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KRISLAI
Apie Oswalda
Jūr^.s Požėla '
J. Y*aleckis Meksikoj 
Kryžiuočiai

— Rašo R. Mazara —

Tariamojo prezidento Kene
džio žudiko Oswaldo našlė 
Marina aną dieną per televi
ziją pasakė, jog, girdi, “fak- 

man rodo, kad Lee nušovė 
Kenedį.”

Oswaldo motina Marguerite 
sako:

“Mano sūnus neturėjo pro
gos savo nekaltybei įrodyti. . . 
Šis dalykas 'buvo pravestas 
neamerikietiškai...”

Anyta su marčia nesusikal
ba.

Marina Oswaldienė yra FBI 
“globoje,” ir ji, matyt, pasa
koja, pasiremdama FBI duo
menimis.

šiuos žodžius rašant, Mari
nai jau Washingtone, laukia 
liUuyti prieš savo vyrą. . .

Marguerite Oswaldiene pa
sisamdė advokatą — Mark 
Lane, — kad jis ją reprezen
tuotų, kai Marina bus ap
klausinėjama Warreno komi
sijoje. Bet komisijos advoka
tas pasakė, kad M. Lane ne
įleis ten, kur Marina bus ap- 
Idausinėta.

Visas šis dalykas, kaip ma
tome, dalykus temdo, o ne 
nušviečia.

Kai 1931 m. lankiausi Ta
rybų Sąjungoje, dažnai teko 
užeiti pas rašytoją Eugeniją 
Tautkaitę-Požėlienę. Ji turė
jo mažą berniuką Jūrą, 1926 
m. fašistų nužudyto Karolio 
Požėlos sūnų.

Man būvant 1959 m. Lie
tuvoje, su Jūrų ir jo mieląja 
žmona teko ne kartą susitikti. 
Jis tuomet dėstė Vilniaus uni
versitete ir pats studijavo.

1960 m. pradžioje su Jūrų 
Požėla susitikau poeto Mieže
laičio namuose; tuomet jis 
džiaugėsi, kad žmona pagim
dė dailų sūnelį,

O šiomis dienomis skaitau: 
Jūras Požėla Leningrade “sėk
mingai apgynei fizikos-mate
matikos mokslų daktaro diser
taciją.”

Kaip smagu, kaip miela tai 
skaityti!

Nuoširdžiausi Tau, mielas 
daktare, mokslininke, sveiki
nimai !. .

JustasRašant šiuos žodžius, 
Paleckis svečiuojasi mūsų kai- 
mynkoje Meksikoje. Jis ten 
ne asmeniškai nuvyko — ne! 
Justas vadovauja tarybinio 
parlamento grupei, kurią 
«eksikos parlamentas pakvie-' 

į svečius. j
/ Tai jau antrą kartą Justas; 

^Paleckis vieši Amerikos že
myne ; kadaise jis lankėsi 
Brazilijoje.

Prašau paskaityti sekamą:
Valerija Tysliavienė paskel

bė savo laikrašty, kad vasario 
9 čL Bridgeporte, Conn. įvyk- 
siąs mitingas, kur kalbėsią V. 
Vaitiekūnas ir parapijos ku
nigai, o Tysliavienė “pade
monstruos ištraukų iŠ V. Klo
vos operos ‘Pilėnai’ bei paro
dys savo filmą — “Žiema Lie
tuvoje.”

Dėl to “Keleivis” suriko: 
“Tuščios V. Tysliavienės pa
stangos.” Nes, esą, jei ji ten 
rodytų filmą iš Lietuvos ir 
jjuotų ištraukas iš V. Klovos 
operos “Pilėnai,” tai būtų tra
ldija. . .

Todėl, girdi, tragedija, kad 
Klovos opera nukreipta prieš 
vokiškuosius kryžiuočius.

Mitingo šaukėjus “Keleivis” 
išvadina “aklais,” o Vaitiekū
nui padiktuota atsisakyti mi
tinge kalbėti, jei Tygjįąyįeąei

Jungtinių

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Komercinė spauda daug ra
šo apie Jungtinių Tautų 
skolas ir vis įrodinėja, kad- 
Tautos turėtų atimti Tary
bų Sąjungai balsą. Kaip gi 
yra su Jungtinių Tautų 
skolomis? Kaip jos atsira
do?

Jungtinės Tautos pasida
rė virš $200,000,000 skolų 
laikydamos “savo” ginkluo
tas jėgas Konge ir prie Iz
raelio - arabų valstybių sie
nų. Tarybų Sąjunga, socia
listinės valstybės, arabų 
valstybės ir Prancūzija at
sisakė prisidėti prie paden
gimo tų skolų, nes jos buvo 
padarytos prieš Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
valią.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės valstybės re
guliariai sumoka savo na
rystės duokles, tai yra, tą 
dalį pinigų, kurie yra reika
lingi užlaikymui šios orga
nizacijas, bet jos griežtai 
atsisakė mokėti J. Tautų 
militarinių jėgų užlaikymo 
lėšas Konge ir prie Izrae
lio. Tarybų Sąjunga ir so
cialistinės valstybės taipgi 
atsisako padengti išlaidas 
užlaikymui kapiniu ameri
kiečiams Pietų Korėjoje, 
kurie krito kariaudami 

i prieš Šiaurės Korėją.
Jungtinių Tautų taisyk-

lių 19 punktas sako, kad kurios nei duoklių nemoka.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — Nauja Pietų 

i Vietnamo militaristų val
džia, prišakyje su generolu 
N. Khanhu, sako “tuojau 
sunaikinsime komunistinius 
partizanus”.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pareiš
kė, kad mūšių pertrauka su 
Malazija dar nereiškia, kad 
Indonezija sumažins savo 
jėgas Bornejo saloje.

Nicosia, Kipras. — Sa
koma, kad Kipro preziden
tas arkivyskupas Makarios 
prašys Tarybų Sąjungos 
pagalbos, jeigu turkai įsi
verš į Kipro respubliką.

r

bus leista rodyti filmą ir 
pademonstruoti lietu viskas 
plokšteles!..

Kaip ji, girdi, drįsta de
monstruoti plokšteles iš ope
ros, vaizduojančios lietuvių 
tautos kovas su vokiškais kry
žiuočiais! Kaip ji drįsta de
monstruoti filme .puikius vaiz
dus iš mūsų gimtosios žemės, 
iš Lietuvos!. .

Nepažįstame mes nei to 
Vaitiekūno, neigi mitingo ren
gėjų. Bet dalykas čia tas: 
“veiksniai” visiškai išprotėjo, 
o V. Tysliavienė, kuri dar vis 
dažnai prie jų taikstosi, ne
retai jų terminais šeria savo 
laikraštį, dabar gal pamatys 
šviesą.

Na, o “Keleivis”’ vis gilyn 
ir gilyn klimpsta į fašistinę 
smarvę!/ , ‘ ___  

uty skolos ir 
cine spauda 
skolinga valstybė netenka 
balso J. T. asamblėjoje. Bet 
jeigu atimti balsą Tarybų 
Sąjungai ir kitoms socialis
tinėms valstybėms (Alba
nijai, Bulgarijai, Baltarusi
jai, Čekoslovakijai, Vengri
jai, Mongolijai, Lenkijai, 
Rumunijai ir Ukrainai), tai 
reikėtų atimti ir arabų val
stybėms, kurių yra 21, nes 
jos taipgi nemoka padaary- 
tu skolų. Reikėtų atimti ir 
Prancūzijai, kuri yra sko
linga $16,143,00; Čiang Kai- 
šeko “valdžiai”, kuri sko
linga $14,785,000, ir dar 
46-šioms valstybėms, ku
rios yra skolingos ir už na
rystės duokles, jų tarpe Ar
gentina,'Bolivija, Domini
ka, Gvatemala, Haiti, Para
gvajus, Urugvajus ir kitos.

Tai kas gi tada liktų iš 
Jungtinių Tautų? Jos pa
čios save numarintų, kaip 
,tą padarė Tautų Lyga, ku
ri pasimojo prieš Tarybų 
Sąjungą, o pati nusižudė.

Suprantama, Jungtin ė s 
Tautos turės surasti būdą 
likvidavimui jau padarytų 
skolų, ir sudaryti sąlygas, 
kad ateityje jos nebūtų 
daromos.

TSRS stoja už tai, kad 
specialias mokestis uždėtų 
tik J. T. Saugumo Taryba, 
o ne asamblėja, kur už spe
cialių mokesčių uždėjimą 
balsavo ir tos valstybės,

Stokholmas. — Aštuoni 
Švedijos parlamento nariai 
pasiūlė Nobelio premijų ko
mitetui, kad 1964 metais su
teiktų premiją negrų kovo
tojui Dr. Martinui Luther 
Kingui.

Asmara, — Čionai lankė
si Kinijos premjeras Chou 
Enlajus ir tarėsi su Ethio- 
pijos karaliumi Haile Se
lassie.

* Montrealis. — Apie 15 
maskuotų asmenų užpuolė 
Kanados karo orlaivyno 
sandėlį, pačiupo “bazukų”, 
kulkosvaidžių ir tūkstan
čius šovinių. Plėšikai visi 
pabėgo.

Havana. —Švedija ir Ku
ba pasirašė aštuonerių me
tų sutartį, pagal kurią Šve
dija sutiko gaminti Kubai 
įvairiausias mašinas ir 
joms atsargines dalis.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia pareiškė, kad/ji nie
ko bendro neturi su mili
taristų perversmu Pietų 
Vietname.

Karačis. — Jugoslavija 
suteikė Pakistanui $10,000,- 
000 paskolos.

New Delhi. — Indija yra 
prieš Jungtinių Tautų svar
stymą Kašmyro reikalų.

JAV ir TSRS iššovė 
tris satelitus

Washingtonas. — Sausio 
29 dieną, iš Cape Kennedy, 
JAV specialistai iššovė sa
telitą “Rangjr-6”, 804 sva
rų, linkui Menulio. Mėnulis 
tuo metu buvo 230,000 my
lių atstoję nuo Žemės.

Maskva. — Sausio 30 d. 
TSRS mokslininkai viena 
galinga raketa iššovė į erd
vę 2 satelitus: “Elektron-1” 
ir “Elektron-2”, kurie vie
nas nuo kito skraido aplin
kui Žemę 280 mylių atstoję.

Juose nėra žmonių, tik 
moksliniai įrengimai užre- 
kordavimui radioak c i j o s 
veiksmų.

Negrai, didelis jy 
vargas ir ateitis

Washingtonas. —Chąrles 
L. Weltneris, Georgijos val
stijos kongresmanas, sako, 
kad kol pietų valstijose ne- 
b u s panaikintas negrų 
vargas, tol nebus ir lygy
bės. [

' Jis, kreipėsi 'į. savo valsti
jos baltuosius, ragindamas 
juos atsisakyti nuo senų 
pažvalgų. Jis sakė: “Pir
miau mes negrus išskyrėme 
iš savo tarpo,-o dabar pri
valome siekti‘pagerinti jų 
gyvenimą... Turime pripa
žinti, kad reikia šalinti 
skurdą iš baltųjų ir negrų”.

Trukdo T. Sąjungos 
namo statybą

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga planavo pasta
tyti už $2,000,000 keturių 
aukštų namą savo ambasa
dai, kur sutilptų ambasados 
visi skyriai.

Buvo suplanuota statyti 
Chevy Ghase srityje. Bet 
vietos antitarybiniai ele
mentai išstojo prieš namo 
statymą, būk jis būtų pana
šus į “geležinkelio stotį”, ir 
federalinis teisėjas D. A. 
Pine, palaikė jų pusę.

Sakoma, kad teisėjo Pine 
pasielgimas paveiks prieš 
JAV ambasados namo sta
tymą Maskvoje.

TARYBINES moterys 
LAIMeJO

Innsbruck, Austrija. — 
Žieminėje olimpiadoje grei
čių čiužinėjime pirmomis iš
ėjo trys Tarybų Sąjungos 
sportininkės: Lidija Skovi- 
kova, Irena Jagorova ir Ta- 
tijana Sidorova.

30-ties kilometrų atstos 
bėgime laimėjo suomis Ee
ro Maentyranta, o nuo kal
nų slidinėjime—austras E. 
Zimmermannas.

Saigonas. — Čionai buvo 
mesta bomba į Jungtinių 
Valstijų militarinę'j stovyk
lą. Suardė nulitarim auto-’ 
mobilį ir sužeidė dvi Šneki
nąs.

Panaikinti visus 
bombonešius,-TSRS

Ženeva. — S. Carąpkinas, 
TSRS delegacijos pirminin
kas, 17-kos valstybų konfe
rencijoje ’pasiūlė tuo
jau panaikinti visus bombo
nešius, dar nelaukiant susi
tarimo dėl galutinio nusi
ginklavimo.

TSRS delegacijos memo
randume sakoma, kad rake
tų gadynėje bombonešiai 
jau yra pasenę, bet jie vis 
tebėra baisūs karo ginklai 
ir jų gamybai išleidžiama 
daug pinigų.

Tuo pat kartu TSRS dele
gacija siūlo, kad didžiosios 
valstybės sumažintų nuo 
10 iki 15 procentų ginkluo
tės išlaidas.

P. Vietname JAV 
įslinks į kary

Washingtonas. —“Bloges
nė padėtis susidaro Pietų 
Vietname, tai mažiau progų 
Jungtinėms Valstijoms iš 
ten pasitraukti nenustojus'” 
prestižo”, rašo Paul Grimes.

Jis, padaręs istorinę ap
žvalgą įvykių, rašo, kad nuo1 
1954 metų Jungtinės Vals
tijos Pietų Vietnamo Val
džiai suteikė ekonominės ir 
militarinės pagalbos už tris 
bilijonus dolerių.

DaJjar ten yra virš 30,000 
JAV militarinių žmonių, iš 
kurių virš 100 jau buvo už
mušta.

I

Braška Britanijos 
imperija

Londonas.j — Nors tūks
tančiai anglų pėstininkų ir 
marininkų nuslopino sukili
mus Tanganikoje, Ugando
je ir Kenijoje, bet tai ženk
las, kad Britų imperija jau 
nėra tvirta.

Anglai, siekdami viešpa
tauti kolonijose, joms šu
tei k i a “nepriklausomybę” 
su dominijonų teisėmis ir 
laiko dalimis Britanijos im
perijos.

Bet kolonijų žmonės ko 
voja už atsiskyrimą nuo 
Britanijos* Partizanų karas 
eina Sarawake ir Bornejo 
plote, prieš jų įjungimą į 
Malaziją, neramumai ple
čiasi ir Afrikoje.

MINĖJO ROOSEVELT 
GIMTADIENĮ

Washingtonas. — Sausio 
30 dieną sukako 82-j i metai 
nuo prezidento Franklin 
Delano Roosevelto gimimo. 
Per radijo ir televizijos tin
klus buvo minėtas jo gimta
dienis. Hyde Parke prie 
Roosevelto kapo buvo padė
ta daug vainikų.

I

Washingtonas. —Vos grį
žo iš Pietų Vietnamo R. 
McNamara, JAV Gynybos 
sekretorius, kai ten įvyko 
naujas militaristų pervers-

, Prezidep^as Johnso- 
nas ilgai tarėsi su McNa
mara ir kitais kabineto na
riais.

Panamos kanalas ir planai 
naujų kanalų prakasimui

Washingtonas. — Jau 
pirmiau buvo jaučiama, 
kad Panamos kanalas nega
li pilnai aprūpinti laivų per
plaukime iš Atlanto į Ra
mųjį vandenyną ir priešin
ga kryptimi.

Jis buvo įrengtas li904 me
tais, kada laivai buvo ma
žę sn i—t r u m pe sn i, siauresni 
ir mažesnio tonažo. Pana
mos kanalas turi Atlanto 
pusėje tris šliuzus, kurie 
laivus iškelia arba nuleidžia 
85 pėdas, o Ramiojo vande
nyno—du šliuzus. Jie yra 
po 110 pėdų pločio ir 1,000 
pėdų ilgio, o dabar jau yra 
laivų, kurie netelpa į tuos 
šliuzus, tai jie priversti 
plaukti apie visą Pietų 
Ameriką, atlikdami du kar- 
2Žinios BK.eaadri-ok 
tus ilgesnes keliones, negu 
skersai Atlanto vandenyną.

Antras reikalas, tai laivų 
daugėjimas. 1953 met a i s 
Panamos kanalu perplaukė 
7,410 laivų, 36,095,350 tonų 
įtalpos. Gi jau 1963 metais 
perplaukė 11,017 laivų j 62,- 
247,100 tonų įtalpos.

Suprantama, kad Pana
mos nesutikimas su JAV 
bus suderintas, bet tas ne
pašalins naujo kanalo rei
kalo. Panamos kanalą di
dinti atsieitų tiek pat, kaip 
naują kitur prakasti, o di
dinimo metu jis negalėtų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas De Gaulle buvo 
sušaukęs apie 1.000 kores
pondentu. Jis aiškino apie 
Prancūzijos pri p a ž i n i m ą 
Kinijos ir sakė, kad pietry
čių Azijoje turėtų būti ne- 
utrališkos Kambodžos, La
oso, Pietų Vietnamo ir ki
tos valstybės.

