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METAI 5I-ji

KRISLAI
Išsigandęs diplomatas. 
Kurlink einame?
Malonūs vėjai.
Ragina apgaudinėt valdžią. 
Betgi šventa tiesa.
Jie prieš kultūrą.

— Rašo A. Bimba —

Išsigandęs diplomatas, pa
statytas svarbioje, strateginė
je vietoje, yra labai pavojin
gas diplomatas.

Tokiu diplomatu dabar yra 
A d lai Stevensonas. Jis iki des
peracijos išsigandęs. Išsigan
dęs reakcininkų puolimo.

žmogus ginasi, žmogus tei
sinasi. Jis dar toliau už Ke
nedį norėjęs eiti susidorojimui 
su Kuba. Jis net stojęs už ato
minį karą, jeigu Tarybų Są
junga nebūtų sutikus iš Kubos 
ištraukti “pavojingus gink
lus.”

Stevensonas vadovauja ame
rikinei delegacijai Jungtinėse 
Tautose. Reakcininkų išgąs
dintas jis stengsis jiems patai
kauti.

Nedarbas ir vėl padidėjo. 
Bedarbių skaičius paaugo vi
sa puse milijono.

Kaltinami jauni žmonės, pa
augliai. Girdi, staiga daug 
jų pradėjo ieškoti darbo.

Bet jie irgi žmonės. Jiems 
irgi reikia pavalgyti ir apsi
rengti. Jei jie meta mokslą 
ir ieško darbo, tai jiems dar
bas yra reikalingas.

Kas nors bloga su mūsų ka
pitalistine ekonomika, kad be
darbių armija yra auganti ar
mija.

Kur dingo AFL-CIO suva
žiavimo nutarimas reikalauti 
35 valandų darbo savaitės įve
dimo ?

Darbo unijų lyderiai savo 
nutarimą pamiršo. Nieko apie 
jį nebesigirdi.

Ar žinote, kad pastaruoju 
laiku iš Jungtinių Tautų pa
stogės pradėjo pūsti gana ma
lonūs vėjai? Jau pasiekta 
visa eilė protingų susitarimų 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos. Jau išleistas 
svarbus bendras pareiškimas 
dėl ekonominio pasiruošimo 
perėjimui prie nusiginklavi
mo ekonomikos. Abi šalys 
pasižadėjo įvairiais klausimais 
bendradarbiauti erdvėse. Taip
gi jos kooperuos kai kuriais 
klausimais kovoje su ligomis.

Visa tai duoda gražių vil
čių tiems, kurie tiki į koeeg- 
zistenciją įvairių socialinių sis- 
tefnų. Džiugina tuos, kurie 
kovoja už taikos išlaikymą.

Gal tai pirmas toks atsi
tikimas, kad per laikraštį at
virai patariami skaitytojai ap
gaudinėti valdžią. Ir tai daro 
Chicagos kunigų “Draugas” 
(gruodžio 5 d.) lūpomis tūlo 
J. Kupronio.

Kam, girdi, jums valdžiai 
mokėti taksus nuo pajamų, 
kuomet galite to išvengti, vi
sus “nuliekamus” dolerius pa
aukodami “Lietuvių fondui.” 
Taip padarydami jūs “gerą 
vardą” įsigysite, ir nieko fi
nansiškai nenustosite.

Duoda ir pavyzdį, kaip ga
lima valdžią apgauti. Daleis- 
kime, tu paaukosi į minėtą 
fondą tūkstantį dolerių, bet iš 
tikrųjų tu “savų pinigų auko
si tik maždaug apie ketvirta
dalį tos sumos, o kita vistiek 
iš tavęs būtų paimta pajamų 
mokesčių sąskaitom”

Jis ragina šituo suktu būdu 
sukelti milijoną dolerių.

l Reikia žinoti, kad tas “lie
tuvių fondas” nėra jokia lab
daros įstaiga. Tai fašistinės 
propagandos fondas.

Ir vėl So. Bostono menše
vikų “Keleivis” (gruodžio 5

Pentagonas stoja prieš JAV ir 
Tarybų Sąjungos susitarimą

įvyk© baisa nelaimė 
anglies kasykloje

Žengė rimtą žingsnį prie 
santykių gerinimo

Washingtonas. — Žene
voje septyniolikos valstybių 
delegatai tariasi nusiginkla
vimo reikalais. Tai sunkus 
klausimas, nes Vakarai jau 
per eilę metų atmeta Tary
bų Sąjungos planus.

Po JAV ir TSRS susitari
mo Kubos klausimais yra 
pasiūlymų ir kitur ma
žinti tarptautinius nesuti
kimus. Tarybų Sąjungos de
legacija pasiūlė: kad TSRS 
informuos Jungtines Vals
tijas apie kiekvieną savo 
militarinių jėgų judėjimą 
už savo ribų, tai yra, kitose 
valstijose, ir kad tą patį 
darytų Jungtinės Valstijos. 
Abidvi šalys apsikeistų to- 

i mis informacijomis ir jų
A ------ ----------------------------------- ----- -............. —   

Paminkluose priviso 
daug žiurkių

Washingtonas. —Nesvie
tiškai daug priviso žiurkių 
Washingtono ir Jeffersono 
paminkluose. D. Chick, ku
ris prižiūri istorinius pa
minklus ir namus, paskelbė 
joms “karą”. Žiurkių išnai
kinimui paskirta keturi 
žmones. Naikins su tam 
pritaiky tais chemikalais. 
Chick sako, kad priviso jų 
todėl, kad besilankanti pub
lika mėto maisto atliekas.

TURKIJOJE SIAUČIA 
TERORAS

Ankara. — Turkijos val
džia persekioja ne tik pro
gresyvius civilinius žmones, 
.bet ir pažangesnius kari
ninkus. Maršalas Tanselis 
reikalauja, kad karininkai 

I “savanoriai” pasitrauk t ų, 
kurie nesutinka su milita- 
ristu valdžia, v

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos duos Indijai 
ginklų ir amunicijos už bili
joną dolerių, kad tik ji prie
šintųsi Kinijai.

Pekinas. — Kinija sutei
kė kredito Laosui.

d.) ant manęs baisiai užsirūs
tino. Kaip aš išdrįsęs “vli- 
kininkus” vadinti suteptomis 
rankomis.

Betgi tai šventa tiesa. Taip 
vadinamas “Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komi tetas” 
(sutrumpintai—VLIKas) ruo
šė, organizavo ir finansavo po 
karo fašistinius banditus 
(“miškinius”), kurie užpuldi
nėjo ir skerdė nekaltus Lie
tuvos žmones — senus, jau
nus, mažus. Dar daugiau: 
VLIKą finansuoja Amerikos 
Lietuvių Taryba. Taigi, ne 
tik vlikininkai, bet irt tarybi- 
ninkai yra susitepę savo ran
kas.

Neseniai Chicagoje įvykęs 
klerikalų “Kultūros kongre
sas” priėmė rezoliuciją prieš 
kultūrinį bendradarbiavimą su 
Lietuva.

“Kultūrininkai” prieš kultū
rą! štai jų šūkis, 

kopijas įteiktų Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui.

Sakoma, kad prezidentas 
i Kenedis pritaria apsikeiti- 
I mui informacijomis, bet 
iš Pentagono generolai ir 
admirolai tam griežtai yra 
priešingi.

I

! Jis sako, kad iš to laimėtų 
| tik Tarybų Sąjunga, nes ji 
į užsienyje neturi karinių 
bazių, o Varšuvos apsigyni
mo sąjungos militarinis vei
kimas yra tik Centralinėje 
Europoje. Gi visai kas kita 
yra su Jungtinėmis Valsti
jomis, kurios visame kapi
talistiniame pasaulyje turi 

' šimtus militarinių bazių.

T. Sąjunga įrengs 
vulkaninę jėgainę

Maskva. — TSRS specia
listai pradės statyti vulka
ninę elektros gaminimo jė
gainę. Ji bus statoma prie 
Paužetka upės, Kamčatkos 
pusiasalyje. Jėgainė bus 5.,- 
000 kilovatų-valandų jėgos.

Ten veikia Košelovo ir 
Kabalnaja vulkanai - geize
riai, iš kurių veržiasi garai 
ir karštas vanduo. TSRS 
technikai planuoja panau
doti tą jėgą elektros gami
nimui. i

PASMERKĖ ISPANIJOS 
FAŠISTUS

Ženeva. — Pasaulinė ■ ju
ristų komisija, kuri atsto
vauja 40,000 teisėjų ir advo
katų iš 90 šalių, pasmerkė 
Ispanijos fašistų režimą, 
kaip neteisingą — paneigusį 
visas žmoniškumo ir teisin
gumo teises.

New Delhi. — Indija už
darė savo konsulatus Kini
joje ir pareikalavo, kad Ki
nija uždarytų savo Indijo
je. Reiškia, Indija eina prie 
nutraukimo diplomat i n i ų 
ryšių su Kinija.

Lisabonas. — Portugali
jos fašistinė valdžia arešta
vo 28 žmones, kuriuos kal
tina “komunistiniame vei
kime”.'

Havana. —Piratiškas lai
velis iš patrankos ir kulko
svaidžių apšaudė Matanzas

provincijos pakraštį.
Tokio. — Per šešis mė

nesius iš Japonijos 'buvo iš
vežta už $28,000,000 dirbti
nių perlų.

Washingtono paminklas- 
obeliskas yra virš 55 pėdų 
aukščio. Jeffer šono pa
minklą sudaro 26 kolonos, 
tai yra, tiek, kiek JAV tu
rėjo valstijų jam preziden
taujant, po 42 pėdas aukš
to- . ..JJlf;

Carmichaels, Pa. — Čio
nai, 50 mylių į pietvakarius 
nuo Pittsburgho, įvyko ang
lies kasykloje sprogimas ir 
užgriuvo 36 angliakasius. 
Nelaimė įvyko Robena Nr. 
3 United States Steel Corp, 
kasykloje.

Ši kasykla veikia nuo 
1946 metų. Sprogimo metu 
dirbo 80 angliakasių, bet 
44 iš jų suspėjo ištrūkti iš 
kasyklos.

Iš italų komunistų 
suvažiavimo

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos suvažiavime 
broliškų partijų delegatai 
kritikavo vieni kitų taktiką. 
Antonin Novotny, Čakoslo- 
vakiios komunistų vadas, 
kritikavo Albanijos partiją 
už pasirinkimą klaidingo 
kelio.

Kinijos atstovas Chao Yi- 
mingas sakė: “Imperializ
mo būdas nepasikeitė ir ne
pasikeitė jo agresijų politi
ka. Laisvę mylintieji žmo
nės. kurie, yra sudarę bend
rą frontą, turi į imperialis
tų smūgi atsakyti savo 
smūgiu. Tik taip galima bus 
išvengti didžiojo karo”. Sa
koma. kad kinams nepatin
ka TSRS kompromisai Ku
bos reikalais.

INDIJA PAKENKĖ 
ARBATOS SUĖmimui

New Yorkas. — Indija 
atsisakydama tartis su Ki
nija sienų reikalais ir išpro
vokuodama kautynes, pa
kenkė arbatos’ suėmimui. 
Assamo provincijoje augi
nama daug arbatos. Iš ten į 
Jungtines Valstijas per me- 
tus įveža 8,000,000 svarų 
arbatos. Pasienio kautynės 
pakenkė jos išvežimui Bra- 
maputra upe.

INDIJOJE AREŠTUOJA 
KOMUNISTUS

New Delhi. — Visoje In
dijoje eina masiniai Komu
nistų partijos narių arešta
vimai. Nehru valdžia veikia 
pasiremdama “Indijos ap
gynimo” ir “Indijos apsau
gojimo” įstatymais. Nehru 
valdžia suima komunistus, 
nors jie ir pasisakė prieš 
Kinijos veiksmus.

BRAZILIEČJO BALSAS 
Už KUBOS LAISVĘ

Rio de Janeiro. — Rio 
grande do Sul provincijos 
gubernatorius Bizola ja- 
reiškė: “Aš stovėjau ir sto
viu už Kubos laisvę ir nesi
kišimą j jos vidaus reika
lus, todėl, kad noriu, kad 
Kuba priklausytų kubie
čiams”.

Washingtonas. — Anti- 
amerikinis komitetas tyri
nės .Women Strike for 
Peace organizaciją — ar ji 
nėra komunistų įtakoje.

^1

Kasyklos viršininkai pri- Jungtinės Tautos, N. Y.— sios valstybės susitartų,— 
pažino, kad kasykloje buvo Jungtinės Valstijos ir Tary- eitų prie nusiginklavimo,
“carbon dioxide” dujų, ku- bu Sąjunga susitarė ir 
rios smarkiai dega. 'bendrai pasiūlė rezoliuciją

Nelaimei įvykus buvo su-[ Ekonomini a m e komitete, 
organizuota gelbėtojų gru-jkad šios organizacijos na
pes, kurios puolėsi atkasti 
užgriūtus angį i a k a s i u s, 
nors ir mažai vilties buvo 
juos rasti gyvus. Prie dar
bo stojo ir tie angliakasiai, 
kuriems pavyko iš kasyk
los ištrūkti.

į Pentagonas siekia 
didinti armiją

Washingtonas. — Penta- 
; gono generolai ir JAV gy
nybos sekretorius McNa
mara siekia perorganizuoti 
rezervų ir Nacionalinės 
gvardijos divizijas armijos 
pamatais.

Rezervo yra 10 divizijų, 
o Nacionalinės gvardijos 27, 
bendrai jos sudaro 700,000 
vyrų. Generolai siekia tai]) 
perorganizuoti tas gynybos 
jėgas, kad jos būtų armijos 
pamatais organizuotos.

Pereitais metais tokiems 
planams pasipriešino Kon
gresas ir dauguma guber
natorių. Kaip dabar bus, tai 
teks pamatyti.

Bona. — NATO koman
dai patinka, kad Vakarų 
Vokietija didina savo mili- 
tarines jėgas.

REIKALAUJA PRIIMTI 
KINIJOS SĄLYGAS

Hongkongas.—šešios Af
rikos ir Azijos šalys: Bur
ma. Kambodža, Indonezija, 
Ceilonas, Gana ir Jungtinė 
Arabų Respublika reikalau
ja Indijos, kad ji priimtų 
Kinijos sąlygas -

Vėliausios žinios
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Kuba įteikė JT generali
niam sekretoriui U Than- 
tui skundą prieš Jungtines 
Valstijas. Ji sako, kad pi
ratiški laiveliai, kurie ap
šaudo Kubos pakraščiuose 
ramius gyventojus, atplau- 

' kia iš Jungtinių Valstijų te
ritorijos.

Clevelandas.—Pereitos sa
vaitės pabaigoje siautė di
delė sniego audra Ohio, 
Penn., Michigan, W. Virgi
nia ir šiaurinėje dalyje New 
Yorko valstijos. Vietomis 
sniego iškrito apie dvi pė
das. Žuvo 30 žmonių, v

Carmichaels, Pa.—Gelbė
jimo grupės surado septynių 
angliakasių lavonus. Liku
sių likimas dar nežinomas.

Maskva. — TSRS spauda 
pataria darbininkams dau
giau budėti ir veikti prieš 
šalies kenkėjus.

Kairas. — Egiptas pa
skolino Alžyrui $25,000,000.

j riai teiktų vieni kitiems 
ekonominę, socialę pagalbą 
ir eitų prie nusiginklavimo. 
Komiteto 110 narių entuzi
astiškai užgvrė rezoliuciją 

' ir turi viltį, kad bus eina- 
■ ma prie atominių ginklų 
uždraudimo.

Ypatingai dedama vilties 
todėl, kad abidvi stambiau
sios valstybės paruošė rezo
liuciją.

Jungtinių Tautu genera
linis sekretorius U Thantas 
sakė, kad jeigu tik didžio-

Paaugo bedarbių 
skaičius

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų darbo sekreto
riaus pagalbininkas S. L. 
Wolf beinąs paskelbė, kad 
lapkričio mėnesį bedarbių 
skaičius 500,000 padaugėjo. 
Spalio mėnesio pabaigoje jų 
buvo arti 4,000,000.

Wolf beinąs sako, kad ta
me nėra reiškinio, jog ne
darbas didėja. Kiekviene- 
riais metais vasarai bai
giantis bedarbių skaičius 
padaugėja, nes pasibaigia 
žemės ūkio ir daug kitų 
lauko pusėje darbų.

20 AKRŲ UŽIMA TSRS 
RADIJO TELESKOPAS
Maskva. — Prie Serpu- 

kovo miestelio, 55 mylios 
nuo Maskvos, TSRS moksli
ninkai baigia įrengti milži
nišką radijo teleskopą, ku
ris užima 20 akrų plotą.

Londonas.—Brunei mies
te, Sarawako teritorijoje, 
Borneo saloje, prasidėjo su
kilimas prieš Anglijos vieš
patavimą. Gyventojai atsi
sako įeiti į anglų organi
zuojamą 'Malazijos federa
ciją.

New Yorkas. — Penkta 
dienio vakare, gruodžio 7 
d., sustreikavo spaustuvi
ninkai prieš devynis anglų 
kalba dienraščius. Visi ang
lų kalba dienraščiai neišei
na.

Washingtonas. — Apie 
3,000 moterų ir vaikų vėl 
grįžo į JAV karo bazę, ku
ri yra Guantanamo įlanko
je, Kuboje. Jie iš ten buvo 
išvežti Kubos krizės metu.

Washingtonas. — Čionai 
skleidžia girdus, būk Kubo
je TSRS militarinės jėgos 
įrengia orlaukius ir pože
mines gynybos pozicijas.

Londonas. —Atvyko nau
jas Kubos ambašadorius.

tai iš to laimėtų viso pasau- 
; lio žmonės. Jis sakė, kad 
i dabartiniais laikais tik 
grynai apsiginklavimo rei- 

i kalams pasaulyje per viene- 
1 rius metus yra išeikvojama 
$120.000,000,000. UŽ tą su
mą būtų galima pagaminti 
tiek daug gyvenimo reikme
nų, kad už kelerių metų 

! būtų galima likviduoti žmo- 
i niu alki ir skurdą, u € *■

Havana. —Kubos valdžia 
kaltina JAV užsienio žval
gyba už organizuojamus pi
ratiškus užpuolimus. Ji sa
ko, kad piratų laiveliai at
plaukia iš Floridos.

