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i

JAV pardavė Tarybą 
Sąjungai kviečią

Washingtonas. — Pą ilgų Bulgarijai, už $545,000 
derybų Jungtinės Valstijos medvilnės Vengrijai ir už 
pardavė Tarybų Sąjungai $133,000 tabako Rytų Vo- 
kviečių. Pardavimas! dar kietijai. Reiškia, laipsniškai 

I mažas lyginant kiekį, kokį prekyba tarp Jungtinių 
Tarybų Sąjungai pardavė i Valstijų ir socialistinių ša- 
Kanada. Iki dabar Conti- ] lių plečiasi.
nentai Grain Co. pardavė !
dar tik 350,000 tonų kviečių i laivų kompanijoms, kad už 
už $78,500,000, o su prista- tono kviečių pristatymą į 
tymu jų pasidarys $90,- TSRS Juodosios jūros prie- 

1000,000. Jungtinių Valstijų plaukas, laivams iki 15,000 
gyvenimo pabaigoj—varganas vyriausybė garantavo Con- tonų įtalpos mokestis bus 
ligonis, be ^vilties ir be atei- tinental Grain kompanijai i $20.69 iš JAV Atlanto prie- 

po 72 centus už kiekvieną plaukų už toną, o laivams

Faustas Kirša 
K. Banaitis

Ale Vilniuj tai buvo!
— Rašo R. Mizara —
Š. m. sausio 5 d. Bostone 

mirė poetas Faustas Kirša, 
sulaukęs 72 metų amžiaus.

F. Kirša buvo dipukas. 
Prieš dvidešimt metų paliko 
jis Lietuvą ir traukė “į vaka
rus.” Pagaliau pasiekė JAV. 
Bet čia nerado to, ko tikėjosi. 
Anot “Keleivio” : Kirša čia bu
vo “nužemintas darbininkas, 
primirš tas pensininkas, o

JAV vyriausybė pranešė

ties
Norisi klausti: tai kur gi bu- bušelį. Tuo pat kartu Jung- virš 15,-000 tonui $16.55, gi 

vo tie tariami “mecenatai, tinės Valstijos leido par- iš Meksikos užlajos po
milijonieriai, kurie poetą par- fluoti už $9,000,000 kviečių $18.02.
sikvietė? Kodėl jie Kirša taip 
apleido, “primiršo”?

Jau šėmai F. Kirša buvo at
sisakęs ką nors rašyti, ką nors 
kurti. Jis buvo labai nusivy
lęs, gyveno desperacijoje. 
Dvidešimt metų buvo sueikvo- 
ti, visiškai bergždi.

Visu nepiliečiy 
dėmesiui

Pagal Jungtinių Valstijų 
tvarką,1 kiekvieneriais me- 

'tais, sausio mėnesį, visi ne- 
■ piliečiai turi išpildyti tam 
| tikrą registracijos kortą.

sa-

Panamos respublikoje įvyko 
riaušes prieš J. Valstijas

Praėjusių metų gruodžio 25 
d. Brooklyne mirė kompozi- 
torius Kazimieras Banaitis, i į'.‘1ucv,al “
taip pat dipukas, kadaise] ttkrą registracijos koltą. 
Kaune buvęs muzikos prof e-1 Registracijos kortos yra
šorius.

Koks jo buvo likimas?
Taip pat skaudus, nykus, 

Tiesa, jis čia kai ką parašė, 
sukūre, bet visa tai tebestovi 
rankraščiuose. y

Skaudu, pagalvojus, kai 
nyksta talentai prasilavinusių 
žmonių tik todėl, kad, suvi
lioti melagių, apleido savo 
gimtąją šalį, kur šiandien bū- 

įvertinti, pagerbti.

gaunamos kiekvienoje paš
to stotyje. Išpildžius kortą 
reikia vėl nunešti į paštą ir 
atiduoti. Už neatlikimą šių 
pareigų gresia $200 pinigi
nė bauda, - 30 dienų kalėji
mo, arba net išdepoi;tavi- 
mas.

Na, ir mes, niujorkiečiai 
lietuviai, atšventėme didžią 
šventę — iškilmingai paminė
jome didžiojo lietuvių poeto, 
klasiko Kristijono Donelaičio 
250-ąsias gimimo metines.

Kartu mes pagerbėme visus 
lietuvių tautos poetus, stovin-

Bona. — Vakarų Vokieti
joje yra 252,000 bedarbių.

Bohamo salos jau 
gavo savivaldystę

Nassau. — Bahamos
los gavo savivaldystę. Per 
235 metus jos buvo Angli
jos kolonija, kurias valdė 
anglų gubernatoriai.

Virš 700 Bahamos salų ir 
salaičių yra išsisklaidę per 
72 mylių ilgio ir apie 200 
mylių pločio. Jos yra Į pi'et- 
rytus nuo Floridos ir šiaurę 
nuo Kubos ir Haiti.

Daugumoje tai mažos sa
los, nes visos sudaro tik 
4,400 kvadratinių mylių 
sausumus. Ten gyvena apie 
100,000 žmonių, kurių 90 į automobiliai, 
procentų sudaro negrai.

IŠ VISO PASAULIO
Londonas. — Čionai susi

rinko 18-kos valstybių at-
čius su savo liaudimi,'su savo stovai tartis žvejybos reika- 
tauta, su visa pažangiąja žmo- tais. Anglija jau sutinka ne- 
nija. | žvejoti arčiau 6-šių mylių

nuo kitų valstybių krantų, 
bet dauguma atstovų laiko
si 12-kos mylių teritorinių 
vandenų teisių..

Bet'Vilniuje tai buvo!..
Sausio 4 d. į Filharmonijos 

salę susirinko rinktin i i a u s i 
žmonės šiai šventei atžymėti. 
Ten buvo syečiai-atstovai ir iš 
kitų tarybinių respublikų.

Visi kartu lenkė galvą prieš 
baudžiauninkų poetą, prieš 
žmogų, davusį lietuvių poezi
jai pradžią, prieš Kristijoną 
Donelaitį.

Atidarydamas mitingą,! 
akademikas K. Korsakas iš- 
ijfclmingai pareiškė:

. “Tarybų Lietuvos visuomenė 
Naujus metus pradeda džiu
gia ir reikšminga švente—di
džiojo lietuvių poeto, mūsų 
grožinės literatūros pradinin
ko Kristijono Donelaičio gimi
mo 250 metų sukakties minė
jimu. . .” I

Kalba kiti: rusų literatu-i vietos šiam jubiliejui atžymėti, 
ros atstovas — A. Prokofje- Į Poetas E. Mieželaitis sukūrė 
vas. O Pasaulinės Taikos ! meistrišką eilėraštį — “Kristi- 
Tarybos narys profesorius 
Ivanas Gluščenka, tarp kitko, 
pasakė:

—šlovė lietuvių tautai, da
vusiai savo šlovingą sūnų, ku
rio kūryba neblėsta per am
žius.

Toliau kalba: poetas A.
Venclova, poetas T. Tilvytis, 

poetas Justinas Marcinkevi- 
kalba kitų tarybinių 

respublikų rašytojai, poetai, 
Donelaičio veikalo vertėjai į 
kitas kalbas.

Po to-yšaunus koncertas.

Sofija. — Bulgarija pa
keitė savisaugos ministrą, 
vieton A. Sokolovo bus Ju
ris Šapovas. Manoma, kad 

•tas įvyko dėl susekimo šni- 
! po Ivano Georgevo.

Roma. -WL963 metais Ita
lijoje padaugėjo kriminali
nių prasikaltimų skaičius. 
Taipgi padaugėjo automo
bilių nelaimės, kuriu buvo 
335,300.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
užsakė “Typhon” raketų už 
$230,000,00Č. Jas gamins' 
Bendix Corp., dalis General 
Dynamics korporacijos.

Ne.w Delhi. —Indijos val
džia sako, kad TSRS vy
riausybė pasižadėjo paga
minti “Mig-21” lėktuvus, 
pritaikintus Indijos sąly
goms.

Bogota, Kolumbija.—Įvy
ko riaušės tarp reakcininkų 
ir liberalų partijų.

Balboa, Panama.—Sausio 
9 dieną čionai įvyko riaušės 
prieš Jungtines Valstijas. 
Susirėmime žuvo 3 JAV ka
reiviai ir 20 panamiečių stu
dentų, taipgi buvo apie 200 
studentų sužeista.

Riaušės prasidėjo prie 
JAV mokyklos, kurioje mo
kosi čia esamų JAV kari
ninku vaikai.

Prieš kiek laiko tarp Pa
namos ir JAV buvo susitar
ta, kad Panajnos kanalo zo
noje, kurią JAV nuomoja 
nuo Panamoį respublikos, 
gretimai plevėsuotų JA.V ir ] 
Panamos vėliavos.

Ant JAV mokiniu- mo
kyklos buvo iškelta tik JAV 
vėliava. Panamos studentai 
atvyko, atsinešė Panamos 

Į vėliavą, ir si’ekė iškelti gre
ta JAV. JAV studentai ne
leido. Prasidėjo susirėmi
mai. Tuojau pasklido gan
das apie tai ir tūkstančiai 
panamiečių šturmavo mo
kyklos apylinkę. JAV poli
cijai į pagalbą buvo pa
šaukta armijos daliniai su 
šarvuotais- automobiliais ir 
tankais. ■ Panamiečiai nau
dojo pagalius,.1 plytas, ak
menis, o JAV kariai ranki
nes granatas, gazo bombas 
ir kitus ginklus! Riaušių 
srityje užsidegė "Keli namai, 
buvo apversta keli • JAV 

........ . Nors JAV 
' tankai ir šarvuoti automo
biliai išvarė panamiečius iš 
Balboa kanalo zonos, bet 
riaušės prasidėjo ir kitur 

i —išilgai Panamos kanalo 
zoną.

Panamos kaltinimas
Panamos prezidentas Ro

berto F. Chiartas kaltina 
Jungtinių Valstijų jėgas,

JOHNSONAS ĮSPĖJO 
INDONEZIJĄ

Washingtonas./— Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Johnsonas reikalauja iš In
donezijos, kad ji sulaikytų 
boikotą Malazijos prekių ir 
atsisakytų nuo dabartinės 
savo pozicijos. Jis sako, kad

Keturi dabartinis Indonezijos nusi- 
žmonės buvo užmušta ir 10 statymais linkui Malazijos 
sužeista. blogina jos santykius su J.

. Valstijomis.
Viena. — Sulaukęs 72! 

metų amžiaus mirė buvęs 
Austrijos kancleris D r.' Ju

lius Raabas.

Paryžius. — Prancūzijos, 
premjeras G. Pompidau sa-Pasaulinės Taikos i meistrišką eilėraštį — “Kristi- .

tiipusį Vii- ko, kad JAV daro nusileidi*

Lietuvos spauda skyrė daug

jonas Donelaitis, 
niaus spaudoje.

“Tiesa” davė puikų edito- 
rialą apie K. Donelaitį. Re
dakcijos žodžiais:

“Tarsi ta atkopdama pa
vasario saulė, iš amžių glūdu
mos jis šildo savo lyriniu žo
džiu mūsų sielas, taurina jaus
mus, pamoko. Brangus jis 
mums šiandien, brangus bus 
jis visada darbo žmonėms, di
dysis baudžiauninkų dainius!” 

Ar nereikėtų visose didesnė
se JAV lietuvių kolonijose su
ruošti tokius ar kitokius po
būvius K. Donelaičio jubiliejui 
atžymėti ?

ATO Europos na

Maskva. — JAV ambasa
dorius tariasi su TSRS pa
reigūnais atnaujinimui kul-1 
tūrinių ryšių sutarties.

MAŽINS SKRAJOJIMO 
KAINAS

Montrealis. — Aštuonio
lika JAV ir Kanados kelei
vinių lėktuvų kompanijų 
susitarė mažinti už kelionę 
kainas nuo 8 iki 20 procen
tų. Kelionė tarp JAV ' ir 
Loųdono, į abidvi puses, 
bus sumažinta nuo $1902.50 
iki $712.50, panašiai ir tarp 
kitų miestų.

Tunisas. — Į Tunisiją at
vyko Kinijos premjeras 
Ohou Ehlajus.

Concord, Mass. — Sulau
kęs 82 metų amžiaus mirė 
profesorius A. S. Pease.

RADO TUNELĮ
Berlynas. —Rytinio Ber

lyno policija rado 450 pėdų 
ilgio tunelį po perskyrimo 
siena. Vakariniame Berlyne 
jis ėjo iš namo, o rytiniame 
buvo išvestas į anglies kie
mą (“coaly ardą”).

Apie prezidento 
Johnsono kalbą

sumaž i n u skad policininkai, o vėliau ir Washingtonas. — Sausio j siekti, jeigu sumažii 
kareiviai šaudė i Panamos-8 dieną Jungtinių Valstijų! apsiginklavimo išlaidas, 
stūdentuš. Jis pertraukė di- prezidentas J o h n s o n a s į Johnsonas sakė, kad» j u n u o v n <x o j Johnsonas sakė, kad rei- 

Kongrese sakė kalbą šalies ] kia mažinti atomini apsi- 
. Kad pirmoje 

privalo

plomatinius ryšius su J. Kongrese, i
Valstijomis ir, jas kai tin- reikalais. Palyginus su kitų ginklavimą, 
damas, kreipėsi į Amerikos 
valstybių sąjungą.

Jungtinių Valstijų milita
rinių jėgų komandierius sa
ko, kad JAV policininkai ir 
kariai šaudė tik savęs apsi
gynimui.

Panamos kanalas
Panamos kanalas • yra 52 

mylių ilgio. Jis jungia At
lanto ir Ramųjį vandenynus 
skersai Panamos, respubli
ką. Iki 1903 metų Panamos 
valstybės plotai priklausė ! 
Kolumbijos respublikai.] 
Bet Junginės Valstijos ne
galėjo iš Kolumbijos gauti 
plotą kanalo prakasimui, 
tai 1903 metų pabaigoje ten 
įvyko “revoliucija” ir susi
organizavo Panamos respu
blika. Naujai sudarytos res
publikos valdžia paranda- 
vojo Jungtinėms Valsti
joms 10-ties mylių pločio 
juostą (Cąnal zone) kanalo 
prakasimui. Jungtinės Val
stijos sumokėjo Panamai 
$10,000,000 ir ' sutiko kiek- 
vieneriais metais mokėti 
po $230,000 nuomos, o nuo 
1936 metų po $430,000.

Jungtinės Valstijos kana
lo srityje laiko savo milita- 
rines jėgas. Už kitų šalių 
laivų praplaukimą ima mo
kestį. Ii956 metais per Pa
namos kanalą praplaukė 
9,700 kitų šalių laivų ir su
mokėjo $38,300,000. "Įplau
kas už kanalo perplaukimą 
JAV vartoja jo užlaikymui, 
militarinių jėgų ten palai
kymui ir kitiems reikalams.

prezidentų kalbomis, tai. ji vietoje Kongresas 
buvo trumpa, bet teikia; priimti civilinių teisių bilių 
daug vilčių, kaip JAV žmo- ■ ir numušti įplaukų taksus, 
nėms namie, taip ir užsie- • 
:wje. 1
/ Prezidentas daugiausiai 
kalbėjo api)s naminius rei-;
kalus, kad 
giau ir gei 
gyvenimui 
giau darbij. Suprantama,: 
šyeikato^ aprūpinimą, dau- 
JĄ.V to visko galima pa-

Biudžetą jis numato $97,- 
. . 500,000,000. Jo paskirsty

mui ir ekonominiais reika- 
, ,iei"'lais Kongresui pasiūlymaiturėtume dau- , bug įkta vgu‘u ■ 
esmų mokyklų,; 1 .
namu, geresnį i, Europoje prezidento kai- 

; bą sutiko su viltimi, kad 
bus mažinamas “šaltasis 
karas”, kad ' bus einama 
prie gerinimo tarptautinių 
santykių.

Atsiliepimai
Washingtonas. — Re'spu- 

I blikonai senatoriai ir kon- 
Užkasp i j a , gresmanai ieško “spragų” 

kentėjo nuo sausumos dy- puolimui prezidento John- 
kumų. Tarybų Sąjungos vy- šono kalbos. Senatorius 
riausybė jau daug metu Barry Goldwateris ją jau 
imasi darbų, kad pašalinus puolė, bet jis gavo atkirti- 
tą gamtinę kliūtį. Tuo tiks- mą nuo visos eilės demokra- 
lu iškasta ilgų ir didelių i tų senatorių ir kongresma- 
kanalų.

Dabar pripildo vandeniu ] 
Sarykamišo ežerą, kuris 
išdžiūvo prieš 2,000 metų, 
kada Amu Darijos upė pa
suko savo tekėjimą į Aralo / 
jūrą.

Ežeras yra 100 mylių il
gio ir 50 mylių pločio. Da
bar kanalais iš Amu Dari
jos upės plaukia į ežerą po 
700 kubiškų pėdų vandens 
per sekundę.

Pripildo vandeniu1 ! 
išdžiūvusį ežerą

Maskva, i

nų.
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda plačiai ko
mentavo prezidento kalbą. 
Ji. rašė, kad pasisakymas už 

I gerinimą Jungtinių Valsti- 
i jų žmonių gyvenimo, kaip 
tai statymą mokyklų, gyve- 

i nimo namų, ligoninių ir ma- 
I žinimą lėšų ginklų gamybai 
i yra geras ženklas. Tarybų 
' Sąjunga per desėtkus metų 
i siūlė tą politiką. Viso pa- 
i šaulio žmonės trokšta tai
kos, nori, Kad būtų paleng
vinta apsiginklavimo našta.

