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KRISLAI
J. Kaškaitis
K. Jurgelionis
M. šumauskas pasveiko 
Vilniuje ir Niujorke 
Apie knygy skaitymą 
Dėkoju!

— Rašo R. Mizara —
Apie tą patį laiką mirė du 

gerai amerikiečiams lietu
viams žinomi poetai: d-ras J. 
CCaškiaučius (Kaškaitis) — 
Vilniuje, Kleofas Jurgelionis— 
Kalifornijoje. Abudu buvo 
daug maž vienaamžiai.

Abudu buvo gerai išsimoks
linę, abudu profesionalai — 
vienas gydytojas, kitas advo
katas. Abiejų nueiti keliai bu
vo vingiuoti.

J. Kaškaitis—artimas mū
sų bičiulis, draugas. Apie jį 
šios dienos “Laisvėje” skaity
tojas ras išsamesnių duomenų.

Teko neblogai pažinti ir
Kl. Jurgelionį. Pradėjęs eiti 
revoliuciniu keliu, kadaise 
dirbęs Škotijos “Rankpelnio” 
spaustuvėje, — išmoko jis ten 
ir spaustuvininko amato,—at
vykęs į Ameriką, jis vis to
liau slydo nuo darbininkų ju
dėjimo; ieškojo nauju kelių, 
bet jų nerado. Mirė biednat-j knyga, kurioje 
vėje. Apie K. Jurgelionį teks 
pasisakyti kada nors vėliau 
plačiau.

Smagu mūsų skaitytojams J v. . ...
pranešti, kad Tarybų . Lietu-1 lektuvnesius, jau veikian- 
vos premjeras Motiejus šu-! čius 31 atominius submari- 
mauskas jau pilnai pasveiko. 
Praėjusių metų gruodžio 27 d. 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos (parlamento) posėdyje 
jis padarė platų pranešimą 
apie ekonominę padėtį Lietu
voje. ’

Sausio 4 dieną Vilniuje įvy- 
fto didžiulis mitingas poeto 
Kristijono Donelaičio 250 gi
mimo metinėms atžymėti.

Pažangieji Niujorko lietu
viai tą jubiliejų atžymos sau
sio 12 d. “Laisves” salėje O- 
zone Parke, N. Y.

7 # (

Karo metu poetė Salomėja . . .
'Nėris apie K. Donelaitį rašė: Tarybų Sąjungoje lankėsi

Jis rinktiniais žodžiais 
priešus plūdopritouo į v

Sąmojo juos čaižė botagu... bus sudarytos dar prielan-
—:— kesnės sąlygos. Į TSRS ga-

Viena mūsų veikėja, šiomis les lankytis užsieniečiai su
dienomis užėjusi į “Laisvės” 
redakciją, sakė: t

—Mano naujųjų metų rezo
liucija tokia: pasiryžau pil
nai užvaldyti lietuviškąją ra
šybą ...................................

Puikus ryžtas, gera rezo
liucija!

Būtų gerai, kad kuo dau
giau mūsų žmonių su šių me
tų pradžia nusitartų, be kitko, 
daugiau knygų skaityti. Man 
rodosi, nemažas jų skaičius 

*per mažai skaito, per daug 
laiko praleidžia prie televi
zoriaus arba šiaip visokiems‘ 
menkniekiams.

14-ojo šimtmečio !talų po-| 
etas Francesco Petrarcha sa
kė:

“Nepakanka turėti knygas, 
reikia jas pažinti; laikyti ne 
dėžėje, o atmintyje, sudėlioti 
ne spintoje, o savo galvoje; 
kas' elgiasi kitaip, yra men
kesnis už knygininką, jomis 
prekiaujantį, arba už spintą, 
kurioje jos laikomos. . .”

Pats Petrarcha buvo uolus 
knygų skaitytojas; kiekvieną 
perskaitytą knygą jis įsisąmo
nindavo, įsisavindamas jos tu- 

‘Tnį.
‘ Skaitykime, draugai, dau

giau literatūros. Ryžkimės ją 
gerai suprasti, įsisavinti. Tai 
labai mus praturtins.

Dabar galvokime apie šių 
metų laisviečių suvažiavimą, 
kuris įvyks vasario 9 dieną

Iškilmingai buvo palaidotas 
Jonas Kaškaitis

Vilnius. — Gruodžio 30 d. i 
miręs d-ras J. Kaškiaučiųs-' 
J. Kaškaitis buvo pašarvo- ■ 
tas Lietuvos Draugystes ir 
Kultūrinių ryšių su užsie- ( 
nio šalimis draugijos patai- j 
pose Į šermenis atvyko 
daug žmonių. Garbės sar
gyboje stovėjo visa eilė įžy
mių vilniečių, kurių tarpe 
buvo: Justas Paleckis, H., 
Zimanas, senas revoliucio
nieriui Stimburys, poetas 
T. Tilvytis, R. šarmaitis, 
profesorius B. Pranskus-1 
žalionis. I

Į Karių kapines, kuriose ' 
J. Kaškaičio palaikai buvo

KNYGA APIE KARO 
LAIVYNUS

Londonas. — Anglijoje 
kiekvieneriais metais išeina 
“Jane’s Fighting Ships” 

aprašomi i 
karo laivynai. Tik išėjusio
je knygoje teigia, kad- 
Jungtinės Valstijos turi 3,- 
250 karo laivų, jų tarpe 26 

jau veikiau- 

nus ir daug jų dar stato.
Autoriai sako, kad Tary

bų Sąjunga turi 26 atomi
nius submarinus ir po vieną 
pastato kiekvieną mėnesį.

New Delhi. — Indijoje 
naga tauta iškovojo dau
giau laisvių.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — 1963 metais ( Kansas city. — D. W. Sa

ville, 40 metu amžiaus, va- z v. z
lė medžiojimo šautuvą, ku
rio nulaidukas nebuvo pa
statytas ant atsargos. Šuo 
meilindamasis prie Savillės 
šoko, užkabino koja nulai-

apie 800,000 užsieniečių tu
ristu. 1964 metais turistams v

15,000 savų automobilių.

Austin, Texas.—Naujuo
sius Metus sutikdamas JAV 
prezidentas Johnsonas sa
kė, kad taikos išlaikymui 
reikia mažiau kalbėti, o 

j daugiau veikti.

Roma. — Popiežius Povi
las VI-sis išvyko trims die
noms į “šventąją” žemę— 
Palestiną.

Kolombo. — Ceilono vy
riausybė nutarė, kad šalies 
oficiali kalba būtų indo-are- 
nų, vietoje anglų. Bet ims 
laiko to pasiekimui, nes ša
lį anglai valdė per 165 me
tus.

Paryžius. — Prancūzija 
artėdama su Kinija, siekia 
bloginti pastarosios santy
kius su Tarybų Sąjunga.

Rusų salėje, Manhattane.

širdingai dėkoju visiems bi
čiuliams ir draugams už Nau
jųjų Metų proga pareikštus 
sveikinimus — viešus ir as
meninius. Jų gavome daug, 
ię visiems atsakinėti asmeniš
kai nėra įmanoma.

Būkit sveiki!

palaidoti, lydėjo apie 200 
žmonių.

Sakė kalbas: Burokevi
čius, Šarmaitis, gydytojas 
Zaikauskas, prof. Pran’s- 
kus-žalionis, A. Vaivuts-; 
kas. j

Išlydint ir kapinėse or-1 
kestras grojo liūdesio mar-j 
šus. j

Ant J. Kaškaičio kapo, 
pastatytas balto marmuro 
paminklas su užrašu.’ į

JONAS KAŠKEVIČIUS 
1884—1963

J. Kaškaitis buvo palaido
tas 1963 m. gruodžio 31 d.

JAV daugiau rems 
Piety Vietnamą

Maskva. — Tarybų Są- tą valstybių užsienio minis- 
| jungos vyriausybė įteikė vi- 1 trams, Washingtone tą pa- 
•' soms valstybėms, su kurio-, darė jos ambasadorius Do- 
! mis tik turi -I diplomatinius ■ brininas.
1 ryšius, ilgą dokumentą, ku-

Washingtonas. — Prezi-i 
klentas Johnsonas pareiškė, 
| kad 1964 metais Jungtinės 
Valstijos dar daugiau rems 
Pietų Vietnamo valdžią, jos 
kare prieš partizanus.

Dabar ten yra apie 
17,000 JAV karininkų, ma- 
rininkų ir pėstininkų, kurie 
dalyvauja kare prieš parti
zanus. Jungtinės Valstijos 
kiekviena diena turi milijo
ną ir pusę dolerių nuosto
lių, nes jos ~ teikia Pietų 
Vietnamo valdžiai militari- 
nę, ekonominę ir finansinęį 
pagalbą.

dūką, įvyko šūvis, kuris už
mušė Savillę.

Washingtonas. — JAV 
Civil Aeronautics Board sa
ko, kad gruodžio 8 d., Ma- 
rylanclo valstijoje, “B-707” 
lėktuvas žuvo nuo žaibo. 
Nelaimės metu žuvo 81 
žmogus.

Pekinas. —Kinijos prem
jeras Chou Enlajus lankėsi 
Egipte, Alžyre, Maroke, Al
banijoje, ir dar lankysis 
Ganoje, Gvinėjoje ir ’ Mali 
respublikose.

Helsinkis. — Dabar Suo- 
■ mijos valdžią sudaro ketu
rios partijos, jų tarpe socia
listai ir komunistai.

Varšuva. —Lenkija teiks 
pagalbos Ceilono respubli
kai. Keturi inžinieriai jau 
išvyko į Ceiloną.

Bombėjus. —Sulaukęs 64 
metų amžiaus mirė Indijos 
generolas Šris Ražendrasi- 
nas. .

New Yorkas. — Sulaukęs 
62 metų amžiaus mirė plau
kikas Stephen A. Ruddy.

Mechanizuota TSRS 
aukso (gavyba 1

Washingtonas. — The 
United States Bureau of 
Mines ruošiasi išleisti met
raštį apie pasaulio aukso 
gavybą.

Minėtas biuras sako, kad 
Tarybų Sąjungoje yra mo
derniškiausios mašinos var
tojamas aukso gavyboje.

Biuras teigia, kad 1962 
metais Tarybų Sąjunga ga
vo 12,200,000 uncijų aukso, 
arba 420,000,000 vertės.

Tarybų Sąjunga siūlo eiti prie 
pašalinimo karo pavojaus

Sako, kad gerėja Kinijos 
liaudies gyvenimas

Tarybų Sąjunga ragina 
riame, tarp kitko, siūlo, kad visas valstybes, kad jos at- 
visų militarinės jėgos būtų sisakytų nuo vartojimo jė- 
išvestos iš :• tų teritorijų, gos išrišimui bent kokių ne- 
kur yra tarptautinių nesu- ; sutikimų su savo, kaimy- 
tikimų, kaip tai — Pietų nais. Taipgi pakartoja siū- 
Vietnamo, Pietų . Korėjos, lymą, kad tarp NATO ir 
vakarinio Berlyno ir kitų. (Varšuvos apsigynimo są- 

Tarybų Sąjungos amba- jungos narių būtų pasirašy- 
Sadoriai įteigė Aa dokumen- ta nekariavimo sutartis.

Pekinas. — Naujųjų Me
tų proga Kinijos spauda 
daug rašė apie vidujinę ir 
tarptautinę padėtį.

Kas liečia Kinijos vidaus 
reikalus, tai spauda rašė, 
kad 1963 . metų industrinis 
ir žemdirbystės planas bu
vo pilnai pravestas gyveni- 
man, kaip kur dar su kau
pu. Nepaisant, kad vienur 
ar kitur javų derlius nebu
vo geras, dėl gamtos saly

TRSR NAUJAS LAIVAS į 
62,000 TONŲ | 

Maskva. — Leningrado 
laivų statykloje buvo nu
leistas į vandenį naujas 
naftolaivis “Belgradas”, 
62,000 tonų įtalpos. Tai jau ! 
kelintas TSRS naujas naf
tolaivis, kuris užvardina
mas liaudiškų respublikų 
sostiniu vardu, v

DAR APIE KUBOS 
JUBILIEJŲ

Havana. — Militarinį ir 
liaudies paradą stebėjo Ku
bos vyriausybės ir partijos 
žmonės, taipgi daug svečių 
iš kitų valstybių. Jų tarpe 
dalyvavo: Nikalojus Pad- 
gornyji, Tarbų Sąjungos 
Komunistų partijos 
veikėjas; Čang čin-ksinas, 
linijos viceprezidentas; di
akonas Hewlett Johnsonas 
iš Anglijos; Gus Hali, JAV 
Komunistų partijos vadas 
ir daugelis kitų.

Kansas City. — Conti
nental, Grain Co. pardavė 
Tarybų Sąjungai 13,000,000 
bušelių kviečių už $25,000,-

NATO ir Vakary 
Vokietija

Bona. — NATO sausu
mos vyriausias <jėgas suda
ro Vakarų Vokietijos ir 
JAV armijos. " Vakarų Vo
kietijos armijoje, yra virš 
400,000 vyrų, taipgi apie du 
milijonai vyrų rezerve.

Greta armijos sparčiai 
auga Vakarų Vokietijos ka
ro orlaivyno ir laivyno jė
gos.

Jūrinis karo laivynas ba
zuojasi Baltijos jūroje.

gų, bet maisto pasigaminta 
daugiau, kaip pirmesniais 
metais.

Kas dėl tarptautinės poli
tikos, tai Kinijos laikraščiai 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų agresyvią politiką. Kar
tu jie žymėjo, kad 1963 me
tais Azijos tautos turėjo 
pasisekimo kovoje prieš už
sienio imperialistų kišimąsi 
Ž jų gyvenimo reikalus.

PAGAMINO 7,636,000 
AUTOMOBILIŲ

Detroitas. — 1963 metai 
buvo labai geri automobilių 
industrijoje. Pasažiri n i ų 
automobilių buvo pagamin
ta 7,636,000, tai tik mažiau 
kaip 1955 metais. 1955 me
tais buvo pagaminta 9,187,- 
900 automobilių. 1963 m. 
dar buvo pagandinta 1,462,- 
000 sunkvežimių.

REIKIA BAIGTI 
KAŠMYRO REIKALĄ

Karačis. —Pakistano pre
zidentas M. Ayubas pareiš
kė, kad 1964 metais Indija 
turėtų susiprasti ir sutikti 
baigti nesutikimus dėl Kaš
myro.

Kinija ir Pakistanas jau 
išsprendė savo sienų reika
lą, bet Indija vis daro kliū
čių jų sureguliavimui su. 
Kinija ir Pakistanu, sakė 
jis.

Seligman, Arizona.—San
ta Fe traukinys užmušė 4 
darbininkus, dirba n č i u s 
prie geležinkelio.

Maskva.—TSRS padidins 
pagalbą Kubai.

Kuba įžengė į šeštuosius 
metus naujo gyvenimo

Havana. — Sausio 1 ir 2 
dienomis Kubos liaudis mi
nėjo penkerių metų revoliu
cijos laimėjimą. Visoje 
respublikoje buvo liaudies 
ir militariniai paradai. I

Kubos vyriausybė gavo < 
nuo socialistinių valstybių i 
sveikinimų ir pasižadėjimų i 
nepalikti ją bėdoje.

Kubos premjeras F. Kas- i 
tro turėjo pasikalbėjimą su ■ 
American Broadcasting Co. j 
atstovais. Jis sakė, nors Ku- ; 
bos liaudis daug nukentėjo*; 
nuojŲungtinių Valstijų po- į 
litikes, bet jis ir žmonės Į 
jungiasi su JAV žmonomis ■

Veikia draugiškumo 
naftotekis

Varšuva. — Draugišku
mo naftoleidis gerai veikia. 
Vamzdžiai nutie s t i nuo 
Volgos į Lietuvą, Rytų Vo
kietiją, Lenkiją, Čekoslova
kiją ir Vengriją.

Naftoleidis yrą virš 3,000 
mylių ilgio. Nuo Volgos iki 
Mozyrįo, Baltarusijoje ei
na viena linija, o nuo ten 
jau šakojasi į minėtas liau
diškas respublikas.

Plccke, 56 mylios į šiaur
vakarius nuo Varšuvos, pa
leidžiamas veiklon naujas 
fabrikas naftos išvalymui ir 
išdalinimui į skirtingus ele
mentus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Naujųjų 

j Metų metu plačiai snigo, o 
‘vietomis lijo. Pietinėse Val
stijose: Alabamoje, Missis
sippi ir kitose iškrito daug 
sniego.

New Yorke sniegas pa
virto i lietu, v v

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas sako, kad jis pra
dės kampaniją už taiką.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Joao Gou- 
lartas sako, kad jis prašys 
iš JAV $350,000,000 pasko
los. /

Maskva. — Naujųjų Me
tų proga TSRS premjeras 
Chruščiovas pasiuntė Kini
jos respublikai pasveikini
mą. Jį pasiuntė Mao Tse- 
tungo vardu.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos atšauks iš Ja
ponijos apie 4,000 karinin
kų ir lakūnų, o jų vieton 
pasiųs kitus pulkus.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo gavo 
laišką nuo JAV prezidento 
Johnsono.

Washingtonas. — JAV 
prezidentas" Johnsonas pa
siuntė pasveikinimą Romos 
popiežiui proga jo išvykimo 
į Palestiną.

apgailestavime taip tragiš
kai žuvusio Kenedžio.

Kas dėl dabartinio JAV 
prezidento, tai Kastro sakė, 
kad Johnsonas turėtų pa
daryti teisingą išvadą, jog 
nedraugiška Jungtinių Val
stijų politika linkui Kubos 
nepasiekė savo tikslo, kad 
ji daug žalos padarė ne 
vien Kubos žmonėms, bet ir 
Jungtinių Valstijų. Kastro 
sakė, kad Kuba trokšta 
normališkų, kaip politinių, 
taip ekonominių ryšių su 
JAV, bet tas priklauso nuo 
Jungtinių Valstijų, o ne 
nuo Kubos.

