- 
dįninkų akivaizdoje tučtuojau 
pakėlė rankas^ “Pasiduodu,” 
—šaukė jis. Ir agentai buvo 
priversti į s i d ė ti pistoletus į 
makštis.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAPSIMAIS
“Draugiškumo valstija” kai 

kam visai nedraugiška 
šešioliktoj o šim tm e č i o 

pradžioje ispanai kolonistai 
pradėjo veržtiš į Texas te
ritoriją. Juos pasekė pran
cūzai kolonistai. Bendromis 
jėgomis jie nugalėjo ir pa
vergė šimtmečiais ten gy
venančius indėnus.

Kolonistai tada paskelbė, 
kad jie įsteigia Texas teri
torijoje nepriklausomą res
publiką. Tačiau toji respub
lika ilgai negyvavo. Varžy
tinėse už grobį ir valdžią 
ispanai nugalėjo prancūzus 
ir tada jie paskelbė Texas 
Ispanijos provincija. 1821 
metais Meksika -įsigalėjo 
toje provincijoje ir paskelbė 
ją Meksikos valstija. 1836 
metais meksikiečiai buvo 
nugalėti ir vėl atsteigta res
publika. 1845 metais, kai 
jau buvo daug suplaukę 
amerikiečių kolonistų, Te
xas žemė buvo prijungta 
prie Jungtinių Valstijų. 
Bet 1861 m. Texas nutrau
kė ryšius su Jungtinėmis 
Valstijomis ir prisidėjo prie 
konfederantų, o kai jie bu
vo pilietiniame kare sumuš
ti, tai Tex,as panaikino neg
rų vergovę, bet pasiliko ne
priklausomas iki 1870 metų. 
Tada Texas patapo Jungti
nių Valstijų dalimi.

Texas vardas yra paim
tas iš indėnų pavadinimo. 
Jie tą teritoriją vadino Te- 
jas, reiškia draugystę, drau
giškumą. Ir dabai’ Texas 
valstijos moto: “Draugiš
kumas”, pasisavintas iš in
dėnų, bet gyvenime neprak
tikuojamas/Iš trumpos is
torijos, ką viršuje atžymė
ta, jau galima suprasti, 
koks ten “draugiškumas” 
pirmiau viešpatavo. O šiūo 
metu taipgi negalima draū- 
giškuinu pasigirti.

Hank Brown, Texas vals
tijos AFL^ClO prezidentas, 
raportavo AFL-CI0 kon
vencijai, kad baltieji darb
daviai priverčia apie 
pusę milijiono šioje valsti- 
tijoje gyvenančių negrų 
ir apie milijoną meksikie
čių dirbti tik 50 centų į va
ta n d ą mokant. Negeriau 
ir indėnams, kurių šioje
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Sąmokslininkams susidarė 
kritiška padėtis. Jie suprato, 
kad, n jeigu Osvaldas atsidurs 
teisme, jis lengvai galės įro
dyti neturįs nieko bendro su 
pasikėsinimu prieš Kenedį. 
Vadinasi, jį reikia likviduoti. 

! Jeigu jis staiga mirtų Dalaso 
kalėjime, tai kiltų pėfhelyg 
daug įtarimų. Tad žmogžu
dystė organizuojama prieš te
levizijos siųstuvus. Tegu šią 
sceilą pamato visa Amerika, 
it tada niekas Begalės kaltin
ti, kad prezidentą nužudė Da- 

, laso policija*. 1
Taip ir išėjo: dvi Rubin- 

šteino kulkos, sąmokslininkų 
manymu, turėjo visiems lai- 
kaihš “likviduoti” Kenedžio 
bylą. Tačiau šie du šūviai tik 
padarė pradžią didžiausiam 
skandalui Amerikos istorijoje* 

valstijoj beliko mažiau 
trijų tūkstančių. Išnaudoji
mas nesvietiškas. Tai kur 
čia draugiškumas!

Baltieji šovinistai ten 
tvirtai įsigalėję. Toje valsti
joje susidaro pats svarbiau
sias ultra - dešiniųjų, fašis
tu© j ančių elementų centras. 
Ten demonstruoja savo fa
šistines filosofij as gen. 
Walkeris. Tos valstijos did
miestyje Dalias lapkr. 22 d. 
buvo užmuštas prez Kene
dis ir įtariamas jo šovikas 
Oswaldas. Iš ten nuolat 
plaukia fašistinė propagan
da.

Tai toks “draugiškumas” 
viešpatauja “draugiškumo 
valstijoje”.
Jungtinių Tautų raportas 
apie pasaulinę ekonomiką
Jungtinės Tautos paskel

bė savo raportą “Pasauli
nės pramonės augimas”. 
Raportas 849 pusi., apima 
nuo 1938 m. iki 1961 m.

Raportas atžymi, jog per 
23 riletus pramoninėse kapi
talistinėse šalyse meti n ė 
pramoninė gamyba pakilo 
4.5%, atsilikusiose šalyse 
metinė pramoninė gamyba 
pakilo 5.5%, Tarybų Sąjun
goje—8.5%. Bendra metinė 
gamyba pramoninėse šaly
se pakilo 3.5%, nepramoni
nėse — 4.5%, Tarybų Są
jungoje — 7.5%.

Kaip matome, Tarybų 
Sąjungos pramoninė gamy
ba daug sparčiau auga, ne
gu kapitalistinių valstybių, 
nepaisant to, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu Ta
rybų Sąjunga daugiausia 
nukentėjo.

Jeigu paimtume pasta
ruosius devynerius metus 
(1953—1962), tai gautume 
maždaug sekamus rezulta
tus: bendra metinė pramo
ninių šalių gamyba pakilo 
4.3%, nepramoninių—8.2%, 
socialistinių šalių — 10.7%.

Tenka čia priminti tai, 
kad daugelis naujųjų Afri
kos ir Azijos valstybių kiek 
stambesnę pramonę suvals
tybino ir su pagalba kitų 
kraštų, ypač socialistinių, 
pramoninėje gamyboje pa
darė nemažai pažangos.

žymėtina tai p gi, kad 
jungtinių Valstijų metinė 
gamyba per tuos devyne
rius metus nepakilo pilnai 
iki 4 proc. Tai amerikie
čiams nėra kuo pasigirti.

Lai pasaulis pasilieka 
j nesunaikintas

Felix Green parašė 64 
puslapių knygutę “Let 
There Be a World”, Ją 
iliustravo Hubert W* Lec- 
kie. Knygutė svarbi tuo, 
kad ji atidengia termo
branduolinio karo baiseny
bes ir parodo, kaip tos pa
sauliui baisenybes nešan
čios nelaimes išvengti, kad 
pasaulis pasiliktų nesunai
kintas. Ji turi sekamus sky
rius:

L Fallout versus life;
IĮ. The bomb versus civfr 

lization;
III. The search for secu

rity;
IV The world within 

reach;
V. Some facts about nu

clear bombs.
Svarbu j ą perskaityti, 

taipgi ir kitiems įteikti. 
Parsiduoda po $1, bet dau
giau užsisakant platinimui, 
duodama nuolaidų. Gulima 
jų gauti rašant: Fulton 
Publishing Co., Box 191, 
Palo Alto, Calif.

Istorijon įrašyti įvykiai
1776 m. gr. 23 d* pradėjo 

išeidinėti Tom Paine reda-| 
guojamas laikraštis “Ori*’ 
sis”, kuris žymiai prisidėjo 
prie revoliucinio karo už 
nepriklausomybę 1 a i Rieji
mo.

1865 m. gr. 18 d. įsigalio
jo J. V. Konstitucijos 13-ta- 
sis pataisymas, grie ž t ai 
draudžiąs vergovę ir prie- 
vartingą tarnybą.

1926 m. gr. 27 d* Smeto
nos valdžia Kaune sušaudė 
4 darbininkų vadovus: Ka
rolį Požėlą, Kazį Giedrį, 
Juozą Greifenbergerį ir Ra
polą Čiornį.

1941 m. gr. 7 d. Japonija 
užpuolė Pearl Harbor, 
įtraukė Ameriką į karą, 
kuriame Japonija buvo su
mušta

Laimingiasių visiems 
Naujųjų 11964 metų!
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Skaitytojų balsai
Del ginčų TSRS su Kinija

Labai svarbus visiems dis-M 
kusuoti nesusipratimus, iškiF 
lusius tarp TSRS ir Kinijos. 
“Laisvėje” R. Mizara sakė, 
kad -nesutikiihai ne dabar 
prasidėjo, bet 1948 ir tę
sėsi ligi šių dienų, vis ašt- 
rėjo. Musų' visų geriausi 
norai, kld tie nesusiprati
mai švelnėtų ir pasidarytų 
draugiška santaika tarp 
komunistiškai besitvarkan
čių šalių. O tuos nesusipra
timus lai abiejų šalių liau
dis diskusuoja be užgaudi- 
nėjimų, be įžeidimų.

Ką taikos obalsis davė 
Rusijos liaudžiai?

Laike pirmojo pasaulinio 
karo Rusijos liaudis nuver
tė kruvinąjį carą, o Ke- 
renskis, paėmęs valdžią, ka
rą su Vokietija visvien tę
sė toliau. Kada Komunis
tų partija šaukė liaudį į ko
vą prieš Ke”enskio valdžią, 
ir liaudis Kerenskio režimą 
greitai nuvertė. Įsikūrė ta-, 
rybinė respublika, vadovau
jama Lenino.

Ką Leninas pirmiausi^ 
veikė? Pirmiausia jis šau
kė Vokietiją daryti taiką. 
Nors taika uvo apverktina, 
et ji Rusiją laai sustiprino.

Pats Vokietijos kaizeris 
išsireiškė, kad taika su Ru
sija jam buvo didžiausia 
nelaimė, nes Vokietijos 
liaudis nuvertė ir kaizerio 
valdžią. O tarybinė Rusija 
po taikos obalsiu pasidarė 
tvirta šalis.

Šitai Kinijos vadovai tu
rėtų suprasti ir imti pavyz
dį iš Tarybų Sąjungos.

Joseph Jackim
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INDIJA IR DVI 
KONFERENCIJOS

New Delhi. — Kinija su 
eilės valstybių pritarimu 
stoja už Afrikos ir Azijos 
valstybių konferenciją. Ji 
būtų panaši į Bandungo 
1956 metų konferenciją*

Indija nori neprleisti prie 
jos, ji stoja tik už neutraliŠ- 
ko bloko valstybių konfe
renciją. Indijos vadai man$ 
kad Afrikos Azijos konfe
rencija stotų už taikų sude
rinimą Kašmiro sienų. ,
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Jonas Mačiulis

Ten, kur gyveno ir kūrė didysis poetas 
Kristi j onas I lonelaitis

kyklos, kurioje Donelaitis lės kniūpsčias, giliai alsa- 
i trejetą metų ' vau Vyžlaukio žeme. Klau- 

1740—1743, pėsčias išėjau ii siaus ir mąsčiau. Ji dvelkė 
; Tolminkiemį. Po kojomiį , drėgna šiluma, žolės kvapu 

. i bėgo kelias. Vingiavo jis,' ir tyliai tyliai krebždėjo, 
* j bangavo per kalvas kalve-; tarsi kuždėjo kokią gilią

Kartu su brangiais mo-Į Neradęs buv. Stalupė- gyventi į visą čia praėjusį 
tinos, tėvo vardais atskam- 1 nuošė (dabartiniame Neste-, baudžiavos meto gyveni- 
ba man iš vaikystės poeto rovė) senosios miesto mo- j mą... Pasiritęs ant pieve- 
žodžiai:
Ant saulelė vėl atkopdama budino mokytojavo 

svietą
Ir, žiemos Šaltos triūsus pagriau

dama juokės...

Išmokau šias eilutes, kai 
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sesuo, nusitverusi knygą n jeg. jg sutinkamų pakelėse ; paslaptį. Užsimerkiau. Lei- 
Imguodama į v 5.;^’ Pos“! vaizdu stengiausi susidary- daus į intymu pokalbį su 
muodavo eilei ascio žodžius. i Tolminkiemio peizažą. ■ žeme. Stengiausi suprasti,

Pirmasis kūrinys, išmo
kęs mane pajusti eilėrašty
je tikrą darbo žmogaus gy
venimą, buvo Donelaičio 
poema “Metai”. Pamėgęs 
šio poeto kūrybą, svajojau 
aplankyti ir jo gimtąsias 
vietas. * # *

Žvalgiausi po nuolaidžius 
nepažįstamos vietovės lau
kus, stebėjau sodybas, išri
kiuotas prie kaimo kelio, ir 
nežinojau, kurlink pasukti. 
Čia Kristijono Donelaičio 
gimtinė — Lazdynėliai. Čia 
tie laukai. Bet kaip rasti tą 
vietą, kur beveik prieš pus
trečio šimto metų kabojo 
lietuvių literatūros klasiko 
lopšys. -

Gimė jis dar baudžiavi
niuose Lazdynėliuose, bet 
laikui bėgant ši vietovė vi
siškai pasikeitė. Laukuose 
dirbo mašinos, o iš pietų 
tęsėsi virtinė aukštu pa
plentės medžių. Gal iš tik
rųjų laikas ištrynė čia vi

ešas su Donelaičio gyvenimu 
susijusias žymes. Buvau 
skaitęs, kad Lazdynėlių 
vietoje įsikūrusio G. Belo- 
vo dvaro sode buvo pasta
tytas Donelaičiui paminkli
nis akmuo...

Netrukus dairiaus po bu
vusio dvaro parką. Gra
žiausia vietovės puošmena 
— pora didžiulių kūdrų. Ti
kri ežerai. Ant vienos kūd
ros kranto riogsojo keli 
šimtamečių ąžuolų kelmai. 
Kūdros, atrodė, kastos ne 
vėliau už sodintuosius 
ąžuolus, kurių kelmai, nu
slinkus krantams, atsidūrė 
vandenyje.
Ieškau Donelaičio akmens
Vaikščiojau po parką, ieš

kodamas Donelaičio ak
mens, apie kurį poeto bio
grafas F. Tetzneris rašė: 
“Poeto gimtinio namo jau 
nebėra, tik Lazdynėliuose, 
Donelaičio parke, 1896 m. 