Londonas. —Anglų spau-

DISKUTUOS APIE 
VIENYBĘ

Paryžius. —>Guy Mollet, 
Prancūzijos Socialistų par
tijos generalinis sekreto
rius, paskelbė, kad partijos

sidėš diskai jos dėl socialis
tų ir komunistų vienybės. 
Panašios diskusijos bus ir 
Komunistų partijos organe 
“L’Humanite”.

SUKARNO ATVYKO
( FILIPINUS

Manila. — Indonezijos 
prezidentas sukamo atvyko 
į Filipinų respubliką. Qr- 
laukyje jį pasitiko Filipinų 
prezidentas Diosdado Ma- 
capagalis. Abu šie preziden-. 
tai nesutinka su įtraukimu 
į Malazijos plotus Borneo 
salos plotų.

KVIEČIAI Į TSRS
New Yorkas. — Conti

nental Grain C. skelbia, kad 
jau susitarė su laivų kom
panijomis kviečių pristaty
mui į Tarybų Sąjungą. 175,- 
000 tonų kviečių veš į Na- 
kodkos prieplauką, Sibiran, 
o 100,000 tonų į Juodosios 
jūros uostus.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų militarinių jė
gų komandierius Panamos j da rašo, kad Johnsono kal-
kanalo zonoje praneša, kad ba pasitarnaus švelninimui 
riaušėse buvo užmušta 3 tarptautinių santykių ir 
JAV kareiviai ir 85 sužeis- mobilizavimui jėgų kovai 
ta. prieš alkį, vargą ir skurdą.

. j Tokio. — Japonijos spau-
Maskva. Sausio 13 die-sveikino Johnsono kal- 

A Tarybų Sąjungą at- ] ypatingai tą dalį, kur jis 
skrido Kubos premjeras Fi- i<aibejo apie “pasaulį be ka-
delis Kastro. ru”.c

Washingtonas. — Specia- .Varšuva. — Lenkijos, Ru- 
lus Surgeon General’s ko-: muniįos, Bulgarijos, Veng- 
mitetas jau pateikė raportą rijos ir Rytų Vokietijos ra- 
apie rūkymo žalą.' (Seka- dijas ir spauda plačiai^ ko- 
mame “Laisvės” numeryje 
apie tai bus parašyta pla
čiai.)

Saigonas.—Juntginės Vals
tijos įsakė daliai 7-ojo ka
ro laivyno, kuris Ramia
jame vandenyne turi 125 
karo laivus, plaukti į Pietų 
Vietnamo pakraščius.

men tavo JAV prezidento 
kalbą. Ji rašė, kad jeigu 
nuo žodžių bus einama prie 

1 darbų, tai žmonija laisviau 
atsidus.

INDUSAI SUDAUŽĖ 
“MIG-21” LĖKTUVUS

New Delhi. — Indijos 
| valdžia ir militaristai “at- 

.. ^... . . šalo” nuo statymo fabrikoMani a. — Filipinų pi ezi-, gamįnįmuį ^aro lėktuvų 
! “MIG-21”, kurį ketino pa- 
statyti Tarybų Sąjunga.

Indija buvo gavus nuo 
j TSRS šešis “MIG-21” lėk; 
tuvus. Pirmiau jos lakūnai 
jau turėjo nepasisekimų, o 
gruodžio 21 dieną du “MIG- 
21” lėktuvai ore susidūrė ir 
susidaužė. Indijos militaris
tai sako, kad būk tie lėktu
vai yra pergreiti Indijos są- 

i lygose.

jos prezidentu glaudesniam 
abiejų šalių bendradarbia- 

i vimui.

Havana. — Kuboje pra
dėtas cukranendrių suvaly- 
mas.

Tokio. — Čionai eina pa
sitarimai tarp Japonijos ir 
TSRS atst 
nių ryšių.

vų dėl kultūri- L I
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Prezidento kalba Kongrese
KAIP KAS METAI sausio mėnesio pradžioje JAV I 

prezideptai padaro Kongresui pranešimus apie padėtį 
šalyje, taip buvo ir šiemet: prezidentas Johnsonas pada
rė metinį pranešimą praėjusį trečiadienį.

Svarbiausi jo kalbos dėsniai:
Kongresas turi baigti nebaigtus darbus, kurių 

priešakyje stovi Civil Rights bilius, taipgi taksų už paja
mas sumažinimo bilius. Abudu šitiedu biliai tebestovi 
prieš Kongreso akis jau per ilgą laiką.

Prezidentas ėjo toliau. Jis pabrėžtinai reikalavo ko
voti už panaikinimą skurdo šalyje, už panaikinimą dis
kriminacijos prieš negrus, už taikos išlaikymą.

Jis davė pasiūlymus fabrikantams, kaip kovoti prieš 
nedarbą. Girdi, daugely j fabrikų ir darbo įmonių samdy
tojai, užudt samdę naujus darbininkus, verčia dirbti esa
muosius darbininkus viršvalandžius. Tai nemažina ne
darbo. 0 fabrikantai jau seniai skelbė, kad jiems pigiau 
atsieina mokant už yiršvalandžius nei samdant naujus 
darbininkus.

Daug dalykų (ir gerų) prezidentas Johnsonas siūlė 
Kongresui, kad jis juos pravestų- gyveniman, bet klausi
mas, ar Kongresas jo\klausys. Praėjusiais metais matė
me: respublikonai, susitarę su pietinių valstijų demokra- ' 
tais, pradėjo prieš Johnsoną zurzėti ir kišti kuolus į jo 
politikos vežimo ratus.

0 vis tik šiemet Kongresas turės ką nors daryti. Juk 
rudeni bus rinkimai. Visas žemesnysis butas turės būti 
išrinktas iš naujo, taipgi trečdalis senatorių.

Bendrai, prezidento Johnsono kalba buvo gera!

Popiežius Povilo VI kelione
KAIP NEŽIŪRĖSIME, popiežiaus Povilo VI kelio

nė į “Šventąją žemę” buvo įdomi. Pirmiausia čia Povilas 
VI-asis pasirodė kaip žmogus, kaip vyras, o ne koks at
siskyrėlis invalidas, tegalįs tupėti tik Romoje. Jis šioje 
kelionėje ir vaikščiojo kaip žmogus, ir sveikinosi su ki
tais kaip žmogus—pasispausdamas rankomis.

Svarbiausias dalykas bus tai: kur popiežius, ėįo, su 
kuo kalbėjosi, visur priminė, kad reikią kovoti, už taikos 
išlaikymą žemėje! ' »«•■•»» - • . • ,

Dėl to jis buvo visur šiltai patiktas, priimtas. Juk 
niekur karo pavojus taip negręsia, kaip “Šventojoj že- : 
mėj”!

Palestina, vadinama “Šventąja žeme”, yra aplieta 
žmonių krauju daugiau,'negu koks kitas žemės plotelis 
pasaulyje. Tie, kuriems teko progos skaityti bibliją, žino, 
kaip ano meto karaliai, šiuo metu krikščionių vadinami 
šventais, liejo žmonių kraują .karuose. Ir vėliau kraujas 
dėjęsis ten nesibaigė. Karai, žudynės, sąmokslai!

Ir šiuo metu Izraelis stovi tarytum ant parako bač
kos. Jo kaimynai, arabiškos šalys—Sirija, Jordanas, 
Egiptas—taip pat. Karas ten gali bile kada užsiliepsnoti.

Dėl to ir popiežiaus Povilo Vl-ojo nuolatinis pasisa
kymas už taiką buvo vietoje.

— o —
ŠI POPIEŽIAUS kelionė mums primena ir kitą da

lyką. 11-ajame ir 12-ame šimtmečiuose Romos popiežiai 
organizavo kryžiaus karus “Kristaus grabui išgelbėti”. 
Siuntė į Palestiną armijas, kurias mahometonai sumušė, 
sučaižė. Tūkstančiai žmonių tuose karuose žuvo. (Tie 

"patys popiežiai, beje, organizavo kryžuočių armijas ir 
•'“Lietuvai krikštyti”.) Popiežiai, aišku tai darė vardan 

j dievo, neva religiniais motyvais, bet iš tikrųjų apiplėši
amo tikslais.

Dabar štai popiežius nuvyksta į Betliejų, nuvyksta į 
'Nazaretą, nuvyksta į Jeruzolimą ir laisvai vaikščioja 

• “keliais kryžiaus Jėzaus Kristaus”. Mahometonai ir žy- 
'dai, ir stačiatikiai, užuot popiežių uję, prieš jį lenkiasi, 

gerbia. Ar pagalvojo Povilas VI-asis apie tai, kiek jo 
’pranokėjai, organizuodami kryžiaus karus plėšikavimo 

“ tikslais, ten žmonių gyvybių paguldė ? 
-/*»•' • - • — n —
/ KADANGI KAPITALIZMAS gyvena sutemas, tai 

katalikų dvasininkija bando jį visaip gelbėti. Ir pati 
krikščionių bažnyčia braška. Todėl popiežiai—pirmiau 
Jonas XXIII, dabar PovilasVI—deda pastangas apvieny- 

*.ti Romos katalikus su protestantais ir su stačiatikiais 
(pravoslavais). Dėl to popiežius “šventojoj žemėje” ir su

sitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. Tarėsi 
juodu, kaip čia pastoti kelią komunizmui, kaip gelbėti ka
pitalizmą. Jie gerai žino: jei kapitalizmas žūtų, būtų blo
gai irtiems, kurie daro didžiulį biznį iš “dūšių ganymo”, 

f”" Kas iš to jųdviejų pasitarimo išeis, liekasi palaukti 
'‘ir pamatyti.

SO. BOSTONE SUSTOJO 
ĖJĘS LENKŲ 
LAIKRAŠTIS

South Bostono “Keleivy” 
skaitome:

Nuo 1913 metų South Bos
tone ėjo lenkų dienraštis “Kur
jer Codzienny,” kuris pasku
tiniais laikais pasirodydavo 
jau tik kartą per savaitę, ir 
prieš Kalėdas galutinai su sa- 
vo skaitytojais atsisveikino.

“Kurj erą” buvo įkūręs H*. 
Chmielinski, nupirkdamas su
bankrutavusio “Boston Jour
nal” spaustuvę. 'Pinigų jis 
turėjo, nes valdė Hanover 
Trust Banką Bostone.

Kurį laiką “Kurjer Co
dzienny” buvo spausdinamas 
“Keleivio” spaustuvėje, tad 
S. Michelsonas turėjo pro
gos iš arčiau susipažinti su 
to laikraščio “istorija.” Da
bar jis (S. M.) rašo:
, “Kurjer Codzienny” niekad 

daug skaitytojų neturėjo ir iš 
jų vienų niekad nebūtų ga
lėjęs išsilaikyti, bet Chmie
linskis buvo apsukrus biznie
rius ir, kaip bankininkas, tu
rėjo plačių pažinčių su ame
rikiečiais biznieriais ir politi
kieriais, kuriuos jis mokėjo 
išnaudoti. Jis pats man pa
sakojo, kaip per vienus rin
kimus jis uždirbo $15,000.

Matote, kokiais būdais 
buržuaziniai laikraščiai ver
čiasi! Toliau:

Kaimyninėj Rhode Islando 
valstijoj tada buvo renkamas 
gubernatorius. Jis nuvykęs, 
pas vieną kandidatą (Brews- 
teVį) ir pasakęs: “Tavo vals-, 
tijoj yra 100,000 lenkų. Jie 
skaito mano laikrašti, ir aš ga
liu pakreipti jų balsus, kaip 
man patinka. Ar nori, kad 
jie už tave balsuotų?”

Na, kaip politikierius ne
norėtų tiek balsų! “Nof’iu,” 
pareiškė Brewsteris. “Gerai, 
jie už tave balsuos,” prižadė
jo Chmielinskis, pridurdamas: 
“Bet aš noriu už tai $15,000. 
Užmokėsi, kai būsi ,išrinktas. 
Jeigu nepraeisi, nemokėsi nei 
cento.”

Brewsteris su tuo sutiko ir 
buvo išrinktas, kad ir ne len
kų balsais, /bet Chmielinskis 
gavo $15,000. O pinigai jam 
buvo reikalingi laikra š č i u i 
leisti ir vaikams mokslinti. 
Jis pats buvo baigęs Harvar
dą ir norėjo savo vaikams ir
gi duoti mokslo.

Chmielinskis buvo kitokio 
būdo—griežtas. Ypač jis ne
kęsdavo “Keleivio” administ
ratoriaus J. Gegužio, kuris sa
vo ruožtu labai nekęsdavo 
lenkų ir neduodavo Chmiie- 
linskiui jokio kredito. Už 
kiekvieną “Kurjerio” numeri 
Chmielinskis turėdavo užmo
kėti iš anksto — kitaip Ge
gužis nespausdindavo.

Santykiai tarp jų pasidarė 
tokie griežti, kad po penkerių 
metų, kai kont raktas pasi
baigė, Chmielinskis pasistaty
dino nuosavą spaustuvę, ku
rioj dabar jo “Kurjeris” ir 
užbaigė savo dienas. Pats 
Chmielinskis mirė 1955 m.

IR KANADIEČIAI GAUS 
" “SOCIAL” NUMERIUS

Ottawa. — Kanados vy
riausybė nutarė, kad nuo 

balandžio mėnesio bus iš
duota visiems dirbantie-

I darbo apdraudos biuras. Tai 
bus panašūs numeriai, ko
kius turi JAV darbininkai 
pagal “Social Security” sis
tema, v

.siems “Social insurance”j Maskva. — Čionai atvyko 
numeriai. Juos paruoš Ne- i AVJ Baptistų vadai.
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DIDELIS LIETUVOS 
MENININKŲ 
LAIMĖJIMAS

Mes jau esame minėję, 
kad Lietuvos operos ir ba
leto artistai gas t r o 1 i a v o 
Maskvoje, didžiuosiuose Su
važiavimų rūmuose, Krem
liuje. Kiekvieną vakarą 
Lietuvos baletą ir operą 
stebėjo 6,000 žmonių-žiūro- 
vų, nesigailėjusių lietuviš
kai dainai ir baletui, Lietu
vos artistams, katučių.

Gruodžio 29 d. buvo at
sisveikinimo su maskvie • 
čiais koncertas, ir jis buvo 
televizuotas. Paskaitykime 
apie jį sekamą TASSO 
pranešimą:

Dalelę gimtojo, krašto gro
žio atsinešė į Maskvą Lietuvos 
TSR operos ir baleto teatro 
artistai, labai sėkmingai gast
roliavę Kremliaus Suvažiavi
mų rūmuose. Išlakios pušys, 
tykūs saulėlydžiai prie mėly
nų ežerų, l tarytum auksinės 
smėlio kopos — visa Lietuvos 
gamta, lyg veidrodyje, atsi
spindi lietuvių poezijoje, šo

kiuose, muzikoje, svajingose 
liaudies dainose.

Gruodžio 29 d. Kremliuje 
įvyko svečių iš Pabaltijo atsi
sveikinimo koncertas. Visa 
geriausia, kuo didžiuojasi lie
tuvių menas, skambėjo tą va
karą didžiulėje salėje.

Vilniaus artistai parodė iš
traukas iš respublikos kom
pozitorių pastaraisiais metais 
sukurtų operų ir baletų. Apie 
tautos istoriją, apie još kovą 
už laisvę prieš pavergėjus 
.pasakoja operos Klovos “Pilė
nai” ir Dvariono “Dalia,” ku
rių ištraukas maskviečiams at
liko artistai J. Stasiūnas, V. 
Adamkėvičius, K. ■šligalis, E. 
Saulevičiūtė ir kiti.

Tai pačiai nemariai temai 
buvo skirtas parodytas mask
viečiams fragmentas iš kom
pozitoriaus Indros baleto “Au
dronė,” atkuriančio lietuvių 
tautos kovos su kryžiuočiais 
vaizdus. Salė karštai plojo 
H. Kunavičiui, kuris atliko 
lietuvio kario - didvyrio Ug
niaus vaidmenį, ir jo partne
riams.

Liaudies legendos ir dabar
tis, didvyriškas epas ir lyrika 
ryškiai atsispindi lietuvių ope
rose ir baletuose. Maskvie
čiai labai gerai įvertino Gin
taro ir žemčiūgo šokį iš Bal
sio baleto “Eglę — žalčių ka
ralienė,” siuita iš šiuolaikinio 
Juzeliūno baleto “Ant marių 
kranto.” Įspūdingus mūsų am
žininkų — drąsių lietuvių žve
jų personažus sukūrė G. Sa
baliauskaitė ir H. Banys.

Rusų muzika, jų poezija ta-' 
po artimos bičiuliams lietu-, 
viams. Jie tą vakarą daina-' 
vo Glinkos, Musorgskio, Chre- 
nikovo arijas, šoko ištraukas 
iš Čaikovskio ir Glazunovo ba
letų. Ir salė nuoširdžiai bei 
dėkingai plojo artistams V. 
Daunorui, R. Sipariai, V. No
reikai ir kitiems.

Artistai 1. Žukaitė, J. Čiu
dakova, E. Kaniava ir kiti dai
navo klasikinius kūrinius. Jų 
atlikimui būdingas puikus mu
zikalumas ir vokalinė kultū
ra, skoningumas .ir talentas.

