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KRISLAI
Liude Giros žodžiai
A. Margerio jubiliejus 
A.pšmeiže ir tyli 
svarbūs sambūriai

— Rašo R. Mizara —

Šių metų vasario 16-ą dieną 
lietuviškieji “veiksniai” leidosi 
šienapiūtėn — šienautis dole
rius, tuštinti nesusipratusių 
kišenes.

* Lie j o jie ašaras,
kad Lietuva ir vėl bus 
visokiems darbo žmonių 
dotojams, kokia buvo 
1940 m. birželio 15 d.

Tos rūšies vaduotojus labai 
gerai pažinojo poetas Liudas 
Gira, ir jis dar 1939-1940 me
tais
Jum
Jum
Kad
Jum

Poetas ir tai jiems priminė: 
.^avanaudžial tautos išdavikai, 
Kurie dėjotės josios “vadais,” 
Iš jūs galios tik burbulas liko! 
Tuoj jum sąskaitas liaudis patelks!..

raminosi, 
laisva 
išnau- 
prieš

jiems šitaip i akis movė:
rūpėjo savi tik bizneliai, 
rūpėjo garbė tik sava, 
prie§ jus paklupdyta ant kelių
vergautų visa Lietuva!

šių metų vasario 18 d. su
kako 75 metai gydytojui ir ra
šytojui Algirdui Margeriui.

D-ro A. Margelio nueitas 
kelias — garbingas kelias. Jis 
ir gydytojas, ir visuomeninin

kas, ir į ž y m us rašytojas — 
daugelio knygų autorius. Jis— 
liaudies dr gas. Jis gyvena 
Čikagoj et jo vardas plačiai 
žinomas \ visame lietuviškame 
pasauly.

Tai retas—kuklus, malonus, 
žmogus, visuomet paskendęs 
iki ausų darbuose.

Šia proga tebūva ir man leis
ta palinkėti jubiliatui geriau
sios sveikatos, ilgiausių metų, 

.^geriausios sėkmės gyvenime ir 
kūryboje!

“Naujienos” andai biauriai 
apšmeižė d-rą J. Kaškiaučių, 
paskelbdamos, būk jis nusižu
dęs. Šmeižtą pakartojo ir 
Brooklyno pranciškonų “Dar

bininkas.”
“Vienybė,” kartodama tą

Teisiamieji pasakoja apie 
hitlerininkų žvėriškumą

Brunswickas, Vakarų 
Vokietija. — Teisme Hitle
rio gvardijos karininkas 
Otto Kielhorinas pasako
jo, kaip jie išžudė 5,200 
žmonių Pinske, Baltarusi
joje, Antrojo pasaiilinio ka
ro metu.

Jis sakė, kad hitlerinin
kai surinko įtariamus, dau
gumoje žydų tautos žmo
nes, išvarė už miesto, išren
gė iki plikumo ir vaikų aki
vaizdoje sušaudė tėvus, o

i vėliau ir pačius vaikus.
Limburgas, V. Vokietija.

—Čionai teisme pasakojai___ __
Dr. Hansas Hefelmannas, Guantanamo bazėje, Kubo-

200,000. Jis yra kaltinamas 
dalyvavime numari n i m e 
73,000 žmonių, jų tarpe 
3,000 vaikų.

Dr. Hefelmannas sako, 
kad Hitleris nemėgo, jeigu 
buvo aukos nuodų pagalba 
užmigdomos. Jis net neno
rėjo girdėti pareiškimo 
“žmogus buvo užmigdy
tas”, mat, 'hitlerininkai auk
lė josi prie didelio žiaurumo 
ir visaip bandė užmušti pa
sigailėjimo jausmą.

Washingtonas. — JAV 
karo laivyno viršininkai

Užgiri as pajamų Tarybų Sąjunga įspėjo JAV
taksy num u Šimas

buvęs Hitlerio komitete nai
kinimui žmonių, kurie “ne- V 7 

verti gyventi”.
Jis sako, kad hitlerinin

kai nevertė daktarus žudyti 
nesveikus ir pasenusius, 
kad buvo pakankamai tokių 
daktarų, kurie savo valia tą ! 
atliko.

Hefelmannas, sako, kad 
dar pirm karo, būtent 1936 
metais Vokietijoje buvo 
“pasigailėjimo mirčia” nu
marinta 96,000 “nevertų 
gyventi” žmonių,

Washingtonas. — Vasa
rio 26 dieną JAV preziden
tas Mohnsonas pasirašė po 
biliumi įplaukų taksų nu- 
mušimui, tai bilius jau ta
po įstatymu.

Į JAV Kongresą bilius 
buvo įneštas dar preziden
to J. Kenedžio metu. Pir
miau jį priėmė Atstovų bu
tas, o dabar Senatas 74 bal
sais prieš 19. Numatoma, 
kad pagal naująjį įstatymą 
Jungtinių Valstijų federali
nė vyriausybė per metus 
gaus $11,500,000,000 mažiau 
įplaukų taksais.

Kada bilius buvo įneštas 
į Kongresą, buvo sakoma, 
kad jis “lies visus, kaip

je, gamina fabriką valymui 
jūrinio vandens. Iki kovo 
mėnesio pabaigos fabrikas mažų, taip ir didelių įplau
kus baigtas. Jo paruošimui kų gyventojus”. Bet tikru- 
išleis $10,000,000. Kasdien : 
jis pagamins po 2,200,000 . 
galionų prėsko vandens.

I Bombėjus, Indija. — Čio
nai atplaukė Anglijos lai
vas “Fernhurst”, bet ant jo 
nesirado kapitono E. C. 
Fordo. Kapitono pagelbi- 
ninkas T. Moodie sako, kad 

gi karo kapitoną matė tik prieš 
metu buvo numarinta virš I keturias dienas ant laivo.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — TSRS Gyny

bos jėgų organas “Krasna- 
ja zvezda” rašo, kad JAV 
įsteigdamos atominių sub- 
marinų bazę Ispanijoje— 
įrodo, kad JAV nesirūpina 
nusiginklavimo reikalais.

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamento nariai karštai 
pasveikin o v i e n u o 1 i k ą 
TSRS parlamento narių. 
TSRS delegacijos pirminin
kas Nikolajus Podgornyji 
sakė kalbą.

Londonas.—Anglija duos
melą, pareiškia abejojimu, tai priešlėktuvinių raketų Ma- 
čiau primena: girdi, laiškas, > lazijai šaudymui į Indonezi- 

Į jos lėktuvus, kuriais atga- 
Kaškiaučiaus mirtį, bena ginklų ir amunicijos

“informuojąs” “Naujienas’’ 
apie J. 7 
ėjęs per tarybinę cenzūrą, tad 
nesuprantama, kaip ji, cenzū
ra, praleido.

“Vienybei” tenka pasakyti: !;
“laiškai,” j
“Naujienoms,” i
kią tarybinę cenzūrą.

Juk kiekvienam aišku, kad 
visa tai, ką “Naujienos 
skelbė, buvo išmislyta Čikago
je!

Apie d-ro J. Kaškiaučiaus 
susirgimą ir mirtį smulkiai pa

raše “Laisvėje” J. Skliutaus- 
,kas.
f Vis tikėjausi, vis maniau,
• kad “Naujienos,” pasiskaitę 

tai, savo melą atšauks; ma
niau, kad jų redaktorius dar 
visiškai neatsiskyrė su laik
raštine dora.

Apšmeižė, apjuodino mirusį 
žmogų ir dabar sau ramiai 
tyli!

partizanams.

Melbourne, Australija. — 
Amerikietis artistas Tho
mas Allen Larsonas auto- 
mobiliumi užmušė dvi mer
gaites, vieną 4, o antrą 5-ių 
metų amžiaus.

Balbo, Panama. — JAV 
rašyti ir siunčiami viršininkai pavarė du JAV 

neina per jo- j piliečius nuo darbo ir įsakė

pa-
jiems išvažiuoti į JAV' už 
kritikavimą panamiečių.

Viena. — Austrija sutei
kė politinę prieglaudą atbė
gusiam iš Lenkijos drama
turgui Marijanui Swinars- 
kiui.

Madridas. — Ispanijos i 
laikraščiai rašo, kad galų 
gale JAV atšauks bausmę 
prieš Ispaniją dėl jos pre
kybos su Kuba.

Shamokin, Pa. — Įvyko 
sprogimas Glen Burn ka
sykloje ir užmušė tris ang- 
liąkasius.

Washingtonas. — Admi
rolas .’U. S. Grant Sharp 
perims JAV karo laivyno 
komandą Ramiajame van
denyne nuo admirolo H. D. 
Felto.

Sekamas “Laisvės’’ nume
ris skiriamas Tarptautinei Mo
ters dienai atžymėti. Jis bus 
įvairus; dauguma raštų bus 
pačių moterų arba apie mo
teris.

O Niujorko lietuvių visuo
menė kviečiama atsilankyti į 
mitingą skirtą Tarptautinei 

oters dienai paminėti. Įvyks 
ąkmadienį, kovo 8 d. Schwa- 

n salėje, Brooklyne. Rengia 
oterų klubas. Greta bus 

puiki ir meninė programa.

tuose: Brocktone—kovo 7 d., 
So. Bostone — kovo 8 d.

Philadelphietės moterys, be
je, taip pat kovo 8 d. ruošia 
pramogą.

Chicagietės turės didžiuli 
mitingą — prakalbas su meni
ne programa.

Kolombo. — Ceilono va
dovė S. Bandaranaikė, kal
bėdama su Chou Enlaiumi, 
pašisakė už Indijos ir Kini
jos pasitarimą sienos reika
lais.

Chartumas. — Sudano 
vyriausybė išvaro 300 Ro
mos katalikų misijonierių, 
kurie kišosi į šalies vidaus 
reikalus.

Smagu priminti ir tai, kad 
Tarptautinės Moters dienos 
minėjimai bus ir kituose mies-

Beje, ketvirtadienį, kovo 5 
d. Carnegie salėje, Manhatta- 
ne, įvyks angliško darbininkų 
laikraščio “Workerio” jubilie
jaus atžymėjimas.

i Šiam laikraščiui sukanka 40 
metų ! Tai nepaprastas daly
kas amerikinėje laikraštijoje!

Kurie tik pajėgsite, būkite 
ketvirtadienio vakare Came- 
gie salėje,

Las Vegas, Nev. — Apie 
1,500 darbininkų, dirbančių 
atominių bombų požemio 
bandymų srityje, paskelbė 
streiką,

Tokio. — Susidaužė Ja
ponijos lėktuvas ir žuvo 20 
žmonių.

tarnaus tik tiems, kurie tu
ri dideles įplaukas.

Pavyzdžiui: pavienis 
žmogus, kurio dabar meti-1 
nes įplaukos yra iki $3,000 
taksais išmoka $422, ’___
jau mokės $360, o. 1965 tik 
$329, tai 1965 metais jis 
$93 mažiau mokės, kaip da-I 
bar. Vedusi pora, 
įplaukų turėdama 
moka $300, gi 1965 
mokės jau tik $220.

Pavienis asmuo, 
yra metinės įplaukos $20,- 
000, dabar taksais išmoka 
$6,412, o 1965 metais išmo
kės $5,690, Gi vedusių pora, 
kurie dabar metinių įplau
kų turi $100,000, taksais iš
moka $36,720, gi 1965 me

Pietų Vietnamo reikaluose
Maskva. — TASS, Tary- sulaikytų militarinę pagal

bų Sąjungos žinių agentu- bą P. Vietnamo valdžiai, o 
ra paskelbė persergėjimą savo militarinės jėgas iš- 
Jungtinėms Valstijoms Pie-j trauktų iš P. Vietnamo. Jis 

! tų Vietnamo reikalais. ! sakė, jeigu JAV ir toliau 
1964 i TASS sako, kad Jungti-1 tęs karą prieš Pietų Viet- 

-- nės Valstijos veda karą < namo liaudį, tai Kinija 
- K prieš Pietų Vietnamo liau-! teiks tai liaudžiai pagalbą.

di, kuris negali būti pateisi- į Saigonas. —Tarp P. Viet- 
I namas. Tarybų Sąjungos ; namo armijos daliniu, pa- 
i žmonių simpatija yra Pietų laikomų JAV karo lėktuvų 
I Vietnamo liaudies pusėje, ir marininkų iš vienos pu-

metiniu j 
$5,000 | 
metais ;

kurio

moję jis' daugiausiai pa si- tais jau mokes tik $31,201.

Jungtinių Valstijų 
zig-zagų politika

Washingtonas. — Dean 
Ruskas, JAV Valstybės 
sekretorius, aiškino, kodėl 
mūsų valstybė daro skirtu
mus tarp socialistinių ša-

Kasa kanalą per 
Florida

Miami, Fla. — Vasario 
27 d. čionai kalbėjo prezi
dentas Johnsonas. Jis ati
darė kampaniją už jo išrin
kimą į JAV prezidentus.

reikalus. Dabar visas pa- i žiaurios kautynės Kambo- 
saulis mato, kad Jungtinės ; džos pasienyje.
Valstijos jai atima ta lais- i 
ve, nes ne tik ginkluoia ? 
Pietų Vietnamo valdžios jė
gas, bet ir JAV militarinės į 
iėgos kariauja nrieš Pietų j 
Vietnamo liaudį.

TASS sako, kad Jungti- ■ 
nėse Valstijose, militaristai upės srityje Pietų Vietna-

Partizanai nuleido nuo 
bėgių tris valdžios mil i tari
nius traukinius Dinh Dan- 
nango ir Pleikų srityse, 
kurie gabeno į frontą karių 
ir amunicijos.

Saigonas. — M e k o n g o

ir valdininkai dar kalba 
apie griežtesnį karą

mo partizanai suruošė pa
salą ir sumušė valdžios ka-

lių.. Jis sakė, kad Tarybų 
Sąjunga “bijosi jėgų pa
galba eksportuoti komuniz
mą į kitas šalis”, gi Kinija 
nuo to “neatsisako”. Todėl 
Jungtinės Valstijos par
duoda kviečių Tarybų Są
jungai, o į Kubą neįleidžia 
nei senų drabužių ir bau
džia tas šalis, kurios su Ku
ba palaiko prekybą.

Žinoma, jo aiškinimas ne
išlaiko kritikos. Niekados 
ir niekur komunistai nesto
jo už tai, kad jėga kitoms 
šalims užkartų socialistinę 
santvarką. JAV kišasi į ki
tų šalių vidaus reikalus, 
kaip tai daro vesdamos ka
rą prieš Pietų < Vietnamo 
partizanus.

APIE PABĖGĖLIUS 
Iš KINIJOS

Maskva. — Pereitais me
tais iš Kinijos, Sinkiango 
provincijos, į tarybinę Ka
zachiją atbėgo 60,000 žmo
nių. Daugumoje jie buvo 
kazachai, kurie po revoliu
cijos Rusijoje 11918—1919 
metais, baltųjų spaudžiami 
arba sukurstyti, buvo pabė
gę į Kiniją.

GABŪS PARTIZANAI
Saigonas. — Pietų Viet

namo marininkai ir pėsti- 
ninkaii, kurių buvo apie 
2,500, buvo apsupę partiza
nų 514-tą batalioną, tik 
apie 600 žmonių. Kova ėjo 
per penkias valandas. Par
tizanai parodė klasišką ga
bumą manevruodami. Jie 
nukovė 16 valdžios karei
vių. 41 sužeidė, o patys sėk
mingai pasitraukė per ap
supimo žiedą.'

Budapeštas. — Skaitlin
ga Rumunijos delegacija iš
vyko į Kiniją.

Pirm to, palatkoje, jis pa
spaudė elektros mygtuką ir 
išsprogdino 2,000 svarų di
namito užtaisymą prakasi
mui kanalo skersai Flori
dos valstiją.

Kanalas bus 107 mylių il
gio. Jis sujungs vandens ’'Tarybų Sąjungą, kad 
keliu Atlanto vandenyną-su Anglija veiktų prieš Jung

prieš Pietų Vietnamo parti- j Hų batalioną, vien sužeistų 
zanus. o tas gali atvesti « ten buvo 76 valdžios karių, 
prie didelio karo pietryti! 0 užmuštų skaičius nežino- 
Azijoje. ' mas.

Daka, Pakistanas. £—Čio- Pietų Vietnamo diktato- 
nai kalbėjo Kinijos premie- rius generolas Khanhas, ly
ras Chou Enlaius. Jis ašt- dimas JAV generolo Paul 
riai smerkė JAV žiaurią in- Į H. Harkinso ir TAV amba- 
tervenciją Pietū Vietname sadoriąus H. Caboto Lodge 
ir reikalavo, kad jos tuojau < lankėsi Mekongo fronte.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva.—Šiaurės Vietna- 

mo Respublika kreipėsi į |
1 ji ir s

Meksikos įlanka, taip, kad 
mažesniems laivams nebus 
reikalo plaukti aplin k u i 
Floridą.

KINIJA IR TSRS
TARIASI DĖL SIENOS

Maskva. — Tarybų Są- !salių, 
jungos ir Kinijos ambasado
riai pradėjo svarstyti sure
guliavimą sienos, ypatingai ■ 
Amūro ir Usurio upėse. 
Ten yra daug salų, kurios 
dabar Tarybų Sąjungos že-| 
mėlapiuose žymimos, kaip s 
TSRS, o Kinijos—kaip Ki- ’
nijos teritorija.

PAKISTANIECIAi 
SUMUŠĖ INDUSUS

Karačis. — Apie batalio
nas (1,000 vyrų) indusų 
buvo įsiveržę per 1949 me
tais nustatytą perskyrimo 
sieną Kašmyre, A.zado sri
tyje. Beveik po paros kau
tynių pakistaniečiai išvarė 
indusus atgal. Indusai turė
jo daug nuostolių.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda rašo, kad JAV, 
grasindamos pulti Šiaurės 
Vietna m o 
drumsčia

I mybę.
Maurice

tarptautinę ra-tines Valstijas, kurios gra 
sina respubliką užpulti.