Pasiuntė daugiau 
jėgų į Vietnamą

Saigonas. — Į Pietų Viet
namą atvyko Jungtin i ų 
valstijų 101-j i Marininkų 
divizija ir jos “Tiger” lakū
nų pulkas. Ši divizija yra 
skaitoma pati kovingiausia, 
nes jos šūkis: “Mes pasiren
gę mūšiui bet kada ir bile 
kur”.

“Tiger” lakūnai jau ata
kavo partizanų batalioną 
Da Nango srityje. Ten par
tizanai prieš porą dienų iš
sprogdino valdžios militari- 
nį traukinį.

Kritikavo spaudą 
už melų skelbimą

Washingtonas. —Baltojo 
Namo spaudos sekretorius 
Pierre Salinger kritikavo 

I Scripps - Howardo laikraš
čius už melu skleidimą. 
“Washington Daily News”
rašė: “Raudonųjų lėktuvai 
skraido virš Jun g t i n i u 
Valstijų”, Taip rašė ir kiti
Scripps - Howardo laikraš
čiai, būk TSRS lėktuvai 
skraidė virš JAV pietinių 
valstijų.

Salingeris ir JAV avieci- 
jos komandierius generolas 
E. LeMay sakė, kad tai yra 
tuščias prasimanymas.

Plymouth, Pa.
Staiga, iš praeito penkta

dienio į šeštadienį, naktį, 
mirė senas veikėjas, ilga
metis “Laisvės” korespon
dentas ir bendradarbis, Vin
cas Žilinskas. Mirė širdies 
priepuoliu. Bus laidojamas 
antradienį, gruodžio 11 die
ną, 2 vai. popiet.

Pašarvotas Maslausko šer
meninėje ant West Main*St.

šią liūdną žinią telefonu 
“Laisvei” pranešė Stasys 
Titenis, kurio žmona Ona 
yra Vinco sesuo.

Reiškiame giliausią užuo
jautą draugei Žilinskienei, 
sesutei ir visiems velionio 
bičiuliams ir draugams.

“Laisvės” Redakcija
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Prezidento dėmesiui
PREZIDENTAS KENEDIS paskelbė gruodžio 10 

d. žmogiškų teisių diena, o gruodžio 15 d.—Teisių Bi- 
Jiaus diena.

Tuo pasinaudodamas Citizens Committee for Con
stitutional Rights (Piliečių komitetas konstitucinėms 
laisvėms ginti) išleido pareiškimą, kreipdamas prezi
dento Kenedžio dėmesį i tai, kad kaip tik tą pačią savai
tę—tarp 10 ir 15 dd.—federaliniame teisme Washingto
ne turės prasidėti JAV Komunistų partijos teismas; 
teismas, beje, prasidės gruodžio 11 d.

Minėtasis komitetas ragina prezidentą Kenedį pa
naikinti tą teismo procesą, kad tuo būdu minėtą savai
tę nebūtų “politinio persekiojimo dienos.”

JAV Komunistų partija verčiama registruotis kaip 
“Svetimos valstybės agentas”; tai daroma einant Mc- 
Carrano įstatymu, kurį pasmerkė ne tik Trumanas 
(tuometinis prezidentas, kai minėtas įstatymas buvo 
šturmu pervarytas Kongrese), kurį taip pat pasmerkė 
ir Aukščiausiojo teismo teisėjai—Black, Brennan, War
ren ir Douglas.

Tą Įstatymą pasmerkė ir visa eilė darbo unijų
Žmogiškosioms teisėms ir Teisių Biliui ginti savai

tė—reikšmingas dalykas. Bet ką reikš, jei tą savaitę 
prasidės politinės partijos persekiojimas?!

Nedarbas plečiasi
NEŽIŪRINT VISOKIŲ specialistų “raminimų”, 

bedarbių skaičius praėjusį lapkričio mėnesį padidėjo. 
Sakoma, labai daug jaunų žmonių atsidūrė į bedarbių 
eiles.

Bedarbių procentas, palyginti su dirbančiaisiais, 
šiuo metu yra 5.8. Bet kai kurie darbo unijų > veikėjai 
tvirtina, jog šiandien JAV bedarbių yra daugiau kaip 
šeši milijonai. .

Turi būti kas nors daroma, kad bedarbiai būtų ap
rūpinti darbu!

Rasistui nevyksta
SENATORIUS A. J. ELLENDER, iš Louisianos 

valstijos, panorėjo “pamandravotiTno Afriką. Būdamas 
Rhodesijoj jis pareiškė, kad Afyikok, juodieji žmonės 
nebegalį patys valdytis, kad tik su baltųjų pagalba jie 
tegalėtų šiaip taip verstis.

Visa tai supykdė afrikiečius, ir kai Ellenderis pa
siekė Ugandą, Tanganyika ir kitus kraštus, jam buvo 
pasakyta: Tau čia vietos nėra, kuo greičiausiai važiuok 
sveikas iš kur atvažiavęs.

Kenijos veikėjas Tom Mboya taipgi pareiškė: “Pas 
mus Ellenderiui su jo purvina pažiūra vietos nebus.”

Ellenderis yra JAV Senato agrikultūros komiteto 
narys: jis skaitosi dideliu vyru, Kenedžio administraci
jos šalininku. Na, tai toks priėmimas, kokį jis sutiko 
Afrikoje, yra smūgis ir Kenedžio valdžiai už tai, kad 
rasistą leidžia į Afriką kaip demokratų partijos veikėją.

Nelaimė su tokiais vyrais, kaip Ellenderis, yra ta: 
jie persisunkę negrams neapykanta, jie negrų nelaiko 
žmonėmis. Supraskite, kokia padėtis yra tose valstijose, 
kur negrai taip žiauriai persekiojami ir laikomi betei
siais. Na, tai kai tokie rasistai nuvyksta į Afriką, kur 
tautinis judėjimas didelis, kur pastaruoju metu išdygo i 
daugybė negrų respublikų, tai jie ir ten nesusivaldo— 
zaunija prieš negrus, kas ant seilės užeina.

Budelis Julius Rauff
Iš SANTIAGO, Čilės respublikos sostinės, praneša

ma, kad ten tapo suimtas vienas baisus hitlerininkas— 
Julius Rauff. Jis organizavo žudeikų gaujas ir žudė žy
dus karo metu. Iš viso, sakoma, jo komandoje buvo nu
žudyta apie 90,000 žydų. Julius Rauff—antrasis A. Eich- 
manas.

Pasirodo, šis budelis tuojau po karo buvo Egipte, o 
iš ten vėliau persikėlė į Pietų Ameriką. Pasiekęs Čilę, 
jis slapstėsi, gyvendamas visokiais vardais.

Ką dabar su juo Čilė darys? Sakoma, žada atiduoti 
Vakarų Vokietijai. Bet ten švelniai glosto tokius, kaip 
Rauff. Visvien gerai, kad Čilės valdžia Rauffą suėmė.

O kaipgi pas mus, Jungtinėse Valstijose? čia viso
kie impulevičiai ir paškauskai tebegyvena laisvai, vadi
nasi “demokratais,” ir jų JAV neišduoda Tarybų Lietu
vai, kur jie atliko baisius nusikaltimus.

ŠVEDAI STATYS 
NAUJĄ LAIVĄ

Stokholmas. — Swedish- 
American Line viršininkai 
paskelbė, kad bus statomas 
naujas keleivinis laivas. Jis 
bus 19,000 tonų įtalpos, mo

derniškai įrengtas. Pasta
tymui ir įrengimui išleis 
$20,000,000. Laivas galės 
vežti 900 keleivių. Dabar 
kompanija turi du laivus, 
“Gripsholm” ir “Kun g s- 
holm”, kurie plaukioja 
tarp JAV ir Švedijos.

2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 11, 1962

KĄ PASAKĖ 
A SNIEČKUS

Neseniai įvykusiame 
TSKP Centro Komiteto ple
nume Maskvoje buvo nutar
ta padaryti kai kurių pakai
tų partinėje strukt ū r o j e, 
kad Komunistų partija ga
lėtų ryškiau vadovauti vi
sam šalies gyvenimui. Ple
nume kalbėjo ir TLKP CK 
pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus. Be kitko jis 
sakė

Respublikos partinė organi
zacija, Lietuvos KP Centro 
Komitetas visiškai pritaria pa
siūlymams, išdėstytiems drau
go N. Chruščiovo pranešimo 
apie TSRS ekonomikos vysty
mą ir partijos vadovavimą 
liaudies ūkiui, juos laiko įro
dymu, jog partija ir vyriausy
bė toliau rūpinasi, kad didėtų 
mūsų šalies galia ir toliau kil
tų darbo žmonių gerovė.

Pakeitus partinių organų 
struktūrą, bus galima dar 
plačiau išvystyti partinių or
ganizacijų iniciatyvą vadovau
jant visoms gamybos šakoms.

Mes remiame pasiūlymą su
daryti Lietuvos Kompartijoje 
CK Prezidiumą, Biurą, kuris 
vadovaus pramonei, ir Biurą, 
kuris vadovaus žemės ūkiui.

Lietuvos KP CK Prezidiu
mas vieningai vadovaus ūkinei 
ir kultūrinei statybai respub
likoje, vairuos abiejų CK Biu
rų veiklą. Vietoj 56 rajonų 
sudaromas 41 rajonas ir tiek 
pat gamybinių kolūkių ir tary
binių ūkių valdybų.

Svarbios reikšmės, artinant 
partinius organus prie žemės 
ūkio gamybos ir didinant jų 
atsakomybę už žemės ūkio 
vystymą, turi tas faktas, kad 
vietoj partijos kaimiškųjų ra
jonų komitetu ir steigiami 
gamybinių > ir ’ 'tarybinių 
ūkių vąldybų, partiniai komite
tai. Tai 'įgalins partinius ko
mitetus ir firmines partines 
organizacijas naudoti komu
nistų jėgas, mobilizuoti -juos 
praktiškai vykdyti -partijos nū'- 
tarimus, kurių; t tikslas toliau 
vystyti žemės ūkio gamybą.

Kad būtų geriau vadovau
jama pramonei, dvylikoje su
stambintų kaimo rajonų, ku
riuose labiausiai išvystyta pra
monė, bus įsteigti pramonės 
partiniai k o m i t etai partijom 
miestų komitetų teisėmis. Tai 
reikalinga todėl, kad respub
likoje vis labiau vystoma pra
monė ir nedideliuose miestuo
se, eilėje rajonų pastatytos, c 
taip pat statomos didelės pra
monės įmonės. . .

Toliau:
Draugai! Mūsų šalies tau

tų broliškai padedami ir re
miami, Lietuvos darbo žmo
nės pasiekė tam tikrų laimė
jimų, vystydami pramonę. 
Per ketverius septynmečio me
tus pramonės bendrosios pro
dukcijos gamybos apimtis pa
didėjo 1.6 karto, nors pagal 
kontrolinius skaičius buvo nu
matyta padidinti jos apimtį 
1.3 karto. Dabar Lieu vos pra
monė jau artėja prie 1946 me
tams numatyto lygio.

Darbo našumas per praėju
sį laiką padidėjo.. 22 procen
tais. Jeigu pernai mes, buvo
me kiek atsilikę, tai šiemet 
darbo našumo didinimo planai 
įvykdomi. Lietuvos pramonė 
įvykdė produkcijos savikainos 
mažinimo užduotį. Per ket
verius septynmečio metus Lie
tuvos mašinų gamybos ir me
talo apdirbimo pramonės pro
dukcijos gamyba padidėjo 2.3 
karto, tuo tarpu staklių gamy
bos ir elektrotechnikos pramo
nės produkcijos gamyba— 4 
kartus, radijo technikos—dau
giau kaip 5 kartus. Pramonė 
sėkmingai vystoma todėl, kad 
specializuojamos ir stambina-* 
mos pramonės įmonės ir sta
tybos organizacijos. Pramo
nė telkiama Liaudies ūkio ta
rybos sistemoje. Respublikoje 
buvo sustambinta daugiau 
kaip 100 įmonių. Dabar dau
giau kaip 70 proc. fabrikų ir 
gamyklų dirba pagal naują 
struktūrą be cechų administ
racijos.

Tam tikrų laimėjimų pasiek
ta taip pat ir kapitalinėje sta
tyboje. Per pusketvirtų sep
tynmečio metų pradėjo veikt). 
42 didelės pramonės įmonės, 
38 cechai, pastatyta daugiau 
kaip du milijonai kvadratinių

metrų bendro gyvenamojo plo
to. 85 procentus statybos bei 
mohtavimo darbų pramoninė
je ir civilinėje ^ąt^boje vykdo 
respublikos Statybas fniniste- 
rija. Y

Respublikbje naujai kuria
ma chemijos pramonė. Mes 
statome dvi dideles superfos
fato ir azotinių trąšų gamybos 
įmones, o taipk pat acetatinio 
šilko ir plastmasės dirbinių 
gamyklas.

TSRS Energetikos ir elektri
fikavimo ministerija, respubli
kos partinės organizacijos ak
tyviai padedama, imasi prie
monių, kad šiemet pradėtų 
veikti pirmasis Lietuvos 
VRES 150 tūkstančių kilova
tų pajėgumo agregatas, kuris 
buvo numatytas paleisti 1963 
metais.

Lietuvos TSR pramonės 
įmonėse atkakliai kovojama 
dėl technikos pažangos, ku
riama ir įdiegiama nauja tech
nika ir pažangi technologija, 
skleidžiamas pirmūnų patyri
mas. Per praėjusius pusket
virtų septynmečio metų pra
monė pradėjo gaminti 220 la
bai svarbių mašinų, mechaniz
mų, prietaisų ir • medžiagų. 
Septynmečio metais įgyven
dinta daugiau kaip 600 svar
bių -priemonių gamybiniams 
procesams mechanizuoti bei 
autorizuoti ir pažangiai tech
nologijai įdiegti .

Pasiekti laimėjimai teikia 
įsitikinimo, kad pramonės pro
dukcijos gamybos septynme
čio planą Lietuvos darbo žmo
nės įvykdys pirma laiko—per 
šešerius metus.

MIKROMEGAS

žiūrint pro mano akinius

“GYVENIMAS BE 
RYTDIENOS”

Po tokia antraštėle savo ko- 
lumnoj “Vilny” rašo straips
nį Nerimantas Noragas apie 
JAV jaunimą. :

Paduosime keletą to 
straipsnio ištraukėlių. “Vil
nies” kolumnistas pradeda:

Komercinės paudos iškelti 
faktai apie pasibaisėtiną Jung
tinių Amerikos Valstijų1 jauni
mo nuodijimąši-, narkotikais, 
narkotinio pobūdžio vaistais ir 
visokiais chemikalais, kurių 
vartojimo pasėkoje nemažas 
skaičius paauglių kasmet pra
randa sveikatą ir net gyvybę, 
privertė susirūpinti valdan
čiuosius sluoksnius. Senato
rius P. Douglas reikalauja pa
pildomų įstatymų, reguliuo
jančių vaistų ir narkotikų par
davinėjimą.

Antinarkotinių įstatymų, 
rodosi, yra užtenkamai. Y ra 
ir kalėjimų, į kuriuos kiša 
tuos, kurie narkotikus par
davinėja, ir tuos, kurie juos 
naudoja. Bet valdančioji 
klasė, jaunimo “auklėtojai” 
ir kitokie geraširdžiai pa
miršta sąlygas, kuriose dau
gelis jaunų žmonių gyvena: 
pamiršta, kad j a u n i m a s 
šiandien, daugumoje, gyve
na neviltėje, nes jis nema
to sau ateities. /N. Nora
gas rašo:

Kokia jaunimui gali būti at
eitis, jeigu jis neturi progų 
vystyti savo talentus? Koks 
tikslas būti geru mokiniu, ge
ru studentu, jeigu pabaigus 
mokyklą laukia neda r b a s ? 
Kokia prasmė atsidėti menui; 
jeigu jo vertę ir pobūdį nusta
to tik išgverusios poniutės ir 
biržos makleriai ?

Pagaliau, koks tikslas Ame
rikos jaunimui, apskritai, ko 
nors siekti, jeigu virš jo gal
vos', lyg Demoklo kardas, ka
bo atominio karo ’grėsmė ? Va
šingtono militaristai nuolatos 
žvangina ginklais, o moksli
ninkai jų žvanginimą palydi 
statistikomis: atominio karo 
atveju JAV netektų daugiau 
negu pusės savo gyventojų. . .

Š. h. lapkričio 20 d. “Chica
go American” dienrašty buvo 
išspausdintas šėšiolikam e t ė s 
merginos laiškas, kuriame ji 
klausia: “Ar pajėgia suaugu
sieji suprasti, kodėl jaunimas 
ieško apsisvaiginimo ?”

Ir tame pačiame laiške at
sako : “Todėl, kad, jo įsitiki
nimu, nėro rytdienos. Jauni
mas įžiūri trečiojo pasaulinio 
karo neišvengiamybę. Jis ne
turi jokių planų ateinančiam 
dešimtmečiui. Daugumo pa
auglių galvojiirpas toks: jeigu

džių buvo pavadinęs kiaulių; 
bet ne žmonių regula.”

Ne kitokie buvo Ignas Lo
jolą, jėzuitų ordino įkūrė
jas, ir kitų ordinų organi
zatoriai bei organizatorės. 
Iš tų prietaringų fanatikų 
ir silpnapročių sudaryta 
“šventųjų” kadrai, kuriuos 
neprotaujanti žmonės ver
čiami garbinti.

Knygoje plačiai nagrinė
jamą “relikvijų” klausimas, 
ausinė išpažintis, popiežių 
atsiradimas bei iškilimas— 
jų ištvirkavimai, vienuoly
nai, kunigų celibatas 
(“skaistybė”) ir kiti įdomūs 

i klausimai.

