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METAI 52-ji

KRISLAI
Boikotavo.
Ar tai gražu?!
Viešnia iš Paryžiaus. 
Matysimės su ja.

— JI aso R. Mizara —

Man jau keletas žmonių sa
kė, kad už praėjusį šeštadienį 
Academy of Music salėje, 
Brooklyne, Įvykusį laikraščio 
“Vienybės” koncertą kai kurie 
“tėvynainiai” boikotavo. Jie 
skambino į namus, prašydami, 
maldaudami, kad žmonės nei
tų koncertam

Vienas asmuo, koncerte bu
vęs, pasakoja, kad net ir pre
latas J. Balkūnas koncerte ne
parodė savo nosies. Neparodė 
ten savo nosies nei “konsulas” 
Budrys, neigi jo partneriai.

Pati “Vienybės” redakcija 
rašo, jog koncerte žmonių 
“nebuvo tiek, kad būtų galima 
r. F mokėt i nemažas išlaidas.” 
Teko prašyti iš publikos aukų.

Karo išvengėme, bet taikos 
dar nelaimėjome,— Kastro

Havana. — Čionai įvyko neclis ir buvo davęs pasiža- 
Amerikos moterų suvažia- dėjimą nedaryti invazijos į
vimas. Suvažiavime trijų Kubą, tai jį jau atsiėmė”, 
valandų, kalbą sakė Kubos e -eras ka]bg.
premjeras. Fulehs Kastro d ? karJQ ju Ra.

Jis sake, kad ’nepaisant - 1 
visokių sunkumų ir impe- jup • 
rialistų kenkimų, Kubos ‘ J 
liaudis eis revoliuciniu ke
liu ir laimės. Jis kvietė Lo

srityje, sakė:
dar nepraėjo...

i Mes karo išvengėme, bet
[taikos dar nelaimėjome”.

tynų Amerikos revoliucines 
partijas daug i a u veikti, 
taip, kaip dabar veikia Pie
tų Vietnamo, kaip didvyri 
riškai kovoja Kubos partija i 
ir liaudis. ;

Kastro sakė, kad jis neti- Į 
ki JAV prezidento Kene
džio žodžiais, nes jeigu “Ke-

Kalbėdamas apie tarp
tautinį komunistinį judė
jimą jis sakė, kad to judė
jimo* vadai privalo susitar
ti ir baigti vieni kitiems 
kaltinimus. Kastro kritika
vo ir tuos, kurie daro už
metimų Kubos revoliucinei 
partijai.

Kanadoje Kinija 
pirko kviečių

5 metus persekiojo 
negrų šeimą

Kas sutvirtintų pasaulinės 
taikosjbeikaius?

O Pranė Lapienė žymi, kad 
ją šis koncertas privertė liūd
nai susimąstyti: “Sale neužpil
dyta, o pirmose eilėse, vietoje 
įprastinių veidų, matėsi dau- 

i gumoj man nepažįstami žmo-

Kas jau kas, bet Balkūnas 
ir p. Budrys turėjo ten būti, 
kadangi “Vienybė” nešykštėjo 
populiarinti Maspetho bažny
čios, niekad nešykštėjo vietos 
skelbti J. Budrio propagandai, 
nukreiptai prieš Tarybų Lietu
vą.

Kodėl gi tie ponai — di
pukai ir kitokie — boikotavo 
“Vienybės” koncertą?

Todėl, kad jos buvęs re
daktorius* ir leidėjas poetas 
Juozas Tysliava, prieš mirda
mas, prašė savo žmoną Valę, 
kad jo palaikus sudegintų, 
pelenus nuvežtų į Vilnių ir ten 
Rasų kapinėse palaidotų. Po
eto našlė taip ir padarė.

Dėl to dabar visokie “erštai” 
“Vienybei” keršija. Tai ne tik 
gėda, o ir biaurfi!

Lietuvos rašytojai ir kiti 
kultūros srityje darbuotojai 
mums rašo, kad Valė Tyslia- 
vienė, būdama Lietuvoje, el
gėsi korektiškai — kaip žmo
gus, kuriam: rūpi atvirumas ir 

’“teisybė.
Pagal viską sprendžiu, jog 

ponia Tysliavienė nebus nei 
čikagiškis Kuraitis, neigi tas 
Jokūbas, kuris, Lietuvoje bū
damas, surado, kad ten “visi 
žmonės girti ir apdriskę”. .

Iš Paryžiaus į JAV atvyko 
reta garbinga viešnia—Mona 
Lisa. Tai šedevrinis Leonardo 
da Vinčio kūrinys, nupieštas 
prieš apie 450 metų!

Mona Lisa — Paryžiaus mu
ziejaus Louvre nuosavybė. Ko
dėl, kaip italų genijaus kūri
nys pateko Paryžiun, tai jau 
kita pasaka. Užtenka primin
ti, kad šis aliejinis floręncie- 
tės portretas skaitomas neįkai
nuojamu, kad jį budriai sau
goja Paryžiuje, kad iki “Mona 
Lisa” bus Amerikoje, ją sau
gos specialiai valdžios paskir
ti sargai.

Francūzijos valdžia pasko
lino “Moną Lisą” Amerikai ri
botam laikui, šiuo metu šis 
paveikslas išstatytas Wash
ingtone Tautinės galerijos pa
talpose, o š. m. vasario mė
nesio 7d. jis bus atvežtas į 
Niujorką ir išstatytas Metro
politan Museum of Art iki 

^jkovo 4 d. šimtai tūkstančių 
amerikiečių galės jį matyti.

Kas buvo Mona Lisa ? Ji bu
vo Florencijos miestietė, pirk
lio žmona; ne jokia gražuolė,

APIE BUVUSIUS CARŲ 
PAVEIKSLUS

Washingtonas. — Mona 
Lisa paveikslo matyti lan
kėsi Vasilius Kuznecovas, 
TSRS premjero pavaduoto
jas. Jis išreiškė mintį, kad 
būtų gerai, jeigu Jungtinės 
Valstijos pasiųstų į Mask
vą parodai žymius paveiks
lus, kurie savais laikais pri
klausė Rusijos carams.

Po revoliucijos JAV fi
nansų sekretorius Andrew 
Mellon’as nupirko 21 buvu
sį carų paveiksią, kurie da
bar randasi National Galle
ry of Art Washingtone.

V. VOKIETIJOS IR JAV 
1962 M. PREKYBA

Washingtonas. — Kiek- 
vieneriais metais Vakarų 
Vokietija vis daugiau ver
žiasi į pasaulines rinkas. 
1962 metais Jungtinės Vals
tijos į Vakaru Vokietiją iš
vežė už $1,515,000,000 pre
kių, o Vakarų Vokietija j 
Jungtines Valstijas už virš 
bilijoną dolerių. Vakarų 
Vokietijos išvežimas padi
dėjo 12 procentų.

Washingtonas. — JAV 
karų veteranų administra
cija praneša, kad išsiunti
nėjo čekių virš $327,000,000 
vertės penkiems milijonams 
karo veteranų. Vien New 
Yorko valstijoje yra 537,- 
000 veteranų, gaunančių 
pagalbos.

ne jokia dabita. Kai Leonar
do da Vinčis pradėjo ją pieš
ti, moteriškė buvo peržengusi 
25 metų amžiaus slenkstį. Dai
lininkas piešė ją per apie 
ketverius metus.

,, v“:— ... i.
Meno žinovai teigia, jog 

“Mona Lisa” — geriausias Le
onardo da Vinčio kūrinys. Čia, 
sakoma, dailininkas atidengė 
žmogaus sielą su visomis jos 
smulkmenomis. Bet yra ir to
kių dailininkų, kurie teigiaj 
kad Paskutine vakarienė, 
esanti Milane, nei kiek nemen- 
kesnis Leonardo kūrinys, kaip 
“Mona Lisa.” Mums, eiliniams 
žmoneliams, tais klausimais 
pasisakyti nebeįmanoma.

Užtenka priminti, kad kiek
vienas, turįs progą, nueitų pa
matyti originalią “Moną Lisą,” 
taip gerbiamą, taip aukštai vi
so kultūrinio pasaulio vertina
mą.

Svarbi mokslininkų 
konferencija

Cincinnati. — Čionai įvy
ko pasaulinė chemistų kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
virš 1,500 delegatų. Jungti
nes Valstijas atstovavo de
legatai iš American Chemi
cal Society, kuri turi 95,000 
narių.

• Konferencijoje buvo pa
sikeista patyrimais: kovai 
prieš užkrečiamas ligas, 
prieš kraujo ir inkstų bak
terijas ir kitais pasieki
mais.

