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KRISLAI
įdomus pasikalbėjimas.
Ką daryti?
ffTof. K. Baršauskas.
Įdomus prietykėlis.

Rašo R. Mizara

Prieš tūlą laiką susitikau .
gerą mūsų laikraščio skaity- ti - Communist brigados, ir 

kuris padarė tokią pa- nariu Kubos pabėgėlių gru
pės, kuri vadinasi Lapkri
čio 30 dienos, pasakojo, 
kaip jis skraidė virš Ku-

Bombonešiai iš J. Valstijų 
skraido virš Kubos

Pompano Beach, Fla. — 
Mannuel Fernandez, kuris 
yra nariu International An-

toją, 1
stabą:
- —Jūs rašote ,,
Tad JAV kasdien išleidžia ne- \ 
mažiau vieno milijono dolerių 
karui Piety Vietname; per bos. 
metus, vadinasi, išeina apie Jis sako, kad pirmadienį,365 milijonai. Jūs rašote, kad Adu pniiduieių,
prezidentas Johnsonas reika- gegužes 25 d., bombonešis
Jauja vesti karą su skurdu, 
apėmusiu daug milijonų mū
sų šalies žmonių. Ar jūs ma
note, jei tie pinigai, kuriuos 
išleidžiame Pietų Vietname, 
nesumažintų žmonių skurdo 
Amerikoje?.. O jei taip, tai 
kodėl nereikalaujate?..

žmo-- Ką gi aš tam geram 
*ui galėjau atsakyti?

Nurodžiau, kad mūsų 
rastis nuolat kelia balsą už 
tai, kad nesikištume į Pietų 
Vietnamą. Sakiau, kad mes 
pilnai sutinkame su senato
riaus Morse pozicija tuo klau
simu : ištraukite iš ten kari
nius dalinius.

— Reikia visiems tarti žo- 
$ už nesikišimą į Pietų Viet
namą,—minėjau tam priete- 
liui. Niujorke vyksta masi
niai mitingai, reikalaują, kad 
būtų ištrauktos iš Pietų Viet
namo amerikinės karinės jė
gos- Ar jūs, brolau, nors kar
tą nuvykote į tuos mitingus?..

— Ne!—atsakė jis.

laik -

pakilo iš pietinės Floridos, 
tai yra iš Jungtinių Vals
tijų, ir 1,000 pėdų aukštyje 
virš Kubos skraidė per 38 
minutes.

Jis sako, kad nuvežė Ku
bos priešams (pogrindinin
kams) valgio, ginklų, amu
nicijos, įriedi k a m e n t ų ir 

150,000 propagandos la
pelių. Viską sėkmingai 
jiems nuleido nepastebėtas 
nei Kuobs radarų, nei gy
nybos jėgų.

Fernandez pasakoja, kad 
dviejų motorų lėktuvą vai
ravo patyręs lakūnas, kuris 
su “misijomis” prieš Kubos 
vyriausybę jau penkeri me
tai skraido. Jis sako, kad

jų lėktuvas prie Kubos pri
artėjo skrisdamas tik 100 
pėdų virš vandens, taip, 
kad jo negalėjo Kuboje iš 
toliau pastebėti. Jis pasa
koja, kad numetę pogrin
dininkams reikmenis, po
grindininkai atsakė sutarti
nėmis šviesomis.

Po to lėktuvas skraidė 
virš Santiago de Cuba 
mitsto ir slkeidė propagan
dos lapelius.

Fort Lauderdale, -Fla. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno ir orlaivyno koman-

Kas vėją sėja, tai 
tas audrą piauna

Londonas. -— Jun g t i n i ų 
Valstijų Centrinė Žvalgy
bos Agentūra (ČIA) paruo
šė Laose neutrališkos val
džios nuvertimą ir tuo iš
šaukė naminį karą. Tas su
darė taikai pavojų pietry
čių Azijoje, kur JAV in
tervencija Pietų Vietname 
jau ir taip stūmė pasau
lį į pavojų.

Dabar Londone yra JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas William P. Bun
dy, kuris tariasi su Ang
lijos vyriausybe dėl bendrų!
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dieriai sako, kad jų rada- J veiksmų toje pasaulio da-
rai “neapčiuopė pabėgėlių 
lėktuvo.” Fernandezo pa
sakojimai yra įrodymas, 
kaip laužo Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų 
1962 metų sutartį K u b os 
reikaluose.

Bauta, Kuba.—Virš 200 
; studentų iš Havanos uni- 
versiteto ir kita tiek iš 
Bautos kolegijos dalyvau
ja suvalyme cukranendrių. 
Manoma, kad šiemet Kuba 
paruoš daugiau cukraus, 
kaip pereitais metais.

Jau vėl keliasi vokiečių 
nacinis baisūnas

(Paryžius.—Neseniai vie
nai vokiečių diplomatas pa
reiškė: “Pasaulis dar ne
pamiršo to pavojaus, kurį 
buvo sukėlęs vokiečių na
cionalizmas... Dabar jis 
dar miega, bet netrukus 
atsibus.”

Ir iltis Vakarų Vokietijo
je' nacionalistai jau rodo.

Už taikos reikalus tenka ne 
tik šnekėti, o ir darbuotis.

Mitinguose teisingai kelia- 
Wii lozungai: Taika Pietų Viet
name, karas skurdui Ameriko
je.

Antradienis, gegužės 26 d. 
Iš pašto gaunu žurnalų pun
dą. Iš kur, nuo ko? Siuntė
jas : “Kauno Politechnikos in- 
Atūtas, K. Baršauskas.”

Pagalvokite, gerbiamas skai
tytojau, kaip šis siuntinėlis 
suspaudė man širdį: tą pačią 
dieną profesorius K. Baršaus
kas buvo laidojamas!..

Su akademiku daktaru K. 
Baršausku mus — žmoną ir 
mane — rišo ir asmeniški sai
tai. Esant Kaune, pas Bar
šauskus visuomet buvo sma
giausia viešnagė. Per kelerius 
metus jis mums reguliariai 
siuntinėjo žurnalus — dau
giausiai “Švyturį”.

Ir štai, to didelio draugo, 
mokslininko, Lietuvos jauni
mo auklėtojo jau nebėra gy
vijų tarpe!
*Koks nuostolis!..

Prof. K. Baršauska 
mylėjo ir gerbė ne tik 
legos — mokslininkai, 
šoriai, dėstytojai, o ir studen
tai. Tai žmogus, visa širdimi 
uoliai dirbęs, kad išeitų juo 
didesnis skaičius inžinierių, 
architektų, kad mūsų gimtoji 
žemė kiekvienam būtų juo 
gražesnė, juo mielesnė, juo 
turtingesnė.

Iląėkis, mielas profesoriau, 
savo numylėtoje žemėje! Tu 
savo pavyzdingais darbais 
liaudyje įamžinai savo vardą!

KATALIKAI IR GIMDY
MO KONTROLĖ

ROMA. — Vatikano or
ganas “L’Osservatore Ro
mano” ir vadovaujantis kar
dinolas Ottaviani sako, kad 
katalikų vadovybė turės 
peržiūrėti gomdymų kont
rolės reikalą. Sako, kad ap
sisaugojimui vartojamos pi
liulės keičia katalikų pa- 
žvalgą.

ARABAI APKŪLĖ ’ 
ANGLUS

Thumair. — Anglų bata
lionas, apie 1,000 vyrų, pa
kliuvo į arabų spąstus. 
Anglai veržėsi Radfano 
kalnų slėniu, kaip arabai 
užklupo juos iš abiejų pu
siu. Arabai nušovė ir vie
ną anglų malūnsparnį, o 
kitas grįžo į stovyklą su 18 
skylių.

lyje.
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas šaukia 
Honolulu miesto, Havajuo
se, Jungtinių Valstijų mi- 
litarinius ir politinius va
dus aptarimui pietryčių A- 
zijos padėties ir paruošimui 
naujų veiksmų Laose ir 
Pietų Vietname. 4-

Maskva. — Tarybų Są
junga smerkia kriminalius 
veiksmus iš ' Pietų Vietna
mo prieš neUfrališką Kam
bodžą. :> TSRS J reikalauja 
tarptautinės konferenciojs, 
sureguliavimui pietryčių A- 
zijoje reikalų.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo vyriausybė reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
tuojau sulaikytų savo ka-

ro lėktuvų veiksmus prieš 
Laoso liaudiečius. •

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kambodžos Užsienio reika
lų ministras H. Sambathas 
sutinka, kad Jungtinės Tau
tos pasiųstų savo militari- 
nius sargus prie Kambo
džos ir Pietų Vietnamo sie
nos, bet jie turėtų prisilai
kyti 1954 metų Ženevos su-• Vieni iš jų nepripažįsta 
sitarimo. i Vokietijos Demokratinės

Washingtonas. — Pietų ’ RĮespublikos (Rytų Vokieti- 
Vietname nukrito JAV ma
lūnsparnis ir ! užsimušė 8

! karininkai. Vieni mano, 
kad malūnsparnis sugedo, 
o kiti — akd jį aprtizanai 
nušovė.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė mano,' kad tuojau 
turėtų susirinkti Laoso, 
Anglijos, Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Indijos ir Kana
dos atstovai aptarimui La
oso padėties. Anglija ir 
TSRS yra, pagal 1954 me
tų susitarimą Ženevoje, 
paskirtos prižiūrėti pietry
čių Azijos reikalus, ki Len
kijos, Indijos - ir Kanados 
komisijos veikia Laose, tai 
šitų valstybių atstovai tu
rėtų tuojau imtis darbo.

Saigonas. ~4 Vikfi Binh 
provincijoje partizanai pa
ėmė valdžios įsitvirtinimo 
pozicijas ir suėmė 17 kari
ninkų ir karių.

<

Hans- 
kalbė-

pabėgėlių globotojas 
Christoph Seebohn, 
damas Nuremberge, pareiš
kė, kad Čekoslovakija “pa
vogė Vokietijos teritoriją— 
Sudetus.” Vokiečiu dien
raštis “Die Welt” už tai pa
gyrė Seebohną, kaip drą
sų, nepasiduodantį Dr. Er- 
hardo poolitikai vokietį.

Visa tai yra panašu į tuos 
balsus, kurie girdėjosi iš 
hitlerinės Vokietijos pirm 
ji užpuolė kitas valstybes 
ir pradėjo Antrąjį pasauli
nį karą.

Paryžiaus laikraščiai ra
šo, kad Vakarų Vokietijos 
kanclerio Erhardo pareiga, 
jeigu jis nori savo valdžią 
apvalyti nuo nacių, tai tuo
jau išvaryti iš ministro vie
tos Hansa C. Seebohną. Ji 
primena tą, kad Prancūzi
jos prezidentas pareiškęs, 

stelinio, Daladiero ir Cham- jog Lenkijos ir Vokietijos 
beriamo sutartį. Vokiečiai j siena eina išilgai Oderio ir 
nacionalistai tvirtina, kad Neisse upės ir eis.
1938 metų sutartis nepa--------------------
jiaikinta. Pekinas.—Jungtinių Vals-

Vakarų Vokietijos trans- į tijų karo lėktuvas skraidė 
porto ministras ir sudėtų! virš Kinijos pamario. 
I ■ ' -------------s......... .... . .......................................................... .

jos), kaip valstybės, nes jie 
ruošiasi ją praryti. Kiti 
nepripažįsta Lenkiois ir

derio ir Neisse upės, tai 
yra pasiruošę atimti iš Len
kei jos Sileziją ir Pamarį. 
Treti jau kelia Sudetų klau
simą, tai yra tų teritorijų, 
kurias 19 3 8 metais Muni- 
che nuo Čekoslovakijos at
plėšė pagal Hitlerio, Mus-

IŠ VISO PASAULIO
Detroitas. — Michigano 

gubernatorius Geo. Romney 
pasiuntė 250 gvardiečių 
prieš streikierius į Hillsdale 
imestelį. Ten sustreikavo 
apie 300 vielų darbininkų, 
įvyko riaušių prieš streik
laužius.

Kansas City.—C. A. Pur- 
kett, JAV žuvininkystės 
reiaklų viršininkas, sako, 
kad tik per pusdienį pro 
Miamį praplaukė virš 8,000 
nudvėsusių žuvų. Missis
sippi upėje šiemet baisiai 
daug žuvų nudvėsė.

labai 
jo ko- 
profe-

Naha, Okinawa sala. — 
Šioje Japonijos saloje Jung
tinės Valstijos yra sukon
centravusios virš 60,000 ar
mijos, orlaivyno ir marinin- 
kų vyrų, kurie bile valandą 
gali būti mesti į Pietų Viet
namą arba Laosą.

Rabatas. — Karališkos 
valdžios Aukš č i a u s i a s i s 
Teismas nelegalizavo Ma
roko Komunistų partijos.

“Metropolio” išeis autobusas 
su JAV turistais. Prieš pat 11 
vai- jūs ten staiga atsiraskite 
ir apdovanokite svečius gėlė
mis.

Na, o mes, nieko nežinoda
mi apie gerojo bičiulio gra
žų mostą, nusitarėme Kau
ną apleisti pusvalandžiu anks
čiau.

Kai nuskirtu laiku studen
tės atbėgo į nurodytą vietą, 
mūsų autobusas jau buvo toli

Įdomus prietykėlis. j
1959 m. vasarą JAV lietu

sių pirmoji turistų grupė nu- 
wko į Kauną. Vieną vakarą 
“ifulpėje” prof. K. Baršaus
kas mus pavaišino ir klausė, 
kuriuo laiku mes rytoj rytą 
Kauną paliksime. Pasakėme.

Baršauskas suorganizavo bū-luž Kauno. . .
rį studenčių, aprūpino jas gė- nemalonų prietykį prote
lių puokštėmis ir pasakė: ly- gorius man apgailestaudamas 
giai 11 valandą ryto nuo pasakojo daug vėliau.

Šį nemalonų prietykį profe-

Argentinoje eina masinis 
darbininkų judėjimas

KVIEČIA VEIKTI 
PRIEŠ A-BOMBAS

Berlynas.—Walteris Ulb- 
richatas, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vadas, 
pasiuntė ilgą laišką Vaka
rų Vokietijos kancleriui 
Liudvigui Erhardui, kvies
damas padaryti abi Vokie
tijas laisvas nuo atominių 
ginklų.

CHRUščIOVAS VYKS 
Į SKANDINAVIJĄ

Maskva. — TSRS premje
ras Chr u š č i o v a s vyks j 
Skandinavijos šalis. Dani
joje bus 16-21 birželio, Šve
dijoje — 22-27 birželio, o 
Norvegijoje—nuo 29 d. bir
želio iki liepos 4 d. Vyks 
laivu.

New Delhi. — Pakistano 
Užsienio ministras Zulfika- 
ras Bhutto, kuris buvo at
vykęs į Nehru laidotuves, 
sakė, kad laikas Indijai ir 
Pakistanui susitarti Kaš
myro reikalais.

Buenos Aires. — Genera 
lė Darbo Unijų Konfede
racija šaukia darbininkus į 
masinę kovą prieš pragy
venimo brangumą ir už al
gų pakėlimą.

Gegužės 27 dieną darbi
ninkai ir darbininkės buvo 
okupavę virš 1,000 fabrikų 
ir dirbtuvių ir paskelbę sė
dėjimo streiką. Vien plieno 
industrijoje 75,000 darbi
ninkų streikavo 108 fabri
kus, tekstilės apie 50 fabri-

kų, 3.500 darbininkų strei
kavo ahierikiečių General 
Motors Co. automobilių ga
minimo fabrike. Darbinin
kai buvo paskelbę sėdėjimo 
streiką ir amerikiečių Ge
neral Electric Co., Parker 
Pen Co. fabrikuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Iš Egipto su-| Brooklynas. —Kapų puo- 

grįžęs TSRS premjeras; Šimo dieną kelios jaunuolių 
per radijo ir televizijos gaujos terorizavo požemi- _ 
tinklus kalbėjo per 40 mi- nių ir viršutinių traukinių 
nučių. Jis sakė, kad Jung- žmones. Viena gauja iš 20 
tinės Arabų Respublikos ir 

Tarp birželio 15 ir 18 die- TSRS technikai daug gelbs- 
nų General ė Darbo Unijų 
Konfederacija šaukia 
je Argentinoje gene 
streiką.

ti arabams.
viso-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasirašė 
bilių, kad suteikti Alaskai i 
$23,500,000 ..pagalbos, kuri j ((. 
nukentėjo nuo žemės drėbė- šventos

Masiniai palaidojo 
J. Nehni

New Delhi. — Laidotuvė
se Indijos premjero J. Neh
ru dalyvavo apie pusantro 
milijono žmonių. Jo palai
kai buvo sudeginti ant 

” Jumna upės

oŽydai suorganizavt 
naktinę savisauga

Brooklynas. — Bedfc 
Stuyvesanto sekcijoje g' 
na apie 65,000 žydų 
tos žmonių. Vėlesniais

rdo- 
yve- 
tau- 
lai-

Vientiane. — Laoso deši
nieji sudaro Apsigynimo 
komitetą. Todėl kairieji pa
sitraukė iš taip vadinamos 
koalicinės valdžios. Numa
toma, kad kairieji suorga
nizuos liaudies laikiną j ą 
vyriausybę.

jaunuolių mušė ir kelei
viams apkraustė kišenes. 
Vietomis daužė gyvenimo 
namus. Policija areštavo 
apie 30 vandalų.

Groton, Conn. — čionai 
pastatė tvirtomis sienomis 
tyrimui submariną. J i s 
galės nusileisti iki 600 pė
dų po vandeniu.

Honolulu, Havajai.—Bir
želio 1 dieną

i jo Jungtinių Valstijų mili-
čionai prasidė-

Washingtonas. — Lankė
si Airijos prezidentas • 
Eammon de Valera.

akis dažnai kartojasi. ant I tarinių ir politinių vadų 
jų užpuolimai, ypatingai konferencija pietryčių Azi-

kranto.
Pereitą sausio mėnesį 

Maskva. — Čionai mirė Nehru gavo šoką ir nuo jo 
anglas žurnalistas Ralph ! pilnai jau nebuvo atsigavęs.

