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KRISLAI
Visi turėtų susirūpinti. 
“Dievas”—brutališka jėga. 
Jie nusivylę.
Garbinga sukaktis.
Popiežius ir maldos.
Irgi “lietuviškos” pavardės, 

’tikėjimas ir dorovė.

— Rašo A. Bimba —

Mūsų šalies vyriausybė pa- 
simojusi padaryti istorinę klai
dą. Traukdama Komunistų 
partiją į teismą, ji daro pre
cedentą, kuris kada nors skau
džiai atsilieps visam mūsų po
litiniam gyvenimui.

Kur garantija, kad rytoj ar 
poryt panašiai nebus puolama 
kita kuri politinė partija?

Nieko panašaus praeityje 
nebuvo bandoma. Panaudoji
mas teismo susidorojimui su 
politine partija yra naujas 
dalykas. Joks politinis sąjū
dis nebegali jaustis saugus.

Gerai, kad daug rimtai gal
vojančių amerikiečių tą pavo
jų numato ir ragina vyriausy
bę bylą prieš Komunistų par
tiją numesti į gurbą.

Prezidentas Kenedis ir jo 
brolis Robertas turėtų rimtai 
pagalvoti pirma, negu bus už
traukta dar viena gėda ant 
mūsų šalies politinės galvos.

Su šia byla paneigiamos vi
sos Amerikos žmonių pagrin
dinės demokratinės teisės ir 
civilinės laisvės. .

^Lankydamasis armijos bara
kuose Floridoje savo padėkoje j 
kareiviams prezidentas karei-1 
vį pastatė šalia dievo. Jis ir 
visa tauta esą lygiai dėkingi 
dievui ir kareiviui. Dievas mus 
palaiminęs, o kareivis Kastro 
ir Chruščiovą išgąsdinęs!

Iš tikrųjų gi šiame atsitiki
me niekas su jokiais palaimi
nimais nesiskaitė. Viskas su
kosi apie brutališką jėgą — 
apie branduolinių ginklų jėgą. 
Gerai, kad jos išbandymas ne
įvyko. Gerai, kad Kastro ir 
Chruščiovas “išsigando” ir iš
gelbėjo pasaulinę taiką.

Juk truputį buvo išsigandęs 
ir prezidentas. Jis irgi pasi
traukė ir tuo prisidėjo prie i 
taikos laimėjimo. Jei tai jis1
darė su savo dievo palaimi
nimu, grynai jo reikalas. No
rėsime, kad ir ateityje tokio
se krizėse jam jo dievas lai
ku jo protą apšviestų. Bile tik 
nebūtų karo, bile tik taika
viešpatautų.

Visoje lietuviškoje reakcinė
je spaudoje vyrauja didžiau
sias nusivylimas. Nusivylimas 
tuo, kad Jungtnės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga nesusikibo 
dėl Kubos. Nusivylimas tuo, 
kad reikalai taisosi ir Kinijos- 
Indijos santykiuose.

Pasirodo, kad menševikų, 
klerikalų ir smeto n i n i n k ų 
spaudos vadeivos ištroškusiai 
laukė branduolinio konflikto.

Pastebėjau, kad šiomis die
nomis draugai kanadiečiai iš
kilmingai atšventė savo “Liau
dies balso’’ 30 - ąją sukaktį. 
Turi jie kuo didžiuotis.

Geriausios jums, draugai, 
sėkmės jūsų garbingose pa
stangose tą puikų laikraštį 
išlaikyti ir sustiprinti. Visur 
turite daug nuoširdžių “Liau
dies balso” patriotų. Nema
žai jų randasi ir pas mus. Tai 
parodo teikiama jums šiame 
vajuje parama iš daugelio 
vietovių Jungtinėse Valstijose.

^Popiežius Jonas XXIII jau 
sJaukė gražaus 81 metų am
žiaus. Tuo jis suvylė tuos, 
kurie jį popiežiumi rinkdami 
linkėjo jam mirties. Galimas 

k(Tąsa 6-tam pusi.)

» Indija turi taikintis su
Kinija, sako generolas

New Deihi. — Indasų ge-'yra gerai apginkluotos
i t- i- s-t rn i • ' 1 ' • ■« • . -w . i

ir
nerolas K. S. Thimayya, bu- j išlavintos. Jos šimtą kartų

T 1 • * 1** I 1 • —• v T 1 • • •vęs Indijos generalinio šta
bo viršininkas, o dabar esąs 
Apsigynimo tarybos narys, 
sako, kad Indijos valdžia, 
priešakyje su Nehru, daro 
didelę klaidą, jeigu ji mano j gos pereis kalnus į Indiją., 
laimėti kariaudama prieš tai joms kelias bus atida- 
Kiniją.

Generolas Thimayya ilgai 
buvo Kinijoje ir Korėjoje, 
tai esąs gerai susipažinęs 
su Kinijos jėgomis. Jis sa
ko:

“Aš, kaip militarinis žmo
gus, negaliu suprasti, kaip nonui, ir dabar sakau: In- 
Indijos vyriausvbė drįsta dija turi taikintis su Kini- 
stoti į karą prieš Kiniją, ja, sienų reikalus palikime 
Kinijos militarinės jėgos diplamatams spręsti”.

Padidėjo prekybos 
laivynas

Londonas. — 1962 metais 
pasaulinis prekvbos laivy
nas padidėjo 4,000,000 tonų,, 
tai dabar sudaro 140,000,- 
000 tonų. Tankerių laivynas 
yra apie 45,000,000 tonų 
įtalpos.

Pirmoje vietoje yra Jung
tinių Valstijų prekybos lai
vynas, kuris sudaro 23.300,- 
000 tonų, bet iš to skaičiaus 
apie 15,000,000 tonų laivų 
plaukioja po Liberijos ir 
Panamos vėliavomis.

Tarybų Sąjungos preky
binį laivyną sudaro apie 
1,000 laivu su 5,000,000 to- 
nų įtalpos. Šiemet jos laivy
nas padideėjo 700,000 tonų, iri

TAR. SĄJUNGA SIŪLO 
TARTIS DĖL BERLYNO

Maskva. — Tarybų Są
junga vėl įteikė notas Ang
lijos, Francūzijos ir Jungti- i XXIII-čias 
niu Valstijų valdžioms, rei-j kraujyste (anemija). Jie. sa- 
kalaujant tartis sutvarky- ko, kad tai paeina nuo skil- 
mui vakarinio Berlyno rei
kalų.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Čionai lanko

si generolas Nosavanas, bu
vęs Laoso karališkų jėgų 
vadas. Jis tarėsi su Chruš
čiovu ir sakė, kad tarp La
oso ir TSRS bus draugišku
mas.

Burbank, Calif. — Pra
šant JAV valdžiai, darbi
ninkų unija atšaukė strei
ką prieš Lockheed Corp. ir 
tarsise su kompanija.

Chicago —National Safe
ty komitetas skelbia, kad 
1962 m. per pirmus 10 mė
nesiu automobilių nelaimė
se buvo užmušta 33,430 
žmonių.

Washingtonas. — Čionai 
lankėsi Samalio premjeras 
A. Ali Shermarke ir prašė 
daugiau pagalbos iš JAV.

Tripolis.—Libija daugiau 
suranda naftos.

galingesnės už Indijos jė
gas... Aš sakiau, kad jeigu 
kinai atakuos mus Himala
jų kalnuose, tai jie greitai 
paims viršų. Kada kinų jė- 

ras... Taip ir atsitiko: po 
pirmųjų kinų smūgių Indi
jos jėgos demoralizavosi ir 
kinai apsupo mūsų dali
nius... Aš dar pereitą vasa
rą sakiau premjerui Nehru 
ir Indijos buvusiam gyny
bos ministrui Krishnai Me

Popiežiaus planai 
ir krikščionys

Roma. —Katalikų bažny
čios susirinkimas pertrauk
tas iki Ji?63 m. rugsėjo 8 d. 
Per tą laiką katalikų vado
vai bandys surasti bendrą 
kalbą su protestantais ir 
stačiatikiais. • ■

• . . .. i

Popiežiaus sekreto? i u s 
raportavo, kad dabar pa
saulyje vra 500.000,000 ka
talikų, 200,000,000 protes
tantu ir 180,000,000 stačia- c. 7 7

tikiu.
1054 metais stačiatikiai 

(“pravoslavai”) atskilo nuo 
Romos popiežijos, o 16-ame 
amžių į e atskilo ir protes
tantai. Dabar popiežius no- 

visus juos suvienyti.

POPIEŽIUS SERGA 
MAŽAKRAUJYSTE

Roma. —Daktarai nusta
tė, kad popiežius Jonas 

serga maža- 

vio ligos. Popiežiui jau su
kako 81 metai amžiaus. ,

Havana. — Lėktuvo ne
laimėje, kuri įvyko Brazili
joje, žuvo septyni Kubos 
žymūs žemdirbystės veikė
jai ir nacionalio banko pre
zidentas R. C'. Banilla.

Suva. — Netoli Fiji salų 
Ramiajame vandenyne užė
jo ant uolų norvegų laivas 
“Regina Ringdal”, 9,200 to
nų įtalpos, ir nuskendo.

Rijadakas. — Saudi Ara
bijos sosto įpėdinis Faisalas 
sako, kad Arabija veiks nu
vertimui Jemeno respubli
kos.

Kolombo, Ceilonas.—Kam
bodžos valdžia sutiko bend
radarbiauti baigimui Indi
jos ir Kinijos nesusiprati
mų.

Bona. — Pasitrauks Va
karų Vokietijos karo mi
nistras Frantz J. Strauss.

Tragiškai mirė A. Metelionis TSRS, JAV daktarai bendrai 
kovos prieš širdies ligas

ST. PETERSBURG, FLORIDA. — Lapkričio 30 d. 
gatvėje sunkvežimis pavojingai užgavo mūsų spaudos 
bendradarbį ir veikėją Antaną Metelionį. Buvo nu
vežtas į ligoninę ir ten gruodžio 1 d. mirė. Kai šie žo
džiai rašomi, dar nežinome, kada jis bus laidojamas/ 

Smulkesnių žinių apie velionį A. Metelionį bus pa
teikta vėliau.

Pakis tanas, Indija 
Kinija, Kašmyras

Rawalpindis. —Harrima- 
nui atvykus į Pakistaną bu
vo suruošta demonstracija 
po obalsiu: “Yankee, Go 
Hame”! Demonstracij o j e 
dauguma buvo jaunimas.

Plarrimanas paveikė į In
diją, kad ji priimtų Pakis
tano sąlygas Kašmyro rai- 
kalais ir baigtų 15-kos me
tų nesutikimus. To pasek
mėje Pakistanas ir Indija, 
kurių diplomatai nebuvo 
nei susitikę, išleido pareiš
kimą, kad tarsis dėl Kaš
myro. Harrimanas veikia, 
kad sutaikius šias dvi šalis, 
idant Indija galėtų mesti 
visas savo jėgas prieš Kini
ja.

Demonstrantų kalbėtojai 
sakė, kad jie sveikintų su
sitarimą tarp Pakistano ir 
Indijos, jeigu tatai būtų da
roma taikos gerovei, bet da
bar tas daroma tik padidi
nimui Indijos jėgų prieš Ki-

JAV išleis bilijoną dolerių " 
naujų lėktuvų gamybai

Washingtonas. — Penta
gonas išleis virš bilijoną 
dolerių pagaminimui 22-ių 
naujos rūšies lėktuvų. Kon
traktą jau pasirašė su 
Grumman Aircraft Enge- 
neering Corp, ir General 
Dynamic Co. Lėktuvai bus 
pagaminti už dviejų ir pu
sės metų.

Sako, kad tai bus grei
čiausi ir stipriausi lėktuvai, 
tinkami armijai ir jūrų lai
vynui. Jie galės skristi po 
1,650 mylių per valandą, ir 
bus po 20,000 svarų sunkes
ni už dabar esamus pačius

J. P. Miller

ni ją. Jeigu kiltų karas tarp 
Indijos ir Kinijos, tai būtų 
didžiausia žmonijai nelai
mė, nes daugiau, kaip treč
dalis pasaulio žmonių būtų 
įtraukta į karą, sakė pro
testo kalbėtojai. Indija ir 
Kinija turi virš 1,100,000,- 
000 žmonių.

Kašmyras randasi tarp 
Vakarinio Pakistano, Af
ganistano, Kinijos ir Indi
jos. Jis užima 86,000 ket- 
virtainiškų mylių plota. 
Šiaurvakarų dalyje apie 75 
procentai gyventoju yra pa
kistaniečiai, arba jiems ar
timi: šiaurrytinėje dalyje 
(Ladohoje) — kiniečiai, o 
pietry tų krašte —indusai 
ir jamanai.

Dabartiniu laiku tuos 
plotus ir yra užėmę tos vals
tybės, bet sienos • oficialiai 
nenustatytos. Pakista n a s 
visada stojo už plebiscitą, o 
Indija tam prieštaravo.

didžiausius lėktuvus. Bus 
žinomi, kaip “F.-lll-A” ir 
“F-lll-B”.

Matomai, kompanijos ži
nojo, kad jos gaus tuos už
sakymus, nes per mėnepį 
laiko jų šėrų kainos kilo ir 
labai daug jų išpardavė. 
Spalio 15 d. General Dyna
mic Co. turėjo 5,917 par
duotų šėrų, o už mėnesio, 
tai yra, lapkričio 15 d., jau 
buvo 16,680 parduotų šėrų. 
Grumman per1 tą patį laiką 
serai pakilo nuo 1,349 iki 
9,600.

Maskva. — Tarybų Są- 
jungos ir Jungtinių Valsti
jų gydytojai tariasi bendrai 
kovoti prieš įvairias širdies 

j ligas. Tyrimai parodė, kad 
| Jungtinėse Valstijose 55 
' procentai žmonių miršta 
! nuo vienokios arba kitokios 
širdies ligos, o Tarybų Są
jungoje. nuo tų ligų miršta 
31 procentas.

Dr. Paul Dudley White, 
iš Bostono, ir TSRS Dr. 
Aleksandras Miasnikov a s, 
profesorius Maskvos Medi
cinos mokslų akademijos, 
sako, kad daugiausiai mirš
ta nuo sukietėjimo širdies 
kraujagyslių.

Tarybų Sąjungoje buvo 
tyrinėjami žmonės Taline,

Dideli T. Sąjungos 
teleskopai

Simferopolius, TSRS. — 
Nuo 1954 m. Tarybų Sąjun
gos mokslininkai yra įren
gę astronominę observato
riją ant aukščiausio Ai-Pet- 
ri kalno, nuo kurio matosi 
100 mylių jūrų atstoję.

Jie turi 102 colių skersmi- 
niai teleskopą. Lapkričio 2 
d., kada TSRS mokslinin
kai iššovė satelitą linkui 
maršo planetos, tai per šį 
teleskopą už 120,000 mylių 
buvo nutrauktas satelite 
paveikslas.

Kaukazo kalnuose TSRS 
mokslininkai įrengdi n ė j a 
kitą observatorija, kurioje 
teleskopas bus 236 coliai 
skersminiai.

CHULIGANAI PUOLĖ 
KONSULATĄ

Bad Godesbergas, Vaka
rų Vokietija. — Čionai Ju
goslavijos pabėgėliai buvo 
užpuolę konsulato įstaigą. 
Chuliganai įsiveržė, metė 
bombas, šaudė, padegė na
mą ir tris Jugoslavijos kon
sulato tarnautojus sužeidė. pasiūlymas dar yra atviras.

Vėliausios žinios
Maskva. — Dr. N. Seme

novas, kuris lankėsi Jung
tinėse Valstijose, parašė 
straips nį dienraštyje 
“Pravdoje”. Jis gyrė JAV 
medicinos įstaigas, jų tar
pe mokyklas ir ligonines.

New Yorkas. — šeštadie
nį, gruodžio 1 d., Interna
tional orlaukyje, 'susidaužė 
Eastern Air Lines lėktu
vas ir žuvo 25 žmonės.

Paryžius. — Anglų kana
le, tai yra, sąsiauryje tarp 
Anglijos ir Francūzijos, 
randasi apie 400 silkių gau
dymo laivų. Jie yra Tarybų 
Sąjungos, Vokietijos De
mokratinės Rėspubl i k o s, 
Lenkijos ir kitų šalių. 
Francūzai pyksta, bet lai
vai laikosi dvyliką mylių 
nuo kranto, tai nieko nega
li daryti.

Estijos sostinėje, kur žmo
nės daug valgo kiaulienos, 
taukų, sviesto ir kitokių 
riebalų.; Archangelske, kur 
maitinasi daugumoje žuvi
mis; ir Stalinobade, Centra- 

[linėje Azijoje, kur gyvento
jai mažiau vartoja galvijų 
riebalų, bet daugiau valgo 
vaisių, daržovių ir aliejų. 
Stalinobade mažiausiai 
žmonių serga širdies ligo
mis.

New Delhi. —Indijos val
džia nutarė pirkti Jungtinė
se Valstijose 375,000 pundų 
medvilnės už $46,600,000. 
Medvilnė vartojama ne tik 
drabužių gaminimui, bet ir 
dinamito gaminimui.