± balandžio 8 d. tarp dviejų 
kriaušių ir ąžuolų jam ta
po pašvęstas paprastas ak
muo”. Niekur jo neradęs, 
sėdau ant ąžuolo kelmo ir 
ėmiau skaičiuoti jo amžių 
dešimtimis, šimtais metų. 
Pasirodė — jo būta Done
laičio bendraamžio. Neto
liese, tarp dekoratyvinių 
krūmų, užėjau įdubimą. “O 
gal pamato akmeniui ir ne
buvo?!” — dingtelėjo min
tis. Akmuo galėjo būti pa
dėtas tiesiog ant žemės. 
Fašistams jį nuvertus, tik 
tokia žymė belikusi.

Baudžiavinių Lazdynėlių 
kaimavietė buvo tikrai šio
je vietoje. Prię šių kūdrų 
bėginėjo Kristijonukas, dar 
tik pumpurėlis busimojo 
mūsų poezijos žiedo. Jo 
gimtinio namo nėra, bet 
šitos švendrėmis pasipuo
šusios kūdros visada padės 
kėliauninkui susirasti Laz
dynėliuose Donelaičio gim
tinę. Pietvakarių link, maž
daug už trejeto šimtų met- 
rų, kalvelėje atradau senas 
kaimo kapines. Tai buvo 
dar vienas įrodymas, jog 
tia senoji Lazdynėlių kai
mavietė, o tose kapinėse 
palaidoti Kristijono tėvai, 
o gal ir seneliai su prose
neliais.

i Buvo tas vasaros metais, 
kai žydėjo liepos ir sirpo 
žemuogės. Baigėsi mano 

' kelionė. Ties kelio vingiu 
'pamačiau priešakyje aukš
tais medžiais apaugusį kal
nelį.

Tolminkiemis
1

Tolminkiemis! Iš tolo at
rodė jis kaip paprastas, 
nuošalus kaimas. Viršūnių 
proskynose giedravo dan
gus. Kažkur dingo visas ke
lionės nuovargis. Skubėjau. 
Seno dvaro pastatai. Šven- 

1 tainės upelio tiltas, įkalnė 
ir štai kairėje — tas pat 
tolumoje matytas kalnelis. 
Pro tankią senų liepų ir 
ąžuolų lapiją pasirodė mū
ras. Vietomis atkritęs tin
kas apnuogino sumūrytus 
paprastus laukų akmenis. 
Dairiaus po tuščias sienas 
ir jau krūmais sužėlusį ba
žnyčios vidų. Karo audra 
neaplenkė Donelaičio poil
sio vietos. Tarp akmenų 
šen ten įmūrytos plytos 
raudonavo tarsi žaizdos.

Tarp šių sienų trisde
šimt penkerius metus aidė
jo jo balsas. Piktokas, kai 
apie dvarą ir ponus kalbė
jo:

Tu savavalninke didpllvi, vis 
pasišiaušęs 

Ir nei žaibas koks žaibuodamas 
gandini būrą...

O malonus, kai su savo 
pilksermėgiais apie kasdie
ninius rūpesčius ir vargus, 
guosdamas juos, šnekėjo:

Juk jau kas tik nor, tas būrišką 
nabagėlį 

Stumdo šen ir ten, nei kokį 
šunį nevertą.

Tarp šių apirusių sienų 
ilsisi didysis baudžiauninkų 
dainius. Čia kažkur yra jo 
kapas? Norėdamas pamaty
ti ir pajusti čia viską iš 
karto, apibėgau visą Tol
minkiemio kalnelį. Rytinia
me šlaite — kapinės. Šven
toriaus tvora sukrauta irgi 
iš paprastų lauko akmenų. 
Joje aptikau vartelius, už 
jų — sudegusių medinių 
pastatų pamatus. Ir iš Do
nelaičio statytos mūrinės 
klebonijos belikę tik rūsiai.

Žvalgiaus po vietą, kur 
Donelaitis gyveno, dirbo 
pianinus, kūrė “Metus” ir 
pasakėčias. Kas dabar be
pasakys, kuriame šio pa
stato gale stovėjo poeto 
stalas, ties kuriuo pa
linkęs, susirūpinimo kupi
nas, rašė jis į bažnytines 
krikšto knygas savo pasta
bas apie tėvų ir jų vaikų 
dorą, apie jų auklėjimą ir 
mokymą — “Ansas Reke- 
taitis labai nerūpestingas 
tėvas, išauginęs savo vai
kus bemokslius...”

Šitose pastabose poetas 
nepamiršo ir savo bėdų: 
“Kai šitai rašiau, buvau še
šiasdešimt penkerių metų 
ir jau kurčias. Bet galvo
jau aš dar puikiai, ką žino 
ir mano buvęs precentorius 
H. Šulcas. Scripsi 1778 ba
landžio 2, ketvirtadienį po 
pietų.”

Galvoju
Supratau, kad norint Tol

minkiemio kalnelyje ir lau
kuose įžiūrėti Donelaičio 
pėdas, reikia suvokti ir įsi-

ką galėtų reikšti tos pa
ku ž do s.

Šlepseno, ciksėjo, šniokš
tė. .. Ir rodėsi, kad pro ša- 
Jį eina būras, šlumsėdamas 
vyžomis; tarsi po medžiu, 
netoli sodyboje, Plaučiūnas 
dalgį plaka; baisiai rėkau
damas ir keikdamas baud
žiauninkus, artinasi Paku- 
lūns, Tolminkiemio dvaro 
pakamorė, lyg šniokščia iš1 
tvinusi pavasarį Šventainė 
ar ošia tamsūs Romintos 
duose dūzgusi kamanė pa
kilo, susuko ratą ir nugau- 
dė dangaus žydrėm Pietuo
se, už kokių trijų kilomet
rų, mėlynavo Romintos mi
škai. Prisiminiau, kad Do
nelaitis, iškilus reikalui 
skirstytis į viensėdžius, pa
stabose apie tinkamiausią 
paimti sklypą savo įpėdi
niui rašė: “Laukas nuo Pa- 
lėdžių prastas, visai pras
tas, ir maža pievos. Cave, 
mi Successor! Dešiniau so- 
dytkelio laukas geresnis, 
nors ne pats geriausias. 
Pasirinkus šia vieta, būtu 
tokios naudos: be didelio 
vargo galima dažnai pasi
žvalgyti, kas dedasi lauke... 
Viskas prieš akis, jei pro 
duris ar langą pažvelgsi”.

Pašokęs vėl atsidūriau 
prie buvusios klebonijos! 
Buvo aišku, kad poetas gy
veno vakariniame pastato 
gale, jei pro langą jis galė
jo matyti lauką Samanynės 
palivarko pusėje. Po jo lan
gais tada augo kleveliai, 
šaltyšius Pričkus, čia ėjęs 
ir vogčia pažvelgęs pro at- 
rą langą, matė jo žilą gal
vą, palinkusią prie forte-
pijono, ir girdėjo jo giesmę: 
“Tyras būk visas mano gy
venime”. Veržlus jo balsas 
apvaldytas, dramatinis. 
Toks, kaip ir poeto būdas, 
kartais linksmas, kartais 
sutramdytas valios. Nu
skambėjęs giesmės posmas, 
jo žodis, jo rankų darbo 
fortepijonas... ir veidas jo 
paslėptas po nežinomybės 
skraiste. Nebylūs rymo 
prie klebonijos senieji kle
vai, matę savo jaunystėje 
Donelaičio veidą.

Jo santykiai su dvaru
Prisiminęs D o n e 1 a ičio 

santykius su dvaru, išsi
traukiau poeto ranka brai
žytą Tolminkiemio laukų 
planą ir keliavau, ieškoda
mas žemės rėžų, dėl kurių 
ėję ginčai nemažai apnuo-
dijo poeto amžiaus pabai- 
gą. '

Radviliškio garvežių depo. Čia visi darbai yra 
pilnai mechanizuoti.

Pagal Kubilėlių kaimo 
laukus ėjo lauko rėžis, ku
rį užvaldė amtmonas Be
ringas.

Atsisėdęs toje pačioje pie
voje, buvusioje po poeto
langais, skaičiau išlikusias 
pastabas, rašytas Donelai
čio apie save ir amtmoną 
Ruigą. “Aš ne ligotas, o se
nas ir nemačiau reikalo, 
^tau liepiant, eiti į laukus. 
Per trisdešimt penkerius 
metus, kai štai 1778 metais 
dabar rašau, tik vieną kar
tą sirgau ir negalėjau nu
eiti į bažnyčią...

Akis aš turėjau visą lai
ką puikiausias. Net šešias- 

! dešimt penktaisiais, savo 
amžiaus metais galėjau be 
akinių skaityti smulkų šrif
tą. Šį smulkų raštą aš irgi 
parašiau 1778-taisiais be 
akinių.

Garbė dievui, tebenešioju 
pagarbos vertus žilus plau
kus ir prieš nieką pasauly
je neturiu gėdytis. Tu tik 
vienas laikai man gėda, kad 
aš šiemet jau nepajėgiu 
ūkininkauti.
Prakeiktas tas melagis!..
Netiesa, kad aš būčiau 

ką gero iš savo artimo ne
teisėtai geidęs. Visa para
pija tegu stoja akistaton ir 
pasako: o tave dargi kape 
tūlas bekeiks! Tegu tik vie
na tavo uošvė vietoje tų 
daugelio tūkstančių praby- 

i la.
j Prakeiktas melagis!.. Pra
keikti žodžiai!..

Koks baisus kada nors 
turėtų būt tavo galas. Ach, 
kad tik gerai tai pasibaig
tų”.

Donelaičio pranašiški žo
džiai: “Koks- baisus kada 
nors turėtų būti tavo ga
las” labai keistai sutapo su 
tragiška amtmono Ruigo 
mirtimi. Vos mėnesį pra
gyvenęs : baudžiauninkų 
draugą ir užtarėją Done
laitį. mirė nuo nesiliaujan
čio iš burnos kraujoplūdžio. 
Ruigas buvo paskutinis, ku
rį palaidojo Tolminkiemio 
bažnyčioje. Suktas amtmo
nas spėjo dar atgulti gre
ta tyros širdies poeto, ir 
po penkių dienų išėjo įsta
tymas draudžiąs laidoti 
bažnyčios rūsiuose.

, Trumpa vidurvasario 
naktis, todėl nutariau'nors 

> kartą pamatyti šias vietas 
naktį. Iki paryčio klaidžio
jau vienas Šventainės kran
tais, Varnių, Palėdžių so- 
dytkeliais, kol pagaliau, 
perbėgus man kelią brie
džių porai, pabūgęs vilkų, 
sugrįžau į kalnelį patekant 
saulės. Danguje mirgėjo 
žvaigždės, pakrūmėje—jon
vabaliai, ir čiauškėjo, suo
kė lakštingalos. Čia jos vis 
taip — nuo Donelaičio lai
kų.

(Šį vaizdingą J. Mačiulio 
reportažą, biskelį sutrum
pinę, paėmėm iš “Lit. ir 
Menas” savaitraščio. — 
Redakcija.)

Karačis. — Iš Indijos į 
Pakistaną atvyko JAV ge
nerolas Tayloris.

Nuotraukoje: Vilnius. Spalines darbo žmonių demonstracijos 
Lenino aikštėje metu jaunimas gražiai pašoka.

Sen ir ten pasidairius
Mes jau apsipratę klau

sytis šiurpulingų nuotykių 
pietinėse vals t i j o s e, kur 
žmogaus gyvybė nuvertinta 
žemiau už bet kokio gyvu
lio. Tačiau mums nauja, 
kai po mūsų nosimis su
žvėrėję rasistai paneigia 
visus žmoniškumo demo
kratinius principus ir šalies 
įstatymus didmiestyje, kur 
užgimė pirmoji šios šalies 
laisvė ir demokratija.

Praėjusią vasarą tik po
ros mylių atstume nuo Fi
ladelfijos naujame mieste
lyje Delmar Village (Fol
craft) viena kultūringa 
negrų šeima nusipirko gy
venamąjį namelį tarp bal
tųjų. Chuliganai sukėlė bai
sias riaušes, negrams besi- 
kraustant i savo narna.. Su
sirinkusi dviejų tūkstančių 
minia apardė namą, kuris 
kainavo $1,600 pataisyti. 
Vietinė policija nesiprieši
no piktadariams; tik vėliau, 
atvykus dideliam būriui 
valstijinės policijos, pavyko 
riaušes numalšinti. Po riau
šių policijos budėtojai sau
gojo namą per pusantro 
mėnesio. O baltieji gerada
riai iš pašalinių miestų su
rinko $1,500 aukų negrų 
šeimai padėti pataisymui 
rasistu apgriauto buto.

Nespėjus namelį atremon
tuoti ir pasitraukti valsti- 
jinei policijai, piktadariai 
vėl atnaujino žalojimą — 
jie naktimis pro langus 
įmesdavo į vidų stiklines 
spalvotų, dažų, kuriais ap
drabstė baldus ir sienas. 
Be to, tik per sieną pas 
kaimyną piktos gaujos bal
tųjų naktimis susirinkdavo 
ir keldavo orgijas ligi ryto, 
neduodami negrams .akių 
užmerkti.

Miestelio plumberių in
spektorius priekabiauja ne
va už peržengimą srutų 
niuobėgos įstatymų. Baltie
ji skudurais užkišdavo ka
nalizaciją. Ir taip traukia
si rasistinis puolimas nuo 
pat atsikraustymo.

Negras, nepakęsdamas 
baltojo teroro, gavo nervų 
sutrikimą. Vieškelių patru
liai rado negrą vaikščiojan
tį viduriu vieškelio trečią 
valandą ryto, patį su savi
mi kalbantį ir verkiantį.