Profesorius Michael Sela, 
iš Izraelio, turėjo pavyz
džius išvalyto prėsko van
dens. Jis sakė, kad jo prie
monėmis galima pigiai, tik 
už 32 centus išvalyti 1,000 
galionų vandens.

j. VALSTIJOS TRUKDO 
PAGALBĄ KUBAI

Jungtinės Tautos.—Jung
tinės Tautos yra užgyrę fi
nansuoti 246 projektus pa
galbos kitoms šalims. Vie
nas iš jų yra įrengimas ty
rimo laboratorijos Kuboje 
už $3,000,000. Bet jo vyk
dymui gyveniman priešina
si Jungt. Valstijos. Jung
tinių Tautų pagalba yra 
teikiama neatsižvelgiant į 
politinius ir ideologinius 
skirtumus.

KENEDIS IR FANFANI 
PEIKIA DE GAULLĘ
Washingtonas. — Čionai 

lankosi Italijos premjeras 
Amintore Fanfani. Po jo 
pasitarimo su JAV prezi
dentu Kenedžiu, jie išleido 
pareiškimą. Jie peikia Fran
cūzijos prezidentą De Gaul- 
lę už tai, kad jis ne visus 
NATO patvarkymus prii
ma.

VAKARU VOKIEČIAI 
MANDRAVOJA

Havana. — Tarp Kubos 
ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos užsimezgė pil
ni diplomatiniai ryšiai. Va
karų Vokietija, kuri nepri
pažįsta Vokietijos Demo
kratinės Respublikos, ker
šydama Kubai nutraukė di
plomatinius ryšius. . .

Ottawa. -— Kinijos pre
kybos delegacija susitarė 
su Kanada, kad bėgyje tri
jų mėnesių Kinijai bus pa
siųsta 34,000,000 bušelių 
kviečių, bendrai $65,'000,000 
vertės.

Bet tai tik pirmoji dalis, 
o vėliau Kanada dar pasiųs 
į Kiniją virš 100,000,000 
bušelių.

Kanados vyriausybė ski
ria $100,000,000 kredito, 
kuriuomi užtikrina kviečių 
augintojams, kad jie gaus 
užmokestį už kviečius.

Levittown, Pa. — 1958 
metais į šį miestą atsikėlė 
William Myers, negrų šei
ma. Sekamą dieną baltieji 
šovinistai jau išdaužė jai 
langus.

Po to ją pikietavo, kartą 
virš 500 šovinistų. Po kelių 
mėnesių teismo keliu buvo 
uždrausta pikietuoti, bet 
persekiojimai nesibaigė. 
Dabar ta negrų šeima išsi
kėlė į Harrisburgą.

Levittown mieste randa
si 60,000 gyventojų, bet ne
grų yra tik 10 šeimynų.

Prezidentas siūlo skirti karo 
reikalams $55,400.000,000

Washingtonas. — Vasi
lius Kuznecovas, Tarybų 
Sąjungos premjero pava
duotojas, ilgai tarėsi su 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretoriumi Deanu 
Rusk u.

Kuznecovas sakė, kad 
nuo Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos susitari
mo ir taikingo sugyvenimo 
priklauso viso pasaulio ra
mybė. Tą jau aiškiausiai 
įrodė Kubos krizė.

Jis sakė, kad pasaulyje 
tuojau pasidarytų; ramiau, 

[jeigu tik Jungtines Valsti
jos susitartų su Tarybų Są
junga sekamais klausimais:

(1) Kad būtų pasirašyta 
nekariavimo sutartis tarp 
NATO ir Varšuvos apsigy
nimo sąjungos.

(2) Kad būtų pašalinti 
visi atominiai ginklai iš Va
karų ir Rytų Vokietijų.

(3) Kad Vakarai sutiktų 
gerbti Rytų Vokietijos ne- 
paliečiamybe ir jos sienas.

(4) Kad Vakarai užgirtų 
dabar esamas Vokietijų sie- 
nas?\

(5) Kad būtų vykinama 
gyveniman Jungtinių Tau
tų nutarimai uždraudimui 
atominių ginklų ir nusi
ginklavimo.

Washingtonas. — prezi
dentas Kenedis pat e i k ė 
Kongresui planą JAV biu
džeto sudarymo ir išlai
doms. Planas siūlo išlai
doms net $98,800,000,000, 
tai rekordinės išlaidos. Jau 
pagal tą planą numato, kad 
įplaukos bus jbeveik dvylika 
bilijonų dolerių mažesnės 
už išlaidas. . b.-/'/- >

Dar niekados JAV istori
joje nebuvo tiek daug pini
gų skiriama apsiginklavi
mui, kaip dabar siūlo pre- 
kalams jis siūlo $55,400,- 
000,000, arba daugiau kaip 
po 64 centus iš kiekvieno 
JAV valdžios įplaukų dole
rio.

Kenedis siūlo pastatyti 
šešis atominius “Polaris” i
submarinus. padauginti ra
ketų gamybą, auugiau ga
minti toli skrendančių bom
bonešių, padidinti marinin- 
kų, pėstininkų ir kitų gink
luotų jėgų skaičių, ginkluo
ti Jungtinių Valstijų talki
ninkus užsienyje, kurių pa
galbai dar siūlo skirti be
veik keturis bilijonus dole
rių.

Tuo pat kartu preziden
tas siūlo sumažinti virš bi
lijoną dolerių pagalbos far- 
meriams. Jis stoja už su
mažinimą ir kitų valdžios 
išlaidų, kurios nesusieina 
su “gynybos reikalais”.

[ Anglai pastatys 
Kubai prieplauką

Havana. — Anglijos spe
cialistas Alex Scott pasira
šė sutartį su Kubose vy
riausybe, kad anglų specia
listai Havanoje pastatys 
žvejų prieplauką. Darbo 
imsis už mėnesio laiko. 
Prieplaukai įrengimus gaus 
iš Tarybų Sąjungos ir Bul
garijos. Kuba sutarė ang
lams sumokėti $12,000,000.

Žvejyba Kubai suteikia 
daug maisto, bet dabar jai 
stoka prieplaukų, ypatin
gai moderniniams laivams.

BILIJONAS DOLERIŲ 
Ū3 VIENĄ LĖKTUVĄ

PAKARTOJO KOLUMBO 
KELIONĘ

New Yorkas. — 1492 me
tais Kolumbas su savo san- 
draugais trimis laivais per
plaukė Atlantą per 70 parų.

Dabar grupė jaunų ame
rikiečių pasigamino “Nina- 
II” laivelį, tokį pat, kaip 
buvo Kolumbo vienas laivų, 
tik 42 pėdų ilgio, įrengė se
noviškai, ir per 72 paras at
liko tą pačią kelionę.

BANKRUTAVO SENAS 
LAIKRAŠTIS

Washington, N. J. —Čio
nai užsidarė 93 metų senu
mo savaitraštis “The Wash
ington Star”. Jis turėjo 
$84,000 skolų ir 60 darbi
ninkų nemokėta keturių sa-

Vėliausios žinios
Maskva. — Sausio 25 d. 

Tarybų Sąjunga pasiųs į 
JAV šešis svarbius pa
veikslus parodai. Jie paim
ti iš Tretiakovo galerijos ir 
TSRS muziejų.

Milledgeville, Ga. — JAV 
šnipas Francis Gary Pow
ers, kurio lėktuvas buvo 
nušautas TSRS, atsiskyrė 
nuo savo žmonos Barbaros.

Kansas City. — Buvęs 
JAV prezidentas Harry 
Trumanas turėjo patrūki
mo operaciją. *

Tokio. — Japonijos mili- 
taristai ir mokslininkai ma
no, kad Kinija jau pasiga
mino atominę bombą.

Rio d e Janeiro. — 1)9*62 
metais Brazilijos ir Tarybų 
Sąjungos prekyba siekė 
$70,000,000 vertės.

New Delhi. — Sausio 25 
d. čionai atvyks Lenkijos 
užsienio ministras Adomas 
Rapackis.

Baltimore, Md. — Balti
more & Ohio geležinkelio 
kompanijos viršininkai sa
ko, kad 1962 m. kompanija 
turėjo $1,607,000 deficito.

Havana. — Kuba ir Švei
carija pratęsė metams pre
kybos sutartį.

Decatur, Ga. — Teisėjas 
patvarkė, kad D. H. King 
sumokėtų savo kaimynui 
F. E. Shroyeriui $1,350 už 
jo šunį. Pasirodo, kad Kin
gas įsiviliojo kaimyno šunį 
į savo kiemą ir nušovė.

San Bernardino, Calif.— 
Sausio 14 d. termometras 
nupuolė iki 20 laipsnių virš 
nulio. Šaltis sugadino daug 
pamidorų ir kitokių daržo
vių.

Raca Raton, Fla. — Ge
nerolas Lucius Clay, buvęs 
vakarų Berlyne JAV pa
siuntinys, agitavo už inva
ziją į Kubą.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valdžios spe
cialistai siekia pasigamin
ti naują-didelį ir labai grei
tą lėktuvą. Jie sako, kad 
galima pagaminti lėktuvą, 
kuris galėtų vežti 150 ke
liauninkų, darydam as po 
2,000 mylių per valandą. 
Bet jo pagaminimui reika
linga bilijoną^ dolerių.

