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KRISLAI
Argi iš desperacijos? 
Pranas ir Nikodemas 
O socializmo nė pėdsakų 
Pasiutimas, ar kas? 
Vis tiek pažanga 
Kaimo formos klausimas

Rašo A. Bimba
Mūsų vyriausybės

listai” ir Pentagono milita 
nių jėgų galvos nori mus ir ii 
są pasaulį įtikinti, kad Pie 
Vietnamo liaudiečių vedam 
ofensyvas yra žygis “iš desp 
racijos”. Girdi, pamatę, kad 
vis tiek pralaimės, griebusi 
savižudystės!

“Tai gryniausia nesąmonė”, 
jiems atsako “New Yoi 
Post”. Ofensyvas labai ger 
sugalvotas ir paruoštas. Lia 
diečių pajėgumas ir ištvermė 
stebina visus.

Laikraštis pataria Washing- 
tono galvočiams nebemaitinti 
Amerikos žmonių kvailom 
filosofijomis apie desperacij 

Su ta mintimi reikia sutik 
Pietų Vietnamo liaudis nepa
sitiki Amerikos ginklais palai
koma militarine klika, ženklų 
pilna, kad ji priešinga ir savo 
“globotojams” iš Amerikos, 
štai kur liaudiečių stiprybės 
šaltinis.
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Šiomis dienomis staigi Nik 
demo (Niek) Pakalniškio m 
tis iš mūsų pažangiųjų gre 
išrovė puikų draugą, taurų vi- 

> suomenininką. Prieš keletą 
metų taip pat labai netikėtai 
iš gyvųjų tarpo buvo išbrauk
tas jo brolis Pranas. -

Abudu savo laiku 
“Laisvėje” 
bininkai. Ir iki pat mirti' 
abudu buvo laisviečiai.

Kiek kartų pasitaikė būti 
Chicagoje, Niek prieidavo 
“Laisvę” apdovanodavo auk 
mis.

Ypač liūdna, kad Pranas 
Niek buvo jaunesnio už mjus 
amžiaus žmonės ir, atroę 
dar galėjo gerai pagyventi. 
Deja, abiems broliams širdis 
per anksti atsisakė tarnavu^...

Beje, girdėjau, kad Pra 
žmona Adelė galvoja 
mažu tiražu išleidimą Pra 
poezijos rinkinėlio. Link 
kad tie gandai pasitvirtinti!...
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Danijos socialdemokratai 
savo kraštą valdė penkioli <ą 
metų. Dabar rinkimus praki
šo dešiniesiems, reakcini 
kams.

Tai, žinoma, negerai, tai 
žingsnys atgal. Reakcijos lai
mėjimu niekur negalina 
džiaugtis.

Deja, Danijos socialdenop^ 
kratai, po penkiolikos 
valdymo nepaliko jokių 
lizmo ^pėdsakų.
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Ryšium su Amerikos 
vo su keturiomis branduolini' 
mis bombomis pasirodymu 
sudužimu Greenlandijoje, 
ryškėjo baisi paslaptis, b 
tent, kad kasdien desėtkai 
net gal šimtai Amerikos boi 
bonešių su branduolinėnįis 
baladojasi po visą pasaulį. Jie 
pilnutinai pasiruošę bile kur 
tas bombas išmėtyti.

O jeigu vienas kuris lėktuvo 
vairuotojas netektų proto ir- 
ba Šiaip hitlerinių idėjų suės
tas imtų ir užsimanytų vie ią 
kurj kraštą “išvaduoti iš ko
munizmo”? Kas jį sulaikytų 
nuo tokio žygio?

Praėjusį ketvirtadienį sps 
-^oje pasirodė iš Washingto 

pranešimas, kad iš “mūsų p
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Mainierių streikas
’Į
Pittsburgh, Pa.—Jau apie 

47,000 mainierių streiko 
lauke. Streikas persimetė ir 
į kitas valstijas. Daugelis 
mainierių sustreikavo, reikš
dami simpatiją vakarines 
Penns y 1 v a n i j o s mainie- 
riams.

Pennsylvanijoje streikuo
ja 20,000 mainierių, West 
Virginijoje — 22,000, Ken
tucky, Ohio ir Virginijoje— 
5,000.

Streikuojantieji mainie- 
riai kaltina valstijinę poli

ciją, kuri panaudojo bruta- 
lišką jėgą, kad sulaužytų 
Solar Fuel kompanijos ang
liakasių streiką.

Kalinių lavonai bus atkasti
Cummins Prison Farm, 

Ark. — Kalėjimų taryba 
svarsto reikalavimą atkasti 
kalinių lavonus ir išegza
minuoti, kaip jie mirė. To
kių lavonų gali būti iki 2,- 
000. Kalėjimo faihnos vir
šininkai skelbdavo, kad šie 
yra “pabėgę.” i

3,500 kairiųjų areštuota 
Vakarų Bengale, Indijoje

Kalkuta, Indija. — 3,500 
kairiųjų areštuota Vakarų 
Bengalo provincijoje u ž 
protestą prieš federalinės 
valdžios žygius.

Federalinė valdžia nepri
pažino kairiųjų partijų 
bendro laimėjimo rinkimuo
se ir atstatė to fronto su
darytą provincijos valdžią.

Frontas išvystė prieš fe-

Streikuoja stiklo firmų 
darbininkai

Miami, Fla. — Stiklo pra
monės darbininkų unija pa
skelbė streiką, kuomet de
rybos su darbdaviais nu
trūko/ Streikas apima stik
lo fabrikus 23 valstijose.

Streikuoja 32,000 unijos 
narių, kurie sudaro 90% 
visų stiklo darbininkų.
U •-•**. ' V: ’ ■ '7
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sės*’ jau viskas pilnutinai pa
ruošta Trečiajam ipasauliniam

Floridos teismas panaikino 
136 metų amžiaus veikusį įs
tatymą prieš maišytas vedy
bas.- Floridiečiams suteikta 
laisvė mylėtis ir tuoktis pagal 
pasirinkimą. Tai didelis žing
snys pirmyn.

Tik dabar mane reguliariu 
paštu pasiekė Lietuvos “Kom
jaunimo Tiesa” iš sausio 3 die
nos. Jame su didžiausiu susi
domėjimu skaitau E. Balaišio 
straipsnį “Ateities kairAas: 
Koks jis?”

Labai svarbus klausimas. Iš 
straipsnio matosi, kad griežto 
nusistatymo dar vis nėra.

Nors daugiaaukščiai ir dau
giabučiai namai suteikia žmo
nėms visus modernam gyveni
mui parankumus, bet daugelį 
kolūkiečių tebežavi individua
lūs maži namukai
liais ir sodeliais arti 
gamtos, prie žemės.

B. Balaišis baigia savo pa
stabas tik taip:

“Ateities kaimas. Koks jis? 
Galima nupiešti daug šviesių 
ar niūrių paveikslų. Bet būki
me optimistai. Ateities kai
mas — tai toks, į kurį užsu
kus su įkvėpinau galėsime pa
kartoti poeto žodžius:

— Aš sveikinu tave, kertele 
nuostabi...

Ar tai iš tiesų bus, priklau* 
so tik nuo mūsų pačių”.

su darže-
įprie

Metai 56-iej.i

TSRS prenii eras Kosyginas 
baigė vizitą Indijoje

20 mirė nuo
liesėjimo vaisių

deralinę
protesto
dabar grasina, kad ‘‘kraujo 
upės” bėgs Vakarų Benga- 
lyje, jeigu žmonių išrinktų 
atstovų federalinė valdžia 
nepripažins.

valdžią masines 
demonstracijas ir

New Delhi. — Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi
nas baigė Indijoje vizitą. 
Jis praleido šešetą dienų, 
daugiausia pasitardamas su 
Indijos premjere Indira 
Gandhi.

Prieš išvyksiant jis pa
darė pareiškimą, kadfJung- 
tinės Valstijos turi “besą
lyginiai sulaikyti” Šiaurės 
Viet namo bombardavimą. 
Tik tuomet bus galima eiti 
prie taikos derybų.

Kosyginas sakė, kad pa
sitarimuose buvo kalbėta ir 
apie Kambodiją ir sutikta, 
kad nėra jokio pasiteisini
mo Jungtinėms Valstijoms 
veržtis į Kambodijos teri
toriją.

Pasitarimuose prieita prie 
bendro susitarimo, kad su
laikymas Šiaurės Vietnamo 
bombardavimo “gali suda
ryti sąlygas pasitarimams

dėl politinio susitaikymo.”
Vykdamas7 namo, Kosy

ginas buvo sustojęs kaimy
niškame Afganistane vienai 
dienai.

JEMENAS KALTINA 
SAUDI ARABIJĄ

Kairo. — Jemeno respub
likos ambasadorius kaltina 
Saudi Arabiją, kaip agre
sorę. S. Arabijos tankai, 
įsiveržę į Jemeno teritoriją, 
padeda rojalistams kariauti 
prieš respubliką.

Luzano vulkanas įsiveržė
Manila. — Filipinų pro

vincijoje Luzanoje vulka
nas išsiveržė, išmesdamas 
akmenis net po 200 pėdų. 
1965 metais tas pats vulka
nas užmušė 200-žmonių ir 
apie. 50,000 žmonių liko be 
pastogės.

Gina Jemeno Respubliką
Praga. — Pašau 

fesinių sąjungų f 
griežtą! protėstuo 
imperialistų kišimąsi į Je
meno Arabų Re 
vidaus reikalus.

line pro- 
ederacija 
ja prieš

spublikos

449-asis rimtas įspėjimas
Pekinas.—Agentūra Sin- 

hua paskelbė 449- 
tą įspėjimą,” kurį

ąjį “rim- 
sausio 25 

d. padarė KLR 'URM atsto
vas dėl to, kad Amerikos 
lėktuvai vėl įsibroyė į Kini
jos Liaudies Re 
oro erdvę šalies Pi

spublikos 
etuose.

Taikos ir Laisvės 
Partija laimėjo

Los Angeles.—Nauja Ca
lifornia Peace and Freedom 
Partija laimėjo tiek balsų, 
kad dabar įregistruota kaip 
rinkimams legali partija, 
kurios kandidatams nerei
kia piliečių parašų.

Ši partija gavo 105,000 
balsų, o įregistravimui rei
kia 66,059 balsų. Dabar ji 
galės statyti kandidatus, 
kovojančius už taiką, prieš 
karą Vietname.

Apnuodyta žuvis
Washingtonas. — Du bio

logijos mokslininkai, tyrinė
ję Chesapeake Bay žuvį, su
rado, kad baltieji ešeriai 
yra apnuodyti ir jie pavo
jingi žmonėms naudoti.

Žurnale “Science” jie ra
šo, kad žmonių* bakterijos, 
vadi n am os “pathogens,” 
užterštose upėse apnuodija 
žuvis, kurias žmonės suval
gę gali sunkiai susirgti vi
duriavimu, karščiu, vėmi
mu ir žarnų įdegimu.

»--- —

Australijos gyventojai
Kanbera. — Australijos 

valdžios duomenimis, 1967 
metais Australijoje gyveno 
apie 12 milijpnų žmonių.

Maras P. Vietname
Geneva — Pasaulio Svei

katos Organizacija pranešė, 
kad Pietų Vietname maras 
pasiekė “epidemijos propor
ciją.”

Manoma, kad maro pasi
rodymas yra priežastis ka
ro. Yra galimybių ligai 
plėstis kitose- šalyse.

1966 metais buvo 2,755 li
goniai ir 145 mirimai. 1967

metais, iki lapkričio mėne
sio, jau buvo 5,153 ligoniai 
ir 330 mirimų.

Žiurkės ir blusos užkre* 
čip, žmones šia labai limpa
ma liga, kuri pasireiškia 
karščiu, visišku nusilpnėji
mu ir patinimu liaukų.

Pietų Vietname taipgi 
siaučia cholera, tuberkulio
zė ir venerinės ligos.

Japonija—ginklų teikėja
Tokijas. — Japonijos vy

riausybė leido “Tojovos” 
kompanijai eks p o r t u o t i 
ginklus į Malaiziją ir Sin
gapūrą.

Kaip praneša laikraštis 
“Jomiųri,” prekybos ir pra
monės ministerijos nutari
mu Japonijos kompanija 
eksportuos į šias dvi šalis 
22 tūkstančius automatinių 
karabinų.

1965-1966 metais ta pati 
kompanija pateikė 10 tūks
tančių automatinių karabi
nų Tailandui, kuris kartu 
su JAV dalyvauja Vietna
mo kare.

Pereitų metų pabaigoje 
Japonijos vyriausybė pri
tarė ištisos ginklų gamybos 
eksportui į Filipinus, kurie 
taipgi turi kareivių Viet
name.

Vietkongo ofensyvas sukrėtė Ameriką
Washingtonas. — Pietų 

Vietnamo partizanų ofen
syvas, kuriame jis išmušė 
amėriki e č i u s iš daugelio 
miestų ir miestelių, baisiai 
nustebino Pentagoną, prez. 
Johhsono administraciją ir 
bendrai visą Ameriką.

Ofensyvas sudavė skaudų 
amerikiečiams ir jų sekė
jams smūgį, kokio jie visai 
nesitikėjo. Jis - sutvirtino 
kovotojų už taiką dvasią. 
Dabar daugiau amerikiečių 
reikalauja baigti karą Viet
name.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigon.^- Amerikiečiai 

giriasi atmušę partizanų 
atakas. Dideli susikirtimai 
tęsiasi keliuose miestuose, 
kur partizanai šiomis die
nomis įsigalėjo. Khe Sanh 
apylinkėje partizanų ata
kos labai tvirtos. Iš abiejų 
pusių nuostoliai dideli.

Seoul.-- Pietų Korėjos ži
nių agentūra skelbia, kad 
Jungtinės Valstijos ir Šiau
rės Korėja susitarė, kad 
Korėja paleis žvalgybinio 
laivo “Pueblo” įgulą, o patį

laivą šiuo laiku pasilaikys. 
Derybos toliau vedamos.

New Yorkas.— Sanitaci- 
jos darbininkų streikas tę
siasi. Miestas atmatomis pa
vojingai apverstas. Gara- 
džių darbininkai laimėjo 
streiką.

Pittsburgh, Pa. Minkštų
jų ahglių kasėjai baigė 
streiką su laimėjimu. Solar 
Fuel kompanija sutiko tar
tis su unija.

Washingtonas. — Sena- 
tiniame komitete vyksta 
apklausinėjimas apie dietos 
vaistus, kuriais daugelis 
žmonių bando numažinti sa
vo svorį. Dabar pasirodo, 
kad kai kurie tie vaistai 
yra gyvybei pavojingi. 
Kiek žinoma, jau 20 žmo
nių mirė nuo tokių vaistų.

Illinois valstijos valdiškas 
daktaras (coroner) D. Hol
land liudijo, kad jo valsti
joje mirė 14 žmonių, kurie

neturėjo jokių ligų, bet 
pas juos rasta liesėjimo pi
lių, kurias jie ilgokai nau
dojo. Holland mano, kad 
jie mirė nuo tų vaistų.

Oregono viešosios sveika
tos investigatorius dr. R. C. 
Henry liudijo, kad jo vals
tijoje tikrai nuo panašių 
vaistu mirė 6 žmonės, c

Miršta nuo liesėjimo vais
tų daugiausia jauni, tvirti
žmonės.

Amerikiečiai paverčia 
Vietnamą dykuma

Washingtonas. — Sena
torius S. M. Young kalti
na Gynybos departamentą 
už lapų naikinimo taktiką 
Vietname, nes tokiais ašt
riais chemikalais naikinant 
lapus galima sunaikinti 
menką Vietnamo civilinių 
žmonių maistą, bet taipgi 
palikti žemę nederlingą 
gentkartėms ateityje.

Young aiškina, kad 1966 
metais per 9 mėnesius už-

nuodyta žemė per 1,000 
ketvirtainių mylių, kur da
bar ji pasidarė nebederlin- 
ga.

1967 metais milijonas ir 
pusė žemės akrų chemika
lais paversta į dykumą.

Japonai tariasi su Kinija
Tokijas. — Jappnijos pre

kybos misija išvyko į Kini
jos sostinę Pekiną tartis 
prekybos reikalais.

TSRS teiks Vietkongui 
daugiau ginklų

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos premjeras Kosyginas, 
lankydamasis Afganistano 
sostinėje Kabule, pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga teiks 
Vietnamo partizanams dar 
daugiau ginklų. ..

“Tai yra atvira slaptybė, 
kad Vietnamo patriotai 
naudoja mūsų ginklus,” sa
kė Kosyginas. Jie galės dar 
daugiau gauti ginklų, “iki 
Vietnamo liaudis privers 
Amerikos agresorius pasi
traukti iš Vietnamo.”

Mokytojai streikuoja 
sostinės priemiestyj
Washingtonas. — Mont

gomery County mokytojai 
paskelbė streiką, reikalau
dami pakelti algas. Strei
kas paskelbtas po to, kai 
nepavyko susitarti su Švie
timo Taryba ir kitais vir
šininkais.

Mokytojai reikalauja, kad 
jų metinės algos būtų pa
keltos iki $6,600.

JAV provokatoriai 
nudegė nagus

Maskva. — Vyriausybės 
organas “Izvestijos,” rašy
damos apie Amerikos žval
gybinio laivo “Pueblo” pa
kliuvimą į Šiaurės Korėjos 
rankas, pastebi:

“Prie Korėjos Jungtinių 
Valstijų provokatoriai nu
degė nagus kaip anąmet 
Tarybų Sąjungoje, kada 
numuštas žvalgybinis lėk
tuvas ‘U-2’ ir suimtas jo la
kūnas.”

