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Drąsūs vyrai.
Gerai, visi pasitenkinę... 
Nejaugi “sky lis the limit”? 
Nebesusikalba.
Baisūs duomenys.
Beždžionė “Anos.”
Gal ir taip...

—Rašo A. Bimba — j

M Šiuo tarpu drąsiausiais žmo
nėmis reikia laikyti istoriką 
d-rą W. E. DuBois ir moksli
ninką Harold C. Urey. Pir
masis, sulaukęs 90 metų am
žiaus, viešai įstojo į Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komunistų 
partiją, o antrasis atvirai pa
ragino prez. Kenedį ir jo vy
riausybę neversti Komunistų 
partiją registruotis.

Taip savo žygiu jie dar kar
tą gražiai pasauliui pade
monstravo puikiausias ameri
kines tradicijas, kuriomis di
džiuojasi kiekvienas blaivus 
amerikietis.

H 
T Kaip atrodo, tai visi labai 

pasitenkinę “Izvestijų” redak
toriaus Adžubei pasikalbėji
mu su prezidentu Kenedžiu. 
Patinka abiem pusėm. Nepa
tinka tik užkietėjusiems reak
cionieriams. Jie mano, kad 
mūsų prezidentas nemokėjo 
su Adžubei susidoroti.

Mums patinka toks nuomo
nių apsikeitimas, kokį padarė 
Kenedis ir Adžubei. Tegu 

' Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
vadai ir žmonės vieni kitus 
geriau pažįsta. Pažinimas 
reiškia suartėjimą. Suartėji
mas reiškia bendradarbiavi
mą.

Ir vėl nusikaltimai mūsą 
šalyje padaugėjo. Taip pra
neša FBI. Girdi, miestuose 
nusikaltimų skaičius per pas
kutinius dešimt mėnesių pa
šoko 4 procentais, o kaime — 
6 procentais.

Ik taip kasmet. Kur galas?

Jau turime daug bėdos su 
Pietinio Vietnamo fašistiniu 
režimu. Jį pagimdėmė, jį su
stiprinome, jį doleriais šeria
me, o jis šiaušiasi. Viską su
ėda saujelė suktų valdininkų. 
Amerikos parama žmonių ne
pasiekia. Tie žmonės bruzda. 
Amžinai juos vergais palaiky
ti nepajėgs nei mūsų pasiųsti 
militariniai “patarėjai,” nei 
bilijonai dolerių.

Kaip ilgai mūsų vyriausybė 
tuos P. Vietnamo veltėdžius 
šers ir globos? Turės būti ga
las. Juo greičiau su jais bus 
atsisveikinta, tuo sveikiau bus 
Amerikai.

Kai. pažangiečiai rodo pirš
tu į Vakarinę Vokietiją ir sa
ko, kad ten iš naujo pakėlė 
galvą prakeiktieji naciai, daug 
kas nefaori tikėti. Girdi, tai 
tik propaganda.

Bet štai pasirodo knyga 
“Naujoji Vokietija ir senieji 
naciai.” Jos autorius yra T. 
H. Tetens. Jis teigia ir fak
tais įrodo, kad visas Bonos 
aparatas jau užpildytas se
naisiais naciais.

Kaip dar ilgai Amerika tai 
tiesai nenorės pažiūrėti į akis ?

Visi žino, kaip beždžionės 
mėgsta pamėgdžioti žmones. 
Kai mūsų “Anos” pora kartu 
apskriejo aplink žemę ir nu
sileido gyva ir sveika, nebe
buvo stebuklai. Daug pir
miau ilgiau erdvėje išbuvo 
Titovas. Tada tai buvo lai
koma stebuklu.
* Manoma, kad neužilgo vie- 

j nas kuris amerikietis pakartos 
** Titovo istoriją. Tik laiko

klausimas. Gal ir šiemet.
Principai mūsų mokslininkams

/Tąsa 6-tam pusi.)

Plečiasi kova už 
Angolos laisvę

Žinios apie naujus 
įvykius Berlyne

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų komisi
ja, kuri tyrinėjo padėtį 
Portugalijos kolonijoje An
goloje, raportavo, kad ten 
plečiasi liaudies kova už 
nepriklausomybę ir laisvę.

Portugalai imperialistai 
nužudė tūkstančius ango- 
liečių. Jie iš kanuolių ir lėk
tuvų sunaikino apie šimtą 
kaimų ir miestelių, bet tas 
nesulaiko angoliečius nuo 
kovos. Tiesa, apie 150,000 
jų pabėgo į kaimyniškas 
šalis, bet jie ten persiorga
nizuoja ir daugelis grįžta 
atgal kovai už savo laisvę.

Portugalija, prieš šimt
mečius buvo galinga valsty
bė. Tada ji pavergė daug 
kitų šalių. Dabar Portuga
lija užima tik 35,466 ketv. 
mylių plotą Vakarų Euro-

Ką sako Adenaueris 
apie v. Berlyną?
Bonna. — Iš Washing- 

tono grįžęs Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
pareiškė, kad Vakarų Vo
kietija “aukojasi gelbėda
ma Angliją, Francūziją ir 
JAV, idant jos galėtų pa
laikyti savo garnizonus va
kariniame Berlyne”.

Adenaueris sakė, kad Va
karu Vokietija nesutiks dėl 
nuginklavimo Centr i n ė s 
Europos, reikalaus, kad 
tarp vakarinio Berlyno ir 
Vakarų Vokietijos būtų ne
varžomas susisiekimas ir 
civilinių žmonių; nepripa
žins Rytų Vokietijos vals
tybingumo ir nepripažins 
taikos sutarčių dėl Vokieti
jos sienų, kurios bus pada
rytos Vakarų Vokietijai ne
dalyvaujant.

INDONEZIJA ATSIIMS 
V. NAUJĄJĄ GVINĖJĄ

Bandungas. — Indonezi
jos prezidentas Sukamo sa
kė: “Ilgiau nelauksime, bet 
išlaisvinsime Vakarų Nau
jąją Gvinėją... Greitoje at
eityje aš 'duosiu įsakymą 
jos išlaisvinimui.”

Vakarų Naujoji Gvinėja 
užima 151,000 ketv. mylių 
plotą. Hollandija ją laiko 
pavergus nuo 1602 metų.

ITALAI KOMUNISTAI 
IR DESTALINIZACIJA

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos sekretoriatas 
priėmė rezoliuciją reikale 
destalinizacijos. Rezoliuci
joje sako, kad negalima 
visas TSRS klaidas suvers
ti k ant Stalino. Italijos Ko
munistų partija yra skait
lingiausia kapitalizmo šaly
se, ji turi apie du milijonus 
narių.

ĮvykoMexico City.
sprogimas valdiškame pa
state. Nelaimėje 13 žmonių 
užmušta ir 54 sužeista. 

poje ir turi 9,000,000 gy
ventojų. Bet ji Afrikoje yra 
pavergus Mozambiką, šalį, 
užimančią 207,730 ketv. my
lių su 7,000,000 negrų gy
ventojų ir Angolą, taipgi 
dar turi kolonijų Indijoje, 
Kinijoje ir Ramiajame van
denyne, iš kurių nenori pa
sitraukti.

Komisija raportavo, kad 
portugalai žiauriai išnau
doja angoliečius, laiko be- 
raštijoje, atėmė jiems žmo
niškumo teises.

Angola užima 481,350 
ketv. mylių plotą ir ten 
randasi apie 6,000,000 gy
ventojų. Jų tarpe tik apie 
200,000 baltųjų-portugalų. 
Iš negrų tik apie 70,000 tu
ri balsavimo teises, tai yra, 
tie, kurie yra portugalų 
įrankiais.

“Užpuolikai bus 
sušaudyti”^ - Kastro

Havana. — Laidojant re
akcininkų nužudytu ’ milici
ninką kalbėjo Kubos prezi
dentas Osvaldo Dorticos 
Torrado ir premjeras Fide
lis Kastro. Prezidentas pa- 
kad mirtimi bus baudžiami 
skelbė naująjį įstatymą, 
visi įsiveržėliai ir kubiečiai 
kenkėjai.

Premjeras Kastro sakė, 
kad ateityje, jeigu bus da
roma nauja invazija į Ku
bą, tai visi invazijos daly
viai, kurie tik pateks į Ku
bos rankas, per 48 valandas 
bus sušaudyti.

GAGARINAS LANKOSI
* INDIJOJE

New Delhi. —Atvyko Ta
rybų Sąjungos majoras Ju
ris 'Gagarinas, pirmasis 
kosmonautas. Orlaukyje jį 
pasitiko TSRS ambasado
rius Ivanas Benediktovas 
ir tūkstančiai indusų.

Po to Gagarinas turėjo 
pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais. Kartu su Juriu 
atvyko ir jo žmona. Indijo
je jie svečiuosis apie 10 die
nų.

INDIJA JAU VARO 
PORTUGALUS LAUKAN

New Delhi. — Indija rei
kalauja, kad portugalai pa
sitrauktų iš savo kolonijų 
Indijoje. Portugalija nuo 
senų laikų valdo Goa, Da- 
mao ir Din salas ir nenori 
trauktis, žinoma, tos kolo
nijos mažos, Goa užima tik 
1,309 ketv. mylias, bet Indi
ja nenori, kad tie “portu
galų šašai” vis būtų ant jos 
didelio kūno.

Washingtonas. — Iš Va
karų Vokietijos važiuoja i 
vakarinį Berlyną 1,500 JAV 
karininkų ir karių. Jie vyk
sta pakeitimui ten esamų, 
bet tuo pat kartu ir pakėli
mui berlyniečių ūpo.

'LMSVŠS' VAJUS
KONTESTANTIJ STOVIS DABAR YRA TOKS:

PUNKTAI
Connecticut valstijos vajininkai .. 
Brooklyn, N. Y.................................
New Jersey valstijos vajininkai .. 
George Shimaitis, Brokton, Mass. 
Philadelphijos vajininkai ...............
A. žemaitis, Baltimore, Md.............
Lawrence-Lowell, Mass....................
K. Kasulis, Worcester, Mass...........
A. Lipčius-P. Šlajus, Eddvstone, Pa 
Great Neck, N. Y...........................

Rochester, N. Y.........................
So. Boston, Mass.....................
Plymouth --Wilkes-Barre, Pa. 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Pittsburgh, Pa...........................
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y............
Los Angeles, Calif.....................
J. žebrys, Cleveland, Ohio .... 
Scranton, Pa.............................
Miami, Fla..................................
V. Taraškienė,

San Francisco, Calif.......

956
896
884
716
540

554
444
408
372
360

264

Iš Waterbury, Conn., gražiai pasidarbavo M. Stri- 
žauskienė ir M. Svinkūnienė, prisiųsdamos daugelį at
naujinimų.

Julis Kalvaitis, brooklynietis, įžengė į- antrą vietą 
laimėtojų skyriuje su nauja prenumęrata ir atnaujini- 

(Tąsa 6-tame puslapyje)

Dar dėl vėlesnių įvykių 
Dominikos respublikoje

Santo Domingo. — Tūks
tančiai žmonių demonstra
vo prie prezidento Balague
rio palociaus, reikalaudami 
jo pasitraukimo. Balague
rio armijos daliniai ir poli
cija demonstraciją išvaikė. 
Vienas jaunuolis buvo nu
šautas, o keli desėtkai su
žeista

Išstojime prieš Balague- 
rio galią svarbią rolę vai
dina National Civic Unijon 
(Tautos Ūkinė Sąjunga). 
Jos pamatiniai reikalavi
mai yra: Prezidentas Bala- 
gueris turi pasitraukti, pa
leisti esamą parlamentą, 
nes jį sudaro tik diktato- 
toriaus Trujillo partijos 
nariai. Sudaryti šalies val
dymui tarybą (“juntą”) iš 
septynių narių, kurioje vie
nas būtų nuo militarinių 
jėgų, vienas nuo katalikų 
organizacijų, o penki ne- 
partijiniai asmenys. Į kabi
netą turi būti įtraukta žmo
nės iš visų politinių parti-

TSRS JAU VEIKIA 
ANGAROS JĖGAINĖ
Maskva. — Sibire, ant 

Angara upės, prie Bratsko, 
jau paleista veiklon pirma
sis elektros jėgainės gene
ratorius. Jis yra 225,000 ki- 
lovatų-valandų jėgos. Kada 
jėgainė bus paleista pilnai, 
tai turės 4,500,000 kilovatų- 
valandų jėgos.

Maskva. —TSRS Pasiuntė 
protesto notą Jungtinėms 
Valstijoms, kad jų žvalgai 
vyksta į TSRS su turistų 
vizomis.

Geneva. — JAV ir Ang
lija nepriima TSRS projek
to atominių tginklų reikale.

5104
3712
3588
2350
2068
1939
1392
1134
1104
1068

L. Tilvikas. Easton, Pa..........
Veronika Kvetkas, Cambridge,

Mass.......................
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
Lewiston, Me.............................
C. Belunas, Detroit. Mich.......
M. Aranuk, Detroit, Mich.
Shenandoah, Pa..........................
Chicagos vajininkai ................
A. Valinčius, Pittston, Pa........
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..

254

252
180
144
144
144
144
132
108
70
36

prezi-

jų. Bėgyje metų laiko Jun
ta turi pravesti naujo par
lamento rinkimus.

National Civic Unijon 
protestuoja prieš Jungtinių 
Valstijų prisiuntimą laivų, 
nes tie laivai prisiųsti prieš 
Dominikos žmonių valią, 
palaikymui esamo 
dento Balaguerio.

Havana. — Kastro savo 
kalboje sakė: “Jungtinės 
Valstijos pasiuntė karinius 
laivus į Dominikos, respub
likos pakraščius prieš Do
minikos žmones paramai 
prezidento Balaguerio. Ba- 
lagueris yra tik seno reži
mo liekana — Trujillo reži
mo apendicitas”.

Washingtonas. — Čionai 
valdiškuose rateliuose eina 
pasitarimai Sakoma, kaip 
tik Balagueris susitvarkys 
Dominikoje, tai JAV nuims 
visas sankcijas prieš Domi- 
nikė, kurios pirmiau buvo 
įvestos.

JAV ir TSRS BENDRAUS 
SVEIKATOS REIKALE
Atlanta, Ga. — Tarybų 

Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos daugiau įendraus ko
voje prieš ligąs. Bus apsi
keista daugelių operacinių 
instrumentų, kovai prieš 
ligas patyrimais ir sveika
tos reikaluose filmais.

BALTIEJI ŠOVINISTAI 
SUMUŠĖ 5 NEGRUS
McComb, Miss. — Kada 

penki negrai iš Laisvės ke
liautojų grupės, bandė įeiti 
į autobusą, šovinistai juos 
puolė, mušė, spardė ir 
šaukė: “Užmuškime neg
rus!.. Užmuškime juos”!”

Berlynas. — Generolas 
Lucius D. Clay, prezidento 
Kenedžio pasiuntinys, sakė, 
kad Jungtinių Valstijų ka
rininkai gerai padarė, ati
duodami iš militarinio trau
kinio vokietį Herr Pumpą. 
Pagal sutartį, tai militari- 
niais traukiniais Vakarams 
negalima civilinius gabenti 
nei į vakarinį Berlyną, nei 
iš jo.

Rytų Vokietija kaltina 
Pumpą už vagystę.

“Neues Deutchland”, Ry
tų Vokietijos dienraštis, ra
šo, kad kuo greičiau Vaka
rai susitars su Vokiet. De
mokratine Respublika, kaip 
nepriklausoma valstybe, tai 
geriau bus patiems Vaka
rams.

Kada rugpiūčio 13 dieną 
siena atidalino rytinį Berly
ną nuo vakarinio, tai tada

JAV turės virš 
milijono armiją

Washingtonas. — Penta
gonas, JAV karinis centras,, 
organizuoja dar dvi naujas 
divizijas. Laike Antrojo 
pasaulinio karo JAV pėsti
ninkų diviziją sudarydavo 
apie 18,000 vyrų. Dabarti
nėje divizijoje yra apie 14,- 
000 vyrų, bet ji turi mo-. 
derniškesnius ginklus.

P'entagonas skelbia, kad 
su pabaiga šių metų JAV 
armijoje jau bus 1,008,000 
vyrų. Greta to, jūrų laivy
ne yra 680,000, marininkų 
korpusuose apie 300,000 ir 
o r lai vyne 920,000 vyrų.

SUOMIU SOCIALISTŲ 
MANEVRAI

Helsinkis. — Suomiai so
cialistai buvo išstatę reak
cinį kandidatą prieš dabar
tinį Suomijos prez i d e n t ą‘ 
Kekkoneną. Bet pajutę, kad 
jis negaus žmonių pritari
mo, o tik pablogins Suomi
jos santykius su TSRS, tai 
jo i ve ton dabar stato Ra- 
faelį Paasio.. “Paukštis” 
bus kitas, bet giesmė ta pa
ti. Suomijos socialistai pa
taikauja Vakarų imperia
listams.

MIRĖ ŽYMUS TSRS 
PIANISTAS

Maskva. — Sulaukęs 86 
metų amžiaus mirė pianis
tas Aleksandras Goldenvei- 
zeris. 1906 m. jis baigė Čai
kovskio muzikos konserva
toriją. 1958 m. buvo tarp 
teisėjų laike Čaikovskio 
muzikos koncerto, kuriame 
pormąją premiją gavo ame
rikietis Van Cliburnas.

Santo Domingo. — Jau 
kelinta diena Dominikos 
liaudis streikuoja ir reika
lauja, kad prezidentas Ba- 
lagueris pasitrauktų. Dalis 
lakūnų pasitraukė iš tar
nybos, protestuodami prieš 

' ji ojjan^BĮBg 
diktatūrą.

Rytų Vokietija siūlė, kad 
vienoje ir antroje pusėje 
būtų įsteigta po du biurus, 
tai yra, vakarinėje Berly
no dalyje—rytiečių, o ryti
nėje vakariečių, kur pagei
daujanti gyventojai vykti į 
kitą pusę gautų leidimus. 
Vakarų valstybės ir vaka
rinio Berlyno valdžia nesu
tiko, nes norėjo priversti 
Rytų Vokietiją panaikinti 
sieną. Kaip žinia, ten Įvyko 
pavojingų provokacijų.

Bet dabar vakarinio 
Berlyno valdžia jau atidarė 
du savo biurus rytinėje pu
sėje ir sutinka, kad Rytų 
Vokietija atidarytų savo 
biurus vakarinėje Berlyno 
pusėje. Kada tokie biurai 
bus abiejose pusėse, tai pa
geidaujanti vykti į kitą pu
sę gaus ten leidimus ir jo
kių nesusipratimų nebus.