LENKAI STATO KITOMS 
ŠALIMS FABRIKUS

Varšuva. — 1962 metais 
Lenkija pastatė cukraus 
gaminimo fabrikus Graiki
joje ir Moroke, o 1963 m. 
pastatys Ganoje ir Indone
zijoje. 1963 m. lenkai pasta
tys elektrinę Brazilijoje ir 
didelį popieriaus gaminimo 
fabriką Argentinoje.

vaičių algos. Jo nuosavybė 
bus išparduota už skolas.

SUSTREIKAVO 5,600 
DARBININKŲ

Philadelphia, Pa. — Sau
sio 15 d. sustreikavo 5,600 
važiuotės darbininkų prieš 
Philadelph i a Transporta
tion Co. Streikas suparaly- 
žavo autobusus, gatveka- 
rius, viršutinius ir požemi
nius traukinius.

Londonas — Sulaukęs 56 
metų amžiaus mirė darbie- 
čių partijos vadas Hugh 
Gaitskell.

Roma. — Iškėlė iš van
dens prieš 2,000 metų nu
skendusį Romos imperijos 
laivą.

Kansas City, Mo.— Bu
vęs JAV prezidentas Harry 
Trumanas 'Sulaukė 78-iu 
amžiaus.

Tokio. —Japonija jau su
organizavo pirmąjį raketų 
batalioną.

Sofija. — Bulgarijoje su
mažėjo kūdikių gimimai. 1

TSRS MOKSLININKAI 
IŠVYKO Į EGIPTĄ

Maskva. — Trys TSRS 
mokslininkai išvyko porai 
savaičių į Jungtinę Arabų 
Respubliką. Jais yra G. 
Rudn e v a s — maskvietis, 
A. Libovas — leningradietis 
ir Z. Januškevičius — kau
nietis.

Jie ten skaitys paskaitas 
sveikatos klausimais.

Taipei. —Formozos salo
je žmonės bus skiepijami 
nuo choleros.

Lincoln, III. — Dr. Earl 
Swanas išaugino jurginą 
13—kos colių skersminiai.

LIETUVOJE BAUDŽIA 
SUKTUS ADVOKATUS

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos juridinė ministerija pa
šalino iš advokatūros advo
katus Merkšaitį, Birinčiką 
ir Kolevzoną, nes buvo įro
dyta, kad jie piktanaudžiau- 
davę vesdami bylas.

Merkšaitis išviliojo iš M. 
Leskauskienės 320 rublių, 
neva važinėjimui į .Maskvą, 
nors jis ten nevažinėjo. 
Lituvos juridinė ministe
rija tiria jų prasikaltimus 
patraukimui dar atsakomy
bėn už žmonių apgaudinėji
mą.

Paterson, N. J.
T. Sakalauskienė mirė 

sausio 17 d., lankydama sū
nų Texas valstijoje. Bus 
parvežta i Patersoną sausio 
23 d. ir pašarvota Legg and 
Sons šermeninėje, 384 
Broadway. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, sausio 25 d. *

Šią žinią telefonu pranešė 
Juozas Bimba.
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KAS KUR KAIP STOVI
BOSTONIšKIO dienraščio “The Christian Science 

Monitor” bendradarbiai to laikraščio skiltyse daro ap
žvalgas ekonoominės ir politinės padėties, kokia šian
dien vyrauja pasaulyje.

Joseph C. Harsch rašo apie Vakarų Europą, palies
damas ir Jungtines Valstijas. Jis pabrėžia, jog Vakarų 
Europos valstybių, išskiriant Francūziją, praėjusių me
tų gale, ekonominė būklė suliesėjo; nedarbas pradėjo 
rodytis, biznis susilpnėjo. Tas pats yra ir Jungtinėse 
Valstijose: nedarbo klausimas kaip buvo, taip ir tebėra 
pašinas kapitalistinės santvarkos kūne.

Įdomu tai, kad tik neseniai buvo skelbiama, būk 
Vakarų Europa po to, kai įsikūrė Ekonominės Bendruo
menės rinka (ECM), niekad krizės nematys.-O kas da
bar?

Silpnėjimas Vakaruose ūkinės padėties, nedarbas, 
kaž kokia stagnacija, rašo Harsch, stebina Afrikos ir 
Azijos valstybių žmones. Jie pripažįsta, kad Vakaruose 
(ypatingai JAV) gyvenimo lygis tų, kurie dirba, aukš
tesnis, negu socialistiniuose kraštuose, bet tuo pačiu 
kartu, tie žmonės mato, kad socialistiniai kraštai eko
nomiškai auga, tvirtėja kur kas greitesniais tempais 
už kapitalistinius.

— o —
BERTRAM B. JOHANSSON daro Lotynų Amerikos 

kraštų apžvalgą. Padėtis ten tiesiog kritiška, nurodo 
jis. Darbo žmonių gyvenimo lygis labai žetnas; bujoja 
infliacija; didelis nedarbas; milijonai gyvena baisiuose 
ekonominiuose trūkumuose.

Jeigu JAV vidutinio darbo žmogaus pajamos per 
metus siekė tarp $2,000—$3,000, tai Lotynų Amerikos 
kraštuose praėjusiais metais jos buvo tarp $80—$725.

Prezidento Kenedžio sukurta Sąjunga vardan 
Progreso (Alliance for Progress), pažadėjusi duoti $10,- 
000,000,000 Lotynų šalims, kol kas iš viso niekur ten 
nejaučiama. ‘ ' ‘ U

“Daugelis Lotynų Amerikos valdžių stovi prieš 
bankrūto akis,” sako Johansson. “Kai kuriose šalyse 
laukiama militarinių diktatūrų.”

■ Reikia pastebėti, kad tokių diktatūrų jau yra: Pe-< 
ru, Argentinoje ir kitur. Pasinaudodami krize, baisiu 
žmonių skurdu, bijodami, kad žmonės nesukiltų, gene
rolai verčia valdžias ir patys ginklo pagalba bando ma
ses malšinti.

Viena viltis valdantiesiems Lotynų Amerikos vals
tybių sluoksniams, sako Johansson, yra tik ta: girdi, 
Fidelio Kastro vardas šiandien jau nebe toks populia
rus, kaip buvo pirmiau.

Bet Fidelis Kastro, matydamas, koks baisus var
gas ir išnaudojimas vyrauja Lotynų Amerikoje, tik 
prieš keletą dienų ragino žmones sukilti, nuversti tur
čių viešpatavimą ir įkurti liaudies valdžias; ragino, kad 
Lotynų kraštų liaudis padarytų taip, kaip padarė Ku
bos ir Alžyro liaudis.

JAV kapitalistai, bijodami žmonių'sukilimų, atsisa
ko invesdinti savo kapitalą į tas šalis; kai kurie kapita
listai tiesiog ištraukia iš ten savo kapitalą.

— o — 
t

. PAUL WOHL rašo apie socialistines šalis. “Komu
nistiniai kraštai tebesiplečia ekonomiškai,” žymi jis. 
Suradę , kas negero, kas kliudo plėtotis, jie taiso, gerL 
ną, darbą varo pirmyh, ir jų produkcija- gamyba spar 
čiais tempais auga, bujoja.

Vieni fabrikai pradeda gamybą, kitur daugiau jų 
štato, ruošia, kuria ištisas pramones—pavyzdžiui che
mijos.

Tarybų Sąjunga, aišku, yra pats didžiausias va
riklis, patsai to augimo centras. Milžiniškos hidroelekt
rinės jau paleistos darban, o kitos statomos; nauji naf
tos šaltiniai Sibire eksploatuojami, o kiti ruošiami; naf
tos ten yra milžiniški klodai. Nafta didžiulėmis ryno- 
miš eina į Čekoslovakiją ir Vengriją; neužilgo ji ryno- 
mis pasieks Lenkiją ir Rytų Vokietiją.

,)t Kas metai vis daugiau mokslininkų—inžinierių ir 
kįtokių—stoja darban; jie dirba su nepaprastu entuzi
azmu. Rašytojas pabrėžia, jog, tiesa, žemės ūkyje vis 
dar tebėra trūkumų, bet jis pataria “Vakarams” nesi
džiaugti tuo, nes ir tuos, ir visus kitus trūkumus socia
listinės šalys nugalės ir žygiuos vis pirmyn.

— o —
SUĖMUS VISUS minėtame dienraštyje straips

nius, neseniai tilpusius, apie ekonominę padėtį pasauly
je, atrodo, kad šiandien prasčiausia padėtis tebėra Lo
tynų Amerikoje!