Miestely gyvena didelė 
didžiuma italų katalikų, iš 
kurių yra daug juodesnių 
už negrus. Tyrinėjimui rim
tos rasinės padėties įsikišo 
Pennsylvanijos valstijos ge
neralinis prokuroras Ale- 
sandroni. 

•
Prieš tūlą laiką, kad už

bėgus kelią plėtotis komu
nizmui atsilikusiuose pa
saulio kraštuose, mūsų ša
lies vyriausybė sumanė iš- 
mokslinti “taikos kadrus” 
ir nusiųsti į tas primityviš
kas šalis mokyti tų šalių 
žmones amerikoniško gyve
nimo būdo (American way 
of life). Tačiau radijo ko
mentatoriai praneša, kad 
taikos korpusui baisiai ne
siseka Afrikoje ir Azijoje.

Mokiniai dažnai užduoda 
mokytojams klausimus: 
Kodėl demokratiškoj Ame
rikoj spal v o t o s i o s rasės 
žmonės taip žiauriai perse
kiojami, žudomi, ir jų už
puolikai būna nenubausti? 
Sako, kokia ten amerikinė 
ląisvė ir demokratija, kad 
jie niekaip nebegali tokios 
propagandinės demokrati
jos įsivaizduoti ir ją su
prasti. .. Kai kurie korpu
so mokiniai net duoda pa
tarimus savo mokytojams: 
grįžti atgal į JAV, pirmiau 
išimokyti savo šalies žmo
nes ir tik tuomet atvykti į 
atsilikusias šalis su naudin
gais patarimais.

Pennsylvanijos valstijos 
respublikonas sena torius 
Scott, kalbėdamas per radi
ją WCAU, pareiškė kad ji
sai dėsiąs visas savo pa
stangas atsteigimui žmo
nėms civilinių teisių visoje 
šalyje. Senatorius pabrėžė, 
kad kai kurios pietinės vals
tijos visiškai nesiskaito su 
šalies pravestais įstaty
mais ir žmonių laisvėmis. 
Ypač davė vėjo Texas , re
akcininkams, kurie sutrem
pė šalies konstituciją ir pra
rado visus žmoniškumo 
jausmus, prisipildę savo šir
dis neapykanta, pagieža ir 
kerštu.

•

Po nužudymo prezidento 
J. F. Kenedžio pabėgo ir 
rimtai susirūpino Pennsyl
vanijos gubernatorius 
Scran tonas. Jisai susišaukė 
pas save tūlus universitetų 
profesorius, vidurinių mo
kyklų mokytojus, gydyto
jus ir įvairaus kalibro vi
suomenės veikėjus ir tarėsi, 
kaip pradėti auklėjimą ir 
tobulinimą naujo žmogaus.

Tai tik dabar plačiau pra
regėjo, kad ligi šiol šioje 
šalyje žmogus buvo auklė
jamas klaidingai.

Pregresas

Mėnulio siekimui 
tai yra pinigų

I

Washingtonas. — Kada 
reikalaujama pinigų mo
kyklų, ligoninių ir gyveni
mo namų statybai, tai JAV 
viršininkai sako, kad nėra 
pinigų.

Bet taip vadinamam “A- 
polo” planui, tai yra, pa
siuntimui žmonių ant Mė
nulio, tai pinigų yra.

1964 metais “Apolo” pla
nui bus reikalaujama $5,- 
700,000,000, gi per du metus 
net 11 bilijonų dolerių. Už 
tą sumą būtų galima labai 
daug pastatyti ligoninių, 
mokyklų ir kitokių naudin
gų namų.

Ak! daržų grožybės, jūs su savo žolelėms, 
Jūs, kvietkelės jaunos, jūs gi pavasario šlovė, 
Ak, kur dingo jūs puikums su savo kvapeliais...

(Iš Kristijono Donelaičio “Metų”. 1964 m. sausio 1 d. sukanka 250 
metų, kai poetas K. Donelaitis gimė. 6ią (garbingą sukaktį minčs ne tik 
visa Lietuva, o ir visas kultūriškas pasaulis.)
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Kiek yra Kaune 
gatvių?

—Malonėkite pasak yti, 
kur čia Chemijos prospek
tas?. .

—Mielai, bet, žinote, tokio 
dar nesu girdėjęs...

Kaune tiek daug naujų 
gatvių, tad visiškai nenuo
stabu, kad daugelis dar ne
žino naujųjų Petrašiūnų 
pramonės rajono — Chemi
jos, Naftos, Pramonės pro
spektų ir gatvių.

Auga Kaunas. Anksčiau 
tikrai rami buvo mažytė 
Ramybės gatvė. O dabar?.. 
Čia statomas didžiausias 
mieste gyvenamasis mikro-
rajonas. Senoji gatvelė jau
nėja ir jau niekada nebe
atitiks savo tikrojo pavadi
nimo. Šį mikrorajoną su 
Raudonosios Armijos’ pro
spektu jungs naujoji Tai
kos gatvė. Dabartinė Tai
kos gatvė bus tik pravažia
vimas į naujai projektuoja
mą Taikos gatvės gyvena
mąjį rajoną. Tai rajonas, 
kuris užstatomas naujos 
konstrukcijos penkiaaukš
čiais namais.

Iš viso Kaune šiuo metu 
yra daugiau kaip 900 gat
vių, c-

Dirbtinė širdis
Tokio universiteto ligoni

nės chirurgai prie šuns 
kraujo apytakos sistemos 
sėkmingai prijungė dirbti
nę širdį ir šitokiu būdu gy
vūno gyvybę išlaikė 7 va
landas.

Dirbtinei širdžiai energi
ją teikia miniatiūrinis elek- 
tromotoras, panašus i tuos, 
kurie plačiai panaudojami 
kosminių laivų įrengimuo
se. Dirbtinė širdis padaryta 
iš polietileno ir chronv 
Skaistvario, sveria 320 gra
mų. Elektromotorą, kurio * 
galingumas 2.vatai, varo 
12 voltų įtampos šaltinis.

Svarbiausia dirbtinės šir
dies detalė yra polietileni
niai maišeliai, atliekantieji 
širdies ertmių funkciją. Tai 
jie užtikrina kraujo cirku
liaciją gyvūno organizme.

Operacija, pašalinant gy
vūno širdį ir prijungiant 
dirbtinę, truko 40 minučių.

Dirbtinės širdies pritai
kymo tyrimus Japonijoje 
pradėjo daktaras S. Kimo- 
tas prieš 4 metus. Daktaras 
Kimotas mano, kad jo at
liktas bandymas yra didelis 
žingsnis į priekį dirbtinės 
širdies konstravimo srityje. 
Šitokią širdį ateityje jie ti
kisi persodinti žmogui.

Laivas nevykusiai 
pastatytas

Amerikinis atominis 
transportinis laivas “Sava
na”, 22 tūkst. tonų talpos, 
kainavo net 53 milijonus 
dolerių. Tačiau jau pirmo
sios kelionės metu sugedo 
atominis reaktorius, ir lai
vą turėjo varyti dizelinis 
agregatas. Kartu su reak
toriumi nustojo veikusi ir 
ventiliacija, todėl tempera
tūra mašinų skyriuje paki
lo. Atominio reaktoriaus 
varomo laivo greitis turėjo 
siekti 27 km. per vai., o tuo 
tarpu dizelinis agregatas 
tegalėjo suteikti jam vos 10 
km. per valandą greitį.



Juozas Baltušis

Broliškos Kirgizijos žemėje
(Pabaiga) ■

— Lyja tiktai kakluose. Ir sniegti kal
nuose. Tikros pūgos j;enai eina, vos 
mašina pavažiuoji per oro bangas. » O 
čia — nieko! Vėjas toksai čia vaikšto: 
papūtė, ir nėr debesų. ’

— Tai kaip gi be lietaus?- —- vis ne
suprantam mes. r.i/

Suprasti ne taip jau lengvi. JUk at- 
kakom iš Lietuvos, kurioje, kaip žinoma, 
gamta duoda lietaus ir dar šliukšterėja. 
Todėl taip daug kas čia neįprasta mūsų 
akiai. Keista matyti ir visus tuos ari- 
kųs, šnarančius soduose ir laukuose, 
girdančius javą ir vaisinį medį. Visai 
netolimoje praeity šitų arikų nedaug 
tebuvo. Anksčiau jie girdė tik bajų, buo
žių ir manapų žemes. Biedniokas kirgi
zas plūkėsi perdžiūvusiame sklype, nie
kad nebūdamas tikras, jog sulauks der
liaus. Vanduo atėjo dabar. Tarybų val
džios metais gimė ištisa drėginimo sis
tema. Buvo užtvenktos sraunios kalnų 
upės, duodančios milijonus kilovatų 
elektros energijos, sudarančios didžiu
les “drėgmės taupyklas,” kaip čia vadi
nami vandens telkiniai. Ir žemė geria. 
Ii’ išmeta į penkių metrų aukštį kukurū
zų burbuoles, prisotina stambiųjų raguo
čių bandas, išugdo avis plonavilnes, be 
uodegų visai ir su uodegomis, sverian
čiomis aštuonis kilogramus gryno tan
ko, medvilnės baltuoju auksu nuklodina 
laukus, prisirpina sunkias vynuogių ke
kes ir prinokina nesibaigiančias tabako 
plantacijas—visos mūsų Šalies rūkorių 
džiaugsmą. Žemė dosni. Keleriopai ji 
atsilygina už šaltąjį ir gaivųjį snieguotą 
kalnų vandenėlį.

Kas tai padarė?
Ir nejučiomis susimąstai: visa tai ne

atėjo savaime, nenukrito kirgizui kol- 
ūkiečiui iš dangaus, lyg palaiminta ma
na. Sunkias, daug kraujų ir aukų pa
reikalavusias kovas kovojo kirgizai už 
laisvę, laimę, už naują tarybinį gyveni
mą. Piktu viesulu pakilo čia prieš nau
jąją epochą nuvainikuoti bajai, mana- 
pąi, buožės ir kruvinieji basmačiai. Už
griuvo sunki užsienio inperialistų inter
vencija. Kirgizijos kalnai ir slėniai 
griaudė nuo kautynių^aido. Liaudies 
kovoms vadovavo įžymusis karvedys M. 
V. Frunze, J. N. Logvinenko, ištikimas 
kirgizų tautos sūnus A. Osmonbekovas, 
tūkstančiai ir tūkstančiai šaunių kovo
tojų, savanoriais išėjusių į mūšio lau
kus. Būtent šitoje kovų ugnyje baigė 
grūdintis ir tvirtėti kirgizų ir rusų tau
tų draugystė, draugystė su kitomis bro
liškomis tautomis, juoba sunkiausiomis 
ir kritiškiousiomis valandomis šalia kir
gizo visuomet stovėjo narsus ir ištver
mingas rusų karys, stovėjo uzbekas ir 
kazachas, totorius ir baškiras. Reika
las buvo bendras ir kova bendra.

Ir džiaugsmas dabar bendras. Visų 
broliškų tautų atstovai Kirgizijoje — 
ląukiami svečiai, visi jie sutinkami su 
duona ir druska, su atvira širdimi, karš
tu noru pasimokyti iš kiekvieno taikios 
statybos patyrimo ir pasidalyti savuo
ju patyrimu. Kirgizų jaunimas mokosi 
ne vien Frunzėje, Prževalske ar Ošoje. 
Juos sutiksi Maskvos ir Leningrado 
aukštosiose mokyklose, broliškų respub
likų sostinėse. Ir broliškų respublikų 
jaunimas semiasi mokslo Frunzėje bei 
Prževalske. Visi mes turime ko pasi
mokyti vieni iš kitų. Įžymusis kompo
zitorius D. Šostakovičius — nuolatinis 
kirgizų svėičas. Atvyksta čia ir įžy
miausi rusų ir kitų broliškų tarybinių, 
tautų rašytojai, menininkai, mokslo, 
kultūros žmonės. Ir kirgizų kūrybiniai 
bei moksliniai darbuotojai — nuolatiniai 
svečiai pas savo draugus rusus, uzbekus, 
kazachus, baltarusius.

Taip dabar gyvena ši tauta, broliškoji 
kirgizų tauta.

Erdvu ir platus jos žemėje, o tūkstan
čiais kilometrų matuojama šitos respub
likos teritorija, pasiekianti tolimąją Ki
niją. Ii’ kiekvienas jos gyventojas sku
ba parodyti savąją šalį, kiekvienas kvie
čia į savo namus, retu vaišingumu so
dina prie stalo, ragina paragauti žemčs 
dovanų. Kirgizų vaišingumas — pri
trenkiantis. Svečiui kirgizas nieko ne
gaili. Vos užsukai, tuoj skuba jis piauti 
geriausią savo bandos aviną, paruošti 
šalyką, atrenka tau skaniausius jauno 
kumeliuko kąsnelius, girdo kumisu, ki
taip tariant, kumelių pienu, paraugintu 
ir turinčiu ne taip jau mažai stiprumo 
— gėrimu, kiek neįprastu lietuviškam 
gomuriui, tačiau labai greitai užkariau
jančiu simpatijas. O po geros kumiso

pijalos, atnešusios galvai lengvą svaigu
lį, tuoj paklausia:

—Isik-Kulį ar matėte?
Isik-Kulio ežeras — visų kirgizų pa

sididžiavimas. Neaplankyti jį reikštų 
kuone įžeidimą. Juo mieliau mes tai pa
darome, kadangi’ ir pačius mus traukia 
šis legendarinis ežeras, žemės drebėjimų 
kalnuose, 1,600 metrų aukščiau jūros 
lygio. Kelias nelabai artimas. Reikia 
perkirsti kalnus, pervažiuoti plačius slė
nius, kol sutviks žydrieji ežero vande
nys. Bet kas gi bijosis tolimo kelio čia, 
Kirgizijoje, kur viskas taip traukia į sa
ve?

