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| Tar. Sąjungos kosmonautas ’ JAV vėl bombardavo 
! skraidė greta erdvių laivo | Siaurės Vietnamą

Johnsonas pasiuntė 
armiją j Alabamą

Austin, Tex. — Preziden-. prezidentas pasiųs -Nacio- 
tas Johnsonas įsakė pašauk- nalę gvardiją į Alabamos 

I ti federalinės armijos ir valstiją.
Montgomery, Ala. — Ala

bamos gubernatorius Wal
lace kalbėjo valstijos seime
lyje ir pareiškė, kad JAV 
federalinės vyriausybės pa
galbos nereikalinga, nes jo 
civilinės jėgos gali palaiky
ti tvarką. Demonstracijas 
už negrų teisę registruotis 
balsavimams jis suvertė ant 
komunistu, v

Selma, Ala. —Policija už- 
Visu keliu Puo^ ramių negrų ir baltų- 

, areštavo

Nevilioja, tik ragina 
Vatikano “paslaptis”

— Rašo A. Bimba —

Buvo žmonių, kuriems atro
dė, kad Šeimos miestelyje de

Betgi jos jau laimėjo labai i Lacionalmes gvardijos dah- 
daug. Net prezidentas Johnso-1 nius laisvės žygiui į Mont- 

pripažino, gomery miestą apsaugoti.
Selma, Ala. — Sekmadie- 

dienį, kovo 21 dieną, iš čia 
cfvilinhjTeteisiu Prasidėjo laisvės maršavimas 

į į Montgomeiy miestą įteiki- 
; mui gubernatoriui rezoliu- 
| ei jos, kad suvaldytų rasis- 
I tus ir netrukdytų negrų re
gistracijos balsavimams.

Iki Montgomery yra 50 
į mylių. Maršavimas truks 

vadams, kad jie supranta de-j penkias dienas, visu iwhuiV------------------------
nrCnistracijų, eisenų, protestų , pyjg prisijungs šimtai demonstraciją,

' negrų ir baltųjų. Manoma, j aP^ šimtą, jų tarpe 36 neg- 
kad maršo pabaigoje bus į rP baltųjų kunigus.

nas savo kalboje ] 
kad jeigu nebūtų buvę tų 
audringų protestų ir demonst
racijų, šiandien Kongresas ne
turėtų naujo < 
biliaus.

Tai dar vienas didelis įro
dymas, kad tik per kovą gali
ma ką nors laimėti. Kurie tik 
dejavimu pasitenkina, nieko 
nepeša.

Didžiausia garbė Luther 
kW ir kitiems negrų liaudies

miestų gatvėse reikšmę. Geri 
jie strategai.

Skaudu, kad amžius taip apie 8,000 žmonių. Išilgai vi- 
negailestingai retina mūsų se
nąją kartą. Lietuvių tauta vėl 
neteko dviejų žymių žmonių. 
Lietuvoje mirė Vincas Vit
kauskas ir Kazys Boruta. Di
delis, skaudus nuostolis.

są kelią maršuotojus saugo 
apie 4,000 federalinės armi
jos ir nacionalinės gvardijos 
kariu.

Washingtonas. —Kovo 18 
dieną Johnsonas pareiškė, 
kad jeigu Alabamos guber
natorius nepajės, arba ne
norės rasistus suvaldyti, tai

Montgomery, Ala. —Fe
deralinis teisėjas Frank 
Johnsonas patvakė, kad ne- ■ 
grai turi teisę demonstruo
ti už savo teises. Tuo kartu 
mieste įvyko demonstraci
jos, kuriose dalyvavo apie 
2,000 žmonių. Šį kartą poli
cija susilaikė nuo užpuoli
mo.

Nors TSRS kosmon autų į 
skraidymas suteikė onaujo 
erdvių užkariavime, bet čio
nai, kur Jungtinių Valstijų 
orlaivynas ruošia viename 
satelite iššovimą dviejų ast-

Saigonas. — Apie 130 
Jungtinių Valstijų bombo
nešių nuo lėktuvnešių ir iš 
Pietų Vietnamo bazių vėl 
bombardavo Šianurės Viet
namo miestus. Komandie-

Didžiojo Niujorko ir apylin
kės lietuviams kovo 28-oji bus 
svarbi diena. Turėsime mūsų 
didžiosios Lietuvių Literatūros

—. Draugijos 50-ajai metinei at- (
žymėti parengimą. Bus gra- j VįRŠ j 000 STUDEITŲ 
žus koncertas, bus prakalbų. PROTESTAVO 
Mums gražiai paliknsminti j 
pribus net Hartfordo Laisvės “ -- -
choras.

^Pasistenkime, kad parengi- 
nvls būtų skaitlingas. Visi šios 
aprinkęs “Laisvės” skaityto
jai ,ir ALDLD nariai prašomi 
pasidarbuoti.

Michigano universiteto pro
fesoriai nutarė vieną visą die
ną nelaikyti klasių. Tai bus 
jų ir studentų protestas prieš 
karą Pietų Vietname, prieš 
mūsų vyriausybės žygius ka
rui išplėsti.

Baisiai supykusiai profeso
rius bara gubernatorius Rum- 
ney. Nežinia, ar profesoriai 
jo gąsdinimų pabijos.

Kaip ten bebūtų, tai nau
jas protesto būdas prieš vy
riausybę. Jis gali būti pavyz
džiu ir kitoms mokykloms.

New Yorkas.— Virš 1,000 
studentų iš Fordhamo uni
versiteto laikė susirinkimą 
ir protestavo prieš rasistų 
terorą. Jie pasiuntė rezoliu
ciją JAV prezidentui ir 
Kongresui, raginant, kad 
imtųsi priemonių suvaldy
ti rasistus.

Londonas. — Sulaukęs 68 
metų amžiaus mirė anglų 
generolas F. Browningas.

DANŲ STUDENTŲ 
PROTESTAS

Kopenhaga. — Danija ir 
Vakarų Vokietija priklau
so prie NATO, tai vokiečių 
šarvuoti dadiniai atvyko į 
Daniją manevruoti.

Danai, prisimindami 1940 
metų vokiečių užpuolimą, 
protestavo. Daug studentų 
sugulė skersai kelius, kur 
vokiečių daliniai turėjo va
žiuoti. Danų policininkai 
studentus nuvilko nuo ke-

IŠ VISO PASAULIO

Vėl gaunu skaudžiai plakti, 
kam nepalaiminau Stasio Kai
rio ir kitų Lietuvos socialde
mokratų vadų kaip “Lietuvos 
nepriklausomybės deklaraci
jas signatarų.”

y Bet ir vėl pasilieka neat-

Washingtonas. — JAV 
Agrikultūros sekretor i u s 
Freeman sako, kad jis suži
nojo, jog 1964 metais Tary
bų Sąjunga suėmė beveik 
10 procentų daugiau grūdų, 
negu 1963 metais.

Hue, Pietų Vietnamas. —

i -------------------------------------------

Washingtonas. — Sako- 
sakyti mano menševikams pa- ma, kad Jugoslavija iš JAV 
statyti klausimai: Kaip social- pirks 26,000,000 bušelių 
demokratai pateko į kaizeri- kviečių, 
ninku iškeptą “Lietuvos Tary
bą”? Kodėl jie ėjo su Smeto
na, o ne su Kapsuku? Tai 
yra, kodėl jie ėjo su ponija, su 
kunigija, su visa parazitija, o 
ne su kaimo ir miesto darbo 
liaudimi ?

Dar kartą nužemintai pra
šau atsakyti į šiuos klausimus, 
o koliojimąsi nors laikinai už
miršti.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika atšaukė sa
vo ambasadorių iš Vakarų 
Vokietijos.

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininke” (kovo 16 d.) 
net pirmajame puslapyje skai
tau didžiausią susirūpinimą 
{vykiais Kalifornijos universi
tete. Girdi, ten virte verda 
/‘anarchija.” Studentai nebe-

kaito su mokyklos gaspado- 
L Viskas verčiama aukš
tumomis.
et kaip tik tokia, gal dar 

(Tąsa 6-me pusi.)

Newark, N. J. —Virš 700 
žmonių buvo susirinkę prie 
Essex teismabučio ir pro
testavo prieš rasistų -siau
tėjimą.

Sarabaja. — Sakoma, kad 
Jawa saloje, Indonezijoje, 
susiorganizavo priešvaldiš- 
kos jėgos, kurios užpuldinė
ja miestelius.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybė išleido se
kamą pareiškimą: Kovo 18 
dieną erdvių laivas “Vos- 
chod”—2” iššautas i kosmo
so erdvę. Aplinkui Žemę jis 
apskrenda nuo 108 iki 308 ponautų, tas iššaukė didelį i riai sako, kad visi lėktuvai 
mylių aukštyje per 91 minu-. nusiminimą.

■ Londonas.
erdvių užkariavimo specia- Vietnamo lėktuvai suborn- tamentą protestuodami, nes 
listai sako, kad TSRS žygis,) bardavo kaimą, 
tai labai didelės reikšmės 
pasiekimas. Anglų moksli
ninkai visą laiką per radiją 
klausėsi TSRS kosmonautų 
pranešimų, nes Tarybų Są
jungos vyriausybė buvo pa-

Voschod-2” | davus radijo bangų mega-

reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos ištrauktų militari- 
nes jėgas iš Pietų Vietna
mo ir sustotų bombardavę 
Šiaurės Vietnamo respubli-

Washingtonas. — JAV 
laikraščių korespondent a i

tę.
Oro laivo komandieriumi 

buvo pulkininkas Povilas 
Beliajevas, 39 metų am
žiaus, jo pavaduotojas — 
jo pavaduotoju Aleksejus 
Aleksejus Leonovts, 30 me
tu amžiaus, v

Oro laivas 
yra tos pačios rūšies, kaip 
ir pirmesni oro laivai, ku
riais TSRS kosmonaut a i 
skraidė kosmoso erdvėse 

< aplinkui Žemę...
1 'žmogus skraidė 

' greta laivo
Šį kartą pasaulį nustebi

no ' 
lininkų pasiekimai ir, kos- 

■monautų. drąsa. Kosmose 
1 “Voschod-2” skrido apie 
19,000 mylių greičiu per' va
landą. Oro laivui skren
dant virš 300 mylių atstoję 
nuo Žemės pulkininkas 
Aleksejus Leonovas išlindo 
iš laivo ir paskui jį skrido 
per 10 minučių, atlikdamas 
apie 3,000 mylių kelionę. 
Prie oro laivo jis buvo pri
sijungęs apie 17 pėdų ilgio 
virve, kad nenuklystų į šalį 
nuo oro laivo.

Čia tenka pastebėti, kad 
kosmoso erdvėje, kur nėra 
oro, satelitai skrenda pir
myn tuo greičiu, kurį jie 
gavo nuo iššautos raketos, 
gi iš laivo (satelito) išlin- 
dusį žmogų traukia to laivo 
skridimo srovė.

Kana Leonovas lindo iš

I sugrįžo.
Anglijos Danango srityje Pietų kreipėsi į Valstybės depar-

eiklių numerius.
Paryžius. — Prancūzijos 

mokslininkai ir specialistai 
erdvių užkariavimo sveiki
no Tarnybų Sąjungą.

Roma. — Italijos Užsie
nio ministras Amind ore 
Fanfani pasiuntė pasveiki-

Tarybų Sąjungos moks-^™ telegramą Tarybų-Są-
jungai proga TSRS kosmo
nautų naujo žygio. Italijoje 
per televiziją buvo rodoma, 
kaip Leonovas skrido greta 
oro laivo.

New Yorkas.—“The New 
York Timesas” redakcinia
me rašė, kad Aleksejus Leo
novas įamžino savo vardą 
kaip pirmasis žmogus, ku
ris iššoko į kosmoso erdvę. 
Dienraštis rašė, kad tas dar 
kartą įrodo, jog kosmose 
galima įrengti oro laivams 
stotį.

Tarybų Sąjungos 
pasiekimai

“The New York Times” 
daro sutrauką TSRS žygių 
erdvių užkariavimo, pabrė
žiant, kad “rusai vis eina 
priešakyje”. Štai keletas tų 
žygių:

1957 m. spalio 4 dieną

kuriame jiems neleidžia teisingų ži- 
“matė partizanų vėliavą”. Į nių išsiųsti iš Pietų Vietna- 
Užmušė 48 žmones, ju tar- 

7 U C

pe 45 vaikus. Mieste prieš 
tai įvyko gyventojų protes
tas.

Saigone keli tūkstančiai 
žmonių, daugumoje studen
tų, demonstravo prieš Jung
tines Valstijas protestuo
dami, kad jos kišasi į šalies 

i vidaus reikalus. Budistai 
i reikalavo sulaikyti karą.

Maskva. — TASS, Tary
bų Sąjungos žonių agentū
ra, sako, kad Vietnamo rei
kalus galima tik taikos ke
liu išrišti. Tarybų sąjunga 
..... —.............. ...—

mo.
Varšuva. — Iš Šiaurės 

Vietnamo grįžo lenkų ko
respondentai. Jie sako, kad 
JAV bombardavimai dar 
daugiau žmones apjungė 
aplinkui valdžią.

Hackensack, N. .1. —Čio
nai virš 5,000 negrų ir bal
tųjų laikė susirinkimą ir 
protestavo, prieš rasistų 
terorą pietinėse valstijose.

Livingston, N. J. —Dau
giau 1,000 žmonių maršavo 
protestuodami prieš rasistų 
užpuolimus ant negrų.

Čionai yra “The New York greta jo skrido, tai ygRg iššovė į erdvę pirmą-
Timeso” -vyriausias -korės- *?uvo. per radiją perduoti jį Sputniką—žemės palydo-
pondentas C. L. Sulzberge- Žemėn paveikslai. Jie tą pa- 

vjet- čią dieną jau plačiai pasau-ris. Jis apgailestauja 
namiečius, kurių šalyje jau 
25 metai eina karas.

Pradžioje karas ėjo prieš 
japonus, vėliau prancūzus, 
o dabar JAV “gelbsti demo
kratiją”. Sulzbergeris prie
šingas Šiaurės Vietnamo 
bombardavimams. Jis rašo: 
“Galingas gali daryti, ką jis 
nori, o silpnas kentėti”.

Varšuva. — Lenkijos va
das Gomulka ragino katali
kus, kad jie dalyvautų ge
gužės 30 dieną įvyksian
čiuose parlamentariniuose 
rinkimuose.

Maskva. — TSRS Užsie
nio ministerija pareiškė, 
kad “The New York Ti- 
mese” ir eilėje kitų vakarų 
lairaščių tilpę neva Chruš
čiovo atsakymai yra fabri
kacija.

Washingtonas. — Jungti- -------------
nių Valstijų aukso rezervas Havana. — Atvyko TSRS 
sumažėjo ant $250,000,000. teatralė grupe ir 22 šokejįi..

Havana. — Atvyko TSRS

lyje buvo rodomi televizijo- 
I. je. ■ '

Oro laive skrendantys P. 
Beliajevas ir A. Leonovas 
per radiją nuolatos kalbėjo
si su TSRS mokslininkais. 
Jie raportavo, kad oro lai
vo visi įrengimai puikiai 
veikė. Vėlesni pranešimai 
sakė, kad oro laivas 17-ką 
kartų apskridęs aplinkui 
Žemę, kosmose išbuvęs 26 
valandas, nusileido į šiaurę 
nuo Volgogrado (buvusio 
Stalingrado).

Atsiliepimai
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų erdvių užkaria
vimo specialistai sako, kad 
TSRS technika ir kosmo
nautai parodė “stebuklą”, 
nors to jau buvo laukiama. 
Jie sako, kad Leonovo skri
dimas greta oro laivo su
teiks pamokų ir amerikie
čiams.

Cape Kennedy^ Fla.

vą.
1957 m. lapkričio 3 dieną 

TSRS iššovė satelitą, kuria- 
•me buvo šuo Laika.

1959 m. rugsėjo 2 dieną 
TSRS satelitas “Lunik-2” 
pataikė į Mėnulį

1959 m. spalio 18 d. TSRS 
satelitas Apskrido Mėnulį 
aplinkui ir nutraukė jo nuo 
Žemės nematomosios pusės 
paveikslus. •

1961 m. vasario 12 dieną 
TSRS iššovė satelitą linkui 
Veneros planetos.

1961 m. balandžio 12 die
ną TSRS oro laive pirma
sis žmogus — pulkininkas

’ Juris Gagarinas kosmose 
apskrido aplinkui Žemę.

1962 m. rugpjūčio 11 d. 
pirmu kartu istorijoje du 
TSRS karininkai — Andri- 
anas Nikolajevas ir Povi
las Popovičius satelituose 
netoli vienas kito skraidė 
aplinkui Žemę. Nikolajevas 
apskrido 64 kartus, o Popo
vičius—48.

SIUNČIA DAUGIAU JAV 
JeGŲ Į VIETNAMĄ

Washingtonas. — JAV 
militarinių jėgų štabo 'virši- 
linkas generolas H. K. 

I Johnsonas pareikalavo, kad 
daugiau būtų siunnčiama 
JAV militarinių įrengimų 
ir jėgų į Pietų Vietnamą

JAV vyriausybė tuojau 
patvarkė, kad dar 300 “pa
tarėjų” ir keli desėtkai ma
lūnsparnių vyktų į Pietų 
į Pietų Vietnamą.

APVOGĖ AKLĄ žMOGU 
New Yorkas.

pe, 32 metų amžiaus, aklas 
žmogus, pardavinėja laik
raščius ant Houston ir 
Broadway gatvių kampo; 
Manhttane, tuo darosi pra
gyvenimą.

Jį vedžiojo išlavintas šuoč 
Piktadariai pavogė iš skar
dinės apie $10.

Havana. Neuvitas srityje 
Kubos savisauga sus e k ė 
suokalbininų lizdą.