Vienintelė Lotynų Amerikos šalis—Kuba, kuri pa
naikino nedarbą, kuri stato naują gyvenimą, kurios 
liaudis turi viltį ir mato šviesų rytojų. Ir prieš tą šalį 
šiandien imperialistai dūksta, ją nori pasmaugti, galvo
ja apie sugrąžinimą ten tokios santvarkos, kurioje žmo
nes vargtų, badmiriautų ir nematytų nieko šviesesnio, 
gražesnio, ir neturėtų jokios vilties savo buičiai page
rinti.

MEKSIKOS VALSTIEČIAI 
ORGANIZUOJASI

Neseniai Meksikos sosti
nėje įvyko to krašto valstie
čių suvažiavimas, kuriame 
buvo įkurta organizacija — 
“Nepriklaus.o m ų valstiečių 
centras.” • Tasso korespon
dento pranešimu:

“Nepriklausomo valstiečių 
centro” organizacinio komite
to narys Artūras Orona pa
reiškė, kad naujoji organizaci
ja kovos už esminę žemės re
formą ir už tai, kad būtų su
teikta žemė bežemiams vals
tiečiams, kurių Meksikoje yra 
daugiau kaip 3 milijonai:

Suvažiavime kalbėję valstie
čių judėjimo vadovai reikala
vo stiprinti valstiečių sąjungą 
su darbininkais, taip >pat su 
visais pažangiais šalies veikė
jais.

Suvažiavime susirinkusiems 
valstiečių atstovams kalbą pa
sakė buvęs Meksikos prezi
dentas Lazaro Cardenas. Jis 
sveikino Meksikos valstiečių 
siekimą susivienyti, kad grei
čiau būtų išspręsti pribrendę, 
klausimai .

Suvažiavimui atsiuntė svei
kinimo laiškus K o 1 u m bijos, 
Argentinos ir Brazilijos 
tiečių organizacijos.

vals-

FRANCŪZIJOJE
Laimėję parlamento 

kimus, Francūzijos dėgau- 
listai eina toliau, bandyda
mi. nuslopinti liaudies judė
jimą, taipgi darbininkų 
streikus. Prezidentas de 
Gaulle siekiasi susidoroti su 
opozicija įstatymų keliu. 
Elta praneša iš Paryžiaus.

Nacionalinio susir i n k.i m; o 
dauguma pridarė įstatymo pro
jektui, kuriuo steigiamas vals
tybės sauguino tbisinas; tai 
yra naujas rimtas etkpas, val
džiai puolant asmens laisves* h’ 
žmogaus, teisęs, sąkoma ,čia 
paskelbtame , Prancūzijos Ko
munistų partįjos 
ro pai . ..
sikėsinimas ■ įj valstybės išaugu- 
mą” apie kurią kalbama’nu-: 
tarime įsteigti teismą, įjun
giama ir sąvoka “pasikėsini
mą s į valstybes autoritetą,” 
kuri leidžia taikyti įstatymą 
visiems, asmens valdžios reži
mo priešininkams'*.

Norėdama pateisinti šį nepa
prastąjį įstatomą, vyriausybė 
nurodo pavojų, kurį kelia 
“slaptoji ginkluota organizaci
ja,’’ vėl aktyvinanti savo, veik
lą. Tačiau iš tikrųjų valsty
bės saugumo teismo įsteigimas 
rodo, kad valdžia vykdo au
toritarinę politiką, nukreiptą 
prieš demokratinę opoziciją 
asmens valdžios režimui, šią 
politiką ryškiai iliustruoja ir 
ta aplinkybė, kad sistemingai 
puolama teisė streikuoti.

Visu tuo, toliau sakoma pa
reiškime, labai piktinasi visi 
respublikonai. Norint, kad 
būtų panaikinti antidemokra
tiniai įstatymai, reikia sutelkti 
šalyje respublikonišką opozi
ciją, kurios gretose turi vienin
gai kovoti komunistai, socialis
tai, visi demokratai.

rin-

;ų partijos Politinio įiu- 
t^eižkirAė.’ Į šąMėteį ‘!pa-

naujo pasaulinio ’ karo, kuris 
neišvengiamai bus atominis, 
toliau rašo Togliattis ir nuro
do, kad atominiu-ginklas bnė'-ę 
bus sunaikintas (pats savaime.^ 
Istorija. įgalins pasiekti šį re- 
zultatą tiek, rašo Togliattis, 
kiek mes sugebėsime, kovoda
mi prieš imperializmą ir nu
kreipdami ugnį prieš agresy
viausius jo elementus,' vis la
biau stiprindami socialistines 
šalis ir vystydami platų liau
dies judėjimą už taiką, įvesti 
taikaus sambūvio režimą.

Nurodęs, kad atominis gink
las pakeitė “patį karo pobū
dį,” ir nagrinėdamas galimus 
atominio karo padarini us, 
Togliattis klausia: ar iš viso 
to mes darome išvadą, kad jau 
negali būti teisingų karų? Jo
kiu būdu, ir tai aiškiai sako
mai pranešime suvažiavimui. 
Tačiau mes darome išvadą, 
kad būtina (o ne tik galima) 
nustatyti taikaus sambūvio sis
temą. Maža to, mes atvirai 
stojame prieš tuos netekusius 
vilties, kurie, matydami sun
kią padėtį ir imperializmo 
piktadarybes, gali pasakyti : 
tebūnie nors ir atominis karas, 
kad tik mes išsivaduotume.

Tai būtų ne tik absurdas, 
bet ir beprotybė. Tuo tarpu 
mūsų uždavinys šiandien yra 
kaip tik toks: kovojant už 
taikų sambūvį, iš vienos pusės, 
neleisti, kad p a s a ti 1 i s būtų 
įstumtas į atominę katastrofą, 
iš antros, — ginti tautų nepri
klausomybę ir žengti į priekį 
socializmo keliu.

Tarybų Sąjungos veiksmai 
krizės Karibų juros rajone 
metu įgalino pasiekti kaip tik 
šiuos du tikslus. Atominio ka
ro pavyko išvengti dėl to, kad 
labiausiai įtemptu momentu 
būta pasiektas protingas konb- 
promisas . Tuo pačiu metu bu
vo garantuota Kubos nepri
klausomybė, jai buvo suteiktos 
galimybės žengti pirmyn į so
či ai izpią.

Krizės Karibų jūros rajoiie 
Mefu, pabrėžia1'’togliattis, vi
siškai ' paaiškėjo;' kad! imperia
listai pasirengę ..įvykdyti be.t 
kokį nusikaltimą. Todėl nles 
nesutinkame vadiųti, juęs po- 
pi^i^įąįą ^tįgiąis^ojgu-jie hu
tų ■•po.pieriniar tigi'aT/ 
reikėtų tiek.ęįaug dirbti ir taip 
daug kovoti, norint j uos at
remti? Teišingdi1 itartinti prie
šą, jo jėgas irzJo ketinimus*— 
tiek geros taktikos, tiek ir ge
ros strategijos pagrindas. Mes 
žinome ,kad imperializmo pa
grindus ardo prieštaravimai, 
kurie tam tikru momentu pa
sidaro neįveikiami. Tačiau šie 
prieštaravimai ryškėja ir reiš
kiasi tik kovoje; kuri turi už
sibrėžti tikslą, galintį sumo
bilizuoti plačiausius liaudies 
masių sluoksnius, tikslą, kuris 
difrencijuos priešo gretas, pa
didins ir išnaudos visas mūsų 
galimybes žengti į priekį ir 
pasiekti laimėjimą. Toks tiks
las dabartinėmis sąlygomis 
yra siekimas išvengti karę tai
kiu sambūviu. . z

Baigdamas Togliattis pareiš
kia, kad, jo nuomone, nesuta
rimai komunistiniame judėji
me turi būti šalinami ramiai, 
draugiškai svarstant ginčija
mus klausimus.

J. GRIGIšKIS

PAIKIAIS KLAUSIMAIS
Rimta anglų atominio 

mokftUnįnko kritika
N^tanih.i' New Yorke bu

vo atspkusdinta svarbi kny
ga “Stud'll 6f War: Nucle
ar and Conventional.” Tai 
rinkinys anglų atominio 
mokslininko P.'M. S. Black- 
etto straipsnių, rašytų tarp 
1948 ir 1962 m.

Mokslininkas Blackett yra 
gavęs Nobelio premiją už 
svarbius suradimus termo
branduolinėje fizikoje. Jis 
taipgi pasižymėjęs anglų 
militarinėse jėgose, pripa
žintas kaip svarbus milita- 
rinis strategas ir net gene
rolams patarėjas.

Savo raštuose jis rimtai 
kritikuoja Jungtinių Valsti
jų militarinę strategiją, ku
rią nutiesė John Foster Dul
les ir kurios dabar Kene
džio administracija laikosi. 
Toji strategija remiasi pil
nu branduolinių ginklų pa
sitikėjimu, kuris gali pri
vesti pasaulį prie atominio 
susinaikinimo. Atomini ka
rą galima greitai išprovo
kuoti, bet jam prasidėjus 
sulaikyti nebėr galimybės.