V. Vokietijos studentai 
demonstruoja

Bona. — Keliuose Vakarų 
Vokietijos miestuose stu
dentai masiniai demonst
ruoja, protestuodami prieš 
pakėlimą gatvekarių fėrų it 
kitus apsunkinimus.

Studentų demonstracijos 
sulaikė trafiką keturiuose 
didžiuosiuose mies tuose, 
kuomet tūkstančiai studen
tų ir jiems pritarėjų mar- 
šuoja gatvekarių relėmis.

TSRS padvigubino 
raketų skaičių

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius McNama
ra paskelbė, kad Tarybų 
Sąjunga 1957 metais smar
kiai padidinusi atominių 
ginklų gamybą.

Dabar TSRS jau turi dvi
gubai daugiau termo-bran- 
duolinių raketų, kurios gali 
pasiekti visus kontinentus.

Algųkainų lubos arba 
pinigų infliacija

Washingtonas. — Prez. 
Johnsonas, kalbėdamas eko
nominių patarėjų tarybai, 
nurodė, kad būtinai reika
lingos algoms ir produktų 
kainoms lubos, kad su uni
jomis būtų susitarta nerei
kalauti algų pakėlimo aukš
čiau 5.5%.

Kartu jis nurodė, kad 
kongresas būtinai turi už- 
girti jo siūlymą pakelti 10 
proc. taksų.

Jeigu tai nebus padary
ta, prezidentas teigia, tuo
met infliacija nebus sulai
kyta.
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Pavojingi gandai iš Kubos
NE VISKĄ, kas komercinėje spaudoje spausdina

ma apie padėtį Kuboje, reikia imti už gryną pinigą. 
Bet galimas daiktas, kad premjero Castro vadovaujamo
joje Kubos Komunistų Partijoje yra rimtų nesusipratimų 
bei skirtumų nuomonėse. Atbodo, kad skirtumai bus pa
sireiškę dviem svarbiais klausimais. Kaip girdisi, tai 
partijos vadovybei nepatinkanti Tarybų Sąjungos politi
ka link Lotynų Amerikos kraštų. Mat, kaip žinia, Ta
rybų Sąjunga laikosi taikaus tautų ir valstybių sugyve
nimo politikos ir tuo būdu siekia komercinius ir diplo
matinius santykius su tais kraštais pagerinti ir išplėsti. 
Bet kadangi tuose kraštuosi viešpatauja reakcinės val
džios, kurios visame kame š 
jų Valstybės departamento 
sukurti seną fašistinę militaristų diktatūrą, tai Kubos 
komunistų vadovybė, atrodo, tokiai tarybinei politikai 
nepritaria.

Tačiau bene dar svarbesnis klausimas, tai klausi
mas santykių tuose Lotynų Amerikos kraštuose su 
komunistinėmis partijomis ir jų politika. Premjeras 
Castro, matyt, reikalauja, kad tos partijos eitų lygiai 
tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo ir laimėjo Kubos revoliucija. 
Jis sakąs, kad visur reikia organizuoti ir ginkluoti par
tizaninius judėjimus ir tiesiogiai su ginklais stengtis tas 
viešpataujančias klikas nuversti. Tuo tarpu, kiek mums 
žinoma, tose partijose daulguma galvoja kiek skirtin- 
giau. Tokiai tiesioginei ginkluotai kovai sąlygos dar 
ne visur pilunutinai pribrendusios, kad todėl, kur tik 
galima, reikia išnaudoti vis 
paruošimui užguitų masių 
ginkluoti išstojimai, kai są 
ir pribrendusios, dažnai neigi pasitarnauja reakcijai, o 
ne revoliucijai. , * ■ i

Rezultatas toks, kad beveik visose Lotynų Ame
rikos kdmunistų partijose kaip tik šiuo klausimu reiš
kiasi ir aštrėja pasidalijimas. Matytu kad ir Kubos Ko
munistų7 Partijoje yra nemaiža grupė žmonių, kurie su 
savo partijos vadov$bėS'ipisibrėžta politika nebesutin
ka. Tai va vadovybė ir pradėjo tuos žmones smerkti. 
Išmetė juos iš partijos ir žada net teisti kaip “priešus.” 
Jų tarpe esąs įtakingas buvusios senosios Kubos Koz- 
munistų Partijos sekretorius Anibal Escalante,

Ryšium su tuo. dar galima pridurti, kad, sakoma, 
Kubos Komunistų Partijos vadovybė yra nutarusi ne
dalyvauti pasauliniame komunistinių partijų suvažia
vime, kuris žada neužilgo į pykti. Tai reikštų, kad prem
jeras Castro linkęs prie Albanijos ir Kinijos komunistų 
husistatymo.

Dar per anksti skubintis su išvadomis, ką tai reiš
kia ir prie ko tai veda ir gali privesti. Tačiau tiek ga
lima pasakyti: bile koks ypač šiais audringais laikais 
nesusipratimas bet kurios 
yra žalingas ir pavojingai

oka pagal Jungtinių Valsti- 
muziką ir norėtų Kuboje

guma galvoja kiek skirtin-

as galimybes apšvietimui ir 
tokiam perversmui. Maži 

lygos nėra gerai paruoštos

Kas ką rašo ir sako
BAISI SUPUVIMO IR 
KORUPCIJOS ISTORIJA

So. Bostono “Keleivyje” 
atspausdinta S. Michelsono 
korespondencija, kurioje jis 
atpasakoja neseniai iš P. 
Vietnamo sugrįžusio sen. 
Ed. Kennedžio pasakytą 
kalbą apie ten esamą padė
tį. Kalba labai įdomi ir 
svarbi. Joje pavaizduoja
mas baisus supuvimas Sai
gono valdžioje, kuriai gel
bėti prezidentas Johnsonas 
yra pasiuntęs daugiai! kaip 
pusę milijono Amerikos vy
rų. i

S. Michelsonas, tarp kit
ko, sako:

Bostone Raibėjo ką tik iš 
Vietnamo sugrįžęs senatorius 
Edward M. Kennedis, 
komiteto pabėgėliais r 
komiteto pirmininkas, 
Vietnamo pabėgėlius, 
pasitraukė iš savo

senato 
ūpintis 

apie 
kurie 

gyvena
mųjų vietovių karo Veiksmų 
pasėkoje. Tokių benamių ten 
esą daugiau kaip miliopas. A- 
merika siunčia jiems 
žiu ir maisto, bet be 
tų gerybių pavagia 
generolai, pulkininkai 
skrietų; valdininkai.

Pabėgėlių stovyklose sena
torius pastebėjęs daug 
kantos Amerikai, kad 
tenka kentėti tokį skurdą. Ir 
todėl jis pataria Amerikai SU

drabu- 
ne pusę 
Saigono 

ir ap-

neapy- 
jiems

lėtinti karo veiksmus 
Vietname, jeigu taiko 
bos dar neprasidės i 
bus tęsiamas toliau-

'S
r

Pietų 
dery- 
karas

O uyOlCVl.* A'įu vVllcVUi p

Kalbėdamas apie tą karą, 
jam di

sc “bai- 
ir pasi- 

ti, kai

šalies darbo žmonių gretose 
. Reikia tikėtis, kad gal be 

didelio sukrėtimo visi nesusipratimai Kuboje bus išgy
vendinti.

Nereikia nė kalbėti
šalies reakcininkai laukia suirutės revoliucinėje Ku
boje. Neabejojame, jog t 
Castro, ir visa Kubos vadovybė.

kad labai ištroškusiai mūsų

ai puikiai žino ir premjeras

Ne kalėjimas, bet pragaras

, kad civilizuotoje šalyje tokie

ARKANSO valstijos valdžia nubaudimui įstatymus 
sųlaužusių žmonių yra įsteigusi “State Prison Farm.” 
Šiomis dienomis iškilo aikštėn tikrai baisūs, šiurpulingi 
dalykai. Net sunku tikėt: 
reiškiniai galimi.

Pasirodo, kad šioje farmoje kaliniai nelaikomi žmo
nėmis. Farmos sargai ir užvaizdos už mažiausią apsi
leidimą su kalėjimo taisyklėmis kalinius nužudo ir ten 
pat slaptai pakasa. Mar omą, kad iki šiol čia ,yra taippat slaptai pakasa. Mar 
nužudyta ir “palaidota” daugiau kaip du tūkstančiai kali
nių. Beveik visi jie, žinoma, yra negrai!

Dabar eina tyrinėji nas ir lavonų atkasinėjimas.
Bet jau kalbama, kad \
taip pravesti, jog šitokį;
bus nepažeista, o kalėjimo viršininkų, papildžiusių tas 
baisias žmogžudystes, rs: 
šia taip ir bus.

aldininkai ruošiasi tyrinėjimą 
pragariška kalėjimo sistema

nkos bus nuplautos. Veikiau-

su žvalgybiniu laivu “Pu
eblo”. Bet pas jį viskas pa
versta aukštyn kojomis.

Kas gi iš tikrųjų provo
kuoja ką? Kas į ikeno van
denis pasiuntė žvalgybinį 
laivą?

Ar š. Korėja, ar mūsų vy
riausybė ?

Mūsų vyriausybė, o ne Š. 
Korėja.

Kokiu tiksiu “Pueblo” bu
vo pasiųstas, jei ne ieškoji
mui paslapčių!

Ęaip žinia, Š. Korėja nie
kados nėra atsiuntus jokio 
žvalgybinio laivo į mūsų ša
lies pakraščius. Tai kaip ji 
tų paslapčių čia gali ieško
ti?

APIPLĖŠĖ LIETUVIUS 
VYSKUPO NAUDAI

Vietinių p r a n c i š k o -n ų 
“Darbininke” (sausio 30 d.) 
skaitome iš Sioux City, Io
wa, korespondencija su 
antrašte “75 šeimos suau
kojo per pusę milijono do
lerių’’. Iš jos sužinome, kad 
“kun. S. Morkūnui mirštan
čią parapiją paėmus į savo 
rankas, laike 16 metų iš ma
žos 75 šeimų parapijos su
rinkta $532,262.81”.

O, kaip žinia, visas para
pijos turtas yra užrašytas 
vyskupui. Lietuviams ne
priklauso nė viena bažny
čios bei klebonijos plyta!

Labai iškilmingai atsisveikinta su 
“operos tėvu” K. Petrausku

Kėnnedis pasakė, kad 
delio įspūdžio padarę 
sus” Vietkongo ryžtas 
šventimas karą laimė 
tuo tarpu Saigono valdininkai 
rūpinasi tik išsilaik 
džioje ' ir pralobti Amerikos 
gėrybėm. . Liaudies 
jiems; visai nęrūpi. , 
jie rūpinasi „ ir karo i< 
kai už juos įniršta ai 
Čiai. - ’

Kennedis kartojo: ‘ 
sakau, kad dauguma 
valdininkų neturi širdies ne
laimingiems savo žmonėms”.

Tiems pabėgėliam^ šelpti 
Amerika išleidžia 30 
dolerių per metus, sąko Ken
nedis, tačiau neg pusė tos pa
šalpos nepasiekia pabėgėlių. 
Raktus į Amerikos sandėlius 
su Amerikos gėrybėmis laiko 
Saigono valdininkai i:? provin
cijų viršininkai, ir daugybę 
tų gėrybių jie pavagia, 
reiškia, per metus 
daugiau kaip 15 mi 
vien tik iš alkanienjs skiria
mos pašalpos. Apvagia alka
nus vaikus, moteris 
liūs.

Bet tai ne viskas. Vagia ir 
amerikiečių armijai 
mas prekes.

Kennedis baigia s^vo kalbą 
sakydamas: mes prarandame 
Pietų Vietname kasijnet 9,000 
gyvybių ir 30 bilion 
ir dėl to karo mes j siu du kar
tu buvom beveik pi 
visuotinės mobilizac 
tarpu pats Saigonas, 
mas prieš save Vietkongą, ku
ris valdo daugiau 
krašto teritorijos, 
negalvoja apie vist 
bilizaciją. Atrodo, 
nesinori karą greitai baigti, 
nes tada gal nutrūktų Ameri
kos bilionai.

BALTQJI TYLA
Kai baltos snaigės

yti val-

reikalai 
Nelabai 
eikalai^, 
merikie-

Aš jums 
Saigono

milionų

Tai 
pavagia 

. dolerių

ir sene-

siunčia-

dolerių,

iėję prie 
ijos. Tuo 

tureda-

kaip pusę 
ir galvoti 
otinę mo- 
kad jam

PAS JUOS VISKAS
AUKŠTYN KOJOMIS

Chicagos kunigų laikraš
tyje K. Tautku

Vėl ragangaudyste!
SENIAI išgarsėjęs fašistinis Subversyvių Veiksmų 

Kontrolės Komitetas nu 
paniją prieš pažangiąją Visuomenę. Darbą pradėsiąs su 
puolimu jaunimo organizacijų. Jau pašaukta “teisintis 
Du Bois Clubs organizacijos vadovybė. Paskui seks ki
tos darbininkiškos organizacijos bei draugijos.

Bet reikia tikėtis, |kad naujos tagangaudžių pa
stangos susidoroti su A 
vėmis toli nenuvažiuos,

i

are pradėti naują teroro kam-

tyje K. Tautkus šaukia: 
“Komunistai p r o v o k u oja 
Ameriką ir iešl 
Čių”.

Jis 'kalba apie

o paslap

incidentą

nerikos žmonių teisėmis ir lais- 
Prieš jas sukils ir jas pasmerks

Kai beržas ir pušis
■ ’ pražyla,

i Einu į baltą baltą tylą...
Tyla be žodžių

’ Man prabyla:
' —Kodėl baltais y

keliais klajoji?
Ir ko brendį j

į žydrą tolį?..
—Įspėki!—i 
Garsiai surunku.., 
Tyla pradingsta

; tarp miškų.
Anzelmas Matutis

ANKSTYVĄ RYTĄ
Ankstyvą sausio rytą 
Sniegučio pribarstyta, 
Ant lango išbraižyta 
Šaltučio pavardė... 
Rimty sustingę balos,
Snapus žvirbliukai valos, 
Ant prieklėčio katė...
Katė tarsi nežiūri
Į linksmą žvirblių būrį, 
Tiktai juos seka 
z godžiai----------
Balti kaip sapnas sodžiai

Kostas Fedaravičius

Vilniaus “Tiesoje” sausio 
20 d. pasirodė labai įspū
dingas aprašymas Kipro 
Petrausko laidotuvių. Čia 
mes jį sutrumpinę ir pa
duodame mūsų skaityto
jams.

VILNIUS, sausio 19.— 
Antra diena gilioje rimty
je skendi Akademinio ope
ros ir baleto teatro rūmai. 
Antra diena kaip upės tėk
mė plaukia čionai liūdintys 
žmonės atsisveikinti su Kip
ru Petrausku.

Lyg juodi sparnai išskleis
tos teatro paskliautėj gedu
lo juostos. Juoduoja sce
nos ertmė. Tūkstančių 
žvilgsniai nukreipti į jį — 
nemaraus vardo menininką, 
kuris šiandieną scenoje pas
kutinį kartą. Kalvą gėlių 
suklojo jam Lietuva rūstų 
viduržiemį Sklando gedu
lo melodijos. Štai nuaidi 
“Traviatos” motyvas — lyg 
muzikos skundas, netekus 
skambiausios stygos... Ei
na mokslo, meno, kultūros 
atstovai, stoja prie karsto 
į garbės sargybą. Mylinčios 
rankos vis neša ir neša gė
les, vainikus .

Senka atsisveikinimo mi
nutės. Prie TSRS liaudies 
artisto, Valstybinės premi
jos laureato profesoriaus 
Kipro Petrausko karsto 
garbės sargybon stoja An
tanas Sniečkus, Motiejus 
Šumauskas, Leokadija Dir- 
žinskaitė, Aleksandras 
Drobnys, Lionginas Šepe
tys, Romualdas Sikorskis, 
Feliksas Bieliauskas, Genri- 
kas Zimanas, laidotuvių ko
misijos nariai. Paskutinį 
kartą jam nusilenkdami,, 
praeina pro, karstą visi te
atro šeimos nariai. Su ve
lioniu atsisveikina giminės, 
artimieji.

Artėja 15 valanda. Karstą 
su Kipro Petrausko palai
kais išneša iš teatro rūmų 
jo mokiniai—tie, kurie gar
bingai tęsia jo pradėtąjį 
darbą. Senojo Vilniaus gat
vėmis Rasų kapinių link 
nuvingiuoja mašinų vilksti
nė.

Atsisveikinimo kalbos
Rasų kapinės. Rymo šar

moti medžiai. Paminklai 
ženklina daugelio įžymių 
lietuvių kultūros ir meno 
atstovų amžino poilsio vie-

KONCEKTAI PO ŽEME
Libaito Nacionalinė turiz

mo taryba paskelbė, kad 
Žeitos oloje, netoli Beiruto, 
bus pastatytą po žeme 350 
metrų gilumoje tūkstančio 
vietų koncertų salė. Ji bus 
toje vietoje, kur gamta yra 
sukūrusi natūralų amfite
atrą dešiniajame krante po
žeminės upės, tek a n č i o s 
olos . dugnu. Specialūs lif
tai nuleis žiūtoVus , į šią 
unikalinę koncertų salę, ku
rią numatyta atidaryti 1968 
metais.

“Laisvė” turi daug įvai
rių pasiskaitymui knygų. 
Įsigykite.

ė.
naujo reakcijos mojimosi? Aišku: ji

Gedulo mitingą prie kapo 
pradeda laidotuvių komisi
jos pirmininkas, respublikos 
kultūros ministras L. Šepe-

plačioji visuomen
Koks tikslas __________ „____ „_____ _____

stengiasi išgąsdinti ir užgniaužti Amerikos žmonių vis 
gausėjančius, ir didėjančius protestus prieš vyriausy
bės naminę ir užsieninę politiką, pirmoje vietoje prieš 
Vietnamo karą!