KREIVAS DVASININKŲ 
VEIDAS

T ‘M v . T T>Lietuvos rašytojas J. Ra- 
gauska^šyertė iš vokiečių 
kalbos Oto Korviiio knygą 
“Dvasininkų veidas,” kurią 
pernai išleido Vilniaus Gro
žinės literatūros leidykla. 
J. Ragauskas lietuviams j au 
pažįstamas iš jo populiarios 
knygos “Ite, missa ėst” (Ei
kite, mišios baigtos), išėju
sios 1960 m., jo išverstos 
ateistinės A. Tondžio kny
gos “Jėzuitai” ir kitų raštų. 
Nors O. Korvino veikalas 
parašytas 1845 Tn., bet jis ir 
dabar, kaip ateistinės min
ties tekstas, nėra nustojęs 
savo vertės. Autorius ne
sigaili dvasinių aferistų biz-. 
nio, bet kerta jiems kritikos 
rykšte vyriškai, iš peties!

Knygos pradžioje išspaus
dinta plati vertėjo Pratar
mė, kuri supažindina skai
tytoją su pagrindinėmis au
toriaus tezėmis ir nurodo 
knygos silpnybes bei jos ne
atitikima šių dienu moksli
nei - marksistinei pažiūrai į 
religiją bei tikėjimą. Be 
kita ko J.. Ragauskas savo 
žodyje sako:

“Žinoma, O. Korvinas bu
vo savo laiko vaikas — jo 
duota religijos kritika nėra 
mokslinė-marksistinė. Au
torius pripažįsta gamtoje 
du pradus — materialų ir 
dvasinį, Kristų laiko istori
ne asmenybe, religijos prie
žastį mato žmonių tamsume ir 
dvasininkų vykdomoje apgau
lėje. .. Nors autorius nelie
čia socialinių religijos šak
nų, neatskleidžia jos reakci
nės esmės, nors vietomis 
perdaug susižavi anekdotiš- 
kumu, manydamas, kad, ko
vojant su religija, užtęnka 
vien iškelti aikštėn jos nai
vią, juokingąją pusę, tačiau 
gausia taktine medžiaga naus Jono Be r nardo nio 
paremtas dvasininkų bei smegenyse. Jis žinomas šv. 
vienuolių gyvenimo ir veik- Pranciškaus Asyžiečio arba 
los demaskavimas paskati- serapiškojo tėvo vardu. Ka- TCDC • • J*J r

'dangi jaunuolis netiko būti 15Kb Įrengia dideli
i atomy skaldytuvą

kur kas geresni už katali- < 
kus... O, susimildami, pa
sižiūrėkite patys į save. Pa
kankamai yra nesąmonių 
jūsų bažnyčiose — pirmiau
sia jas pašalinkite, o jau 
paskui galėsite padėti ka
talikams iškuopti Augi j aus 
arklides. O, tik apsidairy
kite jūs, ponai protestantai! 
Tik žvilgterėkite į savo pa
čių dvasininkus, apsirėdžiu
sius apeiginiais rūbais, ir 
pamatysite, kad religiniu 
atžvilgiu jūs dar tebesilai
kote viduramžių pažiūriu.”

Gryna tiesa!
Knygos autorius gana| 

įdomiai ir pamokinančiai i 
rašo apie įvairius mendi-i Tai neabejotinas istorijos 
kantų (elgetautojų) ordi- patvirtintas faktas, kad dar 
nūs, kuriu yra daugybė: j vienuol i k t a j a me amžiuje 
pranciškon..!, jėzuitai, ma
rijonai, bernardinai, bene
diktinai, kapucinai, karme
litai ir kitokie, kuriuose 
yra susispietę šimtai tūks
tančių vyrų ir moterų, nie
ko naudingo nedirbančių, 
gyvenančių parazitišką gy
venimą. Ypatingai įdomu 
p r i s i m i n ti t. v. “šventą” 
Pranciškų Asyžietį, kurio 
tėvas buvo turtingas pirk
lys Italijoje. Jis norėjo pa
daryti “kupčium” ir savo 
sūnų, bet šis tam darbui ne
turėjo “akies,” vaginėjo nuo 
tėvo pinigus ir lėbavo. Pats 
tėvas už tai atidavė jį vys- 

ikūpų teismui (tuomet viso
kie teisminiai procesai buvo 
vyskupų rankose). Pralai
mėjęs teisme, sūnus išbėgo 
iš namų, atsižadėjo tėvų ir' todėl ir celibatą įvedė, 
išėjo kareiviauti. Iš karei-1 
vio tapo “šventuoju.” Au
torius gana nuosekliai visą 
S! reikalą isdestp. savo kny- } (ikinticsiems. 
gos pusi. 40: . .

“Elgeta u j ančių ordinų 
idėja gimė ištvirkusio Umb- 

, rijos Asyžiaus pirklio su-

kunigai, ir kiti aukšti Ro
mos hierarchijos dignita- • 
rai, buvę vedę. Tik vėliau, 
popiežiaujant Grigaliui VII 
(1073-1085 m.) buvo bandy
ta pravesti įsakymas kuni
gams atsisakyti savo žmo
nų ir vaikų. Popiežius Har- 
dianas II (867-873 m.) buvo 
vedęs. Kiti turėjo nelega
lias žmonas, suguloves, mei
lužes, etc. Popiežiai Vikto
ras II, Steponas IX ir Mi
kalojus II bandė vykinti 
Grigaliaus VII įsakymą, bet 
kunigai smarkiai tam prie
šinosi; kova ėjo per 200 me
tų, kol Roma juos nugalėjo. 
Popiežiai nenorėjo, kad mi
rusių kunigų bei .pralotų 
turtai eitų jų likusioms šei
moms, bet tektų bažnyčiai,

“Dvasininku veidas” nau
dinga pasiskaityti 
maniams, bet dar

laisva- 
naudin- 
Iš ne- 

jie pa-nuginčijamų faktų 
matys kaip žiauriai juos 
kunigai * > išnaudo j a ir kaip 
begėdiškai mulkina! J. Ra-; 
gausko vertimas labai ge-.. 
ras.

na ne vieną dar tikintį skai
tytoją kritiškai susimąstyti 
taip pat ir dėl pačios religi
jos esmės. Propagandinin
kui - ateistui ši knyga duos 
nemaža vertingos medžia
gos, kuri pravers jo darbe.”

Otas Korvinas buvo pa
žangus devynioliktojo am
žiaus vokiečių politinis vei
kėjas ir publicistas. 1848 
m. gyvendamas Paryžiuje 
jis aktyviai dalyvavo revo
liucijos kovose, barikadų 
kautynėse. Po pralaimėtos 
revoliucijos, jis grįžo į Vo
kietiją ir, kartu su kitais to 
krašto demokratais, kovojo 
prieš Prūsijos reakcininkus. 
1849 m. jis pateko, kartu su 
kitais sukilėliais, į Prūsijos 
junkerių nelaisvę ir buvo 
nuteistas mirti. Tačiau iš
sėdėjusį šešis metus kalėji
me — paleido. Nepakęsda
mas policinio persekiojimo, 
jis išvyko į užsienį ir grįžo 
savo tėvynėn tik 1867 m. 
O. Korvinas mirė 1886 m.

Kai kas gali primesti au
toriui šališkumą protestan
tų naudai. Tačiau taip nė
ra. Jis ima nagan ir pro
testantus, paro d y d a m a s, 
kad ir jie nėra toli bėgę 
nuo savo vyresniųjų brolių- 
katalikų. Įžangoje į 1845 
m. laidą O. Korvinas sakė:

“Jūs, liuteronai ir refor- 
mistai, . įsivaizduojate esą

pirkliu, jis tapo kareiviu,' 
pakliuvo į nelaisvę ir sun-l 
kiai susirgo. Kai pasveiko, 
jau buvo... šventasis! Tai 
yra, kol kas tiktai papras
tas kvailys, kuris trainiojo
si tarp elgetų ir raupsuotų
jų, bučiavo jų votis, rengė
si jų skarmalais ir 
vo iš savo tėvo pinigus.”

Pagaliau Pranciškus tapo 
profesionaliu elege tauto ju, 
tikru pinigų kolektorium, 
rinkliavininku. 
susidomėjo pirmiausia vys
kupas, o vėliau net pats po
piežius: “Rinkliava taip ge
rai sekėsi—sako autorius—, 
kad jam atėjo į galvą min
tis įkurti elgetaujantį ordi
ną. Nors popiežius Hono- 
rijus pasakė.apie jį: ‘Tams
ta esi pakvaišęs,’ tačiau po
piežius Inocentas III, sap
no paskatintas, patvirtino 
Pranciškaus, sudarytą vie
nuolių regulą, kurią iš pra-

Maskva. — Prie Serpuko- 
vo miestelio,. 55 mylios nuo 
Maskvos, Tarybų Sąjungos 
mokslininkai baigia įrengti 
didžiausią pasaulyje atomų

.’voaJKo daužytuvą, kuris bus du vagina- ,

Dėl to juo

kartus didesnis už pasauly
je esamą tokį įrengimą.

Šis sinkrotonas turės 50 
bilijonų žvakių jėgos. Nu
matoma, kad jo įrengimui 
TSRS išleis $100,000,000.

JAPONAMS NEPATINKA
Washingtonas. — Japoni

jos vyriausybė išreiškė pro
testą Jungtinėms Valsti
joms. Dalykas yra tame: 
JAV teikia Japonijai “pa
galbos”, bet už “pagalbos” 
pinigus Japonijoje superka 
amerikiečių firmų dirbi
nius, taip, kad japonai ne
jaučia tos “pagalbos”.

man nusišypsos laime, ir aš iš
liksiu karo audroje, tai. tada 
pradėsiu planuoti... O kai 
šitaip galvoj antie.) i berniukai 
ir mergaitės susiburia į krūvą, 
tai vienintelis jų nusiramini
mas lieka apsisvaiginti.”

Kapitalistinė sistema ir jos 
sukurtas gyvenimo būdas ne
žada Amerikos jaunimui ryt
dienos. štai, kur šuo pakastas.

Paskutiniaisiais metais neatpažįstamai pasikeitė Biržai. Iš
augo gražios dviaukščių namų eilės, pastatytas vandentiekis, 
mieste kursuoja autobusai, taksi.

Nuotraukoje matome naujai pastatytus namus.
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f ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Linkolno draugas Juarez l
Kaip amerikiečiams bran- | 

gus ir gerbtinas Abraomas j 
Linkolnas, taip meksikie-s 
čiams — Benito Pablo Jua
rez. Abudu gimę samano
tose pirkelėse, iš vaikystės 
dienų vargą nešę, sunkiai 
fiziniai dirbę, sunkiose ap-: 
linkose mokęsi.

Benito P. Juarez gimė. 
1806 m. indėnų šeimoje. Pa
veldėtu gabumu jis prasi
mušė į svietą. 1842 metais 
jis buvo paskirtas teisėju, o i 
1847 metais išrinktas Gaja- • 
ca valstijos gubernatorium, j 
Kelerių metų bėgyje jis to-' 
je valstijoje padarė žymaus 
progreso, pagerino žmonių 
gyvenimą. Jis buvo auto-! 
rius Meksikos respublikos i 
konstitucijos, kuri 1857 m. 
buvo užgirta.

l bucinėse bangose monarchi
ja buvo sudaužyta, karaliui 
I (Charles I) galva buvo nu- 
■ kirsta, Cromwello vadovy
bėje puritaniška valdžia bu
vo įsteigta.

Kovoje su monarchija 
taipgi smarkiai pasižymėjo 

i kita jaunutė partija, Level
lers vadinama, kuriai vado
vavo John Lilburne, narsus 

! ir drąsus veikėjas. Level
lers. partija skelbė visų ly-j 
gybę ir brolybę. Tai buvo 
kvakerių partija, griežtai 

1 respublikinė partija, kovo
janti už demokratiją, už že- 

, mę ž e m d i r biams, už teisę 
darbo žmonių unijoms, už 
laisvus ir visuotinius rinki
mus, už pravedimą sociali- 

: nių reformų.
Levellers partijoje buvo 

: nemaža smulkiųjų biznie- 
• rių, mainierių, audyklų dar- 

Prezidentu jis buvo iš-1 bininkų ir žemdirbių. Ji su
rinktas 1858 metais ir tuoj 
paskelbė liberalines refor
mas, Meksikos liaudžiai nau
dingas. Reakcininkai todėl 
prieš jį sukilo. Jie susiuos
tė su Francūzijos karalium 
Napoleonu III, kuris atsiun
tė didžiulę armiją, kuri oku
pavo svarbiausius Meksikos 
miestus ir 1863 metais įstei
gė monarchiją su Austrijos 
kunigaikščiu Maxi milionu 
galvinyje. Bet naujajam 
karaliui nepasisekė gauti 
masėse pritarimo. Prezi
dento Juarezo jėgos sudau
žė francūzų pulkus ir Mek
sikos reakcininkų jėgas. 
Karalius Maximilionas ir jo 
padėjėjai buvo sušaudyti 
1867 m. Juarez pasiliko pre
zidentu iki savo mirties 
1872 m.

Prezidentavimo metu Ju- 
. arez visada palaikė artimus 
ryšius su liaudimi, jos po
reikiais rūpinosi, jai padė
jo, kiek tuolaikinės aplinky
bės leido.

vaidino svarbią rolę monar
chijos sunaikinime. Bet vė
liau ji pasipriešino Crom- 
wellio nesiskaitymui su liau
dies poreikiais. Levellersai 
skelbė religinę toleranciją, 
o Cromwellis, kaip tik prie
šingai, puritanų tikėjimą 
pavertė valstybiniu tikėji
mu. Tuo metu Anglijoje 
Cromwellis buvo skaitomas 
nekarūnuotu karaliumi ar
ba diktatoriumi.

Puritanų viešpatavimas, 
sutikęs liaudies opoziciją iš 
kairės ir monarchistų spau
dimą iš dešinės, visgi nebu
vo ilgas. Monarchija buvo 
atsteigta. Valdžia ėmėsi 
priemonių puritanus ir le- 
vellerius visaip persekioti. 
Daugeliui teko pabėgti Ame
rikon. Tada puritanai stei
gė savo kolonijas dabarti
nėje Massachusetts valsti
joje, o kvakeriai — Penn- 
sylvanijoje. Philadel p h i j a 
pasidarė kvakerių centras.

I

Anglų žurnalistas H. N.
Benito Juarez buvo Lin- j Brailsford savo knygoje 

kolno draugas, jo siekių'“The Levellers and the Eng- 
simpatikas, negrų vergovės Hsh Revolution” nuodugniai 

Kilus Amerikoje tą laikotarpį apibūdina ir 
u Tn .... suteikia n e m a žai davinių

apie tuometinę puritanų ir 
levellerių-kvakerių veiklą.

priešas. .
Civiliniam karui, Prancūzi
jos karalius stengėsi per 
Meksiką padėti Pietinių 
valstijų konfederacijai, net 
ginklų jai atsiųsti. Betprez. 
Juarez visaip kliudė fran- 
cūzams tai padaryti. Gink
luoti meksikiečių būriai pla
čiai veikė Jungtinių Valsti
jų pasienyje. Tuo prez. Ju
arez padėjo prez. Linkolnui 
kariauti prieš konfederatus. 
Prez. Juarez sveikino Lin- 
kolną su Civilinio karo lai
mėjimu ir paskui liūdėjo, 
kai sužinojo, kad Linkolnas 
buvo mirtinai priešų per
šautas. Pagarbai Linkolno 

4 Juarez įsakė Meksikos vė
liavas pusiau stiebo nuleis
ti.

Šiemet sukako 90 metų 
nuo Juarezo hiirties. Mek
sikos liaudis jį pagarbiai 
mini. Daugelyje miestų jam 
paminklai pastatyti. Prie 
pat EI Paso miesto, Texas 
valstijoje, už Rio Grande 
upės nemažas Meksikos 
miestas šio kovotojo pagar
bai pavadintas Juarez var
du.

Puritanai ir kvakeriai
Septynioliktojo šimtmečio 

pradžioje Anglijos monar
chija,' paskendusi korupci
joje, pradėjo visais galais 
smukti. Monarchijai opozi
cija tvirtėjo. Jai vadovavo 
puritanai. Jie taipgi kovojo 

apries anglikonų ir Romos 
.katalikų bažnyčias.

Puritanams vėliau talkon 
atėjo narsus karininkas 
Oliver Cromwell. Apie 17- 
tojo šimtmečio vidurį revo-

Kaip su Kenedžio pažadais
Pennsylvanijos ir West 

Virginijos mainieriai (da
linai ir plieno darbininkai), 
kuriems tenka sunkiai eko
nominiai verstis, šių metų 
rinkimuose nusisuko nuo 
demokratų kandidatų —vie
ni parėmė respublikonus, 
kiti visai rinkimuose neda
lyvavo. Todėl šiose valsti
jose respublikonai užkaria
vo naujas strategines vie
tas.

Tai darydami, mainieriai, 
suprantama, pareiškė Ke
nedžio administracijai 
griežtą protestą ir sykiu 
svarbią pasargą. Kaip mai- 
nierių unijos organas rašo, 
mainieriai dar nepamiršo 
1960 m. Kenedžio ir kitų 
demokratų kandidatų sudė
tų pažadų vargingiems mai- 
nieriams padėti, jiems rei
kiamą paramą suteikti. 
Dvejetas metų jau prabėgo, 
o pažadai pasiliko neištesė
ti, kitaip sakant, — surūgo. 
Mainieriai jaučiasi apvilti, 
kuomet jų gyvenimo sąly
gos dar labiau pablogėjo, 
tarp jų daugiau bedarbių 
atsirado.

Mainierių unijos organas 
todėl Kenedžio administra
cijai rimtai pastebi, kad nie
ko nelaukusi suteiktų mai- 
nieriams vienokią ar kito
kią paramą. Kitaip, 1964 
metų rinkimuose respubli
konams gali atitekti visa 
krašto vadovybė.
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Nuotraukoje: Grąžtų gamykla Vilniuje. Grąžtų frazavi- 
mo cechas.

Atviras laiškas kunigui 
Stasiui. Ylai

Mielas Stasy!
Čikagos “Draugo” dien

raštyje pasirodė sensacin
gas pranešimas apie netoli 
Bostono statomą... kara
liaus Mindaugo pilį. Reikia 
manyti, kad straipsnio au
torius neparašė tai juoko 
dėlei. Vadinasi, iš tikrųjų 
statai tokią pilį!