Washingtonąs. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
JAV nepriimtina preziden
to De Gaulle pozicija Toli
mųjų Rytų reikaluose.

Innsbruck, Austrija.'—Ta
rybų Sąjungos sportininkė 
Lidija Skoblikova laimėjo 
net keturis auksinius me
dalius.

Insbrukas. — Čionai vyk
sta žieminės olimpijados 
žaidimai. Sportininkai da
lyvauja iš apie 40 šalių. 
Pirmąją dieną Tarybų Są
jungos ledo ritulio (“hoc
key”) sportininkai 5 prieš | 
1 įveikė JAV sportininkus. 
Tame pat žaidime, kanadie
čiai įveikė šveicarus, o če- 
koslavai—vokiečius.

Buenos Aires. —, Susikūlė 
du traukiniai, nelaimėle 25 
žmonės buvo užmušta ir 240 
sužeista.

Tirana, Albanija. — At
vyko Kubos prekybos dele
gacija priešakyje su Raul 
Leonu.

tarnauti laivų perplauki-
Numatoma naujo kanalo 

prakasimui penkios vietos: 
skersai sąsiaurį Meksikoje, 
prie Costa Ricos ir Nika
ragvos sienos, Kolumbijoje 
ir per pietinį Panamos są
siaurį dviejose vietose.

Panamos kanalo įrengi
mui buvo išleista $380,000,- 
000. Dabar tokio kanalo 
prakasimui reikia ne ma

žiau $1,200,000,000. Pigiau
siai kanalą galima būtų 
prakasti per Meksikos są
siaurį, 150 mylių už $480,- 
000,000. Bet Meksikos vy
riausybė jau pareiškė, kad 
jeigu per jos teritoriją bus 
prakastas kanalas, tai tik 
Meksika jį ir kontroliuos, 
tai yra, nebus to, kaip da
bar yra Panamos respubli
koje, kur kanalą ir jo zoną 
kontroliuoja tik Jungtinės. 
Valstijos.

Panamos kanalas ir zona 
užima 648 kvadratines my
lias. Ten Jungtinės Valsti
jos laiko 10,000 militarinių 
jėgų ir kelis kartus daugiau 
artimai kanalo. 1963 -me
tais Jungtinės Valstijos nuo 
kitų šalių, už jų laivų pra- 
plaukimą, gavo $44,000,000 
įplaukų. Kanalo užlaikymui 
išleido $27,000,000, Pana
mos respublikai sumokėjo 
nuomos ir nuošimčių nuo 
pelno $1,900,00 0. Kitos 
įplaukos liko JAV.

San Francisco, Calif. — 
j Šeši aparatai satelite “Ren- 
ger-6” nutraukimui Mėnu- 
nulio paveikslų sugedo, čio
nai buvo įrengta didelė ka- 
smera nutraukimui paveiks
lų, kada “Renger-6” susi
durs su Mėnuliu, bet ji ne
veikė.

Jackson, Miss.. — Išrinkta 
“jure” iš dvylikos baltųjų 
vyrų, kurie teis Byroną De 
La Beckwithą, kuris nužu
dė Mississippio valstij o s 
negrų kovotoją Medgarą 
W. Eversą.

Bona. — Po to, kai Vo
kietijos Demokratinė Res
publika (Rytų Vokietija) 
pateikė neginčijamus fak
tus prieš Hansą Krugerį, 
tai jis pasitraukė iš pabėgė
liu ministro vietos. H. Kru- 
geris bluvo hitlerininkų tei
sėju Čoinicoje 1940-1943 
metais ir daug nekaltų žmo
nių nuteisė mirti.

Londonas. —British Air
craft Co. pardavė Kubai už 
$3,000,000 keturis sprūsmi- 
nius lėktuvus.

Panama. — Panamiečiai 
ketina boikotuoti — neiti 
dirbti į Panamos kanalo zo
ną.

Paryžius. — 1963 metais 
Prancūzija turėjo gero in
dustrinio pasisekimo.
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tai, kas, mūsų nuomone, reikėtų gerinti mūsų šalies už
sieninėje politikoje. Kinijos Liaudies Respublikos pripa

žinimo delsimas, mūsų nuomone, nežada mūsų kraštui 
gero, o tik blogo. Tai, sako pranešimai iš Washingtono, 
jaučia ir kai kurie Valstybės departamento darbuotojai.

/

Bet ne tik Kinijos klausimu reikėtų politiką keisti; 
reikėtų ją keisti, na, sakysime, ir Pabaltijo kraštų klau
simu.

Atsiminkime: Lietuva, Latvija, Estija pasiskelbė ta
rybinėmis respublikomis ir įstojo į Tarybų Sąjungos tau- 
tų šeimą 1940 metais. Vadinasi, nuo to praėjo jau dau
giau nei 23 metai. Bet mūsųi Valstybės departamentas to

- fakto dar vis nepripažįsta. Washingtone dar vis tebeu- 
’ lioja veltėdžiai, besivadiną tų šalių atstovais, nors jie iš

tikrųjų nieko neatstovauja. Tebepalaikomi “konsulatai”, 
kurie nieko nekonsuluoja, su Pabaltijo kraštais neturi

- nieko bendra.
Vis kažko laukiama ir nesulaukiama, eikvojamas tų 

’ šalių turtas, demoralizuojami žmonės.
Visuose žemėlapiuose, visose istorijose aiškiai pabrė

žiama, jog Lietuva, Latvija ir Estija yra tarybinės res-
• publikos, įeinančios į Tarybų Sąjungos tautų sąstatą. 
Bet Valstybės departamentas viso to nemato, bando kaž 
kaip visa tai apeiti.

Kam iš to nauda? Juk kiekvienam aišku, kad taip 
visuomet nebus, kad reikės skaitytis su faktu, su tikro
ve. Tai kam delsti ?

1 ---------- --------------------------------------------------- --------------------------------------

Prašo talkos, pagalbos
MES JAU ESAME RAŠĘ, jog federalinis Apeliaci-

- jų teismas Washingtone neseniai nusprendė, kad Ameri
can Committee for the Protection of; Foreign Born 
(Sveturgimiams ginti komitetas) turi ręgistriiotis kaip

-“komunistinio fronto organizacija”, kaip( , to ‘ reikalavo 
‘Subversive Activities Control Board. Apeliacijų teismą, 
•paskelbusį šį sprendimą, sudarė trys teisėjai; du teisėjai 

y pasisakė už registravimą, o trečias tam griežtai pasiprie- 
t šino.

Tas pats teismas savo sprendime, tačiau, pripažino, 
kad “šis Komitetas... be abejonės, pašventė didesnę sa
vo pastangų dalį darbui prieš nepiliečių deportavimą,” 
ir1 kad “Gynimas sveturgimių yra ne tik pagirtinas, bet 
ir pagrindinis šioje šalyje siekimas”.

; • Ką gi dabar šiam komitetui liekasi daryti? Jis pra- 
..neša, jog šį Apeliacijų teismo sprendimą apeliuos įAukš- 

čiausiąjį šalies teismą. “Taip darydami, Komitetas ir jo 
. rėmėjai reiškia savo giliausią įsitikinimą į demokrati

nius principus”, sako komiteto vadovai.
, . Toliau:
...u. “Bendrai su daugeliu kitų Amerikiečių mes skaito

me McCarrano Vidujinio Saugumo Aktą, sulyg kuriuo 
buvo įsteigta administracinė cenzūra—Subversive Acti- 

L.vities Control Board—esant griežtu priešu pagrindinėms 
amerikinėms tradicijoms. Tasai aktas buvo Kongreso 
pravarytas prieš prezidento Trumano veto, nes tai buvo 
isteriški laikai. Tasai Aktas biauriai pažeidžia Teisių 
Bilių, ypatingai Pirmąjį Amendmentą, garantuojantį žo- 

, džio ir susitikimų laisvę.”
Komiteto vadovybė primena, jog ir senatorius Her- 

’ frėrt Lehmanas 1954 metais griežtai pasisakė prieš minė
tą McOarrano Aktą, be kitko “atsuktą prieš darbo uni- 
ja’s, fraternales organizacijas, labdarybės fundacijas ir 

J * visokias draugijas.”
Komitetas teisingai primena: “Ryždamiesi daryti 

,J visa, kad šio teismo sprendimas būtų atkeistas, mes ko- 
vojame ne tik už sveturgimių teises, bet ir už teises Visų 

"amerikiečių.”
• 3 * f %

Jei ši kova nebus laimėta, tai, primena Komiteto va- 
. ‘dfovybė, dėl to nukentės negrų organizacijos, kovojančios 
° Ūž pačias elementarines Žmogaus teises, taip pat nuken- 
" lės ir kova amerikiečių darbininkų, kovojančių prieš 
‘ nedarbą ir automatiją.

Ko gi Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti 
-nori, ką jis mano tuojau daryti? Kaip sakėme, jis ryž- 
»*tasi kreiptis su apeliacija į šalies Aukščiausiąjį teismą. 
-.Tam žygiui reikalinga skubi ir gausi pagalba.

Komiteto vadovai sako: Reikia tuojau sukelti fon- 
“ dą, kad būtų galima apeliuoti, nes tai daug kaštuoja. Fi- 
^fiansinę pagalbą turėtų teikti daugelis organizacijų ir 
‘ ifidividualų. Tik įvairioms organizacijoms ir individua- 
lams stojant didžiulėn talkon bus galima laimėti mūsų 

įsiekimąsi.
Tokį atsišaukimą išleido Amerikinis Komitetas Sve- 

‘^turgimiams Ginti. Mes čia ir pateikėme kai kurias to at
sišaukimo dalis, kad visuomenė matytų.

.bi Kiekvienas žinome, kokį svarbų darbą šis komitetas 
j ^atliko praeityje ir, aišku, žada atlikti ateity, ginant sve

turgimių reikalus.

Laisvė (Liberty)^.Antrad., vasario (Feb.) 4, 1964

Kas ką rašo ir sako
KUPROTĄ TIK , 
GRABAS IŠTIESINS

Tūlas Aleksas šemeta ra
šo “Naujienose” apie fašis
tų “Dirvos” bendradarbį 
Vytautą Meškauską, dažnai 
plepantį daug kVailų dalykų 
apie “tarptaiiitiniūS' klausi
mus.” V. Meškauskas, rei
kia priminti, yra fašizmo 
šalininkas, bi a u r i o j a pa
žangesnius žmones, ypatin
gai komunistus. Kai kada 
jis pritauškia tokių dalykų,' 
kurių ir pats, matyt, nesu
pranta, nesuvokia.

Dėl to A. šemeta klausia:, 
“Argi dievas neatsiųs jam 
dvasią šventą?”

Mes nemanome, kad V. 
Meškauską apšviestų “dva
sia šventa.” Kuprotą, sako 
žmonės, ištiesina tik 
bas.

gra-

NUOGĄSTAUJA
Iš JAV Informacijos agen

tūros direktoriaus pareigų 
pasitraukė Edward Mur- 
row; pasitraukė jis, matyt, 
dėl nesveikatos — neseniai 
jam buvo išplautas vienas 
plautis, vėžio apsėstas.

Vieton Murrow preziden
tas Johnsonas paskyrė neg
rą, Carl T. Rowan, buvusį 
JAV ambasadorių Suomijo
je.

Dėl to Čikagos marijonų 
“Draugas” nuogą s t a u j a. 
Girdi, Rowan tur būt rū
pinsis daugiau Afrikos rei
kalais, o tai reikš nekreipi
mą dėmesio į tas radijo 
transliacijas, kurias “veiks
niai” siunčia per “Amerikos 
Balsą” į Lietuvą. Tas trans
liacijas. reikėtų sulaikyti, 
jos nereikalingos. Gal būt 
naujas direktorius tai irnaujas direktorius tai 
padarys. ■' '

I mų apie T. Ševčenką festiva
lis. Literatūros vakarai, pa
skaitos, parodėlėj t ruošiamos 
respublikos, aukštoj o t mokslo , 
įstaigose, bibliotekose, mo- 
mokyklose. Lietuvių kalba 
turimevT. (Ševčenkos kūrinių 
rinkinį “Kobzarius” ir biogra
finę knygą apie jį. Netrukus 
Valstybine grdžinės literatū
ros leidyklai išleis V. Abrama- 
vičiaus knygą “Tarasas Šev
čenka ir Vilnius.” Buvo pažy
mėti tie dideli uždaviniai, ku- ■ 
rie iškyla pasitinkant jubilie
jaus iškilmes “žinijos” drau
gijai, spaudai, radijui, televi
zijai.

Posėdyje dalyvavo LTSR 
Ministrų Tarybos Pirmininko 
pavaduotoja L.' Diržinskaitė.

TARASAS ŠEVČENKA
• j

Šiemet sukaks 150 metų, 
kai gimė pats įžymiausias 
ukrainiečių liaudies poetas 
Tarasas Ševčenka . Jo gi
mimo jubiliejus bus iškil
mingai atžymėtas ir Jung
tinėse Valstijose, bet ryš
kiausiai bus poetas pagerb
tas Tarybų Ukrainoje ir vi
soje Tarybų Sąjungoje.

Tarasas Ševčenka labai 
artimas ir Lietuvai: Vilniu
je jis yra gyvenęs, mokęsis. 
Todėl Lietuvoje taip pat 
ruošiamasi 150-ąjį jo gim
tadienį iškilmingai atžymė
ti. Ir štai, pagal Eltos pra
nešimą, kas ten tuo reikalu 
daroma:

Artėja didžiojo ukrainiečių 
tautos sūnaus Taraso Ševčen
kos 150-osioms gimimo meti
nės. Nepraeinanti šio revoliu
cinio demokrato ir įžymaus 
poeto reikšmė tiek savo tėvy
nės, tiek visų tautų kultūros 
istorijai. Pasaulinės taikos ta
rybos įr JUNESKO nutarimu 
ši data pažymima visose ša
lyse. Ypač brangus nemir
tingojo kobzariaus atminimas 
Lietuvos liaudžiai, su kurios 
likimu taip artimai buvo susi
pynęs poeto gyvenimo kelias 
jaunystėje.

Vakar LTSR Rašytojų są
jungoje įvyko Respublikinio 
komiteto T. Ševčenkos jubi
liejui paminėti posėdis. Ko
miteto pirmininkas rašytojas 
A. Venclova, Lietuvos TSR 
Kultūros ministro pavaduoto
jas V. Jakelaitis, LTSR .Rašy
tojų sąjungos valdybos pir
mininko pavaduotojas J. Mar
cinkevičius, Lietuvos TSR 
švietimo ministerijos mokyklų 
valdybos viršininkas V. Liuti
kas, rašytojas J. Būtėnas ir 
kiti pasisakę plačiai aptarė, 
kaip broliškos Ukrainos rašy
tojo atminimas bus pagerbtas 
Tarybų Lietuvoje.

Jubiliejaus datą numatoma 
pažymėti iškilmingu minėjimu 
Tarybų Lietuvos- sostinėje. To
mis dienomis bus surengtas

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

ATŽYMĖJO A. BIMBOS 
GIMTADIENI

A. Bimbos 70-ąjį gimta
dienį Lietuvoje atžymėjo ne 
tik Vilniaus universitetas, o 
ir visa Lietuvos spauda. 
Plačiai apie jubiliatą rašė 
visi laikraščiai ir žurnalai, 
jį sveikindami, linkėdami 
sveikatos ir ilgo amžiaus:

NENORI, KAD 
KIŠTŲSI NATO

Kipre (Cypruse), kaip ži
nia, dar vis nėra ramybės. 
Ten, jei ko, gali kilti tarp 
turkų ir graikų karas.

Bet štai, ką apie padėtį 
Kipre rašo “Pravdos” ben
dradarbis N. Braginas, gy
venęs Nikosijoje, Kipro sos
tinėje:

Sostinės .- turkų rajonje gy
venimas palaipsniui į ė ivn a į 
normalias vėžes. Atidarytos 
kai kurios parduotuvės, pagy
vėjo eismas gatvėse. Mes ma
tėme grupeš Kipro turkų, tai
kiai besikalbančių kavinėse, 
aikštėse, skveruose. Tačiau 
čia vis dar jaučiamas neri
mas ir nepasitikėjimas rytdie
na. šimtai pikpčjų turkų jau.

' a r b o , ir jųmėnesį neturi 
skaičius vis didėja, nes kaimų 
gyventojai* toliau perkeliami 
prievarta įz turkiškąją miesto ; 
dalį. Baimės aplinką čia sten
giasi sudaryti teroristiniai ir 
ekstremistiniai elementai, pla
čiai skleisdami '/’gandus apie 
galimus naujus kruvinus susi
rėmimus. Jaučiama, kad pa
prastuosius turkus nuvargino 
pavojingas Kipro respublikos 
priešų iš NATO stovyklos žai
dimas jų likimu. “Padėtis ša
lyje,—pareiškė, kalbėdamasis 
su mumis, viceprezidentas Ka
čiukas, — tebėra visiškai ne
sureguliuota ir neaiški. Sosti
nėje ir daugelyje kaimų kas
dien įvyksta incidentų.”