Ko moko kalnai?
Štai ir kalnai. Kalnai iš arti. Kas 

nebuvo juose Kirgizijoje, Kaukaze ar 
Kazachstane — labai patartumėm pabu
voti. Dėl sveikatos. Ne vien fizinės, o 
taip pat visokios kitokios. Kalnai pa
deda daug ką suprasti. Pažvelgi į juos, 
stūksančius amžinu sniegu padengtomis 
viršūnėmis, ir iš karto pamatai: sulūžu
sio skatiko-meverti tavo rūpesčiai rū
pestėliai, j$^yvenimai visokie, neduodan
tieji užmigti kiaurą naktelę, ir tu pats 
—ne toks jau didelis žemės šašas; ga
lėtum truputėlį ir kukliau laikytis gyve
nime, būti santūresnis savo sprendimuo
se, kantresnis ir tolerantiškesnis, o kas 
svarbiausia — dažniau pakelti akis 
aukštyn, į gilias žydrynių tolumas, į 
auktesnį tikslą svarbesnius uždavinius, 
dažniau pagalvoti, kas gyvenime svar
biausia, o kas menka, šluotina ir atmes
tina šalin...

Štai ko moko kalnai!
Ir už šį mokslą, už pagimdytas šitas 

mintis tavo galvoje, tu pamilsti juos iš 
karto, tiesiog susidraugauji su jais ir 
dovanoji jiems viską: grožį, didybę, vais
kų orą, net tą mažą optinį pokštą, kurį 
jie išreiškia tau: keliesi į juos' aukš
tyn, o tau vis atrodo, kad leidiesi pa
kalnėn. net gana stačion, ir tu akis iš
pūtęs stebiesi, kodėl kalnų vandenys bė
ga tau priešais, į kalną!

Štai ir kalnų kaimelis. Kepurėtas kir
gizas joja asiliuku. Kirgizas didelis, 
asiliukas—mažas. Kirgizo kojos beveik 
siekia žemę, o jis joja ir dar keletą ry
šulių pririšęs neša. Kaip asiliukas pa
tempia jį? Ir dar taip grakščiai, ta
rytum risen tų vienas? O dar sunkiau 
šitai suvokti, kai pamatai važiuojant 
asiliuku. Vežimas didelis, aukštas, sun
kiai prikrautas, ant viršaus susėdę dar 
keturi ar penki vyrai, o kažkur vežimo 
priekyje, kažkur pačioj apačioj kicena 
asiliukas, penketą ar šešetą kartų ma
žesnis už tempiamą krovinį. Štai ir pa
tikėk po to mūsų mokslininkų tvirtini
mui, kad stipriausias sutvėrimas pasau-

Specialiame konstravimo biure prie Vil
niaus skaičiavimo mašinų gamyklos valsty
binius egzaminus “išlaikė” elektroninė šif
ravimo mašina RM-80. Jos uždavinys — 
skaičiavimo mašinų “kalbą” vesti į skaičius 
ir ženklus.

Informacija, kurią apdoroja skaičiavimo 
mašinos, yra užšifruota specialiu kodu. Jisx 
paprastai įrašomas perforacinėse kortelėse. 
RM-80 “perskaito” šias korteles ir atspaus
dina jų turinį raidėmis bei skaičiais.

Per minutę RM-80 iššifruoja 100 korte
lių. Kiekviena tokia mašina, naudojama ga
myboje, duos per metus apie 1 milijoną ru
blių ekonominį efetą.

Nuotraukoje: prie šifravimo mašinos — 
jos vyriausiasis konstruktorius Tadas Jaku
tis ir inžinierius Viktorąs Valąjevičiąą,' 

lyjerT-skrudėlė. Kąžin ar taip jau skruz
dėlė? Reikėtų dar patikrinti šį tvirti
nimą !

Kelias vis bėga tolyn. Ir topolių gre
tos bėga tolyn. Visu pakeliu—šimtą ki
lometrų, du šimtus, tris širptus... Aukš
ti ir išlakūs, vi'št primerįąntieji gotiką, 
vis kalbantieji apie kirgizo darbštumą, 
jo norą papuošti kelius, papuošti savo 
gimtąją tėvų žemę. Kirgizas šitą žemę 
myli ir gerbia sayo tėyųs, gerbia pro
tėvius. Šen ir ten pakeliui išnyra jų pas
kutinio poilsio vieta. Gąna ’ savotiška, 
akiai neįpraista. Ant kapų nėra plytos 
ar paminklėlio, o vis maži pastatėliai ir 
raudonom žvaigždėm viršuje, miniatū- 
rinės mečetės su pusmėnuliu ant tokio 
pat miniatūrinio bokštelio, su įrašais 
frontmėj sienoj. Ir švarą, tvarka, rū
pestingumas visur yerią akį.

—Gyvu^ reikia gerbti, o ne mirusius, 
—meta kažkoks, matyt, labai kovingas 
pilietis, vykstąs drauge su mumis.

— Gyvus reikia mylėti, mirusius — 
gerbti, — tyliai atsako jam sepas kir- 
gįzas, sėdįs ant sukryžiuotų po savim 
kojų.

“šiltas ežeras”
Dar desėtkas kilometrų, dar... Ir 

štai Isik-Kulis arba Šiltąs ežeras, kaip jį 
vadina kirgizai.

Kodėl šiltas, neląbai atspėsi. Vanduo 
ežere toks, kad įkišęs rauką neišlaikysi 
nė penkių minučių. Maudytįs čia gali
ma tiktai birželio pabaigoj ir liepos mė
nesį. Visą kitą laiką ežere mėgaujasi 
forelės, atvežtos iš garsiojo Sęvano eže
ro ir išaugusios čia iki dvidešimties ir 
daugiau kilogramų kiekviena. Išaugti

Broliai B. ir F. Kolyškos-“ sukilėlių vadai
1863 metų sukilimas iš

kėlė visą eilę vadų, pasiau
kojusių liaudies išvadavimo 
kovai prieš carizmą. Jų tar
pe buvo broliai Boleslovas 
ir Feliksas Kolyškos.

Kolyškos yra kilę iš Ly
dos apskrities. Boleslovas, 
baigęs Vilniaus gimnaziją, 
lankė Maskvos universitetą. 
Jau studijų metu jis laikėsi 
demokratinių pažiūrų, ak
tyviai dalyvavo studentų 
demonstracijose. Atostogų 
metu, atvykęs į tėviškę, da
lyvavo judėjime prieš ca
rizmą. Už tai jį išsiuntė iš 
Vilniaus. Nenorėdamas bū
ti suimtas, Bolesloyas pasi
traukė į užsienį, buvo, Pran
cūzijoje, Italijoje, lankė len
kų emigrant^ įsteigtą Ge
nujoje karinę mokyklą, ku
ri revoliucinę jaunuomenę 
ruošė būsimai kovai. Gy
vendamas užsienyje, B. Ko
lyška, jo paties parodymu 
tardant, užsiimdavo tapy
ba.

Kvietimas į kovą
Prasidėjus sukilimui, B. 

Kolyška atvyko į Lietuvą 
ir įsijungė į sukilimą Kau
no apskrityje. Jis parašė 
ątsišaukirųą į gyventojus, 
kurį išsi u n t i n ė j o klebo
nams, reikalaudamas pa

skelbti jį iš sakyklos visuo
menei kartu su sukilėlių 
valdžios manifestu. Tuo 
atsišaukimu jis kvietė į su
kilimą prieš carizmą ir ra
gino “nepadėti ginklų tol, 
kol nors viena priešo koja 
stovės ant mūsų žemės?*’ 
Kas gali su ginklu stoti į 
kovą, vykdaųii turi pasiim
ti šąųtuvą, ar dalgį, spragi
lą ar net ąakęs, apsįrųpip- 
ti maistu 5( cĮįęnųmš, apran
gą įr b,ąltinįąh. Kas negar 
lį vykti į kovą, turį slėpti 
maistą ir gyvulius ųųškft” 
se, kad netektu prįęšųį. 

r Artėjant kąnuojųępęį, 
gyventojai lųvį slėptu mįš- 
kųose, pę^pęįi 
apie kąmrn^s judėjime- 
Visi, kaUinąiPi Wpp vąįįą 
ar šnipįp^jįmvh turi 
pristatomi į stovyklą įn tęį- 
siamį ta. AW- 
šaukim^ B- Kūlyšfe pabrė
žia, kad limies 
gali boti ųoptrąlįų: ne

SU lįąųdM? IB B.
Kolyška reikalauja, iš kle
bonų paskubti Liaudie Vy
riausybės vardu, kud ' • Vfe- 

stąųą prįątayų RŠtoęse, 
nulaikydavo kelyje ve?ąmą 
pąe.tą, griovė ^omunikacį-

joms yra kur. Ežerėlis, taip sakant, erd
vas. Jo ilgis—daugiau kaip du šimtai 
kilometrų, plotis—penkiasdešimt, gylis 
—730 metrų. O jau vandens skaidrumė- 
lis. Išplaukėm kateriu, žiūrėjom, žiū
rėjom. .. Ir dešimts metrų gylio, ir dvi
dešimts, ir visa trisdešimts, o dugnas— 
kaip ant delno! Iš abiejų ežero pusių 
stūkso kalnai — irgi dideli, irgi snieguo
ti, nunėrę baltas viršūnes aukščiau de
besų, lyg veidrody atsispindintieji Isik- 
Kulio vandenyse. Vanduo mėlynas, smul
kios bangelės ribuliuoja, pilna baltuo
jančių būrių, meškeriotojų valčių... Ir 
susimąstai nejučiomis: pasaka čia ar 
Kirgizija?

Žvelgi nuo katerio į krantus: užso
dinta želdiniais, parkais, margaspalvė
mis gėlėmis užtvinusiais skverais; de
šimtimis hektarų tamsuoja sodai, sto-, 
stovi baltos sanatorijos, vilos, poilsio 
namai, gydyklos, ligoninės, pionierių la
geriai, Mokslų akademijos rūmai...

Och, Kirgizija, Kirgizija, sese mielo- 
jį! • ■ ■

...Kai pakyla mūsų lėktuvas, kai suka 
jis paskutinį atsisveikinimo ratą virš sos
tinės Frunzės, ne vienam mūsų nurie
da skruostu ašarėlė—išskaidrėjusi Kir
gizijos platybėse, jos Isik-Kulio pakran
tėse. Ir ne vienas tariame savo širdyje:

—Na, pasilik, būk sveika, Kirgizija, 
auk ir stiprėk toliau broliškoj sandrau
goj su didžiąja rusų tauta, su kuria su
jungei savo likimą prieš šimtą metų, 
visų tarybinių tautų sandraugoj. Mes 
grįžtame praturtėję dvasia, bet ir pali
kę tau mūsų širdies dalį. Būk sveika, 
Kirgizija!

F. Kolyška 
c >

Boleslovo Kolyškos brolis 
Feliksas mokėsi Vilniau^ 
gimnazi j o j e iki penktos 
klasės, 1854 metais įstojo į 
karo tarnybą. Grįžęs į tė
viškę, gyveno pas motiną 
Lydoje ir buvo įsijungęs į 
manifestacinį sąjūdį. 1862 
metų rugpiūčio mėnesį jis 
buvo sulaikytas Vilniuje, 
kaip apsirengęs draustais 
rūbais (pilka sermėga, per
sijuosęs diržu su metaline 
sagtimi, ant kurios buvo 
lietuvių ir lenkų tautų 
herbai). Kratos metu pas 
jį buvo rastas atsišaukimas 
į Vilniaus miesto gyvento
jus, kviečiąs pagerbti carjt 
nės valdžios nužudytus 
V a r š u v o je kovotojus dėl 
laisvės Jarošinskį, Rilį ir 
Ržencą. Po tardymo F. Ko
lyška buvo išsiųstas į gy
venamąją vieta griežtai po
licijos priežiūrai.

Prasidėjus 1863 metų su
kilimui, F. Kolyška veikė 
Trakų apskrityje, organi
zuodamas sukilėlių būrį 
miškuose tarp Jiezno ir 
Butrimonių. Trakų pavieto 
karinis viršininkas K. Dale- 
nas balandžio mėnesį suvie
nijo ten besukuriančius Liu- 
bičiaus, Sendeko, Čiudovs- 
kio, Vilčinskio ir F. Kolyš-
kos būrius. Į apylinkes bu
vo si u n t i n ė j a m i žmonės 
skaityti sukilėlių manifestą, 
verbuoti žmones į sukilimą.

Gegužės 19 d. sukilėlių 
rinktinė kovėsi su generolo 
Vedemejerio daliniu prie 
Palimšių dvaro, netoli Stra- 
vininkų, ir buvo sumušta^ 
Atvykę į Žiežmarių mišką 
ir susijungę su Vislouctto 
būriu, sukilėliai pasipildė 

ki Z. Sierakausko” vadovy- ginklais bei kitais reikmeni- 
bčšje. ■ i mis u’ nuvyko prie Valki-

. ninku. Gegužės 30 d. Čer- 
jniako vadovaujama rinkti- 
< nė-užėmė kareivines Valki-

B. Kolyškos būriui pavy-kas, kas duodama jos ma
nifestu, turi būti šventai ko sėkmingai pereiti Duby- 
vykdoma, ypač tai liečia 
žemę valstiečiams, o taip 
pat bežemiams.

