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KRISLAI

streikuoja d b 
spaustuvių 

zeceriai, lino-

Streikai.
Naujame formate. 
Carl Sandburg. 
Niujorkas ir Kalifornija.

— Rašo R. Mizara —

Jau antras mėnuo, kai Niu
jorko mieste
džiųjų dienraščių 
darbininkai 
tipininkai, o neseniai ir išsiun- 
tinėtojai. Devyni stambieji 
anglų kalbk dienraščiai dar 
vis nebeišeina. Keturiems jų 
spaustuvių darbininkai paskel
bė streiką, o penki užsidarė 
patys, paskelbdami darbinin
kams "lokautą’’ (lock out).

Tai parodo, kad dienraščių 
leidėjai priklauso vienai orga- 
nizacijai-monopolijąi.

Ku»o šis streikas baigsis, dar 
niekas nežino. Tuo pat kartu 
visi organizuoti didmiesčio 
darbininkai stoja streikieriams 
talkon. Taip ir turi būti!

Visu Atlanto pakraščiu te- 
bestreikuoja laivakroviai. šim
tai, jei ne tūkstančiai, preky
binių laivų stovi uostuose ne- 
|Akrauti, o kiti—tušti, nes ne
prikrauti.

Valdžia galvoja apie išlei
dimą griežtesnių prieš strei
kus įstatymų. įdomu tai, kad 
nei valdž|a, nei darbdaviai dėl 
streikų nekaltina komunistų. 
Seniau dėl kiekvieno streiko, 
vyriausi kaltininkai, samdyto- 

. jų akimis, buvo komunistai.

Vilniuje išeidinėjąs savait
raštis "Litertūra ir menas” su 
šių metų pradžia pakeitė savo 
formatą: dabar jis išeina tab- 
loid.iniu formatu — aštuonių 
puslapių. Laikraštį leidžia Lie
tuvos Rašytojų sąjunga. Jis 
kupinas įdomių straipsnių apie 
literatūrą, apie meną, apie 
ziką.

Šių metų pirmajame

mu-

Šių metų pirmajame sa
vaitraščio numery telpa eilė 
straipsnių apie rašytoją Vincą 
Mykolaitį - Putiną, kuriam š. 
m. sausio 6 d. sukako 70 me
tų. (Skaitykite šios dienos 
redakcinį straipsnį.) Rašo: 
Kostas Korsakas, Juozas Bal
tūsis, Judita Vaičiūnaitė, V. 
Galinis; telpa pačios Rašytojų 
sąjungos jubiliatui sveikini
mas.

A Sukako 85 metai amžiaus 
įžymiajam amerikiniam poe
tui Carl Sandburgui. Sandbur- 
gas — švedų imigrantų sūnus, 
gimęs Illinois, o šiuo metu gy
vena North Carolina valstijo
je. Paraše jis daug puikių ei
lėraščių, bet svarbiausias jo 
veikalas — Abraomo Lincclno 
biografpa.

Praėjusią savaitę poetas lan
kėsi Niujorke, kur jam buvo 
suruošti įspūdingi "literatūri
niai pietūs." JAV Aukščiau
siojo teismo teisėjas William 
O. Douglas, ten kalbėdamas, 
pasakė:

—Sand burgą Amerikos žmo
nes atsimins taip ilgai, kaip 
ir patį Uncolną. . .

Šios sukakties proga išėjo iš 
spaudos poeto nauja knyga — 
“Medus ir druska” — su 77 
eilėraščiais.

Kadaise, kai jis buvo jau
nesnis, Carla Sandburgas daž
nai išstodavo darbininkų sam
būviuose, deklamuodamas sa
vo eilėraščius, pats sau akom
panuodamas gitara .

Tenka priminti ir tai, kad 
poetas Sandburgas nepamiršo 
ir savo tėvų kalbos.

Kitas įžymus amerikietis 
Toetas, Robert Frost, sulaukęs 
88 metų amžiaus, šiuo metu 
gydosi vienoje Bostono ligo
ninių.

Ką duotų Anglijos žmonėms 
pilnas nusiginklavimas?

Londonas.
ekonominiai specialistai, 
dalyvaujant ir veikėjams iš 
National Peace Council, pa
darė išvadą: ką duotų ša
lies žmonėms pilnas nusi
ginklavimas. Jų išvados su
daro virš 200 puslapių kny-

Antanui Sniečkui suteikė 
Lenino ordinąJ

Indijos gyventojai baisiai 
skursta ir vargsta

Anglijos tminimo prie gaminimo 
‘ žmonėms reikmenų.

Bet po dvejų metų padė
tis pasikeistų į gerąją pu
sę. Iš tų pinigų, kurie da
bar išleidžiami apsiginkla
vimui,’būtų galima pakelti 
senelių pensiją, nedarbo ir 
ligos apdraudę, ir tuojau 
sumažinti taksus nuo as-* 
mens įplaukų.

Vietoje gaminimo ginklų 
ir amunicijos, jau galėtų 
statyti ligonines, mbkyk-

VILNIUS, sausio 8.—Va
kar Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto

šešiasdešimtąsias

1961 metais Anglija apsi
ginklavimui išleido penkis 
bilijonus dolerių, tai yra, 
25 procentus valdiškų įplau
kų.

Specialistai sako, kad ei- las, gyvenimo, namus, ties- 
nant prie pilno nusiginkla- ti kelius, skirti daugiau pi- 
vimo Anglijai per pirmuo- nigų pakėlimui mokytojų 
sius dvejus metus reikėtų ‘ '
dar daugiau pinigu išleisti, 
negu ji dabar išleidžia apsi
ginklavimui. Nustojus ga
minti ginklus ir amuniciją 
darbo netektu 1,100,00 dar
bininkų, o iš ginkluotųjų 
jėgų dar būtų paleista apie' mo. Jungtinėse Valstijose, 
milijonas vyrų, kuriems. kurios apsiginklavimui iš- 
valdžia turėtų mokėti užlai- leidžia apie 60 procentu

ir slaugių algų, ir dar 
$714.000.000 kiekvienais 
metais duoti pagalbai silp
nai išsivysčiusių šalių.

Tokie yra numatomi pa
gerinimai žmonėms Angli- 

■ joje atsiekus nusiginkiavi-

ANTANAS SNIEČKUS
pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus minėjo savo

Aukščiausios i o s
Prezidiumo 1963

amžiaus 
metines.

TSRS 
Tarybos 
metų sausio 5 d. įsaku An
tanas Sniečkus už nuopel
nus partijai ir Tarybų vals
tybei ryšium su šešiasde
šimtosiomis gimimo meti
nėmis apdovanotas Lenino 
ordinu.

šešiasdešimtųjų gimimo 
metinių proga Antaną 
Sniečkų pasveikino ir palin
kėjo geros sveikatos, ilgų 
gyvenimo metų ir sėkmės 
darbe tarybinės tėvynės la
bui Lietuvos kompartijos 
Centro Komitetas. 
Aukščiausiosios 
Prezidiumas ir 
nistrų Taryba.

LTSR
Tary bos

LTSR Mi-

Vaivutskas

kymą. Reikėtų nemažai pi- valdiškų įplaukų — virš 50 
nigų pridėti ir kompani
joms, kurios turėtu pakeis
ti mašinas nuo ginklų ga- tų dar žymesni.

bilijonų dolerių, tai nu
siginklavimo rezultatai bū-

Brazilijos žmonės 
eina'su prezidentu

Padidėjo propaganda 
prieš Kubą

Washingtonas^ — Pabė
gėliai iš Kubos ir tie, ku
rie kursto Jungtines Vals
tijas prie invazijos, padidi
no propagandą.
i Jie skleidžia visokias pa
sakas apie “Tarybų Sąjun
gos ginkluotąsias jėgas 
Kuboje”.

Vieni iš jų pasakoja, būk 
Kuboje yra “ištisos TSRS 
armijos divizijos”, o kiti 
^ako, kad tarybiniai tech
nikai Kuboje, tai “tik civi
liniais rūbais aprengti” mi
litarinių jėgų žmonės.

Įvyks labai svarbi 
konferencija

Ženeva. — Vasario 4 die
ną čionai atsidarys moksli
ninku pasaulinė konferen
cija, kuri tęsis iki vasario 
pabaigos. Joje dalyvaus 
apie 2,000 mokslininku ir 
specialistų iš virš 80 šalių.

Ši konferencija svarstys: 
kaip pagelbėti silpnai 
vysčiusioms šalims.

Iš Tarybų Sąjungos 
ferencijoje dalyvaus
150 mokslininkų, daugmaž 
toksai skaičiust bus ir iš 
Jungtinių Valstijų/

išsi-

kon- 
apie

IŠ VISO PASAULIO
Bona. — Vakarų vokie

čiai militaristai reikalauja, 
Į kad JAV perduotų daug 
i atominių ginklų NATO ko
mandos žinion, mat, tarp 
NATO vadų yra daug Va
karų Vokietijos generolų.

Washingtonas. — Atvyks 
Italijos premjeras A. Fan- 
fani pasitarimams su pre
zidentu Kenedžiu.

Bostonas. — Reakcinin
kai lenkai, kurie Jungtinė
se Valstijose sudaro orga
nizaciją “Kovai už laisvę”, 
sudegino TSRS vėliavą prie 
Bostono viešbučio.

Lima, Peru. — Areštavo 
70 darbininkų, kurie kalti
nami išsprogdinime JAV 
kapitalistų La Oroya įmo
nės.

Quebec, Canada. —Trau
kinys sudaužė automobilį 
ir žuvo 8 žmonės.

—.— aisKu,
Kuri mūsų šalies valstijų | sūkį ir

turi daugiausia gyventojų ?
Ligi šiol buvo lengva atsa

kyti: Niujorkas. Bet... štai 
Kalifornija jau* "pradėjo lip
ti Niujorkui ant kulnų." Šie
met tikimasi gyventojų skai
čiumi Kalifornija mūsų vals
tiją pralenks; greit ji pasieks 
18 milijonų gyventojų.

Puikus klimatas, didžiulė 
erdvė—milžiniški plotai trau
kia į Kaliforniją žmones, kaip 
magnetas.

Los Angeles miestas regi
mai auga, plečiasi. Visa tai, 
aišku, sudaro nemažą galvo- 

• "miesto tėvams. 0

Maskva. —Sausio 15 die
ną prasidės Vokietijos De
mokratinės Respub likos 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Į suvažiavi m ą 
vyks ir Chruščiovas

Detroitas. — 1962 metais 
General Motors Corp, par
davė 3,691,900 naujų, auto
mobilių, o 1961 metais bu
vo pardavus 2,756,660.

Stokholmas. — Iš dausi| 
girdisi keisti signalai. Ma
noma, kad Tarybų Sąjun
gos mokslininkai vėl palei
do kokį naują satelitą.

Rio de Janėiro.— Brazi
lijoje įvykobvteuotinis žmo
nių ;■ balsavimas, (plebisci
tas) klausimu: kokia turi 
būti santvarka —parlamen
tarinė, ar prezidentinė? 
Tik po ilgos kovos liaudis 
laimėjo tuos balsavimus.

196.1 m. iš prezidento vie
tos pasitraukė Janio Quad- 
ros. Militaristai ir reakci
ninkai nenorėjo leisti Gou- 
lartui, šalies vicepreziden
tui, užimti prezidento vietą. 
Tik liaudžiai ir, dalinai, ar
mijai jį remiant jis tapo 
B,razilijos .prezidentu.

Tada parlamentas, ku
riame yra didelė dauguma 
katalikų vadų ir reakcinių 
elementų, nutąrė ait i m t 
prezidentui galią. Pagal tą 
jų konstitucijos pataisymą, 
tai prezidentas pastatytas 
tik j ^figūros vietą.

Ruošiantis prie plebiscito 
įvyko tūkstančiai susirinki
mų, buvo daugybė eisenų

Bombėjus. — “Jungtinių 
Valstijų spauda labai daug 
rašo už Indiją ir karą prieš 
Kiniją, bet labai mažai 
apie padėtį Indijos gyven
tojų”, rašo korespondentas 
S. Sąbavala. Gd Indiios gy
ventojai baisiai skursta, 
kiekvienais metais milijo
nai jų miršta iš bado ir 
nuo nasklidusių ligų.

Indijoje yra 440,000,000 
milijonų gyventoju, o šalies 
plotas lygus tik Jungtinių 
Valstijų trečdaliui (1,221,- 
880 ketv. mylių). Daug yra 
derlingos žemės, bet ji pri
klauso visokiems kuni- 
gaikšči a m s, princams, 
stambiems dvarponi a m s, 
kurių ten yra tūkstančiai.

Turčiai didžiausius že
mės plotus laiko miškais ir 
žaismavietėmis.

Blogas Indijos finansų 
stovis verčia Nehrų valdžią 
siaurinti prekybą su užsie
niu. Vien per antra j i 1962 
metų pusmeti valdžia už
draudė iš užsienio įvežti 
virš 300 rūšių prekių.

Seniau buvo sak omą: 
“Indijoje virš šimtas mili-

jonų žmonių per metus nei 
karto sočiai nepavalgo”, 
dabar yra dar blogiau.

1948 metais Indijos vy
riausybė priėmė įstatymą: 
vykinti žemės reformą, nai
kinti senas feodalizmo 
(“zamindarijos”) sąlvgas. 
Jos vykomos tik atskirose 
provincijose ir tai neryž
tingai : vyriausvbė bando 

i mažinti žemdirbių nuomą 
už žemę, ir vietomis iš žem
valdžių išperka žemę ir ją, 
išmokėjimo sąlvgomis, par
duoda žemdirbiams.

Industrinių darbiniu k ų 
algos labai mažos. Įstaty
mais nusako darbo dieną 
10 ir pusę valandos. Bet 
fabrikantai' dažnai darbi
ninkus verčia dirbti dar 
daugiau valandų. Šalyje 
randasi apie 10 milijonų 
bedarbių.

New Delhi. • • Indijos, val
džia sako, kad Afro-Azijos 
valstybių pateiktos sąlygos 
diplomatijos keliu išrišimui 
sienų reikalų su Kinija yra 
priimtinos.

gatvėmis, per radiją ir te
leviziją dainavo: “Vienin- 
.gai atmeskime, tą konstitu
cijos .pataisymą”. Komunis- ( 
tų partijos vadas Carlos i n_
Prestes kvietė žmones bal-1 10 pralaimCJUIlO Jie 
suoti už grąžinimą prezi-; jau nesusikalba

šio puolimo ant partizanų, 
kuriame Jungtinės Valsti
jos neteko šešių malūn
sparnių ir 13 žmonių, pra
sidėjo nesutikimas tarp 
Pietų Vietnamo generolų ir 
JAV militarinių patarėjų.

JAV karininkai sako, kad 
Vietnamo kareiviai atsisa-

ė vykinti įsakymus, o x „
,___ ano komandi e r i ati Pagal “Centig^ado” ter-

kalti^a JAV malūnsparnių mometrą vanduo/ šala ant 
lakūnus, kad jie “nevyku- nulio, o pagal/Fahrenhei- 
siai skrido” ir pražudė apie to, tai 32^Mipsnių aukš- 
50 Vietnamo karių.

suoti uz grąžinimą prezi
dentui galios, nes tas reikš-I 
tų šalies besilaikymą neut- 
rališkos pozicijos tarptauti
niais klausimais ir jos ko
vą už atmetimą JAV dikta 
to.

Plebiscitas įvyko. Liau
dis 4,682,000 balsų prieš 
912,320 atmetė tą 
ei jos pataisymą, 
prezidentas galės 
naują ministerių 
Dabartinis kabinetas, prieš
akyje su H. Lima, bus iki 
sausio 30 dienos.

Bet kova dar nepasibai
gė. Reakciniai elementai 
veda kampaniją, kad par
lamentas iki balandžio 7 d. 
atmestų plebiscito balsavi- 

! mų rezultatus.

nglija jau 
“Fahrenheit”

Anglija keičia 
termometr

Londonas.

konstitu-

sudaryti 
kabinetą.

atsisakė n 
termometr , 
tuojančio /oro temperatūrą, 
tai yra, tjokio, koks varto

 

jamas ir jungtinėse Valsti

 

jose. Ji pareina prie “Cen
tigrade” rmometro, ku
ris yra vartę j amas kitose 
Europos šalys

čiau nulio<

Vėliausios ži s

Sutartis išgelbėjo taiką, 
sake JAV komunistai

Bostonas. — Visai netoli 
| gyvenimo namų buvo pa- 
i smaugta studentė Daniela 
Saunders, 16-kos metų am
žiaus. Tai jau devinta mo
teris taip nužudyta per vie
ną pusmetį.

Akrą. Gana. — Togo res
publikoje įvyko militarinis . 
perversmas. Sukilėliai nu
vertė prezidento Sylvanuš 
Olympic valdžią. Sakoma, 
kad Olympio užmuštas.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komun i s t ų 
partija išleido pareiškimą 
Kubos reikalais.

Komunistai apibū d i n o 
tai, kaip JAV agresyvės 
jėgos buvo pristūmę pasau
lį prie atominio karo kran
to, ir Tarybų Sąjungos di
plomatijos žygius, kurie iš
gelbėjo pasaulį nuo bai
siausios katastrofos.

Komunistai sako,
Chruščiovo, Kened ž i o ir 
Jungtinių Tautų generali
nio sekret. U. Thąnto di
plomatija išgelbėjo pasaulį 
nuo karo. Jie išreiškia viltį, 
kad diplomatijos keliu bus 
rišami ir kiti painūs tarp
tautiniai klausimai.

JAV komunistai kriti-

kuoja Kinijos ir kitų šalių 
komunistus, kurie nesupra
to TSRS ir JAV diplomati
jos Kubos reikalais ir prieš 
ją išstojo.

kad

SUSIDŪRĖ DU LAIVAI
Hamburgas. — Elbos upė

je susidūrė Amerikos lai-' 
vas “American Miller”, 8,- 
400 tonų įtalpos, ir švedų 
laivas “Arabritt”. švedu 
laivui išlaužė didelę skylę, 
bet į prieplauką jis dar at
plaukė.