Komentuodamas pasirodžiu
sius spaudoje pranešimus apie 
planus nusiųsti. į Kiprą gink
luotąsias NATO pajėgas, Ku- 
čiukas pareiškė: “Aš nema
tau jokio reikalo ginkluotam 
NATO kišimuisi į Kipro rei
kalus. ”

Tačiau Kučiukas pasakė, 
kad reikia padidinti šalių- 
“garantų” — Anglijos, Grai
kijos ir Turkijos — kariuome
nės skaičių Kipre, ir patvirti
no savo ankstesnę poziciją dėl 
salos- padalijimo.

Kaip rašo Kipro g r a i k ų 
spauda, turkų bendruomenės 
vadovų pozicija ir neteisėta 
teroristinių bei ekstremistinių 
elementų veikla prieštarauja 
nacionaliniams Kipro respub
likos interesams, ir. agresyvio
sios NATO jėgos ja naudojasi, 
-kad galėtų daryti vis didesnį 
spaudimą Makarijo vyriau
sybei ir graikų bendruome
nės delegacijai Londono kon
ferencijoje, się k d a m o s pri
versti jas atsisakyti kreipi
mosi į SNO ir sutikti su NATO 
planais Kipro klausimu.

Kipro liaudis laiko NATO 
planus mirtina grėsme respub
likos laisvei ir nepriklausomy
bei. Todėl čia vis labiau re
miama idėja, kad būtina 
respublikos priešų manevrams 
priešpastatyti visų kiprięčių 
vienybę, jų susitelkimą apie 
teisėtą respublikos vyriausybę 
ir siekti, kad teisingi Kipro 
reikalavimai būtų apsvarstyti 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijoje, remįąntis visų taikin
gųjų valstybii^foei tautų para-

paskelbė Zanzibarą liaudies 
respublika.

Zanzibaro respublikon įei
na Zanzibaro sala, Pambos 
sala ir kelios nedidelės sa
los su 340,000 gyve n t o j ų. 
Tai mažytė respublika, bet 
ji turi tvirtą revoliucinę 
valdžią, daugiausia iš neg
rų susidedančią, didžiulės 
gyventojų daugumos remia
mą.

Zanzibaras šimtmečiais 
buvo arabų sultonų ir bal
tųjų kolonistų vai d o m a s, 
nors arabų skaičius tesiekia 
tik apie 50,000. 16-ojo šimt
mečio pradžioje ten pradėjo 
briautis portugalai kolonis
tai su kardu ir kryžiumi. 
Jiems pasisekė įsigalėti ir 
su sultonais susirokuoti. 
Negrai, arabai ir kiti dar
bo žmonės pajuto dvigubą 
išnaudojimą: sultonato ir 
portugalų. Didžiuliame 
skurde jiems teko gyventi. 
Kai portugalai buvo išvary
ti, 1888 m. vokiečiai kolo
nistai įsigalėjo, o 1890 m.— 
anglai.

Iki šių dienų Anglija sau
gojo' sultonus, kurie impe
rialistams nuoširdžiai tar
navo . Jungtinių Tautų ver
čiama Anglija sutiko su
teikti Zanzibarui nepriklau
somybę su komonvelto tei
sėmis, o jai ištikimo sultono 
apsaugai paliko ginkluotą 
sargybą. Bet jai tai nepa
vyko : sultonas buvo išvy
tas, monarchija panaikinta, 
liaudies respublika paskelb
ta.

Naujoji valdžia skelbia, 
kad Zanzibaras eis socialis
tiniu keliu, ir prašo Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialisti
nių respublikų jam reika
lingos pagalbos. Jis palai
kys ryšius su visomis šali
mis, kurios tik naują res
publiką pripažins.

Komercinė spauda trak
tuoja Zanzibaro Liaudies 
respubliką kaip “naują Ku
bą” Afrikoje.

Prez. Johnsono raportas 
apie mūsų ekonomiką

Kongresui priduotame eko
nominiame raporte prez. 
Johnsonas nurodo, kad be
veik trejeto paskiausių me
tų laikotarpiu korporacijų 
pelnai pakilo 44 proc., tuo 
pačiu metu darbininkų al- 

i gos nepakilo nei 3 procen
tais. Nepaisant to, kad kor
poracijos didžiulius pelnus 
pasidaro, prez. Johnsonas 
siūlo joms žymias koncesi
jas taksų mažinimo formo
je, o darbininkams taksus 
numažintų tik 2 procentais.

Tame raporte Johnsonas 
pabrėžia, kad automa.tija ir 
kitokia technologija pasta
raisiais laikais kasmet po 
du milijonus darbininkų iš 
įvairių darbų išmeta. Tai 
pasidaro būtinas reikalas, 
kad bedarbių gretos neaug
tų, kasmet kur nors gauti 
nors trejetą milijonų naujų 
darbų, nes nuolatinis gy
ventojų prieauglis taipgi 
reikalauja naujų vietų dar
bavietėse.

Nedarbą Amerikoje pa
naikinti prie kapitalistinės 
gamybos nėra galimybės. 
Tačiau Johnsonas mano, 
kad nedarbą galima 
sumažinti nors iki 3 pro
centų darbo jėgos. Tai bū
tų, prezidento nuomone, 
“visai normali padėtis.” 
Bet kaip dabar viskas ei
na, nesimato perspektyvų, 
kad pas mus nedarbas ga
lėtų mažėti.

Abelnoji mūsų krašto ga
myba nepakyla aukščiau 3 
procentų į metus (svyruo
ja tarp 2(/2 ir 3 proc.). Toks 
pakilimas, suprantama, ne
siskaito. progresu, jis skai
tosi stagnacija. Skurdingas 
ekonominis penktadalio gy
ventojų gyvenimas, žinoma, 
prisideda prie gamybos 
stagnacijos, nes toji gyven
tojų dalis neturi galimybės 
įsigyti daugelio jiems būti
niausių reikmenų.

Prezidento raporte ran
dame, kad 9.3 milijonai šei
mų, kurios sudaro apie 30 
mil. vyrų, moterų ir. vaikų, 
nepadaro nei po $3,000 me
tinių pajamų, o 5 mil. pa
vienių nepadaro nei po $1,- 
500 metinių pajamų, šioje 
skurdo kategorijoje randasi 
virš 11 mil. vaikų. 47 proc. 
šios kategorijos žmonių gy
vena pietinėse valst i j o s e. 
Kaip nedarbo, taip ir skur
do kategorijoje randasi 
dvigubai didesnis procentas 
negrų ir kitų ne baltosios 
rasės gyventojų.

Paskelbęs “skurdui karą,” 
prez. Johnsonas, tačiau, ne
nurodo reikalingų priemo
nių, kurios tikrai galėtų tą 

į skurdą naikinti. Algų jfii- 
nimumo pakėlimas iki $2 į 
vai., 35 vai. darbo savaitė, 
pensijos nuo 60 metų am
žiaus, mažai uždirbantiems 
taksų panaikinimas, plates
nė prekyba su socialistinė
mis šalimis, visuomeniniu r v
darbų padidinimas — tai 
eleksyras gamybos progre
sui, tai nedarbui ir skurdui 
smūgiai. Bet mūsų prezi
dentas ir Kongresas dar vis 
prisibijo pirmynžangos, dar . 
vis tebesilaiko jair atgyve- i “tlUmilij^nieria? 
nusios formules: atominėje] 
gadynėje eiti vėžlio grei
čiu, Bet kodėlgi korporaci- — Doris Day,

Ispanų kairieji svarsto 
bendro fronto reikalą

Prancūzijos kairiųjų dis
kusijos, kaip sudaryti bend
rą frontą sekamiems prezi
dentiniams rinkimams, pa
siekė ir Ispanijos kairiuo
sius.

Pirmiausia bendro fronto 
reikalą iškėlė komunistai. 
Prielankų atsiliepimą jie 
gavo iš kairiųjų katalikų, 
kairiųjų falangistų, unijis- 
tų ir net kairesniųjų mili- 
taristų. Savo pareiškimuo
se jie pasisako, kad tik vie
ningas liaudies frontas te
gali Franko diktatūrą su
naikinti ir respublikinę liau
dies valdžią atsteigti. So
cialistai irgi tą klausimą 
diskusuoja.

Portugalijos kairieji jau 
pirmiau bendro veikimo 
klausimą apsvarstė ir priė
jo prie maždaug bendros 
nuomonės, kad liaudies 
fronto reikalas yra būtinas.

Turtingiausi dainų 
rašytojai

Irving Berlin, Richard 
Rodges ir Cole Porter yra 

’ turtingiausi pasaulyje dai
nų rašytojai. Dabar jie yra

dokujmntinią > jnenįiūą ...fikuna ir prijautimu.

jų naudai nevėžlinėti?

Multimilijonierės aktorės
> Elizabeth

Taylor ir Audrey Hepburn.

Zanzibaro Liaudies 
respublika

Šio mėnesio viduryje įvy
ko Zanzibaro liaudiška re
voliucija. Sultono (karaliu
ko) valdžia buvo nuversta, 
naujoji revoliucinė valdžią

Roma. —Italija sutiko su 
JAV sudaryti NATO karo 
atominio laivyno aštuonių 
-valstybių įgulas.

, Catania. ■— ; 
'išsiveržė Etna vulkanas.

Novatorių štabe
Šiauliai. — Dviračių ga- . 

myklos visuomeninis racio- » 
nalizatorių kabinetas ka* 
dien po darbo valandų sve
tingai atveria savo duris 
kiekvienam, kuris ieško bū
dų gamybai tobulinti, kovo
ja už techninę pažangą. O 
tokių žmonių įmonėje—dau
giau kaip keturi šimtai.

Tą vakarą, kai kabinete 
budėjo gamyklos vyriausio
jo technologo pavaduotojas 
Antanas Šatas, čia užėjo 
antrojo cecho šaltkalvis Vy
tautas Kudulis. Vaikinas 
lanko miesto techninės kū
rybos universitetą. Savo di
plominiame darbe Kudulis 
sprendžia problemą, kaip 
panaudoti gamyboje va$o- 
kinių šlifavimo diskų atlie
kas. Jei sumanymas pasi
seks, gamykla kasmet su
taupys daugiau kaip 10 
tūkstančių rublių. Šaltkal
vis dirba negailėdamas jėgų 
ir neabejoja pasisekimui 
Tik atlikdamas apskaičia
vimus, matyt, kur tai įvėlė 
klaidą. Todėl ir atskubėjo į 
racionalizatorių kabinetą.

Prityręs inžinierius A. 
Šatas greit padėjo surasti 
klaidą, patarė, kaip toliau 
tęsti darbą.

Į kabinetą užeina vis nau
ji ir nauji žmonės. Vienam 
technologas parodo, kaip 
atlikti sumanymo brėžiai, 
kitam padeda paskaičiuoti, 
parinkti detalei ar prietai
sui reikalingą metalą, tre
čiam pataria, kuria linkme 
tęsti ieškojimą.

Įmonės novatorius kon
sultuoja taip pat vyriausia
sis konstruktorius A. Pet
rauskas, inžinierius P. Mil
inavičius. Kovotojams už 
techninę pažangą talkinin
kauja visi įmonės inžineri- 
jos-technikos darbuotojai.

Kabinete įrengtas sten
das, kur i a m e išdėstytos 
įvairios dviračio bei varik
lio mopedui detalės. Trum
pas parašas po kiekviena jų 
apibūdina, ką reikėtų atlik
ti jos apdorojimui automa
tizuoti, mechanizuoti ar su
prastinti, nurodo konstruk
cinius trūkumus.

—Šis stendas, — pasako
ja kabineto šeimininkas in
žinierius racionalizaci j ojb 
reikalams V. Volkovas — 
tai savotiškas temati n i s 
planas kūrybiniams novato
rių ieškojimams. Pasinau- • 
dodami šiuo planu, raciona
lizatoriai jau pateikė nema
žai vertingų pasiūlymų.

Nuo 1963 metų pradžios 
į gamybą įdiegta apie 350 
racionalizacinių pasiūlymų, 
kurie duos daugiau kaip 
150 tūkstančių rublių meti
nės ekonomijos. Ir nemaža 
vertingų sumanymų kelia-\ 
lapius į gamybą gavo kam 
tik čia — racionalizatoi^nį X 
kabinete, kuris per trumpį 
laiką tapo tikru kūrybinės 
minties ir techninėės pa
žangos štabu.

(ELTA)

MINIATIŪRINIS 
ŠALDYTUVAS

Grupė Leningrado inži
nierių sukūrė šaldytuvėlį, 
kuris yra ne didesnis už 
siuvamąjį, pirščiuką ir sve
ria vos 15 gramų. Tempera
tūrą šio aparato viduje ga
lima per kelias sekundes su
mažinti iki —50 —60° C ir 
palaikyti ją neribotą laika. 
Šaldytuvas veikia, nenaučįp- 
damas elektros energijos ■J- 
konstrutoriai jame pritai
kė dujų adiabatinio plėti
mosi principą. Aparat a s 
bus naudojamas elektroni- 

Sicilijoje vėl koje, medicinoje ir mikro-
biologijoje.,



Tt ----- —*_________ __________ _____ i tinėjo policininkai ir vaiva-/lisilllinimu KltVOOS Idos, pats Pilsudskis ir jo 
A šnipai. Autorius taikliom,

vaizdžiom charakteristikom 
piešia tuometinės lenkų val
džios atstovus, rodydamas 
jų bukumą ir vęidmainiš- 
kumą, jų šovinizmą ir ne- 

8T“ į žmoniškumą. J. Karoso at-

Kai žmogaus metai per- ■ mę žmonėms ir sau. A. Vi- 
Mengia į antrąją amžiaus 
pusę, kai jau prašoka į 
penktą dešimtį, žmogus vis 
dažniau susimąsto apie nu
eitą gyvenimo kelią ir pa
nūsta pasidalinti savo paty
rimu su kitais. Jis rašo at
siminimus ir, man rodos, 
tai yra žmogiška reikmė, 
pagaliau tai yra žmogaus, 
daug mačiusio ir daug pa
tyrusio, pareiga papasakoti 
apie gyvenimą, palikti da
barties jaunajai kartai ir 
ateinantiems savo žmogiš-' 
kojo patyrimo ženklus, pa
mokyti savo gyvenimo pasi
sekimais ir suklydimais. To
kios mintys visada kyla 
šftnitant atsiminimų kny-

I kertienės knygelėje sukurta 
daug sodrių buities ir žmo
nių vaizdų, kurie, lyg 
zaika, sudėsto į įdomų 
veikslą Lietuvos kaimo 
venimą nuo 
žiaus 
dienu, c

mo-
pa-

pereito am- siminimai pirmieji atvertė 
pabaigos iki musų tokius įdomius, brangius, 

j artimus senojo Vilniaus gy- 
“Buvau valstietė. Dirbau I venimo puslapius.

žemę, auginau vaikus. Ne-i :
buvo laiko šviestis. Ir tos 
šviesos spindulį smetoninė
je Lietuvoje sunku buvo su
gauti. Atėjo šviesos gady
nė. Gaila tik, kad metų jau 
daug už pečių. Bet širdy
je džiugu. Smagu, kad

Petro Kirijenkos knyga 
“Raudonasis vokaras” savo 
pobūdžiu išsiskiria iš dau
gelio. Joje autorius pasa
koja ne apie save ir savo 
patirtą gyvenimą, o apie 
savo kovoš draugą Praną 

Pasirėmęs paties

Kristijono Donelaičio 250-osioms 
gimimo mėtinėms

1 . i vSu pagarba pilna, su meile šilčiausia
Didi mūsų liaudis Tave vėl minėjo,
Kilnius Tavo siekius iškėlus aukščiausiai,
Tavo idealų sargyboj bucjęję.

Ir nė tik budėjo, bet už juos .ir veikė,
Kad mūsų planetoj skriaudas sunąikinti, 
Paneigtam vargdieniui didžią viltį teikė, 
Siurbėles niekingus kad išsivaikyti.

Humaniška Tavo meilė teisingoji
Nuoskaudas jautėjo ant būrų užkrautas,
Nes brangi Tau buvo toj liaudis pilkoji:

Kauno mariose

tamsa nedengia akių, kad Vilūną._
mokslas, žinios užpildė tuš- Vilūno pasakojimais, jo

__ ______ šių kūriniais (knyga “Kunigo
dienų gyvenimą, prisimenu išpažintis”), pasitelkęs ar-
tumas... Stebėdama

Mūsų epocha, mūsų dvide
šimtasis amžius pergyveno 
ir pergyvena didžiųjų re
voliucinių pertvarkymų, is
torinių kryžkelių ir skers

vėjų laikus, pateikia daug 
išbandymų ir reikalauja di
džių apsisprendimų. Gal to
dėl ne atsitiktina, kad mes 
vis dažniau susilaukiame se- 
nesniasios kartos Lietuvos 
revoliucinių veikėjų, kultū
ros darbuotojų atsiminimų. 
Antai, tik pačiu paskutiniu 
metu Lietuvoje pasirodė A. 
Vikertienės, J. Karoso, J. 
Kličiaus, V. Jurgaitienės, 
P. Kirijenkos atsiminimų 
knygos. Manau, kad bus 
įuomu. kiek platėliau susi-1 šiame mieste, susiejo su juo 
pažinti bent su keliomis is į savo p^imą. jr dabar pa- 

__ ; _ T7<1 j nūdo papasakoti apie vieną 
nedidelę šio miesto ir savo 
gyvenimo atkarpėlę — 1926Č 
1931 metus. Ponų Lenkijos 
okupuotas miestas, pavers
tas’jos provincija, J. Karo
so knygoje atgyja su viso- 

, mis savo ■ detalėmis, jvy- tai“ kovos draugais Pr. Vi- 
i kiais, žmonėmis, su visu ne

terš, jau sulenktos- m e t ų; pa^artojamu grožįu ir tų 
naštos,, patirtų skaudžių . ]aįkų atmosfera. Judri, gy- 
pergyvenimų ir sukrėtimų, va fjnorno žurnalisto ir li- 
bet išlaikiusios savo sielos 
jautrumą, atvirumą ir gro
žį, kuris taip tauriai nutei
kia jos kūrinyje .Ji lyg toji 
mūsų senoji Žemaitė: A.