Dienraštis “Pravda” ra
šo, kad jeigu JAV pasiduos ; ville, Prancūzijos Užsienio 

. karo kurstytojams, puls reikalų ministras, sako, kad 
‘ Šiaurės Vietnamą, tai gaus tik pasitraukimas Jungti- 
| atkirtį nuo visų socialist!- i nių Valstijų iš Pietų Viet- 

| namo vestų prie ramumo 
pietrytų Azijoje. Pietų 

Placerville, Calif. :— Pa-j Vietnamas turi būti neut- 
; radise Airline lėktuvas žu-1 rališkas.
j vo skrisdamas virš Tahoe : -------------------
ežero. Manoma, kad jis nu- į Bostonas.—Apie 390 my- 

i krito į vandeni. Lėktuvas | lių nuo kranto Atlante pu- 
i buvo 81 keleivis ir 4 įgulos siau. perlūžo JAV tankeris 
1 nariai.

Couve de Mur-

“Amphialos.” Kanados ka- 
' rinis laivas išgelbėjo 34 Įgu-

i Atėnai.—Virš 2,000 grai-1 iOs narius, o du žuvo.
I kų studentų demons t r a v o 
prie Jungtinių Valstiių am
basados reikalaudami nesi
kišti į Kipro respublikos vi
daus reikalus.

Innsbruckas. Austrija. — 
Alniu pakalnėje rastas su
sidaužęs anglų keleivinis 
lėktuvos. Žuvo 83 keleiviai 

i ir įgulos nariai.

Maskva. — TSRS ragina 
Angliją, kad jos abidvi, 
kaip pietrytų Azijos tvar
kos prižiūrėtojos, sušauk
tų tarptautinę konferenci
ją Kambodžos ir Pietų 
Vietnamo reikalais.

Maskva. — Vorkutos sri-
CEILONO IR KINIJOS ! Vje. Pr>e Irtyso upės, Įvyko 

I anglies kasykloje nelaimė, 
j kurioje žuvo žmonių.

DRAUGIŠKI RYŠIAI
Kolombo.—Į Ceilono sos

tinę atvyko Kinijos premje- Salerno, Italija.—Italijos

Maskva. — TSRS dakta
rai pavartojo naują būdą 
darydami širdies operaciją, 
nes jos metu kraujas buvo 
įleidžiamas tik į operuoja
mojo galvą.

Washingtonas. — JAV 
pasiuntė 30 nauju karo lėk-y-, -I • TT • 7 M V I LU1 LC uv iiauiu u jlviy

ras Chou Enlajus. Vyriau- tankas įkrito į duobę, 7 ka- tuvu “F-104-G” Čiane: Kai- 
sybės pareigūnai jį pasiti-' rįaj buvo užmušti, o vienas šėkui.
ko, o spaudoje daug buvo skaudžiai sužeistas.
rašyta apie abiejų šalių  
draugiškumą.

Susitarta, kad Ceilonas ' Kanados į Klubą buvo išvež- tu sekimo stoti.
Ottawa. — 1963 metais iš

Maskva. — Tarybų Są
jungą įsteigs Kuboje sateli-

pristatys Kinijai 35,000 to- ta už $16,400,000 prekių, tai 
nų. gumos, o Kinija Ceilo- yra, ant $5,500,000 daugiau, 
nui 200,000 tonų ryžių. kaip 1962 metais.

Teheranas — šiemt labai 
šalta žiema Persijoje.
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Respublikonu ritierai ir 
prezidentas Johnsonas

ĮŽENGĖME Į KOVO MĖNESĮ, o tai reiškia, kad 
iki Respublikonų partijos suvažiavimo tepasiliko tik 
truputėlį daugiau nei keturi mėnesiai. Tame suvažiavi
me jie, respublikonai, nominuos savo kandidatus prezi
dento ir viceprezidento vietoms, kurioms siūlosi—vieni 
atvirai, net akiplėšiškai, kiti tylomis—visa eilė respubli
koniškų ritierių. Šiuo metu suminėtini: Rockefelleris, 
Goldwateris, Niksonas, Scrantorias. Aišku, gali atsitikti 
taip, kad nei vienas iš suminėtųjų nebus nominuotas, 
bet tai jau kitas klausimas.

Įdomu, kad kiekvienas jų šiandien prezidentą John- 
soną kritikuoja pirmiausiai dėl užsieninės politikos. 
Taip, mat, lengviausia. Bliauti, rėkti, purvinti Fidelį 
Kastro, komunistus gali kiek tik nori, ir tau nieks nieko 
nepadarys. Vyriausi respublikonų Johnsono valdžiai kal
tinimai bene bus tokie: Ji per švelniai elgiasi su Kuba— 
leidžia Kastrui “eksportuoti į Lotynų Ameriką komuniz
mą0; Johnsonas siekiasi pasitraukti iš Pietų Vietnamo; 
Johnsonas atsisakąs tartis su De Gaulliu. Tūli tų ritie
rių tiesiog reikalauja, kad Johnsonas skelbtų ekonominį 
boikotą toms buržuazinėms šalims—Britanijai, Ispani
jai, ir kt.,—kurios veda prekybą su Kuba.

Dažnai atrodo, kad tie respublikonų lyderiai patys 
nežino, ką plepa. Kiekvienas jų nori pasirodyti savo aš, 
kiekvienas bando būti “razumnesniu” už kitą, tai ir ple
pa. Atsiras dar ir daugiau ritierių, viską išmanančių, vi
sa žinančių ir plepančių niekus, kad per juos galėtų pasi
skelbti spaudoje, kad kiti žinotų, kad jie nori būti nomi
nuotais. Respublikonai turtingi—milionieriai, o kurie 
patys nėra milionieriai, tiems duoda pinigų kiti—milio
nieriai, kokių JAV daug.

— o'—
MUMS RODOSI, prezidentas Johnsonas turėtų 

duoti tvirtą ir aiškų atkirtį savo respublikoniškiems kri
tikams tokiais darbais, kurie birčistams ir jų talkinin- 
kąms nepatiktų, bet kurie patiktų Amerikos žmonėms'.

pirmiausia reikėtų baigti' negarbingą karinį biznį 
Pietų Vietname, ištraukiant iš ten visas amerikines mili- 
tarines jėgas, atsisakant kišti dolerius karui prieš Piej 
tą Vietnamo liaudį? Reikia palikti patiems vietnamie
čiams savo reikalus tvarkytis, kaip jie išmano geriausia.

Kubos klausimu: atšaukti boikotą prieš Kubą, su
megzti su tuo kraštu prekybos ryšius; sumegzti norma
lius diplomatinius ryšius. Juk anksčiau ar vėliau tai vis 
Viėh reikės padaryti. /

Tai atlikdama, Johnsono vyriausybė sutvirtėtų na
mie ir pakeltų mūsų šalies vardą ir įtaką visame pašau- 
lyjė.

Antausis!
' RAšYTOJAS-žURNALISTAS William Worthy Jr. 

kadaise buvo nuvykęs į Klubą susipažinti su' to krašto 
žmonių gyvenimu, kad sugrįžęs atgal į JAV galėtų pa
pasakoti mūsų šalies žmonėms ką jis ten matė ir girdė
ja,'

.. Bet Worthy vyko Kubon be JAV pasporto. Mat, 
Valstybės departamentas bet kam, vykstančiam į Kubą, 
pasportų neduoda—tai esanti “uždrausta žemė”. O kai 
žurnalistas grįžo atgal į JAV, jis buvo suimtas, įkaitin
tas ir teistas už tai, kad jis grįžo į savo gimtąją šalį be 
pasporto!

. - William Worthy buvo nuteistas trims mėnesiams 
kalėti.

Žurnalistas apeliavo į aukštesnįjį teismą. Ir štai ne
seniai Court of Appeals (Louisianoje) svarstė jo bylą 
ir nutarė atmesti žemesniojo teismo sprendimą. Vadina
si, Worthy neteks kalėti dėl to, kad grįžo namo be pas- 
jiorto.

Šis teismo sprendimas—ne tik Worthy laimėjimas; 
Tai teisėtumo laimėjimas. Gal būt tai padės suvaldyti 
mūsų Valstybės departamento darbuotojus nuo per di
delio sauvaliavimo pasportų Amerikos piliečiams davi
mo klausimu.

LIETUVA RUOŠIASI 
PAVASARIO DARBAMS

Po daugelio konferencijų 
ir pasitarimų, Lietuva smar
kiai ruošiasi didiesiems pa
vasario darbams. Ta pro
ga Vilniaus .“Tiesa” Tašo:

Chemizuoti ir intensyvinti 
žemės ūkio gamybą—;štai tie 
keliai, kuriuos hubrėžė parti
jos CK vasario Plenume, nu
rodydamas būdus, kaip jau 
artimiausiais metais žymiai 
padidinti visu žemės ūkio, 
produktų gamybą. Kovoti dėl 
žemes ūkio intensyvinimo — 
tai ne rytdienos ,o šios dienos 
uždavinys. Jau šiemet žem
dirbiai turi išauginti žymiai 
gausesnį derlių, jau šiemet tu
ri būti pagaminta žymiai dau
giau mėsos, primelžta daugiau 
pieno. Juk 1970 metais mū
sų šalis turi padidinti bendrą
jį grūdii derlių iki 14-16 mi
lijardų pūdų, pagaminti 20-25 
milijonus tonų mėsos, 115-135 
milijonus tonų pieno.

Šių metų derlius priklausys 
nuo to, kiek bus paruošta or
ganinių trąšų, kaip bus pa- I 
naudotos mineralinės trąšos. ) 
Todėl jau dabar liaudies kon
trolės akis turi nuolat tikrinti 
kiekviename kolūkyje, kaip 
kaupiamos organinės trąšos, 
nuolat rūpintis, kaip vežamos, 
kokiose patalpose saugomos 
mineralinės trąšosf

Gauti kuo didžiausią efektą, 
panaudojant trąšas, panaudo
jant kitas chemines medžia
gas, negalima be žinių, be 
mokslo. Todėl ypač svarbu, 
kad kiekviename kolūkyje, 
kiekviename tarybiniame ūky
je sėkmingai veiktų kursai, 
kuriuose žmonės mokytųsi, 
kaip pritaikyti žemės ūkyje 
chemijos pasiekimus. Kontro
lės aktyvistų rūpestis—ne tik 
žibėti, kad šie kursai veik
tų, kad ten reikiamas žinias 
įgytų ir laukininkystės 
darbuotojai, ir gyvulių augin
tojai, bęt kartu su visais ir 
patiems mokytis.

>0 kad derlius būtų tikrai, 
geras — dabar pats laikas 
pasižiūrėti,. kąJp r u o ši;a m a 
sėkla, kaip, ^montųipjamos 
mašinos ’ir' pagaliau—k’ur, kas 
ir ’ kaip ’ planuojama . sėti.

Intensyvinimas kelia užda
vinį kuo našiausiai panaudoti 
žemę, nepalikti nė vieno plo
telio, kuris ūkiui nė neduotų 
naudos. O kiek dar respubli
kos kolūkiuose yra apleistų 
žemių, kurios gali būti sėk
mingai panaudojamos. Štai ką 
rašo redakcijai šakių rajono 
Katilių kolūkio rėmimo gru
pės pirmininkas A. Venckū- 
nas: “Brigadose yra žemės 
sklypai, kurie duoda maža 
naudos, ganyklai netinkami. 
Rėmimo grupės nariai, su bri
gadininkais juos apžiūrėję, 
pasiūlė — išarti linams. .Mū
sų kolūkis —- linų sėklininkys
tės ūkis. Taip mes padidina
me dirbamos žemės plotus.“

Gerą pavyzdį parodė liau
dies kotrolieriai iš Katilių. Ir 
nors dabar viduržiemis, tačiau 
rėmimo grupių nariai gali ne
maža padėti kolūkių valdy
boms savo pasiūlymais.

Gyvulių žiemojimu taip pat 
turi nuolat domėtis kontrolės 
grupės ir postai. Juk nuo to, 
kaip bus per žiemą išlaikyti, 
kaip prižiūrimi gyvuliai, pri
klausys visų metų rezultatai, 
gyvulių žiemojimas nulems 
ūkio rodiklius.

Dideli darbai laukia žem
dirbių. Kad pavasaris būtų 
sutiktas kaip laukiamas sve
čias — nemažas indėlis pri
klauso ir rėmimo grupėms, 
kontrolės postams.

I

~2p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., kovo (March) 3, 1964
t

*

TAI BENT BUVO!
Vasario 16 d. Niujorko 

lietuviškieji veiksniai,buvo 
suruošę mitingą žmdnių ki
šenėms čystyti. Kalbėjo G. 
M. Williams, Afrikos reika
lų tvarkytojas V a 1 s ty b ė s 
departamente, bet kalbėjo 
ir kitas, lietuviškas “veiks
nys,” matyt, labai smar
kus. “ Vienybė0 sako, kad šis 
puolė tiios JAV lietuvius, 
k u r i e siekiasi bendradar
biauti , su savo tauta; 
jis juos niekinęs, visaip 
pravardžiavęs. Ir, paga
liau, taip įsiuto, kad 9be- 
veik pradėjo kilnoti kalbė
tojo pultą.”

Matyt, cirkas ten buvo 
gražus. O gal ne cirkas, gal 
pablūdimas ?

Tokius “veiksnius” sta
tant kalbėtojais, prie jų rei
kia pastatyti gydytoją ir 
policmaną, nes nežinai, kas 
gali atsitikti.

KURDAI GRĮŽTA 
TAIKIAM DARBUI

Per metų eilę Irake kur
dų tauta su ginklu kovojo 
už autonomiją, už laisvę, už 
tai, kad ji galėtų turėti sa
vo tautines insti t u c i j a s, 
kaip tautinė mažuma. Ne
seniai buvo pranešta, kad 
Irako vyriausybė ir kurdų 
vadovai susitarė sulaikyti 
mūšius sekamomis išlygo
mis:

1. Vyriausybė užtikrina na
cionalines teises kurdams Ira
ko respublikoje; tai bus už
fiksuota laikinojoje konstitu
cijoje ;

2. visi asmenys, įkalinti 
Šiaurės įvykių metu, bus tuo
jau pat paleisti ir jiems bus 
dovanota bausmė, o viso jų 
turto sekvestras bus nuimtas;

3. vietos a d mini st r a. c i j a 
šiaurinėse provincijose bus ap
kurta ;

4. visi atleisti valdininkai 
ir tarnautojai bus grąžinti į 
savo tarnybas;

5. bus panaikinti apriboji
mai, anksčiau įvesti šiaurinių 
rajonų aprūpinimui maisto 
produktais;

6. minėtoms priemo n ė m s 
įgyvendinti bus s u d a r y t o s 
specialios komisijos; asme
nims, kuriems buvo padaryta 
nuostolių, bus išmokėta kom
pensacija;

7. žemvaldžiai, kurių že
mėms buvo padaryta nuosto
lių, sunaikinant Derbendi cha
no ir Dokano užtvankas, gaus 
kompensaciją;

8. vyriausybė imsis visų 
priemonių, kad Šiaurėje būtų 
.užtikrintas saugumas, ir tiki
si, •: kad; kurdai ir arabai sau
gos nacionalinę .Vienybę, kovo
dami prieš imperializmą. Vy
riausybė savo ruožtu visomis 
išgalėmis stengsis užtikrinti 
pagrįstas jų teises;

9. visos atitinkamos minis
terijos išleis nutarimus, vyk
dydamos šio pareiškimo nuo
status.

Per Bagdado radiją ir tele
viziją buvo paskelbtas kurdų 
vadovo Mustafo Barzanio krei
pimasis į gyventojus kurdus. 
Jame sakoma:

Mano brangūs broliai! At
siliepdami į prezidento ragi
nimą užtikrinti Irako vienybę 
ir padaryti galą karė veiks
mams, mes nutarėme nutrauk
ti mūšius, grįžti namo taikiam 
darbui, leisti nacionalinei val
džiai užtikrinti taikų gyveni
mą ir pasinaudoti galimybe 
Užtikrinti nacionalines kurdų 
teises Irako ribose.
............    i,., ;■

Ant. Bimbos pilietybei ginti 
komiteto atsišaukimas

Gerbiamieji ir' 
Gerbiamosios!

Antano Bimbos pilietybei 
ginti komitetas kreipiasi 
prie visų pažangiųjų, susi
pratusių lietuvių ateiti su 
finansine parama.

Kaip jau visiems žinoma, 
A. Bimba yra puolamas 
kaip žymus veikėjas ir žur
nalistas,' “Šviesos” ir “Lai
svės” redaktorius. Ant jo 
puolimas yra 1 ant pažan
giosios spaudos ir žodžio 
laisvės puolimas; Todėl vi
sos pažangiosios visuome
nės reikalas—apginti spau
dos ir žodžio laisvę, ginant 
jo pilietybę. Nuoširdžiai 
prašome tiek organizacijas, 
tiek pavienius asmenis šias 
mūsų pastangas paremti 
pagal išgalę.

Iš anksto ačiū už bile ko
kią paramą.

Čekius bei /‘money orde
rius” reikia rašyti Bronės

Kiek yra, iš tikrųjų, pasauly 
socialistinių šalių?

šies socialistu, kurios eko
nomijos nemenka dalis jau 
tvarkoma k o o p e r alyviniu 
pagrindu. Kitais žodžiais, 
anot pačių Indijos vadovų, 
tai šalis, kuri jau “peržen
gė slenkstį,” kuri pasirinko 
socializmą savo ateičiai.

Taip, Indijoje dar yra ir 
feodalizmo liekanų, skurdas 
didžiulis, ir turčiai dar gy
vena beveik kaip praeityje, 
iki socializmo dar toli. Vis
gi, norint sudaryti optimis
tinį balansą, Indiją galima 
priskaityti prie šalių, ku
rios kaip ir užsiregistravo 
socializmo pusėje. Ir Indi
ja ne viena tokia.

Štai Indonezija, turinti 
beveik šimtą milijonų gy
ventojų. Tam tikra prasme 
ji jau arčiau sociaizmo, ne
gu Indija. Indonezija netu
ri tokios galingos nuosavos 
buržuazijos; jos vadovas 
žymiai kovingesnis negu Ne- 
ru, Indonezija turi galin
gesnę Kompartiją, kuri yra 
kaip ir neoficiali valdžios 
koalicijos narė, anti-koloni- 
alistinis jausmas Indonezi
joje stipresnis, negu Indijo
je. Ar Indonezija yra so
cialistinė šalis? Ir taip, ir 
ne. Ne, jeigu mes žvelgsi
me į tuoj autinę jos santvar
kos realybę, — taip, jeigu 
mes žvelgsime į tai, kurlink 
ji slinksta.

Panašus į Indoneziją yra 
Ceilonas, panaši į Indiją 
yra Burma. Šių dviejų val
džios irgi skelbia, kad jos 
veda savo šalis link socia
lizmo.