Panorau ta proga su Ta
vimi pasidalyti savo minti
mis. Manau, kad tatai pa
daryti turiu tam tikrą tei
sę. Šiaip ar taip, per dve
jus nepamirštamus metus 
(1943-45) buvome geri drau
gai. Atsimenu kraupų 1943 
metų pavasarį, kai mes 
Štuthofo koncentracijos sto
vykloje buvome ne tik nu
žmoginti dvasiškai, bet ir 
baisiai nukamuoti fiziškai. 
Keli mūsų draugai buvo 
žvėriškai nugalabyti. Vie
ną šaltą popietę mes susi
gūžėme patvory, ir Tu tada 
pasakei: “Žūna kiti, reikia 
padaryti ir mums auką.” 
Taip s a k y d a mas, turėjai 
galvoje savo luomą — ku
nigus. Neatsimenu, kas bu
vo su mumis daugiau, bet 
mes, pasauliečiai, užrėkėme, 
kad taip galvoti yra bepras
miška, nes Lietuvai mes bu
vome dar reikalingi.

Ir iš tikrųjų — sąmonin
gai paaukoti savo gyvybę 
hitleriniams žvėrims (savo 
knygoje “Žmonės ir žvė
rys” teisingai juos taip pa
vadinai) nebuvo jokios pras
mės, nes ir be to Štuthofo 
kaliniai krito, kaip rudenį karaliai, niekas jiems naujų
lapai.

Įmesti į patį hitlerinio 
pragaro dugną, mes dažnai 
svajodavome apie du daly
kus: duoną ir Lietuvą. Duo
nos gaudavome po riekelę. 
O Lietuva buvo toli. Mes 
jos neturėjome. Bet apie ją 
visada kalbėdavome, nepra
rasdami vilties, kad anks
čiau ar vėliau mes po ko
jomis vėl pajusime tėvų že
mę, vėl kvėpuosime Lietu
vos oru.

1945 metų kovo 9 dieną 
Tarybinės Armijos dėka vėl 
tapome laisvais žmonėmis. 
Rodos, reikėjo visiems susi
rinkti, užsidėti kuprines, 
užtraukti “Leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus...” ir 
traukti į Lietuvą. Nesuta
rėme. Suskilome į grupes.

Dvejus metus trukusi mū
sų draugystė pasibaigė. Nuo 
to laiko praėjo 17 metų. Bet 
manau, kad nenustojai gal
vojęs apie Lietuvą.

Ką tai reiškia, Tau aiš
kinti nereikia. Ši liga mane 
kadaise taip pat kamavo. 
Tikėki, kad dar metai, dar 
kiti, — ir aš būčiau užtroš
kęs. Be tėvynės negaliu gy
venti. Kaip Jūs be Lietuvos 
gyvenate — aš bent neįsi
vaizduoju. Kai apie tai gal
voju, visada prisimenu dzū
kų patarlę: “AfrieKta riekė 
greit džiūsta.” Išsiblaškę 
po visą žemės rutulį, mūsų

kita, 
me-

tautiečiai yra ne kas 
kaip nuo žaliuojančio 
džio nukirsta šaka. Šis fak
tas, gal būt, pateisina ir to
kius negyvenimiškus
kus, kaip Mindaugo pilies

daly-

statymą.
1943 metų pavasarį 

hofo konclageryje mes su 
Tavimi nešiojome plytas^ ce
mentą, akmenis, rovėme kel
mus. Bet niekas tuomet ne
galvojo, kad kada nors ne
toli Bostono kun. Stasys Yla 
savo rankomis imsis tokio 
darbo. Karaliaus Mindau
go pilis, reikia manyti, sta- 

itoma kaip patriotizmo sim
bolis. Tokio sumanymo aš 
nesmerkiu, tik, kaip jau mi
nėjau, negaliu įsisąmoninti 
jo prasmės. Galvodamas 
apie tai, šiltą vėlyvo rudens 
dieną keliomis troleibusų li
nijomis aš apvažiavau di
džiuosius Vilniaus kvarta
lus. Visur kyla pastoliai. 
Aukšti mūro namai vienas

štut-

Šen ir ten pasidairius
Francūzijos stambiosios 

darbininkų unijos savo ko
vingumu pralenkė gana 
toli JAV didžiąsias unijas. 
Amerikiečių unijų vadai ga
lėtų daug ko pasimokyti ir 
paimti pavyzdį ne tik iš 
iš Francūzijos profsąjungų, 
bet ir iš Italijos, ir Meksi
kos.

Šių šalių darbininkai są
moningai pribrendę apginti 
ne vien tik ekonominius sa
vo reikalus, bet ir politi
nius. Šiose šalyse organi
zuoti darbininkai, reikalui 
iškilus, stoja į vieningas 
gretas ir paskelbia visuoti
ną darbininkų streiką, su
stabdo visą šalies judėjimą 
ir užkerta kelia reakcionie
rių nelemtiems užmojams. 
Ar kas matėte JAV nors 
vieną rimtesnį streiką poli
tinio pobūdžio?

Mūsų šalyje, kuomet išky
la kiek didesnis streikas dėl 
pagerinimo darbininkų bui
ties, tuojau aukštieji val
džios pareigūnai įkiša į 
streiką savo dvylekį, ragin
dami darbininkus susitarti 
su darbdaviais, o jei ne, tai 
pavartoja Taft-Hartley įsta
tymą, kuriuo priverčia dar
bininkus gi’įžti prie darbo.

JAV valdantieji sluoks
niai dažnai prisidengdami 
nekalto avinėlio skraiste, 
dailina save, teisindamiesi, 
kad jie ne imperialistai, nes 
jie visuomet kovojo ir da-

bar tebekovoja už tautų 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Gal jie kartais pamiršta sa
vo siekius ir užmojus. Per 
daugelį metų kapitalistai 
tebelaiko pavergę ekono
miškai Puerto Riko, liaudį 
išnaudodami ją iki nuogu
mo.

Bet Puerto Riko liaudies 
patriotai neperstoja kovoję 
už savo šalies nepriklauso
mybę. Filadelfijoje puerto- 
rikiečių apgyventuose rajo
nuose dalijami lapeliai, su 
obalsiu: “Lšlaisvinkim Pu
erto Riko iš Amerikos im
perialistų !”

Pennsylvanijos valstijos 
medicinos daktarų surink
tos statistikos parodo, kad 
išsituokusios poros žymiai 
trumpiau gyvena už pasto
vias poras.

Birmingham, Ala., laik
raščio “Birmingham Post - 
Herald” redaktorius James 
E. Mills buvo areštuotas už 
tai, kad jis savo laikraščio 
redakcinėje apžvalgoje 
viešumon iškėlė politikie
rių nešvarius darbelius, rei
kalaudamas rinkimų metu 
pakeisti senąją miesto ad
ministraciją teisingesne, ge
resne. Redaktoriaus J. Mill- 
so remiami kandidatai rin
kimuose laimėjo. Todėl dik-

New Jersey Naujienos
Daug filmų iš Lietuvos
Praėjusią vasarą N. Jersey 

buvo surengta keturi pikni
kai. Du buvo New Yorko 
apylinkėj, vienas Avalon, ir 
kitas' Camdeno apylinkėj. 
Visi tie parengimai pavyko 
gerai. Ypatingai gerai pa
vyko pas Bekampius ir 
Čiurlius. Pasirodo, tolis nuo 
piknikų nesulaiko, kas turi 
vežimus, tai nepaiso ir pa
važiuoti.

Taip pat Elizabethe šie
met turėjome du sykiu fil
mus iš Lietuvos, kurie buvo 
labai įdomūs, gražūs, kurie 
parodė, kad mūsų senoji tė
vynė po nauja santvarka la
bai smarkiai progresuoja. 
Filmus rodė J. Grybas.

Newarke Lietuvos “va
duotojai” irgi turėjo filmus 
iš Lietuvos. Ten buvo trys 
rodytojai — Narkeliūnaitė, 
Stukas ir Kuraitis. Ten 
dalyvauti neteko, bet infor
macijų gavau nuo tų, kurie 
ten buvo. Mano informato
rius sakė, kad Narkeliūnai- 
tės filmas buvo neblogas, 
bet kitų dviejų tai prasti* 
girdi, tuojau gali suprasti, 
kad tai yra neapykanta 
prieš Lietuvą vaizduojama. 
Pripasakojo, girdi, visokių 
dalykų apie Lietuvą. Dau
giausia, girdi, kalbėjo Ku
raitis, nes jis vėliausiai Lie
tuvoje buvęs. Kad savo kai-

Booker T. Washingtonas 
pionierius negrų vadas

Booker T. Washington’as 
buvo negrų vadu JAV-ose

po kito dygsta kaip grybai ;nuo 1895 m- lig* jo mirties
po lietaus. Po to, į pavaka
rį, užkopiau į Gedimino kal
no bokšto (jame dabar yra 
muziejus) viršūnę.. Gėrė
damasis pasakiška Vilniaus 
panorama, visą laiką galvo
jau apie Tave. Neabejoju, 
kad Bostonas iš tiesų gra
žus miestas. Bet tikėki, mie
las Stasy, aš jo nekeisčiau 
į eilinį Lietuvos miestą.

Lietuvoje pilių mes nesta
tome (jas tik restauruoja). 
Manau, kad net tose negau
siose šalyse, kur dar yra

pilių nestato. Tuo tarpu 
šiandien (Anno Domini 
1962) Amerikoje lietuvis 
kunigas stato vieninteliam 
buvusiam Lietuvos karaliui 
Pilį!

Manding, ar Tavo stato
ma Bostono apylinkėje ka
raliaus Mindaugo pilis ne
bus tik vienas iš reiškinių, 
rodančių, kad atitrūkę nuo 
tėvų žemės lietuviai emi
grantai pradeda gyventi 
miražais, kaip didelėse, sau
lės kepinamose dykumose 
atsidūrę keleiviai. Iki kol 
nuvargę keleiviai išsikaps
tys iš dykumos, kol jie vėl 
atsidurs žmonių gyvenamo
je žemėje, apgaulingo “Fa
ta Morgana” juos klaidins 
kiekviename žingsnyje...

Kaip atsitiko, kad anuo 
metu mes nuėjome įvairiais 
keliais, kurių vieni vedė į 
Lietuvą, kiti — į svetimus 
kraštus, sunku pasakyti. Tai 
ne trumpo laiško užduotis. 
Noriu tik pridurti: gyven
dami Lietuvoje, pataisę tvo
rą, daugiau pasitarnausime 
tautai, negu... Ką turiu 
galvoje, Tu numanai.

O dabar, mielas Stasy, 
leisk atsisveikinti dzūkiš
kai.

Duok Tau, Dzieve, svei
katų ir ilgų gyvenimų!

RapolasMackonis
Vilnius, 1962 m. lapkričio 12 d.

(Iš “Tėvynės balso“)

1915 m. Jo praktiški dar
bai kaip mokyklos adminis
tratoriaus ir auklėtojo bu
vo labai svarbūs. Tačiau di
džiausiais jo darbais yra 
laikomi išlaisvinto negro 
prisidėjimas prie platesnių 
rasinių santykių problemų.

Jo filosofija, aiškiai nu
šviesta jo kalboje, suteikusi 
jam tautinį pripažinimą, 
yra sekanti: “Rasė, kuri 
nieko neturi duoti pasau
liui, neturi būti skaitoma iš
varyta. Yra svarbu ir tei
singa, kad visos privilegijos 
ir įstatymai būtu mūsų, ta
čiau daug svarbiau, kad 
mes būtumėm pasiruošę šių 
privilegijų naudojimui...”

I

Kaip mokytojo ir admi
nistratoriaus, jo didžiausi 
laimėjimai buvo Tuskegee 
Institutas Alabamos valsti
joje. Šalia visų Pietinių 
valstijų problemų kuriant 
naują politinę, ekonominę 
ir socialinę sistemą po Civi
linio Karo, buvo dar viena 
problema — išauklėti nau
jai išlaisvintą negrą. Pa
čiam Washingtonui—išlais
vintam negrui, dirbusiam 
per dienas ir studijavusiam 
per naktis ■— negro auklėji
mas reiškė daug daugiau 
negu vien tik akademinį 
treniravimą. Jam tai reiš
kė praktišką auklėjimą, ku
ris paruoštų negrą preky
bos darbui, agrikultūrai ar 
industrijai.

1881 m. Washingtonas tu
rėjo galimybę savo idėjas 
praktiškai pritaikyti, kai 
jis buvo pakviestas moky
tojauti Tuskegee vidurinėje 
mokykloje, naujai Alaba
mos legislatūros įkurtoje 
negrams mokiniams.

Su originalumu ir primyg
tinumu Booker T. Washing
tonas sukėlė publikos dėme
sį mokyklos darbu. Greitai 
šis institutas buvo, žinomas 
visoje šalyje. Jį baigę mo
kytojai vyko į kitas Alaba

sikratai pasiuto ir Milkui i pratęsti ilgiau, tai buvęs 
atkeršijo. [koks tai redaktorius, kuris

Pregresas j davęs Kuraičiui klausimus, 
. o jis atsakinėjo. Skundėsi,

girdi, vargšas, kad jau vie
nu tarpu manęs, jog būsiąs 
areštuotas. Turėjęs labai 
suktis, kad Laip nors išsi
narpliotų, ir dėl tos priežas
ties turėjo į pagalbą pasi
šaukti naujienietį Augusti- 

I navičių.
mos valstijos vietoves, 
Tennessee, Floridos, Kan
sas, r
ir Virginijos valstijas, kūrė 
mokyklas, panašias į Tuske
gee mokyklą.

Šiam pionieriui negrų 
auklėtojui Tuskegee buvo 
daugiau negu tik švietimo 
institutas. Jis pasidarė pla
tesnio darbo centru. 1892 
m. Booker T. Washingtonas 
sušaukė pirmą Tuskegee 
negrų konferenciją. 40 0 
šios konferencijos dalyvių 
davė pažadą dirbti apčiuo
piamų tiikslų pasiekimui, 
kaip, pav., auginti ir ga
minti savo maistą, kuo grei
čiausiai pirkti žemės, savo 
vaikams suteikti galimybes 
išmokti amato, praplėsti 
darbo laukus negrėms mo
terims, reikalauti, kad dva
sininkai ir mokytojai kreip
tų daugiau dėmesio į žmo
nių gyvenamas sąlygas ir 
užtikrinti pakankamas mo
kyklas prisidedant prie 
valstybinių fondų iš savo 
kišenių.

1915 m., kai Booker T. 
Washingtonas mirė, senoji 
Tuskegee mokykla pasidarė 
institutu su 1,500 studentų; 
fakultetu su 200 mokytojų, 
kurie mokė amatų ir profe
sijų; šimtu pastatų, api
mančių 2,000 akrų žemės; 
metiniu biudžetu $290,000 
sumoje ir su 2 milijonų do
lerių stipendijų fondu.

American Council

i c

Louisiana, Mississippi L visus gimines ga-
Trinimo vn lori i o o IzminĮ. t x . ° tt’*' • •l Įėjęs nuvažiuoti. Uz tai vi

si jie suvažiavo į Vilnių ir 
ten keletą dienų smarkiai 
paūžė. Vilnius esąs labai 
gražus miestas, o Kaunas 
prastesnis.

Elizabethiečiai Darbinin
kų klubo susirinkimą jau 
atlaikė paskutinį šiems me
tams. Pasirodė, kad per me
tus laiko neteko dviejų na
rių iš priežasties mirties. 
Perrinko klubo valdybą. 
Nutarė užmokėti už darbi
ninkiškus laikraščius ir su
tvarkė savo reikalus.

ALDLD 54 kuopa šiemet 
gavo kelis naujus narius. 
LDS kuopa gyvuoja irgi ge
rai. “Laisvės” vajininkai 
taipgi darbuojasi gerai.

Ignas

KENEDŽIAI ALGOMIS 
GAUNA $147,500

Washingtonas. — Dabar 
valdžioje yra trys broliai 
Kesnedžiai. John Kenedis 
yra Jungtinių Valstijų pre
zidentas ir per metus algos 
gauna $100,000; jo brolis 
Robertas yra JAV genera
linis prokuroras, jis algos 
gauna $25,000. Jų jauniau
sias brolis Edwardas yra iš
rinktas senatoriumi ir al
gos gaus $22,500.

Cliffside, N. J.
Lapkričio 18 d. mirė Ane

lė Grinienė, o lapkričio 21 
d. ir jos vyras Kazimieras 
Grinius. K. Grinius paėjo 
iš Ukmer g ė s apskrities, 
Deltuvos miestelio, o jo 
žmona nuo Panevėžio.

K. Grinius buvo 69 metų' 
amžiaus. Į Ameriką atvyko 
1911 metais. Buvo JAV ka
riuomenėje laike Pirmojo 
pasaulinio karo. Grįžęs iš 
armijos, apsivedė su Anele 
Grigaliūnaite. Cliffsi d e j e 
laikė užeigą. Jie užaugino 
vieną dukrą. Bet, kaip bu
vęs kare nukentėjęs, pradė
jo sirgti ir turėjo užeigą 
parduoti. Jis pasidavė į ve
teranų , ligoninę. Neteko 
abiejų kojų. Ligoninėje iš
buvo per 12 metų.

Hackensacke mirė Petras 
Luima, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Buvo pavienis. 
Prieš kiek metų mirė jo du 
broliai. Visi buvo pažangūs, 
skaitė “Laisvę”. G. S.
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Doc. B. DUNDULIS

KUTUZOVAS VK&NIUJi
Didysis rusų karvedys Michailas Ku

tuzovas buvo taip pat įžymus valstybes 
veikėjas ir diplomatas.

Savo ilgalaikėje valstybinėje tarnybo
je M. Kutuzovas keletą metų praleido 
Lietuvoje. Jis du kartu buvo Lietuvos 
generalgubernatorium, o trečią kartą Į 
Lietuvą atvyko 1812 m. pabaigoje, vado
vaudamas rusų armijai, triuškinančiai 
Napoleono kariuomenės likučius.