Už valstiečius
Norėdamas patraukti 

valstiečius, B. Kolyška nu
rodo dvarininkams, kąd jie 
laikytųsi Liaudies vyriau
sybės nutarimų ir nereika
lautų iš valstiečių prievo
lių. Kai Raseinių apskri
ties valstiečiai skundėsi 
dvarininku M. Daugirda, B. 
Kolyška pasiuntė jam griež
tą reikalavimą neengti vals
tiečių. Įsakyme B. Kolyška 
rašo: “Praeinant pro jūsų 
kaimą Dobušiškius, man 
skundėsi, kad jūs, nežiūrint 
į Liaudies manifestą, reika
laujate mokesčių ir varote į 
baudžiavą. Ajš buvau pri
verstas sušaukti valstiečius 
ir paaiškinti jiems, kad jie 
ląisvi ir kad žemė priklau
so jiems, todėl jie neprivalo 
vykdyti prievolių... No
rint išvengti nelaimių, ga
linčių ištikti jus ir tėvynę, 
įpareigoju su griežta atsa
komybė sušaukti valsčių, 
paskelbti Liaudies valdžios 
valią ir nutraukti visokius 
reikąlavimus, priešingu at- 
yęju aš būsiu priverstas 
ginti liaudięs teises.”

Prie B. Kolyškos telkia-

są ir, atvykus į Kremen- 
ciškių stovyklą su 213 ko
votojų, prisijungti prie Lie
tuvos sukilėlių vado ir Kau
no vaivados Z. Sierakaus
ko organizuojamos rinkti
nės. Toliau B. Kolyška vei-

bėję.
Priešo rankose

Keletą valandų trukusio n J ng.užėmė kareivines Valki- 
se kautynėse sukilėlius iš- ninkuose, apsupo miestelį, 
į--------- -- 1 „’iš valsčiaus valdybos paė-tiko nesėkmė. Sunkiai su- valsčiaus valdybos paė- 
žęistas vyriausias vadas Z. m§ pinigus, sunaikino raš- 
Sierakauskas pateko į kazo-' įus# iš Valkininkų černia- 
kų rankas. B. Kolyška po - Ras išsiuntė F. Kolyšką prie 
poros dienų irgi pateko į Merkinės sutelkti išblašky- 
nelaisvę ir buvo atgabentas tus sukilėlius ir paieškoti 

ginklų. F. Kolyškos surink
tas būrys turėjo kautynes 
su carine kariuomene prie 
Žilimų kaimo netoli Daugų.

Susijungęs su kitais bū
riais, jis išvyko į Augusta
vo miškus. Carinė valdžia, 
girdėdama, kad Augustavo 
miškuose telkiasi didelės 
sukilėlių jėgos, pasiuntė 
prieš jas keturias kariuo
menės kolonas. Norėdami 
pasitraukti iš apsupimo, su
kilėliai kėlėsi per Juodosios 
Ančios upę bei Augustavo 
kanalą ir sustojo miške prie 
Gruškų, kur atrėmė 'didelį 
kariuomenės puolimą. Po 
to buvo dar visa eilė kau
tynių. Sukilėlių būriai su
sijungdavo ir vėl išsiskirs
tydavo, keldami nerimą ca
ro valdžiai. Tik 1863 metų 
rugsėjo mėnesį, matyda
mas, kad sukilimas nepa
vyko, F. Kolyška pasitrau
kė į užsienį.

O. Maksimaitienė

į Vilnių.
Karo lauko teisme B. Ko

lyška laikėsi tvirtai ir nie
ko neišdavė. Teisme jis 
sakė, kad savo veiklą sky
rė tėvynės gerovei ir įstoji
mą į sukilėlių eiles aiškino 
meile savo tėvynei. “Vi
suose savo veiksmuose, — 
aiškino jis teisme, — aš tu
rėjau tikslą kovoti už sa
vo tėvynės gerovę ir ėjau 
tokiu keliu, kuris visiems 
ir man rodėsi prieinamu tą 
tikslą pasiekti.” Be to, jis 
pabrėžė, kad gerbia ir kitas 
tautas. Karo lauko teismo 
nuosprendžiu jam buvo pa
skirta bausmė sušaudant, 
tačiau g e n e r a Igubernato-, _ . . L eičiau genex-aiguueuiaw

bu™ PnsiJul]Se ^aiP ,rįus Muravjovas, tvirtinda- 
I pat is Kauno atvykęs vals- .
tieęių bei moksleivių būrys, ()-?j rezoliuciją; 
Vadovaujamas Krokuvos' 
universiteto studento Bro
nislovo. žarskio. B. Kolyš- 
ką suskirstė būrį į batalio
nus, plutonus ir mažesnius 
pądąiin|ų$, paskyręs jiems 
vadus—karininkus bei stu
dentus. Jo būrio kovotojai 
b.ųvo npuiokomį karinių da
lykų. Ająįstų b&’ys apsi
rūpindavo iš dvarų bei kai- 
xpų. B. Ęolyško.s pąpras- 

mokėjiffiąs bępdrau- 
£| sų savo kovotojais,, 

bei ryžtingu- 
niąs veiksmuose darė jį tik
rų vądų-
ft fe knvpftiii §Wius. 

didejq. B- Kplyėkos būrys 
ftW>tpaci-

mas teismo nuosprendį, už- 
: “Sutinku, 

bet vietoje sušaudymo — 
pakarti vienoje iš Vilniaus 
miesto aikščių.” Nuospren
dis buvo įvykdytas Lukiš
kių aikštėje (dabar Lenino 
aikštė) birželio 9 d.

Kanados lietuviai Antakalnio rajone Vilniuje
* i'■ > ' •

gruodžio (Dec.) 31, į9£3
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ALDLD REIKALAI
* Nominacijų ir rinkimų 
tvarkymo komisija prane
šė, kad 1964-1965 metams į 
ALDLD Centro Komitetą 
yra išrinkti sekami:

J. Grybas, K. Petrikienė, 
A. Bimba, J. Mizarienė, P. 
Beeis, P. Venta, P. Buk- 
nys.

Į Alternatus: P. Šoloms- 
kas, W. Brazauskas, K. 
Briedis, M. Stakovas.

Jau buvo spaudoje pra
nešta, kad 1964 m. bus šau
kiamas ALDLD suvažiavi- 

^mas. Suvažiavimas įvyks 
pradžioje liepos mėnesio, 
Brooklyn, N. Y. Data bus 
paskelbta vėliau. Prie su
važiavimo reikia pradėti 
ruoštis iš anksto. Kuopų ir 
apskričių susirink i m u o s e 
reikalinga plačiai aptarti 
Draugijos reikalus. Nepa
likime viską išspręsti Cent
ro Komitetui. Kada dides
nis narių skaičius dalyvau
ja ręikalų svarstyme, visa
da išeina Draugijos gero
vei. Svarstymui reikalų yra 
daug: mes leidžiame žurna
lą, spausdiname knygas, 
kuopos surengia daug vi
suomeninio pobūdžio pra
mogų, įrašome naujus na
rius. Iš savo patyrimų daug 
mūsų darbuotojų turi ką 
pasakyti. Žurnalo ir leidžia
mų knygų turiniu reikėtų 
viešai padiskusuoti.

Su pradžia 1964 metų 
ALDLD atžymės 30 metų 

^jubiliejinę žurnalo “Švie- 
sos” sukaktį. Pirmas jubi
liejinis numeris išeis padi
dintas. Žurnalo redakto
riui A. Bimbai tenka daug 
sunkaus darbo ir rūpesčio, 
idant jubiliejinis leidinys 
išeitų visame jo išdidume. 
Būtų gerai, kad kuopos iš 
anksto užsisakytų jubilieji
nio leidinio išplatinimui.

Išleidimas padidinto ju
biliejinio numerio daug kai
nuos. Prie esamų narinių 
duoklių, knygų ir žurnalo 
išleidimas be aukų būtų ne
įmanomas. Teko patėmyti 
spaudoje, kad viena Flori
dos kuopa tam tikslui pa
skyrė $200, o draugė Mary 
Kvietkas iš So. Bostono ra
šo: “Mačiau spaudoje, kad 
žurnalas ‘Šviesa’ išeis padi
dintas. Aš tam reikalui ski
riu $10.” Be abejo, panašių 
atsiliepimų bus daugiau.

» Reikalas yra labai svar
bus.

4 1963 metais į ALDLD 
įrašyta gražus skaičius nau - 
jų narių. Pavyzdžiui, kuo
pas sekretorius J. Paukš- 
taitis iš Miami, Fla., nese
niai prisiuntė duokles į Cen
trą už 5 naujus narius, o 
paskutiniame jų kuopos su
sirinkime vėl įrašė 6 naujus 
narius. Naujų narių įrašo 
ir kitos kuopos. Besiruo
šiant minėti 30 metų nuo 
leidimo žurnalo “Šviesos,” o 
už dvejų metų atžymėsi- 
me ■ 50 metų sukaktį nuo 
ALDLD įsikūrimo, visiems 
reikėtų planuoti, kad įrašy
ti daugiau naujų narių.

Dauguma mūsų narių sa
vo duokles užsimoka metų 
pradžioje. Tai palengvina 
Centrui planuoti tolimesnį 
darbą. Dalis narių pasimo
ką, net už kelerius metus iš 
anksto. Vienas iš tokių rū
pestingųjų yra drg. A. Gri- 
galis, Jennings, La.; jis pa
simokė jo už trejus metus ir 
dar pridėjo $4 Draugijos 

^reikalams. Panašių atsilie
pimų randasi nemažai. Dė
kui visiems už rūpinimąsi 
&vo Draugija.

Abelnai suglaudus, 1963 
metais mūsų Draugijos vei
kimas buvo gražus, kųltū-

ringas. Pasistenkime, kad 
ir tolidu ALDLD sėkmingai 
neštų 
myn.

šviesos žibintą pir-

K. Petrikienė
LLD pirmininkė

Redakcijos Atsakymai
S. Penkauskui, Lawrence, 

Mass. — Tokios knygos an
glų kalba apie 1912 metų 
streiką mes nežinome.

M. D. Dauttitii, Brighton, 
Mass. — Minimų knygų iš 
Lietuvos pardavimui mes 
neturime, todėl ir kainos 
doleriais jų nežinome.

ne

DETROIT, MICH.
Matant “Laisvės” fondą 
taip sparčiai žygiuojant, ne pasane v iticčis AiiuruiiSi

pasiėmęs sau autoritetą, I jjs įrode, kad jis tikrai dir-
nusprendžiau paprašyti pas 
pažįstamus “Laisvei” dole- 
riukų.

Detroite yra “Vilnies” 
patriotų labai daug; prenu
meratas renka ir iš prenu
meratorių iškolektuoja; au
kų gauna nemažai. Bet 
“Laisvei”...

Paprašius aukos gavau 
iš keleto draugų paklausi
mų — “kodėl ne ‘Vilniai’?”

Daug dosnių draugų ir 
pažįstamų jau guli kapinė
se.

Nors mano darbo nedide
lis turtas, tačiau džiugu pa
sakyti, kad du Lietuvoje pi
liečiai gaus dvi “Laisves.” 
Vincas Kirvėla prenume
ruoja “Laisvę” žymiam dar
buotojui ir James Umaras 
—savo giminei Lietuvoj.

Aukos “Laisvės” fondui
J.ir A. DaUkai ... $10.00 
Vincas Kirveli ... 
James Umaras ... 
Pranas ir Birūta . 
Antanas Beniušis 
Anutė Valavičiene 
M.............................

8.00
5.00
5.00 :
5.00 į
5.00!

Jurgis Janulis

Alex ir O. Dočkus 
Jurgis Nausėda .... 
Vincas Ruzas.........
P. ir D. Mikalajūnai 
R, Stepankevičienė 
Juozas Valiukas ... 
Z. Ramanauskas ... 
Jonas Bagdonas ....
M. Masis....... .........
J. ir M. Aranukai ..
N. Astrauskienė ...
A. Zigmantienė .... 
Kastantas S..............
Alek Brazevich ... 
Jonas Mitrimas .... 
Petras Vaitekūnas 
Mikas Juška...........
A .ir O. Zline.........
P. Janulis ....... .

5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Viso aukų $78.00
Dvi pdenumeratos

Lietuvon 24.00

Viso paramos $102.00
— ‘ _ dėkuiVarde “Laisvės” 

už jos pastiprinimą visiems 
aukotojams.

Viena graži moteris da
vė $5.00; pasižymėjau į at
skirą popierių ir praradau. 
Po jos vyro mirties ištekė
jo už kito, kurio pavardė 
“pabėgo.” Aukų sąraše pa
žymėjau M. Atsiprašau už 
savo neapsižiūrėjimą.

Taipgi nežymiu, kam V. 
Kirvela prenumeruoja “L” 
Lietuvon ir kam James U- 
maras prenumeruoja. Jų 
pažįstamieji Lietuvos pilie
čiai, gavę “Laisvę,” padė
kos jiems laiškais. Rašan
tis taria jiem abiem — dė
kui.

V. Žabui

Jei Taniita begali galit! 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
noris staftibėdfte klika fr&tefttk 
biudžeto sukėlimu.

CHICAGO, ILL.
Iš MŪŠŲ ŠAUNIŲ 

CHORŲ
Eks-Mainierių choro vaišės

Mūsų Eks-Mainierių Cob
ras yra užlaikomas Ėks- 
Mainierių klubo, todėl kiek- 
vieneri metai Klubas duo
da chorui pinigų žiemos 
švenčių susitikimui- dėl pa- 
baliavojimo. Todėl chorie- 
čiai pasikvietė klubo valdy
bą ir tuos, kurie pagelbėjo 
choro parengimuose dirbti. 
Kadangi oras buvo perdaug 
šaltas, tai daug pakviestų
jų neatsilankė, bet buvo 
susirinkę apie 40. Maisto ir 
gėrimų buvo užtektinai

Sueigoje turėjome daug 
kalbų. Iš seniau buvusių 
mainierių geriausią kalbą 
pasakė Vincas Andrulis. *«*• • t •- 5 1 • • i • 1 . • "I •
bo anglies kasykloje, paro
dydamas žymes rankose, 
nes daugelis nemanė, kad 
jis yra dirbęs tokį darbą. 
Vakaras praėjo draugiškai, 
ir eks-mainieriečiai vadovy
bėje Onos Tilvik prižadėjo 
dainuoti dar daug metų, kol 
jų balsas bus girdimas ir 
Ek-Mainierių klubas gy
vuos.