Jo,e f>o->

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — TSRS kosmo-i Washingtonas. — Iškilo 

nautai Povilas Beliajevas ir nesusipratimų tarp JAV ir 
Aleksejus Leonovas jaučia- Izraelio valdžių. JAV neno

ri suteikti Izraeliui tiek 
ginklų, kiek jis reikalauja, 
nes tas galėtų užrūstinti 
arabų valstybes, kur ameri
kiečiai turi naftos versmių,

si gerai. Maskvoje ruošia
mas iškilmingas jų pasitiki
mas.

Maskva. — 1958 metais 
Tarybų Sąjungoje buvo 
284,000 mokslininkų ir įžy
mių technikų, o 1963 metais 
jau 565,960.

1963 m. birželio 16 d. pir
moji pasaulyje moteris Va
lentina Tereškova apskrido 
kosmose Žemę 48 kartus.

1964 m. spalio 12 d. TSRS 
mokslininkai viename oro 
laive iššovė į kosmoso erdvę 
vę du karininkus: Vladimi
rą Komarovą, Konstantiną 
Fioktisovą ir Dr. Borisą Je- 
gorovą.

1965 rų. kovo 18 dieną 
TSRS pulkininkas Alekse
jus Leonovas kosmose 
skraidė greta oro laivo.

Nuo Redakcijos. Pereita
me “Laisvės” numeryje bu
vo klaidingai pasakyta, kad 
vienas iš kosmonautų nusi
leido parašiutu. Jie abu nu
sileido erdvių laive, bet lai
vas—parašiutu.

Bukareštas. — Kovo 19, 
dieną, sulaukęs 63 metų am
žiaus, mirė Rumunijos pre
zidentas George Georgkiu- 
Dei.

Cape Kennedy, Fla.—Ko
vo 21 dieną JAV specialis
tai iššovė “Ranger-9” sate
litą link Mėnulio.

Saigonas.—Vėl du kartus 
JAV bombonešiai bombar
davo Šiaurės Vietnamo 
miestus.

Pasadena, Calif. —JAV 
satelitas “Mariner-4”, kuris 
jau 110 dienų, kai skrenda 
linkui Marso, neatsiliepia į 
radijo pašaukimus.

Bostonas. — Boston 
Common aikštėje buvo su
sirinkę 30,000 žmonių pa
gerbti rasistų nužudytą ku
nigą Jamesą Reebą.
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Dabar priklauso Kongresui
PREZIDENTO JOHNSONO kalba, pasakyta kovo 

15 d., bendroje Kongreso sesijoje už suteikimą pilnų ir 
lygių balsavimo teisių dvidešimčiai milijonų mūsų šalies 
negrų, buvo viena iš aštriausių ir griežčiausių kalbų vi
soje šios šalies istorijoje. Jo išsireiškimus karštai sveiki
no ne tik Kongreso dauguma, bet visa šalis, išskyrus, ži
noma, pietinių valstijų rasistus, kurie žada visomis jėgo
mis toliau priešintis visiems žygiams bei sumanymams, 
kprie vestų prie negini pripažinimo žmonėmis ir suteiki
mo jiems visų lygių civilinių laisvių ir pilietinių teisių. 
Jie neslepia savo rasistinių idėjų. Jie jomis didžiuojasi.

Kongresas jau turi savo rankose naują civilinių tei
sių bilių. Jis vadinasi “A Bill to Enforce the 15th 
Amendment to the Constitution of the United States”. 
Jis yra papildymas praėjusiais metais Kongreso priimto 
civilinių teisių biliaus. Jis siekia garantuoti negrams tei
sę balsuoti, dalyvauti visuose rinkimuose. Bilius yra ge
ras, tvirtas. Jis pasako, kad federalinė valdžia ne tik tu
rės teisę žiūrėti, kad nė vienam piliečiui dėl jo rasinės 
kilmės bei odos spalvos nebūtų atimta teisė dalyvauti rin
kimuose, bet pareiga tuo rūpintis. O tas, kuris šio įstaty
mo nesilaikys, nepildys, kaip nors bandys tą piliečio tei
sę paneigti bei jam ją atimti, galės būti nubaustas iki 
penkių tūkstančių dolerių pinigine bausme arba penke- 
rių metų kalėjimu, arba abiemis bausmėmis kartu.

Kaip žinia, pirmasis Civilinių Teisių Bilius išgulėjo 
Kongrese aštuonius mėnesius. Savo kalboje prezidentas 
Johnsonas užtikrino, kad su šiuo biliumi jis tokio vilkini
mo netoleruos. Jis reikalavo, kad Kongresas tuojau bilių 
apsvarstytų ir priimtų. Jis sakė, kad šiuo klausimu ne
bus daroma jokių nusileidimų, jokių kompromisų.

Žiūrėsime. Tikėkime, kad jis savo žodžio laikysis ir 
panaudos visas jėgas, visą savo aukštą autoritetą Kon
gresą paveikti ir kad bilius bus už savaitės kitos priimtas.

Ką davė Maskvos pasitarimas?
APIE KOVO MĖNESIO pradžioje įvykusį 19 ko

munistų partijų delegacijų pasitarimą Maskvoje buvo 
daug kalbėta ir rašyta Amerikos spaudoje. Norime mūsų 
skaitytojus supažindinti su pasitarimo nutarimais, ku
riuos randame išleistame “Komunikate”. Apleidus pami
nėjimą pasitarime dalyvavusių partijų, komunikatas 
skamba :

“Susitikimas vyko broliškai ir draugiškai, aktyvios 
kovos už komunistinio judėjimo susitelkimą dvasia, sie
kiant, kad jis įvykdytų savo didžiuosius istorinius užda
vinius. Susitikimo dalyviai pareiškė, jog jų partijos tvir
tai pasiryžusios padaryti viską, kas nno jų priklauso, 
kad tarptautinis komunistinis judėjimas susitelktų, kad 
stprėtų jo vienybė, pagrįsta marksizmu-leninizmu, pro
letariniu internacionalizmu, 1957 metų Deklaracijos ir 
1960 metų Pareiškimo nustatyta linija.

Partijų atstovai konstatavo, jog pagrindinė pasauli
nio vystymosi tendencija dabartinėmis sąlygomis yra ta, 
kad stiprėja socializmo pozicijos, plečiasi nacionalinio iš
sivadavimo judėjimas ir tarptautinis darbininkų judėji
mas, auga jėgos, kovojančios už taikos išsaugojimą ir 
stiprinimą. Kartu buvo pažymėta, kad pasaulinė reakci
ja, visų pirma Amerikos imperializmas, aktyvėja įvai
riuose pasaulio rajonuose, siekia didinti įtempimą, vyk
do agresyvias akcijas prieš socializmo šalis ir iš koloni
zatorių viešpatavimo išsivadavusias valstybes, prieš re
voliucinį tautų judėjimą.

Esant tokiai padėčiai, visos komunistų partijos, kaip 
niekada, turi suprasti savo internacionalinę atsakomybę, 
susitelkti bendrai kovai prieš imperializmą, kolonializmą 
ir neokolonializmą, prieš monopolistinio kapitalo viešpa
tavimą, aktyviai remti išsivadavimo judėjimą ir ginti 
tautas, prieš kurias vykdoma imperialistų agresija, ko
voti už visuotinę taiką, pagrįstą visų valstybių suvere
numo ir vientisumo gerbimu.

Susitikimo dalyviai savo pareiškime solidarizavosi 
su didvyriška vietnamiečių tauta, Vietnamo Darbo žmo
nių partija ir paragino vystyti tarptautinį solidarumą 
kovoje prieš agresyvius Amerikos kariaunos veiksmus.

Sėkmingai kovai prieš imperializmą lemiamą reikšmę 
turi visų revoliucinių dabarties jėgų — socialistinės san
draugos, nacionalinio išsivadavimo judėjimo ir tarptau
tinės darbininkų klasės — susitelkimas. Šių jėgų susitel
kimo interesai primygtinai reikalauja stiprinti pasauli
nio komunistinio judėjimo vienybę.

Komunistinio judėjimo nesutarimai, silpnindami jo 
susitelkimą, kenkia pasauliniam išsivadavimo judėji
mui, komunizmo reikalui.

Susitikimo dalyviai pareiškė įsitikinimą: kas vienija 
komunistų partijas, yra žymiai stipriau už tai, kas jas 
Šiuo metu skiria. Net esant nesutarimams, kurie susiję 
su politine linija, su daugeliu svarbių teorijos ir takti
kos problemų, visiškai įmanoma ir būtina siekti vieningų 
veiksmų kovoje prieš imperializmą, visokeriopai remiant 
tautų išsivadavimo judėjimą, kovoje už visuotinę taiką 
ii* taikų sambūvį tarp valstybių, turinčių skirtingas so
cialines santvarkas, — nepriklausomai nuo to, ar tai yra

didelės arba mažos šalys, — kovoje už darbininkų klasės 
gyvybinius interesus ir istorinius tikslus.

Bendri veiksmai kovoje už šiuos bendrus tikslus—tin
kamiausias būdas įveikti esamiems nesutarimams.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, jog reikia, kad komu
nistų partijos kolektyviai stengtųsi gerinti partijų savi
tarpio santykius, stiprinti tarptautinio komupistinįp ju
dėjimo Susitelkimą, laikydamosi demokratinių principų, 
kurie teigia, kad visos broliškosios partijos yra savaran
kiškos ir lygiateisės.

Kovoje už: bėndrų visam komunistiniam judėjimui 
uždavinių išsprendimą tikslinga panaudoti visas galimy
bes ir būdus, dvišalius ir daugiašalius broliškųjų parti
jų atstovų susitikimus ir kitas partijų ryšių ir keitimosi 
nuomonėmis formas.

Susitikimo dalyviai yra vieningos nuomonės, kad da
bartinėmis sąlygomis, kaip nurodoma 1960 metų Pareiš
kime, tarptautiniai komunistų ir darbininkų partijų pa
sitarimai yra efektyvi veikimo forma, įgalinanti savitar- 
piškai keistis nuomonėmis ir patyrimu, kolektyvinėmis 
pastangomis praturtinti marksizmo-leninizmo teoriją ir 
ruošti vieningas pozicijas kovoje už bendrus tikslus. To
kie pasitarimai, kurie rengiami, laikantis -^visiško kiek
vienos partijos lygiateisiškumo ir nepriklausomybės prin
cipo, gali gerai pasitarnauti, siekiant įveikti komunisti
nio judėjimo nesutarimus ir jį sutelkti marksizmo-leni
nizmo ir proletarinio internacionalizmo pagrindu. Todėl 
aktyviai ir visapusiškai ruoštis naujam tarptautiniam 
pasitarimui ir jį surengti tinkamu metu, susitikimo daly
vių nuomone, visiškai atitinka pasaulinio komunistinio 
judėjimo interesus.

Kad būtų sušauktas ir sėkmingai vyktų naujas pasi
tarimas, reikia paruošti jį tiek turinio požiūriu, tiek ir 
oganizaciniu atžvilgiu, bendromis pastangomis’' aktyviai 
sudaryti palankias sąlygas, kad, jį ruošiant, dalyvautų 
visos broliškosios partijos, nenuilstamai stengtis, 
kad gerėtų aplinka tarptautiniame komunistiniame ju
dėjime. Pasitarimas turi pasitarnauti bendram visų ko
munistų reikalui. Dėmesys ir pastangos, sutelktos į ko
munistiniam judėjimui iškilusius aktualius uždavi
nius, labiausiai padės suartinti mūsų pozicijas pagrindi
niais dabarties klausimais.

Susitikimo dalyviai pareiškė nuomonę, kad, norint 
apsvarstyti klausimą dėl naujo tarptautinio papsitari- 
mo, pageidautina prieš tai surengti konsultacinį 1960 
metų pasitarime dalyvavusių 81 partijos atstovų susiti
kimą. Siekiant išspręsti klausimą, kada sušaukti tokį pa
rengtinį susitikimą, reikia pasikonsultuoti su visomis šio
mis partijomis.

Partijos, kurių atstovai dalyvavo šiame susitikime, 
pareiškė, kad reikia nutraukti atvirą polemiką, kuri yra 
nedraugiško pobūdžio ir įžeidžia broliškąsias partijas. 
Kartu jos laiko naudinga draugiškai, be savitarpio užsi
puolimų toliau keistis nuomonėmis svarbiais mūsų lai
kų klausimais, kurie reikšmingi visiems. Susitikimo daly
viai reikalai! j aĮ kad 'būtų griežtai laikomasi 1957 metų ir 
1960 metų pasitarimuose nustatytų normų, apspren
džiančių santykius tarp partijų,, stoja prieš vienų parti
jų kišimąsi į kitų partijų vidaus reikalus.

Reikšdami, savo nuomonę, kaip įveikti tarptautinio’ 
komunistinio'judėjimo sunkumus ir kaip jį toliau vysty
ti, partijų atstojai, vadovavosi rūpinimusi, kad stiprėtų 
marksistinė-lenjiiinė komunistų eilių vienybė kovoje 
prieš imperializmą, ir kolonializmą, už nacionalinį išsi
vadavimą, už taiką, demokratiją, socializmą ir komuniz
mą.

Partijų atstovai yra įsitikinę, kad broliškosios par
tijos teigiamai atsilieps apie įvykusį susitikimą.”

IŠ LAIŠKI
Mielas Rojau!

Nemalonią naujieną pra
nešu Tau ir visiems drau
gams laisviečiams.

Rašau su dideliu širdies 
skausmu, nes vakar, kovo 
9 d., 5 vai. po pietų, nuo 
kepenų vėžio ligos mirė Ka
zys Boruta, iš kurio revoliu
cinės poezijos savo laiku 
mes visi pažangieji po tru
putį mokėmės.

Ir štai sulaukęs vos 60 
metų pasitraukė iš mūsų 
tarpo, o turėjo dar gražių 
kūrybinių sumanymų ir ne
seniai, minėdamas savo Še
šiasdešimtmetį, apie tai kal
bėjo savo draugams.

Lyg nujausdamas savo 
likimą, rašytojas pereitais 
metais nemaža padirbėjo 
atrinkdamas savo geriau
sius eilėraščius rinktinei, 
kuri pasirodė jo jubiliejaus 
proga ir vadinasi “Suvers
tos vagos.”

Man teko progų su Ka
ziu Boruta būti gana arti
mai pažįstamam dar nuo 
1927 metų, kai tik atsikė
liau iš Palangos į Kauną.

Plačiai apie Borutos, jau
nystę parašyta A. Venclo
vos autobiografinėje knygo
je “Pavasario upe.”

Neseniai netekome gen. 
Vinco Vitkausko; mirė 
kompozitorius Zigmas Alek

sandravičius, o dabar štai 
ir Kazimieras. Keistokas 
jis buvo truputį žmogus, bet 
rašytojas talentingas! Tai 
buvo stambus stulpas lietu
vių literatūros kelyje. Jo 
kūrybos palikimas dar turės 
būti tinkamai įvertintas.
Į mūsų žemę palengva at

eina pavasaris, nors, žiema 
dar gerokai paspaudžia, bet 
dienomis jau būna daug 
saulės.

Rašytojai ruošiasi plačiai 
paminėti Žemaitės jubilie
jų.

Geros sveikatos!..
Jonas Šimkus

Vilnius, 1965-III-10

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Maždaug prieš 52 metus 
,į Ameriką emigravosi ma
no dėdės Tautavičius Napo
leonas, Felikso, ir Tautavi
čius Voicechas, Felikso. Iki 
pat šios dienos niekaip ne
pasisekė sužinoti, kur jie 
gyvena. Gal jų jau nebėra 
gyvų, tuomet tikriausiai 
yra kas nors iš jų šeimų na
rių. Labai prašau Redakci
ją padėti man susirasti sa
vo dėdes. . v

Virpšas Leopoldas 
Kelmės rajonas 
Vidrodžiepaštas 
Lithuania; USSR

I

IEŠKO NAUJŲ

rašo ir sako
HITLERININKŲ
TALKOS i

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (kovo 15 d.) ran
dame straipsnį “Klaipėdie
čiai ir vokiečiai.” Skaito
me:

Bet tai dabar viskas praeitis, 
o mes turėtume žiūrėti į at
eitį. Mūsų visų bendras prie
šas yra komunizmas, ir jei mes 
susiskaldę to pačio tikslo siek
sime, — mes savo jėgas tar
pusavio ginčuose išsekdinsime 
nieko nepasiekę. Leiskime 
pirma bendro- tikslo atsiekti, 
o tik paskiau tolimesnius rei
kalus apsrpęsti. Vokietijai rei
kia gerų kaimynų, ir juos ji 
gali surasti Pabaltijo valsty
bėse. O mums reikia vokiečių 
pagalbos, nenoriu atsidurti 
tarp slavų žnyplių.

Reikia nepamiršti, k a d 
čia kalbama apie santykius 
ne su Rytų Vokietija, ne su 
vokiečiais, kurie amžinai 
atsisako nuo pretenzijų į 
į Lietuvos žemes, bet su. 
hitleriniais vokiečiais, kurie | 
randasi Vakarų Vokietijo
je ir neslepia savo troški
mų. Straipsnyje kaip tik 
į šiuos vokiečius kreipiama
si ir juose ieškoma talkinin
kų “prieš komunizmą.”

bukini,” kuriame rašytojas 
poetizuoja liaudies kūrybinę 
jėgą, kritiškai vaizduoja kle
rikalų veiklą.

Nuvertus Lietuvoje buržua
zinę santvarką, K. Boruta 
1940 m. liepos 22 d. darbo 
inteligentijos delegacijos su- 
dėtytje sveikino Liaudies sei
mą. 1940 m. išiėjo jo eilė
raščių rinkinio “Kryžių Lietu
va” antrasis leidimas, o taip 
pat revoliucinę kovą vaizduo
janti apysaka “Saulę ant savo 
pečių parnešti išėjo.”

Hitlerinės okupacijos metais 
K. Boruta padėjo išsaugoti 
Mokslų akademijos rankraš
tyną bei kitas kultūros ver
tybes.