Koncertas buvo baigtas 
kompozitoriaus Laurušo su
kurta nauja daina “Lenino vė
liavos.”’ Tai daina apie ru
sų ir lietuvių tautų brolybę, 
'apie Lenino vėliavą, įkvepian
čią visas mūsų šalies tautas 
darbui ir žygdarbiui.

Karštai plojo salė lietuvių 
artistams. Jiems plojo atsilan
kę į. koncertą N. Chruščiovas 
su .žmona, A. Kirilenka, A. 
Kosyginas, D. Polianskis, N.' 
Švernikas. Ložėje taip pat bu
vo TSRS kultūros ministrė J. 
Furceva, Lietuvos Komparti
jos C K pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, Lietuvos Kom
partijos CK sekretorius A. 
Barkauskas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė, 
Lietuvos kultūros ministras J. 
Banaitis.
V. Laurušo 
nuomone

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas L. Povilaitis nuo 
savęs prideda:

Prabėgus kelioms minu
tėms, kai paskutinį kartą nu
sileido uždanga Kremliaus Su
važiavimų rūmuose, aš kalbė
jausi su kompozitoriumi V. 
Laurušu. Kaip ir visi baigia
mojo koncerto dalyviai, teat
ro direktorius džiugiai sujau
dintas dėmesio, kurį Nemuno 
krašto pasiuntiniams parodė 
N. ChruščipVas ir kiti partijos 
ir vyriausybės vadovai.

—Visas mūsų teatro kolek
tyvas, — pasakė V. Laurušas, 
—-nepaprastai laimingas. Du 
vakarus iš eilės partijos ir 
vyriausybės vadovai skyrė dė
mesį lietuviškojo meno pa
siuntiniams. Mes nerandame 
žodžių išreikšti iš širdies ei
nančią padėką. Visi devyni 
spektakliai ir baigiamasis kon
certas mūsų kolektyvui neuž
mirštami. Nors kartais ir pa- 
vargdavome, tačiau nė minu
tei nepalikdavo kūrybinis jau
dinimasis, kurį sukėlė susiti
kimai -su Maskvos žiūrovais. 
Kolektyvas laimingas, k a d 
šios gastrolės susilaukė pasise
kimo. Juk kvietimas pasiro
dyti Suvažiavimų rūmų sceno
je buvo ne tik garbingas, bet 
ir įpareigojantis. Mus džiu
gina ta draugiška aplinka, 
gyvas maskviečių domėjimasis 

ine Vilniaus teatro at-

Man rodosi, kad š. m. sau
sio 15 d. įžymiajam Lietu
vos poetui Teofiliui Tilvy
čiui sukanka 60 metų am
žiaus. Nori nenori, jis pri
klauso jau senajai Lietuvos 
rašytojų kartai.

Gimęs Tauragnose, Ute
nos apskrityje, kiek tiek pa
simokęs, jis pradėjo rašyti 
eilėraščius 1923 metais; bu
vo išspausdinti “Lietuvos 
žiniose.” “Tapau poetu be 
didelio mokslo,” sako poe
tas.

Atitarnavęs kariuomenė
je, Tilvytis apsigyveno Kau
ne. Susirado šiokią tokią 
tarnybą. Kurį laiką buvo 
prisišliejęs prie keturvėji- 
ninkų. Rašė daugiausia sa
tyrinius eilėraščius. Išleido 
keletą satyrinių eilėraščių 
rinkinėlių, kurie smarkiai 
visuomenėje plito.

“1930-1933 m. buvo kūry
bingiausias mano laikotar
pis,” rašo pats poetas. “Tuo 
metu aš parašiau “Artojė
lius,” “Dičių,” “Kelionę ap
link stalą” ir pradėjau leis
ti satyros ir humoro laik
raštį “Kuntaplį,” kuris už
valdė mane galutinai.”

Kai kuriuos “Kuntaplio” 
numerius ir mes čia gauda
vome, ir didžiu godumu 
skaitydavome, ypatingai 
Jul. Bokso (paties Tilvyčio) 
pašaipas, humorą, satyrą. 
“Kuntaplis” turėjo didelį 
pasisekimą-Lietuvoje; skai
tydavo jį ir buržuazija, ir 
valdininkai, tie, kuriuos 
laikraštis akėjo, kuriuos po
etas varė per kriukį.

Žlugus Lietuvoje fašiz
mui, T. Tilvytis, kaip ir vi
si pažangūš rašytojai bei 
poetai, stojo su liaudimi ir 
džiaugėsi, kai Liaudies sei
mas paskelbė Lietuvą tary
bine respublika. O kai pra
sidėjo antrasis pasaulinis 
karas, kai gera dalis Lietu
vos rašytojų ir poetų trau
kėsi į Tarybų Sąjungos gi
lumą, Tilvytis pasiliko Lie
tuvoje, nes nesuspėjo pasi
traukti. Buvo nacių suim
tas, laikytas koncentracijos 
stovykloje; iš ten paleistas, 
pasitraukė į kaimą ir ten 
pusiau slapta gyveno, kol 
Lietuva buvo išvaduota, iš
laisvinta.

Stambiausias Tilvyčio 
veikalas — poema “Usny
ne.” Tai kūrinys, meistriš-' 
kai vaizduojąs, anot paties 
poeto, “visa tai, ’(kas įvyko 
lietuviškame kaime per an
trąjį dvidešimtojo šimtme
čio ketvirtį.”

T. Tilvytis buvo premi
juotas. Be to, jam buvo su
teiktas Lietuvos liaudies

poeto vardas — garbingas 
titulas, kurio Tilvytis pilnai 
nusipelnė.

Pokario laikais jis su
kūrė nemaža eilėraščių — 
lyrikos.

Pas mus yra jo du eilė
raščių rinkiniai: “Nameliai i 
mano brangūs,” išleistas 
1958 m., ir “Daina gyvybės 
kaina,” išspausdintas 1962 
m. Pastaroji — poema apie 
nacių siautėjimą Lietuvoje, 
apie poeto Vytauto Montvi
los darbus ir jo nužudymą, 
kurį atliko naciai karo me- j 
tu.

T. Tilvytis ramiai su žmo-1 
na gyvena Vilniuje. Jis— 
ir visuomenininkas, Lietu
vos taikos gynėjų komiteto 
pirmininkas Tarybų Lietu
voje.

Poet ° s turi didžiulį polin
kį paišybai, ir, sakoma, kaip 
tapytojas - mėgėjas jis yrą 
jau sukūręs nemaža puikių 
paveikslų drobėje.

Man esant Lietuvoje te
ko su poetu susitikti ir pa
sišnekėti. Paraginau, kad 
jis “nepamirštų” satyros, 
kuri šiuo metu labai reika- «
linga, kurios Lietuvos spau
doje ir literatūroje per ma
ža. Jis man sakė, kad gal
vojąs apie parašymą satyri
nio romano. Ar savo suma
nymą jis realizuos, neži
nau. O turėtų!

Tiek trumpai galiu pasa
kyti apie įžymųjį Lietuvos 
liaudies poetą, laureatą, T. 
Tilvytį. Linkiu jam ilgiau
sių metų, geriausios sveika
tos ir dar didesnės sėkmės 
kūrybiniame darbe!

Rojus Mizara
(Sekamame “Laisvės” nu

mery apie T.' Tilvytį tilps 
rašytojo Jono Šimkaus 
straipsnis. — Red.)

Iš laiškų
Draugas Antanai,

Gaila, kad jūs esate vėl 
persekiojami. Teks smar
kiai gintis. Mes bandysime 
su parama pasirūpinti.

Kaip gaila dr. Kaškiau- 
čiaus; Aš jį mačiau, kai 
lankiausi Lietuvoje 1962 m. 
Jis atrodė stiprus, vikrus.

Šiame laiške rasite $15 
vertės čekį. Tai už “Lais
vės” prenumeratą ir trupu
tis aukų.

Geros sveikatos ir ištver
mės jūsų geruose darbuose.

Vera Smalstienė

Laiškas iš Kauno
Rašo 

gamtininkas profesorius
T. Ivanauskaš |
Kaunas, 1963-XII. 22

Mielas Jokūbai,
Jūsų malonų laišką iš XII 

7 dienos vakar gavau. Kaip 
tik buvau grįžęs iš medžiok
lės. Mat, pas mane užsiliko 
tradicija: prieš pat kalėdas 
pamedžioti, kad kalėdų die
ną kamaroje kabotų zuikis. 
Parnešiau jų net du, vienas 
ypatingai didelis.

Pavasarį buvau glušėkau- 
ti netoli Musteikos Inišku 
raiste prieš pat Velykas. Ir
gi neblogai pasisekė — vie
ną rytą nušoviau vieną, o 
kitą rytą antrą. Net saldu 
ant krūtinės pasidarė.

Seni miškai labai pasikei
tė. Mat, iškirto didesnę jų 
dalį, bet po truputį atauga. 
Senų medžių paliko labai 
maža. Išnyko ir gražios se
nos drevės, kur, pameni, 
tiek daug uoksų buvo.

Briedžių labai padangėj®, 
net jau buvo leista juos me
džioti šiemet, bet niekas ne
norėjo nušauti, nes visą 
mėsą reikėtų patiekti vals
tybei, dargi pačiam nuvežti 
į artimiausią miestą. Tokia 
pat tvarka ir su stirnomis.

Vilkų jau beveik nėra— 
visus išnaikino. Už tat la
bai priviso “Usurikių šanų.” 
Tai toks žvėriukas, kilęs iš 
Tolimųjų Rytų. Jų atvežė į 
visą Rusiją ir jie gerai pri
gijo ir pasirodė labai *ža- 
lingi. Dabar nežinia ką su 
jais daryti. Jau net moka 
premiją už jų naikinimą.

Na, lik, Brolyti, sveikas, 
neužmiršk ir toliau apie 
mane

P. S. Prof. Ivanauskas 
jau yra perkopęs per 81 
metus, o dar gali glušė- 
kauti; «iO glušėką (kurtiną) ‘ 
nušauti tai ne kokią varną 
ar kurapką!' Turi iš vakaro 
atitykauti, kur jis pasirinks 
nakvoti, ir anksti rytą, kai 
jis pradės savo dainą gie
doti, dar saulei nepatekė
jus, jau turi* būti vietoje 
ir eiti labai atsargiai, kjfd 
jo nepabaidyti, nes jis yra 
labai atsargus.’ Tik kai jis 
pradeda savo giesmę giedo
ti, tai nieko negirdi, o ta 
jo daina trunka keliolika 
sekundžių. Jis sustojo gie^* 
doti ir tu turi sustoti jvr 
dėti, nes kitaip jo jau ne
matysi ...

J. Gaidys

Lietuvos kaimas— 
statybos pastoliuose

Nuo šių metų pradžios 
kolūkiuose pastatyta dau
giau kaip 220 gyvulininkys
tės patalpų, 200 sandėlių 
derliui saugoti ir dešimtys 
kitų objektų . Statoma dar 
daug gamybinių ir kultūri
nių - buitinių patalpų. Ben-

dras naujųjų statybų skai
čius respublikoš kolūkiuose 
viršija pusantro tūkstančio. 
Skaitymai apie komunizmą

Raseinių gamybinės vai- , 
d^bos kolūkių brigadose ir 
tarybinių ūkių skyriuose 
sudaryti 204 lektoriumai. 
Juose bus perskaitytas cik
las paskaitų apie komuniz
mą. i

skaitą. Mes ypač dėkingi 
TSRS Didžiojo teatro ir Krem
liaus Suvažiavimų rūmų di
rekcijai /tfz sudarytas puikias 
sąlygas parodyti maskvie
čiams visa, ką mūsų teatras 
turi geriausio. Su didelės pa
dėkos jausmu mes sugrįžtame 
į gimtąjį Vilnių. Vežamės N. 
ęhruščiovo nuoširdaus sveiki
nimo teatro kolektyvui žo
džius. Mes kupini noro su
kurti naujus spektaklius, ver
tus mūsų nuostabaus žiūrovo.

Ilza Bimbienė (stovi antra iš kairės) Vilniuje aplankė 
Antano Bimbos gimines. Nuotraukoje matome taip pat Lietu
vos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugi
jos pirmininką—Lauryną Kapočių ir Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo pirmininką Justą Paleckį.
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J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
>Kaip Trumanas, Achesonas | 
ir Dullesas gaivino nacizmą v t

Charles R. Allen Jr. savo ' 
knygoje “Heusinger of the i 
Fourth Reich” labai vyku-! 
šiai įrodo, kaip prez. Tru- Į 
manas, valstybės sekreto- ' 
nūs Achesonas ir jo pade- ' 
jėjas Dullesas išgelbėjo Va- 1 
karų Vokietijoje Hitlerio i 
sukurtą militarizmą ir su- I 
teikė prielankias sąlygas, 
hitlerizmui bujoti.

Knyga pilna oficialių ir | 
neginčinamų dokum e n t ų J 
pilnai įrodančių, kad tuo i 
metu, kai baigėsi Antrasis i 
pasaulinis karas, jau buvo ' 
padėta Amerikoje rūpin
tis, kaip išgelbėti vokiškąjį 
militarizmą, kaip vyriausią 
atsparą prieš Tarybų Są
jungą.

Kadangi autorius Allen 
tarnavo JAV militarinėje 

žvalgyboje 1946-48 m., taip
gi buvo politinis patarėjas 
Korėjos reikalais, pirmiau i tines žmonių laisves, prieš 
buvęs žurnalo “The Na-j visokią diskriminaciją, 
tion” redaktorius, tai gali- prieš darbo žmonių išnau- 
ma suprasti, kad jis kompe- dėjimą.
tehtiškas tokią knygą para
šyti. | augo Alabamos valstijoje.

Allen nurodo, kad jau I Dar jaunutis būdamas jau 
Nurenbergo teisme Vokie-! dirbo anglies kasyklose, 
tijos generalinis štabas ras- ■ kur jam teko išdirbti virš 
tas karo metu “kriminali- 20 metų. Tarp 1930 ir 1940 
niai neprasižengęs”, nėpai- metų jis Alabamoje pasižy- 
sant to, kad Tarybų Sąjun- l mėjo kovose prieš rasinę ti- 
gbs teisėjas reikalavo jį : i’oniją ir bendrą darbo žmo- 
apkaltinti kartu su vyriau
si a i s hitlerininkais. Tuo 
metu net JAV vyriausias 
prokuroras, Aukščiausioj o 
teismo narys Robert H. 
Tackson nustebo, kodėl Tri
bunolas atmetė kriminaliz-

^ną Vokietijos generaliniam fronte prieš japonus. Karui 
štabui, kuris vadovavo vo
kiečių armijoms, davinėjo 
įsakymus, kaip i likviduoti 
žydus ir kitus užkariautu- 
tose teritorijose žmones.

Adolfas Heusingeris, da
bartinis NATO viršininkas, 
tuo metu buvo vyriausias 
Hitlerio patarėjas. Kadangi 
įis buvo generalinio štabo 
viršininkas, taip ir paliko 
nenubaustas, kaip krimina
listas. Panašiai daugelis 
hitlerinių generolų lengvai 
išgelbėio savo kaili, suvers
dami visą bėdą Hitleriui, , 

^nors jie patys nebuvo ge
resni, kaip ir jų fiureris. ’

Baigiantis karui, kai Vo-1 
kietija buvo sumušta, gen. | kovojo prieš reakciją ir dis- T Y II L’U n v\ O rAZA 1 • • • •

Karšta saulė — raudonus rožės—kraujas Jauny j y talentų mokykla

ai Foundation. Prez. Kene
džiui patariant buvo išleisti 
penkiacentiniai pašto ženk
lai 1963 m. spalio 11 d.

1963 m. gruodžio 10 d. 
buvo nuskirta minėti 15- 
metinę sukaktį nuo Jungti
nių Tautų paskelbimo žmo- 

| niškumo teisių, kurių Roo- 
• seveltienė buvo smarki gy- 
' nėja. Dabar .planuojama ją 
tinkamai pagerbti balan
džio 7 "d., kai bus “Pasauli- 

. . i nės sveikatingumo dienos” 
I minėjimas, taipgi ji bus pa- 
' gerbta spalio 11 d., jos 80 
į metų gimtadienį minint.

Henry O. Mayfield—uolus 
civilinių teisių gynėjas
Gruodžio 31 d., kai mes 

ruošėmės linksmai pasitik
ti Nauj uosius metus, 
Brooklyne nuo širdies smū
gio mirė
field, 58 metų amžiaus neg
ras kovotojas už demokra-

Henry O. May-

Henry Mayfield gimė ir

nių išnaudojimą. Jam teko 
vadovauti Jaunųjų Negrų 
Kongresui Birmin g h a m, 
Ala. Angliakasių unijoje jis 
taipgi daug veikė.

Pasaulinio karo metu 
Mayfield kariavo Pacifiko

pasibaigus grįžęs į Bir- 
minghamą, nepakęsdamas 
rasinės diskriminacijos, 
1946 m. suprgapizavo negrų 
veteranų dempnst raciją 
prie miesto rotušės, reika
laujant teisių užsiregistruo
ti, kad rinkimuose negrai 
galėtų balsuoti.