—Šiandien Tarybų Lietu
vos meno darbuotojai, vi
suomenė, giliai budėdami 
kartu su šeima ir giminė
mis, susirinko palydėti į 
paskutinę kelionę TSRS 
liaudies artistą, Valstybinės 
premijos laureatą, įžymų 
menininką profesorių Kip
rą Petrauską, — kalba drg. 
Šepetys. — Mes atsisveiki
name su tauriu lietuvių tau
tos sūnumi, dideliu žmogu
mi, kuris paliko nepakarto
jamus ir neblėstančius pėd
sakus mūsų kultūros, meno 
istorijoje. Atsisveikiname 
su vienu lietuviškos operos 
teatro kūrėjų, su daininin
ku, kūrio nuostabus balsas 
daugiau kaip pusę šimtme
čio skambėjo ne tik Lietu
voje, bet ir toli už jos ribų.

Kipras Petrauskas buvo 
vienas iš tų kultūros ir me
no veikėjų, kurie nesvyruo
dami stojo į naujos, socia-

listinės santvarkos kūrėjų 
gretas.

Kaip Valstybinės konser
vatorijos profesorius, Kip
ras Petrauskas paruošė 
gražų būrį solistų, kurie 
šiandien garbingai tęsia jo 
kūrybines tradicijas Tary
bų Lietuvos nacionalinės, 
socialistinės kultūros, meno 
suklestėjime — velionio ne
marumas ! \

Žodis suteikiamas Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirihi- 
ninkui M. Šumauskui.

—Šiandien mūsų širdis 
slegia didelis liūdesys, gilus 
sielvar^s. Palydė d a m i į 
paskutinę kelionę, atsisvei
kiname su visiems mums 
brangiu ir artimu žmogu
mi—Tarybų Sąjungos liau
dies artistu, Valsty binės 
premijos laureatu Kipru 
Petrausku. ‘

Šis lietuviškos operos 
ąžuolas, kaip pagrįstai ga
lima vadinti Kiprą Petraus
ką, savo šaknimis giliai sie
josi su gražiąja Dainava, 
kurios žemė yra nedosni 
duona, bet kurios gamtos 
grožis, nuoširdi ir darbšti 
liaudis išugdė ne vieną didį 
žmogų.

Velionio vardas yra kuo 
glaudžiausiai susijęs su lie
tuvių nacionalinės kultūros 
atgimimu. Be Kipro Pet
rausko negalime įsivaizduo
ti lietuviškos operos gimi
mo, 
asmenybė yfa neatskiriama 
nuo šių mūsų kultūros reiš
kinių. Kipras Petrauskas 
lietuviškajai Operai buvo 
tuo kertiniu akmehiu, ku
riuo remdamasi ji kūrėsi ir 
augo, b jorpasėtas rusų pa
žangiojo teatrinio meno tra- 
d&ijų grūdas ne tik sėk
mingai tarpo, bet ir su
brandino gražų derlių.

Visą savo sąmoningą gy
venimą ir didžiulį talentą 
Kipras Petrauskas paskyrė 
liaudžiai, iš kurios jis buvo 
kilęs ir kurią jis nuošir
džiai mylėjo. Ir lemiamų 
istorijos išbandymų, lemia
mų kryžkelių metu jis buvo 
su liaudimi, kartu su . ge
riausia, doriausia inteligen
tijos dąlimi jis sveikinę Ta
rybų valdžios atkūrimą Lie
tuvoje ir šu dviguba ener
gija, sparnuotas naujų idė
jų polėkiu, pasinėrė į kūry
binį ir politinį gyvenimą.

Mirtis iš gyvųjų tarpo iš
plėšė talenting i a u s i ą šio 
šimtmečio pirmosios pusės 
lietuvių operos dainininką, 
žavėjusį savo menu dauge
lio pasaulio šalių klausyto
ją ir žiūrovą.

Netekome didelio meni
ninko, tauraus žmogaus, 
kuris paliko gilų pėdsaką 
lietuvių tautos kultūrinia
me gyvenime. Tebūna jam 
lengva tėviškės žemė, te 
niekad neišblėsta jo Jšvie- 
s u s atminimas Lietuvos 
darbo žmonių širdyse.

—Mylimas mokyt o j a u ! 
Paskutinį kartą jūs esate 
greta mūsų, — kalbėjo Kip
ro Petrausko mokinys, 
Akademinio operos ir bale
to teatro solistas, Lietuvos 
TSR liaudies artistas V. 
Noreika. — Veltui jūsų vai
kai iš operos scenos ban
dys įžvelgti baltą galvą, iš
kilusią virš kitų. Ten jūsų 
daugiau nebematysime. Bet 
mūsų širdyse jūs visuomet 
liksite toks, kokį matydavo
me kasdien per daugelį me
tų. Visą gyvenimą jūs pa-

i 

skyrėte menui ir savo kūdi- + 
kiui — operos teatrui. Ir 
šaltyje, ir saulėje visų jūsų 
dienų keliai atvesdavo jus 
į teatrą.

Šiandien paskutinį kartą 
jūs buvote scenoje. Savo 
scenoje, šalia savo kolegų ir 
mokinių. Bet jūsų jauna 
siela visuomet bus mūsų 
tarpe.

Kalba Kauno muzikinio 
tatro direktorius, respubli
kos nusipelnęs meno veikė
jas V. Varčikas:

—Mūsų mažo gintarinio 
krašto dainius — operos te
atro tribūnas savo kūrybinę 
jaunystę praleido Kaune. 
Deši m t m e č i u s jo daina 
skambėjo Kauno operos te
atro scenoje. s
3—Lietuvoje labai iškilmin

Kipro Petrausko pastan-> 
gų dėka rampos šviesą iš
vydo pirmosios operos Kau
no teatre. Jo dėka lietuviš
kas nacionalinis operos ir . 
baleto teatras, puoselėda
mas geriausias klasikinio 
rusų bei tarybinio meno 
tradicijas, pasiekė didelių 
laimėjimų.

Brangusis dainiau, tavo 
(Tąsa 3-čiame pusi.)

jos istorijos, nes jo

Būrimas kortomis
Kuo aukštesnė žmonijos 

civilizacija, mokslas ir kul
tūra, tuo mažiau pranašų, 
burtininkų, šventųjų, raga
nų ir velnio apsėstųjų. Lie
tuvoje būrimais dažniausiai 
užsiima čigonės; tai leng
vas, nereikalaujantis jėgųt 
įtempiino, kai kam ir pelnin< 
gas aiųątas. . JKortos nieko 
nerodo, tačiau žmogaus .iš-j 
vaizda, veidas ir tas pats 
faktas, kad jis kreipiasi į 
burtininką, rodo, kad šio ' 
žmogaus gyvenime daug 
neaiškumų.

“Turi rūpestį,” —’ prade
da čigonė savo būrimą ir 
priklausomai nuo to, kokio 
amžiaus ir lyties žmogus 
stovi prieš ją, toliau gudriai 
rezga savo ♦ pasakojimo gi
ją. Visos burtininkės yra 
neblogi psichologai, be to, 
kalba bendrais ir miglotais 
sakiniais, kuriuos dažnai 
galima ir šiaip, ir taip iš
aiškinti. O tokie pasaky
mai, kaip “turėsi nemalo
numą,” “gausi laišką,” tu
rėsi reikalo su valdiška 
įstaiga” ir panašūs, tinka 
daugeliui žmonių.

A. Prokopavičius pasako
ja, kaip tokia burtininkėj 
padėjo milicijos pareigūnui 
išaiškinti nusikaltimą. Pa
kliuvusį pas tardytoją u^ 
apgavystę, • čigonė korido
riuje pamatė moterį, kuri 
buvo įtariama savo kūdikio 
nužudymu. Norėdama nu
kreipti dėmesį nuo savo pa
čios nusikaltimo, čigonė, 
neva burdama kortomis, 
“įspėjo” moters paslaptį. 
Paveikta nelaukto ir neti
kėto savo nusikaltimo at
skleidimo, moteris prisipa
žino tardytojui nužudžiusi 
kūdikį.

Dažniausiai čigonės ir 
šiaip apgavikai būrimais 
išvilioja iš lengvatikių pi
nigus, drabužius, padaro 
juos nelaimingais ir pajuo
kos vertais žmonėmis.

Nieko antgamtiško nėra. 
Žmogus savo likimo kal
vis — sako patarlė. Tikėti 
kortomis gali tik neišmanė- 
liai. +,

Gyd. F. Taunyte
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• JUOZAS JURGINIS

Ir vėl mano susitikimai su
tautiečiais

Su lietuviais, išvykusiais 
į Jungtines Amerikos Vals- 

■į tijas iki pirmojo pasaulinio 
karo, aš buvau neblogai pa
žįstamas. 1939 m. tarp jų 
gyvenau aštuonis mėnesius. 
Susipažinau ne tik su pa
žangiaisiais aplink “Lais
vės'” 
nies” 
čius, 
go,” 
kos,” 
ros”

(Brukline) ir “Vil- 
(Čikagoje) laikraš- 

bet lankiausi “Drau- 
“Naujienų,” “Ameri- 
“Vienybės” “Sanda- 

redakcijose ir joms
artimose organizac i j o s e . 
Tada aš įsitikinau, kad 
Amerikos lietuviai pasida
liję į du pagrindinius spar
nus: į kairįjį — pažangiųjų 

./ ęr dešinįjį — klerikalinį. To
kio pasidalijimo skiriamąja 

^riba buvo santykiai su re- 
1 i g i j a ir su dvasininkais. 
Polemikiniame įka r š t y j e 
vieni buvo pravardžiuojami 
bimbiniais bedieviais, o ki
ti— šventakupriais arba il
gaskverniais. Tas netrukdė, 
iškilus bendram tautiniam 
reikalui, vieniems susitikti 
su kitais.

Vėl Amerikoje
' 1967 m. spalio 9-23 dieno
mis turėjau progos vėl pa
matyti Ameriką ir dar kar
tą susitikti su skirtingų pa
žiūrų tautiečiais. “Laisvė? 
ir “Vilnis” suruošė man, 
kaip savo bendradarbiui ir 
senam bičiuliui, priėmimus 
su sveikinimų kalbomis ir 
tostais. Buvo labai džiugu 
susitikti prieš 28 metus ma
tytus žmones ir maloniai 
paspausti jiems rankas. 
Daugelio savo draugų, jų 
tarpe ir ■ Rojaus Mizaros, 
deja, neberadau. Gurinę 
stropiai eina pareigas: ji 
šienauja sulaukusius senat
vės, užkliudydama ir to
kius, kurie dar galėję dirb-

Ne mažiau įdomu buvo 
susitikti su naujosios emi
gracijos, atsira dusios po 
antrojo paesaulinio karo 
žmonėmis. Nors aš pats 
tokių susitikimų neieškojai 
(mano turistinės kelionės 
svarbiausias tikslas buvo 
susipažinti su JAV univer
sitetais), jie įvyko kažkaip 
savaime, gal net atsitikti- 

‘ nai, iš abupusio profesinio 
smalsumo.

Lankydamasis Niujorke, 
sutikau St John's universi 
teto profesorių dr. A. No- 
ftų, su kuriuo atsirado tiek 
Salbos, kai! neužteko ir lai- 

b. Draugiškai susitikti ir 
nuoširdžiai kalbėtis mums 
netrukdė tai, kad jis kuni
gas, o aš — ateistas. Kai 
bėjomės ne apie religiją. 
Los Anželo universitete Ka
lifornijoje mane surado 
prof. dr. Algirdas Avižie
nis. Jis ne tik aprodė savo 
kibernetikos laborat o r i j ą 
universitete, bet pavėžino į 
lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčią, mokyklą ir susirinki
mų salę. Tai jis darė n o 
norėdamas paveikti mano 
religiniu atžvilgiu, bet pa- 

z siguosti tautinėmis aspira
cijomis. Kada Berkeley uni
versiteto (Kalifomi joje) 
studentai Ramunė Kvikly
tė, Juozas Sidas, Donatas 
Januta (rašytojos Petronė
lės Orintaitės sūnus) ir jo 
žmona Danutė atsisėdo su 
manim universiteto kavinė- 

x jd^prie vieno stalo, niekam 
nekilo mintis teirautis, kas 
išimūaų riki į dievą, o ka s

Amerikoje
Tarpusavio santykiai

Šiuo metu Amerikos lie
tuviai susiskir'stę į dvi prie
šingas stovyklas ne dėl pa
žiūros į dievą, o į tėvynę. 
Dėl santykių su tėvyne ir 
tėvynainiais dabar kovoja
ma daug žiau r e s n ė m i s 
priemonėmis, negu prieš 28 
metus kovota dėl pažiūros 
į religiją ir dvasininkus. 
1939 metais nesu girdėjęs, 
kad dešinieji (klerikalai) 
būtų prieš kairiuosius (pa
žangiuosius) vartoję smur
tą, daužę langus, teplioję 
namų sienas, siun t i n ė j ę 
grasinančius laiškus. Pra- 
vardžiavimasis buvo, saky
čiau, dar labai nekaltas da
lykas palyginti su dabarti
nėmis priemonėmis.

Iš kurgi visa tai atsirado 
Amerikos lietuviuose? Ogi 
“dėka” naujųjų emigrantų, 
atvykusių čia po antrojo 
pasaulinio karo. Senoji emi
gracija kilusi iš ivalstiečių 
ir darbininkų, o naujoji iš 
inteligentų. Ir štai koks pa
radoksas: “inteligentiškoji” 
emigracija padovanojo tau
tiečiams barbariškas kovos 
priemones. Dėl to labai ste
bėtis nereikia. Hitlerinius 
metodus visuomenei tvar
kyti išrado ne darbininkai 
ir valstiečiai, o mokslinius 
ar karinius laipsnius prie 
pavardžių dėję inteligentai 
arba bent laikę save inte- 
’igentais.

Kaipgi tatai su tėvyne ir 
dėl pažiūros į tautą prirei
kė plūdimosi, smurto ir 
kas gi tas. kažkas? Atsa
kymą map. davė naujosios 
emigracijos žmonės, sutikti 
Čikagoje, JAV lietuvių sos
tinėje. Vienas žmogus, kny
gą mylintis žmogus, pakvie
tė friane į namus pietų, su- 
pažindino su žmona, 
vaikais ir labai atsiprašė, 
kad papietauti kartu nepa- 
kvietęs savo tėvų, kurie gy
vena gretimame name. Jo 
tėvas — buvęs aukštas ka
riškis ir tvirtai laikąsis “va
duotojų” skelbiamos linijos: 
neturėti nieko bendra su ta
rybine Lietuva ir į kiekvie
ną jos pilietį žiūrėti kaip į 
slaptus kėslus turintį agen
tą. Tur būt, ir šiandien tė
vas nežino, kad jo sūnus 
nusikaltęs jam, nes nepaisė 
“generalinės linijos.” Neno
rėdamas drumsti tėvų ir 
vaikų santykių, nutylėsiu 
pavardęH žmogaus, kuriam 
turėčiau Viešai padėkoti už 
vaišingumą ir šiltus žodžius 
Lietuvos s mokslo ir meno 
darbuotojams.

Šis atvejis Čikagoje bū
dingas procesui, vykstan
čiam naujojoje emigracijo
je. Čia nebesusikalba vir
šūnės su apačiomis, tėvai su 
vaikais, ir dėl to kalti vienų 
kerštu, neapykanta arba 
privačiais interesais, antrų; 
blaiviu protu n e p a g r į sti 
samprotavimai.

“Generalinė linija” 
ir kas iš to

Neapykanta Tarybų Są
jungos socialinei ir politinei 
santvarkai, kerštas už pa
tirtas nuoskaudas atvedė 
“generalinės linijos” šali
ninkus į tarptautinių ko
munizmo priešų eiles. Jiems 
visos priemonės geros, 
įskaitant ir atominį karą, 
kuriam. kilus, visų pirma 
žūtų mažosios tautos. Jie 
paskelbė boikotą Lietuvai, 
kuri yra tarybinių respub
likų sąjungos narys, tarsi

be šios Lietuvos kui 
kitur būtų ’kita Liet 
gyventų kita lietuvi] 
ta. Jie nedvejoclam 
skelbė esą tauta ir da 
ką, kad tik Lietuvoj* 
blogiau.' Jie uždraudė. tau
tiečiams susirašinėt 
d i n d a m i., kad kiekvienas 
emigranto laiškas p

* nors 
;uva ir 
i tau- 

pasi-

Irė vis- 
! būtų

, gąs-

akenk- 
siąs adresatui. Jie draudė 
važiuoti į Lietuvą ir jragino 
neįsileisti į Jungtines Ame
rikos Valstijas nė vieno lie
tuvio iš Lietuvos. Sporti
ninkus, vykusius į Lietuvą 
žaisti krepšinio, jię savo 
spaudoje apšaukė išdavi
kais.

Lankydamasis Amerikoje, 
įsitikinau, ką jie iš to boi
koto laimėjo. Vis daugiai! 
susirašinėjamą ir pasikei
čiama kultūrinėmis verty
bėmis, vitl daugiau naujo
sios emigracijos žmonių 
lankosi Lietuvoje, lietuvių 
iš Lietuvos — Amerikoje. 
Dėl tokio tautiečių bendra
vimo pavojuje atsiduria ne 
gimtajame krašte gyveną, 
bet užsienio 'lietuviai, radę 
prieglobstį “laisvajame pa
saulyje,” kur su jais nori
ma susidoroti kaip sju išda
vikais.