Blackett kritikuoja ir Va
karų militaristus, kurie už
giriu amerikinę strategiją, 
pavojingą viso pasaulio žmo
nijai. Jis mano, kad Tary
bų Sąjunga visokiais būdais 
sulaiko Ameriką nuo atomi
nio karo.

Pasaulį galima išgelbėti 
nuo atominės katastrofos, 
Blackett nurodo, tik nusi
ginklavus, pirmiausia žy
miai sumažinus branduoli
nes jėgas.

Reikia pastebėti, kad 
Blackėttas nėra pacifistas1, 
nei Tarybų Sąjungos simpk* 
tikas. Jis taipgi, kaip If ’Va
karų - vadovybė, norėtų ko?: 
munizmui kėlią pastoti. Ta-: 
čiau jis niekaip nesutinka, 
kad yra kokia nors galimy
bė atominiais ginklais ko
munizmą sulaikyti. Tai ne
galimas daiktas.

jų vadovus pasitarimui, bet 
niekas iš to neišėjo. Ka
dangi susirinkimas be susi
tarimo pakriko, tai anglai 
tuo pasinaudojo, jie nepri
klausomybės pa s k e 1 b i m ą 
atidėjo neribotam laikui.

Anglai ir amerikiečiai 
monopolistai labai bijo Ja- 
gano vadovaujamos Liau
dies Progresyvės partijos, 
kad nepriklausomybę pa
skelbus toji partija nenuei
tų revoliucinės Kubos keliu.

Britų Guiana randasi Pie
tų Amerikoje, prie Venezu- 
elos ir Brazilijos. Ji turi 
83,000 ketvirtainių mylių ir 
575,000 gyventojų.

Nauji Adenauerio 
ministrai—hitlerininkai
Vakarų .’ckietijos valdžia 

dabar jau perorganizuota. 
Tie ministrai, kurie buvo 
žurnalo “Spiegei” numas- 
kuoti, kaip ap si maskavę 
hitlerininkai, buvo paleisti. 
Kancleris Adenaueris į jų 
vietas paskyrė naujus žmo
nes, taipgi apsimaskavusius 
hitlerininkus.

Penki nauji ministrai yra 
buvę nacių partijos nariais.

Vadinasi, numaskuotus 
hitlerinius ministrus pava
davo demokratinėmis
plunksnomis pasipuošę hit- bėgti už akių amerikiečiams 
lerininkai. yjjhekybininkams.

2 p.-Laisve (Liberty}—Antrad., sausio (Jan.) 22, 1963

TOGLIATTIS APIE 
TAIKŲ SAMBŪVĮ

‘Neseniai Italijos Komu
nistų partijos organas “U- 
nita” paskelbė tos šalies Ko
munistų partijos generali
nio sekret o r i a u s Palmiro 
Togliatti straipsnį. Jame 
autorius griežtai pasisako 
už tai, kad šiandien vienin
telė pasauliui išeitis—taikus 
sambūvis, nes karas būtų 
pražūtis. Pasak jo:

Taikus sambūvis •— tai nau
ja' tarptautinių santykių siste
ma, kuri turi užtikrinti visoms 
tautoms jų nepriklausomybę 
ir jų laisvę. Mes taip pat nu
rodėme, kad šis naujas tarp
tautinis sandaras pasiekiamas 
tik tautų kova prieš imperia
lizmą, laimėjimais šioje kovo
je, stiprinant socialistinių ša
lių sistemą, o taip pat laips
niškai sureguliuojant protin
gais susitarimais opiausias da
bartines tarptautines proble
mas.

Mes besąlygiškai manome, 
kad galima ir reikia išvengti

RŪPINASI MŪSŲ 
SUVAŽIAVIMU

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
rašo:

Vasario 3d. Niujorke įvyks 
mūsų broliško laikraščio “Lais
vės” dalininkų ’ suvažiavimas. 
O tai- svarbu ir mums vilnie
čiams, kaip ir laisviečiams. 
Kaip jie, taip ir mes trokšta
me, kad laikraštis “Laisvė” 
gyvuotų ir kuo plačiausiai 
sklistų tarp Amerikos lietuvių.

Nuo senų laikų tokiuose at
vejuose mes sveikiname juos, 
o jie sveikina mus. Gražu 
būtų, kad ir šiemet nepamirš- 
tumėm jų pasveikinti, kiek 
kuris išgalime, palinkėti jiems 
sėkmės, ryžto darbe.

Alice Jonikienė apsiėmė 
rinkti sveikinimus. Kurie gal
vojate sveikinti, matykite ją.

Dėkojame draugei A. Jo
nikienei už ryžtą ! Kartu ra
giname ir kitų kolonijų 
draugus parinkti laisviečių 
suvažiavimui sveikinimų ir 
dovanėlių. Tai tvirtins laik
raštį ir jo leidėjus ne tik 
materialiai, o ir moraliai!

Valdžios krizė, atrodo, 
nėra pašalinta. Netrukus ir 
pačiam Adenaueriui teks 
pasitraukti. Naujo karo 
kurstytojų politika negauna 
pritarimo vokiečių masėse.

Japonai neklauso Amerikos
Japonijos prekyba su Ki

nijos Liaudies Respublika 
nuolat didėja. 1961 metais 
ji siekė iki 48 milijonų do
leriu, 1962 metais padvigu
bėjo^ šiais metais tikimasi 
dar daugiau padidinti pre- . 
kybą.

Japonai biznieriai mano, ♦ 
kad dabar jiems patogiau
sia prekiauti su Kiniją, kuo- A 
met Jungtinės Valstijos ne
pripažįsta Kinijos Liaudies 
Respublikos. Mat, dabar jie 
neturi Amerikos biznierių 
konkurencijos Kinijos pre- 
kyboje.

Bedidėjanti Jaonijos pre
kyba su Kinijos Liaudies 
Respublika Jungt. Valsti
joms nepatinka, bet nieko 
nepadarysi, kuomet japonai 
biznieriai amerikiečių nusi
statymą ignoruoja.

Japonai mano, kad neužilgo 
Amerika turės pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką ir tada tarp Amerikos ir 
Kinijos prekyba užsimegs. 
Gudrūs Japonijos prekybi
ninkai naudojasi proga už-

E. Daujotytė dirba iš širdies
(Specialiai “Laisvei”)

Viena plačiai Utenos ra
jone žinoma yra karvių 
melžėja Emilija Daujotytė, 
dirbanti nuo pačių pirmųjų 
“Užpalių” kolūkio įsikūri
mo dienų — 14: metų; Ji ilž 
šaunų1 darbą 1958 metais 
Lietuvos TSR ‘vyriausybės 
nutarimu buvo apdovanota 
“garbės ženklo” ordinu ir

pamoko. 1962-ųjų metų įsi
pareigojimą — primelžti iš 4 
kiekvienos karvės po 3200 
litrų pieno, ji įvykdė ir vir
šijo.

E. Daujotytė kukli, nie
kuomet ! nemėgsta girtis 
apie save, b į ‘ klausimus 
truiftpat 'paaiškina, kaip ji 
sugebėjo pasiekti ’ tokius 
pieno išmilžio rodiklius. Vi-

taip pat suteiktas geriau- sai ne tuo, kad jos, saky- 
sios LTSR melžėjos vardas. i sim, karvės gal daugiau 

ninnn rlimrlo n tilr vicVfJ nil.

Daujotytė yra kilusi iš 
neturtingos valstiečių šei
mos, teturėjusios 10 hekta
rų nederlingos (smėlingos) 
žemės. Be to, šeima buvo 
gausi, todėl ji neturėjo są
lygų mokytis. Vargais ne
galais baigus tris pradinės 
mokyklos klases, E. Daujo
tytei teko parsisamdyti 
sunkiam darbui pas buo
žes Namikus. Jos nelengvas 
gyvenimas ir vargana pa
dėtis visiškai pasikeitė, kai 
liaudis nuvertė išnaudoto
jus. Su dideliu džiaugsmu 
ir meile E, Daujotytė pri
tarė tarybinei santvarkai, 
kuri atvėrė tiek jaį tiek vi
si 
či 
ateitį

Stojusi dirbti “Užpalių” 
kolūkio kaivių melžėja, E. 
Daujotytė visa širdimi pa
mėgo šį darbą, į kurį įdėjo 
daug neišsenkamos energi
jos, triūso ir pastangų. Jau 
pradžioje darbo ji užsire
komendavo kaip viena 
darbščiausių karvių melžė
jų ir tuo nusipelnė visų ko
lūkiečių pagarbą.

Nelengvi buvo pirmieji 
pokariniai metai. Buvo jau
čiama sunkumų ir trūku
mų. Tačiau viskas labai 
greit pasikeitė; nu 1 ė m ė 
kruopštus, daug atidumo 
reikalaująs darbas. Jeigu 
palyginsime pirmu o s i u^s 
metus kolūkyje su šiais, 
aiškiai pamatysime, kad 
kolūkiečių gyvenimas ir 
materialinė gerovė labai 
žymiai pakilo.

