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KRISLAI
J. Paleckis Niujorke

\^įttoras Biržiška j
Mirė nedavalgęs. . .

— Rašo R. Mizara —
Įvyko savita, smagi staigme

na: Niujorke vienai dienai 
buvo sustojęs Justas Paleckis.

Atsitiktinai Justui Paleckiui 
trumpam laikui teko sutikti 
Tai kuriuos niujorkiečius. Ir 
jis prašė, kad jo vardu mes 
pasveikintume visus pažan
giuosius JAV lietuvius.

Meksikoje šilta, saulėta; 
Justas, važinėdamas po plačią 
Meksiką, įdegė saule, ir ;~ 
rusvas veidas labai tinka prie I 
jau žilų galvos plaukų.

Tuifime nepamiršti, kad il
gamečiu! Lietuvos prezidentui 
š. m. sausio 22 d. sukako* 65 
metai amžiaus.

Jam tenka daug dirbti, pla
čiai, nuolat keliauti. Justas 
nepamiršta ir žurnalizmo, daž
nai rašo spaudai straipsnius. 
Jo sūnus Justas V. i 
žurnalistas; šiemet jis baigia 
Vilniaus universitetą.

Smulkiau apie Justo Palec-

Tarybų Sąjunga kritikavo 
JAV falsifikatorius

Vėl paaštrėjo Kubos 
ir JAV santykiai*"
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* * METAI 52-ji

Maskva. —Jungtinių Val
stijų Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (O.I.A.), kuri pa
sižymėjus besikišimu į kitų 
valstybių vidaus reikalus, 
paskelbė falsifikacijas apie 
TSRS 1963 metų gamybą. 
Ji pasakojo, būk 1963 me
tais TSRS gamyba nepasie
kė plano, būk per dvejis 
pastaruosius metus tik 2.5 
procentais pakilus lyginant

į su pirmesnių metų gamyba. 
TSRS ekonominiai speci

alistai per “Pravdą” atsakė, 
kad C.LA. tvirtinimai netu
ri nieko bendro su teisybe. 
1963 metai, tai buvo penkti 
metai Septynmečio. Bėgyje 
penkerių metų, sulyg plano, 
bendroji TSRS gamyba tu- 
rėjo pralenkti 51 procentu 

“ > tą, kokia buvo pirm Sep- 
- - . tynmečio, o ji pralenkė net 

kio buvimą Niujorke skaity- ! 58 procentais. 1963 metais 
Lais- TSRS bendroji gamyba 

1962 metų gamybą pralenkė 
8.5 procentais. 1963 metais 

š._ m. sausio 27 d. Čikagoje i buvo paleista veiklon tik di- 
t ^fjtema-Į dėlių 700 įvairių įmonių.

Biržiška, ■ sulaukęs 78 'meUu , Nfw Yorkas.-Vasario 6 
amžiaus. • ‘ New York Times” pa-

Tūlas čikagietis Clevelando į talpino laišką TSRS ekono- 
“Dii-voje” rašo, jog V. Bir- misto Vladimiro Smolians- 

kio, kuriame jis kritikavo 
šio laikraščio koresponden
tą Theodorą Shabadą, esa
mą Maskvoje, už pateikimą 
laikraščiui suf abrik uotų 
skaitlinių apie TSRS 1963 
metų gamybą.

kite 
vės’

paskutiniame šios 
laidos puslapy.

#irė Lietuvoj buvęs 
tikos profesorius

“Dirvoje 
žiška susirgo “dc<J maisto sto
kos ir nepakankamos priežiū- 
ros.

Prieš 20 metų, palikę gimtą
ją žemę, trys broliai Biržiš
kos —’ Mykolas, Vaclovas ir 
Viktoras—dujo “į Vakarus”; 
pagaliau jie pasiekė JAV. 
Tūlas “labdarys” gydytojas 
(Devenis) Waterburyje turėjo 
didelę farmą, ir Biržiškus ap
gyvendino ten, kad jie jam 
dirbtų. Negalėjo jie pakęsti 
“humanistinio malonumo,” na, 
įc iš ten išbėgiojo.

Kadaise Viktoras buvo už
kliuvęs Brooklyne; čia skun
dėsi mūsų žmonėms savo ne
dalia. Paskui išvyko į Čika
gą. Dirbo jis ten visokius 
darbelius, kad galėtų šiaip 
taip pragyventi. Vieną kar
tą viešai Viktoras pareiškė, 
kad valąs buržuazinių moterų 
klubo nužninkus. . .

Bet ir tai neišgelbėjo, kaip 
rašo “Dirvos” bendradarbis: 
susirgo ir mirė dėl maisto sto
kos ir nepakankamos priežiū
ros. . .

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos delegacijos pirmi
ninkas S. Carapkinas pa
reiškė, kad norint pasiekti 
susitarimo, tai Vakarai tu
ri atsisakyti nuo daugžo- 
džiavimo, o eiti prie i 
bu.

Jis sakė, kad pirmoji są-

Jungtinės Tautos, N. Y.— nuo krantų, tai Kuba būtų 
Dr. Raul Roa, Kubos Už- sutikus, nes tas nedaro di- 
sienio reikalų ministras, įn- delio skirtumo, bet JAV to 
formavo Jungtines Tautas, 
kad Kuba sulaiko prėską 
vandenį iš Oriente provin
cijos į Jungtinių Valstijų

nereikalavo, o užgrobė lai
vus.

Washingtonas. — JAV 
federalinė vyriausybė stoja 
už tai, kad paliuosuoti Ku
bos laivus ir žvejus, bet tam

dar-! karo laivyno bazę Guanta
namo įlankoje. t

Kuba imąsi šių žygių priešinga Floridos valstija,
lyga susitarimui, tai Tary- prieš Jungtines Valstijas, nes ji turi įstatymą, kad jos......... , pllco nes ji turi Įstatymą, kad jos 
bų Sąjungos pasiūlymas— kad priverstų jas paliuo- vandenyse negali kitų šalių 
likviduoti užsienyje karines 
bazes, kurios sudaro taikai 
pavojų, susitarti panaikini
mui toli siekiančių raketų, 
o po to jau bus lengviau ga
lima susitarti ir kitais klau- 
simaiss.

Roma, — Italija ir Tary
bų Sąjunga pasirašė preky
bos sutartį. Pagalbą meti
nė prekyba sieks $400,000,- 
000 vertės. 1963 metais abi 
valstybės prekiavo už $300,- 
000,000.

Olimpijadoje TSRS 
sportininkai laimi

Innsbruckas. — Su. vasa
rio 4 diena Tarybų Sąjun
gos sportininkai buvo toli 
priešakyje kitų. Jie laimėjo 
8 auksinius, 8 sidabrinius 
ir 5 bronzinius medalius.

Jungtinių Valstijų spor
tininkai buvo tik septintoje 
vietoje, kurie laimėjo po 
vieną auksinį, sidabrinį irI V • • ] Z1 Z

Maskva. — šešiolika ta-. bronzinį medalį, 
rybinnj mokslininkų, spe- Innsbl.U(.k'_A11<,t.riios no-

• i* • i ii •• ... i JL Hilo UI llviv* ■ xx Llo L11 I Uo DUciahais traktoriais, per le-!__ ____
dynus, atliko 1,800 mylių 
kelionę ir pasiekė Pietinį 
Žemės ašigalį. Jie ten sura
do dviejų kambarėlių bū
dą, kurią prieš penkeris 
metus įrengė kita TSRS 
mokslininkų grupė.

licija areštavo Olimpijados 
tris JAV atletus: Bill Ma- 
roltą, Mikę Hesselį ir Geo. 
farmerį, kaltindami pavogi
me automobilo. Jie teisina
si, kad buvo tik “pasiskoli
nę”.

Tokio. — Japonijos Už
sienio ministras pareiškė, 
kad jis susitarė su Tarybų 
Sąjunga 1964 metais vesti 
prek y b ą už $270,000,000 
vertės. Iš TSRS Japonija 

v ,.. . pirks už $130,000,000 reik- liūdnas žmogaus hk.mas! j menų> 0 Tarybų Sąjunga 
i’ atmokės naujais žvejybos 

Tiesa, “Naujienos” rašo, 
' Bd Viktoras buvęs palaido- ' 

ftas “iškilmingai.” Bedieviš
kose, laisvose Čikagos lietuvių 
kapinėse, “prof. Dirmantas... 
pap rašė tikinčiuosius pasi 
simelsti už mirusiojo sielą...” 
Kokia pagarba buvusiajam 
laisvamaniui, mirtinai susirgu
siam dėl maisto stokos!. .

Maskva. — TSRS spauda 
padidino propagandą prieš 
rūkymą.
.. .................... .........  ........ ................................

NUTEISĖ ŽYDĄ Už 
TARNAVIMĄ NACIAMS

Tel Avivas. — Izraelio 
teismas nuteisė penkeriems 
metams kalėjimo Iršą Ba- 
renblatą, kuris Antrojo pa

Na, tai trys broliai Biržiš
kos baigė savo gyvenimo die
nas Dėdės Šamo žemėje. My
kolas buvo tarp jų vyriausias 
ir pats aršiausias: atkaklus 
pronacis. Mykolas Amerikoje 
taip pat iš žmonių aukų gy
veno, net ir jo žentas maumo- 
ja tą abraką, kaip rašė “iVie- 
nybė.”

Vaclovas kadaise buvo veik- 
3is socialdemokratas; net ir 

^Kapsukas, būdamas Ameri- 
eje, apie 

nuomonę, 
mažiausiai 
nj darbą.

Viktoro 
kaip matome, tragiškas, 
buvo matematikas, bet savo

profesijoje darbo negavo: jis 
j šią šalį buvo atkviestas kar
vėms melžti arba buržuazinių 
poniučių klubo išvietėms (toi- 
letams) valyti.

Mykolui Biržiškai buvo leng
viausia: kadangi jis buvo ar
šus pronacis, tai visokie 
duotojai” 
suomenės 
I Viktorą 
mesio.

va- 
surinktomis iš vi- 
aukomis jį maitino, 
niekas nekreipė dė-

jį turėjo neblogą 
Viktoras, atrodo, 

kišosi į visuomeni-

Biržiškos likimas, 
Jis

Ne vienas Viktoras Biržiška 
tokio likimo susilaukė. Pasiti
kėję Dėdės Šamo humanizmu, 
pasitikėję lietuviškųjų “veiks
nių” pažadais, nemaža seny
vo amžiaus gerų žmonių pabė
go iš savo gimtosios žemės, iš 
motinos ' Lietuvos, manydami, 
kad tie, kurie juos kvietė, pa
dės.

Na, ir padėjo!..

suoti užgrobtus Kubos ke-i žvejai žuvauti be leidimo, 
turis žvejų laivus ir žvejus. ‘ New Yorkas. —Preziden- 

Havana. I— F. Kastro,' tas Johnsonas sakė, kad bu- 
Kubos premjeras, sakė, kad į vo numatyta, jog anksčiau 
Kuba vandentiekiais leis' ar vėliau Kuba sulaikys 
prėską vandenį į JAV karo ' prėską vandenį, tai JAV 

bazėje pasirūpino vandens, 
kurio vien dideliuose kubi
luose yra porai savaičių.

Kingston, N. H. •— Sena
torius Barry Goldwateris 
reikalauja pasiųs t i JAV 
rininkus į Kubą ir jėga ati
daryti prėsko vandens vam
zdžius.

Havana^ — Kubos prem
jeras Kastro sakė: “Senato
rius B. Goldwateris pamirš
ta tą, kad Kubą gintų kiek
vienas ''kubietis iki' paskuti
nio kraujo lašo... Jeigu jis 
reikalauja prisiųsti į Kubą 
JAV marininkus, tai lai jis 
patsai atvyksta pirmose jų 
eilėse... 
kalbėti 
ti”.

New
New York Times” redakci
niame rašo, kad bloga pa
dėtis, kada Florida su savo

laivyno bazę tik vieną va
landą per 24 valandas, kad 
vaikai ir moterys turėtų 
vandens.

Jis sakė, kad jokia sutar
tis neįpareigoja Kubą, idant 
ji aprūpintų . JAV karo ba
zę gėlum vandeniu. Kuba 
turėjo teisę ir anksčiau su
laikyti vandenį, bet ji to ne
darė, nes nenorėjo bloginti 
santykius su JAV. Dabar, 
po to, kai Jungtinės Valsti
jos tarptautiniuose vande? 
nyse užgrobė jos žvejų lai
vus, idant badu marintų ku
biečius, Kuba\ yra priversta 
imtis griežtesnių žygių.

Kastro sakė, kad Kuba 
buvo informavus Jungtinės 
Valstijas, kad jos žvejai 
žuvaus Dry Tortugaso sri
tyje dešimtyje mylių nuo 
krantų, nors Jungtinės 'Val- 
sitjos savo teritoriniais 
vandenimis laiko tik tris 
mylias. Kastro sakė, jeigu įstatymais įvelia JAV į be- 
JAV būtų reikalavę dar my-1 reikalingą konfliktą su Ku
lią ar dvi toliau laikytis ba.

Lengva jam namie 
ir kitus siųsti mir-

Yorkas. “The

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ženeva. —Kažin kur din

go TSSR patarėjas Juris 
Nosenko, kuris dalyvavo 
17-kos valstybių nusiginkla
vimo konferencijoje.

Havana. — Iš didmiesčių 
apie 30,000 liuosanorių iš
vyko į cukranendrių plan
tacijas jų nuvalymui. Dau
gumoje, jaunimas. Iš Hava
nos tik viena diena išvyko

Washingtonas. — Prezi- 1,500 jaunuolių.
sauUnh’karo'“ metu“-’buvo !dento Johnsono vyriausybė j
i . ■. . . i t •• ‘ • v qqVa Vnrl nnio'fo Icri’/.Phitlerininkų policijos virši
ninku Bendzine, Lenkijoje.

Tai pirmas žydų tautos 
žmogus nuteistas už tarna
vimą naciams.

sako, kad baigta krizė su ■ 
Kuba dėl sulaikymo prėsko 
vandens karo laivyno bazei. 
Guantanamo įlankoje.

Weis, Austrija. — Buvęs 
hitlerininkų karininkas nu-1 
sižudė, kada buvo iškelti 
aikštėn jo kriminaliniai 
prasikaltimai, atlikti 1|942- 
1943 metais Debicoje, Len-

Gerai pavyko “Laisves” 
šerininkų suvažiavimas

“Laisvės” šėrininkų šuva- tykių įvyko, į kuriuos “L 
žiavimas įvyko sekmadienį, reagavo, 
vasario 9 dieną, Rusų name, prieš 
New Yorke. . jmą, kova už laisvę ir dar-

Direktorių pirmininkas ‘ bus, už civilines teises — 
Povilas Venta kaip 11:30 j tai svarbiausi reikalai, ku- 
val. ryto pakvietė susirin- riuos “L” visais galimais 
kusius prie tvarkos.

Suvažiavimo pirmininku pasikeitimų nebuvo; dirbo- 
išrinktas J. Kuncas iš New į me, kiek galėjome. Džiau- 
Haven, Conn., pagalbininku ’ giamės savo bendradarbiais, 
A. Gilmanas, vietinis. I kurie paįvairina mūsų laik- 

Balsų skaitytojais pirmi- raštį. Mūsų spaudos išlai- 
ninkas paskyrė V. Bankų kymas yra mūsų svarbiau- 
ir O. Cibulskienę. sias darbas. Vajininkams

Rezoliucijų, nominacijų ir ■ didžiausias nuopelnas ir pa- 
rekomendacijų komi s i j o n | garba už tokį didelį pasi- 
išrinkti J. Petruškevičius, šventimą. (Ištisas raportas 
J. Mizarienė, V. Bunkienė, tilps sekamoje laidoje.) 
J. Bekampis, J. Grybas Atsistojimu pagerbtas mi-

Liet. Kooperatinės Spąu- ?7S dr. J. Kakiaučius-Kaš- 
dos Bendrovės direktorrtr^Ritis, geriausias mūsų 
pirmininkas P. Venta patei-1 spaudos rėmėjas-bendradar- 
kė metinį raportą, kad visi' bis.
direktoriai gerai kooperavo Į Diskusijose dalyvavo A. 
ir nuoširdžiai darbavosi. Į skairus, M. Adomonis, J. 

Sekretorius S. Vetchkis i Petruškevičius, J. Kunca, J. 
trumpai pasakė, kad kol; Bekampis, A. Gilmanas, W. 
spaustuvės darbas eina ge-' Keršulis, J. Bimba, Geo. 
r ai, tik nuogąstaujama, kad i Stasiukaitis, J. Kalvaitis, J. 
gali būti sunkumų su tech- Gasiūnas. Diskusijos buvo 
nikais, nes kurio nors ne- gyvos, naudingos. Jų suvaT 
tekus nėra ' numatomū re- dą padarė R. Mizara.
zervų. LiĮija Kavaliauskaitė iš-

Knygvedė - iždininkė LiL šaukė vajininkus J. Petkų 
lian Belte - Kavaliauskaitė 
perskaitė 1963 metų finan- B u n k ų iš Didžiojo New 
sinės apyvartos raportą, Yorko, Pr. Klastauską iš 
akauntanto pagamintą. Ra- Huntington, N. Y., P. Bečį 
portas rodo, kad mūsų įstai
ga verčiasi neprastai.

Gaspadorius P. Buknys 
plačiai raportavo apie visą 
“Laisvės” stovį. Praėjusie
ji metai buvo geri. Aukų 
“Laisvei” gauta apie $13,- 
000, finansinis vajus atlik
tas su kaupu. Abelnai, va
jus buvo sėkmingas.

Atsistojimu išreikšta pa
garba įnirusiems direkto
riams J. Kairiui ir P. Rai- čius nurodė, kad reikia pla
nini.

“Laisvės” direktorių sek
retorius Čepulis pateikė še
rną raportą:

Direktoriai laikė 12 regu
liarių susirinkimų. “Lais
vė” finansinai vertėsi neblo
gai per 1963 metus.

i . Per 1963 metus “Laisvė” 
savo naudai turėjo 3 paren
gimus Brooklyne, kurie da
vė šiek tiek finansinės pa
ramos. Parengimai dalina
si sekamai: Metinis banke
tas, metinis koncertas ir 
metinis piknikas. Pikni
kas įvyko Cliffside, N. J. 
New Jersey “Laisvės” rė
mėjai gražiai pasidarbavo, 
kad padaryti pikniką pa
sekmingą. Direktoriai dė
kingi už pasidarbavimą. 
Brooklyne piknikų parkai 
kaip ir išnyko.

Direketoriai nutarė 1963 
metais pravesti $5,000 vajų.