Taipgi mokytoja perstatė 
savo vyrą S. Tilviką, kad 
jis dabar pasidaręs viene- 
riais metais senesnis ir kad 
šiandien yra jo gimtadienis. 
Na, tai sudainavome jam 
“Happy Birthday,” už ką 
gavome jo padėką ir didelį 
butelį skanaus vyno. Vis
kas praėjo puikiai, visi bu
vo patenkinti vaišėmis.

LKM choro vaišės
Laukiant žiemos švenčių 

— Kalėdų ir Naujųjų Me
tų, — mūsų LKM choras 

: vietoje praktikų gruodžio 
■ 17 d., parengę vaišes vi- 
I siems choriečiams ir darbi- 

r’og j hinkams, gaspadinėms ir
i visiems, kurie tik darbavosi 
per choro parengimus. Su
sirinko virš 60 žmonių. Pir
miausia choras vadovybėje 
mūsų dviejų lakštučių — 
Esteles Bogden ir Valerijos 
Urbik—sudainavo apie tu
ziną dainelių. Paskui pir
mininkas pranešė, kad turi
me sudainuoti “Happy 
Birthday” mūsų choro ve
dėjai Estelei Bogden. ,Tai 
buvo visai netikėta. Ir su
dainavome taip, kad net 
svetainės langai drebėjo! 
O kai susėdome prie stalų, 
tai pasirodė milžiniškas 
“Birthday” pyragas, kurį 
pagamino mūsų dainininkė 
ir chorų vadovė Valerija 
Urbik. Pasirodo, kad mū- 
sųValerija yra ne tik gera 
dainininkė ir chorų vedėja, 
bet puiki dailininkė. Ji nu
piešė puikią estrados už
dangą ir papuošė stalus 
taip, kad net maistas pasi
darė daug skanesnis.' Be 
minėto didelio pyrago bu-, 
vo gerai ir kitokio maisto. 
O Estele Bogden atidarė 
gražų “Raspberry” brandės 
butelį.

Pirmininkas R. Žilius pa
skyrė, G. K. Budrį progra
mos vedėju, tai ir prasidė
jo iššaukimas pakalbėti 
apie LKM choro istoriją. Iš 
kalbų pasirodė, kad choras 
yra suvaidinęs gerų operų, 
operečių ir davęs begalę 
koncertų. Keletas desėtkų 
metų atgal chore yra bu
vę 80 ir daugiau narių. Da
bar chore priklauso tik apie 
35. Nors, tiesa, visi jau ge
rai metais “subrendę,” bet 
kaip vienas nutarėme se
natvei nepasiduoti. Ir aš 
tikiu, kad mes savo duotą 
žodį išpildysime. Parengi
me kalbėjusių asmenų ne
minėsiu, nes užimtų daug 
vietos. Gi mūsų mokyto-

jos Estele ir Valerija pri
žadėjo, k*ad jei viena pa
vargs, tai kita tą prakilnų 
„d^rbą varys pirmyn. Tuo 
būdu LKM choras dar il
gus metus gyvuos.
.; Ačiū gaspadįnėms už su- 
taisymą puikių vaišių.

Salagiris

Newark, N. J.
Pataisa

“Laisvės” 160 numeryje, 
pranešime apie LDS 8 kuo
pos susirinkimą, įvykusi 
klaida. Ten pasakyta, kad 
susirinkimas įvyks sausio 8 
d., o turėjo būti sausio 2 
dieną.

Valdyba

Šimos RS
J. Karoso

“Kalba Vilniaus akmenys”
Knygos autoriaus—vilnie

čio komunisto pogrindinin
ko atsiminimuose pasakoja
ma apie Komunistų partijos 
vadovaujamo Vilniaus pro
letariato revoliucines kovas, 
politines demonstr a c i j a s, 
bedarbių gyvenimą. 1926- 
1931 metais Vilniuje veikė 
ne tik komunistinis pogrin
dis. Čia veikė ir reformis- 
tinės-nacionalistinės organi
zacijos, kurios skaldė dar
bininkų vienybę. Autorius 
plačiai aprašo įvairias jų 
intrigas, nukreiptas prieš 
pažangias organizacijas. At
siminimuose . daug vietos 
skiriama Vilniaus komjau
nimo organizacijų veiklai. 
Vilniaus miesto bei krašto 
lietuvių materialiniam bei 
kultūriniam gyvenimui nu
šviesti. Nemaža vietos ski
riama lietuvių jaunimo ben- 
dardarbiavimųi su baltaru
sių komjaunuoliais ir kitais 
pažangiais darb i n i n k a i s. 
Knygoje pateikiama Vil
niaus komjaunuolių bei pa
žangių veikėjų nuotraukos.

Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la 8,000 egz. -tiražu. Kaina 
64 kapeikos.

DEVYNI MILIJONAI 
KELEIVIŲ

Trijų tokių respublikų, 
kaip Lietuva, gyventojus, 
tai yra daugiau kaip 9 mi
lijonus žmonių, pervežė vir- 
viršum dešimties mėnesių 
plano respublikos auto
transporto darbuotojai.

Kasmet kiekvienas mūsų 
respublikos gyventojas nu
važiuoja autobusais beveik 
tokį pat kelią, kaip nuo Vil
niaus iki Maskvos. Kelei
vių paslaugoms — dešim
tys maršrutų, jungiančių 
pramoninius ir žemės ūkio 
centrus, šimtai puikių, ištai- 

. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia 140 mies
tų, 563 priemiestinių ir 514 
tarpmiestinių autobusų li
nijų,' kurių bendras ilgis 
viršija 59 tūkstančius kilo
metrų. -

Įdomu, kad kiekvienas Lie-1

s

Nuotraukoje: Vilniaus gyventojai šauniai pažymi 
Spalio 46-ąsias metinės.

Lėktuvai tarp New 
Yorke ir Maskvos

Maskva. — Jau kelinti 
metai TSRS siekia, kad bū
tų įsteigtas tiesus lėktuvais 
susisiekimas tarp Maskvos 
ir New Yorko. Iki dabar tą 
kliudė Jungtinės Valstijos.

Dabar čionai lankėsi JAV 
federalinis aviacijos virši
ninkas N. E. Halaby. Tar
tasi šu juomi ir prieita išva
dos, kad už šešių mėnesių 
būtų įsteigtas lėktuvų susi
siekimas.

Numatoma, kad iš Tary
bų Sąjungos skrajos “Tu- 
114” ir ”IL-62” lėktuvai. 
Tarp Maskvos ir New Yor
ko jie atliks kelionę per 10 
valandų.

Lietuvos
tuvos miestų ir kaimų gy
ventojas per metus viduti
niškai atlieka autobusais 
114 kelionių. Tai ryškiai 
liudija, kokių didelių laimė
jimų respublika yra pasie
kusi vystydama keleivinių 
automobilių transportą. 
Dabar vien vidutinis prie- 
keleivių apyvartos prie
auglis daugiau kaip tris 
kartus viršija visą Lietu
vos autobusų transporto ke
leivių apyvartą 1939 me
tais.

Pastaruoju metu lengvie
ji taksi žymiai geriau ap
tarnauja gyventojus. Vil
niuje ir Kaune įvestas dvi
pusis radijo telefono ry
šys tarp dispečerių tarny
bų ir dalies taksomotorų. 
Miestuose padaugėjo taksi 
sustojimo vietų, ir svar
biausios iš jų turi tiesiogi
nį telefono ryšį su parkų 
dispečeriais. Visa tai įga
lino geriau ir operatyviau 
aptarnauti keleivius.

(“Vakar, nauj.”)

ūkisPlečiamas energetinis
VILNIUS. — Respublikos 

elektros tinklų darbininkų 
ir inžinierių kolektyvas pa
siekė didelę darbo pergalę. 
Dviem savaitėmis anksčiau, 
negu buvo numatyta, eks
ploatacijai atiduota 110 ki
lovatų rajoninė pastotė. 
Naujoji energetinė pastotė 
leis žymiai padidinti besi
plečiančio “Audėjo” kombi
nato bei gelžbetonio gamyk
los Nr. 4 pramoninius pa
jėgumus, pagerins 
jos tiekimą Naujos 
gamykloms.

Šiomis dienomis 
stos rikiuotėn pirmoji už
daro tipo 35/10 kilovoltų 
rajoninė transformatorinė 

pastotė. Dabar čia baigia
ma montuoti sudėtinga 
aparatūra, kurią Vilniaus 
energetikams atsiuntė 
Maskvos, Zaporožės, Mins
ko, Kuibyševo ir Čeliabins- 
ko įmonės.

Ateinančiais metais nu
matoma rekonstruoti ir iš
plėsti eilę aukštos įtampos 
elektros pastočių. O per 
artimiausius 2-3 metus res
publikos sostinėje bus su

energi-
Vilnios

mieste

darytas energetinis žiedas, 
kuris žymiai palengvins 
energetikų darbą patikimai 
aprūpinant srove pramonės 
įmones bei gyventojų bui
tines reikmes. ELTA

MŪSŲ BUITIES 
TECHNIKA

Vilnius, lapkričio 21 d.-— 
Pirmasis lietuviškas televi
zorius, buitinis šaldytuvas 
“Snaigė” iš medienos ir 
plastmasių, naujas rutulio 
formos dulkių siurblys “Sa
turnas”, patobulintos kon* 
st rūkei j os magnetof o n a s 
“Aidas” — visas šias Lietu
vos pramonės naujienas ga- 
Įima buvo pamatvti šian
dien konferencijoje peržiū
roje, kuri įvyko “Žinijos” 
draugijos patalpose.

Konferencijoje buvo ap
svarstyti klausimai, kaip 
padidinti techniškai sudė
tingų liaudies vartojimo 
prekių gamybą ir pakelti jų 
Kokybę. Ypatingas dėmesys 
buvo skirtas šių prekių 
asortimentui plėsti, joms 
atpiginti ir išorinei išvaiz
dai pagerinti. Įmonėms ir 
konstruktorių organiza c i- 
joms pasiūlyta plačiau nau
doti naujiems dirbiniams 
progresyvias medžiagas, jų 
tarpe plastmases.

Konferencija priėmė re- 
komendaccijas, kuriose nu
matomos priemonės pilniau 
patenkinti gyventojų pa
klausą gerai buitinei tech
nikai.

Elta

VDR LAIKRAŠTIS APIE 
PIRČIUPIO “MOTINĄ” .

“Skulptūra paprasta, jos 
forma apibendrinta. Moters 
laikysena ir rūbai reiškia 
širdgėlą, o jos rankos ir vei
das rodo ryžtą ir tikėjimą 
pergale. Net iš tolo žiūrint, 
monolitinės papėdės ir 
skulptūros vientisumas pa
lieka didelį įspūdį. Kiekvie
ną, kuris žiūri į paminklą, 
labai paveikia subtilus ir 
spalvotas skulptoriaus dar^ 
bas, kuriant detales.

Paminklo grožis ir emoci
nė jėga pagrįsti nuostabia 
idėja, kuri įkvėpė autorių, 
ir jos meistrišku įkūnijimuz 
Aiškūs lakoniški paminklo 
bruožai, glaudus ryšys su 
aplinkine gamta, vykusi 
skulptūros ir architektūros 
sintezė daro Pirčiupio pa
minklą žymiu indėliu į ta
rybinę dailę ir architktų- 
rą”.

Taip atsiliepia apie šių 
metų Leninine premija pa
žymėtą skulptoriaus Gedi
mino Jokubonio suku r t ą 
paminklą Pirčiupio aukoms 
V okie ti j os Demokrati nes 
Respubliko (Rytų Vokieti
jos) laikraštis “Berliner 
caitung”, išspausdinęs lap
kričio 10 d. numeryje didelę 
jo nuotrauką.

(Elta)

I TAUTŲ DRAUGYSTĖS 
FESTIVALĮ

Grupe Panevėžio 6-os vi
durinės mokyklos mokslei
vių išvyko į Armėniją. Jie 
dalyvavo švenčių dienomis 
Jerevane vykstančiame tau
tų draugystės festivalyje.

Prieš metus Jerevano 
moksleiviai viešėjo Panevė
žyje. Nuo to laiko į Lie
tuvą ateina laiškai iš Ar
mėnijos. Tolimieji draugai 
rašo, kad jiems labai pati
ko mūsų respublikoje gir
dėtos lietuviškos dainos, 
kurias jie dabar dainuoja. 
Ir štai Jerevano mokslei
viai pakvietė panevėžiečius 
atvykti pąs save. Išvažiavo 
mokslo pirmūnai, geriausi 
mokyklos saviveiklininkai.

A. Čaikovskis

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 31, 1963

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call OA. 9-9711

(100-106) 
.............. . >

GAUSŪS UNGURIŲ 
LAIMIKIAI

ŠILUTE.— Pamario žvejai, 
lenktyniaudami Didžiojo Spa
lio garbei, sėkmingai gaudo 
Žiobrius, sterkus, lydekas, 
karšius ir kitas vertingas žu
vis. Rusnės ir Nidos žuvies 
apdirbimo įmonės respubli
kos miestų darbo žmonėfns 
kasdien pateikia šimtus cent
nerių šviežios, Šaldytos ir rū
kytos žuvies. Ypač džiugina 
žvejus ungurių laimikiai, šie
met Kuršių mariose jie suga
vo daugiau kaip 5,000 cent
nerių ungurių. Tai didžiausias 
sezoninis laimikis Kuršių ma
rių žvejybos istorijoje.

“Komi”

DAILININKŲ DOVANA
Elektrėnų vidurinės mo

kyklos mokiniams Dailinin
kų sąjunga padovanojo be
veik 50 grafikos darbų. Tai 
— V. Lenino, rašytojų A. 
Vienuolio, J. Janonio, Že
maitės portretai, darbai re
voliucine tematika, vaikiš
kų knygelių iliustracijos, 
su meile išraižyti grafikos 
meistrų J. Kuzminskio, A. 
Kučo, S. Rozino, V. Va
liaus, S. Valiuvienės, B. Ži
ly tęs, B. Demkutės, A. Sur
gailienės, L. Paškauskaitės 
ir kitų. E.