Dabar gavo antrą šoką ir 
po ktlių valandų mirė.

Indijos vyriausybė gavo 
nuo daugybės šalių užuo
jautą.

jimo.

Parker.
Tokio.—Mikojanas ir ki

ti 29 TSRS žmonės, v kurie 
buvo atvykę su juo, išvyko 
į Maskvą.

Nikosia. — Kipro respub
lika gavo iš Tarybų Sąjun
gos ginklų ir amunicijos.

Vinaver, politinė veikėja.

Washingtonas. — Ž m o - 
nes masiniai lanko velionio 
prezidento J. Kenedžio ka
pą. Jeigu toks lankymas 
bus, tai per t metus praeis 
apie šeši milijonai žmonių.

nakties metu.
Rabinas Samuel Schrage! 

sako, kad žydai po šešisi vy
rus virš 21 metų amžiaus 
važinės gatvėmis nuo 3 va
landos popiet iki 5 vai. ry
to. Automųbilįai yra aprū
pinti radijo imtuvais ir 
siųstuvais.

New YorkasNew Yorkas. — Majoras 
R. Wagneris pakėlė polici
jos viršininko M. J. Mur-

Coronado, Calif.—Užside- 
| gęs norvegų laivas “Sandan-- 
! ger” užplaukė ant seklu
mos.

Newark, N. J.
i Birželio 1 dieną, ligoninė
je, mirė Petras Anuškevi- 
Čius, kuris gyveno po num. 

Liege, Belgija. — Atosto- 281 So. 11th St, Newarke. 
gų metu kilo gaisras ir su- Pašarvotas Buyaus šerme- 
degė l9 žmonių.

jos reikalais.

Londonas. —Generolas 
L. L. Lemniteris, NATO 
vyriausias vadas, stoja už | 
statymą daugiau atominių į 
karo laivų.

Ruislip, Anglija. — čio-

ninėje. Bus laidojamas ket- 
įvirtadienj, birželio 4 dieną. 
Smulkiau apie velioni bus

phy algą nuo $25,000 iki nai susikūlė JAV bombone- pai a^v^a v®^au*
$35,000 metams, 
gražus priedėlis.

Nieko ' šis “B-47”( ir žuvo lakūnai. (Žinią telefonu pranešė
* Paryžius. — Mirė S. G. I Anna Kunickienė.) x
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Nehru
INDIJOS MINISTRŲ pirmininko Jawarharlal Nehru 

mirtis—didelis nuostolis ne tik tam didžiuliam kraštui, 
o ir visam taiką mylinčiam pasauliui. Nes tai buvo vy
ras, kuris dėjo visas pastangas išlaikyti Indiją neutra
lia šalimi ir kiek begalėdamas jis kovojo prieš bent ko
kį įvykį, galintį uždegti pasaulį karo ugnimi.

Telegraminiai pranešimai iš Indijos sako, kad mili
jonai tos šalies žmonių dėl Nehru mirties yra susijaudi
nę iki ašarų. Nesistebime! Nehru buvo kovotojas už 
Indijos nepriklausomybę. Kovos eigoje jam teko nema
ža nukentėi—būti įkalintam. Jis buvo Gandhi bendra
darbis.

Kai Indija pagaliau išsikovojo nepriklausomybę 
(tiesa, anglai imperialistai, traukdamiesi iš Indijos, darė 
visa, kad tą kraštą suskaldytų, ir jiems tai pavyko: di-. 
džioji Indija buvo suskaldyta į dvi valstybes—Indiją ir 
Pakistaną), kai Nehru tapo jos premjeru, jis paskelbė, 
kad Indija sieksis socialistinės santvarkos. Kiek ten bu
vo socializmo pasiekta, mes nežinome, bet vis tik šis tas 
buvo padaryta.

Nehru rūpinosi, kad šalis būtų juo greičiau supra
moninta, kad liaudis būtų apšviesta, nes be tų dviejų ele
mentų jokia šalis, jokia tauta pakilti niekad negalėtų.

Nefiru palaikai buvo iškilmingai sudeginti, bet jo 
vardas, žinoma, Indijos istorijoje visuomet bus žymiau
sioje vietoje, kaip vyro, kovojusio už šalies nepriklau
somybę, ir sunkiausiais laikais jai vadovavusio.

Kas užims Nehru vietą, tikrų žinių dar nėra, bet tai 
paaiškės netolimoje ateityje.

BUDELIS V. GRIGALIŪ
NAS-GLOVACKIS

Kolombijoj (Pietų Ameri
koje) mirė fašistų gen. Vin
cas Grigaliūnas-Glovackis, 
pabėgęs iš Lietuvos po an
trojo pasaulinio karo.

Grigaliūnas-Glovackis bu
vo biaurus fašistas. Jis bu
vo vienas tų Lietuvos kari
ninkų, kurie 1926 m. paruo
šė fašistinį smurtą, nuvertė 
Sleževičiaus valdžią ir be 
atodairos kankino ir žudė 
žmones.

Grigaliūnas-Glovackis bu
vo didelis nemokša. Tuojau 
po fašistinio perversmo jis 
rašė laišką vienam savo gi
minaičiui Amerikoje. Pa
starasis pasišlykštėjęs ge
nerolo kruvinais darbais, tą 
laišką atnešė į “Laisvės” 
redakciją. Štai, kaip gene
rolas gyrėsi (spausdiname, 
kaip buvo parašyta):

Socialistai ir žydai be abe
jo su dantų griežimu nes aš 
nedaviau jiems iš Lietuvos pa
daryti Sovdepija ir nie vie
nam nuo manes gerokai kliu
vo ne paisant kokia vieta uži
ma, buvau priežastimi nuver
timo kabineto ministerių Sle
ževičiaus. Daugiausia nuo ma
nes gavo bolševikai... Matit 
esu biski šio tuo vertas kad 
net Amerikos laikraščiai, kaip 
pav.: “Darbininkas”, “Vytis” 
rašo... Nors jau senokai esu iš
tarnavęs į generolus bet d a 
esu pulkininku nes matai bijo 
manes kelti už mano Mussuo- 
liniškuma...” (Iš R. Mizaros 
knygos “Kas tie sušaudyti ke
turi komunistai ?” Išleido Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mas Amerikoje, Brooklyn, N. 
Y., 1927 m.)

Toks buvo tas nemokša ir 
pagirūnas generolas bude
lis, kurį garbino ir tebegar
bina lietuviškieji “veiks
niai”! '

SOCIALDEMOKRATŲ
ORGANAS GLOBOJA 

Reikalinga talka
UŽPRAĖJUSIAM “LAISVĖS” numery buvo rašyta 

apie tai, kad American Committee for Protection of 
Foreign Born (Amerikinis Komitetas sveturgimiams 
ginti) reikalingas skubios medžiaginės (ir, žinoma, mo
ralinės) pagalbos. Šis Komitetas, atlikęs daug nau
dingų darbų ginant persekiojamus sveturgimius, šiuo
metu kovoja už savo gyvybę. Jo byla yra šalies Aukš-| NIEKŠUS 
čiausiame teisme.

Ėjimas į Aukščiausiąjį teismą daug kaštuoja: tūks
tančius dolerių tenka išleisti tik paruošimui apeliacinės 
knygos. Yra ir kitų išlaidų. Kadaise tymsterių unijos 
prezidentas Hoffa pasakė: Man gaila to asmens, ar 
organizacijos, kuriam tenka pasiekti šalies Aukščiausią 
teismą. Hoffa turėjo galvoje iškaščius, susietus su pa
siruošimais, su bylinėjimusi.

Komitetas skelbia, akd jam šiuo metu reikia ne
mažiau kaip $5,000. Tiesa, dosnūs, supratlyvi žmonės 
ir organizacijos jau yra įteikę jam dovanų. Bet minė
tąją sumą turi sukelti iki šio mėnesio vidurio.

27 d- laido-

Lapienė Vie- 
pasigyrė tu- 

mėginę

REIKIA TIKĖTIS, kad Aukščiausiasis teismas iš
spręs šią bylą teigiamai, kad žemesniųjų teismų sprendi
mus, kurie buvo padaryti Komiteto nenaudai, atmes. Ki
taip, rodosi, ir neturėtų būti.

O kai (jei) Aukščiausiasis teismas savo sprendimą 
paskelbs, kad ACPFB nėra jokia “fronto organizacija,” 
tuomet laisviau atsikvėps ir kitos darbininkų organi
zacijos.

Lietuviai turi atsiminti, kad mes taip pat turėjome 
panašią bylą. Niekšų, visokių politinių pasturlakų bu
vo įskųstos mūsų Literatūros Draugija ir LDS. Abidvi 
organizacijos buvo įdėtos į “juodąjį sąrašą,” ir abidvi 
ryžtingai kovojo teismuose, reikalaudamos, kad Justi
cijos, departamentas iš ten mūsų organizacijas ištrauktų.

Visa tai labai daug lėšavo, visa tai pakenkė mūsų 
organizacijoms. Kovodamos teismuose, abidvi organi
zacijos gavo talkos iš šalies—iš visokių žmonių. Ypa- 

- tingai daug medžiaginės paspirties gavo Lietuvių Li- 
, teratūros Draugija.

Na, ir ką gi? Justicijos departamento ministras 
(sekretorius) Mr. Brownell, Jr., pajutę,s kad jis Aukš
čiausiajame teisme bylą gali prakišti, kaltinimą ištraukė, 
likvidavo, pareikšdamas, kad nuo tos dienos nei ALDLD, 
nei LDS nėra subversyvės, kad jis ištraukiąs iš visų 
“juodų knygų” abidvi organizacijas.

Dabar, rašant apie Amerikinio Komiteto sveturgi- 
miams ginti bylą, mums visa tai gyvai prisimena.

Dėl to mes galvojame, mes tikimės, kad ir šio ko
miteto. byla Aukščiausiajame teisme bus teigiamai iš
spręsta.

Komiteto adresas: American Committee for Protec
tion of Foreign Born, 49 E. 21st St., Suite 405, New York
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“Keleivis” — lietuviškų so
cialdemokratų organas. 
“Keleivį” redaguoja tūlas 
Vilkaitis ir Sonda-Sondeckis 
— abudu 'uolūs fašistų užta
rytojai. Ir štai, ką tame 
laikrašty (geg 
je) skaitome:

Poniutė Pranė 
nybėje (nr. 19) 
rėjusi svečių, kurie 
jai įkalbinėti nerašinėti ir ne
remti Vienybės,kuri “parsi
davusi* mūsų tautos priešui 
dirba.” Su jais išsikalbėjusi, 
ji paprašiusi juos “palikti ra
mybėje jiems nepatinkamus 
žmones ir laikraščius,” o jiems 
išėjus, tuoj kibusi ieškoti laiš
kų, kurie jai buvę atsiųsti iš 
Vokietijos ir kuriuose buvę 
informuojama apie pasitrau
kusius iš Lietuvos karo audrų 
ten nublokštus lietuvius.

Tarp tų laiškų ji surado dr. 
Broniaus Dirmeikio laišką, jai 
rašytą 1948 m. iš Paryžiaus, 
kurį ji pasiuntė Vienybei, tuo 
norėdama įtikinti “visus, jog 
Vienybėj telpą nemalonios 
mums žinios nėra vien “persi
spausdintos” iš kitų laikraščių 
arba “iš anapus”, kaip kai 
kas įtarinėja,”

Vienybė, aišku, tą laišką iš
spausdino. O kas jame para
šyta?

“Kaip jau esu rašęs, aš len
gva ranka gerus du trečdalius 
lietuviškų DP be gailesčio 
atiduočiau Afrikai, Australi
jai, Brazilijai ir... Venecuelai. 
Tie du trečdaliu sudaro dau
gumoje kontingentą tokių 
žmonių, kurie yra biauriai su
tepę rankas kitų žmonių 
krauju,” rašo B. Dirmeikis.

Pasak B. Dirmeikį, Lietuvos 
žydus, apie 100,000, išžudę 
ne vokiečiai, o patys lietuviai 
per 1 savaitę.

Tame laiške yra ir daugiau 
šlykščiausių kaltinimų naujie
siems išeiviams, bet pakanka 
aukščiau išspausdintos ištrau
kos.

Kokie “šlykščiausi kalti
nimai” ? Tokie: Dirmeikis 
rašė, kad tarp t. v. dipukų 

(į* «S?Į .“ h-i.

yra budelių, žudžiusių Lie
tuvos gyventojus—tūkstan
čius jų. Ar (tai paslaptis? 
Ar tai, ką Pranė Lapiene 
paskelbė “Vienybėje”, buvo 
kas nauja? Jeigu buvo kas 
nauja, tai tik tas, kad vie
nas tautininkų vadų, buvęs 
oficiozo (“Liet. Aido”) re
daktorius, tai pripažįsta!

Dėl to, kad “Vienybė” iš
spausdino ponios Lapienės 
paskelbtą dokumentą (kurį, 
beje, mes perspausdinome 
praėjusiame “Laisvės” nu
mery), tai Vilkaitis sako: 
“Vienybė” pralenkė “Lais
vę”.

Mes nematome jokių lenk
tynių tarp “Vienybės” ir 
“Laisvės”. “Vienybė” eina 
savo keliu, “Laisvė”—savo. 
Mums “Vienybės” pozicija 
nepatinka, mes ją kritikuo
jame.

Bet ką/ akiregy to, “Ke
leivis” rašo, • daro lietuviš
kieji socialdemokratai, jei 
tarp jų dar yra nors vie
nas, kuris galvoja? Ar ne 
aišku, kad “Keleivis” savo 
politika pralenkia pačius 
pasiutiškiausius fašistus?!

SKAUDIŽMOGAUS 
PRAEITIS

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
gegužės 23 d. laidoje) skai
tome:

Su tėvais išsiskyriau, būda
mas ketvertų ar penkerių me
tų. Ar teisinga dabartinė ma
no pavardė Kazys Tučinskas, 
ar ne — nežinau. Tėvo vardo 
taip pat nežinau.

Buvo taip. Gyvenome Vil
niuje, o gal netoli prie Vil
niaus. Tik žinau, kad buvau 
vienas šeimoje. Prisimenu to
kį vaizdų iš savo vaikystės.

Mama skubėjo eiti-į miestų 
ir liepė man namuose: žaisti 
su kaimynų yąikais. Bet aš 
nenorėjau likti1’ nuo mamos. 
Tada įvedė mane į kambarį ir 
užrakino- Aš, likęs vienas 
kambaryje, rėkiau, o po to 
sugalvojau išlįsti pro orlaidę. 
Parėjo mama iš miesto ir rado 
mane su vaikais žaidžiant. 
Parnešė man saldainį, bet už 
mano tokį poelgį saldainį ati
davė kaimyno vaikui.

Paskiau prisimenu karą. Tė
tės namuose nebuvo, o mes su 
mama suklaupę kalbėjome 
poterius. Buvo girdėti, kaip 
sprogsta bombos. Likęs vienas 
namuose, sugalvojau eiti pas 
gimines, kur tėvai vesdavosi. 
Beeidamas pasiklydau, pradė
jau rėkti, ir; mane paėmė sve
timi žmonės. Po to gyvenau 
vaikų namuose. Kiek aš ten 
laiko gyvenau — neprisime
nu, tiek tik žinau, kad 1939 
metais mane išvežė iš Vilniaus 
vaikų namų Vincas Kabišaitis 
už augintinį.

Jie neturi apie mane jokių 
dokumentų. Jie nieko nežino, 
ar mano pavardė teisinga, ar 
ne. Savo tautybės taip pat ne
žinau. Prisimenu, jog aš mo
kėjau kalbėti tik lenkiškai.

K. Tučinskas
Kapsukas

NEINASI TAIP, KAIP 
DVASININKIJA NORI

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Dažnai girdime ant radijo 
ir televizijos dvasininkus tei
giant, kad pasaulio bėdos nuo
latos didėja dėl to, kad žmo
nės nusisuko puo dievo, reli
gijos. Ot, jeigu visi tikėtų, 
bažnyčias lankytų, tai to ne
būtų. , Bet pasirodo, kad da
lykas nėra taip paprastas.

Aną dieną vienas dvasiškis 
nusiskundė’, kad jo parapijoj 
50 procentų nuotakų būna jau 
pastojusios. Jį patvirtino gy
dytojas. Ir tas dvasiškis klau
sia, kame bažnyčia sušlubavo, 
kad jos žmonės smunka doro
je.

Be abejonės, čia neįmanoma 
duoti atsakymą į klausimą. 
Yra daug priežasčių, kurios 
kaltos už tai. Čia galima pri
dėti tik tą, kad bažnyčia, re
ligija nepastoja kelio d oro vi 
niam smukimui Tai kas, kad 
žmonės lanko bažnyčias, gie
da giesmes, bet kasdieniniame
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J. GRIGKKIS

ĮVAIRIAIS ĮGAUSIMAIS
Naujoji Afrika marksisto 

akimis žiūrint
Apie dabartinę Afrikos 

eigą ir jos liaudies kovas 
prirašyta galybės knygų, 
kurių autoriai daugiausia 
sėmėsi duomenis iš pralai
mėjusių kolonistų, imperi
alizmo agentų šaltinių, ku
rie nieko bendro neturi su 
tikrove. ' Jos parašytos ko
lonistams naudingoje dva
sioje. Daugiausia jos teisi
na kolonialinę priesaudą ir 
bando įrodyti neo-kolonia- 
lizmo naudingumą afrikie
čiams.

Bet randasi nemažai kny
gų, nušviečiančių tikrąjį 
Afrikos žmonių gyvenimą. 
Tarp jų randasi trys Ang
lijos marksistinio rašytojo 
Jack Woddis knygos: 1961 
m. parašyta “Agfrica, The 
Roots of Revolt,” 1962 m.— 
“Africa, The Lion Awak
ens” ir paskiausia—“Afri
ca, The Way Ahead.”