Redaktorius R. Mizara 
raportavo, kad šiemet suė
jo 50 metų, kai “Laisvė” 
patapo kooperatyviniu laik
raščiu. Tai jubiliejiniai me
tai. Šėrininkų suvažiavi
mai įvyksta kasmet. Per 
tą laikotarpį daug naudin
go darbo atlikta. 1963 m. 
daug naujų istorinių nuo-

Kova už taiką, 
negrų diskriminavi-

L” visais galimais 
būdais remia. Redakcijoje

ir O. Cibulskienę.

aitis, geriausias mūsų

Lilija Kavaliauskaitė iš
šaukė vajininkus J. Petkų 
iš New Haven, Conn., V.

Pr. Klastauską iš

Lipčių iš Chester, Pa., J. 
Bimbą iš Paterson, N. J., J. 
Pociūną iš Elizabeth, N. J., 
Gec. Stasiukaitį iš Cliff
side, N. J., S. Radusį iš Ba
yonne, N. J.; J. Šmitienė 
priminė apie Philadelphi- 
jos v a j i n i n k ų darbą; A. 
Kandraška aiškino apie 
Bostono vajjninkų veikimą; 
bostonietis J. Petruškevi- 

I

tesnio veikimo, daugiau va- 
jininkų, tada bus daugiau 
sėkmių.

(Tąsa 6-me pusi.)

VOKIEČIAI GAMINS 
TSRS FABRIKUS

Berlynas. — Rytų Vokie^- 
tija sutiko pagaminti ir iki 
1970 metų pristatyti Tary
bų Sąjungai 200 pilnai 
įrengtų fabrikų chemikalų 
gaminimui. Daugumoje, tai 
bus fabrikai gaminimui 
chemikališku trąšu, t t

Saigonas. — Sprogo dvi 
bombos rutulio lošimo sta- -! kijoje.

Akrą. — Ganos spauda 
rašo, kad amerikiečiai da
lyvavo suokalbyje nužudyti 

Maskva. — Sulaukęs tik Ganos prezidentą Kwame 
58 metų amžiaus mirė ge- Nkrumahą.
nerųlas Povilas Zernovas. ------------------ ’

ZANZIBARE RAMU TATr ,
Zanzibaras. - Nors Va- dl?ne;.Du JA\,karlnin,kuS

karų imperialistai ir ko
mercinė spauda nerimauja, 
daug skleidžia pasakų apie 
Zanzibarą, bet ši nauja res
publika tvarkosi. Visur yra 
ramu, žmonės dirba savo 
pirmesnius darbus.

SAKO, KAD ERHARDAS 
APVALYS

Bona. —Vakarų Vokieti
joje, kada ten valdžios prie
šakyje stovėjo Adenaueris, 
tai į valdiškas įstaigas su
lindo daug hitlerininkų. Sa
koma, kad dabartinis kanc
leris—Erhardas imsis žygių 
apvalymui valdžios įstaigų 
nuo tų elementų, nes tas 
puldo jos vardą. - #

užmušė ir virš 20 amerikie- { 
čių sužeidė.

Maskva. — Sulaukęs 51 
metų arhžiaus mirė genero
las V. V. Borisoglebskis.

Pekinas. —Chou Einlajus 
aplankęs 10 Afrikos šalių 
jau grįžo į Kiniją.

Atėnai. — Tūkstančiai 
žmonių demonstravo prie 
Anglijos ir JAV ambasadų, 
protestuodami prieš planus 
JAV militąrinių jėgų pa
siuntimui į Kipro salą.

Paryžius. — Prancūzijos 
atsakomingi valdininkai sa
ko, kad ji nutrauks diplo
matinius ryšius su Čiang 
Kaišeko “valdžia”.

Roma. — Italijos Užsie
nio ministras G. Saragatas 
sako, kad Italijos valdžia 
svarstys Kinijos pripažini
mo reikalą.

Paryžius. — Prancūzija 
ir Lenkija pasirašė 
bos sutartį.

preky-

DIDELI PELNAI
New Yorkas. — 1963 me

tais Fordo Co. pelnas buvo 
$488,600,000, tai ant kiek
vieno šėro dividendai paau
go po $4.42.

General Motor Co. turėjo 
$1,592,000,000 pelno, tai 
kiekvienas šėras neša po 
$5.10 dividendų.

Saigonas. — Šiame mies
te kasdien tik iš suaugusių 
cholera suserga apie . 300 
žmonių.

Tokio. — Japonijoje pa
daugėjo nuo vėžio mirtin
gumas.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS MAUSIMAIS

Panama ir JAV
ĮDOMU TAI, kad kapitalistinė spauda, “krizės” 

metu, pripažįsta klases, pripažįsta tai, ką ta pati spau
da slepia, rašydama apie mūsų pačių šalį.
.. Štai, imkime Panamą. Kada Panamos žmonės parei
kalavo, kad mūsų šalis turi peržiūrėti susitarimą su Pa
nama, kurį padarė dėl kanalo prieš apie 60 metų, kapita
listinė spauda tuojau pradėjo surasti toje šalyje klasi- 

: niųs skirtumus.
Plutokratų laikraštis “The New York Times” (š. m. 

'vasario 6 d.) editoriale rašo:
. . “Tarp kitų pamirštų šiame konflikte faktoriųPana- 
moje yra dauguma labai biednų žmonių ir ten yra ma
žas, bet augantis vidurinės klasės elementas, kuris rei
kalauja, kad būtų pravestos jau ir taip ilgai užtęstos ša
lyje reformos. Tikroviškai, Panamoje yra revoliucinė 
padėtis. Ir ją sudarė Re komunstai ir ne kastroistai, 
nors jie visa tai išnaudoja...”

. Laikraštis pripažįsta, jog Panamoje yra milijonie
rių klika, kuri, rėkdama prieš Dėdę Šamą, savo pinigus 

.siunčia į JAV arba Prancūzijos bankus. Savais bankais 
toji klika nepasitiki.

Laikraštis ragina JAV valdžią baigti iškilusius gin
čus, “nesusipratimus” dėl Panamos kanalo sutarties, jau 
labai seniai padarytos.

Kiekvienam aišku, jog Panamoje, kaip ir kitose 
Centrinės ir Pietų Amerikos respublikose yra liaudis, 

\ milijonai žmonių, gyvenančių baisiame skurde, yra ir 
milijonierių, kurie sirpsta prabangoje. (Ar ne tas pats 
ir Jungtinėse Valstijose?).

Bet štai, kai liaudis sukyla, kai kitos išeities nebesi
mato, tai ir tie patys milijonieriai yra priversti eiti kar
tu su liaudimi, pasisakyti už tautinę nepriklausomwbę.

Šiandien Panamos respublikoje žmonių nuotaika 
prieš JAV yra aukštai iškilusi. Jie visų pirmiausia rei
kalauja, kad Panamos kanalas turėtų būti valdomas pa- 

• cių panamiečių, o ne “jankių”. Jie žino, jie supranta, kad 
“jankiai”juos išnaudoja, kad Panamos kanalas neša 
“jankiams” milžiniškus pelnus, o jie, panamiečiai, pri- 
' versti gyventi skurde. , •

. Bet grįžkime prie. “The New York Timeso” sampro
tavimų. Kai šis kapitalištŲ laikraštis rašo apie mūsų ša
lies reikalus, jis nedalija žmonių į klases; jis nemato, 
kad čia yra milijonierių klika ir milijonai darbo žmonių.

■ Jis kalba tik apie “žmones”, tarytum jie visi būtų ekono
miškai lygūs, tarytum eilinis darbininkas gali tarti lygų 
žodį su bilionierium, su kapitalistu. Taip nėra!
... Taip bus tik tuomet, kai pasikeis visuomeninė san
tvarka.

Kaip kiti žiūri į mus
ŠIŲ METŲ sausio 31d. TASS korespondentas Wash

ingtone paskelbė tokią žinią savo spaudai:
- • “Prezidentas L. Džonsonas šiandien nusiuntė JAV 
kongresui laišką žemės ūkio klausimais.
: Prezidentas pažymi, kad pokario metais darbo na
šumas Amerikos žemės ūkyje žymiai padidėjo. Tačiau, 

-kaip matyti iš laiške pateiktų domenų, padidėjus darbo 
■našumui, nepakilo Amerikos farmerių gerovė, ir žymi 
-.šalies kaimo gyventojų dalis skursta, kaip ir pirma. Vi- 
• clutinės farmerių šeimos pajamos tik truputį viršija pu- 
-sę vidutinės miestiečių šeimos pajamų. JAV kaimo rajo
nuose gyvena 55 milijonai žmonių—mažiau kaip trečda- 
4is šalies gyventojų. Tačiau šiems rajonams tenka be
veik pusė visų neturtingų amerikiečių šeimų. “Pernelyg 

•■didelė jų dalis, — rašoma laiške, —negalėjo baigti moks
lo, įsigyti kvalifikacijas, negalėjo uždirbti sutinkamai 

r sir savo talentais”.
Prezidentas į pirmąja vietą kelia uždavinį padidinti 

farmerių pajamas ir sustiprinti “šeimų valdomas far- 
-ihūs”. Laiške išdėstoma eilė vyriausybės įstatymų pasiū
lysiu, susijusių su uždaviniu reguliuoti žemės ūkio pro- 

*'dūktų gamybą ir skirstymą.”

'""Auksinių saules spindulių nužertas tyvuliuoja Tauragnų 
ežeras, kurio apylinkėse gimė ir augo įžymusis 

lietuvių poetas Teofilis Tilvytis.

APIE NARSIĄJĄ LIDIJĄ 
SKOBLIKOVĄ IR KITUS 
OLIMPIADOS DALYVIUS

Šių metų vykusiose Žiemi
nės olimpiados tai’ptautinė- 
se varžybose Ihsbruke, Aus
trijoje, Lietuvos spauda tu
rėjo savo korespondentą M. 
Rimkų, kuris rūpestingai, 
vaizdžiai aprašė visa tai, 
kas ten buvo. Vilniaus 
“Tiesa” šių metų olimpiadą 
vadina “Baltąja olimpiada.” 
Čia, kaip žinia, pir
mą kartą istorijoje, net ke
turis aukso medalius išsi
kovojo garsioji Lidija Skob
likova, sibirietė mokytoja, 
iš Čeliabinsko miesto.

Paduosime skaitytojui kai 
kurias M. Rimkaus reporta
žo ištraukas apie tą nepa
prastą sportininkų varžy
mąsi, atkreipusį viso pasau
lio dėmėsi. C-

Sausio 30 d. M. Rimkus 
pranešė “Tiesai”:

Vakar iškilmingai atidary
tos IX Olimpinės žiemos žai
dynės. Iš Insbruko magistrato 
senovinio pastato, vadinamo 
“Aukso stogu” (jis padengtas 
3,400 paauksuotų plokštelių),, 
olimpinė ugnis atkeliavo j Ber- 
gizelio kalną.

Artėjant žaidynių atidary
mo pradžiai, miesto gatvės, 
olimpinis kaimas, viešbučiai, 
visada kunkuliuojantis spau
dos centras ištuštėjo. žmo
nės, kurie, nors ir būda m i 
greta, dėl kokių nors priežas
čių negalėjo ateiti į šias iškil
mes, susispietė prie televizorių 
ekranų. Būdinga, kad Aust
rijos švietimo ministerija iš
leido parėdymą visose mokyk
lose nutraukti pamokas tomis 
valandomis, kai tel e v i z i j a 
transliuoja olimpines varžy
bas. Austrijos nacionalinio 
olimpinio komiteto prezidentu 
yra švietimo' ministras dr.’į 
Hęhrikas: DVifriolis. • Tačiau šįr 
patvarkymą žurnalistai aiški
na ne tik ministro geraširdiš
kumu. Juk ne pamokos mo
kiniams rūpi, vykstant tokiems 
n e. p a p rastiems 
įvykiams. . .

Didinga buVo 
atidarymo šventė, 
šešios komandos 
prie Bergizelio kalno su savo 
šalių valstybinėmis vėliavomis.i 
Apie 60 tūkstančių žiūrovų 
sekė žaidynių atidarymo ce
remoniją. Austrijos federali- 
niam prezidentui A. šerfui 
paskelbus, kad IX žiemos 
olimpinės žaidynės atidarytos, 
sveikinimo kalbomis į sporti
ninkus kreipėsi austrų olimpi
nio komiteto prezidentas H. 
Drimelis ir Tarptautinio olim
pinio komiteto prezidentas E. 
Brendedžas.

Skamba austrų kompozito
riaus R. Štrauso sukurtas olim
pinis himnas. Aidi pabūklų 
saliuto salvės. Į stadioną sli
dininke H. štafner įnešė olim
pinį deglą. Kitas austrų sli
dininkas — J. Rideris -— Ber
gizelio kalno viršūnėje vie
nuolikai dienų uždegė iš 
Graikijos atkeliavusią ugnį 
olimpinėje taurėje.

Olimpiečių vardu tradicinę 
olimpinę priesaiką davė buvęs 
Europos ir A u s t r i jbs rogių 
sporto čempionas P. Astė. 
Skamba Austrijos himnas. . .

Nepaprastai spalvingas bu
vo olimpiečių paradas. Ypač 
šiltai tribūnos sutiko tarybi
nius sportininkus. Mūsų ša
lies valstybinę vėliavą nešė- 
pasaulio rekordininkas J. Gri- 
šinas.

Sausio 31 d. tas pats ko
respondentas telefonu, pra
neša :

Trumpa naktis Insbruko. 
Tirolio sostinėje dabar tarsi 
negalioja gamtos dėsniai, ir 
sunku pasakyti, kada baigiasi 
viena Olimpiados diena ir pra
sideda kita. Iki vėlaus vaka
ro nenurimsta miestas. Vos 
auštant, iš olimpiečių gyven
vietės į varžybų ir treiiirtiočių 

Nietas sitiva autobusai ir mik
roautobusai, lengvosios maši
nos. Kiekviena žaidynėse da
lyvaujanti delegacija, kiekvie
nas sportininkas turi savus 
planus, savo dienotvarkę. To
dėl varžybų šeimininkams ten-

sportiniams

Olimpiados
Trisdešimt - 
išsirikiavo

ka gerokai pasistengti, kad vi
si pageidavimai' būtų paten
kinti.

Tik vėlai vakare (mūsų Lai
ku jau po pusiaunakčio) žai
dynių atidarymo dieną paaiš
kėjo pirmieji olimpiniai čem
pionai. Tai jvyko ledo stadio
ne, dailiojo čiuožimo porinėse 
varžybose. Susidomėjimas jo
mis buvo nepaprastai didelis, 
ir seniai išpirktų bilietų j dai
lųjį čiuožimą kainos netruko 
keliskart išaugti. Deja, nesto
koja žmonių, kurie iš Olimpi
ados varžybų siekia pasidaryti 
nors nedideli “biznį” ir parda
vinėja bilietus “juodojoje rin
koje”...

Dailiojo čiuožimo meistrų 
“auksinę pradžią” vakar tę
sė greitojo čiuožimo atstovėj. 
Pirmoji pora į finišą atnešė 
pirmąjį šiose žaidynėse nau-

olimpinį rekordą. Tarybi- 
sportininkč I. Jegorova 500 
nučiuožė per 45.4 sėk.!

raginama, artėdama į finišą, 
Lidija vis labiau didino atsi- 
plešimą nuo vokietės.

Perkirtus jai baigmės lini
ją, teisėjų Chronometrai rodė 
—2 min. 22.6 sek; Šis Lidijos 
S k ob liko vos refcidtatas — nau
jas olimpinis rekordas ir kar
tu geriausia TSRS pasekme 
lygumų čiuožykloms. Penkio
liktoje, paskutinėje poroje va
kar čiuožusi V. Stenina pasie
kė 2 min. 29.9 sek. laiką.

Per pirmąsias dvi dienas ta
rybiniai sportininkai buvo iš
kovoję du aukso, vieną sidab
ro ir du bronzos medalius. 
Mūsų šalies dėlėgacija tapo 
lyderiu neoficialioje komandi
nėje įskaitoje. Vakar čiuoži
mo varžybose Tarybų Sąjun-

54 
nė 
m 
Ji pakartojo savo geriausią 
asmeninį pasiekimą ir vokie
tės H. Hases olimpinį rekor
dą, pasiektą prieš ketverius 
metus Skvo Velyje, pagerino 
puse sekundės.

žiūrovai nekantriai laukė 
trečios mūsų šalies atstovės — 
L. Skoblikovos — pasirodymo. 
Ji startavo trylikotoje poroje. 
Lyg viesulo nešama, L. Skob
likova praskriejo ledo taku. 
Elektrinis laikrodis, skaičiavęs 
sekundžių dešimtąsias, jai bai
gus distanciją apmirė ties 
skaičiais “45.0.” Pagerintas 
tik prieš keliasdešimt minučių 
pasiektas olimpinis rekordas! 
Lidija Skoblikova nuotolį bai
gė per 45 sek. lygiai ir iško- 
vbjo pirmąją vietą. L Jego
rova buvo antrąja. Trečioji 
prizininkė — irgi TSRS sper- 
tiuihkė—T. Sidorova. L. Skob- 
likovai — 24 metai. Ji dirba 
Čeliabinske dėstytoja. Sidab
ro prizininkė I. Jegorova už 
ją metais jaunesnė. Gyvena 
Ivanovo miesto, yra inžinierė- 
technologė. Statybos techni
kė E. Sidorova — 27 m. Kaip 
ir,L. Skoblikoya,, ji gyvęha Če-- 
liabihškė. ‘z ' ’ A '

Vakar įvyko 3(1 km Jenkty- 
;nės 1 slidininkams. Nugalėjo 
suomis E.; Mantiurantą — 1 
vai. 30 min. 5%7 sėk. Ant
ruoju buvo 11. Grehingenas 
(Norvegija) — 1 vai: 32 niin. 
2.3 sėk. Bronzos medalis ati
teko L Vorončichinui (TSRS) 
;— 1 vai. 32 min. 15.8 sek. 
i'Kalnų slidinėjime greitojo nu- 
sįleidimb v a r ž y bas laimėjo 
Austrijos atstovas E. Cinler- 
fri alias.
Daugiau pergalių

O vasario 1 d. M. Rimkus 
praneša:

Sniegas, nors ir seniai lauk
tas, sudarė rūpesčių ledo ta
kų tvarkytojams. Turistai jau 
nerimavo, ar šie-takai bus lai
ku paruošti čiuožė jams. Bet, 
pasitelkus gausią techniką ir 
Austrijos kariuomenės būrius, 
viskas stitvarkyta. Sportinin
kėms pradėjus varžybas 1,500 
m. distancijoje, išsktaidydama 
rūką, pro debesų properšas 
Olimpiados p a s i ž i urėti vėl 
žvilgterėjo saulė.

Toną sportinei kovai vakar 
vėl davė mūsų šalies atstovės. 
Antroji poroje čiuožusi B. Ko- 
lokolceva nuotolį baigė puikiu 
laiku — 2 min. 27.1 sek. Il
gą laiką šis r e z u 11 atas de
monstracinėje lentoje buvo 
geriausias: d a u g e 1 i ui kitų 
sportininkų nuotoliui įveikti 
prireikdavo vis keliomis se
kundėmis daugiau laiko. Bet 
štai į startą stojo Suomijos 
čiuožėja K. Mustonen.