Thailandas yra JAV 
atspara Azijoje . ,

Rangūnas. — Thailand 
karalystė yra atspara JAV 
jėgų piet-rytų. Azijoje. Ką- • 
ralius Bhumibolas ir preirt^ 
jeras fieldmaršalas S. Dha- 
narajatas pilnai bendraują 
su JAV politiniais ir utili
tariniais vadais.

Thailandas randasi tarp 
Burmos, Laoso ir Kambo
džos. Jis . užima 200,148 
ketv. mylių plotą ir -turi 
25,000,000 gyventojų ir už
laiko 100,000 armiją, ap
ginkluotą JAV ginklais.;’ ?

ANGLŲ JĖGOS PUOLA 
OMANIEčIUS įl

Jungtinės Tautos. N. Y. 
—A. Shukaity, Arabijos de
legatas, davė skundą prieš 
Angliją, kurios kariai tero
rizuoja omaniečius.

Omanas randasi pietinėje 
dalyje Arabijos, prie Ara
biškosios jūros. Anglai ten 
turi karo bazių ir terori
zuoja vietos gyventojus. 
Omanas užima 82,000 ket- 
virtainiškų mylių plotą ir 
turi 600,000 gyventojų. '.į

VAKARŲ VOKIEČIAI 
Už KARO SĄJUNGĄ ?
Washiingtonas. —Frante 

Josef Strauss, Vakarų Vo
kietijos karo ministras, kal
bėjo už tai, kad reikia su
traukti visas kapitalistines 
šalis prie NATO. Jis sake, 
ka kapitalizmo šalys turi 
sudaryti bendrą karo są
jungą prieš komunistines ir 
liaudiškas respublikas.

T. SĄJUNGA SURADO 
NATORALIO GAZO

Bukhara. Uzbekų ta
rybinėje respublikoje, neto
li nuo bibliško Buckharos 
miesto, TSRS mokslininkai 
surado daug natūralių dujų 
(gazo). Bukharos miestas 
labai išaugo, turįs daug 
svarbių fabrikų ir kultūri
nių centrų.

‘Jar
4 .
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Kodėl Komunistų partija 
; atsisakė registruotis?

KAIP ŽINIA, pagal McCarran aktą, Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komunistų Partija turėjo pas gene
ralinį prokurorą užsiregistruoti “kaip užsienio valdžios 
agentūra”. Tai ji turėjo padaryti su lakpričio 30 diena.

I Betgi partija atsisakė tai padaryti, ir apie tai pranešė 
generaliniam prokurorui. Tame pranešime partija išdės-

/i to priežastis ir pagrindus, kuriais remdamasi jokiu bū- 
i du nesutinka papildyti saužudybę. Tai didelės svarbos 

istorinis dokumentas, su kuriuo čia norime supažindinti 
» ir mūsų skaitytojus.

Partijos pareiškime sakoma:
“Darydami tą žingsnį, Komunistų Partija ir josios 

viršininkai gina ne tik savo laisvę, bet laisvę visų žmo
nių.

1950 metų Vidinio Saugumo Aktas yra žiauriau
sias (represyviškiausias) įstatymas visoje mūsų šalies is
torijoje. Ir tai ne tik mūsų vienų nuomonė, bet rimtai 
apgalvota nuomonė visų konstituciniais klausimais spe- 

į Ipialistų, kuriems rūpi demokratijos likimas mūsų šalyje.
Šis įstatymas kategoriškai paneigia laisvo nuomo

ja fnės susidarymo ir politinių pažiūrų išreiškimo procesus, 
Įkas yra būtinai reikalinga demokratinės valdžios gyva

Įi g vimui.
/ Pareiškime toliau nurodoma, kad užsiregistravimas 

reikštų prisipažinimą papildymo labai sunkių irpavojin- 
| gų nusikaltimų, kaip agentavimas svetimai valstybei, 

espionažas, sabotažas, siekimas jėga nuversti Amerikos 
J; valdžią ir tt., kurių nei Komunistų partija, nei jos virši
ji ninkai niekados nėra papildę, niekados nėra siekę papil
ei dyti. Pareiškimas sako, kad tie primetimai Komunistų 

partijai yra biaurus šmeižtas. Partija griežčiausiai at- 
meta kaltinimą, kad būk ji esanti “Tarybų Sąjungos ar 
kurios kitos užsienio valdžios agentūra, ir visus kitus 

Į tokius kaltinimus”.
Partija nurodo, kad valdžia neturi teisės ir negali 

primesti partijai nusikalstamumo ir paskui reikalauti,' 
kad ji ir jos viršininkai’Sutiktų su tokiu apkaltinimu ir 
jį priimtų. Vertimas prisipažinti kaltu yra piktybė, kuri 
buvo iš mūsų šalies įstatymų išmesta dar septyniolikta
jame šimtmetyje. “Mes,” sako partija, “niekados neleisi
me panaudoti mus kaip įrankį šitos viduramžių pikty
bės sugrąžinimui”.

Savo pareiškime partija ir jos viršininkai pabrėžia, 
kad jie pilnutinai supranta, kokia sunki bausmė už nesi- 
registravimą jiems grūmoja, bet jie neišsigąsta ir nieka
dos nesutiks, kad gąsdinimais ir teroru būtų iš jų atim
tos politinės ir konstitucinės laisvės. Savo pareiškime 
jie sako:

“Prezidentas Kenedis didžiuojasi, kad mes esame 
demokratiškiausia tauta visame laisvajame pasaulyje. 
Bet reikalavimas, kad žmonės užsiregistruotų ir nešiotų 
pažeminimo ženklą, kad jie patys save apkaltintų ir pri
verstinai įsikriminuotų nėra ir negali būti laisvos tau
tos aktas. Tie reikalavimai reiškia atmetimą pretenzijų 
į laisvę. Jie yra baimės ir isterijos pagimdyti; jie reiš
kia įvedimą barbariškųjų hitlerinių įstatymų; jiems pa
našių nesiranda jokioje kitoje vakarinio pasaulio demo-

II kratinėje visuomenėje.
Tuo būdu mes neturime pasirinkimo, mes turime 

atmesti šituos reikalavimus, ir ne tik tam, kad apsaugo
ti save ir demokratiją, kurią mes gerbiame, bet ir tam, 
kad nedaleisti sudaryti precedentą, kurie visuomet mus 
gėdintų istorijos akyse ir grūmotų tiek mūsų bendra- 
amžininkams, tiek tiems, kurie juos seks, nauja politi
nės vergijos forma”.

Pareiškimas nurodo, kad šitas McCarran Aktas ir 
kiti panašūs represivingi įstatymai jau pagimdė mūsų 
šalyje ekstradešiniųjų judėjimus, kurie tikrai sudaro 
rimtą demokratijai pavojų.

Partija sako, kad jos atsisakymas registruotis nepa
neigia Aukščiausiojo teismo patvarkymų'. Ji nurodo, 
kad teismas tik nusprendė, kad reikalavitnas registruo
tis nepriešingas Konstitucijai, bet jis nepasakė, kad pa- 
'gal konstituciją galima bausti žmones ir organizacijas 
ttž nesi registravimą.

“Mes taip pat esame įsitikinę”, sakoma pareiškime, 
“kad bandymas šitą represyvų įstatymą pritaikyti mūsų 
ųrganizacijai ar kam nors kitam, paneigia Pirmąjį ir 
Penktąjį pataisymus prie konstitucijos.” Be to, Aštun
tasis pataisymas draudžia žmogų žiauriai bausti, na, o 
'šitas McCarran aktas uždeda tiesiog nežmonišką bausmę, 
būtent po $10,000' ir penkerių metų kalėjimą už k-iek- 
viėną neužsiregistravūsią dieną. Vadinasi, čia aiškiai 
paneigiama šalies konstitucija.

Komunistų Partijos ir jos viršininkų pareiškimas 
baigiamas ugningais pasižadėjimais nenuilstamai kovo- 

• ii už visų amerikiečių civilines laisves ir demokratines 
teises.

i \ . “Istorija yra uždėjus ant Komunistų Partijos, ma
žos, šmeižiamos, klaidingai kaltinamos, kad būk ji esan
ti konspiracija prieš amerikines įstaigas, atsakomybę 
vesti kovą už apgynimą savo ir kiekvieno am’ėrikiečio 
Konstitucinių teisių. Jeigu partija ir jos viršininkai pildy-

Labai išsivysčiusia vals
tybe, “ekonominio stebuk
lo” šalimi Vakarų Vokieti
jos propaganda mėgsta va
dinti Vokietijos Federaty
vinę Respubliką. Šis “ste
buklas” reiškia, kad Vaka
rų Vokietijos monopolijos ir 
koncernai gauna milžinišką 
pelną. O ką duoda šis “ste
buklas” VRR darbo žmo
nėms., kurių išnaudojimo 
sąskaita didina savo nesu
skaičiuojamus turtus mono
polininkai?

Pavyzdžiui, paimkime 
tokią būdingą liaudies gy
venimo sritį,- kaip švieti
mas. “Vakarų Vokietijos 
mokyklos, .— pareiškė mo
kyklų veikėjas iš Danijos, 
aplankęs VFR, — yra taip 
apleistos, kad Federatyvinę 
Respubliką šiuo atžvilgiu 
galima pavadinti silpnai iš
sivysčiusia šalimi.” Kad 
“labai išsivysčiusi monopo
listų ir kapitalistų valsty
bė” paprastiems žmonėms 
atrodo daugeliu atžvilgių 
“silpnai išsivysčiusia’’ šali
mi, liudija gausūs faktai, 
kuriuos skelbia pati Vaka
rų Vokietijos spauda.

Apie 860 tūkstančių VFR 
moksleivių, rašo Haniburgo 
žurnalas “Der špigel,” pri
versti mokytis perpildytose 
klasėse keliomis pamaino
mis, arba vadinamose “klaz- 
jojančiose klasėse,” kurios 
iš pamokos į pamoką keičia 
patalpas. Iki 25 procentų 
pamokų paprastai iškrinta 
iŠ mokymo plano dėl to, 
kad stokoja mokytojų' ir 
patalpų. Pavyzdžiui, Šiau
rės Reino-Vėštfalijos žemė
je .yrą laisvų * hiaždaug 9 
tūkstančiai etWtiriiu1 moky
tojų vietų daugiausia dėl 
to, kad nėra kur mokytis. 
Šioje žemėj-e pusė visų mo
kyklų pamokoms naudoja 
rūsius ir kitas netinkamas 
mokslui patalpas. Vienoje 
Kelno mokykloje yra iki 70 
moksleivių kiekvienoje kla
sėje. Moksleiviams siūlo
ma neštis su savimi į mo
kyklą kėdes arba... dėžes 
nuo vaisių.

Vakarų Vokietijos laik
raščio “Renišer merkur” 
puslapiuose vienas dėstyto
jas pasakoja, kad jam ten
ka dėstyti vienu metu dvie
jose mišriose klasėse, kurių 
vienoje yra 54 moksleiviai, 
o kitoje — 62. Dėl patalpų 
stokos ir mokytojų etatų 
trūkumo beveik visi VFR 
moksleiviai, kurie turi pra
eiti aštuonmetį mokymo 
kursą, faktiškai mokosi ma
žiau kaip septyneriūs me
tus.

Kadangi labai smarkiai 
atsilieka mokyklų statyba, 
daugelis VFR mokyklų uži
ma visiškai netinkamas pa
talpas. Antai gimnazija 
Hederno mieste (Heseno 
žeme) yra buvusioje arkli
dėje, Veclare Gėtės vardo 
vidurinė mokykla — medi
niame barake, o Lenhede 
(žemutiniosios Saksonijos

v • / J '

tų šitą fašistuojantį įstatymą, jie ne tik save pasmerktų, 
bet taip pat išduotų Visus laisvę mylinčius amerikiečius, 
nes kiti drąsūs vyrai ir moterys, kuriuos reakcija pasi
rinktų savo aukomis, turėtų imti kovos vėliavą į savo 
rankas.

“Mes to nedarysime. Nežiūrint, kokios bus mūsų 
pasipriešinimo šiam žiauriam įstatymui pasėkos, mes 
jas sutiksime, didžiuodamiesi tuo, kad šiandien taikos, 
pr'ogrėšo ir demokratijos vėliava uždėta ant mūsų pe
čių. - • .

Pagaliau, mes pasitikime, kad darbininkai ir Viši 
demokratiniai nusiteikę amerikiečiai energingai gins 
savo laisvės paveldėjimą ir kad begėdiškasis McCarran 
aktas susilauks to paties likimo, kokio susilaukė “Alien 
and Sedition Acts”, “Fugitive Slave Act” ir visi kiti re- 
presyvūs įstatymai/ kurie praeityje siekė užstoti mūsų 
tautai socialinio progreso ir taikosAkėlją”J’ j .......... ..

Ar religija sulaiko 
žmogų nuo pikto?

Šiais metais,1 Vilniuje iš
leista 52 puslapių knygutė 
“Ar sulaiko religija nuo 
pikto?” Parašė ją I. Zak- 
sas.

Knygutėje j paduota ne
mažai citatų iš religijos do
rovės puoselėtojų raštų, 
taipgi ir iš biblijos. Faktais 
skaitytojui įrodoma, jog re
liginės dorovės gynėjai ne
pajėgia įrodyti, kad religi
ja apsaugo žmones nuo 
pikto. Kaip tik priešingai, 
religija toleruoja nuodėmes, 
nuodėminin k a m s suteikia 
atleidimą ir už pinigus ku
nigai didžiausiam nuodė
mininkui išperka bilietą į 
“dangaus karalystę.”

Apie religinės moralės 
prigimtį K. Marksas štai 
kaip pastebėjo: “Socialiniai 
krikščionybės principai tei
sino antikinę vergovę, gar
bino viduramžių baudžiavą 
ir, reikalui ęsant, moka 
taip pat ginti, kad ir su 
tam tikru susigraudinimu, 
proletariato dngimą... So
cialiniai krikščionybės prin
cipai garbina bailumą, sa
vęs niekinimą, nusižemini
mą, romumą, paklusnumą, 
žodžiu tariant—visas tam- 
suomenės savybes.”

Religija vergą laiko gy
vulio vietoje, darbo žmogų 
mokina būti paklusniu sa
vo samdytojui. Biblija mo
kina, kad Lozorius buvo pa
klusnus savo ponui, jis'mai
tinosi nuo pono stalo nu
kritusiomis nuotrupo mis, 
gulėjo kaip šuo ties pono 
durimis, šunes jo votis lai
žydavo. Kai jis mirė, tai 
tiesiai, patekęs į dangų ir 
dabar tarp angelų linksmi
nasi.

Biblija mokina, kad tu tu
ri būti paklusnus vyriausy
bei, “nes nėra valdžios kaip 
tik iš dievo. Taigi kas prie
šinasi valdžiai, tas prieši
nasi dievo sutvarkymui.” 
Tuo biblijos mokinimu pa
siremdami, kunigai šimtme
čiais vertė tikinčiuosius 
būti paklusniais ponams ir 
valdonams. O kai įsisteigė 
socialistinės darbo žmonių 
valdžios, tai kunigai jau 
užgiedojo kitą giesmę, pra
keikė jas kaip velnio siųs
tas valdžias.

Teologas S. Gruodis mo
kina, kad “kentėjimas ir 
skausmas yra daugeliu at
vejų žmogui naudingas ir 
išganingas.” O tai reiškia 
darbo žmogui, nes turčiams 
niekur nereikia kentėti.

Knygutėje randame davi
nių, kaip arkivyskupas J. 
Skvireckas, vyskupas M. 
Reinys, vyskupas Pr. Ra
manauskas, daugelis kuni
gų ištikimai tarnavo hitle
riniams okupantams, išda
vinėjo jiems nepaklusnius 
žmones, o kai hitlerininkai 
buvo iš Lietuvos išvyti, tai 
daugelis kunigų palaikė 
ryšius su banditais, juos vi
sokiais būdais rėmė, jiems 
nuodėmes atleidinėjo.

Tai tokie jie religinės do
rovės puoselėtojai, taip jie 
“apsaugo” žmones nuo pik
tadarysčių !

Atominėje gadynėje dva
sininkai pasisako už atomi
nį karą. Vakarų Vokietijos 
klerikalų laikraštis “Reini- 
še Merkur” rašė, kad vo
kiečiai sutiktų mirti ato
miniame kare. Girdi, “mes 
esame pasaulyje ne vardan 
gero gyvenimo, bet vardan 
geros mirties, nes mūsų 
tikrasis gyvenimas praside
da tik po mirties.” Dar 
daugiau. Vienas vokietis 
kunigas pareiškė: “Kas 
daugiau bijo atominio gink
lo negu sielos užmušimo,

žemė/ vidurinė mokykla už
ima apleistą fabriką, šio
je mokykloje, kaip ir dauge
lyje kitų, nėra nei labora
toriją nei kabinetų, nei 
gimnastikos salės, nei tua
letų. “Šie kasdieninio gy
venimo vaizdai, — nurodo 
žurnalas “Der Špigel,” — 
anaiptol nėra išimtis... At
virkščiai, tai tipingi pavyz
džiai to skurdo, kurį patiria 
mokyklos daugumoje Fede
ratyvinės Respublikos ben
druomenių... x Daugelis mo
kyklų tokios senos, kad jos 
gali būti akivaizdus vidur
amžių architektūros pavyz
dys.”

Frankfurto universiteto 
profesorius Elveinas, kuris 
inspektavo Vakarų Vokieti
jos kaimo mokyklas, taip 
aprašo daugelį jų: “Aptriu
šusios patalpos su baisiais 
tualetais, buvusios smuklės, 
prieglaudos/ mokyklos su 
tamsiais koridoriais, su gy
vybei pavojingomis skylė
mis grindyse ir su biaurio- 
mis krosnimis.”

Daugiapamaininiai užsiė
mimai perpildytose klasėse, 
nesveika aplinka mokyklose 
blogina moksleivių sveika
tą! Pavyzdžiui, tyrimai, at
likti Miuncheno mokyklose, 
parodė, kad 61 procentas 
ištirtų berniukų ir 54 pro
centai mergaičių serga neu
roze.