Savo raštuose autorius 
Woddis teigia, kad nacio
nalinė Afrikos liaudies re
voliucija eina nepaliauja
mai ir nesulaikomai; kad 
paskutinės kol o n i a 1 i z m o 
tivrtovės nebegali išsilaiky- 
kyti, paskutiniai kolonistai 
priversti trauktis. Pasta
raisiais keleriais metais de- 
sėtkai naujų valstybių su
sikūrė. Daugiausia buržu
azinės dvasios nacionalistai 
intelektualai revol i u c i j a i 
vadovauja, naujųjų valdžių 
prezidentais ir premjerais 
patampa.

Dabar svarbu numatyti, 
kur link naujoji Afrika eis, 
kokį kelią ji pasirinks: ka
pitalistinį ar socialistinį. 
Reikia žinoti, kad imperia
listai bando pasukti Afriką 
savo pusėn. Bet tai būtų 
liaudžiai naujos kančios, 
naujos kovos. Atsilikusiai 
Afrikai, kurioje pramonė 
silpna, darb i n i n k ų klasė 
neskaitlinga, eiti į socializ
mą taipgi nelengva.

Socializmas, tiesa, Afri
koje yra populiarus. Todėl 
nenuostabu, kad daugelis 
naujųjų valstybių pasiskel
bia p r i i m ą “afrikietiškų 
socializmą,” “demokratinį 
socializmą,” “tradicinį soci
alizmą, “kooperatyvinį soci
alizmą,” “arabišką socializ
mą.” Visuose tuose socia- 
cializmuose,” tačiau, nesi
mato marksistinio socializ
mo. Bet visgi einama, nor^ 
keliose valstybėse, prie 
marksistinio socializmo.

Jack Woddis, analizuoda
mas visą dabartinę padėtį, 
numato, kad “visos Afrikos 
valstybės neišvengiamai pa
taps socialistinėmis.” Vie
nos gali sparčiau pasukti į 
socialistinį kelią, kitos dar 
gali palaikyti buržuazinius 
santykius, bet anksčiau ar 
vėliau ir jos pasuks į mark
sistinį socializmą.

Vyriausias dabar afrikie
čiams žygis — sukurti pra
moninę bazę, kuri galės iš
auginti tvirtą darbininkų 
klasę. Tada susidarys tvir
tas socializmui pagrindas. 
Tada proletariatas galės 
imti vadovybę iš buržuazi
nių intelektualų, supranta
ma, daugelį jų galės pa
traukti socializmo link.

Afrikos liaudžiai įpiršti 
kapitalizmą, kuris juos ne
svietiškai išnaudojo per vrš 
60 metų, taipgi nelengva. 
Tūli buržuaziniai naciona-

gyvenime' nepaiso to, ko baž
nyčia mokina.

Pati dvasiškija yra giliai įsi
vėlusi į politiką, į šaltąjį karą. 
Net per pamokslus varo poli
tiką. Tąi .ko norėti, kad pa- 
rapijonai būtų kitokį.
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listi dėl to dangstosi nu
blukus i o m i s “socialistinė
mis” skraistėmis. Bet var
giai jiems pavyks įpiršti 
neo-kolonializmą ar nacio
nalinį kapitalizmą. Dabar 
gyvenimas šuoliais eina 
pirmyn. Socialistinės šalys 
afrikiečiams duoda geriau
sius pavyzdžius ir tinkamą 
pagalbą, kaip geriausia su
kurti laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

Ella Winter—antifašistinė 
rašytoja-kovotoja

Gimusi Australijos mies
te Melbourne vokiečių-žydų 
šeimoje, Ella Winter lai
mingai augo savo namuose. 
Vėliau visa šeima persikėlė 
Lond^an gyventi. Ella ir 
ten tuiCo galimybę mokin
tis ir kultūrini gyvenimą 
pažinti. Atvykusi į Jungti
nes Valstijas ji gavo darbą 
teisėjo Felix Frankfurter!© 
raštinėje kaip jo sekretorė.

Washin g t o n e gyvenda
ma, tarp valdžios pareigū
nų besimaišydama, ji turė
jo gerų progų susipažinti 
su politine veikla. Sąjungi
ninkų laimėtas pirmasis pa
saulinis karas ir taikos kon
ferencija ją smarkiai suvy- 
lė, nes ji pamatė, kad ka
ras ir taikos konferencija 
nedavė pasauliui nei de
mokratijos, nei pastovios 
taikos.

Ištekėjusi už įžymaus li
beralinio rašytojo Lincolno 
Steffenso ir su juo išgyve
nusi apie 13 metų, Ella 
Winter įgavo daugiau pa
tirties apie rašytojo darbą. 
Ji taipgi pasiryžo būti ra
šytoja ir sykiu kovotoja 
prieš reakciją. Laipsniškai 
ji vis labiau linko į kairę.

Kelionė po Tarybų Sąjun
gą davė jai galimybę sukur
ti knygą “Red Virtue,” ku
rią reakcionieriai prakeikė. 
Kalifornijos Central Valley 
ekonominės krizės metu 
siautė agrikultūros dar
bininkų streikai. Tuo me
tu darbininkams mokėdavo 
po 10 c. į valandą, tai strei- 
kieriai reikalavo 15 c. Ella 
Winter , padėjo streikie- 
riams, kiek ji galėjo ir su

Vėliau Hitlerio įsigalėji
mas, Ispanijos respublikos 
sužlugdymas smarkiai pa
stūmė ją kairėn. Ji pata
po antifašistinė kovotoja.

Neseniai iš spaudos išėjo 
jos parašyta autobiografi
nė knyga “And Not to 
Yield,” kurioje ji pabrėžia, 
kad mes gyvename viename 
pasaulyje, todėl visi turime 
sykiu gyventi. “Jeigu ką 
gyvenimas mane išmokė, 
tai kad mes turime kovoti.”

Saužudystes Japonijoje
Japonijoje saužudystes 

srąarkiai didėja, ypač tarp 
15 ir 30 metų amžiaus. Sau- 
žudžių tarpe didžiausą pro
centą sudaro 25 metų jau
nuoliai.

Saužudystes priežastys 
gali būti įvairios: meilėje 
nusivylimas, siekiamo moks
lo nepasiekimas, tinkamo 
darbo negavimas, nepagy
domos ligos, abelnai gyve
nimu nusivylimas.

Sunkus ekonominis gyve
nimas daugiausia palaužia 
jaunuolius, norinčus pa
siekti tam tikras aukštu
mas, bet nepajėgiančius tai 
padaryti.

Washingtonas. — AFL- 
CIO Pildomoji Taryba pa
sisakė už Johnsono išrinki
mą JAV prezidentu.

Laiškas iš Lietuvos
Jonas Smalenskas, Miami, 

Fla., gavo sekamą laišką i 
Lietuvos: y

Malonus broli-tautieti!
Širdingiausiai sveikiname 

ir linkime Jums kuo ge
riausios sveikatos ir laimės. 
Aš ir mano visa šeima iš 
7 narių didžiai dėkojame 
Jums už užsakytą laikraš
tį “Laisvę,” kurį gauname 
nuo 1964 m. vasario mėne
sio ' pradžios. Laikraštis 
“Laisvė” labai patinka ne 
tik mūsų šeimai, bet ir vi
siems mūsų kaimynams, 
kurie nepasidalija, kas pir
miau gali skaityti.

Man gulint ligoninėje Jū
sų užsakytą laikraštį “Lais
vę” su didžiausiu įdomumai 
skaitė daug ligonių, o ypa
tingai patiko, tai Kauno 
rajono mokytojui Bara
nauskui Jonui, Kapsuko ra
jono kolūkio pirmininkui 
Glodui Petrui, pensininkui 
Didžgalviui Juozui ir lo
tiems, kurie prašė mane 
nunoširdžiai Jums padėkoti 
už laikraštį ir pasveikinti.

Aš jau seniau norėjau 
parašyti ir padėkoti, bet 
nelemtas plaučių uždegimas 
mane ilgam buvo paguldęs 
į lovą ir ilgiai gydžiausi 
Respublikinėje klinikinėje 
ligoninėje Kaune, kur mane 
globojo fronto kovos drau
gas daktaras profesorius 
Zigmas Januškevičius. (xa 
tarybinių gydytojų didelio 
rūpesnio dėka pilnai pasi
gydžiau, ir tas man nekai
navo nė vieną rublį. Bur
žuazinėje Lietuvoje visai 
nebūčiau galėjęs patekti į 
ligoninę, nes tada už tokį 
gydymą į dieną reikėdavo 
mokėti ne mažiau 16 rub
lių, o tiek galėdavo mokėti 
tik ponai ir kunigai.

Aš gi esu senas mokyto
jas, smetoniško režimo pa
šalintas iš mokytojo darbo, 
persekiotas ir kalintas už 
kairiąsias pažiūras. Di
džiojo Tėvynės karo metu 
visą laiką tarnavau Raudo
nojoje Armijoje 16 LietK 
viškoje Divizijoje, dalyva
vau mūšiuose prieš fašis
tinius okupantus ties Orio
lu, Vevelių, Polocku, Šiau
liais ir Klaipėda, kur 4 kar
tus buvau sužeistas, bet la
mingai išlikau gyvas. Po 
Didžiojo Tėvynės karo ir 
vėl pradėjau dirbti savo 
mėgiamą mokytojo darbą. 
Dabar dirbu Lietuvos že
mės ūkio Akademijoje ir 
esu personalinis pensinin
kas. Turiu sūnų ir dukte
rį, o taipgi 2 anūkus-ber- 
niukus po 4 ir 5 metus, ku
rie yra mano didžiausia 
paguoda ir nusiraminimas.

Atsidėkodamas Jums už 
laikraštį “Laisvę” aš noriu 
Jūsų vardu siuntinėti lietu
višką žurnalą “Mokslas^r 
gyvenimas.” Tai įdomus 
žurnalas. \

Labai laukiame Jūsų ma
lonaus laiško, aprašančio, 
kaip sekasi svetimoje šaly
je vargti?

Jums dėkingas
Ant. Trumpickas 

su šeima
Kaunas
Gedimino g-vė 56, bt. 2

PYKSTASI TURKIJA 
IR GRAIKIJA

Atėnai. — Naujas nesu
sipratimas išiklo tarp Tur
kijos ir Graikijos už Dede- 
kanzų salas. Apie 20 sj 
grupė yra visai arti pi 
Turkijos. 1912 metais V
Ii ja 'jas pagrobė nuo Tur- 
kijios. Po Antrojo pasau- 
linia karo salos buvo atim
tos nuo Italijos ir atiduotos 
Graigijai. Dabar Turkija 
reikalauja jas atiduoti jai.

e



IŠ LAIŠKŲ
j Man buvo malonus siur- 

F prizas, kai Žemės ūkio 
akad. kadrų skyr. viršinin- 
kas A. Trumpickas pranešė, 
kad “Laisvėje” esąs iš
spausdintas mano laiškas 
ir įdomus Jūsų kun. Katelės 
apibūdinimas. Deja, dėl ŽŪ 
akad. persikėlimo į Norei
kiškes, — kur aš tuo metu 
laikinai dirbau—man nebu
vo prieinama jų paskaityti. 
Tik neseniai aš su ta me
džiaga susipažinau. Jūsų 
paliudijimas ir svarus žo
dis visiems laikams dar la
biau įtvirtina kuklaus, bet 
žymaus švietėjo darbus į 
lietuvių kultūros istoriją. 
Esu dėkingas, kad įvykdė
te mano prašymą. Atidė- 
liojant kartais svarbios ži
nios po žemėmis užkasa
mos.

Toliau noriu iškelti kelis 
kitus klausimus.

# 1. Mes čia Tarybų Lietu- 
w voje švietimo istorijos dar

neturime parašytos, nors 
paskutiniuoju metu daug 
tuo reikalu padaryta. Įdo
mu, kas yra atlikta Ameri
kos lietuvių švietimo istori
jai surašyti. Ar yra tais 
klausimais atskirų darbų 
išspausdinta? Kas tais dar
bais Amerikoje domisi ? 
Tikriausiai, atskiros parti
jos, sąjungos ir laikraščiai 
yra susižymėję savo atlik- 
tus švietimo darbus. Juk 
Amerikon prieškariniais 
laikais suplaukė mažamoks
liai, beraščiai mūsų žmo
nės. O po kiek laiko jie 
jau rašė tėvynėn laiškus, 
prasilavino, pasidarė inteli
gentiški. Matyti, kas nors 
ten rimtai rūpinosi jų raš-

• tingumu ir atliko labai 
reikšmingą darbą. Todėl 
Amerikos veikėjų atsimini
muose visados reikėtų iš
kelti tuos momentus—kaip, 
kas ir kur vedė kovą su 
neraštingumu. Tuose raš
tuose, kurie pasiekia ir 
mus, pvz., “šviesa,” spaus
dinama vertingos medžia- 
gos iš praeities, — ją 
reikia sparčiai rinkti ir 
publikuoti, nes senosios 
kartos veikėjai mus ap
leis ir nebeliks pirmųjų 
šaltinių. Tik kartais ta me
džiaga ne visai konkreti,

> nepasakoma vieta, laikas, 
neminimos pavardės. To, 
žinoma, negalima prikišti 
Prūseikos, Kaškaičio atsi
minimams.

Aš, pvz., renku medžia
gą apie “daraktorius.” Juos 
visi senieji veikėjai mini 
kaip savo pirmuosius mo
kytojus. Tačiau retas ku
ris iš jų duoda nors trum
pą jų charakteristiką ar bi
ografinių davinių. Apie 
knygnešius mes šį tą turi
me surinkę, bet apie kuk
lius liaudies pedagoginius

> talentus — daraktorius — 
. beveik nieko. Kažkas pa-

r našaus į daraktorius turėjo 
būti ir Amerikos lietuvių 
tarpe. Savotiški knygnešiai, 
spaudos platintojai jūsų jau 
pasižymėti, reikėtų juos vi
sus suregistruoti.

2. Ar Amerikoje yra ve
dama kokia nors lietuvių 
spaudos bibliografija? Gal 
tai daro atskiri laikraščiai, 
leidyklos, leidėjai? Šį dar
bą taip pat turėtų atlikti 
dar gyva tebesanti senoji 
karta. K. Račkauskas-Vai
ras man yra minėjęs, kad 
seniau to Amerikoje nebu
vo daroma. Kaip dabar 
stovi reikalai?

3. XX a. pradžioje su ki
tais mano dėdėmis — vie
nas iš jų tebėra gyvas Dor- 
chesteryje — Amerikon bu
vo iškeliavęs mokslus jau
nuolis mano dėdė Steponas 
Vajega. Apie jį maža ži

nių turėjome. Dar prieš pir
mąjį karą jis susirgęs ner
vais ir miręs. Neseniai var
tydamas 1907 m. “Kovos” 
laikraščio komplektą, radau 
25 nr. išspausdintą jo 
straipsnį “Kiek kas turi že
mės Azijoj.” Įdomu, ar dau
giau tas mano dėdė — ku
riam pagerbti ir man buvo 
duotas antrasis vardas Ste
ponas — nieko nebuvo pa
rašęs Amerikos lietuvių 
spaudoje? Kaip jis ten 
prie “Kovos” pritapo? Gal 
kas nors jį prisimena? Juk 
ir Tamsta pats esi rašinė- 
jęs tam laikraščiui.

4. Pastabėlė dėl Jūsų 
prierašo laiške, žinoma, 
Bimbų be enciklopedijos pa
galbos mes nebeskiriame, 
ypač, kad jų žinomesnių 
pas mus nebėra. Ne vien 
Bimbų toks likimas. Juk 
tik neseniai išryškėjo, kuris 
iš dviejų Vilkutaičių buvo 
Keturakis ir parašė “Ame
riką pirtyje.” O kunigas A. 
Mockevičius ligi pat šių 
sukakt u v i n i ų metų buvo 
nežinomas. Pasirodo, tuo 
metu buvę net trys kuni
gai A. Mockevičiai, turėję 
reikalą sukilime, tik skir
tingose vietose veikę. Tai 
išaišikno istorikė Maksi
maitienė “Kraštotyros leidi- 
dinyje. Marksiste Karoko- 
zova savo disertaciniame 
darbe apie ateistinės min
ties raidą Lietuvoje supai
niojo J. ir S. Matulaičius, 
tai J. Jurginis pastebėjo. 
Tai vis dėl to įvyksta, kad 
trūksta tų asmenų ryškes
nių charakteristikų. Gaila, 
kad ir Tamsta nė kiek ne
charakterizavai savo kai
myno P. Bimbos, kuris taip 
pat buvo ne eilinis Lietuvos 
žmogus. Baigiu.

Linkiu Tamstai nugalėti 
įvairius asmeniškus nema
lonumus.

Su gilia pagarba .
J. Vajega

Kai kurios pastabėlės
Širdingai jums, gerbia

masis, ačiū už šį labai įdo
mų laišką ir priminimą 
mums kai kurių pareigų. De
ja, ne visas jas mes begali
me atlikti. Kai kurios jų, 
matyt, atiteks Tarybų Lie
tuvos švietėjams ir veikė
jams. Be to, kad mes tu
rime labai ribotas ir kas
dien mažėjančias žurnalis
tines bei literatūrines jė
gas, prieš keletą metų iš
siuntėme į Tarybų Lietuvą 
Lietuvos Mokslų Akademi
jai didžiulį, net iš kelių to
nų archyvą bei laikraščių 
ir žurnalų komplektus. Tai 
giliausias apie Amerikos 
lietuvius informacijos šalti
nis. Tik reikia, kad kas 
nors surastų noro, laiko ir 
ryžto po šį archyvą, kaip 
žmonės sako, “pasiknisti,” ir 
suras pilnus atsakymus be
veik į visus jūsų laiške pa
keltus klausimus. Ar kas 
pas jus šio didelio darbo' 
imasi, jam ryžtasi, bent 
apie jį rimtai galvoja, 
mums nežinoma. Tuo, man 
atrodo, turėtų rimtai pasi
rūpinti Tarybų Lietuvos 
švietėjai bei istorikai. 
Mums ta pati archyvinė 
medžiaga nebepasiekiama. 
Tų šimtų ir tūkstančiu lei
dinių duplikatų neturime.