Puikiai įveikdama atkarpą 
po atkarpos, lengvai, laisvai 
čiuoždhma, ji viršijo mūsiškės 
grafiką ir pasiekė 2 min. 25.5 
sek. rezultatą. Todėl su dar 
didesniu susidomėjimu buvo 
laukiama L. Skoblikovos star
to. TSRS' sportininkė, išvaka
rėse iškovojusi aukso medalį 
500 m nuotolyje, vakar čiuo
žė poroje su Vokietijos jung
tinės komandos dalyve, Skvo 
Velio olimpine čempione H. 
Hase. Tačiau labai įtemptos 
kovos šioje dešimtoje poroje 
hėbuvo. čeliabinskietė L. Skob
likova, gana greitai pralenku
si varžovę, koVdjo jau ne tiek 
su ja, kiek su nenumaldomai 
pirmyn bėgančiomis sekundė- 
rtiis. Kothand6s drąugų ir tri
būnose sūsliihkusiu ■ žiūrovu

gos olimpiniai laimikiai pasi
pildė dar dviem medaliais — 
aukso, kliri iškovojb L. Skob
likova, ir bronzos, kurį laimė
jo B. KolokolceVa. Sidabro 
medalis įteiktas suomei K. 
Mustonen.

Vasario 2 d. M. Rimkus 
rašo: ’

Dar tik auštant, vakar pa-; 
kilo slidininkų treneriai, 
sikrovę slidžių tepalų 
nius, 
trasą.
laukė lenktynės 10 km distan-' 
cijoje. šios varžybos atnešei 
naują puikią pergalę TSRS 
delegacijai. Visus tris olimpi
nius medalius iškovojo mūsų 
šalies atstovės. Labai sėkmin
gai pasirodė sverdlovs k i e t ė' 
Klavdija Bojarskich. Ši 24 m. 
sportininkė, dirbanti dėstyto-' 
ja, pavydėtinu ’ greičiu įveikė 
10 km distanciją — 40 min. 
24.3 sek. K. Bojarskich iško
vojo aukso medalį. Antroji 
vieta ir sidabro medalis atite
ko leningradietėi Jevdokijai 
Mekšilo. Nugalėtojai ji pra
laimėjo tik 2.2 sek. J. Mek
šilo—32 m. Ji—daugkartinė 
Tarybinės Armijos ir TSRS 
čempionė. Trečiąją vietą už
ėmė* Marija Gusakova — irgi 
leningradietė, jai irgi 32 m.

Tad slidiniilkės vakaf pa
kartojo tarybinių čiuožėjų 500 
m distancijoje pasiektą laimė
jimą: “pasiėmė”* visus apdo
vanojimus. Bet vakar vėl pa
sižymėjo ir mūsų šalies čiuo
žėjos. Teisę atsistoti ant aukš
čiausio laiptelio nugalė toj ų 
garbės pakyloje iškovojo L.. 
Skoblikova. 1,000 m ji nučiuo
žė per 1 min; 33.2 sek. Tai 
trečias Lidijos Skoblikovas 
aukso medalis per tris dienas 
ir trečias jos naujas olimpi
nis rekordas. Vakar antrąjį 
olimpinį sidabro iihedalį iško
vojo I. Jegorova; Ji 1,000 m 
įveikė per 1 min. 34.3 sek. 
Trečioji vieta šioje distancijo
je atiteko suomei K. Musto- 
hen — 1 min. 34.8 sek.

Vakar įvyko moterų slalo
mo varžybos. Pirmąsias dvi 
vietas pasidalijo Prancūzijos 
atstovės seserys K. ir M. Gbi- 
čei. Trečioje vietoje — D. So- 
bert (JAV). Anglijos dvivie
tę laimėjo bobslėjaus varžy
bas.

su- 
rinki- 

jie išvyko Į Zejefeldo' 
Sportininkų vakar čia’

Apie kairiarankius
Žinome, kad yra žmonių, 

kurie kairia ranka rašo. Se
novėje buvo manoma, kad 
kas nors yra “negero” su 
tokiais žmonėmis. Tėvai ir 
mokytojai bausdavo vai
kus ir versdavo būti deši
niarankiais.

Mokslas įrodė, kad nėra 
nieko blogo. Kairiarankių 
smegenys greičiau duoda 
įsakymą kairei rankai veik
ti, negu dešinei.

Manoma, kad dešiniaran
kių yra 96 procentai žmo
nių, o kairiarankių tik 4. 
' Senovės thokslininkai Le
onardo da Vinci ir Michel
angelo buvo kairiarankiai

PIRMIEJI FILMAI
1880 metais piVttisis fil

mus išrado prancūzas E. J. 
Marey. 1895 metais filmūs 
patobūliho aftierikie t i s T. 
Edisonas j o 1903 m. jis pa
gamino pirmąjį filmą “The 
Great Train Robbery0. Po 
to filmai buvo ii’ vis yra to
bulinami. •

Ar Pietų Vietnamas bus | Vietnamą. Jis yra įsitikiu
antroji Korėja

Jungtinės Valstijos vis 
daugiau įsivelia į Pietų 
Vietnamo pilietinį karą. Da
bar jau panašu, kad JAV 
dės dar daugiau pastangų 
nugalėti partizanus. O jei
gu JAV siųstų ten didesnes 
karines jėgas, tai Šiaurės 
Vietnamas ir Kinijos Liau
dies respublika netylėtų. 
Tada Pietų Vietnamas ga
lėtų virsti antrąja Korėja.

Kodėl iki šiol partizanai 
ten nenugalimi? Juk prieš 
juos panaudojamos daug di
desnės jėgos su moderniš
kais ginklais.

Adlai Stevenson, Vietna
mą aplankęs 1953 metais, 
kuomet vietnamiečiai kovo
jo prieš prancūzus okupan
tus, tada pasakė, kad viet
namiečiai nenugalimi, ka- < 
dangi niekas negali skur
džiai gyvenančių vietnamie
čių įtiKinti, kad prancūzų 
legionas, kuriame yra ne
mažai hitlerininkų vokiečių, 
marokiečių ir kitų galvažu
džių, Čia savo kraują lietų 
už vietnamiečių gerovę. Tai 
neįtikėtinas dalykas.

Tie patys vietnamiečiai', 
kurie mušėsi su prancūzų 
militarinėtnis jėgomis prieš 
desetką metų, šiandien ka-

nęs, kad partizanai yra ne
nugalimi. O jeigu Ameri
ka prisiųstų tokias jėgas, 
kokias naudojo Korėjos ka
re, tai Pietų Vietname už- 
sidegtų baisesnis karas už 
nelaimingą Korėjos karą.

Nieko nelaimėjus Ameri
kai, tačiau, būtų negarbė 
trauktis iš Pietų Vietnamo. 
Bet yra realistinė išeitis, vi
sai nepažeidžiant Amerikos 
prestižo. Prancūzija siūlo 
susitarimu neutr a 1 i z u o t i 
Pietų Vietnamą, kaip buvo 
susitarta neutralizuoti La
oso karalystę. Tai būtų 
sveikas žygis.

Charles Humboldt
Sausio 23 d. nuo širdies 

smūgio New Yorke mirė 
įžymus žurnalistas Charles 
Humboldt.

Velionis tūlą laiką reda^ 
gavo marksistinį meno žur
nalą “Mainstream?’ J i s 
dirbo “New Masses” redak
cijoje, redagavo artistų uni
jos žurnalą, pastaruoju lai
ku dirbo “National Guardi
an” redakcijoje, buvo kny
gų apžvalgininku, meno ir 
literatūros kritiku. Jis yra 
parašęs literatūrinių apy
braižų, poemų, trumpų apy
sakų.

Mirė turėdamas tik 53 
. Jo anks^ly- 

I va mirtis — pažangiajai 
spaudai didžiulis nuostolis.

niauja Pietų .Vietname už j metus amžiaus, 
vietnamiečių gerovę. Jie ge
rai žino, kad be Amerikos 
militarinės pagalbos Pietų 
Vietnamo fašistiniai milita- 
ristai negalėtų niekur pasi
rodyti.

“National Guardian” ko
respondentas Wilfred G. 
Burchett rašo iš tos 
Pietų Vietnamo dalies, kuri

Gėdos aktą atšaukti
“The Milwaukee Journal” 

yra vienas daugelio laikraš
čių, pasisakiusių už atšau
kimą McCarrano akto, prh 
imto 1950 metais. •

Minimas laikraštis atžy-
yra partizanų išlaisvinta, mi, kad sf aktą vetavo prėz. 
Jis nurodo, kad partizanų j Trumanas su pastaba, jog 
jėgos nuolat auga. Daug jįs bus nepraktiškas ir ne- 
ginklų partizanai patys pa- konstitucinis. Dabar jo ža- 
sigahiina, o nemažai gauna ‘ "
iš vietnamiečių kareivių, ku
rie pereina tūkstančiais par
tizanų pusėn. Netiesa, kad 
partizanai gauna ginklų iš 
Šiaurės Vietnamo ar iš Ki
nijos.

Diemo valdžios nuverti
mas, taipgi militaristų val
džios susmukimas parodo 
taij kad partizanai nenuga
limi. Naujoji militaristų 
valdžia ne ką daugiau galės 
padaryti, kiek nuverstosios 
valdžios padarė.

Didžiausia kova verda 
Mekongo Deltoje, ryžiais 
derlingiausioje žemėje, ne
toli sostinės Saigono. Tai 
turtingiausia 3,750,000 akrų 
žemdirbystės teritorija, ku
rioje 90 procentų žemdirbių 
neturi žemės, dvarponiams 
dirba kaip vergai. Jie ir 
sudaro partizaninį judėji
mą. Jie kovoja, nepaisyda
mi savo gyvybės, kad gautų 
žemės, kad jiems nebereikė
tų badauti, skurde gyventi. 
Jie nenugalimi. Vieni ko
vose žūsta, kiti jų vietą už
ima. Jie gerai žino, kad 
amerikiečiai padeda dvar- 
pęniams. To jiems ir pakan
ka.

Baisiai nepavyko ameri
kiečių planas suvaryti vals
tiečius į strateginius kai
mus, kurie randasi po mili- 
tarine apsauga, kad parti
zanai su jais neturėtų kon
takto. Tie kaimai labai pa
našūs koncentracijos sto
vykloms. Bet ir tuose kai
muose atsirado partizaninis 
judėjimas. Tai dabar dau
gelį tų kaimų sudegino, su 
žeme sulygino.

Korespondentas Burchett kyti prieš 5,000 laipsnių 
plačiai važinėjo po Pietų karštį.

MM

lingumas pilnoje šviesoje 
pasirodė .

Per pastaruosius desetką 
metų, vyriausybė, tuo akta 
pasiremdama, te r o r i z a vo 
komunistus ir kitus pažan
gius žmones, teisėjai siuntė 
daugelį žnlonių į kalėjimus. 
Valdžia reikalavo komunis
tų “fronto” organizacijų 
registruotis. Bet dabar ape# 
liacijų teismas Washingto
ne pripažino, kad McCarra- 
no aktas neturi konstituci
nės teisės priversti komu
nistus registruotis.

Vadinasi, šis aktas nėra 
konstitucinis, jis yra gėdos 
aktas, kuris turėtų būti pa
naikintas.

4 milijonai diplomų
Nacionalinė Apšvietos są

junga teigia, kad šiais me
tais 2,140 kolegijų ir uni
versitetų suteiks diplomus 
tose įstaigose mokslą baigti
esiems 4,529,000 studentų, y

Tai bus 7.7% daugiau 
kaip 1962 m. ir dvigubai 
daugiau kaip 1951 m. Bet 
.naujų mokytojų, daktarų ir 
inžinierių skaičius nėra pa
tenkinantis.

Alkoholikai Kanadoje
Šiuo metu Kanada turi 

217,000 nepagydomų alko
holikų. Ontarijos provinci
ja daugiausia jų turi.

ASBESTAS
Asbestas gaminamas iš 

tam tikrų uolienų. Iš 50 t«į- 
nų uolienų gauna vieną rai
ną asbesto. Asbestas tokia 
medžiaga, kuri gali atsilai-

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad;, vasario (Feb.) 11^1964



Kova prieš skurdą
Kova prieš skurdą mūsų 'varnų,mašinų . Iš New Yor- 

šalyje pasidarė dienos klau-| ko, Philadelphijos ir kitur, 
kur darbininkai organizuo
ti, didelę darbo dalį išveža 
į mainų sritis, kur mainie- 
rių žmonos, už mažą algą 
sunkiai dirbdamos, maitina 
vyrą bedarbį ir visą šeimą.

Dar sunkiau yra kitose 
mainų srityse. Pavyzdžiu 
imamas iš vakarinės Virgi
nijos Logan apskrities John- 
sonas. Johnsonas pradėjo 
mainose dirbti būdamas 13 
metu amžiaus. 1954 m. ten 
dirbo 14,000 mainierių. Da
bar dirba 3,500. Kitokiu 
darbų nėra. Johnsonas yra 
55 metų amžiaus, bedarbis, 
aštuonių vaikų tėvas. Jis 
gauna $165 mėnesiui pašal
pos . Pavieniai arba be šei
mų pašalpos negauna. John
sono buto nuoma nedidelė— 
$27 mėnesiui už 4 kambarių 
kiauru stogu, neapšildytą, 
^e vandens butą. Už elekt-( 40 dolerių. Dabar 
rą $7.50 mėnesiui. Likusieji riu nei vieno cento... 
pinigai būtiniems reika-

bsimu. Seniau, jeigu kas sa
kė, kad Amerikoje milijo
nai žmonių skursta, toki 
apšaukė komunistu arba 
Sovietų agentu, bet kada 
jau šalies prezidentas, ve
lionis J. F. Kenedis savo 
kalboje pabrėžė, kad 9 mi
lijonai Amerikos šeimų, ku
rios sudaro apie 16 milijonu 
žmonių, kasdien eina gulti 
nedavalgę, kad jie gyvena 
baisiose sąlygose, tai reika
lai labai prasti.

Kurie amerikiečiai 
skursta?

1960 m. buvo apskaičiuo
ta, jog amerikoniškam gy
venimui, šeimai iš 4 asme
nų. reikalinga metams $6,- 
000 įplaukų. Pusė amerikie
čių uždirba mažiau $5,000.
13 procentų turi mažiau 
vieno tūkstančio dolerių 
Įplaukų.

Sulyg valdžios apskaičia
vimu, vienam asmeniui tik- jams ” 2 '
tai maistui yra reikalinga reikia naujų batų. Už

lėlę jis piovė tik iki rinkoje 
pasirodė labai patogi žolei 
piauti mašinėlė •..

Išėjo i pensiją. Valstybi
nė pensija yra apskaičiuo
jama šūlyg paskutiniųjų 
trejų metų darbininko už
darbiu. Brownas gauna $50 
mėnesiui pensijos. Jis tu
rėjo dar $1,250 santaupų.

ra ar audra, nuo ko pri
klauso derliaus nuėmimas. 
Aš noriu maisto savo šei
mai, aš noriu gyventi bute 
su sandariu stogu ir sieno
mis, be žiurkių ir vabalų, aš 
noriu, kad mano vaikai 
gautų tinkamą mokslą; ma
žamoksliams, kaip aš, ir ma
no vyras, yra labai sunku 
gauti geresnį darbą. Mes 
esame geri daržovių bei 
vaisių rinkėjai, bet aš nie
kad neturėjau daugiau kaip 

‘ aš netu-

Jos šešių mėnesių sūnelis, 
Didžiausia bėda tai,' prišliaužęs prie motinos ke

lių, čiulpė savo kumštelį.
Pensininkai

Mokslininkai jau gerokai 
pratęsė žmogaus amžių. 
60-70 metų amžiaus žmo- 

“*. Vyriausias sūnus nori būti'gus, jeigu jis turi tinkamą 
klauso: valgyklose indų plo- mechaniku.

metams $500. $4 batai laiko tiktai iki su- 
Apie 7 milijonai darbinin- Į šlampa . Už tvirtesnius rei- 

kų yra priskaitoma prie ne- kia mokėti $8.
JV. ▼ .* 4 . v *. V» . . v*w w v V v VJ

menki, jų darbas nepasto-1 kams turi sumokėti $28.
lavintų, kurių uždarbiai yra

vus. Tokiai kategorijai pri-

. Vidurinėje 
mokykloje už knygas vai-

Dukra, 14 m

ieškoti. Jie keliavo dvi die
ni ir dvi nakti iki pasiekė 
Gedarville, N. J., žemuogių 
rinkti. Dėl šalto oro, uo
gų rinkimas suvėlavo dviem 
savaitėm.

Po keliu mėnesiu,' dar- 
bams užsibaigus šiaurėje, 
Masonai sugrįžo į Floridą 
su $3. Masonienė yra rū
pestinga moteris. Laikraš- f Nusipirko kostiumą, kitus 
čio korespondentui ji griež-| reikmenis ir pasiruošė eko- 
tai pareiškė: “Aš ne-1 nomiškam gyvenimui. Do
norių daugiau keliauti, ne-1 bar Brownas 74 metų. yGy- 
noriu daugiau rūpintis gied-i vena “viešbutyje.” Už kam-

pastogę, užtenkamai maisto
vėjai ir valytojai, ligoninėse svajoja būti mokytoja. Vi- ir priežiūrą, dar jaučia di
dinantieji, neprofesionalai, si vaikai nori.mokytis. Kož- delį gyvenimo malonumą, 
didelių apartmentinių namų | no mėnesio paskutinės dvi Dabar Amerikoje yra dau- 
iptarnavimo pagalbininkai. >' savaitės Johnsono šeimoje giau 16 milijonų 65 ir dau- 

darbininkai| yna sunkios del maisto sto- giau metų amžiaus žmonių.

dirbantieji, neprofesionalai, si vaikai nori-mokytis. Kož- delį gyvenimo malonumą.

Tų kategorijų 
neorganizuoti, jų algos pri- kos. 
klauso nuo darbdavio malo- pasirenka kiek uogų., 
nės.

Nuo Antrojo pasaulinio ir
Korėjos karo milijonai A- 
merikos darbininkų suplau
kė į pramonės centrus.

Vasaros metu šeima Daug jų gauna valstybinę 
senatvėš pensija. Gera 
tiems, kuriems pavyko pa
sidaryti santaupų, arba

Neseniai šalies Baltuo
siuose Rūmuose lankėsi iš
Kentuckės bedarbių mainie- tiems, kurie gauna pensiją 
rių atstovai . Jie sakė, kad iš darbo unijų. Abi pensi
jų šeimos šala ir badauja, jas sudėjus, galima verstis.