Apie menką dėstymo lygį 
daugelyje Vakarų Vokieti
jos mokyk l.ų ir silpnas 
moksleivių žinias liudija pa
tikrinimo rezultatai. Toks 
patikrinimas < buvo praves
tas katalikų baž n y č i o j e 
S p o n h e i m;e netoli Bad- 
Kreicnacho. < >. 'Šios mokyklos 
abiturientai i .galvojo, kad 
Gėtė ir broliai Grimai yra... 
garsūs muzikantai (!)., nė 
vienas nieko nebuvo girdė- 
jsęs apie Vilhelmą Telį ir 
tik vienas iš trijų žinojo, 
kad Miunchenas yra Bava
rijoje.

Pagrindinė Vakarų Vo
kietijos mokyklų sunkios 
padėties priežastis yra ta, 
kad švietimo reikalams ski
riamos labai menkos lėšos. 
Bonos vyriausybė visų pir
ma rūpinasi ginklavimusi. 
1961 metais asignavimai 
kariniams tikslams sudarė 
12.4 milijardo markių arba 
vieną ketvirtadalį biudžeto. 
Net nedidelės šių lėšų da
lies užtektų šimtams mo
kyklų pastatyti.

Ne taip seniai Vakarų 
Vokietijos tėvų komitetas 
“Skurdžios padėties mokyk
la” kreipėsi į'kanclerį Ade- 
naūerį, prašydamas išskirti 
lėšų iš VFR biudžeto mo
kyklų statybai. Tuo tarpu 
Adenauetis nerado reikalo 
net atsakyti į tai. Į komi
teto raginimą neatsiliepė ir 
Bobos ministrai Etcelis bei 
Šrederis. Taigi, vadovau
jantieji Bėnos veikėjai nesi
jaudina dėl liūdnos Vakarų 
Vokietijos mokyklų padė
ties. V. S.

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
tas išdavė krikščionišką ti
kėjimą.” Dvasininkas Di- 
belius pareiškė : “jeigu, 
pav., viena vande n i 1 i n ė 
bomba užmuš vieną milijo
ną žmonių, tai jie greičiau 
pasieks amžiną gyvenimą.”

Tai tokie jie krikščioniško 
mokymo “Neužmušk” gynė
jai.

Kaip apsisaugoti nuo 
atominio karo?

Kalifornijos universiteto 
profesorius W. F. Libby, 
Nobelio premijos laimėto
jas, spaudoje pasirodė su 
agitacija statyti nuo atomi
nių bombų slėptuves. Jis 
bando net įrodinėti, kad to
kios slėptuvės galį išgelbėti 
iki 90 procentų gyventojų.

Tačiau daugelis chemijos 
ir atomų mokslininkų su 
dr. Libby teigimu visai ne
sutinka. Aštuoni Iowa uni
versiteto mokslininkai jau 
pareiškė, kad dr. Libby aiš
kinimas yra baisiai pavo
jingas, *nes toks aiškinimas 
skiepina apgaulingą apsau
gos jautimą, kad slėptuvės 
gali žmones apsaugoti nuo 
atominio išnaikinimo. Žmo
nėse skiepinama viltis ne- 
bebijoti atominio karo ir 
prieš jį nekovoti. Pasiduo
ti likimui ir ramiai laukti, 
kas atsitiks.

Kalbėdamas vienoje 
B r o o klyno presbiteri jonų 
bažnyčioje, V. K. Krišna 
Menon, Indijos gynybos mi
nistras ir Indijos delegaci
jos Jungtinėse' Tautose va
das, labai teisingai pasakė, 
kad atominiame karenebus 
laimėtojų ir pralaimėtojų, 
nes visa žmonija ir jos ci
vilizacija gali būti sunai
kinta, “Mes turime pripa
žinti, -y- Menon sako.,—kad 
žmonijai nėra vilties pabėg
ti nuo šios planetos, nepai
sant visų kalbų apie kelio
nę į mėnulį... Jeigu norime 
gyventi, tai reikia pašalin
ti naikinimo įrankius. Nu
siginklavimas yra pirmas 
žingsnis į šviesesnį pasau
lį, kuriame karas uždraus
tas.” x

Vienatinis apsisaugoji
mas nuo atominio sunaiki
nimo, kaip Menon sako, su
naikinimas visų atominiam 
karui paruoštų ginklų.

Sveikas Jomo Kenyatto 
patarimas

Anglijos kolonijos Afri
koje Kenyjos nacionalistų 
vadas Jomo Kenyatta vie
noje sueigoje priminė, kad 
kolonistai turi labai greitai 
išmokti, “kaip pagodoti af
rikiečius ir kaip su afrikie
čiais dirbti lygybės pagrin
du.” Jie turi suprasti, kad 
afrikiečiai pilnai subrendę, 
jie nebėra vaikai.

Kenyatta reikalauja Ke- 
nyjai nepriklauso m y b .ė s . 
Jis užtikrina, kad Kenyjos 
valdžia “nebus gengsterių 
valdžia,” kaip tūli baltieji 
įsivaizduoja. Visi piliečiai 
bus "lygiai traktuojami.

Šis žymus negrų vadovas 
buvo ilgiems metams įkalin
tas už vadovavimą “Mau- 
mau” sukilimo prieš Angli
jos kolonizatorius. Jis bu
vo skaitomas pav o j i n g u 
žmogumi, baltųjų kraujo 
trokštančiu žmogumi. Da- 
bargi anglai rimtai su juo 
skaitosi. Attodo, jis bus ne
priklausomos Kenyjos pir
muoju premjeru.

Taikos filmai draudžiami 
Italijoje

Jugoslavijoje gamintas 
filmas “Neužmušk” susi
laukė Italijoje griežtos cen-

Iš laiškų
Gerbiamam “Laisvės” y 
laikraščio redaktoriui
R. Mizarai

Kaunas, 1961. X. 29
Jūsų redaguojamo laik

raščio “Laisvė” š. m. rug
sėjo mėn. 15 d. numeryje 
73 buvo išspausdintas labai 
šiltas straipsnis - nekrolo
gas apie mano tėvą Anta
ną Povylių. Už jo atminimo 
paminėjimą noru mūsų šei
mos vardu n u o š i r d ž i ai 
Jums padėkoti.

Drįstu kreiptis į Jus su 
vienu prašymu. “Laisvę” 
gauna Lietuvos TSR Valsty
binė respublikinė biblioteka, 
kurioje aš dirbu, tačiau 
man labąi norėtųsi šį nume
rį turėti asmeniškai. Bū
čiau Jums, gerbiamas re
daktoriau, dėkingas/ jeigu 
galėtumėte jį man atskirai 
atsiųsti. Be to, aplinkiniais 
keliais man teko nugirsti, 
kad apie a. a. Antaną Po-M 
vylių kažkas ruošiamasi ra
šyti (ar jau parašyta) Ka
lifornijos lietuvių spaudoje. 
Kadangi aš redaguoju ir 
ruošiu spaudai velionio at
siminimus, mane ši žinia 
labai sudomino. Jeigu Jums 
apie tai būtų kas nors ži
noma, norėčiau prašyti 
bent trumpai painformuoti 
ir mane,

Su pagarba,
Kęstutis Povylius 

Mano adresas:
Kaunas
Kapsų g-vė 67, b. 4
K. PoVyliui 
Lithuania, USSR

Hartford, Conn.
Lietuvių moterų klubas 

turėjo pasekmingą, susirin
kimą. Paaukojo “Laisvės” 
fohduf‘$25, išririko 196^1 
metų valdybą. Ligones lan
kys M. Barnett. Per dauge
lį metų sergančias lankyda
vo L. Žemaitienė. Ji tas 
pareigas nuoširdžiai atlik
davo.

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet klubas duos na
rėms veltui parę. Pare 
įvyks gruodžio 9 d., vakare, 
157 Hungerford St. Pašalie
čiams bus prieinama kaina 
gauti vakarienę. Vakarienė 
bus duodama 5:30 vai. va
kare.

Mūsų narės A. Latvėnie- 
nės vyrui buvo padaryta 
operacija. Ji turėjo daug 
rūpesčio. Dabar Antanas 
Latvėnas jau sveiksta. Lin
kime jam kuogreičiausiai 
pasveikti.

1962 metų pasitikimui pa
rengimą ruošia Namo bend
rovė, sekmadienį, gruodžio 
31 d., vakare, 157 HĮuhger- / 
ford St. Kviečia visus ir vi
sas dalyvauti. V.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis, sužinojęs, 
kad “Izvestija” išspausdino 
pilną pasitarimo turinį, pa
reiškė: “Šis pasitarimas ir 
“Izvestijos” žingsnis yra 
ženklas prie Amerikos-So- 
vietų susitararimo”.

i

zūros. Italijos valdžia nu
sprendė to filmo neleisti 
Italijoje rodyti.

Filmas pagamintas pa
galba žymių italų artistų. 
Jis laimėjo premiją Venice 
filmų festivalyje Italijoje, 
kaip vienas šių metų ge
riausias filmas. Niekas nei 
nemanė, kad jis bus už
draustas rodyti Italijoje.

Minimas filmas smerkia 
karo kurstytojus, kalba u# 
taiką. Jis pasieks ir Ame- 
riką. Turėsime ir mes pro
gą jį pamatyti. J, G.

i
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k Keletas žodžių apie
* Juozą Tysliava

Šių metų lapkričio 11 d. 
Brooklyne miręs Juozas 
Tysliava JAV išgyveno ar
ti 30 metų, vadinasi, veik 
pusę savo amžiaus, nes mi
re sulaukęs 59 metus. Per 
tų visų laika jis čia dirbo 
laikraštinį darbų, tuo būdu 
paliko žymesnius ar mažes
nius Amerikos lietuvių vi
suomeniniame gy v e n i m e 
pėdsakus.

Atvykęs, kurį laikų dirbo 
“Vienybės” redakcijoje, vė
liau leido žurnalų “Lietu
vų,” o nuo 1940 metų buvo 
“Vienybės” redaktorius ir 
leidėjas.

J. Tysliava gimė 1902 m. 
lapkričio 1 d. Geistriškių 
kaime, Keturvalakių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrity. 
Tuojau po pirmojo karo jis 

^pasireiškė kaip talentingas 
poetas lyrikas; išleido ten 
keletu nedidelių savo rin
kinėlių; Amerikoje teišleido 
tik vienų eilių rinkinį.

Lietuvoje Tysliava pri
klausė t. v. keturvėjininkų 
(futuristų) srovei. Turėjo 
gerų pažintį su K. Binkių, 
be to, su Salomėja Nėrim 
(abiejų tėvai gyveno kaimy
nystėje), su A. Venclova, J. 
Šimkum ir su Petru Cvirka. 
Ne kartų pasididžiuodamas 
jis šitų eilučių rašytojui pa
sakojo, kaip su P. Cvirka 
dažnai susitikdavo Paryžiu
je, ir net Petrui padėjęs ma
terialiai.

Į JAV J. Tysliava atvyko 
1932 metais kaip “Lietuvos 
aido” korespondentas, bet iš 
tikrųjų dėl to, kad fašistinis 
tvaikas Lietuvoje jam buvo 
per daug troškus.

M Atvykęs į Niujorku, jis 
įžėjo į “Laisvės” redakci

jų, ir čia susimezgė mūsų 
pažintis. Sakė, jok K. Mark
so “Kapitalų” jis ne tik 
skaitęs, o ir studijavęs. Bet 
tai nieko nauja: daugelis 
ano meto inteligentų tuo 
didžiavosi.

Jo leistas žurnalas per 
kuri laikų buvo spausdina
mas “Laisvės” spaustuvėje, 
tad neretai tekdavo su Juo
zu susitikti, pasikalbėti, na, 
ir gerokai pasiginčyti. Teko 
ir per spaudų “apsikeisti 
stipresniu žodžiu.”

Gyvendamas Amerikoje J. 
Tysliava parodė sugebėji
mų — gerai lietuviškai ra
šyti, sakyti prakalbas, ta
lentų ir drųsų iš žmonių pi
nigų prašyti laikrašičui. Ne 
vienas sakydavo: jei ne pas
tarasis Tysliavos talentas, 
tai “Vienybė” jau seniai bū
tų užsidarius.

Minusai: jis neturėjo aiš
kios pastovios politinės lini- 

^jos; vaikėsi sensacijas; daž
nai atrodė, kad pats neži
nojo, ko nori.

Kai kadaise Connecticut 
valstijoje atsirado kažkoks 
nedakeptas ar perkeptas ru
sas baltagvardietis, vedęs 
bagotų amerikietę, ir pra
dėjęs organizuoti “fašistų 
partijų,” Tysliava ėmė juo 
žavėtis.

Vėliau, bendro fronto lai
kais, — 1936-1939 metais— 
Tysliava buvo “uolus demo
kratas.” Kai lenkiškieji po
nai su Smygliu-Rydzu prieš
akyje kėsinosi užimti Lietu- 
vų, JAV lietuviai ruošė di
džiulius protesto mitingus, 
kuriuose kalbėdavo ir J. 
Tysliava. Reikėjo tik klau
sytis ir stebėtis Tysliavos 
demokratiškumu!..

O kai hitlerininkai užpuo
lė ir okupavo Lietuvų, jo 

’ “Vienybė” rašė, būk Lietu
va jau esanti išlaisvinta...

Neapčiuopė, nepagavo jis 
tos gijos, kuria būtų galėjęs 
vadovautis, rašant ar kal

bant. Dažniausiai viskų da
rė “poetinio pulso pagau
tas.” Rašydamas, kalbėda
mas jis neretai persisteng
davo, dalykų perlenkdavo, 
kadangi kreipė dėmesį vy
liausiai ne į tai, kų pasako, 
bet kaip, ne į turinį, o į for
mų. Tokiomis priemonė
mis klausimo niekas niekad 
neišsprendė.

Kartų, girdint jo žmonai 
Valei, darydamas jam 
pastabas dėl vartojamų ašt
rių frazių, klausiau:

—Kodėl taip darote?
—Dėl efekto; Juozas vis 

stengiasi padaryti didesnį 
efektų, — atsakė Valė.

Pastaruoju metu, tačiau, 
to “efekto” jo kolumnoje 
matėsi mažiau.

Tysliava nebegalėjo sugy
venti su tokiais “smetoni
niais tūzais,” kaip V. Ras
tenis, ir jam panašūs. Jis 
nepritarė jų “vadizmo” 
politikai. Tarp jo ir smeto- 
nininkų vienų karta net bu
vo prasidėjusi “vaina.” Tys
liava protarpiais šliejosi ir 
prie socialdemokratų. Ne
sidrovėjo jis eiti ir pas pa
žangesnius žmones prašyti 
laikraščiui pinigų.

Pastaruoju metu J. Tys
liava buvo pradėjęs “veiks
nių” veiksnius pašiepti, jų 
nedorai politikai į pašonę 
žnaibyti, keliant viešumon 
tai, jog netoli tas laikas, 
kai smetoninė atst o v y b ė 
Washingtone bus uždaryta. 
Tenka priminti: Tysliava 
buvo pradėjęs “veiksniais” 
nusivilti.

Buvo nusivylęs ir dipu
kais.

—Jie dideli savanau
džiai! — ne kartų jis sakė 
šituos žodžius rašančiajam. 
—Negausi tu iš jų spaudai 
cento; nekreipia jie dėmesio 
į knyga, apart bankinės.
Pastaruoju metu jis, savi

tos nostalgijos pagautas, bu
vo labiau susidomėjęs T. 
Lietuva. Man grįžus iš ten, 
prašė su juo susitikti ir pa
pasakoti apie tai, kų ma
čiau ir patyriau. Kai Ieva 
grįžo, buvo tas pats. Atvy
kus į JAV poetui E. Mie
želaičiui, Tysliava dėjo pas
tangas su juo susitikti ir 
pasikalbėti. Dažnai klausda
vo:

—Kada .gi į JAV atvyks 
rašytojas Antanas Venclo
va? Jis man patinka; įdo-l 
mus rašytojas ir kultūri
ninkas. •

Vėliausiu laiku Tysliava 
buvo pradėjęs dažnai spaus
dinti savo laikrašty fotonuo
traukas ir žinių iš Tarybų 
Lietuvos. Persispausdino iš 
Lietuvos laikraščių straips
nius, reportažus. Prieš pat' 
mirtį jis buvo pradėjęs 
Juozo Požėros įdomų repor
tažų—“Dviejų lietuvių nuo
tykiai Karelijoje.”

Abudu Tysliavai galvojo 
savo laikraštį padaryti 
“platų,” “jokiai partijai ne
tarnaujantį.” Ji-edu manė 
sumegzti glaudesnius ryšius 
su Tarybų Lietuva. Dėl to 
ir V. Tysliavienė, mūsų ži
niomis, galvojo su sūnum 
vykti į Lietuvų “pasidairy
ti.” Tenka priminti, jog 
Tysliavų sūnus Juozas, dar 
tebelankųs aukštųjų mokyk
lų Niujorke, gerai lietuviš
kai kalba ir rašo; atliekamų 
nuo mokymosi laikų įdeda į 
žurnalistikų.

Prieš mirdamas prašė 
žmonos, kad jo p a 1 a i k u s 
krematorijoje sudegintų, o 
pelenus palaidoti nuvežtų į 
gimtųjų šalį, į Tarybų Lie
tuvų, į “pavergtų Lietuvų,” 
kaip jis rašydavo vis “dėl 
efekto”...

J. Tysliava įdomus buvo 
ir tuo, kad, mažai akademi
nio mokslo ragavęs, prasi
mušė į priekį.

Kaip visuomenės veikėjas 
buvo silpnas vyriausiai dėl 
to, kad jo pasaulėžiūros ho
rizontus sulygo j o siauras 
“lietuviškas nacionalizmas,” 
“savas kiemelis.” Jis nesu
prato ar nenorėjo suprasti 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo istorijos perspekty
voje reikšmės, vaidmens, 
paskirties. Jo skelbta “lie
tuvių tautai meilė” buvo 
negili dėl to, kad nebuvo 
susieta su meile ir pagarba 
kitoms tautoms. Tai pada
ro žmogų siaura, jo pasaulė
žiūra labai ribotų.

Atsimenu 1938 metus, kai 
mudu su Juozu sakėme kal
bas viename New Jersey 
valstijos miestų lietuvių su
sirinkime, nukr ei p t ame 
prieš lenkiškų ponų pasikė
sinimų prieš Lietuvų. Tys
liava, bandydamas pasiro
dyti didesniu patriotu už 
mane, pasakė:

—Ana dienų viename 
Brooklyno fabrike lietuvis 
darbininkas, supykęs ant 
lenko, kartu dirbančio, už 
tai, kad lenkai kėsinosi 
prieš Lietuva, kad kirto 
jam į akį, tai lenkas visuo
met atsimins liet u v i š k o 
kumščio tvirtybę!.. O jei 
lenkai išdrįs žengti Lietu
von, tai Lietuvos kariuome
nė kirs jiems taip, kaip anas 
lietuvis lenkui, ir išvys juos 
iš Lietuvos strimagalvius!..