Mane labai maloniai nu
teikė daugelio naujųjų emi
grantų, ypač jaunimo, drą
sa nesiskaityti su pavojais, 
kuriuos skelbė “generalinės 
linijos” vykdytojai. Vie
niems tą drąsą teikė tėvy
nės ilgesys, kitiems sveika 
nuovoka dėl tautos likimo. 
Man neteko įrodinėti, kuo 
pražūtinga boikoto ir Lie
tuvos niekinimo taktika, 
nes tai daug kas supranta. 
Beje, jeigu lietuvių tauta 
ūkiniu ir kultūriniu atžvil
giais atsiliktų nuo kitų ta
rybinių tautų ir smuktų, 
tai jos nutautėjimas būtų 
neišvengiamas. Toks yra 
išeivijos dėsnis, ir jį supran
ta kiekvienas, kam rūpi sa
vosios tautos likimas. Rei
kia jai ne kenkti, o viso
keriopai padėti, kad iš me
tų į metus ji darytų vis 
didesnę pažangą.

Atsakymai į klausimus
Man ne kartą*teko atsa

kinėti į klausimus apie. Lie
tuvos lietuviškumą 
kinti tikrąją' padėtį, re
miantis oficialiąja 
ka. Pagal 1959 m. 
mo duomenis 79.3% 
vos gyventojų pasirodė esą 
lietuviai. Pagal 1923 
rašymą (be Vilniaus 
pėdos kraštų) 83.9%. Lietu
vos gyventojų bu v 
viai. Klaipėdos krg 
ventojai buvo surašyti 1925 
metais, ,o Vilniaus — 6 me
tais vėliau. Remiantis 
tų. surašymų duomenimis ir 
taikant juos dabartinei Lie
tuvos teritorijai, išeina, kad 
1923-1925-1931 metais tarp 
Lietuvos gyventojų lietuvių 
buvo ne daugiau kaip 70%. 
Vadinasi, Lietuvoje gyve
nančių lietuvių procentas 
ne sumažėjo, o padidėjo.

Tautos ateičiai daug reiš
kia natūralusis gy 
prieauglis. Šiuo a 
Lietuva yra vidutinėje pa
dėtyje. 1960 m. 
tūkstančiui gyventojų pri
augo Lietuvoje 14.7, 
nijoje — 33.5, Gruz 
18.2, Estijoje — 6.1 
joje — 5.1 žmogaus. Prie
auglio skirtumo tarp atski
rų respublikų kok 
valdžios politika j pakeisti 
neįmanoma.1 Jis priklauso 
nuo daugelio etninių ir kul
tūrinių savybių, dėsningai 
pasireiškiančių visose Eu
ropos tautose. Įsidėmėtina 
tai, kad Estijoje i,r Latvi* 
joje mažiausias gyventojų

prieauglis, tačiau šiose res
publikose beveik didžiausias 
aukštąjį mokslą baigusių 
žmonių procentas.

Apie tokius reikalus kal
bėjomės su naujosios emi
gracijos žmonėmis susitiki
muose. Be to, jie daug ma
ne klausinėjo, kaip atvykti 
į Lietuvą studijuoti, kaip 
atsiųsti savo vaikus į vidu
rines mokyklas, kad jie ne
pamirštų tėvų kalbos, kaip 
pasikviesti į Ameriką stu
dentų ansamblius, sporti
ninkų arba menininkų ko
lektyvus. Žinoma, ne į vi
sus klausimus aš galėjau 
atsakyti, tačiau nėra klau
simų ir uždavinių, kurių 
ii e g a 1 i,m a būtų išspręsti 
bendromis jėgomis.

Įdomų dalyką* teko patir
ti besikalbant su profeso
riais ir studentais lietu
viais. Daugumas jų pasi
rinkę tiksliuosius, visų pir
ma. technikos, mokslus. 
“Tai mūsų tėvų nuopel
nas,” — aiškino man D. Ja
nuta, kurį, kaip minėjau, 
sutikau Berkeley universi
tete. Jis pats inžinierius, 
bet nori tapti teisininku. Jo 
kolega K. Almenas, kuris 
lankėsi Lietuvoje, iš inži
nieriaus virsta humanitaru, 
premiją laimėjusiu rašyto
ju. Los Anžele sutikau la
bai malonų inžinierių Dap- 
šį, renkantį meno dalykus 

besidomintį humanitari- 
literatūra. Humanitarai

ir politikai, atsidūrę emi
gracijoje, daug daugiau 
vargo patyrė, negu inžinie
riai arba gydytojai. Jie ir 
mokė savo vaikus, remda
miesi patirtimi., Dabar jų 
vaikai mato, kad profesija 
ne tik pragyvenimo šalti
nio reikalas. Jie ima kore
guoti savo tėvų, pamoky
mus.

ir 
ne

Iš Amerikos parsivežiau 
du dalykus: žinių bei lite
ratūros apie universitetus 
ir susitikimų su•> tautiečiais 
šilumą. Be žinių galima gy
venti, bet be dvasinės šilu
mos—ne. Todėl ją aš la
biau branginu už žinias.

-u

Senų laikų prisiminimai
Skaitydarni mūsų spaudą, 

dažnai randame šį tą para
šyta iš senesnių laikų prisi
minimų, pergyventų mūsų 
tėvynėje Lietuvoje, ypatin-, 
gai turint mintyje ltų laikų 
visuomenės apšvietos lygį. 
Kaip brangi buvo mums to
ji apšvietos kibirkštėlė, prie 
kurios mes taip veržėmės, 
nežiūrint kokia kaina, ir 
nežiūrint jokių skerspainių 
bei sunkumų!

Kalbant apie senesniąją 
kartą, turiu mintyje tuos, 
kuriems teko bent keletą 
metų pagyventi 18-ojo šimt
mečio pabaigoje ir prisi
minti, kaip tais laikais ap- 
švieta buvo skle i d ž i a m a 
tarp kaimiečių Lietuvoje, 
ir kaip ji juos pasiekdavo.

Kadangi man teko pagy
venti virš 14 metų 18-ajame 
šimtmetyje, tai nemaža tų 
laikų įvykių dar yra užsi
likę mano atmintyje.

Kalbant apie tų laikų ap
švietą, reikia atminti, kad 
tada Lietuvoje buvo leisti
na skaityti tik maldakny
ges, o visa kita literatūra 
buvo griežtai draudžiama. 
Tačiau tame Lietuvos kam
pelyje, kuriame man teko 
praleisti jaunystę, ir tais 
laikais nebuvo literatūros 
stoka, ją gaudavome iš Vo-

ir aiš-

statisti-
surašy-

Lietu-

ni. su- 
ir Klai-

3 lietu-

lietuvių
. — ~ -f

'o.

ventojų 
tžvilgiu

vienam

Armė- 
ijoje — 
, Latvi-

a nors

Neišnaudotos maisto 
atsargos

“Kūno ja, 
an jo”—i 
džiai reiškia pavadinimus 
daržovių, kurios Europoje 
dar nežinomos, tačiau yra 
labai paplitusios Lotynų 
Amerikoje, Andų kalnuose, 
iš kur pas mus kadaise at
keliavo bulvės. Jos galės 
būti plačiai pritaikomos 
kaip maisto produktai, nes, 
specialistų nuomone, turi 
daug maistingų- medžiagų, 
o augalinio proteino jose 
yra net daugiau, negu kvie
čių arba ryžių grūduose.

Tačiau kol kas šios dar
žovės dar tebeauginamos 
primityviu būdu ir suren
kamas derlius yra per ma
žas. Pav., kūno jos išaugi
nama ne daugiau kaip 1,000 
tonų per metus.

Neseniai sudarytas penk
mečio planas šios kultūros 
derlingumui kelti. Planas 
numato selekcionuoti ge
riausias k u n o j o s rūšis. 
Tyrimo darbus atliks An- 
duose esantis Patakamajos 
institutas, kuriame yra ap
mokami agronomai ir vei
kia kursai vietiniams vals
tiečiams. Specialistai mano, 
kad, racionaliai auginant 
šias daržoves, jomis galima 
bus , išmaitinti 7 milijonus 
indėnų, gyvenančių Andų 
kalnuose.

” “papalisa,” “is- 
šie neįprastiniai žo-

Tų laikų liaudies švietė
jais, kaip žinoma, buvo 
“Varpo” leidėjai. Tai buvo 
grupelė gydytojų ir šiaip 
kiek daugiau mokslo pasie
kusių intelektualų, kaip dr. 
V. Kudirka, dr. J. Bagdo
nas, daktarai Matulaičiai, 
dr. K. Grinius, mokytojas 
Pauliukaitis, vaistininkas J. 
Tupčiauskas ir keletas kitų. 
Jie visi buvo nusiteikę 
prieš caro viešpatavimą, jie 
to mokė pagal išgalę ir 
Lietuvos liaudį. Jie ne tik 
rašė į “Varpą” ir jį plati
no, bet pagal reikalą prira
šė įvairiais klausimais ir 
brošiūrėlių, kurias spaus
dindavę Tilžėje, o mūsų pa- 
rubežiečių pareiga buvo jas 
pernešti per sieną ir išpla
tinti,

Vienas iš produktyviausių 
rašytojų tame laikotarpy
je buvo dr. J. Bagdonas. Jis 
po savo raštais vartojo net 
apie 50 slapyvardžių. O 
man tai gerai žinoma todėl, 
kad dr. J. Bagdonas buvo 
ne tik mūs artimas kaimy
nas, bet vėliau jo jauniau
sioji sesutė tapo mano žmo
na, kuriai, be abejonės, dar 
arčiau jo žingsniai ir dar
bai buvo žinomi.

Nelengvas buvo darbas tą 
apšvietą skleisti tarp tų lai
kų Lietuvos kaimiečių, nes 
gera jų dalis buvo beraš
čiai, o kurie šiek tiek per 
save pramoko skaityti, jie 
tenkinosi maldaknygę skai
tydami. O kita literatūra 
jiems buvo sunkiai supran
tama.

Mūsų apylinkėje buvo 
keletas siuvėjų, kurie su sa
vo amatu per ūkininkus ei
dami nemanai tos apšvie
tos paskleisdavo. Jiems bu
vo žinomi keliai, kur tą 
slaptą literatūrą gauti, ir 
jie jos nešykštėdavo ki
tiems, kurie jos pageidau
davo.

Mūsų kaime buvo taip 
vadinamas Gabrių kriau- 
čius. Kur jis siūdavo, ten 
palikdavo bent mažą ap- 
švietos kibirkštėlę. Gerai 
prisimenu, kaip jis siūdavo 
mūs šeimoje, ypatingai žie
mos laiku. Jis pašvęsdavo 
ištisus vakarus skaitymui, 
o visa šeima, susidedanti iš 
apie 12 žmonių, šį tą dirbi-

nedarni, klausydavo. A š 
nors tuo metu buvau tik 
vaikėzas, bet gerai prisime
nu, kaip tuo skaitymu 'jis 
sužavėdavo klaus y t o j u s , 
kad visai nejučiomis susto
davo sukęsi ne tik moterų 
sukami vindeliai, bet ir vi
sa kita “produkcija.”

Kitame kaime buvo toks 
pat siuvėjas Jašinskas, ku
ris už panašų apšviestos 
darbą pateko į Sibirą Bu
vo ir daugiau panašių siu
vėjų, kurie tuos pačius me
todus vartodavo apšvietos 
reikalams.

Mano pusbrolis Viedry- 
naitis Kudirkos Naumies
tyje turėjo siuvyklą. Aiš
ku, gyvenant mieste reikėjo 
pritaikyti ir kitokius veiki
mo metodus, bet jo sūnus 
Vytautas buvo vienas iš 
vadovaujančių veikėjų toje 
apylinkėje. Teko matyti 
Lietuvos rašytojų P. Žalio- 
nio ir A. Venclovo raštuose 
minint Vytautą Viedrynai- 
tį, kurį jiems teko susi
tikti Smetonos kalėjimuose. 
Taip jo likimas iki šių die
nų man 'nėra žinomas.

Po 1917 metų perversmo 
Vytautas man parašė ilgo
ką ir įdomų laišką apie įvy
kius Kudirkos Naumiesty
je ir jo apylinkėje. Vienas 
iš nuostabiausių buvo pra
nešimas, kad caro valdinin
kams ūmai prasišalinus, li
kosi nesunaikinti visi ‘jų 
rekordai, kurie parodė, kad 
Vincas Leveckis per eilę 
metų tarnavo caro slapta
jai policijai. Tuomet man 
paaiškėjo, kodėl pas mane 
ir pas kitus draugus, kurie 
nas jį užeidavome, buvo pa
darytos kratos, o kai 
riems nuo to teko ir 
kentėti.

Kasgi buvo tas V. 
veckis? Iš profesijos
vo knygų viršelių apdirbė
jas. Iš kalbos buvo di
džiausias laisv a m a n i s it 
“revoliucionierius,” o dar
bais — išdavikas!

Hitlerio siautėjimo laiko
tarpiu du jo sūnūs (o gal 
ir tėvas) su baltais raiš
čiais ant rankovių ir su 
pištalietais rankose ten be- 
sišvaistydami, paliko gilius, 
neužmirštamus pėdsakus. 
Po karo jie visi pasirodė 
Bostone.

1959 metais Marijonų 
“Drauge” tilpo V. L ilgoki 
atsiminimai, kuriuose ban
doma įrodyti, kaip daug 
jam teko nukentėti nuo 
caro valdžios. Tiesiog pri
sistato kankiniu. O tikru
moje carui tarnavo ir drau
gus išdavinėjo. Tiesa, mums 
teko girdėti, jog jis ne kar
tą buvęs areštuotas. Aišku, 
tas buvo daroma žmonių 
akims apdumti, bet tokiems 
tarnams kalėjimų užpakali
nės durys visuomet buvo 
atviros. /

Laimė, kad tokių parsi
davėlių lietuvių tarpe buvo 
nedaug, ypatingai tarp kai
miečių tokių neteko matyti. 
Parašęs atsiminimus jis ne
trukus mirė. O jo sūnūs, be 
abejonės, rūpinasi Lietuvą 
iš lietuvių išvaduoti.

J. žebrys

ku- 
nu-

Le- 
bu-
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doroti galima bet kuriuo 
metų laiku, esant bet ko
kiam orui.

Maskvos V. Kuibyševo var
do Inžineriniame - statybos 
institute atrastas grunto 
grūdinimo būdas bus pla
čiai panaudojamas prakti

Kipro Petrausko 
laidotuvės

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kūryba sukeltos meninės 
emocijos visuomet išliks gy
vos kauniečių širdyse. Ta
vo gyvenimas — pasaulinio 
menininko epopėjos kelias. 
Tavo dainas pamilo ir šiau
dinės bakūžės valstietis, ir 
mokslininkas, fabrikų dar
bininkai ir studentai, tavo 
vardas dažnai skambėjo 
moksleivių lūpose.

Kauniečių vardu reiškiu 
gilią užuojautą velionio šei
mai ir artimiesiems.

—Latvijos meno darbuo
tojai, visa latvių tauta že
mai lenkia galvą prieš di
dįjį Lietuvos sūnų, nuosta
bų artistą K. Petrauską,— 
pasakė Latvijos TSR Aka
deminio operos ir baleto te
atro vyriausias režisierius, 
respublikos liaudies artis
tas K. Liepa. — Trečiaja
me dešimtmetyje įžymusis 
jūsų solistas gastroliavo 
Latvijos sostinėje. Rygie- 
čiai labai pamilo Kiprą 
Petrauską ir niekada neuž
mirš jo sukurtų puikių 
vaidmenų. Mes labai daug 
pasimokėme iš šio talentin
go artisto.

— Mes negalime įsivaiz
duoti, — kalbėjo Lietuvos 
TSRS Teatro draugijos val
dybos pirmininkas, respub
likos nusipelnęs artistas J. 
Kavaliauskas, — lietuviškos 
operosf*be Kipro Petrausko, 
kurio kūryba sudaro ištisą 
epochą teatro raidoje. Bū
damas įžymiu Peterburgo 
Marijos teatro dainininku, 
Kipras Petrauskas nesusi
žavėjo viliojančiais pasiū
lymais dirbti geriausiuose 
užsienio teatruose, o sugrį
žo į gimtąją Lietuvą kurti 
nacionalinės operos pama-

Šiandien dar sunku pil
nutinai įvertinti tą didžiu
lę Kipro Petrausko reikšmę 
mūsų kultūros istorijoje, 
bet jau pagrįstai galime pa
sakyti, kad didysis dainius 
priklauso tiems lietuviškos 
kultūros ąžuolams, kurie 
giliai įleido savo kūrybos 
šaknis į gimtąją Lietuvos 
žemę. Jo vardas, plačiai 
skambėjęs visame pasauly
je, stovi greta įžymiųjų 
lietuvių tautos sūnų vardų.

Mūsų teatrinė šeima vi
suomet su didžiuliu dėkin
gumu prisimins tas Kipro 
Petrausko pastangas, ku
rias jis, negailėdamas jėgų, 
skyrė, steigiant Lietuvos 
Teatro draugiją, būdamas 
jos garbės pirmininku.

Šiandien lyg gyvus girdi
me žodžius: “Negaliu nesi
džiaugti, matydamas, kaip 
išaugo ir subrendo mūsų 
menas. Širdis kupina lai
mės, jog kadaise vos paste
bimi operos daigai dabar 
tapo žydinčiu sodu.”

GRUNTO GRŪDINIMAS
Krasnojarsko krašte at

liktas originalus bandymas. 
Gruntas, apdorotas termo- 
cheminiu būdu, virto lydi
niu, pasidarė geru pamatu 
busimiesiems pastatams. Jis 
nėbįjo nei vandens, nei šal
čio, jo neveikia įvairios 
rūgšty^ pamatai nenusėda. 