Dabar E. Daujotytė turi 
didelį patyrimą darbe ir ne-,

Britų Guiana negavo 
nepriklausomybes

Pereitų metų pabaigoje 
Britų Guianai buvo nusta
tytas laikas patapti nepri
klausoma respublika, bet 
Anglija ir vėl atidėjo ne
priklausomybės paskelbi^, 
kaip jinai jau kelintą kartą 
tai padaro.

Pavojinga padėtis toje 
mažoje šalyje dabar susida
ro. Trys, partijos viena ki
tai nenusileidžia. Rinkimuo
se gavusi daugiausia balsų 
Liaudies Progresyvė parti
ja turi savo kontrolėje val
džią ir griežtai kovoja už 
nepriklausomybę. Jai vado
vauja marksistas J ag an, 
dabartinis premjeras. Apie 
šią partiją spiečiasi ir jos 
programą remia dauogiau- 
sia indų kilmės žmonės.

Liaudies Nacionalinio kon
greso rėmė j ais y ra daugiau
sia negrų kilmės žmonės. 
Jam vadovauja Forbes 
Burnham, buvęs Jagano ša
lininkas, vėliau atsimetęs ir 
savo partiją susikūręs. Jis 
skelbiasi “demokratiniu so
cialistu,” tokiu, kaip Vaka
rų Europos socialistai. Jo 
partija labai daug kenkia 
nepriklausomybei iškovoti.

Trečioji partija vadinasi 
Jungtinė Jėga, kuriai vado- 
vau j a stambus portuga
lų kilmės biznierius Pe
ter D’Aguiar. Apie šią 
partiją spiečiasi baltieji biz
nieriai - kapitalistai. Jai pa
ramą tęikia anglų ir ameri
kiečių kapitalas.

Neseniai angiai kolonistai retai jaunesniosioms melžė- 
buvo pasikvietę trijų parti- joms daug ką pataria, jas

pieno duoda, o tik viską nu
lėmė gera karvių priežiūra, 
sąžiningumas ir meilė pasi
rinktam darbui.

“Aš stengsiuosi savo pa
siekimus viršyti. Žinau, kad 
tam reiks daugiau jėgų, 
ryžto, tačiau pastangų ne
pagailėsiu”, —sako E. Dau
jotytė. Šiais prityrusios 
“Užpalių” kolūkio karvių 
melžėjos žodžiais nieks nea
bejoja. Visiems aišku, kad 
tiek ji, tiek visi kolūkiečiai 
myli darbą, kurį atlieka iš 

širdies ir stengiasi kuo* 
daugiau prisidėti prie ko-jĮ 
munizmo statybos uždavi
niu.

is darbo žmonėms pla- 
perspektyvos į šviesią

G. Kavoliūnas

TERMITAI SUĖDĖ 
RYŠIO LAIDUS

Amerikiečiai vienoje sa
vo palydovų stebėjimo sto
tyje, pastatytoje Nigerijo
je, nutiesė kabelį ryšiui pa
laikyti su 
bokštu, 
ryšys
tranšėją, paaiškėjo, 
septynis su puse kilometro 
kabelio suėdė... termitai. 
Jiems labai patikusi plast- , 
masinė izoliacija.

radiolokacij o s 
Tačiau netrukus 

nutrūko. Atkasus 
kad

AVALYNĖS GAMYBA
Čekoslovakijos avalypės 

pramonė 1961 metais paga
mino 97,000,000 porų avaly
nės, tame tarpe 46 milijo
nus porų odinės avalynės. 
Padidėjo ir avalynės eks
portas: odinės avalynės 
eksportuota virš 18 milijo-.> 
nu porų (1960 metais—16.9 
mln. porų), guminės avaly
nės —18 mln. porų (1960 
16 mln. poni).



Dr. A. Petriką

Naujas opaligės gydymo būdas
Statistikos duomenys ro

do, jog apie du milijonai 
amerikiečių nuolatos ken
čia “Tantalo kančias” nuo 

. skrandžio opos (stomach ul
cer). Daugelis gydosi vais
tais, speciale dieta, pasnin
kavimu, etc., o kiti “gula po 
peiliu” — pasiduoda opera
cijai. Tai skausminga ir 
įkiri liga, kuria kas metai 
suserga vis didesnis ir di
desnis skaičiufAmūsų kraš- 
to žmonių.

Tai liūdna ir bloga! O dar 
•blogiau tai, kad negalima 

pirštu prikišamai parodyti, 
kas tą nelaimę mums atne
ša ir kaip jos išvengti. At
rodo,..kad toji liga, tai mū
sų “civilizacijos” produktas, 
jos neatskiriama dalis, kad 
ją neša pats gyvenimas, 
kurio dėsniams bei porei
kiams mes negalime pasi
priešinti. Opaligę sukelian
čių priežasčių nurodoma 
daug, tačiau nė vienos spe
cifinės. Einant viena hipo
teze, būtų kalta mūsų pačių 
sutrikusi nervų sistema, 
kuri perdaug dirginama 
emociniais sukrėtimais^ rū
pesčiais bei nuolatiniais šo
kais, tapusiais kasdienos ru
tina, — jaudina skrandžio 
sienelėse esančius nervus, 
kurių plušeliai aprūpina 
ten esamas liaukeles, išski
riančias virškinamąsias sul
tis (gastric juice), tarpe jų 
druskos rūgštį (hydrochlo
ric acid) ir kitus fermen
tus, tarpe jų ir vadinamą 

^pepsiną. Druskos rūgštis 
ir kiti fermentai reikalingi 
normaliam maisto virškini
mui, jo cheminiam apdirbi
mui. Jie darosi žalingi ta
da, kai jų perdaug. Per- 
stipri šios rūgšties koncen
tracija “praėda”-pradegina 
skrandžio sieną, pagimdo 
opą. Normalėse sąlygose, 
druskos rūgšties žmogaus 
skrandyje yra apie 0.2%, 
kartais koncentracija paky
la iki 0.5%. Gi šunio skran
dyje druskos rūgšties yra 
2%, o peslio (vulture) skil
vyje—10%.

Sumažinimui perdid e 1 i o 
rūgšties susitelkimo, kai ku
rie chirurgai (operuodami 
skrandį) tiksliai perpjauna 
į skrandį einantį ne^rvą, 
anatomijoje vadinamą va
gus. Tuo būdu norima iš
vengti rūgštį gaminančių 
ląstelių erzinimo.

Vilniaus klinikos chirur
gas Pranas Norkus, kaip 

* paduoda dr. J. Skliutkaus- 
kas (“Vilnies” 1963 m. Ka
lendorius), mano, jog per- 
didelis kraujo kiekis, ir jo 
nenormalus slėgimas, “su
daro palankiausias sąlygas 
žaizdai atsirasti” ir kad 
“jeigu operacijos metu iš
jungus dalį nervų ir perri- 
šus kraujagysles,... nebus 
sąlygų atsirasti ligos reci
dyvui, naujai opai.” Prof. 
P. Norkaus samprotavimas 
skamba visai logiškai ir įti
kinamai recidyvų, naujų 
opų atsiradimo atžvilgiu. 
Tačiau tai nepagydo jau 
esamas opas, neužgydo esa
mas skrandyje skyles, nepa
šalina operacijos būtinumo.

Prof. P. Norkus, anot dr. 
J. Skliutkausko, atrado ir 
naują operavimo būdą; po 

. jo operacijos dar lieka, li
gonio malonumui, pusė 
skrandžio, vietoj trečdalio, 
kurį palieka kiti chirurgai. 

^Savaime aišku, kad šis pa
tobulintas operavimo būdas 

* yra pranašesnis už senesnį
jį. Tačiau ir paž a d ė t o j i 
skrandžio pusė menka paci
entui paguoda! Reikia ieš
koti kelių, kad ligonį visai 

nereikėtų operuoti, kad 
opaligę būtų galima išgydy
ti be peilio ir rizi k a v i m o 
žmogaus gyvybe, nes po to
kių operacijų tam tikras 
nuošimtis ligonių miršta, o 
kiti visam amžiui lieka su- 
liuošintais invalidais..

Prof. P. Norkus reko
menduoja “kasdien po vie
ną, ar po du kartus zon
duoti skrandį, neduoti ten 
skysčiui susikaupti.” Tik 
dr. Skliutkauskas neišaiški
na to zondavimo procedū
ros: ar tik pooperacinio gy
dymo metu tai darytina, ar 
nelaimingas pacientas turi 
tai praktikuoti visą jam li
kusį gyvenimą? Ir dar kaip 
tas “zondavimas” atlieka
mas?