Londonas. — Anglų Cu- 
nard laivų linija statys 
naują keleivinį didelį laivą. 
Laivas bus 55,000 tonų įtal
pos. Jo pastatymui ir įren
gimui skiria $61,000,000.

Pekinas.—Kinijos Komu
nistų partija pasiuntė dele
gaciją į Rytų Vokietijos Ko
munistų partijos suvažiavi
mą. Delegacijai vadovaus 
Wu-hsiu-chunas.

Washingtonas.—JAV vals
tybės departamentą sukrėtė 
žinia, kad Togo respubliko
je tapo nuversta Vakarų 
politikos valdžia.

Wallingford, Conn.
Penki žmonės sudegė 
metų senumo Central 
būtyje.

150 
vieš-

JAVWashingtonas.
militariniai specialistai iš
šovė “Aerobee” raketą 160 
mylių į erdvį.

Groton, Conn. — Nuleista 
į vandenį dar vienas ato
minis submarinas /‘John 
Adams.” Dabar Jungtinės 
Valstijos turės jau dvide
šimt vieną atominį subma- 
riną.

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris vyks į Alžyrą.

Washingtonas. — Penta
gono aukštieji karininkai 
reikalaus pakelti algas.

New Yorkas. — Fordo 
Foundącija paskyrė $7,220,- 
000 pagalbai silpnai išsi
vysčiusių šalių.

Washingtonas.
pasiuntė daugiau transpor
to lėktuvų į Kongo.

JAV

/
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Vincui Mykolaičiui-Putinui— 
70 metą amžiaus

VINCO MYKOLAIČIO - PUTINO vardas yra pla- 
čiai žinomas ne tik Lietuvoje, o ir visoje Tarybų Sąjun
goje, ir net už jos ribų. Suprantama, jis daugiausiai ži
nomas ir labiausiai gerbiamas ir mylimas jo gimtojoje 
žemėje, apie kurią jis tiek daug yra parašęs, sukūręs.

Ir štai š. m. sausio 6 dieną V. Mykolaičiui-Putinui 
sukako 70 metų amžiaus. Sukaktis buvo iškilmingai at
žymėta visoje Tarybų Lietuvoje, ypatingai jos sostinė
je.

V. Mykolaitis—Putinas yra plataus masto kūrėjas: 
jis ir poetas, ir beletristas, ir literatūros istorikas, ir 
vertėjas. Labiausiai V. Mykolaitis-Putinas išgarsėjo sa
vo romanu “Altorių šešėlyje”, kuris jau išverstas į visą 
eilę kitų kalbų. Didelis, puikus jo istorinis romanas— 
“Sukilėliai”; tai veikalas apie 1863 metų sukilimąLietu- 

/voje. Kol kas tėra išėjusi tik viena “Sukilėlių” dalis; 
rašytojas šiuo tarpu kuria antrąjį tomą.

Apie save jubiliatas taip prasitaria:
“Yra senų žmonių, kurie sako: per ilgą savo amžių 

daug ko esu matęs, daug patyręs. Pavydžiu tokiems 
> žmonėms. Aš pats, štai nors jau baigiau septintą dėšint- 
tį, nesijaučiu nė ilgai gyvenęs, nė daug ką matęs, paty
ręs. Mano gyvenimas, man atrodo, buvo labai trum
pas...” (“Lit. ir menas” š. m. sausio 5 d.)

V. Mykolaitis-Putinas yra vienas įžymiausiųjų 
tuvių poetų-rašytojų. Iš jo kūrybos mokosi jaunesni 
šytojai. Jis pradėjo literatūroje reikštis jau prieš 
metus.

Garbingos sukakties proga Lietuvos vyriausybė
teikė V. Mykolaičiui-Putinui Lietuvos TSR liaudies ra
šytojo garbės vardą.

Šia proga mes tariame jubiliatui: ilgiausių 
geros sveikatos ir sėkmės nenuilstamai kurti 
veikalus.

He
ra-

su-

metų, 
haujus

Laisviečių suvažiavimas
DRAUGAI LAISVIEČIAI, atsiminkime, kad š. m. 

vasario 3 dieną Niujorke įvyks Laisvės kooperatyvo na- 
rių-šėrininkų metinis sitvažiavimas.

Prašome jam prisiųsti sveikinimų.- Prašome koopė- 
ratyvo narius šėrininkus, kurie gyvena arčiau Nėw 
Yorko, suvažiavime dalyvauti!

Niujorkiškio seimelio sesija
PRAĖJUS) TREČIADIENĮ, sausio 9 d.,- Albany 

mieste susirinko Niujorko valstijos seimelis (Legisla
ture) 18f>ajai sesijai.

Gubernatorius Nelsonas Roekefelleris padarė pra
nešimą apie tai, kas Niujorko valstijai reikėtų daryti, 
kad patrauktų čion daugiau fabrikų ir kad pakeltų 
mokslą į aukštesnį lygį.

Jis siūlė, kad valstija rūpintųsi įsteigti Valstijinį 
Mokslo ir technologijos universitetą—tokią mokyklą, 
kuri galėtų konkuruoti su Massachusetts Technologijos 
institutu.

Patraukimui į Niujorko valstiją naujų pramonių,- 
naujų fabrikų gubernatorius siūlė daryti lengvatas 
tiems fabrikams, kurie atsikels į šią valstiją. Lengva
tos turėtų būti daromos visokios, bet svarbiausia: tak
sų numažinimas.

Šis Niujorko valstijos seimelis, kaip pirmesnieji, be 
abejonės,- išleis daugybę naujų įstatymų, tačiau nerei
kia manyti, kad jie bus taikomi darbo žmonių buities 
lengvinimui.-

Seimelio deputatai-nariai, ypatingai tie, kurie yra 
kilę iš Niujorko miesto, nusiminę. Mat, kai čia stam
bioji spauda streiko uždaryta, tai nėra kas jų kalbas, 
sakytas sesijoje, atspausdintų. Nėra progos jiems “pa
sirodyti’’ prieš tuos, kurie už juos rinkimų metu balsavo.

TASS APIE KUBOS 
“DIDVYRIUS” IR 
PREZIDENTĄ KENEDI

Kaip žinia, praėjusių me
tų gruodžio 29 d.* prežiden- 
tas Kenedis sakė kalbą iš 
Kubos nelaisvės paleistiems 
invazijos dalyviams - kontr- 
revoliucionieriams. Tirybų 
Sąjungos žinių agentūra 
TASS tą mitingą šitaip api
būdina: >

šiandien, sausio 29 d., Ma
jamyje (Floridos valstija) 
įvyko Kubos kontrrevoliucib- 
rių sueiga, kurioje trumpą 
kalbą pasakė prezidentas Ke
nedis. Sueigos pretekstas — 
iškilmingas Kubos liaudies su
triuškinto įsiveržimo į P 1 a j a 
Chininą dalyvių sutikimas. 
Nevykę užkariautojai, paimti 
į nelaisvę, 1961 metų balan
džio mėnesį, šiomis dienomis 
buvo Kubos vyriausybės pa
leisti ir grįžo į JAV teritoriją.

Kaip praneša AP ir JP1 ko
respondentai, Orange Bowl 
stadione susirinko kontrrevo- 
liucijos atmatos su Kubos emi
gracijos lyderiais priešakyje. 
Jų tarpe buvo tokie pikti lais
vosios Kubos priešai, kaip Mi
ras Kardona ir gėdingai su
žlugusio įsiveržimo vadovas 
Manuelis Artime. Futbolo 
aikštėje eilėmis išsirikiavo A- 
merikos KOP palaidinėmis ap- 
rengti įsiveržimo dalyviai. 
Kontrrevoliucionieriai sutiko 
pasirodžiusį Kenedį plojimais' 
ir šūksmais “Karas!,” “Ka
ras!,” kas, paąak JP1 kores
pondento, turėjo reikšti, jog 
jie “nori, kad ,prez i d e n t a s 
juosy vestų į mūšį už laisvės at
kūrimą jų tėvynėje.”. Kenedis 
apėjo įsiveržimo dalysią gre
tas, paspausdamas jiems ram 
kas.

K o nt r r e vo 1i-u c i o n i'e r i a i įteikė 
Kenedžiu,!, vėlįavą, kurią 
jiems, esą, pavykę išgelbėti 
įsiveržirho sutriuškinimo metu. 
jAtsakyd^mas1 Kenedis pareiš
kė : “Aš galiu jus užtikrinti, 
kad ši ;yėlįava bus grąžinta 
šiai brigąciaL |aįsvojdję< Ęąvar> 
noje.’.’ JAV pręžidėnt£s pa
sakė, kad ^i’ši, “k'unWkdvoj'a 
už laisvę, yra mūšų broliai ir 
tokie bus tol,- kol Kuba ir visos 
kitos pavergtos šalys bus išva
duotos.” Kenedis ragino bę-. 
sirieja'nčias tarp savęs kubie
čių tautos atskalūną grupuo
tes sureguliuoti savo nesutari
mus, “kad būtų galima suda
ryti jungtinį frontą.”

Karingi prezidento Kene
džio pareiškimai Kubos 
kontrrevoliucionierių sueigoje 
negali nestebinti ir nekelti ne
rimo. Visiems žinoma, kad, 
sureguliuojant krizę Karibų 
jūros rajone, JAV prezidentas 
pažadėjo, jog Jungtinės Vals- 

. tijos nepuls Kubos ir neleis 
to daryti kitoms Lotynų Ame
rikos šalims.

terštų garbingą J A V praeitį, 
ąpsaugotų Vokiečius, bet su
naikintų lenkus.Kol kas ofi
cialių pareiškinių! ik JAW'pu
sės negirdėti. lietuvių poli
tinių sluogsųįų, ikišiol nebuvo 
parodyta susirūpinimo.

Kad Adenauerio valdoma 
Vakarų Vokietija turi kės
lus užpulti ir sunaikinti 
Lenkiją, Lietuvą, bei kurias 
kitas socialistines šalis — 
aišku be aiškinimo. Bet 
mes nenorėtume tikėti, kad 
jai tai kada pasisektų. Ko
dėl? Todėl, kad jei Vakarai 
pradėtų karą prieš socialis
tines šalis, tai pati Vakarų 
Vokietija būtų branduolinių 
bombų sudeginta pirmiau, 
negu ji galėtų ką užpulti. 
Taip andai sakė N. Chruš
čiovas, o jis žino, ką sako.

Bet ryšium! su tuo, ką 
paskelbė “Tėviškės žibu
riai,” kyla toks klausimas: 
kas Vakarų Vokietiją gink
luoja? Kas ją palaiko? Ži
noma, JAV valdžia. Na, o 
lietuviškieji klerikalai ir 
“vaduotojai” ar neremia 
Vakarų Vokietijos? Aišku, 
kad remia, visaip ją garbi
na. Jie remia’Vakarų Vo
kietiją, jie ją garbina, o to
ji Vokietija,- kurios valdžion 
yra sulindę baisiausi hitle
rininkai, ruošiasi užpulti ir 
sunaikinti Lietuvą!..

, ....... . , —A i . .......................... ...........

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
nors dėl to nemažai jiems < 
teko nukentėti.

88-asis Kongresas “tvarkosi”
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, JAV 88-asis Kongre-J 

sas pradėjo savo sesiją, tvarkosi, renka komitetus, ap
taria “organizacinius” klausimus.

Reikia atsiminti, kad JAV Kongresas tvarkosi la
bai senoviškai, netobulai, if jau daugelis žmonių nori, 
kad ten būtų pravestos reformos. Kongreso komitetų 
viršūnėsna įeina asmenys ne sulyg savo sugebėjimais, o 
stdyg tuo, kaip ilgai kuris esąs kongresmanu ar senato
rium.

1 Štai labai svarbus komitetas— Rules Committee 
A(taisykliu (komitetas), per kurio rankas eina visokie 
nauji sumanymai. Per ilgus metus jį sudarė- 12-ka as- 
mĮenų, bet 87-ajaipe Kongrese, prežidentui Kenedžiui 
reikalaujant, buvo įsileista trys nauji nariai, viso pen
kiolika. Šiemėt ir vėl Kenedis reikalavo, kad būtų 15-ka 
narių. Na, ir jam, pavyko tai laimėti. Manoma, kad tuo 
būdu bus lengviau galima pravesti kai kuriuos įstaty
mus, kuriems respublikonai ir rasistai demokratai ptie- 

‘‘šinsis. i

VOKIEČIŲ REVANŠISTŲ 
PLANAI

Kanados dipukų laikraštis 
“Tėviškės žiburiai” š. m. 
sausio 3 dieną rašo:

Pagarsėjęs vokiečių laikraš; 
tis “Der Siegel” susilaukė teis
minės bylos ir kalėjimo re
daktoriam^ už karinių paslap
čių paskelbimą, bet kartu iš
kėlė viešumoj gyvybinį pavo
jų Lenkijai, Lietuvai ir ki
tiems kaimyniniams kraštams. 
Mat, Š. Atlanto S-goš karinė 
vadovybė sudari ū s i planą 
smogti sovietams puolimo at
veju atominiais ginklais. Be 
kitko, es4 numatyta bombar
duoti Vislos upės sritis ir tuo 
budu atkirsti puolančios sovie
tų kariuomenės tiekimą. Bet 
tuo atveju būtų sunaikinta 
didelė dalis Lenkijos gyvento
jų' ir net Baltijos’ uostai bei 
sritys. Neišvengtų atominio 
sunaikinimo ir Lietuva. To
kios grėsmės akivaizdoj JAV 
lenkai ėmė reaguoti. Tautifiib 
j'ų komiteto Bostono skyriuš 
paskelbė Icrėipimąsi raštu į 
JAV lenkų kilmės kongrėso1 
narius bei valdžios pareigū
nus, nes jie ikišiol visai nere
agavę, nors vokiečių laikraščio 
žinia buvo paskelbta 19’6'2 m. 
salio 10 d. Komiteto fašte at
kreipiamas dėmesys į galimą 
Lenkijos gyventojų sunaikini
mą, kuris būtų padarytas, vo
kiečiams irtšpirU’Ojaaf, ameri
kiečiu rankomis. Tai esą' su-

Koncentracijos stovyklos 
b, kaliriip rašyta knyga

Buchęhwalifo koncentraci
jos stovyklos kalinio Bruno 
Apitzo rašyta ir anglų kal- 
bon išversta knyga “Naked 
Among Wolves” (Nuogas 
tarp vilkų), šuteikia skaity
tojui daug ryškių žinių apie 
hitlerininkų stovykloje kali
nių gyvenimą, veikimą Br 
pasiaukojantį ryžtą išsilais
vinti.

Knyga atidengia auto
riaus pergyventus nuoty
kius, dvi viena kitai priešin
gas moralybes — nesvietiš
ką nacių sužvėrėjimą ir di
džiulį kankinamų kalinių 
pasiaukojimą viską vdaryti, 
kad nors dalis kalinių būtų 
išlaisvinta.

Kęsdami alkį, pažemini
mų, terorą, kaliniai nenu
stoja vilties išsilaisvinti.. 
Daugiausia pasiaukoję, drą
siausieji ir sąmoningiausie- 
ji Sudaro pogrindinę orga
nizaciją, kuriai vadovauja 
komunistai. Organizacija 
išdirba kalinių veiklai pla
nus, kaip sėkmingiau kovo
ti hitlerininkus. Beveik vi
si kaliniai laikosi vieningai. 
Bet atsiranda keletas žiur
kių, kurie, bandydami savo

kailį gelbėti, perduoda hit
lerininkams jiems naudin
gas žinias. Tačiau kaliniai 
susiranda priemones, kaip 
sėkmingai prieš žiurkiškus 
šnipus kovoti.

Kai Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos karinės jėgos įsi
veržė Vokietijon, Buchen- 
waldo stovyklos naciniai 
viršininkai visai pasiuto. Jie 
jau mato, kad hitlerininkų 
režimui galas artinasi. Vie
ni jų nori paskutinėmis sa
vo viešpatavimo dienomis 
išskersti kiek galima dau
giau kalinių, bet kiti jau 
bando žmoniškiau su kalin- 
niais elgtis, nori pasirodyti 
esą naciams priešingi, tik 
neva jiems iš prievartos 
tarnauja. Nepaisant di
džiausių skerdynių, visgi 
hitlerininkai negalėjo visų 
kalinių išžudyti.

Vokiečių kalba minima 
knyga išleista Rytų Berly
ne. Knygos autorius už ją 
gavo Vokiečių Demokrati
nės Respublikos nacionalinę 
premiją.

Vakarų Vokietijoje, kur 
daug hitlerininkų sėdi val
diškose įstaigose, ši knyga 
draudžiama platinti, bet ji 
slaptais keliais eina iš ran
kų į rankas.

Kalėdinis tarptautinio 
sambūvio vaizdas

Daugelį Anglijos miesto 
Leicesterio g y v e n tojų nu
stebino vienos i 
bažnyčios paruoštas 
nis vaizdas.

Yaizdas rodo tik 
Jezusėlį, jo motiną 
ir tėvą Juozapą tamsiao
džiais, arabams panašiais. 
O su dovanomis atsilankiu- . 
sius tris karalius atstovau
ja amerikietis, rusas ir neg
ras. Amerikietis išlipa iš 
brangaus automobilio, kaip^ 
turtingos draugijos atsto- ' 
vas; rusas atskrenda rake
tiniu lėktuvu, kaip techniš
kai ir kultūriniai aukštai 
pakilusios draugijos atsto
vas; negras atstovauja se- • 
nąją tradicinę kultūrą.

Šis kalėdinis vaidas pa
rodo, kaip galima visoms 
pasaulio tautoms ir rasėms 
taikingai sugyventi, kad tai- . 
ka ir ramybė bujotų visame 
pasaulyje.

metodistų 
kalėdi-

gimusį
Mariją

Jūrate Daktaraitę pasakoja 
apie Jungtines Valstijas

Grįžusi is :JĄV įžymioji 
Lietuvos sportininke - krep
šininkė, , gurate Daktaraitę 
turėjo, interview laikraš
čio “Kauno tiesos” atstovu.1 
'Skaitome:.'