 

Termochemiškai gruntą ap-

Gedulo mitingas pasibai
gė. Tylos minute pager
biamas brangus Kipro Pet
rausko atminimas.

Karstas su Kipro Pet
rausko palaikais nuleidžia
mas į kapą. Ant geltono 
smėlio balto marmuro plokš
tėje saulėje sužėri užrašas:

' KIPRAS
PETRAUSKAS 

1885-1968

>
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Rojus Mizara apie savo vaikystes dienas

mėgo dau y
S

i

su gubernatoriaus C. Kirk 
parašu už atsargų važinė
jimą Floridoje. O buvo taip: 
Praeitą pavasarį M. Su
grįžtant namo iš Floridos, 
jis pastebėjo kad iš paskoi 
‘traperių” (kelių policija) 
automobilis jį seka ir po 
netrumpo laiko susistabdo 
jį ir liepia parodyt automo
bilio vairavimo ir registra
cijos leidimus, o kai pa
tikrinę nerado įrašyta jokių 
prasižengimų “markių,” ta
da įrašė M. Simonavičiaus 
vardą į gubernatoriaus iš- 
dar davė “taloną” (raš
telį), kad išvažiuojant iš 
Floridos teritorijos užė
ję* įstaigon pasiimtų ~ vel
tui bušelį orandžių. Tikiu, 
kad iš mūsiškių lietuvių gal 
pirmas toks nuotikis.

Mano nuomonegiau ar trumpiau lankėme 
Merkinės pradinę mokyklą. 
Jai mirus, mokslas nutrū
ko: nė vienas brolis į Mer
kinę mokytis nebebuvo lei
džiamas dėl neturto. Mat, 
norint leisti vaiką į pradi- , 
nę mokyklą Merkinėje, rei
kėjo pasirūpinti, kad jis 
ten turėtų kur gyventi, rei
kėjo jį aprūpinti maistu, 
geriau apvilkti, ap a u ti. 
Daug ko reikė j oo. O, mes 
;uomet jautėmės visiškai 
išsekinti, jautėme visur ne
priteklių, tiesiog ba i s ų 
skurdą. Mūsų kaimas nuo 
Merkinės buvo už keturio
likos kilometrų, taigi nieks 
kasdien nuvykti ten ir su
grįžti negalėjo.

Tėvai, kol motulė tebe
buvo gyva, mane skyrė bū
ti kunigu, o Bernardą — 
vargonininku. Kurį laiką ir 
po motinos mirties tėvas 
vis dar neatsisakė to, vis 
dar galvojo kaip nors pa
daryti mane kunigu. Dėl 
to jis neleido manęs ir tar
nauti pas ūkininkus. O aš 
ištikrųjų norėjau, kad leis
tų, nes gerai žinojau, jog 
blogiai! niekur nebus, kaip 
namie.

Mano tėvas nebuvo labai 
religingas; kai kada net ir 
skeptiškai pažiūrėdavo į 
dvasininkiją ir religiją. Jei 
tuomet būtų atsiradęs koks 
nors agitatorius ir nurodęs 
kokią pažangesnę minti, 
pasiūlęs pažangesnę visuo
meninę programą, žinau, 
tėvas būtų vienas pirmųjų 
ją priėmęs ir dėl jos kovo
jęs. Jis turėjo noro pir
mauti. Be to, kad tėvas žie
momis mokydavo vaikus 
skaityti, jis per kiekvienas 
mūsų kaime šermenis gie
dodavo “šventas” giesmes. 
Buvo įsitajsęs didoką kry
žių ir kamžą. Per laidotu- 

, ves ir kitokias procesijas

švarios lyg būtų šluojamos ' 
kas dieną. Tiesa, Miami 
Beach, galima pastebėti, 
kur susikimšimas kaip ant 
Orchard gatvės Niujorke, 
apmėtyti šalygatviai, kai 
kur net sakoma, tai kaltė 
niujorkiečių vizitorių. Gir
dėjau apkalbų ir kubiečių 
adresu apie kuriuos sako
ma, kad jų apgyventuose 
kvartaluose didelė “filty”— 
nešvara, net tas vietoves 
pavadinę “habana”.

Patėmijau, kad iš “no r tų” 
žmonės čia apsigyvenę, įsi
kūrę labai gražiai ir iš jų 
tik labai retas grįžta atgal 
į šiaurę. Taipgi ir mūsiš
kiai lietuviai, užėmę pagir
tiną poziciją. Miamyje net 
du klubai išaugę ne per il
gą laikotarpį su savomis 
gražiomis patalpomis ir li
kerių leidimus įsigiję, o klu
bai, kaip žinome, be šio. “bi
znio” negali išsilaikyti, kle
stėti. Mūsiškiai, laisviečiai, 
su Socialiu Klubu kartu 
veikdami turi dar didelę Li
teratūros Draugijos 75 kp. 
ir jau gerokai įsidainavusį j 
bent iš 20-ties draugų-gių 
Aido chorą. Tiesa, reikia 
pasakyti ir tą, kad klubai 
remiasi ant atvykusių vizi
torių iš nortų gauti finan- 
sinės paramos ir, žinoma, 
gauna jos nemažai visoke
riopos.

Kasžin ar apsimoka.
Pasitaikė sutikt žmonių 

atvykusių iš šiaurinių vals
tijų tik “sportiškai,” trum
pam laikui. Kai kada pasi
taiko oras ir Floridoje “su
kliuręs,” šaltas, su dažnu 
lietumi, ir tęsiasi keletą 
savaičių. (Aš pats jau 
čia trečia savaitė, o sau
lės mažai regėjau, maudy
tis per šalta, nes tempera
tūra žemiau 70°). Taigi, 
tokie vizitoriai turi tik di- 

, dėlių išlaidų, o gero nieko. 
- Dabar sezono laiku (pernai 
. ir šiais metais), sakoma, 
hoteliai perpildyti. Girdė- 

> jau, ir privatiškai, turintie-; 
. ji “efficiences” butą iš po
ros kambarių ima už savai
tę iki 150 dol., pridėjęs ke
lionės išlaidas, daugiausiai 
orlaiviais atvykusių, pasi
daro išlaidos arti tiek kad 
ir Lietuvon galėtum nuva
žiuoti. Taipgi ir tie, kurie 
sezonui atvykę čia, sumoka 
už butą iki tūkstančio do
lerių, tad, rodos per desėt- 
ką metų galėjo įsigyti ko
operatinį apartmentą.

Prie progos, patarčiau au
tomobiliais važiuojantiems 
labai apsižiūrėti ar gana 
dar patvarus, stiprus, nes 
pakelėje matėsi paliktų (gal 
dievo valiai) desėtkai maši
nų. Be "to, nevažiuoti pa
siutusiu greičiu — virš ‘70 
mylių. Rodos kai įsivažiuo
ji tai greitis nedidelis, bet 
kai prireikia stoti trumpoje 
distancijoje tai ir įvyksta 
avarija.

Štai, Simonavičiaus kai
myno šeima, pereitais me
tais vykstant Floridon, ban
dė lenkti trailerį, pralenkus 
išėjo iš kontrolės vairas ir 
jie apsivertė į griovį, kur 
ir vandens būta. Tik laimė, 
kad trailerio šoferis susto
jo ir apvirtusius stačia gal
va ištraukė per langus ir 
iš keturių šeimos, tris turė
jo nugabent ligoninėn.

Dar reikėtų priminti au
tomobilistams, kad Floridos 
gubernatorius “premijuoja’’ 
tuos, kurie važinėja atsar
giai. Štai mūsiškis M. Si- 
monavičius nian rodė jam 
išduotą raštą — “diplomą” 
duotą pagyrimo raštą ir

Florida moderni valstija i
Man tenka šiuo kartu : 

Floridoje svečiuotis gal būt 
jau aštuntuoju kartu ir • 
kiekvienu atvažiavimu vis ' 
ką nors pastebiu naujesnio 
bei įdomesnio. Palyginus 
prieš dešimtį metų ką galė
jo matyti, tai dabar arti 
dvigubai pastebėsi pagerė
jimo žmonėms, o ypač at
važiuojantiems vizito riams 
iš šiaurės.

Pirmiausiai pastebi, kad 
keliai, susisiekimas, page
rėjęs bent trečdaliu laiko,— 
prieš keletą metų reikėda
vo iš Niujorko iki Miamio 
pasiekti autobusu bent 40 
valandų. O dabar, ištiesy- 
tais, išplatintais ir išvestais 
naujais keliais, ima tik 27 
ir pusę valandos.

Iš Niujorko iki Floridos 
važiuojant automobiliu ten
ka pravažiuoti bent septy
nias valstijas ir pravažiuo
jant jų “rubežius”, rodos, 
nei nepastebi jų, bet priva
žiavus Floridos valstiją ne
gali pravažiuoti nepamatęs, 
nes iškaba, nelyginant ko
kio garsaus teatro, ar ko
kių laukiant didžių svečių 
iškilmėms —- “Welcome to 
Florida”, puse-sieksninėmis 
raidėmis, o sale''kelio, įva
žiavus jos “žemėn”, poilsiui 
nemaža vieta su stalais, 
suoleliais ir virš jų pasto
ge. Čia pakeleivis netik ga
li pailsėti, užkąsti, bet įėjęs 
į nemažą pastatą-ofisą, bū
ni pavaišintas orandžių 
sunka ir galybe visokiau
sios literatūros. . Rodos, iš 
literatūros mažai kas iš pa
keleivių tūri naudos, nes ji 
daugiau reklaminė, bet ne- 
kuri net ir labai pasitar
nauja kelyje, nurodant ar
timesnį susisiekimą su rei
kiamu miestu ar miesteliu.

Važiuojant tolyn valsti- 
jon vėl pastebi, gal kas šim
tas mylių, šalekelėn išva
žiavimą poilsiui nedidukes 
vietukes, o per miestukus 
pravažiuojant randi-matai 
mažai “signal” šviesų, kaip 
kad kitose valstijose. Di
desniuose miestuose (kiek
viename) pastebi: laukia
mose autobusų vietose suo
leliai bent 4—8 žmonėm at
sisėsti, o tai didelė paslau
ga senesnio amžiaus kelei
viams.

Taipgi neteko matyti nie
kur, net Miamyje, vaikus 
žaidžiant “bole” ^gatvėje. Be 
to, labai kultūringa švara 
pakelėje, niekur nesimatė 
šale-kelėje primėtyta atma
tų, taipgi miestuose gatvės

grikių lukštų arb 
kad būtų daugiau
Tada visą tą mišinį nami
nėmis girnelėmis s 
vome, kepdavome 
gydavome. Kiek a

a pelų, 
duonos.

sklypas arti Vies m ū n ų 
kaimo, Kaulakiškyje, tai 
jis ten ir gyveno su sa
vo šeima. Likusieji ketu
ri pasidalijo savo tėvo ūkį. 
Kiekvienas gavo po tris 
dešimtines. Žemė, kaip ir 
visų, buvo rėžiuose. Gali
ma įsivaizduoti, kokio pla
tumo buvo tie rėžiai, ypač 
lyginant su tų, kurie turė
jo po dvidešimt keturias, 
dvyliką ar aštuonias dešim
tines. Retai kur mūsų rė
žis turėjo daugiau kaip 10 
vagų, išartų arklu. x

Neturtingi mes buvome 
ir dėl to, kad daug mūsų 
gimė, daug sirgo ir mirė. 
Visokios nelaimės mėgo 
mus apsėsti.

Tačiau mūsų pirkia ne
buvo dūminė, kaip dėdžių 
Maciaus ir Petro. Turėjo
me priemenėlę, kamarėlę, 
taipgi svirnelį, kluoną, avi
dę, mažą kiaulidę ir vieną 
tvartą, kur uždarydavome 
arklį ir karvę. Bet reta bū
davo žiema, kurią dvi ar 
trys avys nebūtų žiemoju
sios pirkioje. Vištos, aišku, 
visada gyvendavo po kros
nimi. Žiemą kiaulė, kai ka
da net dvi taipgi ėsdavo 
priemenėje arba pirkioje. 
Neretai per šalčius ir kar
vutę parsikviesdavome.

Kiek atsimenu, visuomet 
laikydavome katiną ir šunį. 
Kokia nauda iš katino, 
kiekvienam aišku. Bet kam 
reikėdavo dar turėti mums 
perkritusį, išbadėjusį šunį, 
niekad nesužinojau. Tokia 
jau buyo mada!

Kiekvieną pavasari, išsi
baigus bulvėms ir rugiams, 
kai ir pinigų nebebūdavo, 
tėvas eidavo skolintis pas 
turtingesn i u s kaimynus.

(Pabaiga) 
Tėvas buvo darbštus. Jp 

silpnybė 
skaityti, tik į senatvę aky 
nebetarnavo, kaip reikia.
1900 metais prisiekė nera
gauti degtinės ir priesaiką 
išlaikė iki savo mirties. 
Nuvykęs j Merkinę, tik ret
karčiais išg e r d a v o s
draugais stiklą alaus. Tie
sa, gerti'ir nebuvo iš. ko. 
Visuomet rūkė pypkę.

Mano motina — Regina 
Čaplikaitė, kilusi iš Mižo
nių kaimo. Iš kur Čaplikai 
ten atsirado, niekad nesu
žinojau. Tiesa, niekad jr 
nesirūpinau sužinoti, būda
mas Lietuvoje, o, toliau gy
vendamas, ir sąlygų netu
rėjau. Čaplikų tuometinia
me Merkinės valščiuje ga
lėjai rasti gana daug, bere 
—šešiuose kaimuose. Vieni 
jų buvo mano motinos gi
minės, kiti — visiškai sve
timi. Vieni buvo dori, kiti 
— suniekšėję.

Mes buvome labai netur
tingi.

Mano senelis, Simas Ma
zara, turėjo penkis sūnus: 
Jokūbą, Miką, Juozą ir 
Petrą. Visi penki buvo gra
žiai nuaugę, dailūs, sveiki 
vyrai. Senelis turėjo' dvyl 
kos dešimtinių ūkelį. Ja 
tuomet, kaip minėjau, ma
no tėvas ėjo tarnauti k - 
tiems — pas Celincevičių, 
vadinasi, nelengva buvo 
pragyventi namie. Kai sū
nūs suaugo į vyrus, buvo 
proga vienam ir kitam eiti 
į užkurius, žentuosna. Pa
siūlymų turėjo visi. Bet 
kur tau! Kiekvienas atsi
sakė, nutardamas gyven
ti “ant savo žemės1’. 
Jokūbui buvo nupirktas 
kelių dešimtinių že m ė s Dažnai į rugius pridėdavo

umalda- 
ir val- 

. įsimenu, 
niekad tėvas nenuvežė ru- 

yisuomet 
Pyra- 

pirkda- 
. Mėsos 
sekma-

gių į malūną: 
juos malėme patys, 
gui pikliuotų miltų 
vome tik Velykoms 
ragaudavome tik
dieniais, ir tai ne kiekvieną 
pavasarį — tik per dides
nes šventes.

Visi paaugę broliai, kol 
dar buvo ne laikas 
Ameriką, tarnavo 
piemenimis, p u s 
bernais.

Neatsimenu, kiek 
jau metų, kai nusprendė 
mane leisti tarnauti pie
menuku. Rožė Prusevičienė 
patarė tėvui mane 
jos kaimynui Miku 
liui į Mižonių kaimą.

—Aš. ten pat gyvenų, ga- 
tąi vaiko 

kalbėjo

eiti į 
kitiems 

berniais,

turė

atiduoti 
Marca-

ki

lesiu prižiūrėti, 
labai neskriaus, 
ji-

Alga buvo .trys rubliai 
metams, M. Marcalis — ne 
koks tamsuolis, bet gyve
nęs dvejus metus Ameriko
je, Filadelfijoje, vadinasi, 
matęs pasaulio, tai geriau 
galėjo suprasti ir žmones. 
Na, jisai man ir nebuvo 
šiurkštus. Abu jie buvo pa
kenčiami šeimininkai, bet 
neturtingi. Mižonių žemė 
prasta, smėlis ir smėlis, 
neišdirbta. Be to, jiedu ma
nęs neapvalgydavo: kiek
vieną kartą . su jais sėsda- 
vausi už stalo kartu. Val
gis buvo žmoniškesnis, nei 
namie, Bet darbo kliuvo vi
sokio; ko nors mokytis lai
ko nebeužteko. Rudens ir 
žiemos vakarais, be kitko, 
turėdavau plunksnas plė-
šyti. Vakarienei bulves vi- kaime jis visuomet eidavo 

suskusdavau. pirmas, kamža apsivilkęs ir

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyg

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

a apie Lietuvą

Bimba aplankė Tarybų Lie-1966 metais Antanas
tuvą. Jis ten išbuvo 5 ūiėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveiks 
vietovių paveikslų. Įsi 
Lietuvos vaizdą savo n

Knygos turinys yra
Pratarmė

1. Pramonė ir- jo j pasiekimai 
Statybos laimė 
Susisiekimas ir 
žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos 

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mok
7. Lietuvos Moks
8. Liaudies sveik
9. Kai kuriuose

10. ’ Apie Lietuvos
11. Apie Lietuvos
12. Paminklų apsouga—Kraštotyra
13„ žvilgsnis į kai
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

matydamas, surinko daug

ų; parkų, miškų rekreacijos 
gijęs šią knygą turėsi visos 
amuose.
sekamas :

2.
3.
4.

jimai
jo priemonės

slas
lų Akademija 
ata ir gerovė 
kultūros baruose 
rašytojus 
moterį šiandien

kuriuos miestus

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus ;uos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygcs kaina $2.50

Gaunama ‘ Laisvės” knygyne
, Ozone Park, N. Y. 11417102-02 Liberty Avė

suom et aš
Net ir užkampy esančius 

Mižonis pasiekdavo lietu
viškos brošiūraitės! Ir aš jų 
gaudavau. Vasarą kitiems 
piemenims skaitydavau, tik 
ne visi norėdavo įklausyti.