Kiek kitokioje padėtyje 
randasi Pietų Vietnamas ir 
Laosas., Pietų Vietnamo 
valdžia/ sėdinti Saigone, yra 
ultra-reakcinė, ir ji, su A- 
merikos ginklų ir karių pa
galba, laikosi ir neleidžia 
žmonėms prisidėti prie Viet
namo Liaudies respublikos. 
Bet tai tik paviršutinis vaiz
das. Faktinai Pietų Viet
namo reakcinė valdžia ir 
interventai valdo tik did
miesčius ir kai kuriuos pa
grindinius kelius. Daugiau 
negu pusė Pietų Vietnamo 
teritorijos jau liaudies išsi
vadavimo armijos rankose. 
Pietų Vietnamo žmonių 
dauguma jau gyvena po so
cialistiniu režimu.

Panašiai Laose. Čia pa
liaubos, čia pilietinis karas 
kaip ir užšaldytas. Bet ir 
čia dalis šalies jau liaudies 
rankose. Laoso žmonių dau
guma jau klauso socialisti
nių įsakų.

Iš čia persikelkime į kitą 
Azijos dalį, į Artimuosius 
Rytus. Čia yra dvi šalys, 
kurių valdžios sakosi esan
čios socialistinės: Irakas ir 
Izraelis. Bet čia tarp pre
tenzijų ir tikrenybės dides
nė praraja, negu Indijoje 
arba Indonezijoje.

Iš Azijos persikelkime į 
Afriką. Tik Skersai Rau
donų jiį jūrų if Sūezo ka
nalą randasi Jungtinė Ara
bų respublika, senasis Egip
tas. Ši šalis save irgi va
dina socialistine, ir jos va
dovas Naseris sakosi esąs 
socialistu. Vaizdas Čia gan 
miglotas, bet tai visgi šalis, 
kuri bent oficialiai išsiri
kiuoja socializmo pusėje.

Persikėlę per Libiją ir 
Tunisiją, mes matome Al
žyrą, neseniai’ iš koloniali- 
nio jungo išsilaisvinusią ša
lį. čia apie socializmą ne 
tik kalbama, bet tam tikra 
prasme rimčiau darbuoja
masi. Plantacijos paverčia
mos kolektyviniais ūkiais, 
daugelis fabrikų jau darbi
ninkų rankose. ' Šalies va
dovas Ben Belą radikalas,

Indijos Kongreso partija, 
tos šalies valdančioji parti
ja, ' neseniai pabaigė savo 
metinį suvažiavimą. Tos 
partijos vadovybė yra mar
ga: joje rasi' šalia tokių 
gan pažangių žmonių, kaip 
Krišna Menonaš, ir konser
vatyvių Indijos buržuazijos 
šulų, kuriems socializmas 
toks svetimas, kaip Bacho 
entuziastui moderniškasis 
džazas. Visgi Kongreso par
tija priėmė rezoliuciją, ku
rioje skelbiama, kad Indija 
“Link socializmo santvarkos 
žengianti šalis.” Indijos žen
gimas link socializmo pa
brėžtas aiškiau, negu pra
eityje. Praeities apibūdini
mas buvo “Link socializmo 
tipo bendruomenės žengian
ti šalis.” “Socialistinė san
tvarka,” ■—■ tai jau labiau 
tiesioginis išsireiškimas.

Kiek socialistinių šalių 
pasaulyje, kurios gali būti 
skaitomos socialistinėmis?

Iki antrojo pasaulinio ka
ro atsakymas buvo labai 
lengvas ir paprastas: buvo 
Tarybų Sąjunga—ir viskas. 
Dabar mes turime ketūrio ■ 
liką šalių, apie kurias nega
li būti abejonės, kad jos so
cialistinės: TįšRS, Kinija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija, Albanija, Jugoslavi
ja, Mongolija ir Kuba. (Ki
nijos draugai, kaip žinia, 
nepripažįsta Jugosla vijos 
socialistine šalimi, lygiai, 
kaip ji nebuvo pripažinta 
tokia Stalino valdymo pas
kutinių kelerių metų bėgy
je. Bet Federatyvinė Jugo
slavijos respublika buvo ir 
lieka socialistine. Pripažįs
ta ją tokia visi.)

Bet ar tai viskas? Ne, to
li ne! Pažvelkime į pasau
lio žemėlapį^ ir mes veik 
kiekviename žemyne mato • 
me šalis, kurios save vadi
na socialistinėmis arba bent 
į socializmą žengiančiomis;

Pradėkime nuo Azijos. 
T a r p aiškiai socialistinių 
Azijos šalių mes jau minė
jome Tarybų Sąjungą (du 
trečdaliai jos teritorijos A- 
zijoje), Kiniją, Mongoliją, 
Šiaurės Korėją ir Šiaurės 
Vietnamą. Bet štai šalia jų 
didžiulė, tarp trijų ir ketu
rių, šimtų milijonų gyven
tojų, Indija, kuri sakosi 
žengianti link socializmo, 
kurios valdančioji partija 
sakosi siekianti socializmo, 
kurios vadovas N e r u save 
skaito vienos ar kitos rū-
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akademijos grafinių diag
nostikos metodų laboratori
ja Prahoje sukūrė skaičia
vimo mašiną žmogaus pul
sui tirti. Ji duoda pulso li
niją per 20 s (senasis meto
das reikalaudavo mažiau
siai pusvalandžio), šis me
todas įgalina nustatyti tiks
lią diagnozę, esant kai ku
riems kraujagyslių susirgi- 
maihs.

socialistas, geras Kubos 
draugas. Iš visų arabiškų 
šalių Alžiras gal artimiau
sias socialistinei stovyklai.

Į Pietus nuo Saharos mes 
matome tiek ir tiek naujųjų 
šalių — tai negrų šalys, kai 
kurios pilnai išsilaisvinusios 
iš kolonializmo jungo, kaip 
Ghana ir Gina, kai kurios 

palikusios pusiau - kolonijo
mis, kaip tai Gabonas, Kon
gas ir t. t.

Ghana yra aiškiausiai so- 
cialitinė Afrikos negrų ša
lis. Kvame Nkrumah yra 
marksistas. Faktas, kad 
žymusis Amerikos ne g r ų 
mokslininkas DuBois (Diu- 
bois), komunistas, čia gyve
no ir buvo artimos Nkru- 
maho patarėjas ir draugas, 
daug ką pasako.

Gina (Guina) ne taip aiš
kiai, bet irgi žengia pana
šiu keliu. O prie Rytų Af
rikos kranto dabar atsiradę 
nauja Liaudies respublika, 
mažoji, bet drąsioji Zanzi
bar© sala, — nelaukta, neti
kėta!

Lotynų Amerikoje me^l 
turime socialistinio pasau
lio pažibą, — Kubą, kurią 
minėjome 14-os socialistinių 
šalių sąraše. Kitų socialis
tinių šalių Lotynų Ameri
koje nėra, bet vienur kitur 
randasi kaip ir socializmo 
salos, kurios byloja apie 
rytojų. Brazilijos šiaurva
karinėse provincijose yra 
vietovių, kur bežemiai ir 
valstiečiai, radikalų vado
vaujami, turi galią vietovė
se, kur jie okupavo latifuA- 
dijas ir kur valdžia nedrįs
ta juos sudrausti. Bolivijo
je švino kasyklų srityse ka
sėjai, ginkluoti ir organi
zuoti, savimi irgi perstatų 
kaip ir pirmus liaudies val
džios daigus. Net Meksi
koje mes randame kolekty^ 
vinius ūkius, kur oficialiose 
raštinėse kaba Markso ir 
Kardenaso paveikslai—ma
žiukės salelės kapitalizmo 

i jūroje, bet irgi reikšmin
gos.

O kaip su senąja Europa? 
Čia, šalia komunistų valdo
mų šalių, kitokių socialisti
nių šalių nėra. Norint per
dėti, galima būtų sakyt# 
kad trys Skandinavijos ša
lys (Norvegija, Švedija, 
Danija) yra socialistinės, 
nes jas valdo socialdemo
kratai. Bet čia jau nubrėž- 
čiau liniją ir sakyčiau—ne. 
Reikėtų žymiai daugiau pa*W 
kaitų, kad vadinti jas bent 
į socializmą žengiančiomis. 
Bet ir be jų dauguma pa
saulio žmonių jau gyvena 
po valdžiomis, kurios yra 
socialistinės arba bent sa
kosi siekiančios socializmo.

A. šilenas

50 procentų yra 
beraščių

SNO švietimo, mokslo ir 
kultūros skyriaus duome
nimis, 50 proc. žemės rutti? 
lio gyventojų yra nerastin-k 
gi; Pastarųjų skaičius be-> 
veik 1.5 bilijono, o tai pri
lygsta visos Europos, Af
rikos, šiaurės ir Pietų A- 
merikos gyventojų skaičiui. 
Kai kuriose žemės rutulio 
srityse neraštingųjų skai
čius siekia 90 proc. ir yra 
linkęs didėti. JAV yra 11 
milijonų gyventojų, nemo
kančių parašyti laiško, per
skaityti laikraštį ir kit. 
Daugiausia neraštingų yra 
rezervatuose gyv e n a n č i ų 
indėnų tarpe. N

Duomenys, susiję su Pietų 
Amerika, rodo, jog vos 5-10^ 
proc. vaikų turi galimyW 
pramokti skaityti. ‘

Lagos. — Nigerijos vals
tybė jau turi 55,650,000 gy* 
ventojų.



Kodėl ir kaip man teko vykti f 
Panamos respubliką
II

Gal kai kam bus įdomu ži
noti, ko aš vykau į Pana
mą ir kas ten mane siuntė? 
Ieškojau darbo ir jį gavau 
vienoj konsultantų inžinie
rių firmoj, kuri turėjo kon
traktą projektuoti tiltus ir 
vieškelius Panamos Res
publikoj, ir kuriai reikėjo 
patyrusio inžinieriaus tiltų 
projektavime.

Tai jau būtų ir viskas, 
kaip žmonės sako, “riešuto 
kevale.” Tūkstančiai inži
nierių yra samdomi ameri
koniškų firmų ir siuntinė
jami po visas pasaulio šalis. 
Taigai, pagal mano tėvelio 
išsireiškimą, “nereikėtų į 
gazietas rašyti.” Tačiau, 
norint kiek plačiau parašy
ti apie Panamos Respubli
ką ir apie įspūdingiausią 
jnano profesijos laikotarpį, 
reikia šiek tiek smulkme- 
niškiau parašyti.

Išdirbau tiltų projektavi
me 30 metų. • Nepasiekiau 
pačių aukštųjų postų inži- 
nierystės profesijoj, tačiau 
nebuvau ir paskutinis. Pa
siekiau laipsnį savo profe
sijoje gerokai virš vidurkio. 
Kaip buvęs sužeistas karo 
veteranas, turėjau progą 
pasitraukti iš valstybinio 
darbo po 20 metų tarnybos 

gera pensija. Dar desėt- 
ką metų galėjau pasilikti 
tame pačiame darbe, bet 
sprendžiau ieškoti naujų 
avantiūrų, ir 1959 metų bir
želio mėnesį palikau savo 
senąjį darbą, kur aš pralei
dau geriausias savo gyveni
mo dienas.
• Jau būčiau galėjęs ir be 
darbo išsiversti, tačiau pa
sidarė nuobodu.,,.. Stųboje, 
žmonai besiruošiant, pasi- 

’ painioji po kojomis. Lauke 
apie krūmokšnius ir mede
lius irgi nepadarai per die
ną daugiau naudos negu 
savo profesijoj padaryda
vau per valandą. Bet svar 

biausia tai, kad žmogus ne
veikioj pradedi stingti — ir 
fiziškai, ir protiškai.

Jūs gerai pamenate Lie
tuvoj kuliamą mašiną: jei 
nekiši užtenkamai kuliamo? 

: jo javo į jos žiotis, ji pra
rieda barškančiai tarkšti; 
jei perdaug užkemši, ji už
springsta. Taip ir žmogui: 
persidirbimas kenksmingas 
sveikatai; dykiniavimas dar 
kenksmingesnis.

1959 metų rugpiūčio mė
nesį pradėjau ieškoti darbo 
New Yorko didmiestyje.

Buvau pamiršęs...
Per 20 metų nereikėjo ieš

koti darbo, tai buvau pa
miršęs ir darbo ieškojimo 

^procedūrą. Be to, ir darbo 
ieškojimo metodai per tą 
Jaiką jau buvo pasikeitę. 
Buvo nejauku, nes visą ma- 

^no gyvenimą Amerikoj man 
buvo didžiausia baimė dar
bo netekimas ir didžiausias 
rūpestis jo ieškant. Bet da- 
bąr man buvo lengviau dėl 
to, kad jau nebegrėsė 
skurdas ir badas. Dabar 
man nebuvo skubos reika
las. Aš galėjau daryti di
desnį pasirinkimą darbų sa-
vo srityje. Tačiau visgi ne
buvo lengva. Reikėjo šli- 
puoti darbdavių raštinių 
priekambames sėdynes, at
sakinėti anketose į nelabai 
man.dagius klausimus ir 
darbdavio šiurkštų apklau
sinėjimą. Negailės tingas 
Wew Yorko vidurvasarinės 
saulės kaitinimas, padų svi- 
linimas, vaikščiojant karš
tais šaligatviais nuo įstai
gos į įstaigą, ir trumpas at
sakymas "‘nereikia, ateik 
vėliau,” arba “duosim žino-

| ti,” buvo ūpo ir nuotaikos 
' slėgimas.

Didesnėse darbo suradimo 
agentūrose (Emplo y m e n t 
Agency) palikau savo kva
lifikacijų nuorašus. Vienoj 
agentūroj agentas, peržiū
rėjęs mano nuorašą, sužino
jęs, kiek turiu metų, kaip 
ilgai dirbau, paskutinė j dar- 

i bovietėj, kiek uždirbau, ir 
' kad pats savanoriškai pasi- 
I traukiau, klausė, ar aš ga
iliu ten sugrįžti? Aš jam 
| atsakiau, kad galiu, bet ne- 
i noriu. Jis man sako: “Too 
bad (blogai); geriau nie
kur negausi.”

Na, tiek to, manau sau. 
Parvažiavau namo ir ravė
jo žoles apie jurginų kel
mus.

Laukiu savaitę. Laukiu 
kitą: Na, ir visai jau nebe
laukiu. Pradedu jau ir pa
miršti apie gavimą darbo. 
Baigiantis rugpjūčiui, vieną 
saulėtą popietę gaunu tele

foną iš Miami, Fla., nuo 
vienos inžinierių firmos. 
Nepažįstamas balsas sako: 
“Mes turime jūsų kvalifika
cijų nuorašą.” Jis klausė, ar 
aš dar tebesu liuesas ir ar 
susidomėčiau tiltų projek
tavimu Panamoj? Klausiu, 
koks atlyginimas? Geras! 
Pusantro karto tiek, kiek 
gavau paliktoje darbovietė
je.

Ir vėl problema. Norėjau 
darbo, tačiau nesitikėjau 
taip toli, ir tokio atsakingo 
— suorganizuoti tiltų pro
jektavimo skyrių ir daryti 
planus ir specifikacijas is
panų kalba, kūrią aš mažai 
supratau. Tačiau amici ja ir 
ryžtas skatino mane imtis 
to atsakingo darbo. Bet bu
vo gaila, labai gaila palikti 
namus ir šeimą metams ar 
daugiau laiko.

į Gyvenimo verpetas
Žmogus gyvenimo verpe

tuose—lyg ta mažytė luote- 
lė jūros bangose. Nežinai, 
kur tave gyvenimo likimas 
nublokš. Išdrėbtas iš Lie
tuvos gimtojo lizdelio į 
Šiaurės Amerikos platųjį 
žemyną, dar vos tik spyg
liuotais sparneliais, nepra
žuvau; nublokštas į pasau
linio karo liepsnos sūkurius, 
nedingau; po karo sužeistas 
jaunuolis, išstumtas į gyve
nimo areną irgi nepabūgau 
jokių kliūčių.

Prie nugalėjimo tų kliū
čių ir pasukimo mano gyve
nimo linkmės labai daug 
prisidėjo ir velionis kompo
zitorius Mikas Petrauskas. 
Jis tuo laiku, tai prieš pir
mąjį pasaulinį karą, gyvenę 
nemažam name, ten pm 
kalnelio, rytinėje Broad
way dalyje (netoli Tho
mas Parko), South Bosto
ne. Jis tame name turėjo 
ir savo konservatoriją. Ka
dangi namas buvo nemažas, 
tai nekurie ir iš jo mokinių 
ten ir gyveno. Tarp jų ten 
gyveno Velička, Cvirka, Že
maitis, Kastantas Norkus, 
Rojus Mizara, na, ir aš. 
Petrauskas buvo ne tik mu
zikos mokytojas, bet ir mū
sų tėvas—mokslo skleidėjas 
tarp mūsų jaunuolių.

i

Gal kam pasirodys,. kaęl 
aš krypstu iš temos. O ką 
gi tas turi bendro su Pa
nama? Tačiau žmogaus gy
venimo juosta yra vientisa. 
Mintis pinasi nuosekliai. Jei 
iš jos iškerpi šen ir ten pro
tarpius, mintis padrinka. 
Man, esant toli nuo ysavo 
gimtinės draugų ir neuurint 
tėvelio (jis jau seniai buvo 
miręs) patarimų, Mikas 

| Petrauskas buvo švyturys 
j mano gyvenimo eigoje.
| Kaip sužeistas veteranas, 
gavau progą eiti į mokyklą. 
Po metų vidurinėje mokyk
loje Dėdė Samas jau varo 
mane į amatų mokyklą. Aš 
noriu eiti į universitetą. 
Valdžios veteranų traine- 
riai juokiasi iš manęs. Jie 
sako, kad aš, neturėjęs nė 
pradžios mokslo, ir pabuvęs 
tįk vienerius metus viduri
nėje suaugusių mokykloje, 
jau sapnuoju net ir apie 
universitetą. “Nepamatuo
ta svajonė,” jie man sako. 
Jie mane įtikino, kad jei ir 
pasisektų man įstoti į uni
versitetą, tai aš jo negalė
siu baigti, nes ten man, 
kaip silpnai pasirengusiam, 
bus per sunku. O jei ir 
baigčiau, tai jau būsiu ne
toli 30 metu per senas pra
dėti praktiškai dirbti.