LOTYNŲ ŠALYS 
SEKS KUBĄ

Pekinas. — čionai Kubos 
ambasadoje buvo suruoštas 
banketas minėjimui 5 metų 
Kubos liaudies laimėjimo. 
Tarp kitų svečių kalbėjo 
Teng Chsiopingas, Kinijos 
premjero pavaduotojas. Jis 

Įsakė: “Esu tikras, kad Ku- 
I bos liaudies laimėjimai pa- 
akstins ir kitų Lotynų* 
Amerikos šalių žmones pa
sekti ją. Sulauksime, kad 
Lotynų Amerikoje jau bus 
kelios Kubos”.

Balboa, Panama. — Pa
namos respublika iškovojo, 
kad Panamos kanalo zonoje 
greta JAV vėliavos jau ple
vėsuoja ir Panamos vėliava.

Bangkokas. — Tailando 
valdžia skleidžia paskalus, 
būk Tailandui yra pavojus 
iš Kinijos ir iš Šiaurės Viet
namo respublikų.

Suprantama, tai tuščios 
pasakos, nes nei Kinija, nei 
§. Vietnamas nesikėsi n a 
prieš Tailandą, su kuriuomi 
net nei neturi bendrų sienų.

Akrą. —Kada Ganos pre
zidentas Kwame Nkruma- 
has ėjo į automobilį, pikta- 
daris paleido į jį penkis šū
vius. Prezidentas išliko svei
kas, bet vienas jo sargų bu
vo mirtinai peršautas, ku
ris tuojau mirė, Tai jau bu
vo penktas pasikėsinimas 
ant Nkrumaho gyvybės.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžios viršininkas 
generolas Duong Van Min- 
has ragina karininkus vie
ningai stovėti prieš parti
zanus.

New Orleans. — čionai 
pradėta statyti astuoni lai
vai plaukiojimui Didžiuo
siuose ežeruose. Jie bus po 
540 pėdų ilgio ir 13,000 tonų 
įtalpos.

Washingtonas. — JAV 
jau turi 1120,633,000 gyven
tojų.

■■ II I II ■ ■ I   HM ■lim» ■ ■■   IM.I

Maskva. — TSRS galingo 
radaro bangos pasiekė Ju
piterio planetą.
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Jonas Kaškaitis— 
d-ras J. Kaškiaučius

PRAĖJUSIŲ METŲ gruodžio 30 d. Vilniuje staiga 
mirė d-ras Jonas Kaškiaučius—Kaškaitis. Velionis per 
ilgą laiką po savo raštais pasirašydavo Jono Kaškaičio 
slapyvardžiu, ir žmonės jį tuo vardu vadindavo. 0 kai nu
vyko gyventi Lietuvon, ten jis oficialiai pasivadino Jonu 
Kaškaįčiu. Tokiuo būdu, ar jį vadinsime tuo ar kitu var
du, klaidos nepadarysime, bet kadangi jis pats į senatvę 
daugiau mėgo Kaškaitį nei Kaškiaučių, tai geriau jį tuo 
vardu ir vadinti

Jonas Kaškaitis gimė 1885 m. sausio 6 d. Vadinasi, 
be kelių dienų, jis buvo 79 metų. Iš to skaičiaus 53 metus | 
išgyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose,—taigi apie du 
trečdaliu savo amžiaus, paties geriausio, subrendusio 
amžiaus.

Smulkiau apie velionį,—jo gyvenimą, jo nuveiktus— 
darbus,—skaitytojas ras šios dienos ir sekamose “Lais
vės” laidose. Čia norime pasakyti tik kelis žodžius.

J, Kaškaitis buvo labai glaudžiai susietas su mūsų 
laikraščiu “Laisve”, Per daugiau kaip 40 metų jis buvo 
nuolatinis ir gausus jos bendradarbis. Daugiau: jis buvo 

, uolus mūsų laikraščių rėmėjas. Labai dažnai, kai mes at- 
sidurdavome finansinėn bėdon, d-ras J. Kaškiaučius stojo 
mums talkon su dovana, su auka.

D-ro J. Kaškiaučiaus kolumna “Darbininkų sveika
ta” per ilgus metus buvo spausdinama “Laisvėje”; iš jos 
skaitytojai gerai pasimokė, kaip saugoti savo sveikatą.

“Laisvėje” tilpo daug Jono Kaškaičio ir eilėraščių, ir 
visuomeniniais klausimais straipsnių, ir korespondencijų.

J. Kaškaitis buvo ir visuomenininkas: priklausė mū
sų pažangioms organizacijoms; yra buvęs Lietuvių Dar- 

. bininkų Susivienijimo iždininku; ilgametis Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centrinio Komiteto narys.

Kaip gydytojas, d-ras J. Kaškiaučius yra pasakęs 
daugybę kalbų-referatų apie tai, kaip apsaugoti savo 
sveikatą. Į jo prakalbas visuomet susirinkdavo daug 

•klausytojų • t ,
Jis yra parašęs knygų apie sveikatą; išvertė į lietu-

• vių kalbą eilę veikalų, be kitų, Ųpton Sinclairip. didžįulį
rąmaną “Aliejus”. . : > • : .

Kitais žodžiais, Jonas Kaškaitis savo darbais buvo 
plačiai išsišakojęs JAV lietuvių visuomenėje, ir visuome- 

.nė jį labai mylėjo, gerbė. Jinai jam buvo ir pasilieka 
skolinga. Jo vardas, jo darbai, niekad nebus pamiršti.

1959 metais Kaškaitis nuvyko į Lietuvą gyventi. Ten 
. būdamas jis mūs nei minutei nepamiršo: rašė mūsų laik

raščiui straipsnius, tėvynėje įgytus įspūdžius. Šiuo metu 
mes turime jo dar du ilgokus raštus, neseniai gautus: 
Justo Paleckio eilėraščių knygos recenziją, taipgi bruo
žus iš JAV lietuvių gyvenimo. Vieną tų straipsnių mes 
išspausdinsim tuoj, o kitą vėliau.

Jono Kaškaičio mirtis—didžiulis nuostolis mums vi- 
\ šiems.
/ Velionio palaikai palaidoti garbingiausioje vietoje: 

’ Karių kapinėse, Antakalny, kur ilsisi patys įžymiausieji 
’kovotojai už Lietuvos liaudies laisvę ir laimę, kur dega 
amžinoji ugnis.

Ramiai ilšėkis, mielas bičiuli ir draauge, mūsų tau- 
tos sostinėje Vilniuje! 
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Del Mahometo barzdos plaukti
“■ SRINAGARO MIESTE, Kašmiro provincijoje, Indi- 
“7joj, pranašo Mahometo pasekėjai (mosiemai, mahometo- 

nai), sukėlė didžiules riaušes, kuriose žuvo keli asmenys.
'* Riaušių’priežastis blaiviai galvojantiems žmonėms ątro- 
", do beprasmiška, bet sufanatizuotiems tikintiesiems—di- 

delis dalykas.
Buvo taip: iš mahometonų šventovės-bažnyčios kaž 

' kokie piktadariai pavogė kuokštelę Mahometo barzdos 
plaukų, skaitomų didele relikviją. Toji bažnyčia (mos-7 

z' que) stovi indusų apgyventame miesto rajone, dėl to ma- 
, .hometonai pradėjo kaltinti indusus, kaip, šventvagius.

• < Kašmiro provincijos premjeras Kvaja šamsudinas
paskyrė $21,000 tam, kuris sugaus vagis, kuris atras mi
nėtus Mahometo, barzdos plaukus. Bet kol kas vagių ne- 

- ..suranda. Nepasitenkinimas, bruzdėjimas tebevyksta.
• Net ir Pakistano sostinėje, Karači mieste, mahometonai 
nerimastauja, bruzda, keikia Indiją.

Indijos premjeras Nehru viešai pareiškė užuojautą 
' ''mahometonams ir pažadėjo, kad jo valdžia prisidės prie 

ieškojimo tų, kurie Mahometo plaukus pavogė.
Tų plaukų istorija esanti tokia: Prieš apie 300 metų 

’’.'Pietų Indijos imperatorius Aurangzebas, sakoma, parve- 
’ žį Mahometo barzdos plaukų pluokštelį ir atidavė Maho- 

meto pasekėjams Kašmire. Plaukai buvę padėti į maho
metonų maldnamį kaip švenčiausia relikvija; esą tie 

‘‘.plaukai teikią palaimą visiems Sprinagaro žmonėms.
Pranašas Mahometas mirė 632 metais. Jo pasekėjų, 

kurie laiko Mahometą šventu, šiuo metu yra daug mili- 
■”jonų; mahometonizmas yra išsiplėtojęs visoje Azijoje, 

ypatingai Artimųjų Rytų kraštuose.
Kašmiro provincijoje, sakoma, mahometonai sudaro

Kas ką rašo ir sako
DĖL VYKIMO 
Į LIETUVĄ

Šiemet,,- kaip ir per pasta
ruosius,'. ketverius metus, 
nemaža JAV lietuvių norės 
aplankyti savę gimtąją že
mę, Tarybų Įjietųvą. , .Pra
ėjusių metų gruodžio 24 d, 
“Vilnyje” J. Žaliukas rašo:

Taip, geri žmonės ryžtasi 
aplankyti Tarybų Lietuvą, 
pamatyti, kaip ji statosi, 
kokiais tempais žengia vis 
pirmyn ir pirmyn.

Kaip žinia, World Wide 
Travel Agentija, vadovauja
ma Walter Rask-Rasčiausko, 
kartu su '‘Vienybės” leidėja 
Tysliaviene ruošia visą seriją 
turistinių grupių. Doriems 
Amerikos lietuviams tai’džiu
gų. Nes kuo daugiau Ameri
kos lietuvių lankysis Lietuvo
je, tuo labiau stiprės brangi 
mums lietuvybė šioje šalyje. 
Pažangieji lietuviai visus svei
kina, kurie vyksta aplankyti 
savo gimtinės. Per bešališkus 
akinius pamatę Lietuvą, grįš 
Amerikon dorais lietuviais ir 
pamatys., kad pažangus Ame
rikos lietuvių sąjūdis Tarybų 
Lietuvos atžvilgiu gana pro
tingas, vertas didelio įverti
nimo.

žinoma, dėl tąrptau t i n ė s 
įtampos Lietuvoje dar ne visi 
kampeliai atviri svetimos ša
lies piliečiams. Silpnesnio pro
to žmonės nuvykę gal dėl to 
ir nusivils, bet savo žmogiško 
padorumo nepraras. Ir aš 
mana\i, kad Tarybų Lietuvos 
vyriausybė labai protingai da
ro., kad įsileidžia visokiausios 
politinės mosties emigracijoje 
gyvenančius lietuvius. Lai jie 
pamato, kaip dar Lietuvai yra 
sunku dėl tos pašėlusios įtam
pos, dėl tos baisios karo grrčs- 
mės, kabančios ant žmonijos 
galvų. * ' .

Mūsų nuomone, “Vieny
bės” leidėjos V. Tysliavie- 
nės mostas geras — organi
zuoti turistinę ekskursiją į 

: Lietuvą. Tik organizuojant 
ekskursiją; reikia iš anksto 
pasakyti ekskūrs a n t a m š, 
kad, pasiekus Lietuvą, ne 
visur jie ten galės važinėti, 
keliauti. Kaip atvykusieji 
pas mus iš Tarybų Sąjun
gos tarybiniai turistai ne
gali laisvai bet kur važinė
ti, keliauti, taip lygiai nu- 
vykusieji iš JAV turistai ,į 
Tarybų Sąjungą negali bet 
kur važinėti. Vis tai šalto
jo karo išdavas. •

Kai žmonės-1 u r is tai iš 
anksto tai žinos, tuomet jie 
ir neišmetinės.

Vienur jie puola žydų si
nagogas, žydų kapines; ki
tur —.negrų bažnyčias bei 
mokyklas — bambomis nai
kina, negrų mokyklinio am
žiaus vaikus žudo. Dabar, 
kaip . matomu visokie su- 
niekšęję elementai jau ir 
katalikų mokyklas puola, 
ardo, drasko.

Vandalizmas, appiplėši- 
mai, užmušėjystės vis didė
ja, plečiasi.

Visa tai rodo, kad pas 
mus, mūsų šalyje, yra kas 
tokio pagrindiniai nesveiko, 
blogo . Ir tai reikia taisyti.

VANDALAI
Ęrooklyno pranciškonų 

organe (“Darb.”, praėjusių 
metų gruodžio 31 d.) skai
tome:

Kalėdų naktį, maždaug po 
Bernelių mišių, nežinomi van
dalai įsiveržė į šv. Petro ir 
-oui iųĄiųaų sofidn.iBcI oįįaoj; 
kyklą Eliząbęth.e, N. J., ir su
naikino 8 klasių kambarius.

Spėjama, kad vandalai įėjo 
per užpakalinę gatvelę, pasi
naudojo gaisro atsarginiais 
laiptais ir taip pateko’ į ant
rų aukštą. Klasėse sudaužė 
visa, ką tik galėjo: sunaikino 
lentas, knygas, išlaužė duris, 
išmušė langus, suplėšė vėlia
vas, prez. John ,F. Kennedy ir 
pop. Pauliaus VI paveikslus, 
sunaikino mokyklos įrengtą 
Betliejų, didelį mokyklos ak- 
varijumą su žuvim. Nuostolių 
padaryta už kelioliką tūkstan
čių dolerių.

Kas tai padarė? Be abe
jonės, tai padūkėlių darbe
lis. O tokių padūkėlių-vąn- 
dalų Amerikoje šiuo tarpu 
labai daug ir jų skaičius di
dėja, o ne mažėja.

I

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Dvigubas negrų moterų 

išnaudojimas
Nacionalinis moterų pa

dėčiai tirti komitetas šio
mis dienomis paskelbė savo 
pasekmes. Tq komiteto pir
mininku iki pat mirties bu
vo E.leanora 'Rooseveltienė, 
kuri pirmiau labai daug 
prie to darbo prisidėjo.

Raportas apima visų mo
terų padėtį. Jis nurodo, 
kad .viena iš trijų vedusių 
moterų gyvenimo sąlygų 
priversta už algą dirbti. 
Bet pas negrus didesnė pu
sė vedusių moterų už algą 
dirba. Daug didesnis pro
centas negrų motinų, turin
čių po kelis vaikus, privers
tos už algą dirbti, negu 
baltųjų motinų.

Moterų darbas yra palies
tas abelnos prieš moteris 
diskriminacijos . Už tą patį 
darbą jų algos yra žemes
nės. Tose valstijose, kur 
dar nėra verstino algos 
minimumo ,keletas milijonų 
moterų negauna nei po do- 

. Bet negrės 
moterys priverstos dirbti

Tabakas yra didelis 
sveikatos priešas

Kuo toliau, tuo daugiau 
visuomenė patiria, kiek 
kenksmingas yra rūkymas, 
ir teisėtai reikalauja tam 
tikrų priemonių prieš šią 
blogybę. Pavyzdžiui, Itali
joje jau yra išleistas įsta
tymas; kuris draudžia rek
lamuoti bet kurią tabako 
rūšį. Panašaus pobūdžio ( ...
įstatymą svarsto dabar lei‘į i valandą. 
Anglijos parlamentas. JAV ] 
siūloma įpareigoti tabako ; dar už mažesnį atlvginimą. 
dirbinių gamintojus iš
spausdinti ant kiekvieno 
gaminio įrašą: “i 
nys kenkia sveikatai.”

1961 m. bendras JAV šei
mos metinis uždarbis siekė 

Šis gami- ■ $5,981, tuo pačiu metu ne- 
Ne- grų šeimos uždarbis tesiekė 

sunku suprasti, kokios bus Į$3,191 arba mažai ką dau- 
tokios “reklamos” psicholo-[giau kaip pusė baltosios šei- 
ginės pasekmės. | mos uždarbio.

O nauji tyrimai vis dau-! Unijos taipgi mažai deda 
giau duoda medžiagos apie ! pastangų moteris suorgani- 
tabako dūmų kenksmingu- Į zuoti. Iš 24 milijonų už al-
mą. Neseniai atlikti bandy
mai su šunimis vėl įrodė ry
šį tarp rūkymo ir plaučių 
vėžio. Padarius 130 šunų 
tracheotomiją! (tra c h e j o s 
a t i d a r y m as, įvedant į ja 
specialų vamzdelį kvėpavi
mui atstatyti), ši chirurgi
nė operacija įgalino betar
piškai veikti kondensuotais 
tabako dūmais plaučių epi
telį. Bandomieji šunys bu-

gą dirbančių moterų biskį 
daugiau kaip trys milijonai 
priklauso unijose. Septy
niose valstijose nėra darbo 
valandų įstatymo, tai mo
terys priverstos dirbti virš 
60 valandų į savaitę. Ke
turiose valstijose moterims 
darbo savaitė yra 60 vai.

Komiteto raporte atžymė
ta, kad apie pusė milijono 
šeimų, turinčių po nemažąten. nčiiiuuiiiieji suiiys uu-1 7;----- 1-- -

vo per 253 dienas šitaip) ^ie^l vaikų, yra išlaikomos 
veikiami 156 kartus. Tuo į nuolatiniu motinų dai bu 
metu kitų — kontrolinių — 
šunų plaučių epitelį moks
lininkai dirgino fiziškai. Ir 
štai rezultatai — nė vienas 
kontrolinis šuo negavo pik
tybinių auglių, o bandomų
jų šunų tarpe 1 susirgo 
ypač sunkia plaučių vėžio 
forma, 2 gavo lokalizuotus 
vėžinius auglius, 25 šunys 
turėjo plaučiuose pakitimų, 
vedančių į vėžį, o 2 šunys 
gavo nepiktybinius navikus. 
Pažymėtina, kad paprastai 
šunys plaučių vėžiu neser
ga.

PIRČIUPIO MAMYTE
Už pušyno žalio 
Ryto, žaros švyti./ 
Prie kelužio-kelio 
Pirčiupio mamytė.