’ Prieš‘kelias dienas iš Jung- 
tinią,' Ame?ik6s Valstijų sugrį
žo Tarybų sąjūhgoš: moteą? ir 
vyrų krę'pšiąiO ? .rinktipės, ,kuį< 
rios, ^krępšiąįo,tėvynėje/' žaidė 
sų geriausiomis mėgėjų ko
mandomis. Ka p ž i n ome, 
TSRS moterų 'rinktinės, kurią 
treniruoja Š. Butautas, sudėty
je buvo ir kauniete Jūratė 
Daktaraitę. ją,.nutikome Spor
to salėje, stebinčią šalies žie
mos krepšinio varžybų rung
tynes, ir paprašėme glaustai 
papasakoti s a y o įspūdžius iš 
viešnagės už j ūry j ė. .

—Pirmosios turnė metu mes 
žaidėme tik sų viena ameri
kiečių komanda, būtent, JAV 
“Nashville Business College.” 
O šį '’kartą mūsų varžovėmis 
jau buvo trys stipriausios ko
mandos. Vadinasi, amerikie
čių krepšininkės daro pažan
gą. Užbėgdama už akių, pa
sakysiu, kad apskritai, ten mo
terų krepšiniui; skiriama ne
daug dėmesio, palyginti su vy
rais. Be to, mąberų tarpe ten 
paplitęs krepšipiį šešios prieš 
šešias. Jis žaidžiamas supras
tintomis taisyklėmis..; Ameri
kietės, ruošdamosios^ susitiki
mui su mumis/ treniravosi jau 
pagal tarptafptaufinęs varžy- 

. bų taisykles.
Salės, kurioje žaidėme, pa

togios ir . ordvjos, į pritaikytos 
krėpšiniui.'' 'Tačiau jos būda
vo nepilnos, nes bilietai ganr 

.brangūs. Be to, mums būdavo 
'sunku žaisti dėl to, jog salės 
skęsta dūmų debesyse. Mat, 
ten jose rūkoma.

žiūrovai gerai supranta žai
dimą, taisykles, objęk t y v ū s 
mūsų atžvilgiu. Jie nuošir
džiai plo’davo už gražų deri
nį ar tikslų metimą.

Laisvalaikių metu aplankė
me įdomesnes vietas, įmohes. 
Buvome pas kaūbO.įūs, jodifiė- 
jomė' ant arklių. Prisimini- 
miul jie mums* pad o v a n o j o 
kaubojiškas skrybėles. Kolo
rado valstijoje ap 1 auk ėmė 
aukso kasyklas, tiksliau, buvu
sias aukso kasyklas. Dabar 
visas šis Denverio miestas gy
vena tik iš turistų.

Dalyvavome vakare-susitiki- 
m’ė su studentais. Kartu' šoko- 
m| tempetaiąefitingą tvitstą, 
kūris.~čia yrą pobuliai’iausias’ 
so’ki's. - I

Niujorke su treneriu S. BuL 
tautu sveči.avdmės pas rašyto
ją ir . pažaidą lietuvių visuO- 
menm'į verkė;fep'-K. Mizarą../

mū- 
žaisdavome 

Noriu pabrėžti,;
l žaidė labai 

*. Krito į akis 
TSRS krepšininkų fizinis pasi- 
ruošimaš ir greitis. Kaip žino- 
rhe, vyrai žaidė šešeriaisi rung
tynes su JAV:- rinktinę ir- dyę-, 
jas -r~/£U-: stv)ęlen1įųirrfinktine..f 

Tarybiniai, ;krzė.piiftifikai-. p’ą-. 
siekė dvi pergalės įprieš JAV 
rinktinę ir dvi — prieš stu
dentų rinktinę. Ir pasiėke vi
sai pelnytai. Kodėl tokie 
kontrastai, kodėl prieš tą pa
čią JAV rinktinę vieną kartą 
mūsiškiai srharkiai pralaimė
davo, o kitą kartą — laimė
davo ? Reikia pasakyti,- kad 
čia lemdavo susikaupimas ir 
ryžtas. Mūsiškiai žaidė labai 
ambicingai ir pasiaukojančiai. 
Štai dėl ko amerikiečiams tek
davo suklupti. Be to, šį kartą 
amerikiečiai n e t u r ė jo savo 
“Žvaigždžiu,” ypač vidurio 
puolėjų. Visos jų geriausios 
mėgėjų “žvaigždės” dabar 
jau startuoja profesionalų ko
mandose.

N e p asi ž ym ėjo amerikiečiai 
ir dideliū^ūgiu. šį kartą mū
siškiai ūgiū juos viršijo. Ap
skritai amerikiečiai1 žaidžia 
paprastą akiai, bet greitą ir 
produktyvų krepšinį.

Mūsų vyrų laimėjimai ame
rikiečiams buvo 
Be to, reikia žinoti, 
nepratę pralaimėti 
čiams. Buvo toks 
mas. Rungtynėms 
tis, kai mūsų vyrai( 
vienas amerikiečių 
3 
ma, 
tvardė, ir inčideritas buvo' lik
viduotas. Vėliau, “ataušęs,” 
tas pats žaidėjas kelis kartus 
atsiprašė Petrovo. Įdomu, kad 
šį negražų poelgį griežtai pa
smerkė ir žiūrovai, kurie po 
rungtynių prieidavo pfie mū
sų krepšininkų ir prašydavo 
atleisti už šį negražų savo 
krepšininkų pasielgimą, šis 
faktas akivaizdžiai rodo, kad' 
JAV krepšininkai nepratę 
pralaimėti ir dėl to įtemptais 
momentais nesusivaldo.

•Važinėdami po Jungtines 
Amerikos Valstijas, matėme 
daug blizgančio, bet ryškiai 
įsitikinome, kad ne viskas 
pūiku!, kas blizga.

Važinėjome kartu su 
sų vyrais. Mes 
prieš juos, 
kad mūsų vyrai 
pakiliai ir gerai.

staigmena, 
kad jie 
europie- 
atsitiki- 
baigian- 

pirmavo, 
žaidėjas 

mogė ranka Petrovui, žino- 
mūsiškiai vyriškai susi-

Washingtonas. —Su pra
džia 196Š metų puse pro
cento pakelta social Securi
ty taksai dąrbmink&tns, ku
rie! uždirba ifei $4,800 per 
•metus.-

Priofesiorius Philip Keeney, 
civilinių teisių gynėjas
Pereitų metų gruodžio 19 

d. New Yorke mirė Philip O- 
lin Keeney, pasižyiųėjęs ci
vilinių teisių gynėjas, di
džiulis mąkartistų priešas, 
eidamas 71 metus amžiaus. 

' ! P., O. Keeney buvo pasie
kęs bibliotekų mokslo profę- 
sdriaūs diplomą. Montana 
Valstijos universiteto bibli
otekoje jam teko vesti ko-. 
Vąrprięš makaytistiniuscen
zorius. Tos•-.kOVęs eigoje’ jis 
suorganizavo Amerikos Mo
kytojų Federacijos' lokalą. 
Už ftai universiteto, prezi
dentas jį .suspendavo. Bet 
valstijos aukščiausiame teis
me 1938 m. jis bylą laimėjo 
ir universiteto prezidentas 
buvo priverstas - rezignuoti. 
Tai buvo didžiulis civilinių 
teisių laimėjimas.

Maka.rtistai, tačiau, nesi
liovė jį ir jo žmoną perse
kioti. FBI agentai juos abu 
užpuolė. Dėl to jis buvo pri
verstas iš universiteto bibli
otekos darbo pasitraukti 
1941 m.

1945 metais jis gavo at
sakingą darbą Japonijos 
sostinėje Tokio padėti at
kurti bombardavimo metu 
sunaikintas bibliotekas. Tai 
buvo sunkus darbas, bet 
prof. Keeney į 17 mėnesių 
sėkmingai sunaikintas bib
liotekas atkūrė, bibliotekų 
darbuotojams padėjo iško
voti geresnes darbo sąlygas, i

Būtų jis ir toliau Tokio 
mieste pasilikęs, bet makar- 
tistai surado* priemones 
kaip no’rs iš ten jį išvyti. 
Kuomet jo žmona norėjo 
pas savo vyrą nuvykti, tai 
jai pasportas buvo atsaky
tas ir kongresinis neameri- 
kinės Veiklos komitetas ją 
pasišaukė tyrifiėti. Tuo me- 
įu jinai dirbo Jungtinių 
Tautų sekretoriato' raštinė
je New Yorke. Kadangi ji
nai atsisakė ragangau- 
džiams kooperuoti, tai buvo 
rasta prasižengusi ir nu
teista $250 pasimokėti, taip
gi vienerių metų suspenduo
tą bausmę panešti. Supran
tama, ii neteko darbo.

Proi. P. O. Keeney ir jo 
žmona Mary Jane Daniels 
niekur nenusilenkė juos puo
lantiems makartistams,

šeimyninės Tar. Sąjungos 
ir Amerikos lenktynės
Tarybinis žurnalas “Ne-.. 

delia” rašo, kad Tarybų Są- 
junga pralenkia Ameriką . 
vedybų klausimu. 1960 me- •• 
tais iš 10,000 tarybinių gy- 
ventojų apsivedė 121, kuo- j 
met tuo pačiu metu iš tokio •• 
pat skaičiaus Jungtinėse 
Valstijose apsivedė tik 95.

Iš tokio pat gyventojų . 
skaičiaus Tarybų Sąjungoje • 
perskyrų (divorsų) buvou 
13, o Jungtinėse Valstijo
se—22.

Bet gimdymais amerikie
tes moterys pralenkia tary- ' , 
bines moteris; teigia amen-J ( 
kiečiai Census Bureau1 eks-b 
pertai? Jie mano, jbg tary-./ 
bin&Š moterys pfoporciona- 
liai ‘ mažiau pagimdo vaikų : * 
todėl, kad jų didesnis pro- 
centas aktyviai dalyvauja ' 
įvairiuose visuomeniniuose ; 
užsiėmimuose.

VATIKANO ORGANUI 
NEPATIKO

Kad Belgijoje teismas iš- ; , 
teisino Van de Put, kuri nu
žudė savo deformuotą mer- ; • 
gaitę, tai Vatikano organas - 
“L’Osservatore Romano”; 
piktai rašė. Redaktorius ■ 
Manzini nekaltino tų “vais- , 
tų” gamintojų, nuo kurių.; 
Europoje jau desėtkai tūks
tančių gimė deformuotų kū-_. 
dikių, ' bet kaltino motiną, . 
kuri negalėjo žiūrėti į mer-^. 
gaitę bė rankučių ir kitų 
kūno dalių.

Mergaitė gimė deformuo
ta, nes motina, nėščia bū- .. 
dama, nervų nuraminimui , 

' vartojo thalidomide “vais- . 
tus.” J. N.

VILNIUJE RADO 
SENŲ PINIGŲ .

Kasdami Kunigiškių žvy- • 
ro karjere viršutinį žemės • 
sluoksnį, šoferis Stasys 
Butkus, darbininkai Petras 
Paulauskas ir Kazys Poš- ' 
kus pastebėjo krūvą pabi- • 
rusių aprūdijusių apvalių 
monetų. Apie tai jie prane
šė Kretingos kraštotyros 
muziejui.

Paaiškėjo, kad radinys— 
tai 360 įvairių ^sidabrinių ' 
monetų, Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Zigmano II laiktt 
pinigai, pažymėti 1509-1519 
metų datomis. Slepiant šie ; 
pinigai nebuvo sudėti į ins • 
dą, bet suvynioti į lininę^, 
baltą drobę, kurios likučiai/ 
išsilaikė prilipę prie pinigų. 
Lobis perduotas muziejui.
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IŠ LAIŠKŲ PO "LAISVĘ" PASIŽVALGIUS
Mielas Drauge!

Ir vėl stovime prie Naujų
jų Metų angos. Nepapras
tai greitai bėga tie metai, 
kaip mums, senesnio am
žiaus žmonėms, atrodo. Ir 
tikrai — nebe į kalną lipa
me, bet leidžiamės žemyn 
nuo gyvenimo kalno. Daug 
žmonių, gabių ir žymių 
žmonių, pažįstamų ir nepa
žįstamų, baigė savo kelionę. 
Bet dar daugiau į pasaulį 
atėjo naujų, gal dar žymes
nių ir gabesnių, bet kol kas 
d^air nežinomų. Taip jau su
kasi gyvenimo ratas...

Gana įdomūs buvo praė
jusieji metai politikoje. Ne
žiūrint kartais gana dide
lių įtempimų, net labai pa
vojingų situacijų, atrodo, 
yra pagrindo sakyti, kad jie 
įeis istorijon kaip eilės kon
fliktų taikaus išsprendimo 
metai.

Ir tikrai, kai žvilgteri į 
tuos praėjusius 12 mėnesių, 
matai keletą tokių gerų 
reiškinių gairių.

Metų pradžioje Laoso 
klausimas buvo gerokai su
sipainiojęs, momentais at
rodė, kad konflikas vėl įsi
liepsnos. Bet štai vis dėlto 
pasisekė atrasti išsprendi
mą, visi trys karalaičiai, 
kurie atstovauja trims poli
tinėms grupėms, susitarė ir 
buvo sudaryta vieninga vy
riausybė. Žinoma, tą iš
sprendimą būtų galėję pa
siekti žymiai anksčiau, jei 
ne tam tikrų militaristų ir 
nfonopolijų sluoksnių truk
danti veikla.

Taip pat dideliu įtempimu 
grėsė konfliktas tarp Indo
nezijos ir Olandijos dėl Va
karų Iriano. Abi pusės pra
dėjo telkti ginkluotas pajė
gas, jau buvo prasidėję su
sidūrimai. Bet ir tuo klau
simu pasisekė susitarti, ir 
Indonezija pasiekė teisingo 
sprendimo — Vakarų Iria- 
nas perduodamas Indone
zijai kaip jos neatskiriama 
dalis.

Ir ilgai užsitęsęs ginčas 
dėl buvusios Portugalijos 
kolonijos Indijos žemėje — 
Goa—buvo išspręstas. Tie
sa, Indijai teko panaudoti 
karuomenės jėgą savo že
mės kampeliui grąžinti. Ta
čiau tas žygis susilaukė vi
suotino pripažinimo ir prieš 
jį isireiškė tik atkaklūs ko- 
lonialistai.

Sunkiausias ir aštriausias 
buyo susikirtimai dėl Ku
bos. Tikrai, buvo momentų, 
kada mažai betrūko ligi bai
saus dalyko — ligi to, kad 
pradėtų veikti termobran
duolinio karo mašina. Ta
čiau žmonija atsiduso leng
viau, kai viršų paėmė iš
mintis ir įtempimas atslū
go. Reikia tikėti, kad pasi
imtieji pasižadė j i m a i dėl 
Kubos neliečiamybės bus 
taip pat tiksliai vykdomi, 
kaip tarybinė pusė įvykdė 
savo pasižadėjimus.

Pagaliau, atrodo, kad ir 
konfliktas Liaudies Kinijos 
ir Indijos pasienyje, kuris 
buvo virtęs ginkluotu susi
rėmimu, ima atslūgti. Ir 
čia turi laimėti šaltas pro
tas ir išmintingi sprendi
mai.

Deja, dar yra pasaulyje 
visa eilė neišspręstų klausi-! 
mtj, kaip Vokietijos ir Ber
lyno, kaip Korėjos ir Viet
namo susivienijimo, Liau
dies Kinijos teisių atstaty
mo SNO ir Taivanio (For- 
mdzos) salos grąžinimo 
problemos.

Žmonija tikisi, kad 1963 
metai bus nauju šuolinį pa
saulio taikos sustiprėjimą. 
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Jau patys atkakliausi irne- 
išmintingiausi karo ^roškė- 
jai negalėjo pagaliau neįsi- 
tinkinti, kad ir jiems karo 
biznis neišvengiamai pa
virstų tikru “money busi
ness,” kaip kad iėjo Hitle
riui ir Musoliniui. Gi žmo
nių nuostoliai būtų neišpa
sakytai didesni.

Deja, visiškai optimistais 
būti dar gana sunku, nes 
vis tebesitęsia ginklavimo
si varžybos, vis dar tebėra 
puskvailių ir visiškų pami
šėlių, kurie mano, kad gali
ma istorijos ratą atsukti at
gal. Negalima užmiršti se
no, bene dar graikų posa
kio, kad kai dievai nori ką 
nors nubausti, jie atima 
jam protą. Todėl geros va
lios žmonės, kurių protas 
yra blaivas, negali nurimti 
iranėnu rims kol karo siau
bas nebus sutramdytas, kol 
baisūs naikinimo ginklai ne
bus paskandinti giliausioje 
vandenyno vietoje, kol ne
bus užtikrintas taikus tau
tu sambūvis.

Atrodo, kad paskutinieji 
įvykiai dar labiau įtikino 
žmones visame pasaulyje, 
kad mums, tarybiniams 
žmonėms., nuoširdžiai rūpi 
taika, mūsų ramus darbas 
ir užsibrėžtų didžių planų 
vykdymas. Bet ir viso pa
saulio tautoms gyvenimas 
žymiai palengvėtų, jei pasi
sektų susitarti dėl nusi
ginklavimo, o tas milžiniš
kas lėšas galėtų išnaudoti 
kovai prieš badą, skurdą, 
atsilikimą kultūroje ir kitas 
negeroves, kurių dar taip 
daug yra\ kraštuose, kurie 
neseniai išsivadavo iš kolo
nializmo arba kapitalistinio 
išnaudojimo.

Malonu buvo perskaityti 
vieną blaivų ir “dipuko” 
pareiškimą kažkuriame jų 
leidinyje, kur jis smerkia 
tuos, kas laukia karo kaip 
Lietuvos “išvadavimo” prie
monės. Jis teisingai klau
sia, o ką, girdiį bedarytu
me atradę tik vietą, kur bu
vo Lietuva, jei įsiliepsnotų 
t e r m o branduolinis karas? 
Bet, deja, daugiau yra kito
kių balsų, kurie, klykia kaip 
ta apgaulingoji motina Sa
liamono teisme.

Linkėsime, kad naujuose 
metuose naujų laimėjimų 
susilauktų Išmintis, o vis 
labiai prasmegtų beprotybė.