Tačiau aš nutariau dar su ! 
Petr a u s k u pasitarti apie 
tai . Jis, išklausęs mano is
torijos, sako: “Žinai, sū- 

i nau, dabar jums atrodo, kad 
žmogus,, sulaukęs 30 metų, 
yra senas. Bet ką jūs žinot, 
kad jūs negyvensite dar ki
ta 30, o gal ir dar trečią 
30?” Klausimas buvo, ar 
man pasilikti,dar metus vi
durinėj; rpolęvkyloj ir tada 
bandyti įstoti į universitetą, 
ar jau dabar stoti į amatų 
mokyklą? Petrauskas pa
tarė prašyti valdžią, kad 
dar mane leistų į vidurinę 
mokyklą. Po to gal galėsiu 

į įstoti į aukštąją. Taip man 
ir pasisekė pasiekti aukš
tesnį mokslą technikos sri
tyje.

Dabar, kaip žiūriu iš už 
krūvos metų į tuos jaunys- 

j tės horizontus, jie buvopil- 
I ni gyvenimo vilčių, tokie 
I skaidrūs, tokie malonūs, 
kad jie ir gyvenimo prieva
karėje glamonėja sielą jau
natvės prisiminimais ir pri
duoda jėgų gyventi, svajoti 
ir dar dirbti.

Į Panamą!
Palikti namus nebuvo jau 

taip jauku, šeimoj pasitai
ko visko. Tamsesnėse gy
venimo valandose kasdieni
niai rūpesčiai, vargai, net 
ir sielą slegiantieji pasiba- 
rimai. Tačiau laikas viską 
užgydo. Šeimyniškas gyve
nimas buvo ir pasiliks civili
zacijos kertinis akmuo. San
tarvingos šeimos yra lai
mingos ir atsparios gyveni
mo audroms. Skirtis su sa
vaisiais buvo labai liūdna.

Važiuoju į Panamą—2,600 
mylių nuo namų. Vyresny
sis sūnus jau diplomuotas 
inžinierius, irgi vyksta — 
į Detroitą, Mich., dirbti pas 
General Motors — 600 my

lių nuo namų; keturiolikos 
metu sūnus Jonukas ir žmo
na liekasi namus prižiūrė
ti. Taip ir sklinda mano 
šeima.

Rugpiūčio pabaigoj saulė
tą rytmetį pusryčiaujame 
visi keturi prislėgtoje nuo
taikoje. -Visi mes važiuoja
me į Philadelphijos orlaukį, 
iš kur aš vykstu į Miami ir 
iš ten į Panamą.

Rytojaus dieną vyresny
sis sūnus Povilas vyksta į 
Detroitą. Tyliai atsisveiki
nam mes orlaukio stotyje. 
Iš orlaivio pro langutį vis 
dar matau visus tris mosi
kuojant rankomis man 
“Good-by”; širdį gniužtelė- 
ja. Akyse sužvilga ašara. 
Orlaivis, kildamas į dan
gaus mėlynę ir skrisdamas 
žvilgančios saulės link, ne
ša tik mane. Mano širdis, 
siela ir visa gyvenimo esmė 
liekasi su mano šeima.

Apie pirmą valandą po-; 
piet nutūpėm Miamio or- 
laukyje. Bet nedaug šil
čiau nei Philadelphijoj.

Mano pirmas žingsnis — 
darbdavio raštinė. Jie ma
ne laikinai, iki gausiu rei
kalingus dokumentus, apgy
vendino McKallister viešbu
tyje, kuris randasi šiaurva
kariniame kampe Flagler 
St. ir Biscay n e bulvaro 
sankryžos. Jau nebe jau
nas, tačiau vidutinės rūšies 
viešbutis, apie aštuonių ar 
devynių aukštų, r u ž a v o s 
spalvos su baltai nudažytais 
kampais. Tačiau dabar ne 
Miamis man rūpėjo. 1

Kadangi Panama randasi 
tik trumpas šuolis (600 
mylių) nuo ekvat o r i a u s, 
man rūpėjo, kaip karšta Pa
namoj ir kokiose aplinkybė
se man teks ten dirbti. Man 
reikėjo paso ir Panamos 
valdžios leidimo, kuris ma
ne įgalios dirbti Panamoj. 
Jungtinių Valstijų paša ga
vau į 48 valandas. Leidimo 
iš Panamos valdžios reikėjo 
laukti ilgiau. Klausinėjau, 
kodėl taip ilgai. Atsakymo 
niekas tikrai nežino; bet 
spėlioja, kad gal dėl to, kad 
Panama yra labai didelių 
militarinių paslapčių zona. 
Taip ir nesužinojau, dėl ko 
buvo delsiama.

Neramu
Per tą porą savaičių lau

kimo ūpas buvo nekoks. 
Viešbuty sėdėti nuobodu. 
Rugpiūčio karščiuose pajū- 
rys irgi neviliojo. Laikas 
nuo laiko išeidavau pasi
vaikščioti į Bay Front par
ką, Biscayne Bay pakran
tėje. Ten randasi tropiš
kais krūmokšniais . apau
gęs prūdelis, kur įvairia
spalvės žuvytės nardo. Ten 
randasi vieta, kur žudikas 
šovė į prezidentą Roosevel- 
tą ir pataikė Chicagos ma
jorui Cermackui; ten ran
dasi ir taip vadinama “Band 
Shell,” kur žiemos vakarais 
duodami puikūs klasikinės 
muzikos koncertai; ten ran
dasi puiki Miamio miesto 
biblioteka.

Pažvelgęs į šiaurvakarį, 
matai jau gana tankokai 
išsirikiavusių dangoraižių 
mėlyno dangaus fone; į 
pietryčius išdidžiai stiebiasi 
puošnus Dupont viešbutis, 
savo stilium panašus į Jung

tinių Tautų pastatą New 
Yorke; rytuose matai mėly
nuojančią Biscayne įlanką 
ir už jos garsųjį Miami 
Beach.

Dangaus mėlynė žavėjan- 
ti. Palšvi debesėliai vienas 
kitą gainioja toje beribėje. 
Švelnus vėjelis šiurena pal
mių viršūnėse ir,lyg šilkinis 
rankšluostis, šluosto rašą 
nuo prakaituoto veido.

Atsisėdau ant suolelio pa
čioj pakrantėj pasiklausyti 
maloniai šnabždančių ban
gų, bylojančių Karibos jū
ros paslaptis.

Dar prieš Ispanų Arma
dos sutriuškinimą, čia plau
kiojo Ispanijos burlaiviai. 
Jie terorizavo ir plėšė vie
tinius gyventojus. Jie jų 
auksą ir kitokį turtą siuntė 
Ispanijos valdovams. Ne
kurie jų laivai, auksu persi
krovę, paskendo į Karibo 
jūros dugną. Dar ir da
bar šen ir tėn jų suranda
ma. Šias, vėliau ir Pacifi- 
ko pakrantes terorizavo jū
rų plėšikai, kaip Francis 
Drake, Morgonas ir kiti. 
Dar ir šiandien senosios Pa
namos miesto, kurį Morgo
nas sudegino, griuvėsiai liu
dija jūrų piratų terorą.

Tropiškoje šalyje, tarp 

GIMSTA KNYGA
Gegužės mėnesį dalyva

vau Vilniuje Rašytojų Ple
nume. Įžanginiu žodžiu 
prabilo E. Mieželaitis. Jis 
iškėlė ir pagrindė svarbų 
teiginį: lietuvių nūdieninę 
literatūrą, kurią ne kuris 
nors vienas rašytojas, o vi
si literatai — įvairaus sti
liaus, įvairaus masto talen
to požiūriu. Kiekvienas jų, tojas nuims derlių — dažais 
pagal savo talento spindesį kvepiančią knygą, 
įpina į lietuvių literatūros1 jau didelė literato pergalė, 
vainiką savo žiedą. Jis tei- j Tuo Lietuvos rašytojai ir 
ge: “Mes savo kraują, savo užimti, 
sveikatą paskyrėme kūry
bai.” |

Su dideliu patosu, be 
špargalkos, prabyla J. Bal
tušis. Jis, atsistojęs tribū
noje, savo žvilgsniu, nu
skriejo į praeitį. Priminė 
1941 metų pradžią. Kauną. 
Susitikimą su ąudėja Bu- 
džinskiene. Ją išrinko de
putate. Ji šnekėjo. Jos klau
sėsi tūkstančiai žmo n i ų. 
Klausėsi su tokiu įdomumu, 
tartum kalbėjo nepaprasta 
moteriškė, o didžioji poetė. 
Jauna moteris pasakojo: 
kaip ji audžia šilką. Apie 
ką ji svajojo? Tiek priaus- 
tė šilko, kad juo būtų gali
ma apjuosti žemės rutulį. 
“Kur ji? — sujaudintas 
klausia Baltušis. — Po že
me”. Tuomet rašytojas su
tiko ir Praną Ziberta. Jis 
iškalėjo 20 metų: kol Lietu
vą temdė naktis. “Kur jis? 
—klausia oratorius. — Po 
žeme”. Kas tuos žmones iš
braukė ? Hitlerininkai ir 
tie, kurie jiems ranką ištie
sė. Išbraukė pirmomis karo 
dienomis. Ar galima tatai 
užmiršti? — Vėl suvirpėjo 
rašytojo balsas. — Praeis 
du šimtai metų, — ir neuž
miršime”.

Tema apie niūria praeitį 
ir nūdien aktuali. Tas var
go ir skriaudų dienas Bal
tušis Įaudžia į “Parduotų 
vasarų” drobės tęsinį. O jo 
prozos audinys savo varsų 
tviskėiimu primena dan
gaus drobę — vaivorykštę.

Štai suskamba J. Paleckio 
balsas. Ir jis žavisi žmonė
mis, kurie išmoksta vis 
gražiau ir gražiau puošti 
Nemuną, puošti Lietuvą 
savo darbais ir žygiais. 
Jis kalbėjo: “Žiūri į Elekt
rėnus, o norisi sušukti: juk 
tai Stebuklėnai!”

Rašyto j ai kultūr in g a i,
nuoširdžiai pašnekėjo apie

ošiančių palmių, kažkaip 
kutena sielą ir ragina mąs
tyti ir svajoti. Tačiau gy
venimas yra realybė. Iš pra
eities istorijos žmogus pasi
moko. Svajonėmis jis pla
nuoja šviesesnę ateitį. Bet 
vien svajonėmis nebūsi sė
tus.' Reikia dirbti...

Grįžęs į viešbutį radau 
jau visus reikalingus doku
mentus vykti į Panamą ir 
kompanijos instrukcijas 
pribūti į Miamio aerodromą 
dešimtą valandą vakaro, 
keturias valandas ima or
laiviu pasiekti Panamą.

Daug ėmė laiko, ir daug 
turėjau rūpesčio besireng
damas kelionėn ir palikda
mas savo šalį ir šeimos liz
dą. Buvau pavargęs ir ži
nojau, kad tą naktį man 
jau nebeteks miegoti.

Dar kartą pašaukiau tele
fonu savo šeimą. Širdį spau
džiantis “good-by.” Mano 
geras ir nuoširdus draugas 
Jonas jau senokas Miamio 
gyventojas, palydėjo manei 
aerodromą ir, atsisveikin
damas, sako: “Na, draugu
ži, rytoj auštant Jau pama
tysi Panamą. Parašyk, kaip 
ji atrodo...”

Bevardis 
1964—11—20

lietuviu literatūros ateitį. 
Tai ir viskas? Ne. Darbi
ninkai kasdien kala geležį, 
valstiečiai beria grūdą, 
moksleiviai mokosi. Žino
ma, literatas negali kas
dien sukurti po knygą, bet 
jis kasdien mąsto apie savo 
knygą: vėto, sijoja grūdus. 
Jei. po kelerių metų skaity- I . • • 11* 1 *

— tai

Venclovą, 
jie nuo 
apvaini-

Aplankau A. 
Du kambariai: 
grindų ligi lubų 
kuoti knygomis:

—Antanai, gyveni kny
gų miške.

Pasiinteresuoju pas bi-

susi-
—Rašai romaną?.
—Rašau, — atsako 

mąstęs rašytojas.
Tema — Tėvynės karas. 

Daug šia tema jis perskai
tė ne tik literatų, bet ir 
mūsų generolų bei maršalų 
raštų. B. Pranskus baigia 
kurti temą, dar ligi šiol ne
liestą: “Lietuvių proletari
niai rašytojai”. Čia bus at
žymėti ir Amerikos darbi
ninkiški literatai: Mizara, 
Jasilionis ir kt. Vis Prans- 
kui neduodu ramybės: “Ka
da pradėsi austi atsimini
mų antrą knygą? Žinok, tai 
paties ramanas. Be pagyri
mų. Daug matei. Ir niekas 
kitas už patį tokios knygos 
mesukurs.” Bet profesorius 

l*

Klaipėda. Nuotraukoje matome Lietuvos uostamiečio 
vieną iš naujausiųjų statybų. Toje vietoje, kur po karo liko 
tik griuvėsių krūvos, dabar iškyla gražūs, moderniški pa
statai., Taip iškilo ir šie puikūs miesto kultūros rūmai Mon
tes gatvėje.

IISIM
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Be-

teisinasi: “Neturiu laiko. 
Vėliau...”

J. Šimkus sirginėja. Bet 
vis gi išleido knygą “Rytoj 
bus gražu”. Na, grumiasi 
su liga ir kai ką rašinėja. 
Jis 1940—1941 m. redagavo 
dienraštį, kuriame Žš su už
sidegimu bendradarbiavau. 
Patiko, kad jis niekad ne
priekaištavo dėl patosiško 
stiliaus, nevaržė mano vaiz
duotės. Su Šimkum dirbo 
nuostabi bitė — sekreto 
rius J. Beleckas. Jis dirbo 
kaip mašina. Koks vargas 
buvo jam perskaityti mano 
jeroglifus! Bet visgi nie
kad nesubarė. Kai spaudoje 
pasirodė apybraiža “Susiti
kimas su politine kaline”, 
jis man ištarė: “Tai viena 
geriausių apybraižų”, 
leckas net redakcijoj nak
vodavo. Deja, fašistai šią 
spaudos bitelę 1942 m. su
traiškė.

Po ligos pirmą kartą pa
mačiau Guzevičių. Jis toks 
mielas, draugiškas. Jis bai
gia austi storiausią drobę— 
savo epopėjos pabaigą. Li
ga jam iš rankų neišmuša 
plunksnos. Kartą romanis
tui lyg pasijuokiau: “Pats 
sergi inkstais. Tokie ligo
niai labai jautrūs. Toki ra
šytoją reikėtų gan švelniai 
kritikuoti.” O paskui šypte
lėjęs priduriu: “1930 m. Le
onovas atspausdino apysa
ka “Vagis”. Gorkis auto
riui parašė: “Jūsų persona
žas - jaunuolis sirgo inks
tais. Įsimylėjo. Mergina jį 
pametė. O Jūs tvirtinate: 
“Jaunuolis dėl to liko abe
jingas”. Netiesa ! Pagal me
dicinos mokslą, inkstais 
sergą labai jautrūs žmo
nės”. Guzevičius irgi labai 
emocingas literatas. Gal 
būt, jis tuo jautrumu ir ly
riškumu apvainikuos ir sa
vo būsimus herojus, vyrus 
ir moteris, pagyvenusius ir 
jaunuolius.

Kam rašytojai susirin
ko? Apžiūrėti savo stakles. 
Juk literatai prie ju šlifuo
ja. šveičia savo žodį, savo 
sakinį, išrėžia portretus, 
kurie gal netrukus pa
žvelgs iš romanų, iš poemų, 
iš lyriškų posmų lyg gyvi:

A. Liepsnoms 
1963-V-18 d., Kaunas.

NAUJI FABRIKAI 
LIETUVOJE

Plačiai pagarsėjo “Anykš
čių vyno fabriko daromas 
lietuviškas natūralus vaisių 
vynas. Nauja vyno daryk
la dabar baigiama statyti 
ir Alytuje. Tai pirma to
kia įmonė Dzūkijoje.

Netoli Kelmės įsikūrė 
Kauno “Audimo” fabriko 
filialas, kuriame jau yra 
trys skyriai. Išleista pir
moji produkcija. Filialas 
ateityje išsiplės iki sava
rankiško fabriko.

s t i r-LiL.



Anna Zegers

SLĖPTUVĖ
(Apsakymas)

Vieną keturiasdešimtųjų metų rugsėjo 
rytą, kai Paryžiuje, Santarvės aikštėje, 
plevėsavo vėliava su svastika, o eilės 
priešais parduotuves buvo ne trumpes
nės už pačias gatves, Luiza Men j ė, te
kintojo žmona ir trijų vaikų motina, iš
girdo, kati vienoje keturiolikto rajono 
parduotuvėje pasirodė kiaušinių.

Ji paskubom išsiruošė, išstovėjo valan
dą eilėje, gavo kiekvienos šeimos nariui 
po kiaušinį ir tada prisiminė, kad toje 
gatvėje gyvena jos mokyklos draugė A- 
neta Vilar, viešbučio kambarinė. Ji už
tiko ją namie labai susijaudinusią, kas1 
buvo taip nebūdinga šiai ramiai, santū
riai moteriai.

Vilar, nepaliovusi blizginti langų stik
lų ir praustuvių, papasakojo, kad va
kar pusiaudieny gestapas areštavo vieną 
jų viešbutyje gyvenusį vokietį, kuris 
buvo įsiregistravęs elzasiečiu, o iš tik
rųjų, kaip išaiškėjo vėliau, pasirodė esąs 
kalinys, prieš keletą metų pabėgęs iš vo
kiečių koncentracijos stovyklos. Jį paso
dino į kalėjimą, o iš ten siųs į Vokietiją 
ir, tikriausiai, sušaudys. Bet jei ji labai 
jaudinosi, tai tik dėl jo sūnaus, nes, kaip 
žinoma, vyras lieka vyru, o karas karu. 
Berniukui dvylika metų, jis gyveno su 
tėvu viename kambaryje ir mokėsi čio
nykštė j mokykloj, prancūziškai kalba ne 
prasčiau už ją pačią. Motina jo mirė 
nežinia kokiom aplinkybėm. Berniukas 
sužinojo apie tėvo areštą, sugrįžęs iš 
mokyklos, ir išklausė šią žinią tylom, be 
ašarų. Gestapo karininkas įsakė jam su
sikrauti daiktus, nes kitą dieną jį išve^ 
šią į Vokietiją, pas gimines. Berniukas 
ryžtingai atkirto, kad mieliau puls pc 
mašina, negu grįš į tą šeimą. Gestapi
ninkas, šiurkščiai kapodamas žodžius, 
paaiškino, kad svarbu ne tai, važiuos jis 
ar ne, o kur važiuos—pas gimines ar į 
pataisos namus.