Pokario metais-K. Boruta 
išleido tautosakinę apj^saką 
“Baltaragio malūnas,” daug 
dirbo vertimų srityje.

1957 m. išėjo antroji pa
pildyta “Šiaurės kelionių” lai
da. 1960 m. išleista doku
mentinė ... "raka “Sunkūs pa
minklai, vaizduojanti fašis
tų nužudyto pažangaus skulp
toriaus V. Grybo likimą. Ku
rybiškai vaisingi buvo pasku
tinieji rašytojo gyvenimo me-
tai. Didelio skaitytojų susido
mėjimo susilaukė tautosaki- 
miais motyvais parašytos kny
gos “Dangus griūva” ir “ Jur
gio Paketuro klajonės,” stam
bi jo poezijos rinktinė “Su
versti arimai.” K. Borutai už

nuopelnus vystant lietuvių ta
rybinę literatūrą buvo suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės 
vardas. t K

K. Borutos kūrryba ,nepai
sant atskirais atvejais joje pa
sireiškusių prieštaravimų, su
vaidino svarbų vaidmenį pa
žangiosios lietuvių literatūros 
raidoje. Lietuvių litertūroje K. 
Boruta paliko ryškų pėdsaką, 
kaip talentingas poetas ir pro
zininkas, savito stiliaus meist
ras.

Lietuvių tarybinė literatūra 
neteko aktyvaus kūrėjo, o ra
šytojai — jautraus draugo, 
padėjusio žengti pirmuosius 
žingsnius literatūroje ne vie
nam šiandien plačiai žinomam 
rašytojui.

šviesus rašytojo Kazio Bo
rutos atminimas visada bus 
gyvas mūsų širdyse.

Kazio Borutos mirtis — 
didelis lietuvių tautos nuo
stolis. Tik praėjusio sausio 
6 d. jis atšventė 60-ąjį gįįm- 
tadienį. * '

Apie Borutos gimtadienį 
ir jo kūrybą rasite Bro- 

! niaus Raguočio straipsnį 
“Neramios audringos pra-
eities kūrėjas” š. m. žurna-
lo “Šviesos” 1-ajame nume
ryje, kurį šiomis dienomis 
gavo visi Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariai. Ra
giname jį perskaityti ir pla
čiau susipažinti su velioniu.

fieo ir ten pasidairius
Daugelis amerikiečių su- joje ir laivyne, kurie dirba 

jaudinti karine propagan- už algą ir nelupa devynių 
, susirūpinę aimanuoja, kailių nuo susirgusių karei- 

x-14—— į Bet klausimas: ar #>-

Tokia jau tautos atplaišų 
supuvimo fizionomija: Pir
mojo pasaulinio karo perio
de jie su kaizeriniais vokie- j 
čiais prieš savo tautos liau-1 
dies interesus, Antrojo pa- da, i 
saulinio karo metu su hit- kad šaltasis karas kasdien; vių. 
lerinėmis bestijomis prieš karštėja. Tačiau jie neieš-1 kiam planui nesipriešintų 
savo tautą, šiandien vėl sap- ko priemonių sušvelninti Amerikos Daktarų sindika-
nuoja apie sugrįžimą ant tarptautinę padėtį. Nepake- tas, nes tas kenktų jų biz- 
Lietuvos liaudies sprando lia savo balso prieš vyriau- niui?
šu tokių vokiečių pagalba.

Žinoma, jų tie tikslai nie
kados neišsipildys, 
stangos ir troškimai veltui. 
Bet, žinoma, niekas negali 
jiems uždrausti sapnuoti 
apie susigrąžinimą su hitle
rininkų talka prarasto ro
jaus.

I sybę, kurią jie išrinko.
Nors yra daug ir taikos 

Jų pa- mylėtojų, kurie visomis ša

APIE ĮŽYMŲJĮ 
LIETUVOS RAŠYTOJĄ 
K. BORUTĄ

Koyo 11 d. Vilniaus “Tie
soj e*\skai tome sekamą Ta
rybų Lietuvos rašytojų bei 
veikėjų grupės nekrologą:

Šių metų kovo 9 dieną Vil
niuje po sunkios ligos mirė 
įžymus lietuvių tarybinis rašy
tojas, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas Kazys 
Boruta.

K. Boruta gimė 1905 m. 
sausio 6 d. Kūlokų kaime, 
Kapsuko rajone, valstiečio 
šeimoje. Pirmojo pasaulinio 
karo metais su tėvais pasi
traukė į Rusijos gilumą, kurį
laiką gyveno Maskvoje. Čia 
jis pradėjo lankyti gimnazi
ją. 1918 m. sugrįžęs į Lie
tuvą, K. Boruta mokėsi Ma
rijampolės “žiburio” gimnazi
joje, o nuo 1920 m.—mokyto
jų seminarijoje, kur dalyvavo 
pažangiųjų moksleivių veiklo
je. 1 9 2 3 m. išspausdino pir
muosius savo eilėraščius. Stu
dijuodamas Kauno universite
te, 1925 m. išleido irmąjį ei
lėraščių rinkinį “A-lio!.” Už 
dalyvavimą pažangiųjų stu
dentų veikloje K. Boruta iš 
universiteto buvo pašalintas ir 
tęsė studijas užsienyje. 1931 
m. K. Boruta grįžo į Lietuvą, 
bet netrukus buvo suimtas ir 
nuteistas už antifašistinę veik
lą. 1935 m. išėjęs iš kalėjimo, 
vėl bendradarbivao pažangio
joje spaudoje.

K. Borutos kūrybinė veikla 
buvo susijusi su pažangiosios 
antifašistinės lietuvių literatū
ros raida. 1927 m. pasirodžiu
siuose eilėraščių rinkiniuose 
“Dainos apie svyruojančius 
gluosnius” bei “Kryžių Lietu
va” K. Boruta paliečia aštrius 
to meto socialinius prieštara
vimus, kurie atsispindi ir se
kančiose jo poezijos ir pro
zos knygose. K. Boruta ak
tyviai bendradarbiavo pažan
giųjų rašytojų žurnale “Tre
čias frontas.” 1938 m. pasi
rodė romanas “Mediniai ste-

vo jėgomis tramdo milita- 
ristų karinę isteriją, gesi
na karštojo karo ugnį, tik 
nelaimė, kad prieš Pentago
no militaristų sauvaliavimą 
taikos mylėtojų jėgos dar 
per mažos. Todėl, kad dau
gelis būkštaudami nedrįsta 
prasižioti prieš tuos, kurie 
ryžtasi mus sunaikinti...

Komercinė spauda rašo, 
kad Pentagono generainis 
štabas jau seniai daro spau
dimą prezidentui Johnsonui, 
kad jisai paskelbtų visuo
tiną .blokadą Šiaurės Viet
namu! panašiai, kaip 1960 
m. Kuba buvo užblokaduo- 
ta. Tačiau Britanijos prem
jeras H. Wilsonas perkalbė
jo prez. Johnsoną nebloka- 
duoti Š. Vietnamo, kad ne
užsitrauktų dar didesnės 
Azijos šalių neapykantos.

Jeigu dabar Lietuva ne
bus “išvaduota,” tai ir nie
kados ... Lietuvos priešų 
spauda džiaugsmingai 
krykštauja, kad praėjusio
vasario 16-ąją veiksniai su
ruošė Washingtone labai 
kilmingą kermošių,- į kurį 
pasikvietė pavaišinti kai ku
rių šalių diplomatus su 
žmonomis ir kai kuriuos 
vietinius akštesnio rango 
politikierius. Dar priduria
ma, kad atsilankė ir valsty
bės sekretoriaus Rusko 
žmona su savo dukromis ir 
daugeliu visokių valdžios 
pavaduotojų.

Pakuždomis eina gandai, 
kad du neįvardinti libera
liški gydytojai ragina Wa- 
shingtono vyriausybę iš
mokslinti valdžios lėšomis 
apie 1,500 medicinos dakta
rų, kurie gydytų valdžios 
lėšomis skurdo paliestus li
gonius, nebegalinčius pasi- 
mokėti už gydymą.

Federalinė vyriausybė tu
ri ir dabar daktarų armi-

Skaitau šių metų USSR 
žurnalą ir stebiuosi pada
ryta Tarybų Sąjungoje mil
žiniška pažanga liaudies 
sveikatingumo srityje. Prieš 
1917 metų Spalio Revoliu
ciją caristinėje Rusijoje 
žmonių amžiaus ilgis buvo 
32 metai! O po caro nuver- 

! timo ir pradėjus komunis
tams šalį tvarkyti, žmonių 
s v e i k a t i n gumas pradėjo 
sparčiai kilti, taip, jog iki 
1963 metų aplamai imaĮJt, 
žmonių amžius pailgėjo^aKi 

i 70 metų! Tadgi Tarybų aą-
junga pasivijo ir beveik 
pralenkė JAV žmonių gy
venimo ilgį.

Nė viena pasaulyje šalis 
neturi tiek daug daktarų ir 
taip stropiai nedaboja liau
dies sveikatos, kaip Tarybų 
Sąjunga. Argi tai nenuo
stabu, kad socialistinė san
tvarka per 40 metų pailgino 
žmonių amžių 38 metais!

Susilaukėme širdį jaudi
nančių šurpiulingų laikų, 

pavergtos 
Afrikos ir Azijos tautos 
laisvinasi iš po žiaurios im
perialistų vergijos. Pietinės 
Azijos Vietname ir Afri
kos Konge žemė nespėja sub 
gerti laisvėjančios liaudį^ 
kovotojų kraujo. . Jr 

Mūsų šalyje taip pat krau
jas liejasi miestų gatvėse, 
vieškeliuose, kartais net 
“dievo namuose” (bažny
čiose). Baisus kapitalizmo 
slibinas žudo ir terorizuo
ja laisvės ištroškusią negrų 
rasę.

Per šimtmečius

Laisvės simbolio mieste 
Filadelfijoje piktadariai sub- 
vėse užpuldinėja jaunas mo
teris. Jas brutališkai iš
prievartauja, aplinkui sto
vintiems keleiviams beste
bint. Miesto burmistras 
Tate siunčia policiją į sub- 
ves su specialiai išlavintais 
šunimis, gaudymui visokių^ 
piktadarių.

Progresas
------ -
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NAUJI RAŠTAI

* Trys įdomios knygos
' Šiomis dienomis gavome! 

iš Tarybų Lietuvos net ke 
lėtą labai gražių ii- svai 
bių knygų. Kiekviena jų j 
nusipelno išsamios recenzi
jos. Deja, nei laikas belei- 
džia, nei energija beištęsi 
visas jas atsidėjusiai per
skaityti ir jų turinį giliau!

J. GRTGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais Kas knygoj neužrašyta
Kaip filmų rašytojas 
pergyveno inkviziciją

Alvah Bessie parašė au- 
; apysaką “In- 

■sūnų bei dukrų, kurie buvoI quisition in Eden” (Inkvizi- 
a p s i g i n klavę marksizmo- Į cija rojuje), kurioje jis nu- 

i leninizmo idėjomis, kurie j piešia, kiek jam teko nu- 
i nepadėjo kovos vėliavos iš kentėti nuo kongresinio ne- 
i ranku net pačiais sunkiau- amerikinės veiklos komite- 
siais ir pavojingiausiais lai- to. Rojumi jis vadina Ame- 
kaiS, 1...................  Tr ,,

Lietuvos liaudies pergalė 
; ir išsilaisvinimas pasiekta 
tiktai dėka pastangų ir pa- 

i siaukojimo lietuvių tautos i tobiografinę — 1 • -1 1 1 • 1 ■ -

jo prieš kiek pažangesnius 
programų pildytojus. Jis 
tam panaudodavo televiziją 
ir radiją. Dėl to daugelis 
programų pildytoji! neteko 
darbo, keletas iš desperaci
jos ir nusižudė.

J. H. Faulk, tačiau, des
peracijai nepasidavė. John- 
soną ir kitus šmeižikus jis 

! patraukė atsakomybėn. Jokinti viena kita pastaba. klirių ne vįenas net r^os filmų sostinę Holly- , . , . , _ . .
Štai vartau neseniai Lie- ir savo gyvybę tam tiks-1 Wooda, kuriame jis dirbo Eismuose tęsėsi, net 

tuvoje išleistą musų įžymio- lui paaukojo. Lietuvoje ir kaip filmų scenarijoms ra- 
sios veikėjos ir kovotojos mūsų Amerikoje išleistos! šytojas nuo 1943 m. 
Ksaveros Karosienės knygą marksistinės-lenininės kny- ■ Hollywoodas vieniems su- 
“Su taikos misija aplink pa- gos bei laikraščiai ir žurna- i teikia lengvą ir perteklingą
šaulį.” Ji nepaprastai gra-; lai suvaidino savo istorinį i buitį, kitiems — vargą ir
žiai išleista, papuošta dau-j vaidmenį, ir kurie vienu ar i kančias. Bessie pradėjo fil-
g^’be nuotraukų iš jos pla- kitu būdu prie jų išleidimo rnams rašyti už $150 savai-
čte kelionės su taikos rei- esame prisidėję, turime tei-j tėję, už metų kitų jau gau- 
kinais Azijoje ir Euorpoje, jsę didžiuotis. clavo $600 savaitėje,
iš viešnagės jos senojoje; -------- ■ šaltasis karas, tačiau, ne-

f|e i aplenkė ir filmų karalystės.
| Kon g r e s i n i a i ragangau-

jos senojoje : 
gimtinėje Tarybų Letuvoje. i 
Dviejų šimtų su viršum pus
lapių knyga kupina duome
nų ir informacijos apie žmo-i 
nijos bendrai, o moterų ypa-1 
tingai didžiausias pastan
gas užstoti kelią karo kurs
tytojams, apginti ir išlaiky
ti pasaulinę taiką. Svarbu, 
kad apie tai kalba ne kokia 
nors moteris, kuri tuos is
torinius įvykius stebi nuo
šaliai stovėdama ir besi
džiaugdama kitų pastango
mis, kitų žygiais ir kovo
mis taikai išlaikyti. Čia 
ki^vienoje eilutėje jauti ir 
matai, kad kalba iš visų 
širdies gelmių tų kovų, tų l 
žygių, tų pastangų dalyvė, 
viena iš atsidavusių vado
vių. €

Man norisi šia knygos pa
sirodymo proga dar kartą 
šiltai pasveikinti jos auto
rę ir tuo pačiu nuoširdžiai 
pagirti leidyklą “Mintis” už 
tokį rūpestingą knygos iš
leidimą. Malonu ją imti į 
rankas ir skaityti.

Lietuvių Literatūros Drau-1 
gijos Vykdomasis Komite
tas yra nutaręs šią draugės 
Karosienės knygą šiemet 
duoti nariams. Neabejoju, 
jog gavę nariai ją su di
deliu pasitenkinimu skaitys.

ti dabar tiesiu savo 
šinę mielajam poetui Ed. 
Selelioniui, kuris man šio- 

i mis dienomis prisiuntė pra
ėjusiais metais Vilniuje iš
leistą pirmąjį savo eilėraš-

ieškoti sau aukų. Pasekmės 
tokios: 10 artistų ir rašy

mč.” Perskaičiau su dide
liu pamėgimu. Rinkinyje 
randame daugiau kaip pen
kiasdešimt eilėraščių. Ne
sakysiu, jog visi jie šedev
rai, jog visais jais susiža
vėjau. Bet kai kurie jų gra
žiai pavykę. Puikiai skam
ba “Bendraamžiai man at-j 
sako,” “Statyboje,” “Suole- ‘ 

j lis parke,” “Tu ateik,“ 
į “Kryžkelis,” “Žemaitijos 
keliais,” kūrinėliai bendra 
antrašte “Duona” ir t. t. 
Svarbiausia, žinoma, kad 
štai mūsų senoji tėvynė pa
gausėjo dar vienu poetu, 
kad lietuvių tautos groži
nės literatūros lobynas pra
turtėjo dar vienu leidiniu.

Giliausiai susija u d i n ę s 
skaitau autoriaus žodį apie 
tai, kaip jis tuos eilėraščius 
kūrė ir iš kur sėmėsi me
džiagą bei įkvėpimą, 
sako:

džinais” (savo draugų iš
davikais), buvo pasiųsti į 
kalėjimus, taipgi į Holly
wood© rojų jiems ant visa
dos buvo durys uždarytos.

Metus laiko Bessie išbuvo 
Texarkana, Texas, kalėjime 
su narkotikų naudotojais,

šešetą metų, šmeižikai bu
vo priteisti pasinio keti 
bausmės net pustrečio mili
jono dolerių, bet apeliacijų 

i teismai ta suma sumažino 
į iki $250.00.

Vadinasi, jis ragangau- 
| džiams sudavė tvirta antau- 
i si. šmeižikas Johnsonas ne- v • • trukus pasimirė.

Laimėjęs bylą, Faulk su
teikia daug kredito savo 
advokatui Louis Nezeriui, 
kuris daug darbo ir energi
jos įdėjo, taipgi buvo visaip 
šmeižiamas, niekinamas 
kaip “pavojingo subversy- 
vio” gynėjas.

Tai buvo pavyzdinga ko
va visiems tiems, kuriuos 
ragangaudžiai per savo in
kviziciją varo.

Venerines ligos plinta
Kuo galima pateisinti pa-

dingtelėjo, kad toks jo žings
nis svetimas paprasčiau
siam padorumui. Prisime
nu: jo vergiškas pasiūlymas 
sudrumstė mano nuotaiką 
ir širdyje sukėlė protesto 
audrą.

Kalinio likimu seniai do
mėjausi. 1930 m. susiraši
nėjau su Valerijonu Knyva. 
Jis mokėsi Šiaulių gimnazi
joje. Sužinojau: po fašis- 

I tinio perversmo jis buvo su
imtas. Moksleivį paklau- 

Kaip kaliniai gyve
na? Kaip su jais elgiasi?” 