Jūs teiraujatės, kaip tie 
mūsų iš Lietuvos suplaukę 
į Ameriką dar prieš Pirmą
jį pasaulinį karą bemoks
liai ir beraščiai kaimo sū
nūs ir dukros prasimokė 
Amerikoje lietuviškai skai
tyti ir rašyti, ar buvo kas 
nors panašaus į Lietuvos 
kaimo “daraktorius,” ar 
kas nors jiems padėjo pa
kilti iš tamsos į šviesą? 

Taip, mielasis,, buvo tais jau | 
labai senais laikais steigia
mos ir palaikomos mokyk
lėlės norintiems mokytis 
lietuviškai skaityti ir rašy
ti, ir šimtai tų beraščių ber
nelių ir mergelių jomis gra
žiai pasinaudojo. Buvo ir 
plačiai veikė taip vadinami 
laikraščių ir knygų platini
mo “agentai,” kurie čemo
danais, pilnais knygų, bro
šiūrų, žurnalų, rankoje ne-i 
šini ėjo namas nuo namo, 
šeima nuo šeimas, “landžio
jo” po mitingus ir susirin
kimus, visus ragindami 
pirkti ir skaityti knygas, 
užsirašyti laikraščius, rem
ti sunkiai uždirbtais savo 
doleriais mūsų spaudą, mū
sų organizacijas. Kokį šau
nų, kokį milžinišką ir pasi
aukojantį darbą tarp Ame- 
rioks lietuvių atliko tie 
šviesai ir tiesai pasišventę 
darbuotojai!

Jų Vardai, pavardės, 
miestai, kuriuose jie veikė, : 
lavinimosi mokyklėlės, kur 
jos veikė, kas jose mokė, kas 
buvo tais “daraktoriais”? 
Niekas iš atminties negali 
nūnai pasakyti. Gi sąrašo 
neturime. Račkauskas-Vai
ras teisus. Prisipažįstame 
kaltais. Jokia mūsų įstai
ga, joks mūsų laikraštis, 
jokia mūsų organizacija 
tokių rekordų nevedė. Bet 
visa ši informacija randasi ( 
mūsų “Kovos,” “Laisvės” 
bei “Vilnies’” komplektuo
se. Tik, kaip sakiau aukš
čiau, kas nors pas jus turi 
paieškoti. Viską suras.

Beje, prieš keletą metų 
Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centro Ko
mitetas buvo nutaręs pa
ruošti ir išleisti plačią A- 
merikos lietuvių pažangio
sios visuomenės istoriją. 
Buvo renkama medžiaga ir 
nemažai jos buvo surinkta. 
Ypač mes raginome mūsų 
senuosius veikėjus rašyti ir 
siusti atsiminimus. Kai ku
rie į mūsų prašymą labai 
gražiai atsiliepė.x Bet kai 
paaiškėjo, kad mes nebetu
rime jėgų tokią istoriją pa
rašyti, tą jau surinktą me
džiagą kartu su minėtu di
džiuoju archyvu taip pat 
pasiuntėme Lietuvos Moks
lų Akademijai. Tikiu, jog 
ji ten tebesiranda.

Na, o šiuo laiku esame į 
pasirengę, a t ž y m ė j i m u i 
mūsų Literatūros Draugi
jos 50-osios metinės sukak
ties (kuri įvyks 1965 m.) 
išleisti plačią jos istoriją. 
Aišku, jog šioje istorijoje 
turės gerokai atspindėti 
svarbiausi bruožai viso mū
sų Amerikos lietuvių pa
žangaus judėjimo. Juk per 
visą savo garbingą penkias
dešimt metų gyvavimą ir 
veiklą be. mažiausios per
traukos, Literatūros Drau
gija buvo ta didžioji ašis, 
apie kurią ir ant kurios su
kosi visa mūsų švietimo- 
kultūros veikla. Istoriją 
ruošia Dr. A. Petriką. Ti
kimės, kad ji pasirodys, jei i 
ne dar šių metų pabaigoje, 
tai ateinančių metų pra
džioje.

Apie jūsų giminaitį Ste
poną Va jėgą jokių žinių bei 
prisiminimų neturiu. Jeigu 
kuris iš “Laisvės” skaityto
jų apie jį ką nors žino, būtų 
labai gražu, jeigu parašytų- 
atsilieptų.

Tiek šiuo tarpu ir užteks.
A. Bimba

Washingtonas. — Čionai 
susirinko JAV, Anglijos, 
Kanados ir Italijos atstovai, 
kurie vėl dalyvaus 17-kos 
valstybių nusigink 1 a v i m o 
k o n f e rencijoje, Ženevoje. 
Jie išdirbs manevravimo 
taktiką.

Atsiminimai
Mane karas užklupo re

dakcijoj. Stalčiuje krūva 
rankraščių: eilėraščių, ap
sakymų, apybraižų, straips
nių. Ruošiau naują “Vals
tiečių laikraščio” numerį. 
Jam paskyriau V. Montvi
los eilėraštį. Poetas dainavo 
apie saulę, apie gėlę, apie 
žmogų, naujai ariantį lau
kus. Bet bombos pertraukė 
ramų darbą.

Rašytojai savo žodį sky
rė kovai prieš fašistinius 
grobikus. Labai aktyvūs 
buvo ir lietuvių rašytojai, o 
ypač poezijoje. Pro dūmus, 
pro ugnį skriejo į Lietuvą 
radijo bangomis ar laikraš
čiais, platinamais Lietuvo
je, Salomėjos Nėries, Venc
lovos, Korsako, Liudo Giros 
lyrikos posmai, Cvirkos, Jo
no Marcinkevičiaus, Baltu
šio prozos kūrinių kulkos. 
Man gi teko bendradar
biauti lietuviškame fronto 
laikraštyje, čia literatūri
nis žodis turėjo būti trum
pas, griežtas. Taip ir ra
šiau. Spausdinausi “Lais
vėje”, kaip ir kiti lietuvių 
literatai. Perskaičiau nuo
širdžius rašytojo Mizaros 
žodžius apie mano literatū
rinius dalykus. Labai džiau- 
giamies, kad pažangūs 
Amerikos lietuviai stovėjo 
mūsų pusėje: padėjo kovoti 
prieš Hitlerį. Kai netoli 
Staraja Rusos, žeminėje at
sirasdavo laisvesnė minutė, 
skaitydavau. Itin žavėjausi 
Bielinskio saulėta mintimi, 
jo didelio patosiškumo sti
liumi, Erenburgo apybrai
žomis.

Atvykęs į Maskvą, užei
davau į rašytojų klubą. Čia 
matydavau Aleksiejų Tols
tojų, Erenburgą,, Sobolio- 
vą, Stauskį, kuris vėliau žu
vo fronte, ir kitus. Pasišne
kėdavau su Cvirka, Venclo
va, Salomėja Nerimi, Kor
saku. O kai grįždavau į 
Šiaurės Vakarų frontą, 
laišku aplankydavo K o r- 
sakas, kuris tuomet vadova
vo lietuvių rašytojams, o 
kartą net Paleckis. Čia gy
venau kartu su jo sūnumi 
Vilniumi. Apie jį draugai 
šnekėdavo:

—Jis svajoja tapti lakū
nu.

Deja, Vilnius žuvo gyve
nimo rytą lėktuvo katastro
foje.

Laikas buvo nelengvas. 
B*et vis gi tikėjau aušra, 
Hitlerio sutriuškinimu. Ar
tėjant epilogui, 1944 m. rug
sėjo 25 d. iš Gorkio srities 
vienam rašytojui rašiau, 
rašiau pro dūmus žiūrėda
mas į Lietuvą, nupraustą 
fašistų okupacijos krauju

Iš tėviškės
Bėga saulė! Ratu, ratu, 
Kaip seniau, tik po ja jau kas kita. 
O kad taip, kad išvystum ir tu... 
Man sunku čia trumpai apsakyti.

Ir kalneliai ne tie — ant jų 
Šviesesni pastatai įsitaisė. 
Aš rašau iš namų—naujų, 
Nebe tų, kur apleidai kadaise.

Buvo skurdo ir purvo. Taip 
Ir beraščių, beduonių netrūko. 
Padavimuos paliks tatai, 
Tartum tolimos uolos tarp rūko.

Vakare, kai laukus perdėm 
Supdama sutema atsigręžia, 
Elektra tąsyk žemė žvaigždėm 
Visą apžeria tėviškę gražią.

Antanas Miškinis
Vilnius

Aš—moteris
Aš—moteris. Ir trokšta mano rankos 
Sūpuoti kūdikį ramiai, 
Auginant kviečius ir gėles.
Aš noriu, kad žiedais siūbuotų lankos, 
Kad saulėn stiebtųsi namai,— 
Juk aš—dalis epochos didelės.

Aš—moteris. Ir noriu dirbt, mylėti, 
Gyvybę naują žemei duoti,— 
Aš nežinau, kas būtų dar gražiau.
Tik kad griuvėsiai rūstūs nedūluotų, 
Kad niekad niekas ašarų nelietų.. 
Te dirvos klesti vasarom našiai!

Aš — moteris. Ir saulę aš nešu; 
Skiriu žmonijai širdį ir rankas, 
Todėl galiu jai būti ir teisėja.
Ir aš visiems sakau drąsiu balsu:
Šalin ginklus, kur mirtį sėja— 
Reikalingiausia mums—taika!

V. Masaitiene

Aną kartą, kai man rašei
Ir lakštingalos—klausei—ar čiauška... 
Kaipgi! čiauška. Dar kaip gražiai, 
Pasislėpę krūmokšniuos arčiausia.

Tik tos dienos bematant šyst. 
Mūsų amžiaus buity naujojoj 
Lyg nespėji dienos išvyst -. - 
O gyvenimas auga, bujoja.

Kiek jauų ir linksmų vardų
Iš tų buvusių skurdžių artojų!
Ir dainuoja ne šiaip—iš gaidų 
Apie laimę ir didį rytojų.

Pro karo dūmus matau tolumoje tą šviesią 
gyvenimo viršūnę — laimės 
žiburį, apie kurį rašė Biliū
nas. Įdomus gyvenimas! Ir 
norėtųsi gyventi ne šliužu, 
o Garkio sakalu. Gal tai per 
išdidų. Bet, stovėdamas ant 
sudegintų knygų pelenų, 
ant architektūros griuvė
sių, matydamas kartuves 
ten, kur praėjo vokietis, — 
aš kitaip jausti, kalbėti ne
moku ir nenoriu mokėti. Aš 
ir kare mokiaus gyventi pa
gal širdį. Svajoju rašyti ir
gi pagal širdį.

Nereikalingas patosas? 
Lietuvis ūkininkas dažnai 
savo gyvenime būna lyri
kas, poetas. Tai rašytojas 
šimtą kartu turėtu būti 
toks. Lietuva — liaudies 
dainų kraštas. Man sunku 
suprasti rašytoją “šalta
kraujišką”, publicistiš k ą, 
sausą. Aš ir čia matau lie
tuvius (tūkstančiai Lietu
vos gyventojų evakavosi į 
šalies gilumą. A. L.), ku
riuos vadinu gyvenimo poe
tais — tokie jie yra jaut
rūs, jausmingi širdies gel
mėje, skaistūs, kaip perlas, 
gyvenime. Kiek jų sieloje 
prometėjiškos ugnies! Dėl 
tokio žmogaus verta eiti 
per ugnį, verta gyventi, ra
šyti ir berti po kojomis 
šviesos žiežirbas. Toks lai
kas atėjo!”

Tuomet, į Gorkio srities 
lietuviškuosius vaikų na
mus, Venclova man iš Kau
no rašė: Kaunas išliko ne
sugriautas. Tai nuopelnas 
mūsų armijos. Bet daug 
žmonių neradome gyvųjų 
tarpe. Nužudė poetą Mont
vilą, Belecką, Zibertą... Vil
nius smarkiai apdaužytas..”

Pagaliau pats pamačiau 
Kauną. Skubu į namą, ku 
riame gyvenau prieš karą. 
Galvoju: “Gal rasiu savo 
biblioteką?” Neradau. Ne
sisekė man su biblioteko
mis: po arešto žuvo 300 
knygų — mokinio bibliote
kėlė. Žuvo 1940 metais su
lipdyta biblioteka Kaune. 
Karo metais sukau p i a u 
knygų kalną. Dingo.

Dar Nemuno žemupyje, 
dar Klaipėdoje griaudė pa- 
patrankos. Pasi nėriau į 
laikraštinį darbą: rašiau, 
spausdinau savo dalykus, 
taisiau rankraščius. Per 
naktis neišeidavau iš spau
stuvės: trūko elektros, rai
džių... Bet kasdien Lietuva 
iš griuvėsių, iš pelenų, iš 
dūmų kilo į saulę, kurios 
priešas taip neapkentė.

A. Liepsnonis
1963-IX-21 d., Kaunas

ir ašaromis, rašiau svajo
damas apie literatūrą, dar
bą, rašiau nujausdamas, 
jog lietuvių tautai teks ko
vos ugnyje nugalėti hitleri- 
rinių talkininkų pasiprieši
nimą: “Tiek pergyvenote!.. 
Nors aš dar ne Lietuvoje, 
bet jau tvirtai stoviu ant 
žemės ir žiūriu į saulę, į 
žvaigždes! Karas perverti
no visus žmones. Visokios 
velniavos po karo mažiau 
kartosis. Tų velniavų ma
žiau bus ir literatūroje, ir 
gyvenime... Žmogaus var
das turės suskambėti dar 
išdidžiau!.. Mes išmokome 
mylėti Tėvynę, guldyti gal
vas ne tam, kad gyvenime 
ir literatūroje vyrautų cha
mai. Erenburgas jau karo ; 
pradžioje perspėjo žmones, ‘j 
jog po karo to nebus!

Aš kalėjime apie septynis 
metus tylėjau ir . skaičiau, 
kad tarybiniais metais ga
lėčiau ištisus metus daug 
rašyti. Tai buvo mano tri
umfo ir gimimo metai!.. 
Nemažai skaičiau. Šį tą ma
čiau, pergyvenau. Ir vėl pa
bandysiu Lietuvoje, prabilti 
taip, kaip diktuoja širdies 
liepsna. Per tuos trejus me
tus spausdinausi Amerikoj, 
lietuviškame fronto laik
raštyje, “T. Lietuvoje”, da
lyvavau dviejuose literatu-: 
rimuose almanachuose, vie
ną kitą kartą kalbėjau per 
Maskvos radiją į Lietuvą. 
Buvau dviejuose frontuose 
literatūriniu bendradarbiu: 
prie Leningrado ir Kursko- 
Oriolo lygumose. Buvau pa
kliuvęs po uraganišku vo
kiečių apšaudymu. Ir kol 
kas joks velnias manęs ne
paėmė. Daug kartų mačiau 
Maskvą, jos teatrus, žmo
nes. Maciau Taškentą, Vi
durinės Azijos vynuogynus, 
medvilnės kalnus. Mačiau 
žmones ir šliužus. Ir tikėk, 
jog visa tai man buvo uni
versitetas. Šit kodėl aš ti
kiuosi vėl prabilti. Pigesne 
kaina po visų pergyvenimų 
gyventi nesinori! O gyveni
mas lieka įdomus, kaip gė
lė. Aš ir dabar galvoju, ar
ba aš turėsiu, kaip tarybi
niais metais, rašyti su pa
tosu, patetika, jautriais, 
vaizdais, metaforomis, kaip 
kai kas priekaištavo—“ne
paprastu” stiliumi, — išdie- 
vinti žmones, kuriuos aš 
gerbiu, arba eiti akmenis 
skaldyti... Man visa tai ver
čia kalbėti karas, kuris per
vertina visas vertybes, o 
kartu ir žmogų. Su tokio
mis mi n t i m i s ruošiuosi 
grįžti į Lietuvą...

Man rašant šiuos žo
džius, širdis liepsnoja, pro 
langą šviečia saulė, ir aš

Pekinas.—Kinija pastatė 
1,100 pėdų ilgio tiltą per 
Mekongo upę.

Pasikėsinimai ant 
JAV prezidentu

1835 m. sausio 30 d. Wa
shingtone rūškana ir lietin
ga. JAV prezidentas And
rius Jacksonas kartu su lai
dotuvių procesija įžengė į 
Kapitoliaus vestibiulį. Stai
ga tylą perskrodė du revol
verio šūviai. Šovė kažkoks 
pamišėlis dažytojas. Jis ne
pataikė, tačiau tai buvo 
pirmas JAV istorijoje pasi
kėsinimas į prezidentą. Vė
liau buvo pasikėtinta dar į 
5 prezidentus, be to, į vieną 
ka tik išrinkta, bet dar ne- 
spėjusį užimti postą, ir į 
vieną — jau buvusį. Keturi 
mirė nuo gautų žaizdų: A.. 
Linkolnas 1865 m., D. A. 
Garfieldas 1881 m., V. Mc
Kinley 1901 m. ir J. F. Ke 
nedis 1963 m.

Linkolną užmušė artistas 
D. V. Booth, kai preziden
tas sėdėjo savo ložėje Wa-
shingtono Fordo teatre. 
Pasinaudojęs momentu, kai 
žiūrovai juokėsi ir plojo, 
Butas įėjo į ložę ir šovė 
Linkolnui į pakaušį. Po de
vynių valandų prezidentas 
mirė. Butą vietoje užmušė 
jį persekioję kareiviai.