Berniukas tikėjo ja, Aneta, ir naktį 
paprašė pagalbos. Anksti rytą ji nuvedė 
berniuką į kavinę, kurios šeimininką ge
rai pažinojo. Dabar jis sėdi tenai ir 
laukia. Ji vylėsi, kad nesunkiai ji viską 
sutvarkys, bet ligi šiol nepąsisakė: perne
lyg visi išsigandę. Viešbučio šeimininkė, 
kuriame ji tarnauja, labai bijanti vo
kiečių ir, be to, nirštanti ant berniuko, 
kam jis pasprukęs.

Luiza klausėsi viso to tylėdama ir, kai 
pasakojimas pasibaigė, tarė:

—Aš norėjau pasižiūrėti į jį.
Vilar davė jai kavinės adresą ir pridū

rė:
—Juk tu nepabijosi, nunešt berniukui 

baltinių.
Kavinės šeimininkas, kuriam Menjė 

įteikė Vilar raštelį, nuvedė ją į biliardi- 
hę, rytais uždarytą lankytojams. Ten 
sėdėjo berniukas ir žiūrėjo pro langą 
į kiemą. Jis buvo tokio amžiaus, kaip 
ir jos vyresnysis sūnus, o ir apsirengęs 
lygiai taip pat.

Pilkaakis, jis iš pažiūros visai neatro
dė užsienietis. Luiža padavė berniukui 
baltinius. Jis nedėkojo, tik įdėmiai pa
žvelgė jai į veidą.

Lig šiol Luiza buvo tokia pat, kaip ir vi
sos motinos: stovėjo eilėse ir gamino kaž
kokį valgį iš nieko, o iš kažko—apsčiai, 
parsinešdavo darbo į namus, ir visą tai 
buvo kasdienė, įprasta jos veikla. Da
bar, jausdama tiriamą berniuko žvilgsnį, 
moteris pajuto stipriausią jėgų ir ener
gijos antplūdį. Jo tarė:

— Šiandien ,septintą valandą vakaro, 
būk Galene, kavinėje “Biar.”

Menjė neskubėjo namo. Norint iš tru
pučio pagaminti kažką apčiuopiamo, bu
vo daug rūpesčių. Vyrą rado jau su
grįžusį. Prieš tris savaites, metus at
kariavusį Mažino linijoje, jį demobili
zavo. štai jau savaitė, kai pradėjo dirb
ti jo garūykla, ir jis buvo priimtas į su
trumpintą darbo dieną. Didesnę dalį sa
vo laisvo laiko jis praleisdavo bare, iš 
kur grįždavo namo grauždamasis, kad 
pusę skurdaus savo uždarbio jis visgi 
pragėrė. Žmona buvo per daug sunė
rimus, kad atkreiptų dėmesį į jo nusmu
kusią nuotaiką, ir ėmėsi palengvėle pra
tinti jį prie savo sprendimo. Bet kai 
tik ji papasakojo, kad berniukas pabėgo 
iš viešbučio ir ieško Paryžiuj prieglobs
čio nuo vokiečių vyras pertraukė:

—Tavo bičiulė Aneta labai kvailai pa
sielgė. Būdamas jos vietoje, aš uždary
čiau berniūkštį. Vokietis pats turėjo ži
noti, kaip tvarkyti savo reikalus. Bet 
jis nepasirūpino savo vaiku. Karininkas 
visiškai teisus, siųsdamas berniuką na
mo. Hitleris okupavo visą pasaulį, ir jo
kie samprotavimai čia nepadės.

Pirmą kartą ji taip ryškiai pajuto, 
kaip pasikeitęs jos vyras. Anksčiau jis 
dalyvaudavo visuose streikuose ir de
monstracijose, o liepos keturioliktąją el
gėsi taip, tartum vienų vienas būtų ruo
šęsis eiti šturmuoti Bastilijos.

Tačiau ne tokio būdo buvo ši moteris, 
kad ilgai krimstųsi. Ką gi, sumetė min
tyse, reiks viską turėti galvoj,—kad jis 
mano vyras, o aš jo žmona, ir kad atsi
rado dar svetimas kūdikis, reikalingas 
mano globos.

Vakare ji nuskubėjo į kavinę ir pasa
kė berniukui:

—Aš galėsiu paimti tave tik rytoj.
Berniukas atidžiai pažvelgė į ją ir ta

rė:
—Jums nereikėtų to daryti, jei bijote.
Menjė sausai paaiškino, kad užtruks 

tik vieną dieną.
Ji paprašė šeimininkę apnakvydinti jį 

dar vieną naktį ir pridūrė, kad berniu
kas jos giminaitis. Toks prašymas nie
ko nenustebino. Paryžius buvo perpil
dytas pabėgėliais.

Kitą dieną ji pareiškė vyrui:
—-Sutikau savo pusseserę Alisą. Jos 

vyras guli belaisvių ligoninėj. Ji nori 
trumpam nuvažiuoti pas jį ir prašo tuo 
metu priglausti jos sūnų.

Jos vyras, nemėgstantis pašalinių sa
vo bute: suurzgė:

—Kad tik šitas “trumpam” per daug 
neužsitęstų...

Pirmiausia ji paklojo guolį. Pakeliui 
paklausė berniuką:

—Kodėl tu nenori grįžti į Vokietiją?
Jis atsakė:
—Jūs dar galite palikti mane čia, jei

gu bijote. Pas savo gimines aš vis tiek 
negrįšiu. Mano tėvą ir motiną areštavo 
Hitleris. Jie platino lapelius. Mama mi
rė. Jūs matote, aš neturiu priekinio 
danties. Man jį išmušė mokykloje, nes 
aš nepanorau dainuoti su jais jų dainos. 
Mano giminės taip pat fašistai. Jie kan
kino mane daugiau už kitus. J/ė ko
neveikė mano tėvą ir mano motiną^

Menjė paprašė jį nieko nepasaka ti 
vyrui, vaikams ir kaimynams. '

Vaikai nekreipė dėmesio į svetimą 
berniuką, kuris visų šalinosi ir niekada 
nesijuokė. Vyras iš karto pradėjo jo 
nekęsti, kalbėjo, kad jam nepatinkantis 
berniuko žvilgsnis. Jis barė žmoną, kam 
dalį savo davinio atiduodanti berniukui. 
Keikė ir pusseserę:

(Bus daugiau)

Sauja žiežirbų
Aną dieną nuo vieno ge

rai pažįstamo žmogaus ga
vau kelis numerius “socia
lizmą” skelbiančio “Kelei
vio”. Ak, tu perkūne dievai
ti, saugok tu mus nuo to
kio socializmo. Net ir pa
prastos žinelės negali tal
pinti neprikergę “paverg
tos Lietuvos”. O jau ta 
“vargšė” V. Tysliavienė, 
tai gauna pliekti iš visų pu
sių, kam ji drįsta rodyti 
Lietuvoj suktus filmus. Tie
sa, ir Tysliavienė kitaip ne
vadina Lietuvos, kaip “pa
vergta”; ji savo kelionės 
įspūdžiuose perdaug T. Lie
tuvos negiria, bet ir nepur
vina, kaip “Keleivio” leidė
jai norėtų. Prie to dar “Ke
leivio” plunksnabraiža ne- 
pasiskūpi savų “komenta
rų” ir R. Mizarai.

Sakoma, kad akmuo, pra
dėjęs ristis nuo kalno, nesu
stoja, iki nepasiekia balos 
dugno. “Keleivis” su savo 
“socializmu” atsidūrė bur
žuazinių džiunglių pačiame 
dugne; giliau jau nebėra 
kur grimzti.

Birčistai ir pas mus jau 
bando pasirodyti su savuo
ju “mokslu”. Šių metų vasa
rio 13 d. bandė turėti susi
rinkimą, kurį katalikiškas 
“demokratiškas” “Scranton 
Times” net per du kartus 
plačiai garsino—net po du 
trečdalius puslapio, bet ka
da birčistai pradėjo rinktis 
(vadovybėj k a ž kokio 
Frank Gaydosh), tai Jer
myn viešbučio koridoriai ir 
Vestibiulis buvo pilnas pi- 
kietininkų —studentų iš 
Scranton Universiteto ir 
kitų trijų kolegijų net 400. 
Įsikišo miesto policija ir pi- 
kietininkus išsklaidė iš ko
ridorių ir vestibiulio ir tik 
ant šaligatvio leido jiems 
vaikščioti — su įvairiais 
šūkiais prieš amerikonišką 
nacizmą. Sekančią dieną 
tas pats “Scranton Times” 
prirašė daug špaltų apie 
birčistus, bet mažai apie pi- 
kietininkus. Tik Scranton 
Universiteto vyriausias ve
dėjas gražiai išgyrė savo 
universiteto studentus už 
pikietavimą.

Žemaitijos žemėmis 
tykiai teka gražuolė Minija.

LAŠELIS LYRIKOS
Upeliukas nustojo skambėjęs 
Po trapiu lediniu stiklu.
Ima siausti piktu tikslu
Šiaušės vėjas, pūgų skelbėjas.

Išsipylė prieš sutemą snaigės. . .
— Paukšti, stok, nebelėk, vėlu.
O jisai ant elektros vielų 
Pasipiovė, baltai apsvaigęs.

Ir naktis užsitraukė kaip maišas, 
Ne vien paukščiai, o šiaip aplamai, 
Rūke skęsta ir mano namai — 
Spalvos juodos ir baltos maišos.

Rytas.; Eina, važiuoja pro šalį 
Toks ūžimas mašinų skubus!
Šito paukščio daugiau nebus, 
Liko kraujo lašai prišalę.

Užsimiršta diena vakarykštė, 
Kaip ir daug panašių į ją.. 
Bet išaušta ir vėl nauja— • 
Naujas lyrikos lašas ištrykšta. . .

Antanas Miškinis
"Literatūra ir menas,” 1963 geg. 18

Reikia pagirti, kad ir 
mūsų valstijoj atsirado 
drąsi moteriškė, kuri išsta
tė savo kandidatūrą sena
toriaus postui, nepaisyda
ma, kad valstijos Demo
kratų partijos vadovai ir 
neužgiria jos kandidatūros. 
Jie užgyrė aukščiausio val
stijos teismo reakcinį teisė
ją Musmano tai vietai. Ši 
moteriškė nėra naujokė po
litikoj. Tai panelė Genevie
ve Blatt, jau 3-čią kartą iš
rinkta vidinių-naminių val- 
stijinių reikalų sekretore. 
Tas, žinoma, demokratų re
akciniams valstijos vado
vams labai nepatinka. Bal
suotojai ateinančiuose no- 
minaciniuose balsavimuose 
turėtų atiduoti savo balsus 
už tą moteriškę.

Mūsų guber n a t o r i u s 
Scrantonas pasinešė gerin
ti valstijos ekonominę—in
dustrinę padėtį darbo žmo
nių kaštais, bet nekaip se
kasi. Jis nori sumažinti 
(sutrumpinti) nedirban
tiems, netekusiems darbo 
pensijas. Jis užsimojo, kad 
atleistas iš darbo galėtų 
gauti nedarbo pensiją tik 
per pirmą peri j odą, o atsiė
męs už pirmąjį pusmetį, 
jau negalėtų daugiau gau
ti. O senesnio ąmžiaus žmo
nės visai negautų. Toks j p 
sumanymas, sako; jei būtų 
pravestas, paakstintų fab-

LAWRENCE, MASS.
bažnytinis vargonin i n k a s 
Augustas Jankauskas, Mi
ko Petrausko mokinys. Jis 
savo numylėto mokytojo 
Petrausko ir dainas chorui 
skirdavo. Be kitų dainų, 
buvo gražiai sumokęs “Jau 
slavai sukilo.”

Pirmasis Liaudies choro 
parengimas buvo Hibernian 
salėj. Pastatytas muzika- 
liškas veikalėlis “Linksmos 
dienos.” Tik buvo gaila, kad 
prisiėjo atlikti jį be gaidų 
ir be piano—“tik iš ausies,” 
bet vis tiek išėjo gerai. 
Svarbiausia, kad publikos 
prisirinko pilna salė, ir pa
statymas visiems patiko. 
Tuo būdu choristai įgavo 
daugiau ūpo veikti.

Po to parengimo choras 
pradėjo palaipsniui augti 
narių skaičiumi — ne tik 
“grinoriais,” bet ir ameriki
niu, čia augusiu jaunimu.

Laikui bėgant keitėsi mo
kytojai. Augustui Jankaus
kui išvažiavus į Clevelandą, 
gautas Juozas Žiūronas. 
Vėliau mokytojavo Bačiu
lis, Ed. Sugar, Juozas Na- 
vadauskas, J. Mileris, Mi
kas Pauliukaitis, Ona Bal
čiūnaitė - Vaitkūnienė. Wil
liam Patrick ir daugiau jų 
yra buvusių trumpesnį lai
ką.

Iš visų chorvedžių geriau
siai pasižymėjo L. Mileris ir 
Pauliukaitis. Mileris sumo
kė ilgą sudėtingą rusų kal
ba dainą “Bandura,” kuri 
buvo sudainuota su pagalba 
latvių dainininkų koncerte 
Turner salėje. O Pauliukai- 
čiui tenka garbė -už sumo- 
kymą žymiojo dueto seserių 
Izabelės (mirus) ir Ievos 
Pauliukonyčių, kurios savo 
maloniais balsais žavėjo ne 
tik Lawrencaus apylinkę, 
bet puikiai pasirodė ir 
“Laisvės” koncerte New 
Yorke. Taipgi jo pastan
gomis buvo pastatyta ope
retės “Pepita,” “čigonai,” 
“Kova už idėjas,” “čigonai 
klajūnai” ir kitos.

Prie dainavimo operetė
se reikėjo geresnių daini
ninkų. Prie jų tenka pri- 
skaityti Joną Sabaliauską, 
A. Kaupinį, I. Čuladą su sū
numi, M. Petrukevičų, F. 
Ūsevičių (abu mirę), F. Zu- 
lą, W. Petrukevičių ir kitus.

Be koncertų ir operečių, 
choras dainuodavo darbi
ninkiškų organizacijų ren
giamose prakalbose, pikni
kuose.

Besikeičiant padėčiai, cho
ras palaipsniui mažėjo ir 
mažėjo iki visai pakriko, 
išgyvavęs apie 25 metus.

Choras paliovė skambė
jęs, rodos, 1940 metais.

* * *
Kadangi niekad nebuvo 

apie Liaudies choro susior- 
ganizavimo rašyta, tad, pri
gulėjusi prie jo nuo pat su- 
siorganizavimo iki likvida
vimosi, drįsau šią jo istori- 
jukę parašyti.

,Su kuriais dirbau, daina
vau — daug jų jau po ve
lėna, ir lai būna jiems mū
sų visų pagarba. O kurie 
dar gyvi — saldžių prisi
minimų iš praeities laikų!

Ona Večkienč
10 Albion St.
Lawrence, Mass.

Nuo redakcijos: Verta 
priminti, kad draugų Več- 
kių duktė mokytoja Olga 
Večkytė irgi yra šiam cho
rui vadovavusi.

Liaudies Choro istorija
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos 64 kuopos nariai buvo 
Liaudies choro sumanytojai 
ir tvėrėjai, kurie veikė nuo 
1912 metų kovo mėnesio. 
Kuopa palaipsniui augo, bet 
kad pritraukti daugiau jau
nimo, ypač merginų, 1915 
metų vasario mėn. tapo su
tvertas Liaudies choras. Ši 
soęialistų kuopa leido savo 
nuomojamoj salėj, 321 Com
mon St., nemokamai laiky
ti pratimus ir rėmė chorą 
pinigiškai iki jis sutvirtėjo.

Gerai prisimenu tą vaka
rą, kuomet paskirtu laiku 
rinkomės organizuoti cho
rą. Vienas iš socialistų —■ 
J. Kuršas—lyg pasityčioda
mas prasitarė:

—Mergaitės, ar jūs pasi
klausėte savo kleboną prieš 
ateidamos? Ar nebijote jo?

Jam buvo atsakyta:
—Gal nebijome, kad at

ėjome.—O sau pagalvojau: 
gal ir pas jus yra visokių 
žmonių.

Tame susirinkime susira
šėme 10 merginų ir 14 vyrų 
ir pradėjome svarstyti, kaip 
pradėsime darbą, kaip galė
sime chorą palaikyti, nes 
tai reikalauja didokų išlai
dų: palaikyti mokytoją, įsi
gyti pianą, gaidas. Pradžiai 
sudėjome po dolerį. O ka
dangi kuopa prižadėjo duo
ti veltui salę, tai teko rū
pintis tik susirasti moky
toją.

Pirmieji choristai
Kazimiera Zulzaitė-Bulo- 

tienė (jau mirusi), OnaSta- 
šytė-Večkienė, Konstancija 
Jasinskaitė - Mugianienė 
(gyvena Kalifornijoj), Ona 
Baranauskaitė - Šuminskie- 
nė (gyvena Sturbridge, 
Mass.), Vincenta Zalubai- 
tė (nežinpma, kur ji 
dabar), Elzbieta Mulokaitė 
(dabar Philadelphijoj), Ma
rijona Kulbytė - Robaitienė 
(mirusi), Kristina Dagytė- 
Šatienė (mirusi), Katryna 
Kulbytė - Žemaitienė (gyve
na Rochester, N. Y.), Olga 
Januševičiūtė - Butėnienė 
(mirusi), Jonas P. Milvidas, 
Albinas Baronas (miręs), 
Motiejus Stakionis, Povilas 
Kiaulėnas (gyvena Balti- 
morėj), Domininkas Bulau - 
ka, Antanas Zelionis (gyve
na Salisbury Beach), Juozas 
Augulis (grįžęs į Lietuvą), 
Jurgis^ Skebenauskas (buvo 
vadinamas choro tėvu, mir- 
ręs), Feliksas Ū s e v i č i u s 
(dingęs be žinios), J. Pečiu
lis (likimas nežinomas), 
Kazimieras G r a d a u s k as, 
Antanas Rameika (miręs), 
Jokūbas Šlekys ir Jonas 
Šimkonis.