Ji pagairėj vėjų 
Mena juodą naktį, 
Kai fašistai ėjo 
Pirčiupio padegti.

Skarą užsisupus, 
Dieną naktį budi.
Ir žvilgsniu, ir lūpom
Drąsina vaikutį:

—Aukite gimtinėj 
Tartum ąžuolėliai! 
Nedurnuos ugniniai 
Čia karų šešėliai!

Palei šilą žalią
Ryto žaros švyti...
Lydi mus į kelią 
Pirčiupio mamytė.

A. Matutis

Jbertv)— Antrad., sausio (Jan.) 7, 1964

daugumą gyventojų,, o kadangi Kašmirą valdo Indija, 
kadangi Pakistanas nori atsiimti Kašmirą, tai mahome
tonai iš šitos šventvagystės ryžtasi padarytį svarbų poli
tinį dalyką.

Dar nežinia, kuo visa tai baigsis.
Gal gi šventvagiai ir bus surasti, gal Mahometo 

barzdos plaukų kuokštelis ir bus išgelbėtas,, ir sufanati
zuoti žmoneliai ramiau atsidus, o mahometonams politi
kieriams mažiau bus' progos kurstyti žmones prieš In- 
diją.

Eugene Varga prieš kele
tą metų pranašavo dar šio 
šimtmečio 
talizmui galą.

Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas teigia, kad 
Tąrybų Sąjunga ekonomi
nėse lenktynėse už desėtko 
metų busK pralenkusi Jung
tines Valstijas.

Tarybų Sąjungos planas 
nusako iki 1967 m. paga
minti tiek pramoninės ga
mybos, kiek tuo metu galės 
pagaminti Jungtinės Valsti
jos. Reiškia, tais metais 
Tarybų Sąjunga pasimojusi 
pramoninės gamybos lenk
tynėse pasivyti Jungtines 
Valstijas. 1970 metais Ta
rybų Sąjunga jau bus pra
lenkusi Jungtines Valstijas 
30 procentų.

Knygoje paduota daug 
faktų, kurie rodo, kad so
cializmas gali dar šio šimt
mečio pabaigoje ekonomi
nėse lenktynėse nugalėti 
kapitalizmą.

abaigoje kapi-

Nepriklausoma Kenija— 
kolonializmui smūgis

Angliškasis imperializmas 
susilaukė Kenijoje tokio 
skaudaus smūgio, kokį kiek 
pirmiau pergyveno Prancū
zijos imperializmas Alžyre. 
Anglijai Kenija buvo bene 
viena svarbiausių Afrikoje 
koloniją. Atsižadėti jos 
Anglijai buvo labai sunku.

Pastaraisiais keliolika me
tų Anglija visokiais būdais 
manievravo, kad tik išsilai
kytų Kenijoje. Daugino ko
lonistų skaičių, užimdinėjo 
svarbiausias žemes, tvirtino 
militarines jėgas. Išvystė

nes kitokių pajamų neturi. 
Arti trys milijonai motinų, 
turinčių vaikus žemiau 6 
metų, priverstos palikti sa
vo mažyčius namuose ir ei
ti uždarbiauti.

Milijonai motinų, kurios 
savo namuose turėtų vaiku
čius auginti, šeimos reika
lus tvarkyti, gyvenimo są
lygų priverstos eiti uždar 
biauti. Tuo pačiu metu ar
ti 5 mil. darbininkų, norin
čių ir galinčių vienokį ar 
kitokį darbą dirbti, randasi 
bedarbių eilėse.

ŽINIOS B LIETUVOS
Muzikos mokykla 

visuomeniniais^ pagrindais
Kėdainių miesto gyven

tojai, vakarais praeidami 
pro kultūros namus, girdi 
sklindančią muziką. Čia 
atidaryta muzikos mokykla 
visuomeniniais pagrindais. 
Jos lankytojai —- darbinin
kai, tarnautojai. Elektros 
aparatūros gamyklos kom
jaunuolis Rimantas Jurk- 
šaitis, proftec h n i n ė s mo
kyklos moksleivis Vladas 
Balčiūnas ir kiti mokosi 
groti akordeonu. Pianino 
klasę lanko vaikų daržellio 
darbuotoja Elena Pranevi
čiūtė, geležinkelio stoties 
tarnautoja Milda Miknevi- 
čienė, Birutė Jovaišienė.

Muzikos mokykloje moks
las truks trejus metus. 
Praktiniams ir teoriniams 
užsiėmimams vadovauja 
septynmetės muzikos mo
kyklos dėstytojai Stasys 
Chockevičius, Jonas Žadei- 
kis ir Vaclovas Šablevičius^.

B. Kaminsaks

“Varšuvos ruduo”
“Varšuvos rudens šiuolai

kinės muzikos festivalis”— 
toks kelialapio pavadini
mas, su kuriuo grupė Vil
niaus konservatorijos stu
dentų buvo išvykę į kelio
nę po Lenkijos Liaudies 
Respubliką.

Varšuva, kurioje teko 
praleisti didesnę laiko d#lį, 
žavėjo mus savo architek
tūros lengvumu, muzikinio 
gyvenimo intensyvumu, ro
mantiškais parkais, istori
niais paminklais. Festivalio 
dienomis išgirdome daug 
šiuolaikinės muzikos kūri
nių. Nemaža kompozitoriųdidžiausią terorą prieš tuos, įeikg festivaliui tikra\

I t «• m z-k Ir/ay r/A i i i rr nntrzA nnli/xn 'kurie kovojo už savo šalies 
nepriklausomybę.

Apie ekonomines Tarybų 
Sąjungos ir JAV lenktynes

Šiuo metu labai plačiai 
kalbama ir daug rašoma 
apie Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų ekono
mines lenktynes. Tarybi
niai ekonomistai jau numa
to ir laiką, kada Tarybų 
Sąjunga bus Ameriką pra
lenkusi.

Tuo svarbiu klausimu Vic
tor Perlo, laikraščio “Wor- 
kerio” kolumnistas, parašė 
knygą “USA and USSR,” 
iš kurįos čia atžymėsime 
keletą davinių'

Prieš beveik šimtmetį Ka
rolis Marksas pranašavo, 
kad komunizmas nugalės 
kapitalistinę santvarką. Tuo 
metų kapitalizmas dar bu
vo. jaunas, atrodė galįs 
šimtmečius laikytis. Bet& 
Marksas jau tada numatė, 
kad kapitalizmas pagimdė 
sau duobkasius, kurie jį pa
laidos,

Neprabėgo šimtmetis nuo 
tos pranašystės, šiuo metu 
jau trečdalis pasaulio soci
alistinis; kapitalizmas pri
verstas trauktis ir trauktis.

Tarybinis ekono mist a s

įdomius > savo turiniu ir 
nauja forma kūrinius. Ta- 

Kolonistai.manė, kad 60,- čiau pasitaikė ir tokių kū- 
000 baltųjų galės ir toliau vinių, kurie vargu ar gali 
valdyti ir išnaudoti apie 8 i susilaukti pritarimo.
milijonus afrikiečių. Bet Keliones metu susitikda-
ateio laikas anglams pasi- i , , , .t J j & 1 vome su studentais, uzsi-

1 Kaip kolonistai išnaudojo į 
afrikiečius, parodo jau 
prieš keletą metų paskelb
tas Jungtinių Tautų rapor- Į 
tas. Jame randame štai ką:
Vidutinės afrikiečio (neg

ro) šeimos metinės paja
mos — $75, azijiečio—$500, 
europiečio $1,850. Kenijos 
sostinėje Nairobi tik5proc. 
afrikiečių darbininkų tega
lėdavo iš savo pajamų kiek 
normaliau užlaikyti šeimą. 
Mokyklų biudžetas europie
čio vaikui skirdavo $138 į 
metus, azijiečio — $50, af-^ 
rikiečio — 42 centus. Gali
ma iš to. suprasti, kiek af
rikiečių vaikų galėjo mo
kyklą lankyti.

Nuo nepriklausomybės 
paskelbimo 1963 m. lapkri-

biai. Ypač įdomu buvo 
Krokuvoje. Mūsų keliones 

j metu miesto studentai šven
tė Jogailos vardo universi
teto 600 metų sukaktį. Gy
vai papuoštos gatvės, khy- 
gų mugių gausumas — visa 
tai papildydavo mūsų įspūj 
džius apie šį senąjį, o kar
tu ir jauną studentiška 
dvasia dvelkiantį miestą.

P. Grudzinskas

čiai turi lygias teises prie | zJ T »Lx 4 1-* 'WA ZA Imi A ZA VA T YAdarbo ir mokslo. “Kenya 
uhuru” (Kaniia laisva). 
Naujasis premjeras Jo m o 
Kenyatta paskelbė, kad jo 
valdžia vadinsis “demokra
tiniai socialistine,” kuri 
darbuosis, kad krašte skur
das ir atsilikimas būtų nai
kinami. Pagalbą ji priinjs 
iš visur, iš kur tik ji galės 
jai prielankiomis sąlygomis 
gauti.

Klaipėdos uostas priėmė 
1,500 laivų

Daugiau kaip pusantro 
tūkstančio tarybinių ir už
sienio šalių laivų šiemet jau 
lankėsi Klaipėdos uoste. 
Laivų uoste daug, todėl uos - 
tininkai stengiasi, kad jie 
būtų pakrauti kuo greičiau. 
Darbas uosto krantinėse 
nenutrūksta nei dieną, 
hakti., , t

nei

T Daugiau, negu per 
r 4 septynmetį

Naujosios Akmenės ce
mento gamykloje šiemet 
jau įdiegta į gamybą 170 
vertingų racionaliz a c i n i ų 
pasiūlyjpų* Jie duos dau
giau kaip 110 tūkstančių 
rublių metinės ekonomijos.

Nuo septynmečio, pra
džios novatorių įdiegti pa
siūlymai leidžia sutaupyti 
kasrnęf 505 tūkstančius rub
lių .— 25 tūkstančiais rub
lių daugiau, negu racionali
zatoriai buvo įsipareigoję 
sutaupyti per visą septyn
metį.

Kaišiadoryse statoma 
didele gamykla.

Kaišiadoryse pradėta sta
tyti stambi gamykla. Gre
ta kitų produktų ji išleis 
pašarinių kaulų miltus iš 
mėsos pramonės atliekų. 
Įmonė aprūpinama naujau^ 
sįais įrengimais, gaunamais 
iš Lenkijos. Gamykla st6s 
į rikiuotę kitų metų pabai
goje ir kasmet gamins dau
giau kaip 10 tūkstančių to
nų pigių mineralinių paša
lų- . . ’ . . .



Tarybines valstybines 
sistemos demokratizavimas

Vakarų spaudos atstovai, 
kurių niekaip negalima pri
skirti prie simpatizuojančių 
tarybinei visuomeninei san-

Kaip įgyvendinami .TSKP 
Programos teiginiai apie to
lesnį tarybinės valstybinės 
sistemos demokratizavimą, 
apie platesnį darbo žmonių 
įtraukimą į valstybės valdy- I tvarkai, priversti pripažin- - - - -
mą? Su šiud “klausimu Span- į ti ypatingai didelį rinkėjų, Xmisij
/] zxf* r* * * XT l/n ri r i i rl n m i 1 o o t r IA H mi 1 d 1 1 r/ vdos agentūros “Novosti” ko- į atiduodančių savo balsus už 
respo n d e n tas kreipėsi i j liaudinio komunistų ir 
TSRS Aukščiausiosios Tary- - - - - - - -
bos Prezidiumo Pirmininko ; - . - — - . . .
pavaduotoją, Lietuvos '---- ... . .

ne- 
ibKb AUKsciausiosios iaiy- par^nju bloko kandidatus, 
bos Prezidiumo Pirmininko V . - .
pavaduotoją, Lietuvos TSR 1 aktyvumą. Rinkiminėse ko- 
Aukščiausiosios T a r y b o s misijose per praėjusius rin- 
Prezidiumo pirmininką Jus- kimus į TSRS Aukščiausią- 
tą Paleckį, štai ką jis pa- ją Tarybą dirbo daugiau 
pasakojo: , kaip 1,200 tūkstančių žmo-

• ■ nių, atstovaujančių vi-
Nedaug laiko prieš pir-Į sus tarybinės visuomenės 

mąjį pasaulinį karą Peter-1 sluoksnius.' Rinkiminių ko- 
burge (dabar Leningrade) • misijų narių tarpe buvo 
išėjo informacinė knyga su ' daugiau kaip puse neparti- 
tfrumpais biografiniais duo- nių, 40 procentų moterų. Į 
menimis apie Valstybinės TSRS šęštojo šaukimo 
dūmos deputatus. Ant nuo Aukščiausiąją Tarybą slap-

betarpiškai dirbą

laiko pageltusiu šio leidinio tu balsavimu buvo išrinkta 1 ~ Apie demokratinius tary-1 
buvusios Rusi- 1,443 deputatai. Beveik ket-I binės visuomenės gyvenimopuslapių —

jos imperijos valstybės vy- Į virtą jų dalį sudaro darbi 
rų fizionomijos. Kas jie? ninkai,

(Skaitau: dvarininkas, fab- gamyboje, maždaug- tiek 
rikantas, vyskupas, advoka- i pat — 
tas. O štai ir liaudies “at
stovas,” kurį knygos auto
riai* miglotai pavadino 
“žemdirbiu.” Nereikia daug 
pastangų, kad būtų galima 
suprasti tikrąjį šio “demo- 
krato”-buožės, kaimo kapi
talisto veidą, Kuris iš kailio 
nerdamasis tarnavo buržu
azijai ir negailestingai en
gė valstiečius.

> Daugelio tautu leksikoje i Aukščiausiąsias Tarybas ir 
nuo seno egzistuoja posa-1 i vietines Tarybas, šios 
kis: “Valdžią turintieji.” i rinkiminės kampanijos me- 
Mūsų tarybinė tikrovė šios | tu buvo įvykdyta eilė prie- 
frazėsaiškinime padarė es- iponiū toliau tobulinant 
mines korektyvas, žodžiai liaudies atstovavimo for- 
pasiliko tie patvs, o prasmė mas, plečiant masių daly- 
tapo visiškai kita.

Mano kartos žmonės, gy- 
' venusieji buržuazinės Lie

tuvos, kaip ir carinės Ru
sijos, sąlygomis, prie sąvo
kos “Valdžią turintieji” pri
skiria štai šiuos knygoje 
pateiktus Valstybinės dū
mos deputatus — dvarinin
kus, gamyklų ir fabrikų 
savininkus, aukštosios val-savininKus, auKbiusios vai- , 
dininkų biurokratijos atsto-pavyzdžių iš mano gimtos

K VU S.

Tarybinio aparato apimtis žmongs į Lietuvos TSR 
Tarybų Sąjungoje valdžią Aukščiausiąją Tarybą išrin- 

kurių ko 290 deputatų ir į vieti
nes Tarybas — 35,033 depu • 
tatus. Kas gi šie žmonės, 
kuriems suteikta garbė 
tvarkyti valstybės reika
lus? Tai Juozas Kondratas 
—“Lenino keliu” žemės ūkio

to-
kurie, pavyz

turin tieji yra tie, 
rankomis kuriamos visos 
šalies gėrybės — materia
linės ir dvasinės: darbinin- 
ninkai, kolūkiečiai, inžinie
riai, gydytojai, mokslinio 
kai, kūrybinių profesijų at
stovai.

Tarybų sudėtyje apie du 
milijonai deputatų. Bet 
valstybinius reikalus tvar
ko ne tik deputatai. Jiems 
padeda — nei daug, nei ma
žai — dvidešimt milijonų 
padėjėjų. Aš turiu galvoje 
laisvanoriškų visuomeninių 
organizacijų dalyvius, 
kius žmones 
džiui, dirba namų, kvarta
lų komitetuose, draugiškuo
se teismuose, liaudies drau- 
govėse, kooperatyvų, jauni
mo ir daugelyje kitų visuo
meninių organizacijų. Aš 
turiu taip pat galvoje ir 68 
milijonus TSRS profesinių 
sąjungų narių, kurie per 
nuolatinius gamybinius pa
sitarimus, mokslb-technikos 
draugijas, visuome n i n i u s 
konstruktavimo ir technolo
gijos biurus nuolatos daly
vauja gamybos valdyme. 
Tai taip pat milijonai dar
bininkų, kolūkiečių, tarnau
tojų, susivienijusių savo 
įmonėse ir įstaigose į gru
pes partiniai-valsty b i n i a i 

^.kontrolei padėti.
* Liaudies aktyvumas

Demokratiniai Tarybų 
valstybės principai kuo pil
niausiai pasireiškia per rin
kimus į TSRS Aukščiausią
ją Tarybą. Net reakcingos

■ kaimo darbo žmonės. 
Liaudies išr i n k t ų j ų tar
pe—tarybinės inteligentijos 
žiedas—mokslininkai ir in
žinieriai, mokytojai ir gy
dytojai, rašytojai, poetai, 
dailininkai, kompozitoriai. .

1963 m. rinkiniai
1963 metų kovo mėnesį 

vyko rinkimai į sąjunginių, 
autonominių respublikų

atstovavimo for-

vavimą valdžios organų 
veikloje. Šiam tikslui, pa
vyzdžiui, buvo ’ pakeistos 
rinkiminės normos renkant 
vietines Tarybas. Tai įgali
no 136.5 tūkstančio žmonių 
padidinti deputatų į kraštų, 
sričių, miestų, rajonų ir 
gyvenviečių Tarybos sudė-

Pateiksiu keletą budingų

Lietuvos gyvenimo. Šiais 
metais respublikos darbo 

artelės pirmininkas, Vikto- ta TSRS šeštojo šaukimo 
ras Černiauskas—Vilniaus Aukščiausiosios Tarybos 
skaičiavimo masių gamyk- j pirmojoje sesijoje.