Visur susirūpino 
žmonių sveikata

Washingtonas. — Public 
Health Service & Food 
& Drug Administration pa
taria nėščioms moterims 
nevartoti jokiu vitaminų ir 
vaistų be gydytojo patari
mo.

Belgijoje sveikatos skv 
rius įsakė išimti iš viešo 
pardavinėjimo visokius ner
vų ramintojus — “tranqui- 
lizer’ius” ir kitokius.

Italijoje, Danijoje, Švedi
joje, Norvegijoje ir Hollan- 
dijoje uždraudė be gydyto
jų leidimo pardavinėti “pre
ludin’’, “postafen” ir viso
kius svorio mažinimui vais
tus.

NORI TELEFONO 
SU KREMLIUMI

Washingtonas. — Kubos 
krizės metu prezidentas 
Kenedis pasiūlė Chruščio
vui, kad būtų įsteigtas pri
vatinis telefonas tarp Bal
tojo Namo ir Kremliaus. 
Nors krizė sumažėjo, bet

New Delhi.—Tarybų Są
junga pranešė Indijai, kad 
ji neduos jai mūšio “MIG- 
21” lėktuvų, nes Indija yra 
beveik karo padėtyje su 
Kinija.

Pekinas. — Kinija pradė
jo atitraukti savo jėgas lin
kui linijos, kaip ji pasiūlė 
Indijai lapkričio 21 dieną.

Manila. — Filipinų srity
je siautė baisi taifūno aud
ra. Žuvo 11 žmonių, nuo
stoliai viršija $3,000,000.

Varšuva. — Lenkija tiki
si gauti iš TSRS 500,000 to
nų grūdų.

Londonas. — Lapkričio
29 d. Churchillui sukako 88 
metai amžiaus.
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TSKP CK plenumas
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 19 D. Maskvoje prasidėjo 

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto 
plenumas ir jis tęsėsi penkias dienas. Reikia atsiminti) 
jog plenume dalyvavo ne tik CK nariai ir alternatai; 
dalyvavo iš visų respublikų ir kiti įžymūs veikėjai, at
sakingi darbuotojai.

Plenume buvo pabrėžta, jog tarybinių tautų ekono
minė ir kultūrinė buitis smarkiai kyla aukštyn, bet ne
užtenkamai greitais tempais kyla žemės ūkis. Pabrėž
ta, jog reikia daugiau dėmesio kreipti į žemės ūkį, taip
gi į cheminės pramonės vystymą.

Nutarta padaryti įžymių pakeitimų partijos orga
nizacinėje struktūroje, labiau sudemokratinti visą apa
ratą, įtraukiant į fabrikų ir žemės ūkio darbų kontro
lę juo daugiau eilinių darbininkų. Augant pramonei, 
tvirtėjant žemės ūkiui, buvo nurodyta, turi būti ir par
tiniai organai sutvirtinti, praplėsti.

Plenumą pradėjo ir baigė N. Chruščiovas savo iš
samiomis kalbomis. Diskusijose dalyvavo daug plenu
mo dalyvių; sakė ten kalbą ir Lietuvos KP CK pirma
sis sekretorius Ant. Sniečkus.

Šeimos biudžetas
Dauguma amerikiečių 

randa būtina ar patartina 
daryti biudžeto planus, kd^ 
juo galėtų vadovautis dary
dami išlaidas, bet labai ma
žas jų skaičius laikosi to 
biudžeto. Šeimos galvos 
gal būt per daug nesirūpina 

Tą laikytis nustatyto biudžeto

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAISValstijų karine pagalba, vėl 
išvystė rytiniame ir vakarinia
me ruožtuose galingą puoli- 

sienio konfliktą.
Na, ir vęĮ prasidėjo susi

rėmimai. ‘ Kinijos kariuo
menė stųmė tolyn Indijos 
kariuomenę. Prasidėjo tik
ras katąs, nors jis tokiuo 
nevadinamas — vadinamas 
“pasieninių ginkluotu kon
fliktu.”

Pagaliau Kinijos vyriau
sybė lapkričio 21 d. pasiūlė 
Indijai sekamą:

1. Pradedant antrąja diena 
po šio pareiškimo paskelbimo, 
t. y. 1962 m. lapkričio 22 d. 
00 valandos, Kinijos pasienio 
būriai nutrauks ugnį visa Ki
nijos ir Indijos pasienio linija.

2. Nuo 1962 m. gruodžio 
1 d. Kinijos '> pasienio būriai 
bus atitraukti 20 kilometrų 
nuo faktinės kontrolės linijos, 
buvusios tarp Kinijos ir Indi
jos iki 1959 m. lapkričio 7 d.

Rytiniame pasienio ruože, 
nors Kinijos pasienio būriai ir 
iki šiol savigynos tikslais 
kontratakuoja Kinijos teritori
joje į šiaurę nuo tradicinės 
įprastinės linijos, jie vis dėlto 
yra pasirengę atsitraukti nuo 
dabartinio dislokavimo vietos 
iki vietovės, esančios į šiaurę 
nuo faktinės kontrolės linijos, 
t. y. nuo neteisėtos Makmago- 
no linijos, ir atsitraukti dar 
toliau, 20 kilometrų nuo1 šios 
linijos.

Centriniame ir vakariniame 
pasienio ruožuose Kinijos, pa
sienio būriai bus atitraukti 20 
kilometrų nuo faktinos kont
rolės linijos.

3. Siekdama užtikrinti nor
malų gyventojų bendravimą 
Šiuose pasienio rajonuose tarp 
Kinijos įr Indįjos, užkirsti ke
lią diversantų veiklai ir išsau
goti. tvarką pasienyje, Kinija 
įsteigs pasienio postus kai ku- 

Yiose vietose savo pusėje, nuo 
faktinės kontrolės linijos, į 
kiekvieną pasienio postą bus 
paskirtas tam'Jtikrąs skaičius 
liaudies milicininkų. Kinijos 
vyriausybė, pranešinės per dip
lomatinius kariafuš Indijos vy
riausybei) kur bus įrengti 
aukščiau minėti pasienio pos? 
tai. • ■' >. •.

Šios priemoąės, kurių Kini
jos vyriausybe ėmėsi savo ini
ciatyva, rodo, kad Kinijos vy
riausybė kub Nuoširdžiausiai 
siekia nutraukti pasienio kon
fliktus ir taikiai išspręsti Ki
nijos-Indijos sienos klausimą. 
Ypač pažymėtina, kad Kinijos 
pasienio būriai pasitrauks žy
miai toliau nuo tų vietų, ku
riose jie buvo iki 1962 m. rug
sėjo 8 d. Kinijos vyriausybė 
tikisi, kad dėka aukščiau iš
dėstytų priemonių, kurių Ki
nija'? ėmėsi savo iniciatyva, 
Indijos vyriausybė atsižvelgs į 
indų tautos ir visų pasaulio ša? 
lių tautų pageidavimus, pa
keis savo policiją ir aktyviai 
atsilieps į jas.

Kai šie žodžiai rašomi, 
Kinijos-Indijos nepaskelbto 
karo; fronte mūšiai sulaiky? 
ti, viškąs atrodo į karo pa
liaubas. Bet kaip ilgai jos

Kaip Žinia, tarp Indijos ir 'rtią, sąmoningai ‘triūsdama pa-
Kinijos Liaudies Respubli
kos ginkluotųjų jėgų įvyko 
susirėmimai dėl kai kurių 
plotų žemė$. Kinija sako, 
kad tam tikri pasienio že
mės (nedideli)) plotai pri
klauso jai, o Indija sako, 
ne, jie priklauso Indijai.

Kinijos vyriausybė išleido 
tuo reikalu pareiškimą, ku
riame nurodoma, jog Indi
jos kariuomenė nuolat ir 
nuolat palaipsniui užiminė
jo Kinijos teritoriją, pulda
ma Kinijos pasienio būrius. 
Kinijos vriausybės pareiš
kime skaitome:

Kilus pasienyje dabartiniam 
plataus masto konfliktui, Ki
nijos vyriausybė nedelsdama 
parodė iniciatyvą, visaip siek
dama užgesinti konflikto 
liepsną. Spalio 24 d., tai yra 
ketvirtą dieną, kai kilo dabar
tinis pasienio konfliktas, Kini
jos vyriausybė pateikė tris 
protingus pasiūlymus nutrauk
ti pasienio konfliktą, atnaujin? 
ti taikias derybas ir išspręsti 
Kinijos-Indijos sienos klausi
mą. šie trys pasiūlymai yrą 
tokie: '■

1. Abi šalys konstatuoja, 
kad Kinijos - Indijos pasienio 
klausimą reikia taikiai išspręs
ti derybomis. Iki jis bus tai
kiai išspręstas, Kinijos vyriau
sybė tikisi, jog Indijos vyriau
sybė sutiks, kad abi šalys 
gerbtų faktinės, abiejų šalių 
kontrolės liniją visame Kini
jos-Indijos pasienyje ir kad 
abiejų šalių ginkluotosios pa
jėgos būtų atitinkamai 20 ki
lometrų, siekiant išvengti su
sirėmimo. . . ,

2. Jęigu Indijos vyriausybė 
sutiks su įminėtu pasiūlymu, 
Kinijos vyriausybė pasirengusi 
po. abiejų šalių korisultacijų

Degaulistai ir komunistai
DAR PRIEŠ NESENIAI įvykusius Francūzijos 

parlamento deputatų rinkimus kai kurie politiniai ste
bėtojai sakė, kad po rinkimų Francūzijos politinėje are
noje pasiliks tik du tvirti judėjimai — degaulistų ir ko
munistų.

Rinkimai parodė, kad prezidento de Gaulle pase
kėjai tapo stipriausia politine jėga, o antrąja—Fran
cūzijos Komunistų partija.

Tiesa, Komunistų partija parlamente teturi tik 41 
deputatą (pirmesniajame parlamente teturėjo 10), bet^ -v v. 
balsavimuose ši partija gavo apie 22 procentus visų pa- Į L-.sl:aurę.n.uo
duotų balsų.

Kaip buvo bijotasi, taip ir įvyko: degaulistai parla
mente turės abšoliutę balsų daugumą. Kas ten bus to
liau, nieks negali'šiandien"pasakyti.:

Kai kurie galvoja, kad vienintelė Francūzijos dar
bo žmonėms iš šitos padėties išeitis—komunistų ir so
cialistų bendro fronto sudarymas. Tik bendrai kovo
jant už bendruosius liaudies reikalus tebūtų galima lai
mėti. Bet Francūzijos Socialistų partijos vadovai nuo 
bendro fronto idėjos purtosi.

Kaip ten bebūtų, Francūzijos Komunistų partija 
balsavimuose pasirodė tvirta, galinga, o “vidurio” par
tijos smunka.

Kadangi Francūziją ilgai valdė daugelio partijų 
lyg ir koalicijos, tai balsuotojai, pabodę to, matyt, per 
rinkimus daugumoje ir pasuko link degaulistų. Bet 
degaulistai Francūzijos liaudžiai nieko gero neduos.

ir

eina laiki-

susitaria U

U Thant bus JT sekretorius
VISA RODO, KAD Jungtinių Tautų generaliniu 

sekretorium bus U Thant, kuris šiuo metu 
nojo generalinio sekretoriaus pareigas.

Pasirodo, jog Tarybų Sąjunga ir JAV
Thanto sekretorystės reikalu. O jeigu šios valstybės su
sitaria, tai nebelieka jokios abejonės, kad taip ir bus,

Tiesa, Tarybų Sąjnga vis reikalauja, kad Jungt. 
Tautas valdytų,—stovėtų jų priešakyje?—trijų asmenų 
sekretoriatas. Bet neatrodo, kad dabartinės JT asamb
lėjos sesija TSRS sumanymą priims.

U Thant yra burmietis. Po Hammarskjoldo mirties 
jis buvo paskirtas laikinuoju generaliniu sekretorium. 
Atrodo, kad jis tas pareigas ėjo gerai, bešališkai.

Dabar jau viskas "no good”!
KOL AMERIKOS LIETUVIŲ taryboje vyravo 

trejukė su P. Grigaičiu priešakyje, atrodė, ten viskas 
eina “kaip sviestu patepta.” Bet štai dipukai sukyla 
prieš P. Grigaiti, išjoja jį iš sekretoriaus vietos, palie
ka taip sakant nuogą.

Na, tai ir jo laikraštis dabar jau pradedą “atšipti-’1 
keti”, ir jau parodo, kad toje taryboje nėra demokrati
jos, nėra nieko.

Aną dieną “Naujienose” J. Šmotelis rašo apie Čika
gos lietuvių tarybos konferenciją, neseniai ten įvyku
sią. “Buvo skaitytos trys rezoliucijos,” rašo jis, “bet ir 
jos nebuvo priimtos. Niekas nepasiūlė rezoliucijų priim
ti ir niekas tuo reikalu nebalsavo...”

Viską pravarė dipukiški °vadai”, neatsiklausdami 
naujieninių šmotelių, nei grigaičių.

Pasakysime: toji taryba Amerikos lietuviams rei
kalinga tiek, kiek sveikam žmogui liga.

TT
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kontrolės linijos savo pasienio 
būrius, esančius ,-rytiniamę pa- 
sięnįo, ruože; ka^tu abi šalys 
—Kinija ir. Indija-?- įsiparei
goja cehtriniarūb' ii<l VA'kaririia-' 
me pasienio kontrolės ruožuo
se nepereiti; faktinės kontrolės 
linijos .t,.y. ,tradicinėj, įpras
tinės linijos., , .

Kai dėl abiejų šalių ginkluo
tųjų pajėgų atskyrimo ir gink
luotų konfliktų nutraukimo, 
tai Kinijos ir Indijos vyriau? 
sybės -įgalios sąvo oficialius 
atstovus deryboms ...

3. Kinijos vyriausybė yra 
tos nuomonės, kad siekiant 
draugiškai išspręsti Kinijos - 
Indijos sienos klausimą vėl tu
ri susitikti Kinijos premjeras 
ir Indijos ministras pir
mininkas. Kinijos vyriausybė 
sveikintų Indijos ministro pir
mininko atvykimą į Pekiną 
abiem šalims tinkamu laiku. 
Jeigu tai bus nepatogu Indi
jos vyriausybei, tai Kinijos 
premjeras pasirengęs atvykti 
į Delį deryboms.

Tą pačią dieną, kai trys Ki? 
nijos vyriausybės pasiūlymai 
buvo pranešti Indijos vyriau
sybei, ji paskubėjo juos at
mesti, primygtinai reikalauda
ma, kad Kinijos vyriausybė 
sutiktų atkurti iki 1962 metų 
rugsėjo 8 d. buvusią padėtį 
pąsienyje. Tai reiškia, kad 
Indija ketina vėl okupuoti di
delę Kinijos teritorijos dalį ir, 
tuo būdu, įgalinti Indijos ka
riuomenę vėl bet kuriuo metu 
pradėti platų ginkluotą puoli
mą prieš Kinijos pasienio bū
rius.

Lapkričio 14 d. ministras 
pirmininkas Neru savo atsako
majame laiške pr.eiąjeruį tifcoų 
En-lajui iškėlė dar labiau^ab?. 
surdiškus reikalavimus; Iš vie-; 
nos pusės, jis reiksąaųja, kad 
Kinijos vyriausybė sutiktų at
kurti tokią padėtį, kurioje Jn-: 
dijos kariuomenė buvo iki 
rugsėjo 8 d., o iš antros-?—jis 
reikalauja, kad Kinijos pasie
nio būriai bųtų ąOtraųktf nę 
tik' iki tos, vietos,tjkurioje jie 
buvo rugsėjo 8 d., bet ir vaka
riniame ruožte — iki vadina
mosios, 1959 metų lapkričio- 7 
d. nustatytos vietos.

Taigi, jis reikalauja, kad 
Kinija užleistų dar 5-6 fūks? 
tančių kvądrątinių mylių, t. yjj 
13-15 tūkstančių kvadratiniu 
kilometrų teritoriją, Kartu 
Indijos vyriausybė, remdamasi 
didžiule Jungtinių Amerikos

JĄ V ir Anglijos vyriausy
bės, pasirodo, < kursto Indi
ją kariauti, nepriimti Kini
jos^, vyriausybės siūlymų. A- 
męr&a ir Anglija siunčia 
Indijai ginklus. Imperialis
tams, mat, norisi,1 kad Azi
joje '<karas tęstųsi, kąd abi
dvi . šalys labiau išsieikvotų. 
Nejaugi Nehrų su tuo su
tikai, Nejaugi jis klausys 
balso į imperialistų, o ne sa
vo^'didžiosios kaimynės — 
Kenijos?

; - Mums rodosi, reikėtų tar
tis, reikėtų sienos (rube- 
žiaus) klausimą spręsti de
rybomis, o nė. ginklu.

Jeigu Indija ryšis kariau- 
>tj, tai ji gali visiškai nusia
linti iki susmukimo. Nehru 
tai turėtų 'suprasti.

Neutraliosios Afrikos ir 
'Azijos tautos taip pat pata
ria Nehru tartis, taikytis su 
Kinija, priimti jos siūly- 
•mus. Ar j iš1 paklausys? Lie
kasi palaukit-ir pamatyti.

f< f V '< Ų ? JUM

Kurlink Amerika
Klausimui, kurlink dabar 

Ameriką eina, profesorius 
Arnold) J. Toynbee turi at
sakymą: jinai sparčiai eina 
į reakciją ir dar didesnį mi- 
litarizmą.