VVikertienė jau įpusėjusi aš
tuntą dešimtį metų (ji gi
musi 1888 m.) paėmė plunks
ną į nepratusias rašyti, su
diržusias rankas ir papasa
kojo savo ilgo gyvenimo is
toriją. Ir visi, kas skaitė 

*šią jos gyvenimo išpažintį 
buvo nustebinti pasakojimo 
atvirumu, paprastumu ir 
įtaigumu. Ši lietuvė mote
ris ne tik turi ką papasa
koti, bet ir apdovanota tik
ra pasakotojos dovana.

“Aš gimiau XIX amžiaus 
pabaigoje. Lietuva tuomet 
skendėjo tamsoje. Kur-ne- 
kur sušvisdavo ugnelės, bet 
man, vaikui, jos buvo neži
nomos ir nepasiekiamos” — 
taip pradeda savo gyveni-

timųjų atsiminimus, P. Ki
ri jenka atkūrė šio revoliu- 

šiolei ci°n^ei‘iaus įspūdingo, sudė- 
x SI° eų . tingo ir narsaus gyvenimoKitas mastysime durnas.’ . vr-?- tistoriją. Pranas Vilūnas bu- 

Kitaip šiandien mąstome.” • vo kunigas, paskui tapo rę
stai tą sunkų ir sudėtingą | voliucionieriumi ir komu-

Maironio žodžius:
Ne taip giedosime, 

kaip lig

kaimo moters kelia i nau-I 
jus idealus nuoširdžiai pa
rodė mūsų Anastazija Vi
kertienė.

nistu . Ne tiek daug žmo
nių taip narsiai pragyveno 
tokį sunkų gyvenimą, kaip 
Pranas Vilūnas. 1904 m. jis 
baigė Kauno kunigų semi- 

‘ nariją ir šešiolika metų li-“Kalba Vilniaus akme
nys” — Jono Karoso, da- kimas blaškė raudonąjį vi- 
bartinio Lietuvos Žurnalistų karą — socialistą—po įvai- 

' sąjungos valdybos pirmi-• rias parapijas ir klebonijas. 
' ninko, atsiminimų knyga. 
' Senas Vilnietis, gimęs ir 
! augęs, mokęsis ir kovojęs

Anastazijos Vikertie nesi 
knygelės “Išpažintis” pasi
rodymas Lietuvoje buvo 
sutiktas su tokiu susidomė
jimu, kuris išpuola ne taip 

^lažnam kūriniui. Tai todėl, 
kad ta nedidelė knygelė pa
rašyta paprastos kaimo mo

te ra to plunksna, gyvas, 
pastabus jo protas ir at
mintis prikėlė daug įdomių, 
nežinomų, nepažįstamų to 
meto Vilniaus gyvenimo 
vaizdų.

Autorius visų pirma už
sibrėžė parodyti lenkų at
plėštą, bet kovojantį mies
tą ir kovotojus. Per knygą 
praeina šiltai, su meile ii; 
pagarba sukurti autoriaus 
kovos draugų paveikslai, 
tikras jų internacionalas — 
lietuviai, lenkai, baltarusiai, 
žydai... Ir prabilę knygo
je Vilniaus akmenys daug 
įdomaus, naujo ir teisingo 
papasakojo apie kovojantį 
Vilnių. Bet ne tik apie tai. 
Atsiminimuose pulsuoja tų 
metų Vilnius su slogia ir 
niūria atmosfera, su vargu, 
skurdu, nedarbu.

mo išpažintį A. Vikertienė.

O jis — kunigas — skelbė į 
žmonių lygybę, visų vieno- i 
das teises į laimę. Bet ko- i 
voti jam trukdė sutana ir i 
jis 1920 metais pasiryžo ją I 
nusivilkti, įrad galėtų ge
idaus padėti žmonėms .

Buržuazinė Lietuva ker
šijo buvusiam kunigui, pa
jukusiam revoliucionieriaus 
keliu. Kaip Seimo atsto
vas — kuopininkas—su ki-

lūnas suimamas ir kalina
mas. Išėjęs iš kalėjimo 1927 
m. vyksta revoliuciniam 
spaudos darbui į Vokietiją, 
o iš ten — į Tarybų Sąjun
gą, kur gyvena ir dirba iki 
tragiškųjų 1937-ųjų metų, 
nutraukusių jo gyvybę. Kil
naus, tauraus tat būta šio 
Lietuvos revoliųmonieriaus- 
kovotojo. Tokiu^pogumi, 
kaip Pranas Vilūnas, Lietu
va didžiuojasi. Jo šviesiam 
atminimui ir parašyta ši 
nuoširdi Petro Kirijenkos 
knyga.

A. Aukštaitis

Detroitas. — 1963 metais 
buvo parduota 7,500,000 
naujų automobilių. General 
Motors Oo. pardavė 3,810,- 
000, Fordas —1,880,000, 
Chrysler — 926,000, Ameri
can—426,000 ir Studebaker 
—65,000.

Iš užsienio įvežtų auto- 
Vilnius, mobilių buvo parduota 380,- 

kurio gatvėmis tada vaikš- 000. '

Bet tos ugnelės, tie žiburė
liai jaunąją Anastaziją I 
traukė ir viliojo prabusti 
naujam gyvenimui, naujam 
kilimui, kurį ji pirmą kartą 
išgirdo susipažinusi su Mai
ronio poezija, kuri skelbia 
“aušra naujos gadynės te
ka...”

A. Vikertienė ir papasa
kojo, kaip jos gyvenime, 
jos sieloje nugalėjo tos nau
jos gadynės aušra, kaip jos 
akys pamatė tikrąją švie
są ir pajuto tikrąją tiesą.

Augusi tikinčiųjų xtėvų 
šeimoje, skaičiusi “šven
tųjų gyvenimus,” ji pasiry
žo darbais ir maldomis už- 

įsitamauti dangų. Bet gy
venimas sutraukė šituos jos 
pasiryžimas. Jau senatvės 
metuose ji įsitikino, kad 
tikroji žmogaus laimė yra 
čia, žemėje, nors ją vadintų 
ir “ašarų pakalne,” kad tik
rasis pašaukimas yra savo 
paties rankomis sukurti lai-

Karvių melžimas Raseinių rajono Pagojaus 
tarybinio ūkio ‘‘Dubysos” kolūkyje. 
Melžėjoms J. Urbonienei (dešinėje) 

ir R. Mašiotaitei tas darbas nėra 
varginantis—karvės čia melžia
mos moderniniais elektriniais 

agregatais. 1

Vargdienis, bedalis, skriaudžiamas, apgautas.
Už geresnę būklę, jo paprastą teisę 
Aukojai Tu savo nuoširdų veikimą, 
Pergyvenai dalią prasčiokėlio baisią, 
Dainuodamas apie kartų jo likimą.

Ir beslenkant amžiams ir 'kovoms gausėjant, 
Kad išnirti liaudžiai iš po jungo ponų, 
Keršto prieš engėjus ugnelei rusėj an t, 
Nutrenkta jau daug kur sauvalė valdonų.

Ieškojimas Tavo teisių dėl varguolių 
Įstabia tikrove įvyksta, patampa.
Pergalių kovose daug yr’ didžių šuolių— 
Tai jie su Tavaisiais troškimais sutampa.

Jau seniai sukurtas Tavo veiklos baras 
Piramidų mostais įstabiai pakyla, 
Paneigdamas skriaudą iškilai, kaip aras, 
Drąsiai tartas žodis reikšmingai prabyla.

Įvertina liaudis didingumą “Metų,”
Jie kaipo šedevras tarpe tautų plinta:
Ne tik kad neblėso tarp laiko verpetų, 
Bet kaip ryto žara skaidrumu nušvinta.

Darbas nėra baigtas, jis tik įpusėjęs,
Dar daug parazitų būrus išnaudoja,
Bet laimės troškimas nestoja rusėjęs, 
Ir jau tikrenybės angoj atsistoja.

V. žilvitis

Sauja žiežirbų
Vargu ar būtų galima 

įasti kitoj kapitalo šaly tokį 
spaudos išsigimimą, kaip 
mūsų šaly. Ir ko tie “ži
nių” rašėjai neišsigalvojair 
neprirašo!" Bet jie niekados 
neatšaukia savo melų. Do
leris suėdė tų žmonių sąži
nę, žmoniškumą ir žurna
listinę dorovę!

Kada Panamoj įvyko | 
riaušės “ 
limo virš mokyklos greta 
amerikoniškos, kur žuvo i ja kongresinio 
desėtkai nekaltų gyvybių, ir J 
kad tai amerikoniškų šovi-J 
nistų išprovokuota, jiems 
buvo “Kastro agentų” dar-

trauktų ir diplomatinius 
ryšius su Tarybų šalimi. 
Tas sutvėrimas tik ir alsuo
ja karo liepsna, nei nepa
galvodamas, kad ir jis su
sviltų karo liepsnose.

Vis garsiau girdisi var
das pono Scrantono, “kaip 
t i n k a m i a u šio kandidato 
prezidento postui.” Bet 
Scrantonas nebebūtų Scran- 
tonas, jei jis atvirai pa
sisakytų, kaip labai jis

... ... ,V1 _ (trokštąs tos garbės — pa-
del vėliavos įske- tapti šalies prezidentu.

Labai gerai pamenu, ka- 
i distrikto 

.. - - .. - . į respublikonų vadovai iškė
lė jo vardą, kaip tinkamiau-

- šio į Kongresą. Jis tada pa-
, . . - - v sisakė, jog jo troškimas bū-
baf’ ni°™^nie^° Panasaus ti industrialists kaip kad 

;jo
vo
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IŠ LAIŠKŲ
Vilniuje gyvena ir dirba poetas Aleksys Churginas. 

Jis yra parašęs ir mūsų laikraščiui puikių eilėraščių, til
pusių “Laisvėje” praėjusiais metais. A. Churginas iš
vertė į lietuvių kalbą nemhža antikinės klasikinės (iš 
lotynų kJlbos). poezijos, o pastaruoju metu jis verčia į 
lietuvių kalbą Šekspyro veikalus. Žemiau paduodąpie iš. 
laiško (R. Mizarai) ištrauką apie jo šiuo metu dirbamus 
darbus.—Redakcija

Vilnius, 1964. I. 10
. • • Parašiau pluoštą naujų eilėraščių. Ne visais esu 

patenkintas, tad tegul “pasilsi” stalčiuje, vėliau savaime 
atsisijos pelai nuo grūdų... Be to, dar pernai baigiau 
versti vieną pačių genialiausių Šekspyro istorinių tra
gedijų—“Antonijų ir Kleopatrą.” Norėčiau, kad ją šie
met pastatytų vienas iš respublikos teatrų. Šia proga 
neiškenčiu nepacitavęs Jums keliolikos eilučių iš šio ne
paprasto kūrinio. Antonijus ką tik pralaimėjo lemiamą 
mūšį, su Cezariu. Prieš pusvalandį jis buvo “pasaulio 
viešpats,” dabar jisai—elgeta, niekas. Buvęs visatos ga
liūnas pasišaukia savo tarną Erotą, ir tarp jų įvyksta 
toks pošnekis: \ .

ANTONIJUS:
Erotai, tu manai, kad prieš tave Antonijus?

EROTAS:
Be abejo, valdove.

ANTONIJUS:
Mes kartais matom debesis danguj,
Kurie panašūs būna į drakoną, 
Į mešką, liūtą ar skliautuotą pilį, 
Į statų kalną ar uolotą skardį, 
Ar iškyšulį melsvą, ant kurio 
Dūluoja medžiai... Taip gerai migloti • 
Dažnai apgauna mums akis. Ar tau 
Regėti teko prieblandoj vakarėj 
Tuos nuostabius paveikslus?

EROTAS:
Taip, valdove.

ANTONIJUS:
Tai, kas atrodė tau lyg baltas žirgas,
Ūmai ištirpsta ūkanoj lengvoj
Ir susilieja beregint su ja
Tarsi vanduo su vandeniu.

EROTAS: Teisybė.
ANTONIJUS:

Erotai mano mielas, lygiai toks 
Ir aš dabar, ils pažiūros tuo tarpu 
Esu Antonijus; bet iš tiesų 
Tai mano tik šešėlis. . .

Kokia nuostabi poezija! Koksai gilus tragizmas, 
išreikštas keliolikoje lakoniškų eilučių! Tikra vaizdų 
kalba, kupina didžios gyvenimo filosofijos, kuri nesens
ta niekad. Jei žūtų visas Šekspyro palikimas,, bet per 
stebuklą liktų vien šitos eilutės, tai jos iškalbingiausiai 
liudytų žmonėms apie jo genijaus didybę.

Beje, išverčiau geriausią Federiko Garsijos Lorkos 
pjesę—“Bernardos Albos namus” (“La casa de Bern. Al
ba”). Atleiskit, kad taip begėdiškai užsiplepėjau...

ten nebuvo.
Kada Z a n z i b a r o salos 

žmonės, po ilgų metų ver
gavimo britiškiems vergė
jams, susilaukė nepriklau
somybės ir po trumpo lai
ko nusikratė ir savuosius

tėvas buvo. Bet tai bū- 
neteisingas pasisakymas. 

O kada jis buvo išrinktas 
į Kongresą ir kas nors pa
sakė, jog jis bus tinkamas ir 
gubernatoriaus postui, jis 
ir vėl pasisakė, kad jis ne-

britiškiems imperialistams norįs patapti gubernatoriu- 
novcidaunlinc rai ir nin nn. 1 .parsidavėlius, tai ir čia bu- j 
vo ; Kastro agentų inspira-, 
cija. Ir kur tik liaudis, ne- 
nepakęsdama baisaus skur
do, sujudą prieš vergėjus, 
■reikalaudami geresnio gy
venimo ir žmon i š k e s n i ų 
teisių, tai vis “Kastro agen
tų darbas.” Ir taip visur! 
Ir vis už tą dolerį.

Gerai pamenam, kaip to
kie patys gaivalai, po socia
linės revoliucijos Rusijoj, 
baisiais draskūnais, žvėri
mis piešdavo Rusijos bol
ševikus.

Šių metų sausio 11 d. kie
tosios anglies srityje — 
Wilkes-Barrės ir Scrantono 
miestuose — apsilankė po
nia Lyndon Johnson, pre
zidentienė, ,nes buvo už
kviesta dalyvauti Wilks ko
legijos naujo pastato atida
rymo ceremonijose, kurią 
šiltai sutiko ir sveikino 
tūkstančiai šių apylinkių 
žmonių. Johnsonienė kalbė
jo trumpai, vienok ji pasa
kė gana 'gyvybiškai svar
bų dalyką. Ji pasakė, jog 
būtinai reikia kovoti ir nu
galėti ekonominius trūku
mus ir visiems pagerinti 
gyvenimo buitį, išnaikinti 
nedarbą ir visokius kitus 
trūkumus. Vienok vietinių 
laikraščių plunksnabraižos 
nematė reikalo daug apie 
tai rašyti.

Na, tai jau turime du 
didelius “parinkt uosius” 
sūnus į prezidentinius kan
didatus : multibili o n i e r i u 
Rockefellerį ir birčistą 
Goldwaterį. Abu lygūs re
akcionieriai, vienok Rocke- 
felleris gudresnis — netaip 
atviras, kaip Goldwateris. 
Šis gaivalas ir už Hitlerį 
atviresnis. Jis pasisako, jei 
jis taps nominuotas ir iš
rinktas šalies prezidentu, 
jis su karo laivynu rems 
besiveržiančius į Kubą, kad 
sunaikintų Kastro ir grą
žintų ten batistinį režimą; 
jis panaikintų Maskvos su
tartį dėl branduolinių bom
bų eksplodavimo, net nu

mi; jis verčiau dirbs Kon
grese savo žmonių gerovei. 
Į gubernatorius jis apsiim- 
siąs tik tada, jei jis tik vie
nas bus respublikonų nomi
nuotas. Tą pačią tiradą jis 
•kartoja ir dabar, kad pri
dengtų savo troškimą. Ne 
per seniai pasisakė, jog jis 
užgiri a 
gramą.