Norėjau parašyti trumpą’ 
draugišką laiškelį su Nau
jųjų Metų sveikinimu, bet 
štai įsileidau į platesnius 
apdūmojimus. Ką padarysi, 
žmogumi būdamas, negali 
negalvoti, nesirūpinti tuo, 
kas rūpi visiems žmonėms.

Prašau priimti nuošir
džius sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus Naujiesiems 
Metams nuo mūsų visų. Ti
kiu, kad perduosi sveikini
mus taip pat gerbiamai 
žmonelei Ilzei ir visiems 
draugams, o ypač “Laisvės” 
darbuotojams, platintojams 
ir rėmėjams bei skaityto
jams.

Su draugiškais 
jausmais ir pagarba,

Justas Paleckis
Vilnius, 1962—XII—24

PIRATAI ŠAUDO 
ARABIJOJE

Kaip pranešė Mekos ra
dijas, viename Saudo Ara
bijos aerodrome nutūpė ke
li amerikiečių reaktyviniai 
bombonešiai. Per 10 dienų 
antru atveju amerikiečių 
karo lėktuvai buVo pasiro
dę Saudo Arabijoje. Jie at
lieka provakacinius skrai
dymus Jemeno pasienyje.

Apie upes, kurios 
dingsta smėlyje

Pasaulyje yra daugybė fdi- 
klelių, mažų, sriauniu ir ty
kių upių. Amazone* Nilas, 
Mississippi, Yangtze, Amū
ras, Volga ir daugelis kitų 
upių, kurios turi desėtkus 
intakų, neša didžius kiekius 
gėlo vandens į didjūrius.
Į Yra kalni n i ų -s r a u n i ų 
upiQ, kurios smarkiai teka, 
nors ir nėra didelės, bet 
pavojingos ir galingos. Yra 
upių, kurios tykiai plaukia 
—kaip Lietuvoje Nemunas.

Yra pasaulyje šalių, ku
rios gėlu vandeniu turtin
gos, todėl ten juo nesirūpi
na, nieko nedaro, kad su
laikytų upių nešamą vande
nį. Bet yra šalių, ypatin
gai Azijoje ir Afrikoje, kur 
gėlu vandeniu rūpinamasi: 
daroma viskas, kad jis veltui 
nežūtų. Persijoje (Irane) 
virš kanalų įtaiso uždan
gas, kad nuo saulės spindu
lių vanduo lėčiau garuotų.

Įdamu yra tai, kad dau
gybę didelių upių praryja 
(sugeria) smėlio dykumos.

Saudi Arabija — didelė 
šalis. Ji užima 872,720 ket
virtainių mylių, bet gyven
tojų yra tik apie septyni 
tnilijonai. Šalis turtinga 
nafta, bet labai biedna prės
ku vandeniu. Pietvakarinė 
Arabijos pusė per šimtus 
mylių prieina prie Adeno 
įlankos (Indijos didjūrio 
dalies) ir Raudonosios jū
ros. Pajūriai yra kalnuoti. 
Iš tų kalnų išteka keli de- 
setkai upių. Jos teka ne 
linkui jūros, o šalies gilu- 
mon — į sausumą. Toliau 
jos atsitolina nuo kalnų — 
darosi mažesnės, nes Ana- 
fudo, Nafud Dahi ir Rub ai 
Khali dykumų smėlis van
denį susiurbia ir upės dings
ta.

Panaši padėtis yra Persi
joje ir Afganistane. Ten 
dykumų smėliai daugybę 
upių, sugeria. Keisčiausia 
padėtis ties Persijos ir Af
ganistano siena. Ten ran

John Steinbeck: Nobelio 
literatūros premijos laureatas

John Steinbeckas,. 1962 
m. Nobelio Literatūros Pre
mijos laureatas, gimė prieš 
60 metų “kaliforniečių” Ka
lifornijoje. “Aš buvau iš
augintas dalinai airių, dali
nai vokiečių ir dalinai ang
liškos šeimos. Ėjau į mo
kyklą mažame Vakarų 
miestelyje ir lankiau Kali
fornijos Universitetą, kur 
gavau išsilavinimą,” sako 
Steinbeckas.

Jo geriausias išauklėjimas 
tačiau nebuvo universitete, 
Kalifornijos laukuose, kur 

jis sutiko daug žmonių ir 
ąpie juos vėliau rašė savo 
knygose. Tik baigęs uni
versitetą jis atvyko į New 
Yorką ir dirbo laikraščių 
leidyklose ir teatruose kaip 
darbininkas.

1920 m. gale jis grįžo į 
Vakarų pakrantę pas jam 
geriausiai pažįstamus žmo
nes. Apie juos jis rašė sa
vo dviejose trumpų apsaky
mų knygose. 1930 m., eko
nomijos depresijos metais, 
buvo labai sunkūs daugu
mai amerikiečių, o ypač va
karų ūkininkams.

John Steinbeckas, stebė
damas savo mylimų žmonių 
kovas ir kančias, išliejo sa
vo pyktį vieninteliu būdu, 
kurį jis mokėjo panaudoti. 
Tas būdas buvo plunksna, 
ir jis savo knygoje “In Dou- 
bious Battle” išreiškę mi
grantų darbininkų sunkias 

dasi ilgas; didelis Žabu lo 
arba Narratabado ežeras. Į 
tą ežerą įteka daug upių, 
kai kurios jų didelės, jų 
tarpe Helmando upė, kelių 
šimtų mylių ilgio. Jos aukšt- 
u p y j e laiveliai plaukioja. 
Tiesa, upių pakelėje gyven
tojai daug vandens pasiima 
laftkų drėkinimui . Bet vis 
tiek dar nemažai jo pasie
kia tą ežerą. Ežero vietoje 
yra “kiauras” smėlis, kuria
me vanduo susigeria, o eže
ras virsta tik liūlynu—pel
ke.

Pažvelgus į tarybinės Turk
mėnijos plotus mes matysi
me tą patį. Iš Himalajų 
kalnų atplaukia stambios 
Margabo ir Tedženo upės. 
Jos dingsta dar nepasiekę 
Kara-Kumų dykumų—smė
lis sugeria.

Į šiaurę nuo Himalajų 
kalnų, už Tibeto, randasi 
milžiniški Kinijos plotai — 
Sinkiangas. Tai 70 0,000 
ketv. mylių plotas, tris kar
tus didesnis už Francūziją, 
o ten gyvena tik apie 10,- 
000,000 žmonių, gal dar ma
žiau. Ten stoka kelių, daug 
dykumų, o labiausiai stoka 
vandens.

Singiango smėliai daugelį 
upių praryja, jų tarpe ir 
Tarimo (Yarkando) ,upę, 
virš 1,000 mylių ilgio. Ji 
pradžią turi Himalajų kal
nuose. Tai stambi upė, bet 
kada pasiekia L o b - N o r o 
ežerą, tai ji ir baigiasi. Į 
tą ežerą įteka dar kelios 
upės — Cherchen, Keri j a ir 
kitos, o ežeras vis mažėja.

Suprantama, k u r nėra 
vandens, ten negalima gy
venti, o kur jo yra stoka, 
ten sunku gyventi.

Šias gamtines kliūtis ga
lima nugalėti ir ateityje jos 
bus nugalėtos: kada pasau
lyje baigsis ginklavimosi 
lenktynės, kada milžiniškos 
pinigų sumos nebus eikvo
jamos apsiginklavimui.

V. Sūnus

sąlygas . Jo pyktis pasiekė 
aukščiausią laipsnį drama
tiškoje knygoje apie ūkio 
darbininkus “Of Mice and 
Men.” Ji buvo išleista 1937 
m. ir padarė Steinbecką ži
nomu rašytoju Amerikoje.

1938 m. vienas jo drau
gas, San Francisco “Žinių” 
leidėjas, jo paprašė parašy
ti straipsnį į jo ’ laikraštį. 
Steinbeckas taip tą prisi
mena: “Aš sutikau para
šyti ir tam medžiagą radau 
iš trijų tūksfhnčių potvynio 
apsemtų žmonių gyvenimo, 
atskirtų nuo gyvenviečių ir 
nuo kitų žmonių, gyvenan
čių baisiame varge palapi
nėse ir tiesiog badaujančių. 
Aš buvau taip sujaudintas 
šio vaizdo, kad nutariau pa
sekti tuos žmones ir dau
giau apie juos sužinoti. Iš 
jų gyvenimo parašiau “Ži
nioms” septynis straips
nius.”

“Mano susidomėjimas bu
vo taip sužadintas, kad aš 
pradėjau lankyti visokias 
stovyklas, kur tie žmonės 
gyveno, ir girdėdamas apie 
vietas, iš kur kilo, nuvykau 
į Oklahomą ir Arkansas ir 
pamačiau, kadėl jie tokiais 
būriais vyko į Kaliforniją. 
Galų gale aš prisidėjau prie 
vienos šeimos, labai arti
mai su ja susipažinau ir 
kartu su ja persikėliau į va
karus. Tuo metu aš neturė- 
jąu jokios minties rašyti

Kai, grįžęs iš darbo, ran
du “Laisvę,” apsidžiaugiu ir 
godžiai pradedu skaityti. 
Jau kuris laikas pasigedau 
“Laisvės,” pasiilgau, bet 
štai iš karto bent trijų sa
vaičių numeriai atėjo, ir aš 
praverčiau visą sekmadie
nį... artimai, intymiai bend
raudamas su mieląja vieš
nia, “Laisvute.” Malonių ga
vau įspūdžių, besižvalgyda
mas po margus puslapius.

Visuomet pat pirma su- 
rankioju iš “Laisvės” taip 
taikliai ir rūpestingai pa
barstytus “Krislus.” Ar juos 
pabarstė Rojus Mizara ar 
A. Bimba (kartais ir J. Ga- 
siūnas), visus mielai, pasi- 
gardžiaudamas surenku, su- 
gromuliuoju... T i e krislai 
tai trumpa sklandi režiume, 
kas svarbaus vyksta pasku
tiniais laikais, — kokia kur 
vyrauja politinė, kultūrinė, 
visuomeninė atmosfera.

Geras, budrus, “Laisvės” 
laivo kapitonas! Geras, pa
tyręs, įgudęs vairuotojas po 
šurmulingus, verpetin gus, 
neramius dabartinius van
denis! Geri kapitonai, ga
būs, išprusę redaktoriai ir 
bendradarbiai ir daro “Lais
vę” tokią įdomią, plačiai in- 
formacingą, pamokinančią. 
Todėl “Laisvę” taip noriai, 
taip godžiai skaito kas tik 
ją gauna mūsų tėviškėj Lie
tuvoj. Patys skaito ir pas
kui paeiliui kiti, kolei nu
meriai visiškai nusidėvi.

Tai aš žinau ir iš savo 
patyrimo. Perskaitęs išda 
liju “Laisvę” ir “Vilnį” kai
mynam. Jie džiaugiasi, skai
to ir dalija kitiem. Taip ir 
eina per rankų rankas mė
giamieji numeriai.

Įdomių straipsnių patei
kia Grigiškis, Arėjas, Pro
gresas, korespondentai. Vi
suomet uoliai pers kaitau 
brandžius, skalsius Mikro- 
mego straipsnius, kaip jam 
kada kas atrodo žiūrint pro 
jo kritiškus akinius. Tūlus 
iškirpęs laikau. Įgudęs ko- 
respond e n t a s' J. Šimaitis, 

i knygą, bet kai pats pradė- 
Įjau dirbti, atrodė, labai pa
prasta ir natūralu aprašyti 
migruojančių žmonių gyve
nimą.’ ’

“The Grapes of Wrath” 
buvo Steinbecko didžiausia 
knyga, už kurią jis gavo 
Pulitzero premiją. Tai bu
vo Joad šeimos, savo turto 
nuostojusių ūkininkų iš 
Dust Bowl apylinkės, apra
šymas. Jie iškeliavo su ap
griuvusiu automobiliu į Ka
liforniją, į kraštą, kuris jų 
manymu buvo šalimi, pilna 
turtų ir laimės. Tačiau at
vykus į ten, jie buvo per
sekiojami policijos, darbo 
kontraktorių ir alkio. Jie 
kurį laiką ‘ prabuvo valdiš
koje stovykloje, iš ten jie 
buvo jėga išmesti į vaisių 
rinkimo laukus, o vėliau į 
vatos rinkimo laukus ir ga
lų gale liko bedarbiais. Kny
gos gale motina Joad’ienė 
duoda vilties kibirkštį : 
“Mes neišmirsime. Žmonės 
gal truputį pasikeis, bet jie 
ir toliau tą patį darys.”

Atėjo Antrasis pasaulinis 
karas. John Steinbeckas 
tapo karo korespondentu ir 
parašė tris knygas apie ka
rą. Po karo jis vėl ėmėsi 
rašyti apie Kaliforniją se
kančiose knygose: “Canne
ry Row” ir “East of Eden,” 
kuri buvo jo pirmoji didžio
ji knyga po '‘Grapes of 
Wrath.” Jis parašė kelias 
kitas knygas ir vėliausiai 
“Travels with Charley in 
Search of America.” Kai 
kurios jų buvo gerai priim
tos, kitos kritikuojamos.

Pilietis, Jūžintiškis (Rap. 
Merkis), J. T am so na s, 
darbštusis J .Bekampis, M. 
Uždavinis, J. Alvinas — ir 
eilė kitų korespondentų gra
žiai paįvairina “L” pusla
pius. Vyrai už tai!

J. Nalivaika moka įdo
miai perteikti, turi švelnią/ 
jautrią gyslę! Panašiai ir 
J. Gaidys, Ignas (.Beeis) 
moka kruopščiai, gražiai pa- 
fankiot ir perteikt žinių. 
Labai ačiū!

Su didžiu pasitenkinimu 
skaičiau Saliečio labai įdo
mias istorinei žinias “iš la
bai senos Bruklino lietuviu 
siuvėjų istorijos.” Mano ar
timasis kaimynas iš Užsie
nių “ūlytėlės” — įgudęs au
toritetas — darbininkų ju
dėjimo istorikas! Įdomu, 
kaip andai orientavosi J. 
Šukys, J. Perkūnas, Liut- 
kauskas,—įdomu ir juokin
ga.

Skaičiau ALDLD 6 apskr. 
konferenciją, kur kruopš
čiai darbavosi Filadelfijoj 
J. Kazlauskas, A. Žemaitis, 
J. Bekampis, mano parapie- 
tė Matiukaitė — Ona Mer
kienė, J. .Šlajus, A. Lipčius, 
A. Pranaitis, J. Kasperavi
čius, E. Mulokaitė, Rapolas 
Merkis, U. Gužonienė... 
Lankė ligonius, rinko au
kas. .. Mieli, artimi, gerai 
pažįstami draugai tebėra 
tokie nuoširdūs darbuoto
jai! Ačiū jums! Visada 
perskaitau, gerai įsistebiu 
aukų rinkimų sąrašus. Ran
du vardus (aukotojų tarpe) 
daugybės? gerų, nuoširdžių 
draugų ir pažįstamų veikė
jų — ir man taip miela ži
not, kad visi jie dirba kru
ta, žengia pažangos keliu, 
kiek tik kada sugebėdami.

Su pagarba ir padėkos 
jausmu skaičiau’ Didžiojo 
Spalio Socialistinės revoliu
cijos 45 metinių sveikini
mus “Laisvės” adresu tokiu 
stambių žymūnų - pirmūnų, 
kaip G. Zimanas, Valstybi
nė Grožinės literatūros lei
dykla, pats visur esąs vals
tybės galva Justas Palec
kis! Visur jautriai šiltai 
atsiliepia, paguodžia, pata
ria!.. Jus jautriai apdova
noja raštais ir gabusis ra
šytojas Jonas Šimkus, mano 
artimas, broliškai nuoširdus 
draugas, bičiulis!..

Durstelėjo man aštriai pa
širdžius, kai perskaičiau, 
kad serga ir bus operuoja
ma mūsų visų aukštai ger
biama ir mylima pažangos 
ir kultūros* meno gabi dar
buotoja Kristina Stanislo- 
vaitienė! Ramiau pasida
rė, kai jos gerasis draugas 
gyd. Jonas Stanislovaitis, 
pats gabus dailininkas ir 
pažangietis, pranešė, jog 
draugė K. Stanislovaitienė 
jau eina stipryn ir geryn! 
Geriausios jum abiem, mie
lieji, brangieji draugai, 
sveikatos, ilgiausių našių 
metų ir visokių sėkmių! Vi
suomet pagarbiai Jus menu, 
dažnai maloniai prisimenu! 
Su šiltu jausmu širdyje, są
monėje.

(Deja, mūsų mielosios

Skaitytojai tačiau visada jo 
knygose rado tai, ką ir Šve
dų Akademija, suteikusi 
jam Nobelio Premiją, rado: 
“pasižymėjimą užjaučiančiu 
jumoru ir socialinę persep- 
ciją... John Steinbecke 
mes randame išreikšta A- 
merikos temperame n t ą jo 
gamtos, žemės, laukų, kal
nų ir jūrų pakrančių pa
jautime. Tai neišsemiami 
Steinbecko inspiracijos šal
tiniai.”1

American Council

Kristinos jau nebėra gyvų
jų tarpe,—Red.)

Įdomus J. Steiniaus laiš
kas J. Jakimavičiui iš Lie
tuvos. Laiško autorius taip 
gražiai perteikia t r u m - 
pa lietuvių spaudos, istori
ją. Mane ypač sudomino 
Karaliaučiaus universiteto 
profesoriaus filologo Frid
richo Kuršaičio pamėgimas 
lietuvių kalbos, taipgi dak
taro Zauerveino pamėgi
mas lietuvių spaudos—ben
dradarbi a v i m as “Ceitun- 
goj,” kurią ir man pačiam 
teko skaityti Tilžėje 1906 m. 
pradžioje,”' sustojus ten 16 
dienų kelionėj į Ameriką. 
Įdomi atrodė tuomet toji 
“Ceitunga.”

Mielosios, gerbiamosios 
draugės Ksaveros Karosie- 
nės kalbos ir laiškas — to
kie įdomūs, aktualūs daly
kai! Su didžia pagarba 
skaitau ir dėkoju pasišven- 
tėlei darbuotojai už pasaulio 
taiką, už nusiginklavimą, 
už branduolinių tyrinėjimų 
sustabdymą. Visokių sėk
mių, sveikatos, ilgų metų 
Tau, brangioji drauge Ksa
vera, tavo didžiojoj misijoj, 
tavo plačiuose žygiuose! Ir 
spaudžiu dešinę širdingai!