Nebegaudamas niekur 
darbo, nes vis u r buvo 
įtrauktas į “juodąjį sąra
šą”, Henry, su savo žmona 
A.nnie Mae išsikėlė į Cleve- 
landą, kur gavo plieno lie
jykloje padirbėti. Bet ir 
ten jis, ypač makartistinei 
šmėklai siaučiant, buvo per
sekiojamas. Nepaisant to, 

Baigiantis karui, kai Vo-'-jjs ranku nenuleido, visur 
r1 - ■
D. D. Eisenhoweris neabe
jotinai pasakė, kad “vokie
čių generalinis štabas turi 
būt pilnai sunaikintas”, nes 
kitaip, vokiečiai ir vėl gali 
sukurti pasaulinį karą. Da
bar vokiečių generalinis 
štabas, pilnas hitlerinių ge
nerolų, visokiais būdais 
konspiruoja, kad pradėti 
tretįjį pasaulinį karą, vy^jditeratūrą, nukreiptą prieš 
riausiai atsuktą prieš Tary- (

kriminaciją.
Prieš dešimtmetį jie atsi

kėlė Brooklynan, kur jis 
taipgi . pasinėrė veikiman 
prieš negrų diskriminaciją. 
Henry buvo išrinktas pre
zidentu Freedomways As
sociates, Ine., draugijos, 
kuri išleidinėja žur n a 1 ą 
“Freedomways” ir kitokią

to galvą. Prezidentas, ap
sipylęs krauju, sukniubo į 
žmonos..glėbį. Texaso gu-

toliau į šiaurę nuo ekvato
riaus nei Florida. Ši didžiu
lė v a 1 s ti j a plotu yra di-1 bernatorių tik sužeidė. Pre- 
džiausia Jungtinėse Valsti
jose, išskyrus Alaska.

Lapkričio 22 d., kuomet 
šiaurinėse valstijose gamta 
jau matė savo įvairiaspal
vį apsiaustą, Texas valsti
joj buvo taip karšta saulė, 
kaip vidurvasarį Lietuvoj. 
Mūsų šalies prezidentas Ke
nedis atvyko į svečius pas

zidenta užmušė. Texaso 
karšta saulė, raudonos ro
žės, kraujas. Pasaulinė 
tragedija. Žinia, kad prezi
den t a s nužudytas, žaibo 
greitumu apskriejo visą pa
saulį. Ši tragedija sukrėtė 
ne tik amerikiečius, bet ir 
visą pasaulį.

Kas prezidentą nužudė ir
vice prezidentą Lyndon1}1^ P^iheka visa eile 
Johnson, pas Texas valsti- .. .
jos gubernatorių Connelly, 11Ja luos teisns.
na, ir pas visus Texas vals- ^k su amerikiečių poli- 
tijos žmones, kurie susirin-1 ^.<a’ J.1’ stLvlsj° pasaulio
ko į. Dalias miestą pasvei
kinti prezidentą. Preziden
to saugumo sargyba ir jo 
inturažas važiuoja gatvė-! 
mis atviru automobiliu.1

: klausimų. Tik ateities isto- 
Jie susiję

ne išriša jokių socialinių 
problemų. Prezidento nužu
dymas nepatenkino Ameri
kos teroristu siekių ir ne
sugriovė Jungtinių Valstijų 
valdžios. Karas ir teroras 
sukelia tik eibes naujų prob • 
lemų. ■

Jungtinių Valstijų prezi
dento nužudymas pastatė 
visą pasaulį į labai rimtą 
pavojų. Jis galėjo išprovo
kuoti pasaulinį karą, jei lo
gika ir sveikas protavimas 
nebūtu paėmęs viršų. Jėga 
neatsakingu vadovu ranko
se yra didelis pavojus vi
sai žmonijai. Jei valdžios 
jėga papultų į tokiu bepro
čių rankas, kaip Neronas, 
Čhadis Khanas. arba kaip 
vėlesniais laikais buvo pa
pildus į Hitlerio rankas, 
žmonija atsidurtų didžiau-

Ne sion nelaimėn. Jėga protau
jančių rankose reiškia pa
saulinę taiką, ir žmonijai 
laimę.

Dallaso tragedija išplėšė 
iš Amerikos žmonių atsa
kingą vadovą ir sukrėtė pa
sauli iš pačių pamatų. Mūsų 
valdžios vairą paėmė mūsų 
naujas prezidentas Lydonas 
Johnsonas į savo rankas. 
Visi mes linkime jam di
džiausių pasekmių tose par
eigose. Jei jis seks prezi
dento Kenedžio pėdomis, 
tai ir jis išlaikys pasauli
nę taiką ir žmonijos gerbū
vi, v

Vilniuje

fcų Sąungą.
Pavojinga, kad tas pats 

Anilitarinis ir politinis Hit
lerio patarėjas Adolfas 
Heusingeris šiuo metu yra 
NATO (Vakarų militarinės 
sąjungos) viršininkas - pa
tarėjas.

negrų diskriminaciją.

Eleanora Roaseveltienė 
Tarptautiniai "pagerbta
Jungtinių Tautų organi

zacijoje Eleanoros Roose- 
veltienės vardas plačiai ger
biamas. Ji skaitoma “pa
šau 1 i o pirmoji moteris”. 
Virš 20 valstybių jos pagar
bai jau išleido pašto ženk

lus, 30 valstybių ruošiasi

Istorijon įrašyti įvykiai
Sausio 1, 1808 — W. L. 

Garrison pradėjo Bostone 
leidinėti žurnalą “The Libe
rator”, pašvęstą kovai prieš 
negrų vergovę. •

Sausi o\9, 1939 — Kalifor
nijos gub. Olson, pasaulinio 
liaudies’ judėjimo verčia
mas, išlaisvino Thomas J. 
Mooney, išbuvusį 
kalėjime.

Sausio 13, 1924 
goję pra dėjo 
“Daily Worker”,
komunistinių pažvąlgų ang
lų kalba dienraštis pašau- 
lyje.

23 metus

— Chica- 
išeidinėti 
pirmas

Prez. Kenedžio iniciaty
va JAV Kongresas 1963 m. 
bal. 23 d. nutarė įkurti 
Eleanoros Rooseveltien ė s 
Memorialinę Fondaciją — 
Eleanor Roosevelt Memori-

Alžyras. —Orano mieste 
įvyko susirėmimas tarp be
darbių ir policijos.

Nikosia. — Dar nesibaigė 
neramumai Kipro saloje.

! diplomatija. Tačiau jie bus 
išrišti. Lietuvių priežodis 
sako:' “Tiesa, kaip yla,

i anksčiau ar vėliau iš maišo 
j išlenda.” Taip bus ir su 

rodos' i Kenedžio nužudymu.
‘’1 tik amerikiečiai, bet ir vi- 

Iso pasaulio žmonija reika- 
ir politiškai 

nenuspalvoto atsakymo.
Dėl ko visas' pasaulis bu

vo taip labai sukrėstas mū-
Po mėlynojo dangaus . sų prezidento mirtimi? Ne 

skliautu, iš kurio žydrioji! dėl to, kad jis patenkino vi- 
Texaso saulė pylė milijonus' sų pasaulio žmonių siekius 
kibirų auksinių spindulių,, ir aspiracijas. Jis nebuvo 
atviro automobilio užpaka
linėj sėdynėj sėdėjo žmo
gus, kurio gyvenimo žvaigž
dė buvo pati šviesiausia gy
venimo žvaigždyne. Ten sė- 
'dėjo J(ohn F. Kennedy, vos 
sulaukęs 46 metų, su savo 
kultūringa žmona, dar tik talfstinės sistemos gynėjas. 
34 metų amžiaus. Gamta jį , Tačiau jis buvo realistas, 
apdovanojo gabumais. Gy-' Jis buvo sveikai ir šaltai ( 
ėmimas jį apvainikavo gar-i protaujantis; dėl to jis bu
bės laurais. Tai dar paly-, vo gerbiamas net ir socia- 
ginti jaunas žmogus, laikąs. listinese šalyse.
6-iaiLiną ir vipnn<5 iš o-nlin numatė, kad neapv- Lenkijoje, Vietnamo Demo-giausios n vienos is galim pantos skleidėjai ir kiti Ii- 
glausiu valstybių pasauly- ]iputai nepasuks

šventiškai įsiteikusi mi- j 
nia. Prezidentas sėdi užpa-
kalinėje automobilio sedy- ^aus teisingo i
nėję. Jo žmona šalia jo. 
Texas gubernatorius prie
kinėj sėdynėj.

savo rankose vairą turtin-

jokio socializmo vykintojas. 
Jis nebuvo net ir Amerikos 
darbo žmonių labai jau toks 
didelis šalininkas. Jis buvo 
visų Jungtinių Valstijų pre
zidentas, kaip ir preziden
tas Rooseveltas, buvo kapi-

Tarp daugybės Lietuvos 
sostinės Vilniaus mokyklų 
yra viena, į kurią patenka 
tik talentingiausi vaikai. 
Žinoma, vaikų ir jų tėvų 
socialinė ar turtinė padėtis, 
gyvenamoji vieta ar tauty
bė jokio vaidmens čia ne
vaidina. Į šią valstybinę vi
durinę mokykllą - interna
tą priimami vaikai, turin
tys gabumų mokytis kokio 
nors meno .

Mokykla pastatyta pačia
me gražiausiame miesto ra
jone — Antakalnyje. Jau 
aštuntą valandą ryto patal
pose girdisi įvairiausių mu
zikos instrumentų garsai. 
Baleto klasėse pradeda už
siiminėti balerinos ir šokė

jai.
O dešimta valandą mer

gaitės ir berniukai eina į 
chemijos, istorijos, mate
matikos, fizikos, lietuvių, 
rusų ir užsienio kalbų pa
mokas, kurios įeina į ben
drą mokyklos programą. 
Po to jaunieji muzikantai 
vėl pradeda groti gamas, 
dailininkai sėda prie mol
bertų. Klasėse | mokosi po 
30-35 vaikus, o užsiėmimai 
pagal specialybes suskirsty
ti į mažas grupeles arba 
vyksta individualiai dėsty
tojui vadovaujant.

Kas čia mokosi?

dailijripkų ir muzikantų 
grūpę>— baigusius keturias 
klases. Pereitais metais 
mes atrinkome vaikus 33 
respublikos miestuose ir 
kaimuose. Konkursas labai 
didelis. Susirenka iki 10 
kandidatų į vieną vietą, o 
priimti kasmet mes galime 
tik iki 100 vaikų. Viso mo
kykloje mokosi 530 žmonių.

Diplomo ^apie meno mo
kyklos užbaigimą mes neiš- 
duodame. Vaikai išeina pil
ną bendrojo išsilavinimo 
mokyklos programą ir gau
na brandos atestatą, kuris 
duoda teisę stoti į bet kurią 
aukštąją mokyklą. Tačiau 
meno mokyklos užbaigimas 
įgalina lengviau įstoti į me
no institutus, konservatori
jas.

Baigusieji mokslą
Papasakosiu apie kai ku

riuos mūsų abiturientus. 
Pavyzdžiui, dabar žymus 
pianistas ir or ' nistas Le
opoldas Di s sėkmingai 
užbaigė ūsų mokyklą, o 
paskui konservatoriją ir as
pirantūrą Maskvoje ir da
bar dėsto Vilniaus konser
vatorijoje. Populiarūs yra 
respublikoje pianistas Alo- ’ 
yzas Končius, smuikininkai 
Algis Gricius, Rimtautas 
Čekuolis ir kiti. Apie dai
lininkus kalbėti dar anksti,

Bevardis

ir

istorijos 
rato atgal; jo net ir nesu
laikys. Pręzidentas Kene
dis skaitėsi su faktais. Jis 
suprato, kad kiekviena po
litinė sistema siekė išsilai
kyt kiek galima ilgiausiai. 
Tačiau liaudis reikalauja 
galimai aukščiausio gerbū
vio daugumui žmonių. Ka
pitalizmas ar socializmas 
laimės toje kovoje — tai- 
tik ateities istorija teparo
dys. Tačiau, kaip mūsų 
prezidentas, tain Sovietų 
premjeras Chruščiovas nu
matė. kad to lenktyniavimo 
mo šioje atominėje gadynė
je jau negalima spręsti pa
saulinio karo lauke. Jis tu
ri būti sprendžiamas kultū
rine ir ekonomine kompe- 
ticija tarp tų dviejų milži
nų. • . , .

"Karas yra teroro įrankis. 
Principe jis nesiskiria nuo 
tu teroristų, kurie prieš 
šimtą metų nužudė prezi
dentą Linkolną ir dabar

je. y-- ..
Rodos, entuziastiškai mi

nios ‘ sveikino prez i d e n t ą 
draugiškais šūkiais ir ran
kų plojimu. Prezidentas ir 
jo grakščioji žmonelė pri
ėmė sveikinimus linksma 
šypsena ir rankų mosavimu. 
Jiedu buvo paskendę gėly
ne — puokštėse baltųjų ro
žių, Texaso geltonųjų ro
žių ir visas viršijančių rau
donųjų rožių. Kas gi tuo
met galėjo ir pagalvoti, kad 
tose rožėse slypi Judošiaus 
bučkis ir nuodingiaušio 
šliaužiogeluonis? Išskiriant 
prezidento gyvybės sargus, 
kas gi galėjo numatyti, kad 
ten tyko žmogžudys, besi
kėsinąs ant prezidento gy
vybės ! Sargai irgi nieko 
įtartino nepastebėjo.

Iš ilgavamzdžio šautuvo, 
lyg iš botago, pliaukštelėjo 
garsas. Iš vamzdžio galo 
mėlyna liepsnelė, lyg gyva
tės geluonis, lyžtelėjo. Taik
lus šūvis pervėrė preziden- prezidentą Kenedį. Teroras

1963—XI—22

Į parodą Italijoje
ŠIAULIAI. — Keturiose 

tarptautinėse parodose :

Kas,gi mokosi šioje mo- nes šį daly_ką mokykloje
kykloje? Septintos klasės 
mokinė Lionė Grigaliūnaitė 
atvažiavo čia iš Kupiškio 
rajono. Jos tėvai dirba 
“Švyturio” kolūkyje . Lionė 
ruošiasi būti dailininke. La
biausiai ji mėgsta taikomą
ją dailę — sienų tapybą, 

, tekstilę, keramiką. Antros
kratinėje Respublikoje, Su
dane ir Bulgarijoje šiemet 
“Verpsto” trikotažo fabvi-i klasės ^mokinės Ženės .Mik- 
ko kolektyvas jau eksportą-j laševskajos, kilusios iš Vil- 
vo savo gaminius, ir visur ' niaus, tėvas inžinierius, mo- 
jie susilaukė šilto įvertini- ’ tina dirba dėstytoja toje 
mo.

Dabar įmonės dailininkės- 
modeliuotojos E. Šleinienė, 
O. Burkienė, modeliavimo 
skyriaus mezgėjos A. Ska- 
vydienė, S. Maskoliūnie- 
nė ir siuvėja M. Kaveckie- 
nė ruošia naujus trikotažo 
pavyzdžius Tarybų Sąjun
gos pramonės parodai Ge
nujoje, kuri vyks ateinan
čių metų kovo-balandžio 
mėnesiais. Jau pagaminta 
nemaža dailių raštuotų vil
nonių vaikiškų komplektų. 
Kiekvienas toks komplektas 
susideda iš megztuko, kel
naičių, kepuraitės ir šalikė
lio. Parodai verpstiečiai 
taip pat pasiūlys daug nau
jų modelių ir įvairių spal
vų vyriško bei moteriško 
trikotažo gaminių.

(ELTA)

Klaipėdos Kultūros rūmai
Platelių ežeras; smagu čia praleisti poilsio 

valandėlę vasarėlėje.

pačioje mokykloje, ženė 
turi didelius gabumus mu
zikoje.

Raimondas Katilius atei
nantį pavasarį baigia mo
kyklą. Jis ketina būti smui
kininku. Labai mėgsta Be
thoveną, čaikovskį. Jau da
vė keletą koncertų. Įžy
maus lietuvių smuikininko 
docento Aleksandro Livon- 
to vadovaujamas Raimon
das ruošiasi būsimam tarp
tautiniam Čaikovskio vardo 
konkursui.

Kęstučio Andziūnio ir Ei
gos Motuzaitės piešiniai bu
vo eksponuojami tarptauti
nėje parodoje Niujorke.

Meno mokyklos direkto
rius Dainius Trinkūnas pa
sakė, kad talentingų vaikų 
mokymas šioje mokykloje, 
kaip ir bet kurioje kitoje 
tarybinėje mokykloje, prak
tiškai yra nemokamas. Be 
to, nelabai pasiturinčiu tė
vų va ikai gauna stipendij as, 
o atvykę mokytis iš peri
ferijos patalpinami mokyk
los internate, kur juos išlai
ko valstybė, gauna nemoka
mą maistą, drabužius, ava- 

, lynę.
Kaip surandami?

»

i Talentingų vaikų ieškoji
mas atliekamas visoje Lie-

I tuvoje. Į mokyklas, vaikų 
darželius, profsąjungų ir 
kitoms visuomeninėms or
ganizacijoms išsiučiama 

, šimtai skelbimų, praneša- 
i mos priėmimo sąlygos. Kai 
i atsiranda kandidatai, mo
kios dėstytojai išvyksta į 
vietas ir atlieka provizorinę 
atranką.

—“Į baleto grupes mes 
priimame vaikus, baigusius 
tris klases, — pasakė mo
kyklos direktorius, — o į

dėstyti pradėjome vos prieš 
keletą metų. Pirmoji tapy
bos," skulptūros ir grafikos 
specialistų laida bus pa
ruošta tik po dvejų metų.

—Ar būna klaidų atren
kant vaikus? — paklausė
me direktorių.