Po pirmojo-istoriško susi
rinkimo pirmiausia buvo 
rūpintasi gauti chorvedį ir 
įsigyti pianą. Pianas nu
pirktas a n t r a r a n kis. O 
chorvedžiu gautas tik ką, 
pribuvęs iš Lowell, Mass., 

rikantus atsikelti su savo 
įmonėmis į Pennsylvania 
valstiją. Bet p. gubernato
rius gavo netikėtą ir skau
dų smūgį: Jis nuvyko į 
Williamsport, kad pasiro
dyti geru respublikonu, į 
Lincolno minėjimo sambū
rį, bet nuvykęs rado pikie- 
tų skaitlingą būrį su įvai
riais šūkiais, net ir su 
“down with Mr. Scranton”. 
Jis bandė susieiti su neku- 
riais pikietininkais, bet tie 
nuo jo nusisuko., Tai gana 
skaudus, smūgis!

Ar tasai jojo sumanymas 
praeis, kol kas sunku pasa
kyti. Jei praeitų, būtų Skau
dus smūgis darbo žmonėms.

L Vienužis i

Alžyras.—Atvyko iš Ki
nijos naftos specialistai.

Varšuva. — Lenkijoje la
bai išsiplatinęs girtuoklia
vimas.

4 pusi. Laisvė (Liberty)

MIAMI, FLA.
Pagerbėme J. Kaškaitį
Vasario 19 d. įvyko LLD • 

75 kuopos pasekmingas pa-^ 
rengimas. Jis buvo specia
liai surengtas kaip liūdesio 
sueiga pagerbt visų pažan
gių lietuvių draugą J. Kaš
kaitį. Kadangi tokiam svar
biam tikslui buvo rengiama, 
tai susirinko gražus būrys 
prietelių ne tik lietuvių, bet 
ir ukrainiečiu.

LLD 75 kuopos valdyba 
prirengė trumpą, tai dienai. 
tinkamą, programą. Pra
džią padarė kuopos pirmi
ninkas S. Kanapė, paaiški
no parengimo tikslą ir pa
prašė svečius atsistojimu 
pagerbti mirusį draugą. To
liau programą vedė E. ĄL s 
Sliekienė. V. Bovinas turė
jo tinkamai prirengęs pa- e 
skaitos formoj J. Kaškaičio ( 
biografiją. Chikagietis Šar- 
kiunas taipgi gražiai apibū
dino Kaškaičio nuoširdumą 
visuomeniniai, politiniai iiį 
kultūriniai. E. K. Sliekiene 
trumpais bruožais anglų 
kalba suminėjo, kaip Jonas 
Kaškaitis buvo pasiaukojęs 
dėl visuomenės gerovės, rė
mė naudingą darbą duoda
mas stambias aukas. Taipgi 
iš ukrainiečių grupės An
drėj Salavėj aiškino savo 
tautiečiams apie J. Kaškai
tį ir jo nuveiktus darbus. 
Gražiai padainavo A. Zig- 
mantienė tingimą liūdesį) 
dainelę. Kiekvienas progra
mos dalyvis priminė, kad J. 
Kaškaitis paliko gražią at
mintį, kuri pasiliks ant vi
sados plačiam pasauly, nes 
jis kovojo už gražią ateitį, 
už pasaulinę taiką ir ramy- 
bę.

Po programos buvo pietūs^ 
kuriuos paruošė M. Valilio- 
nienė ■ (ji buvo vyriausia 
šeimininkė), 'N. Tamošiū
nienė, J. Jurevičienė, A. 
Johns, O. Šimkienė, E. Kan- 
cerienė. Reikia pasakyti, 
kad šios draugės nuošir
džiai dirbo ir maisto dova
nojo. R. Samulionienė pa
dovanojo labai gražių ir 
vertingų rankdarbių, kurį! 
davė $14 pelno. Labai ačiū 
d. Samulionienei, taipgi šei
mininkėms už pagaminimą 
gerų pietų, ir visiems, ku
rie prisidėjo su darbu pa
rengimo laiku..

Reikia priminti, kad mi
nėtas parengimas buvo su
ruoštas dar pirmą kartą 
paprastą dieną, ne sekma
dienį, bet buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Čia ir
gi reikia padėkot geriem 
prieteliam turistams, kurių 
labai daug randasi iš žiemi
nių valstijų: iš Mass. H. Ži
linskienė ir Sabaliauskai; iš 
Binghamtono Paulina Jasi- 
lionienė ir Dišienė; iš Pitts
burgh Melniai; iš Conn. 
Amelia Juškevičienė su ma
myte J. Burbiene. Yra 
daugiau privažiavusių sveį 
čių ir labai malonu su vi-\ 
sais susitikti.

Teko sužinot, kad serga 
geri draugai Benikaičiai. 
Labai gaila gerų prietelių. 
Nuoširdžiai linkim greit 
pasveikti ir ilgai pagyvent.

Beje, negalima praleisti 
nesuminėjus malonių vieš
nių iš Wilkes-Barre srities, 
tai A. Globičienė ir O. Ži
linskienė.

Korespondente

TARIASI APSAUGAI 
RUONIŲ

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijų, J^> 
ponijos ir Kanados atstovai 
tariasi apsaugojimui ruo
nių Beringo jūroje. Mat, tie 
gyvūnai labai smarkiai 
nyksta.

Antrad., kovo (March) 3, 1964
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JONAS KAŠKAITIS - 
MŪSŲ ŠVIETĖJAS

(Užskaita, skaityta vas. 19, 
Miami, Fla.)

Apie d-rą Joną Raškai tį 
reikėtų kalbėti valandas, jei 
norėtume nušviesti jo gerus 
darbus, jo gyvenimą, jo raš
tus. Vienok šiame parengi
me mes turime tenkintis tik 
minutėmis.

Jonas Kaškaitis gimė Lie
tuvoje, Viedarių kaime, 1885 
metais, neturtingų ūkinin
kų šeimoje. Jis augo tam
siame Lietuvos kampelyje— 
“dūminėje pirkelėje.0 Kaš- 
kaičio tėvai buvo religingi, 
pilni prietarų. Vienok mū
sų daktaro tėvas jau buvt) 
pratrynęs, matęs svieto, 
tarnavęs rusų armijoj. Tad 
Jonuką tėvai norėjo išleisti 
į kunigus. Dar mažam Jo
nukui tėvas norėjo įdiegti 
tikybinės “poezijos.” Vaikui 
dažnai tėvas giedodavo:

(^Marija, o lelija,
Motin mūšų nuliūdusių 

Arba—
Pone karaliau, dieve Abrahomo, 
Dovanok .mums gfiekų atleidimą.

Taip Kaškaitis pasakoja 
savo atsiminimuose. Tad 
tėvai Jonuką leido baigti 
pradinę “škalą,” paskiaus 
Mintaujoje gimnaziją, o dar 
vėliau siuntė į Kauno kuni
gų seminariją. Bet Jonas 
Kaškaitis, nepate n k i n t a s 
dvasiški jos “mokslu,” sykiu 
su Ratais 36 klierikais, de
monstratyviai apleido kuni
gų seminariją ir nuvyko į 
Dorpato universitetą, ku
riame studijavo mediciną. 
O 1905 metų laikotarpiu Jo
nas Kaškaitis veikė revoliu
ciniame judėjime Lietuvoj, 
—sakė prakalbas, organiza- 
vo^revoliucinę veiklą. ,

Amerikon Jonas Kaškaitis 
atvyko 1906 metais, būda
mas dar tik 21 metų jau
nuolis, bet jau išsimoksli
nęs, — baigęs 8 klases gim
nazijos, studijavęs Dorpa
to universitete ir mokęsis 
kunigų seminarijoj. Medi
cinos mokslą Kaškaitis bai
gčiau Amerikoj ir gydyto-^ 
jo leidimą gavo 1911 me
tais.

Kai Kaškaitis 1911 me
tais pradėjo gydytojo ir 
švietėjo, literato darbą — 
klauskime, kur mes buvome 
tu< laiku? Tuo laiku šim
tais ir tūkstančiais mes — 
lietuviai, lenkai ir kitų tau
tų jaunuoliai—taip pat at
vykome Amerikon laimės 
ieškoti. Didžiuma mūs bu
vome mažamoksliai arba vi
sai bemoksliai. Dr. Kaš
kaitis apie 50 metų geriau
sio savo amžiaus atidavė 
mums, visuomenei. Jis ra
šė knygas, straipsnius laik
raščiuose, sakė kalbas, pre- 
lekcijas, lankė organizacijij 
susirinkimus, ir medicinos 
profesiją Kaškaitis naudojo 
nestik kūno, bet ir proto 
gydymui, — žmonių švieti-

kaškaičio tikras “pašau
kimas,” talentas, kaip jis 
pats prisipažindavo, buvo 
skirtas literatūrai, poezijai 
ir'nienui. Savo raštais, ir la
bai dažnai su piniginiais 
pridėčkais, Kaškaitis rėmė 
Lietuvių Meno Sąjungą, 
“Laisvę,” “Vilnį” ir kitas 
organizacijas. Kaškaitis ra
šė originalus ir iš kitų kal
bų vertė dainas, operetes ir 
draminius veikalus mūsų 
meninei saviveiklai. Jo eilė
raščiai puošia mūsų laik- 
rstfčius, žurnalus ir knygas.

atsirinkimuose Kaškaitis 
bū*#vo ramus, mažai kal
bantis. Neteko jį matyti 
užsidegusį, ar karštai deba- 
tuojantį net. ir tais laikais, 
kai buvo frakcijos, kai bū
davo debatuojarni teoreti

niai marksizmo pamatai. 
Bet visuomet Kaškaitis pa
laikė teisingą poziciją or
ganizacijoj, taip ir poezijoj.

Kaškaičio poema “Išdavi
kas,” kurią jis parašė prieš 
keturiasdešimt metų, yra po
litinio žanro poetinė apysa
ka. Gyvais vaizdais “išdavi
ke” Kaškaitis piešia 1905 m. 
revoliucijos eigą Lietuvoj. 
Poetas parodo studentijos 
veiklą revoliucijos paruoši
mui. Taip pat laikinus re
voliucijos laimėjimus, o 
paskiau reakcijos žandarų, 
kazokų ir išdavikų žiauru
mus. Be pasigailėjimo “Iš
davike” Kaškaitis pliekia ir 
lietuvius išdavikus, kurie 
bėgo iš kovos lauko ir vė
liau tapo atvirais liaudies 
priešais. Personažo Ešerio 
asmenybe, Kaškaitis poezi
joj parodo kelią lietuviško 
renegato. Bet ir tuo laiku, 
1924 metais, poetas numatė 
Lietuvos laisvę, liaudies lai
mėjimus. Savo poemoj Kaš
kaitis rašo:

Išilgai ir paskersai 
Lietuvos žetnelę

Krankščia juodvarnių garsai, 
Svietui ūpą velia.

Stumia šalį prapultin 
šlykštūs klerikalai,—

Varo šmugelį itin, 
Pinigo sau kala.

Bet poetas -juodvarniams 
rimtai pastebi:

Tedūksta, kaip nori,
Galybės patamsio, 

Telaksto ulėšrūnai,
Šunyčiai teams!:

Jų kruvinai puotai 
Tuoj galas ateis,— 

Liaudis rengia teismą 
Savingais keliais.

Poeto Kaškaičio prana
šavimai išsipildė. Jis su
laukė tokios Lietuvos, ko
kią pranašavo. Jo pavaiz
duoti renegatai Ešeriai ir 
kiti reakcijos gaivalai pra
laimėjo, o geri, liaudies ide
alams ištikimi personažai, 
kaip Dainys, laimėjo. Taip 
pat “Švyturyje,” dar 1922 
metais rašytuose eilėraš
čiuose, Kaškaitis pilnas op
timizmo, skelbia klasinį su
sipratimą. Eilėraštyje “Ant 
kryžkelės” poetas rodo sau 
ir kitiems kelią:
Nors kelias sunkus Ir vargingas 
Ir siūlo karionių kietų, 
Žengiu su vargdieniais džiaugsmln- 
Kovoju dėl labo kltų.< Igas,

Taip, Jonas Kaškaitis iš
laikė savo vargingą kelią 
iki mirties. Jis kvietė, mo
kė ir kitus tuo kovos ke
liu eiti.

Vėlesniuose savo eilėraš
čiuose Kaškaitis reiškė il
gesį Lietuvos. Jis norėjo 
grįžti į savo gimtinę Lietu
vą ir joje dar pasidžiaugti 
savo idėjiniu darbu ir baig
ti tėvynėje jau ne jauną sa
vo amžių. Ir poetas grįžo 
Lietuvon 1959 metais. Ten, 
1963 metų gruodžio 30 d., ir 
užgeso šviesioji Kaškaičio 
žvaigždė.

Prisiminus daktarą Joną 
Kaškaitį, negana tik iš
reikšti liūdesį jo netekus. 
•Reikia mokytis iš Kaškaičio 
ir jam mirus. O tai reikia 
imti iš jo pavyzdžius. Pa
darykime ir šią sueigą tik
ru paminklu Kaškaičiui.

V. Bovinas

Lokatorius banginiams 
medžioti

Japonų inžinieriai sukūrė 
ultragarsinį lokatorių ban
giniams medžioti. Prietai
sas padeda ne tik surasti 
jūros gyvūnus, bet ir sekti 
juos tiek vandens pavir
šiuje, tiek po vandeniu, 
tiksliai apskaičiuojant šūvio 
laiką. - ■

Philadelphia, Pa.
Šiomis dienomis sunkiai 

susirgo d. Agnes Bareikie
nė. ^Gydosi namie, 7728 
Whitaker Ave., gydytojas 
lanko kas dieną. Linkiu ligą 
nugalėti.

Mūsų didmiesty yra 
SQkiu nuotykių. Mūsų susie-Į

Vasario 17 dieną staigiai 
mirė Kazimieras Paulaus
kus, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Ryte daf buvo nuė
jęs pas draugą, ten besikal
bant susirgo. Buvo pašauk
tas Ū'mbulansas, '1 bet Pau-vi-

dijoj, be kitų, įvyko toks: 
vakare du vyrai pabeldė į 
duris. Šeimininkei jas ati- 
darius, vyrai prisistatė esą į 
policistais, atstatė šautu- į k 1 J 
vus, suvarė į virtuvę namiš
kius ir ten buvusį svetį, su
guldė ant grindų, iškrėtė ir 
pasiėmė $530 ir $1,000 ver
tės žiedų. Tai įvyko prie di
delės gatvės, kur prava
žiuoja daug žmonių.

Plėšikų grupės “gaspado- 
rius” buvo 13 metų vaikas. 
Apkumščiuodamas 10, 11 ir 
12 metų vaikus palaikė 
griežtą discipliną. Vaikai 
turėjo jam atnešti vogtus 
ar apiplėšimu gautus vog
tus, kuriems jie turėjo slėp
tuvę tuščiame pastate kol 
policija juos susekė ir suga
vo.

Smagu pranešti, kad mū
sų LLD 10 kp. jau turės 
draugišką parengimą kovo 
8 dieną, 615 N. 6th St. Pie
tus duos antrą valandą, tai 
šeimininkės prašomos ne
gaminti namie pietų, visos 
ateikite į pobūvį. Turim pa
tyrusią virėją (d. N. Gri- 
ciunienę), bus skanūs pie
tūs ir draugiškas pobūvis. 
Kas bus daugiau, tai atėję 
sužinosite.'

Kviečiami yra draugai iš 
Apylinkės: Easton, Read
ing, Camden, Chester, Sel
lersville, na, ir iš Baltimo- 
rės, nes ir jiems ne per to
liausia, tik 100 mylių. Mes 
esame išsiilgę ' jūsų visų. 
Jau pavasariui ateina n t 
skaisčiau saulutė sužibėjo, 
dienos ilgesnės, tad bus 
smagus pasimatymas. Mes 
jūsų visų lauksime. Iki 
draugiško pasimatymo.

vietoje. Nuo. papinių paly
dovai buvo pakviesti į Ipe-. 
tuvių Kooperatyvo salę ? ir, 
atitinkamai pąyąįsįnti, ,

J. Barkausku nuliūdime? 
paliko ketu riš ' ‘sūnus, kŪriė 
skyrium gyvena su 1 savo ' 
šeimomis. Velionio žmona , 
mirė prieš keleVis metus. Į

Barkauskas'iš amato bu- | 
i vo kurpius, užlaikė batų j 

P. Valantienė I taisymo krautuvėlę. Joj

PHILADELPHIA, PA.

Liūdnas Prisiminimas Mūsų Mylimų Tėvelių

Kazimiero ir Uršulės Žilinskų
Musų brangi mamytė mirė kovo 5 d., 1962, 

o tėvelis mirė rug. 30,1954. Jų mirtis atnešė mums 
skaudų smūgį.

Ilsėkitės ramiai Oaklando kapinėse. Mes 
lankome jūsų kapą su liūdesiu širdyse. Dukte
rys, žentai, anūkai ir sūnus.

Aldona Kutra
Eleanor Barry
Vytautas Žilinskas ir šeima.

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Antanui Gailiūnui
(St. Petersburg, Fla.)

Mūsų nuoširdi užuojauta jo žmonai Marcelei 
Gailiūnienei, giminėms ir draugams.

A. Pagiegala
H. Pagiegala
J. Uogentas
A. žolynas
O. Wellus
M. Kazlauskienė

Manchester, Conn, 21;“;; I
Staigiai mirė du lietuviai į svetimus, nes jo suuūs jam

išmetinėjo, kad jis nesilaiko 
tikėjimo, tai, jam mirus, 
jiems būsią “nesmagumo”. 
Juozas prieš porą metų pa
darė kontraktą su grabo- 
riumi, kad po mirties jis 
būtų laidojamas be katali
kiškų 'apbigų ir laidotuvių 
išlaidas sumokėję). Bet jo 
vaikai vis tiek į koplyčią 
pašaukė katalikų kunigą, 

I kuris laikė pamaldas, miru
sį apkabinėjo rožančiumi, 
taip paneigė tėvo pageida- 
vima.

Barkauskas buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Priklausė prie SLA 
vietinės kuopos, buvo šėri- 
ninkas Lietuvių Kooperaty
vo namo, priklausė prie 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos. Jis niekados neatsisa-

ligoninę. ' ” i'; 1
Velionis per 35 metus lai

kė farmą. Kada sveikata 
jo, farmą pardavė, 

nusipirko namą Manches- 
teryje, manė ramiai pagy
venti, bet neilgai gyveno.