Mane labai sudomino gra- . 
žus draugės M a r g a r i tos 
česnavičiūtės - Petrikienės 
rašinys apie tenorų karalių 
Enriką Karužą. Ji nušvietė 
daugybę c h a r a k t e r i n gų 
bruožų iš gyvenimo to įsta
baus operinio dainininko. 
Gabiai parašytas straips
nis! Bravo! Ir labai ačiū!

Na, dabar “Laisvės” va
jus. Susidomėjęs stebiu au
kotojų ir darbuotojų vaji- 
'ninku vardus. Miela, kai ' 
matau dar . gražų skaičių 
gej;ų, nenuoalsių draugų iš 
visokių vietovių!

Džiaugiuos, kad taip gra
žiai sekasi su usteriečių 
operete “Lietuvaite.” Kaip 
įdomu! Kaip miela žinot, 
kad gabusis, talen t i n g a s 
muzikas - kompozitorius J. 
Žilevičius davė, sukūrė mu- 
ziką šitai operetei! Meno 
mėgėjas Ns gražią padarė 
recenziją. Garbė Usterio 
choristams, aktoriams—Ja- 
nulienei, Elenutei ir Irenu- 
tei, Januliui Ričardui, Ve
rutei Nakrošienei, Dirveliui 
—visoms ir visiems daly
viams! Geriausių sekimų 
kitose kolonijose! Aš su 
Jumis mintimis ir širdžia.

O dabar ir, Aido choro, 
b r u k 1 i n i š kio, 50-metinių 
koncertas. Draugas Motie
jus Klimas man prisiuntė 
puikią Aido 50 m. jubilie
jaus programą. Jubiliejus 
įvyko 1962 m. gegužės 20 
d., o dabar to choro kon
certas. Sveikinu visus cho
ristus aidiečius, su nuošir
džiais linkėjimais!

Skaitau, kad mano mie
lieji Onutė ir Jurgiukas 
Šilkai persikelia į Floridą. 
Visuomet mielai ir maloniai 
menu šiuos puikius, svetin
gus, vaišingus, nuoširdžius 
draugus. Laimės ir sėk
mių !

Miela draugė H. F. .gra
žiai aprašo kino filmų vai
dinimus, taipgi Aido choro 
veiklą.

“Laisvė” — miela man 
susisiekimo priemonė. Joje 
pasimatau, pasidžiaugiu su 
ilgamečiais draugais dar
buotojais. Ir krutėkite, dar- 
buokitės, mielieji ir mielo
sios! Lai laimė, džiaugsmas^ 
sveikata niekad neapleidžia 
jūsų! Tvirtas ryžtas, pat
varumas darbuose, veikloj 
padeda palaikyt ir sveikatą, 
saulėtą nuotaiką, malonią 
savijautą!

J. Kaškaitis



Sveikinimai ryšium šii suteikimu Antanui Bimbai 
Istorijos mokslų garbes daktaro vardo

MIAMI. FLA 1 Žinios iš UeftBvost

(Telegramos)
Antanas Bimba:

Vilniaus Valstybinio Vinco Kapsuko 
Vardo universiteto Moksline taryba, vertin
dama jūsų mokslinę ir visuomeninę veiklą, 
1962 m. gruodžio 25 d. išrinko jus Istorijos 
mokslų garbės daktaru.

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu sėkmės to
limesnėje veikloje.

Prof. Dr. JONAS KUBILIUS 
Vilniaus universiteto rektorius

to Jūsų veiklos įvertinimo ir tikiuosi, kad su
teiktas Jums daktaro vardas dar daugiau su
artins Jus ir visus užjūrio lietuvius su jų 
gimtąja žeme.

Sveikinu Jus ir visą “Laisvės” kolektyvą 
Naujųjų Metų proga ir linkiu sėkmės atei
nančiuose 1963 metuose. p

N. Sadauskaitė
1960 m. turistė

Vilnius

, Miamės Lietuvių Socialis ningesni, kad ir jau pri-, 
Klubas . brendųsio amžiaus, dar ry 1

Klubas kaip klubas. Da- vejiaiir tdirba. Dirbkite pa
Klubai brendųsio amžiaus, dar gy-

Tarybų Lietuvos Mokslų Akademijos ko
lektyvo vardu širdingai sveikiname jus su 
Vilniaus Kapsuko Universiteto istorijos mo
kslų garbės daktaro vardo suteikimu. Ta
rybų Lietuvos mokslo darbuotojai neabejo
ja, kad šis garbės vardas įkvėps jums ir jū
sų draugams naujų jėgų stiprinti ryšius tarp 
mūsų Tėvynės ir Amerikos lietuvių. Kartu 
sveikiname jus su Naujaisiais Metais ir lin
kime stiprios sveikatos ir geriausio pasiseki
mo jūsų kūrybiniame darbe ir kovoje už 
žmonijos pažangą ir taiką.

Tarybų Lietuvos Mokslų Akademijos 
Prezidiumas:

Juozas Matulis 
Juozas šiugžda 
Kazimieras Meškauskas

Antanui Bimbai,
Niujorke.

Skubu sveikinti su garbės daktaro vardu. 
Spaudžiu tavo dešinę.

Vilniaus universitetas ir visas mūsų Res
publikos intelektualinis pasauliu padarė ge
rą žingsnį. Daug sveikatos tau, brangus 
Antanai. Puikių naujų darbų visų darbo 
žmonių labui. Dar sykį su Naujaisiais Me
tais.

Bučiuoju,
Jonas Šimkus

Prisideda ir Elena Šimkienė

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti ryšium 
su tuo, kad vakar Vilniaus Universiteto 
Mokslinė Taryba niitarė už įžymius nuopel
nus mokslo srityje suteikti jums Istorijos 
mokslų garbės daktaro vardą. Dar kartą 
sveikinu ir linkiu geros sveikatos ir sėkmės 
jūsų kilniame darbe.

A. Sniečkus

Iš visos širdies sveikinu jus, mielas drau
ge Antanai, Istorijos mokslų garbės vardo 
suteikimo proga. Džiaugiuos, kad jūsų įžy
mius nuopelnus mokslinėje publicistinėje 
veikloje taip aukštai įvertino jūsų senojoje 
tėvynėje. Giliai tikiu,, kad dar ilgus metus 
dirbsit^ žmonijos pažangai. Linkiu taip pat 
sveikatos ir laimės asmeniniame gyvenime.

Justas Paleckis

Dear Anton:
Congratulations! A most fitting Christ

mas gift—“Antanas Bimba, Istorijos Moks
lų Garbės Daktaras — Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardu Universitetas”. . . How 
history has moved! And moVed in favor 
of humanity! History has moved, guided by 
the principles we so ardently embraced and 
worked for all these years. I know you 
remember how different it was in 1917, 
when Kapsukas was here, but 1917 also 
gave history a new direction, and today we 
have one-third of the world embracing so
cialism, the very essence of our principles, 
our purpose.

Anton, the honor bestowed upon you by 
a country of socialism is a symbol of the 
great achievements our work* has helped' to 
bring al^ut, with a promise of greater 
victories for peace and complete freedom 
for all mankind.

Margaret Cowl (Kavaliauskaitė)

širdingai syeikiftff lūs, mielas drauge, ry-; 
šiūm su jūsų išrinkimu Vilniaus Valstybinio 
Vinco Kapsuko V.‘ universiteto Istorijos mok
slų garbės daktaru, šis įvykis sukėlė dide
lį mūsų krašto darbo Žmonių pasitenkinimą 
ir pasididžiavimą. Kartu' leiskite nuošir
džiai pasveikinti jus Naujųjų Metų proga. 
Iš visos širdies linkiu jums geros sveikatos, 
ilgų gyvenimo metų ir sėkmės kūrybiniame 
darbe.

M. Šumauskas

Širdingai sveikinu su Istorijos mokslų gar
bės daktaro vardo šuteikimu. Linkiu kūry
binės sėkmės ir sveikatos. Tvirtai, broliš
kai apkabinu.

H. Zimanas

(Laiškai)
Sveikinaiye Antaną Bimbą

Vilniaus Valstybinio Kapsuko v. univer
siteto suteikimas Istorijos mokslų Daktaro 
vardo Antanui Bimbai yra garbė ne tik jam, 
o ir Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijai, kurias organo žūmalo 
"Šviesos0 redaktorius jis yra. Tai, beje, 
g&rbė ir visiems pažangiesiems Amerikos 
liėtuviafhs.

šia proga ALDLD Centralinis Komitetas 
nuoširdžiai sveikina A. Bimbą ir linki jam 
sveikatos ir sėkmės darbuotis ateityje, kaip 
darbavosi praeityje!

ALDLD Centralinis Komitetas

Su didele pagarba sveikiname jus, gerb. 
drg. A. Bimba,, už jūsų nuopelną susilaukus 
Istorijos mokslų garbės daktaro vardo.1 Jūs 
to užsitarnavote besidarbuodamas dėl visuo
menės labo.

Vincas ir Viola Venckūnai

Priimkite ir mano sveikinimą su laimėji
mu Istorijos mokslo garbės daktaro vardo.

K. Petrikiene

Drg. A. Bimbai,
Kauniečiai labai nudžiugo, sužinoję, kad 

Vilniaus Valstybinio Vinco Kapsuko vardo 
universiteto Mokslinė taryba Jus aukštai 
įvertino, vieningai išrinkdama istorijos mok
slų garbės daktaru.

Jūsų nuopelnai darbo liaudžiai yra labai 
dideli. Savo vaisingu darbu, moksline, vi- 
suomeninine ir publicistine veikla Jūs pilnai 
"nusipelnėte šio garbingo vardo.

Leiskite, Gerbiamas Daktare, Jus pasvei
kinti šia ir Naujųjų—1963-ųjų metų proga 
ir palinkėti geros sveikatos, ištvermės gar
bingame Jūsų darbe, sėkmės asmeniniame 
gyvenime ir viso to, ko širdis trokšta.

Vandalinas Junevičius
1962 m. gruodžio 29 d.

Kaunas x

žangos. srityje! Ilgiau 
vensitė!

v , Per savo dideles pastan- 
n- nebeverta _ būtų rašyti. gas ir darbštumą kai kurie 
A. A AA V. A AVA A A AZ A. A A A* V A. T A AA FVA A.

cialis Klubas turi tam tik-’ 
ras vertybes ir apie jį rei
kia šięk tiek parašyti. Jis skuręs tebuvo skaitomas 
yra pažangių žmonių klu- proletaru. Jei kurie ir tu
bas, jis yra k u 11 ū r i n g a i rį daugiau santaupų negu 
mąstančių žmonių klubas ir, p r a g y v enimui reikalinga, 
jis yra darbo žmonių klu- tačiau, jei jie remia pažan- 
bas. *

Jis randasi po num. 2610, į- 
N. W. 119 St. Gražus gels-1 
vas mūrinis pastatas su 
gonkeliu priekyje, panašus į 
lietuvišką gryčią.

Klubo rytiniame gale 
scena, o vakariniame virtu- 
vė ir dar kiti reikalingi 
kambarėliai. Viduryje pa
stato 300 žmonių įtalpos 
erdvi, šviesi svetainė su 
garsiakalbiais lubose ir di
deliais langais iš abiejų šo
nų. Pietiniame klubo šone 
didelis asfaltuotas kiemas 
automobiliams pastatyti ir 
6; kambarių namelis klubo* 
prižiūrėtojui.

Nors klubas oficialiai dar 
neatidarytas, bet jau Nau
juosius Metus klubiečiai su- j lę. 
tiko savame name

Tiek to apie pastatą. Pui
kiausias pastatas visgi te- 

! lieka tik plytos ir cementas. 
Jis nesudaro jaukių namų, 
jei šeima iškrikus; ir tas 
gražus pastatas tarp Flori
dos palmių teliktų tik ne
gyvos sienos, jeį j o ’nariai 
nebūtų- santarvingi. 
žmonės jame sudarys 
kų kultūros židinį.

Dabar pažiūrėkime, 
yra tie klu|)o nariai.

bar Amerikos lietuviai turi 
tiek ir tiek įvairiausių klu
bų, tai, rodės, jau apie juos'

gy-

Drg. ANTANUI BIMBAI 
N.'Y.

, Brangus Drauge,
Mes labai nudžiugome, sužinoję, kad Vil

niaus Valstybinio V. Kapsuko vardo univer
siteto Mokslinė taryba vieningai išrinko Jus 
istorijos mokslų garbės daktaru. Tuo būdu 
■bent iš dalies įvertintas Jūsų iŠ tikrųjų di
delis ilgametis darbas kaip pažangaus moks
lininko ir veikėjo. Drauge su naujameti
niais sveikinimais siunčiame labai nuošir
džius pasveikinimus šia proga ir linkime 
daug sveikatos, laimės, atkaklumo kasdieni
niame darbe ir kovoje.

Jūsų,
Eliza ir Antanas Venclovai

Drg. Antanui Bimbai
Gerb. Drauge!

Sveikinu su Naujaisiais Metais! Linkiu 
sveikatos ir ištvermės Jūsų sunkiame darbe.

1962. XII. 25 Vilniaus valstybinio V. Kap
suko vardo ūniveršiteto Mokslinė daryba su
teikė Tamstai Garbės daktaro vardą. Nuo
širdžiai sveikinu.

Linkėjimai Ikisviečiams.
R. Šarmaitis

Vilnius, 1962. XII.26

Didžiai gerbiamas drg. A. Bimba,
Širdingai džiaugiuosi dėl seniai užtarnau

Dear M. .Bimba—
Congratulations! It sure was a great 

pleasure to read about you attaining honor!
I also read in the papers that your Eng

lish book has been translated in Lithuanian. 
Is there any possibility of purchasing not 
only the Lithuanian version but also the 
English one ? Let me know.

I and my parents extent our warm greet
ings and congratulations. Keep up your 
good work.

Sincerely,
z Stephanie Masis

Antanai!
Jūs liejote mokslo, taikos ir rąrnybės mok

slo kelią skersai pasaulį. Linkiu jums ge
ros sveikatos ir stiprybės tęsti tą darbą to> 
liau.

Laisvės ir mokslo mylėtoja 
iš Newarko

Brangus Antanai,
Šiuo gerbėjos laiškeliu noriu išreikšti 

jums su kokiu džiaugsmu Rudolfas ir aš su
tikome žinią, kad tapote apdovanotas Isto
rijos mokslo garbės daktaro vardu. Jau
čiame, kad jūs tikrai šios garbės užsitarna
vote. Sveikiname jus!

Su pagarba ir džiaugsmu,
May ir Rudolfas Baranikai

Valio, Antanai! Sveikinu iš širdies gilu
mos ir kartu su visais džiaugiuosi, šlovė 
Tau. šlovė mums visiems!

S. J. Jokūbka

(Bus daugiau)

laikas gauti išaugusią per 
vasarą riebią žuvį. Praeina 
pusvalandis, ir ištraukia
muose tinkluose sidabru su
blizga seleva, suraibuliuoja 
dryžuoti ešeriai. Dažnokai 
pasitaiko stambios lydekos.

Vienu traukimu brigada 
sugauna dešimtis kilogra- 

Žurnale pateikia- mų žuvies. O iš viso šiemet 
ma „poeto gyvenimo ir kū- ji sugavo 890 centnerių 
rybos apžvalga ir du Rabo t "ežerų 
žužo į vengrų kalbą išvers
ti jo eilėraščiai.

Su Eduardo Mieželaičio
kūryba savo skaitytojus pa-' gauna Daugų žuvininkystę 
staruoju metu supažindino, ūkio darbuotojai. Sugavę 
ir kiti socialistinių šalių pe-' per dešimtadienį daugiau 
riodiniai leidiniai. Dimo.kaip 50 centnerių žuvies, 
Dublevo išverstą eilėraštį 
"Obuolys” išspausdino bul
garų laikraštis "Literatu- 
ren front,” Jirži Svobodos 
ir L. Kučerovos išverstus 

, eilėraščius "Atriškite akis” 
ir "Žodis” — čekų žurnalas 

j "Kultūra,” Mislavo Koube- šių metų užduotis.
lės ir Vojtecho Jestržabo centnerių vertingos žuvies 
išverstus eilėraščius "Vaka- sugavo Kuršių mariose Rus- 
ras” ir "Rankos” — čekų 
žurnalas "Svet sovetu” ir 
laikraštis "Literarni novi- 
ny.” (“Vakarinės naujienos’')

E. Mieželaičio kūryba 
vengrų, bulgarų ir 

čekų spaudoje
Budapešte leidžiamas veng

rų žurnalas "Nadyvilag” 
šių metų aštuntajame nu
meryje supažindina su Le-

Tačiau^ Miamės Lietuvių So- (įr gerokai susitaupė gyveni- nininės premijos laureatu 
mo saulėlydžiui. Jau praė- Eduardu Mieželaičiu bei jo 
jo tie laikai, kuomet tik nu- poezija.

giu, progresyvią spaudą, tai 
i jie irgi yra darbo žmonių 
gretose.

Keletas Socialio Klubo na
rių kaip tik ir yra pasitu
rintys, ir jie pažangos ju
dėjimą remia. Kai kurie to
kį klubelį galėtų ir pilnai 
finansuoti, visai nejausda
mi finansinės naštos. Ta
čiau jie to nedaro. Jie sa-, 
ko, kad kai kuris vienas iš1 
mūsų klubą finansuotu, tai 
jis liktų privačia įstaiga. 
Sudėkime po kiek galime 
visi ir visi dirbkime kartu. 
Klubas bus mūsų visų. Jei 
kur yra trūkumų, daugiau 
turintieji daugiau prisidėki
me; bet abelnai klubą 
kime pagal kiekvieno

rem- 
išga-

Dabar paklauskime, 
gi mus riša į to klubo 
nių būrelį?? Vienoki gyve
nimo patyrimai, vienoki 
praeities prisiminimai ir 
vienokios mintys padaro 
mus draugais. Geriau pa
siturinčiųjų turtas proto 
neapsuka. Mes neužsinuo-

Tik™ 
jau

kas 
žmo-

Naujos srovines linijos
VILNIUS. — Nuo srovi

nės linijos kas minutę nuei
na skalbimo (mašinos varik
lio statoriaus ir rotoriaus 
paketas. Ji ne tik štampuo
ja, valo, sveria bei orientuo
ja šias detales, bet ir nu
plauna jas ultragarso vo
nioje. Visame technologi
niame perocese žmogus ne-

derliaus.” 
planas viršytas 
kaip 15 procentų.