J O V. Knyva man atsakė: 
tris kartūs vienas — “Apie kalėjimą neklausi-

jfaip pat štai mano ran
kose dar beveik šilta tos 
pačios leidyklos 1964 metų 
pabaigoje išleista geroka 
pusknygė “Marksizmo-leni
nizmo pradininkų veikalai 
Lietuvoje. Ją parašė P. 
Freidheimas. Joje auto
rius trumpiausiais bruožais 
nušviečia ir apibūdina Lie
tuvoje revoliucinio judėjimo 
vystymąsi ir marksistinių 
idėjų plitimą nuo anksty
viausių laikų iki Antrojo 
pasaulinio karo. Labai svar- 

’bu mums Amerikos lietu
viams marksistams, kad au
torius nepraėjo pro šalį ne
palietęs mūsų gan svarbaus 
vaidmens tų idėjų vystyme
si Lietuvoje. Pasirodo, kad 
jcnūsų čia įleista marksisti-

- leninistinė ‘ literatūra 
pasiekdavo Lietuvą ir padė
davo Lietuvos- darbo liau
dies pirmosioms gretoms iš 
jų semtis revoliucinės teo
rijos supratimo. Labai gra
žus ir patrauklus brošiūros 
puslapis, kuriame sudėtos 
kai kurių mūsų išleistų vei
kalų viršelių nuotraukos. 
Čia paminėti tokie leidi
niai, kaip “Lenino laiškas 
Amerikos darbininkams,” 
“Mokslinio socializmo išsi- 
plėtojimas,” “Rusų revoliu
cijos uždaviniai,” “Valstybė 
ir revoliucija,” “Liudviko 
Bonaparto Brumerio Aš
tuonioliktoji ir naminis ka

dras Prancūzijoje,” “Komu-

t

gatas Kautskis.”

(Iš atsiminimų)
Mokiaus Zarasų gimnazi

joje pirmoje klasėje. Buvo 
1926 m. vasara. Išgirdau:

, — Daktaras Šliūpas kal
bės.

Be bilieto įsmukau į salę. 
Atsistojau kampe. Atsisės
ti jau nebuvo vietos. Į sce
ną išėjo aukštas, balta, kaip 
sniegas, barzda, su akiniais 
žmogus. Šliūpas kritikavo 
religiją:

—Kunigai tvirtina: “Vie- jau. 
nas dievas trijuose asmeny- į 6 
se.” Kur čia logika? Jei | 
mokinys pasakytų mokyto- j 
jui: _____ ____
vienas,” tas jam pastatytų 
kuolą”... Kristus — pa
prastas mirtingasis. Tik 
dvasininkai jį sudievino.

Prisiminęs šią jo paskai
tą, 1928 m. jam parašiau 
laišką. Jame su patetika 
gyniau ateizmą. Daktaras 
Šliūpas atsakė: “Taip, re
ligijos be. .ai neduoda žmo
gui jokios naudos.” Bet 
štai pradėjau domėtis mark
sizmu. Va, paprašiau jį: 
tegul jis man atskleidžia 
Markso biografiją. Šliūpui 
nepatiko. Net rašė: “Kai 
aš buvau jaunas ir gyvenau 
Amerikoje, irgi žavėjausi 
socializmu. Bet vėliau juo 
nusivyliau. Marksas prieš 
privatinę nuosavybę. Tokiai 
jo pažiūrai negalime pritar
ti. Nuosavybė skatina žmo
gaus praktinę veiklą...”

Matyt, jam nepatiko ir 
mano klausimas: “Ar tiesa, 
kad vedėte b a ž n y čioje ?” 
Atsakė: “Tik prie altoriaus 
pastovėjau. Mano gerai pa
žįstamas kunigas bičiulis 
Kraujalis nereikalavo jokių 
religinių ceremonijų... Tai 
padariau, kad nesakytų: 
“gyvenu su paleistuve.”

Kalėjau. Šliūpas kartais
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plėšikais, prostitučių agen- į smarkgjusi venerinių (lyti- T* o i n i i» Ir i r Ir i i n Irm v-v-\ -» v~» n hrt U c v\*/
nių) ligų plitimą Ameriko
je? Gal tuo, kad mažai kas 
tuo reikalu rūpinasi, net 
sveikatingumo įstaigos iki 
šiol pro pirštus žiūrėjo?

Jungtinių Valstijų sostinė 
Washingtonas, kaip nurodo 
sveikatingumo departmento 
vedėjas dr. C. W. Freeman, 
stovi net pirmoje kitų mies
tų vietoje. Sakoma, iki 10 
procentų šio miesto gyven
tojų gali būti apsikrėtę ve
nerinėmis ligomis. Dabar 
planuojama mokyklose jau- 
nuomenei aiškinti, kaip rei -i man parašydavo? Byloje net

tais ir kitokiais kriminalis- i 
! tais. Kaliniai buvo infor-! 
1 t

muoti, kad jis esąs “pavo
jingas komunistas.”

Savo autobiogr a f i n ė j e 
knygoje jis susumuoja sa
vo prasikaltimus ragangau- 
džiams.

Didžiosios ekon ominės 
’ i krizės 1930 metais jam teko 

įvairius žemės ūkio darbus 
dirbti, nes ir geriausių sa
vo raštų niekam jis nega
lėjo parduoti, o pats netu
rėjo ištekliaus juos išleisti. 
Vėliau buvo gavęs darbelį 
Brooklyn© “Daily Eagle.” 

Jis Ten dirbdamas susipažino 
su kovotojais prieš fašizmą 
ir išvyko Ispanijon su Ab
raomo Linkolno brigadinin
kais. Apie Ispanijos civili
nį karą jis parašė knygą 
“Men in Battle.” Grįžęs iš 
Ispanijos tūlą laiką dirbo 
prie pažangaus žurnalo

New Masses.”
Ragangaudžiai suuodė pas

kia nuo tų ligų apsisaugoti.
Blogiausia, kad daugelis 

slepia venerines ligas, nei
na greitai gydytis, tuo jie 
sudaro pagrindą toms li
goms plėstis.

“Rašiau juos kelionėje ir 
už darbo stalo. Kartais net 
nenusivilkęs savo balto gy
dytojo chalato... Rašiau 
stovėdamas statybų pasto
liuose ir vaikščiodamas nau
jų miestų gatvėmis, mąsty
damas apie žmogaus pašau
kimą ir glostydamas pirmą! 
pavasarinį pumpurą. Kur jį esant radikalių tendenci- 
bebūčiau — nuostabiosios jų, su kuriomis jie niekaip 
Žemaitijos keliuose ar pla- negali sugyventi. Todėl jie 
čiose Kazachstano stepėse, 
gimtajame mieste ar didvy
riškojo Leningrado prieei- 
gose—visur radau draugus, 
namus ir meilę. Širdimi pa
jutau, kad mano žemė 
žvaigždėta — bendraamžių 
žygiais, kūrybos romantika, 
kova ir pergalėmis. Visada 
norėčiau būti bendraamžių 
gretose, — jiems ir skiriu 
savo pirmąjį eilėraščių rin
kinį.”

Neabejoju, jog ši spirmas 
rinkinys nebus ir paskuti
nis. Rašyk, kurk, dainuok, 
drauguti, apie darbą, apie 
kovą su negerovėmis ir nau
jo karo kurstytojais, apie 
laimėjimus ir sunkumus, 
apie meilę, ir apie žvaigž
des, — žodžiu, apie viską, 
kas yra mūsų gyvenimo ir 
svajonių dalimi, kas mūsų 
gyvenimą turtina ir tauri
na, šviečia ir lengvina.

Tikrai džiaugiuosi maty
damas Lietuvos poetų gre
tas turtėjant naujomis jėgo
mis. Niekados jų nebus per 
daug, o liaudis, kuriai jie 
kuria ir dainuoja, atsirinks 
ir įamžins geriausius iš jų. 
Kiekvieno, kuris kuria liau
džiai, vaidmuo svarbus.

A. B. Salietis

ir sukūrė inkviziciją, nuo 
kurios šiam talentingam ra
šytojui teko daug nuken- 
ti.

Mažamoksliai skurdžiai
Amerikos šeimų buities 

tyrimo centras skelbia savo 
duomenis, kuriomis pasire
miant daleidžiama, kad pie
tinėse valstijose 60% baltų
jų šeimų, kurių užlaikyto jai 
(galvos) nėra pasiekę aukš
čiau 8 pradinės mokyklos 
skyrių, skaitoma skurdo pa
dėtyje, o tokių pat negrų 
šeimų skaitoma skurdo pa
dėtyje net 80%.
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Inkvizicija radijo ir 
televizijos pildytojams
Radijaš ir televizija nėra 

nuo ragangaudžių laisvi. 
Kongresinis Neamerikinės 
veiklos komitetas turi ilgas 

į rankas, kurios pačiupinėja 
kiekvieną kiek pažangesnį 
televizijos ir radijo progra
mų pildyto ją.

John Henry Faulk savo 
knygoje “Fear on Trial” su
teikia puikių pavyzdžių, 
kaip ragang/audžiai išveja 
iš darbo kiekvieną jiems ne
patinkamą televizijos ir ra
dijo programų pildytoją; 
parodo, kaip jis pats buvo 
įtrauktas į “subversyvių” 
sąrašą.

Iki 1956 metų J. H. Faulk 
buvo ‘ labai vertinamas Co
lumbia Broadcasting Syste- 
mos programų pildyto j as, o 
už metų laiko jau buvo iš 
darbo išmestas. Jis tuomet 
buvo ragangaudžių apšauk
tas komunistu arba komu
nistų simpatiku.

Syracuse supermarketo 
savininkas L. Johnson vi
sokiais šmeižtais pasižymė-

Maskva. — TSRS pasiun
tė notų Vakarų Vokietijai 
reikalaujant, kad su gegu
žės 8 diena nebūtų sulaiky
ti nacių kriminalistų tyri
nėjimai.

radau jo laišką, rašytą ka
riuomenės teismo prokuro
rui. Jis įrodinėjo jam: “Jį 
pažįstu. Pas mane, burmist
rą, jis vasarą dirbo Palan
goje. Darbštus, gabus jau
nuolis. Mėgsta literatūrą. 
Net rašinėja eiles. Negir- 
tuoklis. Matyt, kažkas iš 
p y k č i o jaunuolį apskun
dė ...” Šie aušrininko žo
džiai nuskambėjo, kaip bal
sas tyruose. Kauno kalėji
me gavau nelegalų laikraš
tį. Jame perskaičiau: “Kau
ne 1935 m. kalbėjo Šliupas. 
Kritikavo tautininkus. Sa
kė: “Laikas liaudžiai duoti 
daugiau teisių.” Ir mano at
žvilgiu jo laiškai buvo ko
rektiški. Bet vis gi jis 1938 
m. sumanė mane gundyti: 
“Parašyk prezidentui malo
nės prašymą...” 
tau: “Dori žmonės 
dauja.”

Tur būt, Šliupui

Atkir- 
nemal-

ir ne-

sekė. Tokiais koresponden
tais nusivyliau. Užtat daug 
naujo sužinodavau iš pa
žangiųjų rašytojų laiškų, o 
itin iš A. Venclovos. Jis 
man nuo 1929 m. pradžios 
dažnai ir plačiai rašydavo. 
Kartą Venclova prisipažino: 
“Parašiau studiją apie Ame
rikos pažangų rašytoją Ep- 
toną Sinklerį. Šią apybrai
žą atspausdinsiu “Kultūro
je.” Jis savo romanuose pa
vaizduoja darbo žmogaus 
išnaudojimą.” Venclovos šis 
darbas man patiko. Auto
rius savo mintis pailiustra
vo apie Sinklerį tarybiniais 
šaltiniais.

1931 m. pradžioje, kai iš
ėjo iš kalėjimo, parašiau K. 
Korsakui. Jį klausiau apie 
kritikus. Jis teigė: “Štai 
įžymieji rusų kritikai...” 
Ir jis suminėjo P. Koganą, 
V. Fričę. Voronskį, Macą, 
Lunačarskį, Vorovskį ir ki
tus. Jis suminėjo ir jų vei
kalus. 1930 m. pavasarį bu
vau gavės laiškelį ir nuo po
eto L. Skabeikos. Tas rašė: 
“Gerbiamasis! Siunčiu Jums 
atminimui savo eilėraščių 
rinkini “Po juodojo angelo 
sparnais.” Mokausi univer- 

1 sitete. Studijuoju literatū
ra, veikiu varpininko orga- 
nizacijoie... L. Skabutis.” 
Rodos, kai ką ir ji klausiau 
anie literatūra. Neatsakė. 
Daugiau nerašė. Matvt, po- 

i etas jau buvo pakliuvęs į 
džiovos nemalonę.

Itin sužavėjo mane Pa- 
krovskio “Rusijos istorija,” 
Hekelio “Pasaulio stebuk
lai.” Barbiuso “Uptus.” Ta
čiau provincijos Sacharoje 
tokiu šaltiniu sunku buvo 
dažniau užtikti... Laimin- 
presnis buvpu. kai susirišau 
su pogrindžiu. Tuomet per
skaičiau “Valstvbe ir revo-. 
liucija.” ekonomisto Leont
jevo “Pirmaii penkmetį,” 
Kapsuko ir An^ariomn knv- 
geles. veikalą apie dialekti
ni materializma. Na. dau- 
o:eli “Balso” numeriu. “Prie
kalo” tegavau vieną nume-

Iš žvmiuju rašytoju tuo
met jau buvau perskaitęs 
kai kuriuos Jesenino, Bloko, 
Rolano, Lermontovo, Šocho- 
lovo raštus ir kit.

Tai buvo šviesa. O už 
šviesa troškau liaudžiai at
simokėti šviesa. Va, ir pa
siryžau prieš fašizmą, var
gus, ašaras prabilti eilėraš
čiais. Kodėl jais? Juk 1929 
m. rudeni, kai pirmą kartą 
sutikau A. Vienuolį, tas iš
sitarė:

—Jauni pradeda nuo po
ezijos. Geriau rašytum 
trumpus vaizdelius. Saky
sim, aprašyk rudenį ar pa
vasari. Dar geriau: tik vie
na diena, vakara. žmogų. 
Spausdinti neskubėk.

Šiaulių televizorių gamykloje. Klaipėdos kampelis.

nėk. Aš dvi savaites sėdė
jau. Baisu. Geriau ten ne
pakliūti.” Jis išvertė V. 
Hugo apysaką “Paskutinė 
diena nuteisto mirti.” Kny
gą prisiuntė. Mirtininko 
pergyvenimai man padarė 
didžiausią įspūdį. Rodos, 
matau: kalinį iš Bastilijos 
veda į ešafotą. Jaudinuos. 
Noriu iš budelio atimti kir
vį. Bet tai—fantazija. Su 
tomis, krauju parašytomis, 
eilutėmis Hugo įėjo į mano 
širdį. Tiesa, rašytojas ma
ne truputi suklaidino: Jis 
jaudinančiai atskleidė mir
tininko kančias, baimę. O 
kur protestas? Juk į gyve
nimą jau buvo atėjęs kitas 
žmogus — kovotojas, kuris, 
kaip Hugo personažas, jau 
nedrebėjo mirties akivaiz
doje. Tatai sužinojau vė
liau. ...

Paskum V. Knyva reiškė
si žurnalistikoje. Jis, tur 
būt, ir nepagalvojo, kad 
liaudis taip aukštai jį iš
kels. Jis 1940 m. tapo mi
nistru. Sunkiai sirgo. Ka
ras. Okupantai išvarė jį iš 
ligoninės... į kapus...

Tuomet susirašinėjau su1 
rašytojais. Kas paskatino? ■ 
Pažangesnė knyga viliojo 
nemažiau už saulę. Bet ji 
provincijos jaunuoliui buvo 
sunkiai pasiekiama. Per 
laiškus stengiausi daugiau 
sužinoti apie literatus. 
Jiems kėliau ir keistus klau
simus: “Ar būtina rašyto
jui baigti gimnaziją? Ar 
būtina rašytojui mokytis 
matematikos?” Tiesa, to
kiai nuotaikai ir buvo prie
žasčių: slėgė mokesčio už 
mokslą našta. Degino mane 
ir mokslinės mįslės. Štai 
profesorių S. Šalkauskį pra
šiau pateikti daugiau bio
grafinių duomenų apie 
Marksą, Engelsą, Darviną 
ir kitus. Iš pradžių jis no
riai man atsakinėjo. Jutau: 
mėgino mane nukreipti j sa
vo krantą. Matyt, apsivylė. 
Įpareigojo atsakinėti į ma
no klausimus teologiois fa
kulteto studentui V. Valiu
kevičiui. Tas irgi ryžosi už
gesinti mano žavėjimąsi ma
terializmo ugnele. Nepasi-1 Apysaką ? Vadovėlis,, žag-

__ I re neleido rašyt. O prie ei
lėraščio prisėsdavau vidur
naktį. Vengiau rimų. Bu
vau sukūręs keista teoriją: 
“Proletaru gvvenimas var
gingas. šiurkštus. Tatai tu
vi priminti ir neskambūs 
sakiniai...” Na čia sekiau 
;v J. Becheriu. Vitmenu. 
Cenzūra keliu eilėraščiu ne- 
nraleido. Redakcija viešai 
naskelbdavo: “A. Badaičiui. 
Eilėraščio nesnausd i n o m e 
ne dėl savo kaltės.” Tai 
skatino prabilti ale^oriš- 
’riau.. Vis tiek posmai ne- 
nralisdavo pro cenzūros kil- 
na. Kalėjimas. Grandinės 
verkia čerška. Vėl posmuo
ji. Vised 1938 m. su eilė
raščiais atsisveikinau. Nu- 
snrendžiau žingsniuoti tik 
naskum prozos arklą...