Po 16 metų, karštą liepos 
2 dieną, prezidentas D. Gar
fieldas ėjo Washingtone 
stoties peronu, ketindamas 
išvykti atostogų. Staiga, ta
ręs “Dieve mano, kas gi 
tai?” jis susmuko, pakirs
tas šūvio į nugarą. Šovė ne
vilties apimtas bedarbis C. 
J. Guiteau, kuris už tai vė
liau buvo pakartas.

1912 m. spalio 14 d. buvęs 
prezidentas Teodoras Roo- 
seveltas, ketinęs grįžti j 
Baltuosius rūmus, sakė 

į prakalbas Milwaukee mies
te. Visą laiką, kol jis važi
nėjo per astuonias ■ valsti
jas, jį sekiojo John Šrankas, 
alinės ir namų savininkas 
iš New Yorko. Kai T. Roo- 
seveltas atsistojo ant atvi
ros mašinos sėdynės, ruoš
damasis kalbėti, prie jo 
prasispraudė Šrankas ir šo
vė Rooseveltui į krūtinę. 
Tik per atsitiktinumą bu
vęs prezidentas liko gyvas. 
Kulka, pataikiusi į viršuti
nę švarko kišenę, pramušė 
akinių futliarą bei 50 kietai 
suspaustų lapų su paruoštu 
ilgos kalbos tekstu ir todėl 
neteko savo jėgos.

Panašiai liko gyvas jo gi
minaitis Fra n k 1 i n a s D. 
Rooseveltas. 1933 m. vasa
rio 15 d.,likus dviem su pu
se savaitės iki prezidento 
posto užėmimo, F. Roose
veltas važinėjo Miamyje. 
Penkios kulkos, kurias pa
leido į jį mūrininkas Dž. 
Z a n g a r a, pataikė į 5 ki
tus žmones, jų tarpe į Čika
gos merą Antoną čermaką. 
Pasakojama, kad Čermakas 

į pasakę s Rooseveltui: 
“Džiaugiuos, kad jis patai
kė i mane, o ne i jus”. Čer
makas mirė, o Rooseveltas 
liko gyvas ir buvo dar du 
kartus išrinktas JAV prezi
dentu.

Iki 1963 m. nebuvo atvirų 
pasikėsinimų į Kenedžio gy
vybę, nors jis ir gaudavo 
įvairių asmenų grasinimų. 
Kai kurie iš tų grasintojų 
pasirodė psichiniai nesvei
ki, kiti buvo nubausti.

New Yorkas.—Roy Wil
kins, generalinis N A AC P 
(negrų organizacijos) sek
retorius, praneša, kad bir
želio 22-27 dienomis Wash
ingtone, įvyks NAACP 55- 
ji metinė konvencija.

Ji prasidės AME bažny
čioje. Dalyvaus apie 2,- 
000 delegatų nuo 11,725 vie
netų.

3 gusi. Laisvė (Liberty) Antrad., birželio (June) 2,1964
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Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
Mus ne vien tik maldų moko. Pradeda 

mokyti, kaip reikia mišių klausyti, kaip 
išpažintį atlikti. Ta pati nemaloniausia 
pareiga, kuri, deja, neišvengiamai lau- 

j kia manęs ir kitų vaikų. Atvirai pasi
sakysiu: bijau tos išpažinties. Ir kaip 

j nebijoti? Kunigui reikės išpasakoti vis
ką viską, ką tik kada blogo esi padaręs. 

‘ Jeigu nuslėpsi bent vieną nuodėmę, po 
' mirties amžinas pragaras... O kaip 

prisiminti visas nuodėmes? Juk viskas 
L greit praeina, užsimiršta... Aš pats 

daug ką užmirštu, ir mama užmiršta, ir 
kiti vaikai užmiršta, visi užsimirštame, 
ir vienas kitam atleidžiame nuoskaudas. 
Tik vienas gailestingasis dievas nieko 

') neužmiršta, viską susirašo įsavo kny- 
į gas. Ir jeigu ką nors ne taip per išpa- 
' žintį pasakysi, numiręs eisi į pragarą, 

kur tave, vargšą, velniai per amžius, 
kankins... Nugara šąla, kai apie tai 
pagalvoji...

O pirmosios išpažinties diena neišven
giamai artėja. Mokytojos nurodymu, 
stengiuosi prisiminti, suskaičiuoti visas 
nuodėmes, bet man labai nesiseka. Ge
riausiai prisimenu tik tai, kad kartą 
mama, nugirdusi mane keiksnojantis, 
kaip reikiant j sėdynę įkirto. •.

Galiausiai mus sustato prie klausyk
los į eilę. Į klausyklą sėdasi klebonas. 
Vaikai po vieną prieina prie langelio ir 
šnibžda savo nuodėmes . Eilė pamažu 
trumpėja. Kuo arčiau pasistumiu prie 
klausyklos, tuo baugiau darosi. Paga
liau — langelis. Klebonas pabarškina. 
Atsistoju, kaip buvau mokomas, persi
žegnoju ir nebežinau, ką toliau daryti.

—Ko tyli?—sušnabžda kunigas. — Sa
kyk kuo nusidėjai.

• Iš galvos išbyrėjo visa sąžinės sąskai- 
, ta, užmiršau visas savo nuodėmes. Šir

dis beldžiasi krūtinėje, pakinkliai dre
ba, liežuvis nebeapsiverčia-..

—Ko tyli? — jau pusbalsiu burbtelėjo 
i klebonasA^ Sakyk kuo nusidėjai.

Kas bus tebūna. Ir pradedu žerti nuo
dėmes, kokios tik į galvą pakliuvo, daug 
negalvodamas, buvau jas padaręs, ar ne 
—keikiaus, melavau, mušiaus...

—Kiek kartų melavai?
—Šimtą...
—Ką pavogei?
—Nieko nevogiau...
—Ką daugiau atsimeni?
Dar kažką sumurmu ir sakau:
—Daugiau nebeatsimenu, gailiuosi ir 

prašau dievo atleidimo.
Klebonas užduoda atgailos maldas, 

peržegnoja, liepia klauptis, o pats šnabž
da maldą. Pabarškina krumpliu į klau
syklą ir atleidžia mane. Vaje, koks sun
kus akmuo nuo širdies nusirito, net kvė
puoti lengviau. Pasirodo, tik baimės 
daug būta, o viskas gi iš tikrųjų labai 
paprasta . Net nebegalvoju—patiko die
vui mano išpažintis, ar ne, tikrino jis 
mano sąžinės sąskaitą pagal savo kny
gas, ar ne.

5. BANDAU UŽDARBIAUTI
Nė nepamatau, kaip prabėga vieneri 

metai. Baigiu ir antrą skyrių. Man jau 
sukako dešimt metų. Nebegyvenu va
sarą vien žaidimais, o vis daugiau prade
du darbuotis. Raviu savąjį daržiuką 
prie kumetyno ir bulvių rėželį dvaro lau
ke, šeriu paršą, žoliauju karvei,—žodžiu, 
stengiuosi kiekviename žingsnyje mamai 
padėti.

Štai per mėšlavežį kelioms dienoms 
mama mane išleidžia pas Miliušius už
darbiauti. Mėšlo, žinoma, dar nepamė- 
Žiu, bet arklius su vežimu į lauką ir tuš
čiomis iš lauko gerai varinėju. Į lauką 
primėžtą vežimą varau pėsčias, o iš lau
ko grįžtu važiuotas.

Už mano darbą mama gauna šį tą iš 
Miliušių, ir jie dar pažada nemokamai 
sumalti puspūrę grūdų. Tai pirmas ma
no gyvenime uždarbis.

Pradėjus nokti obuoliams, mama pa
kalba su dvaro sodo nuomininku, ir aš 
nueinu skinti obuolių. Sodo nuominin
kas skynėjams moka po puslitį už dieną, 
Litas—didelis pinigas. Tik jis, girdėjau 
dėdę Aleksiuką juokaujant, esąs labai 
greitas, skuba iš kišenės lėkti: mat, vie
noje jo pusėje iškaltas šuoliuojantis ark
lys.

Prastesnius obuolius krečiame tiesiog 
žemėn, o geruosius skiname rankomis ir 
atsargiai dedame į krepšius, nes kre- 

H«^iaJlL-Jifi-SUSidauŽvtu. To medžius lai

pioti aš jau įgudęs, obelyje jaučiuosi 
taip pat gerai, kaip, sakysime, lovoje. 
Žinoma, per dieną pavargstu belaipioda- 
mas, vakare sąnariai skauda, bet užtat 
gaunu puslitį ir prisivalgau kiek tinka
mas obuolių.

Sode dirbu stropiai, kad kartais neiš
gintų laukan. Noriu kuo daugiau užsi
dirbti. Turiu slaptą svajonę: man reikia 
įsigyti peilį, ir ne bet kokį, o lenktinį, 
su ąsele prisirišti. Kol buvau mažas, ma
ma nė girdėti nenorėjo apie peilį, bijo
jo, kad nesužeisčiau. Dabar nebėra ko 
baimintis, nebeįsipiaunu. Mama žada nu
pirkti peilį, tik atliekamų pinigų vis ne
turiu. Dabar kaip tik bus proga įsigy
ti: sode aš šiek tiek užsidirbsiu.

Ir tikrąi būčiau daug pusličių užsidir
bęs, jei ne ta sausoji šaka. Aš stakt 
ant jos, ji—triokšt. Kažkoks šiurpas— 
ūžteli per nugarą, stveriuosi ranka ki
tos šakos. Bet ir ta, nelaboji, sausa, ii* 
ta taip pat triokšt, ir aš kaip akmuo 
dunksteliu žemėn. Kaip dunksteliu, taip 
ir suklinku: baisus skausmas nugelia de
šinės rankos riešą. Mano krepšys, ma
tau, supasi obelyje. Atlekia kiti vaikai, 
išsiritę iš obelų, atlekia sodo nuominin
kas, o aš, susiėmęs koją, cypiu iš skaus
mo.

Anicetas, kaimo siuvėjo Baltraus sū
nus, nulekia į dvarą ieškoti mano ma
mos. Nuomininkas žiūri į mane ir aiš
kina:

—Ko rėki kaip plaunamas? Užsiga
vai, tai užsigavai, bet kraujas juk nebė
ga. O kas tau liepė kabinėtis už sausų 
šakų?

Darbą pametusi, be kvapo atbėga ma
ma. Ji puola prie manęs, nieko žmoniš
ko nebegali ištarti, tik pro ašaras vai
toja:

—O viešpatie, liks elgeta, liks elgeta 
mano vaikelis....

—Neliks, Adomaitien, nebijok,—rami
na ją nuomininkas. — Ne jis pirmas iš
krito.

—Atsitrauk! — užsidega kaip liepsna 
mama.

Ji pastveria mane į glėbį ir tekina pa
sileidžia kumetyno link. O aš juk—de
šimtmetis, sunkus...

Namie mama man koją apvynioja 
šlapiu skuduru ir neatsikvėpusi bėga pas 
Varnelienę pagalbos. Tai mūsų kaimo 
vadinamoji daktarka, žoliautoj a. Ką 
daugiau tokiuo atveju greitosiomis pri
sišauksi. Atkūprina ta moterėlė, ap
žiūri koją ir palinguoja galvą:

—Išniro... Matai, koks guzas?
Kenčiu kiek galėdamas, o koją skauda, 

oi kaip skauda. Nė iš tolo neleidžiu pa
liesti.

Leidžiu ar neleidžiu, o Varnelienė 
imasi gydyti.

—Reikia atstatyti sąnarį, — sako. — 
Reikia koją “traukti.”

Mama verkdama laiko mane, o Varne
lienė, už pėdos paėmusi, į šonus pasuka- 
liodama tempia man koją. Šaukiu, rė
kiu iš visos jėgos, apsipilu tirštu prakai
tu, akyse sutemsta, sumirga žvaigždės...

—Jau,—pagaliau atsipučia žoliauto- 
ja, — kaulas vieton atėjo .

Kad ir vietoje kaulas, bet riešą vis 
tiek skauda. Stenu, žiūriu į tetulę Var
nelienę ir stebiuosi jos stiprumu: trauk-

Kapsuko rajonas. Černiachovskio vardo 
kolūkyje statoma moderni kiaulidė. Joje 

tilps 300 kiaulių.

(lama koją, Ji net lovą su manimi ir ma
ma iš vietos patraukė. Kaip iš viso ko
ja nenutrūko!

—Klok, Rožyte, šaltame vandenyje 
sumirkytus skudurus, kol karštis iš są
nario išeis. Neleisk vaikščioti, teks pa
gulėti. ..

Ir guliu kaip pagalys dieną, antrą, tre
čią... Ramiai gulint, koja, rodos, ne
beskauda, bet vos pajudinu—ir vėl nors 
rėk. Jei bandau atsistoti, skausmas nu
degina kaip ugnis. Kartais dantis su
kandęs, šokčiodamas ant sveikosios, nu
sigaunu iki lango ir liūdnas dairausi į 
vieškelį. •.

Atbėga Remeikių Rapoliukas.
—Tebeguli?
—Tebeguliu...
—O rytoj jau į mokyklą!
—Nepaeinu... koja tebeskauda-..
Varge mano, vargeli... Vaikai bėga 

tekini į mokyklą, o aš sėdžiu prie lango... 
Nebėra gi ir galo tai kojai, tam sopu
liui.

• "*
Praeina keletas dienų. Mūsų kaimo 

koplyčioje atlaidai.
Lepšiškių koplyčia nė kiek nemenkes

nė už Gailiūnų bažnyčią, tik savo kunigo 
joje nėra. Todėl kartas nuo karto kuris 
nors Liubartų kunigas atvažiuoja čia at
laikyti pamaldų. Vieną kartą metuose 
Lepšiškiuose būna Marijos vardo atlai
dai — bažnytinė visos apylinkės šventė. 
Tą dieną koplyčion atvyksta net keli 
gretimų parapijų kunigai, iš tolimiausių 
pakraščių suplaukia daugybė žmonių, 
prisirenka būriai elgetų, prekiautojų, 
karabelninkų.

Sėdžiu liūdnas prie lango. Man neteks 
pamatyti atlaidų įdomybių. Į Lepšiš- 
kius skuba žmonės. Tolesnieji važiuoja 
važiuoti, artesnieji žingsniuoja pėsčio
mis. Marguoja moterų skarelės, mer
ginų suknelės, vėjas plaiksto vyrų kak
laraiščius. Išeina ir mama. Ji gerokai 
užtrunka, o man vienatvė be galo įgrįs
ta. Bet užtat koks džiaugsmas paskui!

Peilis! Tikras lenktinis peilis, margu 
kotu, su ąsele ir dviem gelažtėmis. Va
je—ir pasakų knyga, ir saldainių riešku
čios, ir meduolis, ir nauja kepurė! Dar 
niekados gyvenime nebuvau toks tur
tingas ...

—Tai už pinigus, kuriuos uždirbai so
de. Visus tau prapirkau, gal greičiau 
sugysi.

—Sugysiu, mamut, sugysiu!
Pakrutinu koją — kur kas mažiau 

skauda.
6. SIMANAS

Nuo kaimo koplyčios, nuo kapinių kal
nelio mokyklos pusėn leidžiasi ilgoka 
nuokalnė. Iškritus sniegui, čia pilna su 
rogutėmis belaidančių vaikų. O rogučių 
aš neturiu. Dažnai su pavydu žiūriu, 
kaip vaikai lekia nuo kalnelio, prašinėjų 
leisti ir man pasivažinėti. Bet skolinti 
nelabai kuris nori—juk ir pačiam malo
nu skraidyti.

Remeikių Rapoliukas kartą man ir sa
ko:

—Rogutes ir pats galėtum pasidaryti!
—Nemoku, neturiu iš ko.
—O tu ateik pas mus. Tėtis padės. Ir 

lentgalių namuose—kiek nori.
Antrą kartą manęs kviesti nereikia: 

temstant nudrožiu pas Remeikius.
Dėdė Aleksiukas jau parėjęs iš dvaro, 

darbuojasi prie savo varstoto. Brūkšteli 
leistuvu lentos kraštą, pažiūri primer
kęs akį, vėl brūkšteli. Jis tarpais pa
traukia iš pypkės, valandėlei pasislepia 
dūmų debesėlyje. Pypkę Rapoliuko tė
velis rūko todėl, kad žarijos nebyrėtų į 
skiedras, nesukeltų gaisro.

Rapoliukas paaiškina tėveliui mano 
reikalą.

*—Rogių užsimanei, nori sprandą nu
sisukti, a?—juokauja dėdė.— Jeigu taip 
labai nori, teks pačiam dirbtis.

Raustu, nežinodamas ką atsakyti.
—Vinį kalti moki?
—Moku.
—Per pirštą pataikysi?
-—Pataikysiu, — sakau, nesupratęs jo 

juoko.
—Tad imamės darbo!
Dėdė Aleksiukas atideda obliuojamą 

lentą ir ieško medžiagos mano rogėms. 
Atrenka porą, lentelių, keletą šakalių. 
Patašo, paobliuoja, padailina.

—Susikalkit patys, štai čia taip, o čia 
—taip, po porą vinių,—paaiškina.

Mums su Rapoliuku besidarbuojant, 
į trobą įeina jaunas aukštas vyras.

—Sveikas, Aleksandrai!
—Sveikas,. Simanai! Koks vėjas tave 

atpūtė? j.
—Joks vėjas, dėde. Kai vėjas pusčia, 

as nevaikštau. Jeigu atėjau, vadinas 
vėjo nėra.

—Sėsk, būsi svečias. Pamėgink mano 
tabokos.

Simonas iš dėdės kapšio susisuka 
nykščio didumo suktinę ir uždumia kaip 
dvaro “paravikas.” Simanas, matyt, pas 
Remeikius ne pirmą kartą, bet aš jo ne
pažįstu.

—Kas jis toks? — klausiu pašnabždo
mis Rapoliuką, akimis rodydamas į sve
čią.