Mainose ir lauko darbuose R. P- Hicks nurodė, kad jis, Bėda tame, 
ištobulintos mašinos išstū- jo žmona ir 10 vaikų turi 
mė milijonus darbininku j gyventi iš $70 mėnesiui gau- 
bedarbių e i 1 e s/' 'Panašiai • narnos nedarbo apdraudos. 
vyksta ir pramonėje. Vai-: 
džia siūlo bedarbius lavinti; 
kitokiems darbams, maža
moksliams d u o t i didesni
prasilavinimą, tuomet bus kė: 
galima susirasti geresnius 

^darbus. Neseniai Camden, 
N. J., mieste RCA kompa
nija iš darbų atleido 1,700 
inžinierių. Kokio amato tu
rėtu mokytis tie inžinie
riai?

Žmogui, sulaukusiam 40 
•metų amžiaus, jau yra sun

ku gauti naują darbą. Dėl, 
didesnio pelno daug įmonių! 
išsikelia į užrubežį. Kiti, j 
pav., iš New Yorko daug 
firmų vyriškus kostiumus 
išsiunčia pasiųti į Italiją.* 
Išvengimui mokėti muitą* 
už įvežamas prekes, kostiu
mai grąžinami be sagų ir 
neišlyginti. Už nebaigtus 
dirbinius nereikia mokėti 
muito. Panašiai yra daro
ma su moteriškų rūbų siu
vimu; New Yorko firmoms

Keliaujantieji lauko 
darbininkai

Thomas Jeffersonas pasa- 
: “Tie, ką dirba žemę, 

yra dievo išrinktieji.” Jef
fersonas nežinojo keliau
jančiųjų lauko darbininkų 
būklės. Tokių darbininkų 
Amerikoje priskaitoma 2-3 
milijonai. Yra draugijų, 
dievobaimingų žmonių, ku
rie rūpinasi šunų, kačių, 
paukščių ir kitokių gyvū
nėlių gerove, bet nėra kas 

I rūpintųsi lauko darbininkų 
■ likimu .

Vaikų darbas Amerikoje 
yra griežtai uždra u s t a s.

kad metams 
daugėjant, darbininko už
darbis mažėja. Mažėja už
darbis ' — mažėja senatvės 
pensija. Pavyzdžiu, imamas 
Brownas. Jis nebuvo koks 
tai apsileidėlis: jis baigęs 
vidurinę mokyklą, dvejus 
metus lankęs militarinę mo
kyklą, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas. Karui pa
sibaigus, Brownas įsigijo 
geroje vietoje, New Yorko 
Times Square laikraščių 
pardavimo kioską. Besitę
siant krizei — subankruta
vo. Darbą gavo Baltimorė- 
je — ligoninėje. 1930 me
tais vėl ėmėsi biznio—Wa
shingtone, D. CL, išvežiojo 
laikraščius. Biznis vyko ne
blogai. Vedė žmoną, susi
laukė dukrelės, bet.. • vėl:

*7 |

barį jis moka $38.50 mėne
siui. Kas dvi savaitės jam 
pakeičia lovos patiesalus ir 
kasdien duoda švarų rank
šluostį. Browna vargina 
kvaitulys; jis bijosi iš
eiti į gatvę, kad ir jam 
neatsitiktų taip, kaip buvo 
jo draugui, kuris gatvėje 
nuvirto, buvo nuvežtas į po
licijos stotį, o negalėdamas 
užsistatyti $21, išbuvo ten

i 30 dienų.
Brownui draugai nuperka 

savaitei dtr tuzinus kiauši
nių, 7 skardines daržovių 
sunkos (V-8), dvi skardines 
maltos mėsos, paką paruoš
tų grūdų (cereal) ir tabako. 
Kiaušinius jis kietai išver
da visus antsyk. Ryte ir 
vakare jis suvalgo po kiau
šinį. Brownas patyrė, kad 
ir kietai išvirti kiaušiniai ir 
malta mėsa ^yra reikalinga 
laikyti šaldytuve, ko jis ne
turi. Jis dar turi $250 san
taupų. Jam labai reikalin
ga medikalinė pagalba, dau
giau maisto ir rūbų.

Panašių kaip Brownas 
yra daug pensininkų*. Paly

 

ginus su Eurojfos šalimis, 
Amerika se 
pinimu yrt 
Velionis p 
dis ir dabar _ ______

tas deda pastangas, kad 
pensininkai gautų nemoka
mą medikalinę pagalbą, bet 
galinga daktarų asociacija 
tam griežtai priešinasi.,

Šiame rašinyje duomenys 
imti tiktai iš baltųjų ame
rikiečių sunkaus gyvenimo, 
gi vargstančiųjų gretose 
baltieji sudaro tiktai 22%. 
Šalies prezidentas reikalau
ja vieno bilijono dolerių 
skirti kovai su skurdu. Jei
gu šalyje 13% pramonės 
darbininkų yra be darbo, 
tai mokymas naujų amatų 
padėties nepakeis. Reikia 
trumpinti darbo valandas, 
reikalinga miestuose nu
griauti lūšnynus, daugiau 
mokyklų, ligoninių, visokių 
kitokių viešų darbų. Šalpa, 
duodamos almužnos skurs
tančiųjų neišgelbės. Žmo-

nių aprū- 
ilikusi.
Kene- 

iis xTFreziden-

1959 m. šalies cenzas rodė, - subankrutavo, žmona jį di- §us turėti pastovų dar-
- . - * — U C r* 1 i r/f-i Imi fn iiTrl/Ain A winbą, užtikrintą rytojų. Ame

rika pergyvena ekonominę 
evoliuciją. Žmogus be užsi- 

i ėmimo nyksta-menkėja. O 
Vėliau gavo darbą už , kiekvienas nori gyventi. _ 

sargą su $80 K Petnk,ene

jog tarpe 10-15 metų am
žiaus vaikų buvo 457,000, 
dirbančių lauko darbuose, forniją.
Daugumoje jie padeda tė-! uoste už sargą su $38 savai- 
vams. 1960 m. surinkti duo- tei.
menys rodo, jog vidutiniš- geležinkelio
kai keliaujančių lauko dar- • savaitei. 1954 m. kompanija |
bininkų uždarbis buvo $1,-1 pradėjo atleisti darbinin- į HJyde Park, N. Y. — Bu

vorsavo.
Brownas nuvyko į Kali- 

. Gavo darba aero-

moteriškas bliuskas ir apa-(016 metams. Pavyzdžiu kus, jų tarpe ir Browną.1 vusio JAV prezidento F. D. 
‘ imama šeima iš Floridos— Brown nepasidavė pesimiz- Roosevelto biblioteka pa- 

Mildreda ir Joe Masonai. 
Jie, kaip dauguma tokių

pinių rūbų -pasiuva Japoni- 
/ joje, Filipinų salose ir ki- 

r tur, o vietos darbininkai
vaikšto be darbo.

Skurdo pašalinimui siūlo
ma įvairios priemonės. Be
ne įdomiausia priemonė bus 
— besiveržiančiojo į šalies 
prezidentus Goldwa t e r i o. 
Jis pasakė, jog “Amerikie
tis skursta tiktai dėl savo 
apsileidimo, nes jis nesisten
gia praturtėti. Žiūrė k i t, 
kaip pralobo prez. Johnso
nas...”

Mainierių padėtis
Jau daug metų skursta 

[Amerikos mainieriai. Penn- 
Uylvanijos valstijoje, kur 
fgyveno ir dirbo daug lietu
vių, kaip tai Wilkesbariuo- 
se, Skrantone ir kitur, biz
nio gatvėse, kur seniau bu
vo ąąliūnai, maisto krautu
vės, dabar ten) pristatė siu-

darbininkų, gyvena vieno 
kambario lentų sukaltame, 
kiauru stogu ir sienomis 
“namelyje.” Masonai turi 
du kūdikius, bet tai nesulai
ko motinos nuo darbo. Dar
bo metu, kūdikiai būva ne
toli tėvų. Masonas uždirba 
$36.42 savaitėj. Mildreda— 
$20.30 savaitėj. A be Inai 
lauko darbininkų darbas 
tęsiasi 143 dienas metuose. 
Bovelnos rinkėjų darbas 
užtrukdavo 6 mėnesius. 
Pritaikius mašinas, bovelna 
surenkama per 60 dienų. 
Darbą atlieka žemės pusi
ninkai.

Užbaigus sezono darbus 
Floridoje, Masonai turėjo 
$25 santaupų. Susikrovę vi
są “turtą,” Masonai iškelia
vo į šiaurę geresnės laimės

mui. Los Angeles miesto . virto į visuomenės “švento- 
mokyklose jis plovė indus, vę” (shrine). Ji turi 30 kam
dirbo bet kokį apmokamą 
darbą. Netekęs paskutinio 
darbo, Brownas susitarė su 
namų savininkais nuplauti 
jų pievutes. Bet žaliąją žo-

barių, ten yra visokie pre
zidento dokumentai ir 32, 
000 tomų knygų. Per viene 
rius metus biblioteką ap
lanko virš 500,000 žmonių.

Lėktuvas, barstąs trąšas viename Lietuvos kolūky.

žemaičių kelias. Nepakartojamo grožio Lietuvos peizažas.

Argentiniečio J. Baltušn iko 
75-riy mėty jubiliejus

gį Didžionį, kuris dar supa
žindino su Antanu šmukš- 
čiu (A. Smitas, miręs Fila
delfijoj). Jis buvo gerokai 
apsišivetęs ir sėdėjęs aklė- 
jime su V. Kapsuku-Micke- 
vičium.

Po kiek laiko jie pradėjo 
kalbėti apie reikalingumą 
lietuviškos draugijos įkūri
mo.

Kaip pasakoja pats jubi
liatas:

—Nuo šių draugų aš nie
kada nesiskyriau; jie buvo 
mano draugai, mokytojai ir 
vadovai, ir kol gyvas būsiu, 
juos savo širdyje nešiosiu.

1909 m. buvo sukurta pir
moji lietuvių draugija ir 
pavadinta “Igualdad” (Ly
gybė), truputį vėliau pava
dinta “Diegas.” Šios drau
gijos steigėju ir organiza
toriumi buvo ir J. Baltušni
kas. 1910 m. kartu su Ig
nu Rimkūnu nuvyko į Be- 
risso sutverti “Diego” sky
rių, bet, daugumai nesuti
kus, buvo sutverta draugi
ja “Vargdienis” iš 51 nario.

1914 m. jis kartu su My
kolu Adamoniu (dabar gy
vena JAV) sukūrė Kilmėje 
(Prov. Bs. As.) Lietuvių 
Socialistų Sąjungą. Vėliau, 
kaip su kartėliu pažymi ju
biliatas, tūli “renegatai” — 

nauti pas gimines ir sveti-: Žebrauskai, norkai—suklas- 
mus. Jo brojį Kazį 1941 m. j tojo pirmųjų lietuviškų 

ronika gyvena Argentinoje, i primesti pirmenybę daug
1906 m. jis keliavo į Dė

dės Šamo žemę, bet tas pik
tas dėdė jo neprisileido ar
čiau kaip iki “Ašarų” salos 
(dėl nesveikų akių) ir su
grąžino atgal į Vokietiją. 
Po kiek laiko Jonas leidosi 
kelionėn į Angliją, į Liver- 
poolį, bet ir vėl tapo grąžin
tas į Vokietiją.

1908 m. spalio 20 d. atvy
ko į Argentiną ir čia apsi
gyveno su 35 kapeikomis 
kišenėje ir be kepurės (ją 
vėjas nuo galvos nupūtė ir 
nunešė j La Platos upę).

Gavo darbą vienoje val

1963 m. lapkričio mėnesį 
plačiai pažįstamas mūsų 
tautietis Argentinoje Jonas 
Baltušnikas atšventė, gali
ma sakyti, trigubą — 75-rių 
metų amžiaus, 50 metų vi
suomeninio darbo ir 50 iš
gyvenimo Argentinoje^-ju-

Jubiliatas kuklus žmogus, 
atsidavęs prakilniau s i e m s 
humanitariškumo ‘idealams 
bei didžioms idėjoms, ku
rių ir šiandien, prislėgtas 
ilgų gyvenimo metų naštos, 
neišsižadėjo ir, kiek leidžia 
jėgos, gabumai bei sąlygos, 
darbuojasi visu o m e n i n i o 
kultūrinio darbo dar neiš
dirbtame bare.

Daug rūpesčio, pastangų 
ir darbo pridėjo ir prideda, 
kad laikraštis “Vaga” būtų 
tobulesnis, įdomesnis ir kad 
jis pasiektų tuos tautiečius, 
kurių sąmonę dar gaubia 
tirštas rūkas.

Jonas Baltušnikas gimė 
1888 m. lapkričio 14 d. iš tė
vų Gasparo ir Juzės Alek
naitės Jostininkų kaime, 
Rauguvos, valsc>, Ukmergės 
apskrityje (dabar Anykščių 
raj.). Turėdamas 4'/G metų 
liko be tėvo ,o kai turėjo 12 
metų, neteko ir motinos. 
Žiaurios, n e p a k e n čiamos 
gyvenimo sąlygos privertė 
jo šeimą išsiskirstyti, tar-

mus. Jo brojį Kazį 1941 m. j tojo pirmųjų lietuviškų 
fašistai nužudė, o sesuo Ve-! draugijų datas, mėgindami

vėliau atsiradusioms atža
gareivių draugiijoms.

I

Toks ,trumpais bruožais, • 
jubiliato gyvenimo kelias. 
Ypatingai svarbu tas fak
tas, kad jis pasirinko tą 
garbingą kelią anuomet, ka
da retas suvokė to kelio 
reikšmę.

Jonas Baltušnikas ■ visą 
savo ilgą ir pavyzdingą gy
venimą pašventė tarnavi
mui visuomenės labui; jis ir 
šiandien šaukia sekti jo pė
domis.

Šia garbinga proga ten
ka nuoširdžiai^ palinkėti

gykloje, kurios^ savininkas 1 ger b i a m a m jubiliatui ge- 
mokėjo jam 10 pezų mene- riausios sėkmės visuose jo 
^iui. Dirbti reikėjo nuo 5 darbuose ir gyventi ilgiau-
vai. ryto iki 12, o kartais ir 
iki 1 vai. nakties, neduoda
vo nė vienos poilsiui dienos. 
Trumpą laiką padirbėjęs val
gykloje, susipažino su kai' tas įžymus argentinietis lie- 
kuriais “Palermos” alaus j tuvis, Kazimieras Undrai- 
darykloje dirbančiais lietu- tis, minėjo svarbią—80 me- 
viais, kurie jam n u r o d ė ! tų — sukaktį/ Abudu ilga- 
įdarbinimus teikiančią bir-1 mečiai veikėjai lietuvių tar- 
žą. Ten jis dirbo už 2 pe-jpe, abudu jiedu seni Argen- 
zus dieninio atlyginimo — j tinos gyventojai . Nors pa- 
Tolimame Tukumano mies-. vėluotai, sveikiname Joną 
te prie geležinkelio tiesimo iBaltušniką ir Kazimierą 
darbų. Padirbėjus savaitę, i Undraitį, linkėdami jie-

situs metus.
S. Kruopa

(Praėjusiais metais ir ki-

užklupo liga — geltonasis 
drugys (fiebre amarilla). 
Kilo rimtas sveikatai pavo
jus. Penkiese penkių tauty
bių darbininkai (rusas, 
montenegrietis, latvis, ita
las ir Jonas nutarė eiti
pėsti virš 1,600 km į Buenos ten jau gauna Laisvę, rašo, 
Aires miestą. Bet iš penkių 
tik trys pasiekė tikslą. .
' Buenos Airess sutiko Jur-

dviem geriausios sveikatos, 
ilgo amžiaus ir sėkmės! —
Redakcija)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie

kad ji jiems patinka.

Kalėjimas uz 
meilę

Liberalioje ir civilizuotoje 
Anglijoje netgi meilė gali 
nuvesti už kalėjimo grotų. 
Būtent ji, o taip pat troš
kimas prie rimtų nemalo
numų, kuriuos patyrė Pat
ricija ir Robertas Kirnejąi 
-r- jauni, neseniai apsivedę 
anglai.

Devyniolikametės Patrici- 
jos tėvai kategoriškai prieš
taravo prieš jos ketinimą 
ištekėti už mylimo žmo
gaus. Matyt, nelabai pasi
kliaudami savo jėgomis, tė
vai nutarė, sutinkamai su 
Anglijos įstatymais, užsi
tikrinti valdžios organų pa
ramą ir praėjusių metų ba
landžio mėnesį pasiekė, kad 
dukrai buvo uždėta teismo 
71oba. Nuo to laiko Patri
cija negalėjo laisvai elgtis; 
visus jos veiksmus turėjo 
sankcionuoti teismo orga
nai. Gegužės mėnesį, taip 
pat Patricijos tėvų prašję- 
mu, buvo priimta teismo nu
tartis, draudžianti Robertai 
Kirnejui apsivesti su jų duk
ra.

Tačiau visi šie juridiniai 
gudravimai buvo bergždi. 
Nepaisydami draudimų, 
jaunieji žmonės slapta užsi
registravo savo santuoką, 
oastatydami Patricijos tė
vus prie šįvykusį faktą. 
Pastariesiems neliko nieko 
kito, kaip susitaikyti su 
įvykusiu faktu ir pripažin
ti Robertą savo žentu, ką, 
tiesą sakant, jie ir padarė: ' « 

Bet piktoji dvasia jau bu
vo paleista iš butelio. Ang
lijos “teisėtvarkos” užsuk
tas mechanizmas tebeveikė, 
jokiu būdu nenorėdamas 
atsižadėti aukos. Savo ne
atsargiu prašymu pagalbos 
iš teismo Patriciojs tėvai 
užtraukė savo dukrai dide
lę nelaimę.

Jaunavedžiai laimingai 
pergyveno kelis mėnesius, 
ir Patricija jau laukė kū
dikio, kai rūsčioji Anglijos 
Temidė vėl nukreipė į juos 
savo žvilgsnius. Anglijos 
generalinis prokuroras iš
kėlė jiems bylą, kaltinda
mas nepagarba teismo nu
tarčiai, draudžiančiai jiems 
vestis. Teisėjas Foulksas, 
pripažinęs juos kaltais, pa
siuntė abu 28 dienoms į ka
lėjimą, nes kukli jų mate
rialinė padėtis neleido atsi
pirkti paprasta bauda.

Taip pakrypstant reikalų 
Patricij os tėvai nelaukė. 
Norėdami tišgelbėti dukrą 
nuo kalėjimo, jie kreipėsi į 
Anglijos vidaus reikalų mi
nistrą su malonės prašymu. 
Juos palaikė leiboristas — 
parlamento narys Grinvu- 
das, nurodydamas, jog mi
sis Kirnej kalinimas jau ne
atitiks bet kokių protingų 
tikslų.