Gausias ežerų

Metinis 
daugiau

dovanas

jie taip pat pirma laiko bai
gė įvykdyti metinę progra
mą.

Sėkmingai žvejoja Dūkš
to, Ignalinos žuvininkystės 
ūkių žvejai. Iki lapkričio 
mėnesio vidurio jie įvykdys 

3,800 t

nės žuvininkystės ūkio dar
buotojai. (ELTA)

kas 
Dar 

tik brėkštant 20-ajam šimt
mečiui jie į šią šalį atvyko 
jaunamečiai, kaip ameriko
nai sako — "teen-agers.” 
Tuomet amerikonai juos va
dino "polakais.” Jie nesėdo 
į mokyklų suolus ir nelankė 
universitetų. Jie turėjo sau 
sunkų pragyvenimą pelnyti 
pačiuose sunkiausiuose dar
buose. Ne tik patys turė
jo pragyventi, ir Lietuvoj 
likusius tevelius šelpti, ku
rie pardavė paskutinę kar
vutę, kad nupirktų jiems 
laivakortę. Jie stojo į dar
bus anglies kasyklose, plie
no liejyklose, Chicagos gy
vulių skerdyklose ir kitose 
sunkiųjų darbų pramonėse. 
Jie kalė šios šalies turtus ir 
kėlė jos gerbūvį. Jie išėjo 
liaudies universitetus ir yra 
veteranai, užsigrūdinę gyve
nimo kovose už geresnį dar
bo žmogaus būvį.

Žengiant darbo žmogaus 
erškėčiuotais keliais, kovos 
arenose, už duonos kąsnį, 
daug jų žuvo dar jaunystė
je. Vienus užgriuvo anglies 
kasyklose, kitus kibirkštys 
sudegino plieno liejyklose, 
trečius suvirino skerdyklų 
taukų katiluose; ir daug 
jų mirė be laiko nuo ligų, 
gautų nešvariose ir sveika
tai pavojingose dirbtuvėse. 
Daug jų žuvo ir Pirmajame 
pasauliniame kare kovojant 
už šią šalį, už Ameriką, jų 
antrą tėvynę.

Na, tiek to. Praeitis lie
ka praeitimi. Apie ją neuž
simoka ve'rkšlenti. Kiek jau 
čia mums to gyvenimo beli
ko. Žiūrėkime į priekį, o ne 
į praeitį. Man tų "gerų lai
kų” ("good old tiemes”) ne
gaila. Jie buvo žiaurūs- Da
bartis ir ateitis priduoda 
jėgų gyventi, jei dirbi.

Ne visi kovotojai su sun
kiomis gyvenimo audromis 
žūvo, PaWarfcsrii ir siima-

: dijbilie prietaringųjų ręligi- dalyvauja;i 
jų bei šovinistinio patriotiz-i ši linija dar neveikia. Ją 
mo fanatizmu. Tas mūs ne- sukūre Liaudies ūkio fary- 
nuvede į gyvenimo šunta- bos prietaisų gamybos vai
kius. Mes prisimenam,kaip dybos projektavimo - konst- 
mes buvome nuskurę, basi ravimo biuro bendradarbiai 
ir alkani. Žmoniškumas mu- Danilas Toperis ir Bronius 
myse užsiliko ir užsiliks iki. Dilba. Biuro eksperimenti- 
gyvos galvos. Mums gaila1 niame ceche linija gimsta 
biednuomenės ir mes ją re-1 metale. Ateinančiais metais 
miame ir remsime. Tai toks 
yra tikslas Miamės Lietu
vių Socialio Klubo.

Klubo palaikymas yra re
alus dalykas. Blogai gaspa- 
doriaujant jis gali prieiti 
prie bankroto — tokio, kad 
ir stambesni rėmėjai jo ne-’ 
galėtų išgelbėti. Tačiau klu
bo valdyba yra sumani ir 
apdairi. Klubietės moterys 
yra tvirtas klubo finansinio 
stovio nugarkaulis.

Sausio 6 d. pietų parengi
me aš labai nustebau, kaip 
jos savo namuose pagamin
tus valgius, dar garuojan
čius puodus, iš savo auto
mobilių nešė į klubo dar ne
užbaigtą virtuvę.' Viena 
uoli klubo veikėja, kuri ga
lėtų net ir porą tarnaičių 
užsilaikyti, jei ji to norėtų, 
net ir savo vyrą pasikinkė 
nešti Valgius iš jų automo
bilio į klubo patalpas. Ta kabelio” gamyklai ruoošia

Mano gimtieji Balninkai
/

Gražioje vietoje įsikūręs 
Balninkų miestelis—Anykš
čių rajono "Raudonosios 
žavigždės” kisJūkio centras. 
Miestelį supa du ežerai: A*- 
laušo ir Piršenos. Ypač gra
žiai atrodo pastarasis pava
sarį, kai sužaliuoja vienas 
aukštas status krantas, gre
ta esantis didžiulis gričvys.

Bet dar ^gražesnis už įfc- 
čią gamtą gyvenimas Tary
bų valdžios metais atėjo į 
šią apylinkę. Jeigu buržua
zijos valdymo metais čia te
buvo bažnyčia, keletas lūš
nų, Staikūno dvaras, tai da
bar visai kitoks vaizdas. Į 
visas miestelio puses nusi
driekė naujų namukų eilės, 
pastatyta siuvykla, batų 
dirbtuvė, paštas, kultūros 
namai, biblioteka, stomato
loginis punktas, kaimo ligo
ninė, vidurinė mokykla su 
daugiau kaip -.dvidešimčia 
mokytojų. Mokiniai, ku
riems toli vaikščioti, gali , 
gyventi bendrabutyje.

Kur kas lengviau suskai- .

ji bus sumontuota ir paleis
tą Mažeikių J. Garelio var
do elektrotechifekos gamyk
loje.

Iš viso biuras sukurs ir 
pagamins įmonei dešimt -to
kių srovinių linijų. Sudė
tingas procesas gamykloje 1
bus pilnutinai mechanizuo čiuoti, kas neturi radijo, 
tas. 1 motociklo, dviračio, negu

Konstruktoriui Aleksiejui kas .juos turi.
Prutnikovui vadovaujant,! Daugelis kolūkiečių dirba 
biure suprojektuota ir ga-. ir vakare mokosi darbo jau- 
minama automatinė mope- nimo vidurinėje mokykloje, 
dų krumpliaračių blokų ap
dirbimo linija Šiaulių dvira
čių gamyklai. Ateinančiais 
metais ji bus paleista. Li
niją aptarnaus tik vienas 
žmogus. Darbo našumas 
šioje operacijoje pakils be
veik 10 kartų.

Tikrai gražus .gyvenimas 
atėjo į mūsų ša|į, į mano 
gimtuosius Balninkus.

P. Karvelis, mokslems

Didėja statybos apimtis
PANEVĖŽYS. — 60 dar-

Nemažą efektą duos vi-1 bininkų ir tarnautojų šeimų « . « a •• • 1 1 •“ *daus transporto kompleksi
nio mechanizavimo priemo
nės, kurias Panevėžio "Liet-

moteris vėliau klubo susi
rinkime davė gerą pamoką 
vyrams. Ji sakė: "Jūs, vy
tai, nebūkite kaip svečiai; 
jūs joms padėkite.”

Tokiu būdu moterys duo
da labai skanius pietus už 
labai prieinamą kairią, ir jos 
padaro daug pelno klubui. 
Jos yra tvirčiausias klubo 
finansinis ramstis.

biuro bendradarbiai Petras 
Baradokas ir Zenonas Ja
kaitis. Vasilijus Micura ku
ria. projektą atliekoms iš 
darbo vietų mechanizuotai 
pašalinti Vilniaus elektros; 
skaitiklių gamykloje.

Netolimoje ateityje nu
matoma sukurti dar našes
nes ir tobulesnes linijas, ku
rios padės kompleksiškai 
automatizuojant ir mecha-

Miamės’ Lietuvių Socialia- nizuojant prietaisų garny 
me Klube yra gera santarvė |bą. (ELTA)
ir puiki nuotaika. Aš dar 
vis tebesu "sniego paukš
tis,” kaip miamiečiai mus, 
šiauriečius, vadina. Tačiau 
aš jiems linkiu geriausios 
kloties, ir esu įsitikinęs, kad 
M i am ė s Lietuvių Socialis 
Klubas puikiai gyvuos ir 
bujos.

BeVardis
1963 tn. saiisio 8 H,

Ežerų ir tvenkinių 
dovanos

neseniai persikėlė į naują 
penkiaaukštį namą Liepų 
alėjoje. Spalio šventes nau
juose butuose sutiko dar 48 
šeimos, kurios įsikūrė ke
turaukščiame name Vilties 
gatvėje. Puikią dovaną ga
vo politechnikumo mokslei
viai — jiems perduotas 309 

’ vietų bendrabutis. Antras 
j toks bendrabutis lapkričio .> 
mėnesį bus atiduotas hidro- 
melioravimo tec h n i k u m o 
studentams.

Palyginti su praėjusiais 
metais, šiemet mieste staty
bų apimtis išaugo 2.5 karto.

Miestų projektavimo ins
tituto Panevėžio filialo dar
bu o t o j a i ruošia pietinės 
miesto dalies užstatyino 

Į proojektą. Statyba čia pra-
Lengvas rūkas dar den- sidės ateinančiais metais, 

gia ežerą, kai Metelių žuvi- šiame rajone miesto dajjfco 
ninkystės ūkio E. Stašaus- žmonės gaus apie 50,000 
ko brigada vyksta žvejoti, kvadratinių metrų gyveną- 
Žvejai skuba —- dabar pats mojo ploto. (ELTA)

4 (Liberty)—> An trad..- sausio-(.Tam)l 5.-1963



BOSTON, MASS
Apie kai ką

Jau kelios savaitės pra
bėgo nuo mūsų šaunaus 
banketo “Laisvės” naudai, 
jr^jau buvo poros kores
pondentų apie tai rašyta. 
Manau, kad skaitytojai ne
pyks, jei aš ’pridėsiu porą 
sakinių.

Tai buvo sekmadienis, 
oras ne per šaltas, suvyko 
iš apylinkės miestų daug 
svečių, nęs žinojo, kad dai
nuos garsusis Worcesterio 
duetas ir bus svečias iš 
Washington©.
i Dabartinė mūsų klubo 
svetainė gal nebuvo girdė
jusi tokios poros skambių 
ir malonių balsų, kaip Dir- 
velienės ir Sabaliausko.

Po dainų, didžioji publi
kos dalis pavalgė pietus. Jos 
dalis, pirmininkui papra
šius, nuvyko į apatinę sve
tainę, užleisdama vietą prie 
stalų tiems, kurie netilpo, o 
po šių tai jau darbininkai 
pietavo, reiškia, valgyta 
trimis pakaitomis.

Jonas Petrus pirmiausia 
iškvietė iš apylinkės atvy
kusius svečius kai ką pasa
kyti. Visi kalbėjo apie esa
mą reikalą mūsų spaudą 
remti ir platinti. M. Su
kackienė, žiūrėdama į Vy
tautą Zenkevičių, jautriai 
maždaug štai ką pasakė:

—Mes per apie penkias
dešimt metų be paliovos ko
vojome prieš reakciją, už 
geresnes darbo žmonių gy
venimo ir darbo sąlygas, už 
pasfaulipę taiką, o galutinis 
ifcūsų siekis — tai valdžia 
plačiosios liaudies rankose. 
Nors Amerikoj gyvendami, 
būdami Lietuvos vaikai, 
troškome matyti mūsų bro
lius ir seseris tėvynėje be- 
kuriančius rtaują gyvenimą. 
Ir štai šiandien su mumis 
pietauja Lietuvos liaudies 
atstovas, kuriuo mes labai 
džiaugiamės!

Manau, kad M. S. išreiškė 
daugumos mintį, nes publi
ka jai smarkiai plojo.

Pagaliau pirmininkas pa
kvietė kalbėti malonų sve
čią iš Tarybų Sąjungos At
stovybės Washingtone, ku
ris neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. V. Zenkevičius sakė, 
kad jis neatvyko čia sukelti 
revoliucijos, pakeisti šios 
šalies valdžią, o tik tam, 
kad turėti ryšius su Ame
rikos lietuviais ir su. visais 
gyventojais palaikyti kultū
rinius ryšius, kad būtų drau

giškumas, šaltojo karo su
mažinimas, abelna koegzis
tencija. Plačiau palietė JAV 
gyvenančių lietuvių vykimą 
į Tarybų Lietuvą. “ Vykti į 
Vilnių kelioms dienoms,” 
sakė jis,“gali bile kas be ma
no leidimo.” Sakė, kad gal 
tik už poros mėnesių galės 
ką nors tikslesnio pasakyti 
apie 1963-ųjų metų grupių 
vykimą. Jei lankymas bus 
leistas, tai geriau važiuoti 
mažomis grupėmis, nes, jis 
mano, mažos grupės susidu
ria su mažiau keblumų. Jis 
ilgai publikos neva r g i n o ; 
trumpai palietė keletą svar
besnių klausimų; jei kas kam 
neaišku, prašė klausti. Į 
klausimus atsakinėjo trum
pai ir aiškiai.

Matyt, susirinkusieji bu
vo viskuo patenkinti.

Sausio 6 d. Amer. Liet. 
Pil. Klubas savo susirinki
me nutarė rengti banketą 
pavasarį, o vėliau — pikni
ką klubo naudai. Naujųjų 
Metų laukimo pafė buvo la
bai gera, atsižvelgiant į šal
tą orą, sakėrengė j ai. 
“Whist” pares, kurios ren
giamos kas šetadienio va
karą, irgi duoda šiek tiek 

> pelno. Ačiū darbštiesiems 
mūsų žmonėms, dabar abi 
klubo svetainėlės yra šva
rios, tik reikia, kad daugiau 
ir dažniau nariai lankytųsi.

Sausio 5-ą dieną širdies 
smūgiu mirė Steve Stakaus- 
kas, 66 metų amžiaus. Bu
vo pašarvotas Zaletskienės 
šermeninėje. Palaidotas pir
madienį, sausio 7 d. naujose 
Kalvarijos kapinėse, su baž
nytinėmis apeigomis. Jis bu
vo laisvų pažiūrų žmogus, 
skaitė darbininkišką spau
dą, o kad su negyvu pasiel
gė kitaip, čia jau nę jo kM- ja jr jar labiau susirgdina,
te... Iš Lietuvos paėjo nuo 

| Seredžiaus. Daugiausia gy
veno Brocktone, Bostone. 
Liūdesyje paliko žmoną A- 
dellą, dukterį Deninienę, ku
ri gyvena Santa Monicoj, 
Calif, (ji buvo atskridusi 
tėvą palaidoti), dukterį-au- 
gintinę Mrs. McLead, gyve
nančią Medford, Mass., ir 
seserį Nettie Šlegeris, Gard
ner, Mass., ir daugiau gimi
nių.

Šeimai ir giminėms reiš
kiu gilią užuojautą. O tau, 
Stepai, lai būna lengva šios 
šalies žemė.

ir nusi- 
Riaubai 
mus pa- 
Gražiai

Philadelphia, Pa.
Važinėdamas sausio 5 die

ną užvažiavau pas draugą 
Lipčių, užvažiavau aplanky
ti širdingus pažangaus-‘ju
dėjimo draugus Riaubus, 
2619 So. 76th St. ’ Kadan
gi nesimatėme su draugais 
per keletą metų, tai mus 
pamatę nustebo 
džiaugė. Draugai 
šiltai ir draugiškai 
sitiko ir priėmė, 
mus pavaišino ir kvietė pa
silikti pas juos nakvoti, bet, 
po pasikalbėjimo, iišvažia- 
vome pas draugą Lipčių.

Iš pasikalbėjimo su drau
gais Riaubais, pasirodė, kel
tas ir nemalonus įvykis su 
drauge Riaubiene. Emilija 
Riaubienė išgulėjo ligoninėj 
11 savaičių ir tik gruodžio 
24 dieną sugrįžo namo iš li
goninės. Dalykas štai koks: 
Emilija nesveikuoju, skaus
mai vargina jos rankas ir 
pečius (greičiausiai artri
tas). Ji pasidavė į ligoninę 
ištyrimui. Daktaras ligoni
nėje nusprendė, kad tuos 
skausmus reikia gydyti 
elektros spinduliais. Tai ją “ 
taip ir pradėjo gydyti. Bet1 
tuos elektrinius gydymus 
prižiūrėjo ne pats daktaras, 
o koks tai netikęs techni
kas ar besimokąs daktaras- , —— ._ __ i J. VzV Vii-. AJ VkJ VJ V M JLXA VI VZ
internas. To gydymo^pase- gaSpadoriui J. Bakšiui, ku

ris puikiai padirbėjo, re
kordinį pelną padarydamas 

’1962-ais metais. Moterų 
skyrius daug prisidėjo 
draugijos gyvinimui nema
žai ruošdamos įvairių pa
rengimų. Tokiu būdu drau
gijos iždas pakilo, nors bu
vo 8-nių mirusių narių po
mirtinės ir 60 sirgusių na
rių paša 1 p o s išmokėtos, 
taipgi nemažai atlikta pa
taisymų namo 2i9 Endicott 
St. ir Olympia Parko na
mo.' ■? c

Įvesdinta sitį metų valdy
ba: pirm. J. Petkūnas, vice 
pirm. D. žemeikis, prot. 
raštininkas J. Kižys, fin. 
sekr. R. Janulis, ižd. D. G. 
Jusius, iždo glob. J. Raulu- 
šaitis ir I. Jamilienė, penki 
direktoriai ir vienas mar
šalka.