Grįžome Niujorkan kartu. 
Aš priminiau jam tai, ir 
klausiau:

—Nejaugi jūs tikite tuo, 
kų sakėte?..

—Reikia žmonėsna patri
otizmų skiepyti... — buvo jo 
atsakymas.

Bet tokia pažiūra nėra 
patriotizmas. Tai labai siau
ras šovinizmas. Juozas čia 
suplakė į krūvų Lenkijos 
imperialistus su lenkų tau
ta, net su lenkais darbinin
kais, dirbančiais “Brookly
no fabrike”...

Eiliuoto žodžio kūrėjas jis 
buvo gabus. Ir jei būtų pa
sukęs į tų kelių, į kurį pa
suko Liudas Gira, Salomėja 
Nėris ir kiti, Tysliava bū
tų pakilęs aukštai.

Reikia, tačiau, manyti, 
kad geresnieji J. Tysliavos 
eilėraščiai bus Tarybų Lie
tuvoje išleisti ir atitinkamai 
įvertinti.

Tiek galima pasakyti apie 
šį žmogų, be abejonės, daug 
ir sunkiai dirbusį.

Rojus Mizara

Ar naudingos ašaros
Tegul šis klausimas ne

pasirodo jums keistas. Juk 
visi gerai žino, kad ašaros 
—sunkių pergyvenimų pa
lydovas. Plačiai paplitusi 
nuomonė, kad “ašaros žmo
gaus nepuošia,” kad jos 
“ėdu odų” ir palieka neiš
dildomus pėdsakus. Bet, 
pasirodo, ašaros yra labai 
naudingos. — Tai ne šiaip 
sau vanduo. Į jų sudėtį įei
na vadinamasis lizocimas 
— medžiaga, užmuš anti 
mikrobus. Per 5-10 minu
čių ji padaro nepavojingo
mis bakterijas ir net polio
mielito virusus. Lizocimas 
gerai dezinfektuoja akį. 
Štai kodėl šis opus organas 
paprastai nenukenčia nuo 
mikrobų, knibždančių at
mosferoje. Ašaros “plauna” 
ne tik akis. Jos patenka į 
kvėpavimo takus ir drėkina 
nosies gleivinę. Drauge su 
ašaromis patekęs į nosį li
zocimas švarina mūsų įkve
piamų orų.

New Yorkas. — “The 
New York Times” išspaus
dino pasitarimo turinį.

Vilniuje pagei 
Danijos dailiu
VILNIUS.—Vilniaus Dai

lės muziejuje įvyko žymaus 
danų grafiko Herlufo Bid
strupo kūrinių paroda, ku
rios ekspozicijoje—215 dar
bų. H. Bidstrupo politinės 
karikatūros, plakatai, bui
tinės tematikos bei kelio
nių piešiniai plačiai žino
mi daugelyje šalių. Jo su
moj ingos satyrinės karika
tūros, švelnios humoristi- 
kos ne kartų žavėjo ir tary
binį skaitytojų.

Gimė H. Bistrupas 1912 
metais. Devynioli k m e t i s 
jaunuolis jau studijuoja 
K open h agos Karališkoje 
Meno akademijoje. Jo stu
dijų metai (1931-1935> — 
tai fašizmo stiprėjimo Eu
ropoje metai. Jaunas daili
ninkas turėjo pasirinkti, 
kokiu keliu eiti. Augantis 
karo pavojus, besivystų po
litiniai įvykiai turėjo dide
lės įtakos jaunojo Bidstru
po pasaulėžiūrai. 1936 m., 
klausydamas per radijų fa
šistinių Hitlerio svaičioji
mų, Bidstrupas kuria serijų 
karikatūrų, kurias pavadi
na “Piešiniai Bidstrūpo. 
Tekstas Adolfo Hitlerio.” 
Šios karikatūros — fiure
rio portretai — buvo iš
spausdintos antifašistinia
me žurnale “Kulturkam- 
fen.” Su šių karikatūrų 
serija gimė Bidstrupas — 
dailininkas - žurnalistas - 
antifašistas. Karo metais, 
kada Danija buvo okupuo
ta fašistinės Vokietijos, H. 
Bistrupas aktyviai įsijun
gia į kovotjoų prieš fašiz
mų gretas. 1943 m. pogrin
dyje išleidžiama jo atviru
kų serija, pavadinta “Žmo
nės, su kuriais reikia atsi
skaityti.” Juose jis pliekė 
daniškuosius fašistų pakali
kus. Karo metais H. Bid
strupas įstoja į Danijos Ko
munistų partijos eiles. Šiuo 
metu dailininkas yra vienas 
aktyviausių Danijos komu
nistų partijos laikr a š č i o 
“Land og Folk” (“Šalis ir 
liaudis”) bendradarbis, v •

Bidstrupas — tai daili
ninkas - komunistas - visuo
menininkas, visada einųs su 
gvvenimu. Jo politinės ka
rikatūros veiksmingos to
dėl, kad atspindi pačius ak- 

■ tualiausius politinius klau
simus. Taikos, karo, koloni
alizmo problemos jaudina 
viso pasaulio tautas.

H. Bidstrupas myli žmo
gų. Jis jautriai pergyvena 
dėl jo nesėkmių ir nuošir
džiai, lengvu humoru sten
giasi parodyti jo silpnybes, 
tuo pačiu siekdamas jas pa
šalinti. Tai ypač ryšku dai
lininko buitinės tematikos 
piešiniuose, kurie praslenka 
pro žiūrovų tartum vieno 
filmo kadrai arba įdomi 
knyga. Įdomiai, dažnai ne
tikėtai, keičiasi turinys ir 
atitinkamai veikėjų psicho
loginė išraiška. Čia Bid
strupas moka užkrečiančiai 
juoktis. Šios rūšies darbuo
se piešinys ypač dinamiš
kas, įvairus, linija drųsi, 
lanksti.

/Parodoje lankytojas susi
pažįsta su dailininko kelio-

Skaitytojų balsai
Brangus Brolau, Aleksan

drai Walley! Iš visos šir
dies sveikinu Tave sulau
kusį garbingos 70-ųjų me
tinių sukakties ir linkiu 
Tau tos pačios jaunatviš
kos energijos, kuri per tuos 
metus neapleido Tavęs gru
miantis svetimoje šalyje— 
toli, toli nuo savo Tėvynės— 
su tamsa ir išnaudojimu.

Tu, Aleksandrai, nublokš
tas gyvenimo likimo tolima
me užjūryje, niekuomet ne
pamiršai savųjų. Tau buvo 
viena iš svarbiausių temų 
šviesti likusius savo brolius 
ir tėvynainius gimtajame 
krašte tomis galingiausio
mis priemonėmis — knygo
mis ir laikraščiais prieš 
tamsų ir prietarus.

Tad ir tebūnie mano Vie
nas iš nuoširdžiausių linkė
jimų Tau žengiant į 80-uo- 
sius metus, kad neapleistų 
Tavęs ta energija, kuri vy
ravo pas Tave praeityje, ir 
sveikam sulaukti daug daug 
laimingų metų.

Tavo brolis 
Vincas Mažylis 
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LOTYNŲ AMERIKOJE 
SOCIALĖ APDRAUDA

Pietinėje Amerikoje di
džiuma valstybių jau seniai 
yra išleidę socialės apdrau
dos įstatymus aprūpinimui 
pašalpa senelių ir darbinin
kų ir moterų nėštumo laiku. 
Pavyzdžiui, Uru g v a j u j e 
darbininkas gali pasitrauk
ti iš darbo, sulaukęs 50 
metų amžiaus ir gauti pil
na socialės apdraudos pa
galbų — mokestį pagal jo 
uždarbį. Ten darbininkas 
iš savo uždarbio moka į so- 
cialę apdraudų nuo 9 iki 12 
procentų, darbdavys moka 
12 proc., gi valdžia 3 proc.

Nicaraguoje darbininkas 
gali apleisti darbų sulau
kęs 60 metų amžiaus ir ji
sai iš socialės apdraudos 
gauna 80% buvusio jo už
darbio. Darbininkas moka 
į socialę apdraudų 4%.

Čilėje darbininkas gali pa
likti darbų sulaukęs 65 me
tų, ir gaus 70 procentų sa
vo uždarbio.

Brazilijoje darbininkai 
skirtingo amžiaus apleidžia 
darbų ir jiems yra skirtin
gai senatvės pašalpa moka
ma. Darbininkas moka į 
socialę apdraudų 8% iš savo 
uždarbio, o darbdavys—8%, 
ir valdžia moka panašiai. 
Bet darbininkas, apleidęs 
darbų, gauna iš socialės ap
draudos dvigubai jo įmokė
tai 8% sumai.

Argentinoje darbininkas 
gali apleisti darbų sulaukęs 
55-ius metus ir gauna pil
nų užmokestį pagal jo už
darbį. Darbininkas moka į 
socialę apdraudų 10%, darb
davys — 12%.

Motinystes sveikatos
Mexikoje moteris, dirban

ti dirbtuvėje ir patapus nėš
čia, yra paliuosuota iš dar
bo 42 dienas prieš gimdymų 
ir 42 dienas po gimdymo.^ 
Jinai gauna 50% pagal jos 
uždarbį, o jeigu jinai dar 
negali dirbti, tai. mokestis 
padidinamas per aštuonias 
dienas 100%.

Guatemaloje darbininkė 
moteris, dirbanti dirbtuvė
je, būna paliuosuota iš dar
bo 30 dienų prieš gimdymų 
ir 45 dienas po gimdymo, 
apmoka visų 100% pagal 
jos uždarbį.

Ekvadoruje darbi n i n k ė 
moteris esti paliuosuota iš 
darbo 3 savaites prieš gim
dymų ir 4 savaites po gim
dymo ir gauna mokėti 75% 
pagal jos uždarbį.

Colombioje darb i n i n k ė

moteris esti paliuosuota iš 
darbo 4 savaites prieš gim
dymų ir 4 savaites po gim
dymo ir gauna visų 100% 
mokėti pagal jos uždarbį .

Pietinėje Amerikoje ma
žos ir didžiulės valstybės 
yra valdomos svetimų šalių 
kapitalo, jos biednos, bet 
darbininkai vis tiek yra 
maždaug aprūpinti socialės 
apdraudos pašalpa.

J. W. Thomson

bias įžymusis 
inkas Bidstrup
nių po Skandinavijų, Kini
ja, Prancūzijų, liaudies de
mokratijos šalis, Tarybų 
Sųjungų ir kitus kraštus 
piešiniais. Juose H. Bid
strupas betarpiškai ir nuo
širdžiai pasakoja apie pa
prastus žmones ir milžiniš
kus laimėjimus, jo matytus 
viešint socialistinėse šalyse.

H. Bidstrupo darbų paro
da su pasisekimu buvo eks
ponuojama eilėje Tarybų 
Sąjungos miestų.

J. Zvicevičiūtč

24) Pasikalbėjimas su moks 
KAUNAS.—Žemės ūkio 

akademijos dirvožemio ir 
agrochemijos katedros vyr. 
dėstytoja, žemės ūkio moks
lų kandidatų, K. Marcinke
vičių sutikome agronomijos 
laboratorijoje. Jis domėjosi 
naujais, moderniškais įren
gimais ir prietaisais. Gra
žių dovanų laboratorijos 
darbuotoj ams atsiuntė 
VDR precizinių prietaisų 
gamintojai. Tai liepsnos fo- 
tokalorimetras, leidžiantis 
nustatyti kalio kiekį dirvo
žemyje.

Žinojome, kad K. Marcin
kevičius šiuo metu spren
džia kai kurias žemės ūkio 
problemas. Todėl paprašė
me jį papasakoti apie šių 
darbų esmę.

—Mokslinis darbas, kurį 
dabar atlieku, vadinasi 
“Karbonatai Lietuvos dir
vožemyje.” Kaip žinome, 
nuo karbonatų kiekio dirvo
žemyje iš dalies priklauso 
ir žemės derlingumas. Ka
da dirvožemiai tik pradėjo 
formuotis, jie buvo labai 
prisotinti karbonatais. Lai
kui bėgant, karbonatai išsi-r 
plovė. O tai keičia dirvože-' 
mio fizines bei chemines sa
vybes. Kinta derlingumas. 
Mano darbo tikslas — iš
tirti karbonatų kieki įvai
riuose mūsų respublikos ra
jonuose.

Žemės ūkio kultūrų der
lingumui didelę įtakų turi 
įvairūs mikroele m e n t a i, 
kaip kobaltas, manganas, 
molibdenas ir kt. Mikroele
mentų problema—šiandien 
viena aktualiausių ir svar
biausių mūsų šalyje. Jai 
nagrinėti šiais metais aka
demijoje įsteigta speciali 
probleminė mikroelementų 
laboratorija, kuriai vado
vauja žemės ūkio mokslų 
kandidatas B. Baginskas.

Mus supažindino su šios 
probleminės laborator i j o s 
darbuotoja, Žemės ūkio 
akademios absolvente E. 
Jučiene. Paprašėme jaunų
jų mokslininkę papasakoti, 
kų šiuo metu veikia labora
torijos darbuotojai.

—Šalia dabar naudojamų 
organinių, mineralinių trą
šų įvairūs mikroelementai 
teigiamai veikia daugiame
čių žolių, grūdinių kultūrų, 
linų ir kt. derlingumų, — 
pasakė ji. — Mūsų labora
torijos bendradarbiai nu
statinėja įvairių mikroele
mentų kiekį respublikos ra
jonų dirvožemiuose. Štai, 
pavyzdžiui, dabar nustatyi- 
nėja kobalto kiekį Trakų 
rajone. V. Sutkus

VIRGINIJOJE BALTIEJI 
ŠOVINISTAI PRALOŠĖ
Richmond, Va. — Virgi

nijos valstijos Aukščiausia
sis teismas patvarkė, kad 
turi būti atidarytos mokyk
los, nes to reikalauja Vals
tijos Konstitucija. Baltieji 
šovinistai buvo uždarę mo
kyklas, nes į jas registravo
si negrai mokiniai.
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Lietuviški sparnai 
padangėje

Gerai prasidėjo metai Ma
šinų gamybos valdybos in
žinieriui Baliui Karveliui. 
Atėjo gera žinia iš Mask
vos, iš sportinės aviacijos 
centro. Darbštaus konstruk
toriaus kūrinys — sklan 
dytuvas BK-6 bus statomas 
serijiniu būdu. Tai jau 
ketvirtas Tarybų Lietuvos 
aviatorių sklandytuvas, ku
ris dauginamas valstybės 
lėšomis, kuriuo aprūpina
mas visos šalies jaunimas, 
besiveržiantis į erdves!

Ners šis grakščių formų 
ilgasparnis aparatas ir ne
turi motoro, juo galima 
skraidyti ne blogiau, kaip 
su lengvu turistiniu lėktu
vu. O vasara, kai mėlyna 
dangų nusėja balti kamuo
liniai debesėliai, su BK-6 
per 7-8 valandas galima nu
skristi daugiau kaip pusės 
tūkstančio kilometrų atstu
mų į pasirinktų tikslų, arba 
debesų kalnynuose pasiekti 
5 kilometrų aukštį, ribų, 
kurios žmogus negali per
žengti be deguonies apara
to.

Sklandytuvas medinis ir 
su pilotu tesveria apie 350 
kilogramų. Tačiau jo kon
strukcija labai tvirta. Smig- 
damas jis labai greitai pa
siekia 250 kilometrų greitį 
per valandą. Ramiame ore 
per sekundę nustoja tik 75 
centimetrų aukščio, ir terei
kia labai silpnų srovių, kad 
sklandytuvas pradėtų kopti 
aukštyn. O jo sklendimo 
kamaps toks lėkštas, kad, 
nustodamas metrų aukščio, 
į priekį jis nuskrenda net 
apie 30 metrų!

Bemotcrinės aviacijos ve
teranas dar nepilnai paten- 

' kiti tas savo kūriniu. Ant B; 
Karvelio stalo gimsta BK-7 
projektas.

Bet kaip, dar jo nepasta
čius ir neišbandžius ore, 
jau dabar sužinoti, kaip 
skris sklandytuvas, ar tin
kamai parinktas sparno 
profilis?

B. Karvelis pasigamino 
pirmųjį respublikoje aero
dinaminį vamzdį, kuriame 
bandomi tikslūs lėktuvų mo
deliai. V. Dovydaitis

I

Apie skruzdėles
Daugelyje Europos kraš

tų skruzdėlės yra globoja
mos įstatymų, nes jos nepa
mainomos kovoje su žemės 
ūkio kenkėjais. Norint šitų 
naudingų armijų suskai
čiuoti, Italijoj buvo sura
šomi... skruzdėlynai.

Išaiškinta, kad vien tik 
Italijos Alpėse yra apie mi
lijonų skruzdėlynų, kuriuo
se gyvena iki 300 milijar
dų keturių naudingiausių 
rūšių skruzdėlės.

Per 200 dienų metuose ši 
armija gali sunaikinti 15 
tūkstančių tonų įvairių ken
kėjų. Maždaug 100 litrų 
skruzdėlių buvo atvežta iš 
Alpių į šalies pietus. Po 
aklimatizacijos skruzdėlės 
pradėjo kovoti su vikšrais. 
Skruzdėlių perkėlimo reikš
mė buvo propaguojama per 
radiją, televizijų ir net kine.

PADIDĖJO T. SĄJUNGOS 
IR VOKIEČIŲ PREKYBA

Bonna. — Liepos, rugp. 
ir rugsėjo mėnesiais padi
dėjo prekyba tarp Tarybų 
Sųjungos ir Vakarų Vokie
tijos. Iš TSRS buvo įvežta 
už $55,250,090 prekių, o iš 
Vakarų Vokietijos į TSRS 
išvežta už $40,850,000 ver
tės.



J, Siurba 1

l\A MAČIAU IR GIRDĖJAU LIETUVOJE
Seniai norėjau nuvykti į 

Tarybų Lietuvą ir pamaty
ti, kaip ten žmonės gyvena, 
kaip dabar atrodo Lietuva.

Šiemet mano noras išsi
pildė.