Prof. Toynbėe yra įžymus 
anglų istorikas. Jis yra 
plačiai važinėjęs, daug tyri
nėjęs, paskaitas davęs ke
liuose Vakarų Europos uni
versitetuose, McGill univer
sitete Kanadoje, Pennsylva- 
nijos universitete, Puerto 
Riko universitete.

Profesoriaus parašyta 
knyga “America and the 
World Revolution” smar
kiai platinasi, daugelio skai
toma tiek Amerikoje, tiek 
Anglijoje. Kadangi ši kny
ga atidengia reakcinę Ame
rikos valdančiosios klasės 
rolę, tai daugeliui, žinoma, 
ji nepatinka.

Amerika gimė revoliuci
nėje kovoje, augo revoliu
cinėse tradicijose, bet da- 
'bar, pilnai subrendusi, re
voliucinių tradicijų šalinasi. 
Kaskart ji eina reakcingyn 
ir pasidaro milžiniška pa
saulinė militarinė imperija, 
panašiai kaip buvo senovės 
Romos imperija . Jinai pa
tampa vadovas 20-tojo šimt
mečio “Šventosios sąjun
gos,’” kuri, kaip 19-tojo 
šimtmečio “Šventoji sąjun
ga,” remiasi reakcija ir 
priespauda. ■ .

Toynbeę tolįąu rašo; kaip 
Amerika sąvo reakcinę po
litiką, papuoštą' “Progresui 
sąjungos” plunksnomis, įper
ša Lotynų Amerikos; res
publikų valdovams. Pavyz-

Prieš 10 metų ir dabar
Daugelis atsimename žur

nalo “Collier” specialią lai
dą, kurioje buvo paskelbtas 
įsivaizduotas Tarybų Są
jungos sunaikinimas, 
“sunaikinimą,” žinoma, “at
liko” Amerikos militarinės 
jėgos. Tai buvo šlykšti pro
paganda prieš Tarybų Są
jungą ir kitus socialistinius 
kraštus. Tai buvo kaip ir 
padrąsinimas atominio ka
ro troškėjams, kad tai ga
lima pasiekti, kaip minimas 
žurnalas skelbia. '

Vienas tų savo šlykščiais 
raštais Tarybų Sąjungos 
naikintojų buvo J. B. Priest
ley, pagarsėjęs anglų nove- 
listas ir dramaturgas. Jisai 
tuo metu anašavo Tarybų I 
Sąjungai galą. Tai buvo 
prieš 10 metų, kai Tarybų 
Sąjunga dar tebegydė hitle
rinio karo padarytas di
džiules žaizdas.

Šių metų spalio mėnesį J. 
B. Priestley nuvyko į Ta
rybų Sąjungą pavažinėti ir 
pamatyti tikrąjį jos gyve- 
nimą. Jis apkeliavo tūks
tančius mylių, susitiko su 
tūkstančiais žmonių ir pa
galiau spaudos konferenci
joje Maskvoje paskelbė sa
vo įspūdžius.

Priestley pareiškė, jog jo 
kelionė Tarybų Sąjungoje 
atidarė jam akis, su didžiau
sia nuostaba jis pamatė 
tai, ko visai nesitikėjo. Jis 
pamatė Tarybų Sąjungą 
“daugiau gerbūvišką, lais
vesnę, linksmesnę, galinčią 
prisidėti didi n, g u įnašu į 
mūsų, pasaulinę civilizaciją, 
kurią mes turime pagerinti 
arba galime visiškai sunai-;„ ....

valdžia-' priima xJAW dif$k- ,^avlaJ 
tyvas. 'M "!•> ^iąj-nc

Amerikinis militarizmas 
artina pražūtingo, karo pa
vojų. Prof. Toynbee nuro
do: “Arba mes turime pa
siduoti likimui, papildydami 
masinę saužudystę, arba tu
rime išmokti visi sugyventi 
kaip viena šeima.” Tegali 
būti tik vienas iš dviejų: vi
sų sugyvenimas arba visų 
susinaikinimas.

Venezuela, turinti

Partizanai Venezuela j e
Partizanų grupės veikia 

keletoje Lotynų Amerikos 
respublikų. Viena tokių yra 

arti 7
milijonų gyventojų. Parti
zanai Venezueloje kovoja 
prieš prez. Betancourto dik
tatūrą, kuri užgniaužė vi
sas civilines ir politines tei
ses.

Partizanai turi plačiai vei
kiančią organizaciją—Fren- 
te de Liberation National. 
Jie turi įsteigę saco cent
rus kalnuose, kur valdžios 
žandarai bijo pasirodyti. 
Jiems vadovauja plačiai pa
garsėjęs JuanVicentę Cabe- 
zas, kongresmanas Fabricio 
Ojeda, kapitonas Manuit, 
komandantas Andres.

Miestų darbininkai ir var
gingieji valstiečiai palaiko 
slaptus su partizanais ry
šius ir jiems pasiunčia mais
to ir kitų reikmenų.

Partizanai skelbia, jog 
pirmoji revoliucijos stadija 
buvo pasiekta 1958 metų 
sausio 23 d., kai diktatorius 
Marcos Perez Jimenez bu
vo nuverstas; dabar eina
ma prie antrosios stadijos: 
dabartinės diktatūros nu
vertimo ir nacionalinio fron
to valdžios įsteigimo, kurio
je galėtų dalyvauti ir ko
munistai ir kitos kairiosios 
partijos.

todėl, kad pagal patyrimą 
daugumoje atvejų 
biudžetą praktikoje 
išlaikyti.

Netikėtų išlaidų 
atsiranda ir jos beveik visa
da priverčia šeimos galvą, 
metaforiškai kalbant, .mesti 
biudžetą pro langą. Žino
ma, kiekviena šeimos galva 
sudaro sau tam tikra biu
džetą nuolatinių išlaidų pa
dengimui, kaip, pav., nuo
mą, mokėjimui už namus, 
už reikalingus kreditan įsi- 

I gytus daiktus ir t. t. Liku
sieji uždirbti pinigai pa-<t 
prastai išleidžiami pagal at- ’ 
siradusį būtinumą.

Tokia padėtis susidarė dėl 
tiesiog neįtikėtino Ameri
kos ekonomijos išsiplėtimo 
per paskutinius dešimtme
čius. Su produkcija, didesne 
negu tauta gali sunaudoti, 
vidutinis amerikietis nesi
jaučia, kad turi įsikabinęs 
laikytis biudžeto. Jam rei
kia įplaukų biudžeto tik 
tokiems tikslams, kaip mė
nesiniams mokėjimams už 
jau įsigytus dalykus kredi
tan.

Tačiau tegu šie faktai ne
būna klaidinantys. Yra dar 
daug šeimų, kurios daro sa
vo įplaukų biudžetus ir tvir
tai jų laikosi, ir tokioms 
šeimoms patarimai yra leng
vai. pasiekiami. Daugumoje 
miestų yra biudžetų patarė
jų, kurie profesiniai vado
vauja ir kuriems yra mo-- 

4.t.«WĮ Mitri ■ «

.rią^ rięi, negalima’ palyginti Valdži6s%.teįkia šia prasme^ 
su lėta Anglijos statyba. IP^arimų _per Apylinkes Na< 
Mokslo srityje jis matė di- Patarėją (County Home

lai didelę statybą, ku

džiulę pažangą. “Niekur ki
tur nemačiau panašių daly
kų,” Priestley pasakojo 
spaudos korespondentams.

Nuostabiausius dalykus 
jis pastebėjo Cen tralinėje 
Azijoje, ypač jos didmiesty
je Taškente, už poros tūks
tančių mylių nuo Maskvos. 
Įvairių tautų ir rasių žmo
nės, tūkstantį metų buvę 

! vieni kitiems priešai, dabar 
broliškai, taikingai ir pasi
tenkinusiai sugyvena. Jis 
stebėjo 70,000 žmonių fut
bolo rungtynėse, taipgi na
cionalinės šventės iškilmėje. 
Jie buvo pasitenkinusiai 
linksmi.

Dabar J. B. Priestley jau 
kalba ir rašo apie visų vals
tybių taikingą sugyvenimą.

Kas ką nubaudė
Vienu šios vasaros laiko

tarpiu Texas valstijoje bai
siai stokavo lietaus. Tai 
Georgetown© kunigužis L. 
Brown priminė savo para- 
pijonims, kad juos dievulis 
baudžiąs už per mažas au
kas.

Už poros dienų pradėjo 
smarkiai lyti. Tuo metu 
perkūnėlis apdaužė kun. L. 
Browno bažnyčią.

“LAIVĘHŲ MIESTAS”
Los Angeles, Calif. — 20 

mylių nuo Los Angeles 
baigiamas statyti “Laivelių 
miestas”—Marina del Rey. 
Pakraštyje įrengiama mil
žiniško pločio prieplaukos, 
kur galės rasti vietos 10,000 
nedidelių laivelių. Baigia
ma statyti įvairūs pastatai. 
Viso įrengimui bus išleista 
apie šimtas milijonų dole
riu.

V >

šeimos 
sunku •

visada

Valstybinės

Adviser) arba Namų De
monstravimo Agentus, ku
riuos galima rasti žemės 
ūkio srityse. Šalia asmeni
nės pagalbos jie leidžia vi
są seriją leidinių, kurie ga-

biudže 
šia žinoma iš šių leidinių 
yra brošiūra, vadinama 
“Helping Families Make 
Spending Plans.” Ją leidžia 
JAV-jų Agrikultūros De
partamentas.

Toliau, dauguma moterų 
žurnalų ar vartotojų leidi
nių dažnai spausdina pata
rimus šeimos biudžetų at-, 
žvilgiu, kaip padalinti įplau
kas tokiu būdu, kad jos pa
dengtų kiekvieną pasitai
kiusią išlaidą ir jų užtektų 
taupymui ir nenumatytoms 
išlaidoms. Tačiau, kaip anks
čiau minėjome, dauguma/ 
Amerikos šeimų galvų va
dovaujasi pinigų leidime ne 
šeimos biudžetais, bet pagal 
būtinus šeimos reikalavi
mus.

American Council

PAČIUPO PAPIROSŲ 
UŽ $78,500

Montrealis. — Prašanti 
pavežti sulaikė sunkvežimį, 
kuriame buvo vežama už 
$78,500 papirosų. Kada vai
ruotojas sustojo, tai jie jį 
išmetė ir su sunkvežimiu, 
nuvažiavo.

JAV GINKLUOJA 
HOLLANDIJĄ

Washingtonas. — Jung- • 
tinęs Valstijos suteikė Hol-1 
landijiai dešimt nedideliu® 
karo laivų. Hollandija įeina 
į NATO karo sąjungą, 
rią daugiausiai ginkluoja 
JAV.

t
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Nauja apysakų knyga
Tik ką išėjo iš spaudos 

nauja Lietuvos rašytojo Jo
no Šimkaus apysakų knyga 
“Ryt bus gražu,” pavadinta 
vieno ten telpančio apsaky
mo vardu. Knygą išleido 
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla Vilniuje. Tai 
gražus 270 pusi, leidinys’

Ši knyga, tai ne pirmas 
rašytojo Jono Šimkaus kū
rinys. Literatūroje jo var
das jau seniai žinomas, 
dar nuo pažangaus žur
nalo “Trečio fronto” laiku. 
Negi rašytojas leidžia ir 
dabar savo plunksnai be 
darbo rūdyti. Nors ir sirg
damas, jis rašo, jis kuria, 
ganoma, jog neužilgo išeis 
Kita jo knyga; tai bus re
portažų rinkinys. Lauksi
me! Jonas Šimkus stipriai 
reiškiasi ne tik beletristiko
je, bet ir žurnalistikoje.

Leidinyje “Ryt bus gra-

%

Autorius gana ryškiai pa
rodo kaip karo metu vokie
čiai tiesė į Nemuną plentą, 
prie kurio dirbo užverbuoti 
lietuviai, kokiose nepaken
čiamose sąlygose jiems teko 
dirbti, kaip jų lavonais bu
vo nusagstyta tiesiamo 
plento gairės ir kaip pritrū
kę kantrybės, darbininkai 
nudobė savo viršininką 
(hitlerinį vokietį) ir pabė
go.

Apysakoje “Broliai” labai 
jautriais bruožais rašyto
jas piešia vieną pokario įvy
kį Lietuvoje. Verdenės kol
ūkyje, prie šimtmetinio 
ąžuolo, gretimai supilti du 
kapai- Tai ukrainiečio ka
rininko ir lietuvio eilinio 
kario, kuriuodu žuvo kartu, 
vaduodami iš hitlerinių gro
bikų Verdenę. Tėvo kapo 
ieškoti ateina iš Ukrainos 
du jo sūnūs ir atradę gra
žiai aptvertus bei prižiūri- 

'mus jųdviejų kapus, pilno- 
ažu” telpa net 20 apybrai- :mįs jekingumo širdimis 
žų. Ir jos jautriai sužavi 
skaitytoją. Tarp ypatingai i 
minėtų reikia laikyti apy
braižą “Narsi širdis,” vaiz-

kolūkiečių apdairumas^.: ’ iš
ryškins ir išsijos — jie pri-, 
darys visuomenei hehlaža 
žalos. Jų yra ne tik eilinių 
kolūkiečių tarpe, bet ir 
aukštesnėse sferose, vado
vybėje, su kuriais tenka są
moningiems darbininkams

Kas tai yraF ką reiškia 
psichologiniai testai?

Kaip žemėje gaunama 
nesvąiumo būklė?

Atsakė TSRS Mokslų aka
demijos ihtsituto mokslinė 
bendradarbė V. Lebedeva.

Norint aiškiau suprasti,
kovoti. Tai daugiausia bur- kad tai yra psichologiniai 
žuazijos liekanos. Nuo jų testai, reikia įsivaizduoti 
iššifravimo ir eliminavimo-- kosminio skridimo ypatu- 
priklauso viso kolektyvo at- ™us—tai ..nesvarumas. Dėl gįfjg vncf- iliiis.Tia vinie onavafua

Neužmiršo gerbiamasis 
autorius panagrinėti Klai
pėdos žvejų gyvenimo. Jis 
parodo, kaip nesąžiningas 
brakonierius Bočkus, neleis
tinu būdu, nušauja ant ledo 
bešliaužiojantį ruonį ir, ban
dydamas su juo susidoroti, 
—susilaukia užtarnauto at
pildo, nuskęsta jūroje; kaip 
bjaurus diversantas Ignas 
Smala bando įsibriauti į 
žvejų artelę “Gintaras” jai 
kenkimo tikslais; kaip jis 
tamsią naktį bando išlai- 

' 'is 
vyne. Tai brolių kapai! i banditus, atvykusius laivu 

{iš užsienio, ir kaip vieno 
_________________ , ___ Daug vietos knygoje skir-į ^Vejo žmonos bei dukrelės 
duojančią koncentr ac i j o s , tą pavaizdavimui dabartį- pastabumas visą bandito 
stovyklą, kurioje smetoni-'niū kolūkių gyvenimo, pa- smai0S planą sugriauna.

žuazijos liekanos. Nuo jų testai, reikia įsivaizduoti

mus—tai .nesvarumas. Dėl 
jo vestibityliarinis aparatas, 
tai yra žmogaus pusiausvy
ros organas, gali nustoti 
signalizavęs apie padėtį erd
vėje. Tai sukelia kosmona
utui tam tikrų sunkumų, 
kurie gali pabloginti jo psi
chinę būklę. Konkrečiai, ky
la pavojus prarasti orienta
ciją erdvėje.

j Be to, gana ilgai skrendant 
orbinto pilotą supa beveik 
visiška tyla. Ji taip pat ga
li pažeisti psichiką. Žmo-
gui, ilgai patekusiam į to-j treniruojamos atliekant

į jaunuooliai grįžta įsavo te- i^n^. kaimelyje keli
ii rr« . i i. i .. ! narini fnc ar.vvlmc.nic lai vi

niais laikais buvo kalinami, rodyta jų pasisekimai ir ne-
ir kankinami politiniai ka- gandos, kai prie jų prisipla- ...........................
liniai, kurie nesutiko gar-, kę visokie tinginiai bei ne- apsakymai gražiai parasy-

Rašytojo Jono Šimkaus

tinti fašistinį režimą. Ten naudeliai kenkia ūkio kles- 
parodyta, kaip žiauriai sa- ,įėjimui.. Tokie tipai pava- 
distiniai sargai elgėsi su dinti, visai teisingai, 
kaliniais, kaip juos prievar-; “šungrybiais” ir nuo jų be 
tavo ir išnaudojo; parody- pasigailėjimo autorius pie
ta kalinių heroiškumas, jų šia dviveidę kaukę. O tokių

ti, juos skaityti—tikras ma
lonumas. Jie labai įdomūs, 
skaitytoją “prilipdo” prie 
knygos lapų iki paskutinės 
eilutės. Linkėtina gerbia
mam autoriui sustiprinti

drąsa, jų užsigrūdinimas ir veidmainių - prisipla kėlių savo sveikatą, kad jis ga- 
A ’ K"~* Kol paga- ir daugiau tokių nove-
liau juos pats gyvenimas., ir lių mums pateikti!

ryštas kovoje su savo prie- yra ir dar bus. 
šais. ■

kią aplinką, kur nėra jam 
nuo vaikystės įprastų gar
sų, susidaro atitrūkimo nuo 
Žemės pojūtis, nors jis ir 
palaiko su ja nuolatinį ra
dijo ryšį. Dėl tos pačios 
priežasties kosmonautui ga
li kilti įvairių haliucinacijų, 
konfliktas tarp jo pojūčių 
ir prietaisų parodymų ir 1.1. 
Diena ir naktis neįprastai 
greit keičiasi — Saulė pate
ka ir nusileidžia beveik 20 
kartu greičiau, negu Žemė
je. Dėl to gali pakisti kos
monautui įprastos Žemėje 
laiko tėkmės jausmas.