Goldwaterio pro-

Scrantonas, atida- 
valstijos seimelio

Ponas 
rydamas 
sesiją, pasisakė, kad jis iš
lygino valstijos iždo nepri
teklius, tik nepasakė, kieno 
kaštais. Nepasakė, jog jis 
iškėlė aukščiausius ant pir
kinių mokesčius visoj šaly; 
taipgi nepasakė, kiek jo 
korporacija— Pennsylvania 
Light & Power Co.—sumo
kėjo į valstijos iždo nepri
teklius. Vargu ar galima 
rasti kitą tokį politikierių.

L Vienužis

Medikų pagalbininkas
Įkvepiant orą, tuojau 

pradeda dirbti nenuilstan- 
tieji darbininkai — hemo
globino molekulės. Jos išne
šioja deguonį į visus orga
nizmo kampelius. Jeigu 
kraujo apytaka pažeista 
(sakysime, dėl indų susiau
rėjimo), tai aplinkiniams 
audiniams mažiau tenka de
guonies. Tokiu būdu, pagal 
deguonies kiekį galima su
rasti tą vietą, kur kraujo 
apytakoje yra kliūtis.

Gydytojo rankose plati
nos adata. Ji laidu sujungia 
su nedideliu prietaisu. Ada
ta įvedama į ligonio raume
nį. Prietaiso rodyklė pašo
ka į šoną. Ji parodo deguo
nies kiekį toje vietoje, kur 
įvesta adata.

Šį prietaisą sukūrė gru
pė vengrų mokslininkų. Juo 
galima greit nustatyti, ar 
gerai aprūpinami deguoni
mi įvairūs organizmo audi- 
n i a i — smegenys, raume
nys.

•>'■'■■ ■■■■ • Visad Jūsų Aleksys Churginas 3 pul. Laisva (Liberty),Antrad., vasario (FeK). 4,1964



Su J.Kaškevičiuni atsisveikinant
1963 m. gruodžio 31 d. gausus būrys 

žmonių į Karių kapines palydėjo Dr. Jo
nų Kaškevičių-Kaškaitį. Kapinėse prie 
duobės įvyko gedulo mitingas. Mitingų 
atidarė Partijos istorijos instituto moks
linis darbuotojas M. Burokevičius. Jis 
atsisveikinantį žodį suteikia Partijos is
torijos instituto direktoriui R.<Šarmai- 
čiui. Žemiau spausdiname ištraukas iš 
R. Šarmaičio kalbos ir kitų mitinge pasi
sakiusiųjų kalbas.—Reakcija

•

Iš R. šarmaičio kalbos
Šiandien, — pasakė Partijos istorijos 

instituto direktorius R. šarmaitis, — į 
paskutinę kelionę palydime įžymų visuo
menės veikėjų daktarų Jonų Kaškevičių- 
Kaškaitį. Lietuvos žemė amžiams pri
glaudžia ištikimų savo sūnų, kuris iki 
paskutinio atodūsio visų sąmoningą gy
venimų atidavė jos darbo žmonių labui ir 
šviesesnei ateičiai.

Savo • visuomenine veikla, savo groži
nės literatūros kūryba, — pažymi kal
bėtojas, — Jonas Kaškaitis paliko tau
rų atminimų. Jis pasiaukojamai ir ne
pavargdamas visas jėgas skyrė kitiems 
žmonėms, visuomenei, dosniai išdalinda
mas jiems savo patyrimų, žinias ir lėšas, 
nesirūpindamas savo gyvenimo patogu
mais ir likimu. Šie šviesūs ir brangūs 
Jono Kaškaičio asmenybės bruožai yra 
tikro kovotojo ir visuomenės veikėjo pa
vyzdys.

Gimęs 1884 gruodžio 24 d. Zarasų ap
skrityje, Jonas Kaškaitis iš pačių jaunys
tės dienų stojo į pažangųjį visuomeninį 
veikimų. 1904-1905 metų revoliucijos 
sūkuryje, — pasakoja R. Šarmaitis, — 
jis įsitraukia į darbo žmonių kovų. Sa
vo gimtosiose apylinkėse Jonas Kaškai
tis sako revoliucines prakalbas, organi
zuoja žmones kovai prieš carizmų. Vals
tiečiai jį išrenka savo kaimo mokytoju ii 
Jonas Kaškaitis moko paprastų valstie
čių vaikus, diegdamas pirmąsias mokslo 
žinias.

Jono Kaškaičio — visuomenės veikėjo 
ir kalbėtojo — talentas išsiskleidė jam 
atvykus į Jungtines Valstijas. R. Šar
maitis smulkiai pasakoja apie velionio 
darbus ir veiklų emigrantų pažangiaja
me judėjime. Nebuvo, — sako R. Šar
maitis, — galima sakyti, nė vienos pa
žangiųjų lietuvių sueigos, kur nebūtų 
dalyvavęs J. Kaškaitis su savo prakalba 
ar paskaita; nė vieno pažangaus lietu
viško laikraščio, kuriame nebūtų rašęs 
ar bendradarbiavęs; ne., vienos lietuvių 
organizacijos, kur jo nebūtų pažinoję ir 
mylėję, kaip artimo ir brangaus žmo-? 
gaus. Tiesiog stebinantis buvo Jono 
Kaškaičio darbštumas, energingumas, 
pasiaukojimas. Bet jis nesusikrovė tur
tų ir nepralobo, nes viskų, visas santau
pas atiduodavo visuomenės reikalams, 
paremdamas lietuviškus laikraščius ar 
vargstančius savo klasės brolius.

Per vargus, nutraukdamas nuo savęs 
duonos kųsnį, J. Kaškaitis baigė medici
nos mokslus ir kaip gydytojas darbinin
kų masėse skleidė sveikatos žinias. Kaip 
publicistas ir rašytojas J. Kaškaitis savo 
kūriniais - straipsniais, apsakymais — ak
tyviai rėmė pažangiųjų spaudų. Kaip 
visuomenės veikėjas dalyvavo daugelyje 
pažangiųjų organizacijų, užimdamas jo-

Klaipėdos laivų statykloje nuleistas j van
denį žvejybos laivas "Rapolas čarnas,” 

skirtas Lietuvos žvejybai.

se vadovaujančias vietas. Bet visur—ir 
savo kūryboje, ir gydytojo bei visuome
nininko veikloje—J. Kaškaitis buvo kuk
lus žmogus, visada visuomeninius reika
lus statęs aukščiau asmeninių.

1959 metais,—pažymi R. Šarmaitis, — 
J. Kaškaitis sugrįžta į Tarybų Lietuva. 
Jam gyvenant tėvų žemėje mes turėjome 
progų patys asmeniškai pažinti Jonų 
Kaškaitį. Ir mes didžiuojamės savo gre
tose turėję tokį taurų žmogų ir pilietį. 
Ir lenkiamas metų naštos J. Kaškaitis 
daug dirbo: jis tyrinėjo JAV lietuvių 
pažangų jų judėjimų; bendrada r b i a v o 
spaudoje, talkininkavo Lietuviš k o s i o s 
Mažosios Enciklopedijos redakcijoms 
nušviečiant JAV lietuvių veikėjus, spau
dų, organizacijas.

Jono Kaškaičio asmenyje,—tarė baig
damas savo atsisveikinimo žodį R. Šar
maitis, — mes netekome įžymaus visuo
menės veikėjo, talentingo publicisto- 
rašytojo, kilnaus žmogaus. Giliai nuliū
dę prie šviežio kapo, ištikti nelauktos 
mirties, mes žinome, kad Jono Kaškųi- 
čio darbai ir jo vardas paliks ilgiems 
amžiams. Tebūnie jam lengva gimtojo 
krašto žemė.

z /Seno revoliucionieriaus žodis
Į ^paskutinę kelionę šiandien,—sujau

dintas kalba Lietuvos revoliucionierių 
veteranų vardu J. ; Stimburys, — mes 
palydime ilgametį pažangiojo judėjimo 
dalyvį Jonų Kaškevičių-Kaškaitį. Jį ge
ru žodžiu minės ne tik Amerikos pažan
gieji žmonės, bet jo vardų su didele pa
garba ir meile visad prisimins ir buvę 
Lietuvos kovotojai prieš fašizmų, už Ta-( 
rybų Lietuvą. Gyvas būdamas Dr. J. 
Kaškaitis sunkiaisiais fašistinės reakci
jos metais karštai rėmė Lietuvos revo
liucinį pogrindį ne vien moraliai, bet ir 
materialiai. Jis sušelpė ne viena revo
liucionieriaus materialinės paramos rei
kalingų šeimų. Didelė jam garbė už tai!

Mes žemai lenkiame savo galvas prie 
Jono Kaškaičio karsto, šia atsisveikini
mo į paskutinę kelionę minutę. Jonas 
Kaškaitis išliks pavyzdžiu jaunosioms 
kartoms, kaip reikia kovoti, gyventi.

Prof. B. Pranskaus-žalionio kalba 
prie Jono Kaškaičio kapo

Su giliu liūdesiu šiandien atsisveiki
na su draugu Jonu Kaškaičiu ir Lietuvos 
rašytojai bei visa literatūrinė visuome
nė. Jonas Kaškaitis buvo vienas žymes
niųjų išeivijoje gyvenusių ir kūrusių 
proletarinių lietuvių poetų. Eilėraščius 
rašyti jis pradėjo dar būdamas jaunuo
lis, vaizduodamas savo gimtųjį kraštų, 
jo gamta ir darbo žmonių vargų, reikš
damas jų revoliucines nuotaikas. Bet 
ypač aktyviai į poetinį kūrybinį darbų 
Kaškaitis įsitraukė nuo 1921 m. Nuo 
šio laiko per keletu dešimtmečių nebuvo 
nė vieno pažangaus JAV lietuvių leidi
nio, kuriame savo eilėraščiais nebūtų da
lyvavęs Kaškaitis. Jis lygiagrečiai reiš
kėsi tiek kaip originalių kūrinių auto
rius, tiek kaip vertėjas iš įvairių tautų 
revoliucinių poetų. Ypač jis gausiai ver
tė rusų tarybinių poetų kūrinius. Kaš
kaičio nuopelnas, kad išeivijoje gyvena 
lietuviai darbininkai jau anais metais 
palyginti plačiai galėjo susipažinti su 
rusų tarybine poezija iš gausių jo ver
timų. Jis išvertė nemaža ir rusų tary
binių dainų, kurias**' dainuodavo tiek 
chorai, tiek solistai.

Originaliuose savo eilėraščiuose Kaš-

kaitis vaizdavo darbininkų gyvenimų, 
darbų, kovų, žadino jų sąmoningumą. 
Nemaža eilėraščių jis paskyrė ir Lietu
vai, iki 1940 m. smerkdamas ir demas
kuodamas buržuazinę santvarkų, o vėliau 
nuoširdžiai sveikindamas atgimusių ta
rybinę Lietuvų, šlovindamas jos laimėji
mus. Geresnieji Kaškaičio eilėraščiai ir 
vertimai išleisti stambiu rinkiniu “Pro
švaistės.” Kaškaitis sukūrė ir pirmų 
proletarinėje lietuvių literatūroje eiliuo
tų apysakų — poemų “Išdavikas,” išleis
tų 1925 m., kurioje jis pavaizdavo Lie
tuvos darbo žmonių kovų nuo XX a. pra
džios iki Lietuvos Komunistų partijos 
įsikūrimo ir jos pirmųjų žygių. Poemo
je demaskuojami ir atsimetėliai nuo re
voliucinės kovos, jos renegatai. Artima 
grožinei literatūrai ir Kaškaičio vaiz
džiai parašyta atsiminimų knyga “Ko
vos sūkuriai,” kuri išleista ir Tarybų 
Lietuvoje.

Šviesus draugo Jono Kaškaičio atmi
nimas amžinai neišdils iš mūsų širdžių, 
o jo platus literatūrinis palikimas suda
rys garbingų lapų pažangiosios lietuvių 
literatūros istorijoje.

Lietuvos medicinos atstovo kalba
Jonas Kaškaitis yra žinomas ne tik 

kaip visuomenės veikėjas, poetas, publi
cistas, — pasakė Sveikatos apsaugos mi
nistro pavaduotojas M. Zaikauskas,—bet 
ir kaip gydytojas — darbo žmonių drau
gas, medicinos mokslo žinių skleidėjas, 
socialinės medicinos veikėjas, gydyto- 
jas-visuomenininkas. Į medicinų šitų 
žmogų daugiau kaip pusšimtį metų at
vedė kilnūs idealai, siekiai padėti ligo
niui, meilė žmonėms ir kt. humaniški 
principai, kuriems jis liko ištikimas vi
sų savo gyvenimų.

Baigęs medicinos mokslus, jis ne
nuilstamai dirba didelį sveikatingu
mo kėlimo, medicinos, sanitarijos žinių 
skleidimo darbų lietuvių darbininkų ir 

J jų šeimų tarpe. Jis tampa daugelio lie
tuvių darbininkų šeimų, “namų dakta
ru.” Susidurdamas su savo pacientais 
daktaras J. Kaškaitis puikiai susigaudo, 
kad daugelis j o pacientų—darbininkų ap
sinuodijusių švinu-cinku, alavu, sieros 
garais, anglies viendeginiu ir susirgusių 
kitais profesiniais susirgimais — yra 
blogai sutvarkytų gamyklose higienos 
taisyklių aukos. »

Bendravimas su darbininkais priver
čia J. Kaiškaitį daugiausia domėtis pro
fesinės patalogijos klausimais, profesi
nių susirgimų klinika, gydymu—sociali
nėmis problemomis. Kaip užkirsti kelia 
darbininko nuodi j imui gamykloj e ? Šiems 
klausimams skiria nemažai straipsnių, 
kuriuos jis rašo ne tik “Laisvei,” o ir 
“Vilniai,” “Liaudies balsui,” bet ir moks
liniam lietuvių gydytojų žurnalui “Gydy
tojas” (ėjusiam Čikagoje).

Amerikoje J. Kaškaitis yra žinomas 
kaip liaudies, engiamųjų, proletariato 
gydytojas. Jeigu prisiminsime, kad JAV 
mažai-rūpi sanitarinis švietimas, supra
sime, kokį kilnų ir naudingų liaudies ma
sėms darbų atliko J. Kaškaitis. Juk nei už 
jo paskaitas, nei už straipsni us, nei už 
knygas — jam niekas nėra sumokėjęs nė 
cento — jis visų šitų darbininkų sani
tarinio lavinimo darbų nudirbo nemo
kamai, vien vadovaudamasis kilniu savo 
pašaukimu, savo meile žmonėms, kuk
liems, doriems Amerikos žmonėms.

J. Kaškaičiui ligoniai, žmonės, jų svei
kata, visuomeninė veikla visada rūpėda
vo daugiau, negu privati praktika. Štai 
kų Rojus Mizara šiuo klausimu rašo J. 
Kaškaičio poezijos rinktinės “Prošvais
tės” įžangoje:

“Įsibrovęs iki ausų darban, Kaškaitis 
neturi progos ne pagalvoti apie automo
bilius, vasarvietes, ištaigingus namus bei 
spalvingus pokylius, kuriais naudojasi 
nemaža lietuvių profesionalų. Jam visa 
tai svetima, tiesiog nežinoma. Kaip gy
dytojas, Kaškaitis dažnai kviečiamas sa
kyti kalbas apie sveikatų; jų jis yra pa
sakęs daugybę ir beveik kiekvienoje di
desnėje Amerikos lietuvių kolonijoje, 
dažniausiai Brukline. Ten, pokalbiuose 
su darbininkais, jis gauna įkvėpimo. 
Joks mūsų kalbėtojas nesufraukia mi- 
tingan tiek žmonių, kiek jų susirenka 
pasiklausyti daktaro Jono Kaškaičio 
kalbos apie sveikatų.”

Daktaro Jono Kaškaičio šviesus gy
venimas bus gražiu pavyzdžiu kiekvie
nam gydytojui, kuris tikrai rūpinasi dar
bo žmonių sveikata.

Iš Emigracijos grįžusiųjų vardu 
atsisveikina A. Vaivutskas

Su širdgėla krūtinėje šiandien mes ta
lpiame paskutinį sudie daktarui Jonui 
Kaškaičiui.

girtis ■ staiga jį- išplėšė iš gyvų j ų 

tarpo. Ttii didelis nuostolis ypač 
mūsų pažangiesiems broliams ir sesėms 
anapus vandenyno. Sunkiai jie pergyve
na šią nelemties valandą. Daktaras Kaš
kaitis plačiai ir giliai buvo įsišaknyjęs 
mūsų emigracijoje, jis ten paliko savo 
gyvenimo gražiausius, kūrybingiausius 
metus, ten jį žmonės pamilo kaip tikrą 
brolį, bičiulį, kaip nuostabiai taurios šir
dies žmogų; su mūsų emigrantais Kaš
kaitis nenutraukė saitų iki pat, galima 
sakyti, paskutinio savo atodūsio.

Negalima nesijaudinti tariant šiuos 
žodžius apie mieląjį Joną Kaškaitį, kurį 
netrukus priglaus jo gimtoji žemelė.