Knygos, liaudis paskatino 
plunksną paskirti tiesai. •

A. Liepsnonis



Jaunas rašytojas apie savo
darbą ir

Rašo Kazys Saja
Man trisdešimt dvieji. Žy

dinčios jaunystės pievos, 
jau nušienautos, laikas tinti 
delgelį rugiapiutei.

Bepigu braidžioti po kve
piančias lankas ir užvertus 
galvą, šypsotis vieversiui... 
Dabar aš stoviu prie su
brendusių valandų lauko. 
Ar nesusmegs mano dal
gis į žemę, ar neatsimuš į 
akmenį, ar nepavargsiu pir
ma saulėlydžio, ar neišbar- 
stysiu krisdamas brangių 
grūdų ?

Girtis dar neturiu kuo, 
bet peikiamas taip pat ne
pasiduodu. Daug pradalgių 
jau išvaryta baltuose popie
riaus lakštuose. Jau keletą 
stirtų — keletą knygų su
statyta lentynoje. Apsaky
mų ir pjesių. Džiaugiuos, 
kad jų nebėra knygynuose. 
Skaitytojai išpirko jas. Ta
čiau susimąstau, ar tos ma
no knygos neatėmė jiems 
brangaus laiko, kuris galė
jo būti paskirtas kitiems, 
vertesniems kūriniams?

Dabar aš jau žinau, kad 
menininkui yra būdinga 
daugiau ar mažiau nusivilti 
tuo, ką padarei, ir tikėtis, 
kad padarysi geriau. Tikiu 
ir aš. Galvoju apie šmaikš
tesnę dramos kūrinių for
mą, apie būsimas linksmas, 
aštrias komedijas ir giles
nės minties apsakymus. Aš 
dar svajoju susirasti ben
dramintį režisierių, kuris 
padėtų man įkūnyti scenoje 
drąsesnius, naujesnius 
sprendimus. Gal todėl su 
savo pjesėm ir klajoju po 
visus respublikos teatrus. 
Šiemt mano komediją 
“Gaidžio pentinai” Klaipė
doje pastatė režisierius P. 
Gaidys (dabar ją stato Vii-

svajones
niaus Rusų dramos teat
ras), dramą “Saulė ir stul
pas” parodė Kauno teatras, 
o paskutinį veikalą “Jo ek- 
selencija Vabalas” Šiauliuo
se pradėjo statyti režisie
rius M. Karklelis.

šie metai man buvo pa
tys derlingiausi — dviejų 
naujų veikalų premjeros. 
Tuoj po Naujųjų metų pa
sirodys trečia.

Esu linksmas karštako
šis, be galo mėgstu jumorą, 
ir visa tai, tur būt, atsi
spindi mano kūryboje. Ne-

siginu — gaunu kartais 
barti. Tačiau tas barimas 
nėra pamotės rykštė. Jį ga
lima iškęsti ir su šypsena. 
Pamąstai, kur buvai netei
sus, ir galvoji — na, pa
lauk. .. Skaitytojai kritiškų 
atsiliepimų kartais atsiun
čia netgi iš Amerikos. To
kie laiškai visada labai jau
dina: džiaugies, kad ir to
limi tautiečiai domisi tavo 
kūriniais, stebies, kad taip 
toli paplinta tavo parašy
tas žodis, ir galvoji, koks 

atsakingas privalo būti to 
žodžio autorius.

Kartais man sako, kad aš 
produktingas. Ačiū tiems 
už komplimentą. Aš turiu 
geras sąlygas darbui: ramų 
butą ir jokios tarnybos. 
Tai labai svarbu, nes litera
tūrinis darbas ir kelionės— 
du neišsenkami mano 
džiaugsmo šuliniai.

Štai prabėgo dar viena 
vasara. Kur tik mano nebū
ta — Žemaitijos kaime, ro
mantiškoje Nidoje, prie 
Aukštaitijos ežerų ir paga
liau Jugoslavijoje. Ruduo, 
žiema ir pavasaris, — ma
no darbymetė. Tačiau, kai 
lauke žliaugia šaltas lie
tus, dargana — nelinksma 
ir širdyje ir popierius, lyg 
ta pažliugusi pieva — ne
smagu ir plunksnai švais
tytis po tokį popierių. Bet 
yra išeitis. Gražiausiuose 
Tarybų šalies kampeliuose 
yra įsteigti rašytojų kūry
bos namai. Nusiperki kelia
lapį (rudenį dažnai su žy
mia nuolaida), ir dumk mė
nesiui į pietus vasaros pra
tęsti.

Aš ką tik sugrįžau iš Jal
tos. Ten baigiau rašyti ko
mediją “Jo ekselencija Va
balas”.

Gal būt, man vėl kai kas 
papriekaištaus, kad, gyven
damas Jaltoje, neprisisky- 
niau ten augančių laurų ir 
niekam nenupyniau vaini
ko. Ką padarysi, kad aš ge
resnis vantų ir šluotų rišė
jas?.. Esu išaugęs kadagy
nuose, ir mėgstu tą krūmą. 
Iš jo galima išsipiauti gerą 
botkotį, galima surišti di- 
gią šluotą arba pasiskinti 
gydančių uogelių.

O dabar dar apie kelio
nes.

Į tolimojo traukinio ar 
lėktuvo bilietą su džiaugs
mu mainau pypkę, taurelę, 
kavines ir daugelį kitų ma
lonumų. Nėra prabangesnio 

viešbučio už palapinę prie) 
ežero. Nėra gražesnio par-j 
ko už miškelį, kuriame sirp
sta uogos ir dairosi išlindę 
grybai... Aš pabuvojau In
dijoje, Kinijoje, aplankiau 
vos ne visus Europos kraš
tus. Ką ir besakyti, būdavo 
be galo įdomu, tačiau iš 
kiekvienos kelionės pačiais 
tiesiausiais keliais, pačiais 
greičiausiais traukiniais ir 
lėktuvais skubėdavau namo.
Į Vilnių — komedijų rašy
ti. Prie žydriųjų ežerų — 
ešerių gaudyti. Į teatro pro
žektorinę, kur viena akimi 
gali stebėti sceną, o kita — 
žiūrovus.

Norėčiau pabuvoti ir A- 
merikoje — aplankyti tau
tiečius, o tarp jų ir savo 
brolį Apolinarą, kurį ilgai 
laikiau žuvusiu.

Aš 'būtinai atkeliausiu. 
Tik tegul pirma manęs nu
keliaus mano knygos, ku
rias aš dar parašysiu, į ku
rias sudėsiu visą savo šir
dies linksmumą ir nuskri
dęs, paskui surasčiau savo 
draugų ir pažįstamų. O kol 
kas tokių knygų dar maža. 
Aš galiu pasiteisinti tik tuo, 
kad mano vasara dar tik 
prasideda, dar neįpusėjo. 
Dar aš neatidaviau savo 
liaudžiai nė trečdalio to, 
kiek esu iš jos pasiėmęs. 
Aš dar sakau jums “laba 
diena”.

Laba diena, mano bbran- 
gūs Tautiečiai!

Kazys Saja

Redakcijos Atsakymai
J. Ramanauskui 
Vilkaviškis, Lietuva:

A. Bimbos knyga “JAV 
Darbininkų Judėjimo Isto
rija” yra išleista Lietuvoje 
ir ją ten galite gauti nusi
pirkti. Veikiausiai, galite 
gauti ir Vilkaviškyje.

Septyniolika taurių
(Specialiai “Laisvei”)

Tą dieną Augmėnuose bu
vo sporto šventė. Ir ne ei
linė, o sporto kolektyvo 
septyniolikmetis. Stadione 
skamba muzika, šilko vėlia
vą plaiksto vėjas.

—Kur tas tėvelis?—iškė
lęs galvą dairosi mažasis 
Gintarėlis.

O Lionginą Žuką neleng
va surasti. Jis—sporto ko
lektyvo įkūrėjas — šiandien 
šventės siela. Ir bėgioja po 
stadioną: čia teisėjauja 
rungtynėms, čia pats šoka 
j tolį. _

—Eime, mamyte, ir mes 
pasportuoti, — ima už ran
kos mamą Gintarėlis ir 
tempia į gimnastikos mies
telį.

Teklė Žakienė, Augmenų j 
pradinės mokyklos moky- i 
to ja, laisvalaikį irgi pralei-1 
džia stadione. Ir dabar ji ! 
mielai žaistų tinklinį, jeigu 
ne Gintarėlis, kurio šian
dien nėra kam pagloboti — 
ir seni, ir maži sporto šven
tėje. Net Ona Vintienė, ku
riai greit sukaks penkias
dešimt, ir ta sėdi parimusi 
prie šachmatų lentos. Ona 
nenori atsilikti nuo savo 
Vienminčių Julijos Putinie- 
nės ir Pranės Bajorūnienės. 
Šios ne tik šachmatais pui
kiai žaidžia, bet ir žirgų 
lenktynėse, rengiamose per 
Tarptautinę Moters dieną, 
dalyvauja.

—Kamuolį, kamuolį!—tie
sia rankas Gintarėlis, išvy
dęs savo sesutę Reginą ir 
broliuką Gendrūtį, bežai
džiančius krepšinį.

—Tu dar mažas,—neju
čiom i s iš kažkur išdygęs 
čiumpa Gintarėlį Lionginas 
Žukas. — O dabar aš paglo
bosiu jį, o tu eik pateisė- 
jauti dviračių varžyboms,- 
sako jis žmonai.

Lionginas žino žmonos

silpnybę: ji neseniai pati 
treniravosi dviračių sekci
joje, net atstovavo respub
likos kaimo jaunimo rinkti
nę Kišiniove, kur vyko ša
lies pirmenybės. Vėliau mo
kytoja išsiugdė sau pamai
ną — Danutę Žaliauskaitę, 
kuri taip gynė respublikos 
kaimo jaunimo garbę visa
sąjunginėse. Teklė Žukie
nė neabejoja, kad ir šian
dien šiai kolūkio laiškane
šei teks įteikti nugalėtojos 
diplomą.

— Danute, laikyykis! — 
skatina jaunesnė sesutė Vi
da, iš tinklinio 'aikštelės.

—Valerija! — staiga su
žiūra merginos į lauko ke
liuku atriedantį melsvą 
“Moskvičių.”

— Atvežiau trenerą, — 
šypsosi kolūkio zootechnikė 
tinklininkė Valerija Seniu- 
tienė, atverdama automaši
nos dureles.

—Merginos, jums žetonai, 
—ima Emilija Sabaliauskai
tė iš papkių melsvus diplo
mus, iškovotus kolūkių ir 
tarybinių ūkių vasaros žai
dynėse Telšiuose.

Kiekvienai kolūkietei ma
lonu prisiminti šią puikią 
šventę Žemaitijos sostinėje, 
kurioje jos su “Darbo did
vyrio” kolūkio emblema 
taip brangiai apgynė Rad
viliškio rajono sportinę gar
bę. Neveltui Elena Saba
liauskaitė po darbo vis va-, 
žinėjo dviračiu į kolūkio 
stadioną ir treniravo šio 
ūkio tink 1 i n i n k e s. Dar 
besimokydama žemės ūkio 
akademijoje, Emilija su
sidomėjo tinkliniu. Ypač 
ji pamėgo sportą, susi- 
sidraugavusi su kolūkietė- 
mis, kurios išrinko ją ir 
komandos kapitone. O kiek 
džiaugsmo sukėlė ši mergi
nų pergalė kolūkio pirmi
ninkui J. Noreikai, kuris

ir pats žaidynėse kilnojo 
svarstį.

—Mūsų pirmininkas stip
ruolis ! — juokauja merga? 
nos.—Jis ne tik geras sun
kumų kilnotojas, bet ir šau
nus medžiotojas. Anądien 
visą kolūkį šerniena vaiši
no.

Šypsosi Lionginas Žukas, 
nešinas glėbį taurių. Septy
niolika blizgančių taurių. 
Tiek, kiek šiandien ūky
je kultivuojama sporto ša
kų. Septynioliktoji — žirgų 
lenktynės moterims, kurios 
bus surengtos pirmą kartą 
šį pavasarį per Tarptautinę 
moters dieną.

— O aš labiausiai mėgstu 
•šaudyti, — sako kolūkio ag
ronome Nijolė Kublickie- 
nė. — Per dieną tenka ne
maža kilometrų suvaikščioti 
pėsčiomis, todėl po datfbo 
malonu pamankštinti ir 
rankų raumenis, ir akių 
taiklumą išbandyti.

— Po įtempto dienos dar
bo mielai sužaidžiame šach
matais, — kalba moterų ta
rybos atstovės Marija Blo- 
žienė ir fermos vedėja Ni
jolė Lazutkaitė.

—Mūsų moterys niekuo
met nesiskundžia bloga 
nuotaika. — šypsosi kolū
kio buhalteris Lionginas 
Žukas, žvelgdamas į šven
tės įkaitintus savo kolekty
vo sportininkių veidus. — 
Sekančiais metais įsteigsi
me moterų gimnastikos tau
rės varžybas. w

... Tai bus aštuoniolikta 
taurė. Ji įlies dar daugiau 
gyvybės į Augmenų kaimą.

B. Orentaite

Ženeva. — J. Artemovas, 
TSRS atstovas, pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga prisi- 
dės, prie 67-ių pasaulio 
valstybių patentų komiteto.

Bagdadas. —Irako armi
ja vėl pradės karą prieš 
kurdų tautą.

J. Petronis

TURTINGAS ŽMOGUS
(Tąsa)

Akys išduoda visas žmo
gaus paslaptis, taip pat ir 
jo laimę. Neatrodo, kad Ig- 
nasius per žiemą būtų pra
turtėjęs. Kišenės, matyt, 
neplyšo nuo pinigų. Tačiau 
jo akys spindėjo džiaugsmu. 
Agnės vardas nuolat buvo 
jo lūpose.

Kitą dieną, sekmadienį, 
prisirinko į mūsų namus 
svečių, ir tolimesnių, ir ar
timesnių. čia buvo ir Liu
bartų pašto viršininkas, ir 
policijos nuovadas, ir giri
ninkas, ir pienininkas, ke
li mokytojai, keli apylinkės 
turtuoliai ūkininkaičiai, ke
lios panelės. Man teko da
lia “šeimini n k aut i’1 prie 
stalo—pilstyti alų. Įsispok
sojęs į Julę, ne vienam per- 
pyliau stiklinę. Mane grau
žė pavydas. Pavyde j au kiek
vienam, kas gėrė, kas šoko 
ir kas kalbėjosi su Jule, 
kiekvienam, kuris sėdėjo 
šalia jos. Pajutau kruviną 
neapykantą visiems jos sve
čiams, nes jiems čia links
mintis teisę davė tik turtas 
ir mokytumas. Būčiau ga
lėjęs, visus juos būčiau iš
daužęs, o pats atsisėdęs ša
lia jos, šalia Julės. Deja, 
aš nei girininkas, nei polici
ninkas, tik jos namų ber
nas. Štai tampaus su sklidi
nu ąsočiu ir žiūriu, kad ne
apipilčiau kuriam nors fran
tui dailiai sulaidytų kel
nių...

Svečiai valgė, gėrė, šoko. 
ŠokcT jie rie taip kaip mes 
vakamškose, o tartum su-

(Apsakymas) 
stingę, lyg negyvi, matyt, 
kiekvienas save nepaprastai 
vertindamas. Tik Ignasius 
su Agne šoko kaip ir se
niau— kaimiškai, pasispar
dydamas ir patrepsėdamas, 
net paūksėdamas.

—Anicetai, še Agnę, su
duok padan — nebegaliu!

Per ratelį, keičiantis šo
kėjams, man atiteko Julė.

Jos veidas iš arti man pa
sirodė pavargęs, lyg ir pa
senėjęs. Neapsakomai jau
dinausi, tad nė neprisime
nu, kaip aš tada su ja šo
kau, per daug stengiausi. 
Apšokus vieną ratą, 'Julė 
sustojo ir, nieko nepasa
kius, nuėjo sau.

Tartum kas būtų mane 
nuo galvos iki kojų apipylęs 
verdančiu vandeniu. . Julė 
atsisėdo už stalo, o aš, iki 
kraujo sukandęs lūpas, smu- 
kau pro duris į kiemą. No
rėjos prasmegti skradžiai 
žemės, norėjosi lėkti lau
kais ir rėkti nuo nepakelia
mo skausmo...

Kieme kaktomušom susi
dūriau su Ignasiumi, kuris 
vėdinosei po šokio. Jis įtar
tinai pažvelgė į mane.

—Ko tu toks, kaip nesa
vas?

Nežinojau ką sakyti. Jis 
paėmė mane už parankės 
ir nusivedė į sodą.

—Pasakyk man,, Anice
tai, ko tu visą laiką j Julę, 
kaip į kokį poną dievą žiū
ri?

Nuleidau akis, neišlaiky
damas IgnasiauR žvilgsnio. 
Pasijutau tarsi nutvertas 
prie svetimos kišenės.

—Be reikalo, Anicetai, į 
ją įsižiūrėjai. Julė—ne Ag
nė, ji nepadarys kaip ši. 
Julė — kitas žmogus. Iš 
viršaus ji graži, maloni, 
bet... kai parodo dantis— 
laikykis! Buvo atlėkusi 
Agnės su manim išskirti. Iš 
jos per valandą prisiklau
siau tokių žodelių, kokių 
per metus neišgirstam kal
vėje sėdėdamas. Tu galvo
ji, kad ji neturėjo bernų, 
kavalierių, taip sakant? Tu
rėjo ir dabar turi. Tik, va, 
visa bėda, nė vienas iki šiol 
nepaėmė. Jau nebetoli iki 
trisdešimt, o niekas nestve- 
ria. Už prastesnio neina, o 
karalaičio nesulaukia. Jai, 
žinai, kad būtų dvarininkas, 
kad būtų generolas koks, 
rašytojas, kad vežiotų po 
užsienius, ikad pinigais api
piltų. Tokių, matyt, nesiran
da, o jei ir atsiranda, tai ne
ilgam. Ne viskas, Anicetai, 
auksas, kas gražiai žiba, Aš 
savo nemokytos Agnės ir 
už pinigus į Julę nemainy
čiau . O tu žiūri, žiūri į ją, 
net man tavęs gaila...