Per kalėdas grįžau tė
viškėn. Marcalis prašė, kad 
tėvas leistų mane tarnau
ti pas jį dar vienerius me
tus, be t tėvas pasakė: 
“Ne!” Girdi, aš esąs namie 
labai reikalingas.

Galiu išskaičiuoti savo 
brolius, išvydusius pašau!’ 
mūsų pirkioje. Pirmas gi
mė Vladas, o paskui Anta
nas, Mykolas, Bernardas, 
Aleksandras, Alfonsas, Jo
nas, Rokas ir Povilas. Vla
das mirė sukakęs aštuonio- 
liką metų, Alfonsas ir Jo
nas — visai maži.

Penki iš mūsų atvykome 
į Ameriką: Antanas, My
kolas, Bernardas, Aleksan
dras ir aš. Mykolas mirė 
1929 metais Kolorado vals
tijoje, o Antanas —1946 
metais, Leiklende. Povilą 
ir jo šeimą 1946 metais 
Lietuvoje išžudė lietuviš
kieji banditai. Liko tiktai 
jo sūnus Vytautas ir duktė 
Regina. Vytautas gyvena 
Vilniuje, Regina—Alytuje.

Pirmoji pamotė, kaip sa
kiau, pagimdė negyvą ber
niuką ir pati tuojau mirė. 
Antroji turėjo keturis vai
kus: Vincą, Eleną, Petrą 
ir Juozą. Elena • ir Petras 
mirė mažyčiai, o Vincas su 
Juozu tebegyvena su šei
momis Lietuvoje: pirmasis 
—Alytuje, antrasis Varė
noje

Mano motinai esant gy
vai, visi mes, būdami mo
kyklinio amžiaus vaikai, ii-

kryžiumi nešinas.
..L

Nepaisant to, visi mano 
vyresnieji broliai, dar Lie
tuvoje būdami, jau buvo 
įgavę bedieviškų minčių. O 
kai atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas, tapo 
atvirais laisvamaniais, du 
—net ir ateistais. Tėvas už 
tai jų niekad nesmerkė. Be 
to, jis gaudavo amerikietiš
kų laikraščių. Atsimenu, 
aš jam pasukdavau ir lais
vamaniškas “Rygos naujie
nas”, vieną kitą jų egzem
pliorių, ir jis, aptikęs laik
raštyje bedievišką straips
nelį, mielai jį skaitydavo. 
Išleisdamas mane į Jungti
nes Amerikos Valstijas, tė
vas nė žodeliu neprasitarė 
“nepamiršk dievo”, kaip 
kaldavo savo vaikams kiti 
tėvai, išsiskirdami su jais.

Neatsimenu, kada iš
mokau skaityti. Žinau tik 
tai, kad pirmiausia mo
kiausi iš lenkiško elemento
riaus. Lenkiškai ir pote
rius mokėjau. Bet mūsų 
pirkioje, visi šnekėdavom 
lietuviškai. Niekas ir mūsų 
kaime kitaip nekalbėjo, tik 
keletas ir temokėjo lenkiš
kai

Atsimenu, kaip vieną 
sekmadienio popietį pas 
mus buvo susirinkę keletas 
vaikų, o gal jau pusbernių. 
Vienas mano brolis, Alek
sandras, grįžęs iš Nemu
naičio, tarė:

—Parnešiau knygų.
Jam kažkas buvo įkišęs 

dvi lietuviškas maldakny
ges ir vieną brošiūrukę, 
kurią jis tuojau ir pradėjo 
mums skaityti. Atsimenu 
pirmuosius žodžius: “Kas 
tu esi?” — “Lietuvis”. — 
“Kodėl tu esi lietuvis?” ir

t.t. Aš, nušokęs nuo kros
nies, prašiau jo, kad leistų 
man paskaityti. Jis sutiko. 
Tuomet garsiai brošiūriukę 
perskaičiau, susirinkusiems 
ausylai klausant. Visi gyrė, 
kad gerai skaitau. Nereikia 
nė sakyti, kad dar tą-pa
čią dieną aš ir maldakny
ges perskaičiau, tik sau. 
Po to mes vis daugiau * ir 
daugiau gaudavome visokių 
lietuviškų knygų, spausdin
tų Tilžėje arba Amerikoje. 
Kaip jos mus pasiekdavo, 
neatsimenu. Tik viena galiu 
pasakyti, kad tuomet jau 
nebenorėjau imti į rankas 
lenkiško elemento r i a u s. 
Greitai sušilau kerne ir 
lengvesnių lietuvių kalba 
skaitinių, tin k a m ų vai
kams.

Apie tą patį laiką vyres
nieji broliaNpramokė mane 
ir rusiškai skaityti. Atmin
tinai buvau išmokęs rusiš
kąją abėcėlę, pramokau ir 
ją parašyti.

h

Kaip šaltąją žiemą 
sutiko Lietuvos k 

fabrikai
Pirmiausia — apie ma

žiausius. Daugelį jų nuo 
nuo šalčio saugo “Nykštu
kas” ...

“Nykštukas” — Kretin
gos “Laisvės” fabriko au
dinys vaikiš k i e m s paltu
kams. Iš vilnos ir sinteti
nio pluošto. Spalvingas, pa
trauklus.

Nepamiršo mažųjų ir 
Juodupės “Nemuno” fabri
ko desinatoriai. “Dotnuva” 
ir “Elektrėnai” — linksmų 
spalvų, minkšti, švelnūs, 
šilti audiniai.

Kaip visur iv visada, la
biausiai reiklios moterys. 
Jos būtinai pasistengs ne
atsilikti.

Bet madų pasaulį puikįai 
pažįsta ir Kauno “Litekso” 
audiniu kūrėjai. Fabrike 
išaudžiama labai daug au
dinių šiltiems moteriškiems 
paltams. Išsiskiria moder
nios struktūros, vienas nau
jausių audinių — “Jubilieji
nis.”

Kauno Ziberto vardo šilko 
kombinatas su prasidėjusiu 
žiemos sezonu, atrodo, nie
ko bendro turėti negalėtų. 
Vis dėlto ir čia audžiami 
kelių rūšių šilti audiniai. 
Pavyzdžiui, “Tuja” ir “Stel
mužė” — medžiagos iš put
laus triacetate moteriškiems 
kostiumėliams. (Tarp kitko 
šis triacetatas gaminamas 
Kauno dirbtinio pluošto 
gamykloje.)

Kelių rūšių dirbtinį kailį 
kombinatas audžia jau se
nokai. Daugiau kaip mili
joną kvadratinių met rjų 
dirbtinio kailio kombinatas 
šiemet pateikia avalynes 
pramonei.

Pasakojau apie naujus 
audinius. O kaip su senai
siais? Pasirodo, ir madų 
pasaulyje yra. šis tas pa
stovaus. Užsienio žurnalai, 
pavyzdžiui, vėl rekomen
duoja drapus. Tebeaudžia- 
mi jie ir Lietuvoje, pavyz
džiui, “Baltika” — audinys 
vyriškiems paltams. Ne
prarado paklausos i v 
Briuselyje aukso medaliu 
apdovanoti Kauno “Dro
bės” audiniai mams.

sys Kiemenas

Jūros vand gėlinimas
Stambiausi Eur opoje 

įrengimas gėlam vandeniui 
iš, jūros vandens gaminti 
bus pastatytas Kanarų sa
lose. Jis kainuos 7.5 milijo
no dolerių. Vieno kubinio 
metro gėlo vandens savikai
na būsianti 3-4 centai, kai 
tuo tarpu kituose panašiai 
veikiančiuose įrenginiu o ė e 
jo kaina—25 centai.
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LAISVOJI
Dzūkelis Laisvoje Sakyk- 

4 loję “Laisvės” sausio 12 d. 
laidoje, pakutena keletą įsi

gyvenusių mūsų spaudoje 
raportavimo tradicijų. Pa
keltu klausimu gal nevie
nas atsilieps su saw nuo
monėmis. Mano nuomonė 
trumpa.

Pirmiausia turim atminti, 
kad mūsų lietuviška spauda 
yra išlaikoma tam tikri t 
grupių lietuvių ir yra kaip 
ir organai jos rėmėjų, j v 
organizacijų, ir jų organi 
zuoto veikimo. Dalinai, mū
sų korespondentai iš kolo 
nijų tik mažą veiklos dale 
lę aprašo.

Niekados nebuvau šali
ninku rašymo ir skaitymo 
korespondencijose ilgų lita
nijų vardų. Bet gyvas fak
tas pasilieka faktu, kad iš 

d mesk iš korespondencijų 
tas litanijas ir pagyras, ir 

^bematant mūsų draugijose 
veikiančių draugų skaičius 
sumažės. Jeigu Laisvės 
Fondo kėlimo raportuose; 
nedėtų vardų, tai nei treč 
dalio sumos nesukeltų.

Aš apytikriai žinau, kad 
visų laikraščių redakcijos 
nemyli ilgų su litanijomis 
korespondencijų. Bet ką g 
daryti ?

Korespondencijos yra ne 
tik atžythėjimas įvykio, be ; 
ir reklariia parengimų ir 
veiklos. Nėra reklamos, nė
ra ir pąšekmingų parengi
mų! Nepagirsi parengime 
dirbusių draugų, kitą kar
tą jau sunku juos prirašyti 
prie darbo. Kad ir geriau
si organizacijų ir veiklos 
draugai pagyrimą ir paglo
stymą myli.

Dzūkelis rekomenduoja 
<ašyti daugiau iš abelno 
amerikietiško kolonijose 
gyvenimo. Bet laikraščiuo 
se ir abelnos amerikietiškos 
žinios telpa pirmuosiuose; 
puslapiuose su priedu ėdi- 
to rialų ir dažnai teoretiniu 
straipsnių. Mūsų pačiu 
tarptautinė veikla , kurie 
dar dirbame ir nesame pa 
džiauti ant lentynos pensio - 
nieriai, susideda iš veikime' 
unijose, pagal išgalę, agita 
cija laike rinkimų, balsavi 
mas už kandidatus iš anks 
to žinomus karjeristus, nes 
kitų nėra. Mes galime dra 
skytis lietuviškoje spaudoje 
apie amerikoniškos bend 
ruomepės ydas, bet ta ben 
druomenė lietuviškos spau 
dos neskaito. Mūsų gi lie
tuvių saujelė beliko.

Sako, mums reikia mūsų 
sueigose apšvietą skleisti 
Mes čia lokaliniai mėgino
me įvesti mūsų sueigos* 
Kultūrinius pokalbiys. Mū
sų publika palyginamai nei 
kiek ne menkesnė kultūri
niai, kaip bile kur kiturj 
Visi seni veteranai. Pasek
mės? Kuo jūs čia, sako, 
užsiimate. Mes tas pasakas 
šimtus sykių girdėjome. 
Tuo duodant suprasti, kad, 
draugučiai, leiskite mums 
ramiai mirti.

Nesąmonė yra manyti, 
kad 60—70—80 metų senu
mo žmogų galima perauk
lėti iš vienos ideologijos 
krypties į kitą. Jau kuo jis 
yra, tokiuo jis ir mirs.

Mes Amerikoje matome 
besiplečiančią fenomeną: 
kudlotus “hippies”, karo 
priešininkus studentijoje 
moterų organizacijose ir 
net religinėse organizacijo
se. Vienok tos gana skait
lingos grupės žmonių nesi- 
jfemia sau įkvėpimo is 
mums pageidaujamų šalti- 
jįų.

norėčiau mdtyti Dzū-

SAKYKLA
kelio teiginiams sėkmės, tik 
bėda, kad gyvenimo tikro
vė rieda skirtingu keliu ir 
ar mes norim, ar nenorim, 
turime tenkintis tuo, ką tu
rime.

Draugai rašo taip, kaip 
moka ir kaip reikalas dik
tuoja. Daug ko yra taisyti
no, bet turime prisipažinti, 
kad esame suragožėję, ir 
vargiai begalima seną ark
lį išmokyti šokti per naują 
virvutę.

S. Zavis

Nuo redakcijos: Gerai, 
drauge, kad atsiliepėte į 
Dzūkelio paraginimą ir pa
stabas. Bet su jūsų pesi
mizmu ir beviltiškumu' ne
galima sutikti. Niekados 
nėra per vėlu mokytis ir 
šalinti iš veikimo ydas.

Philadelphia, Pa.
Šį miestą labai kankina 

azijatiška influenza (taip 
tą ligą čia daktarai-' vadi
na).

Čia yra didelė valdžios li
goninė prie laivyno bazės. 
Čion parveža daug sužeistų 
karių ir kartu parveža^ tą 
ligą iš Vietnamo. H

šimtametės gimtadienis
Sausio 21 d. Onos Žalhie- 

raitienės namuose buvoiat- 
žymėta Agnieškos Vašči- 
lienės šimto metų sukaktis. 
Dalyvavo 68 senutės gimi
nės. Ji yra Onos žalnie- 
raitienės teta.

Apie Agnieškos gyveni
mą įdomu tas, kad, ji sako, 
niekada nevartojo mėsos, 
nei alkoholio. Jos maistas 
buvo pienas, sviestas, kiau
šiniai, daržovės. Senutė sa
ko, nors daug sunkumų te
ko pergyventi, bet “aš nie- 
dos perdaug nesirūpinau.”

Agnieška seniai buvo at
siskyrus nuo savo vyro Vaš- 
čilos ir su keturiais mažais 
vaikais persikėlė iš She
nandoah, Pa., į Philadel- 
phiją. Turėjo du sūnus ir 
2 dukteris. Prieš metus lai
ko mirė jos sūnus kunigas 
61 metų artižiaus. Kitas jos 
sūnus prieš daugelį metų 
tapo užmuštas ant kelio 
jam važiuojant dviračiu.

Senukė dar ir šiandien 
gana žvali, turi gerą at
mintį gyvena pati viena sa
vame name ir pati viską 
tvarko, nereikalauja niekie
no pagalbos.

Ji buvo ištekėjusi Lietu
voje, Liudvinavo parapijoj,

A. J. Pranaitis

Chicago, 111.
V. Rudaitį ištiko nelaimė

Sausio 29 d. einant sker
sai gatvės “Vilnies” vyriau
siam spaustuvės darbinin
kui Vincui Rudaičiui teko 
skaudžiai išsigąsti. Tik per 
plauką liko neužgautas ne
ats a r g a u s automobilisto. 
Tas jį nemažai pritrenkė. 
Antradienį jis jautė svai
gulį ir lipdamas laiptais že
myn, priešpaskutinį laiptą, 
baigiant, susvyravo ir pats 
nežino, kaip atsitiko, kad 
puolė. Gana skaudžiai su
žeidė galvą, taip kad teko 
kreiptis pas gydytoją žaiz- 
kreiptiš pas gydytoją žaiz
dų ; aptvarstymui.

Gydytojas mano, kad nie
ko didelio neištiko, bet ims 
laiko, iki žaizda užgys.

Gaila, kad tokį darbštų 
darbininką ištiko nelaitnė.

• Vilnietė

LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS B-VĖS 
SUVAŽIAVIMAS Help Wanted Female Help Wanted Male

at- 
dr.

Chicago, Ill
Gražiai pasitiktas 

dr. B. Spock
Sausio 27 d. lėktuvu 

vyko taikos kovotojas
Benjavin Spock. Jį pasiti
ko didelė Moterų už Taiką 
atstovybė O’Hare aerodro
me. Keletas šimtų moterų 
sveikino svečią ir sudėjo 
pažadus už prisidėjimą su 
parama tęsimui kovos prieš 
karą ir už laimėjimą bylos, 
kuri yra užvesta prieš jį, 
būk jis kurstąs jaunimą ne
stoti į karinę tarnybą.

Reporteriai veržėsi prie 
jo ir klausė, kaip jis žiūri 
į vėliausiai įvykusį konflik
tą Šiaurės Korėjoje. Jis 
jiems aiškiai ir šaltai atsa
kė, kad JAV turėtų nekal
bėti apie pradėjimą karo. 
Be to, jis sakė, kad jis lin
kęs manyti, jog kur nors 
yra neaiškumas dė) mūsų 
laivo pagrobimo. Girdi, Š. 
Korėja per porą savaičių 
darė perspėjimus, Ipd tas 
laivas pasitrauktų iš Š. Ko
rėjos pakraščio, bet 
pasitraukė ir tarsi
laukta, kad jis būtų suim
tas.

Garsusis vaiku Ii 
dytojas Spock daug i 
nurodymų davė r 
riams, dėl ko jis ma 
mūsų šalis neturėtų 
karui dėl to įvykioL 

Vėliau jis vyko į
Hali, 300 N. Štate St., kur 
jo laukė apie 1,000 
Ten jis pasakė svar 
bą. O jau pirmadienį jis tu
rėjo būti Bostone, 
už vedimą minties prieš ka
rą. Report.

jis ne
tiksliai

tgų gy- 
svarbių 
’eporte- 
no, kad 
ruoštis

Marina

žmonių, 
bią kal-

teisme

St. Petersburg^ Fla
“Vaduotojų” plan

t 

ko gru
pė American lietuvių klube 
buvo suruošus prakalbas. 
Ponas Šimutis pagyrė St. 
Petersburgo lietuvius, kad 
jie turi puikų nam 
skundė, kad kai guriuose 
miestuose jiems sunku vers
tis.

Pristatytas kalbėki kuni
gas Jankauskas pasigyrė, 
kad jis, nors mažas kuni
gas, bet turįs didelę para
piją; Jo kalba buvo 
kunigo, o fašistinio politi- 
kieriaus kalba.