Trumpiau sakant, kosmi
nis skridimas — tai rimtas

Tauragės sukilimas, Lozoraičio
* svaičiojimai, pašto ženklai

(Laiškas “Laisvei” 
iš Lietuvos)

Šiemet sukako 35 metai 
nuo Tauragės sukilimo. Tas* 
sukilimas buvo vienas pir
mųjų antifašistinių demo
kratinių jėgų bandymų nu
versti Smetonos-Voldemaro 
vyriausybę, smurto keliu 
atsisėdusią ant Lietuvos 
liaudies kaklo. Tiesa, tai 
buvo beviltiška pastanga, 
išanksto pasmerkta nepasi
sekimui. Už tai atsakomy
bė tenka atitrukusiems nuo 
liaudies oportunistams, ku
rie ėmėsi vadovauti. Tuo 
labiau, kad jų tarpe buvo 
tokie provokatoriško plau
ko žmonės, kaip Plečkaitis- 
Tačiau Tauragės jaunimas 
ir darbininkai nuoširdžiai 
atŠiliepė į raginimą sukilti, 
manydami, kad tai visuoti
nas Lietuvos liaudies suki
limas. Jie lengvai pašalino 
smetoninę administraciją ir 
policiją ir buvo paėmę Tau
ragėj valdžią į savo rankas. 
Kadangi nebuvo pasiprieši
nimo, tad jie ir jėgos ne
pavartojo, nieko nenužudė, 
nieko ir nesužeidė, gal 
davė per kuprą kokiam 
licijos vadukui.

Išsigandusi fašistinė 
riausybė pasiuntė prieš 
veik beginklius žmones 
są batalijoną kariuomenės 
su šarvuočiais iš Klaipėdos 
savo valdžiai Tauragėje at
statyti. Sukilimą greit nu
malšinus, prasidėjo žiau
riausias susidorojimas su 
kovotojais už demokratiją, 
kurių žymią dalį sudarė 

gimnazistinis jaunimas. Ži
nomasis greito ir kruvino 
susidorojimo “specialistas” 
pulkininkas (mėgėjas artis
tas) Braziulevičius tuoj su
ruošė karo lauko tragiko
mediją. Jau kitą dieną Tau-

su- 
po-

vy- 
be- 
vi-

būtų galima palyginti at
liktą skridimo metu testą 
su rezultatais, užfiksuotais 
Žemėje, laboratorijoje. „

Kadangi didelę reikšmę 
turi “laiko jausmas,” tai 
yra sugebėjimas skaičiuoti 
laiko intervalus be’’ laikro-

ne tik visų žmogaus fizinių, 
bet ir psichinių savybių, jo 
valios išbandymas.

Štai kodėl prieš skrendant džio, tai kosmonautai atlik- 
būsimieji kosmonautai labai davo laiko testus — skai- 
kruopščiai atrenkami, o pas
kui ilgą laiką treniruojami. 
Kartu tobulinamos jų psi
chinės savybės — sugebėji
mas išsaugoti valią ir visiš
ką darbingumą nepaprasto
mis skridimo sąlygomis. 
Kaip tik šis pastarasis už
davinys ir yra iškilęs kos
minei psichologijai.

Fizinės kosmonauto savy
bės — sugebėjimas pakelti 
didelius krūvius, ilgai būti 
reliatyvinio nejudrumo są
lygomis, išsaugoti orientaci
ją erdvėje nesvarumo są
lygomis — tobulinamos at
liekant tam tikras užduotis 
centrifūgoje, barokameroje 
ir t. t. Psichinės savybės

'ragėj ant Jūros upės kran
kto buvo sušaudyta 11 žmo- 
'nių, jų tarpe keletas gimna- 
izistų. Tai padaryta braziu- 
i levičinio “teismo” sprendi
mu. Keletas šimtų tauragiš
kių sugrūsta į kalėjimą. 
Paskui keliomis didelėmis 
grupėmis juos teisė kariuo
menės teismas ir juos nu
baudė ilgiems metams kalė
jimo. Gana daug tauragiš
kių suspėjo pabėgti į Latvi
ją ir Vokietiją.

Tauragės sukilimas ir 
žiaurus susidoro j i m a s su 
tauragiškiais, stojusiais ko
von už demokratiją ir fa
šistų pamintąją buržuazinę 
konstituciją, susilaukė pla
taus atgarsio pasaulyje. Vi
sa demokratinė ir pažangio
ji spauda plačiai nušvietė 
tuos įvykius. Ji smerkė fa
šistinius smurtininkus, ku
rie savo viešpatavimą pra
dėjo keturių niekuo nenusi
kaltusių komunistų sušau
dymu, ir toliau rėmė savo 
valdžią nuogu teroru 
žiauriomis represijomis.

ir

Prieš kurį laiką ponas S. 
Lozoraitis sumanė užsiimti 
lietuvių kalbos nususinimo 
pastangomis, žinoma, tuš
čiomis, kaip ir kitos šio ne
lemto “diplomatijos šefo” 
išmonės. Jam nepatiko toks 
jau lietuviškas žodis, kaip 
“taryba,” ir jis norėtų, kad 
jis būtų pakeistas žodžiu 
“sovietas.” Žinoma, buožių, 
dvarininkų ir kitų ponų 
tarnui labai nepatinka ir 
tvirtai į lietuvių kalbą ir 
Lietuvos gyvenimą įėjęs žo
dis “kolūkis” ir t. t.

Tarybinės tautos įvairiai 
vartoja “tarybos” pavadi
nimą. Pav., ukrainiečiai sa
ko “rada,” moldavai—“so
vietus,” latviai — “dome,” 
estai “kogu” ir t. t. O po-

nas Lozoraitis norėtų tokį 
tinkamą ir priprastą žodį iš 
lietuvių kalbos išvyti tik to
dėl, kad jam nepatinka nei 
tarybos, nei tarybinė san
tvarka. Turbūt jam ir Lie
tuva nebepatinka, kad ji ta
rybinė, gal ir Lietuvos var
dą pakeisti į Litva?

Bet visišku analfabetu pa
sirodo tas nususęs “šefas” 
kai jis ima argumentuoti ir 
tikinti, kad rusai “Sovietų 
Rusiją” vadiną “Sovietų Są
junga.” Ponas “šefas,” pa
sirodo, nežinąs, kad viena 
iš 15-kos sąjunginių respub
likų yra ir vadinasi Tarybų 
Rusija arba rusiškai “So- 
vietskaja Rossija.” Jis tu- 
būt nežino, kad Tarybų Ru
sijos vyriausybė -yra viena, 
o Tarybų Sąjungos vyriau
sybė — kita, kad išeina res
publikinis laikraštis “So- 
vietskaja Rossija.” Jis tur- 
rodo menkystę diplomato, 
tuo labiau buvusio užsienių 
reikalų ministro valstybėje, 
kurioje santykiai su Tary
bų Sąjunga užėmė svarbią 
vietą.

Angliškai kalbanč i u o s e 
kraštuose dėl ignorancijos 
ar šiaip i pripratimo sąvo
kos So v j et Russia” ir 
“Sovjet Union” dažniausiai 
sutapatinamos. Vis dėlto 
kai prezidentas Kenedis, 
premjeras Makmilanaš ar 
kitas oficialus asmuo siun
čia raštus ar sveikinimus 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bei, jis vartoja “Soviet Uni
on.”

Galima priminti, kad p. 
Lozoraičio širdžiai artimoj 
lenkų kalboj vartojama 
“Związek Radziecki.”

tam tikras užduotis specia
liose nuo garso izoliuotose 
patalpose — surdokamero- 
se. Atlikus šias užduotis, 
matyti kosmonauto pasiruo
šimo laipsnis, jo elgesys, jo 
psichinės savybės. Šios už
duotys ir vadinamos psicho
loginiais testais.

Pavyzdžiui, Amerikos gy
dytojai pavesdavo saviems 
kosmonautams dirbtinio ne
svarumo sąlygomis įsmeigti 
i lizdus tam tikro dydžio ir 
konfigūracijos radijo tinklo 
kontaktų jungtukus. Tai ir 
yra viena iš tų užduočių, 
vienas testas. Iš to, kaip 
pilotai atlikdavo šią užduo
tį, psichologai ir sprendė 
apie jų sensomorinę veiklą, 
tai yra apie ju sugebėjimą 
reaguoti į išorinius dirgini
mus ir imtis tam tikrų, tiks
lingų veiksmu.

1 Panašios užduotys buvo 
duodamos ir kosmonautams 
A. Nikolajevui ir P. Pono- 
vičiui jų skridimo metu. 
Psichologams buvo svarbu 
patirti, kokią i taką lalkūnų 
darbingumui daro jų nuo
vargis arba sujaudinta būk
lė, kilusi dėl neįprastos ap
linkos kosminio skridimo 
metu’ Juk yra žinoma, kad 
tokiomis sąlygomis net pa
prastas užduotis vvkdant 
gahma padaryti klaidų. Iš 

eilę dabar esančių arba ne- to, kaip atliekami tam tikri 
seniai išleistų tokių markių, navesti testai, galima spres- 
Jų tarpe yra markės su šių ti apie kosmonautų darbin- 
pasaulinių žinomų veikėjų gumą įvairiuose skridimo 

etanuose.
Kokius testus,. bandvmus 

atliko A. Nikolajevas ir P. 
Popovičius? Visų pirma — 
korektūrinio tino užduotis 
ir specialiai parinktų skait
menų grupių skaičiavimus.

Bandymai buvo atliekami 
šitaip. Pilotas turėjo sumi
nėti geometrines figūras, 
nubrėžtas tam tikru nuosek
lumu. Skaičiavimo tvarka 
buvo sąlygota iš anksto. 
Vienais atvejais figūros bu
vo išvardijamos vertikalio
mis lentelėmis, kitais — ho- 
rizontalio m is eilutėmis ar
ba, pavyzdžiui, praleidžiant 
vieną ar dvi figūras. Tokiu 
pat būdu kosmonautai at
likdavo aritmetinius veiks
mus su nuosekliai išdėsty
tais skaitmenimis.

Testą atliekančio kosmo
nauto balsas buvo įrašomas 
į magnetofoną, taip, kad

gerbimo dėsnių. Tai aki
vaizdžiai pasireiškia, be kit
ko, ir Tarybų Sąjungoj1 iš
leidžiamuose pašto ženkluo
se—markutėse.

Gaunantie j i iš Tarybų 
Sąjungos respublikų, taigi 
ir iš Tarybų Lietuvos laiš
kus dažnai gali tuo įsitikin
ti. Sunku ir išskaičiuoti 
kiek ir kokių pašto ženklų 
Tarybų Sąjungoje išleista 
ne tik tarybinių tautų, bet 
ir daugelio užsienio kultū
ros reiškiniams, mokslo, 
meno, literatūros darbuoto
jams pagerbti.

Bet galima suminėti visą

čiuodavo užduotu s. laiko
tarpius, ir šie rezultatai bu
vo fiksuojami.

Apskritai, lakūnai atliki
nėjo įvairų ir sudėtingą 
darbą. Jie sėkmingai įvyk
dė visus testus,, pademonst
ravo didelį darbingumą ne
įprastomis sąlygomis, nepa
lenkiamą valią nugalėti sun
kumus kosminio skridimo 
metu.

Pereisime prie antro klau
simo — treniruotės dirbti
nio nesvarumo sąlygomis.

Amerikos kosmonautai, 
kaip praneša užsienio spau
da, buvo treniruojami spe
cialiuose liftuose, kurie bu
vo pakabinti dviejuose sa
vo tarpe sujungtuose šach
tinio tipo vamzdžiuose. 
Nesvarumas atsirasdavo ke
lioms sekundėms tuomet, 
kai liftas labai greit kris
davo. Vėliau Amerikoje 
kosmonautai ėmė treniruo
tis reaktyviniuose lėktuvuo
se, kurie skrido paraboline 
kreive. Šitaip skrendant 
dirbtinio nesvarumo laikas 
pasiekdavo 25-30 sekundžių.

Dar anksčiau įvairūs kos
monautų treniravimo meto
dai buvo praktikuoiami Ta
rybų Sąjungoje. Pradžioje 
bandymai buvo atliekami 
g r e i tuosiuose daugiaaukš
čio Maskvos valstybinio 
universiteto liftuose. Busi
mieji kosmonautai buvo iš
keliami į orą specialiai 
ruoštais lėktuvais.

ap-

Laiškas iš Lietuvos
Juozas Aleksaitis, iš Es 

sex, Conn., gavo savo bro
lio mokytojo laišką iš Uk
mergės, kurį mums prisiun
tė.—Redakcija.
Mylimas broli!

Mes turime atostogų Di
džiosios Spalio Revoliucijos 
45-tosios metinės. Jos su
tampa su mokinių rudens 
atostogom. Atostogų turė
sim 7-ias dienas. Gamyklos 
ir dirbtuvės nedirba 6-8 die
nomis. Pas mus Spalio Re- . 
voliucijos šventė švenčiama 
iškilmingai. Šiom dienom 
pailsėsim, pasiruošim. Ta 
proga, Juozuk, Tau tariu 
nuoširdžią padėką už pake
tą. Noriu paklausti, ar Tau 
patiktų, jeigu aš Tau at
siųsčiau albomą?

Yra mūsų dailininkų dar
bų albomai, kaip Kalpoko, 
Ž m u i d zinavičiaus ir kitų. 
Aš parinkčiau ką nors, kad 
Tu gautum naujiem me
tam.

Anksčiau Tu mane klau
sei apie mokyklą, kur aš 
dirbu. Tai pradinė mokyk
la. Joje vaikų yra virš 350- 
ties. Mes ten dirbam 14-ka 
mokytojų. Aš esu mokyklos 
vedėjas, tai pamokų netu
riu. Mano pareigos padėt 
mokytojam metodiškai, pa- 

, dėt planuot darbą, vest mo
kinių apskaitą, žiūrėt, kad 
programa būtų pilnai pra
vesta, kad švietimo skyriaus 
ir ministerijos nurodymai < 
būtų įgyvendinti. Taip pat 
atsiskaityt prieš tėvus, rū
pintis, kad visi mokiniai 
lankytų mokyklą, o nepasi
turinčius aprūpinti drabu
žiais ir maistu. Be to, rū
pintis mokyklos namo ir in
ventoriaus remontu, naujų 
mokslo 
mu ir 
skaita.

Tai
gos, kurias aš einu daug 
metų. Už gerą darbą esu 
apdovanotas nusipelni u s i o 
mokytojo vardu. Man į 
mokyklą netoli, aš visada 
rytais einu pėsčias, man 
rytą smagiausias laikas. Iš
eini rytą, visi skuba. Dar
bininkai i darbovietes, tar
nautojai i įstaigas, mokiniai 
i mokyklas. Visi skuba 
įvairiom kryptim. Man tai 
gražiausias vaizdas.

Čia pajunti tą judėjimą, 
įvairumą, žmonių gražumą. 
Žmonės, kurie dirba naudin
gą darbą, yra geri ir gra
žūs. Aš visada, einu pama
žu, man malonu stebėt ir 
džiaugtis. Rytais visi susi
tinka gatvėse, sveikinasi ir 
kiekvienas turi dienos dar
bo užduotis. Man į mokyk
lą bus apie 900 metrų, ne
toli. Na, ir mūsų miestas 
nėra didelis. Iš Respubli
kos miestų nėra mažas, au
ga pramonė. Yra didesnių 
gamyklų, kaip Baldų kombi
natas, linų fabrikas, avaly
nės, eilė vidurinių mokyk
lų, du kino teatrai. Geras 
susisiekimas su kitais mies
tais. Tai senas miestas, 
pro kurį teka upė Švento
ji, gražūs jos krantai.

Baigsiu. Juozuk, 
Bučiuoju Tave—

Antanas
Ukmergė, 1962. XI. 5 d.

priemonių įsigiji- 
visa mokyklos ata-

tokios mano parei-

o čia 
ir be

anks.ti 
dėl to

Tarybų Sąjunga tvirtai 
laikosi internacionališkumo 
dėsnio, tautų laisvės ir ly
gybės, visų tautų kultūros 

ė.

atvaizdais: indų poeto Ra- 
bindranato Tagorės, pran
cūzų rašytojo ir filosofo Ž. 
Ž. Ruso, garsiojo fiziko Fr. 
Žolio-Kiuri, norvegų keliau
ninko Fritj of o N a n s e n o, 
kompozitoriaus Grigo, švedų 
gamtininko Linėjaus, italų 
revoliucionieriaus Džuzepe 
Garibaldžio, artistės Eleo
noros Duze, fiziko Toričelio, 
dramaturgo Karlo Goldoni, 
vengrų kompozitoriaus Fe- 
renco Lis.to, austrų kompo
zitoriaus Juefo Gaidino, ki
nų dailininko Ci-Bai-Ši, vo
kiečių mokslininko G. Hum
bolto, anglų didžiojo gamti
ninko Čarlzo Darvino, poetų 
Džono Miltono ir Viljamo 
Bleiko, ir kitų. Iš ameri
kiečių tarybinėse markėse 
neseniai pagerbti poetas 
Henri Longfelo ir rašytojas 
O’Henri.