Pagrindiniame Tarybų 
valstybės įstatyme atsispin
dės istorinės pergalės, ku
rias TSRS tautos pasiekė 
per 46 metus, bus įkūnyti 
kilnūs tikslai ir moraliniai 
principai, kuriuos paskelbė 

| Komunistų partijos Pro
grama, įtvirtinanti aukš
čiausius žmonijos idealus— 
Taiką, Darbą,- visų tautų 
Lygybę, Brolybę ir Laimę.

(APN)

ras Černiauskas

los darbininkas, žinomas 
lietuvių poetas Antanas 
Venclova, Liuda-Bronė Gai
galienė—Panevėžio elektro
technikos gamyklos darbi
ninkė, agronome Eugenija 
Jakučevičienė ir daugelis 

žmo-‘

daž- 
susi-

kitų Pespublikos darbo 
nių.

Darbo reikalais aš 
nai važinėju į kaimus, 
tinku su rinkėjais, kalbuosi
su deputatais. Ypač smar
kiai įstrigo atmintyje susi
tikimas su Kulių kaimo gy- 

; ventojais. Aš žinau šį kai
mą jau seniai, jis garsus 
gerais jo gyventojų dar
bais. Pastaraisiais metais 
kaime įrengtas plaukiojimo 
baseinas, apželdintos gat
vės, sutvarkyti keliai, įsteig
tas kaimo muziejus. Tapo 
papročiu iš kaimo savitar
pio pagalbos kasos kiekvie
no gimusio kūdikio? tėvams 
nupirkti “kraitį,” o tiems, 
kurie tuokiasi, išduoti tam- 
tikrą sumą pinigų įsikurti.

Šių ir daugelio kitų įdo
mių darbų iniciatorius yra 
kaimo Taryba, kuriai vado
vauja Stasė šušienė. Di
džiojo Tėvynės karo metais 
ši moteris kovėsi prieš hit-

lerininkus Tarybinės Armi
jos lietuvių nacionalinės di
vizijos gretose, o dabar, 
dirbdama kaimo Tarybos 
pirmininko pareigose, visą 
savo gyvenimą skiria tam, 
kad neštų džiaugsmą žmo
nėms. Ir žmonės aukštai 
vertina savo Tarybos dar- 

.. Jie 'aktyviai dalyvauja 
jų, tėvų 

komiteto, draugiško teismo, 
liaudies draugovės darbe. 
Įdomi detalė: Kuliuose pa
naikino milicijos apylinkės 
įgaliotinio pareigas. Visuo
menė pati stojo saugoti vie
šąją tvarką: šiemet kaime 
nebuvo nė vieno teisėtumo

Mažo laetuvos kaimo Ta
rybos veikloje atsispindi ti
piški tarybinio gyvenimo 
būdo bruožai .
Eilinių žmonių pasiekimai 

i principus liudija ir tokia' 
masinė forma, kaip .svar
biausių įstatymų projektų 
ir bendravalstybinės reikš
mės nutarimų svarstymas.

1957 metų pavasarį, svars
tant įstatymo projektą apię 
tolesnį pramonės ir staty 
bos valdymo tobul i n i m ą, 
įvyko daugiau kaip 514,000 
susirinkimų, kuriuose daly
vavo 40,820,000 darbo žmo
nių . Su konkrečiais pasiū
lymais šiuose susirinkimuo
se pasisakė 2,300,000 žmo
nių. Taip pat aktyviai me
tams praėjus buvo apsvars
tytas* įstatymo projektas dėl 
mokyklos ryšio su gyveni
mu sustiprinimo ir tolesnio 
liaudies švietimo sistemos 
vystymo. Svarstant septyn
mečio planą TSRS liaudies 
ūkiui išvystyti gamyklose, 
statybose, kaimuose, moks
lo įstaigose įvyko daugiau 
kaip 968,000 susirinkimu, 
kuriuose 1 dalyvavo 73 
jonai žmonių.

Dabar, kai Tarybų šalis 
tapo visaliaudine valstybe, 
išreiškiančia visų visuome
nės sluoksnių, kuriančių ko- 

• munizmą, interesus ir valią, 
atsirado būtinumas priimti 

abiejų lyčių. Negaudami 
svetainės, rųes veiklesni au- 

įli- dėjai—lietuviai, - lenkai ir 
I italai susirinkome į mažą 
Socialistų partijos svetai- 
niukę. Prisigrūdo pilna sta
čių audėjų ir William Hay
woodas, IWW unijos orga
nizatorius, pasakė prakal
bą, ragindamas susiorgani- 

naują Konstituciją, kuri tu- ' zuo^ i unij^ h* pagerinti sa
lvo darbo valandas ir algas.ri įtvirtinti tuos didžiulius 

pasikeitimus, įvykusius ta
rybinės ' liaudies gyvenime 
per pastarąjį amžiaus ket
virtį, do TSRS Konstituci
jos priėmimo 1936 metais. 
Tokios Konstitucijos pro
jektą dabar ruošia speciali 
komisija, kuri buvo išrink-

•'JCvJxXx,.'.

Kanados lietuviai sužavėti didingąja Dainų šventes 
estrada Vingio parke Vilniuje

MIAMI. FLA
Mirtis ir mano atsiminimai Į nekeltų nei kokios “revoliu- 

Gruodžio 15 d. mirė Juo- cjpos ’ ?e.^, ^l\vo
zas Zalewskis, sulaukęs 86 
metus.. Jis mūsų mieste Mi- 
amyje išgyveno. 8 metus.

J. Zalewskis, lenku kil- 
mes, atvažiavo į mūsų šalį, 
Į Eastoną, prieš 60 metų, iš 
Lenkijos, Lodzės miesto. 
Kaštone gyvendamas jis tu
rėjo plačią pažintį su visais 
Eastono lietuviais, nes bu
vo progresyviško. nusistaty-' 
m o žmogus. Jis buvo šilko 
audėjas, išdirbo 27 metus 
Standard Silk Co. Phillips-

’’ k\n aš Pąts susįojo> Ėjome laukan šauk-
išdirbau 13 metų. Fabrike 
buvo tūkstantis staklių su 
500 audėjų. Kožnas audėjas 
ir audėja operavo po dvejas 
staklešp“lumus”. Darbinin
kai buvo neorganizuoti. 
Kožna dieną dirbdavome 
nuo 7 valandos ryto iki 6 
vai. vakaro, vieną vai. turė
davome pietums. Šeštadie
niais dirbdavome pusę die
nos iki 12 vai.

Pamenu, kai 1913 metais 
i Eastona atvažiavo I.W.W. 
unijos organizatorius, pro
gresyviško, darbininkiško 
nusistatymo žmogus Wil
liam Haywoodas. Jo tikslas 
buvo suorganizuoti Easto
no ir Phillipsburgo šilko 
audėju^ i IWW uniją. Bet 
kai tiktai fabrikų savįnin- 

) kai per savo šinpus sužino
jo apie tokį jiems pavojų, 
tai žaibo greitumu papirko 
svetainių savininkus, kad 
svetainių nerenduotų unijų 
organizavimo mitingams.

Tais laikais Eastone ir 
Phillipsburge audeklinių fa
briku ir mažu fabrikučiu 
buvo apie 30, kuriuose dir
bo keli tūkstančiai audėjų darbininkų audėjų, streika-

bus laimė-

C., kur aš 
J. Zalews-

Bet jeigu fabrikantai ant to 
nesutiktų, tai streikuoti tol, 
kol reikaldvimai 
ti.
, Standard Silk 
kartu dirbau su 
kiu, 1913 m. įstojom į IWW 
uniją. Mūsų lokalas susidė
jo maž daug iš šimto narių: 
lietuvių, lenkų ir italų. Tik
tai pora amerikonų Jankių 
priklausė. Praėjus porai 
mėnesių mes pasiuntėme 
savo komitetą iš trijų narių 
į kompanijos raštinę su rei
kalavimu pakelti mums mo- 

masto už išaustą brodšilko 
audeklą. Mūsų komitetas 
raštinėje pasikalbėjo ir pa- 
diskusavo su fabriko super
intendentu ir formanais ko
kį pusvalandį. Unijos komi
tetas buvo šuniškai iš rašti
nės išvytas,su pastaba, kad 

dienos laiku, 10-tą valandą.
Per Visą fabriką žinia.perė- j staklgg buvo ikį tiek ištobu. 
jo žaibo greitumu, kad ! Hntos> kad vienas . audgjas 

J salėjo operuoti net 40 stak
lių. kuomet .mes, ant senųjų 
staklių audėjai, tiktai po 
dvejas stakles turėdavome. 

Iš Miamio velionis Juozas 
Zalewskis buvo išvežtas į 
Eastoną. Lietuvis laidotu
vių direktorius Jonas Rati
nis, Ir., palaidojo jį gruo
džio 19 d. Eastono kapuose 

Juozas Zalewskis paliko 
nuliūdime žmoną, dukras 
anūkus, ir daug artimųjų 
giminių Lenkijoj. Lai būna 
jam lengva Dėdės Šamo že
melė.

kompanija nei girdėt neno
ri :apie pakėlimą algų. Uni
jos buvo nutarta, kad jeigu 
kompanija nesutiks su mū
sų reikalavimais, tai 11-tą 
vai. sustabdyti stakles ir ei
ti lauk streikuoti. Jau buvo 
ir 11-ta valanda. Per mano 
kūną perėjo šiurpulys, ir 
dar už vienos minutės, žai
bo greitumu, perkūniškas 
tūkstančio staklių ūžimas

dami, rėkdami, kad ir kiti 
visi iki vienam išeitų, nes 
tiktai tokiu būdu mūsų rei
kalavimai bus laimėti. Išė
jome į gatvę tik 150 audė
jų : lietuvių, lenkų, italų ir I 
du amerikonai. Fabrike pa
siliko 350 audėjų, daugu
moje amerikonai. Bet jie 
pasilikę fabrike staklių ne
paleido darban, tai fabriko 
superintendentas su pavo 
bosais ir formanais pradėjo 
rėkt ir šaukt, kad audėjai 
paleistų stakles ir austų. 
Tada iš jų tarpo ___
pofa drąsuolių, kurie išsi- 
reiškė, kad jie iori, idant \a- Ligoninėje su ta pačia
jiems pakeltų algą. Praėjus 
kokiam pusvalandžiui jiems 
buvo pranešta, kad kompa
nija sutinka pakelti po čver- 
tį cento ant masto, tai sep
tyni šimltai staklių buvo pa
leista darban. Bet už poros 
dienų paaiškėjo, kad ant ki
tokios rūšies audeklų kom
panija numušė po pusę cen
to nuo masto. Reiškia, audė
jai darbininkai, buvo pri
gauti, nes sutartis nebuvo 
pasirašyta. Na,.o mes,; 150 

vome ir fabriką pikietavo- 
me pusantros savaitės. Pa
sekmes buvo prastos, pas
kutiniame susirinkime pa
aiškėjo, kad streikas , pra
laimėtas, nutarėme grįžt at
gal prie savo staklių, o vie
nas lenkas, A. Dašuta’, pa
sakė prakalbą angliškai, su 
ateivišku akcentu. Jis pasa
kė, kad mes streikavome ne 
kaip kokie sabotažnintyai,, 
su bombomis, bet streikavo- 

■me ščyrai ir teisingai. Tai 
įkompanijos šnipas nesu
prato gerai jo angliškos 
kalbos ir raportavo, kad 
jis streikierius ragino , iš- 
bombarduot fabriką. Pir
madienį mes visi 150 audė
jų eidami pro vartus į fa
briką, buvome išsijoti, veik
lesnieji pikietininkai, apie 
pora tuzinų, nebuvo priimti 
į darbą, o kitiems pasakė 
pamokslus ir liepė ščyrai 
dirbti.

Nuo 1913 metų iki 1920 
m, ląike pasaulinio, karo, 
per tuos metus kainos kilo, 
ypač ant gyvenimo produk
tų, tai ir Standard Silk Co. 
pati pradėjo audėjams ir, 
kitokiems darbinin k a m s 
prie siūlų ir dažymo pakelti 
algas, nes kitaip jie mestų I 
darbus ir eitų kitur dirbti tokį su Naujaisiais Metais 
už aukštesnę algą. sveikinimą iš Lietuvos:

1920 metais visi Standard Mielas drauge Jokūbai!
Silk Go. audėjai susiorgani
zavo į A.F. of L. uniją, o 
pavasarį visi išėjome į strei
ką, fabrikas buvo uždary- |įos vusteriečius su Naujais 
tas, nesirado nei vieno ske- 1964 metais.
bo. Visi miesto biznieriai t Linkiu sveikatos, sėkmės 
pradėjo šaukti ir rėkti ant visuose geruose darbuose ir 
streikierių, kad mes nieko laimės asmeniškame gyve-

J TTr ”

Tegul šie nauji metai nešą^ g°mis, daugiausia iš Lietu- 
oniiai taika ir eeru vii- vos. Žmonės tirštai jį ap-

negausime, nes ant Wall St. 
kapitalistinio marketo šil
kas nukrito-atpigo beveik 
per pusę. Audėjai streikavo 
porą mėnesių ir sugrįžo 
prie savo darbų, beveik nie
ko nelaimėdami.

Aš pasitraukiau ant visa
dos nuo šilkinių darbo. Ir ta 
proga pradėjau praktikuoti 
fotografystę, o ar-

berystę kirpyklose. Mano 
kolega Juozas Zalewskis 
dar kelis metus dirbo pas 
Standard Silk Co. Bet tas 
fabrikas užsidarė ar suban
krutavo. Apart to, audimo

V. J. Stankus

St. Petersburg* Fla-
Štai jau ir 1964 metus 

pradėjome, bet ką.jiemums 
atneš, tai z teks pamatyti. 
Pradžioje yra nesmagių ži
nių.

Jonas Žilinskas gavo šir
dies smūgį. Randasi ligoni- 

atsirado ; n^.ie- ?orU kartų lankiau jį, 
' atrodo, kad sveikata gerė-

liga yra Verutė Grigienė- 
Rašačkienė. Laipsn i š k ai 
sveiksta.

Sunegalėjo “Laisvės” ko
respondentas Viktoras Val
ley. Jau pora savavičių kai' 
nesveikata nusiskundžia ir 
“Vilnies” korespondent a s 
Jonas Vilkelis. Linkiu ser
gantiems greitai pasveikti.

Smagu, kad Floridoje 
daugiau apsigyvena veikė
jų. Draugai J. ir P. Stanči- i 
kai čionai įsigijo labai gra- I 
žią rezidenciją ir apsigyve
no.1 Draugai Jurgis ir Alena 
Bernotai ’i? Tampos persi
kėlė į St. Petersburgą. Jie 
įsigijo gražią rezidenciją. 
Linkiu naujai apsigyvenu
siems daug laimių/

Natalie

Brockton, Mass.
Gruodžio 18 d. mirė Kris

tina Alex (Konstantinavi- 
čiutė). Mirė Nursing 
Home, kur išbuvo apie 30 
metų. Ilgai sirgo nepagydo
ma arterijų liga.

Prieš daug metų jos tėvai 
Konstantinavičiai skaitė 
“Laisvę”, o Kristina daina
vo Liuosybės chore.

Paliko nuliūdime du sū
nus. Ralph gyvena Bridge
port, Conn., o William— 
East Polo Alto, Calif., dvi 
seseris — Luisę, kuri gyve
na Brocktone ir Josephinę, 
jos vyrą Navicką, gyvenan
čius Dorchester, Mass., ir 
kitų giminių.

Palaidota Kalvarijos ka
pinėse, Brocktone.

George Shimaitis

Worcester, Mass.
Jokūbas Jaskevičius gavo 

sveikinimą iš Lietuvos:

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
ir Jūsų artimuosius bei vi
sus pažangius ir geros va-

nime!

žmonijai taiką ir gerų vil
čių įsikūnijimą tarptauti
niuose santykiuose ir darbo 
žmonių gyvenime.

Su pagarba,
J. Paleckis

1963. XII. 17

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 7, 1964

Linkėjimai su 
Naujaisiais Metais
• šiems metams naujiesiems 

Džiaugsmingai atėjus, 
Varpams ir skambučiams 
Linksmai suskambėjus,

Linkiu, kad ir būtų 
Jie toki džiaugsmingi, 
Dėl viso pasaulio 
žmonijos laimingi.

Bet kad būtų laimingiems, 
Tai reikia daboti
Ir prieš nedorybes 
Griežtai vis kovoti;

Juk reik iš žmonijos 
žudikus iššluoti
Ir jiems daugiau vietos 
Ant žemės neduoti;

Reik ir nelygybę 
Pakeist, pataisyti, 
Kad nereiktų badą 
Beturčiams kentėti;

O už vis labiausiai 
Už taiką reik stoti, 
Iš vieno kasdieną 
Vis drąsiau kovoti.

Tad linkiu, kad žmonės 
Draugystėn sueitų
Ir taiką daboj ant 
Laimingai gyventų.

Jonas Juška

Miami, Fla.
Gruodžio 18 d. atsibuvo 

LLD 75-os kuopos priešme- 
tinis susirinkimas. Narių 
atsilankė nemažai. Kuopos 
valdyba pasiliko ta pati 
1964 metams, išskyrus iždi
ninką, kuriuo buvo išrinkta 
E. Kancerienė. Kada iš
klausė raportus ir pasirodė, 
kad ižde yra nemažai pini
gų, tai nutarta paaukoti 
kam reikia svarbiausia: 
vietiniam Aido chorui $25, 
politinių kalinių gynimui 
$50, žurnalui “Šviesai” pa- 

i remti $35 — tai padaryta 
■ K. Petrikienės kaip ilgame- 
i tės visuomenės veikėjos pa
garbai, ir $25 argentiniečių 
laikraščio paramai.

Gaspadinės — E. Kance
rienė, Motuzienė ir N. Ka- 
napienė — paruošė maisto. 
Vakarienė buvo gera. Dė
kui draugėms gaspadinėtns.

Po vakarienės tuoj pradė
jo rinktis ir pašaliniai žmo
nės pažiūrėti filmų iš Lįe- 
tuvos, kuriuos rodė J. Gry
bas iš New Yorko.