—Mokymo eigoje kartais 
paaiškėja, jog jaunuoliui 
nelemta sieži savo gyveni
mo su menu — trūksta tam 
reikalingų duomenų. Aš
tunta klasė pas mus lemia- x 
ma, ir joje sprendžiama, ar 
yra prasmės vaikiną • ar 
merginą toliaii mokyti me
no mokykloje. Būva atve
jų, kai mokiniai pereina į 
kitas mokyklas, techniku
mus. Buvo ir tai, kad net 
mūsų abiturientai įstodavo 
ne į aukštąsias meno mo
kyklas . Tačiau mes tai ne
laikome klaida. Inžinierius, 
agronomas arba pedagogas, 
turįs muzikinį ar meninį iš
silavinimą — argi tai blo
ga?

Vilniaus vidurinė meno 
mokykla — pirmoji Tarybų 
Sąjungoje . mokykla, kurio
je mokymas apima keletą 
kūrybinių profilių. Vaikai 
užsiiminėja gerai įrengtose 
klasėse ir dirbtuvėse. Čia 
yra reikalingi instrumen
tai, modeliai ar medžiagos. 
Dėstytojų tarpe — smuiki
ninkas docentas Aleksand
ras Livontas, žinomi lietu
vių nacionalinio baleto 
meistrai Genė Sabaliaus
kaitė, Henrikas Kunavičius. 
Greta jų — talentingi jauni 
pedagogai, buvusieji šios 
mokyklos abiturientai.

Kasmet mokyklos auklėti
niai pasirodo su viešaisiais 
koncertais. Šiemet mokyk
los styginis orkestras, ku- . 
riam vadovaua Saulius San- 
deckis, su dideliu pasiseki
mu gastroliavo Maskvoje, 
davė koncertą Kremliaus 
teatre.

—Mūsų mokyklos patyri
mas rodo, kad panašios mo
kyklos gali būti geras pa
grindas toliau vystant ga
bių vaikų talentus, — baig
damas pasakė direktorius 
Dainius Trinkūnas.

Bronius Akstinas
(APN)
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ROJUS M1ZARA

Braožai iš Jkm© Kaškaičio
gyvenimo ir kūrybos

(Tąsa)
šeimynis Kaškaičio gyvenimas, tačiau, 

ne rožėmis klotas, ir perdaug įkvėpimo 
poetiniams užmojams neteikia. •

Šiuos žodžius rašant, Dr. Kaškiaučius 
su žmona gyvena kukliame ketverto 
kambarių bute antrajame aukšte. Jo 
kabinetas nedidelis, sakyčiau net ankšto
kas. Be gydytojiškų įtaisų, pasienyj sto
vi mažytė deskelė—rašomasis jo stalas, 
—apversta knygomis, laikraščių atkar
pomis, žurnalais, gal jau perskaitytais 
ar gal dar laukiančiais savo eilės. Čia 
jis nuolat dirba: rašo, skaito, kai neturi 
pacijentų.

Kiekvienam gydytojui tenka akis akin 
susidurti su pačiais intymiausiais gyve
nimo reiškiniais. Prisieina padėti ligo
niui išspręsti skaudžiausius klausimus. 
“Gydytojau', gelbėk, kitaip aš žūsiu!” 
verkdama, aimanuodama prašo moteriš
kė ar mergina. Jis ima ir gelbsti, bet 
suranda, kad ji pirmiau pati “gelbėjo- 
si”... Už “nelegalią operaciją” Dr. Kaš- 
kiaučiui reikėjo išbūti Trentono kalėji
me 2-jus metus ir 11 mėnesių (1923- 
1926). Šitų žodžių rašytojui teko jį ten 
aplankyti. Maniau rasiąs jį liūdintį, be 
vilties, visiškai palaužtą. Bet ne!

—Kaip sekasi, daktare?
, —Visiškai gerai, drauguži! Dirbu li
goninėje, gydau žmones, kalinius. Kiek 
čia yra kapitalistinės santvarkos aukų! 
Atliekamu laiku studijuoju ir rašau. 
Baigiu čia išmokti ispanų ir italų kal
bas ...

Jis užverčia mane klausimais apie 
gyvenimą laisvėje, apie darbininkų judė
jimą, draugus, pažįstamus.

Raginamas Dr.. Antano Petrikos, L. 
Prūseikos, šitų žodžių .rašytojo ir kitų, 
Dr. Kaškiaučius, būdamas kalėjime, pa
rašė patį populiariausią sveikatos srity 
veikalą—didžiulę, arti 600 puslapių, .kny
gą “Darbininko sveikata,” kurią išleido 
Lietuvių Literatūros Draugija.

VI
Teigimas, kad Jonas Kaškaitis yra di

džiulių gabumų ir rp 1 ač įo s' erudicijos 
žmogus, dar ne vską apie'jį pasako.

Jis turi visą eilę retų savybių,—tarp 
jų atmintį. Dar ir šiandien Kaškaitis 
atmintinai moka Homerio “Iliados” iš
tisus skyrius, išmoktus gimnazijoje se
novės graikų kalba! Susitikęs su kiek 
tiek ženklyvesniiu žmogum, jis niekad jo 
vardo ir pavardės nepamirš . Paskaitęs 
spaudoje reikšmingesnį straipsnį, jis jo 
turinį atsimins per ilgą ilgą laiką. Tai 
dovana, kurią tik retas žmogus teturi.

Esu nemažai laiko praleidęs su Kaš- 
kaičiu. Kadaise, kai jis buvo LDS iž
dininkas, o aš prezidentas, — mudviem 
tekdavo kartu organizaciniais reikalais 
važinėti, vaikščioti ir, žinoma, kalbėtis 
apie visokiausius dalykus. Priminsi tu 
jam kokį nors mažmožėlį ir manysi, būk 
jis nekreipia į tai jokio dėmesio. Ta
čiau nebijok, jis atsimins?

Įvyksta koks nors didesnis sambūris. 
’ Kaškaitis sėdi publikoje ir, rodosi, ne

kreipia dėmesio į tai, kas dedasi estra
doje. Tačiau, parvykęs namo, jis atsi
sėda ir aprašo su visomis smulkmeno
mis! Taip esti ir mūsų koncertuose ir' 
spektakliuose, kuriuose jam tenka daly- 
vuti, kaip žiūrovui. Kiek jis spektaklių 
ir koncertų recenzijų yra davęs!

Jis yra be galo darbštus. Kur tik su
gaus laisvą valandėlę, jis rašys, ką nors 
kurs. Atrodo, paradoksiškai, bet tik bū
damas kalėjime, Kaskaitis tegalėjo su
rasti ramesnių momentų kurti, daug 
kurti!

Žymėtina jo savybė yra ir ta, ko nie
kas kitas, turbūt, iš Amerikos lietuvių 
rašytojų neturi: jis rašo tik plunksna, 
rašomoji mašinėlė jam nežinoma. Rašo 
gan suglaustai, sistemingai; jo plunksna 
paklusniai seka mintį taip, kad ji ne
parašo jokio nereikalingo žodžio, kurį 
tektų nubraukti. Rašybinei klaidai pra
siskverbti pas jį nebelieka progos. Jis 
rašo skubotai ir rašo daug. Tiek kny
gų, tiek straipsnių, tiek eilėraščių jis 
parašė, ir kiekvienas žodis ranka, 
plunksna!

Mums, kurie kadaise rašėme plunksna, 
o paskui mašinėle, Kaškaičio rašymo 
metodas panėši į stebuklą.

Iš savo gimtosios apylinkės Kaškaitis 
atsivežė daug žodžių, šiandien pas mus 
išeivijoje, pašnekesiuose nevartojamų, 
Jų jis nepamiršo. Visa jo poezija raibuo
ja vidutiniam skaitytojui negirdėtais žo
džiais.

- Bet jo žodingumas nesiremia tik atsi
vežtu iš Lietuvos bagažu. Jis ryžtingai 
lesioja “naujesnius” žodžius iš žmonių: 
jis uoliai seka Lietuvos rašytojų kūrybą 
ir iš ten imasi visa, kas gražu ir būdin
ga. Nežinau, ar Kaškaitis retesnius žo
džius susirašo popieriun, ar jis sugeba 
juos palaikyti galvoje ir, rašant, panau
doti grožinėje ^literatūroje bei straips
niuose . Viena žinau: tai reta ypatybė. 
Tai didžio darbštumo, kruopštumo ir ta
lento pavyzdys.

VII
Dažnai, nuolat pažangiojoj Amerikos 

lietuvių spaudoj rašyti Dr. Kaškiaučius 
pradėjo tuojau po pirmojo pasaulinio 
karo. Prašomas tuometinio “Laisvės” 
redaktoriaus Vinco Paukščio, jis rašė 
“Darbininkų sveikatos” skyriuje patari
mus apie darbo žmonių sveikatą. Vėliau 
tomis temomis pradėjo rašyti straips
nius “Vilniai.” Jis tai rašė su mažomis 
pertraukomis per 30 metų. Šiuo metu 
jo sveikatos klausimais straipsnių daž
nai telpa ne tik minėtuose dienraščiuose, 
o ir LDS organe “Tiesoje,” ir kanadiečių 
savaitraštyj “Liaudies Balse.”

Sveikatos klausimais Dr. Kaškiaučius 
parašė nemažai paskaitų ir pasakė dau
gybę kalbų. Iš knygų, pateiktų apie 
žmonių sveikatą, kaip minėjau, žymiau
sia yra “Darbininko sveikata,” kurioje, 
beje, yni ir Dr. Antano Petrikos skyrius 
apie dantis ir jų gydymą.

Kitos sveikatos klausimais knygos: 
“Pirmoji pagalba ligoj ir nelaimėj,” “Al
koholis” ir “Saugokitės vėžio.”

Grožinės literatūros srityj: parašė il
goką poemą “Išdaviką,” pagrįstą 1905 
metų revoliucijos įvykiais. Ši poema bus 
kiekvienam geriau suprantama tik tuo
met, kai jis susipažins su paties Kaš- 
kiaučiaus pergyvenimais tuo didžiojo su
krėtimo metu. Jis išvertė didžiulę Sinc- 
lair’io apysaką “Aliejus.” Išvertė pjesę 
“Javai žydi.”

Jis parašė trokštantiems pramokti 
lietuvių kalbos angliškai' kalbantiems 
vadovėlį “English Lithuanian Self-In
structor.” /

Kiti Kaškiaučiaus-Kaškaičio veikalai: 
Lietusių kalbon perteiktas E. Hekelio 
mokslinis kūrinys “Pasaulio stebuklai,” 
M. Iljino vertimas “Gamta ir žmonės,” 
J: J. Šuro — “žiąogus ir mašina,” Kan- 
terburio dekano Hewlet Johnson’o “Ta
rybų galybė.”

Parašė ilgus, išsamius kelionės po Tek- 
sus ir Kaliforniją įspūdžius, tilpusius 
“Laisvėje,” taipgi — Lin Jutango “Aki
mirka Pekine” veikalo smulkų atpasa
kojimą, tilpusį tik “Laisvėje.”

Jo kalba graži, lietuviška; jo raštai 
tviska retais žodžiais. Nėra Amerikoj 
lietuvio rašytojo, galinčio Kaškaičiui 
prilygti žodžių žinojime. Jis tam—meist
ras. Tai jis ypatingai parodė savo kelio
nės įspūdžiuose, kurie gal būt kada nors 
išeis knygoje.

Kaškaičio rašymo stilius yra origina
lus, savitas. Dėl jo yra visokių nuomo
nių ir galima būtų pasiginčyti . Bet ne 
čia tam vieta.

Per keletą metų Jonas Kaškaitis ėjo 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo iždi
ninko pareigas.

Be to; Kaškaitis gausiai rėmė ir te
beremia darbininkų judėjimą, spaudą ir 
meną pinigiškai. Nėra Amerikos lietu
viuose kito tokio individualo, tiek da

vusio, sakysime, mūsų spaudai, kiek'da
vė jis, Kaškaitis. Atsimenu, prieš arti 
30 metų, man dirbant prie “Vilnies“ Či
kagoje, pajutome pavojingą trūkumą fi
nansuose. Rašau jam laiškutį. Po ke
leto dienų ateina čekis $1,000 vertėje. 
Padėtis tuojau buvo išgelbėta. Bet tai 
tik mažytis pavyzdėlis to draugiško dos
numo, kurį visuomet rodė ir teberodo 
Jonas Kaškaitis. Karo metu jis daug 
aukojo Lietuvos kovotojams prieš hitle
rinį okupantą. Jis nemažai yra davęs 
mūsų chorams ir bendrai menininkams.

Šitiek tegalima-pasakyti apie dar gy
venantį žmogų ir draugą.

VIII
—Skaitykit, draugučiai, poeziją. Mes 

turime jos tokios gražios! Gera poezija, 
^eilutės jus pajaunins, pravėdys jums sie
lą ,pagydys jus nuo daugelio ligelių!..

Taip nuolat Jonas Kaškaitis pataria 
mūsų pažangiajai visuomenei. Jis tai 
sako ne tik privačiuose pokalbiuose, ne 
tik savo referatuose apie meną ir li
teratūrą, o ir kalbose apie sveikatą! Ir 
kai jis tai sako, žmogus matai, kad jo 
žodžiai trykšta iš pačių širdies gelmių. 
Tai rodo, kaip pats Jonas Kašakitis mėgs
ta poeziją. Tai rodo jį patį esant poetą.

Ne kartą jis viešuose sambūriuose yra 
skaitęs kokį nors jam į akį ir sielą kri- 

' £usį eilėraštį.
J (Bus daugiau)

GEROS VILTIES METAI
Rašo Justas Paleckis

Kur čia tiesa? Mūsų di-Kai paskutinį kartą sklai
dai atlikusio savo uždavinį dysis poetas Kristijonas
stalinio kalendoriaus lapus, 
atmintyje telkiasi, vienas 
kitą nustelbdami praėjusių 
metų įvykiai.

Kokie buvo praėjusieji 
metai?

Ne taip jau lengva iš kar
to ir atsakyti į tą klausimą. 
Perdaug jau prieštaringi 
tie įvykiai, nors dažnai ir 
artimi vienas kitam, o kar
tais ir visai supuola pagal 
laiką.

1963 metai buvo MaskvosJ ( I

sutarties ir kanibališkų sa
vo ku r s t o m a j a dvasia 
NATO ąeneroliškų kalbų 
metai. Tai buvo nematytai 
galingų kosminių laivų, o 
kartu ir Pietinės Afrikos 
Respublik os siaubingo 
smurto, Alabamos rasisti
nių bombų ir Dalaso šūvių 
metai...

Tai buvo metai, kada 
žiaurųjį Ngo-Din-D j e m o 
režimą Pietų Vietname pa
keitė toks pat žiaurus kari
nės klikos režimas. Bet tai 
buvo ir žymių pažangiųjų 
jėgų laimėjimų metai Itali
joje, įspūdingų Brazilijos 
liaudies demokratiškų de- 
mostracijų metai.

Tai buvo metai, kurie at
nešė džiaugsmą milijonams 
žmonių — ir tiems, kas sta
tė naujus namus, ir tiems, 
kas atėjo gyventi į juos, 
tiems, kas padarė žymius 
mokslinius atradimus, ir 
tiems, kas pasinaudojo jų 
vaisiais.

Deja, ne visur vienodas 
buvo džiaugsmas. Tai todėl, 
kad kapitalizmo įstatymai, 
kurie užtikrina milijoninius 
pelnus monopoli j oms ir 
koncernams, bet neužtikri
na milijonams žmonių dar
bo ir duonos kasdieninės, 
viešpatauja didžiulėje mūsų 
planetos- dalyje.

Tai buvo metai nąujų Af
rikos valstybių gimimo ir 
stiprėjimo, daug kenteju- 
sios Kenijos ir Zanzobaro 
laisvės aušros, Asuano už
tvankos Egipte augimo me
tai, nepriklausomos Algeri- 
jos respublikos pirmieji me
tai.
v Bet tai buvo ir metai, ka
da tęsėsi tamsi ir kruvina 
Kongo tragedija, kuri davė 
pagrindą neokolonist a m s 
apgaulingai dūsauti dėl Af
rikos šalių nesubrendimo 
nepriklaus omam gyveni
mui.

I Donelaitis prieš 200 metų 
! rašė apie tai, kad negalima 
smerkti alkano žmogaus, 
nes skurdžius gali baisių

; dalykų padaryti.
Tačiau žmonija gerai su

prato, kad kolonializmo žlu
gimas įvyko ne anksčiau, 
negu reikėjo, bet labai pa- 

, vėluotai, kad už visą blogą, 
I piktą ir žiaurų, kas įvyksta 
I juodojo žemyno gyvenime 
yra atsakominga per ilgaį 
užsitęsūsi kolonializmo epo
cha.

Ir amžinoji kova su gam
ta dar nėra užbaigta, nežiū
rint nuostabių žmonijos lai
mėjimų: įvyko nepaprastas 
Tarybinių lėktuvų šuolis iš 
Maskvos į Antarktiką, ir di
delis chemijos pramonės 
pakilimas, ir pirmoji mote
ris skrido į kosmosą, bet 
daug kur buvo ir didelis ne- 
darlius, sužlugdęs daugelio 
žemdirbių triūsą. Buvo ne
matytas, kolosalus statybos 
išsivystymas Kuboje, pakei
tęs nuomonę apie progreso 
tempus, buvo ir baisus ura
ganas “Flora”, nušlavęs iš
tisus rajonus toje saloje.