Dar niekados Ignasius su 
manimi taip rimtai nekalbė
jo. Nežinojau nė ką jam 
atsakyti.

—Tikrai man tavęs gaila. 
Mesk iš galvos tą kvailą 
meilę, mesk! Ir be Julės 
pilna merginų.

—Gera tau kalbėti, kai tu
ri Agnę. Ar mestum ją?

—Eik jau tu, Anicetai! 
Kalbi kaip vaikas? Mes su 
Agne jau gyvenam, o Julė 
juk niekados už tavęs ne

tekės. Kur tu ją dėsi, ką 
ji su tavim veiks? Kas jai 
tos tavo keturios klasės? 
Niekas. Kol kas pats ne
turi ko su jomis veikti... 
Ji, sakiau, laukia turtingo, 
garsaus. O tu—ir biednas, 
ir... per jaunas... Mesk iš 
galvos tą kvailystę!

Lengva pasakyti: mesk! 
Pasaulyje Julė tik viena. 
Kokia ji yra, kokia ji bebū- 

i tų, tokia tik viena.
1 —Einam į vidų,—atsidu
sau.

Ignasius palingavo galvą: 
atsieit, kvailys esi.

Tegu bus ir taip, kitaip 
negaliu.

Trejetą dienų pasisvečia
vę, Ignasius su Agne išva
žiavo. Daugiau jis man 
apie Julę neužsiminė, ir 
buvau jam labai už tai dė
kingas. Man atrodė, kad 
jis tyčia mano akyse ap
kalba Julę, keršija jai.

Julė pasiliko. Dykinėjo. 
Keldavosi vėlai, gulinėdavo 
sode saulėje, skaitinėjo ro
manus, važinėjo dviračiu į 
Liubartus, kartais dienai 
kitai visai dingdavo iš na
mų.

Ne kasdieną ją pamaty
davau, o ir dairytis nebuvo 
laiko. Agnei pranykus iš 
namų, netekome poros 
darbščių rankų. Kamaraus
kienė jos vieton naujos 
mergos nepasamdė. N u o 
ankstyvo ryto iki vėlumos 
plušėdavome, braukdami 
nuo kaktos prakaitą:

Julę dažniausiai matyda
vau vakare. Vakarais ji 
mėgdavo pasėdėti prieklė
tyje. Sėdėdavo iki sutemų 
ir, matyt, svajodavo. Išve
dęs į ganyklą; arklius, aš 
dažnai grįždavau jau tems

tant, o ji vis dar boluodavo 
sutemoje. Atsargiai kabi
nėdavau ant vąšio apynas
rius, kad nesužvanginčiau 
žąslais ir nesutrukdyčiau 
jos vakarinių svajonių. Pirš
tų galais nueidavau nuo 
prieklėčio skersai kiemą į ( 
savo kamarą, kur jau I 
šnarpšdavo pervargęs pus
bernis, ir guldavausi su jos 
paveikslu širdyje. Julė ma
nęs nekalbindavo. O kaip 
norėjau žinoti, apie ką ji 
mąsto, ko ji laukia rasotais 
vasaros vakarais!..

Vieną vakarą, kai paka
binęs apynasrius, jau stypi
nau į kamarą, išgirdau nuo 
prieklėčio jos tylų balsą:

—Anicetai!
Šalčio nusmelktas, apsi

gręžiau ir priėjau prie mo
kytojos.

—Sėsk čia, — parodė ša
lia savęs. — Tu eini, eini, 
dirbi dirbi, atrodo, nė kal
bėti nebemoki. Ar neįkyri 
toks gyvenimas?

—Vasarą daug darbo,— 
atsakiau.—Nėra kada nuo
bodžiauti.

—O man viskas nusibodo, 
įkyrėjo. Tu į kaimą ne- 
vaikščioji?

—Ne.
—Kodėl? '
Patraukiau pečiais.
—Ar tu nieko nemyli?— 

nei iš šio, nei iš to, paklau
sė ji.

Buvau prisėdęs bemaž 
greta Julės. Nepasi jutau, 
kaip pastvėriau jos ranką, 
bet tuoj pat, sumišęs ir nu
sigandęs, atšokau. Ranka 
buvo šalta, vėsi. Bet ne tai 
mane išgąsdino. Aš nusi
gandau, ar nebūsiu mokyto
jos įžeidęs, paliesdamas ją 
savąja, arklių prakaitu dvo

kiančia ranka. O ką, jeigu 
įsižeis... Bet Julė į šią 
smulkmeną dėmesio neat
kreipė, tačiau mano nerimą, 
matyt, pastebėjo.

— Visi vyrai myli... Ir 
tu, matau, — tarė ji įsiti
kinusi.— Bent pasisakytum 
kuria.

Ką jai atsakyti? Geriau 
nieko. Ji papurtė mane už 
peties.

—Slapstaisi? Ar tik ne 
Ignasius primokė? Be rei
kalo, man viskas aišku.

Buvau pritrenktas netikė
tumo. Žino, viską žino!..

—Nieko manęs Ignasius 
neprimokė, nieko neslaps
tau. ..—mikčiojau sutrikęs.

—Eik jau, eik! Sakytum, 
aš nežinau! Tu geriau tam 
Ignasiui būtum per liežuvįl

Viešpatie, ji žino! Aktu, 
Ignasiau, išdavike! Gėda 
prispaudė mane prie žemės. 
Geriau kiaurai nugarmėti, 
negu prisipažinti jai savo 
meilę, kuri ir man tą valan
dėlę pasirodė labai kvaila. 
Sėdėjau, bijodamas kruste
lėti, pakelti akių, atsikvėpti.

O ji kaip niekur nieko pa
šoko, pasirąžė:

—Užteks sėdėti, jau vėlu!
Trinktelėjo klėties durys. 

Aš palikau besėdįs ant prie
klėčio, baimingai širdyje 
šnabždėdamas: “Ji žino... 
ji žino...”

Varčiausi savo kietame 
guolyje ir keikiau Ignasių. 
Kol niekas nežinojo apie 
thano meilę, buvo tartum ir 
ramiau. O dabar... Žino 
Ignasius, žino Julė...

Jeigu paslaptis išaiškėjo, 
nebėra prasmės jos gintis. 
Tad rytą ir pakeičiau spren
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dimą.Parašiau Julei prisi- 
pažinimo laiškelį ir, prity
kojęs, kai nieko nebuvo 
klėtyje, įdėjau jį į Julės 
knygą. Kas bus—tebūri|L

Vakare ji vėl sėdėjo tnt 
prieklėčio, o aš vėl tyliai 
kabinau apynasrius.

—Na,—griežtai sustabdė 
ji mane.

Stovėjau prieš ją ne juo
kais persigandęs.

Ji atskleidė knygą, išėmė 
iš jos popieriaus lapelį ir 
paniekinamai jį kyštelėjo 
man panosėn.

—Čia—tavo ?
Tylėjau nudelbęs akis.
—Tavo ?
—Mano...
—Moterys myli tik pro

tingus vyrus, o tu—kvailas. 
Kvailas kaip ir visi kaimo 
bernai. Nieko man Igna
sius nepasakojo apie tave, 
nieko — supranti? Pagalį 
vok tik — “meilės” laiškai! 
Ek, tu begalvi! Jeigu Agne 
išėjo su Ignasiumi, manai, 
ir aš su tavimi lėksiu? Jis 
nors motinos pinigų pasi
glemžė, o tu—ką?

Julė perplėšė mano laiš
kelį ir sušnypštė:

—Še, pasiimk ir, nieko 
nelaukdamas, kraustykis iš 
čia!

Sustingusia ranka paė
miau “meilės skutus” ir 
įslinkau į kamarą. Ilgai 
ant lovos briaunos sėdėjau 
prislėgtas sudužusios mei
lės skeveldrų, paniekintas, 
sumintas į purvą. Ir pik
čiausia buvo tai, jog ir šią 
klaikią valandą tebemylė-^ 
jau Julę, atkakliai, skauįfc 
mingai, amžinai,..

(Bus daugiau)
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Baltosios saulės diena
Rašo A. Požėra 

jį/au kelintą dieną mano 
šeimininkai keliasi dar su
temose, pašnibždomis ruo
šiasi, eina į darbą, bet po 
Valandos grįžta namo. Dar
bo nėra. Nei vakar, nei už
vakar, net dieną prieš tai. 
Tai vadinamosios “aktuoja- 
mos dienos”, žmonės susi
renka, bet šiaurės įstaty-1 
mai jiems dirbti neleidžia, ®us P0.^uns, — 
jeigu šaltis didesnis kaip 
keturiasdešimt penki laips
niai. Nižneilimsko meteoro-1 
logijos stotis duoda oficia-' . ...
lią pažymą, kad tokią ir to-; P° taigą sabalus n* voveres, 
kią dieną oro temperatūra 
yra, sakysim, penkiasde- į v . . 
šimt laipsnių, ir ūkio admi- sUPimL 
nįjtracija surašo aktą, pa- 
gnl kurį darbininkai į darbą 
neišleidžiami, o jiems už to
kią dieną išmokama puse 
atlyginimo.

Visas tas dienas krosnis turiasdešimt penkis. Po ya- 
namuose kūrenasi nuo ank- kitos šaltis dar kiek 
styvo ryto iki vėlaus vaka-1 ^ris ir nėra ko tikėtis, kad į 
ro. Tik vidurnakčio ir 1 šių dieną aktuos , nurašys, 
priešaušrio valandomis ne- ^ano šeimininkai išsiruošė 
dūksta mūsų namo kami- i darbą. Kartu su jais pa
nas. Dažnai žarijos negęsta traukiau ir aš. Šeimininkas 
iki pat ryto. Apsitraukia pasižiūrėjo į mano veltinius

Boston. Mass.
Apie kai ką

Kovo 14-a buvo didelė die- 
, , . , 1V. v. ... na Bostone. Čia už lygias
kad man netinka na medžio žievę, kuri gaba- įeįses negrams ir apgailės- 

kieme,1 lais ir smulkiais trupiniais taudamį Seime mieste, Ala- 
todėl kiekvieną kartą pro'krinta ant balto sniego po damoje, užmuštąjį ministe- 

duris į šiltą virtuvę. Tačiau 
kiekvieną kartą jį vėl išpra
šo laukan.

— Įleisiu kartą, antrą, ir
—žemaičiuoda

mas aiškina man šeiminin- 
; kas Žigas Lobšaitis.— Gai- 
! la pražudyti šunį — geras 
I pagalbininkas bus, vaikys

1 užsimetę baltus kailinius. | ir po truputį piešdami nuo 
Tas šunytis — gudrus pa-'rodo, jog šie žmonės ranko- 
daras. Jis supranta, kad aš Į se laiko kauptukus ir pure- 
svečias, '
šūkauti svetimam kieme, lais ir smulkiais trupiniais taudamFselme mieste^ Ala-

i . • I UclIIlUjVj UZdULlOį. Hlllllouv
projjų kojomis. | rį Ree^ trijų miesto da-

Sunkus darbas. Neųmatu- lių maršav0 į Boston Com- 
siam ir visai nepakeliamas.' mon parpą daugiau kaip 30 
Visą laiką žmogus brenda tūkstančių žmonių. De- 
per gilų sniegą ir beveik vi-, monstracija buvo reikšmin- 
są laiką dirba iškėlęs ran-, ga tuo, kad joje dalyvavo 
kas. Kotą reikia spausti Augiausia jaunuoliai ir iš 
tvirtai, ir todėl rankos . įvairių mokyklų studentai, 
greitai ima šalti, stingsta., _
O per žiemą reikia jiedviem 
apeiti šitaip nužievinant 
penkiolika tūkstančių me- | p^įhnV^ekelbto la- 
dzių. Šitaip jie patys eme-|ro Vietname, tai į didžiulį 
sb nuo to Priklauso pų Į parfca SUejo daugiau balta- 
uzdarbis. Juo daugiau zie- odžių negu negrų. Mitinge 
mą bus pai uosta medžių, kabėjo gubernatoriaus pa- 
juo daugiau bus surinkta vacĮUotojas Richardsonas ir 
sakų, tuo didesnius atlygi- gymas žmonės,
nimus gaus žmonės, kurie

’ O paragaus šilumos—baig
ta. Susirgs, ir atsisveikink 

*. Sibiro “laikos” 
(eskimų veislės šunys) šal
čių nebijo. Kiaurus metus 
po atviru dangumi gyvena.

Pagaliau šiandien rytą mmug zmong 
termometras rode tik ke- atliko « darba Kito darbo

Kadangi šioje demonstra- 
i cijoje reiškėsi ir protestas

traukiau ir aš. Šeimininkas

baltomis plėvėmis, bet vis 
dar rusena, žaižaruoja. Ir 
vis dėlto rytą kambariuose 
vėsoka.

Kiekvieną rytą aš einu į 
kiemą ir negaliu atsigrožė
ti nuostabiais reginiais. Mū
sų Anamas stovi ant aukšto 
Ig^rmos upės kranto, nuo 
kurio paprastai atsiveria' 
platus vaizdas: už penkias
dešimties kilometrų dunk
sančios Nižneilimsko kalno •

ir tarė:
— Aukis maniškiais. Ta

vus mes dar pabandysime 
gydyti.

Aš jau pasakojau, kaip 
traukinyje pabandžiau pa
taisyti savo veltinius, ne
gailestingai pliekdamas juos 
plaktuku. Jie kiek sumink- į 
štėjo, bet nieko doro iš tos i 
operacijos neišėjo. Šeimi
ninkas taip pat jau kartą

Tą pačią dieną So. Bosto- 
žiemą sakų ėmėjai ir surin-, ne_ lietuvės moterys atžy- 
kėjai neturi. Nužievinimas' meJ0 Kovo Aštuntąją. Pra- 
vakar, nužievinimas šian-' kalboms . vadovavo . H. Tą
dien, nužievinimas rytoj,! mašauskienė, kuri ir įvadi- 
kasdien. Jeigu tik rytas ne-1 nS kalbą pasakė. Iškviesta 
pranašauja baltosios saulės kalbėti Elizabeth Repšienė 
dieną. f plačiai apibūdino moterų

O pavasarį, kai medžiai kovas už lygias teises su 
bunda po žiemos miego, sa- J^aipgi ^Hvo ^a" 
kų ėmėjams prasideda karš-

(Tąsa 6-me pusi.)
kviesti: Petruškevičius, Bar- 
čienė, dr. Repšys ir Kand- 
raška kai ką pasakyti.

Po prakalbų Julia Rainar- 
dienė ir Mary Kvetkiene vi-Bridgeport, Conn.

Pasirodžius spaudoje LLD su® skaniai pavaišino. Basi- 
CK pranešimui, kad sugrį
žo iš Tarybų Lietuvos K. 
Petrikienė ir vyksta jos 
prakalbų maršrutas, tai 

bandė juos gydyti, sukišo | šiuo reikalu LLD Trečiosios 
| apskrities komitetas kovo 

paskui užtempė 110 d. laikė posėdį. Iš ra- 
specialaus kurpalio.' Po^ų pasirodė, kad visos 

kolonijos joms paskirtomis 
trumpėjo.' Dabar nykštis dienomis rengia prakalbas, 
rėmėsi į galą ir spaudė. i Waterburyje prakalbos

— Bematant kojų pirštus penktadienį, 7 vai. vakare, 
nušalsi. Aukis mano. , 103 Green St.

Daugiau raginti manęs' Hartf orde šeštadienį, 
'nereikėjo. Aš įlindau į ' balandžio 10 d., 7 vai. va-

viršūnė, platus ir gilus Iii- i -karštą vandenį, gerai iš-j 
mo upės slėnis, iš abiejų: mn’kė, o . paskui užtempė 
pusiu suremtas didingomis specialaus kurpalio, 
ir stačiomis uolomis, bekra- Veltiniai paplatėjo, bet su-ir stačiomis uolomis, bekra
štės taigos garbanotas kili
mas.

Taip būna tik vidudie
niais. O rytais viskas tirš
toje baltutėje migloje — ir 
slėnis, ir kalnai, ir taiga..t -
Žvilgsnis iš miglos išplėšia minkštus, patogius ir storu ( Kai‘e>. ' Mungeriora bt.. 
tik artimas pušis ir maume- padu pamuštus šeimininko į .............. '
džius, kurių plikos šakos, veltinius. I
apaugusios baltais šerkšno 
marškiniais. Maumedis — ruožas, kuriame jie pernai 
vMnintelis spygliuočių me- ir šiemet dirba, -— pustre- 
disu kuris žiemai numeta čio kilometro nuo namų

valgę ir išsigėrę skanios 
kavos, klausėmės muzikos 
ir žiūrėjome lietuviškus fil
mus, kuriuos rodė J. Pet
ruškevičius. Rodymas ge
rai pavyko, publika pasiten
kinusi. Jonas prožektorių 
gerai operuoja.
apie filmus, tūriu pastebė
ti, kad muzika 
kuri kartais visai 
linga, garsą gadina.

Kalbant

užkulise, 
nereika-

į Bridgeporte — sekmadie- 
I nį, balandžio 11 d., 4 vai. 

Mano šeimininkų miško P°pieL 407 Lafayette St.
Taipgi visos Connecti

on to kolonijos rengiasi pa
minėti ALDLD auksinį ju- 

savo spyglius. Tačiau užvis s Ruožas driekiasi pagal ke- dideliais parengi-

Worcester, Mass.
Gedulingos demonstracijos
Kovo 14 d. septintą vai. 

vakaro prie City Hali susi
rinko virš dviejų tūkstan
čių worcesteriečių. Įvairių 
tautų ir tikėjimų dvasiškių 
atlaikė pamaldas už žuvusį 
kunigą J. Reebą, kuris bu
vo nuvažiavęs į Seimą pa
dėti juodos spalvos žmo
nėms. Negrai nors yra gi
mę Selma, Alabamoje, bet 
negali naudotis teisėmis, 
kurias suteikia kiekvienam 
šios šalies piliečiui Konsti
tucija.