NAUJI TECHNIKUMO 
RŪMAI

ALYTUS.— Alytaus sta
tybininkai perdavė naudoti 
naujus mechanikos techni
kumo rūmus. Tai moder
niausia respublikoje vidu
rinė speciali mokykla. Joje 
— erdvios, šviesios audito
rijos, naujausia tėvynės 
aparatūra bei įrengimais 
aprūpinti kabinetai, labo
ratorijos ir dirbtuvės, spor
to ir aktų salės.

Naujuose rūmuose galės 
mokytis daugiau kaip 600 
busimųjų mechanikų.

Elta

Nauji įrengimai “Vilijoje”
Vilniaus “Vilijos” triko

tažo fabrike produkcija — 
įvairūs vyriški ir moteriški 
megzti dirbiniai — turi di
delę pirkėjų paklausą. Pa
staruoju metu įmonė paga
mino daug produkcijos vir
šum plano. Fabrike mon
tuojami nauji įrengimai. 
Gauta siunta labai našių 
mezgimo mašinų. Jos pa
dės dar labiau pagerinti 
dirbinių kokybę. E.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MB.

FILMUS IS LIETUVOS 
rodys J. Grybas iš New Yorko

Rengia LLD 25-a kuopia 
Sekmadienį, Sauslo-Jan. 5~ą dieną

• 2-ą valandą popiet 
2219 West Pratt Street

Durys iš Furrow St.
Įėjimas nemokamas
Kviečia (Komisija

(104-1)

BROCKtON, MASS.
Mūsų kUopų susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Sausio-January 2 d. 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7 
vai. vakare. Visi nariui prašomi 
dalyvauti susirinkime. Kurie pilnai 
pasimokėsite, gausite už viėną mė
nesį bonus. Geo. Shftnaitis

Liet. Liter. Draugijos 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, Sausio-Jan. 6-ą, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
simokėti metines duokles. Prie to, 
apkalbėsime apie kokį nors veikimą 
Žiemos sezone. Taipgi išgirsite 
“Laišvės” vajaus raportą. George 
Shimaitis. (103-1)

e
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Seni ii’ nauji Naujųjų 
Metų papročiai

Žmonės per šimtmečius 
šventė Naujų Metų šventę 
pagal papročius įvairiais 
būdais. O tačiau jokia ki
ta šventė neatspindi taip 
universaliai žmogaus bend
ros laimės ir gerbūvio vil
ties ir jo noro turėti šiltus 
draugystės ryšius su kitais.

Ši vilties ir brolybės dva
sia dažnai buvo išreikšta 
valgymo, linksminimosi ir 
draugų lankymo papročiais. 
Amerikai liko pridėti savo 
charakterį prie pasaulio 
Naujų Metų papročių.

Sportą mylintieji ameri
kiečiai paskyrė savo mė
giamiausią sportą Naujų 
metų dienai ir pradėjo plo
ti savo pasirinktoms sporto 
grupėms ir naujiems me
tams tuo papročių laiku. 
Rose Bowl kolegijos futbo
lo žaidynės, kurios seka po 
garsiojo Pasadena (Kali
fornija) Rožių Turnyro, 
buvo pradėtos 1916 m. ir 
po to sekė maži ir didesni 
“rose bowl” turnyrai per 
visą kraštą.

Didžiulis paradas Fila
delfijoje yra dar vienas 
grynai amerikietiškas pa
protys Naujų Metų dieną. 
Šis amerikietiškas paradas, 
kuris turbūt turi panašumo 
į senuosius anglų veikalus, 
buvo pradėtas kaip miesto 
šventė 1876 m. sausio mėn. 
1 d. Per pereitus Naujuo
sius Metus apie du milijo
nai žiūrovu iš visu Ameri
kos rytinių vietovių sekė 
fantastiškai apsirengusius 
orkestrantus ir kitus, žy
giuojančius per Filadelphi- 

( jos Broad Street.
Didelė Naujų Metų šven

timo papročių dalis tąčiau 
yra kilusi iš Europos: 
Prancūzijoje ir Škotijoje 
Naujų Metų diena pasiliko 
viena iš svarbiausių metų 
švenčių — laikas pasikeisti 
dovanomis, sveikinimo ko r- i 
telėmis ir lankyti draugus 
bei gimines. Škotų vaikai, 
šaukdami “Hogmanay,” pa
sipila po gatves Naujų Me
tų išvakarėse ir prašo py
ragų bei vaisių iš savo kai
mynų.

Dvylika vynuogių vra is
panų Naujų Metų išvaka
rių šventės dalimi Puerta 
del Sol. Madrido “Times 
Square.” Kai laikrodis mu
ša dvyliktą valandą, vyn
uogės yra laikomos virš 
galvų ir valgomos laimei— 
viena vynuogė kiekvienam 
metų mėnesiui.

Vengrai tiki, kad Šv. Sil
vestro išvakarėse (gruodžio 
31 d.) kiaulės palietimas 
atneš laimę. Svarbiausiuo
se restoranuose ir kavinėse 
Budapešte ištaukuota kiau
lė yra paleidžiama vidur
naktį ir svečiai per visas 
linksmybes ir suirutę bėga 
paskui ją, kad paliestų.

Lietuvoje po vakarienės 
Naujų Metu išvakarėse du 
ar trys maskuoti vyrai, ne
šini uždegtus žibintus, įei
na i kaimo namus, valgo, 
geriau, šoka ir dainuoja. 
Jiems išeinant šeimininkai, 
taip pat maskuoti, juos lydi 
i sekančius namus. . Prieš 
baigiantis nakčiai žibintus 
nešina procesija susidaro iš 
viso kaimo.

Anglijoje vyno stiklas ir 
duonos riekė yra duodami 
lankytojams, kurie atvyks
ta pirmieji į namus Naujų 
Metų ryte. Pirmasis atvy
kėlis su savim atneša tra
dicini šiltumo ir turtingu
mo simbolį: anglies, duonos 
ir druskos, ir yra mielai su-

tinkamas, nes su savim 
įleidžia Naujuosius Metus. 
Atstovaudamas senu o s i u s 
metus, jis išeina per užpa
kalines duris.

Naujųjų Metų šventimas 
Amerikoje, kaip ir viskas 
kita šiame įvairumo pilna
me krašte, susidaro iš se
no ir naujo. Šiame sumąi- 
šyme glūdi mūsų stiprumas 
ir pažadas, kaip tauta. Šis 
pagrindinis Amerikos gyve
nimo aspektas ypač intere
suoja mūsų draugus ir gi
mines užsienyje, kuriems 
yra Tašomi milijonai laiš-
ku per šventes.

ACNS

Vergų vietovėje
“Piešinyje ir vėžį galima 

paversti liūtu,”—sako buš- 
menai. Mes prisiminėme šį 
priežodį, sklaidydami vieną 
paskutinių “Report From 
South Africa” — Pietų Af
rikos respublikos ambasa
dos Anglijoje informacinio 
biuletinio numerį. Žymi me
džiagos dalis šiame nume
ryje skirta padėčiai Pietva
karių Afrikoje — teritori
joje, kurią neteisėtai oku
pavo PAR rasistinė vy
riausybė ir kuri faktiškai 
paversta baltųjų kolonija.

Sklaidant žurnalo pusla
pius, galima pagalvoti, jog 
vietos gyventojai Pietvaka
rių Afrikoje gyvena visai 
neblogai. Idiliškos medžio
tojų bušmenų grupės, susė
dusios medžių pavėsyje, be
sišypsančios ovombo gen
ties moterys, respektabilus 
Pietvakarių Afrikos svar-

nančių ir artimų 
jausmais žmonių 
gumą ir draugiškumą^ ' '

Iškrito pirmasis sniegas, 
bet dar nešalta. Oras gra
žus, grynas.

Sunkų įspūdi čia visiems 
padarė Kenedžio nužudy
mas. Tai šlykštus gengste- 
riškas darbas, darąs gėdą 
visai šaliai. Tai reakcionie
rių ir fašistų metodai, Eu
ropoje labai plačiai taikyti 
Hitlerio ir jo tarnų. Juk 
vien lietuviški fašistai kiek 
nekaltų žmonių išnaikino 
per karą ir pirmaisiais po
kario metais! Jeigu pažan
giosios jėgos nuolaidžiaus, 
ir JAV gali susilaukti dar 
daug panašių veiksmu iš 
kukluksklanininkų, birčistų 
ir kitokio plauko fašistų. 
Bet tikėsimės, kad padorio
sios taikos kovotojų ir ra
sių lygybės šalininkų jėgos 
nugalės.

širdim ir 
rūpestin-

Vienas bruklhiietis gavo 
iš Lietuvos rašytojo Anta
no Venclovos laišką, kuris 
neabejotinai yra įdomus 
visiems amerikiečiams. To
dėl kai kurias jo dalis čia 
išspausdiname. Be kita ko 
ten parašyta:

Tikiuos, kad lauktas kny
gas iš drg. Kapočiaus jau 
gavote. Jūsų knygas drg. 
Laurinčiukas sakėsi atida
vęs mūsų mokslinėms bib
liotekoms — Vilniaus uni
versiteto, Mokslų Akademi
jos ir kt. Šiomis dienomis 
Vilniuje atidaryta didžiau
sia Respublikinė biblioteka, 
kuriai neseniai baigti staty
ti rūmai su daugybe salių, 
knygų saugyklomis, nau
jausiais elektroniniais įren
gimais. Jai, žinoma, bus 
visada ne pro šalį bet kuri 
ypačiai mūsų pažangiųjų 
žmonių JAV išleista kny
ga ar kitas leidinys.

Vakar “Laisvėj” perskai
čiau išspausdintą savo laiš
ką Rojui. Ten aš rašiau 
apie mūsų rašytojų negala
vimus. Man malonu šiame 
laiške pranešti, kad V. My
kolaitis jau grįžo į Vilnių. 
Su juo kalbėjau telefonu, jo ... 
sveikata nežymiai, bet vis I delegatų iš 19 Europos ša- 
dėlto pagerėjo. Šiomis die- lių ir vienas stebėtojas iš 
nomis rengiuos jį aplanky- Čili 
ti. Po dviejų sunkių ope-! sutelkia eilę žymių visuo- 
racijų visai pasveiko K. Bo-; menės ir politikos veikėju, 
rūta ir artimu laiku išlei- kurie atviruose pasikalbę ji- 
džia linksmą knygą “Pake- muose ir pasitarimuose

Jis mane sprendžia Rytų ir Vakarų 
neseniai aplankė, kaip ir problemų išsprendimo rei- 
M. Sluckis, kurio sveikata kalus taikos stiprinimo link- 
irgi gerokai pagerėjo. Tarp me. 
kitko, neseniai jis išleido 
naują romaną “' 
dangų.”

Donelaičio jubiliejus vis darbuotojų iš mūsų respub? 
arčiau. Atrodo, pas mus likos dalvauju TSKP Cent- ’ -v -v • . . 1 1 •

dešimt poetų, nes bus lie
tuvių poezijos dienos. Po 
to vyksime į Leningradą. 
Štai kaip paminėsime lietu
vių ir pasaulinės literatūros 
klasiką Donelaitį.

Sausio 15 d. sukanka 60 
metų nuo Teofilio Tilvyčio, 
liaudies ppeto, gimimo.

Linkime sveikatos, laimės 
visiems.

Jūsų
Izolda ir Albertas 
Laurinčiukai

Vilnius

Sveikinu LLD narius, 
laisviečius ir 
mieluosius aidiečius

Mūsų kelionė i St. Pe-

A. Venclova

Štai ir vėl Maskvoje įvai
riais reikalais. Pirmiausia 
teko dalyvauti čia vykusio
je 8-oje “Rytų ir Vakarų 
apvaliojo stalo konferenci
joje. Joje dalyvavo apie 100

Tokios konferencijos

tūrio nuotykiai.”

. 1ŽLLL Šiuo metu kartu SU drau - ! Zarasų rajonas 
Laiptai į i gaiš A. Sniečkumi ir M. Šu- • 

mausku bei didele grupe

biausio miesto Vindchuko pus didelės iškilmes, į jas 
vaizdas su dangoraižiais... atvažiuos daug svečių išvaizdas su dangoraižiais... atvažiuos daug svečių iš 

KĮokia gi tikroji vietos gy- broliškų respublikų, bus iš- 
ventojų padėtis Pietvakarių ; leista visa eilė naujų kny- 
Ajfrikoje? Fervurdo vy-‘ 
riausybė Pietvakarių Afri
kos teritorijoje vykdo žiau
rios sauvalės ir prievartos 
politiką. Šalis pavirto tik
ra vergų pirklių tėvonija. 
Kaip pranešama vienoje 
peticijoje iš Pietvakarių 
Afrikos, baltųjų fabrikan
tų ir plantatorių organi
zuotas verbavimo biuras 
“Vietos gyventojų darbo 
asociacija” parduoda jau
nus .afrikiečius kaip vergus 
į persikėlėlių iš Europos 
įmones. Patekę į šachtą ar 
fermą, perklausančią balta
jam, afrikiečiaT'Yre tenka 
elementarių žmogaus tei
sių. Su jais* elgiamasi kaip 
su galvijais. Už menkiau
sią baltųjų niekšų nustaty
tos drakoniškos tvarkos 
pažeidimą afrikiečiai žiau
riai 
ka tų kelių skatikų, ku
riuos buvo uždirbę per il
gus priverstinio dabro mė
nesius.