—Miliušių bernas. Neseniai atsirado...
Kalu roges net sušilęs.
—Ką čia vaikai taip meistrauja? — 

pasidomi mumis Simanas.
—Sužiūrėsi — rogių svečias užsimanė, 

tad ir kala.
—Šitas? Kieno tas meistrelis?
—Kaimynės — Adomaitienės. Apsi

suktum apie ją, — mirkteli Simanui Ra
poliuko tėtis.

—Rožės? Pažįstu.
Aš pastatau ausis, bet jie nei apie 

mane, nei apie mamą daugiau nebekal
ba. Pradeda kitą šneką.

O man įstringa į galvą tai, kad Sima
nas pažįsta mano mamą. Iš kur jis ją 
pažįsta? Kodėl aš jo iki šiol nema
čiau?

Štai rogutės ir baigtos. Paprastos, bet 
bus savos, nebereikės iš vaikų prašinėti. 
Patenkinti su Rapoliuku žiūrime į savo 
darbą.

—Tau vis, kad greit,—lyg barasi, lyg 
geruoju kalba dėdė Aleksiukas Simanui. 
—Greit niekas nesidaro. Viskam reikia 
laiko. Rusijoje, manai, per vieną dieną 
revoliucija pasikėlė? Oi, ne! Keliasde
šimt metų žmonės apie tai galvojo ir 
tam ruošės. Aš žinau, gyvenau ten. O 
kai atėjo laikas, revoliucijos bomba spro
go po caro sostu ir, galima sakyti, per 
vieną dieną ponai ir neteisybė buvo nu
šluoti. Bus ir pas mus taip. Manai, 
tautininkų valdžia amžina?—dėdė nusi
šypso.—Dar pats savo akimis pamatysi 
Andrikauską be dvaro, Sidabravičių be 
krautuvės, o Miliušį be malūno. Jie dar 
ponauja, žmonių prakaitu minta, bet lai
kinai. Ateis laikas, ir pas mus sprogs 
bomba, kaip ir Rusijoj septynioliktais. 
Mūsų žmonės, pats žinai, nemiega, dar
buojasi.. ,

Dėdė Alieksiukas pastebi, kad aš klau
sausi, tad pasilenkia prie Simano ir to
liau kalba pašnabždomis, matyt, kad 
mes su Rapoliuku negirdėtume. Sima
nas išplėtęs akis žiūri į jį, pritariamai 
linkčioja galva. Būtų įdomu pasiklausy
ti, bet... Tad su rogėmis išbrazdu na
mo.

Nedaug mūsų mokyklos bibliotekoje 
knygelių. Galima sakyti, aš jas visas jau 
perskaičiau. Nedrąsiai pasiskundžiau 
mokytojui, nebeturįs ko skaityti, gal 
mokytojas duotų ką nors iš savų. Ži
nau, jis turi daugybę knygų.

—Užeik! — sako jis. — Imk ir skai
tyk.

Nukaistu iš džiaugsmo. Malonu, kai 
su tavim mokytojas kaip su dideliu kal
basi.

Taip kartą aš ir įsėlinu mokytojo vir
tuvėn. Pasakau mokytojui kokiuo rei
kalu.

—Antanai!—šūkteli ji, pravėrusi gre
timo kambario duris, — Adomaičiukas 
atėjo.

—Gerai, gerai. Aš tuoj, — atsiliepia 
mokytojas. »

Girdėti, jis pusbalsiu su kažkuo kalba
si. Paskui linksmai atsisveikina:

—Ne už kalnų.naujas gyvenimas. 
Greit atpus jį šviežias vėjas. Tik reikia 
kantriai dirbti, vyriškai, nieko nebo
jant-......... Viso, viso geriausio!

Labai nustembu, kai pamatau, kad 
mokytojas iš savo kambario išlydi Si- 
maną — tą patį Miliušio berną, kuris 
aną vakarą sėdėjo pas Remeikius. Si
manas rankoje išsineša į laikraštį įvy
niotą kažkokį keturkampį daiktą. Tik
riausiai ir jis bus knygų atėjęs.

Kas gi toks šis Simanas, kad su juo 
taip artimai kalbasi ne tik dėdė Aleksiu
kas, bet ir mokytojas? Paprastas ber
nas. Taiau, matyt, ne visai paprastas.

Simanas išeina. Mokytojas ir mane 
nusiveda į savo kambarį. Pasodina kaip 
kokį svečią į kėdę.

-—Vadinas, knygų atėjai?
—Taip, tamsta mokytojau.
—Gerai, gerai. Žiūrėk, tam kartui 

gal užteks?—nusišypso jis ir parodo di
džiulę spintą, prikimštą knygų.—O ma
ma tau leidžia skaityti?

—Leidžia. (Bus daugiau)

Dorchester, Mass.
Nuoširdus dėkui >

Tariu širdingą padėką vi
siems, kurie aplankėte ma
ne ligoninėje ir už atviru
tes, kurių taip daug gavau 
su linkėjimais man greitai 
pasveikti. Nemaniau, kad 
turiu tiek daug draugų, 
kurie mane užjautė man 
susirgus. t

Operaciją man padarė ba
landžio 24 d. Ligoninėje iš
buvau 26 dienas. Ačiū drau
gams Kainiems, kurie par
vežė mane iš ligoninės į 
namus. Dar nelabai stip
rus esu; pavaikščioti galiu, 
bet dar turiu lankyti ligo
ninę kas savaitė.

Dar sykį tariu širdingą,’ 
ačiū visiems už atjautimą 
man susirgus.

Stanley Rainard

Miami, Fla.
Gegužės 20 d. įvyko LLD* 

kuopos mėnesinis susirin
kimas, bet kad oras buvo 
lietingas, tai nebuvo nariais 
skaitlingas. Vienok pada
ryta gerų nutarimų.

Nutarta surengti spaudos 
naudai parengimą, ypatin
gai “Laisvės” paramai, ku
riai pagalba yra reikalin
ga. Nutarta pasveikinti 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos suvažiavimą su $25, 

i paaukoti K. Karosienės keįjjf 
lionės lėšų padengimui $2o 
ir $10 Lietuvių meno Sąjun
gos suvažiavimui.' Visos 
įstaigos yra labai svarbios. 
Literatūros Draugija dar
buojasi kultūros ir apšvie- 
tos srityje, Meno Sąjunga 
vaidina svarbią rolę, kova 
už taiką dabar yra vienai 
iš svarbiausių žmonijos rei
kalų , gi Karosienė ir vyko 
tais reikalais į Europą.

Pabaigus susirinkimą tu
rėjome skanių užkandžių, 
kuriuos pagamino N. Ta
mošiūnienė, M. Valiulionie- 
nė ir N. Kanapienė.

Nemaloni žinia buvo pra
nešta, kad susirgo Kancew 
ris. Iš tos priežasties jis ir 
jo žmona negalėjo susirin
kime dalyvauti. Bet šiuos 
žodžius rašant sužinojau, 
kad Kanceris jau jaučiasi 
geriau. Turime ir kitą li
gonį, tai J. Stevensą, ku# 
ris ilgai sirgo. Dabar svei
kata gerėja, bet vis yra po 
daktaro priežiūra. Linkiu 
abiems sergantiems greitai 
pasveikti ir ilgai gyventi.

Šį kartą Miamyje nėra 
svarbių žinių, apart to, kad 
rinkimams besiartinant ka
pitalistinių partijų politi
kieriai varžosi už būsimas 
valdvietes.

Pastebėjau “Lisvaės” nr. 
41, kad Europoje lankosi 
M a rgareta Kavaliauskaitė, 
“Laisvės” knygvedės sesu^ 
te. Žinome, kad Margaret 
ta yra rimta visuomeniniu-^ 
kė veikėja, tai nėra abejo- 

. nės, kad jos kelionė duos 
naudos. Kaip žinia, tai se
serys Kavaliauskaitės nuo 
jaunų dienų dalyvauja 
liaudies veikloje. Nuošir
džios kultūrininkės yra A. 
Jurevičienė, H. Kudirkienė, 
Ma r gare ta ir ilgų metų 
“Laisvės” raštinės darbi
ninkė Lilija. Linkiu joms 
sveikatos ir sėkmės. Ma
lonu būtų susitikti su 
Margareta, kada ji sugrįš.

E. K. S.

Nikosia. — Nuolatos kar> 
tojasi susirėmimai tarfį 
'graikų ir turkų, kuriuose 
žūva žmonių.

Belgradas.—Atvyko TSRS 
Gynybos ministras marša
las R. Malinovskis.
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Kazimieras Baršauskas
“Laisvėje” jau buvo rašy

ta, kad naktį iš š. m. gegu
lės mėn. 23 į 24 d. Vilniuje 
mirė akademikas, Kauno 
Politechnikos instituto rek
torius prof. Kazimieras 
Baršauskas. Vilniaus “Tie
soje” už geg. 26 d. skaito
me tokį nekrologą:

Po neilgos sunkios ligos 
mirė Kauno Politechnikos 
instituto rektorius, Lietu
vos TSR Mokslų akademi
jos akademikas, profeso-- 
rius, fizikos-matematikos 
mokslų daktaras, respubli
kos nusipelnęs mokslo vei
kėjas, Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos deputatas 
Kazimieras Baršauskas, 
ftėl šios sunkios nelaimės 
gedi studentai, daugiatūks
tantinis specialistų būrys, 
mokslo ir kultūros darbuo
tojai, plati Tarybų Lietuvos 
visuomenė.

Visą savo gyvenimą pro
fesorius K. Baršauskas — 
karštas socialistinės Tėvy
nės patriotas — paskyrė 
mokslo ir technikos pažan
gai gimtajame krašte, mok
slo šviesos ir marksistinių- 
lenininių idėjų skleidimui 
darbo žmonių masėse.

K. Baršauskas visuomet 
gerai suprato liaudies rei
kalus, iki paskutinio atodū
sio buvo su ja. Ši meilė 
liaudžiai, aktyvus dalyvavi
mas visuomeniniame gyve
nime, nuolatinis bendravi
mas su darbo žmonėmis 
— tai tie būdingi tarybi
nio mokslininko-komunis- 
to bruožai, kurie tapo neat
skiriama daugiapusės pro
fesoriaus K. Baršausko as
menybės dalimi.
• Kazimieras Baršauskas 
gimė 1904 metu gegužės 13 
d. ' 
Gižų kaime valstiečio šei
moje. Tėvui anksti mirus, 
jam teko huo pat vaikystės 
dienų sunkiai skintis kelią 
į gyvenimą.

1925 metais baigęs Mari
jampolės gimnaziją, K. 
^aršauskas įstojo į Kauno 
universiteto gamtos-mate
matikos fakulteto fizikos- 
matematikos skyrių. Nežiū
rint sunkių materialinių są
lygų, gabus jaunuolis labai 
gerai baigė mokslus. Tačiau 
Muržuazinė aukštosios mo
kyklos vadovybė paliko jį 
universitete tik jaunesniuo
ju laborantu. Praėjo net 
septyneri metai, kol K. Bar
šauskas tapo vyresniuoju 
asistentu.

Trisdešimtaisiais metais 
mažai kas galvojo apie kos
moso įvaldymą. Bet jauna
sis mokslininkas jautė, kad 
ne už kalnų laikas, kai žmo- mokymo, ideologiniame bei 
gus atsiplėš nuo savo lop- mokslinio tyrimo darbe.

šio — Žemės. Nors K. Bar
šauskas turėjo daug darbo 
su studentais, jis atkakliai 
tyrinėjo kosminius spindu
lius. 1938 metais savo eks
perimentinių tyrimų • duo
menis mokslininkas pateikė 
kaip disertaciją. Už labai 
svarbias mokslines išvadas 
jam buvo suteiktas mokslų 
daktaro laipsnis.

Tarybinė santvarka atvė
rė K. Baršauskui plačiau
sias galimybes siekti moks
lo viršūnių. 1941 metais pa- 
žangus mokslo darbuotojas, 
nenuilstantis tyrinėtojas, 
gabus pedagogas ir organi
zatorius skiriamas vado
vauti universiteto fizikos 
katedrai. Jam suteikiamas 
profesoriaus vardas. Pro
fesorius K. Baršauskas ski
ria visas jėgas, ruošdamas 
pirmuosius tarybinius spe
cialistų kadrus socialisti
niais pagrindais persitvar
kančiam Tarybų Lietuvos 
liaudies ūkiui.

Hitlerinių grobikų įsiverži
mas į Tarybų šalį nutraukė 
vaisingą mokslinę ir peda
goginę profesoriaus K. Bar 
šausko veiklą. Fašistinės 
okupacijos metais jis buvo 
priverstas palikti universi
tetą ir mokytojavo viduri
nėje mokykloje.

Išvadavus Tarybų Lietu
vą, profesorius K. Baršaus
kas visą savo energiją, ta
rybinio patrioto aistrą sky
rė aukštąjai mokyklai at
kurti. Kurį laiką jis vado
vavo universiteto elektroni
kos fakultetui, eidamas de
kano pareigas.

1950 metais, susikūrus 
Lietuvos inžinierinių kadrų 
kalvei — Kauno Politechni
kos liaudies ūkiui. Kaip rėk- 
K. Baršauskas buvo paskir- 

Vilkaviškio apskrities ! tas šios aukštosios mokyk
los rektoriumi. ’ Mokslinin
kas susiejo savo likimą su 
Komunistų partija, stoda
mas į jos eiles.

Kauno Politechnikos in
stitutui profesorius K. Bar
šauskas vadovavo iki pas
kutinių gyvenimo dienų. 
Greta administracinio jis 
dirbo didelį mokslinį ir pe
dagoginį darbą, ruošdamas 
inžinierių kadrus republi- 
kos liaudies ūkiui. Kaip rek
torius, mokslo darbuoto
jas ir aktyvus visuomeni
ninkas profesorius K. Bar
šauskas nuolat bendradar
biavo su mokslo įstaigomis, 
vykdė principinę partijos 
liniją, vadovaudamas visam 
instituto gyvenimui.

Profesoriaus K. Baršaus
ko vadovaujamos aukšto
sios mokyklos kolektyvas 
pasiekė didelių laimėjimų 

Baltimores ir Apylinkes Visuomenes Atidai!

Laisvės Piknikas
Rengia A.L.D.L.D. 25 Kuopa paramai laikraščio “Laisvė”

Įvyks Sekmadienį, Birželio-June 21, 1964
Pradžia 11 valandą ryto, muzika nuo 3 iki 8:30 P. M.

Slovak National Home and Park
6526 Holabird Avė.

RHYTHMERS ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Bus prigaminta skanių valgių ir bus gardžių gėrimų.

Bus šauni Programa, Dainos ir Prakalbos. Įžanga tik $1.00

Gerbiamieji! Šis piknikas bus gražioje vietoje, ir čia visi bendrai galėsime pa
silinksminti ir vieni kitiems ranką paspausti. O taipgi svarbu pakviepuoti tyru oru.
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Nuolat stiprėjo instituto 
ryšiai su gamyba. Kauno 
Politechnikos institutas ta
po stambiausia Pabaltyje 
aukštąja technikos mokyk
la. Profesoriaus K. Bar
šausko ir dėstytojų kolek
tyvo, kuriam jis vadovavo, 
auklėtiniai darbuojasi įvai
riuose pramonės ir statybos 
baruose. Daug dėmesio pro
fesorius K. Baršauskas sky
rė jaunų mokslinių kadrų 
ruošimui.

1956 metais profesorius 
K. Baršauskas buvo išrink
tas Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos akademiku. Jis 
paliko daugiau kaip 60 
mokslo darbų iš kosminių 
spindulių, ultragarso, pus • 
laidininkių, magnetinio 
branduolinio rezananso sri
ties.

Kaip mokslininkas ir pe
dagogas - k o m u n i stas K. 
Baršauskas dirbo didelį vi
suomeninį darbą. Jis buvo 
renkamas Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto nariu, tarybinė liaudis 
patikėjo jam garbingas Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputato pareigas. 
Profesorius K. Baršauskas 
buvo vienas respublikos 
“Žinijos” draugijos steigė
jų ir organizatorių.

Komunistų partija ir Ta
rybinė vyriausybė aukštai 
įvertino didžiulius profeso
riaus K. Baršausko nuopel
nus. Jis buvo apdovanotas 
Lenino ir Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinais bei 
medaliais. 1964 metais jam 
buvo suteiktas Lietuvos T- 
SR nusipelniusio mokslo 
veikėjo garbės vardas.

Visas profesoriaus Kazi
miero Baršausko gyveni
mas ir įvairiapusiška veik
la yra puikus ištikimai tar
navusio liaudžiai tarybinio 
mokslininko pavyzdys. Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nės visada saugos savo šir
dyse šio tyro žmogaus pui
kaus mokslininko-patrioto 
atminimą. 

• • •
K. Baršausko kūnas buvo 

pašarvotas Kauno Politech
nikos Instituto salėje. Pa
laidotas geg. 26 d. Petra
šiūnų kapinėse.

SENAS PRASIMANYMAS
Vientiane. — Reakcinin

kai atbėgę iš Plain of Jars, 
kurį užėmė liaudiečiai, pa
sakoja pasibaisėtinas pasa
kas, būk liaudiečiai žudė 
suaugusius ir vaikus.

Tai sena pasaka prieš 
liaudiečius, prieš kovotojus 
už revoliuciją, už laisvę sa
vo šalies. Liaudiečiai lai
mi, nes jie gina liaudies rei
kalus ir liaudis sudaro mi- 
litarines jų jėgas.