Nuliūdime paliko moterį, 
sūnų, dvi dukras ir brolį 
Aleksandrą, kuris gyvena 
Philadelphijoje.

Kazimieras seniau skai
tydavo “Laisvę”, buvo lais
vas nuo religijos, bet jam 

i mirus, jį laidojo su pilnomis , kydavo aukomis paremti 
katalikų apeigomis. Mat,' darbininkų reikalus. L a i 
jo įsitikinimai nebuvo pa-1 būna jam amžina ramybė 
gerbti. Reiškiu mirusio gi-! Amerikos žemėje, o jo gi
minėms užuojautą. ! minėms rejškiu užuojautą.

Sulaukęs 74 metų am
žiaus, vasario 21 d. staigiai 
mirė Juozas Barkauskas. 
Ryte su šeimininke ruošėsi 
vykti į K. Paulausko še r- j d 
menis. Juozas išėjo prie au- • ty Hospital, 9 fl 
tomobilio, o kada šeiminiu-Registruota po Anna Pa
ke išėjo, jį rado gulintį ant' serskis.
sniego. Buvo pašauktas am-! Peter Paserskis
balansas, bet Juozas mirė I -----------------
nepasiekęs ligoninės.

Velionis buvo pašarvotas 
Homes koplyčioje. Prie jo I 
karsto buvo daug gėlių vai- Waterburio moterys 
nikų. Vasario 24 d. susirin-1 
ko skaitlingai jo draugai gioti Moterų "U 
ir pažįstami išlydėti į Buck- jvyi<s ^pvo g /' 
lando protestantų kapines, ]<aip antra vai. po pietų, 103 
kurios yra labąį gražioje Green St., apatinėje svetai-

Baltimore, Md.
Mano žmona vasario 
išėjo į ligoninę, Universi- 

room 308.
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Waterbury, Conn.
Man teko nugirsti, kad

VVaterburio moterys ren- J j. . . y;
>: giasi iškilmingai apvaikš- muziką specialiai jam. Gre-

dieną, kuri 
L, nedėlioję

nėję, be įyangęs, ir bus su 
programa.

Draugė Klem Yenkelu- 
nienė apibūdins moterų gy
venamo. pądėtį,. Onj\L; Syin- 
'kūnienė kalbės, kaip mes 
turime remti mūsų darbi- ’ 
nįnkišką spaudą. Antra jos ■ 
tema bus: kaip mes turime 
balansuoti maistą, kad bū
tų tinkamas dėl žmogaus 
•sveikatos palaikymo ir kokį 
maistą turi seni žmonės 
daugiausiai naudoti, kad 
palaikytų sveikatą ir gerą 
atminti.,

Mat, M. S v i n k ū n i e n ė 
praktikuoja natūralizmą 
jau per 30 metų ir būna pa
sekminga, nes jinai niekad 
neapsirgo kad jai reikėtų 
šauktis pas gydytoją, o ji 
savo žinojimą nori perduoti 
ir kitiems žmonėms.

Parengime bus gardžių 
■užkandžių, nes kiek buvo 
girdėta, tai moterys nusi
tarė, kad didžiuma valgių 
būtų moterų suaukota tam 
parengimui.

Vyrai ir moterys, nepra- 
leiskime tos progos, visi at
silankykime, parem k i m e 
moteris ir prisidėsime prie 
jų dienos apvaikščiojimo.

Reporteris

P. Yasilonis
E. Čeponienė
E. Čekanauskienė
K. Vaicekauskienė
V. Miller
F. Miller

Norėjo saliamoniško 
sprendimo

Buvusio Saudo Arabijos 
karaliaus įsakymu į kalėji
mą pateko jo rūmų astrolo
gas S. Manzis, kai Alpėse 
įvyko person alinio kara
liaus lėktuvo katastrofa. 
Astrologas buvo apkaltin
tas už blogą tarnybinių 
pareigų vykdymą, už tai, 
kad pagal 
nenumatė 
laimės.

Teismas, 
priėmė “saliamonišką spren
dimą”: S. Manzį išteisinti, 
kadangi astrologas privalo 
numatyti nelaimingus atsi
tikimus tik Arabijos sienų 
ribose.

žvaigždes laiku 
įvyksiančios ne-

nagrinėjęs bylą,

Žinios iš Lietuvos
Groja kamerinis orkestras

Kai per Vilniaus radiją 
arba koncertų salėje paskel
biama, kad gros Valstybi
nės filharmonijos kameri
nis orkestras, muzikos, mė
gėjai žino: tuoj jie Jšgirs 
grojant pajėgų ir darnų ka
merinį ansamblį, gerai žino
mą ne tik Tarybų Lietuvo
je, bet ir už jos ribų. Kame
rinis orkestras gimė prieš 
ketverius metus grupės jau
nų muzikos entuziastų ini
ciatyva. Konservato rijos 
dėstytojas Saulius Sondec
kis ir keliolika labai mėgs
tančių savo darbą instru
mentalistų laisvu nuo tiesio
ginio darbo laiku pradėjo 
groti retai atliekamus mū
sų koncertuose klasikinius 
kamerinius kūrinius.

Pas mus kartais kalba
ma, kad mūsų jauhimas ne
nori klausytis “rimtosios” 
muzikos, kad jam, girdi, rū
pi tik estradinės dainos ir 
džazas . Tačiau ką tik įkur- 
t a s kamerinis orkestras, 
grodamas Bacho, Hendelio, 
Vivaldžio ir kitų “senųjų” 
k o m p o z itorių kamerinius 
kūrinius, be abejo, priklau
sančius prie “rimčiausios” 
muzikos, iš karto susirado 
gausią auditoriją, kurioje 
nuo pirmos dienos vyravo 
kaip tik jaunimas.

Netrukus orkestrą pripa
žino ir respublikos kompo
zitoriai : neklausdami, iš kur 
jis atsiradęs, jie ėmė kurti

rys- 
savo 
Ka-

ta klasikų vardų koncertų 
programose atsirado B. 
Dvariono, J. Juzeliūno, T. 
Makačino ir kitų pavardės. 
Pamėgo kamerinį orkestrą 
ir atlikėjai: su juo mielai 
koncertuoja tiek daininin
kai, tiek instrumentalistai. 
Mūsų kameriniam orkest
rui nuoširdžiai plojo muzi
kos mėgėjai daugelyje Ru
sijos Federacijos, Ukrainos, 
broliškosios Latvijos ir Es
tijos miestų. \

Šio orkestro koncertuose 
grojami kūriniai iš neišsen
kamo pasaulinio muzikos 
lobyno — stebiną savo to
bula forma ir puikiu turi
ningumu, melodingi, 
kūs, žavį klausytojus 
subtilumu ir tyrumu, 
merinis ansamblis labai 
kruopščiai ruošia savo pro
gramas. Dirigentas S. Son
deckis, prityręs pedagogas 
V. Radovičius ir kiti orkest
rantai labai reiklūs sau. Or
kestras pasižymi darnumu, 
susigrojimu, muzikos sti
liaus pajautimu ir mokėjimu 
ne tik perteikti klausyto
jams subtiliausias atlieka
mų dalykų detales bei at
spalvius, bet ir atskleisti jų 
gilų turinį ir nuotaiką.

Paklaustas, kokie kameri
nio orkestro planai ateičiai, 
S. Sondeckis sako: • “Yra 
šimtai įvairiais laikotar
piais ir įvairiais stiliais 
įvairių tautų atstovų para
šytų nuostabių kūrinių, ku
riuos nogėtųsi pagroti mūsų 
klausytojams. Todėl mes 

So. Boston, Mass.
* r*

LLD 2*os kuopos moterys rengia Moterų 
Dienos (Kovo 8-osios) minėjimą kovo 8 d., 1 vai. 
popiet, 318 W. Broadway, So. Bostone. Bus kal
bėtoja K. Petrikiene iš New Yorko ir Elzbieta 
Repšiene. J. Petruškevičius parodys filmą iš 
moterų veikimo. Po programos bus kavutes su 

.. užkandžiais.
Kviečiame visus.

Rengimo Komisija

& p.-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 3, 1964

esame pasiryžę daug dirbti 
ir daug groti.”

K. Nainys

Dailės paroda gamykloje
Vilniaus elektrinio suviri

nimo įrengimų gamyklos 
“Energijos” kultūros namų 
mažojoje salėje atidaryta 
antra iš eilės šiais metais 
dailės kūrinių paroda. Šiuo 
metu čia eksponuojami Vil
niaus Valstybinio dailės in
stituto studentų J. Petkevi
čiaus, Ir. Jokubaitytės, Vyt. 
Mačiukos tapybos ir skulp
tūros darbai.

Jaunimas ir gamyklos 
darbininkai gausiai ir su 
malonumu lanko tokias pa
rodas. Atsiliepimų knygoje 
jau įrašyta daug gražių ir 
šiltų padėkos žodžių “Ge
rai! Daugiau tokių paro
dų!” Tokie kūrybinių įstai
gų bendravimai su įmonių 
dirbančiaisiais padeda 
ugdyti visuomenės skonį, 
dailininkų kūryba tampa 
populiaresnė ir prieinames
nė.

P. Bielskis

Washingtonas. — JAV 
nieko neturi prieš tai, kad 
TSRS steigs satelitų seki
mo stotį Kuboje, nes JAV 
tokią stotį turi TSRS pasie
nyje—Turkijoje.

Maskva. —Tarp TSRS ir 
Kinijos prasidėjo pasitari
mai atnaujinimui kultūri
niais reikalais sutarties.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Metinis Banketas
Kovo (March) 14 d. įvyks Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų metinis ban
ketas. Visi nariai ir narės turite 
dalyvauti šiame bankete, nes—da
lyvausite ar no—vis 
pasimokėti už tikietą 
r.ižia 6:30 vakaro.

LSD ir Darbininkų 

tiek turėsite.
$2.50. Pra-

klubas kvie
čia visus mūsų narius ir nares ir 
mūsų gerus simpatikus dalyvauti 
šiame bankete.

Bus ir šokiai. Linksminimasis 
trauksis iki vėlyvos valandos nak- r 
ties. Kurie nepribus, vėliau apgai
lestaus.

Parengimo vieta — 29 Endicott 
Street. K- K. (17-18)

Paminėjimas 
Moters Dienos 

Kovo 8-tos
BROCKTON, MASS.

Montello, Moterų Apšvictos Klu
bas rengia prakalbas kovo-March 7, 
šeštadienį, Liet. Taut. Namo mo
kyklos kambariuose, 8 Vine Street. 
Pradžia 7 vai. vak.

SO. BOSTON, MASS.
Bus prakalba kovo-March 8 Lietu

vių Piliečių Klube, 318 Broadway. 
Pradžia 1 vai. popiet. Tai bus sek
madienio popietė.

WORCESTER, MASS.
Prakalba atsibus Lietuvių svotai- ( 

nėjo, 29 Endicott St., 6 vai. vaka
re, sekmadienį. K. Cereškienč

(16-18)

SOUTHH BOSTON, MASS.
A. L. Pil. Klubo susirinkimas 

įvyks kovo 1 d., 2 vai. popiet. O po 
susirinkimo LLD 2-os kuopos mo
terys rengia delegatų iš “Laisvės” 
suvažiavimo pasitikimą su kavute^ 
ir užkandžiais. O delegatai išduos 
platų raportą, kaip mūsų “Laisvė” 
sustovi. Visi dalyvaukite.

Komisija (17-18)



Galileo Galilėjus 
ir Lietuva

(Laiškas iš Vilniaus)
Ką tik išklausiau televizi

nę paskaitą, kurią įdomiai 
skaitė žinomas mokslinin
kas astronomas Antanas 
Juška. Tai buvo paskaita 
apie didįjį italų fiziką, me
chaniką ir astronomą Gali
leo Galilėjų, kurio gimimo 
400 metų sukaktuvės dabar 
plačiai atžymimos.

Visi mes nuo mokinio me
tų prisimename Galilėjų, 
kuris išplėtė Koperniko 
mokslą apie žemę ir dan
gaus kūnus, įrodė Žemės ir 
planetų, taip pat Saulės su
kimąsi. Tuo jis griovė pa
matus, kuriais rėmėsi kata
likų bažnyčia, ir todėl susi
laukė tos bažnyčios vadų 
rūstybės, buvo inkvizicijos 
teisiamas. Visų atmintyje 
labiausiai užsilieka Galilė
jaus atkaklus posakis: “O 
vis dėlto ji sukasi.” Taip 
jis pasakęs po to, kai inkvi
zicijos buvo priverstas sa
vo mokslo apie Žemės suki
mąsi išsižadėti'ir pripažinti 
jį klaidingu.

Iš A. Juškos mokslinės 
paskaitos man ypač įstrigo 
ligšiol mano negirdėti duo
menys apie Galilėjaus san
tykius su Lietuva. Pasiro
do, Vilniuje gyvenęs Gali
lėjaus brolis. Be to, yra ži-

Didelis, entuziastiškas buvo I Pasimatysime
antinaciškas mas. mitingas!

‘AVoi'kerio*’ jubiliejus
Angliškam laikraščiui I Henry Winston, kaip ži- 

“The Worker” sukanka 40 ’ 1----
metų. Tai nepaprastas da
lykas !

Šis įvykis bus atžymėtas 
didžiuliu parengimu-mitin- 
tingu, kuris įvyks sekamą 
ketvirtadienį, kovo 5 d., 
Carnegie Hall, kampas 57th 
St. ir7th Avė., Manhattane. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Kalbą pasakys v y r. 
“Workerio” redaktorius 
James E. Jackson.

Taip pat mitinge daly
vaus tik neseniai iš Tarybų 
Sąjungos grįžęs Henry 
Winston; jį niujorkiečiai 
galės čia gražiai pasveikin
ti.

Skaudus 
kaltinimas 

n

Š. m. vasario 26 d. Niujor
ke suvaidinta vokiečių dra
maturgo Rolfo Hochhutho 
drama “Deputatas”. Niu
jorkiečius iš anksto sudomi
no šios dramos premjera 
tuomi, kad prieš ją ruošė 
150 dalyvių pikietą Ameri
kos naciai, neo naciai (re- 
nesansiečiai) ir katalikai: 
vieni protestavo prieš hitle
rininkų žiaurumo (žudant 
žmones) parodymą, o kiti 
prieš pasmerkimą popie
žiaus Pijaus XII, kaip Hit
lerio kolaboratoriaus.

Dramos originalas gana 
didelis, aštuonių aktų dra
ma, kuri užimtų, aštuonias 
su puse valandos suvaidini- 
mui. Tačiau Niujorke buvo 
parodyta per pustrečios va
landos tik du jo veiksmai. 
___ _________ > vietos 

prieš hitlerininkus ir po
piežių — buvo išmestos.

perdaug er- 
popiežinin-

f 

besąlyginiai

sekmadienį!
Moteriį Klubo narės deda 

visas pastangas, kad Mo
ters Dienos minėjimas būtų 
pasekmingas, įdomus, pa
mokinantis.

Koncertinę programą ruo
šia klubietė Mildred Stens- 

| ler. Aido Choras, Aido mo- 
kovą reikėjo pradėti anks-|^erū choras, Aido Moterų 
čiau. Bet jeigu ir pavėluo- i kva r tetas, solistai — visi 
tai pradėta, ją reikia plėsti, 1 stengsis duoti puikią, pro- 
didinti. Reikėtų šaukti di- gramą. .Reikia pasigirti, 
džiulius mitingus į Madison j kad veik visos aidietės yra 
Square Gardeną. Juo didės- i nal’ės Moterų Klubo.
riis ir garsesnis bus žmonių Į Pirmusyk lietuviu tarpe 
balsas, tuo labiau su juo 
skaitysis valdžios pareigū
nai, sakė kalbėtojas.

Frank Dutto, kepėjų uni- 
jistų veikėjas-^Bakery and 
Confectionary Workers In-

I fnia, buvo nuteistas ilgiems^ 
metams kalėti (pagal ČjfenA 
tho įstatymą). Kalėjime, 
dėl valdovų kaltės, Winsto- 
nas visiškai prarado regėji
mą, todėl prezidentas Kene
dis jam dovanojo dalį baus
mes; Winstonas 1961 m. iš
vyko į Tarybų Sąjungą 
sveikatai pataisyti. Dabar 
jis grįžo ir žada vėl stoti į 
kovą už negrų teises.

Mitinge bus graži meninė 
programa.

Įėjimas vienam asmeniui 
99 c. Studentams — 50 c.

Rengėjai prašo niujor
kiečius skaitlingai minėji
me dalyvauti.

Didžiulė hptelio Diplomat 
auditorija — p e rsipildžius 
publika. Tai žmonės, suėję 
tarti savo žodį dėl naciškų 
karo kriminalistų, gyvenan
čių Jungtinėse Valstijose. 
Masinį mitingą organizavo 
Committee Against Nazism 
and Anti - Semitism, kurio 
raštinė — 1133 Broadway, 
Niujorke.

Tai buvo praėjusį ketvir-1 
tadienį, vasario 27 d.

Mitinge matėsi geras skai
čius ir lietuvių darbo žmo
nių.

Kalbėtojų buvo net septy
ni ir, aišku, visi kalbėjo ne
ilgai, bet įdomiai, kiekvie
nas jų įnešė ką nors naujo.

Štai kalba jaunas vyras— 
Charles R. Allen, Jr. Am
žiumi jis jaunas, bet jau 
spėjęs pasižymėti kaip ra
šytojas. Parašė jis įdomią 
brošiūrą “Nazi War Crim
inals Among Us” — tai su
rinktų faktų dokumentas, 
nurodąs, kaip naciai karo 
kriminalistai sau ramiai gy
vena Dėdės Šamo užantyje. 
Bet svarbiausias Alleno vei
kalas, tik neseniai išėjęs iš 
spaudos—“Heusnger of the 
Fourth Reich.” Labai svar
bi knyga. Kalbėtojas trum
pai pamini kai kuriuos na-
-- . ------- , 
riems neturėtų būti vietos 
Amerikoje; įvardijo jis ir 
kai kuriuos lietuviškus kri
minalistus.