Daug ko būta! Ir vis dėl
to galima ryžtis atsakyti į 
klausimą, kokie buvo 1963 
metai, galima apibūdinti jų 
dėsningumą, kurs aiškiai 
prasiveržia per visus prieš
taravimus.

Pirma viso ko, tai buvo 
metai, kurie įrodė, kad mū
sų, suskaldytame į dvi da
lis, pasaulyje galima susi
tarti nesigriebiant ginklo 
jėgos, nęužkariant jėga sa
vo pasaulėžiūros. Žmonija 
jau seniai suprato, kad jos 
negalėtų išgelbėti karas 
mūsų branduoliniame am
žiuje. Bet kaip tik dabar, 
1963 metais^ji įsitikino, kad 
ji tikrai gali nekariauti, bet 
išspręsti savo problemas— 
net pačias opiausias — be 
laukinių vėzdo, nors ir ap
rūpinto branduoline galvu
te. /

Tuomi tai posūkiu nuo 
desperacijos, nuo beviltiš
kumo į vilties aušrą visiems 
geros valios žmonėms atro
dė Maskvos sutartis dėl 
branduolinių bandymų už
draudimo trijose sferose.

Man teko dalyvauti isto
riniame TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
posėdyje, kuriame buvo ra
tifikuotas tas viltį sukeliąs

DŽei Ef Kei
(Eulogija)

Mūs padangėj suspindėjo 
žvaigždė išdidi, skaisti, 
Laimės daugeliui žadėjo, 
Bet nuskynė ją ranka rūsti.
Liūdi žmonės, liūdi tautos 
žvaigždės išdidžios^kilnios, 
Ir dangaus apniūkęs skliautas 
Gailiai gailiai ašaroja jos.
*
Retas svečias mūs palangėj
Šiltas, skaistus šviesulys, 
šimtmečio niūkaus padangėj 
Miršta miršta Linkolno karys.
Nuostolis neišmatuotas
Linkolno skaistiems ainiams, 
Liūdesys neapdainuotas 
Pažangios taikos kariams.
Bet veltui nueis- jūs viltys, 
Piktos šmėklos jūs tamsos, 
Nors ir aštrios dar jūs iltys, 
Neužslėpsit jūs skaisčios šviesos.
Linkolno darbštus anūkas 
šviesuliais tamsas nusės, 
Ir, užgydęs gilią žaizdą, 
Liūdną mirtį paminės žvaigždės.
Ant granito lakšto kieto, 
Amžių knygon įrašys: 
Linkolno kovoj pradėtoj 
Mirė Džei Ef Kei—šviesus karys.

Pr. Pa—niškis
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ll9-m e t e s “spalvotosios”
studentės.

Jaunojo prezidento Džo
no F. Kenedžio, supratusio, 
kokiame amžiuje ir kokia
me pasaulyje mes gyvena
me, realistinė politika pada
rė jį piktų “pasiutėlių” 
biaurių puolimų, o paskui 
ir jų samdinių - teroristų 
taikiniu.

Bet 1963 metų jėga ir 
j ypatybė ta, kad realistinė 
i politika, kursas . taikų sain- 
! būvį buvo ne tik velionies 
D. F. Kenedžio geros valios 

į ir asmeniškos drąsos vai- 
j sius. Pati pasaulinė atmos
fera, pati daugumos žmo
nių proto ir širdies kryptis 
diktavp kaip tik tokią poli
tiką kiekvienam politiniam 
veikėjui, turinčiam išmintį 
ir sąžinę. Ir mums atrodo 
n e p r i puolamu tai, ftad 
36-šis Jungtinių Valstijų 
prezidentas LinęĮonas Džon
sonas, kurį į valdžią atvedė 
Dalaso tragiškieji įvykiai, 
pradėjo savo prezidentavi
mą priimdamas priesaiką 
būti ištikimu savo pirmta- 
kūno dvasiai ir siekiams.

1963 metais keturių žy
miausių kapitalistinės ar-

dokumentas. Ir visi mes, 
kalbėjusieji posėdyje, pa
brėžėme, kad jo svarbiausia 
reikšmė glūdi ne tuose pa
ragrafuose ir straipsniuose, 
kurie apvainikuoti A. 
Home, D. Rusko ir A. Gro
myko parašais, bet pir
miausiai atsiveria n č i o j e 
perspektyvoje. Kaip tik jo
je glūdi svarbiausias laidas 
ir viltis.

Buvo malonu man nese
niai įvykusioje “Rytų ir 
Vakarų apskritojo stalo” 
konferencijoje išgirsti iš to
kio prityrusio politiko, kaip 
buvusio Prancūzijos minist
ro Žiulio Moko (Jules 
Moch) lūpų, kad atėjo kon
krečių žygių laikas, kad už
tekę eikvoji milijonus “mi- 
nisterinių valandų” k a 1- 
boms dėl reikalingumo nu
siginkluoti. Kaip tik žmoni
jos pasiryžimu pereiti prie 
konkrečių darbų ir žygių 
nė pačių sudėtingiausių ir 
ginčijamų problemų srity
se, ypatingai buvo žymūs 
praėjusieji metai.

Žmonijos pažangiųjų j ė-’ 
gų aktyvumas sukėlė, ir ne
galėjo nesukelti atsakomą
ją ugnį iš karštojo karo 
kurstytojų, “šaltojo karo” 
meistrų — ša l^įy tojų, 
įvairios rūšies rasistų, re- 
vanšistų ir neofašistų.

Taurus ir vieningas ame
rikoniškųjų rasinės lygybės 
šalininkų pasiryžimas, jų 
žygis į Vašingtoną, jų šau
nus prasiveržimas per nea
pykantos sieną į segregaci
jos gėdos užantspauduotas 
mokyklas ir universitetus— 
visa tai iššaukė kontrata
ką: tai buvo bombos, mes
tos, į juoduosius vaikus, tai 
buvo policinis teroras ir 
tankai, kurie savo galybe 
negalėjo apginti trap i o s

mados laivų kapitonų tilte
liuose pasikeitė vadovybė. 
Be L. Džonsono, tai —A. 
Duglas Home — Anglijoje, 
L.Erhardtas — vakarų Vo
kietijoje, A. Moro — Itali
joje.

Ir man atrodo, kad jie 
taip pat susidurs (jei dar- 
nąsusidūrė) su alternatyva 
—arba taika ir sambūvis, 
arba bedugnė. Niekada se
niau negalėjo su tokiu įsiti
kinimu pasakyti, jkurią iš tų 
dviejų galimybių pasirenka 
tautos. Negalėjo todėl, kad 
tik tokios, pilna šio žodžio 
prasme, griežtos alternaty
vos niekada nėra buvę.

Praėjusieji metai duoda 
mums pagrindą tikėtis, kad 
joks atsakomingas politikas. 
Žemėje negalės ignoruoti 
visos žmonijos valios ir pa
siryžimo siekti taikaus sam
būvio ir nusiginklavimo. 
Tai ir sunku bus padaryti, 
nes visas pasaulis mato tau
rų pavyzdį Tarybų Sąjun
gos, jos vyriausybės, neži
nančios jokių abejonių ir 
siekiant išspręsti klausimų 
klausimą — taikos išlaiky
mo ir stiprinimo klausimą.

Tegul geros vilties gimi
mo metus — 1963-sius—se* 
ka šios vilties tolimesnio 
stiprinimo metai — 1964-ji.

BRAZILIJA UŽSTOJA 
KUBOS RESPUBLIKĄ

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos vyriausybė pareiškė, 
kad ji nerems Venezuelos 
siūlomų sankcijų prieš Ku
bos respubliką, nes tas 
prieštarautų Brazilijos 
draugiškumo tradicijoms.

Nepaisant JAV diploma
tijos spaudimo su Kuba di
plomatinius ryšius palaikį 
Brazilija, Čilė, Urugvajuj 
Bolivija ir Meksika.

llza Bimbienė (iš JAV) viešėdama Vilniuje, Rasų 
kapinėse aplankė M. K. Čiurlionio kapą.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., sausio (Jau.) 14, 1964
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Susitikimas su Miamio 
lietuvių menininkais

Laike kalakutų šventės turėjau progą viešėti
ridoj ir turėt pasitarimus su Miamio menininkais, bend
radarbiais lietuviais.

Pirmos dienos mano atvykimo buvo apniauktos bai
sios Kenedžio mirties tragedijos, bet klubiečiai, kaip kad 
priprasta, susirinko sekmadienio pietų. Čia klubo komi
tetas ir Aido choras suruošė programą tinkamai pareiš
kiant užuojautą Kenedžio šeimai ir šaliai. Drg. Zavis ir 
Thomsonas apibūdino Velionio Kenedžio darbus, pa
smerkdami fašistines “idėjas”, kurios auklėja kerštus ir 
žmogžudystę. Aido choro mokytojos vyras, Richard Ha
gerty parašė eiles, kurias Viola Hagerty taip jausmin
gai perskaitė. (Eilės buvo išspausdintos kiek pirmiau su 
Miamio korespondencija gruodžio mėnesį.) Miamiečių 
kultūringas apsiėjimas šiuo momentu paliko gražų įspū
dį.

Su Miamio Aido choriečiais ir jų mokytoja teko ge
riau susipažint sekamą, savaitę. Nuo savo pirmo įsistei- 
gimo, choras paaugo iki 19 narių, ir numatoma, kad šį se- 
zorT^ prisidės dar eilė naujų entuziastų. Pasirodo, kad 
dainininkai mėgsta šiltą,^saulėtą Floridą, nes čia jų at
vykę yra gana daug, kurie pirmiau veikė choruose ir te
atro grupėse savo kolonijose. Pastebėjau, kad daugiau
sia dainininkų atkeliavę iš Naujosios Anglijos, Pennsyl- 
vanijos ir West New Yorko, kur dabar nėra, arba beveik 
nėra, jokios meninės saviveiklos. Tiesa, nuskriausti pali
ko tie miesteliai, iš kurių iškeliavo menininkai, bet kad 
dabar atgimsta naujos grupės Floridoj, tai pagirtinas 
dalykas. Reiškia, kur lietuvis keliauja, ten jis nešasi ir 
savo dainą’. Ir miamiečiai, girdžiu, dainuoja tas pačias 
dainas, su kuriomis pradėjo mūsų chorai ir per eiles me
tų dainuodavo,—mylimas dainas iš operečių, ir, žinoma, 
mūsų lietuviškas liaudies daineles, kurios iš jaunystės 
įstrigo į širdis.

Įdomu, kad šalia tų veteranų, dainininkų prisidėjo visa 
eilė naujų, kurie niekad savo gyvenime nedainavo cho
ruose. Tai inžinierius Gabrėnas, piešėja Sophie Thomso- 
nienė, Paukštienė ir jos marti (kuri nelietuvė) ir kiti, ir 
dabar yra didžiausi choro patrijotai ir veikėjai. Aš tikiu, 
ka^l sėkmė šio choro labai daug puls ant gero, diploma
tiško organizatoriaus ir mokytojo. Čia suėjusi grupė 
žmonių su didesniais ir mažesniais patyrimais, iš įvairių 
kolonijų, pripratę prie skirtingos veiklos. Įvairios nuomo
nės, savotiškos ypatybės ir, žinoma, amžius, skiria bile 
organizuotą grupę. Bet labai didelis kreditas draugams 
Thomsonams ir kitiems, kurie sugebėjo suorganizuot Mi
amio Aido chorą, ir tikiu, kad^visi eiliniai dainininkai, 
veikdami su choro valdyba ir mokytoja, išauklės gana sek- 
nftngą chorą, kuris bus pažiba Miamio kultūriniame vei
kime.

Naujas choras surado darbščią mokytoją iš čia gi
musios Violos Hagerty. Viola skambino pianu nuo vaikys
tės; ji buvo Mae Meškus (Worcesterio Aido choro mo
kytojos) pagalbininkė, dainuodavo chore ir pati moky
davo jaunesnius vaikus dainuoti ir vaidint. Ji yra entuzi
astė savo naujo choro, ir numatoma, kad su laiku, gauda
ma daugiau patyrimo, galės vaidint svarbią rolę šio nau
jo choro išauklėjime. Nors daug metų Viola aktyviai ne
dalyvavus lietuvių meninėj veikloj, bet ji neužmiršo tėvų 
kalbos ir nepamiršo lietuviškų dainų. Ir kuomet reikėjo 
mokytojos pradėt organizuot chorą, Viola sutiko bandyt 
palaikyti tą vietą. Į trumpą laiką Viola užsitarnavo gar
bingą vardą, ir tikiu, kad ji stengsis patarnaut, kiek ji 
galės, ant toliau. Geriausios kloties, Viola! Dainuokite, 
aidiečiai, ilgus, ilgus metus!

Šia proga taipgi noriu viešai padėkoti Miamio Soci- 
alio klubo vadovybei ir Miamio Aido chorui už suteiktą 
garbę man kaipo “guest of honor” per klubo pietus ir už 
gėles. Ačiū W. Thomsonui, V. Bovinui ir I. Urbonui už 
patarnavimą sumosiant mano kelionę, pasitikimą ir pa
lydėjimą į aerodromą.

Taipgi ačiū visiems draugams ir draugėms, su kuriais 
turėjau pokalbius, vaišes ir pasilinksminimus.

Aš niekad neužmiršiu jūsų svetingumo.
Mildred Stensler,

Lietuvių Meno Sąjungos sekretorė

Šen ir ten pasidairius
Linksminkis, dangau; 

džiaukitės dvasios, šventos! 
Netrukus Lietuva bus iš
laisvinta ! Veiksnių, spauda 
didžiuojasi, kad jų taip la
bai svarbi, vožna asaba V. 
Sidzikauskas, neseniai lan
kydamasis Azijoje antiko
munistinių pasaulio padug
nių konferencijoje, labai 
žemai nulenkęs galvų pasi- 
kloniojo Formozos (Taiva- 
no) diktatoriui Chiang Kai- 
šekui, prašydamas jį išva
duoti Lietuvą. Sakoma, kad 
kruvinasis Formozos dikta
torius Sidzikausko prašymu 
labai susidomėjo ir prižadė
jo veiksniams Lietuvą iš
laisvinti. ..

o gaWa 
rs oną, 
ir kitus 
airių dė- 
idien tu-

Kuomet pagalvoju apie 
mūsų buvusias didžiuosius 
herojus, kovojusius už ša
lies pilietinę laisVę ir demo
kratiją, aš visuomet pagar
biai nulenkiu sa 
prieš Tomą J e f f < 
Jamesą Madisoną 
laisvės mylėtojus, 
ka mes dar ir ši^ 
rime konstitucijos pridėčką 
—Teisių bilių, kurio aršūs 
reakcininkai ligi šiol ne
įstengė išbraukti iš konsti
tucijos lapų. Teisių biliu- 
je yra pabrėžta, kad joks 
šalies teismas, nei patsai 
Kongresas. negali pravesti 
įstatymų, priešingų Teisių 
biliui, kurie suvaržytų žmo
gaus pilietinę laisvę.

Tačiau atsirado ultra re
akcinių patriotų, kuriems 
laisvės žodis nedavė jų dva
siai ramybės. Jie išnieki
no ir sutrempė Teisių bilių, 
pravesdami Kongrese Mc- 
Carreno ir Smitho įstaty
mus. Ypatingai žiaurus imi
gracijos aktas, kurio galia 

į valdančioji klasė nupilieti- 
i na jiems nepatinkamus as
menis ir ištremia į kitas ša
lis, suardydama per dauge- 

i lį metų sukurtas pavyzdin
gas šeimas. O be jokių kliū
čių teikia pilietybę viso
kiems kriminalistams ir net, 
juos globoja.

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

ryba šiuo skelbiame metinį šios Bendrovės dalininkų suva
žiavimą '1964 metų vasario 9 d., Rusų salėje, 61 Rivington 
^t., New Yorke. Posėdžių pradžia 11 vai. ryte.

Kviečiame visus Bendrovės dalininkus suvažiavime 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 Šerų skaičių.

Druskininkai: naujasis viešbutis L'u ristas.’’

Ar pavyks mūsų šalies vy
riausybei sujungti Lotynų 
Amerikos atsilikusius kraš
tus ir pastūmėti nors kiek 
toliau prie progreso? Be
veik visose Lotynų Ameri
kos šalyse kiek stambesnes 
pramonės įmones kontro

liuoja JAV stambusis kapi
talas, kuris baisiai išnaudo
ja darbininkus. Tačiau per 
pastaruosius ilgus metus 
imperialistų pavergtoji 
liaudis rūsčiai prabilo, kad 
ir jie esą žmonės ir nori 
žmoniškiau gyventi. Jau 
raugelyje įvairių pramonių 
įmonėse darbininkai išsiko
vojo pelno pasidalinimą. 
Seniau JAV fabri kantai 
žerdavo 73% pelno iš savo 
investmentų, o dabar tegau
na 35%, ir daugiau jau bau
ginasi investuoti kiek di
desnes sumas savo kapita
lo nuskurusiose Lotynų A- 
merikos šalyse, negaudami 
tų šalių vyriausybių garan
tijos, kad jų turtas nebus 
konfiskuotas. Vietiniai ka
pitalistai, permatydami sa
vo pavergtos liaudies rūsty
bę, nededa savo pinigų ir 
kitokių brangenybių į savo 
šalies bankus, bet išveža į 
užsienius, todėl nukrinta 
vis žemiau jų šalių piniginė 
vertė ir išsivysto finansinė 
krizė, skandindama liaudį į 
dar gilesnį skurdą. Tačiau 
dėl keliamojo progreso Pie
tų Amerikoje atsirado pro
pagandinių pranašų, kurie 
optimistiškai pranaš a u j a,. 
kad už kokių penkerių me
tų tuose atsilikusiuose kraš
tuose pakils toks nuostabus 
žmonių gerbūvis, kad net 
Kubos liaudis jiems pavy

dės ir sugrįš vėl prie kapi
talistinės santvarkos. Tai 
fantastiškas .sapnas.