St. Petersburg, Ra,
Nestoka Naujienų

Gegužės 23 d. suruoštas 
gimtadienio paminėjimas. 
LLD 45 kuopa pirmą kartą 
rengė tokiam tikslui paren
gimą. Bet ne kuopos užma
čiomis tas padaryta, o jau
nų žmonių, mylinčių pažan
gų judėjimą ir norinčių sa
vuosius pagerbti. Tai buvo 
Richard ir Jeane Misevičių, 
čikagiečių sugalvotas pla
nas. Kada tai pirmiau šie 
jaunuoliai planavo Bolisui 
ir Onutei Putrimam suren
gti 50 vedybines minėti, bet 
pasitaikė skaudi nelaimė— 
Putrimų duktė mirė, tai 
yra Jeane sesutė. Jie ta
da tai atsisakė daryti. Pa
galiau jiedviem šiuo laiku 
viešint pas Putrimus, susi
tarė su kuopos rengimo ko
misija surehgti B. Putrimo 
75 metų gimtadienį atžymė
ti. Jie kuopai paskyrė $50 
tam reikalui, o rengimo ko
misija tam mielai pritarė 
dėl to, kad Putrimai kuopos 
nariai.

Parengimas išėjo spalvin
gas: daug žmonių dalyva
vo. Nuo draugų ir draugių 
B. Putrimas susilaukė šiltų 
linkėjimų, kad jis ilgai gy
ventų. Sykiu buvo didis 
linkėjimas ir Misevičiam už 
tokį jų sudarytą planą ir 
paramą spaudai. Trečias 
dalykas: išleista į Čikagą 
Ona Putrimienė praleisti 
vasaros laiku tykias, ra
mias atostogas tarpe savo 
vaikų.

Jonas Blaškis buvo 'susir
gęs, pasidavė į ligoninę ope
racijai. Malonu girdėti, 
kad operacija buvo sėkmin
ga, Jonas greitai sveiksta- 
Gyvenimo vieta 451 — 25th 
Ave., North.

Linkėtina greitos stipry
bės ir vėl su kuopos komi
sija darbuotis, kaip darba
vosi per ilgus laikus.

Praėjo žieminis sezonas, 
turistai išsiskirstė kas sau. 
Tačiau viešbučių, motelių 
savininkai per spaudą 
skundžiasi, kad tie svečiai 
išvažiuodami kambariuose 
paliko daug savo daiktų. 
Apart paprastų daiktelių, 
buvo palikta laikrodėlių, 
žiedų ir net užmirštų pini
gų. Tų įstaigų savininkai 
negali suprasti, dėl ko sve
čiai taip urmu išsiruošė, ne- 
pasiėmę savo daiktų.

Floridoje praėjo pirmos 
nominacijos į valstijos vald- 
vietes, dabar eina perrinki
mo antros nominacijos. Tuo 
tarpu visokio plauko reak
ciniai elementai sušilę dir
ba, veda kožnas vienas 
smarkiausią agitaciją už 
save, kad tik neprileisti li- 
berališkesnio asmens į ru
dens rinkimų sąrašą.

Katrie turi užtenkamai 
turto savai agitacijai arba 
gerus dėdes su storomis ki
šenėmis, jiems didesnė pro
ga suvilt piliečius ir patekt 
į urėdus.

LLD 45 kuopos mėnesinis 
ir labai svarbus susirinki
mas įvyks birželio 7 d. 11 v. 
paprastoje vietoje. Šiame 
susirinkime bus svarstomas 
LLD suvažiavimas, patei
kiami nauji sumanymai ir 
pasveikinimas jam. O jei ra
sis mylinčių važiuoti į su
važiavimą, bus tokiems 
duoti mandatai.

Pasigendame “Laisvėje” 
iš šio miesto korespondenci
jų draugų Judžento ir Na
talijos. Jiedu pirmiau paį
vairindavo laikraštį. su sa 
vais raštais. Prašomi pasi
rodyti ir vėl spaudoje su ži
nutėmis. Bus įvairiau.

Vikutis

Lawrence, Mass.
Iš Bostono apylinkės va

žiuoti į Maple Parko 50- 
ųjų metinių parengimą, 
įvažiavus į Lawrencu, jei 
važiuoji tiltu palei vanden- 
puolį, privažiavus Essex 
St., reikia sukti dešinėn ir 
važiuoti iki Jackson St; čia 
sukti kairėn ir juo važiuoti 
iki miesto kraštui, kur pa
lei gasolino stotį (dešinėj) 
kelias skiriasi į du. Laiky
kitės kairiąja kryptimi. Čia 
Jackson strytas baigiasi ir 
prasideda Howe St. (tas 
pats kelias). Howe strytu 
važiuokite iki Maple Parko 
(dešinėj), kur bus išsta- 
užrašas “Maple Park.”

Jei į Lawrencu įvažiuo
site kuriuo kitu tiltu ir pri
važiuosite Essex St., ką 
nors paklauskite, kuria 
kryptimi važiuoti į Jackson 
Strytą.

Į Hjowe Strytą galima 
įvažiuoti ir atvažiavus 
nuo Bostono ekspresiniu 
keliu, tik jau pravažia
vus pro šalį Lawrencaus ir 
Methuenų centro, reikia tė- 
myti “sainą” Howe St.”

Banketas įvyks sekma
dienį, birželio 7 d.

S. Penkauskas

Philadelphia, Pa.
Puikiai pavyko

Praėjusį sekmadienį išvy
ka pas ūkininkus Rama
nauskus buvo viena iš gra
žiausių . Svečių suvažiavo, 
matyt, truputį daugiau, 
negu buvo tikėtasi. Matėsi 
gerai nusiteikusių žmonių 
iš New Yorko, iš Baltimo
res, iš Avalono, iš Cheste- 
rio, iš Readingo, iš Easto- 
no ir gal dar iš kitur, ži
noma, apart pačių filadel- 
fiečių.

Na ,ir buvome puikiai pa
vaišinti net dviem atvejais— 
gavome didžiulius pietus ir 
šaunią vakarienę. Ir oras 
popiet buvo labai gražus. 
Todėl skaitlingos publikos 
nuotaika buvo smagi, links
ma, draugiška.

Ačiū draugams Ramanus- 
kams už mūsų sukvietimą 
ir vaišes. Visi mes, kurie 
buvome, lauksime kito pa
kvietimo į jūsų gražų ūkį 
į svečius.

Svečias

Pekinas.'—Atvyko Pran
cūzijos ambasadorius.

Roma.—Italija sako, kad 
vokiečiai kenkia jos auto
mobilių išvežimui į užsienį.

ROCHESTER, N. Y.
D.L.K. Gedimino D-tės 60 m. Jubiliejus

Minėjimas įvyks

Šeštadienį, Birželio-June 6 d 
Prasidės 6:30 vai. vakare 

SAVOJE SVETAINĖJE
575 Joseph Ave, 'Rochester, N. Y.

Bus šauni kalakutienos vakarienė. Muzika 
šokiams ir įvairių pamarginimų.

Gediminiečiai, imkite sau už prievolę dalyvauti. 
Pašaliečius maloniai kviečiame dalyvauti.

5 p.-Laisve (Liberty)—Antra d., birželio (June) 2,1964

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

AS LOW AS $200
REQUIRED

To Buy a New All Brick
TOWNE HOUSE

* 6 Large Rooms
* Ceramic Tile Bath
* ‘Hostess’ iKitchen
* Basement Garage

$94.16 Per Month. Why Pay Rent?
LEWICKI

Bonded MLS Realtor 
Village Green Shopping Center 

Sample House Open Sat. & Sun.
1 to 6 P.M.

HU. 5-0701 — Open Eves.
(43-44)

MOORESTOWN, N.J. 5 bedroom 
split on golf course. Large family 
room with fireplace. 2% baths, dish
washer, garbage disposal, SS& S. 
2 car garage. Moving out of State. 
Call owner 285-8928. (43-44)

Thomas Ave. and 57th vicijiity. 
Duplex-triplex. Good income, de
tached garage, 3rd floor rented, tile 
baths, seperate gas and electric. Spa
cious rooms, dishwasher, garbage dis
posal. Near schools, transportation. 
$17,500. Owner SA. 6-3078.

(43-44)

Cornwell Hts — Belmont Hills, 
swimming pool, 17x34 concrete; bath 
house, patio and garage. Ranch house, 
3 bedrooms, fire place, acre lot. 
Beautiful landscaped. Must see to 
appreciate. Owner SK. 7-9797.

(43-44)

For Sale

TV NEW LOOK. RCA operating 
A-l. 19 inches. Originally $329.95. 
Sacrifice $25. Phone 752-0094. Bal
timore, Md. (44-45)

MALE & FEMALE

COUPLE. Experienced Cook and 
Driver. Small family. Near trans
portation. Good wages. Live in. Re
ferences necessary. LA. 5-0400.

(43-44)

MAN & WIFE. Maintenance and 
light part time, housekeeping. Pri
vate School in suburbs. Driving. Fur
nished home. State salary and re
ferences. Box 4, 1015 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa. (43-47)

LOOPER. Handy Man & Cham
bermaid. Refined, seashore hotel, 
room and board, June thru’ Sept.

Call EL. 6-0188.

(44-45)

Hongkongas.—Čionai dip
lomatai mano, kad po Neh
ru mirties pasikeis Indijos 
ir Kinijos santykiai. Vi
siems yra žinoma, kad vė
lesniais laikais Kinijos įta
ka padidėjo. Naujoji In
dijos vyriausybė turėtų su 
tuo skaitytis ir baigti dėl 
Kašmyro nesutikimus.

PHILADELPHIA, PX
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Full charge, live 
in. Professional cple with small chil
dren. Own rm & bth in new aircon
ditioned C. C. home. Every Sun. & 
Tues. off. References required. Good 
salary. Call KI. 6-2112.

HOUSEKEEPER-Companion, cap
able full charge. Unemcumbcred en
ergetic. For elderly widow. Fla. in 
winter. Must be gd. driver. Nice 
home. Call TU. 4-2129.

(44-45)

COUPLE. Cook and Driver. Small 
family. Live in. Good wages. Refer
ences are necessary. Near transpor
tation. Call LA. 5-0400.

(44-45)

HOUSEKEEPER. Refined, reliable, 
2 adults, 1 teenager, sleep in own 
room. Duties include general House
work. Light cooking, no laundry.

Call 609-NO. 2-9517.
(43-44)

EXPERIENCED Plain cook, wait
ress and general downstairs house
work. Sleep in own bedroom, sitting 
room and bath. Exc. salary. Recent 
references required. Call MI. 2-2140.

(43-44)

RN or LPN. Geriatric- Institution. 
Experienced. Excellent opportunity, 
new facility. Call EL. 6-0100 or 
write:

BROOMALL PRESBYTERIAN 
HOME

Marple Rd., Broomall, Pa.
(43-44)

COOK and light housework. Ex
perienced. Mon. thru Fri. available 
to go to Ocean City for summer. 
Excellent references required.

609-UL. 4-5069. (43-44)

HOUSEKEEPER for Doctor's home. 
Meadowbrook-Abington Area. Live 
in. Private room and private bath, 
own TV. One child. Good salary. 
Permanent. Days off flexible. Ma
ture. OL. 9-8377 anytime.

(43-46)

HELP WANTED MALE~
TOOL & DIE SHOP

Needs man with jobbing shop 
experience.

SALMONS TOOL & MACHINE CO. 
Ford and Front Sts.

Bridgeport, Pa. 215-275-0699
(42-44)

MECHANIC. For amusement & 
music machines. Must be A-l 
mechanic. Thoroughly exp. Work 
in Phila. & suburbs. No selling, no 
investment. We offer major Co. 
benefits, excel wages. Apply, write 
or call Ken Lewis, PO. 3-9600. 1218 
N. 5th St., Amus-A-Mat Co., Phila., 
Pa. (42-44)

Baltimore, Md.

REFRIGERATION MECHANIC.
Commercial, fully qualified. Perma
nent position for competent man. 
Dependo Refrigeration Co., 2016 
GA. Ave., N. W., Washington, D. C.

(42-44)

DESIGNER. Corrugated box. Stone 
Container has opening for experien
ced qualified package design man. 
Excellent opportunity for advance
ment. For appointment phone Mr. 
Magill. DE. 2-0200.

(43-45)

FORGE SHOP HELPERS Wanted.
Permanent for right men. Will train.

CORNWELLS HEIGHTS AREA 
For appointment Call ME. 9t1713.

(43-44)

FENCE ERECTORS

Experienced Only 
Wood and Metal 
Drivers License 
609-WO. 3-5498

(43-44)

PRESSMAN. Exp. man to operate 
Miehle Vertical. Must know make

ready. Good oppor. for right person. 
Excellent wages, steady work. BA.8- 
2200. Exclusive Co., 901 W. Glen
wood, 4th fl. (44-46)

MECHANIC. For amusement & 
music machines. Must be A-l mecha
nic. Thoroughly exp. Work in Phila 
& suburbs. We offer major Co. be
nefits, excel, wages. Apply, write or 
call Ken Lewis, PO. 8-9600. 1213 N. 
5th St., Amuse-A-Mat Co., Phila., Pa.

(44-46)

COOK. Short order exp., night 
work, 4 P.M. till closing. Apply in 
person. Robin Hood Restaurant, 

Southhampton Shopping Center, 

Southampton. ,



A

Besikeičiąs sveikatos 
tarnybų pobūdis

Mediciniška priežiūra per 
paskutinius kelis metus Jz\ V 
keitėsi sparčiu greičiu.’ Ir 
šis didžiulis moksliniu iš
radimų progresas padarė 
medicinišką priežiūrą daug 
daugiau kainuojančią.

Neseniai padaryta apžval
ga, kam šeimos išleidžia 
savo pinigus, parodė, kad 
1960 m. tipiška šeima iš-' 
leido mediciniškos priežiū
ros reikalams maždaug 245 
dolerius i metus. Ši suma 
yra 75% didesnė už 1950 
metus. Sveikatos reika
lams dabar išleidžiama 
apie 6% šeimos įplaukų.

Amerikos populiacijos gy
venimas prailgėjo dėl pada
rytų pažangų medicinoje. 
Vidutinis gyvenimo ilgis 
šiandien yra 700 metų, t. y. 
penkiais metais ilgesnis už 
periodą tuoj po Antrojo 
didžiojo karo ir 25 metais 
ilgesnis negu šimtmečio 
pradžioje. Ilgesnis gyve
nimas, geresnėje sveikato
je yra tributas medicinos 
progresui.

Tačiau progresas turi sa
vo problemų, kurios nėra 
mokslinės, bet ekonomiš
kos. Naujos galimybės iš
gydyti senoms ligoms ke-: 
lia aukštesnės kainos klau- i 
simą. Ar už medicinišką | 
priežiūrą turėtų būti moka
ma iš viešų fondų, ar nau
ja sistema iš viešų ir pri
vačių fondų 
pritaikyta?

Šiuo metu 
valstybinės ir 
dybos turi apie vieną ket
virtadalį išlaidų sveikatos 
reikalams. Federalinės val
džios fondai, pavyzdžiui, į no amžiaus žmonėms pakel- 
yra išleidžiami moksliniams j ti asmeninę ekonominę kri- 
tyrimams, viešai sveikatai, zę, į kurią sunki ir ilga liga 
sanitarijai ir paskutiniu dažnai juos įstumia, 
metu mediciniškam lavini-

mui ir ligoninių bei kitų 
pastatų statybai. Tačiau ir 
šios plataus masto valdžios 
išlaidos nepadengia trijų 
ketvirtadaliu visu medici
nos išlaidų, kurios yra pa
dengiamos paskirų asmenų 
įvairiausiomis priemonė
mis.

Dauguma žmonių eina 
j pas gydytoją ir moka nuo 
3 ligi 5 dolerių už vizitą ir 
nuo 7 ligi 10 dolerių už vi
zitą namuose. Jeigu jie yra 
paguldyti ligoninėje, j i e 
moka už kambarį, maistą, 
chirurgui, jeigu yra ope
ruojami, ir už vaistus.

Tačiau apie 35% žmonių 
neturi sveikatos draudimu. 
Jie dažnai sudaro proble
mų, ypač seno amžiaus as
menys, kurie negalėjo ap
sidrausti per savo darbo 
metus.

Faktas, kad daugelis se
no amžiaus piliečių yra šio
je grupėje ir nėra dengia
mi privataus ligoninių 
draudimo, yra priežastimi, 
kodėl prezidentas Johnso- 
nas skatina praplatinti So
cialinės Apsaugos progra
mą ir įtraukti priežiūrą li
goninėse asmenims virš 65 
metų amžiaus. Ligoninių 

■ kaina galėtų būti padengta, 
jis sako, padidinant Socia- 

I linės Apsaugos mokestį tik

tų hitlerinių samdinių, ka
rinių nusikaltėlių draugys
tė, kurių plunksnas vedžio
ja neapykanta įsitvirtinu
siai Lietuvoje naujai socia
linei santvarkai ir lietu
viams darbo žmonėms, lik
vidavusiems kapitali s t i n ę 
nuosavybę, — visi jie gali 
sau trūnyti reakcijos balo
je, kol išnyks be pėdsako. 
Šios rūšies žmonių dar reiš
kiamos kai kurios preten
zijos šiandien Lietuvoje.'tik 
ironišką šypseną tesukelia.

Linkiu Tamstai visokerio
pos sėkmės.

R. šarmaitis
Vilnius, 1964. V... 44

Laiškas iš Lietuvos

turėtu būti v

federalinės, 
vietinės val-

Dar apie Kazokytes 
išleistuvių vakarą

Širdingai dėkojame Ns. už 
tokį gražų aprašymą iš mū
sų pobūvio, bet, kadangi bu
vo tik vienas vyras, iššauk
tas tarti žodį, o per klaidą 
(suprantu technikinę) ne
pranešta, tai reikia pažy
mėti.

Buvo iššauktas Pranas 
Buknys, “Laisvės” adminis
tratorius, tarti žodį n kitą.

I Draugas Bubnys labai ma
loniai apibūdino Suzanos 
dalyvavimą “Laisvės” kon
certuose per eilę metų.