Beje, tarybinių pašto 
ženklų tarpe yra ir eilės 
lietuvių garbei išleistų — 
Žemaitės, Petro Cvirkos, 
Salomėjos Nėries, Vinco 
Kapsuko. Be to, išLeis.ta 
markės su Tarybų Lietuvos 
vėliavos atvaizdavimu, ki
toje — respublikos herbas, 
dar vienoje <—Vilniaus vaiz
das. >

žodžiu, tarybinėse mar

kės<e plačiai atvaizduojami 
ne tik Tarybų Sąjungos ir 
jos tautų bei respublikų žy
miausi įvykiai, bet atsilie
piama ir į žymiausius pa
saulio kultūrinius įvykius, 
ypač didžios reikšmės vei
kėjų sukaktuves.

P. Vilnietis
Vilnius, 1962 m. lapkritis

Iš laiškų
Biskelis apie mano nelaimę
Gerbiama Administracija!

Nežinau, kaip man šiemet 
seksis su “Laisvės” vajum, 
nes, kaip jau žinote, turė
jau didelį aksidentą ir ma
no automašina taip sudužo, 
kad nuėjo į automobilių ka
pus. Gi kitą mašiną dar ne
žinau kada įsigysiu, 
be mašinos — kaip 
kojų.

Šiemet gamta per 
pradėjo žiaurėti, tai
mus baisiai apgavo ir į di
delę nelaimę įtraukė. Mudu 
su žmona, Globičienė, Kru- 
tulienė ir Jasilionienė (bing- 
hamtonietė) susitarėme va
žiuoti į “Laisvės” metinį 
parengmią iš vakaro, tad 
lapkričio 3 d. popietę, apie 
1 vai., išvažiavome, ir išva
žiuojant tik lynojo ir nebu
vo šalta.

Matomai, ir kalnuose li
jo, bet ten lietus ant ke
lių jau ledu virto, o sniegas 
smarkiai pradėjo kristi, le
dą padengė taip, kad jo ne
simatė. Bet tuoj supratau, 
kad yra pavojinga, nes au
tomobilis pradėjo slidinėti, 
bet tokiose vietose nėra kur 
apsisukti ir grįžti atgal į 
namus, tad teko važiuoti to
liau, o pavažiavus—jau pa
kalnė. Čia tai ir įvyko ta 
mums nelaimė.

Maniškė, Globičienė ir Ja
silionienė išlėkė laukan, gi 
aš su Krutuliene likome ma
šinoje. Taigi aš ir Krutu
liene nepavojingai gavome 
apdaužyti; bet maniškei ir 
Jasilionienei po biskelį ir 
kaulus palietė. O su Glo- 
bičiene yra blogiausiai, nes 
jai abi kojos nulaužtos ir 
ilgai turės būti ligoninėje.

V. Žilinskas

Nepasitiki
Santiago. — Čilėje dvi 

JAV kapitalistų kompani
jos uždaro vieną vario ka
syklą, nes Čilės vyriausybė 
nedavė joms 20-ties metų 
užtikrinimo, kad nebus pa
kaitų. Vario kasyklos yra 
JAV Anaconda Co. ir Ken- 
necott Co. rankose.

3 p.--Laisvė (Liberty)—Ant r., gruodžio (Dec.) 4, 1962



Ksavera

LIETUVOS SOSTINE VILNIUS
Kaip dabar atrodo Vil

nius, kaip tvarkosi, kokia 
jame vyriausia kalba?

Vilnius pergyveno daug 
okupantų — senosios Rusi
jos, lenkų, vokiečių... To
dėl daug kas pasako, kad 
turbūt lietuvių ten mažai, 
ir lietuvių kalba mažai var
tojama.

Kuomet šių metų turistų 
grupė lankėsi Vilniuje, tu
rėjome pasikalbėjimą su 
Vilniaus miesto Deputatų 
Tarybos Vykdomojo Komi
teto pirmininku Jonu Vil
džiūnu. Jis ir kiti deputa
tai mums daug ko pasako
jo'

Vilnius toli pralenkė prieš
karinį miesto plotį, padidėjo 
daugiau kaip pusantro kar
to. Karo metu gyvenamųjų 
namų buvo belikę tik 60 
procentų. Mes tą jau at
statom 1958 metais.

Po karo smarkiai padidė
jo gyventojų skaičius. Da
bar jau gal matėte, kiek 
naujų namų pristatyta. Jie 
juosia Vilnių iš visų pusių. 
Bet butų vis dar trūksta.; 
Neužilgo, baigiant septyn
metį planą, tikimės turėti 
gana butų visom dabarti
nėm šeimom .

Lietuviai tapo stambiau
sia tautinė grupė — 35-36 
procentai miesto gyventojų. 
Gatvėse, stadionuose ir kon
certų salėse, autobusuose, 
parduotuvėse ir įstaigose— 
visur skamba lietuvių kal
ba. Kadangi didžioji dau
guma lietuvių atvažiavo į 
sostinę pokario metais ar
ba liko dirbti čia baigę 
mokslą, jų tarpe vyrauja 
jauni žmonės.

Tad galiu drąsiai teigti, 
nuo Gedimino laikų, nuo le
gendinio miesto įkūrimo, 
Vilnius niekada nebuvo toks 
lietuviškas kaip dabar. Dau
gely naujų pramonės įmo
nių — skaičiavimo mašinų, 
televizijos mazgų, grąžtų, 
plastmasės dirbinių, šlifavi
mo staklių, kuro aparatūros 
gamyklose — lietuviai su
daro 75-90 procentų darbi
ninkų ir admin istracinio- 
techninio personalo.

Mokslas
Prieš karą Vilniuje veikė 

viena lietuvių gimnazija. 
Šiandien vidurinėse bei aš
tuonmetėse mokyklose lie
tuvių dėstomąja kalba mo
kosi dešimt tūkstančių mo
kinių, dvylika tūkstančių 
lietuvių studijuoja Vilniaus 

Kapsuko vardo universite
te, Pedagoginiame institute 
ir kitose Vilniaus aukštose 
mokyklose. Apart to, kas 
metai 4,000 naujų mokslei
vių priauga. LTSR Moks
lų Akademijos sis t e m o j e 
dirba lietuvių kalbos ir li
teratūros, Lietuvos istori
jos, geografijos ir kiti in
stitutai.

Taipgi yra mokyklos se- 
nesniems, Vilniuje beraštė 

^J>eve ik likviduota. Pagal 
patikrinimą — likę tik 350 
beraščių . Jei kam nėra ap
linkybių eiti į mokyklą, tai 
mokytojai ateina į namus 
mokyti.

Vilniuje išleista 7 milijo
nai rublių įsteigiant vaikų 
darželius, kurie pagelbsti 
dirbantiesiems tėvams.

Kultūra
Vilnius tapo tikru Tary

bų Lietuvos kultūros židi
niu. Čia dabar leidžiama 
vienuolika lietuviškų laik
raščių, šešiolika žurnalų —- 
literatūrinių, mokslinių, 
skirtų jaunajai kartai. Kny
gas lietuvių kalba Vilniuje

leidžia dvi didelės leidyklos 
'—Grožinės literatūros lei
dykla bei Politinės ir moks
linės literatūros leidykla.

Bokšto laikrodžio dūžiais 
Gedimino aikštėje pradeda 
rytines laidas Vilniaus ra
dijas, transliuojantis tris 
programas . Kiekvieną va
karą rodo savo programą 
Vilniaus televizijos studija.

Iš trijų Vilniaus teatrų 
du — akademinis dramos ir 
akademinis operos ir baleto 
— lietuviški. Veikia Vals
tybinė filharmonija.

Suvažiavę į Vilnių iš mies
telių ir kaimų lietuviai ne
pamiršta gimtinės dainų,

Vilniaus miesto Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas 

Jonas Vildžiūnas

smagaus šokio. Didelio pa
sisekimo susilaukia Vilniuje 
esančio ,, Vąlątybinio dainų' 
ir šokių liaudies ansamblio 
koncertai. Šiuo mętu Vii-, 
niųje?
tančių s a v i veik 1 i n i nku.* 
Mieste vyksta miesto ir ra
jonų dainų šventės, chorų, 
šokėjų, dramos ratelių var
žybos. Giedriais vasaros va
karais toli sklinda muzikos 
garsai iš koncertinės estra
dos vaizdingame Vingio 
parke. Šauniai švenčiamos 
pavasario dienos, Joninės ir 
kitos tradicinės liaudies 
šventės.

Revoliucines, folklorines 
tradicijas padeda saugoti 
sostinės muziejai: istorijos- 
revoliucijos, dailės, etnogra
fijos, kraštotyros, literatū
ros, teatro.

Miesto Valdyba
Aukščiausias valdžios or

ganas mieste yra darbo

Vilniaus mokyklos-internato Nr. 1 direktorius J. Valentinavi
čius su Amerikos lietuviais

Dailininkas Ernestas Varnas ir Ksavera'Karosienė
prie baigiamo biusto. i

Amerikos lietuvių susitikimas su “Tarybinės .moters”
redakcijos kolektyvu r \

Katalikų dievas yra žmo
giško panašumo ir ypaty
bių dvasia, nes, mat, dievas 
sutvėrė žmogų “ant pa
veikslo savo.” Jis turįs sa
vyje visas gerąsias ir blo
gąsias žmogaus ypatybes. 
Jis—‘begalinis šaltinis aukš
čiausios išminties ir tuo pat 
laiku amžinas asilas. Miela- 
širdingas ir kerštinčius. Pa
vydus., godus ir labdarin
gas. Visatos tvėrėjas ir 

'valdytojas, vienok neįsten- 
Igia suvaldyti savo pavaldi- 
Inio šėtono, ir 1.1. Dievas, 
sakoma, esąs visur ir vis
kame. Ne už dyką pas mus, 
lietuvius, yra užsilikusi pa
sakėčia, kad mūkelių dirbė
jas, nunešęs savo padirbtas 
mūkeles į turgų ir jas par
davęs, pasipirko puskvortę 
degtinės, kurią gurkšnoda
mas filosofuoja: “Dieve, 
tu mano dieve, tu mane su
tvėrei, ąš tave padirbau, 
padirbęs pardaviau ir pini
gus pragėriau.”

Jeigu gi dievas yra—vi
sada, visur ir viskame,—tai 
suprantama, kad jis yra ir 
kiekviename žmoguje ir 
kiekvienoje jo kūno ląstelė
je taip pat, kaip jis yra 
kiekviename smėlio trupi
nėlyje, kiekviename žoles

Amerikos lietuviai susipažįsta su Vilniaus mokyklos-internato 
Nr.;l;mokiniij darbais internato siuvyklos ceche.

žmonių deputatų taryba, 
kuriai atsiskaito vykdoma
sis komitetas. Vilniaus vyk
domasis komitetas susideda 
iš 15 narių, miesto deputa
tų yra 150. Miesto apylin
kėj yra keturi rajonai — 
Lenino, Spalio, Tarybų ir 
Naujos Vilnios, su 750 de
putatų.

Deputatų tarpe daug lie
tuvių. Daug jų užima ir 
vykdomojo komiteto atsa
kingus postus. Štai drg. J. 
Smilgevičius, K. Burkaus- 
kas, J. Godliauskas—vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotojai, drg. B. Rim
kevičius — sekretorius, drg. 
G. Valiuškis — vyriausias 
miesto architektas. Vykdo
mojo komiteto sveikatos 
apsaugos skyriui vadovauja 
drg. K. Kavaliauskas, liau
dies švietimo—drg. A. Kaz
lauskas, kultūros — drg. J. 
Kilšauskas, finansų — drg. 
P. Idzelis, kapitalinės sta
tybos—drg. L. Vitkevičius, 
socialinio aprūpinimo—drg. 
A. Dambrauskas. Lietuvos 
K o m u n i stų Partijos Vil
niaus miesto komiteto pir
masis sekretorius — drg. F. 
Beliauskas.

Tiktai tarybinės valdžios 
metais Vilniuje galutinai iš
spręstas tautinis klausimas. 
Padarytas galas buržuazi
jos kurstytoms nacionali
nėms rietenoms. . Vilniuje 
draugiškai, gyvena', ir dirba 
beveik penkiasdešimties 
tautybių ir nė viena iš jų 
oaęra laikoma išrinktąja, 

teisių turinčia/'' Besilankant 
Vilniaus gamyklose dažnai 
tenka matyti internaciona
linių komunistinių darbo 
brigadų damų susiklausy
mą. Lietuvis, rusas, balta
rusis, žydas, lenkas puikiai 
sutaria ne tiktai darbe, — 
jie geri kaimynai naujuose 
daugiaaukščiuose namuose, 
kurių kvartalai rikiuojasi 
Vilniaus" priemie s č i u o s e . 
Socialistinio Vilniaus gy
ventojai praktiškai įgyven
dina komunizmo statytojų 
moralinį principą: žmogus 
žmogui — brolis, draugas.

Buitinis progresas
Kur karo metu centre bu

vo susprogdinti pastatai, 
dabar ten žali miesto skve

rai. Ten paminklai Lenino, 
Petro Cvirkos ir kitų. Vi
sur gėlynai ir žalumynai. 
Visos didžiosios gatvės nu
sodintos medžiais. Mieste 
gatvės kasdien nuplauna
mos. Miestas švarus ir jau
kus, tik kai kur gatvėse 
ekskavatoriai ir daug vietų 
reikia perbėgti liepteliu iš
raustą gatvę arba matyti 
medine siena atitvertą gat
vę. Ten matosi dirbanti 
žmonės. Šie žmonės veda 
dujas į butus, stato namus, 
bei veda šiluminę.

Tai mechanizuota buitis 
Vilniuje, kurią sveikina 
miestas ir visa šalis. Dar 
prieš ketvertą metų vilnie
čiai ir kauniečiai galėjo pa
sigirti dujinėmis plytelėmis. 
Rajonuose valgį virė malkų, 
anglies, liepsnoje, o apie du
jas tik svajojo. Dabar du
jas turi ne tik Vilnius, 
Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, 
Panevėžys, Palanga, Biršto
nas, Grigiškiai, Naujoji Ak
menė, bet ir daugelis ma
žesnių rajonų ir net dauge
lis šiaip gyvenviečių.

Dabar < Vilnius jąų turi 
gamtines dujas. Jos įveda
mos į vis naujus ir naujus 
butus. Suskystintų dujų 
balionai (kaip mes vadina
me Butane gas — Ks.), ku
riuos anksčiau vartojo pa
minėtos vietos, išsilaisvina, 
ir tuos balionus galima pa
siųsti į rajonus, į kaimus. 
Sunku aprašyti, kaip džiau
gėsi Radviliškio rajono ir 
kitų kolūkių žemdirbiai, kai 
pamatė tokį pran a a š u m ą 
dujofikuotoje virtuvėje.

Vilniaus krautuvės pilnos 
visokių! prekių.. ^.Štaį krąų-, 
tilvės įe'pardavėjo. Wi lie
tuviški “super markets.” 
Pasiėmęs prekes, nusineši 
prie kasos, apmoki ir eini 
sau.

Drabužiams medžiagos vi
sokių rūšių ir spalvų tik 
mirga languose ■— medvil
ninės, lininės, kaproninės 
(nylon), vilnonės.

Štai batų krautuvė. Vy
riški ir moteriški batai veik 
tiek pat kainuoja7 kaip pas 
mus. Kainos prasideda nuo 
10 rublių. Vaikų batukai 2 
rubliai 15 kapeikų, trys rub
liai ir keturi rubliai. Batu
kai, kaip mes vadiname, 
“sneekers,” vienas rublis ir 
šešiasdešimt kapeikų. Tai 
nebrangu. Vaikų drabužė
liai, paltai, suknelės, berniu

kų kostiumai pigesni kaip 
pas mus . Jie geros rūšies, 
šilti ir jų yra ganėtinai.

Gerų valgyklų ir kavinių 
randasi daug ir valgis ne
brangus. Gerus pietus ga
lima pavalgyti už rublį. Va
karais kavinėse groja or
kestrai ir jaunimas šoka.

Tai tik maža dalis Vil
niaus buitinio gyvenimo su
minėta,. Ar tas viskas ne
liudija, kad šalis pasirinko 
tinkamą kelią klestėjimui?

Nuo ko kyla 
perkūnija?