Tačiau ministras yra ki
tos nuomonės. Atsisakyda
mas paleisti Patriciją, laiš
ke Grinvudui jis pacitavo 
teisėjo jaunavedžius Kirne- 
jus kalėti: “Kai žmonės ty
čia nepaiso teismo nutar
ties, teismas privalo įrody
ti, kad toks nepaisymas ne
liks nenubaustas... Nors 
moteris jaunesnė už savo 
vyrą, faktai rodo, kad ji 
yra labiau nusipelniusi pa
smerkimo.” Be to, minist
ras pridūrė, kad, jo žinio
mis, misis iKrney fiziškai 
yra pakankamai stipri ir 
jaučiasi gerai.

Sunku pasakyti, kas be
prasmiškiausia šioje istori
joje — Anglijos įstatymai, 
jos teisminė tvarka ar jos 
ministrų veidmainiškumas!

J. Necajevas

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 11, 1964
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Dar vakar su daktaru 
Kaškaičiu kalbėjomės, ma
tėmės, linkėjau jam ko grei
čiausiai pasveikti, o štai 
šiandien jau tenka Jums 
rašyti šį liūdną straipsnį. 
Širdgėlos ir skausmo sklidi
na širdis, prisiminus, kad 
netekome tokio puikaus, vi
suomenininko, nuoširdaus, 
draugo, gydytojo-humanis
to, žmogaus. Mes buvome 
su velioniu geri bičiuliai, 
neretai lankydavaus pas jį.

Buvau skaitęs d-ro J. Kaš- 
kevičiaus-Kaškaičio knygas 
“Sveikatos šaltinis,” “Pir
moji pagalba ligoje ir ne
laimėje” ir kt., o jo straips
nius “Laisvėje,” “Vilnyje.” 
Iš draugų, aplankiusių Lie
tuvą, žinojau, kad šitas ne
nuilstamas gydytojas-visuo- 
menininkas nuolat važinėja 
po Ameriką ir moko žmo
nes saugotis ligų, skaito 
jiems paskaitas apie higie
ną, mediciną, šviečia juos. 
Pas mus, Tarybų Sąjungo
je, sanitarinis švietimas yra 
valstybės reikalas, tai orga
niškas tarybinės sveikatos 
apsaugos bruožas, bet Ame
rikoje...’ kur daktarams 
biznieriams rūpi kuo dau
giau dolerių pasiglemžti iš 
savo pacientų — sanitarinį 
švietimą dirba tik gydyto- 
jai-entuziastai, humanistai, 
gydytojai iš pašaukimo, pa
siaukoję kitų žmonių labui. 
Tokį ir įsivaizdavau dak
tarą Kaškaitį.

Dėl to maloniai nustebau, 
kai man pateko į rankas 
Kaškaičio poezijos knyga 
“Prošvaistės” su labai nuo
širdžia ir šilta R. Mizaros 
įžanga, kurioje jis tarp kit
ko rašė, kad “įsibridęs iki 
ausų darban, Kaškaitis ne
turi progos nė pagalvoti 
apie automobilius, vasarvie
tes, ištaigingus namus Bei’

ną, apverktiną medicinos 
būklę Amerikoje.

Aš jam atnešdavau mūsų 
medicinos naujuosius leidi
nius. Jįs labai domėjosi ir 
džiaugdavosi mūsų medicL 
nos ir sveikatos apsaugos 
laimėjimais. Niekada neuž
miršiu jo pasakojimų apie 
darbininkų medicininį “ap
rūpinimą” JAV-ose. Ypač 
įsiminiau jo pasakojimus 
apie profesinius, darbinin
kų. susirgimus N i u v a r k e 
(Niu Džerzės valsti joje) 
metalų liejimo gamykloje, 
kur blogai sutvarkyta buvo 
ventiliacija, ore buvo nema
ža nuodingų priemaišų. 
Priemaišos iš cechų veržėsi 
laukan ir net didžiuliu 
spinduliu apie fabriką nu
virsdavo visokie žalumynai. 
Kiek sveikatos, jėgų parei
kalavo daktaro Kaškaičio 
kova su bosais, kurie vers
davo darbininkus savo “bū
deles” pasistatyti aplink šią 
gamyklą ir žmones kvė
puoti nuodingu oru. Žino
ma, kada nors bus rašoma 
JAV gydytojo - humanisto 
Kaškaičio biografija — ir 
visi šitie faktai, visos jo pa
stangos padėti darbo žmo
nėms, bus surinkti į vieną 
storą tomą, kuris atspin
dės daktaro Kaškaičib\gy- 
venimą ir jo pasiaukojąn 
darbininkų klasei veiklą.

Tarybų Lietuvos medici- 
nihinė visuomenė šiltai su
tiko daktaro J. Kaškaičio 
sugrįžimą į tėvų žemę. Jis 
parašė į “Sveikatos apsau
gą” įdomų straipsnį “Medi
cina ir sveikata JAV.” 
Straipsnis buvo išspausdin
ta^ 1961 m. Nr. 11. Straips
nį galima drąsiai pavadinti 
moksliniu darbu apie JAV 
medicinos piktšašius.

“Tarybų Sąjunga ir JAV 
—du visai skirtingi pasau-

cią

spalvingus pokylius, kuriais 1 liai, — rašė jis. — Kapitalo 
naudojasi nemaža lietuvių šalyse ir socializmo šalyse 
profesionalų . Jam tai sve- visai kitokios gyvenimo są- 
tima, tiesiog nežinoma...” lygos, kitas žmonių gyveni-

Tokį teko jį pažinti ir ! mo tikslas, kitoks demokra- 
Vilniuje. Labai kuklus, vi
sada galvojantis ir besirū
pinąs kitais, nenuilstamas 
visuomenininkas, kaip sa
koma—jo širdyje tilpo tūks
tančių žmonių širdys, jų 
rūpesčiai ir bėdos. Su
prantu, kad “Laisvės” skai
tytojams d-ro Kaškaičio 
mirtis itin didelis smūgis 
dar ir dėl to, kad jie ne
teko nepaprastai gero gy
dytoj o-patarė j o.

Susipažinau su daktaru 
Kaškaičiu neužilgo po to, 
kai jis sugrįžo į Vilnių. Jo 
knygos apie higieną, žmo
nių sveikatą, sanitarinį 
švietimą ir medicinos moks
lo naujienas gerai žinomos 
ir Lietuvos gydytojams. Dėl 
to “Sveikatos apsaugos” 
žurnalo redakcija kreipėsi į 
mane paprašydama, kad 
parašyčiau straipsnį apie 
daktarą Kaškaitį ir jo vai
singą medicininę gydytojo- 
visuomenininko veiklą. 
Žinoma, mielai sutikau, nes 
seniai puoselėjau svajonę 
susitikti ir susipažinti su 
šituo pažangiu JAV medici- 
cinos veikėju, tokiu uoliu, 
“Laisvės” ir “Vilnies” ben
dradarbiu.

Užėjau į “Vilniaus” vieš
butį pas daktarą Kaškaitį, 
kur jis tuo metu gyveno. 
Prisipažinsiu, iš pradžių 
kiek jaudinaus, bet neilgai. 
Daktaras .Kaškaitis man 
buvo toks malonus, pa
prastas, geras, kad netru
kus mano baimė išgaravo, 
kalbėjomės, lyg būtumėm 
geri, seni pažįstami. Išsi
skyrėme tokie geri bičiu
liai, kad ėmiau dažnai lan
kytis pas jį į viešbutį—kal
bėdavomės visokiais klausi
mais, ir, žinoma, apie liūd-

užsivertęs devyniomis galy- 
bėmis darbų, bet atrado lai
ko ne tik perskaityti pjesę, 
bęt pasižymėti sau pastabe
les, kurios man irgi pasiro
dė labai naudingos ir tięmą- 
žai prisidėjo prie pjesės pa^ 
tobulinimo.

Reikia pasakyti, kad dak
taras Kaškaitis ne tik sekė 
literatūrinį mūsų krašto 
gyvenimą, domėjosi naujais 
kūriniais, bet mokėjo nuo
širdžiai džiaugtis kiekvienu 
mūsų lietuviškos literatūros 
gyvenimo įvykiu. Jis pats 
ruošė spaudai savo poezi
jos rinkinį. Jo prisimini
mai didžiuliais pluoštais, 
jau mašinėle perrašytais, 
užversta jo kambario lenk- 
tynėlė.

Nors ir nebejaunas žmo
gus, bet kiek jame kunku
liavo gyvenimo, rodosi, 
energijos sūkuriai bėga jo 
gyslomis. Dar visai nešę-* 
niai tarėmės su juo, kad jis 
aplankys mūsų ligoninę 
(Vilniaus Respublikinę Kli
nikinę Ligoninę), kur jis 
žadėjo, susitikęs su mūsų 
gydytojais, papasakoti 
jiems apie svėikatą ir me
diciną Amerikoje. Bet taip 
ir nebuvo lemta jam ištęsę- 
ti savo pažadą...

Šiaip jis buvo neblogos 
sveikatos, mėgėjas pavaikš
čioti, pėsčias atlikdavo ne
mažus nuotolius. Buvo ne
paprastai retas svečias po
liklinikoje.

Jis buvo kuklus gyveni
me. Tas kuklumas pasireiš
kė ir jam susirgus. Perša? 
lo, prieš 3 dienas susirgo 
gripu, bet neleido giminai
čiams kviestis gydytoją. Tą
syk, jo giminaičiai slapčia 
paskambino man į namus. 
Aš atlėkiau, kaip sakoma, 
“nekviestas*”

—Sugavau gripą, — sako 
Kaškaitis, mėgindamas nu
sišypsoti. šypsosi..., o ter
mometras rodo 39 laipsnius.

Vęs šiaip taip pasiėękę “už
sispyrusį pacientu” prikaL 
binti įjusivilkti, paklausiau 
širdį, plaučius — šiaip nė
ra žymių, kad būtų plaučių 
uždegimas. Neabejot i n a s 
gHpas. Bet mūsų gerbia
masis daktaras nė negalvo
ja atsigulti, o sėdi įprastoje 
pozoje prie stalo. Kiek var
go kainavo įtikinti jį, kad 
gripas senyvame amžiuje— 
yra rimta liga. Atsigulė. 
Pasidėjęs receptų pluoštą 
ant stalo mėginu išrašyti 
vaistus. Bet kur tau. •. jis 
nė girdėti nenori apie vais
tus. Girdi, jo sveikas orga
nizmas ir be vaistų įveiks 
gripą. Sutariam, kad jis 
bent nakčiai išgers tabletę 
aspirino. Prižada. •. bet to
kie jo pažadai.

Kitą rytą vėl duodasi ap
žiūrėti per didžiausią var
gą. Aspirino tabletėlės ne
gėrė, lašų širdžiai sustiprin
ti neragavo. Tąsyk nuta
riau gudresnis būti... Išsi
kviečiau išv poliklinikos se
selę, kuri vėl “nekviesta” 
atvažiuoja ir suleidžia jam 
vąištus, nežiūrint visų “pro
testų.” Į vakarą tempera
tūra sumažėjo, savijauta 
bept kiek pagerėjo — ligo
nis truputį linksmesnis, 
Bandau jį kalbinti atsigul
ti į ligoninę. Jis nė girdėti 
nenori. Sako, štai, jau liga 
einanti geryn, pasikalbame, 
gerokai pasiginčijame, o jis 
vistiek įsitikinęs, kad kitą 
dieną temperatūra galutinai 
nukris... Sako .pažįstąssa
vo organizmą geriau už bet 
kokį gydytoją. Be vaistų 
puikiausiai apsieisiąs. Mė
gina pajuokauti,..

Pernakt jo stovis netikė
tai pablogėja. Kitą rytą— 
nuvažiavusi pas Kaškaitį į 
namus gydytoja iš polikli
nikos atranda jį dar gyvą, 
bet/jau sunkiame stovyje— 
jos akivaizdoje užgęsta jo 
gyvybė nuo gripo kompli-į 
Racijos — nuo kraujo išsi-; 
liejimo į galvos smegenis, 
(gydytoja ir iškviesti “Grei-

tęsioą Pagalbos” darbuoto
jai daro viską, kas tik įma
noma, kad sugrąžintų jam 
gyvybę, viskas veltui — gy
vybes nebesugrąžinsi.

Sunku susitaikyti su min
timi, kad nebėra šito žmo
gaus gyvųjų tarpe. Tai di
džiulis nuostolis, skaudus 
smūgis visiems, kas pažino
jo šitą Žmogų iš didžiosios 
raidės. J. Skliutauskas 
Vilnius, 1963. XII. 30

PANERIU PLĖŠIKAI
Panerių vardas dažnai l tinę ir nedaug trūko, kad 

nukrėsdavo šiurpu vilnie-1 jiems atidutų karišką pa- 
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Apie‘Turky maršus”
XVI amžiuje į turkų jun

gą pateko Vengrija, turkai 
netgi žygiavo į Austrijos 
sostinę Vieną. Turkų ka
riuomenė, ypač jų pėstinin
kai “janičarai” pasižymėję 
negirdėtu žiauru m u, nu
siaubdavo kraštą, išžudyda
vo žmones. Ilgus amžius nu
kariautosios tautos kovojo . 
prieš turkų jungą. Išliko 
liaudies dainos apie tą bai
sų laiką, o ir žymiausieji 
menininkai savo kūriniuose 
paminėdavo turkų u ž k a- 
riautojų žiaurumą. Žinoma 
V. Mocarto sonatos trečioji 
dalis, pavadinta “A la tur- 
ca” (turkiškai). Šioje daly
je mes girdime tartum jani- 
čarų kardų švytravimą. Ta 
dalis paprastai ir vadinama 
“turkų maršu”.
' Liudvikas van Bethhove- 
nas 1811 m. Pešto teatro 
atidarymo proga sukūrė 
muziką vaidinimui “Atėnų 
griuvėsiai”. Iš šios muzikos 
pasaulinio garso susilaukė 
“Turkų maršas”. Čia, ro
dos, matyte matai, kaip 
žvangindamas ginklais ar
tėja turkų patrulis, o vėliau 
vėl nutolsta. Orkestre per
teiktas “janičariškas” kolo
ritas — vyrauja mušamieji 
instrumentai, aštr ū s pu
čiamųjų garsai. “Tu r k ų 
maršą” vėliau pritaikė for
tepijonui Fr. Lis tas ir An- 
tonas Rubinšteinas. Betho
veno “Turkų maršas” pasi
darė dar labiau populiarus.

nukrėsdavo šiurpu 
čius jau senų senovėje. Kol 
nebuvo nutiestas tiesus, 
nuolaidus kelias, nusileisti 
nuo stačių Panerių šlaitų 
reikėdavo labai atsargiai. 
Vežikai dažnai nepamaty
davo priešais atvažiuojan
čių keleivių vingiuoto kelio 
posūkiuose ir nespėdavo su
laikyti įsibėgėjusių arklių. 
Todėl senovėje, pasiekę Pa
nerius, žmonės duodavo 
ženklą vieni kitiems, šaudy
dami iš šautuvų ir pistoletų. 
Dažnai čia, tamsiame miške 
tano eglių daubų, pasigirs-

garbą. Tik pora valandų po t 
šio parado sužinota, kas tai 
buvo per žmonės. Baimi
nantis, kad plėšikai naktį 
neužpultų miesto, padvigu
bintos sargybos, o namų sa
vininkams įsakyta, kad prie 
vartų iki ryto stovėtų sar
gai, kurie privalėdavo sulai
kyti praeivius šūktelėjimu: 
“Kas eina?” Pagaliau mū
sų policmeisterio Petro Šly- 
kovo pastangomis pavyko 
jei ne išgaudyti plėšikus, 
tai bent juos išblaškyti, už 
ką jis gavo ketvirtos kla- 

davo ir nelaimę nešautieji 
šūviai: tai siautėdavo visa
me krašte pagarsėję Pane
rių plėšikai .Dieną naktį jie 
stebėdavo visus keleivius, 
kurie atvykdavo senaisiais 
Kauno, Trakų ir Merkinės 
vieškeliais arba išvykdavo iš 
Vilniaus.

Tuo metu per Panerių 
kalnus ėjo tik vienas siau
ras vieškelis, todėl, pama
čius plėšikus, nebūdavo ga
lima apsigręžti ir pabėgti. 
Jie pastodavo arba užtver
davo kelią, apiplėšdavo, nu
žudydavo keleivius. Todėl 
turtuoli ai samdydavosi 
ginkluotų karių būrius — 
eskortus, kurie juos lydėda
vo. O kiti pasitikėdavo sa
vo pačių jėgomis, savo lai
me...

Plėšikų atsirado daug, 
ypač XVIII amžiaus pabai
goje, irstant Lietuvos - Len
ki jos valstybei, stiprėjant 
baudžia v i n i a m išnaudo ji- 
mui. Paskui jų vėl padau
gėjo XIX amžiaus pradžio
je, kai carinė Rusija įsivė
lė į karus Vidurio Europo
je ir pateko sunkion ekonp- 
minėn krizėm Caro valdi
ninkai, susirūpinę karo rei
kalais, paliko plėšikus ra
mybėje. Todėl jie taip įsi
drąsino, kad 1807 metais galėjo iš tikro ne vienam 
nusileido nuo kalnų ir dieną j turtuoliui miegą atimti, —

sės šv. Vladimiro Kryžių. O 
binius. Bet tada vėl tek
davo išleisti suglemžtą auk
są! Gobšuoliai geriau dre
bėdavo, ka§< naktį rizikuo
dami gyvybe, arba griebda
vosi visokių gudrybių. Tas 
pats Frankas rašo:

“Tūlas turtingas dvari
ninkas, bijodamas, kad joA 
nuošalų namą neužpultų 
piktadariai, ir norėdamas 
juos įtikinti, kad turi daug 
žmonių, pasiuvo keliolika 
rankovių įvairių spalvų bei 
formų ir liepė savo vienin
teliam tarnui užsimauti vi
są f naują porą rankovių 
kiekvieną kartą, kai jį pa
šauks, arba ką nors pro lan
gą išmes, o tai tuo tikslu, 
kad būtų galvojama, jog jis 
turi patarnavimui liokajų, 
šaulius, kazokus ir t. t. Ta
čiau ne visai įsitikinęs, kad 
šis maskaradas bus veiks
minga priemonė nuo pikta
darių, dvarininkas ilgą lai
ką rengėsi įsigyti šunį, bet 
apsvarstęs, kad gyvulio šė
rimas pareikalaus išlaidų, 
nutarė apseiti be šuns, ir 
pats atlikdavo jo pareigas^ 
vaikščiodavo naktį aplink 
namą ir lodavo.”