1795 m. prijungta prie Rusijos imperi
jos, Lietuvos teritorija (be Užnemunės, 
kuri teko Prūsijai) sudarė tam tikrą ad
ministracinį vienetą. Lietuvoje aukščiau
sią valdžią turėjo generalgubernatorius 
arba karinis gubernatorius. Šias parei
gas caro valdžia paprastai pavesdavo ge
nerolui, kuris buvo ne tiktai vyriausias 
krašte stovinčios kariuomenės viršinin
kas, bet kartu turėjo ir aukščiausią civi
linę valdžią. Tuoj po prijungimo iš lie
tuviškų, o taip pat iš vakarinių baltaru
siškų žemių dalies buvo sudarytos dvi 
gubernijos — Vilniaus ir Slonimo. Vė
liau jos buvo sujungtos į vieną Lietuvos 
guberniją, o 1801 m. įkurtos vėl dvi gu
bernijos — Vilniaus ir Gardino. Kauno 
gubernija sudaryta tiktai 1843 metais. 
Gubernijų priešakyje stovėjo guberna
toriai. Jos dalijosi į apskritis. Caro vy
riausybė rėmėsi vietine dvarininkija.

Pirmą kartą generolas M. Kutuzovas 
buvo paskirtas Lietuvos kariniu guber
natoriumi caro Pavlo I ir 1799 m. gruo
džio 31 d. pradėjo tas pareigas eiti. Iš 
pradžių gyveno Gardine, o nuo 1800 m. 
vasario 1 d. persikėlė į Vilnių.

M. Kutuzovas apsigyveno buvusiuose 
vyskupų rūmuose, kurie jau prieš 1795 
m. buvo pradėti naudoti valstybės reika
lams. Tuose rūmuose ir anksčiau gyve
no generalgubernatoriai, juose sustoda
vo atvykęs į Vilnių caras. Tai buvo dide
lis pastatas, nepasižymėjęs savo archi
tektūra, bet gerai prižiūrimas. Čia pat 
žaliavo sodas, kuriame, vasarą mėgo 
dirbti M. Kutuzovas. Šie generalguber
natoriaus rūmai 1820 -1822 metais bu
vo perstatyti. Dabar jie vadinami Kari
ninkų rūmais ir yra Kutuzovo aikštėje.

M. Kutuzovas Vilniuje buvo labai už
imtas ir skyrė daug dėmesio ne tik kari
niams reikalams, bet ir visoms valdymo 
ir visuomeninio gyvenimo sritims, gili
nosi į įvairiausius Lietuvos gyventojų 
reikalus. Pavyzdžiui, jis prižiūrėjo tuo 
metu vykdomą bajorų luomo patikrini
mą. Jau Ekaterinos II įsakas pripažino 
bajorystės teises ne visiems Žečpospoli
tos bajorams (šlėktai), o tik tiems, ku
rie buvo bajoriškos-dvarininkiškos kil
mės. Į bežemę ir mažažemię šlėktą cari
nė valdžia žiūrėjo neigiamai, nepasitikė
jo jos lojalumu. Jei dvarininkų tarpe 
vyravo susitaikymo su nauja padėtimi 
dvasia, vis dėlto buvo asmenų, kurie lau
kė greito buvusios Žečpospolitos atstaty
mo, pasinaudojant tarptautinėmis komp
likacijomis. Šiaurinėje Italijoje iš emi
grantų tarpo buvo pradėti organizuoti 
lenkų legionai. Kutuzovas, vyriausybės 
pavedimu, turėjo stebėti Lietuvos gu
bernijų viešąjį gyvenimą ir imtis atitin
kamų priemonių įtakai iš užsienio likvi
duoti.

1800 m. kilo projektas grąžinti jėzuitų 
ordinui Vilniaus aukštąją mokyklą (uni
versitetą). Išlikę Rusijoje jėzuitai įsitei
kė carui Pavlui I ir jį įtikino, kad tik jė
zuitų ordinas gali sėkmingiausiai kovo
ti su prancūzų revoliucinėmis idėjomis. 
Jėzuitai planavi paimti iš Edukacinės 
Komisijos Vilniaus aukštąją mokyklą. 
Tas labai sujaudino profesorius ir visą 
visuomenę. Kaip nurodo vienas amžinin
kas, jėzuitų planams M. Kutuzovas nebu
vo palankus ir net prisidėjęs prie tų pla
nų sužlugdymo.

Gyvendamas Lietuvoje, M. Kutuzovas 
rūpestingai tvarkė gyventojų einamuo
sius reikalus. Jis reikalavo iš savo pa
valdinių laikytis įstatymų, sąžiningai ei
ti pareigas, skaitytis su gyventojų po
reikiais, apsaugoti gyventojų turtą.

M. Kutuzovas įdėmiai' sekė krašto že
mės ūkį. Dėl nederliaus 1800 m. pavasa
rį Lietuvoje trūko javų, ir valstiečiai at
sidūrė sunkioje padėtyje. Kai kurie dva
rininkai neteikė savo valstiečiams nė 
mažiausios pagalbos. M. Kutuzovas pri
tarė civilinio gubernatoriaus nurody
mui, kad dvarininkai duotų pagalbą ne
turtingiesiems, o jei ir po to jie nepadė
tų savo valstiečiams, tai gabenti javus 

4 p.-Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 11, 1962

dvarininkų sąskaita į tas vietas, kur jų 
labiausiai trūksta. Norėdamas išvengti 
grūdų pabrangimo, Kutuzovas atsakė 
neigiamai į dvarininkų prašymą daryti 
žygius, kad būtų panaikintas vyriausy
bės draudimas išvežti grūdus į užsienį.

M. Kutuzovas žiūrėjo, kad stovinčios 
ir pražygiuojančios kariuomenės daliniai 
nedarytų dvarams ir valstiečių ūkiams 
žalos. Jis rūpinosi pagerinti pašto dar
bą. Kutuzovui rūpėjo ir gyventojų svei
kata, žiūrėjo, kad nepaplistų epideminės 
ligos. Jis rūpinosi Vilniaus miesto su
tvarkymu, jo komunaliniais patogumais. 
Kutuzovas pasiūlė Vilniaus magistratui 
pastatyti akmeninį tiltą per Vilnelę, ku
ris jungtų miesto centrą su Antakalniu. 
Tas tiltas 1801 m. ir buvo pastatytas 
(šiuolaikinis tiltas yra jau kitas).

Vilniaus aristokratija gyveno plačiai 
ir linksmai. Vyko dažnai dramos ir ope
ros spektakliai, lėlių komedijos, koncer
tai, baliai, maskaradai, priėmimai ir t. t. 
M. Kutuzovas dalyvavo kultūriniame ir 
pramoginiame gyvenime.

Neilgai trukus po atvykimo į Vilnių, 
M. Kutuzovas rašė savo žmonai: “Aš 
dar nelabai pripratau prie vietinio gyve
nimo. Man tai labai triukšminga ir aš 
turiu varžytis dėl publikos, kad jiems 
netrukdyčiau linksmintis, ir visada dau
giau pailstu,negu pasilinksminu; pavyz
džiui, vakar turėjau būti spektaklyje, po 
to mažame baliuje privatiniame name; 
tačiau čia ir mažas balius—100 žmonių... 
Beje, yra žmonių labai malonių, ir 
daug.” Kutuzovas pirmą kartą išbuvo 
apie pusantrų metų. Atvyko dar nese
nas., 54 metų amžiaus, palankiai nusitei
kęs vietinių gyventojų atžvilgiu, todėl 
buvo jų tarpe populiarus. Jis gerai susi
pažino su vietos papločiais, mokėjo su 
gyventojais elgtis ir nukreipti juos į 
veiklą, suderintą su Rusijos valstybės 
interesais ir tuo pačiu įgyti jų pasitikė
jimą ir palankumą. Jis rūpinosi, globoti 
jam pavestą kraštą, kada tai, kaip jis 
pats nurodo, “nebuvo priešinga valsty
bės naudai.” M. Kutuzovas buvo papras
tas, teisingas ir aštraus proto. “Kutuzo
vas — tai galva!” — kalbėjo apie jį. Jis 
buvo taip įtikinantis savo pokalbiuose, 
kad retai kas išeidavo iš jo, nesutikęs su 
jo nuomone, ar nebūdamas sužavėtas jo 
mandagumo ir išauklėjimo. Jis savo ge
ra nuotaika, švelniu elgesiu ir huma
niškumu įgijo gyventojų pagarbą ir sim
patiją. Kutuzovas mėgo Vilnių ir pats 
buvo mėgiamas. Jis visada su pasitenki
nimu prisiminė savo buvimo dienas Lie
tuvoje.

Praslinkus aštuoneriems metams, ca
ras Aleksandras I 1809 m. liepos 29 d. 
įsaku antrą kartą M. Kutuzovą paskyrė 
Lietuvos kariniu gubernatoriumi. Jis 
atvyko į Vilnių iš Kijevo 1809 m. rug
pjūčio 12 d., ir tose pareigose išbuvo iki 
1811 m. kovo pabaigos.

Atvykęs į Lietuvą, M. Kutuzovas jau 
gerai žinojo kraštą ir jo žmones. Ry
šium su sudėtinga tarptautine padėtimi, 
jam teko atlikti svarbų darbą karinėje 
ir politinėje srityje.

Po 1809 m. Napoleono pergalingo karo 
prieš Austriją santykiai tarp Rusijos ir 
Prancūzijos vis blogėjo. Rusija prieši
nosi napoleoninės Prancūzijos viešpata
vimo išplėtimui Europoje. Rusijai ne
naudinga buvo Napoleono primesta kon
tinentinės blokados politika. Netikrumą 
didino prie Rusijos sienų 1807 m. suda
rytas Napoleono placdarmas—Varšavos 
kunigaikštystė.

Būdamas Lietuvos kariniu gubernato
riumi, M. Kutuzovas daug rūpinosi ar
mijos kariniu paruošimu ir materialiniu 
jos aprūpinimu, sienų apsauga bei pa
sienio tarnyba. M. Kutuzovas, turėda
mas savo rankose ir Lietuvos civilinių 
reikalų priežiūrą, rūpinosi vietinių gy
ventojų poreikiais, stebėjo politinės pa- 
dėties raidą ir ėmėsi atitinkamų prie
monių.

Tvarkydamas krašto reikalus, M. Ku
tuzovas reikalavo iš visų laikytis įstaty
mų, rūpinosi plačiųjų gyventojų sluoks
nių padėtimis, atidžiai svarstė valstie
čių skundus.

M. Kutuzovas neišleido iš akių ir pa
ties Vilniaus reikalų. Jis rašė civiliniam 
gubernatoriui, kad kovotų su skurdu 
ir rūpintųsi Vilniaus miesto elgetomis., 
kad geriau organizuotų kovą su gaisrais.

(Bus daugiau)

kad Vilnius šaunus ir publi
ka gražiai pasirėdžiusį, šau
nūs mūrai, švarios gatvės. 
Tuo pat kartu A. Stankevi
čius jam priminė tą jau mi
nėt ąknygiūkštę, kuria jis 
šmeižė tarybinę santvarką 
Lietuvoje.

Kaip* bematant D. Kurai
tis pasijuto, kad jis dabar 
staigiai atsisėdo ant karštų 
žarijų. Ir jis užsigynė ir 
pareiškė, kad ne jis parašė 
tą knygutę, bet “Naujienų” 
redaktorius K. Augustas.

Gerai, sako, Alg. Stanke
vičius, štai lakštas popie
riaus, parašyk savo ranka, 
ką tu čia man nušnekėjai ir 
prisipažinai, kad tai buvo 
ne tavo darbas.

D., Kuraitis parašė savo 
išpažintį, ant kiek jis bu
vo klaidingas. Atsiprašė už 
savo klaidas.

Ant rytojaus “Tiesa” įtal
pino jo rankraštį originaliai 
nufotografuotą, ir ji štai 
guli po mano ranka. Alg. 
Stankevičiaus buvo pusėti
nas prierašas apie tą ke- 
keliauninką D. Kuraitį.

Už valandos aplankė D. 
Kuraitį ir Vilniaus milici
ninkas, — norėjo areštuoti 
kaip šmugelninką. Taip 
Kuraitis paskelbė per “Nau
jienas.” žodžiu sakant, D. 
Kuraitis prisipažino, kad 
slaptai keitė dolerius į rub
lius ir lenkiškus zlotus. Ta
čiau už tai jis nebuvo areš
tuotas. Na, ir per “Naujie
nas” išdrožė “spyčių” tam 
milicininkui. Kuraičio žo
džiais negalėtų tikėti nei 
mažas vaikas.

Tą pačią dieną prisistatė 
vilnietė panelė Genovaitė 
su auto taxi šoferiu pave
žioti poną Kuraitį po Vil
niaus miestą ir apylinkę. 
Na, ir ką tiktai jis pamatė, 
tai viską sukritikavo, o ir 
jo pusę palaikė šoferis, ne
duodant panelei gidui nei 
prasižioti.

Taip jis pasigyrė per 
“Naujienas.” Bet kiek man 
žinoma, tai p. Kuraitis taxy 
sėdėjo ir klausėsi, ką gidas 
Genovaitė jam aiškino. Nes 
aš pats lankiausi Lietuvoje 
ir tą jų tvarką gerai žinau.

Antrą dieną Vilniuje D. 
Kuraitis per telefoną pasi
šaukė “Tiesos” korespon
dentą A. Stankevičių, kuris 
su savimi atsivedė kitą 
“Tiesos” darbuotoją Valių. 
Kuraitis per “Naujienas” 
parašė, kad tas Valius “ne
panašus nei į lietuvį, nei į 
rusą.” Na, ir Valius pa
klausė,. kaip tau patinka 
Lietuva?

Šiuose rūmuose Palangoje įsikūrė Visasąjunginiai Dailininkų 
kūrybos namai, šiuo metu juose steigiamas pirmasis 

pasaulyje gintaro muziejus. Ateityje muziejaus 
salės užims visus rūmus.

M. Budelio (ELTOS) nuotr.

Mokinių vasara 
Lietuvoje

Gražu vasarą Alytuje.

Dan Kuraičio viešnage 
Tarybų Lietuvoje

Pagal Kuraičio rofiundą, 
Valius net “nemoka ištarti 
Lietuva.”

Kuraitis buvo gavęs lei
dimą aplankyti Vilniaus
miestą tiktai dviem dienom, Pušys ošia, tykiai Nemunas 
bet jam buvo prailginta vi- srovena. Tokios vietos tik ir 
za dar dviem dienom, reiš- traukia poilsiauti ir mažą, 
kia, suteika netikėta malo- ir didelį, ir seną, ir jauną, 
nė pamatyti Trakų pilį ir O vaikai ypač mėgsta paupį 
savo tėviškę. Trakų ręsto- ir uogas miške. Todėl, kaip 
rane net ir pietus jam už- 
fundino .

Mano artimas kolega pri
davė man 30 “Naujienų” 
numerių, kur buvo išspaus
dinti pono Kuraičio raštai, 
niekinanti “Tiesos” kores
pondentą A. Stankevičių. 
Jis.kartojo, kad jį per “Tie
są” apšmeižę, na, ir per vi
sus “Naujienų” numerius 
kartojo tą pačią giesmę. 
Bet jo rankraštis, tilpęs 
“Tiesoje,” liudija, kad jis 
pats apsimelavo ir pasidarė | 
dviveidis žmogutis, nes pri
sipažino visame kame, kad 
negražiai melavo. O parva
žiavęs į Chicagą ir suėjęs 
su K. Augustinavičium, ir 
jį pradėjo atsiprašinėti už jų ^vąms“7i^ko'n'e- 
tai, kad Vilniuje gana kiau- kainuoja. Dvi savaites mo- 
•1Va\„P.V,el^i%2)rimetant1kyt°jų globoje, linksmų vai-

Ikų būryje, Aldona gerai 
valgė, bėgiojo miško takais, 
žaidė. Į namus grįžo žvali, 
priaugusi kelis kilogramus.

Pabiro mokiniai ir į kitas

•ir kiekvienais metais, čia 
vasarą buvo kelios vaikų 

! poilsio stovyklos.
Pati didžiausia rajone 

vaikų stovykla veikė Nemu
naityje. Per tris pamainas, 

i kurios tęsėsi po dvi savai
tes, pailsėjo 240 vaikų.

Aldona Klimavičiūtė pa
vasarį baigė septynias kla
ses. Ir jau iš anksto nedavė 
tėvams ramybės, kad leis
tų ją į stovyklą. Tėvai, ži
noma, sutiko. Juk net ke
lialapis į stovyklą jiems 

i nieko nekainavo: kelialapį 
nupirko M. Melnikaitės var
do kolūkio valdyba. Taip vi- 

’ si vaikai iš kolūkių atva- 
■' žiuoja ilsėtis su kelialapiais,

1958 metais Dan Kuraitis, 
Chicagos biznierius, per ko
kį tai neapsižiūrėjimą gavo 
iš Washingtono Sovietų am
basados vizą aplankyti Ta
rybų Sąjungą. Bet niekam 
į galvą neatėjo, kokiais tiks
lais jis ten nusibalados. Tik 
vėliau paaiškėjo jo tikslas— 
kaip kuo daugiausia So
vietų Sąjungą ir Tarybų 
Lietuvą apšmeižti, visaip iš
niekinti.

Grįžęs atgal jis pradėjo 
galvoti ir naktimis nęmie- 

Į goti, na, ir atėjo jam ge
ra mintis: reikia parašyti 
ne kelionės įspūdžius, bet 
knygą. Bet kokį vardą su
teikti tokiai knygai, tai ir 
pats D. Kuraitis negalėjo 
sugalvoti, nes jo arbūzas 
subudavotas ne knygų ra
šymui.

Po trumpo apgalvojimo, 
nutarė pasiteirauti pas 
“Naujienų” redaktorių K. 
Augus tą-Augus tinavičių.