Anglų botanikas F. Ven- 
tas originaliai aiškina prie
žastis sukelinčias debesyse 
elektros krūvius. Jo nuomo
ne, šiuos krūvius sukurian
ti... žalioji augalija. Medžių 
lapai ir žolė paskleidžia at
mosferoje daug įvairių la-| 
kių organinių medžiagų: 
eterinių aliejų, ter penų. 
Eisant tam tikroms sąly
goms, minėtosios medžia
gos skaidosi, išskirdamos 
teigiamus jonus. Pastarieji 
ir įelektrina debesis.

Ši hipotezė paremta ap
skaičiavimais, pagal ku
riuos lakiose augalų me
džiagose esąs kaip tik toks 
energijos kiekis, koks išsi
skiria perkūnijų metu vyks
tant elektros išlydžiams.

Antras įsikinantis anglų- 
botaniko argumentas —per
kūnija būna tik tokiose vie
tovėse, kur yra augalija.. Iš 
tikrųjų, visiems žinoma, 
kad pati stipriausia perkū
nija esti virš džiunglių ir 
atogrąžų miškų, kad virš 
dykumų, vandenynų ' ir po
liarinių žėmėS' rutulio: sri
čių jos beveik nebūna. Vi
dutinio klimato zonose per
kūnija prasideda pavasarį, 
pasirodžius žalumynams, ir 
baigiasi rudenį, kada krin
ta lapai ir nyksta žolė.

ANGLIAKASIŲ PENSIJA
Washingtonas. — Ken

tucky/Tennessee ir West 
Virginia valst. angliaka
siai gaus sumažintas pensi
jas. Pensijos bus sumažin
tos iš federalinės valdžios 
ir unijos, nes jie mažiau 
minkštos anglies iškasė, 
kaip kietos anglies kasėjai.

Bostonas. — Sulaukęs 72 
metų amžiaus mirė žymus 
advokatas Charles B. Kugg.

Karts nuo karto pasitai
ko spaudoje straipsnelių su 
antrašte: “Ar yra dievas?” 
A s m e n iniuose pasikalbėji- 
muose išsireiškimai su to
kiu klausimu yra daug daž
nesni ir audringesni. Ginčų 
ir pasikalbėjimų šiuo klau
simu yra ir pas kitas tau
tas ir grupes, kur tik jos 
gyvena.

Prieš kiek laiko R. Mizara 
“Laisvėje” būdingai šiuo 
klausimu išsireiškė, sakyda
mas, jog kadaise, kai mūsų 
organizacijos buvo tik or
ganizuojamos, jaunose kuo
pose neretai būdavo rengia
mos diskusijos tikybos klau
simais. Na, ir diskusuoda- 
vo: yra dievas ar nėra die
vo? Ir balsuoja. Jei didžiu
ma nubalsuoja, kad nėra 
dievo, na, ir užbaigtas kriu
kis, dievo jau nėra!..

Mano manymu, kas taip 
klausimą stato, — “Ar yra 
dievas? — pats neįsivaiz
duoja, kur link tai veda. 
Turime atminti, kad, kaip 
seniai žmonių padermė iš
sivystė ant mūsų motinėlės 
žemės, taip seniai ir dievai 
žmonių mintyse ir svajose 
sau vietą rado. Ir per tūks
tančius metų daug tų viso
kių dievų žmonės savo sva
jomis sutvėrė. Dievų buvo 
gerų ir blogų, gražių ir bai
sių, mielaširdingų ir žiaurių 
kerštinčių.

Mes visi iš pat kūdikystės 
buvom auklėjami tikybiškai ir 
su dievais gerą pažintį tu
rėjome. Šandien daugelis iš 
iš mūs tos pažinties atsisa
kėme, vienok taip pat gerai, 
gražiai ir drausmingai gy
vename be tų pažinčių ir su 
jais draugavimų.

Tikrumoje, klausimas tu
rėtų būti statomas ne “ar 
yra dievas ar jo nėra,” bet 
“kas yra tas dievas?” Kata
likų bažnyčia sako, kad die
vas yra nematoma, nejau
čiama, negirdima, neapčiuo
piama dvasia, visko tvėrėja, 
kas yra visatoje (seniau sa
kydavome: ant žemės). O 
tai yra begaliniai daug ap
imanti filosofija.

Nežiūrint, kiek žmogus 
būtų religingas, kiekvienas 
tą savo dievą skirtingai su
pranta. Konkrečiai, į už
klausimą, kas tikru m o j e 
yra dievas, vai’giai jūs gau
site vienokį atsakymą.

Dievas ir dievai
daigelyje, kiekvienoje gėlūh 
je ir kiekviename gyvameiX 
negyvame visatos kūne. 
Arba kitaip sakant — visa 
visata yra susidėjusi iš 
smulkučių dievo dalelių. Ta
da kyla klausimas, ar tas 
dievas-visata yra apčiuopia
ma, apipavidalinama, at
skira viršgamtiška esybė, 
šamo n ingas, protaujantis, 
tveriantis pagal užsibrėžtą 
planą, ar tik keičiantis vi
satą ir viską, kas joje yra, 
kaip tai gaivališkai, aklai? 
Raskite bent vieną žmogų, 
kuris faktinai priparodytų, 
kad štai: tas, va, yra die
vas.

šventraščio dievą su jo 
dangumi, aniuolais ir pek
los šėtonais mokslas jau se
niai išaiškino kaip nieko 
bendro neturinčius su tikr, 
rove, kaip žmogaus fantai 
zijos tvarinius. Ką mes 
šiandien turime ir su dievu 
su rišame, tai organizuotą 
tikybinę bažnycią-organiza- 
ciją, su visa jos moralybės 
propagavimo ir palaikymo 
hegemonija, besiremian č i a 
dogmomis ir kanonų kodek
sais, suformuotais ne dievo 
žodžiu, prisakymais ar ap
reiškimais, bet ugnimi ir 
kardu. Tad gi “dievas” žo
dis, idėja, svajonė, sapnas 
savaime suprantama. “Die
vas”: beribė, amžina visata, 
su visa joje esančia jėga ir 
medžiaga, be per stojimo 
besikaitalioj anti ir išjun
gianti jas,—yra. “Dievas”— 
visatoje gyvybės priežastis, 
pati gyvybė yra. Bet die
vas — dvasios pavidale že
miško monarcho-karaliaus, 
su visais jo atribiutais, ne
žiūrint . kokiais rūbais, ko
kiomis skraistėmis ar mis
tika mes tą viską dengtu
me, tikiu, kad ir “neklaidin
gasis” popiežius pasakys, 
tokio dievo nėra!

O visgi toks monarchas
žmonių sąmonėje dar ir šia
me dvidešimtame,, atomų ir 
raketų amžiuje yra. Kodėl 
jis yra? Tai jau visai kito
kia istorija.

Arėjas

HONKONGAS TURI 
SAVO BĖDŲ

Honkongas. — 1841 me- 
! tais Anglijos imperialistai 
{atplėšė nuo Kinijos salą su 
Honkongo miestu ir dar 
kontinento kamputį. Ta teri-
torija užima tik 391 ketv. 
mylią. Anglijos imperialis
tai ją vadina: Karališkos 
karūnos kolonija.”

Dabar tame plote jau 
randasi 3,500,000 gyevntojų. 
Miesto valdyba sako, jeigu 
ne prieplaukos reikšmė pre
kyboje su Kinija, tai jieais 
tektų badauti.

LEDINIS TILTAS
Vykdant statybos darbus 

prie upės Saskačevanas 
(Kanada), teko leisti auto
transportą per upę apie 3 
savaites. Žinoma, statyti 
tiltą būtų buvę netikslinga. 
Dėl to per upę buvo nuties
ti polietileniniai vamzdžiai, 
pripildyti šaldančios me
džiagos. Jie buvo laistomi 
vandeniu, kol vamzdžių pa
viršiuje susidarė net 50 co
liu storio ledo sluoksnis.

Tokio storio ledas gali iš
laikyti automobilį, vežantį 
apie 25 tonų krovinį.

Šis originalus tiltas leido 
pervežti medžiagas per 
upę. Kai jis tapo neberei
kalingas, į polietileninius 
vamzdžius imta tiekti šiltą 
skystį, ir tiltas išsilydė, ot 
plastmasiai vamzdžiai, iš
traukus juos iš upės, buv6 
panaudoti kitiems tikslams.

4 ^.-Laisve (Liberty)—Ant r., gruodžio (Dec.) 4, 19f>2



Clearwater, Fla.
Visur tos pačios bėdos

<Šis nedidokas miestas nu- 
s ^driekęs pajūriu apie 22 
mylios atstumoj nuo St. Pe- 
tersburgo. Šis miestas pasi
žymėjęs tuo, kad yra gra
žios maudynės baltomis, 
kaip miltai, pieskomis pa
kraščiais jūrų. Vasarą oras, 
kaip žmonės pasakoja, jau
čiamas vėsesnis, kaip esti 
St. Petersburge arba Mia- 
mėje.

Šiauriečiai sakydavo, “nu
vykęs, parašyk, ar yra ta
me mieste lietuvių.” Žino
ma, kad yra, kur jų nėra. 
Lietuviai išsimėtę po visą 
miestą gyvena, be mašinos 
nelengva jiems susieiti. Jie 
organizacijų nebeturi dėl 
mažo jų skaičiaus, be to, 
pasidalinę į skirtingas idė
jas. Tačiau gal yra daugiau 
turino pažangiečių, kurie 
santaikoje sugyvena, vieni 
pas kitus svečiuojasi, vaiši
nasi.

Kada clearwateriecius 
ima nuobodulis, o traukia 
ukvata pasikalbėt su sa
vais tautiečiais, jie važiuoja 
i St. Petersburgą į parengi
mus. Mat, St. Petersburge 
yra skaitlinga nariais LLD 
45 kuopa, ir šioje kuopoje 
nestinga nenuilstančių vei
kėjų vyrų ir moterų. Kuo
pos parengimai visados esti 
sėkmingi, dėl to, kad visus 
gražiai priima ir vaišina, i 
Ne kartą pastebėta spau
doje, jog ši kuopa labai dos
ni dėl pažangiosios spaudos 
palaikymo, neatsisako pa
remti ir kitus kilnius reika
lus.

Nepamenu, ar kas iš čia 
rašė, kaip atrodo šis mies
tas ir kaip kurie paviršuti
niai, visiems matomi, pa
tvarkymai. Iš šiau r i n i ų ' 
valstijų atvykusiem kai kas 
čia keistokai atrodo. Pav., 
načiame miesto centre, no
gint pereit skersai gatvę, 
’turi laukti iki skambutis 
paragins ir žalios šviesos 
pasirodys. Tik tada galima 
eiti skersai gatvę. Tuo tar
pu mašinos sustoja, pralei-Į 
džia pėsčius praeiti. Vėl 
skambučiai, tada mašinos 
rieda.

Pagal krautuves, jeigu 
žmonės vaikščiodami pa
vargsta, yra suolai ant šali
gatvių, gali pailsėti. Matė
me tokių, kurie ilsisi, arba 
laukia- savo bendrų išeinant 
iš krautuvės.

Teko būti banke, čia kita 
keistenybė. Nugi pridėta 
koks tuzinas gražių lietsar
gių su parašu: “Kai atliksi 
banke savo reikalus, o lau
ke ištiks smarkus lietus, pa
siimk vieną tų lietsargių 
apsaugai nuo lietaus. Bet 
“kai saulė švies, turi sugrą
žinti”. Ar kas pasinaudojo 

<tais lietsargiais, neteko su
žinot.

Gyvenimui namai daugu
moje mūriniai, bet visi sko
ningai nudažyti, be to, nei 
vienas neapsileidžia, kad jo 
namas prasčiau atrodytų: 
apsisodina gėlėmis ir įvai
riaspalviais krūmeliais, ir 
vieną kitą didesnį medelį 
pasisodina. Toks papuoši
mas sudaro jaukius namus, 
visą apylinkę.

Šalia krautuvių vaikštai 
išgrįstais šaligatviais, bet 
toliau jų, daugumoje, šali
gatviai negrįsti, prisieina 
gatve vaikščioti, o čia tos 
mašinos, sunkvežimiai tik 
birzgia. Tad nekoks pasi
vaikščiojimas, reikia labai 
vaktuotis, kad nebūtum 
užgautas.

^.Lietuviai, kuriuos teko 
aplankyti, kukliai gyvena. 
Turi ir bėdų. Keletas mete
lių atgalios, kai pirkosi na
melius; bei statėsi naujus,

miestui mokesčiai buvo ne
dideli, visi džiaugėsi. Ot, jie 
mastė: mokesčiai maži, šil- 
ta, drabužiu reiks mažiau, 7 Ir 7
taip pat ir kuro žiemos me
tu! Bet, kaip visur, taip ir 
čia mokesčiai šuoliais kyla, 
pensininkus ir visus smar
kiai spaudžia, visi skundžia
si.

Šiaip čia geriau, saulutė 
karštesnė, stipresnė žmonių 
sveikata. Kurie čia nuo se
niau apsigyvenę, jau nepla
nuoja grįžti į šiaurines val
stijas.

Bent mano akimis žiūrint 
taip atrodo Clearwater apy
linkė. Vikutis

Baltimore, Md.
Išnyko lietuvių kliaučiai
Prieš 40 metų Baltimorė- 

je buvo siuvimo centras. 
Tais laikais buvo daug lie
tuvių kontraktorių, pas ku
riuos dirbdavo lietuv i a i 
kriaučiai. Mažesnio biznio 
kontraktoriai užsidarė, kiti 
mirė, o dar kiti persikėlė 
kitur. Taip ir baigėsi Balti- 
morėje lietuvių tarpe siuvė
jų darbai.

Daug siuvėjų jau ilsisi 
amžinai kapuose, kiti pasi
traukė ir gyvena iš pensi
jos, o jaunimas kriaučių 
amato nesimokė.

Serga J. Mikuckis
Serga Juozas Mikuckis. I 

Randasi Šv. Agnieškos ligo-1 
ninėje. Jam buvo padaryta 
ant vidurių operacija. Dak
taras sako, kad operacija 
pavyko, ligonis laipsniškai 
stiprėja.

J. Mikuckis yra poetas ir 
rašytojas. Jis yra parašęs 
daug eilėraščių ir straips
nių. Linkiu jam ligą nuga
lėti ir pilnai atgauti sveika-I 
tą. Juozas Deltuva

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Padėkos dienos savaitga
lyje buvo labai daug nelai
mių. Lawrence ir apylinkė
je įvyko net 34 automobilių 
ir kitokios nelairtiės, tai 
daug daugiau, kaip kitados.

Ant kelio 28 jaunuolis Jo
seph Himes pateko į trijų 
automobilių susid ū r i m ą. 
Užsidegė jo drabužiai, bet 
jam įbėgus į valgyklą ug
nis buvo užgesinta, vienok 
jis randasi ligoninėje.

Važiuotos tvarkytojai 
kaltina jaunuolius už neat
sargumą. Jie labai dažnai 
greitai važinėja, važiuoja 
apsikabinę su merginomis, 
juokus krečia, rūko papiro- 
rus, na ir patenka į nelai
mes.

Buvo ir kitokių nelaimių. 
E. Traškų sudegė du maži 
vaikai savo namuose. Jie 
žaidė su degtukais, užside- 

Į gė drabužėliai ir vaikai su
degė. Turėtų būti tėvams 
pasarga — neleisti vaikams 
žaisti su degtukais.

Lapkričio 24 d. Maple 
Parkas turėjo banketą už
darymui sezono. Buvo daug 
žmonių. Suvažiavo iš visos 
plačios apylinkės. Susirnkę 
linksminosi iki vėlybos nak
ties. Dabar lauksime pava
sario ir parko atidarymo.

Mokyklų komitetas nuta
rė, kad 1963 m. būtų moko
ma ir rusų kalbos High 
School (aukštesnėje mo
kykloje). Priešinosi lietu
vis John A. Stunza. Jis net 
pri kaišio j o kom u n i z m ą, 
“Lietuvoje lietuvių naiki
nimą”, bet jis nieko nesakė 
apie hitlerininkų lietuvių 
žudymą, nei apie didelį lie
tuvių kultūros pasiekimą 
prie dabartinės santvarkos.

S. Penkauskas

Lawrence, Mass.
Operete “Lietuvaitė”

Nors buvau jau matęs 
operetę, bet dar sykį parū
po puikiai suruoštą yęįhalą 
pamatyti ir juom pasigro
žėti. Taigi lapkričio.[ 17 d. 
vakarą apie tris valandas 
Lawrence’o Lietuvių -Ūkėsų 
Klubo erdvioje svetainėje 
sykiu su gausinga publika, 
kartotinai plojau Worceste- 
rio Aido chorui • vaidinant 
“Lietuvaitę”.

Nors jau buvo keletas, sy
kių rašyta apie šį veikalą ir 
jo atlikėjus, tačiau ių aš no
riu trumpai reikšti savo 
mintį, duoti kreditą už ar
tistiškai atliktą darbą. Ti
kiu, kad klausovai iš širdies 
linki Aidui, kad jis po vado
vybe Jono Dirvelio ir ant 
toliau linksmintų lietuvišką 
visuomenę. Žinau, kad visas | 
choras įdėjo daug darbo, 
pasišventimo, už tai verti 
pagyrimo. Gi žymesnių ro
lių artistams - dainininkams 
duokime kreditą paskirai.