Nors šis pasakojimas pa
našus į anekdotą, bet baimė

tijos, laisvės, draugiškumo, 
meilės supratimas. Savai
me aišku, kad visiškai skir
tinga ir sveikatos apsaugos 
organizacija, jos turinys ir. 
forma.” “Humaniškoji Hi
pokrato priesaika, stambio
mis raidėmis atspausdinta 
ir gražiai įrėminta, kabo; 
gydytojo kabinete pačioje, 
žymiausioje vietoje. Tačiau' 
tai tik tuščias akių dūmi
mas . Tikrovėje pagrindinė 
gydytojų dalis “gydo” ne 
ligonį, o jo kišenę.” -— Taip 
d-ras J. Kaškaitis apibūdi
no JAV gydytojų biznie
rių psichologiją, susidariu
sią darbo žmonių išnaudo
jimu paremtoje santvarko
je.

Daktaro Kaškaičio straips
nis suėkėlė didelį susidomė
jimą gydytojų tarpe; šitas 
straipsnis turėjo nemažos 
auklėjamosios reikšmės stu
dentijai, busimiesiems gy
dytojams.

Vieną kartą gaunu labai 
šiltą pasveikinimo laiškelį 
nuo daktaro Kaškaičio — 
paštu. Pasirodo, per televi
ziją rodė mano pjesę “Vai
kinas su velnio plauku.” Ji 
jam labai patikus. Kviečia 
būtinai jį atlankyti. Na, 
atsilankiau ‘ — įsikalbėjome 
literatūros, kūrybos klausi
mais . Aš jam papasakojau, 
kad esu įpusėjęs dramą iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Jis pasišovė man pa
dėti patarimais. Tarp kitko, 
jo patarimai pasirodė labai 
naudingi . Baigęs rašyti sa
vo pjesę “Infarktas širdies 
liga” (“Iliuzijos ir kasdie
nybė”) — pirmas žmogus, 
kuriam atnešiau pjesę pa
siskaityti — buvo daktaras 

'Kaškaitis. Nors jis buvo

Konferencija
(Dramatiškas vaizdelis. Parąšė Jonas Juška)

Charakteriai:
1. Imperialistas, baltaodis, 60 metų
2. Partizanų vadovas, tamsiaodis, ,35 m.
3. Parsidavėlis, tamsiaodis, 50 m.
Dalykas dedasi imperialistais užgrobto] 

kolonijoj, prie apskrito stalo.
Imperialistas,

rodydamas pirštu į Partizanų vadovą:
Nustokit kelt maištą jūs, komunistai, 
Po krūmus sląpptytią lyg teroristai!
Klausykite šios mūsų vąldžios
Ir neikit prieš įstatymus jos!

Kitaip gi jūsų grupes 
Išžudysim kaip blakes.

Partizanų vadovas, 
daužydamas stąlą aistriai:

Kaip tu drįsti čionai mums taip sakyti
Ir mūsų šalyje tvarką daryti ?!
Imperialiste tu baisus,
Ko gi tu čia lendi vis pas mus??

Tu gi čia nepriklausai,
Eik sau, iš kur atėjai!

Parsidavėlis, į Partizanų vadovą:
O ne, imperialistai garbingi
Ir mūsų gi šaliai jie rfeikalingį,
Jie duoda mūs šaliai , pašalpos, -
Ir mes turijų gi godoti .juos.

Nes męs bę pagalbos jų 
NeišmaitintUm žmonių.

Partizanų vadovas, į Parsidavėlį:
Meluoji tu niekše, tų nenaudėli, 
Imperialistams parsidavėli!
Jie skriaudžia, 'išnaudoja gi mūs,
Bet rengiasi sau patys kapus. V

Ir tave, piekše tftutbs, 
Priseiš pakart ant šąkos. ' 
(Rodydama^ pirštu į Imperialistą)

O tu gb tarne imPČHąlistų,/ . /
Godžių skriaudikų kapitalistui 
Važiuok namo! Važiuok gi grėbiau! 
Ir niekad negrįžk tu čia daugiau:-;

(Imperialistas eina link durų,,'liet, stapte 
Įėjęs, žiūri atgal. Parsidavėlis seka jį)

Namo, namo poVelnių!! . . !
Mums nereik sukčių toRią.

■ ■ . • . '■ / • • : r Y v ' M - •

(Imperiaistas ir - Pai'si&aVėli’s -eina' lauk:)

Sutramdyti Marsą!
Rudenio ūkas,
Gaudžiai sušuks, 

Atneša aidą nuo gelstančio šilo.
Sodas apniukęs...
Vėjuje sukas

Lapas, nuo topolio krisdamas tyliai.
Vortinkliai plaukia
Per plyną lauką,

Bėgti norėčiau link dunksančio miesto!
Tolumos šaukia
Mane vienplaukę—

Pančius ligos taip norėčiau nusviesti!
Naktį žvaigždėtą
Vos vos girdėti

Paukštis plieninis lekia be garso.
Smelkias regėti
Akis raketą,

Skrendančią drąsiai sutramdyti Marso.
J. Subatavičius

PER AMŽIUS TEKA MINIJA

Per amžius teka Minija 
Tąip1 tykiai ir lėtai, 
Nūn dainomis suvilnija 
Žalieji jos krantai.

Prie Lankupių ir Kartenos, 
Kaip rūta, rądąstą, 
žemaičio širdžiai artinas 
Upelis mielas tas,

Prie Amazones džiunglėse
Žeųiaitį i sutinki,
Ten su bėdomis rungiasi 
Dalelė jo sunki.

žemaitis dūsauja dažnai
Nuo tėviiškės toli
“Kad būtų Minija čionai
Ir jos karklai žali”

žemaičių žeme mylima, 
Vargų išvargus tiek, ; 
širdies tau nešam šalimą, 
Darbais naujais klestek.

Justas Paleckis

atvyko į miestą su prisiplėš
tu turtu. Vilniaus universi
teto profesorius, žinomas 
medikas Juozas Frankas 
taip aprašė šį įvykį savo 
atsiminimuose:

“Tai buvo ilga vežimų 
virtinė, lydima dviejų šim
tų gerai ginkluotų plėšikų. 
Kareiviai, stovintieji sargy
boje prie miesto vartų, lei
do gaujai pereiti miesto 
gatvėmis, manydami, k a d

ypač kai Panerių plėšikams 
tuo tarpu austrų kurjeriai, 
vykstantieji iš Vienos J Pe
terburgą, pasirinkdavo kit^ 
kelią, būtent per Minską ir 
Baltarusiją...”

Jeigu tokie dalykai vyk
davo mieste, tai lengva įsi
vaizduoti, kaip siautėjo plė
šikai jo apylinkėse. Žino
ma, labiausiai jų turėdavo# 
bijoti dvarininkai ir dvasi- 

gavvtHHis, Hičurytuum, iv a u i ninkai, kurie, patys plėšda- 
tai vienas iš armijos dali-i mi valstiečius, buvo tapę
nių. Pražygiavo jie net prie
šais centrinę sargybos būs-

turtingais žmonėmis. No- 
Tąsa 5-tame pusi.
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4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 11, 1964
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Panerių plėšikai
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

yi rint būti saugiems, reikėjo (urvas kalne iškastas, tam- 
’ samdytis ginkluotus sargy-

ėmė vadovauti labai išgar
sėjęs Pilkarskis, buvęs ka
merdineris. I plėšikų eiles
Pilkarskį, greičiausiai, įstū-

- mė jo ponų žiaurumas, no
ras “sulyginti svietą.”' Anks
čiau jis’tarnavo keliems1

1 • 1 — •

JU gyvenimas buvo gilus

sus, nes vos dviejose vieto
se buvo tarsi lapių iškastos 
skylės, per kurias šviesybė 
įeidavo. Viduj ugnis kūri- 
nosi. Ant viršaus kalno bu
vo skylė, per kurią dūmas 
rūko. Kalnas apaugęs ne- 

, įlendamu mišku. Durys už- 
magnatams, gerai mokėjo ' dengtos nulinkusiais augan- 
prancūzų ir vokiečių kalbas. [ čiais medžiais.” -šitie plė- 
buvo išsilayinęs, drąsus ir, šikai siautė ne tik pačiuose jį—_„m_ i—i _  1 . , ... . .energdngas. Todėl Pilkars
kis greitai sutelkė savo val
džioje net kelis šimtus plė
šikų. Tik po tikro mūšio 
su caro kariuomene pavy
ko juos nugalėti. Sugau
tas Pilkarskis buvo nuteis
tas, o jo kaukolė padėta 
Viliaus universiteto anato
mijos kabinete. (1812 me
tais besitraukdami per Vil
nių, išbadėję Napoleono ar
mijos kareiviai įsibrovė ir 
sunaikino visus ten buvu
sius preparatus...). Vil
niečiai dar ilgai pasakoda
vo tūkstančius būtų ir ne
būtų Pilkarskio nuotykių, 
lygindavo jį su Rinaldiniu. 
(“Rinaldas Rinadinis, slau- 
nas italų plėšikas” — XIX 
amžiuje populiari vokiečių 
rašytojo Volpiuso apysaka.)

Apie 1815 metus plėšikai 
Panerių kalnuose buvo iš
naikinti, bet keleiviai ir po 
to dar neramiai žvalgyda
vosi, su baime laukdami šū- torius J. Stanys, tvarkos

Tais metais į vedėju išrinkta J. Pivariū- 
Įo m as nienė. (

O. Kučiauskaitė perskai
tė pereitojo susirinkimo 
protokolą, kuris priimtas 
su užgyrimu. Organizato
rius Stanys sakė, jog visą 
kuopos valdyba rūpinsis, 
kad 1964 metų kuopos vei
kimas būtų platesnis ir ge
ras.

Finansų raštininkas J. 
Paserskis linksmai pranešė, 
kad nariai gerai mokasi 
duokles, tikisi, kad iki se
kamo susirinkimo visi susi
mokės. Kvietė visus narius 
pasidarbuoti gavimui naujų 
narių į kuopą. Kasininkas 
J. Deltuva sutiko su kuopos 
finansiniu stoviu.

-^Laisvės” vajaus agentas 
pranešė, kad 1 96 3 metų 
vajus buvo geresnis už 
1962 metų vajų, kad skaity
tojai su ukvata prenumera
tas atsinaujino ir dūr paau
kojo “Laisvės” fondan.

Šiemet jau mirė du “L. Žalimienei už pietų priren- 
skaitytojai, tai F. Pastar- girną.

viol penio... i ais ni 
Vilnių iškeliavęs A d 
Mickevičius taip pat neiš
vengė nedidelio linksmo 
nuotykio, kurio ’jis nepa
miršo. Po daugelio metų,’ 
gyvendamas Šveicarijoje, A. 
Mickevičius pasakojo:

“Turėjau jau šešiolika 
njitų, kai mane iš Naugar
duko mokyklos pasiuntė į 
Vilnių. Vežėjas pakinkė į 
vežimą du ..arkliukus, kili
mėliu užklojo sėdynę, po 
kuria slėpėsi mano ryšulė
lis, taip pat paėmiau su sa
vim šautuvą, nes buvau įsi
tikinęs, kad Panerių kalnuo- 

' se, pri^Vilniaus, susitiksiu 
plėšikus. Ir nujautimas ma- 
n$s neapvylė. Kelis varstus 
prieš miestą pamačiau žmo
gų, einantį iš miško per lau
ką ir šaukiantį: “Stok, 
stok!” Aš atveriu šautuvą, 
o vežikas sulaiko arklius. 
Aš šaukiu, kad bėgtų, jis 
rfcan ramiai atsako: “Bet, 
ponaiti, tai kažkoks jo ma
lonybė !” Pagaliau užėjo 
tas jo malonybė - plėšikas 
ant kelio ir prašo, kad jį 
nuvežtume į Vilnių, nes nu
vargęs medžiodamas. Buvo 
tai Miknevičius, Bukšos na
mų Vilniaus gatvėje valdy
tojas. Kai išsikalbėjo su 
manim, liepė ten Važiuoti 
vežėjui. Buvau širdingiau
siai priimtas ponios Mikne- 
vičienės. kuri globojo mane 
pehkias dienas, duodavo 
man patarimus, kaip turiu 
j^Pisistatyti kanauninkui 
Mickevičiui, kaip pasiruoš- 
Ti egzaminui, žodžiu, buvo 
man antrąja motina.”

Pasakojimai apie garsius 
Panerių plėšikus pasiekė 
net tolimą Žemaitiją. Mo
tiejus Valančius aprašė juos 
“Ąntano Tretininko pasa- 

• kojiniuose.” Pasak Valan
čiaus, viename plėšikų bū
ryje vyrai buvę “visi barz
doti kaip ožiai, barzdos jų- 
rudos kaip lapės uodegos, 
plaukai stambūs kaip .kark
lai, dviejų akys kreivos ir 
baltos kaip žvairos kumelės, 
vambros plačios kaip min
avai, nosys užkumpusios 
kMp prūsinių arklių, bry
liai su ranguoti ir sulaužyti, 
patys juodi susitepę, švar
kai trumpi, aprūkę ir palai
kiai. Kiekvienas iš jų ap
sikaišęs su pištalietais, su 
ilgais peiliais, su šautuvais..., 

kalnuose, jie buvo pasiekę 
net Žiežmarius ir ten naktį 
užpuolė turtingą kleboną...

Praėjusio amžiaus vidu
ryje Vilniaus teatre buvč 
vaidinama labai z populiari 
drama “Plėšikai Paneriuo
se,” kuri vaizdavo tikrus 
įvykius. Tuo metu apie juos 
Vilniuje dar ėjo iš lūpų į lū
pas “tūkstančiai pasakoji 
mų, kuriuos visi žino.” Kaip 
tik dėl to niekam nebuvc 
įdomu tai užrašyti. Nors 
ir labai garsus buvo pra
ėjusio šimtmečio Paneriu 
plėšikai, šiandien jų nuoty
kiai jau pamiršti.....
■ ...... R,, šalūga

Baltimore, Md.
Vasario 1 d. svetainėje 

2219 W. Prath St., įvyko 
-LLD 25 kp. susirinkimas. 
Jį atidarė kuopos organiza- 

MIRUS

Dr. Jonui Kaškiaučiui

• M. S.

Reiškiame užuojautą jo broliui Tadui ir artimiesiems 
giminėms, taip pat ir draugams Lietuvoje.

*

MIAMI, FLA.

Mirus

Frank Kvederui
Sausio 22 d., palaidotas sausio 25 d. '

Reiškiame gailestį netekę gero, mylimo draugo—
M. J. Paukštaitis

, C. H. Gorsky 
J. Poterela 
O. J. Shimkus
N. S. Urbonai

nakas ir Ig. Krivickas.
Naujųjų y metų laukimo 

komisija, dvi draugės, ra
portavo, kad gerai pavyko. 
Jos siūlė, kad pelną paskir
ti į fondą gynimui Antano 
Bimbos pilietinių teisių. 
Kuopa taip ir nutarė, pa
skyrė $40.

Nutarta surengti “Lais
vės” naudai pikniką, kaip 
ir kitais metalu Piknikas 
įvyks birželio 21 dieną, jei
gu bus galima gauti parką. 
Parko reikalais apsiėmė pa
sirūpinti P. Paserskis.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mą su $10. Nutarta paau
koti veikiančiam komitetui 
orieš hitlerinius krimina- 
istus $15. Laisvę mylintis 
Įrangas C. H. tam reikalui 
lar aukojo $10.

Sekamas > LLD 25. kuopos 
susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio mėnesį, po 
pietų, 2219 W. Prath St. 
Prašome visus narius ir ki
tus pažangius lietuvius da
lyvauti.

Pilietis

Worcester, Mass.
Pasveikintas “Laisves” 
Šėrininkų suvažiavimas 
Vasario 2-rą LLD 11 kuo

pa surengė pietus su tikslu 
pasveikinti “Laisvės” šėri
ninkų metinį suvažiavimą. 
Nors pietus teko rengti su
siduriant su nepalankiomis 
aplinkybėmis, bet ilgame
čiai “Laisvės” skaitytoj ai- 
rėmėjai skaitlingai atsilan
kė į parengimą ir, linkėda
mi “Laisvei” ilgų metų gy
venimo, sveikino akcininkų 
suvažiavimą su dosnia auka

Rengėjai širdingai dėko
ja visiems atsilankiusiems 
ir aukojusiems, ypąč retos 
ištvermės “Laisvės” ir abel- 
no pažangaus judėjimo rė
mėjams hav’erhillieči a m s 
draugams Kazlaus k a m s, 
kurie atvykdami atvežė ir 
svečius: d.d. Pėnkauskus, 
Navicką ir dar vieną drau
gę, kurios vardo nesužino
jau. Ačiū laisviečiams hud- 
soniečiams Urbonams ir 
Navins už nuolatinį lanky
mą mūsų parengimų, M. 
Meškienei ir A. Kuliešai už 
pateikimą muzikos, F. Pet- 
kūnui, V. Žitkui, P. Sadaus
kui, B. Kuliešienei, A. Vasi- 
lienei. L. Ausiejienei ir M.

—LLD 28 kuopa
Waterbury, Conn.

J. Degutis
H. J. Dolenskis 
A. J. Suvak
J. Florczak

wna

ST. PETERSBURG, FLA.
Trupiniai

K ‘ i

Kai tik daug žmonių 
! lankosi paneigimuose, susi
rinkimuose, tai susidaro 
daugiau planavimo, daugiau, 
darbo. Bet taš/žmonių dau
gumas mūsų ' darbščioms 
komisijoms sukelia ūpą, at
siranda kur kas daugiau 
energijos ir darbas lieka ne
sunkus, net miela darbuo
tis prakilniems tikslams, la
biausiai apšvietos reikalui.

Vasario 2 d. LLD 45 kuo
pos susirinkimas savo skait- 
lingumu apvainikavo visus 
pirmiau buvusius* Kai pie
tų laiku žmonės susėdo prie 
stalų, vos tik užteko vietos. 
Šeimininkės pristigo mais
to, prisiėjo atsiprašyti tų, 
kuriems nepilnus pietus, te
ko išduoti. Tai seniai taip 
atsitiko. ,

Susirinkime iš raportų 
pasirodė, jog kuopos fondai 
apšvietos r.ęikaląms susida
rė didesni, tai i pirmesnių 
susirinkimo nutarihias svei
kinti “Laisvės” bendrovės 
suvažiavimą su $200 pakeis
tas — nutarta pridėti dar 
vieną šimtinukę.

Apsigynimo reikalams be 
jokio svarstymo paskirta 2 
šimtai dolerių. Draugai Ro
žė Samulionienė ir Petras 
Butkevičius pridėjo po de
šimkę. Šiam reikalui iš mū
sų kolonijos Apsigynimo 
fondas gaus du šimtu dvi
dešimt dolerių. Polio fon
dui paskirta dešimkė. Pri-> 
siminimui mirusio daktaro 
Jono Kaškiaučiaus paskirta, 
po $25 per “Laisvę” ir “Vil
nį” jį pagerbti.