Filmai buvo geri. Pirmas 
filmaš buvo apie buržuazi
nių nacionalistų siautėjimą 
Lietuvoje — žudymą savo 
brolių lietuvių, kam anie 
neprisiėmė jų, Hitleriui tar
naujančių, valdžios. Tai 
buvo žiaurus ir biaurus dar
bas, — net šiurpu žiūrėti, 

impulevičiai galėjo būti to
kiais beširdžiais.

Antras filmas buvo apie 
tai, kaip dabar gražiai Lie
tuvoje žmonės gyvena ir 
dirba: kas kolūkyje, kas 
fabrike, kas žvejyboje su 
gražiais moderniškais lai
vais—net miela žiūrėti, ko
kių gražių ir kiek daug žu
vų sugauna.

Trečias filmas buvo iš 
1960 metų dainų šventės 
Tai buvo ne tik gražu ir 
miela žiūrėti, bet net ašara' 
nejučiomis per veidą nurie
da iš džiaugsmo, kaip da
bar ten mūsų broliai ir se
serys gyvena...

Žmonių buvo nemažai, 
nors jau antru kartu fil
mai buvo rodomi.

Newyorkieciai su savimi 
vežasi ir geroką biblioteką. 
Jie apklojo ilgą stalą kny- 

gulė, bet neteko patirti, 
kiek knygų pardavė.

Grybas atlieka labai svar
bų ir naudingą darbą> va
žinėdamas su filmais.

LLD 75 kp. koresp.



ROJUS MIZAiRA

Bruožai iš Jono Kaškaičio 
gyvenimo ir kūrybos

Žemi&u telpąs straipsnis buvo rašy
tas 1950 metais, — tai įvadas į Jono 
Kaškaičio knygą “Prošvaistės.”—-Red.

I
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Vidutinė salė buvo artipilnė publikos, 
laukiančios prelegento, žadėjusio pasa
kyti kalbą apie meną. Staiga pasirodo 
ir jis, biskelį padusęs, matyt, dėl skubė
jimo.

Jį apstojo būrelis draugų, sveikinan
čių ir reiškiančių lyg ir užuojautą, kad 

• prelegentas turėjo palikti savo profesiją 
ir atvykti Bruklinan referatui apie me
ną skaityti.

—E, draugučiai, jei aš būčiau jaunys
tėje nepadaręs klaidos!.. Jei aš būčiau, 
užuot gydytojo, pasirinkęs rašytojo ar 
menininko profesiją!.. Didelę klaidą 
padariau...

Tą pačią mintį jis įspraudė ir turinin
goje kalboje-referate publikai.

Žinodami Jono Kaškaičio didžią meilę 
literatūrinei kūrybai ir menui, jo drau
gai, tačiau, nesutinka su nuomone, būk 
jis nusiskriaudė literatūriniu požvilgiu. 
Kuris kitas lietuvių tautoje individualas 
yra davęs tiek, kiek davė kuklusis Jo
nas Kaškaitis? Be eilės vertingų kny
gų,—originąlių ir vertimų, — Kaškaitis 
parašė tūkstančius straipsnių sveikatos 

_Jr visuomeniniais klausimais. Jis nesi
drovėjo, jam buvo ne per maža parašyti, 
daug korespondencijų mūsų periodinei 
spaudai; jis sukūrė šimtus eilėraščių ir 
trumpų novelių bei apybraižų, tilpusių 
mūsų dienraščiuose, žurnale “Šviesoj,” 
kalendoriuose ir dar niekur netilpusių. 
Joks mūsų “profesionalis” rašytojas ligi 
šiol jam tuo atžvilgiu prilygti negalėjo!

“žmogus auga dirbdamas,” sakė ne
mirštamasis Maksimas Gorkis. Iš pat 
savo jaunų dienų Kaškaitis sunkiai dirbo 
ir tebedirba nūnai, peržengęs 65 metų 
amžiaus slenkstį. Gydytojo kabinetas 
jam ir rašytojo kabinetas. Kiekviena 
minutė pas jį apskaičiuota ir sunaudota 

f kūrybai.
Įsibridęs iki ausų darban, Kaškaitis 

neturi progos nei pagalvoti apie automo
bilius, vasarvietes ,ištaigingus namus bei 
spalvingus pokylius, kuriais naudojasi 
nemažai lietuvių profesionalų.. Jam vi
sa tai svetima, tiesiog nežinoma.

Užtenka jam prašmatnybių, kai jis 
nuvyksta į darbininkų viešas pramogas: 
koncertus, spektaklius, didesnius politi
nius sambūrius bei mitingus, na, ir ne
retai į operą, kurią jis be galo mėgsta 
ir vertina.

Kaip gydytqjas, Kaškaitis, dažnai kvie
čiamas sakyti kalbas apie sveikatą; jų 
jis pasakęs daugybę ir beveik kiekvieno
je didesnėje Amerikos lietuvių kolonijo
je; dažniausiai Brukline. Ten, pokal
biuose su darbininkais, jis gauna įkvė
pimo.

Joks mūsų kalbėtojas nesutrauks mi- 
tingan tiek žmonių, kiek jų susirenka 
pasiklausyti Daktaro Jono Kaškiaučiaus 
kalbos apie sveikatą. O jis klausytojus 
žavėte* žavi; jis išlaiko publiką salėje po 
ilgiau nei tris valandas, — išlaiko ją 
įveržtame susidomėjime.

Jis moko žmones, kaip gyventi, ką val
gyti, ką veikti, nepamiršdamas jiems 
priminti, jog visuomeninis ir kultūrinis 
užsiėmimas—taipgi vaistas.

Abejoju, ar yra toks dalykas, apie ku
rį Kaškaitis nebūtų skaitęs bei studija- 

’ vęs. Visa tai daro jį didžiu žmogumi.
Tūkstančiai abiejų Amerikos žemynų 

lietuvių pažįsta Kaškaitį, jei ne iš ma
tymo, tai iš jo literatūrinių darbų. Ne
mažai žino apie jį ir Tarybų -Lietuva. 
Bet nedaug yra tokių, kurie turi smul
kesnių žinių apie jo praeitį,—gyvenimą 
ir veiklą, atliktą, sakyčiau, per 50 metų.

Gi pragyventasis pusšimtis metų — 
kaip lietuvių tautai, taip ir visai žmoni
jai— yra pats svarbiausias ir įdomiau
sias.

II
Kaškaičio tėvai ir seneliai gyveno 

Dvirėžių kaime, Jūžintų parapijoj. 17 
varstų nuo Rokiškio. Tėvai—Jonas Kaš- 
kiaūčius, motina Cacilija Kvedaraičia,— 
susituokę, pagyveno dar keletą metų 
Dvirėžliuose, vėliau įsikūrė Viedarių 
kaime, Antazavės valsčiuje, anapus Du
setų, važiuojant vieškeliu į Zarasus.

—Mano gimtasis kaimas—Viedariai,— 
pasididžiuodamas entuziastiškai kalbėjo 
Kaškaitis.—Tėvai apsigyveno ant 20 de
šimtinių žemės. Iš pirmo, rodosi, buvo 

vidutiniokai valstiečiai, paskiau nubied- 
nėjo, nuskurdo, — žiauriai nuskriaudė 
juos dvarponis Antanas Magnišauskas.

Viedarius Kaškaitis apdainuoja ir sa
vo kūryboje: “čičirys,” “Neprašyti sve
čiai,” “Piemenukai,” “Paežerėj.”

Kaškaitis gimė 1885 ių. sausio mėn. 6 
d. (1884 m. gruodžio 24 d. pagal seną ka
lendorių). Jis buvo jau kelintas Kaš- 
kiaučių šeimoj; dauguma jų vaikų išmi
rė. Pamatę, kad Jonukas turi gerą at
mintį, tėvai užsigeidė būtinai išmokyti jį 
kunigu!

Kaip daugybės kitų Lietuvos vaikų, 
pirmuoju Jonuko profesoriumi buvo jo 
geroji motina: jinai išmokė jį abėcėlėlės 
ir ^pervarė” per “lementorių.” Paskiau 
pradėjo jį lamdyti lietuvių tautai niekad 
nepamirštinas kaimo “daraktorius.”

— Mes, būrelis kaimo vaikų, žiemos 
metu eidavome tai pas vieną, tai pas ki
tą kaimyną su “discipulkom,” su “lemen
to riais,” su- “šaltinėliais,” su “kantieko
mis,” su tarbelėmis...

Kaip visa tai šių žodžių raytojui gyvai 
primena vaikystės metus Dzūkijoj!

Po to Jonukas jau mokėsi rašyti ir 
aritmetikos, — mokėsi ne tik žiemą, o ir 
vasarą. Be kitų, jį mokė tūlas iš kunigų 
seminarijos pabėgėlis klierikas, Juozas 
Paurys, pasitraukęs prieš patį įšventi
nimą. Jis pramokė Jonuką ne tik lie
tuviškai skaityti ir rašyti, o ir lenkiškai, 
ir rusiškai.

Kai sukako 10 metų, tėvai jį išleido 
Antazavės pradžios mokyklon, kur mokė 
simpatingas baltarusis mokytojas Gri
gorijus Koliaga. Per vieną žiemą Jo
nukas jau baigė pradžios mokyklą! Mo
kytojas, girdamas vaiką už gabumus, 
karštai raginte ragino tėvus leisti jį gim
nazijom Tėvai sutiko ir vaiką paliko 
miestelyj per vasarą, kad tas pats mo
kytojas duotų jam daugiau žinių, kad 
jis galėtų išlaikyti egzaminus.

1896 metų rudenį jis jau buvo Min
taujoje (dabar Jelgava, Latvijoj); ap
sigyveno pas tūlą buvauną žmogų An
taną Danilevičių ir įstojo gimnazijom 
Mokslas sekėsi gerai, vaikas buvo links
mas, pasitenkinęs, tačiau...

—Įstojus antrojon gimnazijos klasėn, 
mano gimtąjį kaimą užgriuvo nelaimė; 
kruša su ledais nusiaubė, sunaikino vi
sus lauko javus. Tėvai atsidūrė bėdon; 
nėra pinigų už mano mokslą mokėti. 
Rudenį nuvežu gimnazijos direktoriui 
prašymą, kad palaisvintų mane nuo mo
kesčio ,viso 60 rublių per metus. Direk
torius prašymo išklausė, už mokslą mo
kėti riereikėjo, bet teko rūpintis pragy
venimu . Pradėjau uždarbiauti, padėda
mas vienam kitam lėtesniam mokiniui iš
mokti pamokas: už pamoką gaudavau po 
10-20 kapeikų...' >

Bet tai ne viskas. Kaškiaučiai tapo 
šiurkščiai prikirsti jų kaimyno, sukto 
dvarponio Magnišausko. Pastarasis iš
nuomojo Kaškiaučiui vandeninį malūną, 
kuris, pasirodė, buvo visiškai supuvęs, 
bevertis. Per porą metų Kaškiaučiai 
prasiskolino, liko nuogi, nebegalėjo sū
nui mokėti už mokslą. Ir šis faktas jau
nam berniukui gimnazistui parodė kla
sinių prieštaravimų buvimą tarp vals
tiečių ir dvarponių, ir įdiegė jin dozę 
neapykantos dvarponiams.

Apie atostogas Kaškaitis tegalėjo tik 
svajoti: laisvu nuo mokyklos laiku jam 
teko ieškotis uždarbio, sutaupyti kiek 
pinigų už mokslą mokėti. Jis pradėjo 
repetitoriauti, duoti lekcijas kitiems. Ir 
taip, mokydamas kitus, mokėsi pats, kol 
1904 m. baigė gimnaziją.

Tuo meilu plačiojoje Rusijoje pradėjo 
kunkuliuoti žmonių judėjimas prieš ca
rizmą. Lietuvoje jis, be kitko, pasireiš
kė tautiniu judėjimu. Mintaujos gimna
zijoje tarp mokinių^sukosi slapti verpe
tai, buvo palaikomos kuopelės. Mokiniai 
leido iš rankų į rankas lietuviškas kny
geles, laikraščius, gautus iš Tilžės bei 
Amerikos. Lavinosi lietuvių kalbos, 
mokėsi ir politiškai. Pasiekdavo juos ir 
nelegali rusiška literatūra, tarp kitko: 
“Iskra,” “Revoliucionaja Rossija.” Dar 
189 7 hi. gimnazijoj įvyko savotiškas 
maištas: katalikai mokiniai atsisakė ru
siškai melstis, reikalaudami, kad jiems 
būtų leista melstis lotyniškai. Jie lai
mėjo. ’A

Mintaujos gimnazija tais laikais per
leido daugelį lietuvių mokinių, kurių ne
mažai paskiau pasižymėjo Lietuvos gy
venime ir istorijoj: vieni liaudies drau
gais, kiti jos priešais. Ten mokėsi: My

kolas Šleževičius, Vincas ‘Mickevičius 
(Kapsukas), Juozas Avižonis, Antanas 
Didžiulis, Konstantinas Jasiukaitiš, bro- 

. liai Sruogos, Petras Kalpokas* Rimša, 
Antanas ir Justinas Vienožinskiai (Vie
nažindžiai), Jonas Šepetys, Antanas 
Smetona, Vladas Požėla, Pijus Grigaitis 
ir kt. ' ' ' L (

Kunigų seminarijon Kaškaitis galėjo 
stoti, baigęs 4 klases gimnazijoj, bet bu
vo per jaunas—tik 15 metų, šiaip taip 
uždarbiaudamas, jis pajėgė susidaryti 
lėšų tolimesniam mokslo tęsimui, kbl pa
galiau baigė gimnaziją.

Ką jis ten labiausiai mėgo mokytis?
—- Literatūrą ir kalbas, — atsako jis. 

Ir tai pasiliko jo mėgiamiausi daly
kai iki šių dienų. Kaškaitis mokėjo ne 
mažiau septynetą gyvųjų kalbų, o gro
žinė literatūra jam visuomet buvo ir 
tebėra arčiausiai prie širdies.

Tačiau tuo metu, nors Kaškaitis buvo 
prasisiekęs politiniai, moksliniai ir Vi
suomeniniai, vis dėlto jam iš galvos ne
išėjo seminarija. Juk jis davė žodį tė-f 
vams, kad bus kunigas; jis turėjo vyk
dyti tai, ką pažadėjo!

Kauno seminarijon įstojo 1904 metų 
' rudenį, ryždamasis būti geru, sąžiningu 

kunigėliu. Kaip abiurientas,—baigęs 8 
gimnazijos klases, — Kaškaitis tapo pri
imtas į antrą seminarijos kursą.

—Didžiai nuostebau, pamatęs semi
narijoje Juozą Avižonį, ir Juozą Paknį, 
su kuriais kartu mokiausi Mintaujos 
gimnazijoj! Tuomet vyko rusų-japonų 
karas, tai, matyt, seminarijon įsiglaudė 
ne vienas moksleivis. Vengęs patekti ka
rinėn tarnybon.

Seminarijoj Jonui teko išbūti tik pus
metis (antrajame kurse). Jis ten asme
niškai patyrė, kuniginį režiipą ir daug to, 
ką V. Mykolaitis-Putinas talentingai ap
rašė savo romane “Altorių šešėlyj.”

Jonui teko būti kartu vienoj celėj su 
Juozu Avižoniu. Abudu juodu mokėsi 
uoliai, ryžtingai. Abudu norėjo tapti 
kunigais, nesuvilti namiškių, giminių, 
kaimynų, tiek daug iš jų laukusių! Bet 
kaip tai padaryti? Kaip suderinti moks
lo ir tikybos prieštaravimus? Geri norai 
—vienas dalykas, o sąžinė, galvosena — 
kitas.

Gūdus seminarijos režimas tramdė, 
slogino lakią, pilnakraujų, gabių jaunų 
vyrų vaizduotę. Tautinio atbudimo ju
dėjimas reiškėsi ir tarpė liėtuvių' klie
rikų, o jų ten buvo didelis daugumas. 
Veikė nemažas savanorių choras, dai
nuodavęs tautines liaudies dainas, dau
giausia J. Naujalio kompozicijos. Bet 
prieš tai šeškiškai dirbo keli lenkomahai 
kunigai profesoriai, ir dėl to tarp klieri
kų ir lenkomanų įvykdavo susirėmimų. 
Daugelis klierikų matė, kaip sistemiškai 
ėjo seminarijoj rengimas sUgargždėju- 
sios storžieviškos klerikalų organizaci
jos. Be to, besiplečiąs visoj Rusijoj re
voliucinis darbininkų judėjimas negalėjo 
nepalie'sti ir jautresnių, savo sąžinei iš
tikimesnių valstiečių sūnų, Vilkinčių su
tanas, esančių seminarijoj. Jono 'puo
selėtos svajonės būti nuoširdžiu brolių 
artojėlių švietėju ir padėjėju vis blanko. 
Tarp tūlų klierikų vyko pasikuždejiniai, 
reiškėsi abejojimai viskuo, ką,jie matė 
tarp seminarijos sienų. 1904 m. prieš 
Kalėdas turėjo įvykti pirmasis įšventini
mas — tonzūra—Viršugalvio išskutimas. 
Ir štai: 36 klierikai nusivelka sutanas ir 
išeina iš seminarijos!

\ III

Šiuo ryžtingu žygiu Jonas Kaškaitis 
padarė savo gyvenimo patį ryškiausią 
persilaužimą.