Šiuo sykiu žymiausia Ai-Z 
do choro dainininke pasiro
dė labai puikiai Irena Janu- 
lienė. Jos vienos dainavimas 
vertas tos įžangos, kurią 
pasimokė j ome.

Al Daukšys turi malonų 
tenorišką balsą, publika jį 
labai myli klausyti dainuo
jant. Manau, kad Irena ir 
Al galėtų sudaryti puikų 
duetą, ir kai kada pavaduo
ti Dirvelienę su Sabaliaus
ku. O gal dar geriau būtų, 
jeigu virš minėtieji sudary
tų kvartetą.

Kalbant apie mažesnių 
rolių lošėjus - dainininkus, 
turiu sakyti, kad visi gerai 
roles atliko ir puikiai daina
vo. Iš vyrų: R. Janulis, J. J. 
Bakšys ir J. M. Lukas pasi
rodė gerais solistais. Mote
rys: B. Narusevičienė, D. 
Lukienė ir V. Nakrosienė 
taipgi vertos pagyrimo, nes 
kalboje bei dainoje puikiai 
pasirodė. Žiūrint į visą Ai
dą galima gėrėtis, nes jis 
gerai atrodo, o kai užtrau
kia smagią lietuvišką liau
dies dainą, tai net nito kė
dės sėdynė kyla... Už tai 
klausovai juos griausmin
gais aplodismentais lydėjo 
ir prašė, kad daugiau dai
nuotų. Duodu didelį kreditą 
ir tiems dainininkams, ku
rių vardų čia neminiu, nes 
ne visus pažįstu.

Pandėlietis

So. Boston. Mass.
Vyksta į Floridą

Žiemai besiartinant, šal
čio bijantieji lietuviai, trau
kia į pietus. Helena ir Jo
nas Žekoniai, taipgi J. 
Skliutas išvažiavo žiemavo- 
ti saulėtoje Floridoje. Nors 
netekome veiklių draugų, 
tačiau mes jums iš širdies 
linkime geriausio pasiseki
mo ten, kur apsistosite, nes 
žinome, kad kiekvienas pro- 
gresyvis žmogus, kur jis be
gyventų, yra pažangaus vi
suomeninio judėjimo pio
nieriumi.

Mes gi likę šaltame Nau
josios Anglijos klimate tu
rėsime daugiau veikti, kad 
atlikus darbą su mažesnė
mis jėgomis, su mažiau 
veiklių asmenų.

Be iš vykusių jų dar ir Ii-, 
goniai mūsų eiles silpnina.. 
Mačiau Kaliošienę klube 
vaikščiojant su parišta ran
ka, sutrūkusiu kaulu. Jan- 
kienė neseniai turėjo ope
raciją, turbūt nedidelę, nes 
mačiau gerai * atrodančią, 
parengime daly v a u j a n t. 
Čeikienė mūsų pramogų ne
belanko, tur būt dar vis ne
su tvirtėjo.

Na, kas dar galite paeiti, 
atvykite į klubo patalpas 
gruodžio 9-ą. Valgysime 

skanius pietus, pasiklausy
sime Dirvelienęs su Saba
liausku aukštais žavinčiais 
balsais dainuojant. Be to, 
žada atvykti svečias iš 
Washing tono,..' su kuriuo, 
manau, galėsime turėti įdo
mias diskusijas įvairiais, 
šiuo metu visuomenę lie
čiančiais klausimais.

Taigi, banketo rengimo 
komisijos vardu kviečių vi
sus tautiečius dalyvauti. Ti
kiu, kad būsite, užganėdin
ti ne tik maistu, bet ir pro
grama. Iš visos apylinkės 
lauksime daug svečių ir 
viešnių.

A. K—a

Worcester, Mass,
Mirė Juozas Norvaiša

Tai Juozo Norvaišos sū
nus, 43 metų amžiaus. Mi
rė lapkričio 17 d. Laisvai 
palaidotas lapkričio 20 die
ną Vilties kapinėse, šalia 
savo motinos, kuri mirė 
prieš keletą metų. Juozu
kas gyveno sykiu su tėvu 
Olympia parko kambariuo
se. Jis prieš virš 14 metų 
buvo smarkiai sukrėstas 
paralyžiaus, jam gyvenant 
Los Angeles, Calif., ir ir 
kairiąją pusę mažai. beval- 
dė. Neląimės ištiktas buvo 
pargabentas pas- tėvus, ir 
tą ilgą laiką nesveikuoda-
mas užbaigė gyvenimo die
nas, palikdamas tik tėvą 
Juozą Norvaišą.

* " C
Laidotuvės buvo gana 

skaitlingos, nors tai buvo 
darbo diena,. Man teko tar
ti atsisveikinimo žodį, ir 
Blažys padainavo solo “Ke
liauk namo.” Gaila jauno 
lietuvio, |pd toks likimas 
lėmė. Reiškiu'užuojautą jo 
tėvui ir giminėms ir visiems' 
artimiesiems.

... ■1 t-

Padėka
Šia proga reiškiame šir

dingą padėką visiems už 
gausius gerus linkėjimus, 
kuomet mes susituokėme su 
Elzbieta Kanapkiene lap
kričio 14 d.

Domininkas G. Jusius

New Delhi. — Indijos ko
manda sako, kad iš 14,000 
apsuptų indusų karininkų 
ir karių per kalnus ištrūko 
apie 10,000.

DANVERS, MASS.

I
f CLEVELAND, OHIO

f S v e i k i n i m as
| J, ir M, Žebrauskams
f

? Sveikiname juos jų auksine vedybų sukaktimi.

? Linkime jiems toliau tęsti jų gražų darbą

| su mūsų pažiūrų žmonėmis.

Į FRANK, ELVIRA ir VICTOR STRIPEIKA

Liūdnas Prisiminimas

Mūsų mirusių tėvelių

Juozo ir Anastazijos Baraišių t
Tėvelis mirė gruodžio 3 d., 1961 m., 
motina mirė vakario 8 d., 1962 m.

Mes liūdime netekę mylimų tėvelių. Ilgai jie 
pasiliks mūsų mintyse. Jų kapus, kur jie ilsisi 
Peabody Cedar Grove kapinėse, lankysime ir 
puošime. Lai jiems būna amžina ramybe.

Alexander, sūnus 
Nancy, marti 
Thomas, anūkas 
Gail, anūkė

Miami, Fla.
Svarbus piknikas spaudos 

palaikymui
LLD 75 kp. piknikas atsi

bus gruodžio 9-tą dieną, 
Žekonių darže. Pradžia 11 
vai. ryto. Gerbiamieji Lite
ratūros Draugijos nariai ir 
pritarėjai! Mes turime sta
tyti pirmoje vietoje mūsų 
pažangią spaudą, nes jinai 
yra mūsų mokykla, teikian
ti geriausias ir teisingiau
sias iš viso pasaulio žinias. 
Mūsų spauda išauklėjo pa
žangias apšvietos bei pašai
piuos organizacijas, dailės 
ir kultūros ratelius. Jeigu 
ne spauda, šiaidien mes bū
tume atsilikę progrese.

Taigi, kad paremti spau
dą, prašome atsilankyti į 
virš minėtą pikniką.

Kviečia Komitetas

Cliffside, N. J.
LDS 115 kuopos susirin

kimas įvyks gruodžio 30 die
ną 3 vai. po pietų, pas J. 
Bakūną, 3rd St., Cliffside, 
N. J. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes ture s i m e 
daug reikalų. Nariai, ku
rių mokestys nėra sumokė
tos — dalyvaukite ir pasi- 
mokėkite. Užbaigimui 1962 
metų turėsime parę.

Kp. Komitetas

Tokio. — Japanijoje lan
kosi W. Reuther, automobi
listų unijos prezidentas.

Londonas. —Anglijos ko
munistai reikalauja, kad 
Macmillano valdžia pasi
trauktu. , c-

Paieškojimai
MIDDLEBORO, MASS. 

Atsišaukite!

AMERICAN LITHUANIAN CO
OPERATIVE PUBLIC MARKET-šė- 
rininkai buvo inkorporuoti 1911 m. 
Kooperatyvas jau parduotas, šėrinin- 
kai gauna už Šerą $70. ‘ Daug lie
tuvių šėrininkų išvažinėjo į kitus 
miestus, arba į Lietuvą. Prašome 
kreiptis pas: Ambraziejus Imbras, 
25 Lane Street, Middleboro^ Mass.

• 7 (96-98).

lekau savo pusseserės Juozapinos 
Miežienės. Kilusi iš Vidukalės apy
linkės. Amerikon atvyko prieš pir
mąjį pasaulinį karą, gyveno Chi
cago, Ill. Vėliau, girdėjau, gyveno 
Wisconsin valojitjs. Prašau ją atsi
liepti, arba ją žinančius man pra
nešti. Turiu svarbių reikalų. Julė 
Mauragicnė, 1328 Liverpool Street, 
Pittsburgh 33, Pa. (96-97)

KAVOS VARTOTOJAI
Jungtinės Tautos. — Ta

rybų Sąjunga pasirašė su
tartį, kad ji per metus 
pirks 317,000 kavos maišų 
(kiekvienas po 132,s varus).

TSRS yra mažas kavos 
“kostumeris”. Vakarų Vo
kietija per metus perka 3,- 
540,000 maišų, Francūzija— 
3,454,000, o Jungtinės Vals
tijos net 22,464,000 maišų.

McKEES -ROCKS, PA. t- * 9

Skaudus Prisiminimas dėl Mirties

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

gyvųjų tarpo mano mylima žmona Skolastika. Nors 
jau dveji metai 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

WORCESTER, MASS.

Mirus

Joseph Norvish
Reiškiame gilią užuojautą liūdinčiam tėvui
V. žitkai
W. Chesnuts 
F. ir P. Kuliai
B. J. Jakaičiai
P. Carroll
P. Sadauskas

< N. O. Lazar
M. Green
D. L. Martin
A. O. Krajauskai
J. Bakšys
D. E. Jusiai
P. J'elskiai
F. P. Petrauskai
J. M. Petkūnai

g P. Grinevičienė 
U. Dudienė 
O. Vasilienė 
A. B. Kuliešai
J. Šalaviejai
J. Spakauskai
J. Sabaliauskai 
Ch. N. Korsun
L. S. Ausėjai
J. Raulušaitis

A. Rumšai
J. U. Jaskevičiai 
F. M. Petkūnai 
J. f Dameikiai 
"J. D. Lukai 
D. Plokštienė.
D. Žameikiai
F. C. Ausiejai 
P. Nalivaika
V. Dupšai
A. Motiejaitienė 
D. Mažeikai 
C. Sedar
R. L Januliai
A. E. Pilkauskai 
M. Jucienė 
H. Žilinskienė 
V. Tamošiūnienė
M. Šupenienė
J. Matijošaičiai 
A. B. Narus
A. M. Sukackai 
F. Gudavičius 
T. Gudavičius
S. Večkys

So. Boston, Mass.

Banketas “Laisves” Naudai
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio 9 December
Pradžia 1-mą valandą dieną 

Salėje 318 W. Broadway 
'BUS ŽYMUS SVEČIAS v. ZENKEVIČIUS 

iš Washington, D. C.
Bus geri pietūs ir meninė programa 

Worcesterio Duetas:

Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas 
akompanuos Jonas Dirvelis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
RENGIMO KOMISIJA

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 4, 1962
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4Workerio’ bazaras tikrai bus Iš puikiai pavykusio banketo 
turtingas ir spalvingas autoriaus pagerbimui

Angliškas darbininkų laik- namų apyvokos dalykų—in- 
raštis “The Worker” ruošia dų, ir 1.1.
bazara, įvyksianti East Side Be to, bus visokio mais- 
Kultūriniame Centre, 61 to, visokių “patrovų”; geri 
Rivington St., Manhattane.: kukoriai išvirs ten pat ir 

Įsitėmykite dienas ir lai- Hungarian goulash, ir kitko.
ką:

Penktadienį, gruodžio 7 d., 
tęsis nuo 6 iki 11 v. nakties.

šeštadienį, gruodžio 8 d., 
prasidės 12 v. dieną ir tęsis 
iki vidurnakčio.

Sekmadienį, gruodžio 9 d., 
prasidės 12 v. dieną ir tęsis 
iki 8 v. vakaro.

Įėjimas į bazara vienam 
asmeniui tik 25 c.

“Workerio” manadž e r i s 
Louis Weinstock skelbia, 
kad šis bazaras bus labai 
turtingas daiktų: visokių 
ten bus — rūbų, apavų ir

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Iš įvairių šalių raportų pa
aiškėjo, kad 1961 metais 
pasaulyje buvo sugauta 41,- 
200,000 tonų (po 2,204 sva
rų) žuvų. Tai astuoniais 
procentais daugiau, kaip 
1960 m.

Pirmoje vietoje yra Japo
nija, kuri sugavo 6,710,500 
tonų; antroje — Peru res- 
blija, kuri sugavo 5,243,100 
tonų; trečioje — Kinija, nes 
ji sugavo virš penkis mili-
jonus tonų; ketvirtoje —Janas po keturių savaičių 
Tarybų Sąjunga, kuri suga- pasitarimų Kuboje ir Wash-
vo 3,250,000 tonų, o penkto- ingtone išvyko į TSSR.

Nuotraukoje matome dalį akmens Puntuko. 
Viduryje stovi turistė Elzbieta Repšiene.

Dr. A. Margeris rašo “Vilnyje: “Kas Lietuvoje nežino 
garsiojo Puntuko, puošiančio Anykščiu Šilelį!“ Jis toliau 
rašo, kad vasaros laiku daug turistų aplanko puntuką.

Aš turėjau progą irgi Puntuką aplankyti. Tuo labai di
džiuojuos.

Didysis BssIbwos

1961 metais, kai važinėjau Lietuvoje, važiuojant iš Rokiš
kio, mano giminaičiai sustabdė mašiną Anykščių šilelyje ir 
nusivedė mane parodyti Puntuką, apart kitų, istoriškų vietų. 
Dar ir paveikslus nutraukė.

Lina Broveinienė ilgai pasakojo apie Puntuką, bet aš tik 
tiek atmenu. Ji sakė: “Senovėje žmonės kalbėdavo, kad 
velnias ant savo kupros šį didelį akmenį nešė tikslu numesti 
jį ant Rokiškio bažnyčios bokšto, bet dievas paleido vėją ir 
nupūtė akmenį jam nuo kupros. Tokiu būdu Rokiškio baž
nyčios bokštas išliko nesudaužytas.“

Kaip matote šioje nuotraukoje, S. Dariaus ir S. Girėno 
portretai yra iškalti akmenyje. Mano manymu, akmuo Pun
tukas savo istoriniu garsumu pralenkė visus pagarsėjusius
Lietuvos akmenis. 

Knygoje “Lietuvos meno istorijos bruožai’’ J. Jurginis rašo: 
“Lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretinius bareljefus B. 
Pundziuš iškalė Puntuko akmenyje, šį kūrinį skulptorius pri
simena su apmaudu. Mintis įamžinti lakūnų vardus didžiau
siame Lietuvos akmenyje kilo geru noru, bet siauro mąstymo 
žmonių galvose. Puntuko akmuo—nuostabus gamtos pamink
las. Natūralumas sudaro jo vertę ir grožį. Nereikėjo žaloti, 
nors ir labai kilniais tikslais. Transatlantinių lakūnų vardus 
galima buvo kitaip įamžinti. Skulptorius, žinoma, čia nie
kuo dėtas. Jis vykdė užsakymą, tačiau neapgalvotas už
sakymas mažino jo kūrinio populiarumą.”

E. Repšienė

Yra 165 vietos prie stalų; 
vadinasi, galima ten bus vi
siems, kas tik norės, gerai 
užkąsti, pasilinksminti, pi
giai visokių reikalingų daik
tų nusipirkti.

Rengėjai prašo visus, kas 
tik turi valandėlę laiko, at
vykti i šį bazara, pasilinks
minti ir kartu paremti la

ibai naudingą ir reikalingą 
Amerikos dar b i n i n k a m s 
anglišką laikrašti “The 
Worker.”

Raginami ir Niujorko lie
tuviai būti bazare.

je vietoje randasi Jungti
nės Valstijos, kurios suga
vo 2,900,000 tonu.

Norvegija seniau pagau
davo daug žuvų, bet 1961 
metais jos gavyba buvo tik 
1,509,000 tonu.

Pagal žuvų rūšis, tai dau
giausia pagauta silkių ir 
sardinu, būtent 12,600,000 
tonų. Prėskame vandenyje 
sugauta 5,100,000 tonų žu
vų, o kitos sūriame.

New Yorkas. — A. Miko-

Lietuviu Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto su
ruoštas banketas pagerbi
mui knyogs “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje” autoriaus 
dr. Al. Margerio visais po
žiūriais puikiai pavyko. 
Džiugu buvo matyti skait
lingą publiką. Įdomu buvo 
klausytis kalbų ir šaunios 
programos. Parengimą gra
žiai praturtino *' atsilanky
mas Vytauto Zenkevičiaus 
ir jo malonios žmonelės Ma
rytės net iš Washington©. 
Valgių buvo daug įvairių ir 
labai skaniu . Už tai širdin
gai ačiū mūsų mielosioms 
gaspadinėms, kurių vyriau
sios buvo, jei neklystu, Čei
kauskiene ir Jakštienė.