Kaip visur, taip ir pas 
mus bus vykdomas Moterų 
Dienos minėjimas kovo 14 
d. Šus bandoma gauti mo
telį, kuri paruoš paskaitėlę 
apie moteri^\kpri6s §mar- 

’kiąi darbuojasi taikąs palai
kymą. ( į

Parengimų^kalendorius
Vasario 22 d., šeštadienį, 

įvyks šaunus balius su vi
sais* margumynais, o pietūs 
12 valandą.

Kovo 1 d. bus LLD 45’ 
kuopos susirinkimas, pietūs 
ir šokiai. z <

Kovo 7 d./ šeštadienį, L. 
Valančiaus draugai ruošia

nę, šis draugas padovanojo 
kuopai vertingą įrankį deš
relėms daryti. Dėkui jam 
už dovaną, ir linkime jam 
greitai susveikti, sustiprinti 
regėjimą.

Buvo .pasidavęs į ligoninę 
ir kiek pagerėjęs sugrįžo į 
namus Alekas Vasilas; pa
galiau jam teko vėl grįžti į 
ligoninę. Neteko sužinoti, 
kaip sunkiai jis dabar ser
ga. Linkime jam stiprybės, 
sveikatos.

Buvo daugiau žmonių ir 
pramogų rėngimo komisijos 
narių susirgusių, bet šie jau 
eina geryn.

Kai kuriuos nepastovus 
oras paguldo į Lovą.

Po susirinkimo teko ma
tyti viešnią iš Montrealo, 
Kanados, tai Juzę Bačiulis, 
taipgi svečius Anna ir Al. 
Šilus iš Chicagos, ir. draugų 
Šklėrių dukterį su žentu 
Ted Celmer iš Clevelando. 
Buvo daug daugiau svečių 
turistų, bet kitų neteko pil
nai patirti — kūs jie ir iš 
kur. .

L. yalančius’invalidas; var
gingai gyvendamas, neturi 

! ištekliaus nusipirkti vaistų, 
; o be vaistų jis negali gyven
ti. Tad jo mieli draugai ruo
šia pažmonį sukelti fondą 
vaistams. Vieta — Laiška
nešių salėje.

Draugas' A. Pakšys išė
jo į ligoninę pataisyti svei
katą. Darys ant akies ope
raciją. Jo gyvenimo vieta 
2435 18th St'.’ So., St. Peters- 
burge. Išeidamas į ligoni-

ST. PETERSBURG, FLA.

Binghamton, N. Y.
Atžymėtas Kaminskų 
auksinis jubiliejus ir 

pasveikintas “Laisvės” 
suvažiavimas

Sausio 25 d., Amerikos 
legijono salėje, Alfonsas ir 
Julia Kaminskai minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 50-ą 
sukaktį-auksinį jubili e j ų. 
Jų sūnus Albertas Kamins
kas, pagerbdamas savo tė
velius, suruošė jiems šį pui
kų pobūųį. Kadangi Ka
minskai yra ilgamečiai 
Binghamtono gyvento j a i 
[(nors jis dabar . gyvena 
i Johnson City, o visgi • mes 
ųuos skaitome binghamto- 
I'mečiais), ir gerai pažįstami 
ne tik lietuviams, bet ir ki
tataučiams, tai šia proga 
Albertas ir sukvietė jų ar
timesnius draugus. Pokylis 
ątspindėjo malonią šeimy- 
nišką-draugišką nuotaiką.

Albertas' svečius priėmė 
rūpestingai ir vaišingai. 
Vakarienė buvo puiki, sko
ningai paruošta, iš kelių pa
tiekalų. Svečiams baigiant 
vakarieniauti Albertas pa
prašė dėmesio. Jis padėkojo 
svečiams už atsilankymą ir 
įteikė tėveliams vertingą 
dovaną nuo visų dalyvių.

Iškviesta Julia Kamins
kienė tarti žodį. Ji pareiškė 
širdingą padėką svečiams 
už atsilankymą ir dovaną. 
Ji prašė visus neskubėti na
mo, nes bus muzika, galėsi
me pasišokti. Visi svečiai 
linkėjo Kaminskams ilgo 
amžiaus ir gražaus gyveni
mo. Tuo ši trumpa progra-

4

Mirus 

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Reiškiame širdingą užuojauatą jo sūnui, duk

rai ir broliui Tadui, gyvenantiems JAV. Taipgi 
visiems giminėms ir draugams Amerikoje.

Nors velionis vėlesniu laiku gyveno Lietuvoje, 
bet idėjiškai dalinomės bendrai darbo klasės rei
kaluose. Jis niekuomet nepamiršo amerikiečių, 
jis ir iš mūsų minčių neišnyks, kol būsime gyvi.

—Lietuvių Literatūros Draugijos
45 kuopa

mele ir baigėsi. Sekė šokiai, 
paveikslų traukimas, draū* 
giški pasikalbėjimai ir pa- 
sivaišinimai,. o vaišių buvo 
įvairių.

Truputis apie pačius jubi
liatus. Alfonsas Kaminskas 
prieš 50 metų atvyko į Ame
riką, į Binghamtoną, pas 
savo gimines bei draugus. 
Jis patapo pastovus Bing- 
hamtono gyventojas.. Susi
pažino su Julia Butkute, 
tuomet gyvenusia (jei ne
klystu) Skranton, Pa., ir 
1914 metais jiedu sukūrė 
šeimos židinį. Abudu Ka
minskai per didesnę savo 
gyvenimo dalį sunkiai dir
bo Endicott-Johnson avaly
nės pramonėje. Dabar jau 
abudu pensininkai. Kamins
kai yra laisvai mąstantys 
žmonės. Pažangiečių veik
loje nedalyvauja. Tiesa, Al
fonsas kaminskas yra įdė
jęs daug sunkaus darbo ir 
energijos sukūrime Lietu
vių Tautinės Namo Bendro
vės ir keliais atvejais buvo 
jos direktoriumi ir komite
te. Jie abudu yra LDS 6 
kuopos nariai. Ypatingai 
buvo LDŠ 6 kuopos kūrėjų 
sąraše 1930 metais. Alfon
sas įsirašė 1942 metais. Tik 
labai gaila, kad Alfonsas 
jau keli metai yra Sunkios 
ligos palaužtas ir be laide
lės negali vaikščiotu Linkiu 
A. ir J; Kaminskams stipry
bės, ilgo ir malonaus gyve
nimo. Linksmai pasibaigė 
šaunioji Kaminskų puota.

Žinant, kad už kelių die
nų įvyks “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimas, tai mūsų 
geroji “Laisvės” rėmėja d. 
Helena Pagiegalienė k a i 
kam, patyliukais, pakuždė
jo, kad reikia pasveikinti 
“Laisvės” suvažiavimą. Ke
li dalyviai pritarė tam su
manymui. Draugės Paulipa 
Jasilionienė ir Ona Wellus 
priėmė draugų vardus ir 
aukas. Aukų sudėta $17. 
Aukojusių vardai pasiųsti 
kartu su pasveikinimu. Šir
dingai dėkui už aukas.

Onytė Wellus

Lawrence, Mass.
“Laisve” ir kiti reikalai
Nors su sausio 31 diena 

“Laisvės” vajus pasibaigė, 
bet tikrumoje darbas gavi
mui naujų skaitytojų nesi
baigė ir turi būti tęsiamas. 
Dar daug yra lietuvių, ku
rie “Laisvės” neskaito, nėra 
su ja supažindinti. Supa
žindinkime juos su “Lais
vės” turiniu, jie pamylės, 
skaitys ją ir bus jums dė
kingi.

“Laisvė” patinka ne tik 
Jungtinių Valstijų lietu
viams, bet ir jų giminėms 
Lietuvoje. “Laisvės\įajaus 
metu padirbėjau ir turėjau 
gero pasisekimo, o tai todėl, 
kad mano žmona man la
bai daug pagelbėjo. Pasiro
dė, kad moterys net suga- 
besnės ’laikraščio vajuje. 
Mes gavome 14 naujų pre
numeratų į Lietuvą. Ir iš 
Lietuvos jau gauname pa
dėkų. Štai laiškas nuo vie
no “Laisvės” skaitytojo:

Drauge! Reikia kaip nors 
per jus ir- kitaip padėkoti 
“Laisvės” redakcijai už jų 
gražų ir įdomų laikraštį. 
Didelis lietuviškas jiems dė
kui!

“Laisvės” skaitytojas 
Juozas Zarackas

Kaišiadorių rajūnas 
Rumšiškių paštas 
Dovainonių kaimas

Prašymas
M. Sukackienė, worceste- 

rietė, renka žinias apie 
Massachusetts valstijoje gy
vavusius chorus. Kaip ži
nia, Lawrencaus Liaudies

5 jk-Laisve (Liberty)— AntracL, vasario (Febljl!, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

BODY MAN (2) Expd. Large 
modern body shop. Call TR. 6-2501, 
9 to 5. Ask for Mr. Ffeher, Chester 
Lincoln-Mercury, 9th & Sproul Sts., 
Chester, Pa. (11-13)

choras gyvavo per 25 me
tus.' Jis daug veikė, ruo
šė koncertus, vaidino vei
kalus, rengė kitokius paren
gimus. Bet choro protoko
lų knygos yra dingusios, tai 
aš vienas negaliu surinkti 
žinių. Reikia žinių ir apie na
rius ir apie buvusius cho
ro mokytojus. Todėl prašau 
buvusius choro narius su
teikti man žinių apie chorą, 
kiek jums yra žinoma. Bū
siu dėkingas.

V. Kralikauskas
13 Monmouth St . 
Lawrence, Mass.

Fitchburg, Mass.
Sausio 30 d. palaidojome 

jauną lietuvį Leonardą E. 
Powell (Povilaitį), 45 metų 
amžiaus, gimusį JAV, au
gusį Lietuvoje. Apie 10 me
tų prieš antrąjį pasaulinį 
karą grįžo į JAV ir tarna
vo Dėdės Šamo armijoje. 
Jis buvo sūnus Maikio Po
vilaičio, kuris čia buvo ži
nomas kaip biznierius.

Sugrįžęs iš armijos dirbo 
Independent Loock & Luck
wood Co. Paliko liūdesy 
žmoną, dukterį, sūnų Leo- * 
nardą ir seserį Mrs. Lillian 
Keating, gyvenančią Chica- 
goje, ir dėdę Mateušą Po
vilaitį, gyvenantį Denver, 
Colorado. Dėdė Mateušas 
ir sesuo Lillian laidotuvėse 
nedalyvavo. Gal jiems ne
pranešta, nes jo žmona 
prancūzų tautybės. Palai- 
cjęjtąs Šv. Bernardo kapinė
se, su kunigų malda, o baž
nyčioje kunigas neleido mi
šių laikyti, nes jis nepri
klausė prie katalikų ir baž
nyčios nelankė.

Leonardo žmona su vai
kais buvo palikus jį prieš 4 
savaites — gyveno atskirai, 
o jis vienas.gyveno savame 
name.

Sausio 27 d. parėjo iš dar
bo, kurią valandą — niekas 
nežino. Žmonės, gyvenan
tieji antrame aukšte, rado 
jį be sąmonės 10:30 vakare 
nusiritusį laiptais nuo ant
ro aukšto. Pašaukė greitą
ją pagalbą ir pranešė polici
jai. Neatgavęs sąmonės, 
vežamas į ligoninę mirė.

Prieš porą savaičių palai
dojome Josefiną Vaitiekie- 
nę, 77 metų amžiaus. Liū
desy paliko 5 dukteris, žen
tus, daug anūkų ir seserį 
Mrs. Pilka (Pilkauskienę) 
Hartforde (Conn.).

Palaidojome Paloniją Ku- 
zas, 75 m. amžiaus. Liūde
sy paliko sūnų, dukterį, 
žentą ir du anūkus.

Abi palaidotos su bažny
tinėmis apeigomis.

Visi jokių laikraščių ne
skaitė.

Senyvo amžiaus lietuviai 
Fitchburge baigia išnykti. 
Prieš trejus metus Antho
ny Pilesky, išgyvenęs šia
me mieste apie 50 metų, 
išsikraustė į Hudson, Mass., 
ir ten mirė, sulaukęs 75 me
tų amžiaus. Palaidotas sau
sio 24 d.

V. J. Pshalgauskas

Calverton, N. Y. — Karo 
laivyno lėktuvas “G-54” su
sidaužė. Nelaimėje žuvo 5 
lakūnai ir 3 buvo sužeista

ra-Londonas. —
biją perka Anglijos 300pin- 
tilėktuvinių raketų. J \



Akimirka su Lietuvos 
prezidentu Justu Paleckiu
Įvyko taip, kad Tarybų 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkai, kuris yra ir Tarybų 
Sąjungos Aukščiausi o s i o s 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko pavaduotojas, Justas 
Paleckis praleido gerą pa
rą mūsų didmiesty Niujor
ke. Jis buvo apsistojęs Ta
rybinėje prie Jungtinių 
Tautų misijoje — didžiulia-; 
me pastate 67-ojoje gatvėje. 
Ta proga iš Washingtono 
buvo atvykęs ir Tarybų Są
jungos7 a m b a s a dos Ilasis 
sekretorius Vytautas Zen
kevičius.

Kaip, kokiu gi stebuklu 
prezidentas Justas Paleckis 
čia atsirado?

Jo kelionės istorija įdomi. ■
Tarybinę parlamen t a r ų 

delegaciją Meksikos kon
gresas (parlamentas) už
kvietė į svečius, kad susipa
žintų su Meksika, su tos ša
lies žmonių gyvenimu, su 
miestais, su kraštu. Dele
gacijai vadovavo Justas 
Paleckis. Tarybiniai parla
mentarai Meksikoje išbuvo, 
dvylika dienųf Plačiai jie 
ten keliavo, susitiko, tarėsi 
su Meksikos prezidentu A- 
dolfu Lopezo Mateosu ir su 
daugeliu kitų šalies vadovų.

Meksikos spauda visa tai 
plačiai pirmuosiuose pusla
piuose aprašė.

Grįžo tarybiniai parla
mentarai per Niujorką. 
Pravažiuodami jie buvo čia 
sustoję dienai ir dviem nak
tim apsidairyti. Atskrido 
jie į Kenedžio vardo aero
uostą vasario 6 d. yakara, 
o išskrido į Paryžių vasario 
8.d. rytą.. , , į . /

Tarybiniai, sveęiąi, aišku, 
per tokį trumpučiuką. laika 
negalėjo, daug ką pamatytu 
Pavaikščiojo mūsų miesto 
gatvėmis,, apsilankė Jungti
nėse Tautose; tūli buvq nu
vykę ir į kino teatrą.

Su Justu Paleckiu
Patyręs, kad Justas Pa

leckis Niujorke, jūsų kores
pondentas dėjo visas pa
stangas su jun susitikti, pa
sikalbėti. Susitikau garbin
gąjį svečią, kalbėjausi, api- 
pyliau jį visokiais klausi
mais, bet viskas buvo at
likta tik poereičiu, nes sve
čio laikas buvo labai su
spaustas. jis pats buvo /taip 
užimtas!

Sužinojo apie Justo Palec
kio buvimą ir tūli kiti mū
sų žmonės; kiekvienas troš
ko ji pamatyti, išgirsti, pa
sveikinti, bet, deja, negalė
jo. Iš viso svečią sutiko tik 
keliolika

Nieko 
neparėjo 
būtų .jis 
niam laikui, tai būtume ga
lėję suorganizuoti iškilmin-' 
gą mitingą svečio sutiki
mui, priėmimui, kur būtų 
galėję dalyvauti šimtai 
žmonių, Justą taip gerbian
čių. J. Paleckis skubėjo, 
nes vieną diena dar turėjo 
praleisti Paryžiuje.

■ —Labai norėjau pamatyti 
jūsų laikraščio įstaigą-lei- 
dykla, “Laisvės” rędakcija, 
—sakė J. Paleckis.—nes juk 
ir aš pats,'kaip žinote, iš 
profesijos esu laikraštinin
kas, bet, va, neleidžia lai
kas. ..

—Kaip patiko Meksika?— 
klausiu svečią.

—Graži šalis. Mane la
bai suįdomino paminklai, 
statyti indėnų majų prieš 
tūkstančius metų. Kokią 
aukštą kultūrą indėnai ten 
buvo kadaise išvystę! Mek
sikos žmonės labai įdomūs 
ir draugiški. Mus, tarybi

mūsų žmonių, 
nepadarysime, tai 
iš jo kaltės. Jei 
čia sustojęs ilges-

nius parlamentarus, visur 
jie sutiko labai šiltai ir pa
garbiai.

—Ar žadate parašyti iš 
kelionės įspūdžius spaudai?

— Gal būt parašysiu, jei 
būsiu sveikas, ir jei laikas 
leis, — atsako svečias.

—O kaip gi Jums atrodo 
mūsų Niujorkas?

—Na, ką gi galėčiau pasa
kyti? Trumpa akimirka ne
galėjau plačiau nei pasi
žvalgyti. Bet miestas atro
do įdomus.

—Ar žadate kita kartaL- V

mus aplankyti?
—Gal būt kada nors, — 

atsako svečias.—Mano tar-

Justas Paleckis
nybinės pareigos tokios, kad 
dažnai tenka ant greitųjų į 
tą ar kitą šalį vykti, iš anks
to nesuplanavus. Gali atsi
tikti taip, kad ir pas jus im
siu kada, ot, netikėtai ir at-

S ^7 ES H SC S 1^! H E
Worcester, Mass. ALDLD 11 kp. ir “Laisvės” skai

tytojai sveikina dalininkų,, šu važiavimą su $100. Linkime 
geriausių pasekmių suvažiavimui, ir lai gyvuoja “Lais
vė” daug, daug metų. Aukojo:

F. Kazeliunas ...........
P. Jelskiai ......... v ..
V. K. žitkai ...........
V. Trakimas ....... . .
A. M. Sukackai .......
H. Žilinskienė .........
A. Kazlauskai .........
J. Jaskevičius...........
Lietuvninkas .........

$10.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

,. 5.00
. 5.00

. 5.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00
. 2.00
. 2.00 >
. 2.00
. 2.00 
. 2.00
. 2.00

L. Žalimas
J. Senkus ...
D. O. Margiai
C. A. Urbonas
K. Daugėla .
J. Raulušaitis
K. Degutis
J. M. Petkunai

Po $.1: R. Janulis. H. Smith, F. Petkunas, P. Grene- 
vienė,F. Bukatik, M. Žalimienė, P. Sadauskas, S. Pen
kauskas,’ A. Navickas, D. Žemeikis, J. Spakauskas, Jokū
baitis. Vizbaras 75 c. Pilkauskas 50 c. JY. 25 c. Draugiš
kai, T. Jaskevičius.