Kalba Mrs. Ruth Gage- 
Colby, kovotoja už taikos 
reikalus, Women Strike for 
Peace and Freedom darbuo-

•» ■» • • 1 UCH UCwXJlJAl XklAA 1114.1 1UV0 11 Clnomas laiškas, kui j siuntęs • cjugx ^aro Rrimina]įstus ku-
Galilėjui Lietuvos. didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos ka
ralius Vladislovas IV. Tame 
laiške Lietuvos valdovas ra
šė žinąs apie žymius Galilė
jaus moksliškus darbus ir 
aukštai juos vertinąs. Kar
tu su tuo jis prašė atsiųsti 
Vilniaus observatorijos rei
kalams tris komplektus stik
lų teleskopui, kurio išradė
jas buvo Galilėjus.

•Savo ■ atsakyme Galilėjus 
reiškė padėką už aukštą jo 
mokslo darbų įvertinimą 
ir aiškinosi, kad tėvynėje! 
už tuos darbus tenka nu
kentėti, nes katalikų baž
nyčios vadovybė neteisin
gai juos aiškina ir vadina 
eretiškais.

Tas susirašinėjimas vyko 
jau tuo metu, kai Galilėjus 
buvo inkvizicijos persekio
jamas ir laikomas inkvizici
jos kaliniu. Įdomu, kad Vla
dislovas IV bandė ginti Ga
lilėjų ir parašė laišką po
piežiui Urbonui VIII teisin-

• damas senąjį mokslininką.
Nors Galilėjus savo laiške 

Vladislovui IV rašė, kad iš
siuntęs jo prašomus stiklus 
teleskopui, bet tie stiklai 
taip ir nebuvo gauti Vilniu
je.

Dar buvę žinių, kad Ga
lilėjus norėjęs leisti savo 
raštus Krokuvoje arba Vil
niuje, nes tėvynėje j uos leis
ti buvo draudžiama. Tačiau 
tuo metu Lietuvos-Lenkijos 
valstybė buvo įsivėlusi į ka
rus su Rusija ir Švedija, tad 
sąlygos buvo nepalankios. 
Galilėjaus raštai buvo lei
džiami protestantiškoje O- 
landijoje.

Kadangi man buvo įdo
mu sužinoti apie tuos Gali
lėjaus santykius su Lietu
va, manau, gal ir “Laisvės” 

. skaitytojams tai bus įdomu, 
žinoma, tiems, kam tie da
lykai yra naujiena.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964. II. 21

—Kova už taiką, kova 
prieš šaltąjį karą ir kova 
prieš nacius karo krimina
listus yra nedaloma}' 
ko kalbėtoja:'; Ra'giho ypa

tingai moteris įsitraukti į 
Women Strike for Peace 
and Freedom judėjimą.1

Rev. Dr. Milton A. Gala- 
mison, negrų vadovas, enep- 
gai smerkė tuos, kurie ko
voja prieš integraciją mo-

ša-

kyklose; ragino visus ko
voti už žmogiškas teises 
negrams; tai bus kova ir 
prieš karo kriminalistus.

Paul O’Dwyer, advokatas 
ir Niujorko miesto tarybo 
narys, pareiškia, k a d šią |

S I

Reikia pasigirti,

pasirodys su kalba Annette 
Provinzano. Žinau, kad ji 
mūs nesuvils. Taipgi pro
gramos atlikime dalyvaus 
Ieva Mizarienė. Nastė Buk- 
niene ir Vera Bunkienė.

Visa tai įvyks sekmadienį,
v

I 
rtt
T

ternational Union Local 3 i kov0 8 d , 3 valandą popiet
Schwaben Hall, 474 Knick-'yįsos aštresnčsės 
erbocker Ave., Brooklyn, N.
Y. Būkime ten visi.

Valdyba

prezidentas — aiškino savo 
nusistatymą karo krimina
listų klausimu; jis stojo už 
tai, kad jiems nebūtų vie
tos mūsų šalyje. Jo uniją, 
sakė kalbėtojas, sudaro 
apie 3,000 vokiečių, apie 3,- 
000 žydų ir apie 1,000 kito
kių tautų žmonių.

Rabinas S. Burr Yampol, 
iš Čikagos, prezidentas Na
tional Committee Against 
Nazi Criminals and Na
zism in America, dėstė, ko
dėl amerikiečiai turi kovoti 
prieš nacius kriminalistus. 
Jis skaitė visą eilę ištraukų 
iš laiškų, kuliuos jis gavo 
nuo eilės žymių amerikie
čių, f pritariančių šiai kovai.
, Karštą kalbą pasakė niu- 
jorkiškis darbuotojas S a m 
Pevzner, kuris ir pirminin
kavo. Kalbėtojas, nurodi- 
ųėjęs naciškų karo krimina
listų nusikaltimus ir jų 
traktavimą JAV, priminė ir 
vieną “lietuvišką” pavyzdį.

—Štai;—sakė kalbėto jas,- 
Philadelphijoje gyvena tū
las A. Impulevičius, kuris 
Lietuvoje buvo teistas kai]) 
karo kriminalistas ir nu
teistas mirti; jo reikalauja 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė, bet jis, Impulevičius, š. 
m. sausio mėnesį tapo natū- 
ralizuotas Amerikos pilie
čiu... Na, o Justicijos de
partamentas užvedė bylą 
prieš žurnalistą, ilgametį 
JAV gyventoją, laikrašti
ninką, niekuo nenusikaltusį 
Antaną Bimbą, kad jį nupi- 
lietintų. Kaip galima to
kius dalykus suderinti?!

Po visų kalbų didžiulis 
mitingas nutarė pasiųsti į 
Washing toną delegaci j ą, 
kad ji reikalautų nacius ka
ro kriminalistus grąžinti į 
tas šalis, kur jie nusikalto, 
kurios jų reikalauja. Taip 
pat nutarta reikalauti, kad 
prezidentas Johnsonas uz- 
girtų genocido sutartį, ku
rią užgyrė apie 60 valsty
bių.

Buvo renkamos aukos to-

Lais-

SURADO SENOVĖS 
TURTINGĄ GRABĄ

Ammanas; — Amerikie
čiai archeologai kasinėda
mi senovės kapus, netoli 
Jordano upės, surado mo
ters turtingą karstą ir įvai
rių dalykų. Spėjama, kad 
moteris buvo pa laidota 
prieš“ 800 metų pirm dabar
tinės gadynės.

Great Neck, N. Y.
Vasario 22 d. įvyko ant

ras “vaduotojų” (dipukų) 
parengimas. ,

Pirmasis, įvykęs Bacer 
mokykloje, galima sakyt, 
buvo tarptautinis, nes pub
lika susidėjo iš įvairių tau
tų. Visos kalbos buvo anglų 
kalba. Tik programa: dai
nos, šokiai, muzika buvo 
lietuviški. Bet dipukai na
cionalistai neužsiganėdino, 
kad mokykloje negalėjo tu
rėti jokio biznio, tai vasario 
22 d. parengimas įvyko ug
niagesių svetainėj. Čia jie 
turėjo skirtingą padėtį.

Susirinkimą atidarė kun.
Valiušaitis su malda. Kiek' lesnio darbo vedimui — su- 
nakalbėjęs, paprašė kuku 
Lietuvai “išvaduoti”. Po to 
kalbėjo “konsulas” Vyt. Ta- 
šinskaš. Jo kalba buvo la
bai silpna: skundėsi, kad 
Lietuva maža šalis, pati ne
galinti iš bolševiku išsiva-; tiškas. Pasižadėta ateityje 
duoti, o pagalbos iš didžių-! ruošti daugiau tokių mitin- 
ju valstybių nesulaukia, bet I gųL 
tikisi kada nors, su dievo 
pagalba, ’’išsivaduoti”.

Po to sekė meninė pro
grama. Sugiedota JAV ir čiuose, kaip Philadelphija, 
lietuvių himnai ir kelios . Baltimore, Ęostonas, Cleve- 
liaudies dainos vadovybėje I landas, Detroitas, Milwau- . v.. ... .. v.‘ .

Kalbų ir filmų 
vakaras

Praėjusį šeštadienį
vės salėje įvyko lietuviško 
antinaciško komiteto su
ruoštas vakaras. Kalbėjo 
prof. B. F. Kubilius iš Či
kagos. Pirmiausia, beje, 
pirmininkaujantis P. Venta 
pakalbėjo apie savo patyri
mus Lietuvoje fašizmo lai
kais, apie tai, kaip siautėjo 
smetoniški žvalgybininkai, 
kaip jie kankino žmones; 
kai kurie tų kankintojų 
šiuo metu gyvena JAV ar
ba Kanadoje.

Pristatė, kalbėti prof. Ku
bilių, grįžtantį iš Bostono 
atgal i Čikagą.

Prof. B. Kubilių siuntė 
čjkagiškis; antinaciškas an- 
tisemitiškas lietuvių komi
tetas—siuntė, kad jis trauk
tų ypatingai žydų kilmės 
žmones į bendrą anti-naciš- 
ką veiklą.. ^Bostone, sakė 
profesorius, turėjo džiugi
nančias pasekmes.

Čia pat profesorius kal
bėjo apie 40 minučių ir pa
sakė energingą kalbą.

Po to J. Grybas pade
monstravo filmus iš Lietu
vos—apie Ka u n o lX-ąjį 
fortą ir kt.

Žmonių galėjo būti dau
giau. Aukų sudėjo arti 50 
dolerių.

Sekmadienį profesori u s 
Kubilius išvyko į Pitts- 
burghą, o po to, 7 sakė, su
stos Clevelande ir, gal būt, 
Detroite.

Mat, nenorėta 
zinti nacius ir 
kus.

Šią dramą 
smerkė jėzuitų spauda” bei
ju organizacijos ir dabarti
nis popiežius Paulius VI, 
nes jis, Pijui XII viešpatau
jant, kaip kardinolas, buvo

Rep.

dėta $700. Be to, kiekvie
nas mitingo dalyvis pasimo
kė j o po vieną dolerį įžan
gos.

Mitingas buvo didelis, įdo
mus, spalvingas, entuzias-

Reikėtų panašius mitin
gus ruošti ir kituose mies
tuose, ypatingai didmies-

Mvk. Cibo, taipgi vaikučiai 
atliko keletą deklamacijų. 
Po programos buvo pasi- 
vaišinimas.

Turiu pripažinti, kad jų 
elgęsis ir kalbos dabar yra 
daug švaresnės, nei keletas 
metų atgal.

kee ir kt. Ns

Brooklynas. — Vasario 
27 dieną mirė Antanas Tri
makas, Vliko klerikalų pa
bėgėlių pirmininkas. Buvo 
61 metų amžiaus.

Adonis

NUSTŪMĖ MOTERĮ IR 
PUOLĖ PO TRAUKINIU

New Yorkas. — Augus
tinas Delgado, 38 metų am
žiaus, susipyko su savo 
žmona Kandija, 35 metų, ir 
vyko į Family (Šeimų) teis- 
mabut'į. Broadway ir East 
New York stotyje jis suri
ko:

Negaliu toliau pakęsti! 
Nustūmę moterį po atei
nančiu traukiniu ir patsai 
puolė. Traukinys jį užmušė 
vietoje, o moteriškei nupio- 
vė koją.

D. Mankofsky, iš Port 
Henry, N. Y., apylinkės, 
gavo iš Lietuvos porą laiš* 
kų nuo savo giminaičių. Ka
dangi jiems siunčia “Lais
vę”, tai jo giminaitis .fflbi- 
nas rašo:

“Širdingai ačiū jums už 
jūsų gerą širdi, kad siun
čiate mums laikraštį “Lais
vę”, kurią gaunu, skaitau, 
nors retai ateina. Norėčiatf

“Lais-
” redakcijai už pažangų

CAPTAIN NEWMAN, MD
Ar galima išvystyti ko

mediją apie protiniai 
gančius žmones ir jų nelai
mes? Rodos, tokia filmo te
ma turėtų būti sudramati- 
zuota, bet ne pajuokta—ne
žiūrint, kaip atrodytų paša
liniam stebėtojui šių ligo
nių elgesys ir galvosena.

Šiame filme kaip tik vaiz
duojamas toks pavyzdys iš aš ir kiti padėkoti

ser

I

artimas ano bendradarbis, Antrojo pasaulinio karo pa- vės 
todėl už jo pronaciškus dar- baigos, kuomet Jungtinių laikrašti. Prašau mūsų var- 
bus ir jis jaučia atsakomy- Valstijų kareiviai nuo dide-’du perduoti padėkos žodį”.
bę. Paulius VI nenori, kad lio įtempimo mūšių laukuo- 
popiežiaus Pijaus XII (ku- | J 
riam jie ruošia “šventojo” 
aureole) juodi darbai būtų 
keliami viešumon, kur juos 
žmonės galėtu matyti!

Kai kurie žydu rabinai 
dramai irgi nepritaria. Jie 
sako, kad nukreipiant dė
mesį į popiežiaus kolabora
vimą, užtušuojama kaltė 
Hitlerio ir jį rėmusių vo-

se praranda protinį balansą Į L Į ijnmin 
ir tampa atvežti į psichiat- kdlJd! įvIUIIllŲ

MASKVOJE GAMINS 
MACUS

Maskva. — Laikraštis 
“Novosti” praneša, kad 
Maskvoje bus kepami ma
cai, kuriuos žydai valgo per 
“Passover” “šventę”. Nu
matoma, kad iš Maskvos 
kepyklos bus žydai aptar
nauti macais ir kituose 
miestuose, kurie jų pagei
daus.
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. “Deputatas”, p i 1 n. e s n e 
forma,. ; buvo suvaidintas 
Vokietijoje, Anglijoje, Švei
carijoje, Austrijoje., , Pran
cūzijoje, Danijoje, .Suomijo
je ir kito.se. Europos šalyse. 
Kai kur naciai ir katalikai 
aktorius apdrabstė žaliais 
kiaušiniais, o kai kur jie 
užšokę i sceną puolė net 
juos mušti!

Pilnas “Deputato” teks
tas išverstas į anglų kalbą 
ir tuoj pasirodys knygų 
rinkoje. Vokiškai jis vadi
nasi “Der Stellvertreter” 
(“Atstovas”, “Vikaras”).

Brooks Atkinsono teatrą 
saugojo suvirš šimtas slap
tos ir viešos policijos, ta
čiau riaušių neįvyko. Po 
dviejų valandų triukšmingo 
maršavimo, visi pikietuoto- 
jai išsiskirstė. Žmonių buvo 
pilnas teatras. Vaidyba ge
ra. verta pamatymo.

Premiere dalyv a v o ir 
patsai dramos autorius. .

M-s.

rinę ligoninę gydytis, kuri 
randasi Arizonos valstijoje.

Čia jie pabuvę trumpą 
laiką biskelį atsigauna-pa- 
gyja, ir vėl tampa išvežti 
atgal į frontą. Į tą pačią 
peklą, kurią, jie dar taip ne
seniai buvo palikę...

! . , Nors talentingasis akto
rius (įlregory Peck vaidina 
šios ligoninės psichiatrinio 
skyriaus vedėjo rolėje, bet 
jo vykusį vaidyba visiškai 
nepateisina pačios temos.

Gąl būt filmo rašytojui ir 
režisieriui atrodė, kad tokia 
tema atvaizduota realisti
nėje formoje, būtų per sun
ki žiūrovui sekti. Stebėto
jas perdaug kankintųsi ma
tydamas skausmingus ligo
nių kasdieninius pergyveni
mus. Todėl, gal būt, iis įter
pia humoro, kad išbalan
suoti monotoniškumą, bet 
rodos, kad tas humoras ne 
vietoje ir tiek...

“Captain Newman, M.D.” 
rodomas Radio City Music 
Hall, Manhattane.

savybių stiklas
Ašchabado V. Lenino var

do stiklo kombinate prieš 
kurį laiką buvo pradėta 
apsauginio nuo saulės stiklo 
gamyba. Dabar įmonė pra
dėjo gaminti stiklą, kuris 
žiemą pats šildo. Įsodi
nus naujuoju stiklu langus, 
galima juo apšildyti butą 
arba įstaigos patalpas. Ži
dinys, pastatytas iš jo, vi
siškai be jokio kuro sklei
džia malonią šiluma. Tram
vajų, troleibusų langai, 
įstiklinti juo, niekad neuž
šals.

Tai paprasčiausias kįigų 
stiklas, tik specialiame apa
rate padengtas nepastebi
mu, elektros srovę pralei
džiančiu, sluoksniu. Šis 
sluoksnis, p r a 1 e i s d a m as 
elektrą, ir atspindi šilumą.

Stiklo kombinatas k^rtu 
su Valstybiniu institutu iš
bandė šiluminį stiklą. Re
zultatai geri. Vartotojai, 
.ypač šiaurės rajonų, bus pa
tenkinti naujuoju stiklu.

I

t

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė 25-tą sateli
tą vardu “Kosmos”.

Kučingas, Malazija.— 
anglų karo lėktuvai atskri
do karui prieš partizanus.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 3 d., 7;30 

j 
Liberty Avenue, Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtoš, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (17-18)

•p 1 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02
'■'* T i « r A 1A A Da mIvzv
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Dalyvaukime Visi ir Visos
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KULTŪROS KLUBO 

rengiamame minėjime

Moters Dienos (Kovo 8-osios)
SCHWABEN HALL

474, Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, Kovo 8 d., 1964
Pradžia 3 vai. popiet

Bus koncertine programa. Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, duos gražų koncertą—dainuos pats Ai
das, Aido moterų choras, solistė Elena Brazauskienė ir 
dar kai kas.

Kalbės Annette Provinzano, lietuviams gerai žinoma 
ateivių gynimo darbuotoja. Taipgi kalbės Ieva Miza- 
rienė. Bus skaitomi eilėraščiai, tam reikalui pritaikyti.

Kviečiame visus. VALDYBA

OZone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkima^fvyks 

kovo 4 d., 7:30 vai. vakaro, 11^2-02 
Liberty Avė.. Ozone Parke. bVisi 
nariai prašomi ateiti į susirinkrmą, 
ir nepamirškite} kad jau laikas 
duokles užsimokėti. Kurie neuž
simokės šiame susirinkime, negaus 
vieno mėnesio kredito.

B. Babarskas, prot. sekr.
(17-18)

: Antra Savaitė! 1;
; ARTKINO— |
; Epika, plačiame Ekrane... ;!

“Optimistic
Tragedy” į|

Ekstra!— i; i
“CHAPAYEV” 

ir ■
“MAY DAY t . ;

CELEBRATION!’ !
ii CAMEO i;
■: 8th Avė., prie 44th St. ■: į 
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