Birželio 21 d., apie 12 
valandą naktį, iš New Yor
ko Idlewild aerodromo pa
kilo į orą Skandinavijos oro 
linijos (SAS) reaktyvinis 
((džetinis) lėktuvas, kuriuo 
skrido į Tarybinę Lietuvą 
šių metų pirmoji amerikie
čių lietuvių turistų grupė, 
susidedanti iš virš 30 asme
nų. Visų troškimas — lai
mingai pasiekti Lietuvą.

Apie pirmą valandą aud
ringos oro bangos pradėjo 
smarkiai supti mūsų didįjį 
džetą. Darėsi nejauku. Tū
li turistai jautėsi prastai. 
Bet už valandos laiko iš
sprukome. iš audringų oro 
bangų ir keliavome sklan
džiai.

Trumpiausia naktis
Antrą valandą ryte (New 

Yorko laiku) pradėjo aušti, 
o už pusvalandžio vėliau ir 
saulė pradėjo tekėti. Kiek 
prisimenu, tai pirma tokia 
trumpa naktis buvo mano 
gyvenime.

Žiūrint pro lėktuvo langą 
matosi milžiniški balti kal
nai, lyg kokie ledynai. 
Skriejame virš debesų. Lėk
tuvo kapitonas sako, kad 
esame iškilę virš 30 tūks
tančių pėdų ir lekiame virš 
500 mylių į valandą. O žiū
rint į tuos milžiniškus de
besų kalnus rodosi, kad tik 
vos ne vos slenkame. Ne
išvengiamai kyla mintis, 
kad tik greičiau perskristi 
Atlantiką. O čia, žiūrint 
pro. langą, kartais atrodo, 
kad tik kabome ore.

Iš tikrųjų mūsų džetas 
labai greitai lekia. Bet 
žmogaus mintys tūkstančius 
kartų greitesnės.

Sėdint lėktuve ir žiūrint 
pro langą į baltus debesų 
kalnus skverbiasi į galvą 
įvairios mintys; ypatingai 
visokios mintys apie Lietu
vą. Gal taip ir turi būti. 
Juk vykstu į savo gimtinę, 
kurios nemačiau per 48 me
tus.

Pamiršau net vardus tūlų 
kaimų, kuriuose nekartą te
ko būti. Bet tų laikų skur
dų ir tamsų darbo žmonių 
gyvenimą dar labai gerai 
atsimenu. O kaip dabar 
Lietuva atrodo? Kaip ten 
darbo žmonės kuria naują 
gyvenimą?

Kaip bus įdomu pamatyti, 
kas dabar dedasi Tarybinė
je Lietuvoje!

Ir nepastebėjome, kaip 
prabėgo 12 valandų ir mūsų 
lėktuvas nusileido Maskvos 
aerodrome.

Jau
Birželio 

Tarybų 
Vilnių.
f Kaip džiugu, kad jau pa
siekėme savo tikslą — at
sistojome ant Lietuvos že
mės.

Gražiai mus pasitiko di
delis būrys vilniečių vado
vybėje Povilo Rotomskio, 
kuris yra pirmininku drau
gijos kultūriniams ryšiams 
su užsienio šalimis. Grupė 
tautiniais rūbais pasirėdžiu
sių lietuvaičių visiems tu
ristams įteikė po puokštę 
/gražių gėlių. O čia dauge
lis turistų sutiko ir savo 
gimines. Per jautresniųjų 
turistų skruostus riedėjo 
ašaros iš didelio susijaudi
nimo ir džiaugsmo.

Jau buvo vėlus nakties 
laikas. Nuvykę į Vilniaus 
viešbutį visi buvome pa

ir Vilniuje
24 d. pasiekėme 
Lietuvos sostinę

kviesti į šauniai mums pri
rengtą vakarienę Šešupės 
valgykloje. Čia mes pradė
jome susipažinti su įvairių 
įstaigų pareigūnais ir dar
buotojais. Čia mes taipgi 
sužinojome, kad dėl santy
kių pablogėjimo tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
Berlyno klausimu pas gimi
nes bus- galima nuvykti tik 
trumpesniam laikui. P. Ro- 
tomskis pažymėjo, kad bus 
dedamos pastangos, kad tu
ristai galėtų nors trumpam 
laikui nuvykti pas gimines. 
Išvykdami kelionėn mes jau 
žinojome apie tų santykių 
pablogėjimą. Tačiau nema
nėme, kad tas palies ir mus 
Lietuvoje.

Nors ir buvo sunkumų, 
tačiau visi mūsų grupės tu
ristai (rodosi, tik apart M. 
Simanavičiaus iš Brooklyn, 
N. Y.) turėjo progą nuvyk
ti pas savo gimines, pas 
brolius ir seseris, kad ir 
trumpesniam laikui.

Žinoma, tokia padėtis nė
ra gera. Bet tą padėtį su
daro šaltasis karas. Tik 
prašalinus šaltąjį karą su
sidarytų geresni santykiai 
tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos. Aišku, tuomet 
dingtų visokie suvaržymai 
amerikiečiams tur i s t a m s 
keliauti po Tarybų Sąjungą 
ir Tarybų Sąjungos turis
tams po Ameriką.

Kiek pastebėjau, tūliems 
mūsų turistams buvo sunku 
suprasti tą padėtį.
Pervažiavom visą Lietuvą
Reikia pasakyti, kad abel- 

nai mūsų kelionė po Lietu
vą buvo maloni ir įdomi. 
Beveik visą Lietuvą perva
žiavome — nuo Vilniaus 
iki Klaipėdos. Buvome Vil
niuje, Druskininkuose, Kau
ne, Ariogaloje, Klaipėdoje, 
Palangoje, Trak uose, Le
nino vardo kolūkyje Šakių 
rajone ir kitose vietose. 
Matėme, kaip plačiu mastu 
eina statyba. Statomi nau
ji fabrikai, nauji gyvenimui 
namai, statomos naujos mo
kyklos ir kultūros namai. 
Kiekviename mieste ir mies
telyje matosi nemažai nau
jų namų. Matosi ir kaimuo
se, kolūkiuose past a t y t ų 
naujų namų. Aplankėme tū
lus fabrikus Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. Ir visa tai, 
ką mūsų turistinė grupė 
matė per tą trumpą laiką, 
sudarė gerą įspūdį. Su dau
geliu turistų teko kalbėtis, 
ir visi jie sakė, kad jie mato 
padarytą didelį progresą 
miestuose, Mato, kad abel- 
nai darbo žmonės dabar 
Lietuvoje žymiai geriau gy
vena, geriau maitinasi ir 
geriau apsirengę negu se
niau. Aišku, pastebėta ir 
trūkumų. Bet darbininkai 
miestuose ir kolūkiečiai kai
muose sakė, kad nuolatos jų 
gyvenimas gerėja, kad pa
laipsniui dingsta visokie 
trūkumai.

Gavau įspūdį, kad mūsų 
grupės turistąi buvo paten
kinti savo kelione po Lietu
vą.

Laikas taip greit prabėgo, 
ir liepos 13 d. pirmoji Ame
rikos lietuvių turistų grupė 
grįžo namo. O aš, brolių 
prašomas, nusprendžiau pa
būti ilgesnį laikąLietuvoje.

šešios savaites Lietuvoje
Išbuvau Lietuvoje šešias 

savaites.
Per tą laiką dėjau pa

stangas kiek galint dar dau
giau sužinoti., kaip žmonės 
gyvena socializmo šalyje, 
kaip jie dirba, kiek uždir
ba, kokios įvairių prekių 
kainos; koks abelnas šalies 
progresas.

su varto j imas 
ant 30 pro-

reikalingiau-

Abelnai gavau įspūdį, kad 
Tarybų Lietuvoje darbo 
žmonės daug geriau gyvena 
negu aš įsivaizdavau.

Ir dabar būdamas Lietu
voje dažnai prisiminiau tą 
tamsų ir vargingą Lietuvos 
beturčių gyvenimą. Daug, 
daug Lietuvos darbo žmo
nių, bežemių ir mažažemių, 
net tos juodos duonos, to 
paprasto kasdieninio mais
to, neturėdavo pakankamai.

Ne tik duonos, bet ir 
mėsos daugiau turi

O dabar darbo žmonės 
(darbininkai, tarnaut o j a i 
ir kolūkiečiai) ne tik pakan
kamai turi juodos ir baltos 
duonos, bet gali kasdien pa- 
sivalgyti (ir valgo) vieno
kios ar kitokios mėsos, žu
vies, pieno ir pieno produk
tų, kiaušinių ir daržovių.

Vienas iš mūsų grupės 
turistų, brooklynietis M. Si
manavičius, buvo nuvykęs j 
Lietuvą 1931 metais. “Ma
čiau, kaip tuomet žmonės 
skurdžiai gyveno,” sakė jis. 
“Dabar visai kas kita. Da
bar žmonės geriau apsiren
gę ir geriau valgo.” Jis 
taipgi priminė, kad tuomet 
buvo prasti keliai, o dabar 
geri, asfaltuoti keliai.

Buržuazinėj-e' Lietuvoje 
1938-1939 metais vidutiniš
kai vienas gyventojas su
vartodavo per metus 41 ki
logramą mėsos ir mėsos pro
duktų. (Kilogramas du sva
rai ir vienas penktadalis 
svaro.)

O Tarybinėje Lietuvoje 
jau 1959 metais vidutiniš
kai vienas gyventojas su
vartodavo 59 kilogramus 
mėsos.

Vidutiniškai ant kiekvie
no gyventojo Lietuvoje kiau
šinių suvartojimas padidė
jo apie tris kartus, pieno ir 
pieno produktų virš pusant
ro karto, žuvies virš du kar- eidavau’ pas načalniką ro
tus. Daržovių suvartojimas 
pakilo pusantro karto. O 
miltų ir kruopų (prastes
nio maisto) 
sumažėjo net 
centų. '

Pamatinio, 
šio maisto Lietuvos žmonės 
dabar turi pakankamai. Ko 
jiems dar trūksta, tai dau
giau daržovių ir vaisių. Ir, 
kaip atrodo, abelnai Lietu
voje maistas daugiau natū
ralus ir iš to atžvilgio svei
kesnis negu pas mus Ame
rikoje.

Ne tik darbo žmonės Lie
tuvoje dabar geriau maiti
nasi, bet, kiek pastebėjau, 
turi ištekliaus ir išgerti. 
Yra ir tokių, kurie mėgsta 
pusėtinai gerti. Tačiau ne
galima sakyti, kad ten abel
nai žmonės daugiau geria 
negu Amerikoje.

Apsirengimas
Kas liečia apsirengimą, 

tai miestuose moterų apsi
rengimas, kaip atrodo, be
veik nesiskiria nuo moterų 
apsirengimo Amerikoje. Su
tikus iš Vilniaus ar Kauno 
atvykusią moterį bet kuria
me Amerikos didmie s č i o 
centre sunku būtų pastebėti 
(pagal jos apsirengimą), 
kad ji atvykus iš kitos ša
lies — iš Lietuvos. Vyriški 
drabužiai (ypatingai švar
kai) kitokiu stiliumi pasiū
ti negu Amerikoje. Todėl, 
žiūrint iš'amerikoniško sko
nio, atrodo, kad vyrai bis- 
kį kitaip apsirengę.. Vy
riški kostiumai atrodo ne- 
taip dailiai pasiūti. Bet at
rodo, kad abelnai vyriškų 
kostiumų medžiagos nepras
tesnės už kostiumų medžia
gas Amerikoje.

(Bus dauiau)

Prof. Z. Januškevičiui suteiktas 
Lietuvos mokslo veikėjo vardas

Gausioje Medicinos insti
tuto mokslininkų ir dėsty
tojų šeimoje vaisingai dir
ba prof. Zigmas Januške
vičius.

Prieš dvidešimt penke
rius metus, baigęs Kauno 
valstybinio universiteto me
dicinos fakultetą ir gavęs 
diplomą, Z. Januškevičius 
pradėjo darbą nuo kaimo 
gydytojo.

Pilka kario milinė ir 
įtemptas gydytojo darbas 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais neužgesino Z. Januške
vičiaus mokslinės aistros. 
Jis ir fronte tęsė pradėtąjį 
tiriamąjį darbą, kuriam 
ypač visas jėgas atidavė po
kario metais, pradėjęs dirb
ti Medicinos institute.

Ir iš mano jau labai senų atsiminimų
Neiškenčiu nepareiškęs, 

kad man labai patiko skai
tyti “Laisvėj” Jurgio Žeb- 
rio “Iš mano atsiminimų.” 
Toks praeitų laikų ir ver
tingų darbų aprašymas 
mums, seniems veikėjams, 
tarnauja kaip veidrodis, 
kuriame mes matome tų lai
kų nuveiktus mūsų sunkius 
darbus, kurie tais laikais 
rodėsi kaip ir svajonė. Bet 
jau dabar visi mato, kad 
tai buvo gryna tikrovė.

Beskaitydamas draugo 
Žebrio atsiminimus, sura
dau aprašymą apie Andrių 
Verbylą, kuris buvo mano 
geras draugas ir sankelei- 
vis tame mūsų slaptame 
darbe prieš virš .60 metų.

Aš gyvenau Marijampo
lėje ir mokiausi knygų ap- 
darymo amato pas amati
ninką Mickevičių.

Čia noriu paminėt, kad 
aš vien^ pusdienį į savaitę 

dyti jo vaikui, kaip yra ap
daromos knygos. Tas vai
kas buvo apie 10 metų am
žiaus. Tėmydamas mano 
kalbą, kad aš rusiškai kal
bėdamas įmaišau ir lenkiš
kų žodžių, jis mane ir klau
sė: “Ar tu rusas, ar len
kas?” Aš jam sakau, kad 
nerusas ir nelenkas. Tada 
jis užsispyręs klausia, kas 
aš esu. Neiškentęs aš jam 
pasakiau, kad -esu “litvin.”

“Litvin!” suriko vaikas 
išvertęs akis ir pašokęs nuo 
kėdės bėga rėkdamas ir tė
vą šaukdamas: “Tati, ta- 
ti, litvin, litvin!”, ir rodo 
pirštu į mane. Tėvas pra
sidaręs duris sudraudė vai
ką, sakydamas: “Tylėk, tu 
durniau.” Vaikas atėjęs vėl 
atsisėdo, bet nežiūri ten, 
kur aš jį mokau, tik akis 
išvertęs žiūri į mane, kaip 
į kokį baisų sutvėrimą. 
Matomai, buvo prisiklausęs 
tėvo pasakojimų apie tuos 
“baisius” lietuvius.

Taigi, tuo laikotarpiu 
man teko sueiti į pažintį su 
Andrium Verbyla ir įsigi
linti į požeminį veikimą, 
platinant priešcarinę lite
ratūrą — plakatus ir Lt.

Vieną kartą, besikalbant 
su draugu Verbyla, jis 
man pareiškė, kad yra dide
lis trūkumas priešcarinės ieškojo tokių paklydėlių, 
literatūros. O tai yra dėl 
to, kad nėra kam jos par
gabenti iš Tilžės, ir pakal
bino mane: girdi, tu turi 
giminių, tai mudu nueikim 
ir parnešim tų taip reika
lingų raštų. Bet aš jam 
aiškinausi, kad negaliu iš
eiti, nes esu susiderėjęs 
dirbti 3 metus pas Micke
vičių. Tai Jis map patarė 
paklausti amatininką, gal

Šiuo metu Z. Januškevi-Įnančią elektrokordiogramas
čius jau priskaičiuoja apie 
50 savo mokslinių darbų 
koronarinio nepakankamu
mo ir arterosklerozės, 
skrandžio, endokrininių ir 
vėžio ligų bei elektrofiziolo- 
ginių tyrimų klausimais. 
Mokslininko sąskaitoje — 
daugiau kaip 70 pranešimų, 
kuriuos jis skaitė ne tik 
Tarybų Sąjungoje, bet ir 
užsienyje.

Šių metų pradžioje prof. 
Z. Januškevičius išrinktas 
TSRS Mokslų akademijos 
nariu-korespondentu.

Dabartiniu metu prof. Z. 
Januškevičius vado v a u j a 
instituto Centrinės moksli
nės laboratorijos kolektyvui 
kuriant aparatūrą, įgali- 

jis mane atleistų nors 
trumpam laikui. Man pa
klausus Mickevičių, ar aš 
galėčiau išlikti iš darbo 
nors kiek laiko, tai jis man 
pasakė, kad dabar darbo 
mažai ir dar yra kiti du 
darbininkai, todėl, sako, tu 
gali eiti ir būti, kiek nori.

Nuo to laiko ir pradėjom 
mudu su draugu Verbyla 
nešti iš Tilžės draudžiamą 
literatūrą. Bet mes neida- 
vom per Naumiestį, kaip 
draugas Žebrys pasakoja. 
Mes eidavom per Pajevonį, 
Vištyčio giraitę. Paskiau 
tomis Vištyčio tarpkalnėmis 
pere idavom rubežių. Jis 
man sakė, kad jis irgi tik 
dabar pradeda tą darbą 
dirbti. Bet man atrodė, kad 
jam jau ne pirmas kartas, 
kadangi visus tuos kelius 
jis gerai žinojo.

Vėliau prisiėmėm į mūsų 
tarpą Juozą Murašką iš Ko- 
pūstinės kaimo, kuris vė
liau atvyko į J un g tines 
Valstijas, gyveno ir mirė 
Chester, Pa.

Vieną tamsią naktį, mums 
perėjus rubežių atgal ir 
nuėjus į tam tikrą stubelę, 
kur mes vis užeidavom, 
Verbyla sako: “Draugai, 
aš šią naktį nesijaučiu ge
rai, galvą skauda, tai jūs, 
draugai, -eikite o aš čia pa
siliksiu. Pareisiu vėliau už 
kokios dienos.”

Taigi mudu su Muraška 
išėjom ir einam. Bet už kiek 
laiko mes apsižiūrėjom, 
kad mes nežinom, kur ei
nam. Naktis tokia buvo 
tamsi, kad visiškai nieko 
nesimatė. Vėliau pamatėm 
žiburiuką. Įėjom su savo 
našuliais į stubelę. Pasi
sakėm, kad mes paklydom, 
ir praėšm, kad mums pasa
kytų, kaip išeiti į kelią. Tas 
žmogelis sako: Kai aš jums 
pasakysiu, tai jūs ir vėl pa- 
klysite. Sako, geriau aš jus 
nuvesiu ir parodysiu tą ke
lią. Taigi, mus atvedęs ant 
kelio, parodė, kur eiti, saky
damas, eikite tiesiai šituo 
keliuku, tai pareisite ten, 
kur jums reikia.