Per dvejus-trejus nepa- j reSpublikos biudžeto paja- I r Ii n kvi /-J vi i n z-a 4- A </

eten-

keliamo darbo metus net 
jauni ir sveiki vyrai čia pa
virsta išsekusiais, moraliai 
ir fiziškai bejėgiais invali
dais. Tada jie
iš baltųjų įmonių ir grąži
nami į rezervatus, kuriuose 
be jokių lėšų pragyvenimui 
toliau kovoja su badu ir 
skurdu.

Liaudies skurdas. Tuo 
tarpu Pietvakarių Afrikos 
gelmėse slypi didžiuliai tur
tai: čia vienas didžiausių 
pasaulyje vanadžio klodų, 
didžiuliai švino, cinko, va
rio, deimantų telkiniai. Vi
sus juos eksploatuoja ang
lų ir amerikiečių monopoli
jos, glaudžiai susijusios su 
jų remiama Fervurdo vy
riausybe. Dešimčių tūks-

eidžiami
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gų apie Donelaitį, jo epo
chą, kalbą ir t. t. Jei tik 
leis gydytojai, aš irgi noriu 
aktyviai dalyvauti su savo 
žodžiu respublikiniam mi
nėjime. Bus labai gražu, 
jeigu ir pažangieji JAV lie
tuviai paminės šią didelę 
mūsų tautinės kultūros da
tą. Su mumis šitą šventę 
švęs visų tarybinių tautų 
žmonės.

Mano sveikata pamažu 
gerėja. Aš labai dėkingas 
mūsų puikiems gydytojams, 
kurie tikrai daug padėjo 
rūpestingiausiu, kokį gali
ma įsivaizduoti gydymu. 
Vaistų, kurių nebuvo vieto
je, man tuojau atsiuntė 
draugai bulgarų rašytojai 
iš Sofijos ir vengrų iš Bu
dapešto. Labai džiugu bu
vo, jaučiant tokį toli gyve-

ro Komiteto plenume, kuris 
vyksta Kremliuje didžiuo
siuose suvažiavimų rūmuo
se. Kaip jau, be abejo, ži
note, svarstomi klausimai, 
susiję su chemijos pramo
nės dideliu išvystymo planu 
artimiausių septyneriu me
tų bėgyje. Tai didelis ir 
svarbus uždavinys liaudies 
gerovės kėlimo linkme.

Pasibaigus plenumui? dar 
teks dalyvauti TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesijo
je, kurioje bus; svarstomi 
biudžeto ir valstybės plano 
klausimai.

Ta proga prašau priimti 
labai dienas ir geriausius 
linkėjimus Jums visiems.

J. Paleckis 
Maskva, 1963. 12. 11

tančių afrikiečių gyvybės 
kaina įkurtos Pietvakarių 

[Afrikos įmonės šiuo metu 
! sudaro žymią Pietų Afrikos

mų dalį. Užtenka pasakyti, 
kad kasmet Pietų Afrikos 
kolonizatoriai išveža iš 
Pietvakarių Afrikos mine
ralinės žaliavos už apvalią 
50-60 milijonų dolerių su- 
jną. Faktai įrodo, rašė sa
vo metu “Niujork taims,” 
kad PAR “panaudoja Piet
vakarių Afriką savo nela
bai tvirtam mokomajam ba
lansui palaikyti.”

Nusikalstami Pietų Afri
kos rasistų, negailestingai 
išnaudojančių gyventojus ir 
šios teritorijos gamtinius 
turtus, veiksmai kelia teisė; 
tą visos laisvę mylinčios 
Afrikos pasipiktinimą ir 
protestą, reikalauj a n č i o s 
nedelsiant suteikti nepri
klausomybę Pietvakarių 
Afrikai.7

S. Kūlikas

Mielieji draugai,
Nuoširdžiai sveikiname 

su Naujaisiais Metais.
Mes šiuo tarpu ruošiamės 

dviem svarbioms datoms:
Sausio 1 d. sukanka 250 

metų nuo Kristijono Done
laičio gimimo. Ruošiamės iš 
peties šiai sukakčiai: sausio 
4 d. įvyks iškilmingas minė
jimas Vilniuje. Atvyks 15 
respublikų atstovai. Sausio 
27 d. Donelaitį minės Mask
voje Kolonų salėje. Ten va
žiuos geriausios respublikos 
jėgos — 28 žmonės ir dar

Felix Janulevičius

“Laisvės” Redakcijai
Gerb. Redakcija,

Leiskite per Jūsų laikraš
tį pareikšti nuoširdžiausią 
padėką už “Laisvės” prenu
meratą draugui Jonui Sma- 
lenskui, mielam tautiečiui, 
nuoširdžiam Bičiuliui, pa
sveikinti jį Naujųjų Metų 
proga ir iš visos širdies jam 
palinkėt laimingų ir džiaug
smingų 1964 metų, tvirtos 
sveikatos, geriausio pasise
kimo jo asmeniniame gyve
nime ir darbuose, palinkėti 
jam ilgiausių metų.

“Laisvė” man labai pa
tinka, nes ji yra įdomus ir 
naudingas laikraštis. Jį 
skaitau ne aš vienas, bet 
ir mano bendradarbiai. Vie
na mūsų mokyklos mokyto
ja “Laisvės” medžiaga pa
sinaudoja ir savo darbe. 
Ačiū visam “Laisvės” ko
lektyvui! Leiskite palinkė
ti geriausios sėkmės ir nau
jų laimėjimų Jūsų kilniame 
darbe — kovoje už pažan
gą ir taiką.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais!
Dusetų K. Būgos vardo 
vidurine mokykla

Gerb. “Laisvės” Redakcija,
Naujųjų 1964-ųjų Metų 

proga karštai sveikiname 
visą “Laisvės” kolektyvą ir 
visus “Laisvės” skaitytojus, 
linkėdami daug laimės, svei
katos ir geriausio pasiseki
mo darbe.

“Laisvę’ ’skaitome jau ke- 
leri metai. Ji mums labai 
patinka. Už laikraštį esa
me labai dėkingi tetai A. 
Grigaitienei.

Naujųjų 1964-ųjų Metų 
proga sveikiname savo 
brangias tetas A. Grigai
tienę ir P. Tumosienę, gy
venančias Los Angles mies
te, ir linkime joms geros 
sveikatos ir ilgų gyvenimo 
metų.

M. S. Liutvinavičiai 
ir A. Tamulaitis

Lietuva, Jurbarko r*aj., Veliuona

Sveikinu visą “Laisves” 
kolektyvą, bendradarb i u s, 
skaitytojus ir rėmėjus Nau
jųjų Metų proga.

Linkiu visiems geriausios 
sėkmės darbe ir laimės as
meniniame gyvenime.

Ramių ir laiminu Nau-
Ramių ir laimingų Nau- 

jųjų Metų!
Mokytojas. K. Tauškus 

Dusetos, Zarasų .

Grand Haven, Mich. — 
šeši asmenys žuvo gaisre 
Spring Lake miestelyje.

Prisiminimas
(Sukako 10 metų)

Sausio 1-oji liūdnai te- 
b"e primena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo . 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS
Jį iš darbo pasiėmė mirtis.

Mary Janulevičienč, motina
John ir Peter, broliai

Ann, sesuo
Maspeth, N. Y.

Į Aido choras kviečia > 
Naujų Metų laukti t

Aido choro Naujų Metų 
lauktuvėse bus ypatingai 

‘, nes at
vys ir mokytoja Mildred 
Stensler. Taigi, choriečiai ir

tersburg, Fla., truko 28 vai. ■ malonu pabuvoti, _ ' _ .. •_ uvo iv rnnLrvrniaNuvažiavom 1370 mylių. St. 
Petersburg išbuvom 10 d- 
Turėjom 4 filmų r 
ir 3 kitus parengimus, visi 
buvo sėkmingi. Dovanų da
vė: LLD 45-oji kuopo LLD< 
“Šviesai” ir knygų fondui i 
$200; Jonas Ragauskas —i 
“Laisvei” $10, LLD knygų ' 
fondui $5; Judžentai—LLD ( 
knygų fondui $4, “Laisvei” j 
$3, Aido chorui $3.

Širdinga padėka aukoju
siems.

St. Petersburg lietuviai

’odvmus prietehai-svečiai ne vien
4- - 1 — - .« t X -> v, r f x Va /A 4-. x x, zl o x VA x x zx xxtik vaišinsis, bet ir dainuos, 
ratelių ir kitokius šokius 
šoks.

Vakaras su aidiečiais kai
nuos $5. Vakarienė 8 vai. v.

Įvyks gruodžio 31-os va
karą, Laisvės salėj, kampas 
Liber t y Avė. ir 102 St., 
Ozone Park, N. Y. (Lef
ferts traukinio Oxford sto| 
tis). Aidas kviečia visus. *

yra labai veiklus ir širdingi. Gali būti subvės 
Miamyje filmų rodymą ’ 

turėsim 3 vakarus. Visi fil
mų rodymai įvyksta Socia
liam Klube. Taipgi ten la
bai dažnai įvyksta skanūs 
pietūs — po 3 ir 4 parengi
mus į savaitę. Tai nuobodu
mo neturim. Grįšim į New 
Yorką sausio 5 ar 6-tą.

Qro turim visokio, tan
kiai turim progą maudytis.

Linkini jums visiems sėk
mingai praleisti žiemos 
šventes, o ypatingai Nau
jųjų Metų laukimą su aidie
čiais.

J. Grybas

Sveikiname Jus su Nau
jaisiais 1964 Metais ir lin
kime naujų laimėjimų ko
voje už taiką ir tautų drau-

Lietuvos Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis 
draugijos Valdybos 
Prezidiumas

L. Kapočius

Gerbiamieji! 
sam “Laisvės” 
laimingų 1964 
Mūrelis, Chicago, Ill.

4

užstreikuotos
Šiuos žodžius rašant (pir

madienį) dar vis nežinia, 
ar Niujorko požeminių 
traukinių (subvių) ir auto
busų darbininkai streikuos, 
ar ne.

Ligi šiol vykę pasitarimai 
tarp važiuotės darbininkų 
unijos vadovų ir miesto val
džios atstovų nieko gero 
nedavė.

Sekmadienį įvykęs va
žiuotės darbininkų unijistų 
mitingas nutarė skelb
ti streiką, jei iki trečiadie
nio nebus pasirašytas tarp 
unijos ir miesto valdžios 
kontraktas.

Streiką važiuotės darbi
ninkai žada skelbti trečia
dienį, sausio 1 dienos rytą.

Supilti dar du nauji $ 
lietuviški kapai

Praėjusį šeštadienį Aly
vų kalnelyje Maspethe ne 
toli vienas kito tapo supiltiLinkiu vi-

1 dar du lietuviški kapai. 
Juosė amžinai ilsėsis -Juo
zas Steponaitis ir Pranas 
Bepirštis. Į kapines juos 
palydėjo gražus būrelis jų 
artimųjų, giminių ir drau
gu.

Šermeninėje prie Juozo 
karsto pakalbėjo Jonas Gu
žas, ilgametis jo lankytojas, 
kai Juozas gyveno Nursing 
Home įstaigoje. Prie 
Prano ka r s t o pakalbėjo 
A. Bimba. Pastarasis taip 
pat kapinėse paskutinį atsi
sveikinimo žodį tarė ir 
užuojautą jų artimiesiems 
liūdesio valandoje išreiškė 
prie vieno ir prie kito kapo.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti pietums* 
į Winter Garden įstaigą ir 
pavaišinti.

Garbė Juozo Steponaičio 
sūnui Vincui ir Prano Be
pirščio sesutei Margaretai 
Lukšienei ir broliui Albinui, 
kad jie savo mylimuosius 
palaidojo gražiai, laisvai, 
išpildydami jų troškimus.

Dar kartą mūsų giliausia 
užuojauta Juozo 
artimiesiems, o 
amžina ramybė 
Alyvų kalnelyje. . * *

metų! A

Sveikiname su naujai
siais metais visą ‘Laisvės’ 
personalą ir jų šeimas, lin
kėdami laimės ir sveikatos. 
J. id A. Staneliai, Short 
Hills, N. J.

Su metinėmis šventėmis 
siunčiu daug gerų linkėji
mų visam “Laisvės” kolek
tyvui, o daugiausiai drau
gui A. Bimbai, kurį reakci
ja iš naujo puola.

J. Deltuva

KAIP STARDYTI 
ŠALTĄ AUTOMOBILĮ?

New Yorko automobilis
tų klubas pataria, kaip star- 
dyti lauke laikomus žiemos 
metu automobilius.

(1) Būk tikras, kad “gy
rės” būtų neutrališkoje po
zicijoje.

(2) Nuspausk gazo pa- 
duotuvą (“pedalį”) iki pat 
grindų.

(3) Pasuk raktą į “star- 
davimo” (“ignition”) pozi
ciją ir spausk stardytuvą.

Jeigu greit neužsistarda- 
vo, tai pasuk raktą1 - į neut- 
rališką poziciją, paspausk 
vėl “pedalį”, ir vėl įjungki- 
te stardytuvą.

(4) Jeigu motoras jau 
veikia, tai judinkite koją, 
paduodami daugiau gazo ir 
povaliai atleisdami.

Kiekvieųa kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas nukel
tas iš pirmo trečiadienio į antrą 
trečiadieni sausio, 7:30 vai. vak, 
102-02 Liberty Avė., Ozone J»ark. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, ir kurie norite 
gauti vieno mėnesio kreditą, duok
les mokėkite su pradžia metų. .

P. Babarskas, prot. sekr.
1 (103-1)

ir Prano 
jiedviem 

gražiame

Rep.

. DAUG PRISNIGO
New Yorkas — Gruodžio 

23 dieną mieste ir apylinkė
je prisnigo apie 5 colius. 
Bet New Yorko sniego kie
kį palyginus su kitų valsti
jų, tai mažas.

Washingtone pris n i g o 
apie 5 colius, Virginijoje, 
Arkansase ir Tennes see 
valstijose apie 12 colių, o 
West Virginijoje apie 16 
coliu.

Seni žmonės daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai padengi
mus dėl pasilinksminimo.

t
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