Worcesteryj yra dvi lie
tuviškos parapijos su pulku 
kunigų, bet nei vieno nete
ko matyti šiose pamaldose.

Po prezidento kalbos 
miesto taryba laikė susirin
kimą ir vienbalsiai nutarė 
ir pasiuntė Worcest e r i o 
miesto vardu rezoliucija 
prezidentui, raginant, kad 
kuo greičiausiai imtų veik
ti prieš Alabamos rasistus 
ir sulaikytų nekaltų piliečių 
terorizavimą.

Iš priežasties mūsų vals
tijos senatoriaus rezignavi- 
mo iš savo posto, šiomis 
dienomis įvyko specialiai 
rinkimai užpildyti jo vietą.

Kandidatavo du, respub
likonas ir demokratas. Bu
vo vedama plati agitacija. 
Laimėjo demokratas ir dar 
lietuvis Vitautas Pigaga di
dele balsų dauguma. Jis yra 
dzūko sūnus, iš profesijos 
mokytojas ir priemiestyje 
mokytojauja. Prie jo laimė
jimo daug prisidėjo ir mo
kinių tėvai, taipgi Worces- 
terio profsąjungos, nes CIO 
jo kandidatūrą rėmė. Jis 
būdamas atstovu valstijos 
seimelyje visuomet gerus 
sumanymus rėmė, užtat ir 
užsitarnavo organiz uotų 
darbininkų paramą. Lai tas 
būna pamoka ir kitiems po
litikieriams.

JaskeviČius

PHILADELPHIA,

Help Wanted—Female
COUPLE. For country place in 

Chester County. Woman for cook
ing and general housework. Man 
for outside worrk, beef cattle and 
horses. Prefer licensed Driver. 
Furnished 2 bedroom home. Good 
salary. Call KI, 5-6000. Extension 
352. ' ' (23-29)

HOUSEWORK
4 days, good Cleaner and Ironer.

Light cooking. 9 ’til after dinner.
Recent references.

$32 including carfare.
LI. 8-1064

(23-24)

PA. & VICINITY

Help Wanted—Male

TOOL & DIE MAKERS

GRINDERS

Precision surface grinders wanted. 
Must be able to grind radii, 

contours and grooves.

Also—

TOOL & DIE MAKERS

HOUSEWORK 
AND CHILD CARE

Sleep in Thursday and Sunday.
Children ages 11-7-2.

Salary $45 per week.
MO. 7-5795

(23-25)

NURSE. Licensed practical. Licensed 
by examination, 7 to 3 shift. $2,900. 

year starting salary.
7 paid holidays and vacation. Apply

SAUNDERS HOUSE
39th & Powelton Ave. EV. 6-3703

(23-25)

Good tool and die makers needed 
at once. Experience in Lamination 
dies preferred. Excellent hourly rate, 
overtime. Fringes include retirement 
plan, medical & hospitalization plan, 
life insurance, paid vacation & many 
others. f

Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Avenue
Camden, N. J.

(17-25)

LIBRARIAN. Part time. Experi
enced. TRI COUNTY HOSPITAL. 
Send written reply to Tri County 
Hospital. Sproul & Thompson Rds., 
Springfield. Att’n Administrator’s 
office. (23-25)

Yucaipa, Calif.
Sekmadienį, kovo 28 d., 

d., įvyks šaunus Yucaipos 
lietuvių parengimas su ska
niais pietumis, šokiais ir 
žaismėmis. Rengėjai turi 
daug ir vertingų dovanėlių. 
Įvyks Community Club sa
lėje, 3531,9 Avė. H ir Bayant 
St. Visus kviečiame atsilan
kyti.

Už pietus asmeniui $1.50. 
Pradžia nuo 12 vai.
Visus maloniai kviečiame.

Rengėjai

ELMWOOD

FEDERAL

AND

LOAN ASSOCIATION

MAIN OFFICE:

6408 WOODLAND AVE.,

PHILADELPHIA, PA.

BRANCH OFFICE:

Mt. V ernon, N.Y.
MIRĖ

Paul Butkus mirė 1965 m. 
vasario 27 d. Hun t e r d o n 
Medical Center, Freming- 
ton, N. J., nuo širdies smū
gio.

Laidotuvės įvyko kovo 2 
d.. Sukremuotas Ewing 
Krematorijoj, Ewing, N. J.

Paliko nuliūdime žmoną 
Anastasią Buscinskis But
kienę, kuri nesveikuoju jau 
apie 30 metų, Taipgi sūnų 
Petrą, dvi dukteris, Mrs. 
Emanuel Chusid, Mrs. Ken
neth Stanislowski, ir septy
nis anūkus. Velionis buvo 
gerai žinomas Newarke ir 
Lindene.

Gimęs 1894 m. birželio 29 
Plungėj, Lietuvoje, atvyko 
į Newark, N. J., 1911 m. 
Apsivedė su Anastasia Bus
cinskis 1917 m. Newarke. 
Po to persikėlė į Lindeną ir 
ten išgyveno iki 1931 m. Su 
šeima persikėlė į Upper 
Black Eddy, Pa., kur jis 
gyveno ir dirbo iki mirties.

Velionis Pau Butkus bu
vo ilgametis laik r a š č i o 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Jis buvo geras savo 
šeimai.

Savo mirusio tėvelio at
minčiai noriu išreikšti šią 
poemą:
Mourn not the dead, who in 
the cool earth lie

Dust unto dust
The calm sweet earth that 

mothers all who die
As all men must.
But rather the apathetic 
throng

The cowed and the meek 
Who see the world’s great 
anguish and its wrong 

And dare not speak.
Taipgi atminčiai mūsų 

mylimo tėvo siunčiu Jums 
čekį $25^ jūsų laikraščio rei- 
Valamc!

—Altą (Butkus) Chusid
Mt. Vernon, N. Y.

27th & HINCKLEY AVE.,

RIDLEY PARK, PA.

Kovo 12-ą sen. Wayne' 
Morse kalbėjo Kembridžiu- 
je. Ji buvo pakvietę studen
tų organizacijos. Be kitko, 
jis kritikavo valdžios išleis
tąjį “baltąjį popierių” už 
tikrosios padėties Vietname 
iškraipymą. Publikos buvo 
apie 2,000, daugiausia Mas
sachusetts universitetų-ko
legijų aktyvieji studentai.

WHERE THOUSANDS SAVE 
MILLIONS

Hartford, Conn.
Sekmadienį, balandžio 4 d., 

svetainėje 157 Hungerford 
St., Hartforde, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų pašalpinė 
draugija rengia smagų po
būvį. Bus žaismių. Pra
džia nuo 4 vai. popiet. Pie
tus duos 1 valandą. Paren
gimas tęsis iki vėlumos.

Ši draugija visada svečius 
gerai pavaišina, tai taip bus 
ir dabar. Draugija gyvuoja 
jau 53 metus.

Brooklyn, N. Y., kovo 28 
d. įvyks ALDLD 50-ųjų me
tinių jubiliejaus parengi
mas. Ten vyks Laisvės cho
ras. Jau nusamdytas didelis 
autobusas. Kas norėtute 
kartu su choriečiais važiuo
ti į koncertą, tai užsiregist
ruokite pas L. Žemaitienę. 
Busas išeis kovo 28 d., 9 vai. 
ryto, nuo 157 Hungerford 
St. svetainės.

——. * ■-

Pas mus K. Petrikienė 
kalbės šeštadienį, balandžio 
10 d. 157 Hungerford St. 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Serga
Serga R. Gailiūniene. Ji 

yra ligoninėje.
Taipgi serga J. ir E. B ar

notai. Gydosi namie.
Daktaro priežiūroje yra 

M. Nikzentaitienė.
Serga O. Giraitienė.
Linkiu visiems greitai pa

sveikti.
J. V.

AUTO BODY & FENDER MAN.
I Must have tools. Excel, working con- 
! ditions. Expanding Del. Co. Volks
wagen Dealer. Expd only need ap
ply in person. MR. MILLER, J. S. 
MOTOR CO., Chester Pike & Penna 
Ave., Prospect Park. (23-29)mais.

: Waterburis žada paminėti 
— išsyk gegnės pabaigoje.

labiausiai mane tokiais ry- i lią ir todėl nesunkiai pasie
tais stebina saulė. Pirmąjį kiamas. Tačiau vos’ mes iš
rytą aš net pagalvojau, jog sukome iš vieškelio ■ 
tai ne saulė, o išblyškusi i sniego aukščiau kelių. Ir 
mėnulio naktis, kokią anks- į guli sniegas purus, neiš- 
tyvais rytmečiais kartaisI vaikščiotas, neliestas. Tik | 

kur-ne-kur bėga pelės pė
dukių palikta grandinėlė ar 
nustryksėta voverės. Iš vi
sų pusių savo kaltais kala 
nepavargstantys miško dar
bininkai — geniai. Absoliu
čioje tyloje jų stuksenimas' 
tartum šūviai sklinda po 
taigą toli toli...

Lobšaitis ir jo žmona Sta
sė (taip pat žemaitė) pir
miausia paruošė sniegą ir 
sudėjo į duobelę krepšį su ,

> °' 
paskui vėl viską užvertė 
sniegu. Po sniego patalais 
ne taip greitai ataušta vira
las ir duona ilgiau nevirsta 
ledu. Tik po to jie ėmėsi 
savo darbo.

Nelengvai Sibiro pušis 
atiduoda žmogui savo krau
ją — sakau. Nelengvas dar
bas tų, kurie ima iš medžių 
sakus. Man — ir sunku, ir 
šalta stovėti stebėtoju, to
dėl aš einu kartu su jais, 
stengdamasis bent trupu
čiuką praminti kelią gilia
me ir puriame sniege, kurio. 
vietomis priversta iki pilvo. | 
Matau, kaip Zigmas ir žmo
na prieina prie storakamie- 
nių, lieknų pušų, kaip spe
cialiais rėžtuvais, pritvir
tintais ant ilgų kotų, brau
kia per medžių kamienus, 
nurėždami gabalus žievės 
ir po truputį pdėšdami nuo

New Havenas — birželio 
18 d.

J. Strižauskas

Washingtonas. — Dabar 
JAV už algas dirbančių yra 
59,560,000 žmonių.

KNITTERS
Full Fashion Sweaters 

Experienced
Call 1-609-767-4483

(23-24)
galima išvysti ir mūsų Lie
tuvoj. Jau kelintą rytą sau
lė plaukia migloje, nepana
ši į save. Ji balta it pienas. 
Jokios aureolės, jokios ki
tos spalvos, jokio spindulio! 
Balta kaip pienas saulė. 
Baltas skridulys, į kurį ga
li žiūrėti kiek tinkamas, net 
neprimerkdamas akių. Ir 
tik prieš pusiaudienį šis 
baltas skridulys ima virsti 
saule. Pradžioje nedrąsiai, 
lyg mergina nukaisdama, duona ir savo pietumis, 
JLnusidažo švelniu raudo- 
mni, o po pusvalandžio jau 
tviska visomis savo spalvo
mis, dega, liepsnoja ir nesi
leidžia nužvelgiama, verčia 
merktis, sukti šalin smal
sias akis. Ir tuomet vėl 
žvilgsniui atsiveria, iš mig
los išsivaduoja tolimi, pa
prasta akimi neaprėpiami 
Sibiro keraii

Ir dar tokiais rytais ma
ne stebina čionykščiai šu
nys. Mano šeimininkas lai
ko du: kalę Belką ir jos 
dviejų mėnesių sūnų Dozo- 
rą. Kiaurą parą šunys lau
ke. Nei šiltos būdos, nei 
saujos šiaudų. Kalė, susi-

* rietusi į riestainį, tarp gau- 
ĮgU paslėpusi nosį, guli tie- 

prieš namo duris ant 
j suminto sniego, o jos vai

kas glaudžiasi kur pakliu
vus. Abu apšarmoję, tarsi

i

K. Petrikienės prakalbų 
maršrutas

1 Kaip žinoma, K. Petrikienė, Literatūros Draugijos 
pirmininkė, Tarybų Lietuvoje pabuvojo porą mėnesių ir 
tik ką sugrįžo kupina jaunatviškos energijos ir įdomių 
įspūdžių.

K. Petrikienė tą energiją ir savo brangų laiką auko
ja Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi- 

l jos 50 metų kultūrinės veiklos atžymėjimui. Jos prakal
bų maršrutas prasidės ir eis sekančiai:

Pittsburgh, Pa., kovo 27 d., LDS .60 kp. name, 1317 
Reedsdale St. Pradžia 4-tą valandą po pietų. Bus 
banketas ir prakalbos. ,
Philadelphia, Pa., balandžio 3d. <
Baltimore, Md., balandžio 4 d;
Waterbury, Conn., balandžio 9 d.
Hartford, Conn., balandžio 10 d.
Bridgeport, Conn., balandžia 11 d.
Worcester, Mass., balanddžio 16 d.
So. Boston, Mass., balandžio 17 d.
Lawrence, Mass., balandžio 24 d.
Norwood, Mass., balandžio 25 d., po pietų.
Brockton, Mass., balandžio 25 d. Pradžia 6:30 vak. 
Lietuvių Tautiškame Name.
Šis K. Petrikienės prakalbų maršrutas yra tikslu: 

plačiai atžymėti ALDLD 50 metų kultūrinės veiklos su
kaktį, gauti kuo daugiausiai naujų narių į ALDLD ir 
sukelti pinigų anglų kalboje išleidžiamai knygai.

Tad visi prie didelio, bet garbingo ir kultūringo dar-

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET UP MAN 

1st class.
BROWNE & SHARP 

Hours: 4 P. M. to 1 A. M.
TU. 4-4343

(23-26)

PRANEŠIMAI
PAKVIETIMAS

A.L.D.L.D. 87-ta kuopa, Pittsburgh, 
Pa., rengia prakalbas ir banketą ko- 
vo-March 27 d. Banketas ir prakal
bos bus atžymėjimui 50 metų A.L. 
D.L.D. veiklos — jubiliejus. Kalbė
toja bus draugijos pirmininke K. 
Petrikienė, tik ką grįžt-* -
vos, kuri ten išbuvo ap.. . . .. .i.c-/ 
nėšių. Kalbės Lietuvos ir ALDLD 
temoje.

Prakalbos ir banketas įvyks kovo 
27-tą, subatoj, prasidės kaip 4 vai. 
LDS 160 kuopos name, 1317 Reeds
dale St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Širdingai kviečiame dalyvauti.
Kuopos komitetas 

(22-23)

bo!
ALDLD Centro sekr. J. Grybas,

102-02 Liberty Avenue,
Ozone Park, N. Y., 11417

Los Angeles, Calif. — Su
laukęs 62 metų amžiaus nuo 
vėžio ligos mirė Quentin 
Reynolds, Antrojo pasauli
nio karo metu buvęs kores
pondentas.

CLEVELAND, OHIO
*

LLD 22-os kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 26 d., 2 vai. popiet, LDS 
klubo svetainėje.

Visi nariai esate kviečiame daly
vauti, nes turėsime daug dalykų 
aptarti.

Turėsime išrinkti delegatus į 
konferenciją, įvyksiančią balandžio 
11 d. Taipgi turime pasiruošti pa- 
žmoniui (“atvelykiui”), įvyksiančiam 
balandžio 24 d.

Kurie dar nemokėjote už šiuos 
metus duoklių, malonėkite užsimo
kėti.

Pakalbinkite savo draugus bei 
pažįstamus įsirašyti į mūsų Drau
giją. A. S. (22-23)

5 p.“Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 23, 1965
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Penktadienį būkite didžiuliame 
mitinge ir koncerte!

Sekamą penktadienį, kovo | Taipgi “Workerio” redak-

džiulis masinis mitingas ir toriai: Erik Bert ir George 
koncertas angliško laikraš- Morris; jaunimo vadovas— 
čio “Worker” 41-osioms me-1 Rashed Storey.
tinėms paminėti. i Niujorko lietuviai kvie-

Ar. . v • . rp 1 čiami dalyvauti. Vyriausiavieta: puošnioje Lown i , f u rr •>Hali, 123 W. 43rd St, Man-i ™karov. tfma bus: ra,ka 
hattane. j1 Vietname: t v

Kam gi nerupi taika ? Kas 
Įėjimas — 99c. Studen-: gi nenori sužinoti tikrų ži- 

tams—50 c. j nių apie tai, kas Pietų Viet-
Bus graži meninė progra-Į name darosi? Kas gi ne- 

ma, o įžymūs veikėjai pada- turėtų prisidėti prie to, kad 
rys svarbius pranešimus, ikaras Vietname būtų už- 

Kalbės, Gus Hall, J A V į baigtas susitarimais, dery- 
Komunistų partijos veikė-‘ borais?..

Aido Choro Veikla Mieste pasidairius
Įvykusiame latvių ir estų 

metiniame koncerte kovo 20 
Hipną. Aido choras ir mūsų

gramą.
Pirmiausia pasirodė Aido 

choras, sudainuodamas ke
turias smarkias dainas, pas
kui solistė E. Brazauskiene 
atliko trejetą švelnių daine
lių. Toliau mūsų aidiečiai 
J. Grybas su T. Kaškiaučiu- 
mi išstojo duetu, sudainuo
dami vieną dainelę, kurią 
buvo susimokę paskubomis. 
(Vėliau jie žada susimoky- j

Dar turime vieną pavyzdį 
nežmoniškumo linkui žmo-

-1 Žmogus gi aklas'. Šuo buvo 
jo “akys.” Tokią skriaudą 
žmogui galėjo padaryti tik 
paskutinis beširdis.