Šie ponai verkė, kad miru
sių Amerikos lietuvių tur
tas eina tų lietuvių gimi
nėms' Lietuvoje, esą, 
v i k a i tuo pašinai 
čionykščiai ponai 
tuos pinigus gauti.

Klubo choras grąžiai pa
dainavo 3 dainas.

St. Petersburgietis

. Nusi-

ne

, bolše- 
udosią. 
norėtų

V. Vokietija užnjiezgė 
ryšius su Jugoslavija

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia užmezgė diplo
matinius ryšius su Jugo
slavija, kurie buvo per 10 
metų nutraukti, kuomet 
Jugoslavija pripažino Rytų 
Vokietijos respubliką.

Washingtonas. ■— Penta
gonas skelbia, kad nuo 1961 
m. sausio 1 d. iki 1968 me
tų sausio 20 d. amerikiečiai 
Vietname turėjo nuostolių 
užmuštais, sužeistais ir din
gusiais 122,570 žmonių.

Nauja Danijos valdžia
Kopenhaga. — Pralaimė

jusi rinkimus, socialdemo
kratų valdžia rezignavo. 
Naują kabinetą sudarė pa
cifistas Hilmas Battiigaard 
iš radikalų liberalų, agra- 
rų liberalų ir kotiservaty- 
Vų partijų atstovų.

Šiuo skelbiame, kad Lietuvių Kooperatinės B-vės 
Metinis Suvažiavimas įvyks 1968 metų kovo 17 dien^ 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, 

Kaip pavienis dalininkas, taip ir organizacija da
lininkė, neatsižvelgiant į tai, kiek certifikatų (Šerų) 
turi, Suvaživime. turi tik vieną balsą. Patartina kiekvie
nam į Suvažiavimą vykstančiaių. dalininkui atsivežti ir 
savo certifikatą, o organizacijos dalininkės atstovui — 
ir įgaliojimą.

S. VETCHKIS
LKSB Direktorių Tarybos sekr.

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

growing food chain. Easy access 
from Pa. Tpke. Apply in person.

7-11 OFFICE
2711 Easton Road 
Willow Grove, Pa. 

OS 2-5711
<6-12)

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

CLEVELAND, OHIO.
Viešnia iš Lietuvos

Šiuo laiku vis daugiau ir 
daugiau lietuvių ryžtasi ap
lankyti savuosius Lietuvoje, 
o tuo pačiu laiku matome 
ir iš Lietuvos ne tik mokslo 
žmones, mūsų šalį aplan
kančius, bet jau apsilanko 
vienas kitas ir iš paprastų 
Lietuvos piliečių.

Šiomis dienomis Cleve- 
lande porą savaičių viešė- 
josi draugės Eitutienės 
jauniausioji sesutė iš Vil
niaus. Malonu buvo su ja 
pasikalbėti ir šį tą paklaus
ti apie Lietuvos reikalus.

Nežiūrint kiek mes esame 
prisiskaitę spaudoje apie 
žiauriausius Lietuvos žmo
nių pergyvenimus hitlerinio 
karo metu ir pokario lai
kais, bet kuomet girdi gyvu 
žodžiu apie tai kalbant, pa
daro dar aiškesnį įspūdį, 
ypatingai kuomet kalba 
žmogus tą viską pergyve
nęs.

Kalbant apie Lietuvos 
reikalus, ar jie būtų geri 
ar blogi, jos atsakymuose 
aiškiai skamba žodis mes. 
Mes matome dar nemažai 
trūkumų, mes matome ir 
klaidų, bet mes tą viską tai
some ir su laiku mes tuos 
netikslu m u s išgyvendinsi
me. Taip tik gali kalbėti 
ir jaustis tik tarybinis pi
lietis. Todėl , šią draugę 
Onutę Užkurėlis mes gali
me drąsiai pavadinti: Tary
binė Moteris pilnoj to žo
džio prasmėj.

Pasitaiko dar pas mus sa
vanaudžių, sako Onutė. Pa\ 
vyzdžiui, samdomas kolūkio 
vedėjas ateina su mažu ry
šulėliu rankoje, o kiek pa
buvęs jau išvažiuoja su 
Maskovičiu; auto mašina. 
Čia jau reikalinga geresnė 
kontrolė, kad tokie “specia
listai” kitų' darbu nesinau
dotų. Važiuodama net 
Maskvoje patėmijusi pana
šių netikslumų. Gavus pa
kvietimą tam tikrą dieną 
pribūti į Maskvą, nes iš ten 
išeis lėktuvas, ten pribuvus 
norėjo tuoj bilietą nusipirk
ti, pardavėjas pasakė, kad 
šios savaitės orlaivyje vie
tos jau parduotos, turėsi pa
laukti kitos savaitės. “Nu
stebus pasakiau, tai kodėl 
jūs mane ant šios savaitės 
užkvietėte?’’ Kitą dieną, 
kuomet buvo kitas pardavė
jas, bilietą įišrašė be jokių 
kliūčių. Matoma, pirmesnis 
norėjo gauti keletą rublių 
kyšį, ko tapybiniai piliečiai 
nepripažįstą, o įėjus į or
laivį pilnai) paaiškėjo, nes 
orlaivyje matėsi nemažai 
tuščių vietų.

Apie pergyvenimus laike 
karo ir po karui viešnia 
tiek pasakė: Karo frontui 
praėjus, vokiečiai tik ran
kiojo vyrus . it moteris ir 
siuntė darbams į Vokietiją, 
taipgi visokį maistą atimi
nėjo, bet žudynių buvo ne
daug. Bet kuomet vokie
čiai iŠ Lietuvos buvo išva
ryti, tai atsivėrė tikras pra
garas, likę vietiniai Hitlerio 
tarnai — nacionalistai sau-

dė žmones be jokio atodai- 
rio. Vieną naktį keletas jų 
atėjo- į mūsų namus, sako 
Onutė su ašaromis akyse, 
mano brolį sušaudė, o mo
tiną mušė-spardė iki neteko 
sąmonės, tuomet įmetę į 
daržą nuėjo ko gero ieškoti 
namuose. Motina kiek atsi
gavus iš daržo nušliaužė į 
artimus javus. Einant iš 
namo vienas iš jų prisiminė: 
reikia dar tą senę pribaigti, 
gal dar gyva. Jos toj vietoj 
neradę visą daržą su švieso
mis apžiūrėję nuėjo.

Gaila, kad minimos vieš
nios lankymosi laikbtarpiu 
pasitaikė nepaprastai blo
gas oras, o be to ir jokių su
eigų bei susirinkimų netu
rėjome. Būtų buvus proga 
ir kitiems clevelandiečiams 
su malonia viešnia susipa
žinti ir pasikalbėti.

J. žebrys

New Haven, Conn.
Jonas Latvis jau sirgu

liavo keletą savaičių. Da
bar būna New Haven-Yale 
BMSpital.

Steponkienė irgi serga. 
Gaila mūsų gerų draugų. 
Linkime greitai pasveikti.

Mirė Juozas Pilvelis.
Mirė Anna Maižiūtė, po 

vyru Parzyck. Buvo gera 
mūsų draugė, dalyvaudavo 
parengimuose. Gaila drau-

CREDIT. Leading National Co. in 
dealer and consumer credit offers 
a challenging opportunity for the 
“Office Career Woman.’’ Selected 
employes will be trained in “On the 
Job Company Procedures.’’ This po
sition requires typing and telephone 
contact with dealers-customers. Good 
starting salary, pleasant working 
working conditions, good employe 
benefits. For appt, call GR 7-3517 
or GR 7-0680. APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

CABINET MAKERS (5) 
Bench Assemblers on small 

furniture parts.
Some experience necessary. Apply— 

. MORRIS GREENSPAN
Northeast Corner A & Clearfield Sts.

(9-13)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

Steady employment. Pleasant work
ing conditions. Apply in person. 
GASSAWAY & RILAND, 151 N.

Cameron St., Hbg.
717-234-3922 (9-10)

MAN — interested 
in learning Meat Business.

Excellent Future.1
Good Fringe benefits.

MA 7-4885
(6-10)

CLERICAL-CREDIT. If you are 
not paid well, if you do not have full 
Co. paid benefits, if your present 
responsibilities are unchallenging 
and you are capable of performing 
required office duties and enjoy di
versification — WE HAVE A BET
TER IDEA. Call Mr. Maslanka, 609- 
428-3224, FORD MOTOR CREDIT 
CO., 520 Haddon Ave., Haddonfield. 
An equal opportunity employer.

(8-11)

CHIEF ENGINEER
Excellent opportunities for exper

ienced person to take complete charge 
of 250 bed hospital. Top salary with 
excellent benefits. Apply in person 
or send resume. Personnel Dept. Me
tropolitan Hospital, 300 Spruce St., 
Phila., Pa., 19106. MA 7-8310—Ext. 
216. (7-10)

FASHION CONSCIOUS. Earn 
excellent income, part or full time, 
wearing and showing glamorous hair 
care items and accessories. Flexible 
working hours, convenient for house
wife with children. No investment, 
collecting or delivering. Opportunity 
for advancement. For interview ap
pointment phone MI 9-4252. GL 9- 
3964, MA 3-4100. (9-13)

gės. Ilsėkis, Ona! Liku
siai šeimai užuojauta.

•

Kur tik sutinki žmones, 
tuoj klausimas: kada bus 
baigtas Vietname karas? 
Ypač jaunimas pradedą 
kalbėti prieš karą. Prieš ka
rą pradeda kalbėti tūli ir iš 
tų, kurie pirmiau net ne
apkentė visuomet kovojusių 
ir dabar tebekov o j a n č i ų 
prieš karą. J. Kunca

General Help

100 MEN WANTED NOW. The 
2nd largest business of its type in 
U. S. Now expanding to become No. 
1. Salary plus bonus. $63—20 HR. 
WK-EVES. $125—40 HR. WEEK. 
$200 A WK POSSIBLE WITH—O.T. 
We need men age 19 to 30. In SALE 
& SERVICE DEPT. SUPERVISORS, 
STORE MANAGERS.
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551
(7-13)

500,000 JOBS 
For trained 

COMPUTER TECHNICIANS 
U. S. DEPT. OF LABOR 
TRAIN NOW FOR THE 
COMPUTER WORLD OF / 
YOUR FUTURE /

Computer Programming Data 
Processing. j 

Call or write for free sample apti
tude test and booklet describing op
portunities in the Computer Field 
and how you can quality.

INSTITUTE OF COMPUTER 
TECHNOLOGY OF TRENTON 

15 W. State SUEX 6-0$08. Schools 
in Major Cities. x.

( A (7-H)

ST. PETERSBURG, FLA.
BANKETAS ir KONCERTAS
ŠeštadL, Vasario (Feb.) 17

Pietūs Bus Išduoti 12 Valandą 
Programą Pildys

‘ /Ci s / 4 & £ v ■::

Estelle Bogden iš Čikagos
Jinai dainuos solus, vietiniai Dainos Mylėtojai 

dainuos liaudies daineles.
L.L.D. 45 Kp. Komisija Kviečią Visus

■' ■ ■

I - ■■

i ■ . — -------- *------ 1 ' •"

TOOL & DIE- j^AKERTvVould you 
like to be your own boss, make your 
own decision ? . We need one man 
with excellent machine shop exper
ience and mechanical knowledge to 
maintain our dies, jigs, fixtures & 
molds, as well as contacting job 
shops on repairs. Excellent opportu
nity offering liberal benefits and 
wages. We are an equal opportunity 
Employer. Reply: FIBRE METAL 
PRODS.. CO.‘, 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461.

(7-13)

Male & Female

MEN & WOMEN, over 21 for drive
in-restaurant. No exp. necessary. Good 
starting salary. Periodic raises. Full 
or part time schedule arranged. Day 
or evening hrs. Apply in person. 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., 
Glenside. (7-13)

PRANEŠIMAI 7
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 l^uopos susirinkimas 
įvyks 10 d.'vasario (Feb.), sa
lėje—1154 N. 4th St. 2 v. po-
piet.

Kviečiami visi nariai, nes bus 
duodamos naujos knygos, ku
lias ką tik gavo mūsų kuopos 
finansų sekretorius. Tikimasi, 
kad ir ši knyga bus labai įdo
mi, parašyta A. Bimbos įspū
džiai, beveik pusmetį laiko 
lankymosi T. Lietuvoje ir ki
tose Tarybinėse šalyse. Turė
sime aptarti ir kitų svarbių 
reikalų. —Valdyba

(9-10)

Kuala Lumpur, Malay
sia—500 liko be namų dėl 
gaisrų. Tai įvyko Naujųjų 
Metų celebracijose, fajer- 
vorkų šaudymuose Kuala 
Lumpur ir Singapore mies- 
tuose.
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Ar persekiojami žydai
Niujorko 

klierikai ir 
nieji nacionalistai) kartais 
triukšmauja susirinkę prieš 
Tarybų Sąjungos atstovy
bės namus ir šūkauja, būk 
tai T. Sąjungoje “persekio
jami” žydai. Tuo reikalu 
jie* ir spaudoje dažnai rezo
liucijomis švaistosi. Padė
ties nežinantiems gali atro
dyti, kad jie teisūs, tačiau 
taip nėra.

Prieš porą savaičių tilpo 
žydų anti-sionistų (Ameri
kos Judaizmo S-gos) ber- 
taininiam žurnale straips
nis, paneigiantis sionistų 
priekabiavimą. Straipsnio 
autorius yra kanadietis, 
“Toronto Telegram” laik
raščio korespondentas, Pe
teris Worthingtonas, kuris 
kelis metus gyveno Mask
voje ir moka rusų kalbą. 
Jis nėra žydas, ne komunis
tas ir nėra T. Sąjungos sim- 
patikas. Tačiau jis savo 
rašte kategoriškai pareiškė, 
jog Amerikos sionistų an- 

’ti tarybinio i protestai neturi 
pagrindo, kad žydai toje ša
lyje nėra persekiojami ar 
diskriminuojami. Dar dau
giau. Jis sako, kad ten žy
dai naudojasi daugeliu pri
vilegijų, kurių rusai ar ki
tos tautos neturi. Pav.: 
žydų visai nėra kolūkiuose, 
kuriuose atlyginimas yra 
mažiausias; jie gyvena dau
giausia dideliuose miestuo
se, kuriuose, dėl jų pergrei- 
to augimo, apsigyventi nie
kam nelei d ž i a m a ; daug 
žydų dirba valdžios įstaigo
se ir svetimų valstybių at
stovybėse, kur atlyginimas 
didesnis, nei kur kitur, čia 
tai jau aiški privilegija. Žy
dų advokatų; gydytojų ir 
kitokių profsionalų yra di 
desnė proporcija, negu ku
rios kitos tautos, etc. * Jt 
tikyba ar tautinė kultūra 
nevaržoma.

Prieš tokius P. Worth- 
^igtorfo teigimus tuoj išsto
jo Niujorko sionistas rabi
nas Izraelis Milleris. Jis 
spaudoje pareiškė, būk tik 
“ignorantas ar kerštinin
kas” gali taip rašyt ir so
vietus teisinti. Kaip “anti- 
s e m i t i z m o įrodymą” jis

žydų rabinai, 
sionistai (deši-

skelbia tokį “faktą,” k a d 
Sovietai nesteigia naujiems 
rabinams ruošti mokyklų ir 
kad iš 4 5 0 sinagogų likę 
veikiančių tik 70. Jei patys 
žydai meta prietarus ir si
nagogas, tai ne sovietų kal
tė, valdžia jų nekonfiskuo
ja. T. Sąjungoje šiuo metu 
žydiškai kalba tik apie 20% 
senių; jaunimas įsisavino 
rusų kalbą ir kultūrą. Dėl 
to ir į sinagogas jie, ypa
tingai jaunimas, žiūri, kaip 
į nereikalingą atgyveną, jų 
nelanko. Tad kuo čia dėti 
sovietai?

Niujorko žydai, judeistai 
turį savo organizacijoje 
apie 20,000 veikiančių narių, 
yra pažangesni, jie kovoja 
prieš dešiniuosius šovinis- 
tus-sionistus. Jie turi sa
vo spaudą, kurioje, aiškina, 
kad T. .Sąjungoje jokio an
tisemitizmo ar diskrimina
cijos nėra, kad ten kovoja
ma tik prieš šovinistinius 
reakcinės sionistų partijos 
išpuolius.

Mislinčius

šį

MIESTE PASIDAIRIUS
Nukapoti mokyklų statymo 

fondai
Majoro Lindsay paskelb

tame biudžete smarkiai su
mažinti mokyklų statymo ir 
remontavimo fondai.

Blogiausia, kad mieste 
naujų mokyklų stoka ir 
daug mokyklų reikia re
montuoti, O sumažinus fon
dus, tuomet smarkiai nu
kentės mokyklų reikalas.

Vienas iš 5 naudoja 
narkotikus

Valstijos universiteto pre
zidentas John S. Toli teigia, 
kad jo universiteto vienas 
studentas iš penkių naudo
ja narkotikus.

Apskaičiuojama, kad iš 
5,200 studentų 20 procentų 
rūko marijuana cigaretes 
ar kitaip naudoja, opiumo 
nuodus.

kriminalistų skaičius pakilo 
15 procentų. Smarkiai pa
didėjo moterų išprievarta
vimas ir net nužudymas.

Kovai su lytiniu krimina- 
lizmu paskirta 36 policistai 
ir detektyvai, kurių darbas 
susekti ir suimti krimina
listus. <

Kaip pašaukti policiją
Nepapra štame reikale, 

kur reikalinga policija, new- 
yorkiečiai turi skambinti: 
440-1234. Už poros minu
čių policijos centras pasiūs 
reikalingą pagalbą.