Ko imtis’dabar?
jis galvoja apie mediciną, apie gydy

tojo profesiją. Bet kaip tai pasiekti, ne
turint pinigų? Jis ir vėl išjoja darban: 
moko kitus, repėtitoriaūja'vilkijos apy
linkėje. Prisideda priė pastatymo sce
noje komedijos “Amerika pirtyje” (va
dovavo Tomas Žilinskas ir keli studen
tai). Užsidirbęs mokslo pradžiai, ,1905 
m. rudeniop Kaškaitis įstojo į D^pato 
(dabar Tartu, Estijoj) universitetą, me
dicinos fakūltėtan. Prisiminęs tąjį me
tą, Kaškaitis Sako:

—Audringi tuomet buvo laikai—1905 
metų didžiulis revoliucinis brUzdejimas! 
Juk studentai—visuomenės barometras, 
o universitetai kadaise buvo revoliucinio 
sukilimo židiniai. Universitetų audito
rijos turėjo autonomiją, politinę laisvę, 
be policijos trukdymų galėjo laikyti ma
sinius mitihgus, kur, drauge su studen
tais, susiburdavo ir mipios darbininkų. 
Tai nepamirštami laikai!..

Dorpate buvo ir veterinalų institutas 
ir dar kokios techninės mokyklos, Vadi
nasi, studentų ten buvo daug* Veikė 
“Dorpato lietuvių studentų draugija,” 

kurios nariai domėjosi tautinio atgimi
mo ir revoliucinio sąjūdžio dalykais.

Revoliucinė tešla smarkiai rūgo uni
versiteto patalpose.

Po vieno didžiulio masinio mitingo, ko
vingumo įkarščio uždegta minia išsiver
žė iš universiteto su revoliuciniais šū
kiais. Vos jai spėjus peržengti autono
mines universiteto ribas, kai tik pasie
kė gatvę, policija Užpuolė iŠ pasalų ir 
suareštavo 19 Studentų, jų tarpę ir Kaš
kaitį, ir sukišo kalėjiman. Tai buvo ga
lop 1905 m. spalio mėnesio. Tiesa, Kaš
kaitis lengvai nepasidavė policijai: jis 
bėgo,—bėgdamas paslydo ir, puldamas, 
susižalojo Skruostą.

(Bus daugiau)

Iš laiškų
“Laisvės” Redakcijai
Brangūs plunksnos bro

liai, žurnalistai, bendradar-t 
biai, rėmėjai, platintojai! 
Lietuvos žurnalistų vardu 
sveikiname Jus su Naujai
siais 1964 metais, linkime 
Jums, visiems nuoširdiems 
Jūsų bičiuliams geros svei
katos, neblėstančios energi
jos ir vaisingo darbo toliau 
skleidžiant taikos, pažangos 
ir draugystės idėjas.

Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungos 
Valdybos Prezidiumas

I didelį ir aukštą kelią
Prieš daugel metų 
šventadienių tyliaisiais vakarais
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio 
žvilgsniu apimt gimtinės plotą, 
Čionai kalvų, ten mėlynų šilų 
Ir temstančios padangės apribotą.

Aš mėgdavau viršūnėje kalnelio
Jo šiurkščioje žolėj Vangiai priglusti, 
Geltonų kačpėdėlių ir rausvų čiobrelių • 
Aitrius kvapus krūtinėje pajusti.
Ir buvo taip tylu, ramu aplinkui,—
Tik apačioj lengvutis, palšas rūkas slinko. 
Tik tėviškės pirkia pro ūkaną bolavo.
Ir viršum stogo dūmas vinguriavo.

Po daugel metų
Aš įkopiau į kitą aukštą kalną.
Manos buities Visi keliai ten traukė, 
Pavasaringos audros ten viliojo, 
Ir, skrisdami padange, paukščiai šaukė. 
Aš įkopiau į kalną, statų,— 
Ir šitai naują, švytantį pasaulį 
Nustebę akys mato.

Į begalinį tolį
Pasistūmėjo horizontų ribos,
Ir žemės pakraščiai melsvam ūke nulinko. 
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios, 
Veržli mintis ieškojimų keliuos

'Nei žemėj, nei padangėj kliūčių nesutinka. 
Antai gimtasis kraštas
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso. 
Ir jo keliai takeliai vingių vingiais 
Į tolimas padanges prasiskverbt išdrįso. 
Ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų, 
Bekopiantį aukštyn iš po šiaudinio stogo.

Einu tolyn ir aš5. * ;
Negrįšiu atgalios.
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios, 
Kaip siekt į priekį ir į viršų kilti, 
Ir didėliais troškimais nebenusivilti.
. . . Antai ten dunkso tėviškės kalnelis— 
Pakvipo kačpėdėlės ir rausvi čiobreliai. . . 
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės, 
Telydi ir toliau
Į didelį ir aukštą kelią.

, V, Mykolaitis-Putinas

Kaunas, 1963. XII. 22 d.
Nuoširdžiai sveikinu visą 

“Laisves” . redakciją su Nau
jais 1964 Metais ir linkiu 
sėkmes ir toliau kovoti^ž 

• geresnį rytojų, taiką visa
me pasaulyje.

Noriu parašyti, kad ma
no adresas pas Jus yra tei
singas. Jei grįžo keli nu
meriai atgal, gal buvo ko
kių kitų priežasčių — taį 
smulkmenos. Dabar, ačiū 
už rūpestį, “Laisvę” gaunu 

-’tvarkingai.
Yra norinčių gautį mūsų 

krašto rašytojų knygas, o 
Lietuvoje nėra artimųjų, 
kas prisiųstų. Mielai padė
siu — tegul prisiunčia sa
vo adresą ir kokių knygų 
norėtų.

Žitkevičiūte Aldona
. /Kaunas - >
/ elaičio g. 9, bt. 1 

^ania, USSR

Aš noriu pabūti vienas
Aš noriu pabūti vienas 
Su tom šviesiomis mintimis. 
Retai kada man pasitaiko, 
Kad šitaip nurimtų širdis. 
Parėjau atlankęs draugą. 
Ji buVo man labai gera.
Iš jos akių į krūtinę sruveno 
Gaivinanti, šilta giedra.
Ji* pasakė man Vieną žodį— 
Ir širdis vėl patvino džiaugsmu.
Dabar tegul siautėją rudenio darganos, 
Man gera, šviesti, ramu— —

V. Mykolaitis-Putinas

k TIKINIMAS
Gerbiamo j i Redakci j a!

Sveikinu “Laisvės” admi
nistraciją Naujųjų Metų 
proga ir linkiu geriausios 
sėkmės Jūsų garbingame 
darbe, skleidžiant šviesos 
mintis ir teisingą žodį.

Jau antri metai, skaitau 
Jūsų leidžiamą laikraštį ir 

, džiaugiuosi juo.
Dėkoju gerbiamiems J. 

Šapranauskienei ir J. Ra
gauskui, kurie man užpre
numeravo “Laisvę.” Pra
šau, Gerbiamoji Redakcija, 
pasveikinti Naujųjų Metų 
progą J. Šapranauskienę ir 
J. Ragauską. Linkiu Jiems 
didelės laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos gyvenime .

t Tegul 1964 metai būna 
džiaugsmo ir taikos metai 
visame pasaulyje.

“Laisvės” skaitytojai
A. E. Jurkšaičiai

1963* XII. 20 
Veliuona

Palete
kalta—be dėmės kūdikystės diena. 
Mėlyna—svajonių širdis kupina. 
Rožinė—pirmosios meilės sapnai, 
žalia—viltis, kai širdį skausme gaivinai. 
Geltoha—džiaugsmas, pakąstas šalnos. 
Ruda—kai pavydas širdy suliepsnos. 
Raudona-^—sudrumstusi kraują aistra. 
Violetas—kai kojio atgal nebėra.
Pilka—pelenai Š^dyje.
Juoda-—nebūties praraja.

Jei aš būčiau tapybos meistras, 
Tos spalvos mano paveiksle žavėtų 
Efektu dar negirdėtu.
Deja, toks paveikslas
Niekad nebus nė pradėtas: 
Aš esu tik poetas.

V. Mykdlaitis-Pūtinas

Aš nežinau
Aš nežinau, dar kiek dienų sutiksiu
Ir kiek lydės mane naktų.
Dienom, naktim skaičiuoti būtį 
Yra taip menka ir koktu.

Vilnius, 1963 m. gr. 24 d. 
Gerbiamieji,

Malonėkite savo laikrašty 
atspausdinti mūsų nuošir
džią padėką gerbiamam
J. K. Jagminui iš Palm
Springs, California, už tai, 
kad jis buvo užprenumera
vęs “Laisvę” Vilniaus ma
sinei bibliotekai Nr. 13. Jo 
dėka “Laisvė” mus lankė iš
tisus metus. Iš jos skaity
tojai daug nau^’o pa tyrę 
apie Ameriką ir^ypač apiA 
Amerikos lietuyių gyveni
mą. Laikraštis eidavo iš 
rankų į rankas. Būtų gai
la, jeigu jis liautųsi mus 
lankęs. *

Dar kartą dėkojame ma
loniam mūsų prieteliui J.
K. Jagminui ir linkime jam 
laimingų Naujųjų Metų.

B. Plečkaitiene
Vilniaus masinės bibliotekos Nr. 13 

vedėja

Tu saulėj tapk juodu nakties šešėliu, 
O haktį šviesk skaidria žvaigžde. 
Tik taip poeto rasi būtį 
diliam gyvenimo sraute.

V. Mykolaitis-Putinas

Delhi. — Indija, 
ir Kinija garantavo 

Ne .o karalystės sienų 
nepaliečiamybę.

Varšuva. —Atvyko TSRS 
premjeras Chruščiovas.

Paryžius^ — Kinija nori 
pirkti naftos Prancūzijoje.
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K. Mekas

LIŠKIAVOS PIUS
i Turistai ir ekskursijos, 
/ /ypač Druskininkų poilsiam 

tojai, dažnai aplanko Lis- 
kiavos pilies kalną. Jie ža
visi retu apylinkių grožiu, 
apžiūrinėja mūrinės pilies, 
liekanas ir apgailestauja, 
kad maža arba nieko apie 
šią pilį nežino.

Liškiava garsi padavi
mais, bet istorijos šaltiniuo
se apie ją žinių maža. XIV- 
XV a. metraščiai tokios pi
lies nė žodeliu .nepamini. 
Todėl ir istorikams ji kel
davo kai kurių abejonių. 
Gal ten būta vėlesnių laikų 
feodalo pilies?

Tačiau archeologui griu
vėsiai savo paslaptis at- 
styridžia. Mūro krovimo bū
das bei dar įžiūrimas sienų 
storis aiškiai rodo, kad čia 
būta ne XVII-XVIII a., bet
žymiai senesnio pa stato, čius ar sunykus, sum 
Tai patvirtina ir XIX a. jos buvusios sodybos.
graviūra — vienišo aukšto 
feokšto griuvėsiai pilies kal
ne. Kai kas įsivaizduoja, 
kad senovėje taip atrodė pi
lis — tik vienas bokštas. Iš 
tikrųjų, yra toks seniausių 
pilių1 tipas — bergfrydas, 
kai visą pilį sudarydavo 
vienas^a u k š t a s bokštas, 
kaip, pv., Kaminec Litovs- 
ke. Bet Liškiava buvo ne 
iš tų.

Ką parodo tyrimai?
1962 m. Liškiavos pilis 

buvo tiriama bei konservuo
jama. Paaiškėjo, kad kalne 
yra žymiai senesni žmonių 
veiklos pėdsakai; negu mū
rų griuvėsiai. Tai kultūri
nis sluoksnis, kuriame gau
siai randama vadinamos 
brūkšniuotos ir grublėtos 
keramikos, kaulinių bei me
talinių darbo įrankių, pa
puošalų ir kita. Sluoksnis 
liudija, kad čia būta gyven
vietės. Kultūrinis sluoksnis 
aptinkamas ir atšlaitėse, 
palei kalną ariamose dirvo
se, viso apie 7-8 hektarų 
plote, siekia iki 1.3 metro 
storio, bet daugumoje, ypač 
dirvose, sunaikintas arba 
baigiamas naikinti. Visa

NaujŲ,MetŲ Linkėjimai
“Laisvės” personalui, skaitytojams, 
draugams, pažįstamiems ir visiems 
taiką mylintiems — sveikatos ir 

laimingų 1964 metų!

J. ir G. Jordan
Three Bridges, N. J.

t

Sveikinu brangius draugus su naujaisiais j 
[ metais, visą “Laisvės” personalą ir bendradar- i 

bius, visus skaitytojus, Amerikoje ir Tarybų
Lietuvoje. Taipgi visą Valančauskų šeimą Žem.
Kalvarijoje.

—P. V. Gasparienė
Grand Rapids, Mich.

—Pranas ir Julė Mankauskai
R. D. 4, Tunkhannock, Pa.

Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą ir skai
tytojus, rėmėjus, korespondentus, draugus. 
Taipgi gimines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. 
Linkime meilės ir daug sėkmes 1964 metuose.

Ką kalba liekanos?
Kąą privertė statybos dar

bus nutraukti ir daugiau 
nebeatnaujinti? Galima 
įvairiai spėlioti, tačiau apie 
šių mūrų paskirtį, apytikrį 
statymo laiką, statytojų už-? 
mojus, numatytų darbų ei
gą įtikinamai kalba tyrimų 
metu iš visų pusių atkastos 

.pietinio bokšto ir atskirais 
tarpais atidengtos šiaurinio 
bokšto liekanos. Vien šių 
bokštų kalno aikštelėje iš
dėstymas rodo, kad ne feo
dalo rūmai, bet pilis čia bu
vo statoma. Bokštų mūruo
se išlikusios konstrukcinės 
detalės įtikinamai rodo, 
kokia ši pilis būtų buvusi.

Pietinio bokšto apvalių 
sienų skersmuo 11.5 metro, 
sienų storis 3.5 m. Sienos, 
ko nepastebime kitose Lietu
vos mūrinėse pilyse, krau
tos ypatingai dideliais ak
menimis. Sienos statytos 
ant keturkampių pamatų, 
kurie ' įžeminti 4-5 m. Pa
matams sustiprinti į mūrą 
dėta 0.5 m storio ąlįiolinių 
sijų vainikai. Nutrupėjus 
mūro paviršiui, atsidengė 
vieno tokio vainiko, buvu
sio pamatų viršutinėje da
lyje, supuvusių sijų tuštu
mos, primenančios olas. Iš
puvusių sijų tuštumos ir 
buvo pagrindu susidaryti 
įvairiems pas a k o j i m a m s 
apię slaptus, toli vedančius 
požemius. Sijas tenka va
dinti medine anhatūra, ku
ri naudota palyginamai 
trumpame pilių statymo lai- 
kotarpye, ir yra būdinga to 
laikotarpio konstrukcija.

Pietinio bokšto būta 3-4 
aukštų. Apatinis aukštas, 
kurį galima vadinti rūsiu, 
turėjo 6-7 m aukščio. Tai 
būta tamsokos patalpos, 
šviesa į ją patekdavo tik 
pro vieną šiaurų angą. Rū- 

* 
tai rodo, kad čia ilgą laiką 
būta didelės pirminės bend
ruomenės stambios gyven
vietės. Šios bendruomenes 
mirusieji laidoti antramę 
Nemuno krante prieš pat 
pilies kalną, kur dar yra iš
likę apie 50 sužalotų pilka
pių. Vietinių gyventojų tei
gimu pilkapių pakrantėse 
seniau buvo žymiai daugiau. 

Pilies kalne ir netoli jo 
esantis kultūrinis sluoksnis 
priskiriamas pirmi e s i e m s 
prie!? mūsų erą ir m. e. 
šimtmečiams. Pažymėtina, 
kad panašios gyvenvietės 
aptinkamos daugelyje ryti
nės Lietuvos vietų ir dide
liuose Baltarusijos TSR plo
tuose. Etniniai jos priski
riamos lietuvių genčiai jot
vingiams.

Bendruomenei išsiskirs
čius ar sunykus, sunyko ir 

' ‘ Ne
greitai, tik po gero tūks
tantmečio, kalne bandyta iš 
naujo įsikurti, net įsitvir
tinti. Šio, kaip tyrimai pa
rodė, neįgyvendinto bandy
mo liudininkai yra kalno 
aikštėje išsklaidyti didžiu
liai akmenys, mūre nebuvu
sių plytų laužas, duobė kal
kių ir dviejose vietose bai
giantieji nykti mūrų griuvė
siai. Akmenys, plytos ir 
kalkės — tai paruoštos, bet 
statybai nepanaudotos me
džiagos, gi abeji mūrai yra 
liekanos dviejų bokštų. Vie
nas jų, pietinis, palei pat 
Nemuno skardį, buvo baig
tas ar bebaigiamas statytį. 
XIX a. šio apvalaus bokšto 
sienų griuvėsiai, kaip tai 
matyti iš graviūros, dar bu
vo 8-10 metrų aukščio. Šiuo 
metu jo sienų, aukštis besie
kia vos 2.5-3 metrus. Apie šio pėdsakai išliko rytinia- 
27 m į šiaurę nuo pirmojo, me bokšto šone. Kiti aųkš- 
kastos daubos dugne, yra tai yra buvę 1-2 m žemesni, 
žemėmis užslihkę antrojo— Išlikusias sienos rodo, kad į 
šiaurinio — bokšto vos įpu
sėti keturkampiai pamatai. 
Vos pradėtais antrojo bokš
to pamatais mūro darbai 
kalrĮe buvo nutraukti ir 
daugiau

me bokšto šone. Kiti aųkš- 

bokštą įėjimas buvo įreng
tas ne pirmajame, bet ant
rajame aukšle.

Numatytas planas
Daugiausia apie numaty

tą statyti pilį pasako abiejų 
bokštų išorėje išmūryti taip 
vadinami štrabai, t. y. iš
leisti iš mūro akmenys nu
matytoms prie bokštų pri
jungti kiemo sienoms. Abie
juose bokštuose yra po du 
štrabus. Jų padėtis nuro
do trijų numatytų statyti 
kiemo sienų kryptis. Vaka
rinė kiemo siena būtų jun
gusi abu esamus bokštus.