Per daug dienų ir naktų 
galvota, rašyta ta vadina
moji knyga, iš panagių nie
kinant darbininkišką Sovie
tų Sąjungą. Pagaliau pri
duota “Naujienų” redakto
riui K. Augustui. Ponas 
redaktorius pavartė, pasi
skaitę ir sako: Parašei, bet 
viskas negerai, reikės dauę 
pridėčkų, na, ir vardą kny
gai sugalvoti.

Nutartas vardas: “Ana
pus geležinės uždangos.”

Prabėgus maždaug ketve- 
riems metams, mūsų chica- 
giškis biznierius pradėjo 
nerimauti. Na, ir kaip be
matant atlapnojo šaunios 
mintys: aplankyti Tarybų 
Lietuvą, pamatyti sesutę ir 
kitus gimines. O kas liečia 
tą jo knygiūkštę, tai jis ti
kėjosi, kad viskas bus už
miršta.

Su pilnomis kišenėmis do
lerių Dan Kuraitis gavo ke
lionei vizą į Vilnių dviem 
dienom. 1962 metų liepos 
mėnesį D. Kuraitis jau Vil
niaus mieste. Stebisi ir gė
rėjas! šauniu miestu ir šva
riomis gatvėmis. Žmonės 
šauniai pasipuošę, tik stebė
kis ir džiaukis, kokia didelė 
pažanga padaryta.

Viešbuty gavo pirmos rū
šies kambarį. Pas jį sugū
žėjo visi Kuraičiai ir jo se
sutė.

Už kiek laiko atėjo pas 
D. Kuraitį ir “Tiesos” laik
raščio korespondentas Al
girdas Stankevičius pasitei
rauti pas pas jį, kaip jam 
patinka Tarybų Lietuvos 
sostinė Vilnius. D. Kuraitis 
pakartojo tą pačią istoriją,

jam tą knygiūkštę.
Kiek aš suprantu, tai ir 

dabartiniai Kuraičio raštai 
“Naujienos^ yra pono Au- 
gustinavičiaus pagraži n t i 
visokiais pridėčkais ir pa- poilsTo^tovykias?O^jos'veT- 
smeravimais, kad nuramin
tų pono Kuraičio dviveidiš- < 
kurną. V. J, St—s

Miami, Fla.
Lietuvių Socialio Klubo 

metinis susirinkimas ir pik
nikas buvo skaitlingi. Matė
si jau sugrįžusių klubo na
rių iš kitų valstijų ir sve
čių, atvykusių praleisti žie
minių atostogų Floridoje.

Po pikniko, pirmininkas 
Kanapis atidarė klubo susi
rinkimų ir pirmiausiai pa- sodžio”, “Volungių”

kė Simne, pačiam Alytaus 
mieste, prie Alytaus vaikų 
namų.

Net ir tie, kurie pasiliko 
atostogų dienomis, mieste, 
nenuobodžiavo. Prie Aly
taus II vidurinės mokyklos 
buvo sudarytas vyresniųjų 
klasių moksleivių klubas. 
Du kartus per savaitę moks
leiviai rinkosi- į savo klubą 
įdomiai praleisti laisvalaikį.

Buvo surengtos išvykos į 
Dzeržinskio vardo “Balka-

kolū-
'kvietė pakalbėti geriau- kius. Juose mokiniai susi-> 
sį klubo ir p až an g i o- pažino su kolūkių ekonomi- r 
s i o s spaudos rėmėją J. 
Smalenską. Jis trumpoje 
kalboje kvietė visus klubo 
narius glaudžiai ir draugiš
kai išvien veikti.

Piknikų komisijų rapor
tus skaitė vadovaujančios 
gaspadinės; Mrs. A. Lack 
ir Mrs. M. Koch. Ačiū vi
soms gaspadinėms už pasi
darbavimą klubo gerovei.

Išrinkta valdyba 1963 me
tams: Pirmininku S. Za- 
vis, vicepirmininku palik
tas tas pats—V. Bovinas, 
protokolų raštininke palik
ta ta pati—M. Valilionienė, 
finansų raštininke išrinkta 
Mrs. A. Lack, iždininku pa
likta tas pats—J. Koch. Iž
do globėjai (trustees) iš
rinkta penki: J. Benikaitis, 
J. Smalenskas, I. Urbonas, 
R. Giraitis ir B. Brown, 
maršalka—Nobara.

Nutarta paaukoti po $10 
amerikoniškoms organiza
cijoms: American Cancer 
Soc., Red Cross ir ______
fondui. Į klubą įstojo keli 
nauji nariai ir Grinciavi- 
chius nusipirko šėrą.

Ligoniai
Labai gaila, kad mūsų 

draugai turėjo pergyventi 
nelaimingą momentą. Mrs. 
N. Benikaitienė ir Mrs. E. 
Bubelienė turėjo sunkias 
operacijas. Mrs. M. Zlatkie- 
ne eidama gatve parpuolė ir | 
buvo nugabenta į ligoninę, 
bet, gydytojui apžiūrėjus, 
sugrįžo į namus. Klubo ge
ram darbuotojui draugui 
Kairiui atsitiko automobi
lio didelė nelaimė.! Kairys 
labai sužeistas ir sužeisti 
kito automobilio keleiviai— 
motina ir vaikai. Jie visi 
randasi ligoninėje.

L.S.K.. ir nariai linkime 
jiems laimingai pasveikti ir 
vėl su mumis sykiu daly
vauti. J. W. Thomson

ka, gyvenimu, susitiko su 
žemdirbiais, pasirodė jiems 
su menine saviveikla. Tykūs 
kaimo vakarai skambėjo 
nuo jaunatviškų dainų. Va
karo tamsą nušviesdavo 
laužo liežuviai.

šeštadieniais moksleivių 
vasaros klube grodavo ar
monikos. Vykdavo išradin
gi linksmava kariai. Su 
“polka su ragučiais”, su 
konkursais, kas gražiau su
šoks valsą, su atrakcionais.

Aktyviausi klubo lanky
tojai surengė trijų dienų 
ekskursiją į Rygą. Įdomu 
geriau susipažinti su kai
mynų sostine.

Gi turistai išėjo į žygius 
tautosakos rinkti, kraštoty
rinės medžiagos ieškoti. 
Dainavos būrio partizanę 
keliais patraukė irgi gausus 
mokinių būrys. Argi nero- 
mantiška palapinėse pagy
venti, patiems lauko virtu- 

yancei g- valgį virti, meškerioti 
? United L oir grybauti?

Gera buvo šįmet mokinių 
vasara. Ne tik Alytaus ra
jone. Kiekviename respub
likos rajone veikė miestų, 
tarpkolūkinės, profsąjungi
nės stovyklos, kur ilsėjosi 
mokyklinio amžiaus vai
kai. Vien tik užmiesčio tipo 
profsąjunginėse stovyklose 

(šią vasarą pabuvo j o 23 tūks
tančiai vaikų. Ir tai beveik 
už dyką.

Į mokyklas vaikai grįžo 
pailsėję, sustiprėję.

Petrus

APIE ASBESTĄ
Žmonės jau prieš 2,000 

metų žinojo asbesto vertę." k 
Asbestas gaminamas iš tanu 
tikrų uolų. Iš 50 tonų uolų 
gauna toną asbesto. Jis gali 
atsilaikyti prieš 5,000 laips
nių karštį.



Hawthorne, N. J.
širdingiausia padėka

\ Prieš keletą mėnesių rim- 
4ai pradėjau jaustis prastai, 
kreipiausi pas gydytoją. Jis 
davė vaistų, bet jokie vais
tai nieko negelbėjo. Svoris 
nupuolė net 15 svarų. Gy
dytojo patariamas turėjau 
eiti į ligoninę ir pasiduoti 
rizikingai vidurių operaci
jai.

Pati operacija, rodosi, pa
vyko, tačiau sveikata tik 
labai iš lėto krypsta geres- 
nėn pusėn.

Dabar jau esu namie, bet 
po gydytojo priežiūra.

Kadangi daugelis mane 
lankė ligonbutyje, ir dauge
lis atlanko namuose, ir dau
gelis prisiunčia atvirutes su 
geriausaiais linkėjimais, tad 
visiems asmeniškai padėko
ti neįmanoma, todėl išreiš

kiu širdingiausią padėką 
per “Laisvę” visiems, kurie 
tik mane atlankė ligonbuty
je, taipgi ir tiems, kurie pri
siuntė atvirutes su geriau
siais linkėjimais, o ypatin
gai esu dėkingas mano as
meniškų draugų J. ir M. 
Griciūnų dukrai slaugei Ve
nerai Griciūnaitei, kuri net 
iš Summit, N. J., atvažia
vo ir slaugė mane kritiš
kiausiu po operacijos laiko
tarpiu. Dar sykį esu dėkin
gas Tau, Venerute, už to
kią Tavo geradarystę.

J. Bimba

So. Boston, Mass.
Gruodžio 1 d., 6 vai. va

kare, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 318 Broadway, 
prisirinko nemažai žmonių 
ir laukė atvažiuojant Olgos 
Večkytės iš Lawrencaus. Ji 
buvo prižadėjus, kai turėsi
me kokį parengimą, atva
žiuoti ir mums parodyti pa- 

Ąveikslus iš Lietuvos, kuriuos 
.ji traukė, praėjusiais me
tais ten važinėdama. Bet 
neižnia dėl kokios priežas
ties ji neatvažiavo.

Paskiau Kandraška pa
šaukė J. Petruškevičių, ku
ris važinėjo šią vasarą Lie
tuvoje ir traukė daug ju
damų paveikslų.

Laukiant Petruškevičiaus 
atvažiuojant, visi aplink 
stalus apsėdo ir lošė “whist.” 

Taipgi klubietės turėjo pa
gaminę kavos su skaniais 
pyragais.

Neužilgo ir Jonas pribu
vo ir pradėjo rodyti spalvo
tus filmus, ir ne tik iš Lie
tuvos, o ir iš Brocktono 
“Laisvės” šiemečio pikniko.

Dėl vietų, kurios buvo ne- 
taip aiškios, jis atsiprašė, 
kąd jis dar nėra gerai pra
tęs tą naują aparatą var

sto ti ir neturėjo laiko gerai 
sutvarkyti ir dar daugelio 
filmų jam nepadarė. Bet 
publika buvo patenkinta 
su tiek, kiek matė, ypač 
domėjosi vaizdais iš Lietu
vos: Vilniuj, Trakuose, gar
siose kapinėse, parkuose, 
Palangoje, Maskvoje ir ki
tose svarbiose vietovėse.

O mes, kurie jau buvome 
Lietuvoje, tai net po kelis 
kartus norėjome matyti tas 
vietas, po kurias vaikščio
jome, ir draugus, su kuriais 
šnekėjomės ir važinėjome. 
Rodos, taip norėtųsi ir vėl 
važiuoti į Lietuvą!

Po visko buvo prisiminta 
apie Karosienės brošiūrą. J. 
Rainardienė, pasiėmus pai
šelį ir knygutę, parinko au
kų iš tų, kurie norėjo pri

sidėti prie jos išleidimo. Ji 
$akė, kad jau turi apie $30.

Vakaras buvo linksmas ir 
pasekmingas.

E. R.

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas laikė savo mėne
sinį susirinkimą gruodžio 2 
d. 3-18 W. Broadway. Iš
rinkta klubo valdyba 1963 
metams. Kadangi buvęs 
pirmininkas J. Skliutas iš
važiavo į Floridą, tai iš
rinko J. Petruškevičių. 
Protokolų rašt. A. Kandraš
ka, turto rašt. Anna Gas
per, kasininku S. Rainard.

Linkiu naujai valdybai ge
rai darbuotis dėl klubo.

Prisirašė nauja narė Eva 
Niaurienė. Klubas pagei
dauja, kad ir daugiau naujų 
prisirašytų. Mokestis labai 
maža — tik 25 c. mėnesiui. 
Daugiau narių — didesnis 
veikimas.

Nutarta surengti vakarą 
Naujųjų metų lauktuvėms. 

I Išrinkta komisija tą vakarą 
'prirengti. Rengimo komisi
ja kviečia kuo daugiausia 
dalyvauti ir pasirūpinti 
keisčiausių kepurių — vy
rams ir moterims. Už keis
čiausią kepurę bus dovana. 
Kaip atrodo, tai turėsime 
linksmą vakarą laukdami 
Naujųjų metų.

Kožną šeštadienio vaka
rą vyksta kortavimas, po 

l lošimo duodama kavutės ir 
pyrago. Mylinti lošti kor
tomis ateikite smagiai pra
leisti vakarą.

S. Rainard

Worcester, Mass. I
Aido choras jau užbaigė 

savo gastroles po kolonijas 
su operete “Lietuvaitė.” Vi
si choristai sugrįžom iš ke
lionės sveiki ir gerai nusi
teikę. Kolonijose, kur tik 
vaidinom ir dainavom, vis
kas puikiai sekėsi, ir moky
tojas Jonas Dirvelis jaučia
si patenkintas mūsų darbu. 
O publika visur mus gražiai 
priėmė ir rengėjai mus vi
sur gražiai pavaišino, ir 
visur ragino, kad ir toliau 
tą gražų meno darbą tęs- 
tumėm.

Aido choras didžiuojasi 
turėdamas artistiškai nusi
teikusius choristus, kurie 
šios operetės vaidinime da
lyvavo. Reikia pasakyti, 
kad EI. Daukšys ir Irena 
Janulienė buvo pažiba šios 
operetės vaidinime, nes jų 
žavingu vaidinimu ir tiek 
daug įdėtų jausmų jų dai
navime publika tiesiog ža
vėjosi. Domicėlė Lukienč ir 
Irena Janulienė vaidinime 
kaip dvi geros draugės su
dainavo du duetus. Jos abi 
moka įpinti į daineles jaus
mą ir labai harmoningai 
gražiai dainuoja. Daugelis 
mūsų kolonijų veikėjų ra
gino jas dainuoti mūsų pa
rengimuose .

R. Janulis vaidino savo 
rolę gerai ir gerai dainavo, 
nes jis turi puikų baso bai
sa, v

Reikia pasakyti, kad šie 
keturi čia gimę ir augę ir 
mokslą išėję jaunesnės kar
tos lietuviai suranda laiko 
ir energijos tęsti tą gražų 
meno darbą. Anot Jono 
Dirvelio įpintų dainoje žo
džių, “Čia sueikit dar dau
giau, tai dainuosim dar gra
žiau.”

Veronika Nakrosienė ir 
Bronė Narusevičienė vai- 
dindamos gerai dainavo. 
Tas prikėlė žiūrovams pri
siminimą Lietuvoje vestu
vių, kuomet jos užtraukė 
“Auginai dukrelę ne sau, ne 
sau.” Ypač Bronė Naruse
vičienė savo rolėje šauni 
vaidintoja.

A. Naruševičius, J. J. 
Bakšys, J. M. Lukas—visi 
savo roles atliko gerai. Čia 
reikia atiduoti kreditą vi
siems choristams už įdėtą

energiją ir gražų dainavi
mą. '

Ką Aido choras nusitars 
šios žiemos laiku susimoky
ti, apie tai pranešiu kitoje 
korespondencijoje. Ką nors 
mokysimės. Be dainos—nė 
vienos dienos!

J. M. L.

Cambridge, Mass.
Gruodžio 3 d. Julijana 

šaukia mane ir sako: “Ar 
nori važiuoti į Kembri- 
džiaus Moterų Klubo vaka
rienę?” Sakau, “taip, no
rėčiau, jeigu nuvešite.”

Kai nuvažiavome, jau ne
mažai moterėlių buvo pri
sirinkę ir stalai puikiai pa
ruošti.

N. Grigaliūnienė, abi 
Kvietkauskienės ir M. Aitu- 
tis tik sukasi, tik neša val
gius ir gėrimus į stalus. 
Buvo ir keli vyrai. Jie tu
rėjo užsimokėti po $1.50. O 
moterys nieko nemokėjo. 
Tik tos turėjo užsimokėti, 
kurios nepriklauso prie klu
bo.

Vėliau vienos lošė “whis- 
tą,” kitos šnekučiavosi. O 
komitetas laikė posėdį ir 
rinko duokles iš narių.

Taipgi Klubas nutarė pri
sidėti su $5 prie išleidimo 
Karosienės brošiūros. Kai i 
kurios ir katalikės moterys 
davė po dolerį.

Kai buvau Lawrencuj, su
ėjau drg. M. Sukackienę. Ji 
sakė, kad pasidarbuos ir 
Worcestery dėl brošiūros.

Lawrenciete Kodienė ir 
Penkauskienė sakė dirbs 
kiek galės, dėl išleidimo 
brošiūros.

E. Repšienė

Brockton, Mass.
Nelaime

M. Benevičienė nukrito I 
laiptais ir susižeidė abidvi 
kojas. Ji gyvena 15 Porter 
St. Ji skaito “Laisvę”, pri
klauso prie LLD 6 kuopos 
ir Moterų apšvietos Klubo. 
Linkiu jai greitai pasveikti.

■I. --■■■■ ... I

Lapkričio 30 d. Moterų 
apšvietos klubas laikė susi
rinkimą. Aptarė ir “Lais
vės” skaitytojų vajų, taip
gi reikalus sukėlimo $5,000 
į fondą. Moterų klubas iš
rinko komitetą suruošimui 
parengimo tam tikslui.

Parengimas įvyks šešta
dienį, gruodžio 15 d., Lietu
vių Tautiško Namo kamba
riuose. Rengėjos kviečia vi
sus ir visas atsilankyti.

Gruodžio 3 d. LLD 6 kuo
pa turėjo savo susirinkimą. 
Komitetas, kuris surengė 
operetės “Lietuvaitės” pa
statymą, išdavė raportą. Li
ko pelno. Komitetas taria 
ačiū visiems, kas aukojo 
valgių. Kuopa paskyrė $10 
parengimui, kurį ruošia 
Moterų apšvietos. klubas 
gruodžio 15 d., ir paaukojo 
$25 kitiems svarbiems rei
kalams.

George Shimaitis

Lawrence, Mass.
Nedarbas ir vėl padidėjo, 

nes Retione dirbtuvė, kuri 
randasi Andoveryje, kurio
je daug žmonių dirbo iš 
Lawrence, po 50 darbinin
kų per savaitę atleidžia iš 
darbo. Daugumoje ten dir
bo jauni žmonės, su mažų 
vaikų šeimomis, kurie turi 
skolų ant gyvenimo namų. 
Dabar jie patenka į sunkią 
padėtį.