Draugijos pirmininkė ir 
banketo programos vedėja 
K. Petrikienė pradžioje pro
gramos trumpai mus supa
žindino su parengimo tiks
lais ir gerbiamais svečiais- 
dr. Margeriu ir Zenkevi- 
čiais. Be svečiu, buvo žo
dį kitą tarti iškviesti tik 'du 
iš banketo dalyvių—dr. A. 
Petriką ir Rojus Mizara.
Pasirodo, kad mūsų senasis čiajai Amerikos visuomenei, 
visuomenininkas ir taipgi Gal jam tos pastangos ir 
visos eilės knygų autorius | pavyksiančios.
dr. Petriką-gerai dar Lietu-j Skaitlinga banketo publi
koje pažinojo Margerį, nes k a nuoširdžiai dr. Margerį 
jiedu tą pačią pradinę mo- pasveikino gausingais aplo- 
kyklą lankė. Jis buvo pir- dismentais.
mojoje klasėje, o Margeris j guvo labai graži ir meni- 
jau ketvirtoje. Paminėjo į prOgrama. Nepaprastai 
vieną atsitikimą, kaip ajml^^į^— pe]etą dainelių 
pavyko i .kaimą pas Šešto-■ javg mūsų šaunusis Moterų 
kus (kaip, žinia, originale,pvartetas, kurį sudaro Nas-i 
Margerio pavarde buvo^ Buknienė, Rastė Rušins- 

kienė, Ona Čepulienė ir Ne
le Ventienė, ir solistas Au
gustinas Iešmantą. Jiems 
vadovavo ir pianu akompa-i 
navo mūsų mieloji Mildred 
Stensler. Žiūriu aš į tas 
penkias moteris ir galvoju:] 
žiūrėkite, kokie gražūs jų 
balsai, žiūrėkite, kaip tfĮsos 
gražiai, jaunai atrodo! 
Daina, mat, graži lietuviš
ka melodija, mat, dalyvavi- 

,mas tokiuose pobūviuose 
. kaip šis ir 1 i n k s m inimas

1 publikos mūsų šauniąsias 
aidietes pajaunina, pagraži
na.

Garbė LLD Centro Komi- t
tetui už surengimą šio gra- 

r .. žaus, spalvingo dr. Marge- Per visą ėję metų jis 'iui pagerbimo.
v Rep.

kad jis pagaliau Į)ar apje Rajrį

j darus suvedžioti ir tuo bū- 
Idu duoti progą šeštokų sū- 
'nui Algirdui “pasikavoti.” 
Rašytojas Rojus Mizara 
kalbėjo kiek plačiau apie 
dr. Margerį. Jis, paminėjo 
ir visą eilę kitų, galima sa
kyti, “vargo autorių” tarp 
Amerikos lietuviu. Paminė
jo dr. Šliupą, kun. Miluką, 
Šerną - Adomaiti ir kitus, 
kurie sunkiausiomis sąlygo
mis rašė ir leido knygas. Ne 
vienas jų paskutinį dolerį1 
atidavė knygos išleidimui. 
Kas liečia dr. Margerį, tai 
taipgi labai įdomu tas, kad1 
jis yra ne tik visos eilės 
knygų autorius, bet ir leidė
jus. ~ 
“ieškojo kažin kokio vidu-| 
rio” ir net bendradarbiavo 
su “Naujienomis,” bet mums 
d ž i u g u , ] 
sutraukė su jomis ryšius, 
susirado teisingą pažangos 
kelią ir davė mums puikią' 
knygą apie Tarybų Lietuvą. 
Mes už tai nuoširdžiai jį 
sveikiname.

Paskui buvo pakviestas 
Vytautas Zenkevičius tarti 
žodį kitą. Jis kalbėjo labai 
trumpai. Pasveikinęs ban
keto dalyvius, jis parodė, 
kaip labai aukštai Tarybų 
Lietuvoje yra vertinami A- 
merikos lietuvių pažangieji 
rašyto jai bei žurnalistai. 
Jis mano, kad labai, labai 
reikėtų ir anglų kalba kny
gų apie Lietuvą. Didelė dau
guma amerikiečių labai ma
žai tenusimano apie Lietu
vą. Reikėtų juos su ja pla
čiausiai supažindinti.

Paskutiniuoju klabštoju 
buvo dr. Margeris. Jis irgi 
kalbėjo labai trumpai. Ma
žai jis tekalbėjo apie save. 
Visas jo dėmesys buvo* nu
kreiptas į Lietuvą, kaip jis 
joje lankėsi, kaip rinko me
džiagą savo knygai. Nepa
prastai gilų jame įspūdį pa
liko Lietuvos jaunimas, Lie
tuvos moksleivija, Lietuvos 
vaikučiai. Jeigu mes nori
me “pajaunėti,” tai turime

mintimis, savo vaizduote, 
nulėkti į Tarybų Lietuvą ir 
pamatyti mūsų senosios tė
vynės jaunąją kartą.

Kas liečia jo tą, “ieško
simą vidurio,” tai per vi
są eilę metų jis buvo taip 

į paskendęs į matemati k o š, 
i filosofijos, religijos klausi
mus, jog iš politinės veiklos 
buvo visiškai pasitraukęs. 

'Tik kai 1940 metais Lietu- 
; voje įvyko perversmas ir 
gimė socialistinė santvarka, 

i jis vėl susirūpino politiniu 
j gyvenimu ir nutarė ten nu- 
I vykti ir savo akimis naują 
gyvenimą pamatyti. Deja, 
karas jo pasimojimą su
traukė net visai eilei metų. 

■Ta proga pasitaikė tik 1959 
metais. Parinkimui savo 
knygai daugiau medžiagos 
dar buvo nuvykęs į Lietu- 

|vą ir 1960 metais. Taip ir 
gimė knyga “150 dienų Ta- 

1 rybų Lietuvoje.” Nors da
bar jis vėl esąs “paskendęs” 
rašyme novelių, bet rimtai 
galvojąs apie savo knygos 
apie Tarybų Lietuvą patei
kimą ir angliškai skaitan-

Lapkričio 30 dienos “Lais
vėje” straipsnelyje apie ve
lionį Juozą Kairį, matyt, 
įsiskverbė klaida dėl jo gi
mimo vietos Lietuvoje. Tai
pastebėjo velionio kaimy
nas Petras Petronis ir per 

i telefoną patarė tą klaidą 
. atitaisyti.

Minėtame straip s n y j e 
buvc^ pasakyta, kad Juozas 
gimė “Ariogalos apylinkėj”. 
Pasirodo, kad jis gimė 
Kupreliškių parapijoje, Ai- 
norių kaime, netoli Pandė
lio, tai yra' šiaurinėje Lie
tuvos dalyje, labai toli nuo 
Ariogalos.

Dėkojame P. Petroniui 
už atkreipimą mūsų dėme
sio.

Anną Sammarco, 701 W. 
175th St., Bronx, iš po nak
ties rado negyvą. Mano, 
kad mirė nuo perdidelio 
paėmimo piliukių dėl miego.

Brooklyn Supreme Court 
nuteisė du buvusius polici
ninkus John Šeirę ir Vin
centą Ei. Santą. Jie būdami 
policininkais turėjo ryšių 
su vagių gauja, kuri papil
dė $100,000 vertės vagysčių.

Jonas Valentis 
operuotas

Pastaruoju laiku prastai 
jausdamasis, Jonas Valen
tis praėjusį antradienį pa
sidavė Lutheran ligoninės 
obzervacijai. Peršviečiamo
ji nuotrauka parodė vieną 
inkstą nesveiką, ir ketvirta
dienį tas inkstas tapo išim
tas; rastas ant jo tumoras. 
Aplankius jį penktadienį ir 
šeštadienį, ligonis jau nesi
skundė skausmu ir atrodė 
gerai nusiteikęs, šeštadienį 
jau buvo iškeltas iš lovos 
pasėdėti, kėdėj.

Lutheran Hospital randa- 
į pietus nuo Atlantic Ave
nue, prie East New York 
Ave. ir Junius St. kampo, 
netoli nuo Broadway Junc
tion (Eastern Parkway) 
“L” stoties ir 8th Ave. li
nijos požeminės East New 
York stoties. Lankymo va
landos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
iki. 8.

Visi linkime jam greito 
pasveikimo. V.

Atšventėm Auksinį 
Jubiliejų

Aido choro Auksinis ju
biliejus atšvęstas gražiai ir 
tinkamai. Praėjusį pavasa
rį buvo atvaizduota scenoje 
Aido choro sutvėrimas ir 
bruožai iš šių praėjusių 50 
metų veiklos. Pora savaičių 
atgal turėjome šaunų ban
ketą, su kuriuo Aido cho
ras užbaigė savo jubilieji
nę šventę.

Dabar, einant prie naujų 
užsimojimų, aidiečiai, su 
gabia mokytoja Mildred 
Stensler priešakyje, ruošia
si prie savo pavasarinio pa
rengimo. . - .

Kalbant apie buvusį ban
ketą, negalima praleisti ne
paminėjus Aido choro pir
mininko Jono Grybo, kuris 
labai daug darbo atliko su- 
ruošdamas ir sutvarkyda
mas pačius pagrindinius 
reikalus. Pravartu paminėti 
ir aidietį V. Bunkų, kuris 
pilstė alutį į ąsočius. Nega
lima pamiršti ir aidiečių, 
kurios patarnavo į stalus, 
tai buvo: N. Buknienė, .H. 
Feiferienė, E. Mizarienė, V. 
Nevinskienė, N. Ventienė.

Skaitlingas publikos atsi- i 
lankymas parpdo, kad visi į 
aidiečiai rūpestingai parda
vinėjo bilietus, na, o choro 
iždininkė B. Keršulienė irgi 
turėjo gražaus darbelio ap
skaičiuodama visokias są
skaitas. Visi aidiečiai atliko 
savo pareigas tinkamai ir 
džiaugėsi su pakeltu ūpu, 
kad Aido choras turi tiek 
daug pritarėjų, mylinčių 
lietuvišką dainą.

H. F.

Filmai
“IF A MAN ANSWERS”

Tai komedija apie vieną 
turtingos šeimos jaunuolę, 
kuri apsivedus bandė išmo
kyti ir pripratinti savo vy
rą pagal savo norus ir pa
geidavimus. Prie minėto 
“treniravimo” prisideda ir 
jos motina. Ji pataria savo 
dukrelei, kad išsimokyti sa
vo vyrelį pagal savo norus, 
yra tas pat, kaip ištreniruo
ti šunelį. Reiškia: kaip išsi
mokysi, — taip turėsi.

Tokia paika galvosena at
siranda tik pas tokias mote
ris, kurios iš nuobodumo 
nežino ką išsigalvoti.

“If A Man Answers” da
bar rodomas Palace kinote- 
atre 7 Avė. ir 47 St., Man
hattane ir kituose kinoteat- 
ruose.

H. F.

Naujų metų lauksime 
su Aido choru

Aidas, kaip ir kas metai, 
rengia Naujų metų laukimo 
vakarą. Įvyks Kultūriniame 
Centre, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Visi, ku
rie turėsite progą dalyvauti 
su Aidu, meldžiami tuojau 
užsisakyti vietą, pašau
kiant: MI. 1-6887, arba 
VI 9-5428. Tas būtinai rei
kalinga, kad galėtume žino
ti, kiek maisto ir gėrimų 
parūpinti

Ką Aidas duos? Pilną va
karienę, užtektinai gėrimų. 
Muzika šokiams, ir Naujų 
metų papuošalai. Tik už $5 
ypatai.

Naujų metų laukimas 
įvyks 31 d. gruodžio (Dec.) 
iki sausio 1 d. 2-ros valan
dos ryto. Kviečiame visus 
užsisakyti vietą. —Aidas

NAUJOS AUTOMOBILIŲ 
“PLAITOS”

Su gruodžio 1 diena Mo
tor Vehicle biurai jau pra
dėjo pardavinėti 1963 auto
mobilių “plaitus”. Vietoje 
“plaito”, gaus tik metalo 
kavalkiuką su “63” nume
riu, kuri reikės pridrūtinti 
prie 1962 metu užpakalinio 
“plaito”, dešinioje žemojoje 
pusėje.

Paprastų autom o b i 1 i ų
1962 metų plaitai geri iki 
saurio 31 dienos pabaigos. 
11963 metų numerį galima 
pritvirtinti ne anks č i a u
1963 m. sausio 1 dienos.

Po miestų pasidairius
Pasaulinėje parodoje 1964- 

1965 metais Čiang Kai-šeko 
režimas turės Kinijos var
du paviljoną. Suprantama, 
kaip jo .kalbėjimas Kinijos 
vardu, taip ir tas paviljonas 
yra dūmimas žmonėms 
akių.. Kinijos liaudis turi 
savo santvarką, valdžią ir 
ųieko ! bendro neturi su 
čiangkaišekiniais.

Čiango konsulas jau pa- 
randavojo 25,000 ketv. pū
dų plotą, kuriame bus pa
statytas keturių aukštų pa
viljonas.

Brooklyn Criminal Court 
nuteisė du brolius Salvato
re ir Anthony Santo ras po 
10 dienų kalėjimo ir pasi- 
mokėti $250 baudos Jie jau 
pirmiau buvo teisti už slap
tą pardavinėjimą arklių 
lenktynių bilietų.

Bet, šį kartą jie dvigubai 
prasikalto; kada policinin
kai atėjo į jų užlaikomą ge
ležinių daiktų krautuvę da
ryti kratą, tai broliai tris 
didelius šunis paleido prieš 
policininkus. Šunys polici
ninkus išlaikė “arešte” ke
lias valandas, kol atvyko 
ASPCA agentai ir šunis su
tvarkė.

RAMSEY, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
Gruodžio 6 dieną, 1948 metais, mirė

Agota Klimiene
palikdama vyrą Motiejų, dukterį Emiliją 

ir sūnų Algirdą.
Su liūdesiu...

Motiejus 
Emilija ir 
Algirdas

6 pusi.-Laisve (Liberty)--Ahtr., gruodžio (Dec.) 4, 1962

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

daiktas, kad jis dar nugalės 
dabartini vidurių negalavimą 
ir dar gerokai pagyvens dar 
didesniam nusivylimui tų, ku
rie laukia jo vietos.

Tikintiesiems įdomu štai 
kas: Jiems iš Vatikano įsakyta 
melstis už popiežiaus sveika
tą, o tuo tarpu pats popie
žius dievu nepasitiki. Jį pri- 
žiūri-gydo du patys įžymiausi 
gydytojai.

Lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai yra pamėgę ro- 

! dyti pirštu į Tarybų Lietuvą 
į ir šaukti: matote, ot, šita pa
vardė nelietuviška!

Bet štai šiomis dienomis 
Chicagoje įvyksta klerikalų 
“kultūrinis” jomarkas. Jame 
dalyvauja “jaunimo spaudos 
atstovai.“ Prašau: “Ateitį“ 
atstovauja Kaufman, “Vytį — 
Loretta Kassel. Kur jūs ma
tėte tokias “lietuviškas” pa
vardes?
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Visiškai neturiu jokio tikslo 
tyčiotis iš tėvų, kurių vaikai 
yra išdykę. Neigi noriu juok
tis iš praktikuojančių katali- 

i kų, kurių vaikai nueina klai- 
i dingu keliu.
. Labai, labai gaila tokių tėvų.

Bet štai nepaprastas supuo- 
! limas.

Plačiai žinomas klerikalų 
veikėjas Dr. Petras Vileišis 
nuvyko Chicagon į kunigų 
“kultūros“ kongresą ir prelato 
Albavičiaus jubiliejų. Ten jis, 
kaipo žymus bažnyčios šulas, 
“vaduotojų“ vadas ir amžinas 
Tarybų Lietuvos prešas, nusi
traukė paveikslą su prelatu 
Jonu Balkūnu ir kunigu P. Le- 
kešiumi. Nuotrauka pasirodė 
kunigų “Draugo” pirmajame 
puslapyje lapkričio 23 dieną.

Bet ant rytojaus, lapkričio 
24 d., “Waterbury American” 
pranešė, kad Dr. Vilešio sūnus 
Petras Vileišis, 18 metų am
žiaus, Woodbury, Conn., poli
cijos sulaikytas ir kaltinamas 
apsivogime.

Kadaise aš plačiai studija
vau religijos poveikį į žmo
nių moralę. Suradau, kad di
delė J ą ų g u m a nusikaltėlių 
yra karštai tikinti žmonės.

Ne religija, o blaivus pro-'' 
tas sulaiko ir apsaugo žmogui 
nuo šunkelių.

Londonas. —Sulaukęs 83- 
metų amžiaus mirė admiro
las G. Dickens.

Teramo, Italija. — Čionai 
nukrito meteoras.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 5 d., 7:30 
vai. vak., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Kviečiame visus šiame susirinki
me dalyvauti, turėsime išrinkti nau
ją komitetą 1963 metams ir gerai 
prisirengti prie kalėdinės vaikučiams 
programos gruodžio 23 d.

Prot. sekr. (96-97)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 4 d., 7:30 vai. vakarė, “Lais
vės" salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi nariai kviečiami ' 
dalyvauti susirinkime, nes bus rin- ’ 
mas kuopos valdybos sekantiems 
metams. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (96-97)