Pabaigus statyti antrąjį 
bokštą, būtų buvus pradėta 
mūryti vakarinė kiemo sie
na. Jos pamatams kloti jau 
buvo iškastas pamatų grio
vys. Pietinė kiemo siena 
būtų ėjusi Nemuno skardžio 
pakraščiu, šiaurinė — aikš
telės šiauriniu šonu. Iš kal
no aikštelės konfigūracijos 
galima spręsti, kad dar du 

'bokštai ir ketvirtoji siena 
hutų buvę už 65-70. m nuo 
pirmųjų dviejų bokštų. Štra- 
bų plotis nurodo, apytikrį— 
2.5-4 m. Pastačius visus 
bokštus ir sienas, Liškiavos 
pilies kiemas būtų turėjęs 
1,800-2,500 m2 ploto. Tai la
bai mažas kiemas. To meto 
Lietuvos mūrinių'pilių tar
pe ji būtų buvusi viena ma
žiausių.

Be to, bokštų šonuose pa
likti štrabai rodo, kad pa
stačius kiemo sienas abiejų 
bokštų korpusai didžiąja 
dalimi būtų kyšoję kiemo 
.sienų išorėje. Abu bokštai 
skirti sienoms flankuoti. 
Tai būdingi apvalūs kampi
niai bokštai, kurie buvo sfa- 

įtomi vien pilies sienų gyny-. 
>bai, bet ne gyvenamoms pa
talpoms. šio tipo bokštai 

statomi laikotarpyje

XIV a. antroji puse—X a. 
vidurys. \ "

Liškiavos pilies pietinis 
bokštas savo paskirtimi, sie
nų storiu, medine armatū
ra yra visai panašus į at- 
•staty.toąrpo,.^62 m. sugrio
vimo Kauno pilies pietry
čių bokštą. ;Jr Kauno pily- 
ję.pirma buvo 'pastatytas 
bokštas, o tik paskui sienos. 
Iš to galima spręsti, kad abi 
pilys statytos tomis pačio
mis pilių statymo tradicijo
mis, kurios XIV a. antrojo
je pusėje jau buvo pasikei
tusios. Todėl neabejotina, 
kad \ Liškiavos pilis buvo 
pradėta statyti kovų su kry
žiuočiais laikotarpyje, ir ne 
vėliau 1410 m. Kryžiuočiai 
dažnai puldinėjo Gardino ir 
Merkinės apylinkes, ir Liš
kiavos pilis statyta nuo tų 
puolimų apsisaugoti.

Tikrosios priežastys
j Kalne išlikę sugabenti 

akmenys ir plytos, duobėje 
paruoštos kalkės rodo, kad 
pilies statybos darbai buvo 
nutraukti ne dėl statybinių 
medžiagų ar darbo jėgos 
stokos. Būta kitų priežas
čių. Jų ieškant prisiminta 
1407. VII. 3 Vytauto rašy
tas ordinui laiškas, kuriame 
kalbama apie mūrininką- 
architektą iš Karaliaučiaus.

Šis mūrininkas palikęs 
Lietuvoje pradėtą statyti 
pilį, gal būt ordino paliepi
mu, išsiprašė leidįmo vykti 
j Karaliaučių, žadėdamas 
iki gegužės 15 d. sugrįžti. 
Liepos 3d. laišku Vytautas 
prašė ordiną atsiųsti tą pa
tį ar kitą mūrininką tęsti 
pradėtą statybą. Nors laiš
ke nenurodyta vieta, kurio
je pilis buvo statoma: ta
čiau, sprendžiant iš Vytau
to ir ordino tuo metu dide
lio ruošimąsi tolesnei kovai

MIRUS

Dr. Jonui .Kaškiaučiui
reiškiame gilią užuojautą jo broliui Tadui, gyve
nančiam Amerikoje, ir kitiems jo giminėms, gy
venantiems Lietuvoje. Taipigi reiškiame užuo
jautą tūkstančiams Dr. Kaškiaučiaus draugų 
Amerikoje, kurie liūdi dėl jo mirties taip jaut
riai, kaip ir mudu.

Mirė Lietuvoje
1963 m. gruodžio 30 d.

JAMAICA, N. Y.

Mirus

Pranciškai Kazakevičienei
Reiškiame širdingą užuojautą mūsų gimi

naitėms Suzanai Kazakevičiūtei ir jos sesutei 
Aldonai Grabauskienei, taipgi visiems kitiems 
giminėms ir pažįstamiems.

—Mr. ir Mrs. Louis Kasper
Brockton, Mass.

Padėkos Žodis
Noriu išreikšti didelį ačiū visiems, kurie kuo 

nors prisidėjo, man pergyventi liūdesįb dienas, 
mirus mano vyrui Rapolui Čiuberkiui. Ačiū už 
gėles, kurios puošė jo grabą, o labiausiai drau
gams Jonui ir Petronei Petruškevičiams, jie tiek 
daug man pagelbėjo. Pasakė atsisveikinimo kal
bą koplyčioj. Taipgi ačiū drg. S. Rainardui už 
pasakytą kalbą kapinėse. Dar kartą širdingai" 

. ačiū visiems.

—Bernice čiuberkienė
So. E^oston, Mass.

(abi pusės tada stiprino se
nąsias, statė naujas pilis), 
yra pagrindo manyti, kad 
prašomo .mūrininko Vytau
tas nesulaukė, Liškiavos pi
lis' taip ir liko nebaigta sta
tyti. Liko nepradėtos staty
ti keturios kiemo sienos ir 
du bokštai. Prie nepradė
tų įrengimų priklauso ir 
pirmoji priešui kliūtis—pilį 
juosiantis apsauginis .grio
vys. >

Po Žalgirio pergales^stip- 
rinti sieną prieš kryžiuočius 
jau nebuvo taip aktualu, to
dėl ir pilies statyba galėjo 
būti nebeatnaujinta.

Kalne nepalikta jokių ant
rojo kultūrinio siu o k s n i o 
pėdsakų, todėl galima tvir
tinti, kad prieš pilies staty
mą ir darbus nutraukus kal
nas nebuvo gyvenamas.

Tarp kitų radinių, rastų 
tiriant šią pilį, paminėtina 
pirmą kartą iš to laikotar
pio aptinkama kalkių duobė 
su statybai paruoštomis te
šluotomis kalkėmis. Kalkės 
laikytos kalno atš 1 a i t ė j e 
kastoje 6 m pločio duobėje, 
kurios šonai krauti akmeni- į 
mis, dugnas klotas skaldyto, 
akmens plokštėmis. Tokio
mis pat plokštėmis padeng
tas ir kalkių skiedinys, be 
to, kalkės padengtos smėlio 
ir molio mišinio sluoksniu. 
Tai pirmą kartą aptinka
mas įrodymas, kad to lai
kotarpio mūruose akmenys 
ir plytos buvo rišami ne 
sausai tešluotomis, bet skie
dinyje išlaikytomis kalkė
mis.

Tolesni Liškiavos pilies 
kalno tyrimai, gal būt, at
skleis daugiau duomenų ne 
tik apie nebaigtą statyti pi
lį, bet ir apie ten gyvenusią 
pirminę bendruomenę, tos 
bendruomenės medžią ginę 
kultūra.

Sofija ir Jurgis 
Stasiukaičiai 
fcliffside, N. J.

Iv i *vi s laišku
Mieli draugai!

Mudu su žmona sveikina
me visus su Naujaisiais 
1964 metais! Tegu jie būna 
'šviesūs ir geri. Geros svei
katos ir geros nuotaikos 
gausiuose jūsų darbuose ir 
jūsų “Laisvė” tegu vis stip
rėja ir įdomėja. Būkite 
sveiki visi žengdami į Nau
jus Metus.

Nepamirškite, kad mes 
Lietuvoje pradedame Done
laičio metus, nuo, kurio' gi- 
mimio 250 metų sueina 1964 
m. sausio 1 d. Bet oficia
lios minėjimo iškilmės Ta
rybų Lietuvoje prasidės 
7 d. (Susilaksime daug sve
čių iš broliškų respublikų.)

Džiugus tai jubiliejus, kai 
pagerbiame didį mūsų liau
dies Kristupą. Mūsų litera
tūroje jiedu tokie liaudiški 
ir darbo žmogaus širdžiai 
artimi: Kristijonas Done
laitis ir Antanas Strazdelis. 
Nors abu skelbė “dievo žo
dį,” bet pirmiausiai nepa
miršo paprastų žmonių ir 
savo širdies poeziją išliejo 
baisiai sunkiais 'mūsų tau
tai laikais. Jų tauta viską 
iškentė, išaugo, į laisvę iš
ėjo ir niekad jų nepamirš, 
nors ir buvusių kunigų, 
kaip ji nepamiršo 1863 me
tų sukilėlių vado Mackevi
čiaus arba drąsaus kunigo 
Vlado Dembskio.

O štai 1964 metų sausio 
15 d. mūsų respublikos vi
suomenė minės Lietuvos 
TSRS liaudies poeto Teofi
lio Tilvyčio 60 metų sukak
tį. Tai irgi labai brangus 
mūsų* žmogus. Jo poemos 
ilgai gyvuos mūsų liaudyje.

Jonas Šimkus
1963. XII. 24 
Vilnius i

Gerbiamieji “Laisvės” 
Leidėjai!

Sveikinu jus su 1964 m., 
linkėdamas kuo geriausio 
pasisekimo tokiame kilnia
me darbe, kurį jūs tiek daug 
mėtį dirbate nenuilsdami, 
nenusilenkėte prieš liaudies 
išnaudotojus, visad stojote 
už laisvę, tiesą ir taiką, ko 
visa žmonija nori.

Brangioji Laisvė!
Koks kilnus ir gražiai 

skambantis žodis Laisvė! 
Kįek kilniausių liaudies sū
nų ir dukrų buvo nukankin
ta kalėjimuose, ir kiek dar 
kankinami užtat, kad skel
bė žmonijai Laisvę, kiek 
milijonų kovotojų žuvo ko
vodami už Laisvę, ir kas 
gali šiandie pasakyti kiek 
dar reikės gyvybių paauko
ti, kad žmonija pasiektų pil
ną Laisvę.

Aš skaitau laikraštį 
“Laisvę”

Geri draugai man pade
da., pęrskait ę s “Laisvės” 
kiekvieną eilutę, duodu ki
tiems pasiskaityti, o kai 
vienas kitas numeris grįžta 
į mano rankas, tai pasiun
čiu į T. Lietuvą, į brangią 
tėvynę, į Dlzūkijos kaimą. 
Mano brolienė fašo, kad 
mums patinka ir mes myli
me laikraštį “Laisvę”.

A. Viebalis

SVEIKINA Iš VILNIAUS 
“Miela Lilija: Sveikinu Jus 
su naujaisiais metais ir 
linkiu Jums geros sveika
tos ir laimės gyvenime. Ta 
pačia proga noriu dar kar
tą padėkoti Jums už knygą. 
Viso gero. Tamara Rotom- 
kienė.”

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems nutinka.

t.......ni'.W

5 p.^Ląisyė (Liberty)—An

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

TOOL AND DIE MAKER

Must do neat accurate work 
Paid holidays and vacations

EL. 6-0763
(1-2)

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call DA. 9-9611

(1-7)

HAM BONERS

Wanted Ham boners. Must be 
experienced. Steady work. Apply: 

BERNARD-S. PINCUS Co.
735 Callowhill St., Phila., Pa.

(2-4)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER—COOK

Full time. Sleepsjn. General care 
of home & laundrVr^infant and 
child care for working mother. 
$160 mo. DE.8-4-889 (2-6)

Iš Lietuvos
Piešimo mokyklos Vilniuje 

projektas
Tarp asmeninių doku

mentų, kuriuos carinės val
džios atstovai konfiskavo 
areštavę 1863 metų sukili
mo davinius, aptikta plati 
žymaus dailininko Vincen- 
tijaus Dmochovskio (1805- 
1862 m.) korespondencija. 
Jis beveik visą laiką gyve
no Vilniuje, kur pagarsėjo 
kaip peizažistas ir teatro 
dekoratorius — bendraam
žiai vadino jį “Vilniaus 
apylinkių Klodu Lorenu.”

Tarp Dmochovskio popie
rių yra piešimo mokyklos 
sukūrimo Vilniuje rankraš
tinis projektas, kuris, mą-
tyti, bįvo sudarytas 50-ųjų 
metų pabaigoje. Spren
džiant iš šio dokumento, 
mokyklos veikloje žadėjo 
dalyvauti K. Ruseckas, K. 
Jelskis, pats V. Dmochovs- 
kis ir kiti žymūs XIX am
žiaus vidurio lietuvių me
no atstovai. Šiame projek
te jie pažymi, esą pasiruošę 
atiduoti mokyklai visas sa
vo jėgas, o taip pat mode
lius ir piešimo reikmenis. 
Mokyklos įstatai turėjo bū
ti visiškai nukopijuoti nuo 
Maskvos dailės mokyklos 
įstatų.

Biūdinga, kad projekto 
autoriai siūlė kiekvieneriais 
metais mokyklos patalpose 
rengti dailės parodos, ku
riose dalyvautų ne tik pro
fesionalai ir mokiniai, bet 
ir mėgėjai iš visos Lietu
vos. Nemažiau demokra
tiškas atrodė ir projekto 
punktas, kuriuo buvo lei
džiama įeiti į mokyklą bet 
kuriuo metu po užsiėmimų.

Mokyklos įsteigimo pro
jekto nepatvirtino carinės 
valdžios atstovai arba au
toriai jo iš viso nebuvo pa
teikę. Prasidėjus naciona
linio išsivadavimo judėji
mui ir 1863 metų sukilimui, 
kuriame dalyvavo tokie žy
mūs dailininkai, kaip E. 
Andriolis, B. Dluskis, G. 
Dmochovskis ir kiti, atida
ryti mokyklą buvo neįma
noma. Piešimo mokykla bu
vo įkurta Vilniuje tik 1866 
metais.

V. Bikulčius

Paieškojimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-os kuopos susirinkimas 
įvyks Sausio-January 10 d. Vengrų 
svetainėje, 1144 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

Prasidėjus naujiems metams, 
privalome pasimokėti ir metines 
duokles. Taipgi pasitarsime ir 
apie šių metų veiklą ir kitus svar
bius reikalus. Valdyba (2-3)
. ....................................................................   l|HI . ..........................

rad., sausio (Jau.) 7, 1964
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Kartu su visa tauta $ erbiamė dMpi musę 
poetą Kristino ną Donela.itj!

DONELAITIS
Iš baudžiavos nakties įaugai tu į mūs kultūrą, 
Kaip plačiašakis ąžuolas—gumbuotas, drūtas, sveikas. 
Nepajėgė stiprybės tavo sunaikinti laikas—
Tu būsi gyvas amžinai, kaip tavo raštų būras.

Saulelė, vėl atkopdama, ramina, guodžia širdį, 
Iš prigimties balsai pro ledą skamba dyvini, 
O tu sulinkęs per baudžiauninkų laukus eini, 
Ir tavo ausys vokiško botago smūgį girdi.

Visi garsai, visi kvapai, darbai vyžoto krašto 
Hegzametruose!) “Metų” aidi nuostabia gaida, 
O Pričkus, Slunkius, amstrotaiž) ir būrai tavo raštų 

Niūriosios praeities šešėliais liks mums visada. 
Ar dar ilgai skriaudų taku mūs tėviškei reiks eiti, 
Kaip būras ėjo baudžiavon, didysis Donelaiti?

A. Venclova 
1941. X. 22

1) Hegzametrai—iš graiku kalbos žodis; tai tokia eiliavimo forma, 
pagal kurią buvo- parašyta K. Donelaičio poema “Metai.”

2) Amstrotas- vokiškas žodis, reiškiąs viršininką, valdžios patarėją.

Kaip matome, šitą eilėraštį poetas parašė 1941 me
tais, kai Lietuva bujyo vokiškųjų fašistų okupuota. 1943 
m. gruodžio 29 d. tarybiniai rašytojai Maskvoje suruošė 
vakarą, skirtą paminėti 125 metams, kai buvo išleista 
Kristijono Donelaičio poema “Metai.” Jubiliejiniame 
m*.tinge A. Venclova skaitė šį eilėraštį, o Salomėja Nė
ris skaitė savo, taipgi apie K. Donelaitį. Abudu eilėraš
čiai buvo skaityti lietuvių ir rusų kalbomis.

Tai buvo didelė šventė! Bet dar didesnė šventė pa
čioje Lietuvoje vyksta šiandien, kai ten minimas 250 
metinis didžiojo poeto gimtadienis!

Kristijonas Donelaitis
(Minint 250-ąsias gimimo metines)

Kristijons Donelaitis—labai įdomus ir gretas reiški
nys literatūros istorijoje. Ir dabar, kai mes minime šio 
didžiojo poeto 250-ąsias gimimo metines, pagrįstai di
džiuojamės įžymiuoju savo klasiku, jo poema “Metai” ir 
kitais kūriniais. Donelaičio kūryba atlaikė negailestingo 
laiko bandymus; jos neužnešė dešimtmečių ir šimtmečių 
dulkės, o priešingai—mūsų dienomis ji prabyla į skaity
toją dar gaiviau, ji mus žavi savo realizmu, didžiu poe
tiškumu. Didysis dainius Donelaitis ir šiandien gyvas, 
nemirtingas, kaip ir jo liaudis, iš kurios jis pats išaugo, 
mokėsi ir kuriai skyrė savo poetinį žodį.

Visų pirma reikia pabrėžti gilų Donelaičio demokra
tiškumą, jo glaudų ryšį su liaudimi. Dar jaunystėje for
mavosi jo demokratinės nuotaikos, noras būti7 teisingu 
skriaudžiamųjų atžvilgiu. Vėjiau yisu savo gyvenimu 
Donelaitis iš tikrųjų tai įrodė. Savo užrašuose poetas 
yra palikęs tokias būdingas eilutes:

Laiminga parapija, kur nėra karaliaus kelio;
Laimingesnė ta, kur nėra karaliaus dvaro; 
O laimingiausia toji, kur nėra jokio pono.