Prie progos norime tarti 
didelį ačiū gasppadinėms: 
Marcelei Jakštienei, Kaziū- 
nei Čeikauskienei ir Stefai 
Sasnai. Taipgi tariame 
ačiū ir visoms kitoms klu- 
bietėms, kurios prisidėjo 
prie stalų patarnavmio, su 
menine programa, prie bi
lietų pardavimo. Vienu žo
džiu, ačiū visiems.

Moterų Klubo Valdyba

Grįždamas iš Floridos 
aplankė laisviečius

V. Žilaitis, norwoodietis, 
grįždamas iš St. Peters
burg, Fla., sustojo Niujor
ke, pasimatė su laisviečiais 
ir lankėsi pasaulinėje paro
doje. Paroda V. Žilaičiui— 
Inieko naujo, nepaprasto. 
“Lietuviškas kryžius” 
kalstytas iš 
lių, tikrai mūsų tautai gėdą 
daro. Jau 
“veiksniai”

kryžius" su- 
menkų balanė-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 8 d., 2:30 
popiet, 
narius 
reikalų 
n i kas, 
Maple

Svarbi diena jau netoli
Visų Tautų piknikas jau 

netoli. Jis įvyks birželio 
21-mą, Camp Midvale, Wa
naque, N. J. Jį ruošia ir vi
sus kviečia dalyvauti Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born ko
misija.

Graži kalnų giria, vietoje 
gaminami karšti valgiai ne
didelėmis kainomis ir pato
gus nuvažiavimas busais 
sudaro galimybę ten nu
vykti ne vien atskiriems 
asmenims, bet ir organiza
cijų grupėms. Pagalvokime 
apie galimybę sveikai pra
leisti dieną naudingam tikš

St. Kviečia/zjc V 
turime svarbW 

apskrities pik- 
birželio 21 d.

29 Endicott 
dalyvauti, 
apkalbėti — 
kuris įvyks 
Parke, Mcthuenuose, taipgi 

S* ’ piknikas, kuris jvyks lie
pos 4 d., Montello. Mass.

Jaskevičius, sekr. (44-46)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopa rengia pavasarinį 

išvažiavimą liepos 19 d., Kazlauskų 
ūkyje, drauge su LDLD 97 kuopa.

Kviečiame visus atsilankyti j mi
nėta išvažiavimą. — Rengėjai

(43-44)eigų lietuviški 
egalėjo su kuo 

nors geresrįiu pasirodyti, 
tai su tokiu j kryžium visai 
nereikėjo ki$ti į svietą no
sies. Lietuv 
yra tikri begėdžiai.

Sekančią dieną Žilaitis 
grįžo j savo pamylėtą Nor- 
woodą.

Atsisveikindamas svečias 
įteikė auką A. Bimbos gy
nimui .$10- Ąčiū už auką ir 
gražių sėkmių Žilaičiui.

ški “veiksniai”

CAMDEN, N. J.
LLD 133 k-pos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio (June) 14 d., 1 
vai. dieną. Vieta 1622 Fillmore Si.

Visi kuopos nariai malonėkite bū
ti šiame susirinkime. Turime svar
bių reikalų aptarti.

A. J. P. ,Kelionė i pikniką
Jūsų ir rengėjų patogu

mui busuose vietą važiavi
mui į pikniką užsisakykite 
jau dabar. Kelionė i abi 
puses (round trip) vienam iškreipti savo atydą ir dalyvauti su-

(Laiškas rašytas G. Vare- 
sonųi, Brooklyn, N. Y.)

Šilutė, 1964. VI. 5 
Visų pirma ačiū už laiš

kutį ir už linkėjimus. Tuo 
pačiu ir aš Jums taip pat 
linkiu geros sveikatos ir 
sėkmės darbuose.

Mes visi sveiki. Jau pa
vasaris pradėjo belsti į du
ris, tai biskutį smagiau, nes 
žiema nusibodo. Greitai 
prasidės potvynis, užtvins 
pievos ir teks kokia pora 
savaičių nutraukti darbus. 
Bet nieko nieko. Reikės bis
kutį pasitvarkyti mašiną 
vasaros darbams. Mums 
darbų apie Šilutę užteks il
gam laikui, nes pievų daug 
reikia nusausinti. Dirbamas 

______ ______t žemes taip pat sausiname, 
vienu ketvirtadaliu procen-' Kur specialiai pievos, tai 

tik dėl šieno žolė. Taip pat 
labai daug žolės sumala į 
miltus gyvuliams šerti.

Čia, apie Šilutę, labai 
daug pastatė šieno malimo 
agregatų, tai, galima saky
ti, viską į miltus sumala. 
Aš dabar dirbu netoli Ne
muno. Nemune ledlaužiai 
ledus jau išlaužė, gal bus 
mažas potvynis. Žinoma, po 
kiek metų potvyniu ir nebe- 

; teks laukti—užpilimuosime 
visą Nemuno pakrantę, ir 
vanduo nebeišsilies.

Tiesa, čia pas mus, Klai
pėdoje, vyko teismas, buvo 
teisiami karo nusikaltėliai, 
jų tarpe buvo ir vienas ku
nigas, kuris gyvena . taip 
pat Brooklyne, gal jūs jį 
pažįstate?

Parašykite, ar gyvena jis 
ar ne. Jo vardas Liongi
nas Jankauskas.

ATGIS 
(Varesono brolio sūnus)

to, kuris būtų mokamas 
darbininko ir darbdavio. 
Prezidentas Johnsonas pa
sakė: “Nėra reikalo antra
klasės rūšies sveikatos prie
žiūrai; nėra reikalo paneig
ti bet kuriam iš mūsų žmo
nių modernios medicinos 
galimybių; nėra reikalo se-

n
ACNS

Laiškas iš Vilniaus

Uniondale, L. I., N. YĮ
Prašau patalpinti šią ži

nelę apie velionį Juozą J. 
Zaukų. Jis mirė balandžio 
5 d. (š. m.) po labai sun
kios ligos — “leukimia.”

Palaidotas balandžių 8-ą 
d. Alyvų kapinėse.

Velionis Zaukus gimęs 
lapkričio 5 d., 1888 m. Skė
mių kaime, Baisogalos pa
rapijoje. Atvyko į Jungti
nes Valstijos 1910 metais, 
vėliau tapo piliečiu. Liepos 
6-ą, 1923 m.,-jis vedė Ma
riją Bambunaitę. Jiedu su
silaukė du kūdikius, AJdopą 
ir Albertą.

Jis gyveno pas savo duk
terį ir jos šeimą, Mr. ir 
Mrs, Stanley Jackovick. 
Liūdi jo žmona, sūnus, duk
tė, jos šeima ir ašt-uohi 
anūkai.

Jo atminčiai, jo 
Marija Zaukus 
“Laisvei” $15 ir 
šėra. v

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TUŠČIOS JAPONŲ 

SVAJONĖS
Tokio. — Japonijos prem

jeras Ikec.a sakė Mikojanui, 
kad Japonija pasirašytų su

$1.50. Sėdynės rezervuotos.
Bušai pradės išeiti, kai 

prisipildys, 9-tą vai. ryto 
nuo Komiteto raštinės: 49 
East 21st St. (prie South 

j Park Ave.) New Yorke, 
j Skambinti: OR. 4-5058. Ar- 
| ba galima užsisakvti pas 

lietuvius. Kvieslys

BROCKTON, MASS. i
LDS 67 kp. mėnesinis susiriKJt- 

mas įvyks ketvirtadienį, birželio 
(June) 4-tą, L. T. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakare. Prašomi nariai 

sirinkime, nes per du mėnesius, lie
pos ir rugpjūčio, nebus susirinkimų. 
Apsižiūrėkite, kad nebūtumėte su
spenduoti. Kurie matysite šitą pa
reiškimą apie susirinkimą, pasaky
kite ir kitiems nariams.

George Shimaitis
(42-43)

Washingtonas. — JAV ir
TSRS susitarė konsulatu 
apsikeitimo reikalais.

“Laisvės” nr. 36-me. na- PRANEŠIMAI
TSSR taikos sutartį, jeigu minėjimuose mirusių LLD 
pastaroji atiduotų Japoni- kuopų nariu, spaustuvėjeatiduotų Japoni- kuopų narių, spaustuvėje 
jai dvi Kurilų salas—Eto- 
rfo ir Kanaširi.

Mikojanas atsakė, kad tos 
salos yra 
lų, kurio 
priklauso 
kad Japo 
grobus t 
caristinės Rusijos silpnu-

. dąlimi Kurilų sa- 
s huo senų laikų 
Tarybų Sąjungai, 
nija jas buvo pa- 
ik besinaudodama

“paklaidinta” viena narė:
Katrina Viltrakytė buvo 

narė Moterų Klubo, o ne 
LLD 1 kp.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, birželio 2 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirik 
me, nes bus paskutinis susirinki™

mais.

KUBOJĘ SUŠAUDĖ 
4 DIVERSANTUS

Havana. - Kubos gyny-

Help Wanted—Male

s 
prieš seimą. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. — Valdyba

(43-44)

žmona 
aukoja 

grąžina

SPINTŲ DARYTOJAI. Dėl dide
lės, gerai įsisteigusios kompanijos, 
dirbanti iš medžio daiktus, James
town, N. Y. Nuolatinis darbas. Ge- 

‘ ros algos, užmokamos atostogos. Pa- 
> šalpa, apdrauda, ligoninės apžiūrėji- 
/ mas ir 1.1. Kreipkitės arba skam
binkite mums (nemokamai) FRANK 
CHASE CABINETMAKERS INC., 
22 Steele St., Jomestown, N. Y.

716-JA4-7341. (44-46)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, Birželio 3 d., 7:30 v. v., 
102-02 Liberty Avė. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime. Dar yra proga gauti 
naujų narių pirmiau, negu Seinus 
jvyks. Pasistenkite gauti. Taipgi ne 
pamirškite duokles užsimokėti.

P. Babarskas, prot. sekr.
(43-44)

'bos jėgos sušaudė karinin
ką Fflipą Santiago,' jo pa-1 
galbininkus L. Gonzalezą, 

i E. R. Bįllą ir A. V. Lina-
Kūbos pabėgėliai,•

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

kurią davė 'dalis mūsų 
teligentų, pabėgusių 
Snalio revoliucijos iš savo 
gimtinės kartu su balta
gvardiečiais. Kur dabar tie 
pabėgėliai mūsų inteligen
tai, kultūros darbuotojai? 
Kam žinomi jų vardai ir ta
lentai? Tokio pat likimo 
susilaukia ir daugelis lietu
vių inteligentų, atsidūrusių 
Vakaruose. Suklaidinti fa
šistinės propagandos dau-

Vienas brooklynietis vei
kėjas. gavo iš Vilniaus se
kamą laišką:

Gavau Tamstos 1964. IV. 
22 laišką ir prof. S. Kolu
pailos 1947 metų laiškus bei 
Tamstos 1947. IX. 8 atsaky
mą. Įdomi medžiaga. Pa
saugosime ją instituto ar
chyve.

Profesorius S. Kolupaila 
mirė atitrūkęs nuo savo 
tautos, išdraikęs savo ta
lentą, žinias ir kūrybinę gumas jų žūva lietuvių tau- 
energiją svetimuose kraš- tai. O mūsų Lietuva, atsi- 
tuose, iš esmės tarnauda- kračiusi dvarininkų, fabri- 
mas reakcijai. Jeigu jis kantų ir buožiu, tvirtai žen- 
būtų paklausęs Tamstos gia pažangos keliu. Lietu- 
duoto patarimo grįžti į vių tauta tarybinės san- 
Lietuvą, jis be abejo būtų tvarkos sąlvgomis išsiugdė
su džiaugsmu priimtas ir 
būtų atlikęs dar daug daug 
darbų gimtojo krašto, savo 
tėvynės labui, lietuvių tau
tos, žengiančios socialinės 
pažangos keliu, garbei. De
ja, profesorius nepajėgė pa
kilti aukščiau jį užvaldžiu
sių prietarų, davėsi įbaugi
namas tų reakcinių jėgų, 
kurios tarnauja kapitalui ir 
visomis priemonėmis sten
giasi sulaikyti žmonijos 
žengimą socialinio progreso 
keliu.

Profesorius S. Kolupaila 
toks buvo ne vienas. Tokiu 
pat keliu nuėjo profesorius 
Vaclovas Biržiška ir dauge
lis kitlj. Saitai, pririšę juos 
prie buržuazinės santvar
kos, pasirodė esą stipresni, 
negu pareigos savajai liau
džiai, meilė gimtajam kraš
tui, patriotizmo jausmai. 
Dėjosi šie žmonės esą moks
lo vyrai, daug žiną ir su
prantą, o neįsisavino pa
prastos istorinės pamokos,

in- 
po

keleriopai daugiau mokslo 
vyrų, rašytojų, , dailininkų 
ir kitų kultūros darbuotojų, 
inžinierių, medicinos dakta
rų, negu jų buvo buržuazi
nėje Lietuvoje. Tarybų Lie
tuva puikiai išsiverčia ir be 
pabėgėlių.

Kai skaitai šiandien spau
dos pranešimus apie šen ir 
ten išmirštančius lietuvių 
kultūros veikėjus, tai vis 
labiau įsitikini, kaip teisin
gai padarė architektas 
Liandsbergis, rašytojas A. 
Morkus, mokslinis darbuo
tojas K. Šova ir kiti. Jie 
surado savyje jėgų grįžti į 
gimtąjį kraštą ir dabar dir
ba pilnu jėgų įtempimu sa
vo tėvynėje. Progresui tar
nauti galima ir liekant sve
timose šalyse, bet dirbant 
su pažangiasiais, padedant 
kovoti su reakcijos jėgomis 
užsienyje.

Tie gi kultūros darbuoto
jai, kuriems artimesnė yra 
impulevičių ir jankauskų,

Sakoma, New Jerseje 
nepurkš DDT nuodų

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos augmeni
jos direktorius F. A. 
Soraci sako, kad šiemet 
nebus purkščiami DDT 
nuodai prieš kandis ir pe
teliškių vikšrus (“catar- 
pillars”’).

Jau nuo pirmiau buvo 
įrodyta, kad DDT nuodai 
yra pavojingi įvairiems gy
vūnams ir žmonėms.

Šiemet jų vietoje bus 
p u r k č i a m i “švino’” nuo
dai ir kitokį, taipgi iš lėk
tuvų išbarstyta apie 120,000 
spąstų.

Marie Zaukus
iresą. Tai ' __ t____o__ ,,
! kurie atvyko iš Jungti
nių Valstijų, kaip ČIA agen
tai diversijų 
Jie buvo suimti siauru 

į Kubos dalyjf. Pas juos 
rado ginT 
tančios medžiagos ir propa
gandos.

sumetimais, 
suimti šiaurinėje 

; sū
kių, nuodų, sprogs-

Town Hall masinis 
mitingas

Ketvirtadienį, birž e 1 i o 
4-tą, 7:30 v. v., 123 W. 43rd 
St., New Yorke, įvyks ma
sinis mitingas. Jį ruošia 
Konstitucijinėms Laisvėms 
Piliečių komitetas (Citizens 
Committee for Constituti'o- į. 
nal Liberties). i ''

Programa susidės iš kdl- 
bų ir meniškų išstojimų.

Kalbės visa eilė įžymlių , __ __________
visuomenininkų ir vadų. Jie praneša, kad bus reikalau- 
pateiks žinių apie McCąr- ‘ ’ '
ran Aktą ir kaip veikti, kad 
šis įstatymas būtų višai at
šauktas. Girdėsime ijr ki
tais klausimais daug įdo
maus.

Visi dalyvaukime 
kvieskime savo draugus 
kaimynus ten dalyvauti. >

ĮVYKS ĄMERTKOS 
NEGRŲ TARYBOS 

KONVENCIJA
New

Americai
suvažiav
29-31 dienomis, Clevelande.

N AL tarybos prezidentas

Yorkas. — Negro 
n Labor Council 
imas įvyks gegužės

minimumo per va- 
darbą. Jis sako, kad

j jama $2 
landą už 
JAV yra apie 2,000,000 
negrų be dahbo.

Mūsų gadynėje yra daug 1 
rūšių laivų. Bet dar prieš į 
kelis šimtus metų jie buvo i 
labai skirtingi. Lyginant su į 
dabartiniais laivais, jie bu-1 
vo maži ir negreiti.

Pirmasis ^laivas” gal bu
vo paprastas rąstas — me
džio dalis. Vėliau žmogus 
išmoko pasigaminti luotą, 
valtį, toptą ir laivą. Pir
muosius laivus stumdavo 
žmonės irklais, vėliau pasi
kinkė vėjo jėgą, dar vėliau 
garą, o dabar eina prie 

j atominės jėgos.

Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Sekmad., Birželio 21 June
Prasidės anksti, 10 vai. ryto.

$ si

O

ir 
ir

New Yorkas. — Sulaukęs' 
76 emtų anįžiaus mirė N. 
Berkely, 
Co. vice

Bethlehem Steel 
prezidentas.

ELIZABETH, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
mary' a. štanT EI IS

Mirė birželio 1, 1958
šešeri metai praėjo! kai mirė n 

tina. Mes jos niekuomet nepamiršime, 
ramiai, brangioji!

— “There is a link death can:
Love and remembrance last

ūsų mylima mo- 
Ilsėkis

i not .sever
forever.”

Žukas, duktė— Mylda
Walter Žukas, žentas
Ona Schultz, sesuo
Helen Žukas,

Walterio motina

PAGARSĖJĘS MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus, 

su akordionu
, DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS 

monteiiečiai: Vyrų Dailės Grupė, stipriais ir gerai 
lavintais balsais, ir Montello Trio, gerai pasiruošęs 

savo skambiais balsais palinksminti publiką.

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass.

Visada šiame metiniame piknike būna svečių iš 
kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabe
jojame, kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsite gerą 
progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasikalbėsite 
su savo prieteliais, draugais ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas 
i

6 p.—Laisvė (Liberty)—Ant ra d., birželio (June) 2,1964