Senatorius Robertas Ke-1 
nedis paskelbė, kad Kene
džių šeima nutarė paaukoti 
Yeshiva universitetui $1,- 
450,000. Tai bus parama 
universiteto medicinos cent
rui, kuris tyrinėja vaikus 
“atsilikusiu protu.” Mat, 

ti daugiau.) Po to prie jų ' Kenedžių viena mergaitė, 
prisidėjo aidietės N. Ven-j buvusio prezidento sesuo, 
tiem"1 ir K. Rušinskienė, iri nepakilo prote aukščiau už 
visi keturi sudainavo vieną | mažą mergaitę. Todėl mi- 
dainelę, su kuria, rodos, jie lijonieriai Kenedžiai atjau- 
žada pasirodyti ir Tarybų čia tuos tėvus, kurie tokius 
Lietuvoje. Po šio kvarteto žemapročius vaikus turi, 
sekė solistas V. Bekeris su i 

i keletu romantišku dainelių, 
avakare mes išėjome iš j ir vieną dainą sutartinai at- 

ti nužievintame kamiene! miško ir vieškeliu patrau- ‘ liko su moterų kvartetu, 
kamiene porą ūsų, per ku-: kerne į namus. Per dieną 
riuos išteka sakai — labai! nužvarbę veidai degė, perš- 
brangi ir reikalinga žalia-j tėjo nuo mažo prisilietimo, 
va mūsų pramonei, ypač i Tačiau aš buvau patenkin- 
chemijai. Šitaip medžiai sa- j tas, nes žinojau, jog po šios 
kinami apie penkiolika me-, dienos man bus lengviau 
tų. Paskui kertami. Per tą ’ i’ytoj. O ryt aš išeinu į tai- 
laikotarpį jie duoda tiek sa- i gą visai savaitei. Ir ūkio 
kų, kad jų kaina daug .kar-1 administracija, ir rūpestin- 
tų prašoka paties medžio i gi mano šeimininkai nepa-

Baltosios saules diena
(Tąsa iš 5-to pusi.) ! no dabartinių šeimininkų 

čiausias darbymetis. Kas i svajonės įsikūnys. Jie šito 
•ketvirtą dieną tenka aplan- tikrai verti, 
kyti kiekvieną medį ir įrėž-l

Programą užbaigė visas 
Aido choras, sudainuoda
mas dvi naujas dainas iš 
Tarybų Lietuvos ir dvi ang
liškas dainas. Kai kuriose 
dainose su choru solo išsto
jo A. Iešmantą, N. Ventie- 
nė, E. Brazauskienė ir V. 
Bekeris.

į- . . | Koncerto dirigentė buvo
vertę. Šiose vietose, kur da- i taria, atkalbinėja, siūlo pa- mūsų mieloji mokytoja M. 
bar dirba mano šeiminin-j laukti. Bet mane spiiia lai- stensler, o pianu akompa- 
kai, po eilės metų tyvu-; kas. Negaliu as sėdėti sa- 

TTz.a ' 'rTiCi-A T/nIzui 'Y\c\c

trinės jūra, todėl žmonės nors ir pačiam velnioniškai 
skuba paimti iš taigos kuo nesinori tokiame speige sli-

SERGA
Sunkiai yra susirgęs Juo

zas Bimba, senas veikėjas, 
ilgametis “Laisvės” kores
pondentas ir vajininkas. Į 
ligoninę .buvo išvežtas per
eitą penktadienį, kovo 19 d. 
Gydytojai surado, kad jis tu
ri plaučių uždegimą ir tru
putį širdį sušlubavusią. Lai
kinai buvo laikomas oksi- 
geno palapinėje. Guli St. 
Joseph ligoninėje, Paterson,

Be to, kaip tik tuo pačiu 
laiku gripu susirgo ir Juozo 
žmona Sarah, turėjo šauktis 
daktaro pagalbos, bet gydo
si namuose, negali nėt sa
vo sunkiai sergantį draugą 
aplankyti!

TSRS Draugystės 
naftotiekis

TSRS žemė tik per pasta
ruosius kelerius metus L 
raižė daugia kaip 30 tūkst. 
kilometrų magistralinių 
vamzdynų. Jais pulsuoja 
milijonai tonų naftos ir mi
lijardai kubinių metrų du
jų. Dabar sparčiais tem-

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
į didesnė “anarchija” jau kclin- 

,- ! ta savaitė verda tiesiog “DmF- 
iš- bininko” redaktorių panosėj^, 

būtent didžiuliame, su 13,000 
studentų St. John’s universite
te. Bet “Darbininke” apie tai 
nė žodžio!

Mums gi atrodo, kad jokios 
anarchijos Kalifornijos uni
versiteto studentai nesukėlė, 

pais vyksta užbaigiamieji Taip palmes nuoširdžiai syei- 
darbai didžiausio pasaulyje 
“Drauggystės” naftotekio 
statyboje. Ši naftos arterija 
nusitęs apie 5,000 kilomet
rų. Jos plieniniai vamzdžiai 
pradeda kelią prie Uralo 
kalnyno ir baigia jį Lenki- j 
jos, Vokietijos Demokrati-1

' nes Respublikos, čekoslova-

kiname St. .John’s universite
to studentų sukilimą. Puiku, 
kad studentus palaiko ir visa 
eilė žymių profesorių.

“Keleivis” kerta: “Komunis
tai vilioja socialistus.”

Bet pasirodo, kad niekas 
Į nieko nevilioja. Viso labo 
“Pravda” tik paragino socia
listus darbuotis ranka rankon 
su komunistais už taikos išlai
kymą, už atmušimą naujo k&- 
ro grėsmės. Tai kame čia toA'š. 
jau didelis komunistų prasi
žengimas? Bent mums jo ne-, 
si mato.

- v | nvo ivvopuMiinvOj vviivoiu

Nuoširdžiausiai linkime i kijos, Vengrijos žemėje, 
abiems ligoniams greitai iri per pastarąjį dešimtmeti 
pilnai susveikti. i naftos gavyba Tarybų Są

jungoje išaugo 4 kartus. 
Dabar per metus išgauna
ma 186 milijonus tonų šio 
vertingo produkto. Apie 
tos gavybos tempus aiškiai 
byloja toks pavyzdys —jei
gu JAV 1955 m. jos išgau
davo 4.7 karto daugiau už 
Tarybų Sąjungą, tai 1960 
m. šis skirtumas sumažėjo 
daugiau kaip du kartus.

Rep.

Niujorko žydų organizaci-i U0,000 AIRIŲ MARŠAVO 
jos ir įstaigos pradėjo sa-Į New Yorkas. — Kiekvie- 
vo metinį finansinį vajų.1 neriais metais airiai suruo- 
Tai bus 27-tas vajus.. Jie šia paradą St. Patrick die- 
pasimoję mieste surinkti ina< 
daugiau 'kaip $10,000,000. ! Kovo 17 diena parade da- 

šis Niujorko vajus yra lyvavo apie 110,000, žmonių 
dalimi nacionalio vajaus. • Buvo atvykę ir iš eiles kitų 
Per visą šalį šiemet žydai! kyklos merginų grupė, 
sieks sudėti $109,400,000.

Tos sudėtos aukos eina 
žydu paramai daugelyje ša- . , . . .. ,
liu. ' Ypač po Antrojo pa-' a( eįphlJOS aukstesnes. m0‘ 
saulinio karo žydų vargdie-j kykl°S mcr« K™Pe- 

skaičius žymiai padi- į

atvykę ir iš eilėes kitų 
miestų. Spaudoje daugiau
siai pagyrimų gavo iš Phi-

' .1 A t

i T i navo Ann Salyk, kuri yra m0 _  Tvvnplinliuos Ust IKmo .hidroj ukrainų kilmės, bet puikiai dėjo- _____ daliniai su tankais

Teismas patvarkė, kad l,u0'P Siriios pasienio...bar
ant filmo “John Goldfarb, gus ir darbininkus.
Please Come Home” uždėta 
cenzūra turi būti nuimta. 
Dabar niujorkiečiai i 
filmą matyti įvairiuose te
atruose.

Prieš šitą filmą buvo su
kilęs katalikų Notre Dame

• universitetas. Kunigams ir

dėmis kastis už dvidešim-; 
ties kilometrų per suvirtu
sią, neliestą taigą ten, kur 
laukia medžioklės namelis 
ir grynakraujai sibiriečiai, 
nuo amžių besiverčią me

ant • džiokle ir kaip savo kišenę 
kaip iškylaujantys Į pažistantys šitą kraštą.

kišome i Saulė dar i

daugiau, kol ji dar neatsi- 
dūrė jūros dugne.

Paskui mes susikūrėme 
didelį laužą, šildėmės prie 
jo patys ir šildėme iš po 
sniego ištrauktą valgį. Duo
nos riekes smeigėme ; 
iešmo, 
vaikai lašinius, ir

.__įas prie laužo liepsnos, kol Gelsvai raudonas
duonelė atkilo ir ėmė aša
roti.
je, kur ji bebūtu kepta, yra 
daug vandens. Speige van
duo sušąla į leda, o ištirpy
tas jis prasimuša į riekės 
paviršių skaidria ašara.

Zigmo Lobšaičio gyveni
mas susiklostė nelinksmai. 
Jau septyniolikos metų vai
kinas paėmė į rankas šau
tuvą ir įstojo į liaudies gy
nėjų būrį Eržvilke. Daug 
kraujo sugadino naktys, 
pilnos pavojų, buržuazinių 
n a c i o n alistų tykojančios 
kulkos. Visi žino, koks tai 
neramus, kraujais plūstan
tis buvo metas. Paskui — 
milicijos mokykla Kaune, 
jaunesniojo leitenanto laip
snis, darbas Klaipėdoje, 
Gargžduose, Palangoje. Ir 
suklupdė vyrą degtinėlė. 
Neliko jaunesniojo leite
nanto laipsnio, neliko dar
bo, ir liko žmogus tik su iš
tikima savo Stase ir noru 
nepasiduoti, atsigriebti. Pa
likęs Lietuvą, pasidavė lai
mės ieškoti kitur. Buvo Ka
relijoje, Kazachstane, o pa
skui atkeliavo čionai. Au
gina du vaikučius — sūnų 
Zigmą ir dukrelę Ritą. Zig
mas — trečioje klasėje, 
Rita — vaikų darželyje.

Lobšaitis galvoja taip:
— Susikalsiu pinigo ir va

žiuosiu namo, į Lietuvą.
O susikalti pinigo čia ga

lima. Darbas apmokamai 
gerai. Nežinau, kaip sekasi 
Zigmui. Jis pats apie tai 
neužsiminė, o klausti tokių 
dalykų nedera. Tačiau vie
nas lietuvis — Algis Svik- 
lis, — dirbantis šiame ūky
je, man gyrėsi, jog pasta
tęs tėvams namą kažkur 
prie Utenos už pusketvirto 
tūkstančio rublių ir trek 
pat dar turįs taupomojoje 
•kasoje.

Reikia manyti, kad ir ma-

supranta lietuviškos dainos 
ir muzikos pulso ritmą.

Manau, jog nesupyks šio 
koncerto dalyviai, kad nepa
minėsiu muzikos vardų, nes 
tai užimtų gerokai vietos: 
bet noriu pasakyti tai, kad 
publika labai entuziastiškai 

i atsiliepė ir šiltai įvertino 
nenusileido kiekvieną programos nume-

... ... ___ __ . . . ! dar dega horizonte, apšvies-
Visi žino, kad duono-' damas Igirmos gyvenvietę.

su i
nais. Aš galvoju, kad ir po 
daugelio metų Sibiro žiema 
mano vaizduotėje visų pir
ma atgis per šiuos rūkstan
čius, aukštai į mėlyną dan
gų baltas garbanas 
čius kaminus. Saulė 
nusileido. Dar dega 
tolimo kalnagūbrio, 
tuose aukštai pakilęs plau
kia mėnulis. Geltonas. Pil
nas. Nieko nesiskiriantis 
nuo saulės. Nebent tik 
balkšvais savo keterų kon
tūrais.

Šeimininkas apsidairo, nu
žvelgia švarų it iššukuotą 
dangų ir sako:

— Rytoj vėl spaus.
O aš nežinau, džiaugtis' 

man, ar ne, kad dar pama- j 
tysiu vieną baltosios' saulės 
dieną.
Irkutsko sritis, Igirnia

1965 metų vasaris.

o

Maskva.—Čia už 2svarus
ip * ir penktadalį raugintų ko-

pūstų mokama tik 50 kapei
kų (55 centai).

rį. Muzika ir .daina , tai p-1 davatkoms jis nepatinka, 
tautine kalba. Ji jungia 
kiekviena i viena bendra A-V A'

rūkstančiais jos kami- galvoseną, nežiunat kui ios n, . ,...i.............. zmom

tiesian- 
dar ne- 
viršum
o ry-

Mirė buvęs Egipto 
karalius Faroukas

Vienas korespondentas ra
šo iš Romos, kad šiais laikais > 
didžiausia Vatikano ir popie
žiaus paslaptis yra turtų kie-< 
kis. Tik mažytei Vatikano: 
valdytojų grupelei žinomi Va
tikano ir katalikų bažnyčios 
turtai. Gi jie esą milžiniški. 
Pav., visų Italijos korporacijų 
vieną penktadalį Šerų kontro- 

jokių

į tautos arba 
jos klauso.

Tą patį jautėme ir šiame; 
koncerte. Su daina Aido 
choras perdavė savo bro
liams ir sesėms nuo Pabal
tijo visa tai, 'kas jungia mū
sų šalis, mūsų papročius, 
mūsų senas tėvynes...

Po programos aidiečiai 
buvo širdingai pavaišinti ir 
dar prie smagios muzikos 
linksmai pašoko.

Aido choras širdingai dė
koja pažangioms latvių ir 
estų organizacijoms už pa
kvietimą ir tikisi sekančių 
metų pvaasarį vėl susitik
ti ir pasidalyti mūsų tauti
niais meniniais pasiekimais.

Aidiečiai Bronė ir Wai
te ris Keršuliai su Viktorija 

i Miller (Bronės sesute) par- 
' vežė iš Floridos lauktuvių. 
Pastarosiose pamokose jie 
pavaišino aidiečius stipria 
“apelsinų sunka” ir kitais 
skanėsiais. Aidiečiai širdin
gai jiems dėkoja.

Roma. — Kovo 18 dieną, 
sulaukęs 45 metų amžiaus, 
mirė buvęs Egipto karalius 
Faroukas. 1952 metais egip
tiečiai, vadovaujami gene
rolo Abdel Nasserio, da
bartinio J AR prezidento, 
nuvertė Farouko valdžią.

Po to jis pabėgo į Euro
pą. Jau iš anksto į Europos 
šalis jis buvo išgabenęs mil
žiniškus turtus, apie $50,- 
000,000.

Netekęs sosto, jis trankė
si po naktinius klubus ir 
švaistė pinigus su gražuo
lėmis. Mirdamas dar pali
ko apie $2,000,000 išsiga
bento turto.

Ateinantį penktadienį bū
tinai susirinkime į pamo
kas, nes reikia prisirengti 
LLD jubiliejaus minėjimui, 
kuris įvyks Schwaben salė
je, Brooklyne, jau šį sekma
dienį. Bus kalbų ir koncer
tinė programos dalis. Dai
nuosime ir mes, tad turime 
tinkamai pasirodyti.

New Yorkas. — Drug & 
Hospital Employees unijos 
lokalas 1199, kuris turi 25,- 
000 narių, pasiuntė telegra
mas JAV prezidentui ir 
New Yorko valstijos sena
toriams, reik alaudamos 
baigti Vietnamo karą.

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Antrad., kovo (March) 23, 1965

Prasidėjo iau? ketvirtas iš 
ės tvrinėjimas moterų ka- 

N-iimo “Women’s House of 
; Detention” Manhattane 
I Tyrinės valstijos komisija.

Tyrinėjimai lydi vienas 
kitą, o tame kalėjime bai
sios sąlygos pasilieka tos 
pačios. Ir miesto majoras 
yra tas sąlygas prakeikęs, 
bet nei miestas, nei valstija 
nė piršto nepajudino joms 
pašalinti.

Rep.

Naftos gavybos tempai i 1 v t kanas O 
sparčiai auga n-toliau 1965 | uk popiežius nemoka. 
m. jos tieksime iminėtąsias Prasidė.jo protestai. K 
šalis apie 15 milijonų tonų, njstai reikalauja, kad tie tur- 
teigia “Draugystės” nafto- 'tai būtų aptaksuoti, kaip ir 
tiekio ekspertai. ( visi kiti turtai.

Kol kas nafta transpor
tuojama geležinkeliais, ją 
tenka vežti tūkstančius ki- žvalgyba raportavo, kad 
lometrų. Tokiam kiekiui Kipro vyriausybė gavo 
naftos pervežti prireiktų i TSRS priešlėktuvinų rake- 
600 tūkst. dvidešimt penkių ! tų. 
tonų talpos cisternų. Vadi
nasi, kiekvieną dieną praei
tų TSRS europine dalimi 
dešimtys sunkiasvorių dienraštis 
traukinių.. Štai kodėl ir bu- talpina paveikslus JAV 
vo nutarta tiesti “Draugys- bombonešių ir lakūnų, kurie 
tės” naftotiekį. Yra apskai-|jau kelis kartus bombarda- 
čiuota, kad naftos transpor- vo, Šiaurės Vietnamą, ir dL 
tavimas vamzdžiais 3—3.5 i 
karto pigiau kainuos už jos 1 
pervežimą geležinkeliais, Kur 
tokiu būdu kapitaliniai įdė- prasti, kad tie bombardavi- 
jimai naftotiekio statybai mai prives prie baisesnių 
gana greit sugrįš. ' dalykų.

Washingtonas.

Komu-

J^V

KURGI ŽMONIŠKUMAS?
New Yorkas. Tabletinis

Daily News”

džiuojaši.
Kurgi žmoniš kūmas?

• protas? Reikia ęu-
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