Dabar draugija turi na
rių arti pusketvirto šimto. 
Susirinkimus laiko kas mė
nesio pirmą antradienį, va
kare, 29 Endicott St.

Į draugiją naujus narius, 
pilnai sveikus, priima nuo 
16 iki 45 metų amžiaus į pa
šalpos skyrių. Mėnesinė 
mokestis tik 50 c.

Susirgus naciui per sa-

ka buvo ta, kad Emilijai 
apdegino pečius ir ant kūno 
pasidarė didžiausios žaiz
dos, ir Emiliją, begydant 
tas žaizdas, ligoninėje išlai
kė 7 savaites ir namo pa
leido su neužgijusia žaizda.

Kaip incidentas pasi
baigs, tą tik ateitis parodys. 
Kas padengs tas ligoninės 
išlaidas, kada Emilija ten 
išgulėjo 7 savaaįtes dėl pa
čios ligoninės kaltės? Liūd
na ir nesmagu, kada žmo
gus serga, bet kada pati li
goninė taip biauriai sužalo

tai nejauku girdėti.
Tuo reikalu draugas Riau

ba kreipėsi pyre advokato.
Nesmagu, kad apie drau

gės ligą neprasiskverbė jo
kia žinutė.

J. A. Bekampis

Easton, Pa.
Mirė Antanas ūsas

Sausio 2 d., 2 vai. naktį, 
sulaukęs 78 metų, staigiai 
nuo širdies smūgio mirė 
Antanas Ūsas.

Mirė dukters Helen ir 
žento Howele Storm name, 
3959 Wm. Penn Highway.

Gimęs Lietuvoj, Montvi- 
liškio kaime, Kėdainių ra- 
one, atvažiavo į šią šalį 1907 
metais.

Velionis Antanas iš amato 
buvo šilkų audėjas ir dirbo 
įvairiose dirbtuvėse iki išė
jo į pensiją 1944 m/A

Dideliame liūdesy paliko 
dvi dukteris — Helen Storm 
ir Antoinette Ūsas, West
field, N. J., tris anūkus ir 
tris seseris — Mary Bu- 
binienę, Phillipsburg, N. J., 
Heleną Rutkuvienę ir Evą 
Barakauskienę Lietuvoj.

Velionio sūnus Antanas 
lūsas žuvo pasauliniame ka- 
're ir dukra Valda Stevens 
, mirė 1956 m.

Antanas buvo apsišvietęs 
i žmogus, skaitė knygas., pre
numeravo “Laisvę” ir pa
gal savo išgalę paaukodavo 
spaudos Veikalams.
Sausio 5-tą dieną pas lai-

WATERBURY, CONN.
šioje “Laisvės” laidoje 

telpąs watetbdiiečių ūžiio- 
jautos jiareiškimaš Dr. Sta- 
nislovaičiui dėl jo žmonos 
Kristinos mirties buvo gau
tas gruodžio menes j. Atsi
prašome už Suvėlavimą.

“L.” 

dotuvių direktorių John 
Katinio koplyčioj susirinko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi atiduoti paskutinę pa
garbą ir palydėti į amžiną 
atilsį.

Palaidotas Northampton 
Memorial Shrine kapinėse, 
prie savo mylimos žmonos. 
Kapinėse laidotuvių direk
torius John: Katinis varde 
dukterų Helen Storm ir An
toinette Ūsas visus palydo
vus pakvietė į Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubą už- 
kandžiams, kur visi buvo 
gerai pavaišinti.

Ilsėkis, Antanai, toj šal
toj žemelėj.

M. Urba

Worcester, Mass.
Iš L. S. ir D. Draugijos 

susirinkimo
Sausio 8 d. vakare atsi

buvo pažangiosios savišal
pos Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos pirmas 1963 
m. susirinkinįįis. Žiemos 
oras buvo patogus, šaltis 
atpuolė iki normalumo, tai 
ir narių atsilankė nemažai.

• Visi valdybos nariai pa
teikė gerus metinius rapor- 

“, tus. Pirm. J. Petkūnas pa
žymėjo nemažai pagyrimų 

, gerai pasidarbavusiems dėl 
i draugijos labo, ypač klubo

vaitę moka pašalpos $6, o 
nario pomirtinė yra $150.

Draugija savo name turi 
biblioteką, kurioje randasi

Help Wanted Female

Excellent Opportunity 
for Registered Nurses

New 83 bed hospital'. For all serv
ices and all shifts. Good starting 
salary $150.00 per mDnth, plus dif
ferential for evening and night du
ties. .Liberal personnel policies.. 
Wire, call or write to

Director of ♦Nurses
La Puente Valley Comunity 

Hospital 
16195 E. Maine St. 

La Puenta, Cal.

, Graduate
Nurses Wanted

Who would like to work With the 
Physically Handicapped,
This is a challenging opportunity, 
offering generous salary.
Openings — Supervisory and Staff 
Unique chance to work with a Na
tionally Recognized Organization,

Excellent Working Conditions ! 
Crotchcd Mountain Rehabilitation1 
Center in the heart of the Monad-| 
nock Vacation Region in Southern |
New Hampshire.

Write:
Dept. P. C.

Miss mary ruth pippen 
Crotched Mountain 

Foundation 
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

Haug gerų knygų, daugu
moje lietuvių kalba. Ji pre
numeruoja laikraščius ir 
žurnalus į knygyną. Tai la
bai gera ir pažangi draugi
ja. Prie jos nemažai narių 
priguli ir kituose miestuo
se gyvendami. Gerbiamas 
lietuvi, stok į šią draugiją, 
o būsi pasitenkinęs.

D. J.

PARDAVIMAI
Namas Floridoj

Nekentėkite šalčių, atvažiuokite j 
saulėtą Floridą dėl geresnes svei
katos. įsigykite naują namą su 
visais įrengimais ■— elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, cehtr. šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bodrms, living rm., kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fornišuota. Lan
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sewer; prie autobusų li
nijos, netoli shopping center, 
beach’ių vanduo matyti. Lietuvių 
yra 4 šeimos; 32 auganti medžiai. 
Žemės lotas 6500 sq. ft., tik už 
$10,000. Rašykite kada būsite. W. 
Žilaitis, 1818 Quincy Street, So., St. 
Petersburg, Fla. (1-10)

FOUNDRY HELP
Immediate Employment

Floor Molders — Maintenance Men — Crane Operators
Only well qualified men considered. We are an established 
California steel foundry — offering permanent positions. 
Wonderful place to work and really live. Write, giving 
experience and background in first letter. All informations 
held confidential.

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN, ALHAMBRA, CAL.

_____________ HELP WANTED MALE____________

QUARTZ CRYSTAL
Engineers and Technicians

Expanding company has openings for qualified men in new 
engineering and development laboratory. Challenging oppor
tunities to make important contributions to the advancement 
of the art in oscillator and filter crystals. Contact:

Howard Dillon, Chief Engineer
Midland Manufacturing Company

3155 Fiberglass Road. Kansas City, Kansas FI 2-7950

FOUNDRY
ASSISTANT MELTING FOREMAN

— EXCELLENT IMMEDIATE OPENING —
Must have electric arc furnace experience; only 'qualified 
man Considered; we are a well established California steel 
foundry. — Send resume to:

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN — ALHAMBRA, CALIFORNIA

(All response held in strict confidence)

------------------------------------------------------- Mj-

IriVest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save .by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

Worcester, Mass.
“LAISVES” NAUDAI

BANKETAS-PIETŪS
' Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27 January
Pradžia 1:30 Valandą Dieną

* Lietuviu Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Kviečiame visos apylinkės, visuomenę atsi
lankyti, papietauti ir pasilinksminti.

Tikimės turėti žymų svečią iš Washington©, 
tai turėsime progą su juo susipažintu

Rengimo Komisija
---------------- , '2'TrJ-L—j—L—■'•■■■-F....... ' I ■ '

— - iii,..................  *■ ............... .. i- ..J.......—a—ii ■............L- .. .......

5 p.-Laisve (Liberty)—Aritrad., sausio (Jan.) 15, 1963

Chester, Pa.
Žieminių švenčių proga 

aplankiau senesniosios kar
tos lietuvius. Kalbinau juos 
užrašyti savo giminėms 
“Laisvę” į Lietuvą. Daugu
ma išsikalbinėjo, bet prie
žasčių nepadavė. '
Bet vieną naują skaitytoją 

vis tiek gavau, tai Šofija 
Lipčienė užrašė “Į^ąisvę’’ 
savo giminei į Lietuvą.

Damininkas Slivinas ruo
šėsi vykti į Floridą ir ten 
praleisti žiemos šalčius. Bet 
pasitaikė, kad jis parkrito 
ir susilaužė ranką. Pabu
vęs savaitę, susitvarkė, ir 
jau besėsdamas į lėktuvą 
gavo nedidelį širdies smū
gį. Pašaukus gydytoją, tas 
įsakė gulti į lovą ir gerai 
pasilsėti. Gaila, kad taip at
sitiko. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

Ant. Lipčius

SVEIKINA
Mielas Drauge. Rojau!

Sveikinu su 1963-aisiais 
metais’ ir linkiu sveikatos 
bei sėkmės asmeniniame ir 
visuomeniniame gyvenime.

Nuoširdžiai sveikinu visą 
laikraščio “Laisvės” kolek
tyvą, taipgi skaitytojus, 
rėmėjus., bendradarbius ir 
vajininkus. Lai būva vi
siems 1963-eji metai laimin
gi; lai gyvuoja pasaulyje 
taika!

Su pagarba,
A. Kurklietis

Montevideo, Uruguay

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Help Wanted Female

OBSTETRICAL 
NURSING 

INSTRUCTOR
B. S. degree required, 200 - bed 
JCAH general hospital in North
western Pennsylvania within ,easy 
driving distance of Pittsburgh. New, 
well-equipped professional School of 
Nursing affiliated with State Uni
versity. Opportunity for further 
study available. Liberal employee 
benefits include sick leave, retire
ment plan and 4 weeks vacation. 
Salary range $5,200 to $6,000 de
pending on qualifications and ex
perience. Apply to Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

SPLENDID 
OPPORTUNITY 

OPERATING ROOM
SUPERVISOR-INSTRUCTOR

Nurse with B. S. degrcee preferred 
but will consider equivalent in ex
perience. 200-bed JCAH general 
Hospital in Northwestern Pennsyl
vania within easy driving distance 
of Pittsburgh. Newly built pro
fession School of Nursing with col
lege affiliation. Dual, responsibility 
for teaching and supervision. Lib
eral employee benefit program in
cludes sick leave, retirement plan 
and 4 weeks vacation. Pleasant liv
ing quarters. Position available im
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY, PA.

REGISTERED 
NURSES

— CALIFORNIA — 
Attractive opportunity for gra
duates available in Southern 
California, near Disneyland. 
PALM HARBOR HOSPITAL 
A large 250 bed hospital needs 
R. N.’s in all departments and 
all shifts.

Opportunity for
CHIEF LABORATORY. . 

TECHNICIAN*
Centrally located in one of 
Southern California’s largest 
resort areas. Opportunity for 

i advancement unlimited. Lib
eral salary, yearly increases, 
bonus for shift differential, ex
cellent working conditions, 
other benefits. For further in
formation and interview, ap
ply, write, or <ęall collect Mr.

1 Palchikoff or Miss Mathews.
JE 7-5160

PALM HARBOR'HOSPITAL 
Garden Grove, California

Help Wanted Female

REC, NURSE 
ANESTHETIST 
Needed At Once

Salary Open 
50-Bed General Hospital 

also
MEDICAL LAB 
TECHNICIAN 
Reg. Preferredly 

Male or Female—Salary Open
X-RAY 

TECHNICIAN
Salar^ Open 

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC 
207-213 Mahontongo St. 

Pottsville, Penna.



Lietuviška kultūrine kronika
Veda A. Išlaužas

ta-

kino

Smalsiai laukia romano
“Pergalės” žurnalo redak

torius V. Mozūriūnas rašo, 
kad pirmuose šių metų nu
meriuose žurnale bus spaus
dinama Kazio Sajos pjesė 
“Nerimas,” šiuo metu taip- 
do, Lenkijos pažangūs lietu- 
gi statoma Vilniaus Aka
deminiam teatre. Jonas Do
vydaitis pateiks apysaką 
iš Elektrėnų miesto statybų, 
Baltrūnas svarstys kūrybos 
ir menininko moralės Lietu
voje vyksmą, o Mykolas 
Sluckis duosiąs romaną 
“Laiptai į dangų.” Jame jis 
aprašo 1948 metus — “kada 
Lietuvoje vyko arši klasių 
kova ir buvo asmenybės 
kulto siautimas.” Mykolo 
Sluckio romano nekantriai 
lauks išeiviai, — kad patir
tų tai, ko jie nežino, pasi
džiaugtų kitu bręstančio 
lento kūriniu.

Recenzuoja 
“žingsniai naktį”

Šiuo metu Lietuvos 
teatruose eina naujausias 
Lietuvos Kino Studijos kū
rinys “Žingsniai naktį.” Jis, 
laukiama, išves lietuvišką 
filmą į platesnę auditoriją. 
Filmo scenarijų parašė V. 
Mozūriūnas. Šiuo kartu jį 
aptaria A. R i m k ū n a s : 
“... Režisorius - statytojas 
R. Vabalas, operatorius J. 
Gricius daug padarė, siek
dami išryškinti pagrindinį 
filmo motyvą: tarybinis 
žmogus nenulenkė galvos 
net ir pašėlusiai nežmoniš
komis aplinkybėmis, jis bu
vo kovojantis ir narsus sa
vo neapykanta, stiprus ir 
nepalaužiamas savo tikėji
mu, savo žmogiškumu kan
čių, .pažeminimų ir panieki
nimų pasaulyje... 'Taupia 
realistine detale, santūriu 
meniniu vaizdu išreikštos 
buitinės scenos čia skamba 
labai apibendrintai, protes
tuodamos prieš žvėriškumą 
ir neteisybę... Filmas vyks
ta lyg neskubus, ramus pa
sakojimas apie gyvą klaiku
mą.”

Lietuviukai koncertuoja
Lai pavydi Amerikos lie

tuviukai, kurie niekad ne
bus kaip tokie pakviesti į 
Baltuosius RūiĄus Vašing
tone koncertuoti, — Lietu
voje Vilniaus Vidurinės Me- 

• no Mokyklos styginis orkes
tras (bene vienintelis toks 
visoj TSRS), vadovaujamas 
Sauliaus Sondeckio, sausio 
5 dieną, šeštadienį, koncer
tavo Kremliaus teatre.

<

Styginį ansamblį sudaro 
40 moksleivių — lietuvių. 
Koncerte buvo atlikti J. S. 
Bacho, P. Čaikovskio, S. 
Prokofievo, M. Čiurlionio, B. 
Dvariono ir T. Nakačino 
kūriniai. Grotų jie ir ame
rikiečių vertinguosius kom
pozitorius — įskaitant ir 
rinktinius lietuvius, jei šie 
išdrįstų savo kūrinius Lie
tuvos menininkams pasiųs
ti. Bet ką sakys “minia”?

Žemkalnis rūpinasi 
architektūrinių paminklų 

apsauga
Architektas Vytautas 

Žemkalnis, vienintelis lietu
vis pokario bėglys, įrodęs 
savo besąlyginę meilę tėvy
nei, sugrįždamas iš Austra
lijos numylėton Tėvynėn, 
neseniai rašė bičiuliui Ame
rikoje: “Man rūpi žinoti, 
kaip amerikiečiai domisi, ir 
kokiam laipsny architektū
ros paminklų apsauga. Tu
riu galvoj ir mūsiškius lie
tuvius — naujus amerikie
čius. Ar jie domisi, teirau
jasi, konkrečiai ką nors da

ro, kad prisidėtų prie lie
tuvių tautos paminklų iš
saugojimo Vilniuje ir kitur 
Lietuvoje? Rusai, kaip, pa
vyzdžiui, Naugarde ir kit. 
architektūros paminklų ap
saugos reikalus yra pastatę 
tinkamoj aukštumoj, nes 
cerkvių svogūninės kupolės 
auksuojamos... Tautos kul
tūra vystosi tam tikroje 
tautos geografinėje i aplin
kumoje. Jei tautoj 100% 
narių ir būtų perkelti ko- 
kian Madagaskaran, kaip 
svajojo prof. Pakštas, aišku, 
lietuvių kultūra netrukus ir 
visai žlugtų, geriausiu atve
ju palikdama labai blankius 
pėdsakus etnograf i n i u o s e 
muziejuose.

Kliudo nepasitikėjimas
Iš Kauno, gruodžio mėne

sy rašytame laiške, toliau 
nusipelnęs Lietuvos archi
tektas pastebi:

“Labai kliudo visam mū
sų (lietuvybės išlaikymo) 
darbui nepasitikėjimas’ vie
ni kitais, kuris, deja, ne be 
priežasčių. Abipusiškai 
reiktų kažką daryti, jei mes 
kartą imtume, bona fide, pa
sitikėti vieni kitais...”
Kokiomis sąlygomis rašytų 

spaudai Žemkalnis
Architektas Ž e m k a n i s, 

kaip atrodo, buvo užkvies
tas parašyti kuriam tai A- 
merikos lietuvių laikraš
čiui... Rašo Žemkalnis: 
“Turėčiau žinoti savaitraš
čio pažiūras į Lietuvos da
bartį ir ateitį. Juk bendra
darbiauti galima ta sąlyga, 
jei bendradarbiai turi vie
ną arba artimus tikslūs, 
bendrus interesus.; Jei nori
ma polemizuoti ir užsiimti 
dialektika — turi būti už
tikrinta pasisakymo laisvė.”

Neįsileis išnaudotojų...
Baigia savo laišką Vytau

tas. Žemkalnis: “Mes nie
kuomet neleisime niekam 
grąžinti mums išnaudotojiš
ką santvarką, mes niekuo
met neatsisakysim nuo tau
tų ir valstybių federatyvi
nės idėjos, kaip lygiai nie
kad neatsisakysime ginti 
mūsų tautos kultūrą nuo 
nacionalinių šovinistinių ki
tų tautų kėsinimųsi ekster- 
minuoti mūsų tautą ir iš
naikinti jos kultūrinį loby
ną...” Pastaruoju bendru 
tikslu, atrodo, turėtų būti 
rasta viso pasaulio lietuvių 
bendradarbiavimo idėją, ku
rią , norima realizuoti įstei
giant “Amerikos lietuvių 
fondaciją.”