Dar žaliuku jam esant, kažkokios gy
venimo vėtros jį buvo nubloškusios į niū
rius kunigų seminarijos rūsius, nors jo 
sieloje jau ruseno Rusijos revoliucinės 
socialdemokratijos įžiebta ugnelė. Pasi
taikius progai jis nusimeta klieriko ro
žančius ir išeina semtis oro, saulės, lais
vės. Jis emigruoja į Jungtines Valsti
jas, visiems laikams prisiekęs eiti vienu 
vieninteliu keliu: tiesiuoju revoliucijos 
keliu. t

Šį savo pažadą daktaras Kašk’aitis su 
kaupu ištesėjo. Amerikoje akmenis skal
dydamas, kitus sunkiausius darbus be
dirbdamas, pusbadžiu gyvendamas, jis 
pasiekia aukštojo mokslo, kad vėliau šiuo 
mokslu galėtų dalintis su savo klasės 
broliais — su paprastaisiais imigrantais 
angliakasiais, plieno liejikais, skerdyklų 
darbininkais. Jis dosniai, be atvangos, 
savo plunksna, savo talentingąja plunks
na ir žodžiu populiarina mokslo žinias, 
ugdo materialistinę pasaulėžiūrą, propa
guoja didžiąsias Markso-Lenino idėjas.

Ankstyvoje jaunystėje savo- gyvenimą 
susiejęs su revoliuciniu judėjimu, su 
Amerikos Komunistų partija, daktaras 
Kaškaitis niekad nebenukrypo nuo šio 
kelio. Šią slegiančią valandą vargu net 
dalinai apsakyti tai, ką daktaras Kaš
kaitis nuveikė per savo netrumpą ir la
bai vaisingą gyvenimą mūsų tautos, pro
letarinio internacionalizmo, pažangiosios 
žmonijos labui.

Mums, klajo j tįsiems tolimoje emigra
cijoje ir jau prieš keliasdešimt metų 
girdėjusiems daktaro Kaškaičio vardą, 
jo kilnų paguodos, paskatinimo žodį, 
jautusiems jo dosnią, tėvišką širdį, — 
tenka pasakyti, kad tokių nuoširdžių, 
begaliniai atsidavusių savo idėjoms, sa
vo idealams, tokių darbščių, kruopščių,

(Tąsa 5-tame pusi.)

SENI NAMAI

atverti.

kėdės,

Turės pašalinti 
nacį H. Krugerį
Bona. — Vakarų Vo-5 

kieti jos kanclerio L. Erhar- 
do kabinetas jau tyrinėja 
naciškus prasikaltimus pa
bėgėlio ministro Hanso 
Krugerio. Rytų Vokietija 
pristatė prieš jį neginčija
mus dokumentus.

Karo metu H. Kruger is 
ėjo su hitlerininkais, nes jų 
tikėjimą buvo priėmęs. Jis 
buvo hitlerininkų specialiu 
teisėju Čoinicoje, Lenkijoje, 
k u r tūkstančiai nekaltų 
žmonių buvo nuteisti mirti.

Tai jau trečias hitlerinin
kas užduoda smūgį Vakarų 
Vokietijos prestižui. 1960 
metais turėjo iš ministro ’ 
pareigų pavaryt hitlerinin
ką Dr. Theodora Oberlan-

I dęrį, o vėliau Wolfganga

AUTOMOBILIŲ 
TELEFONAS

Fi r m o s “ General M o to r s* 
Elektroniftbs skyrius sukū
rė automobilių telefoną, ku
ris nereikalingas žmogaus 
rankos. Jis neturi įprasti
nio ragelio, tik judamą mi
krofoną", kuris gali būti nu
statytas atitinkamame at
stume ir padeidaujamoje 
padėtyje. Žmogaus rankofe 
čia nereikalingos. Norėda
mas kalbėti, vairuotojas nu
stato mikrofoną, pasirenka 
“kanalą”, nuspaudžia kobi
nį išjungiklį ir susijungia 
su centrine. Kai jam kas 
skambina, paskirstymo len
toje užsidega lemputė ir su
skamba signalas.

Seni namai, 
prie skersgatvių sustoję, 
kiek paslapčių išsaugoti jums tenka? 
Ant durų rankenų 
gauruoti liūtai žiojas, 
grasindami « 
nukąst kiekvieną ranką, 
kuri kėsintųsi duris sunkias 

Kadaise brangūs krištoliniai 
Šaltoką salių marmurą • 
ir veidrodžių sidabrą 
vaivorykščių spalvom 
blizgėti, vertė. 

4 ( *
Čia susirinkdavo 
ir, už stalų susėdus, 
puotaudavo 
banda‘ girtų galvijų,' 
ir lūždavo nuo jų sunkumo 
nuo jų keiksmų 
drebėjo lubų sijos, 
čionai suplaukdavo 
žemaičių ir aukštaičių 
sūriajam prakaite gėrybės išaugintos. 
Baudžiauninkų šunų ' 
seniai pametę skaičių, 
jie mirdavo lėtai, 
tuštybių nukankinti.
Tiktai portretai, 
rėmuose įdėti, 
nuo sienų žvelgdavo į savo palikonis.

Tie patys sunkūs kandeliabrai švietė 
ir žaidė jų veiduos 
tas pats raudonis.

Seni namai, 
jūs dar alsuojate 
priplėkusia senove. 
Joje nedaug garbės — 
gobšumo marios.
Čia pinigas, pakeitęs kario šlovę, 
skambėjo daug garsiau, 
nei varpas vario.
Tiktai" šiandieną neprabus jau freskos. 
Dienų liepsna 
nulaižė liūto galvą.
Tiktai lietus tas pats 
šiam skersgatvyje taškos, 
ir miestą gaubia 
vis tos pačios spalvos.

Vladas Mozūriūnas

kandeliabrai

GUMA Iš SMeLIO
Dar neseniai atrodė neį 

manoma pagaminti gumą, 
neprarandančią elastingu
mo, stiprumo bei stangru
mo 100 laipsnių šaltyje ir 

! 300° karštyje. Dabar ši pro
blema TSRS mokslininkų 
jau išspręsta. Įdomiausia 
tai, kad naujosios gumos 
sintezei pradine medžiaga 
imamas p a prasčiausias 
smėlis. f*

Silicio organinių junginių 
kaučiukai labai atsparūs 
aukštoms temperatūroms. 
Todėl guma, pagaminta iš 
jų, pakelia 5 kartus aukš
tesnę temperatūrą už anks
čiau išleidžiamas. Ji turi* 
dar vieną puikią ypatybę —

NELAIMINGAS 
MARKAS TVENAS

Keliaudamas su paskaito
mis, Markas Tvenas nedide
liame miestelyje užsuko Į 
kirpyklą nusiskusti.

—Jūs, tur būt, ne vieti
nis? — pastebėjo kirpėjas.

—Taip, esu čia pirmą 
kartą.

—Geru laiku pas mus pa- . 
taikėte. Šį vakarą čia s kai a \ 
tys paskaitą Markas Tv* \ 
nas. Manau, kad ir jūs nuei-k 
site pasiklausyti!

—Tur būt.

—Dar ne.
—Bet visi bilietai seniai 

išpirkti. Jums teks stovėti.
—Tokia jau mano laimė. 

Kai tas tipas skaito paskai
tų, man nuolat tenka stovė
ti.

Cape Kennedy, Fla. — Ši 
vieta pirmiau vadinosi Ca
pe Canaveral, o dabar, pa
garbai buvusio JAV prezi-, 
dento, jau vadinasi Cape 
Kennedy. Jį

Londonas. — Pasibaidęs 
arklys numetė jojikų, šoko 
ant pravažiuojančio auto
mobilio ir užmušė auto vai
ruotoja.

4 pusi. Laisvė (Libert^) Antrad vasario (Feb.) 4, 1964
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MIAMI. FLA.
* z

j Geros ir liūdnos naujienos
’ S. Klubo geras, nuo

širdus darbuotojas ir šokių 
muzikos tvarkytojas J. Ste- 
vensonas staigiai susirgo. 
Buvo nuvežtas į ligoninę ir 
greitai jam padalyta opera
cija. Dabar ligonis yra po 
kelių gydytojų priežiūra. 
Sausio 29 d. jį atlankius ra
dau dar silpną, bet jo veido 
spalva ir tyros akys rodė, 
kad ligonis eina geryn. Mes, 
visi klubo nariai, linkime 
jam greitai pasveikti ir vėl 
sykiu su mumis veikti.

Viola Hagety pasveiko ir 
jau pradėjo Aido choro pa
mokas. Visi aidiečiai nu
džiugo pamatę ją ateinan
čią į Aido chorą pamokas. 
Aidas pradėjo mokytis nau
jų dainų, kurios bus dai
nuojamos L. S. Klubo kon- 

, certe kovo 1 dieną.
Virš minėto koncerto ko

nfesija darbuojasi surengti 
tokį koncertą, kokio dar nė
ra buvę Miamyje. Miamio 
pažangiečių Aido choras pe 
vien tik Miamyje tarp kul
tūrinių draugų turi rėmėjų, 
bet ir už Floridos rubežių.

Atsisveikinant 
su J. Kaškevičium

(Tąsa iš 4-to^puslapio) 

ku&hų žmonių, kokiu buvo Kaškaitis, 
nedaug tebeužtinkama žmonijos tarpe.

Kaškaitis ne tik pasineria į Amerikos 
darbo žmonių judėjimą, dalyvauja ateis
tinėje veikloje, pažangių organizacijų 
vadovybėse, bet labai labai daug valan
dų atplėšia nuo savo poilsio ir jas pa
skiria literatūrai. Šioje srityje bene 
ryškiausiai ir reikšmingiausiai gydy
tojo Kaškaičio palikti darbai. Jis su
kuria puikius eilėraščius, kurių nuotai
kingi posmai apdainuoja darbo žmonių 
vargus ir lūkesčius, ragina kovoti su 
tamsybininkais, grobuoniškaisiais išnau
dotojais.

Didelė Kaškaičio poezijos dalis skirta 
kovos už taiką tematikai. Kaškaitis do
misi E. Hekelio mokslinėmis-filosofinė- 
mis mintimis ir jas populiariai atpasako
ja^ lietuviams darbininkams savo knygo
je “Pasaulio stebuklai,” jis pamilsta 
Šiaurės Amerikos įžymųjį rašytoją Ap- 
toną Sinklerį ir išverčia jo stambųjį vei
kalą “Nafta” (“Aliejus”). Bet ūžvis 
labiausiai daktaras Kaškaitis žavisi ru
sų literatūra, rusų literatūros korifėjais 
Puškinu, Lermontovu, Majakovskiu, 
Gorkiu. Šių didžiųjų rašytojų motyvais 
sekdamas Kaškaitis parašo daugelį savo 
eilėraščių.

, Laucevičius, židžiūnas, Jasilionis, Se
nas Vincas-Jakštys, Mizara, Margeris, 
Prūseika, Kaškaitis — štai literatūrinė

Navos ežeras prie Aukštadvari/)

Pavyzdžiui, sausio 29 dieną 
L.S.K. bankete, kuris buvo 
labai skaitlingas, nes buvo 
suvažiavę daug turistų, Ai
do chorui sudainavus keletą 
liaudiškų dainelių, M r s. 
Mildred Valatkienė dovano
jo $25 palaikymui choro. Už 
tai širdingai ačiuoja Aido 
choras. Taipgi vietinis d. A. 
Maisonas, trumpoje kalboje, 
pagyrė Aido chorą už gražų 
padainavimą, kas suteikė 
daugiau energijos charis- 
tams. Labai ačiū d. Maisu- 
nui.

Virš minėtame L. S. K. 
bankete M; Koch turėjo 
daug padirbėti, kad sutikti 
kiekvieną svetį, užrašyti jo 
vardą ir pavardę, o vėliau 
visus juos pristatyti publi
kai. Tai labai gražus ir ge
ras dalykas, ką jinai sėk
mingai ir gerai atlieka. L. 
S. K. gaspadinės turėjo la
bai sunkiai padirbėti, kad I 
aptarnautų valgiais tiek 
daug žmonių. Labai ačiū 
joms visoms už nenuilstan
tį darbą.

Negalima pamiršti nepa
dėkojus d. Gigai Šimkienei

puokštė, žėrinti skaisčiausiomis spalvo
mis, teikianti mums visiems maloniausio 
pasididžiavimo.

Aš nežinau kito tokio kaip Kaškaitis, 
kuris būtų taip nuostabiai mylėjęs žmo
gų. Savo artimam, savo vienminčiui jis 
viską viską atiduos, pats save pasmerk
damas didžiausiems nepritekliams. To
kiu jis buvo Amerikoje, tokį mes pažino
me jį grįžus į savo numylėtą Tarybų 
Lietuvą. Tur būt, niekam neteko gir
dėti, jog jis būtų susivaidijęs su bet ku
riuo pažangiojo judėjimo veikėju. At
virkščiai, jis darė viską, kad mūsų ju
dėjimo gretos n,e nubyrėtų, o augtų, 
gausėtų, tvirtėtų. Net gydydamas, net 
šimtus, patarimų medicinos klausimais 
duodamas, jis stengėsi žmones apšviesti, 
juos patraukti į pažangųjį judėjimą. 
Vargu rasti kitą mediką kaip Kaškaitis, 
kuris būtų taip sielojęsis darbininkų 
sveikata, kuris įgytąjį medicinos mokslą 
būtų taip nesavanaudiškai, taip nuošir
džiai skleidęs proletariato tarpe.

. • .Toks buvo daktaras Jonas Kaškai
tis. Jį gerbė ir mylėjo visi, kurie jį pa
žinojo asmeniškai arba iš jo darbų.

Savo tyra it krikštolas širdimi, savo 
kilniais darbais nusipelnęs, didingą, gra
žų kelią nuėjęs, Kaškaitis atgula į savo 
mielą gimtąją žemelę. Jo skaistus atmi
nimas mūsų širdyse niekad neišblės.

NAUJAMETINĖ NAKTIS
Šią naktį mes visai kiti — 
Sentimentalūs ir labai atlaidūs, 
Šią naktį Tu nepaprastai graži. 
Rajalio klavitūroj apie džiaugsmą 
Mano pirštai žaidžia,
O apie laimę tavo — vikrūs ir maži.
Ir viską širdys sugeria, L
Ir dega akys šiltos, į
Ir žvaigždės įsispraudę juokias tarp beržų.
Šią naktį kiek naujų minčių,
Gal per drąsių brūkšnių—svajonės tiltų?
Atneškit, mintys, man šviesių dažų 1 
Naujametinės žaros, 
Naujametinės šypsenos, 
Naujametinis juoka£.
Ir viskas sutelpa širdin,
Ir visko negana!
Ir vėl kartu, kartu. . .
Naujametinį šokį
Mes sumaišysime su gimstančia daina.-
Šią naktį tegu kalba širdys, ■
Tegu kalba astrofizika,
Tegu gimsta dainos.
Naujametinę pasaką,
Naujametines akimirkas 
Paseksime drauge.
Lai naujos mintys
Kuo greičiau įsiveržia
Į atgyvenusių minčių buveinę.
Į širdį plūsta džiaugsmo įtampa
Lig šiolei neapskaičiuojama jėga.
Šita naktis, z ' . \
Kaip rankos motinos,
Kaip rankos mylimos svaigina.
Tokių naktų gyvenimo kely mažai!
Ir plaikstos kaspinai žalsvi žvaigždžių, 
Ir pačios žvaigždės krenta *-— ■ 
Laimę išdalina.
NT?.'ūjametinę geria muziką
Apsvaigus žemė,
Žmonės
Ir beržai.

Ringaudas Graibus

už pasidarbavimą per visus 
metus, pagaminimą valgių 
LLD 75-tos kp. nariams po 
kiekvieno susirinkimo. La
bai ačiū už pasidarbavimą.

LLD 75 kp. sekančiame 
susirinkime vasario, r Į9 d. 
turės pietus ir paminėjimą 
Dr. Kaškiaučiaus mirties. 
Prašome atsilankyti ir ne 
narius. Padarykime tą susi
rinkimą skaitlingu.

Dr. Skeberdis pasveiko ir 
jau buvo atsilankęs į L.S.K. 
parengimą. Labai malonu 
buvo sutikti jį.

J. W. Thomsonas

CLEVELAND, OHIO
Mirė M. Raulusevičienė
Sulaukus 77, metų am

žiau, sausio 12 jd. mirė Ma
rijona Raulusevičienė. Pali
ko liūdesyje 4 sūnus, 3 mar
čias, 5 anūkus, 2 proanū
kius ir daug draugių -drau
gų. Marijona buvo pažan
gių pažiūrų, nuolatos skai
tė “Laisvę”, priklausė LED 
22 kp. ir C.L. Moterų klu
be, visados lankydavosi į 
susirinkimus ir parengi
mus, kol jai sveikata tar
navo. Per du pastaruosius 
metus skundėsi kojų skaus- 

mals, bet prieš mirtį jos 
sveikata atrodė pagerėjusi.