/• < f ■ ■

Neseniai Vatikane įvyku
siame viso pasaulio Romos 
katalikų suvažiavime, be 
kitko, iškėlė ir seną istorinį 
klausimą: kas užmušė Jėzų 
Kristų—romėnai, ar žydai? 
Padiskusavę, tą klausimą 
paliko neišrištą, bet tuo su
kėlė eilinių katalikų fana
tikų kerštą prieš žydus. Jau 
poroje vietų teko girdėti 
lietuves davatkas, piktai be
sikalbančias su žydais, kam 
žydai užmušė katalikų die
vą! Bet žydai atsikerta, 
kad Kristus nebuvo joks 
dievas, tiktai paprastas 
žmogus, dailidės sūnus, nes 
tik žydai turi tikrą dievą, 
kurio negalima nei matyti, 
nei užmušti. . Tai tokie iš
kyla argumentai tarp žydų
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Dažnos pramogos, 
LLD kuopa auga

Žieminių švenčių eigoje 
dvi pažangiečių pramogos 
pravestos s ė k m i ngiausiai. 
Praėjo ir kuopos metinis 
susirinkimas puikiai. Vi- 
suose’daug žmonių daly va- paruošti, įdomūs, ir priimti 

jų tarpe visa eilė tu- entuziastiškai.vo, 
ristų svečių, net ir tokių,
kuriems pažangiečių nusi- portas už gruodžio menesį 
statymas ne visai patinka. fouvo puikus.
Matėsi, kaip visi linksmino
si, kaip vienos motinos vai
kai.

Sumanioji, darbingoji ko
misija su šeimininkėmis 
priešakyje sočiai ir skaniai 
visus vaišino., Po vaišių d. 
J. Greblikas iškvietė sve ■ 
čius ir vietinius tarti žodį 
kitą. Gruodžio 25 d. ka
lėdinėje pranfiogoje iškvies
ta viena jaunosios karto 
moteris Olga Jankei, atvy
kusi iš Illinojaus šventes 
praleisti. v Jį, sveikino daly
vius su džiaugsmu, kad lai
ku pabėgo nuo šalčių. Nau
jų metų dieną teko išgirsti 
čikagietį draūgą Petronį, 
jau vietinį J. P. Stančiką, 
V. J. Valley ir J. Judžentą. 
Vieni sveikino >su Naujais 
metais, kiti džiaugėsi radę 
čia draugišką, malonią lie
tuvių koloniją ir t. t.

Pramogose vyravo prie 
muzikos šokiai, prisidėjo ir 
dainos. Net nuostabu, kad 
anksčiau čia dar neteko čia 
matyti tiek daug šokėjų, 
kiek jų buvo šiuo kartu. 
Tartum su pradžia metų 
jiems neužsidėjo dar viena 
amželio naštelė ant pečių. 
Jie jautėsi jaunuoliškai. 
Švenčių dienos taip ir 
bėgo pakiliame ūpe, 
žiausioje nuotaikoje.

Sausio 4 d. atsibuvo 
tuvių Literatūros Draugi
jos 45 kuopos skaitlingas 
metinis susirinkimas. Drg. 
A. Jociui vedant tvarką, at
sistojimu pagerbtas Lietu
voje miręs daktaras Jonas 
Kaškiaučius, kuris savais 
raštais nurodė, kaip žmogui 
reikia palaikyti sveikatin
gumą. Ilgai jo nepamirši
me. \

Išklausytaą metinis valdy
bos raportas. Iš jo girdėjo
si, kad praėjusiais metais 
trys kuopos nariai mirė, bet 
jų vietą skaičiuje greitai 
užpildė nauji. O šiame su
sirinkime įsirašė viso penki 
nauji nariai ir vienas atsi
kėlė, tai J. Ragauskas. Nau 
ji: J. Vosylius, J. Trandis, 
J. ir J. White ir Puišis. Tokiu 
būdu šioje kuopoje viso na
rių yra 119. Kuopa rspar- 

pra- 
gra-

Lie-

'gelbsti J. White, K. Pakšie- 
nė ir kitos. Iš vyrų darbuo- i 
jasi A. Pakštis, J. Davidor 
nis, J. Greblikas ir J. Blaš-

I kis.
Malonu matyti, kaip ko

misijos pravesta gera tvar
ka, pietūs išduodami laiku, 
atsilankę žmonės į tokias 
pramogas būna labai paten
kinti.

Paduoti į ligoninę J. Ži
linskas ir Ruseckienė. Lin- 

čiai auga, ir dar.y^a gerųjkime jiems greitai susveik- 
perspektyvų augti. j ti.

Praėjusiais metais įvyk-1

ir Romos katalikų davatkų.

Lietuvoje žmonės sakyda
vo, kad velnias be balos ne
gali gyventi. O amerikoniš
kas kapitalizmas negali gy
venti be gaminimo karui 
reikmenų.

Naujasis prezidentas 
Johnsonas, vos tik pradėjęs 
prezidentavimo pareigas ei
ti, užsimojo apkarpyti kai 
kuriuos karinius įrengimus 
ir uždaryti kelias laivų sta
tybos įmones sumažinimui 
ginklavimosi išlaidų. Bet 
greitai pasipylė šimtai pro
testų nuo senatorių, miestų 
burmistrų ir net kai kurių 
unijų vadų. Jie sako, kad 
prezidentas tokiu savo už
moju žymiai praplėstų be
darbių gretas. Tokie galvo
čiai mano, kad mūsų šalyje 
ginklavimosi darbai turi 
būti amžini...

Pregresas

dyta 37 pramogos, keturi 
vakarai, rodymas Lietuvos 
filmų. Apšvietos reikalams 

% į sukelta pinigų ir jie pa- 
i skirstyti svarbiems reika
lams.

Raportai buvo nuosekliai

Pramogų komisijos ra-

Mat, turis
tams dalyvaujant, parengi
mai vyksta šaunūs su gero
mis pasėkomis.

“Laisves” ir /1V i 1 n i e s ” 
vajininkai neatidžiai dar
bavosi, tai gražios ir pasek
mės buvo. Drg. J. Rūbas 
žymėjo, kad “Vilnies” va
jus baigtas, tačiau rankų 
nepadėsiąs. Laimėjęs pen
kis naujus skaitytojus, visi 
seni skaitytojai laikraštį

Drg. J. Gendrėnas džiau
gėsi laimėjęs net 12 naujų 
“Laisvės” skaitytojų, esan
čios geros persp e k t y v o s 
gauti daugiau. Jis žadėjo 
darbuotis iki “Laisvės” va
jus, baigsis.

Vasario mėnesio pradžio
je įvyks “Laisvės” bendro
vės metinis suvažiavimas, 
tuo laiku įvyks ir šios kuo
pos susirinkimas. Tad nu
tarta sveikinti suvažiavi
mą su dviem šimtais dole
rių. Ir kai tik išeis iš spau
dos draugės K. B. Karosie- 
nės parašyta knygelė, kuo
pa pasiruošus užsakyti na-‘ 
riams dovanų po egzemp
liorių. <

Pagarba nenuilstančioms 
komisijos šeimininkėms, ku
rios kas mėnuo vis-apsiima 
ir pasišventusiai dirba, kad 
parengimai išeitų geriausi, 
kad vaišės būtų skaniausios 
ir kad tvarka būtų gražiau-1 
šia. Štai jos: N. Lenigan, 
A. Stukienė, P. Blaškienė, 
O. Greblikienė, E. Šoliūnie- 
nė, A. šoliūnienė, O. Strau- 
kienė. Prie mažiau atsa
kingų darbų joms gelbsti 
M. Klišienė, H. Žilinskienė, 
M. Judžentienė, V. Pocienė;

ŽINIOS B LIETUVOS
$akai—vertinga žaliava
Lietuvos miškų ūkiai su

renka daug spygliuočių me
džių sakų. Šiemet jų gau
ta vienas milijonas 750 
tūkstančių kilogramų. Kaip 
žinome, sakuose yra ter
pentino ir dervinių rūgščių. 
Pirmasis, — puikus įvairių 
dervų, riebūlų, kaučiuko 
tirpiklis ir plačiai naudoja
mas lakų bei dažų gamybo
je. Terpentiną gerai žino 
ir dailininkai, ir medikai, ir 
parfumeriai. Iš dervinių 
rūgščių gauname kanifoli
ją, kuri naudojama 70-yje 
pramonės šakų.

Vertingą žaliavą — sa
kus—perdirba Alytaus ka- 
nifolijos - terpentino fabri
kas.

Koncertuoja studentai
, Vilniaus konservatorijos 
studentams popu 1 i a r u m o 
gali pavydėti net gi žinomi 
muzikantai. Busimieji chor
vedžiai, kompozitoriai, atli
kėjai įvairiose Tarybų Lie
tuvos vietose rengia visuo
meniniais pagrindais kon
certus ir paskaitas, kurių 
kasmet klausosi beveik 50 
tūkstančių žmonių.

Be to, jaunieji entuziastai 
renka įvairių respublikos 
rajonų dainas, instrumen
tinius kūrinius. ,Didelė jų 
dalis įtraukta į tautosakos 
rinkinį, kurį jie paruošė 
spaudai.

Dj\ Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Galinami Laisves Knygyne

p švaistės
"ygoje y?a paduoti žymiausi bruožai iš

žfr. l<a§kiaučiaust gyvenimo. Šioje knygoje yra 
/rinkin
budinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

jo gražiausių;eilių. Mes negalime api-

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

. Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatyėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradiinus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus,, pasinaudokime patys jo raštais apšvie
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Cali DA. 9-9611

(1-7)

HAM BONERS

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

BERNARD S. PINCUS Co.
735 CaUowhill St., Phila., Pa.

(2-4)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER^—COOK

Full time. Sleep in. General care 
of home & laundry; infant and 
4?hild care for working fnother. 
$160 mo. DE.8-4839 (2-6)

Bona. —Vakarų Vokieti
ja militarizmo reikalams 
padidino išlaidas 20 procen
tu. c

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siunčia Pietų 
Korėjai 400,000 tonų mais
to. >

Pranešimas!
ELIZABETH, N. J.

Organizacijų Dėmesiui
LDP Klubas ruošia banketą Ba- 

landžio-April 11 d. Tad prašome 
kitas organizacijas, vietines ir apy- 
linkines, nieko tą dieną nerengti. 
Ačiū. Kom. (3-4)



Kur daugiau fabrikų, 
negu žemės ūkių

Pagal Atlanto pakraštį, 
nuo Bostono ligi Vašingto
no, D. C., esanti vietovė yra 
vadinama megalopoliu. Šis 
pavadinimas nėra visai tiks
lus, nes megalopolis yra la
bai didelio miesto sąvoka. 
Ši vieta yra daugelid mies
tų ir miestelių sąmaiša, ku
rių didžiausias yra New 
Yorko miestas^ Tai ^au
giausia industr i a 1 i z u o t a 
JAV-ų vieta ir yra turtin
giausia, nors Kalifornija 
dabar pasidarė jai arti
miausiu konkurentu.

Ši vieta buvo daugiausia 
agrikultūrinė, o šiandien 
joje randasi daug daugiau 
fabrikų negu žemės ūkių. 
Vieno miesto rezidenciniai- 
priemiesčiai randasi arti 
kito, šalia esančio, miesto 
priemiesčių. Šiame pajūri
niame rajone, į kurį įeina 
Massachusetts, Rhode Is
land, Connecticut, New 
Yorko ir New Jersey vals
tijos, Vyksta tipiškas nau
jas reiškinys — industrijos 
ir žmonių kraustymasis iš 
miestų centrų į apylinkes.

Viena iš turtingiausių šio 
megalopolio vietovių yra 
Westchester apylinkė, kuri 
yra į šiaurę nuo New Yor
ko miesto. Ten obuolių me
delynai, karvių ganyklos, 
daržovių ūkiai ir miškai su 
kalneliais yra pakeičiami į 
vietoves fabrikams ir įstai
goms viK^didėjančiu grei
čiu.

Didžiausia iš New Yor
ko miesto į šią apylinkę be
sikelianti korporacija yra 
Tarptautinė Biznio Maši
nų Kororacija. Jos būstinė, 
netoli miesto Armonk’o, jau 
baigiama įrengti ir jos ty
rimų centras netoli Kitčha- 
wan jau veikia.

Ši nauja biznio būstinė 
yra įrengiama didelėj aikš
tėj, 450 akrų dydžio. Pa|s

pastatas yra didesnis negu 
trys futbolo aikštės, sudė
tos kartu, ir prie jo dar yra 
ketvirčio milijono kvadrati
nių pėdų dydžio vietovė 
įstaigoms, kavinei, laukimo 
salėms ir viduriniams kie
mams. 4,9O0~'tarnautojų ir 
darbininkų gali matyti per 
didžiulius langus7 medžiais 
nusagstytą gražų vaizdą ir 
puikų Long Island Sound 
vaizdą.

Helikopterių nusileidimui 
aikštė yra rengiama, kad 
pareigūnai galėtų skristi be 
didelių trukdymų į kitas 
vietoves biznio reikalais ar 
į savo namus. Dauguma 
tarnautojų turrmašinas ir 
gali pasiekti savo namus 
per 30 minučių, vietoj vie- 
no$T valandos, kurios jiems 
reikėjo praleisti traukinyje 
į New Yorko miestą.

Netoli esančioje Pleasant
ville, The Reader’s Digest, 
pasaulinio masto cirkuliaci-; 
jos žurnalas, yra leidžia
mas.-Ten yra 2,800 tarnau
tojų ir darbininkų. Leidyk
la tik neseniai pristatė nauy 
ją sparną prie seno pasta
to. Kita didelė korporaci
ja, General Foods, taip pat 
padidino savo būstinę nau
jo sparno pastatymu. Tai 
tik trys iš daugelio biznio 
firmų, persikėlusių iš mies
to į apylinkes. Tarp Bosto
no ir Vašingtono yra keli 
jų tūkstančiai.

Pagrindinės priež a s t y s 
šiam išsivystymui yra tai, 
kad žemė yra daug piges
nė ūkinėse vietovėse negu 
miestuose, gyvenimas yra 
daug malonesnis kiekvie
nam, pradedant pirmininku 
ir baigiapt janitorium; yra 
mažiau darbo problenjų ir 
nfiestas jau nebesu teikia tų 
pirmenumu, kuriuos turė
davo anksčiau.

Taigi industrija keliasi į 
kaimą. ACNS

Darys svarbų 
pranešimą

Kaip žinia, šiomis dieno
mis šalies Apeliacijų teis
mas padarė svarbų nuo
sprendį dėl valdžios reika
lavimo, kad Komunistų 
partija regi s truotųsi, pa
gal MccCarran įstatymą, 
“kaip svetimos valstybės 
agentūra.” Teismas val
džios reikalavimą atmetė. 
Tai istorinės svarbos nuo
sprendis.

Ir štai dabar kalbama 
apie Komunistų partijai su
sidariusias sąlygas pradėti 
plačiau veikti. Visuomenės 
susidomėjimas didelis, ką 
apie tai galvoja tos parti
jos vadovybė.

Visais šiais klausimais 
įvyksta viešas susirinkimas 
Manhattane sausio 16 d., 
ketvirtadienį. Sakoma, kad 
svarbų tuo klausimu prane
šimą duos Komunistų par
tijos vadas Gus Hali. ^Vie
ta: Central Plaza, 111 . Sec
ond Ave. Pradžia 8 v. vak.

Kviečia visus:
New York Educational 
Association

Dovanos “Laisvei”
Mary Witkus, Kearny, N. 

J., dovanojo “Laisvei” Lie
tuvių Namo Bendrovės Še
rą. • ,

Už dovaną^ širdingai jai 
dėkui. J. G.

Moterų klubo narėms
Moterų Klubo narių susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vaka
ro, Laisvės salėje!

Būtinai dalyvaukime vi
sos! Valdyba

Roma. — Kovo 12 dieną 
įvyks Italijos Komunistų 
partijos suvažiavimas.

Briuselis. — Liege mieste 
belgai užvardino tiltą John 
Kehedžio vardu.

Kristijonui Donelaičiui atminti Susikūrė komitetas kovai SU
Vilniun didį lietuvių poetą pagerbti suvažiavo
Plunksnos meistrai plataus svieto—rusai, i^uzinab moldavai.

Tai, ką jis būrams prieš šimtmečių porą bylojo, • * 
Mums nuskambėjo naujaip Filharmonijos salėj šviesiojoj..

naciškais kriminalistais
Sekmadienį įvykusi kon- je vienoje kurioje Manhaj- 

ferencija pravedimui gyve- tane didžiulėje salėje ma
Herbas virš scenos—Kūjis Pjautuvas, žemę apdengęs,— 
Prasmę platesnę teikė žodžiams iš būrų padangės.

Pastorium būdams, pekla jis nebaidė bėdžių nabagu,
Gynė nuo ‘tų, kurie vaikšto su strielbom, šoblėm/sopagais.