Bet kai tik mudu pradė
jom tuo keliuku eiti, tuoj 
susidūrėm su dviem karei
viais, kurie, matomai, ir 

kaip mes. Mudu pradėjom 
bėgti į skirtingas puses. Ka
reiviai vejasi rėkdami: “Ne- 
bėkit, ba šausimi” Aš pa
mačiau, kad drg. Muraška 
jau parpuolė. Tada ir aš 
sustojau.

Dabar kareiviai jau varo 
mus j kardoną. Aš pradė
jau jiems aiškinti, sakyda
mas: “Kai jūs mus ten nu- 
vesite, tai nieko negausite.

telefonu.
mokslinės veiklos,

perduoti
Greta 

prof. Z. Januškevičius va
dovauja medicinos institu
tui.

Z. Januškevičius šįmet iš
rinktas kandidatu į Lietu
vos K o m u n i s tų partijos 
Centro Komiteto narius, 
yra LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas.

Už nuopelnus mokslo bei 
pedagoginėj-e srityje, prof. 
Z. Januškevičius neseniai 
apdovanotas Lenino ordinu, 
o šiomis dienomis, ryšium 
su gimimo penkiasdešimto
siomis metinėmis, jam su
teiktas Lietuvos nusipelniu
sio mokslo veikėjo garbės 
vardas.

Doc. V. Ostrauskas

Velyk mus paleiskite, tai 
mes jums atiduosime visus 
pinigus, kiek turime.-

Išsyk kareiviai sakė ne
galį taip daryti, nes, girdi, 
slūžba neleidžia. Vėliau, 
tarp savęs pasikablėję, už
klausė, kiek mes pinigų tu
rime. Aš jiems atsakiau, 
kad tikrai nežinau, kiek tu
rime, bet mes jums atiduo- 
sim visus, kiek tik turėsim. 
Ir išsiėmęs atidaviau visus, 
kiek turėjau. Ir Muraška 
atidavė savo visus. Dabar, 
sakau, jeigu netikite, kad 
tie mūsų pinigai visi, tai 
galite krėsti mūsų kišenes. 
Bet jie nekrėtė, tik susi
skaitė pinigus. Viso labo 
buvo apie penkis rublius. 
Pasidalino pusiau ir užkei
kė, kad už tiek mažai reikia 
paleisti. Tuo tarpu jau 
pradėjo švisti. Kareiviai 
mums parodė į girią, saky
dami: “Eikit ta giria, kad 
jūs kiti nepagautų.”

Vieną kartą vaikščioda
mas ko plačią apylinkę, 
platindamas literatūrą, už
ėjau į vieną ūkį. Namiškiai 
jau sėdo valgyti vakarienę, 
tai ir mane paprašė. Aš jų 
prašymą mielai priėmiau, 
kadangi jau buvau gerokai 
išalkęs. Pavalgius, šeimi
ninkė sako: “Tai kur tu, 
vaikeli, dabar eisi, jau tam
su, pernakvok pas mus, tai 
ryt rytą šviesoj galėsi eiti.” 
Aš ir tą jos patarimą mie
lai priėmiau. “Tik tiek, ji 
sako, kad mes neturim tau 
lovos.” Sakau: “Mamyte, 
man lovos nereikia, aš kur 
kluone ant šiaudų atsigul
siu ir man bus labai gerai.” 
Tai girdėjęs, atsiliepė jau
nas vaikinas. “Nugi, pas 
mane tegul atsigula, lova 
plati, išsiteksim abudu.”

Jis nusivedė mane į klėtį. 
Graži lova, minkštai paklo
ta. Taip puikiai jau seniai 
buvau gulėjęs. Pradėjom 
mudu kalbėtis. Jis persi
statė : “Aš esu Petras Rim
ša, mokausi Maskvoje, da
bar tiloparvažiavau kalėdi
nėms šventėms.”

Ir jis mane išklausinėjo 
visokių dalykėlių. Tarp 
kitko, klausė, ar nenešioju 
maldaknygių. Kada pasa
kiau, kad su tuo aš neuž
siimu, jis sako: “Tai gerai 
darai. Tos plytos tik sun
kios nešioti, o naudos nie
kam iš to nėra.”

Taip mudviem 
bant iki vėlumos, 
nau, kuris mudu 
užmigom. Tik kai pabudau, 
jau buvo šviesus rytas.

Tai taip ir iki šių dienų 
laikau sau už garbę, kad aš

......... -v~ T-

besikal- 
nė neži- 
pirmiau
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“Hepatitis” liga serga 
60,000 JAV žmonių >
Hepatitis, pirmiau vadi

nama geltligė, paeina nuo 
virus nuodų; jie atakuoja 
ir naikina kepenų plėvę.

Publikos sveikatos aptar
navimo chirurgas dr. Do
nald A. Henderson, prana
šauja, kad daugiau negu 
75,000 susirgimų bus rapor
tuota pirm ateinančio sau
sio mėnesio.

Dr. Henderson sako, kad 
periodinio susirgimų dau
gėjimo priežastys dar nėra 
galutinai nustatytos.

Hepatičio yra du tipai: 
vienas kraujavandenin i s, 
perduodamas įčirškiant ne
ganėtinai sterilizuota ada
ta; kiti užkrėtimai sklei
džiasi tiesioginiu kontaktu, 
per maistą ir gėrimą už
teršto vandens per ką nors 
turintį ligą ar per vandens 
rynas. * 4

Tūlos jūrų įlankos, New 
Yorko, New Jersey ir Con- 
necticuto, buvo uždarytos 
praeitais metais klamsaut, 
kuomet sveikatos viršinin
kai perspėjo, kad žali klam- 
sai gali būt atsakingi už 
šimtus užkrėtimų hepatičio

Virtuvės ir valgymo 
kambariai privatinių mo
kyklų Brooklyne vasario 
mėnesį buvo laikinai užda
ryti po to, kai susirgo 34 
mokiniai, kur rasta hepa- 
tičio užkrėtimų. Sveikatos 
oficialai teigė, jog galėjo 
būti virtuvės nesanitariš- 
kumas atsakingas už tai.

Neseniai New Yorko 
miesto sveikatos skyrius 
uždraudė tatuizmą, išski
riant dėl medikalės priežas
ties. Šis skyrius pranešė, 
kad tūlus kraujavandeni- . 
nius hepatičio susirgimų^ 
surado tatuizme (Tatuiz- 
mas, tai įdažymas spalvotų 
ženklų į rankų ir kitų kūno 
dalių odą; ženklai daugiau
sia yra matomi pas jūrei
vius.).

Bėgyj 44 savaičių, bai
giant 5 d. lapkričio, New 
Yorko valstijoj raportuota 
3,675 susirgimai užkrečia
mu kraujavandeniniu hepa- 
tičiu.

Įsakė saugotis 
dažyty mešky

Dar visai neseniai dau
giausia turistų į Kanados 
rezervatus traukdavo meš
kos, laisvai vaikščiojančios, 
imančios gardumynus iš 
lankytojų rankų. Bet štai 
vis dažniau ėmė pasirody
ti pranešimai, kad meškos/ 
užpuola savo svečius.

Kažkoks parlamento de-į 
putatas užklausė vyriausy
bę: ką ji ruošiasi daryti, 
siekiant apsaugoti poilsiau
jančią publiką. Netrukus 
buvo gautas atsakymas:

“Ateityje tas meškas, ku
rios pasirodys pavojingos, 
rezervato tarnautojai turės 
sugauti ir jų užpakalines 
kojas nudažyti raudonai. 
Meška dažyta — vadinasi, 
ji pavojinga. Lankytojai 
turės saugotis jų ir nemai
tinti.”

Unvalde, Texas. —Buvęs 
Jungtinių Valstijų vicepre
zidentas Nance Gardneris 
jau sulaukė 93 metų am
žiaus.

vargšas Lietuvos knygnešys 
turėjau laimės miegoti vie
noje lovoje su taip pašauk- * 
tu dailininkų Petru Rimša.

William Patten 
((Patalavičius)
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Dirbtinio šilko milžinas 
Tarybų Lietuvoje
Inz. K. Ilginis ir F. Laurinaitis

Šalia VI forto, kur prieš 
kelis metus tįsojo plynas 
laukas, šiandien nuo ryto 
iki vakaro burzgia ekskava- 
toriai ir buldozeriai. To
lumoje matyti išaugusių 
korpusų sienos, o tarp jų 
šliaužioja milžiniškas kra
nas, kinkuodamas savo ilga 
ranka iškelia didžiules gelž
betonines plokštes. Čia sta
toma Kauno dirbtinio pluoš
to gamykla. Po Lietuvos 
Valstybinės elektrinės tai 
didžiausia septynmečio sta
tyba mūsų respublikoje.
Vien pagrindinis korpusas 

užima pusseptinto 
hektaro plotą

Apie pagrindinį korpusą 
reikia smulkiau papasako

ji. Tai bus milžiniškas pa
statas, užimąs pusseptinto 
hektaro plotą. Jo ilgis vir
šys 300 metrų, o plotis — 
daugiau kaip 200 metrų. 
Korpuso sienos bus suren- 
karnos iš keramzitbetono 
blokų-panelių. Keramzitas 
gaminamas iš molio, jis yra 
lengvas ir nepraleidžia šilu
mos. Blokai bus dedami ne 
ant pamatų, o pritvirtinami 
prie kolonų, kurios stovės 
kas 6 metrai. Visą pagrin
dinį korpusą juos ištisiniai 
langai. Šio korpuso statybo
je bus panaudotos 30 met
rų ilgio fermos, ant kurių 
laikysis stogo konstrukcijos. 
Tokio ilgio fermos Tarybų 
Sąjungoje dar nedaug kur 
buvo panaudotos, o mūsų 
respublikoje jos bus taiko
mos pirmą kartą. Ir tai 
mūsų respublikos statybi
ninkams teikia ne tik garbę, 

išliet pareikalaus ir daug su
gebėjimo.

Ką duos tokių milžiniš
kų fermų panaudojimas? 
Trisdešimties metrų pločio 
anos suteigs daug patogu
mų technologams, išdės- 
t a n t įrengimus. Minėtos 
fermos bus gaminamos čia 
pat gamyblos teritorijoje, 
specialiame poligone.

Pagrindinio gamyklos 
korpuso aukštis bus nevie
nodas. Vidurinė jo dalis, 
kur bus cheminis, verpimo, 
sukimo ir kiti cechai, turės 
vieną aukštą, nuo 8 iki 12 
metrų aukščio. Korpusas iš 
abiejų šonų turės dviaukš
tes patalpas, kuriose bus 
įrengtos laboratorijos, dirb
tuvės bei ventiliacijos kame
ros. Cheminio cecho prie
statas bus keturių aukštų.

Šalia pagrindinio korpuso 
gamyklos teritorijoje bus 

^dar ir kitų pagalbinių pa
statų. Tai, visų pirma, cent

rinės remonto dirbtuvės ir 
pagrindinių žaliavų sandė- 
lys. Čia taip pat išaugs ace
tono sandėlys, acetono, per
dirbimo ir valymo pastatas, 
šaldymo ko m p resorinė ir 
vandentiekio bei kiti įren
giniai.

Sudėtinės dirbtinio 
» pluošto dalys

gu jungiamos dvi acto rūkš- 
ties molekulės su viena ce
liuliozės molekule, tai gau
toji medžiaga vadinasi dia- 
cetatu, jeigu trys — triace- 
tatu ir t. t. Kauno dirbtinio 
pluošto gamykla naudos di- 
acetatą. Jis panašus į bal
tą susivėlusią vatą. Pagrin
dinė iš šios medžiagos gau
namo pluošto savybė yra ta, 
kad jis yra tąsus ir gana 
stiprus dar šlapias. Tačiau 
jis turi ir tokių privalumų, 
kurių neturi joks kitas au
dinys — praleidžia ultra
violetinius spindulius. Vil
kint iš šios medžiagos paga
mintus šviesius baltinius 
arba suknelę, bus galima 
įdegti saulėje.

Dabar acetilceliuliozės ga
mybai naudojamas trumpas 
medvilnės pūkas, netinkąs 
verpimui. Tačiau ateityje 
acetilceliuliozė bus gamina
ma iš medienos, o tai žymiai 
atpigins gaminį. Dirbtinis 
šilkas tada konkuruos su 
medvilniniais audiniais. Ir 
vietoj perkelio ar satino 
žmonės vilkės gražius ir 
stiprius drabužius iš dirbti
nio šilko.

Na, bet dabar grįžkime 
prie dirbtinio šilko gamy
bos. Žaliava — acetilceliu
liozė ir acetonas — patenka 
į tirpinio rezervuarus. Dia- 
cetato imama 21 procentą, 
o acetato — 79 procentus. 
Automatiškai maišomos šios 
medžiagos rezervu aruose 
pavirsta klampiu tirpalu. 
Siekiant pagreitinti tirpi
nio procesą, skiedinys šildo
mas. Betirpdamas acetilce
liuliozės skiedinys išskiria 
daug šilumos. Ją atvėsina 
šaltas vanduo, tekantis pro 
tirpintuvų gaubtus.

Iš rezervuarų skiedinys 
siurbliais siurbiamas į tar
pinius bakus, o iš čia — į 
rėminius filtrus - presus. 
Tris kartus perkoštas skie
dinys patenka į verpimo 
mašinų bakus, kur pašali
nami oro likučiai. Dabar 
jau visiškai švarus skiedi
nys patenka į verpimo ma
šinas. Šis pavadinimas — 
“verpimo” mašinos — gana 
sąlyginis, nes jos nieko... ne
verpia. Ir tuo jūs netrukus 
įsitikinsite.

Siūlas... be verpimo
Pro sietelį (jeigu jį taip 

galima pavadinti), apie ku
rio akučių smulkumą rodo 
kad ir tai, jog jų diamet
ras matuojamas dešimtosio
mis ir net šimtosiomis mili
metro dalimis, siurblių va
romas skiedinys plonyčiais 
siūleliais patenka į verpi
mo mašinos šachtą. Čia iš
garinamas acetonas ir for
muojasi šilkiniai siūlai. 
Nors siūleliai “teka” 500 
m greičiu per minutę, jie 
dar yra tempiami. Tai pa
deda susiformuoti jų mole- 

I kūlėms, ir tuo pačiu siūle
liai pasidaro dar tvirtesni. 
Čia pat siūleliai"- yra api-

ti gražūs, žinoma, dalis 
siūlų bus išleidžiama skaid
rios spalvos, bet didelė da
lis bus dažoma įvairiomis 
spalvomis, — tiek ryškio
mis, tiek matinio atspalvio. 
Kaip bus dažomas acetati
nis šilkas? Išvalytas skiedi
nys pateks į bakus, kur bus 
sumaišytas su acetone iš
tirpusiais dažais ir nusida
žys vaiskiais atspalviais. 
Dažai, kaip žinote, yra 
tirpstančios' medžiagos. O 
kaip bus gaunami įvairių 
spalvų matiniai atspalviai? 
Tam tikslui bus naudojami 
pigmentai. Pigmentai — 
tai metalų oksidai, jie ne- 
tirpsta. Todėl labai susmul
kinti, miltelių pavidalo, jie 
bus maišomi į skiedinį ir 
suteiks jam matinį atspalvį.

Darbininko vieta 
prie pulto

I gamyklą atskira geležin
kelio šaka kas dieną bus at
gabenama šimtai tonų žalia
vos — acetilceliuliozė ir ace
tonas.

Su acetonu daugelis jūsų, 
tur būt, ne kartą esate su
sidūrę ir žinote, kad tai la
kus aštraus kvapo skystis. 
Jis atliks tirpiklio vaidme
nį, tirpinant acetilceliuliozę. 
O kas yra ši medžiaga, iš 
ko ji gaunama? Acetilceliu- 

fliozė yra acto rūgšties ir 
' A celiuliozės reakcijos produk

tas. Priklausomai nuo ac
to rūgšties ir celiuliozės 
santykio galima gauti įvai-

• rių savybių junginius. Jei- JtHfi t » /j 'O ili'L i :

purkščiami riebalais, todėl 
jie būna lankstesni, be to, 
vyniojami nesulimpa.

Garuojant acetonui, ver
pimo šachtoje susidaro pa
vojingas garų ir oro miši
nys, kuris gali sprogti. To
dėl į kiekvieną verpimo ma
šiną bus papildomai įsiur
biamas oras, kuris praskies 
šį mišinį ir padarys jį ne
pavojingu. Tuo pačiu me
tu acetonas, susimaišęs su 
karštu oru, bus išsiurbia
mas, išvalomas nuo oro ir 
vandens ir vėl panaudoja
mas gamyboje.

Bet juk mišinys yra bė- 
spalvis, o audiniai turi bū- 

<’<4’1 Aliu’; i .

Jau jūs pastebėjote: mes 
minėjome tik rezervuarus, 
bakus, siurblius... Iš tikrų
jų žmogus neprisileis prie 
gaminio tol, kol jis neišeis 
iš verpimo mašinų. Visas 
darbas gamykloje, prade
dant nuo žaliavos iškrovi
mo iš vagonų, bus mechani
zuotas. Bėgiai eis tiesiog į 
sandėlius, o čia iš vagonų 
kranais bus iškraunama 
acetiliuliozė. Acetonas iš 
cisternų bus perpumpuoja
mas į rezervuarus, o j che
minį cechą jį taip pat siur
bliai paduos vamzdžiais. 
Acetilceliuliozė iš sandėlio į 
cechą pateks straigtiniu 
transporteriu. O čia jau ir 
tirpdoma, ir maišoma, ir 
valoma, ir parduodama į 
verpimo mašinas siurbliais 
ir vamdžiais. Darbininkai 
stovės prie pultų, seks prie
taisus ir p r i r e i k u s pa
spaus vieną ar kitą mygtu
ką. c

Ir patalpose, ir įrengi
muose temperatūrą ir drėg
mę reguliuos automatai.

Visas šias sudėtingas ma
šinas Kauno dirbtinio pluo
što gamykla gaus iš broliš
kųjų tarybinių respublikų. 
Kad galėtume įsivaizduoti, 
kokie tai bus įrengimai, už
tenka pasakyti, .kad viena 
verpimo mašina kainuos 
apie du šimtus tūkstančių 
rublių. Tai — milžiniškas 
septynių metrų aukščio ag- 
gregatas su siurbliais, ven
tiliatoriais ir kitais prietai
sais. O tokių mašinų ga
mykloje bus daugiau kaip 
šešiasdešimt! O ką jau be- 
vardinti tūkstančius kitų 
įrengimų ir mašinų.