Prie 4 metus palaidojo 
savo gyvenimo draugą, o 
prieš 3 metus—brolį.
. . Į šią ąalį atvyko 1906 me
tais. 1|9()7 m. suėjo į šeimy
ninį gyvenimu, sų Rąuluse- 
vįčium. Jie šūąįįauke 8 sū
nų, iš kurių,4 mirė, o 4 yra 
gyvi. Trys yj;ą .vęęĮę, turi 
savo šeimas, o vienas vos 
tik spėjo grįžti is Europos.

Marijona buvo pašarvota 
ant Superior gatvės. Jos 
karstą puošė gėlių vainikai. 
C. Liet. Moterų klubo šešios 
narės ėjo garbės sargybą. 
Į Lakeview kapines palydo
vu susidarė 17 automobilių. 
Palaidota greta jos mylimo 
vyro ir brolio. Į kapines iš
lydint atsisveikinimo kalbą 
pasakę A. Palton.

Giminės taria ačiū visiem, 
kurie išreiškė užuojoutą ir 
mirusiai pagarbą. Reiškiu 
mirusios giminėms didelę 
užuojautą. Lai būna Mari
jonai amžina ramybė.

A. S.

Rochester, N. Y.
Mūsų kolonijoje randasi* 

dypukų vadas ponas Sala
džiauskis. Jis per dipukų 
radijo pusvalandį garbino 
Smetoną. Bet Saladžiauskis 
nepasakė, kiek Smetonos 
viešpatavimo laikais buvo 
išžudyta Lietuvos jaunuolių 
ir kiek Lietuvos jaunuolių 
buvo sugrusta į Varnių 
koncentracijos stovyklą. 
Taipgi Saladžiauskis nepa
sakė, kad jis pats, Sala
džiauskis, buvo Varnių sto
vyklos viršininku, kur kan
kino politinius kalinius.

Taipgi Saladžiauskis ne
pasakė, kad laike Smetonos 
viešpatavimo ^Lietuvoj dau-; 
giau kaip šimtas tūkstančių 
Lietuvos jauhitoiių išbėgio
jo į Brazilijos ir Argenti
nos “džiugles” ir daug jų 
ten žuvo, kaip išlikusieji 
gyvi ir sugrįžę į Lietuvą 
pasakoja. '

Saladžiauškiš verkšleno, 
kad ponas Smetona labai 
biednas išbėgo iš Lietuvos, 
tik išsivežė dešimt tūkstan
tėlių dolerių. Gal ponas Sa
ladžiauskis nenorėjo pasa
kyti, kad Smetona bėgda
mas iš Lietuvos į Berlyną 
išsivežė daugiau penkiasde
šimt penkis tūkstančius do
leriu. Tai toks, Saladžiaus- u 7

ki, tavo išgarbintas Smeto
na buvo “vargšas”. Mūsų 
kolonijos dypukai (ne visi) 
Saladžiauskį vadina ponu 
Saladžium ir pulkininku.

Rochesterio žvalgas

St. Petersburg, Fla
Šiuo metu pažangioji vi

suomenė užimta su svečiais 
turistais. Ir vis atvyksta 

• jų daugiau. Daugumą tu
ristų pirmu kartu tenka su
tikti, susipažinti. Kai kurie 
jų skundžiasi, kad šį mėnesį 
saulutė skūpi, neganėtinai 
jiems veidus karštais spin
duliais išbučiuoja. Jie nori 
parvažiuoti namo rudais 
veidais. Tiesa, šiuo laiku 
netaip saulėtą, kaip būdavo 
praeity. Pagaliau, juk gy
vename atominėje gadynė
je, viskas kinta, ir patsai 
oras pasikeitęs.

Paskiausiame LLD 45-os 
kuopos parengime susitiko
me su A. Švėgžda iš Bridge
port, Conn. Teko paspausti 
rankas Petro ir Onos Kli
mų dukterimi Virginia ir 
jos vyru Horace P. Perry 
iš Norwdll, Mass. Sukinėjo
si J. Bakšys su savo nauja 
gražia žmonele iš Worces
ter, Mass. Vėliau pribuvo 
iš Worcesterio Jonas ir Ka- 
ziūnė Sabaliauskai ir Elena 
Žilinskienė.

Šie sakė, kad jų Aido cho
ras žiemos metu nustojo 
skambėjęs, nelaiko pamokų. 
Tad proga kai kuriems, ku
rių darbas nevaržo, išva
žiuoti pasidairyti po Flori
dą, pasimatyti su senais bi
čiuliais.

Vėliausiai pribuvo V. Ur
bonas ir .Stela Mažeika iš 
Čikagos. \Jie trumpam lai
kui apsistojo Clearwater 
mieste. Aišku, daug dau
giau yra atvykusių turistų, 
bet ne visus tenka susitikti.

IVfeno mylėtojas A. Petro
nis išvyko atgal į Čikagą. 
Jis esąs reikalingas ten me
no darbuotėje. Morta Pleč
kaitienė/ čikagietė, apsisto
jusi pas Juozą ir Eleną Ša- 
liūnus, buvo pasigavusi šal
tį. Bet jau sveiksta.

Vikutis

Iš laiškų
... česnulevičienė Marijo

na, Domo, gimusi 1879 m. 
Lietuvos TSR Varėnos ra
jono, Marcinkonių apylinkės 
Dubininkų kaime, dar 'pa
auglė išvyko į JAV ir apsi
gyveno Worcester, Mass. 
Ten ištekėjo už Česnulevi
čiaus Jono (lietuvis, kilęs iš 
Varėnos rajono Perlojos 
apylinkės Žiūriu kaimo) ir; 
susilaukė 4 vaikų. Mirus 
vyrui, nuo nelaimingo atsi
tikimo mirė du vaikai. M. 
česnulevičienė susirgo ner
vų liga ir buvo grąžinta į 
Lietuvą.

Du jos vaikai — Česnule
vičius'Jonas 5 m. ir Anta
nas 7 m. amžiaus liko Wor- 
cestery, Mass., gyvenančio 
vyro brolio Česnulevičiaus 
Petro globoje. Tai įvyko 
maždaug prieš 45 metus.

Nuo to laiko apie jų liki
mą nieko nežinoma. Moti
na prašo atsiliepti savo sū
nus arba kitus asmenis, ką 
nors žinančius apie juos, 
pranešti šiuo adresu:

USSR, Lithuania
Varėnos rajonas 
Marcinkonių apylinkė 
Dubininku kaimas 
česnūlevičienei Marijonai

Vytautas Bogužis
Vilnius

Aš, Mažeika Andrius, Jo
no sūnus, esu gimęs 1894 m. 
sausio mėn. 20 d. Veiverių 
kaime ir valsčiuje, Mari
jampolės apskrity. Manį 
esant apie 1 metų amž. ma- i 
no motina Mažeikiene Ieva 
(Ramanauskaitė, Stasio d.), 
Pažėrų kaime ir valsčiuje, 
gimusi maždaug 1875 m., 
je, išvyko į Jungtines Vals
tijas. Būdama JAV motina 
antrą kartą ištekėjo už 
Kazlausko Baltraus, su ku
riuo turėjo 4 dukteris: Ie
vutę Agotą, Magdutę ir 
Bronę.

Iki karo, tai yra, iki 1940 
m. mano motina gyveno 
Niujorko mieste. Mane se
suo' Ievutė buvo ištekėjusi 
už Viernic, gyveno Niujor- 
Ke. IKi 1940 m. turėjo 4 vai
kus: Vituką, Danutę, Viliu
ką ir Aduką. Karo metu 
mūsų ryšys nutrūko. Labai 
prašau padėti man surasti 
savo gimines. ' Mano odre- 
sas:

Lithuania, USSR 
Kapsuko rajonas 
Kazlų-Rūdos m. 
Vytauto g-vė N. 20 
Mažeika Andrius, Jono 

_ •
Šį prašymą gavo living- 

stonietis Ch. Anushkis. Pas 
jį randasi ir Mažeikos mini
mųjų giminių nuotraukos, 
kuriomis jis tikisi lengviau 
atpažinti save savo gimi
nėms. — Red.

Bogota. — 1964 metais 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle lankysis Kolumbijo
je.

Newark, N. J.
Buvo sunkiai širdies liga 

susirgęs Eugenijus S tane- 
lis; nuvežtas į Plainfield li
goninę ir keletą dienų gu
lėjo be sąmones. Dabar Eu
genijaus sveikata jau gerė
ja.

Eugenijus Stanelis yra J. 
ir O.'Stanelių sūnus ir kali- 
forniečių J. ir K. Karosų 
žentas.

Apie Eugenijaus susirgi
mą mums pranešė jo tėvas, 
Juozas Stanelis, kuris ir 
pats sakosi negaluojąs slo
gomis (“šalčiu”).

PRAŠYMAS
Man būtinai reikia didžiojo Lie

tuvių Kalbos žodyno I ir II tomų. 
Jei kas iš gerbiamųjų skiaitytojų 
juos turi, nuoširdžiai dėkočiau už 
man jų padovanojimą ar pardavimą. 
Iš anksto už šias dovanas dėkoju'

Prašau siųsti “Laisvės” adresu; ji 
man juos perduos.

“Laisvės" adresas: 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 11417.

' Dr. A. Petriką
(10-11)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 
Vasario-Feb. 14 d., 1144 N. 4th St. 
Prasidės 7:30 vakare. Nariai kvie
čiami pasimokėti metines duokles, 
kurie dar nepasimokėję. Pasitarsi
me apie sumanytą parengimą šią 
žiemą ir išgirsite komisijos rapor
tą ir kitų svarbių reikalų. Valdyba

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Vasario-Feb. (ku
rią dieną?—Admin.), 2:30 popiet, 29 
Endicott St.

Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsime 
daug reikalų apkalbėti.

(Dėl blogo oro, sausio mėnesį su
sirinkimas neįvyko.) (10-11)

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

j HARTFORD, CONN. I

Mirus 1

Dr. Jonui Kaškaičiui
\ Reiškiame širdingą užuojautą jo broliui
\ Tadui Kaškaičiui, kuris gyvena Amerikoje; ir

visiems artimiems ir visai lietuvių visuomenei.

O. Visockienė M. Nikzentaitienė
L. Butkevičienė P. Slutskis
J. ir L. Žemaičiai M. Johnson
J, ir M. Barnett J. Cherneckis
J. ir V. Kazlau R. Vaitkienė
O. Giraitienė A. Dagilienė
F. Roman J. ir R. Gailiūnai
A. ir O. Latven V. Staugaitis
G. ir O. Šilkai M. Sabaliauskienė

ROSLINDALE, MASS.
I Mirus

Jonui Rainardui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Ann Rainard, broliui Stanley, sesutei Jenny Žal- 
dokas ir visiems jo giminėms ir draugams. 

Tebūna jam lengva šios šalies žemelė.

J, ir A. Kaine B. ir Y. Niaurai
Mrs. Josephine Bankus K. Kazlauskienė
F. ir M. Kvetkas P. ir M. Cox 1
M. ir A. Davidonis J. ir M. Stoniai I
A. ir K. Yankus Dr. J. ir EI. Repšiai
P. Usevich * B. Chuberkis
A. ir O. Zarubai Ęsther Tamenas
M. Lapenas Eliz. Freimont
S. Šukienė J. ir P. Petrus
F. ir T. Ivon J. Stružas
Eva Likas J. Sinkus

I H. Thomas P. Žukauskienė
B L. ir M. Trakimavičiai

■ - . -.............................. ' ■ i- ...................................... .................... •
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Studijuojami lietuvių 
muzikos klasikai

Lietuvių muzika jau se
niai drąsiai peržengė mūsų 
respublikos ribas. Vis daž
niau skamba efyre ir įvai
rių mūsų šalies miestų kon
certų salėse B. Dvariono, J. 
Juzeliūno, E. Balsio ir kitų 
mūsų kompozitorių kūri
niai.

Kartu su kitų tautų ge
riausiųjų muzikinių kūrinių 
palikimu į šabes muzikinį 
aukso fondą įeina ir lietu
vių muzika, ji tyrinėjama ir 
studijuojama konservatori
jose ir muzikos mokyklose.

Dabar Maskvoje išėjusioje 
chrestomatijoje “TSRS tau
tų muzikinė literatūra” mū
sų ikitarybinei muzikai at
stovauja M. K. Čiurlionis ir 
S. Šimkus. Čia pateiktos 
dvi Čiurlionio harmonizuo
tos liaudies dainos, preliu
dai fortepijonui ir simfoni
nė poema “Miške.” Su S. 
Šimkaus kūryba supažindi
na 5 liaudies dainos.

i _______*

“Žalgirio” gamyklos filialas
Iš Kalvarijos grįžo grupė 

Vilniaus “Žalgirio” staklių 
gamyklos darbuotojų. Jie 
buvo išvykę patikslinti 
klausimo dėl įmonės filialo 
kūrimo. Kalvarijos mieste 
jau numatytos patalpos, 
kuriose įsikurs naujas “Žal
girio” cechas. Čia ruošia
masi gaminti vieną frezavi- 
mo staklių mazgų. Dabar 
Kalvarijoje ir Vilniuje ren
giami kadrai filialui. Dalis 
bus pasiųsti Kalvarijon iš 
Vilniaus.

Kaip pranešė “Žalgirio” 
gamykloje, jau sausio mė
nesį gamyklos filialas išleis 
pirmąją produkciją.

“Vak. nauj.”



Kodėl maži farmeriai 
išnyko

Kai mes 1919 metais nu
sipirkome 42 akrų farmukę, 
tada buvo daug farmerių, j 
turėjo žemės nuo 30 iki 100 
akrų, karvių nuo 5 iki 20, 
taip pat ir kitų gyvulių ir 
paukščių. Nors sunkiai, 
tačiau pasidarė pragyveni
mą. €

Apie 1930 metus pradėjo 
atsirasti mašinerija, didesni 
farmeriai pradėjo įsigyti 
moderniškas mašinas, taip • 
pat ir visokių fabrikinių 
prekių kainos pradėjo kilti 
aukštyn, o farmų produktų 
kainos pasiliko tos pačios.

Taip ir pradėjo nykti far
meriai. Dėl šių skirtingų 
kainų tarp fabrikų dirbinių 
ir farmų produktų, visi su 
10 ar 20 karvių banda far
meriai išnyko.

Aš gyvenu tarp dviejų 
miestų, tai yra šešių mylių 
tarpas. Seniau čia buvo 
apie 18 farmerių. 1960 me
tais paskutinis farmerys iš- 
sipardavė ir išėjo į fabriką 
dirbti. Beveik visas farmas 
nupirko New Yorko biznie
riai; jie įsitaisė stubas ir 
kuo puikiausiai gyvena, o 
žemės nedirba, stovi be nau
dos, auga krūmokšniai, dar 
kiek metų užaugs ir miškas.

Maži farmeriai negalėjo 
konkuruoti su didžiaisiais, 
nes negalėjo įsigyti mašine
rijos, ir mažoje farmoje 
neužteko darbo mašinoms. 
Ši padėtis ir prisidėjo prie 
farmerių bėgimo iš farmų. 
Dabar pasiliko t i k dideli i 
farmeriai, kurie laiko po 
100 ar daugiau karvių ir 
turi įsigiję visokią mašine
riją, kuria labai greitai ap
dirba žemę su mažai dai*- 
bininkų.

Šiais laikais vedama pro
paganda: nesiskųsk, kad

“Laisves” bendroves akcininkus kviečiame dalyvauti mūsų meti
niame suvažiavime---sekmadienĮL, vasario 9 d., Rusų-amerikiečių 
centre, Manliattane. Visus laisviečius prašome būti bankete, kuris 

įvyks ten pat ir prasidės 5 valandą, tuojau po suvažiavimo.

Apie laisviečių 
suvažiavimą

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
rašo :
“Šią ir kitą savaitę svar

biausias uždavinys mums 
visiems turėtų būti — tai 
m ū s ų broliško laikraščio 
“Laisvės” bendrovės šėri- 
ninku suvažiavimas. Turė
tumėm visi, kiek katras iš
galime, savo draugus lais- 
viečius pasveikinti. Kaip 
žinia, jie mūsų suvažiavimų 
ir neužmiršta.

Drg. J. Mažeika savo ini
ciatyva sveikinimus pradė
jo rinkti. ^Praeitą penkta
dienį Mildoje jau matė dau
giau kaip 40 žmonių. Maty
kite jį ir įteikite savo svei
kinimą. Įteikite nelaukda
mi kitos dienos, nes suva
žiavimas čia pat; įvyks va
sario 9 d.

Kapitalizmo sąlygose dar
bo žmonių spaudai paauko
tas doleris kitas ne tik pa
rodymas širdingumo jai, o 
ir brangi 
yuoti.”

Smagu, 
kagiečiai 
laikraščio
sveikinti . Mes jiems atsi
mokėsime, kai jie turės vil
niečių metinį suvažiavimą.

Sveikina suvažiavimą 
su šimtine

Aną dieną į “Laisvės” re
dakciją užėjo brooklynietė 
Elizabeth Laurinkus, malo
ni moteris, gera draugė. 
Pasišnekėjus su ja, Eliza
beth išėmė iš piniginės $100 
ir tarė:

—Tai bus “Laisvei.”
—Suvažiavimui sveikinti ?
—Taip, tegu bus man o 

p a s v e i k inimas suvažiavi
mui.