Jeigu mes pabandytumėm, peržvelgę archyvinę ir 
dokumentinę medžiagą, įsivaizduoti Donelaitį prieš mū
sų akis (iškiltų ne nuolankus ir romus protestantų pas
torius, o nepaprastai turtingos sielos žmogus, kupinas 
kūrybinės, energijos ir praktikinės veiklos, jaučiąs as
mens vertę ir ginąs savo garbę.

Donelaitis gyveno tokioje gadynėje, kai visur, jo 
paties žodžiais tariant, viešpatavo “neteisingumas, ne
teisumas, palinkimas vaidytis, savanaudiškumas, šykš
tumas.” Tik stipri valia, užgrūdintas charakteris, tau
rus ir humaniškas požiūris į liaudies žmogų, blaivus 
gyvenimo suvokimas padėjo poetui nepalūžti. .

Poetinę’kūrybą Donelaitis pradėjo realistinio pobū
džio pasakėčiomis, kurių yra išlikusios šešios. Jose po
etas gana aštriai plaka visuomeninio gyvenimo negero
ves.

Pagrindinis ir reikšmingiausias Donelaičio kūri
nys—poema “Metai.” Šis kūrinys turi apie 3,000 eilučių, 
parašytas klasikine hegzametrine eilėdara. Jį sudaro 
keturios dalys, atitinkančios keturis metų laikus: “Pa
vasario linksmybės,” “Vasaros darbai,” “Rudenio gėry
bės,” “Žiemos rūpesčiai.” Atrodo^ kad poetas Donelai
tis neruošė savo veikalo spaudai ir nesitikėjo poeto šlo
vės. Kaip galima spręsti iš likusios archyvinės medžia
gos, jis rašė šį kūrinį atskiromis dalimis, fragmentais 
ir skaitydavo savo artimiems bičiuliams, pažįstamiems, 
kartais cituodavo jiems laiškuose. Tik praslinkus 38 me
tams po Doneličio mirties, poemą išleido 1818 m. Kara
liaučiaus universiteto profesorius L. Rėza, pavadinęs 
keturias poemos dalis “Metų” vardu.

Šis kūrinys vaizduoja valstiečius-baudžiauninkus, jų 
gyvenimą, buitį, jų darbus ir papročius, jų santykius su 
dvaru. Visa tai įausta į gamtinę keturių metų laikų 
aplinką. Donelaičio kūrybos tyrinėtojai teisingai pažy
mi, kad poetas “Metų” 'veikėjus nupiešė, naudodamasis 
gerai pažįstama savo gyvenamųjų apylinkių, poemoje 
pavadintų Vyžlaukio valsčiumi, medžiaga. Poemoje yra 
nemaža ryškių personažų, kuriems autorius suteikia vie
nokių ar kitokių būdingesnių bruožų, norėdamas giliau 
ir plačiau pavaizduoti liaudį, būrus-baudžiauninkus, jų 
santykius su dvarponiais.

“Metų” vertėjas į rusų kalbą D. Brodskis yra vaiz
dingai pavadinęs šią poemą lietuvių valstiečių gyvenimo 
baudžiavos epochoje enciklopedija. Donelaitis, daugelį 
metų gyvendamas kaime, betarpiškai bendraudamas su 
valstiečiais, iki smulkmenų pažino jų buitį, darbus, įran
kius, namų apyvokos daiktus, maistą... Kaip vaizdin
gai ir daiktiškai poemoje pavaizduota pavasario orė jau-
čiais, sėja, būrų pusryčiai lauke, mėšlavežis dvare, šie- 
napiūtė, pabaigtuvių šventė, rudeninės būrų vaišės ir

! Minėsime Krist Donelaičio
! 250 gimimo metines

Visa Lietuva iškilmingai 
•mini 250 metų sukaktį, kąi 
į gimė didysis lietuvių tautos 
poetas Kristijonas Donelai- 

i tis.

dos Washingtone II-sis sek
retorius, kad jis apie' poetą 
K. Donelaitį tartų žodį Lie
tuvos visuomenės vardu.

Dainuos Aido choras, vado-
Niujorko pažangieji lietu

viai taip pat rengia mitin- 
i gą su menine programa 
’ šiam didžiuliam jubiliejui 
! atžymėti.

Tai įvyks sekmadienį, sau
sio 12 d., “Laisves” salėje.

i Prasidės lygiai 3:30 vai. po-
I tas ir rašytojas d-ras A.
Petriką.

Apie kitus lietuvių poe
tus, sekusius po Donelaičio, 
kalbės R. Mizara. r

Yra užkviestas Vytautas 
Zenkevičius, TSRS ambasa-

vaujamas Mildredos Stens- 
-ler. Gal bus ir solistu, c

Poetas Donelaitis, reikia 
žinoti, buvo ir choro vedė
jas, ir dainų komponuoto- 
jas.-

Mitingą rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-oji 
kuopa.

Rengėjai “kviečia skait
lingai atsilankyti.

Įėjimas nemokamas.
Rengėjai

i

vestuves, kuro ruošimas žiemai ir daugelis kitų ^mitinių
vaizdų. *

Su puikaus žinovo įsijautimu ir pažinimu K. Done
laitis piešė ne tik būrų buitį, bet ir gamtą, tą gamtine 
aplinką, kurioje gyveno jo vaizduojami žmonės. G jun
tos ir buities vaizdai poemoje alsuoja ryškiu nacionali
niu koloritu, tikroviškumu.

Poemoje visu ryškumu atsispindi valstiečių bau
džiauninkų nuskurdimas, kai]) nežmoniško jų išnaudaji- 
mo pasėka. Dauguma “Metų” būrų—užguiti ir nusi
gyvenę. Kęsdami nuolatinį skurdą, dvarponių statytinių 
niekinami ir mušami, baudžiauninkai ų/ienok jaučia, kad 

■ jie, o ne kas kitas, sukuria, ekonomines gėrybes — tą 
j būtiną visuomenės gyvenimo pagrindą, kad jie moraliai 
daug pranašesni už ponus:

Vierykit tik man, kad tills, vyžas užsimovęs, 
Su protu daugsyk apgauna didelį poną. . .

Socialiniai klausimai poemoje užima pagrindinę vie
tą, tačiau Donelaitis Lhiip pat žadina paniekintų lie
tuvių būrų nacionalinius jausmus, savo vertes, naciona
linio savitumo pajautimą, pagarbą ir meilę gimtajai kal
bai. Poetas kelia Rytų Prūsijos lietuviams konkrečius 
tikslus: neatsilikti nuo ūkio pažangos, šviestis, mokytis, 
išsilaikyti savo žemėje, branginti gimtąją kalbą.

Donelaitis puikiai pažino gyvenimo tikrovę, tą ap
linką ir tuos žmones, kuriuos jis vaizdavo! Ir nėra jo
kios abejonės, kad pats gyvenimas jam buvo svarbiau
sias literatūrinės medžiagos ir poetinio polėkio šaltinis.

Žymus tarybinis rusų poetas N. Tichonovas yra pa
sakęs: “Dpnelaičio vardas jau seniai tapo būtinu žinoti 
kiekvienam kultūringam žmogui. Jo “Metai” kreipia i 
save tyrinėtojų ir kritikų dėmesį, tai yra pamokoma 
knyga jauniems poetams.” Donelaičio poema suteikiu 
daug džiaugsmo kiekvienam skaitytojui ir, kaip gražiai 
išsireiškė laivių liaudies poetas J. Sudrabkalnis, “toji
diena, kurią pirmą kartą atskleidė Donelaičio knyga, 
visiems laikams įsimena kaip šventė, sklidina stiprių, 
amžinai atsinaujinančios žemės sulčių, nepailstamo žmo
gaus triūso, tikėjimo žmogumi.” Šiandien Donelaičio 
kūryba plačiai žinoma visoje Tarybų šalyje ir už jos ribų.

Liaudis visados atsimena vardus tų, kurie pirmieji 
menine forma pradėjo vaizduoti jos tikrąjį gyvenimą, 
jos sielvartus ir džiaugsmus, jos puoselėjamas svajones. 
Tokių vardų lobyne yra įrašytas ir grožinės lietuvių li
teratūros pradininko, mūsų didžiojo klasiko Kristijono 
Donelaičio vardas, šiandien su teisėtu pasididžiavimu 
mes imame į rankas jo poemą—“Metus” ir su didele mei
le iš naujo skaitome šį nemirtingą kūrinį, kuris pratur
tino ne tik lietuvių literatūrą, bet šlovingai įėjo ir į pa
saulinės literatūros istoriją.

' _ Eug. Matuzevičius

D-RAS A. PETRIKĄ

sekmadienį padarys pranešimą apie dįdjjį poetą 
Kristijoną Donelaitį.

Naujų JMetų sutikimas 
buvo linksmas ir jaukus. 
Svečių susirinko pilnutėlė 
Laisvės salė ir visi, kaip 
viena didelė šeima, pasitiko 
Naujus Metus.

Po vakarienės, choro mo
kytoja Mildred Stensler ve
dė bendi^ą dainavimą,- kas 
suteikė* kiekv i e n a m čia

tienė, E. Brazauskienė, W. 
Brazauskas ir K. Rušins-
kienė, kuri pardavinėjo t bi
lietus. Susirgus A. Iešman
tai, jo vietoj padėjo dirbti 
A. Nevinskas. Na, o draugė 
Čaikauskienė niekuomet ne
atsisako padėtoi aidiečiams 
ji dirbo virtuvėje prie mais-

Mildred Stensler

Sekmadienio mitinge ji 
vadovaus Aido chorui. Poe
tas Donelaitis prieš du šim
tus metų taip pa t bu vo ir 
choro vedėjas ir muzikos 
kamponuotojas.

Keli žodžiai apie 
konferenciją

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
skelbta, sekmadienį, sausio 
12 d., Laisvės salėje įvyks 
svarbi konferencija. Dele
gatai žinokite, kad konfe
rencijos laikas pakeistas: 
ji prasidės 12:30 vai dieną; 
bus neilga, nes 3:30 vai. 
dieną prasidės jubiliejinis 
mitingas - koncertas Kristi
jonui Donelaičiui pagerbti, 
atžymint jo gimimo 250 
metines.

Kvietėjai

kė E. Brazauskienė nuošir-1 
džiai padėkojo visiems atsi
lankiusiems, o aš dar noriu 
pareikšti ir-tai, kad visi ai- 
diečiai labai įvertina kiek
vieno svečio atsilankymą. 
Jūsų atsilankymas priduo
da mums aidiečiams dau
giau ūpo ir pasiryžimo tęs
ti tolyn darbą meno srityje.

Nepamirškite visi aidie- 
čiai, kad sekanti pamoka 
įvyks sausio 10 dieną. Jau 
bus parvažiavęs choro pir
mininkas J. Grybas iš savo 
maršruto su filmais. Be 
abejo, jis turės mums daug 
ka papasakoti.

H. F.

Apsivedė
Prieš Kalėdų šventes ap

sivedė dailininko Roberto ir 
Elenos Feiferiu sūnus Alf
redas su Dolores Ciccone.

Vedybos buvo civilinės, jas 
atliko City Hall, New Yor
ke. Po to jaunavedžiai porą 
savaičių praleido žiemos re-
zortuose Vermont kalnuo
se.

Mauhavedis Alfredas Fei-

Sako: Jungi. Tautose 
bus triukšmo

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Sakoma, kad 1964 metais 
Jungtinėse Tautose bus 
triukšmo dėl finansų. Tary
bų Sąjunga ir socialistinės 
šalys atsisakė padengti lė
šas, kurios buvo padarytos 
Konge i r Artimuosiuose 
Rytuose.

PagM taisykles valstybė, 
nesumokėjus duoklių per 
per dvejus metus, netenka 
balso. Tarybų Sąjungos ne
draugai reikalauja atimti 
jai balsą už nemokėjimą šių 

i specialių mokesčių. Bet 
‘daug ir kitu šalių ju nemo- 

* ka.
Prancūzija skolinga $16,- 

■ 143,000, Čiang Kai-šeko re- 
' žinias $10,803,000. Viso sko
lingų yra virš 40 valstybių, 
Jeigu bausti vieną, tai ten 
ka bausti visas, kurios yra 
skolingos, o tas grasina or
ganizacijos gyvybei.

88 JĄV KAREIVIAI I 
PABĖGO Į UŽSIENĮ

inži-; liaudiškos respublikos pa- 
pro- i bėga kareivis į Vakarus.

I Bet nuo bėgimų nėra laisva

Iš Aido choro veiklos.
Paskutinėje praė jusiu 

įmetu choro pamokoje aidie- 
! čiai turėjo draugiškas vai
šes, kuriose pasimainė vie
ni su kitais dovanomis. Jau
kioje atmosferoje visi pra
leido linksmai vakarą su 
pasiryžimu tęsti užsibrėž
tus siekimus ^pirmyn.

1 Turėjome ir porą dovanų, 
i J. Lazauskienė padovanojo 
'namie iškeptą pyragą, o 
(mūsų jauniausioji aidietė 
1 Diana Neyinskaitė iškepė 
skanių pyragaičių.

Buvo trumpų kalbų apie 
choro praeiti ir ateities pla
nus. Iš visų išsireiškimų 
matosi, kad Aldo choras tu- 
ly gerų entuziastų palaiky
ti ckoro veiklą dar gana il
gai.

feris yra mechanikos 
nierius ir dirba kaip 
dukcijos vedėjas vienoje 
precizinių instrumentų Įmo
nėje, o jo žmonelė yra bai
gus komercinius kursus ir 
dirba vienoje įstaigoje kaip 
vyriausia sekretorė.

Washingto n a s. — Ko- 
inercinė spauda su pasigėrė- 

I įimti rašo, kada iš kurios

Linkime jaunavedžiams I 
geriausios kloties jų šeimy
niniame gyvenime, a

ir JAV armija. Nuo pabai
gos Antrojo pasaulinio ka
ro i liaudiškas respublikas 
pabėgo 88 Jungtinių Valsti
jų karininkai ir kariai.

PRANEŠIMAI ‘
OZONE PARK. N. Y.

Sunku iškęsti nepriminus 
dar ir tai, jog būtų malonu, 
kad jaunavedžiai bent di
džiųjų mūsų iškylų metu 
atlankytų ir mus, Alfredo 
tėvų tautiečius ar draugus. 
Lauksime. V S.

Aido choro talentingasis 
dainininkas Augustas Ieš
mantą turėjo operaciją. Ži
nant, kad jo sveikata eina 
pamatytigeryn — tikimės 
pamatyti Augustą sekan
čiose pamokose.

APIE 1963 METŲ 5 
STREIKUS

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas pa
skelbė, kad 1963 metais ne
buvo didelių streikų. Viso 
jų įvyko 3,400, bet tai vis 
buvo nedidelio skaičiaus 
darbininkų streikai. T i k 
septyni streikai buvo, ku
riuose' dalyvavo po virš 10,- 
darbininkų.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
j jvyks sausio 14 d., antradieni. 7:30 
i vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
j Liberty Avė. ■ Visi nariai malonėkite 
; dalyvauti. Valdyba

j OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas nukel- 

j tas iš pirmo trečiadienio j ant<ą 
trečiadieni sausio. 7:30 vai. vak, 

i 102-02 Liberty Avė., Ozone Park. 
I Kviečiame visus narius dalyvauti 
Į šiame susirinkime, ir kurie norite 
į gauti vieno mėnesio kreditą, duok

les mokėkite su pradžia metų.
' P. Babarskas, prot. sekr.

(103-1)

BROOKLYN, N. Y.
LDS*l-os kuopos metinis susi- 

1 rinkimas įvyks antnadienj, sausio 7 
' d., 7:30 vai. vakare, "Laisvės” salė- 
■ je, 102-02 Liberty Avė., Ozone Par

ke. Visi nariai kviečiami dalyva^i- 
: ti susirinkime, nes kuopos valdyba 
j patieks metini raportą 4š savo veik

los. Nepamirškite pažiūrėti į sa- 
| vo mokesčių knygutes. Metų pra- 
l džioje ir vėl reikia duokles užsi- 
1 mokėti. Valdyba (1-2)

METINIS LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS *
Lietuvių Kooperatinės Spauudos Bendrovės Direktorių 

Taryba šiuo skelbiame metini šios Bendrovės dalininkų suva
žiavimą 1964 metų vasario 9 d., Rusų salėje, 61 Rivington 
St., New Yorke, i Posėdžių pradžia 11 vai. ryte.

Kviečiame visus Bendrovės dalininkus suvažiavime7 da
lyvauti.

Kiekviena Bendrovės dalininkė organizacija prašoma 
prisiųsti savo atstovą su Įgaliojimo lakštu.

šioj Bendrovėj dalininkas arba dalininkė organizacija 
turi tik vieną balsą, neatsižvelgiant į turimų šėrų skaičių.

3- Vetchkis, sekretorius

esančiam dalyviui šiltą ar
timumo jausmąprie viens 
kito. Solistas 3V. Bekeris
jautriai padainavo čeletą 
populiarių dainų, kurių nie-

. kad nenusibostų klauyti.
Šio vakaro rengimo ko

misija turėjo labai daug 
darbo supirkti ir paruošti 
maistą, išpuošti salę ir su
tvarkyti stalus, vakarienės 
metu nešioti maistą ir gėri
mus ant , stalų. Už tokį triū
są verti pagarbos šie aidie- 
čiai: V. Bunkienė, V. Ban
kus, N. Buknienė, N. Ven-

Konvencijinis Banketas 
Rengia “Laisves” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia ]5 Valandą Vakare 

I

Banketui Bilietas $3.50
Banketą pradėsime 5 valandą todėl, kad būtų 

patogiau iš toliau atvykusioms anksčiau grįžti 
namo. \

AMER.-RUSSIAN CENTER ^[ALL
61 Rivington Street New York City

Banketas ir suvažiavimas bus laikomi žemu
tinėje salėje. Vienaijwlaiptais žemiau'v^us lipti 
negu būdavo anksčiai^L *

Kviečiame dalininkj^^dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į ba

to gaminimo.
Aido choro vicepirminin 6 p.—Laisve (Liberty)—-