Visfcaš darbo žmogui
Nors visas gamybos pro

cesas, kaip jau minėjome, 
bus uždaras — žaliava bus 
apdorojama katiluose, iš 
vieno įrengimo į kitą pa
duodama vamzdžiais, bet 
dalis nuodingų dujų vis dėl
to gali patekti į cechus. O 
nuolat dirbti tokiame ore 
— kenksminga sveikatai. 
Todėl gamyklos projektuoto
jai — Maskvos inžinieriai 
numatė gamykloje įrengti 
puikią ventiliaciją ir oro 
kondicionavimo aparatus. 
Čia veiks devyni kondicio-

Ne tik" cechuose bus rūpi
namasi darbo žmogumi. Čia 
pat prie gamyklos veiks di
delė valgykla, o netoli ga
myklos darbininkams sta
tomi moderniški patogūs 
namai.

Keturių lesųublikų 
fabrikams

O kada visa tai bus? Ka
da pradės veikti ši nuosta
bioji gamykla?

Kauno dirbtinio pluošto 
gamykla pirmąją produkci
ją išleis 1963 metų pabai
goje. Iš vienos dienos pro
dukcijos, kai gamykla ims 
dirbti pilnu pajėgumu, bus 
galima išausti šimtus tūks
tančių kvadratinių metrų 
šilkinės medžiagos! O juk 
gamykla veiks be pertraukų 
ištisus metus!

Kauno dirbtinio pluošto 
kombinatas siūlais aprūpins 
visą Tarybų Lietuvos teks
tilės pramonę. Jis taip pat 
tieks savo produkciją Lat
vijos, Estijos, Baltarusijos, 
Leningrado ir net Maskvos 
srities fabrikams.

Praeis dveji-treji metai, 
ir mūsų tekstilės fabrikai 
masiškai ims austi dirbtinį 
šilką. Žmonės rengsis gra
žiais pigiais drabužiais, pa
gamintais iš dirbtinio pluo
što’.

Miami, Fla.
LLD 75-tos kp. susirinki

mas įvyko lapkričio 26 die
ną, į kurį nemažai atsilan
kė narių. Į LLD įsirašė 3 
nauji nariai. Balsavime už 
LLD Centro valdybą Ii962 
metams dalyvavo 22 nariai. 
Užsimokėjo už 1962 metus 
15-ka narių.

Atsibuvusio lapkr. 19 d. 
pikniko komisijos narys 
Koch praneė, kad padaryta 
gražaus pelno, $116.45. Pel
nas paskirtas spaudai. Kuo
pa dėkoja gaspadinėms už 
prirengimą piknikui skanių 
valgių, ir tiems draugams, 
kurie dovanojo maistą ir 
gėrimus.

Kuopa paskyrė į “Lais
vės” jubiliejinį fondą $50, 
“Vilniai $50 ir “Liaudies 
Balsui” $25. Taipgi nutarė 
rengti spaudos naudai ir 
kitą pikniką 1962 metų sau
sio 21-mą dieną. Tam dar
bui išrinkta komisija: Ka- 
napis, Urbonas, M. Valilio- 
nienė, Thomsonas. LLD 57 
kp. valdyba vienbalsiai iš
rinkta ta pati.

Po gražaus ir draugiško 
susirinkimo draugai Bene- 
kaičiai pavaišino narius 
skaniais valgiais ir gėri
mais, už ką visi dalyviai 
tariame širdingai ačiū.

J. W. T.

LIVINGSTON, N. J.

Jurgis Janušonis-Jamison
Lapkričio-November 26 d., šių metų

Iteiškiame užuojautą velionio žmonai Onai, 
dukteriai Mildred, anūkams Kenneth 

ir Jean, giminėms ir draugams.
L. Lučkauskas P. Rainys
Fred ir Anne Eicke T. Kaškiaučius
Ch. Anuškis M. Gasparaitienė
Peter Anuškevičia B. Jankauskas
J. ir O. Kuniskiai A. Mitkus
J. Baziliauskienė P. Poškus
J. Sk i parai S. Vilkas
Ch. Briedis J. Grybas*
W. ir E. Brazauskai G. Stasiukaitis
V. ir O. Bunkai J. Vertelis
A. T. Palson W. B. Siman
A. Bakūnai M. Witkus
K. Žukauskienė J. Cibirkai
Ann Belskiai A. Stanionienė
M. Petrikonis P. Casper
A. Dzidelikai M. Ellmcr •
J. ir O. Staneliai W. Teliūnai
Jg. ir O. Bočiai Griciūnai

nieriai. Tai — mašinos, kur 
oras bus šildomas, drėkina
mas ir siurbiamas į cechus. 
Kondicionavimo įrengimai 
per parą sunaudos 35 tonas 
vandens! Oro temperatūrą 
ir drėgmę patalpose kontro
liuos distanciniai termomet
rai bei hidrometrai ir auto
matiškai duos komandas 
kondicionieriams. Užtenka 
paminėti, kad vasarą ir žie
mą cheminiame ceche bus 
palaikoma vienoda tempe
ratūra — 29,5 laipsnių ši
lumos. Griežtai nustatyta 
oro temperatūra ir drėgnu
mas bus taip pat verpimo, 
sukimo ir kituose cechuose.

Detroit, Mich.
Lapkričio 5 d. mirė Ka

zys Miedeso, gyvenęs Nikio 
farmoje. sulaukęs 69 metų 
amžiaus. Buvo pavienis. 
Turėjo nemažai turto. Pirm 
mirties padarė testamentą 
ir turtą paliko savo krikšto 
dukrai. Sakoma, kad turėjo 
brolį, kuris gyveno Brazili
joje, bet niekas nežino, ar 
tas yra gyvas. Velonis paė
jo iš Baltarusijos.

J. L.
....  —

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 26 d., LDS 160 

kuopos name, N. S. Pitts
burgh, įvyko ALDLD 87 
kuopos vardu surengta va
karienė. Ji buvo labai gerai 
pagaminta - priren g t a. 
Publikos buvo daug*, bet ga
lėjo būti dar daugiau, nes 
iš kolonijų, kaip kurių, mū
sų draugų ir draugių nesi
matė. Vakarienę gamino la
bai geros ir patyrę gaspadi
nės: Šimkienė, Imbrasienė, 
Paich, Moriskienė ir Remei
kienė. Visos minėtos drau
gės labai gražiai pasidarba
vo. Garbė joms už tai!

Minėta vakarienė buvo 
nepaprasta, kaip jau buvo 
garsinta spaudoje, po vaka
rienės buvo svarbi paskai
ta temoje: Lietuva pirm 
Antrojo pasaulinio karo, 
laike karo ir po karo. Pre
legentas buvo Fr. Imbras, 
kuris labai gražiai ir aiš
kiai paskaitą skaitė ir aiš
kino. Užsibaigus paskaitai, 
J. K. lilažukna, toje pat te
moje, pasakė labai gerą 
kalbą. Publika buvo labai 
patenkinta; Girdėj o s i iš 
publikos išsitarimų, kad bū
tų rengiama daugiau pana
šių parengimų su progra
ma.

Mūsų spaudos, kaip tai 
“Laisvės”, “Vi Į n i e s” ir 
“Liaudies Balso”, vajus ei
na nors lėtai, bet kruopš
čiai. Kaip girdėti, vajuje 
dirba keletas draugų. Gal 
geriausias pasekmės turi i 
tai draugė Paich-Načajie- 
nė. Ji buvo nuvažiavus į 
New Kensington, Washing
ton ir kitur. Sako, pasek
mės yra geros.

J. M-skas

Daugiau įvairių parengi' 
mų Laisvės naudai
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Laiškanešiai ir šunes
Laiškanešiai skundžiasi, 

kad juos dažnai įkanda šu
nes, kai jie atneša pašto 
siuntinius. Vienas laiškane
šys nunešė šuns savininkui 
pakvietimą į teismą, tai ta
da šuo jį net du kartus 
įkando.

Sydney mieste, Australi
joje, laiškanešių suvažiavi
me vienas skundėsi, kad iį 
dažnai įkanda šuo. Laiška
nešys sakė, jog kelis kartus 
norėjo “atsilyginti,” bet 
šuo perbėgo per gatvę, nu
bėgo prie didelio stiklinio 
lango ir atsistojo. Jeigu 
laiškanešys būtų metęs sun
kiu daiktu, tai jis būtų iš
mušęs langą.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. 

Pakvietimu,*!
Kviečiame visus j nepaprastą L. 

S. ir D. Draugijos moterų pager
bimui banketą gruodžio 10 dieną, 
1 valandą. Gaspadiniaus vieni vy
rai. Dainų ir muzikos programa. 
Įžanga $1.75. Komitetas (96-97)

BROCKTON, MASS.
Mūsų parengimai, kurio įvyks 

artimoje ateityje, yra šie: Drau
giškas “Laisvės" paramai vakaras 
įvyks šeštadienį, Gruodžio - Dec. 9 
d., pradžia 7-tą vai. vakaro, Liet. 
Taut. Namo salėje. Bus gerų už
kandžių. Įėjimas dykai.

FILMAI IŠ< LIETUVOS bus ro
domi sekmadienį, Gruodžio-Dec. 17 
d., pradžia 2-rą vai. popiet, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Rodys Jonas Grybas. Kviečia
me visus — vietinius ir iš apylin
kės — dalyvauti. Čia galėsite užsi- 

i mokėti už “Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratas arba galėsite naujai 
užsirašyti šiuos laikraščius. Ren
gia LLD 6-ta kuopa.

George Shimaitis (96-97)

Skaudus
McKEES ROCKS, PA.

Prisiminimas dėl Mirties

i

Skolastikos Miliauskienės
Gruodžio 5-tą dieną, 1960 m., staiga atsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo mano mylima žmona Skolastika. Nors 
jau metai laiko prabėgo nuo tos liūdnos dienos, bet 
atminimas apie ją niekad man neišdils.

Lai ilsisi amžinai mano gyvenimo draugė, kuri 
per 40 metų bendrai su manim gyvenimo audrose 
bangavo ir visada kiek galėjo mąstė ir rėmė pažan
gų darbininkų judėjimą.

Kol gyvas būsiu, visada mano širdyje apie ją liū
desys pasiliks.

Jos vyras JUOZAS MILIAUSKAS

Brockton, Mass
APŠVIETUS MYLĖTOJŲ DĖMESIUI

Sekantį, šeštadienį, Gruodžio-Dec. 9 d., įtfyks pa
rengimas “Laisvės” paramai. Prasidės 7-tą valandą 
vakare, Lietuviu Tautiško Namo apatinėje salėje, 8 
Vine St., Montello.

šį prengimą ruošia ALDLD 6-ta kuopa. Bus arba
tos ir kitokių skanumynų, kurių gal dar nesate ra
gavę. Pasirūpinkite atsilankyti, pasilinksminti ir 
tuom pačiu kartu finansiniai paremti laikraštį “Lais
vę.” Čia taipgi galėsite užsirašyti “Laisvę” arba 
atsinaujinti, kurių prenumerata jau yra išsibaigusi. 
Maloniai lauksime svečių iš kitų miestų. Rengėjai

BROCKTON, MASS. 
Ekstra Pranešimas

ALDLD 6 kuopos rengiamas 
karas “Laisvės” paramai yra 
keltas iš gruodžio 2 d. į gruodžio' 
9-tą dieną. Priežastis ta, kad So. I 
Bostone Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas turės draugišką vakarą 
gruodžio 2 d. ir pas juos dalyvaus 
svečias iš Lietuvos. Taigi “Lais-1 
vės” skaitytojai jsitčmykito, kad 
Montclloj “Laisvės” paramai vaka
ras įvyks Gruodžio - Dec. 9-tą d., ■ 
7-tą valt_vakare, Tautiško Namo 
kambariuose, 8 Vino St. Bus ar
batos ir kitų skanumynų. Prašo-; 
mc visų įsitčmyti šią pakaitą ir 
kviečiamo dalyvauti parengime.

PHILADELPHIA, PA.

va-
nu-

LLD 10 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks 1144 N. 4th St., 
7:30 vakare. ' Išgirsime pranešimą 
apie lietuviškų filmų rodymo pasek
mes ir metinį kuopos valdybos ra
portą iš kuopos veiklos.

Taipgi įvyks ir kuopos -valdybos 
rinkimai sekamiems 1962 metams. 
Turime aptarti ir daugiau svarbių 
organizacijos reikalų. Valdyba

(95-96)

So. Boston, Mass.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

METINIS BANKETAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Gruodžio 10 December
Pradžia 1-mą Valandą Popiet
318 Broadway, South Bostone

Kliubo gabios gaspadinės pagamins skanių 
valgių. Bus ir įsigerti. Todėl klubas kviečia 
ne tik bostoniečius, bet ir iš kitų kolonijų atsi
lankyti. / Rengimo Komisija

5 p.-Laisvč (Liberty)— Antį., gruodžio (Dec.) 5, 1961
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JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
mais. Jam pagelbėjo Juozas su nauja prenumerata ir at
naujinimais, ir J. Juška su atnaujinimais.

A. Stripeika, Elizabeth, N. J., prisiuntė atnaujini mų.
S. Kirslis, Bridgewater, Mass., prisiuntė atnaujini

mų. Jis kredituoja savo rezultatus Geo. Shimaičiui.
Philadelphijos miesto vajininkai laikosi laimėtojų 

skyriuje su pagalba darbščiųjų vajininkų, kaip tai — 
R. Merkis, J. Šapranauskienė ir P. Puodis.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., irgi pasidarbavo gero
kai, prisiųsdamas atnaujinimų.

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., pasidarbavo su 
atnaujinimais.

Į laimėtojų skyrių įėjo K. Kasulis, Worcester, 
Mass., su atnaujinimais.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., taipgi laikosi laimėto
ji! skyriuje, prisiuntė atnaujinimų.

Iš Rochester, N. Y., gauta atnaujinimų nuo V. Čer- 
nausko ir P*. Anderson.

So. Bostonui pasidarbavo J. Butkus ir bendradarbė 
vajininkė.

J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė 
naują prenumeratą, M. Kazlauskienė atnaujinimų. Jos 
yra vajininkės LLD Moterų skyriaus.

Pittsburgh o vajininkas J. Kazmer prisiuntė atnau
jinimų, į pagalbą buvo ir P. Kavaliauskas.

Pagaliau, gauta žinių iš Floridos. M. Valilionienė, 
miamietė, prisiuntė atnaujinimų. Sako, bus daugiau.

O nuo Pacifiko kranto V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif., prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: K. Naravas, Shenandoah, Pa.; M. Aranuk, Det
roit, Mich., ir C. K. Urban, Hudson, Mass.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

butus Hialeah, Fla.; B. Petraitis, Baltimore, Md.; A. 
Norkus, Sąn Francisco, Calif; A. Šimkus, Hightstown, 
N. J.; W. Morkus, Newark, N. J.; R. Braus, Wm. Cher- 
ney, Rochester, N. Y.; B. Ostapukienė, Newark, N. J.; 
B. Keršulienė, Brooklyn, N. Y.; O. Kireilienė, J. Uuo- 
gentas, M. Sadauskienė,, U. Šimoliūnienė, O. Dishienė, 
P. Jasilionienė, L. Čeponienė, J. Kaminskienė, O. Wel- 
lus, Binghamton, N. Y.; J. Sinkus, S. Zauga, So. Boston, 
Mass.;P. J. Anderson, S. Trilikauskas, Rochester, N. Y.; 
P. Waichus, Bergen, N. Y.; V. Gaidis, Johnson City, N. 
Y.; E. Čekanauskas, J. Juozapaitis, V. Kapičauskas, 
Binghamton, N. Y. _ _ •

Iš anksčiau gauta $2,426.17. Dabar įplaukė $447.00 
Viso $2,873.17. Balansas $2,126.83.

Didelis ačiū viršminėtiems už dovanas į jubiliejinį 
fondą, ir valininkams už pasidarbavimą. Ačiū ir orga
nizacijoms, kurios taip gražiai prisideda prie fondo. Jau 
įžengėm į trečią vajaus mėnesį. Baigkime fondo nusta
tytą kvotą šį mėnesį! Bus labai graži gruodžio mėnesį 
dovana.