Elizabeth—buvusi kriauč- 
ka, šiuo metu — pensinin
kė. Ji žadėjo, jei aplinky
bės leis, dalyvauti ir lais- 
viečių bankete, kuris įvyks 
vasario 9 d. tuojau no su
važiavimo. Prašiau, kad ji 
užeitų ir į patį suvažiavi
mą pamatyti, kaip mes tvar
kome savo reikalus.

Žadėjo. N.

W. Kartonas--- 
Pavyzdingas drangas
Geras laisvietis ir nepa-t 

prastai rūpestingas savo 
žmonos sveikatos stoviu, il
gai gyvenęs Maspeth, N. Y., 
o dabar įsikūręs Jensen 
Beach, Fla., atsiuntė laiš
kutį ir $15 — $12 už pre
numeratą į Lietuvą ir $3 
“L” budžetui.

Draugas Kartonas yra 
užrašęs “L” savo žmonos 
giminaičiui Veisiejų rajono 
Panaros kaime Feliksui 
Aleksoniui, kuris duodavo 
“L” pasiskaityti savo kai
mynui Antanui Zibudai. 
Jam “L” patiko, ir jis pra
šė Aleksonj paprašyti Kar
toną, gal jis būtų toks ge
ras, kad ir jam “L” užra-

parama jai gy-

kad draugai či- 
sukruto mūsų 
suvažiavimui pa-

Laimėjo bylą prieš 
parodos garsinimą
New, Yorkas. — New 

Yorko,valstijos Motor Ve- 
maža produktų kaina,—prl- hide Bureau ant automobi- 
gamink greitai ir daug, tai lių “plaitų” 1964 metams 
ir užsidirbsi. Dabar tik to- apačioje po numeriais 
kie farmeriai gali gyvuoti, 
kurie turi investavę kapita
lo nuo 100 iki 150 tūkstan
čių dolerių. Yra ir lietuvių, 
kurie turi tokias farmas.

■ Na, o kaip su vištų far- 
momis? Irgi tas pats. Viš
tidės stato pagal vėliausią 
planą: viduje įtaisyti kon
vejeriai, sunkvežimiai atve
žu lesalą, supila į tam tik
rą kambarį, o konvejeriai iš
nešioja, kur reikia ir kada 
peikia. Mėšlą taip pat su
tvarko automatiškai. Tokiu 
būdu pora darbininkų gali 
apžiūrėti apie 10 tūkstančių 
vištų.

Aš žinojau, kad dideli viš
tų augintojai vištas laiko 
tik vienerius metus, bet tik 
dabar sužinojau, kad metus 
išlaikę, vištas parduoda po 
25 centus už vištą, o krau
tuvėje reikia mokėti apie 40 
už svarą.

Vištų. maistas taip suda
rytas, kad vištą priverčia 
dėti kiaušinius kaip mašina, 
o už metų ją meta laukan, 
kaip ir seną mašiną,—ji jau 
nebe naudinga.

W. J. D.

uz-

Port

MALONI ŽINUTE
Gautas laiškas nuo Jono 

Petruškevičiaus (Petrus) 
iš Bostono, kad jis atvyksta 
į “Laisvės” dalininkų šuva- Į 
žiavimą-banketą. Atvyksta' 
su kitais bičiuliais — pilna I 
automašina. Lauksime jų! i

Gal kas kitas ir atsisa
kytų tai padaryti, bet ne 
Kartonas!

Ir štai dabar Zibudai ne
reikės prašyti “L” pas Alek
som.

Būkite laimingi, draugai 
Kartonai, šiltojoj Floridoj!

Dzūkas

į Sveikinimas iš 
: Lenkijos

Lietuviu Visuomeninės 
•'Kultūros Draugijos Centro 
'Valdybos. Prezidiumas svei- 
|kiną, Jūsų įstaigos darbuo- 

šiuos žoždžius rašant, pir- l°\u.s Tsu Naujais Metais ir 
madienį, Niujorko mieste ; lnkl Jums tolimesnių kury- 
vyksta mokyklinio amžiaus sveikat°s,
vaiku vienadienis Streikas 1 *aimes-v i .. Seinai, 1964--I- -24 ■'

Mokyklinio amžiaus 
vaiky streikas

Iš Motery klubo 
popietės

Praėjusį sekmadienį “Lais
vės” salėje įvyko Lietuvių 
Moterų klubo popietė-pobū- 
vis.

Pirmiausia sakė kalbą A. 
Bimba, ir jis dėstė pačius 
svarbiausius dienos klausi
mus: Prancūzijos pripaži
nimą Kinijos Liaudies Res
publikos, apie Ženevos kon
ferenciją nusigin k 1 a v i m o 
klausimu, apie žieminę O- 
limpiadą, vykstančią Aust
rijoje, šių metų kongresi
nius ir prezidentinius rin-1 
kimus, ir kitus dalykus, vi
siems įdomius.

Kitoje kalbos dalyje A. 
Bimba, kaip žurnalo “Švie
sos” redaktorius, kalbėjo 
apie žurnalo 30-ąją metinę 
sukaktį, vykstančią šiemet. 
Pirmasis bertainio žurnalo 
numeris, sakė jis, bus dvi
gubai didesnis už kitus ligi 
šiol ėjusius numerius; jis 
bus labai įvairus.

Kalbėtojas optimistiškai 
žiūri į mūsų kultūriniu c , e\ c 
veiksmu ateiti, c c

J. Siurbęs paveikslai
Antroje programos da- 

' lyje J. Siurba demonst
ravo spalvotus paveikslus 
(slides),gautus iš Lietuvos, 
taip pat jo paties pagamin
tus čia pat, Amerikoje.

J. Siurba pastaruoju me
tu daug dirba ir jėgų įdeda 
į fotografiją; specializuoja
si daryti spalvotas .nuotrau- i
kas ir jas jau sugabiai pa- Federman. 
demonstruoja ekrane.

Filmai ' PremUu įteikimo ceremonl- 
4 1 1 1 111 a 1 ■ Fįimas perkrautas nesą-

“Die. Fledermaus” , monėmis, kurios pastato ne 
Garsiosios Johann Strau- j kokioje šviesoje premijų ga-f 

' sso operetės pagrindu per-; vėjus ir pačius jų teikeis.t 
i nai tapo pagamintas spalvi- į “The Prize” — pigi, o vieto- 
I nis filmas. Jo premjera Niu- ■ m^s' pikta parodija šai- 
Ijorkeivyks vasario 7ta 86th į pymąsis iš rimto dalyko, iš 
I St, Casino teatre. svarbios įstaigos.
i i
i Filmo kūryboje dalyvavo ‘ 
; Vienos Valstybinės ir Vie- 
! nos Liaudies operų artistai, 
taipgi dvi baleto grupės ir 
orkestras. Vaidina origina
lia vokiška kalba. Parašai 
angliški.

Ką gi galima pasakyti 
apie turinį?

Kaip ir daugelyje opere
čių, tema lengvutė. Gausių 
turto ir laiko perteklių sa
vininkai linksmauja be bai
mės ir į savo kolegos gražią 
žmonelę pažvelgti ar kokį 
vienas kitam šposelį iškirs
ti. Vieniems susidaro links
ma komedija, o kai kam ir 
aitru. Bet kad visa tai • iš
marginta dainomis, šokiais, 
operečių mėgėjai nesigrau- 
dens pamatę.

Norintiems “Die Fleder- 
maus” pamatyti įsitėmyti- 
na, kad filmas ten bus rodo
mas tik dvi savaites.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos ambasada atmetė 
JAV protestą dėl nušovimo 
karinio lėktuvo virš Rytų 
Vokietijos.

PRANEŠIMAI
RIHCMOND HILL, N. Y.

LLD 185 . kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. "Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai malonėkite atenf.
Valdyba (10-11)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, vasario 4, 7:30 vai. 
Vakare, "Laisvės” /salėjo, 102-02 
Liberty Avė., Ozone’ Barke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti) susį^in- 
kime, nes bus nominacijos Centro 
Valdybos. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Valdyba (9-10)

“The Prize”
Tuo pavadinimu filmas 

dabar rodomas Radio City 
Music Hall yra apgailėtinas 
pamėgdžiojimas Nobelio

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario 5 d., 7:30 vai. vakaro, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. Tu
rėsime LDS Centro Valdybos no
minacijas. Nepamirškite duokles 
užsimokėti su metu pradžia.

P. Babarskas, prot. sekr.
(9-10)

Masine demonstracija priėš 
naciškus karo kriminalistus

Japonijoje daug 
pastatė laivų

Londonas. — 1963 metais 
Japonijoje buvo daugiau
siai pastatyta laivų. Jos pa
statyti laivai sudarė 1,569,- 
000 tonų. Anglija buvo ant
roji, kuri pastatė 1,421,500 
tonų. Bendrai kapitalisti
niame pasaulyje buvo pa
statyta 1,342 nauji laivai, 
8,400,000 tonų įtalpos.

Kiek naujų laivų pastatė 
Tarybų Sąjungoje, Kinijo
je, Jugoslavijoje, Lenkijoje, 
Rytų Vokietijoje ir kitose 
socialistinėse šalyse, tai ne
žinoma.

Amerikoje esančių ir vei
kiančių baisių naciškų ka
ro kriminalistu. Sako, kad 
jau visa eilė kongresmanų 
tuo yra susirūpinę ir daro 
žygius, kad valstybės mu
ku r o ras paimtų visą reika
lą tuojau ištikti. Minimi šie 
kongrėsmanai: Emanuel 
Celler, Victor L. Anfūso, 
Seymour Halpern ir Wil
liam Fitts Rvan iš New 
Yorko, John F. Shelley ’iš 
Kalifornijos ir Alvin O’- 
Konski iš Wisconsin.

Vadinasi, ir Niujorke pra
sidėjo žygiai prieš naciŠKUS 
k r i m i n a listus. Tjietuviai 
tuose žygiuose aktyviškai 
turėtų pasirodyti, nes, kaip 
žinia, tarp tų baisių naciš
kų kriminalistų randasi ke
letas ir lietuvių. Juos Vei
kia išvilkti aikštėn ir paro
dyti plačiajai Amerikos vi
suomenei. Rep.

Pagaliau Niujorke susida
rė platus komitetas prieš 
nacizmą ir antisemitizmą. 
Jame atstovaujama daug 
tautinių grupių. Komiteto 
pirmininko pareigas eina 
įžymus vęikėjas Mr. Simon

protestui prieš faktiną seg
regaciją miesto mokyklose.

Sakoma,apie puse mokyklų 
vaikų neis į mokyklas, strei
kuos prieš neteisybę, reika
laudami lyęių teisių negrų ^ajpos metai ir kad užsienio 

lietuviai niekuomet neuž
mirštų, jog įie^ turi tėvy
nę—Tarybų Lietuva.

“Darbo” Red. Kolegija 
Montevideo, Uruguay.v

ir puertorikiečių vaikams 
su baltųjų vaikais.

Apie streiko pasekmes 
mes tegalėsime pranešti tik 
sekančiame “Laisves” nu
mery.

dėjo: “N Y. World 
1964”. Tai garsinimas 
saulinės parodos,

E. K. Froslid, iš 
Washington©, redaktorius
“Time, Ine.”, patraukė au
tomobilių biurą teisman ir 
atsisakė priimti “plaitus” 
su parodos garsinimu.

N. Y. valstijos Aukščiau
siasis teismas patvarkė, kad 
tai yra nelegalus garsini
mas, ir kurie iš automobi
listu nori, gali gauti “plai
tus” be to garsinimo. Frosli-
dui byla kainavo apie $1,000. vasario 8—13 dienomis.

su

Sveikinimas / . >
Brangūs Tautiečiai,

i Tebūnie Naujieji Metai

Gerb. Lilija,
Sveikiname iš saulėtos 

Floridos. Sueiname daug
Manila. -4 Filipinų prezi

dentas Diosdūdo Macapaga- 
lis vyks į Kambodžą ir In- i lietuvių iš mūsų apylinkės, 
doųeziją. Jo vizitas įvyks ir iš kitų miestų, taipgi gy

vename visi netoli vieni ki
tų—kaip tai: Keidė ir Kle
mensas Simanai, Dirž i s, 
Adelė Petraitienė ir dange-

LIETUVOJE
Mirus

Dr. Jonui Kaškiaučiui
liūdesiu širdyje reiškiu gilią užuojautą jo broliui Tadui, 

gyvenančiam Amerikoje, kitiems jo giminėms
Lietuvoje ir skaitlingiems jo draugams

Amerikoje ir Lietuvoje
Adelė Rainienė
Brooklyn, N. Y.

Mirus

Dr. Jonui Kaškevičiui 
reiškiame giliausią užuojautą jo broliui Tadui, Lie
tuvių Meno Sąjungos iždininkui, ir visiems kitiems 
giminėms ir draugams. Liūdime sykiu su Jumis 
visais.

Lietuvių Meno Sąjungos nariai bei pažangiojo 
judėjimo menininkai JAV niekad nepamirš Daktaro 
Kaškiaučiaus suteiktos pagalbos ir malonaus atjau
timo.

Ilsėkis ramiai, mielas daktare, savo gimto jo joje 
žemėje, kuri tave priglaudė kaip tikrąjį sūnų.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
CENTRO KOMITETAS

K

Ir štai šitas komitetas, 
Spalvotos nuotraukos pravesdamas Chicagos kon- • — 1 • • • J M __ 1 .

Sekmadieniais važiuojame 
į Miamio Socialį Klubą, val
gome pietus. Jie labai gra
žiai priima. Daug linkėjimų 
tau ir visam “Laisvės” per
sonalui, taipgi ir Moterų 
klubo narėms.

Ona černiavičiene 
maspethietė, ir 

Mary Kalvaitienė 
brooklynietė

Dovanos “Laisvei”
i Stasys Veshys, Chicago, 
i III., dovanoja “Laisvei” du 
! ir “Vilniai” du Lietuvių 
Nomo Bendrovės serus.

, P. Augutis, Haledon, N. J., 
dovanoja “Laisvei” vieną

daro gražų įspūdį, ir jos tu
ri pamokomojo^ instrukty- 
vaus elemento^ Stebėtojo 
akis, žiūrėdama ekrane į 
tokius paveikslus, visiškai 
nepavargsta, o lyg gauna 
savotiško poilsio.

Tik man rodosi, demonst
ruojant tokius paveikslus, 
reikėtų juos surūšiuoti; ro
dant mokslo įstaigas, reikė
tų jas visas rodyti kartu; 
vaizduojant kaimo gyveni
mą, reikėtų vaizduoti vienu 
kartu, ir tt. Tai sudarytų 
gilesnį stebėtojuose įspūdį. 
Daug naujų, įdomių pa
veikslų J. Sįurba gavo iš 
savo brolio, kolūkiečio, sū
naus inžinieriaus Vytauto, 
gyvenančio Kaune.

Buvo pademonstruota pa
veikslų iš Kauno (daugiau
sia), iš Lietuvos kaimo, iš 
Vilniaus, iš Maskvos, iš 
JAV.

Pirmininkavo Ieva Miza- 
rienė, kuri yra ir Moterų 
Klubo pirmininkė.

Po to atsilankiusieji, ku
rių buvo atsilankę gerokas 
skaičius, buvo pavaišinti 
kavute ir pyragu. Ns.

ferencijos prieš nacius karo 
kriminalistus nuta rimus, 
jau ruošia milžinišką masi
nį mitingą - demonstraciją 
vasario 27 dieną. įvyks Ho
tel Diplomat salėje, Man- 
hattane. Kalbėtojų vardai 
dar nepaskelbti, bet jų bus 
visa eilė nuo įvairių orga
nizacijų. darbo unijų, klu
bų, tautinių grupių ir t. t.

Komitetas sako, kad yra 
prasidėjęs platus judėjimas 
už atkreipimą vyriausybės 
žmonių dėmesio link čionai

Konvencijinis Banketas 
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

Už dovanas širdi n g a i 
jiems ačiū.

Kolombo. — Tarybų Są
junga pagamins Ceilonui 
750 prefabrikuotų gyveni
mo namų.

I Palm Springs, Calif.—Su
laukęs 50 metų amžiaus mi
rė filmų artistas Alan 
Ladd.

New Yorkas.—Laivakro- 
vių National Maritime ir 
Sea f a r e r s International 
unijos daugiau bendradar
biaus. Jos abi turi 120,00 
nariu.

New Yorkas. — Iš Indi
jos grįžo misijonierius E. B. 
Fowleris, kuris ten daug 
metų gyveno. Fowleris jau 
sulaukė 100 metų amžiauis.

Washingtonas. —JAV su
registruos visas Kubos nuo
savybes, kurios yra šioje 
šalyje, ne mažiau $1,000 
vertes. , ’

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 New York City

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

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.

Iš Brooklyno važiuojant per Williamsburgo tiltą, iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fultoiį 
gatve skersai Broadway iki Nassau St., čia imti JamaioS 
subway ir išlipt ant ant Essex St. stoties. Išlipus į viršui 
reikia pasiklausti Rivington Streeto.

J/' būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas 
galimas.
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