Policininkai reik alavo 
pakelti algas, tai miesto val
dyba nutarė pakelti algas 
policininkams, u g n i a g e- 
siams ir mokytojams, nes, 

sako, kad mūsų miesto tar
nautojai mažesnęs algas 
gaudavo, kaip kitū miestų. 
Jų alga buvo po $94.83 per 
savaitę.
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Gruodžio 3 d. mirė Kazi
mieras Lauška, gyve n ę s 
Methuene. Priklausė prie 
Maple Parko bendrovės. 
Paliko nuliūdime žmoną. 
Šeimos neturėjo. Reiškiu 
užuojautą Lauškienei nuliū
dimo valandoje. Lai būna 
Kazmierui amžina ramybe!

S. Penkauskas

Worcester, Mass,
Naujosios Anglijos 
menininkų konferencija.

Gruodžio 2 d. Worceste- 
ryje buvo atlaikyta Antro
sios menininkų apskrities 
konferencija. Jon atsilankė 
14 menininkų, kurie didžia
vosi praeities nuveiktais 
darbais.

Hartfordiečiai raportavo, 
jog jie veikia sutartinai ir 
vieni kitus gerbia, o ypatin
gai savo choro mokytoją. 
Kas jiems stabdo platesnį 
veikimą, tai patalpos, .ku
riose dabar jie veikia. Iš de
legatų pranešimo gavosi su
prasti, kad jie ieško pato
gesnės vietos, idant galėtų 
turėti estradą ir daugiau 
sutalpinti publikos.

Worcesterieciai, taip sa
kant, nedavė raporto iš sa
vo veiklos. Bet jis ir nebuvo 
reikalingas, nes visi Naujo
sios Anglijos pažangūs lie
tuviai ir Niujorkas gėrėjos 
jų suvaidinta “Lietuvaite”. 
Jie ją suvaidino su dideliu 
pasisekimu ir žiūrovai ne
greit juos pamirš.

Montelliečiai iki šio sezo
no veikė sutartinai, bet pa
staruoju laiku pradėjo šlu
buoti. Linkiu jiems nesusi
pratimus išlyginti ir tęsti 
pamokas sutartinai.

Konferencija daug laiko 
pašventė apkalbėjimui atei
nančių metų ruošiamo 
meno festivalio. Buvo pro- 
ponuojama ruošti Niujorke, 
bet dauguma nutarė turėti 
čia pat Naujojoje Anglijo
je. Tikrai festivalis įvyks 
gegužės 18-19 dienomis, 
Worcesteryj. Prašome ko
lonijų draugų tą dieną nie
ko nerengti, o dalyvauti me
no šventėj.

Taipgi nutarta ateinančią 
vasarą surengti meno ap
skrities pikniką liepos mė
nesį, Worcester, Mass.

> Po konferencijos, šeimi
ninkės skaniai pavaišino vi
sus menininkus -delegatus. 
Kalbėjusieji visi pasižadėjo 
dar daugiau veikti ir links
minti mus, kurie dar esa
me sveiki ir gyvi. Kaip 
maistas yra reikalingas iš
laikyti mūsų kūno gyvybę, 
taip menas yra reikalingas 
mūsų dvasios sielai. Tad 
dainuokite, dainininkai, o 
dainų mylėtojai lankykite 
meninius parengimus ir 
remkite pagal savo išgalę.

Apskrities pirmininkas

Apie didžiuosius 
Žemės drebėjimus

Istorijoje yra žinoma di
džiausias Žemės drebėji
mas, tai įvykęs 1737 m.Kal- 
kutoje, Indijoje. Tą kartą 
žuvo virš 300,000 žmonių.

Bet jau ir 20-tame šimt
metyje buvo didelių Žemės 
drebėjimų, kurių metu daug 
žmonių žuvo. Štai faktai:

1908 m. Italijoje žuvo 
75,000 žmonių. 1920 m. Ki
nijoje per Žemės drebėjimą 
buvo užmušta 180,000. 1923 
metais., Japonijoje žuvo 
150,000. 11935 metais Indijo
je buvo užmušta 60,000 ir 
I960 metais Maroke žuvo 
13,000 žmonių.

Žinios iš Lietuvos
V. LAURUŠO KŪRINIAI 

SKAMBA MASKVOJE
Iš šalies sostinės grįžo 

jaunas kompozitorius Vy
tautas Laurušas ir Akade
minio operos ir baleto teat
ro solistas Virgilijus Norei
ka. Jaunieji menininkai da
lyvavo naujos kamerinės 
muzikos koncerte, kuris 
įvyko P. Čaikovskio vardo 
Mažojoje koncertų salėje.

Greta žinomų tarybinių 
autorių kūrinių koncerte 
skambėjo ir lietuvio kompo
zitoriaus romansų ciklas 
“Bangos”, penkios dainos 
poeto E. Mieželaičio žo
džiais. Jas su pasisekimu 
atliko V. Noreika.

(ELTA).

Į Estijos Komjaunimo 
šventę

Į Taliną dalyvauti Estijos 
t komjaunimo 40-jų metinių 
iškilmėse išvyko Lietuvos 
komjaunimo delegacija. Jos
sudėtyje — LLKJS Centro 
Komiteto komjaunimo or
ganizatorius (Radviliškis) 
L. Šnipas (delegacijos va
dovas), Vilniaus Valstybi
nio universiteto studentė D. 
Zugurskytė ir Šiaulių rajo
no 1 “Raudonosios vėliavos” 
kolūkio vyr. agronomas S. 
Šinkūnas.

Delegacija taip pat daly
vaus tautų draugystės sa
vaitėje.

Trys tūkstančiai liudininkų
Saulėtos birželio 22-os 

dienos rytą fašistinių bar
barų batai sukaukšėjo Dzū
kijos sostinėje Alytuje. Fa
šistai ėmėsi pačių žiauriau
sių įbauginimo priemonių. 
Pirmiausia mieste įrengė 
getą. Čia, už barako sienų, 
nuo bado ir ligų mirė šim
tai ir tūkstančiai smėlėtos 
dzūku žemės vaiku, t' c-

Dar šiurpesnę tragediją 
fašistų buržuaziniai pakali
kai įvykdė Vidzgirio miške. 
Ištisas dvi savaites varė čia 
žmones iš Alytaus, Daugų, i 
Simno, Butrimonių. Per tą 
laiką nustojo plakę tūkstan- į 
čiai tarybinių žmonių šir-' 
džių.

... Tas šiurpias 1941 m. ; 
dienas vėl išvysi, lankyda
mas Alytaus kraštotyros 
muziejų. Tai byloja geto, 
kalėjimo, žmonių nuotrau- ■ 
kos, nukankintųjų daiktai.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras spaudos rei
kalams įvyks šeštadienį, Gruodžio - 
Dec. 15 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., Montello, pra
džia 7-tą vai. vakaro, rengia LLD 6 
kuopa ir moterų Apšvietos klubas.

Prašomo vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti. Bus namie gamintų val
gių, šiltų ir šaltų gėrimų, čia ga-

Ilėsite atsinaujinti “Laisvę," “Vilnį," 
taipgi linksmai praleisti vakarą.

• Rengimo (Komisija

Liet. Taut. Namo Draugovė reh- 
gia banketą pasitikimui Naujųjų me
tų—1963. Įvyks pirmadienį, Grud- 
džio-Dcc. 31 d., viršutinėje salėje, 
668 N. Main St., pradžia 8 vai. 
vakare. Kviečiame visus dalyvauti 
be skirtumo nuomonių.

Rengimo Komitetas (98-99)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, Gruodžio-Dec. 15 d., 

Lietuvių salėje, 29 Endicott Street, 
LSD Moterų Komitetas rengia 
prieškalėdinę parę. Bus muzika, 
gerų užkandžių ir visokių įvairumų. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Kviečiame visus atsilankyti į šią 
parę. Čia linksmai praleisite laiką.

Rengimo Komitetas (98-99)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Gruodžio-December 14 dieną, Veng
rų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Prasidės 7:30 vakare. Šis su
sirinkimas bus labai svarbus, nes 
reikės išrinkti naują kuopos val
dyba sekamiems 1963 metams. Bus 
išduotas filmų rodymo komisijos ra
portas ir kitokių tolimesnės veiklos 
reikalų svarstymas. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti į šį metinį su- 
sirinkmią. Valdyba (98-99) 

Visi šie eksponatai tarsi 
gyvi liudininkai kalba apie 
Dzūkijos motinų skausmus 
ir ašaras fašistinės okupa
cijos metais.

Daug eksponatų muzieju
je yra ir iš 1918-1919 metų 
Dzūkijos darbo žmonių ko
vos už Tarybų valdžią; Ke
letas daiktų yra susijusią 
net su 1863 m. valstiečių su
kilimu.

Ne veltui Alytaus krašto
tyros muziejus laikomas 
vienu geriausių respubliko
je. Iš viso jame surinkta 
apie tris tūkstančius praei
ties liudininkų. Tai didelis 
muziejaus darbuotojų, o 
ypač direktoriaus Henriko 
Lizdenio nuopelnas. Pavyz
džiui, tik jo dėka vertin
gas eksponatas — Magden- 
burgo varpas, lydytas 1670 

j m. Vilniuje, iš bažnyčios pa
teko į muziejų.

Br. žemaitis

PITTSBURGH, PA.

Mirė

Stanley Orda
Buvo pažangus judėjimo darbuotojas. Reiškiame
užuojautą jo giminėms ir visiems jo draugams.
J. Miliauskas J. Mauragienė
Ona Miliauskienė J. Režimers
J. Purtikas S. Eglinskienė
H. Kairienė A. Pipiras
A. Kudienė P. Eglinskas
J. Rudis F. Imbras
J. Rvederas J. Lekavičius
S. Paich F. Mikantis
U. Paich J. Groguvich
R. Strielčiūnienė M. Groguvich
J. R. Mažukna M. Paulauskas
M. Mažuknienė J. Mockienė
J. Mažeika

DETROIT, MICH.

UŽUOJAUTA
Mirus

Antanui Metelioniui
Mes, velionio draugai, reiškiame širdingą užuo

jautą likusiems Antano broliams ir seserims. Anta
nas paliko tris brolius ir dvi seseris.

Brolis Jonas gyvena Lietuvoj, Juozas, Julius ir se
suo Marijona Rarpavičienė gyvena Grand Rapids, 
Mich.; sesuo Ona Palionienė, buvusi Baronienė, 
gyvena Floridoj, pas kurią Antanas visados gyveno 
iki paskutinės dienos.

Taipgi visiems jų šeimoms ir artimiems giminėms 
ir draugams reiškiame užuojautą ir linkime ištver
mingai pergyventi liūdesio dienas.

Mes Tavęs, Antanai, niekados nepamiršime. Ilsė
kis ramiai šios šalies žemelėj.
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PITTSBURGH, PA.

Franas Imbras
*
Mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo pažangų veikėją.

Reiškiame užuojautą jo žmonai Marijonai Imbrasie-
nei ir artimiesiems ir 
liūdesio dienas.

linkime ištvermingai pergyventi

E. Wiciniene J. Sadaunika
J. Wicinas J. Purtikas
V. Matuzienė P. Paulauskienė
A. Rudienė J. Mauragienė
J. Ęudis J. Briedis
J. Groguvich Ona Budninkienė
M. Groguvich Mr. ir Mrs. C. Byrd
R. Strielčiūnienė S. Gavran
U. Paich B. Shimkents
S. Paich S, Manck.ienė
J. Mažeika T. Kazimierienė
H. Kairienė J. Mockus
J. Miliauskas
Ona Miliauskienė

A. Pipiras

Apie laikrodį
Jau gilioje senovėje žmo

nės bandė laiką saikuoti. 
Prieš 5,000 metų Egipte 
buvo pasigaminę “Saulės 
laikrodį”, tai yra pagal še
šėlį sprendė laiką.

Kinijoje taip pat labai 
seniai buvo pasigamintas 
“laikrodis”, kuriame smėlis 
bėgo pro mažą skylaitę, 
kaip dabartiniais laikais 
vartoja “prietaisą” kiauši
nių virimo laiko saikavimui.

Buvo “laikrodžių” iš vir
vių su mazgais, vandeninių 
ir kitokių. Pirmasis mecha
ninis, su spyruokle, laikro
dis, buvo pagamintas Euro
poje 1360 metais.

AUTOMOBILIAI IŠŽUDĖ
1,262,900 ŽMONIŲ

Baltimore, Md. — Mary
land Traffic Safety komisi- 
onierius skelbia, kad Jung
tinėse Valstijose nuo 1900 
iki 1958 metų, tai yra, per 
58 metus automobiliai už
mušė 1,262,900 žmonių.
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Ką sako apie Kinijos 
militarines jėgas?

Vaikučių parengimas 
gruodžio 23 dieną

Iš Tezpuro miesto, kurio 
kryptyje kinai sumušė In
dijos jėgas, rašo amerikie
tis Peter Andrews. Jis sako, 
kad ne tik indusai, bet ir 
Vakarų specialistai nuste
bo iš to: kaip gudriai, su- 
gabiai ir vikriai veikė Kini
jos militariniai daliniai. Jis 
rašo, kad amerikiečiai jau 
Korėjoje patyrė, jog ki
niečiai moka kariauti, bet 
tai niekas prieš tai. “ką da
bar kiniečiai parodė”.

“Kaip meistriškai veikia 
kinų karo mašina, —rašo 
jis,—tą žino tik tie, kurie 
buvo Himalajų kalnuose. To 
gali būti pavyzdžiu ir indu- 
sų Įsitvirtinimai prie SeLa 
perėjimo. Šis sąsiauris ran
dasi tarp labai aukštų kal
nų, tiesiai “žmogui nepriei
namų”. Indusų komanda 
įsitvirtino, ji manė čia su
tikti kinus visu ginklų ugni
mi. Ir kas atsitiko? Kinai 
įveikė tuos kalnus, apėjo in- 
dusus, apsupo ištisą diviziją 
(apie 16,000 žmonių) ir kas 
su ja atsitiko, tai niekas 
tikrai nežino. Žinoma tik 
tiek: indusai pateko i kryž
mine kinų ugnį. Kiniečiai 
šaudė Į juos iš mortirų, kul-

Taip man atrodo
“Viršūnių viršūnės” 

irgi “konferuoja”
Lapkričio 11 d. Amerikos 

Paliaubų savaitgalio proga 
vėl susivažiavo patys save 
pasidarę veiksniais — dar 
kitaip besivadiną V LIK u . 
Šių “viršūnių” subuvimas 
įvyko “Free Europe” pu- 
siau-valstybinės įstaigos iš
laikomose patai pose. Pu- 
siau-vals.tyb i n i a i vaidiHiti- 
kai, kurie pasirodo besą ir 
“nepriklausomos Lietuvos 
politinių partijų” lyderiai, 
ir šioj konferencijoj pasiro
do besidomį “Laisvės kova,” 
irgi tą patį kalbėjo. Bet 
pirmuoju numeriu šiuo kar
tu ėjo Lietuvoj pokario me
tais užaugęs, ten išauklėtas 
Juozas Miklovas su paskai
ta “Mūsų jaunimas laisvini
mo darbe.” Vargiai iškils 
viešumon, ką jis ten pasa
kojo. O gal apie tai, kiek 
lietuviško jaunimo žuvo po
kario metais “belaisvinant” 
VLIKui?

“Lituanus” taip tvirtina
Asmeninio atei t i n i n k o 

psichologo pavarde P. V. 
Vyganto užsispyrimu, Ame
rikoj vis pasirodo žurnalas 
“Lituanus.” Kartais jis bū
na kultūrinis ir vertingas, 
kartais skirtas politikai ir 
tada pilnas “tiesų.” Bet 
Štai rugsėjo mėnesio nume
ryje psichologas ateitinin
kas pripažįsta tai, kas iki 
šiol po parašu buvo slepia
ma “veiksnių viršūnių.” 
Kad jo kolegos “ateitinin
kai parašutininkai ir parti
zanai” Lietuvoje “mirė, nes 
ČIA (centralinė žvalgybos 
įstaiga) užtikrino, kad jie 
bus išduoti.” Pirmu kartu 
anglų kalboj ateitininkas 
išdrįso anglų kalba prisipa
žinti, iki kokio laipsnio bu
vo smukę “nepriklausomos 
Lietuvos valstybininkai,” 
leidę sau pasikliauti žvalgy
bininkų užtikrinimais, ki
taip sakant, patiems patap
ti žvalgybininkų agentais? 
Ir stebiesi, kaip dar yra 
žmonių, kurie leidžia šiems 
susikompromitavusiems po
litikieriams kalbėti jų var
du?

Kuris veidmainiauja?
Sakoma, kad neoficialiai 

“The New York Times” iš

i kosvaidžių ir moderninių 
s šautuvų. Numatoma, kad 
dauguma divizijos narių žu
vo, kiti gal išliko pasprukę 
i kalnus... “Žudynė!.. Žudy- 
nė!..—šaukė indusų kari- 

I ninkas, kuriam pavyko pa
sprukti

Stebėtina, kaip kiniečiai 
i įveikė kalnus, ir stebėtina, 
kaip jie moka greitai ir su- 

' gabiai veikti. “Iš jų mums 
lyra daug ko pasimokyti”, 
įsakė indusu karininkas. Ir 
I šis karininkai sakė, kad ki- 
I niečių buvo kitokia ugnis, 
. negu indusus mokė, kitoki 
' veiksmai.i

Tas pas pasireiškė ir ki
tuose sienos punktuose. Ki
niečiai moka sugabiai ma
nevruoti, moka net kalnuo
se slidėmis čiuožti, kur yra 

i sniego.
Amerikietis rašo, kad 

Jungtinės Valstijos pristatė 
jau nemažai moderninių 
ginklų indusams, jų tarpe ir 
“M-i” šautuvų. Bet ims lai
ko, kol indusai išmoks 
juos vartoti. Gi kiniečiai 
jau dabar yra ginkluoti au
tomatiniais ginklais.