Laisves Administracija

LLD 153 kp., San Francisco, Calif.,
(per V. Sutkienę) . ................................ $50.00

Motiejus ir Marcelė Jakščiai,
Ozone Park, N. Y..........................................25.00

L. Gavril, New York City, N. Y........................ 16.00
P. ir B. Navalinskai,, Atlantic City, N. J. ... 15.00 
Vincas Jokubonis, Waterbury, Conn. ...... 11.00 
Geo. Mikitas, Miami, Fla............................ 11.00
H. Martin, Hialeah, Fla. ... .......................... 11.00
W. Shapran, Philadelphia, Pa.......................... 10.00
Marytė Kazlauskienė, Haverhill, Mass. ......... 10.00
Charles Lusas, Waterbury, Conn..........................6.00
J. Kaspar, Baltimore, Md............................... • • 0.00
Mike Puckus, Philadelphia, Pa. . •.................. 6.00
M. Rainys, Philadelphia, Pa............................... 0.00
Mary Zeakus, W. Rąlpi Beach, Fla. •............... 0.00
Walter Žukas, Elizabeth, N. J........................... 0.00
W. M. Samuolis, Waterbury, Conn. ... •.......  0.00
Mr. irM.rs. Vaičekauskas, Binghamton,N.Y. . 0.00 
W. Vance, Brooklyn, N. Y.........................•.... 5.00
Senas mainerys, Waterbury, Conn.........•......... 5.00
Ira Ablažienė, Waterbury, Conn........................ 5.00
F. ir J. Deltuvai, Baltimore, Md. . •................  5.00
Marcella Stankus, Miami, Fla............................... 5.00
Gudelis, Miami, Fla. . .................................. 5.00
J. Vaivada, Rochester, N. Y............................... 5.00
Waslaw Scatch, Philadelphia, Pa. .. •............. 5.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y...................... 5.00
LLD 72 kp. (per P. Bečį) Great Neck, N. Y. .. 5.00 
J. ir K. Kalinauskai, Freehold, N. J. .. •............5.00
Marie Balton, San Francisco, Calif. . •............... 5.00
Tilda King, San Francisco, Calif.......... •........... 5.00
Vitartienė, Miami, Fla............................. •......... 3.00
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa.......... •........... 3.00
J. Krauzaitis, Manchester, Conn.......................  3.00
W. Kulik, Ulster Park, N. Y. . •............  3.00
V. ir B. Sutkai, San Francisco, Calif................3.00
A. Valinčius, Pittston, Pa................ •................ 2.00
J. Vaitonis, Waterbury, Conn........................... • 2.00
M. Vaitonaitė, Waterbury, Conn. •..................  2.00
A. Laurin, Philadelphia, Pa........................... •. 2.00
J. ir M. Gluoksniai, Scranton, Pa. . •............... 2.00
A. Juška, Jersey City, N. J.............................•. 2.00
P. Demeikis, Ansonia, Conn. . •........................ 2.00
M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y..................2.00
J. ir E. Stroliai, Binghamton, N. Y.......... . . 2.00
Victoria Miller, Johnson City, N. Y..................2.00
I. ir M. Liužinai, Binghamton, N. Y..................2.00
A. ir H. Pagiegalai, Binghamton, N. Y............ 2.00
Po $1: M. Paugis, Beacon Falls., Conn.; W. Duda,

Woodbury, Conn.; M. Ciplijauskas, V. Muraškauskas, 
F. Vaičaitis, Waterbury, Conn.; A. Janavičius, Balti
more, Md.; P. Kupris, Annapolis Jet., Md.; J. Anskis, 
Geo. Wareson, M. Stakoff, J. Kalvaitis, Brooklyn, N. 
Y.; J. Laukaitis, Maspeth, L. I.; Nabaras, A. Suvak, P. 
Skiberdis, Miami, Fla.; K. Staniulis, Johnson City, N. 
Y.; V. Kralikauskas, Anne Lenis, Lawrence, Mass.; 
Mikalina Mlecka, J. Rudis, Methuen, Mass.; J. Viskoč- 
ka, Trenton, N. J.; J. Muragienė, Pittsburgh, Pa.; E. 
Mulokiūtė, Philadelphia, Pa.; Mrs. Makarevičienė, Broo
klyn, N. Y.; P. Puodis, J. Urbon, B. Stupelis, K. Viko- 
nis, H. Kušleikienė, Philadelphia, Pa.; Anna Overaitis, 
J. Kavaliauskas, V. Maurukas, Shenandoah, Pa.; S. 
Kirslis, A. Lepeikis, A. Mažukna, C. Tarnui, Bridge wa
ter, Mass.; D. Grizes, So. Boston, Mass.; D. Jalskienė, 
M. Boylston, Mass.; J. Rudnickas, Millbury, Mass.; J. 
Jodžioniene, K. Kasulis,, J. Amutis, L. Ausienė, J. Sen
kus, P. Bacevich V. Žitkus, Worcester, Mass.; A. Vinic
kas, M. Biganskienė, Great Ųeck, N. Y.; C. Rimkienė, 
Baroda, Mich.; J. Paulauskas, Peely, Pa.; S. Bagurskas, 
Aliquippa, Pa.; F. Mtižikevičius, Budd Lake, N. J.; A. Ma
lin, Brooklyn, N. Y.; W. Urbschas, N. Y. City; M. Nor-

Lawrence, Mass.
Iš Maple Parko parengimo

Įvyko banketas Maple 
Parko uždarymui. Kaip vi
sada, taip ir šį kartą į 
Maple Parko bendrovės pa
rengimą suvažiavo daug 
žmonių. Buvo vietinių, bu
vo ir iš plačios apylinkės. 
Iš So. Bostono, tarp kitų, 
buvo Šukienė su žfentu. Bu
vo svečių iš Nashua, iš Ha- 
verhillio. Iš Haverhillio A. 
Kazlauskas net kelis kartus 
su savo automobiliumi va
žiavo svečių atvežti. Dide
lis jam ačiū!

Svečiams pasivalgius ir 
pasikalbėjus, pirmininkas J. 
Kodis paaiškino, kad tai 
buvo šių metų paskutinis 
parke parengimas ir per
statė S. Penkauską. S. 
Penkauskas padėkojo už 
atsilankymą, išreiškė viltį, 
kad visi ir visos pavasarį 
vėl susitiksime, ir susirin
kusius pasveikino su besiar
tinančiomis sezon i n ė m i s 
šventėmis.

Prie Šio banketo komisi
ja rūpestingai ruošėsi, ypa
tingai daug darbo turėjo 
gaspadinės, kuriomis buvo: 
E. Kralikauskienė, R. Chu- 
ladienė, J. Šleivienė, Z. Pen- 
kauskienė, A. Kodienė, o 
prie stalų nešiojo A. P'en- 
kauskaitė ir Marytė Kaz
lauskienė.

M. Kazlauskienė pristatė 
7 pyragus. Komisija norė
jo jai pamokėti už pyragus 
$10, tai ji tą sumą paskyrė 
į “Laisvės” fondą. Didelis 
jai dėkui.

Kaip visada, taip ir da
bar buvo renkamos aukos 
dėl padavėjų (“veiterkų”). 
Surinktos aukos abiems pa
dalinta po $4.75.

Baigiantis programai, 
viena draugė pranešė, kad 
parengime dalyvauja kelios 
poros jau pasiekusios ženy- 
binio jubiliejaus. Jomis yra 
P. ir A. Galiniai, J. Ege- 
riai iš Nashua ir Vaitaškai 
iš Methuen. Jų pagarbai 
buvo sugrotas gražus val
sas. Linkiu jiems daug lai
mių.

Matykite filmus 
iš Lietuvos

šeštadienį, gruodžio 16 d., 
6 vai. vakare, Julian Stopy- 
ra Posto svetainėje, 13 
Monmouth St., bus rodomi 
filmai, pagaminti Lietuvo
je. Ateikite ir pamatykite 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
ir jų atsiekimus. Lietuva 
buvo baisiai nuteriota karo, 
bet ji jau atsikėlė iš griu
vėsių. Matykite naujus 
miestus, elektros gaminimo 
įrengimus, fabrikus, gra
žius parkus. Matysite ir 
girdėsite 20,000 jaunuolių 
dainuojant proga Lietuvos 
naujos santvarkos 20-ties 
metų sukakties. Filmus ro
dys J. Grybas ir K. Brie
dis iš New Yorko. Filmai 
nauji, pas mus dar nematy
ti. Visi ir visos kviečiami.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Parengimas

Parengimas “Laisvės” 
naudai buvo nukeltas iš 
gruodžio 2 dienos į šešta
dienį, gruodžio 9 d. Jis 
įvyks Lietuvių Tau tiško 
Namo kambariuose. 8 Vine 
St., Montello. Pradžia 7 
vai. vakare. Visus ir visas 
prašome atsilankyti. Bus 
gera proga atsinau j i n t i 
p r e n u m eratas “Laisvės, 
“Vilnies” ir “Liaudies bal
so.” Ateikite, pagelbėsite 
sukelti finansų į užbaigi
mą “Laisvės” fondo.

Komitetas
Mirimai

Lapkričio 24 d. mirė Sil
vestras Sviokla. Per 40 
metų jis užlaikė valgomųjų 
daiktų krautuvę. Liko du 
sūnūs (vienas iš jų yra ku
nigas), duktė ir brolis.

Lapkričio 24'd. mirė Ju
lius Kiela būdamas Nurs
ing Home įstaigoje. Liko 
liūdesyje trys sūnus ir trys 
dukterys. Velionis priklau
sė prie Šv. Roįco draugijos. 

• Abu palaidoti Kalvarijos 
kapinėse. >

Aplankėme
M. Gutauskienės pastan

gomis aplankėme seniau 
gyvenusius Montelloje A. ir 
P. Mickevičius, kurie dabar 
gyvena 2079 Broad Stret, 
Edgewood, R.-L, apie 40 
mylių nuo Montello.

Su automobiliu patarna
vo K. Sireikienė, kelio žino
vu buvo Mickevičienė, Jus
tino žmona. Kartu vykau 
ir aš.

Mickevičiai ir jų dukra 
Bronė labai maloniai mus 
priėmė. A. ir P. Mickevi
čiai pas K. Sireikienę daug 
klausinėjo apie Liet uvą, 
mat, Sireikienė iš tos pat 
apylinkės su Mickevičiais. 
Sireikienė, buvusi turistė, 
daug jiems papasakojo apie 
jų gimines ir bendrai žmo
nių gyvenamą. Ji sakė 
jiems, kad Mickevičių gimi
nės gerai gyvena, yra pa
valgę, apsirengę, niekas jų 
laisvės nevaržo. Kai ką 
apie Lietuvą ir aš pridėjau. 
Mickevičiai buvo patenkin
ti, kad Lietuvoje taip nėra, 
kaip priešų spauda rašo ir 
žmones apgaudinėja.

Mickevičių dukra augina 
sūnų ir dukrą. Abu jau
nuoliai linksmi, sveiki, ei
na į mokyklą. Tik gaila, 
kad P. Mickevičienę kanki
na sąnarių įdegimo skaus
mai.

Sunku jai vaikštinėti, bet 
drąsinami ir nenusimena. 
Nors jie gyvena 40 mylių 
atstoję nuo Montello, bet 
priklauso prie LLD 6 kuo
pos, LDS 67 kuopos, skai
to “Laisvę,” seka pasauli
nius įvykius. Priklauso ir 
prie kitų pašalpinių drau
gijų, laiku sumoka duokles, 
nepamiršta remti pažangie
čių spaudą. Linkiu jiems 
sveikatos ir daug metų gy
venti ! George Shiniaitis

Binghamton, N. Y.
Gražiai pasilinksminome 

ir parėmėme spaudą
šeštadienį, lapkričio 18 

d., pas draugus Dishius, 4 
Janette Ave., įvyko links
mas p o b ū v is. Susirinko 
gražus būrelis draugų pa
linkėti Dishiams linksnio, 
laimingo ir ilgo gyvenimo 
savo naujai įsigytoje gra
žioje stuboje.

Dalyviai buvo draugiškai 
priimti ir pavaišinti.

Turėjome ir viešnių: Br. 
Keršulienė, iš B r o o klyn, 
N. Y. Ji lankėsi pas savo 
sesytę Viktoriją pagelbėti 
jai pergyventi didelę nelai
mę. Mat, Viktorijos vyras, 
Fr. Miller, nusilaužė abi 
rankas ir dabar randasi li
goninėje. Dėl tos nelaimės 
Viktorija yra labai susirū
pinusi. Linkiu joms sėk
mingai. pergyventi tą skau
džią nelaimę. Bronė kiek 
laiko pabuvos pas Viktori
ją, iki ji kiek apsiramins 
dėl savo mylimo vyro nelai
mės.

Turėjome ir kitą viešnią 
— Bronę Ostapukienę, iš 
Newark, N. J. Ji taipgi at
vyko aplankyti sunkiai ser
gantį savo brolį Juozą Ki- 
reilį.

Negalima nepaminėti ir 
to, kad drg. Alfonsas Ka
minskas jau ilgokas laikas, 
kai buvo prispaustas sun- 
kiots ligos. Buvo labai 
linksma jį matyti šiame bū
relyje. Jis gražiai atrodo. 
Taip ir reikia.

Valgant vakarienę He- 
lenutė Pagiegalienė skambi
no pianą, o Paulinutė Jasi
lionienė dainavo. Todėl šis 
malonus pobūvis buvo dar 
malonesnis, paįvai r i n t a s 
menu.

Prisimintas ir spaudos 
vajus, tai be ilgų kalbų Br. 
Keršulienė ir Ona Wellus 
priėmė draugų, dovanas, ku
rių buyo sudėta $20. Vi
siems aukotojams tariame 
didelį ačiū!
., šio pobūvio sumanytoja 
buvo P. Jasilionienė, o jai 
pagelbėjo M. Kazlauskienė,
H. Pagiegalienė, U. Šimo
liūnienė, E. Strolienė, M. 
Sadauskienė ir O. Uogin- 
tienė. Vakaras praleistas 
draugiškai ir linksmai.

Didelis dėkui rengėjoms 
už skanią vakarienę ir vi
siems už dalyvavimą.

Onytė Wellus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš ORO SKLEIDĖ 

LAPELIUS
Karakas, Venezuela. — 

Venezuelos studentai pasi
grobę lėktuvą skraidė virš 
šio miesto ir skleidė lape
lius prieš Betancourto dik
tatorišką vyriausybę.

Dublinas. — Eina dery
bos atidarymui keleivinių 
lėktuvų skrajojimo tarp 
Dublino, Airijos, ir New 
Yorko.

Washingtonas. — Buvęs 
JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Charles Bow
les dabar bus ambasado
rius, kuris rūpinsis Afri
kos, Azijos ir Lotynų Ame
rikos reikalais.

Tel Avivas. — Gruodžio 
11 dieną jau bus paskelbtas 
teismo sprendimas prieš 
hitlerininką Adolfą Eich- 
maną.

Belgradas. — Tito vy
riausybė paliuosavo.128 po
litinius kalinius, o 650 kitų 
sumažino bausmę.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos jau turi 185,- 
000,000 gyventojų.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

žinomi. Ir nuoširdžiausiai mes 
sveikinsime juos, kai jie paleis 
aplinkui žemę pirmąjį ame
rikietį.

Neseniai Vilniaus savaitraš
tyje “Literatūra ir menas’’ 
skaičiau A. Griciūnaites keis
tą nuomonę. Jai atrodo, kad 
dailininkų kūriybą gali su
prasti ir turi teisę vertinti tik
tai dailininkai — ir dar pa
tys geriausi. šiaip “griešni” 
žmonės neturėtų kištis į tokius 
reikalus.

Aną dieną mes klausėmės 
labai gerų paskaitų apie daili
ninką Čiurlionį. Jas davė Fei- 
feris, Baranikas ir Mizara. 
Bandė mus, tuos “griešnuo- 
sius,” su to lietuvių tautos ge
nijaus kūryba supažindinti. 
Savo akimis matėme kūrinius. 
Prelegentai juose rodė mums 
tai, ko mes juose savo akimis 
nematėme.

Ėmė ir susidarė manyje keis
ta nuomonė: genijų gali su
prasti tik genijai. O kadangi 
mes tų genijų beveik neturi
me, tai mūsų genijų kūryba 
mus mažai tešildo.

Nesuprantu, kam iš kiekvie
no “genijaus“ kūrinio reikia 
stengtis padaryti šedevrą? 
Juk pasitaiko ir broko. Bro
ku ir reikia laikyti.

Kas iš to kūrinio, kuris ne
patraukia žiūrovo akies ir ne- 
sušildo jo sielos?

Tegu juo džiaugiasi geni
jai. Mums reikia kūrybos, ku
rioje ir mes, ne genijai, pa- 
sisemtume dvasinės stiprybės.

West Hartford, Conn. — 
Sulaukęs virš 103 metų am
žiaus mirė Eli Levinas.

Susirinkimas
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 8-tą, 7:30 v. 
v., Laisves salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti, kad 
sėkmingai užbaigtume me
tus ir tinkamą valdybą iš
rinktume _ būsimiems me
tams. v Valdyba

• į ..f 1

PRANEŠIMAI
1•'

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos priešmetinis su

sirinkimas jvyks antradienj, gruo
džio 5' d., 7:30 vai. vakare, "Lais
vės" salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Bus rinkimai kuopos 
valdybos 1962 metams. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (95-96)

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

trečiadienį, gruodžio 6 d., 7:30 vaL 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 

susirinkime, nes turėsime išrinkti 
kuopos komitetą 1962 metams. Ku
rie dar esate skolingi už šiuos me
tus, ateikite ir užsimokėkite.

Prot. sekr. (95-96)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimienė
Mirė Gruodžio 6 d., 1948 m., palikdama 

liūdesyje mane, sūnų Algirdą ir 
dukterį Emiliją.

Lai būna lengva žemelė Tau ant Tavo 
kapo Alyvų kalnelyje.

MOTIEJUS KLIMAS

Sukako vieneri metai, kai iš gyvųjų, tarpo išsiskyrė 
mūsų brolis

Aleksandras Mizara
Jis staigia mirtimi mirė 1.9 6 0 metų gruodžio 2 dieną 
Bostono ligoninėje. Palaidotas 1960 m. gruodžio 6 d. 

Forest Hill kapinėse, Boston, Mass.
Tegu jis ilsisi ramybėje!..

Bernardas
Rojus
Ieva, brolienė

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 5, 1961

LLD kuopų atstovų 
ketvirtas pasitarimas^
Praeitą ketvirtadieni Įvy-* 

ko LLD kuopų bendrų pa
rengimų Komiteto pasitari
mas. Dalyvavo keturių kuo
pų atstovai, o viena neat
siuntė.

Atstovai, aiškindami sa
vo kuopos narių mintis, 
kaip jie žiūri į bendrų pa
rengimų reikalą, sakė, kad 
jie stoja už bendrinimą pa
rengimų. Kadangi radosi 
priešingo nusi statymo 
atstovų tokiems pare n- 
gimams, tai klausimas leis
tas perbalsuoti. Penki at
stovai pasisakė už bendrini
mą parengimų, o du susi
laikė.

Kai kuriems dalyviams 
negana aišku, kokie paren
gimai bus rengti bendrai. 
Gal vieta čia paantrinti tą 
tarimą: 1

I. Filmai.
2 Visuomeniškų reikalui 

paramai parengimai. *
3. Skubūs pripuolami pa

rengimai — turistų išleis
tuvės - sutiktuvės ir kiti 
tos kategorijos suėjimai.

Pirmiau neišspr ę s t u s 
punktus pabaigus, eita prie 
naujų reikalų. Priimtas pa
siūlymas, kad Komitetas 
rengtų filr^ų rodymą gruo
džio 23-čią, jei Moterų klu
bas perleis dieną. Kitą tokį 
vakarą numatyta turėti 
1962 metų sausio 7-tą.

Abiem vakarais bus rodo
mi filmai iš dabartinės Lie
tuvos įvykių. Kaip greit 
priruošime, plačiau prane
šime.

Šiuo tarpu visus prašome 
minėtomis dienomis susilai
kyti nuo kitų išėjimų, o da
lyvauti filmų rodymo suei
gose. Dalyvis

FILMAI NEBUS RODOMŲ 
GRUWO 10 DIENĄ F*

j. Grybaš pranešk, khd 
jis negales filmus rodyti 
gruodžio 10 d., “Laisves” 
saleje, nes tą dieną su Ai
do choru dalyvaus ukrai
niečių koncerte, kuris įvyks 
Rusų saleje, 61 Rivington 
St.. Manhattan. N. Y.

J. Grybas žadėjo filmus 
kada nors vėliau LDS 13 
kuopai rodyti.

(96-97)

Detroitas. — American 
Motors Corp, steigs auto
mobilių gaminimo fabriką 
Šveicarijoje.