Sakiau J. Paleckiui, kad 
Amerikos lietuviai labai 
džiaugiasi Lietuvos progre
su, kylančia kultūra, pra
mone, visa ekonomika. Sa- j 
kiau:

: —Mūs, draugas Paleckį, A. 
Sniečkus, M. Šumauskas ir, 
kiti respublikos veikėjai ge
rai vadovaujate;

—Ne, ne taip reikėtų da
lykus aiškinti, — atsako jis. 
—Tarybų Lietuvos šuolišką 
žygį į progresą reikia visų- 
pirmiausia aiškinti visuo
menine santvarka; tik tary
binėmis sąlygomis toks pro
gresas, kokį daro Lietuva ir 
kitos Sąjungoje esančios 
tautos, tėra galimas.

Justui Paleckiui š. m. sau
sio 22 d. sukako 65 metai, 
amžiaus. Tiesa, plaukai jau 
kaip sniegas balti, bet jis 
atrodo, gražiai, gyvas, ga
jus, pilnas sąmojaus, kaip 
visada. Šnekus, draugiškas, 
mielas, niekad nesididžiuo- 
jąs, paprastas žmogus. Tik
ras liaudies sūnus!

J. Paleckis, reikia atsi
minti,'ir poetas, išleidęs jau 
keletą savo eilėraščių kny
gų. Jis pastabus, talentin
gas ir žurnalistas. Iš tik
rųjų, tokiais vyrais kaip» 
Justas mūsų tauta gali di
džiuotis !

Dar prezidentą klausiau:
—Kaip Jūsų šeima — vi

si sveiki?
—Sveiki ir linksmi, — at

sako svečias. .— Genovaitė, 
žmona — namuose gaspa- 
doriauja. Sūnus Justas šie
met baigs universitetą, žur
nalistas. Vita, jauniausioji 
dukra, mokosi inžiniere. 
Na, o dvi vyresnėsės duk
ros — seniai ištekėjusios, 
turi savo šeimas. Štai, savo 
ąnūkėlėms ir anūkui nupir
kau čia dovanėlių—lauktu
vių. Myliu vaikus; jie to
kie įdomūs.

Klausinėjau aš jį ir apie 
Lietuvos rašytojus, ir apie 
dailininkus, ir apie meni
ninkus, ir apie kitką, bet 
apie tuos dalykus čia nera
šau, nes raštas būtų per il
gas; palieku kitam kartui.

Ns.

Hartford, Conn. L. Žemaitienė prisiuntė $27. Aukojo:
L. Butkevičienė .........................  $5.00
Anna Krasnickienė ...................... 5.00
J. ir L. Žemaičiai .........................  5.00
J. ir M. Barnett........................... 5.00
J. Gedeminas .. ............................  2.00

Po $1: Anna Lapata, Wm. I^ecky, Mrs. Peter Miller, 
A. Dagilienė, J. Beržinis.

— o —
Detroit, Mich. Adele Wardo prisiuntė $64. Rašo—De

troito Lietuvių Moterų Pažangos klubas savo susirinki
me vasario, 2 d. nutarė pasveikinti “Laisvės” suvažiavi
mą su širdingiausiais linkėjimais daug laimės kovoj 
pasaulinę taiką ir gerovę visai žmonijai. Aukojo:

Liet. Moterų Pažangos Klubas .. $15.00
Rose Steppon .....
L. ir M. Bakstis.. .\ 
A. ir M. Dočkus .... 
A. ir M. Machis ...

( Bernice Shrugas ..
J. ir K. Terza .....
John Daukus .......

' Anna Daukus .....
J. ir D. Mikalajūnas
G. ir S. Nausėda,_____ . .

Po $1: Bertha Brazauskas, Adele Wardo, J. ir K. 
' Lakomski, Vera Snlalstis, E. Kalvyn, Ur^ūle Pilan'skdš, 
J. ir P. Stakvilai, Agnes Anskaitįs, Mary Povilaitis, J. 
Milickas, Anna Kairaitis, J. ir J. Vaitkus. S.' Remeika, 
Alma Jacobson, Clara Stepankevičiųs, V. Sakalauskas, 
J. ir A. Daskus, A. Waitkunas, Marcelė Aranuk, P. Ya- 
kas, Vincas Žabui, Uršulė Kaspark. Po 50 c.: A. Ketura- 
kienė ir M. Mitchell.

5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 •
2.00
2.00 '
2.00

uz

Gerai pavyko
Tąsa iš 1-mo pusi.

J. Mizarienė skaitė rezo-

nors sekamoje laidoje).
| Suvažiavimo dalyvių re-
’ gistruotoja B. Makutėnienė 
raportavo, kad suvažiavime 
dalyvauja 93 šėrininkai su 
savo Šerais ir 7 organizaci
jų šėrininkių atstovai — vi
so 100 dolyVių.

Nutarta 1964 metams su
kelti $5,000 fondą.

L. Kavaliauskaitė perskai
tė sveikinimus. Su sveikini
mais įplaukė virš $1,900 au- 
ku.

4-

Direktoriais ‘išrinkti: 
Venta, W. Brazauskas, 
Vetchkis, J. Rušinskas, 
Wareson, Vera Bunkus,
Stakovas, V. Čepulis, A. Ne
vins, P. Beliauskas, G. Dir- 
žuvaitis.

Alternatai: A. Gilmanas, 
J. Weiss, B. Keršulienė

. “Laisvės” bankete daly
vavo daug žmonių — pilnu- 
tė salė. Visi buvo skaniai 
pavaišinti.

Povilas Venta iššaukė ke
letą svečių pasisakyti. Kal
bėjo A. Lipčius, Bekampie- 
nė, A. Kandraška.

S

M.

— o —
San Leandro, Calif. Gerbiamieji: Siunčiame širdin

gus linkėjimus suvažiavimui. Pasitikime, Kad šio suva
žiavimo tarimai dar daugiau sutvirtins mūšų , liaudies I 
švietėją “Laisvę”. Siunčiame čekį vertės $100. Draugiš
kai. Ks. B. Karosienė, ALDLD 198 kp. sekr.

— 0 —
Lawrence., Miass. Brangūs draugai delgatai: Sveiki

name visus suvažiavusius, linkime gerai svarstyti mūsų 
“Laisvės” reika'us, kaip dar išlaikyti ją ilgus metus, kad 
ji gyvuotų, skleistų darbininkišką apšvietą ir teisingas 
žinias iš viso pasaulio, svarbiausia iš mūsų brangios tė
vynės—tarybinės Lietuvos. Čia randate $5, tai auka nuo 
LDS 125 kp. S. Penkauskas, pirm., M. Milvidienė, fin. 
sekretorė.

— 0 —
Sveikinimai gražiai plaukia. Kai gausime dau

giau, sutvarkysime ir paskelbsime. Dėkojame virŠminė- 
tiems už tokią gražią paramą.

“Laisvės” Administracija

Paterson, N. J.
S. Bimbienė, Juozo Bim

bos žmona iš Hawthorne, 
N. J., vasario 1 d. išlėkė į 
Los Angeles, Kalifornijon, 
prilankyti savo anūkę, ku
ri tenai gyvena su šeima. 
Anūkė susilaukė sūnelio. 
Tik gaila, kad garnys pasi
skubino ir pora mėnesių 
pirm laiko atnešė sūnelį. į metų gyvenęs Cleveland, 
Motina sveiksta, nors dar 
fiziškai silpna, bet sūnelis 
tebėra ligoninėje ir pova- 
liai auga. Gydytojai sako, 
kad jos sūnukas, nors ir 
pirma laiko gimęs, augs ir 
gyvens.

Bimbienės anūkė 'Mrs. 
Heis turi dukrytę dar ne 
pilnai dvejų metų ir kadan
gi motina dar per silpna 
prižiūrėtij dukrytę, tai jos 
grandma greit ir nulėkė į 
Kaliforniją ir mano ten pa
būti keletą savaičių kol anū-

kė sustiprės. Taipgi S. Bim- 
bienė nori pasižvalgyti po 
Kaliforniją.

Linkiu S. Bimbienei, pa
sisvečiavus, laimingai su
grįžti namo. Rep.

Demokratijos mylėtojai Labai Įdomus filmas 
visi turėtų dalyvauti 

tame svarbiam mitinge
Niujorke dabar rodomas 

net dviejuos^ kino teatruo
se (Victoria, B rad way ir 46K 

n o ni- Q Avoį St., ir Baronet, 3 Ave. if<>9*
Mes, lietuviai privalome St.) labai įdomus filmas, 

skaitlingai dalyvauti masi- Anglijoje susukta komedija 
nėję demonstracijoje prieš — “Dr. Strangelove.” Ten 
naciškus karo kriminalis
tus vasario 27 dieną, 7 vai. 
vakaro, ’ 
108 W. 43 St., New York 
City.

Visi mes gerai 
kad daug nacinių karo kri- 
minalistųrandasi čia pas 
mus, Amerikoje. Jų tarpe 
yra ir keletas lietuvių. Ne
manykime, kad jie sėdi ra
miai rankas sudėję. Jų tiks
las yra lįsti į amerikiečių or
ganizacijas ir per jas skleis
ti neapykantą prieš darbi
ninkų organizacijas, prieš

■ žydus, negrus ir kitas tau- 
| tines mažumas.

Mitingo prieš nacizmą.ir 
antisemitizmą šaukimo ko
mitetas skelbia, jog turės 
žymių žmonių kalbėtojų, 
kaip tai:

Dvasiškis Milton A.Gala- 
mison; mokyklose integra
cijos judėjimo vadas;

New Yorko kaunsilma- 
nas Paul O’Dwyer;

Rabinas S. Burr Yampol,

labai sąmojingai pašiepia
ma Amerikos militariniai 

H,otel Diplomat, džingoistai, generolai, kurie 
trokšta išprovokuoti atomi- 

I nį karą tarp JAV ir Tary-
žinome, bų Sąjungos.

Vienas “ultrapatriotas” 
generolas, karo aviacijos 
bazės komandierius, įsivaiz
duoja, būk T. Sąjungos ka
riniai lėktuvai atlekia Ame
rikos bombarduoti. Jis iš
siunčia Amerikos karinių 
bombonešių eskadroną bom
barduoti atominėm bom-

Iš Washingtono atvykęs . - Chicagos, prieš naciškus ■
Tarybų Sąjungos ambasa
dos 11 - a s i s sekretorius 
Vyt. Zenkevičius pasveikino 
suvažiavimo ir banketo da
lyvius.

Suvažiavimas ir banketas 
gražiai praėjo.

Aido Choro Veikla

nius punktus,” o kadangi 
toksai žingsnis reikštų tarp 
minėtų šalių atominį karą, 
tai kitas penkių žvaigž
džių generolas, kuris tokio 
žingsnio kaip tik ir laukia, 
—ragina Amerikos p ri
dentą išsiųsti prieš T. Są
jungą visas turimas mūsų 
šalies karines jėgas, užpul
ti tą šalį pirma, negu ji 
suspės i mūsų agresiią rea
guoti. Tačiau kai sužinoma, 
kad toksai bombardavimas 

i paleistų į darbą T. Sąjun- 
i gos turimą kokią tai fan- 
į tastinę mašiną, kuri radio
aktyviu debesiu sunaikin
tų visą pasaulį, kartu ir ag
resorių, — tokio žygio ašsi- 

’r karo kurst™ i ai

kriminalistus ir prieš fašiz- (
mą Amerikoje visašališko- • 
jo komiteto pirmininkas;

Mrs. Ruth Gage-Colby, 
moterų už taiką vadovė;

Charles R. Allen, Ji., au- ■ gasta ir karo kurstjiibjai 
tonus knygelių “Nazi War | |e‘nerolai.
Criminals Among Us”, ir Fiime ubai vykusiai pa
kito rastų prie fašizmą! juokiama atominio karo 
Amerikoje. Bus ir daugiau i kurstytojai amerikonai, ku- 
zymių kalbėtojų. . rįe stebėdami savo' atvaiz-

Pirmminkaus Sam Pevz- j dus rūkščiai raukosi. Fil- 
i mas vertas pamatyti.

Buvę^

Aido choro metiniame su
sirinkime buvo .aptarta vi
sų metų choro veikla ir pa
reikštą porą< pastabų kas j ma Komiteto darbuotojas, i

■■ ~■—7i—i K;aip matome, iiiii/m^uio.
gas. Sa.yįkritįką buyo vietoj bus reikšmingas. Ir labai ' 
pastebėtą, ir priimta.

ner, niujorkiečių prieš na
cizmą ir prieš antisemitiz-!

liečia valdybas narių parei-1 K;aip matome, mitingas' STREIKAS <
New Yorkas. — Jau sa- 

i vaite laiko New Yorko uos-
-------- - --- u .----- ttbLt;lnuUjįi rdlVCMU lug 
Lietuvių Komitetas , darbininkai. Uoste yra 350 

prieš nacius karo laivelių, kuriais didelius lai- 
kriminalistus Į vus pritraukia prie kranto 

ir nuo jo išvelka į gilesnį 
vandenį. Darbininkai reika- 
lau ja pakėlimo algų^ir 
trumpesnių darbo valandų.

svarbu, kad jis būtų didelis.1
Iš iždininko raporto pasi- Todėl visi turime dalyvauti. į te streikuoja laivelių “Tug

rodo, kad. šiais metais cho
ras. neturėjo pelno ir reikė
jo. padengti kai kurias išlai
das iš iždo.

Kadangi valdyba parei
gas atliko tinkamai, tai ai- 
diečiai sugestavo palikti tą 
pačią valdybą ir kitiems 
metams. Tad Aido choro 
valdyba yra: J. Grybas— 
pirmininkas, E. Brazauskie
nė—vicepirmininkė, J. Juš
ka—sekretorius, W. Keršu- 
lis—iždininkas, O. Kazlaus
kienė—finansų sekretorė ir 
H. Feiferienė — korespon
dentė.

Iždo knygas patikrinti iš
rinkta I. Bimbienė ir V. Ne- 
vinskienė.

Jau sudarytas operetės 
vaidintojų sąstatas ir at
rodo, kad viskas eina gana 
sklandžiai pirmyn.

Susirinkimas neilgai už- Šimas nuo 
i sitęsė todėl, kad kiekvieno- nistratoriaus J. Pauliuko, 
se pamokose aptariama kad dėl tam tikrų didelių 
choro einamieji reikalai,— 
tad metiniame susirinkime, 
apart valdybos perrinkimo, 
nedaug kas pasilieka aptar
ti.

St. Petersburg, Fla
Staigat susirgo ir mirė

Antanas Gailiūnas, daug

Ohio, bet jau keliolika metų 
gyvenąs St. Petersburge.

Susirgęs Gailiūnas vežtas 
ambulansu į ligoninę. Jis 
pats nuėjo į ambulansą, bet 
už valandos policija pašau
kė žmoną ir informavo, kad 
Gailiūnas mirė. Buvo palai
dotas pirmadienį

Aido choras pakviestas 
dainuoti Tarptautinės Ma- 
terų dienos minėjime, kurį 
rengia Moterų klubas kovo 
8 d., Schwaben Hall, Brook- 
lyne. Šiuo atveju, apart 
bendro choro, gal turėsime 
progos pasiklausyti ir Aido 
moterų choro.

Šių metų Aido choro gar
bės narių sąrašas vis didė
ja. Po penkinę paaukojo: 
V. Lisajienė, M. Kreivėnas 
ir K. Čaikauskienė. Drau-

(Drg. Gendrėno skam- gai.O. ir S. Titaniai paau- 
bintas pranešimas buvo ko j o 20 dol. Aidiečiai šir- 
gautas vasario 7-tos “Lais- dingai dėkoja visiems, 
vę” jau atspaudus. —Red.). H. F.
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PRAŠYMAS

SERGA
Staigiai susirgo Ona Ja

nu s h, randasi Terrace 
Heights ligoninėje, 87-37 
Palermo St., Hollis. L. L

Ona yra narė N. Y. Mote -1 labai reikalinga “Lie-
ru Kultūros Klubo, bet dėl' tuvilJ Kalbos žodyno” I ir 
silpnos sveikatos negalėjo n tomai Gal kas iš skMi- 
dalyvauti asmeniškai. Mes, tytojų juos turi ir ga]gtų 
visos Klubo narės linkime man perieisti ar parduoti? 
Onai greit sustiprėti ir da- ’ Nuoširdžiai dėkočiau!
lyvauti bendrai su mumis .

Sue Kazokytč

Pranešimas!
“Vilnies” Kalendorius 
1964 metams neišėjo

Iš Čikagos gautas prane-
“Vilnies” ądmi-

priežasčių “Vilnies” kalen
dorius 1964 metams nebus 
spausdinamas.

Tad prašome “Laisvės” 
skaitytojų, kurie užsisako 
kalendorių per mus, įsitė- 
myti šį pranešimą ir nesiųs
ti užsakymų. — LK.

“PASIGAILĖDAMAS
JU^S ŽUDŽIAU”

Frank’fortas. — 22-jų na
cių teisme buvęs Hitlerio 
gvardijos narys Josef Klehr 
ginasi, kad Osvencimo sto
vykloje jis gazais nežudė 
žmonių. Bet, sako, kad ten 
laikomų buvo taip suvar
gusių, kad jis per du ar tris 
mėnesius “iš pasigailėjimo” 
darė jiems nuodų dūrius ir 
numarino nuo 250 iki 300 
žmonių.

Saigonas. —Generolas N. 
Khanh diktatoriškai valdys 
Pietų Vietnamą.

Siųsti galima “Laisvės” 
adresu; ji man perduos.

A. Petriką

Atitaisymas klaidos
Korespondencijoj iš Cam

den, tilpusioj “Laisvės” nr. 
11 yra įsiskverbusi klaida 
apie ateinantį mūsų išva
žiavimą. Parašyta, kad jis 
įvyks geg. 2 d., o turi būti, 
kad išvažiavimas į v s 
sekmadienį, gegužės 31 diie- 

’ f \
J. A. Bekampis

PRANEŠIMAI
WATERBURY. CONN.

LDS 49 Kuopos Nariams
LDS 49 kuopos susirinkimas jvyks 

sekmadieni, Vasario-Fcb. 16 d., 2 v. 
popiet, svetainėje 103 Green Street. 
Taigi visus narius prašome daly
vauti šiame susirinkime, reikės no
minuoti LDS Centro viršininkus.

Taipgi yra daug svarbių kuopos 
reikalų, turėsime apkalbėti, ir kas 
dar nemokėjote duoklių, galėsite 
užsimokėti.

Prašau nepamiršti dienos ir lai
ko, ir visi būkime susirinkime.

Sekr. C. D. (10-11)

karė 
dai. 
bar

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos valdyba 

rengti pikniką “Laisvės” na’ 
Jis jvyks biržeiio 21 d., Slavų 
ke, 6526 Holabird Avė. Prašome
kitas kuopas ir organizacijas nieko 
nerengti tą dieną. Ruoškitės iš 
anksto, pasižymėkite kalendoriuje, 
kad nepamirštumėt dalyvauti tą 
dieną mūsų rengiamame piknike.

C. Paserskis, sekr. (12-13)
t