Atrodo, kad žinomas ame
rikietis chirurgas, dr-as 
Owen. B. Wangensteen, Min- 
nesotos universiteto medi- 
kalinės kolegijos profeso
rius, užčiuopė naujo kelio 
giją, t. y. — surado radi
kalų būdą skrandžio ir dvy
likapirštės žarnos (duode
num) opai gydyti be pei
lio, be operacijos. Dr. Wan
gensteen savo amžyje ope
ravo tūkstančius pacientų, 
pjaustė jiems skrandžius 
“iš kairės ir dešinės,” kol 
jam visa tai įkirėjo iki kau
lų smegenų. Jis pradėjo 
galvoti, kaip pagydyti opa
ligę be operavimo, be rizi
kavimo paciento gyvybe. Ir, 
atrodo, kad jo samprotavi
mas gana logingas, nuosai
kus. Šį naują gydymo sri
tyje žingsnį plačiai aprašo 
John G. Hubbell Amerikos 
Gydytojų Sąjungos leidžia
mame žurnale “Today’s 
Health,” šių metų sausio 
mėn. leidinyje. O ta nauja 
“teorija” visai paprasta.

Naujas opaligės gydymo 
metodas, tai skrandžio už
šaldymas (gastric freeze), 
kuris ne tik užgydo ten esa
mas žaizdas bei kiaurymes 
(perforacijas), bet ir paša
lina sąlygas naujoms žaiz
doms, atsirasti. Ir tai atlie
kama be jokio ligoniui skaus
mo, be rizikos ir gana trum
pu laiku. Ligonis, kuris jau 
nebegali operacijos išveng
ti, nueina ligoninėn. Ten 
jam išvalo, itplauja skran
dį; ištiria kaip stipri yra jo 
skrandyje druskos rūgšties 
ir pepsino koncentracija, 
patikrina jo nervų bei krau
jotakos būklę ir kt.

Po reikiamo paruošimo, 
ligonio burnos ertmę, ryklę 
ir stemplę, esančią užpaka
lyje gerklės, operatorius 
apipurškia vietiniu aneste
tiku (Cyclaine). Stemplė 
užnarkozuojama dėl to, kad 
ligonis neledakuotų. Tuo
met paduodama jam labai 
plonos gumos balionėlį, su
suktą į velenėlį, ne didesnį 
už vidutinį pirštą. Tą ve
lenėlį ligonis lengvai prary
ja. Skrandye balionėlis iš
siplečia ir iškloja visą skran
džio vidų. Vienas balionėlio 
galas sujungtas su dubelta- 
va gumine žarnele, per ku
rios vidurinę dalį (centrą), 
stumiančio siurblio (pum- 
pos) pagalba varoma abso
liutus (100%) alkoholis 
(spiritas), atšaldytas iki 
1.4 laipsnių Fahrenheito. 
(Vanduo pavirsta į ledą 
prie 32 laip. F.) Gi kita 
(išlaukine) žarnelės dali
mi spiritas grąžinamas re- 
zervuaran atšaldymui. Per 
penkias minutes skrandis 
sušaldomas į akmenį ir, 
spirito cirkuliacijos pagal
ba, taip laikomas visą va
landą. Po valandos spirito 
cirkuliacija sulaikoma. Per

15 minučių skrandžiui grįž
ta normali temperatūra ir 
balionėlis be • jokio; sunku
mo ištraukiamą .̂ ląukan. 
Šios procedūros metu ligo
nis laikomas apsuptas elek
tra šildoma antklode (blan
ke tu), kad jo kūno tempe
ratūra ne sumažėtų.

Šiuo būdu sušaldomos 
s k r a n d žio liaukis, liaukų 
ląstelės miršta ir jau dau
giau nei druskos rūgšties, 
nei pepsino ar kitų sulčių 
nebeišskiria — jos nustoja 
veikę. Sekamą dieną, pail
sėjęs, ligonis gali grįžti na
mo ir valgyti, ką tiktai no
ri. Jis tik negali gerti jo
kių alkoholinių gėrimų ir 
kavos. Ligoniui lieka visas 
skrandis, nors jo fiziologinė 
maisto virškinimo funkcija 
ir sutrikdyta. Bet nė kiek 
ne geresnė padėtis nė ope
ruoto skrandžio, ir to fizi
ologinė funkcija jau suga
dinta. Tačiau be skrandžio 
paslaugos žmogus gali gy
venti: kiti virškinamojo 
trakto organai jį pavaduo
ja. Tai atlieka dvylikapirš
tė žarna, į kurią ateina ka
sos (pancreas) > bei kepenų 
(jeknų) sultys (tulžis), ir 
laibosios žarnos .

Skilvio, nors ir sveiko, 
virškinamasis vaidmuo ga
na silpnas. Angliavande
niai (carbohydrates) — 
cukrus, krakmolas ir kt.— 
pradedama virškinti burno
je, pagalba fermento ptia- 
lino, kuris veikia, nors ir 
silpnai, tik šarminės (alka
line, base) reakcijos būklė
je je. Gi kai skrandyje jis 
susitinka su rūgštimi, jis 
nustoja veikęs. Skrandis, 
apliejęs maistą rūgščia, 
siunčia jį žemyn — į pasa
gos formą panašią dvylika
pirštę ir laibąsias žarnas. 
Iš ten, perėję storąsias žar
nas, maisto atliekos pasie
kia tiesiąją žarną (rec
tum) ir išeina ekskrementų 
pavidale laukan.

Ar taip užšaldytos skran
džio liaukos pasiliks nevei
kiančios “amžinai,” kol kas 
dar sunku pasakyti; tai pa
rodys tik ateitis. Tačiau 
250 operavimui skirtų ligo
nių Minnesotos ligoninėje— 
po skrandžio užšaldymo gy
vena visai laimingai: jokių 
skausmų, jokių komplikaci
jų jie nejaučia; jie valgo 
bei miega normaliai ir vi
sais kitais požiūriais gyve
na, lyg kad jie opaligės bū
tų buvę niekad nepaliesti. 
Tai labai džiuginantis reiš
kinys! Rentgeno spinduliais 
peršviestas jų skrandis ro
do senąsias žaizdas užgijus, 
nes ten nėra jas erzinančių 
rūgščių, kurios seniau ne
leido joms užgyti. Iš anks
čiau minėto skaičiaus tik 15 
pacientų grįžo ligoninėn ir 
jiems • teko antrą kartą 
skrandį užšaldyti. Ši “ope
racija” neveikia tik tuomet, 
kai skrandžio anga (pylo
rus) į dvylikapirštę žarną 
būna senųjų opų randais 
sužalota; tai parodo rentge
nas (X-ray).

Šimtai eksperimentų su 
įvairiais gyvuliais, ir dabar 
aktualus prityrimas su 
žmonėmis, stiprina viltį, 
jog ateityje skrandžio už
šaldymas gali būti tikra pa
laima opalige sergantiems. 
Kadkmūsų krašto medicinos 
profesija visai rimtai žiūri 
j šį reikalą, rodo daugybė 
universitetų ir pirmaeilių li
goninių, įvedusių šį opaligės 
gydymo metodą. Tarp jų 
yra ir pagarsėjusi Colum
bia - Presbyterian Medical 
Center ligoninė Niujorko 
mieste,

Naujas lėktuvas- 
malūnsparnis

,.-.,.žįmogus, ėjo keliu. Iš
girdęs didėjantį ūžesį, jis 
apsidairė. Virš lauko skri
do lėktuvas. Bet kas tai? 
Po keliolikos seku n d ž i ų 
žvilgterėjęs į tą pačią pu-! 
sę, keleivis nustebęs net 
stabtelėjo: priešais jį, suk
damas sraigtais, jau skrido 
malūnsparnis. t

Tai nebuvo haliucinaciją: 
tiesiog žmogus tapo liudi
ninku, matydamas naujojo, 
kiek neįprasto skraidymo 
aparato — lėktuvo-malūn
sparnio vieną pirmųjų skri
dimų. Šią originalią mašiną 
sukonstravo ir pagamino 
viena amerikiečių aviacijos 
firma.

Šios mašinos paslaptis — 
tai sraigtai. Štai ji skrenda 

, kaip malūnsparnis. Tačiau 
jo nešantieji sraigtai leng
vai gali būti išskleisti 90 
laipsnių ir pakeisti lėktuvo 
propeleriais. Mašina,- tapu
si aeroplanu, turi ir lėktu
vo skridimo savybes — val
dymą ir manevravimą.

ĮdomiVpasekti šio apara
to greičib kitimą, kai jis iš 
malūnsparnio tampa lėktu
vu. Išskleidžiant nešančius 
sraigtus 15 laipsnių, greitis 
padidėja iki 90 kilometrų 
per valandą, prie 45 laips
nių palinkimo greitis jau 
siekia pusantro šimto kilo
metrų. O beveik visiškai iš
siskleidžiant sra i g t a m s, 
greitis padidėja iki 205 ki
lometrų per valandą, žo
džiu, tolygus sportinių stū- 
moklinių lėktuvų greičiui. 
Sraigtų išsiskleidimas, ki
taip sakant, perėjimas nuo 
vieno skridimo režimo prie 
kito tetrunka tik ketvirta
dalį minutės.