V. S.

reiškia JAV Valstybės De
partamento nuomonę ir va
lią. Ryšium su pastangomis 
solidarizuoti visus pasaulio 
lietuvius per jų tarpusavius 
kultūrinius ryšius Valsty
bės Departamentas vis įti
kinėja, kad nepripažįsta 
Lietuvos Tarybų Sąjungoje. 
Bet kai pasiskaitai “The 
New York Times,” jei ne
skaityti paskirų išsišokimų, 
dienraštis savo žemėlapiais 
ir savo politika terodo vie
ną — Lietuvos iš viso pa
saulyje nėra...

Tegul taip parašo 
anglosaksai!

Skaitai “Aštuoni irklai” 
tarybiniam sporto žurnale 
“Sovietskij Sport” — apie 
lietuvių “Žalgirio” koman
dą ir stebies — tegul taip 
parašo apie lietuvius koks 
Vatikano ar Amerikos laik
raštis. .. O rusas A. šeliu- 
chinas: “Žalgiris išvedė ko
mandas iš properšos. Taip 
prasidėjo Lietuvos jaunos 
komandos gyvenimas. Ge
rai prasidėjo!”

Du Nasvyčiai rūpinasi 
Lietuva

Clevelande gyvena inž. 
Nasvytis, kuris savo laisva
laikiu “laisvina” Lietuvą — 
laksto pas abiejų mūsų par
tijų kongresmanus tebeti
kėdamas, kad jiems nors 
per nago juodymą rūpi 
“Lithuania,” kuri pagal 
Valstybės Departamento 
valią privalanti būti laiko
ma ir “tamsi ir juoda,” nes 
“ji okupuota Sovietų.” Prie 
progos jis dar surašo Ar- 
monienės įspūdžius, kurių, 
net po to, kai išreklamavo 
“Life,” taip niekas ir neper
ka. Tai parodo amerikiečių 
esamas nuotaikas.

Kitas inž. Nasvytis gyve
na Vilniuje. Tai elegantiš
kas, drąsus ir sumanus vy
ras. Per tai jis toli išgar
sėjo už Lietuvos sienų—ne
seniai paruošė vidaus archi
tektūrą naujausiam Mask
vos viešbučiui. “Neringos” 
viešbučio Vilniuje tebeva
žiuoja pasižiūrėti ir iš 
TSTS žmonės. Bet Nasvy
tis nori toliau progresuoti.

Lapkričio 3 1 d. “Tiesoje” 
tilpo Nasvyčio “Mūsų bu
tas.” Na, ir duoda jis ten

pylos biurokratams preky
bininkams Lietuvoj. Ale ir 
duoda! Ir reikia manyti, 
kad jo veikla duos kur kas 
daugiau naudos nei cleve-
landiečio Nasvyčio reikala
vimas ir pastangos ir toliau 
laikyti dabartinę Lietuvą 
uždarytą ir “tamsią ir juo
da.” v

Balčikonis išvertė 
Haufo pasakas”

Vis daugiau Lietuvos kul
tūrininkų “American Lith
uanian Foundation, Ine.,” 
prisiunčia savo naujausius 
leidinius, kuriais gali nau
dotis kiekvienas amerikie-; 
tis, besidomįs lietuvių lite
ratūra. Neseniai buvo gauta 
iš prof. J. Balčikonio Vil
niuje graži knyga, jo paties 
versta, iliustruota G. Gos- 
mano, 387 psl. Kaina 85 
kap. (centai). Tiražas 15,- 
000 egz.

Taip pat ALF biblioteko- 
• je gauta dail. S. Rozino gra- 
: žiai iliustruota Lazdynų Pe
lėdos pasaka “Motulė Pavi
liojo.” Tai stiprus, origina
lus ir daug žadantis Lietu
vos dailininkas, nors pati 
technika Vakaruose laiko
ma “pasenusia.” Tačiau ne
abejotinai knyga liks lietu
viškos grafikos klasika ša
lia Jurkūno, Valiaus, Jony
no darbų. Būdinga, kad 
amerikiečiai lietuviai grafi
kai, gal veikiami emigraci
jos, vis daugiau užmiršta 
lietuviška tematika ir nuo- v
taiką.

Kuprionis fantazuoja?
Tėvynės ilgesys — kažko

kia tai baimė, ne vieną bėg
lį lietuvį Amerikoje verčia 
iš koto. Vieni bando są
žinę patenkinti, teisindami 
savo veiklą “laisvinimu,” ki- • 
ti fantazijomis. Prieš kiek 
laiko buvo paleista antis — 
Lietuvoje įvedamos “graž
dankos” raidės,” ir “laisvin- 
tojai” iki šios dienos nera
do reikalo šito melo atšauk
ti. Dabar tai “Drauge” pa
sirodė sieksninis rašinys 
“Bolševikai likviduoja spe
cialius žurnalus.” “Ar tai 
pasiruošimas likviduoti 
“MūsųGirių” žurnalą?,” ra- 
J. Kuprionis.

Stebėtis betgi reikia, kaip 
22 metus Lietuvai ir jos 
miškininkystei nei trupu
čiuku nedirbęs ir nepadėjęs 
prof. J. Kuprionis teberan
da reikalinga rūpintis jos 
leidiniais? Atseit, “Lietuvos 
meilė iš tolo.”
Bailiška pastaba iš šalies

Beveik didžiuma lietuvių 
Amerikoje iki šios dienos 
nežino, kokios yra jų, kaip 
piliečių teisės išsireikšti. 
Tas nežinojimas verčia jau
nuosius lietuvius galimai 
greičiau “ištirpti” ameri
kiečių “puode”. Štai skai
tome, kad žinių perdavimo 
korporacijos vicepreziden
tas Hagerty griežtai pasi
piktino priekaištais jam, 
kad jis leido programoje 
pasirodyti Alger Hiss. Į tai 
jis atsakė: “tokie priekaiš
tai grasina mūsų išsireiši- 
mo laisvei ir mūsų priva
čios iniciatyvos tradicijai”. 
Lietuviškam gyvenime ka
talikai, ypač jų dešinioji ša
ka — frontininkai visu sun
kumu atakuoja, boikotuoja 
ir net terorizuoja, laisviau 
ir privačia iniciatyva išsi
reiškiančius tautiečius. Ju 
teroro išdavoje tokioj 
“American Lithuanian 
Foundation, Ine.” gaunami 
ne vienas tokių frontininkų 
terorą liudijantis laiškas. 
Puolami ir lietuviai daini
ninkai už tai, kad nori ap
lankyt Lietuvą, vagiami 
jiems parašyti privatūs lai
škai, šantažuojami ir šmei-

LDS kuopa ruošia vaiku
čiams parengimą sekmadie
nį, gruodžio 23, “Laisvės” 

j salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Valentina Nevins ir Ona 
Yakštis raportavo kuopos 
susirinkime, kad vaikučiai 
lavinasi duoti publikai gra
žią programą. Bus paruošta 
žiemos švenčių eglaitė, taip
gi visi vaikučiai, kurie pa- 

i rengime dalyvaus, gaus 
j šventėms dovanas. Salė 
į taipgi bus šventiškai pa- 
j puošta.

Po programos ir dovanų 
I išdavimo visa publika bus 
pavaišinta. Tad rengėjai 
kviečia visus prie šio pa
rengimo ruoštis, jame da
lyvauti, taipgi' atsivesti sa
vo vaikučius, anūkus.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 5 d. 
Valdyba r a p o r t a v o, kad 
kuopoje viskas tvarkoje, vi
si nariai susimokėję savo 
mokesčius, ligonių nesiran
da.

Skaitytas LDS sekreto
riaus Siurbos laiškas apie 
tai, kad nariams 1963 me
tais tereikės mokėti apdrau- 
dos mokesčiu už 11 mėne
sių ir kad ligoniams pašal
pa taipgi paliekama 30% 
padidinta. Prašoma dau-

Turtingiems viskas 
yra galima s

Princas Stanislaus Rad- 
ziwilas (jis gyvena Londo
ne ir verčiasi “real estate’ 
bizniu) ir jo žmona sumanė 
dar ir katalikiškai apsives
ti.

Jo žmona Leę yra sesuo 
JAV prezidento Kenedžio 
žmonos Jacqelines. Princas 
Radziwilas jau pirmiau du- 
kartus buvo vedęs, o dabar
tinė jo žmona 1953 m. kata
likiškai buvo vedus Ameri
koje. Po ketvęrių metų ji 
nuo savo vyro M. Canfieldo 
atsiskyrė, nes būk jis neno
rėjęs vaikų, o ji susilaukusi 
vaiko.

1959 m. Lee ir Radziwi
las apsivedė imdami civili
nį šliūbą, bet dabar jie 
padavė prašymą p o p i e- 
žiui, kad panaikintų 
Lee pirmesnį šliūbą. Sako, 
kad gavo patenkinantį at
sakymą. Reiškia, pirmesnės 
ženatvės bus panaikintos ir 
jie vėl, kaip “nekalti” jau
nieji, galės apsivesti.

PAKEITe CHRUščIOV 
MIESTO VARDĄ

Maskva.— Pagal 1957 m. 
TSRS Aukščiausiosios ta
rybos nutarimą: neturi bū
ti miestai vadinami gyvųjų 
žmonių vardais. Prieš kiek 
laiko buvo panaikinta mies
tų pavadinimai Molotovas, 
Miko j anas ir kitų vardais. 
Dabar panaikino ir “Chruš- 
čiov” miesto vardą. Jis pa
vadintas “Kremges” vardu. 
Randasi prie Dniepro upės 
Kremenčungo srityje, ir tu
ri 30,000 gyventojų.

žiami. Bet ir jų tarpe jau 
atsiranda abejo ją balsai. 
Štai vienas, nepasirašytas 
ir net be datos laiškas: 
“Pastaba iš šalies. Vargu, 
ar “Tėvynės Balsas” teikia 
tikslių informacijų apie 
Lietuvos gyvenimą, ypač 
kultūrinį”. (Kodėl bailys 
korespondentas nerašo tuo 
reikalu “Tėvynės Balsui” 
ar neatsiklaUsia mūsų Val
stybės departmento žvalgy
bos ir jo tyrinėjimo sky
riaus?)

A. Gintarinis 

giau darbuotis, kad įrašyti 
naujų narių.

LDS prezidentas Gasiūnas 
raportavo, kad Centro Val
dyba nutarė skelbti nau
jiems nariams įrašyti vajų. 
Vajus prasidės 1963 m. sau
sio 1 d. ir tęsis iki 1964 m. 
birželio 1 d. Bus suteiktos 
didžiulės vajininkams dova
nos ir specialus atlygini
mas. Tik svarbu daugiau 
pasidarbuoti.

1963 m. 13 kupos valdy
ba: prez. M. Yakš.tienė, 
vice prez. J. Gasiūnas, prot. 
sekr. P. Babarskas, finansų 
sekr. Ona Yakštis, ižd. S. 
Vinikaitienė, iždo globėjai 
F. Yakštis ir V. Nevins. 
Smagu, kad valdybon įeina 
pora jaunesnio amžiaus na
rių.

LDS 3 Apskr. konferenci
jos delegatai Briedis, Gasiū
nas ir M. Yakštienė rapor
tavo, kad konferencija bu
vo skaitlinga. Joje aptarta 
nemažai svarbių LDS prob
lemų. Nusitarta sekamą 
vasarą turėti pikniką. Sei
mo delegatams išmokėta po 
$20. Taipgi išmokėta ke
liems vajininkams po $2 
už kiekviena įrašytą naują 
narį. Apskrities ižde, randa
si apie $500. ,

Sekamas kuopos I susirin
kimas įvyks 1963 m. sausio 
2 d. Visi jame, dalyvauki
me ir savo mokesčius pasi- 
mokėkime, tai gausime už 
vieną mėnesi apdraudos 
mokesčių kreditą. Kadangi 
vajus jau bus prasidėjęs, 
tai svarbu ir gauti naujų 
narių.

Taipgi svarbu visiems 
kuopos nariams dalyvauti 
savos kuopos parengime 
gruodžio 23 d. Pakvieskite 
ir savo pažįstamus jame 
dalyvauti.' J. G.

NAŪOŠTU 
SUTIKIMAS

Atrodo, kad rengiami Ai
do choro Naujų Metų suti
kimai tampa lyg ir tradici
ja. Šiemet ir vėl aidiečiai 
stropiai rengiasi priimti ir 
pavaišinti visus savo sve
čius, kurie atsilankys į Ai
do choro Naujų Metų suti
kimą, kuris įvyks Kultūri
niam Centre, Ozone Park. 
Čia visi draugiškai, kaip 
viena šeima, sutiksime 
Naujuosius Metus ir tuo 
pačiu kartu parodysime, 
kad mums rūpi Aido choro 
veikla ir ateitis. Pasivaišin
sime saknia vakariene ir po 
to pašoksime.

Kaina vienam asmeniui 
5 dol. Prašome registruo
tis pašaukiant tele fonu 
MI. 1-6887 arba VI. 9-5428. 
Galima registruotis ir pas 
bile kurį aidietį, kurie su 
mielu noru įtrauks į svečių 
sąrašą.

Prašome registruotis kuo 
anksčiau.

H. F.

SVARBU!
1963 metą Vasari ©-Februa

ry 3 dieną į vyks “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suvažiavi
mas, pradžia 11 vai. ryto.

Po suvažiavimo bus “Lais
vės” banketas. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vieta—Russian-Ame
rican Center Hali, 61 Riving- 
ton St., New York City.

>

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185-tos kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, Gruodžio-Dec. 12 
d., 102-02 Liberty Avė., Ozone Par
ke, pradžia 7:30 vai. vakare.

Šio susirinkimo negali praleisti nė 
vienas narys, nes tai bus metinis 
susirinkimas ir dargi su vaišėmis, 
kad linksmai užbaigti senus metus. 
Lauksime visų. — Valdyba. (98-99)

Pasikalbėjimas su 
Julium Kalvaičiu

Praėjusį penktadienį mus 
telefonu pašaukė mūsų ge
rasis laisvietis Julius Kai-1 
vaitis, kuris, kaip žinia, jau 
senokai sirginėja. Mums la
bai rūpėjo sužinoti draugo 
sveikatos stovį. Kaip žinia, 

! d. Kalvaitis jau randasi ir 
gydosi namie. Deja, skun
dėsi, kad sveikata nesitaiso 
taip greitai, kaip jis norėtų. 
Girdi, dažnai smarkiai su
spaudžia krūtinę ir dar vis 
nesugrįžta senas geras ape
titas, todėl fiziškai nepajė
giu kaip reikia sustiprėti.

Julius sakė, kad jis labai 
išsiilgęs visų laisviečių ir 
labai, labai norėtų dalyvau
ti Aido choro ruošiamame 
parengime susitikimui nau
jų metų. Mes tik galime 
nuoširdžiausi a i palinkėti, 
kad mūsų Juliui sveikata 
pilnai pasitaisytų ir kad jis 
galėtų su mumis kartu 
linksmai susitikti naujuo
sius metus. Tikėk, mielas 
drauge, kad mes jūsų links
mos, malonios nuotaikos 

I labai pasigendame mūsų 
i parengimuose.

B.

1 PAŽENKLINS PRIE 
j HIDRANTŲ
i
! New Yorko važiuotos ir 
ugniagesių de partament a i 
nutarė paženklinti po 15 
pėdų vienoje ir antroje pu
sėje nuo vandens hidrantų. 
Bus paženklinta raudonai, 
kad automobilių savininkai 
žinotų, kokioje atstoję pa
statyti savo karus nuo hid
rantų. New Yorke yra 97,- 
000 vandens hidrantų, sa
ko, kad paženklinimai mies
tui sudarys miestui apie 
$200,000 išlaidų.

Francūcija dalyvaus pa
saulinėje parodoje 1964— 
1956 metais. Ji jau pasiran- 
davojo savo paviljonui 100,- 
000 ketvirtainiškų pėdų 
plotą.

V

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00

Kelias į Laimę
v Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan- * 
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50

Prošvaistės
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Antr., gruodžio (Dec.) 11, 1962

J. Valentis jau namie
Praėjusį sekmadienį Jo

nas Valentis jau sugrįžo iš' 
ligoninės. Operacija pavyĄ 
kus. Sveiksta gerai. Labai 
džiaugiasi namo sugrįžęs.

— Niekad savieji namai 
nebuvo tokie mieli, tokie 
gražūs, kaip dabar, — sako 
Jonas.

Jo namai — 91-49—115th 
St., Richmond Hill, 18. N. Y.

Stiprios sveikatos!' V.

Pijus Petrauskas 
prarado koją

Niujorkiečiui Pijui Pet
rauskui tapo nupiauta deši
nė koja. Pijus ta koja jau 
seniai nesveikavo, įsimetė 
gangrena. Pasidavė į Co
lumbus ligoninę (ji randasi 
li9-toje gatvėje, tarp 2 ir 3 
Avenues, Manha 11 a n e) ir 
ten buvo padaryta ši skau- y 
di operacija.

Lankyti ligonį galima 
tarp 7 ir 8 vai., bet mano
ma, kad šią savaitę jis bus 
iš ligoninės paleistas.

Aido chorui
Prieš žiemos šventes pas-, 

kutinę pamoka bus ši penk- 
! tadienį, gruodžio 14 d., 7:30 
! vakaro, “Laisvės” salėje, 
į Tai bus svarbi pamoka. Po 
pamokos Ch. Aleksynas, sa
vo gimtadienio proga, ren
giasi visus pavaišinti. Taip
gi visi aidiečiai žiemos šven
čių dovanėlėmis pasidalys. 
Būkit visi.

Aido komitetas

APIE ELLIS (AŠARŲ) 
SALĄ

Ellis arba Ašarų sala ran
dasi New Yorko įlankoje. 
Ji užima tik 2 ir pusę akrų 
plotą. Jau seniai svarstoma, 
ką ant jos įrengti. Miesto 
viršininkai siūlo pastatyti 
ligoninę nervų ligoniams.. 
Bet yra ir kitokių sumanyk 
mų. Damon Douth Corp." 
siūlo statyti moderninį 
“miestą,” kur būtų ir vieš
butis su 500 kambarių.