ČIANG KALŠEKAS 
GARSINASI

Washingtonas. — čiang 
Kai-šekas, kuris viešpatau
ja Formosos saloj tik Jung
tinių Valstijų globoje, pra
dėjo šūkauti, kad jis puls 
Kiniją. Bet JAV diplomatai 
jam pareiškė, kad iš 1,000 
progų jis turėtų tik vieną 
laimėti. Taipgi priminė ir 
tai, kad JAV yra įsiparei
gojusios tik ginti Formo
sos salą, jeigu Kinija pul
tų,. o ne Čiang Kai-šeko in
vaziją į Kiniją remti.

SAUDI ARABIJA JAU 
MOBILIZUOJA JĖGAS
Damaskas. — Saudi Ara

bijos sosto įpėdinis ir einąs 
premjero pareigas Feisalis 
įsakė mobilizuoti karo jė
gas. Saudi Arabija pyksta, 
kad Jemeho liaudis nuvertė 
karališką valdžią ir paskel
bė respubliką. Jemeną re
mia Jungtinė Arabų Res
publika, kuri yra galinges
nė už Arabiją.

“San Antonio, Texas: — 
Dear Lillian and the ‘Lais
ve’Staff: We, the Fribergs, 
want to wish you a very 
happy and eventful New 
New Year, as well as jo
yous. We are in great 
hopes that peace will pre
vail. The weather has been 
on the cool side, but we had 
a nice trip. Say hello to 
everyone for me. Mildred”.

Sveikinimas yra nuo Mil
dred Savukaitės - Friberg, 
laikraščio “Vilnies” (Chi
cago) knygvedės.

“Las Vegas, Nevada. — 
Sveiki, laisviečiai! Žinių 
pranešimuose girdime, kad 
pas jus gamta žiauri. Šiame 
mūsų šalies kampelyje, kur 
mudu dabar flandamės, 
gamta labai rami. Visada 
giedra. Saulutė šilfei. Mudu 
su Jonu gerai laikomės.

Nuoširdūs linkėjimai vi
siems?)

Jonas ir Koste
Rušinskai

APLANKAIU DRAUGĄ
JULIŲ KALVAITĮ

Praėjusį ketvirtadienį ap
lankiau sunkiai sergantį 
ilgametį “Laisvės” vajįnin
ką drg. Julių Kalvaitį (203 
Maujer St., trečiame aukš-ijos (unijistės) streiko metu 
te, Williamsburge). | kovojo, kaip jos buvo nu-

Draugas labai skundžiasi1 teistos kalėjiman, kaip bū- 
ir jaudinasi. Bet kai atsisė-į damos kalėjime dainavo lie- 
dome valgomajame prie sta-. tuviškas dainas.

(Vėliau M. Jakštienė pri
minė, kad publikoje sėdi 
viena tų, kurios tuomet ka
lėjime dainavo — draugė 
Kreivėniene.)'

V. Bunkienė gražiai pa
deklamavo R. židžiūno ir

ir jaudinasi. B 
dome valgomaj
lo, kai pradėjo pasakoti 
savo įspūdžius vajaus dar
buose, tai rodėsi, kad jis vi
sai sveikas: ir kvapo jam 
užtenka, ir ūpas geras, ir 
dažnas šypsnys nuskaidrina 
jo veidą.

—Kai kas aplanko, pasi- Vardūno - Kurkuįio eilęraš- 
juntu lyg stipresnis, o kai čius, sukurtus prieš apie 50 
vienas sofoj sėdžiu, tai ir 
nuobodu, ir pavargstu, ir 

’ kvapo pristinga.
. Į ’Jis man pridavė tris pre

numeratų atnaujinimus, ku
riuos skaitytojai atnešė jam 
į namus.

Mūsų visų širdingiausi 
drg. Juliui linkėjimai ligą 
nugalėti. V.

|vyko skandalas dėl 
auto myteriy

New Yorkas. — New 
Yarko miestas davė užsa
kymą už $8,009.000 Duncan 
Meter Corp, pagaminti au
tomobilių laiko saikavimo 
įrengimų (parking meters).

Bet buvo iškeltas kalti
nimas, kad J. J. Robinson, 
Duncan Meter Corp, prezi
dentas, yra davęs žymiam 
miesto pareigūnui $25,000 
kyšį, kad gauti tą užsaky
mą. Miesto majoras Wag- 
neris suspendavo užsaky
mą, o J. J. Robinsonas pa
trauktas atsakomybėn.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Ben

drovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” savo šėrus:

John Logisky, Brooklyn,

Jurgis Daugėla, Rich
mond Hill, N. Y., 1 šėrą.

Albina Daugėla, Rich
mond Hill, 1 šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū!

N. Y. GUBERNATORIUS 
Už TAKSŲ NUMUŠIMĄ
Albany, N. Y. — Atsida

rius valstijos seimeliui, kal
bėjo gubernatorius Rocke- 
felleris. Jis sakė, kad jeigu 
JAV Kongresas numuštų 
įplaukų taksus, tai tas pa
sitarnautų nedarbo mažini
mui, nes žmonės galėtų 
daugiau pirkti gyvenimo 
reikmenų.

Įspūdingas buvo Moterų 
Klubo šauktas mitingas

Kaip jau buvo skelbta, 
praėjusį sekmadienį “Lais
vės” salėje įvyko Rietuvių 
Moterų Klubo šauktas mi
tingas — prakalbos su me
nine programa. Žmonių su
sirinko pilnutė salė.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė trumpa kalba . atidarė 
mitingą, pirmiausia pa- 
kviesdama Aido Choro Mo
terų grupę, kuri dailiai su
dainavo tris liaudies dainas, 
pianu palydint m o k y to j a i 
Mildred Stensler.

Po to A., Bimba sakė kal
bą apie moteris pramonėje. 
Priminė,] Priminė, kad šiuo tarpu Turiu priminti, kad tūlos 
Jungtinėse Valstijose už ai- kalbos buvo per ilgos, ir tai 
gas dirba apie 22,000,000 nėjo niekam naudon. Bet 
moterų. Daugiausia jų dir- svarbiausia: visų kalbos bu
ba tekstilės, rūbsiuvystėsjvo nukreiptos tik į praeitį; 
avalų pramonėse; milijonai nei vienas^ kalbėjusiųjų
dirba raštinėse, mokytojo
mis ir kitokiuose užsiėmi
muose. Skaitė keletą kores
pondencijų į iš žurnalo “Mo
terų Balso” apie tai, kaip 
moterys kadaise pavyzdin
gai, kovojo streikuose; per
skaitė M. Valilionienės ko
respondenciją ne per seniai 
tilpusią “Laisvėje” apie tai, 
kaip prieš 50 metų Brookly- 
no lietuvės moterys siuvė- 

metų. ., ..;" 
. Klubietė Sofija Petkūs 

papasakojo iš savo atsimini
mų, kaip ji .atėjo į pažan
giųjų judėjimą,1 kaip, atvy
kusi į Brooklyną gyventi, 
kovojo cukraus fabrike, kur 
ji dirbo, kaip bosai ją ir kL 
tas- veiklias unijistės perse
kiojo.

Trumpai pakalbėjo Mar
celė Jakštienė iš savo prity
rimų. i

Marija Tamelienė pasako
jo iš savo praeities, kaip ji, 
gyvendama Herrin, Ill., pra
dėjo veikti , pažangiajame 
judėjime, kaip ten užsimez
gė lietuvių moterų judėji
mas, padeklamavo porą ne
ilgų eilėraščių, kuriuos ji 
anais metais Herrine mokė 
vaikučius dainuoti.

Nastė Buknienė jautriai- 
įspūdingai p.e r s k a i t ė V. 
Kapsuko neilgą apsakymėlį 
“Barbora,” kadaise tilpusią 
“Moterų Balse.”

K. Petrikienė savo' kalbą 
pradėjo, primindama, kaip brooklynietis, vėliau persi- 
seniau moterims buvo sun- kėlė pas dukterį Mary, pas
ku prasimušti į .Visuome
ninį gyvenįmą, į širšūnas, 
kaip tūlos francūzų ir ang
lų moterys pasireiškė rašy
tojomis tik pasirašydamos 
vyriškais vardais. - Kalbėjo 
apie lietuvių moterų judėji
mą, apie tai, kaip ji pati 
įstojo į moterų judėjimą; 
apie tai, kaip įsikūrė “Mo-

J Brooklyn, N. Y.
? Laikraščiui “Laisvei” ir jos leidėjų kolek- 
| tyvui —* Administracijai, Redakcijai ir tech- 
? nikams—linkime daugelio laimingų ateities 
| metų. Taip pat nuoširdžiai sveikiname laik- 
? raščio skaitytojus ir visus, kurie darbuojasi, 
? kad mūsų darbininkiška spauda gyvuotų.
į Širdingiausi linkėjimai visiems mūsų
įf giminėms, draugams ir pažįstamiems.
I . * Julius ir Marijona Kalvaičiai
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terų Bąįs.a^”; apie V. Kap
suko įfjaką, padarytą mote
rų judėjiųie, apie reformis- 
tų bandymą patraukti į sa
vo pusę Lietuvių Progresy
vių Moterų Susivienijimą, 
apie moteris tarybinėse res
publikose, ir 1.1.

Pirmininkei paprašius, 
publika aukų sudėjo dau
giau kaip 80 dęlerių.

Po mitingo moterys pa
vaišino publiką kavute ir 
keiksu.

Korespondento pastaba

Bet

neprisiminė dabarties ir to, 
kas šiandien mums visiems 
yra svarbiausia. Taikos iš
laikymo klausimas, o kova 
dėl taikos buvo pamiršta.

Toks epochinis dalykas, 
kaip amerikiečių moterų de
monstracija kongresiniame 
raganga°udiškame inkvizito
rių komitete Washingtone 
nebuvo nei priminta; nebu
vo primintos moterų di
džiulės demonstracijos, 
ruoštos Niujorke bei Wash
ingtone dėl nusiginklavimo.

Kalbant apie lietuvių mo- 
į_ terų judėjimą praeityje, ne

galima jo nesusieti su ame
rikiniu judėjimu, negalima 
pamiršti, kad buvo to
kios moterys-kovotojos, kaip 
Mother Jones, Mother 
Bloor; negalima pepriminti 
tokios skaisčios kovotojos^ 
kaip Elizabeth Gurley 
ĖJyų.n, sjtovinčįips. pačiapie 
Amėfikės' revoliucinio dar
bininku judęjifno ‘ priešaky- 
F- ' ■ ■ .

Kalbant apie moterų vi
suomeninį judėjimą, nerei
kia pulti vyrus.

... Kalbant apie praeitį, vi
suomet reikia ją sieti su da
bartimi ir ateitimi. <

Kadangi kai kurių kalbos 
buvo per ilgos, tai ir Aido 
choras neužbaigė šio gra
žaus mitingo savo dainomis.

Ns.

Mirė
Benis Adomaitis, 82 m. 

amžiaus, mirė gruodžio 25 
d., namie, 46 Jackson Ave., 
Brentwood, L. I. Palaidotas 
Pinelawn Memorial kapinė
se, Farmingdale.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Mary Luvinskas, 
sūnų Ben Adams, 7 anūkus 

I ir 6 proanūkus.
Adomaitis buvo ilgametis 

kurią išgyveno virš 14 me
tų iki mirties. Šią žinią ne
seniai pranešė “Laisvės” 
raštinei duktė Mary Lu- 
vinskas. Sako, jos tėvas bu
vo laikraš č i o “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Velionio Adomaičio šei
mai reiškiame užuojautą.

i

Penktadienį į “Laisvės” 
raštinę užėjo Marie ir Juo
zas Judžentai. Tai bu
vo didelis “surprizas”, nes 
mes jų nematėme per ilgą 
laiką. Svečiai paaiškino, 
kad pardavė savo namą 
Valley Stream, Long Islan
de, ir nusipirko namą Gulf
port (prie. St. Petersburg), 
Fla. Jų adresas —2514 59th 
St. So., Gulfport, Fla.

Jie grįžę iš Floridos su
tvarkyti reikalus New Yor
ke, ir ta pačia proga užėjo 
pas laisviečius. Marie pri
davė prenumeratos atnau
jinimą nuo buvusio newar- 
kiečio Jankausko ir dolerį 
aukų nuo jo. O abu Južen- 
tai, atsisveikindami, užsiA 
rašė laikraštį “L a i s v ę” 
ir įteikė $10 dovanų.

Per daugelį metų Juozas 
Judžentas buvo žino
mas brooklynieciams kaip 
aktorius-komikas., — toks 
komikas, kuriarti dar nė žo
džio netarus, tik pasiro
džius scenoje salėje nuban
guoja juokas. Jis yra vai
dinęs daugelyje veikalų. 
Jo žmona Marie, buvusioji 
Burdulytė, dainuodavo Ai
do chore.

Abu yra linksmus, nuo
širdūs, draugiški žmonės, 
ir mes newyorkieciai pasi- 
gesime jų. Bet tuo pačiu 
sykiu bus laimė St. peters- 
burgiečiams gauti tokius 
malonius gyventojus. Lin
kime jiems daug sėkmės 
naujoj gyvenimo vietoje.

L. K-tė

Filmai
, TARAS BULBA
■žymusis tusų tašytoji 

Nikolai Vasilieyich Gogol 
labai“ Vykusiai ' pabrėždavo 
su hupioru arba satyra sa
vo novelių charakterius.

Kadangi jiš gimė Ukrai
nos kazokų šeimoje, tad 
apart kitų jo žymių veikalų 
randasi daug novelių apie 
kazokų gyvenimą. Vienas 
toks pavyzdys vaizduoja
mas ir šiame filme.

“Taras Bulba^” yra labai 
populiari Gogolio nevelė, 
kurioje rašytojas vaizduoja 
16-to šimtmečio kazokų va
dą, kuris veda karo frontą 
prieš lenkus su didžiausiu 
pasiryžimu. Nors jis nemo
ka nė jokio rašto ir neturi 
pačių pagrindinių žinių, bet 
jis drąsus, apsukrus ir 
greit susivokia išsisukti iš 
pinklių. Jis buvo bemokslis, 
bet savo sūnus jis leidžia 
mokslan ir tuo didžiuojasi, 

METINIS LIETUVIŲ KOOPERACINĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Šiuo Lietuvių Kooperacinės Spaudos Bendrovės Direk
torių Taryba skelbiame, kad metinis šios Bendrovės suvažia
vimas įvyks 1963 metų Vasario mėn. 3-ą dieną, 61 Rivington 
St., New Yorke. Posėdžių pradžia 11-ą valandą ryto.

Visus Bendrovės narius kviečiame suvažiavime dalyvauti, 
ir Bendrovės nares organizacijas prašome prisiųsti savo at
stovus.

Kiekvienas Bendrovės narys bei narė organizacija LKS 
B-vės suvažiavime turį tik vieną sprendžiamą balsą, neatsi
žvelgiant į turimų šėrų skaičių.

LKSP B-vės Sekretorius S. Vetchkis

“Vilnies” Kalendorius
Jau gavome “Vilnies” Kalendorių 1963 metams. 

Puiki knyga, 128 puslapių. Daug naudingų infor
macijų iš istorijos ir kitų mokslo sričių. Kaina tik 
$1.00. Persiuntimą apmokame. Reikalaudami ad
resuokite :

“Laisve,” 102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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bandydamas net ir savo ne-< 
žinojimą paslėpti. * •

Gogolis aprašė gražiai, 
su humoru, apie kazoką 
Taras Bulbą, apie jo kas
dieninį gyvenimą, apie jo 
savigarbą ir atvirumą, bet 
gaila, kad šio filmo režisie
rius tos ^kazoko dvasios ne
pajuto...

Taras Bulba filme paro
domas kaipo be sielos bar- 
baras-komedi ja n t a s, ku
riam niekas daugiau nerū
pi, kaip tik šokti ant arklio 
ir joti su bile -kuo muštis.

Koncentruotasi labiausia 
ant didelių karo lauko sce
nų, kur matome kazokų bū
rius jojant rėkaujančius . 
visų pusių, kuomet lenkų 
kariuomenė rikiuotėse su 
drausme joja į ataką.

Filmas spalvotas ir akį 
patraukiantis spektaklis, 
kur matopie gražius stepių 
vaizdus, kurie buvo filmuo
ti Argentinos pampose (ly
gumose), prie Andų kalnų.

Šis filmas tinkamas pažiū
rėti jauniesiems, kaip ka
zokai švaistosi su kardais ir 
lenkų skaitlinga kariuome
nė apsigina nuo jų.

Filmas išleistas United 
Artists kompanijos. Yul 
BrVnner vaidina Taras 
B Ulba rolėje ir Tony Curtis 
yra vienas iš jo sūnų. Fil
mas tęsiasi dvi valandas.

“Taras Bulba” dabar ro
domas Astor kinoteatre 
Broadway ir 45 St. ir Trans
Lux teatre 85 St. ir Madi
son Ave. Manhattane. Taip 
pat rodomas ir kituose ra
jonuose. N

16 d.,

Motery klubo 
susirinkimas

Trečiadienį, .sausio 
įvyks Moterų klubo mitin
ga^ -7:30 vak vakare, “Lais
vės” name. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Vei
kiausia, komisija turės pri
rengusi raportą iš ateinan- 
čio7 sekmadienio parengi
mo. Taipgi galėsime pla
čiau padiskutuoti, kaip ge
riau prisirengti Moterų 
Tarptautinės Dienos minė
jimui.

Po susirin kimo Kazė 
Čeikauskienė ir Veronika 
Urbonienė mus visas pa
vaišins.

Valdyba

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas 
jvyks sekmadienį, Sausio-Jan. 20 
pradžia 1-mą valandą popiet, 1622 
Fillmore St. Visi kuopos nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me. A. J. P. (2-4)

*