MIRĖ
Vasario 2 dieną staiga 

širdies smūgiu mirė ^na 
Stanelienė, žmona mūsų se
no veikėjo Juozo S taneli^. 
(Staneiiai gyvena S h od t 
Hills, N. J.). Velionės pa
laikai pašarvoti Haberly 
Barth Funeral Home, Uni
on, N. J. Bus palaidoti ant
radienį, vasario 6 dieną.

Draugė O. Stanelienė mi
rė sulaukusi 73 metų am
žiaus.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia giliausią užuojautą drg. 
S taneliu i, jos sūnui ir ki
tiems velionės artimiesiems 
šioje didelio liūdesio valan
doje.Nauja kolegija negrų gete

Švietimo viršininkai nuta
rė pastatyti naują kolegiją Sekmadienį po pietų vei- 
negrų gete, Bedfoi d-Stuy- Lįausįa širdies smūgiu stai-
vesant rajone, Brooklyne.

Rochester, N. Y.
Sausio 23 mirė Liudvika 

Totorienė. Liūdesyje paliko 
mylimą vyrą Juozą Totorių, 
sūnų Bronių, marčią ir 6 
anūkus, daug giminių ir 
draugų.

Velionė ilgai sirgo, bet vis 
dar galėjo vaikščioti. Dsį- 
bar ją ištiko šokas, staigb 
visą suparalyžiavo, po kele
to dienų ir mirė.

Liudvika gimė Paištranų 
kaime, Pumpėnų par., Jo
niškėlio rajone. Amerikon 
atvažiavo 1905 m., ištekėjo, 
užaugino sūnų, kuris jau 
augina šešis.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų, skaitė “Vilnį,” priklau
sė Gedimino draugijai ir 
LDS 11 kuopai. Visur da
lyvavo ir aukojo darbo kla
sės reikalams.

Mr. G. Savage šermeni
nėj, 1080 North St., karstas 
skendėjo gėlėse. Koplyčio; e 
Wm. Černauskas pasakė at
sisveikinimo kalbą. Palai
dota laisvai, Riverside ka
pinėse. Palydovai buvo už
kviesti į Gedimino salę 
gerai pavaišinti. Ilsėkit 
Liudvikėle, šaltoje žemely
je, o draugui Juozui Toto
riui ir visai šeimynai linki
me ištvermės šio liūdės 
valandomis.

L. Bekešiene

r
i

o

Seniai beturėjome 
tokią popietę

Daug ir labai įdomių
sezoną jau turėjome pobū
vių: garbingų svečių susi
tikimų, jubiliejinių sukak
čių, meniškai turtingų su
eigų ir vaišėmis sklidinų 
banketų. Bet, sakoma, — 
nevien duona žmogus gy
vas.

O gyvenimas šiandien 
verda, kunkuliuoja. Kas
dien nauji, višp žmonijos li
kimą liečiantys klausimai 
iškyla. Tiek daug jų, su 
tokiomis skubiomis pakai
tomis, jog kdrtais net sun
ku suspėti įvykių reikšmę 
sugaudyti, faktus surinkti.

Sueikime į brooklyniečių 
Kultūros klubo popietę 
bendrai apie šiandieninius 
įvykius pagalvoti, išgirsti 
pranešimą, ką apie tuos įvy
kius sako mūsų šalies ir ki
ti vadovaujantys žmonės.

Faktų parinkti ir prane
šimą pateikti pasi žadėjo 
“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba. O paveikslų 
mėgėjas Jonas Siurba pa
rodys daug įdomių nuotrau
kų — vaizdų ir paveikslų— 
(slidėse). Kviečiame visus.

Įvyks šio mėnesio (vasa
rio) 18 d., 2 vai., “Laisvės” 
salėje. Rengėjai

Apgavo bankus ant $608,000
Vokietijoje gimęs Lau

rence Banks ir jo žmona 
paskolomis išgavo iš kelių 
bankų apie $608,000. Da
bar sugauti ir suktybėse 
kaltinami.

Abu dipukai panaudojo 
profesinį Edythe Kendall 
vardą dėl paskolų gavimo. 
Tuo vardu jiems pavyko 
bankus įtikinti ir paskolas 
gauti, o atsilyginti jie ne
turi iš ko.

Laurence Banks patapo 
Amerikos piliečiu prieš pen
ketą metų, o jo žmona įsi- 
pilietino lęiek anksčiau.

Nesveikaprotis nudūrė 
gydytoją

Kings County ligoninės 
protiniai ekspertai pripaži
no, kad daktaras E. Siman 
rmrtŪYė*-dąl<tarę S. Teang- 
co, būdamas nesveikaprotis 
ir negalįs atsakyti už sa-

Sakoma, jis planavęs su ja 
susituokti, bet kai ji atsisa
kiusi tuoktis, tuomet peiliu 
padaręs jai apie 30 žaizdų, 
nuo ko ji ir mirė.

Ne.gins drafto priešų
Amerikos Civilinių Lais

vių Sąjunga paskelbė, kad 
ji negins tų, kurie nestoja 
šaukiami į militarinę tarny
bą. ’Taipgi negins tų, kurie, 
kovodami prieš karą, atsi-;, 
sako taksus mokėti federa-’ 
linei valdžiai, !
_jSąjunga taipgi nusitarė 
neginti tų, kurie išeina į 
“atvirą sukilimą arba riau
šes,” kaip atsitiko Newarke, 
Detroite ir daugelyje kitų 
miestų. Sąjungos vadovybė 
mano, kad masinės demons
tracijos, pertikrinimo bū
dai, pasyvus veikimas yra 
naudingesni kovai prieš ka
rą ir prieš rasinę diskrimi
naciją.

KOVA UŽ (MOKYKLAS 
NEGALĖS BAIGTIS

Gubernatorius Rockefel- 
Itris žada remti pasiūlymą 
valstybiniais pinigais palai
kyti religinių sektų mokyk
las.

Jungtinių Valstijų įstaty
mais bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės. Tuo įstaty
mu vadovaudamiesi žmonių 
minties ir mokslo laisvių 
šalininkai ketina kovoti už 
visaliaudinį, visa šališką 
švietimą.

—Taksų mokėtojų pini
gais turi būti išlaikomas ir 
gerinamas bešališkas visų 
šalies žmonių mokymas, o 
ne sektų auginimas, sako 
kovotojai.

Atsimintina, jog ir dau
gelis pažangesniųjų religi
nių sektų stipriai pasisako 
už palaikymą bažngyčios 
atskirta nuo valstybės, kaip 
kad buvo nutarę Amerikos 
Jungtinių Vątftijų įkūrėjai. 
Tikimasi ilgų diskusijų.

Naujas sveikatos ekspertas
Majoras Lindsay pasisam

dė naują sveikatos eksper
tą dr. Bernard Bucbve, pir
miau Kanadoje sveikatos 
reikalais veikusį, vėliau va
karinėse valstijose, Wash- 
ingtono valstijoje.

Jis gaus metinio atlygi
nimo $37,500, tai daugiau 
$5,000, kaip dabartinis svei
katos ekspertas dr. Brown.

Mokytojai grąsina protesto 
streiku

Jungtinė Mokytojų Fe
deracija paskelbė, kad ji už
darys visas miesto mokyk
las, jeigu mokyklų viršinim 
kai neleis v suspenduotiems 
mokytojams apeliuoti arbi- 
tracijai po neutralia vado
vybė.
Dėl vienos ar kitos prie

žasties keletas mokytojų 
buvo suspenduoti, kitaip 
sakant, paleisti iš ., darbo. 
Federacija dabar tuos mo
kytojus gina ir reikalauja, 
kad jie turėtų teisę pilnai 
apsiginti.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Lyties kriminalizmas 
plečiasi

Policijos komisionierius 
Leary teigia, kad lytinių

Aukščiausias namas 
Lietuvoje

Kaunas. — Valstybinė ko
misija priėmė aukščiausią 
rspublikoje gyvenamąjį na
mą. Dvylikaaukštis pasta
tą s iš k i 1 o Vilijampolėje, 
Neries krantinėje.

■ Šiame “dangoraižyje” įsi
kuria 48 kauniečių šeimos. 
Kiekviename aukšte — trys 
trijų ir vienas dviejų kam-

Tai jau ketvirtasis dau
giaaukštis gyvenamasis na
mas Kaune. ‘Tris devynių ir 
šį dvylikos aukštų namus 
pastatė pirmojo statybos 
tresto statybos valdybos 
kolektyvas.

Neries krantinėje šiemet 
bus pastatyti dar du dvyli- 
kaaukščiai gyvenamieji na
mai.

Vėl turės eiti kalėjiman
Oklahoma City, Oklaho

ma.—Mary and Ann Weis
man ir Key Martn buvo iš
ėję iš kalėjimo, kai padavė 
apeliaciją. Dabar apeliacija 
buvo atmesta, tai jie turės 
vas. 7 d. vėl eiti kalėjiman 
už piketayimą Port Sill. 
Abu yra prieš karą kovo
tojai.

ga mirė kunigas Jankus 
(Jankauskas), BALFo di
rektorius, pabėgėlis, Lietu
voje nuteistas kaip karo 
kriminalistas. Tarybinė val
džia reikalavo, kad jis bū
tų sugražintas į Lietuvą ir 
atpakūtavotų už savo bai
sias nuodėmes prieš lietu
vių tautą, bet, žinoma, Ame
rikos valdžia atsisakė jį iš
duoti, kaip atsisako išduoti 
visus čia priglaustus Ant
rojo karo kriminalistus.

Pastaraisiais keleriais me
tais kun. Jankus vadovavo 
BALFui ir buvo labai veik
lus “veiksniu” tarpe kovo
tojas prieš Tarybų Lietuvą.

Sakoma, kad šeštadienį, 
vasario 3 dieną Maspethe 
prelato Balkūno bažnyčios 
salėje įvyko BALFo kun. 
Jankui pagerbti parengi
mas. Tenai, aišku, buvo 
smarkiai paūžta ir pasilink
sminta. Galimas daiktas, 
kad ir tas prisidėjo prie 
kun. Jankaus mirties priar
tinimo. ,

Su kun. Jankaus mirtimi 
visokie “vaduotojai” ir 
“veiksniai” neteko labai en
ergingo 
—vado.

LID 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos pir

mosios kuopos susirinki
mas įvyko sausio 29, Lais
vės salėje. Jį atidarė V. 
Bunkus, organizatorius, jis 
ir pirmininkavo.

Metinis valdybos raportas 
buvo įdomus. Organizato
rius Bunkus plačiais bruo
žais palietė kuopos veiklą. 
Prisiminė šiais metais mi
rusius narius Petronę Lin
kuvienę ir .Rojų Mizarą. At
sistojimu nariai pagerbė 
mirusius savo draugus.

Finansų sekretorius ra
portavo apie narių stovį. 
Sakė, kad nariai glaudžiai 
kooperavo — metines visi 
atsiteisė laiku. Tik vienas 
narys suklupo — išsibraukė 
dėl nesveikatos. Linkiu jam 
greit sustiprėti ir vėl stoti į 
mūsų gretas.

Praeitais metais įrašėme 
5 naujus narius. Žengdami 
į šiuos metus jau 1 naują 
narį gavome, jį įrašė V. 
Bunkus. Tas mus akstiną 
daugiau tokių ieškoti.

Koste Rušinskienė, ižd- 
ninkė, stoja už dažnesnius 
kuopos parengimus. Ji ma
no, kad iždas geriau aug
tų.

M. Stakovas, užrašų sek
retorius, ragino susirinku
sius daugiau gerų tarimų 
pravesti kuopos ir visuome
nės gerovei.

Plačiai apie parengimus 
kalbėta, palikta komisijos 
nuožiūrai.

“Laisvės” dalininkų ben
drovės suvažiavimui pasvei
kinti kuopa iš iždo paskyrė 
$10 ir primena nariams su- 
lyg išgale suvažiavimą pa
sveikinti (jis įvyks kovo 17 
d.). Kiekviena dovana —- 
didelė ar maža — lygiai 
brangi.

Vienas Jūsų

ir žymaus veikėjo

Rep.

Japonai nepriims atominių 
submarinų

Tokijas.—Japonijos prem
jeras Šato pareiškė, kad Ja
ponija neįsileis į savo’ uos
tus Amerikos atominių 
submarinų. Protestai, ma
tyt, paveikė valdžią.

Naciai puolė kairiųjų
> mitingą

Munich, Vakarų Vokieti
ja. — Kairiųjų masinį mi
tingą puolė apie 300 naujų
jų nacių. Vienas fašistinės 
Nac. Demokratų partijos 
narys muštynėse mirė.

Liūdnas Prisiminimas

t

Mirė Vasario-February 7, 1963
Jau penkeri metai kai mirė mano mylimas 

vyras Julius. Pasigenda jo ne tik šeima, bet ir 
visi jo pažįstami, draugai. Jis buvo veiklus 
mūsų visuomenėje.

Ilsėkis, Juliau, ramiai. Pasiliksi mūsų 
mintyse amžinai, ir kol gyvi būsime, Tavo kapą 
laikysime.

—Marijona Kalvaitienė, žmona 
Albinas ir Justinas —

posūniai ir jų šeimos
Brooklyn, N. Y.

Parengimu kalendorius

spau-

Mote-

Vasario 18 d.
Kultūrinė popietė 

dos naudai “Laisvės” 
Pradžia 2 vai.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės ' 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavima^ ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

IPRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. svarbus susirirųį 
kimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 7 d., 7:30 v. 102-02 Li. 
berty Avenue.

Malonu būtų, kad visi kuo
pos nariai dalyvautų šiame su
sirinkime. Bus nominacijos 
kandidatų į LDS Centro Val
dybą. Nepamirškite,, kad jau 
reiks duokles mokėti pradžio
je metų.

Prot. sekretorius 
(9-10)

Jeruzalė — Sausio 20 d. 
mirė Paula Ben-Gurion, 76 
metų amžiaus, buvusio Iz
raelio premjero David Ben- 
Gurion žmona.

Paula Ben-Gurion gimė 
Minske, bet atvyko su tė
vais į Niujorką 13 metų am
žiaus. Prieš ištekėjimą už 
Ben-Gurion 2917 metais, ji 
buvo narė pažangiųjų orga
nizacijų.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinki

mas įvyks vasario 13 d/2 vai. 
popiet, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė.

Prašome visus narius ateiti, 
nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus — gausime 
knygą už 1967 metus.
žinia, knyga vadinasi “Klesti 
Nemuno Kraštas”.

Po susirinkimo pasivaišinsi 
me kava ir pyragu. Bus gra
žu pasikalbėti po seno pasi
matymo. Valdyba. (9-10)

Valdyba

antrąją
Kaip

PARDAVIMAI
Parduodame mažą ūkį, Miami mie

ste, 1 akras žemes. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą rendą 
įneša. Parduosiu prieinamai. Prie
žastis— senatvė. Čia yra labai ge
ra proga jaunai porai. Kreipkitės: 
Paul Kraucs, 8050 N.W. 13 Court, 
Miami, Fla. 33147. (5-12)

Piety Vietnamo patriotą kovos 
rezultatai 1967 metais

Hanojus (TASS-ELTA) .— 
Pietų Vietnamo Liaudies 
išsivadavimo ginklu o t ų j ų 
pajėgų vadovybė paskelbė 
pranešimą apie Pietų Viet
namo patriotinių jėgų ir 
liaudies kovos ve i k s m u s 
1967 metais. Pranešime, ku
rį paskelbė Išsivad avimo 
agentūra, pažymima, kad 
Pietų Vietnamo Liaudies 
išsivadavimo ginkluotosios 
pajėgos iškovojo naujų lai
mėjimų.

Pradiniais duomenimis, 
neturint galvoje duomenų 
apie praeitų metų gruodžio 
mėnesį, priešininko nuosto
liai buvo tokie — maždaug 
365,060 žmonių nukauta ir 
sužeista, tame tarpe dau
giau kaip 170,000 Amerikos 
kareivių ir kariuomenių-sa- 
telitų kareivių.

Buvo sunaikinta 53 prie
šininko^ batalionai, iš jų — 
44 pėstininkų batalionai, ta
me tarpe 17 Amerikos, vie
nas batalionas satelitų ka
riuomenės ir 26 marioneti
nes Pietų Vietnamo ka
riuomenės batalionai, 6 ar
tilerijos batalionai, 3 
nierių batalionai, 20

vuočių ir tankų dalinių.
Be to, nurodoma prane

šime, buvo numušta arba 
sunaikinta žemėje 3,2 0 fį 
lėktuvų, išvesta iš rikiuo
tės 8,500 karo automobiliu, 
tame tarpe 4,000 šarvuotų 
automobilių; 730 artilerijos 
pabūklų, 200 karo laivų ir 
sargybinių katerių, daug 
kuro ir karo sandėlių, pa
imta dešimtys tūkstančių 
ginklų ir daug kitos kauty
nių aprangos.

Brooklyne, jos pačios bu
te, rasta nužudyta jauna 
motina Ann Curtis, 21 me
tų. Šeima gyvena Flatbush 
rajone, 297 Lenox Rd., ku
ris skaitomas “geresniu.”

pio- 
šar-

širdies operacija nepavyko
Johannesburg. — Hilda 

White, 32 metų amžiaus, 
buvo operuota. Jai buvo 
įdėta dvigubas širdies voš- 
tuvas. Už kiek laiko mo
teris mirė.

Seoul. — Pietų Korėjos 
karo ' ministras pasigyrė, 
kad gavo pažadą iš Jungti
nių Valstijų pristatyti ^mo
derniškiausių ginklų už Sfe' 
milijonus dolerių vertės.