Mokė jis biedną būrą būti geru gaspadorium, 
Stabą, kvietkais papuoštą, švarią laikyt lyg altorių.

Mėgo skaityti pats sau senovės graikų rapsodą, 
Kaip ir tasai, šlovint darbui skyrė poetinį žodj.

Liepė lenktis ne Dzeusui, o drąsiam Prometėjui, 
Saulė^rgalia išbudinti žemę karščiausiai tikėjo.

žemės džiaugsmą mylėjo, pats tancių svodbose šol<X£ 
Bet sunkiam čėse mažu pasikakinti mokė.

Dyvais didžiais gamta jo taurią sielą žavėjo,—
Tarsi grūdą derlingą mokslą ir išminti sėjo.

Savo eiles jis rašė būrams, o ne svieto šlovei,— 
žodis jo prasmingas ir šiandien skambėt nepaliovė.

J. Subatavičius
1964. 1. 5

Iškilmingai pagerbtas poetas 
Kristijonas Donelaitis

niman Didžiajame Niujor
ke praėjusių metų pabai
goje įvykusios Chicagoje 
konferencijas kovai su na
ciškais karo kriminalistais 
nutarimų buvo labai gera. 
Povilas Venta, kuris daly
vavo nuo Niujorko lietuvių 
Chicagos suvažiavime, pa
darė trumpą konferencijai 
pranešimą. Jis p a b r ė ž ė 
greitą reikalą sudaryti apa
ratą pravedimui Chi&igos 
suvažiavimo nutarimų gy- 
veniman čionai, ant vietos.

; Visa konferencija tam karš- 
| tai pritarė ir išrinko vietinį 
i komitetą.

Šis ^iujorko lietuvių ko
mitetas sumegs ryšius su 
kitų grupių panašiais komi
tetais, sušauks konferenciją 
viso miesto mastų ir su
darys tarptautinį aparatą. 
Numatomas greitoje ateity-

sinis mitingas,«kurio tiks
iąs bus atkreipti plačiosios 
visuomenės dėmesį į čionai 
iš Euroops, iš Lietuvos ir 
kitų kraštų atbėgusius ži- 
n o m u s naciu kolaborato- 
rius, kurie padėjo Lietuvo
je ir kitose šalyse hitleri
ninkams skersti nekaltus 
žmones. Reikia parodyti 
plačiajai visuomenei, kas 
per vieni yra impulevičiai. 
Tegu jie būna sugrąžinti į 
ten, kur tuos baisius dar
bus papildė; tegu juos tei
sia ir baudžia tu šalių nu
kentėjusi liaudis.

Reikia tikėtis, kad šis^ie- 
tinis komitetas tampri Ji- 
kooperuos su nacionalirftu 
Chicagoje veikiančiu komi
tetu ir greitoje ateityje pa
skelbs savo veiklos progra
mą. Rep.> (

Praėjusį sekniadienį turė
jome nepaprastai gražią, 
jaukid, kultūrišką popietę 
“Laisvės” salėje j Ozone 
Parke. Buvo susirinkęs ga
na skaitlingas pažangiosios 
lietuvių visuomenės būrys.

Buvome susirinkę, atžy
mėti bei paminėti didžiojo 
lietuvių klasiko poeto Kris
tijono Donelaičio 250-ąsias 
gimimo metines. Norėjome 
plačiau susipažinti su to lie
tuvių tautos sūnaus gyveni
mu ir kūryba. Na, ir ne
buvome suvilti. Turėjome 
net tris puikius, gerai pasi
ruošusius savo pareigoms 
prelegentus bei kalbėtojus.

Pagrindine ir išsamiausią 
paskaitą apie' poetą Done
laiti J r jo kūrybą mums pa- ( -e ger^iamas sveęias sute.i-

tas Zenkevičius. Jis kalbė
jo trumpai, bet labai turi
ningai. Jis mums pirmiau
sia pasakojo, kodėl Lietu
voje taip gražiai yra mini
mi ir žymimi tokie poetai 
kaip Donelaitis, Baranaus
kas, Maironis, nors jie, kaip 
žinia, buvo kunigai-dvasi- 
ninkai. Todėl ,kad jie su sa

lvo poetine kūryba išreiškė 
tam tikrais laikotarpiais 
lietuvių tautos polėkius ir 
troškimus, žymiai prisidėjo 
prie jos kultūrinio tobulėji
mo. Ir viskas, kas švaru, 
gera ir prakilnu tokių rašy
tojų bei poetu kūryboje 
šiandien yra labai aukštai 
vertinama ir gerbiama Ta
rybinėje Lietuvoje.

j Antroje saVo kalbos daly-

IŠ LAIŠKŲ
draugai, mano z užuojautą 
dėl jūsų prezidento J. Ken
nedy mirties.

Ą. Černiauskas

... Aš daug džiaugsmo

Apie Lietu1
Baltijos jūrą ir jos pa

krančių gyventojus išgarsi
no Šiaurės auksas — ginta
ras — jau antrajame tūks
tantmetyje prieš mūsų erą. 
Pabaltijo gintaras preky
bos keliais pasiekdavo Kre
tą. Artimuosius Rytus — 
Egiptą^ ir Kartageną. Pa
sak Herodoto, jau VII amž. 
priešj m. .e. graikus pasiek- 
davusios žinios apie toli 
Šiaurėj esančią jūrą, kurios 
krantai teikdavę brangaus 
gintaro.

Kas yra gintaras?
Gintaras, manoma, yra 

susidaręs iš suakmenėjusių 
sakų spygliuočių medžių, 
pušų padermės, kurie da
bar išnykę, šie medžiai au
gę Baltijos pajūry.

Gintare neretai randama 
gyvūnijos (įvairių vabz
džių, muselių pavidalo) ir 
augmenijos (žiedų ir įvai
rių lapelių, stiebelių).

Sutinkame gintaro įvai
raus didumo gabalų, nuo vi
jai smulkių iki kelių kilo
gramų.

Gintaras dėl savo grožio, 
lengvo apdirbimo būdo ' ir 
kitų savybių buvo žinomas 
įvairioms tautoms jau nuo 
seniausių laikų kaip brangi 
puošmena, daugiausia mote
rims taikoma. Senovės grai-

fos gintarą
pamilusi žmogaus sūnų 
Kastytį ir pasikvietusi jį į 
savo gintarinius .rūmus 
Baltijos jūros dugne. Apie 
tai sužinojęs, dievaitis Per
kūnas labai užsirūstino ir 
savo galingais žaibais su
griovė gintatinius rūmus, 
nužudė Kastytį ir Jūratę, 
prikalė prie vienos rūmų 
sienos, kuri ir dabar tebe
randanti gintarinėmis aša
romis.

Naujame akmens amžiu
je gintaras jau buvo papli
tęs Vokietijoje, Skandina
vijoje, Lenkijoje, Prūsų ir 
Lietuvos pajūryje.

Iš gintaro buvo dirbama 
karoliai, apyrankės ir kiti 
moterims papuošalai, be to, 
gyvulių ir žmonių primity
vios figūrėlės, kokių randa
ma Juodkrantėje, .Klaipėdos 
uoste, Lūžijos miške, Palan
gos pajūryje.

Svarbiausias gintaro aruo
das—pagrindiniai jo sluoks
niai Pabaltijo pakrantėj — 
yra Rytprūsiuose ties Pąl- 
mininkais. Palmininkų gin
taro kasyklos, kurios šiuo 
metu pagal iškasamą gin
taro kiekį, yra didžiausios 
pasaulyje. Čia daug kur 
kyšo j a ekskavatorių strė
lės, dūzgia transporterrtj 
automašinų motorai.

dėlių audrų jūros krante. 
Didelės bangos išneša gin
taro gabalėlius kartu su žo
lėmis ; audrai nurimus, žmo
nės jį surenka. Iš gintaro 
dailininkų ir meistrų Klai
pėdos dirbtuvėse daromi 
įvairiausi papuošalai—apart 
karolių, apyrankių, auska
rų, dirbama sagos, dėžutės, 
plunksnakočiai ir kitoki 
gražūs dalykai. Gintariniai 
papuošalai yra visur labai 
branginami ir mėgiami.

Klaipėdoje yra atidarytas 
Gintaro dirbinių muziejus. 
Šio muziejaus ekspozicija— 
daugiau 1,000 eksponatų. 
Gintaro mėgėjai gali, pavy
dėti čia surinktom kolekci
jom. Gintaro gabalėliai su 
įvairiausių vabdžių kontū
rais. Kai kurių gabalėlių 
amžius siekia 35-40 milijo
nų metų. Čia pat demonst
ruojami ir šių dienų ginta
ro papuošalai, kuriuos pa
gamina lietuviško aukso 
meistrai. Apie Lietuvos dir
binius žiųo visame pasauly
je. Gražiausias liaudies tra
dicijas, kuriomis nuo seno
vės garsėja Lietuva, tęsia 
šiuolaikiniai dailininkai. Čia 
gimsta nuostabūs “Dailės” 
kūriniai.
i , J. šleinys 

Kaunas
Iš laiško, rašyto Jonui Bikulčiui, 

Woodhaven, N. Y.

kų padavimas sako, kad 
trys saulės dievaitės Helio- 
so dukterys, gedėdamos sa
vo mirusio brolio Faetono, 
verkusios gintarinėmis aša
romis.

Lietuvių padavime apie 
Jūratę ir Kastytį sakoma: 
Baltijos jūros deivė Jūratė

Gintaras temperatū roję 
150 C. dega, minkštėja, ly
dosi, trinamas elektrizuoja- 
si. Spalva jo specif inė-gin- 
tarinė, nuo šviesiai geltonos 
ligi gelsvai raudonos, re
čiau balta ir balkšva su 
gelsvu antspalviu.

Gintaro randama po di-

Nikosia. — Kipro saloje 
baigėsi graikų ir turkų 
riaušės.

Washing tonas. — Rober
tas Kenedis sakė, kad jis 
eis JAV Justicijos sekreto
riaus pareigas, kol Demo
kratų partija to norės.

teikė senas mūsų visuome
nininkas ir žymusis litera
tas dr. Antanas Petriką. 
Nenoriu nė pradėti i o pui
kia ir plačia paskaita čio
nai perteikti mūsų skaityto
jams. Joje yra tiek daug 
brandžios, kritiškos infor
macijos apie šį lietuvių po
etą pradininką, jog būtų 
gerai, kad ji būtų prieina
ma kuo plačiausiai Ameri
kos lietuvių masei. Na, ir 
tūksetančiai lietuvių, kurie 
nebuvo šiame susirinkime, 
kaip tik ir turės progą su 
dr. Petrikos paskaita susi
pažinti. Ji ištisai tilps mū
sų žurnalo “šviesos” pirma
jame jubiliejiniame šių me
tų numeryje, kuris jau yra 
ruošiamas ir, tikimasi, ne
užilgo pasirodys. Tad tik 
nuoširdžiai patariu visiems 
ne tik LLD nariams, bet ir 
tiems, kurie draugijai ne
priklauso, šį1 “Šviesos” nu
merį įsigyti ir pasiskaityti.

Antruoju prelegentu bu
vo rašytojas Rojus Mizara. 
Jis trumpais bruožais per
bėgo poetinę kūrybą 
taip pat klasikų lietuvių 
tautos poetų jau po Done
laičio, būtent: Dionizo Poš
kos, Antano Strazdelio, An
tano Vienažindžio, Antano 
Baran ausko, Maironio ir 
pagaliau Juliaus Janonio, 
su kuriuo, kaip proletarinio, 
poeto, kūryba, sakė prele
gentas, lietuvių tautos poe
zijoje prasidėjo nauja era. 
Mano patarimas yra, kad 
Rojus šią savo puikią pa
skaitą išspausdintų “Lais
vėje” arba “šviesoje,” tai 
su ja galėtų susipažinti mū
sų plačioji visuomenė.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
gerbiamas svečias Tarybų 
Sąjungos ambasados dar
buotojas diplomatas Vytau-

Bran^ūs draugai 
laisviečiai:

Rašydamas laišką į Ame
riką, negaliu nepaminėti 
lapkr. 22 d. tragiško įvykio, 
kuris sujaudino viso pasau
lio taiką ir progresą mylin- apturėjau 1963 m. gruodžio 
čia liaudį, tai jūsų garbin- 4 d.,skai nuėjau Vilniuje į 
gos šalies nuo .teroristų naujos mūsų Respublikinės 
rankų kritusį prezidentą | bibliotekos rūmų atidary- 

ma. Netoli Neries ir tilto i 
Žvėryną statomi rūmai iš
augo į puikią Vilniaus nau
ją mokslo šventovę.
Kai į atidarymą atėjo mū

sų Respublikos vadovai •— 
Antanas Sniečkus, Motiejus 
Šumauskas, įžymūs mūsų 
kultūros veikėjai — kultū
ros ministras Juozas Banai- 

tų, mąkartįstų, karo provo-' tis, Akademijos prezidentas

J. Kennedy.
Tikėkite manim, kad mes 

Brazilijoj pergy venom tą 
patį liūdesį ir nuostolį, ką ir 
Jūs Amerikoje. Visa Brazi
lijos liaudis kiekviena įvy
kį, smulkmeną, seka per te
leviziją ir spaudą.

I •
Niekas neabejoja, 

Kennedy buvo auka
kad J.
rasis-

kė mums gražių, naudingų 
informacijų apie nūdienį 
gyvenimą mūsų senojoje tė
vynėje. Prisiminė ir apie 
tai, kad santykiai tarp A- 
'merikos ir Tarybų Sąjun
gos yra žymiai pagerėję ir 
kad yra vilčių, jog šiemet 
pasaulyje viešpataus taika.

Visi prelegentąi buvo pub
likos kuo atidžiausiai iš
klausyti ir palydėti gau
siais aplodismentais.

Popietės programą užbaik 
gė mūsų šaunusis Aido 
choras su mieląja Mildred 
Stensler priešakyje, pateik
damas mums keletą gražių 
dainelių. Ačių aidiečiams 
ir jų mokytojai.

Parengimui pirmininkavo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos pirmininkas 
Valys Bunkųs. Gerai, kad 
pirmoji kuopa šį klasiko 
Donelaičio 250-ųjų gimimo 
metinių paminėjimą suruo
šė. Rep.

P. S. Beje,, pačioje mitin
go pradžioje R. Mizara ta
rė keletą pagarbos žodžių 
gruodžio 30 d. Vilniuje mi
rusiajam mūsų brangiam 
draugui-poetui d-rui Jonui 
Kaškiaučiui. Publika susto- 

minųtei jo pagerbimui.JQ

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės direk
torių susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio 20. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. J. G. * (4-5)

’’OZONE PARK, N. Y.

LDS 46 kuopos metinis susirinki
mas jvyks trečiadienį, sausio 15 d., 
7:30 vai. vak., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Turėsime LDS centro valdybos no
minacijas atlikti, kuopos 
perrinkti ir kitus kuopos 
apsvarstyti. Būkite laiku.

valdybą 
reikalus 
Valdyba 

(3-4)

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 14, 1964

katorių ir kitokių Amerikos 
reakcionierių, todėl jo mir
tis ir sukrėtė viso pasaulio 
pažangią liaudį.

Nesvarbu, kad J. Kenne
dy buvo kapitalistinės Ame
rikos prezidentu, bet svaiv 
bu, kad J. Kennedy buvo už 
tautų bendradarbiavimą, 
už sumažinimą karo pavo
jaus ir užu lygias žmogaus 
teises Amerikoje.

Kadangi J. Kennedy buvo 
dar jaunas, bet politikoj 
jau pasireiškė gabus ir toli 
matantis žmogus, tai, be 
abejo, jis daug galėjo prisi
dėti prie progreso. J. Ken
nedy atsistoja šalia tokių 
vyrų ir demokratų kaip A. 
Linkolnas ir F. 
tas.

Todėl, brangūs 
baigdamas šiais 
mano laišką, 
noriu 
liaudžiai, o kartu ir Jums,

Roosevel-

draugai, 
žodžiais 

nuoširdžiai 
išreikšti Amerikos

Matulis, vice-prezidentas 
Juozas Žiugžda, rašytojai 
Kostas Korsakas, Teofilis . 
Tilvytis, Vacys Reimeris ir- 
daugybė kitų mūsų ‘mokslo 
bei kultūros prominentų, 
atrodė, kad ši valanda ^š 
tikro nepaprastai reikšmin
ga mūsų sostinės gyvenime. 
Iš tiesų tai puiki šiandieni
nė mūsų bazilika, kur žmo
nių galvos visad ras minčių 
išaiškinimą ir niekad nebus 
mulkinamos. Tai didelis 
tarybinės santvarkos duo
tas turtas mūsų darbo žmo
nėms. Tokio turto mūsų’ 
sostinėje labai reikėjo, ir 
dabar visi Respublikos 
spaudos fondai iš Kauno 
perkelti į Vilnių ir čia pa
pildomi naujais fondais. Kai 
vėl būsite Vilniuje — aplan
kysite, ir Jūs pasidžiaugsi
te kaip ir mes...

Jonas Šimkus 
Vnilnius

Konvencijinis Banketas 
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

New York City v

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

patogiau iš toliau atvykusiems anksčiau grįžti 
namo.

AMER.-RUSSIAN CENTER HALL
61 Rivington Street

Banketas ir suvažiavimas bus laikomi žemu- T 
tinėje salėje. Vienais laiptais žemiau bus lipti 
negu būdavo anksčiau.

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.