Kas 
met- 

pastaty t i 
Netoliese 
yra ku- 
siurbline.

Apie debesy fabriką
Prieš keletą mėnesių ne

toli Francūzijos miesto Lo- 
nomezanos buvo sumontuo
tas j renginys...debesims ga
minti. Įrengimo kūrėjas 
prancūzų mokslininkas An
dre Dešinas jį pavadino 
meteotronu. Įrenginys nėra 
sudėtingas: ant žemės pa
kloti 4 vamzdžiai, sudaran
tieji kvadratą su 125 met
rų ilgio krantinėmis, 
kiekvienas vamzdžio 
ras vertikaliai 
naftos degikliai, 
nuo meteotrono 
ro sandėlis su 
greta kurios pastatytos dvi 
didžiulės naftos cisternos. 
Meteotrono degikliai per 
minutę sudegina apie toną 
naftos. Degant naftai, su
sidaro karšto oro sluoksnis, 
kuris greitai kyla į viršų. 
Ten oras ataušta, ir prade
da kondensuotis, jame bu
vusi drėgmė. Tokiu būdu 
mėlyną dangų užtraukia 
debesys, iš karto balti ir 
lengvi, vėliau — juodi ir 
sunkūs. Dešino eksperi
mentai pavyko Zondais pa
kelti prietaisai parodė, kad 
per 3 minutes sudarytame 
debesyje yra apie 300 tūks
tančių tonu vandens. Pran
cūzų mokslininkas savo su
kurtam meteotronui prana
šauja didele ateiti. Kilnoja
mu įrenginiu galima suda
ryti bet kurioje vietoje 
dirbtinį lietų.

Meteotronus taip pat ga
lima panaudoti dideliuose 
miestuose orui apvalyti. 
Mat, kildamas į viršų, karš
tas oras nusineša dulkes, 
suodžius, dūmus ,ir kt.

Philadelphia, Pa. — Dien 
raštis “The Bulletin” rašė, 
kad JAV nereikalingi “Tai
kos korpusai” (Peace 
corps). :

Vilnius, 1963. I. 7.
Brangi drauge Ieva,

.. .Vakar abu su Monika 
aplankėme įžymųjį rašytoją 
ir poetą Vincą Mykolaitį- 
Putiną. Nuėjome paspaus
ti jam ranką šviesaus jo ju
biliejaus — septyniasdešim
ties metų amžiaus — proga, 
palinkėti sveikatos, laimės, 
naujų kūrybinių laimėjimų.

Tokių linkėtojų pasirodė 
tiek, kad į jo butą Liepos 
'21 dienos gatvėje ne taip 
jau lengva buvo patekti. 
Ėjo daug jaunimo, studen
tų, ėjo darbininkai, inteli
gentai, mokslo, meno žmo
nės. Vakar tai buvo žino
miausias adresas Vilniuje, 
beje, ir visoj respublikoj.

Pašte telegrafistės, tik iš- 
girdusios Liepos 21 dienos 
gatvę, toliau jau nebeklau- 
sinėjo, o rašė pačios: “nu
meris 10, butas 3, V. My- 
kolaičiui-Putinui.” Telegra
mos ėjo šūsnimis. Iš visų 
Lietuvos kampelių, iš dau
gelio broliškų tarybinių res
publikų.

Kai pasikėlėm pagaliau į 
antrą aukštą, pamatėm gu
linčias jas ant daugelio sta
lų. Jubiliatas sutikdinėjo 
žmones, spaudė ranką, dė
kojo visiems. Buvo jis visas 
nušvitęs, laiminga šypsena 
veide, tikras neišsakomo 
taurumo įsikūnijimas.

Susėdom paskui visi prie 
stalo. Buvo čia liaudies po
etas Teofilis Tilvytis, An
tanas Venclova su žmona, 
Aleksandras G u z e vi č i us, 
Kalena Korsakienė, Myko
las Sluckis, Antanas Jony
nas, abudu Meškauskai, — 
Mikalina su Eug e n i j u m, 
daugelis kitų draugų. Pake
lėm taures, palinkę jom V. 
Mykolaičiui - Putinui geros 
sveikatos, ilgų metų, laimės 
ir kūrybinių sėkmių naujų. 
Visas jo butas užverstas gė
lėmis, dovanomis, suveny
rais. Visi pasieniai pilnom 
knygių lentynom, o jų tarpe 
ir paties jubiliato raštų aš- 
tuoni tomai, išleisti dabar. 
Garbingas jubiliejus, ir gar
bingas tai žmogus. Šian-

Ar klausote Vilniaus radiją?
Kiekvieną vakarą iš Tary

bų Lietuvos sostinės Vil
niaus, nuo žilojo Nemuno į 
Amerikos žemę ir į kitas 
pasaulio šalis skrieja lietu
viškas žodis, skambi lietu
viška daina. Ji primena 
kiekvienam šios taip toli
mos ir taip artimos širdžiai 
nedidelės darbščios tautos 
siekius ir svajas.. Nuolat 
klausantieji lietuviškų radi
jo valandėlių iš Vilniaus ga
li neblogai sekti įvykius 
Lietuvoje, sužinoti, kaip dir
ba ir kuriasi Lietuvos pra
monė, kur ir kokie statomi 
fabrikai, elektrinės, ką Lie
tuva gamina ,su kuo ji pre
kiauja . Ne vienas palikote 
gimtąjjį kaimą. Tikriausiai 
Jus jaudina, kaip dabar gy
vena Jūsų kaimynai, vai
kystės draugai. Jų balsą 
galite išgirsti per Vilniaus 
radiją. Parašykite mums, 
kokių žmonių balsus norė
tumėte išgirsti .

Tarybų valdžios metais 
didelių laimėjimų pasiekta 
kultūroje, švietime, medici
noje ir kitose srityse. Apie 
tai dažnai kalba radijo va
landėlės senosios ir jauno
sios kartos rašytojai, daili
ninkai, kompozitoriai, žur
nalistai. Tiems, kurie ma
žai susipažinę su Tarybų 
Sąjunga, kiekvieną antra
dienį skiriama valandėlė

“Tarybinėse respublikose,” 
trečiadieniais klaus y t o j a i 
supažindinami su socializ
mo šalimis. Laidose nepa
mirštamas jaunimas. Jau
najam lietuviškų radijo va
landėlių klausytojui skiria- 
mas\ specialus, dažniausiai 
pačio jaunimo ruošiamas 
jaunatviškas radijo žurna
las. Čia galima sužinoti, 
kaip gyvena Lietuvoje jau
nimas, kaip jis mokosi, dir
ba, poilsiauja.

Lietuvoje clabar yra daug 
įvairiausių sričių mokslo 
įstaigų. Lietuvos moksli
ninkai daugelyje sričių yra 
atlikę didelių darbų, pagar
sėję toli už gimtojo krašto 
ribų. Ką sukuria Lietuvos 
ir aplamai tarybiniai moks
lininkai, galima sužinoti iš 
specialaus radijo žurnalo, 
transliuojamo kiekvieną 
penktadienį. šeštadieniais 
ir sekmadieniais daug vie
tos skiriama kultūros, bui
ties, poilsio klausimams. 
Dažnai savo eiles skaito po
etai, apie savo darbą klau
sytojus supažindina rašyto
jai, aktoriai, dailininkai, 
muzikai, pasakojama apie 
užsienio lietuviams žinomų 
ir dar nežinomų kultūros, 
mokslo ir visuomenės vei
kėjų darbą ir gyveni
mą. Muzikos mėgėjams

IŠ LAIŠKŲ
dien sunku surasti Lietuvo
je kitą rašytoją, kuris būtų 
taip plačiai gerbiamas ir 
taip karštai mylimas. Ne
užilgo turi išeiti naujas ir 
stambus jo lyrikos tomas, 
dirba jis ir prie “Sukilėlių” 
romario antrojo tomo.

...Prieš keletą dienu‘'tu
rėjom įdomų įvykį: atvyko 
pas mus, Lietuvon, Valerija 
Tysliavienė, atvežė savo vy
ro poeto Juozo Tysliavos 
palaikus palaidoti gimtojoj 
poeto žemėj. Daug čia bu
vo jaudinimosi, daug per
gyvenimų. Poetą Juozą 
Tysliavą Lietuvoje prisime
na daugelis vyresnės kartos 
rašytojų, buvušių bendra
mokslių . Dėl to ir į Rašyto
jų Namus, kur buvo pašar
voti poeto palaikai, gausiai 
rinkosi žmonės atiduoti jam 
paskutinę pagarbą. Lyg ty
čia, tomis dienomis Lietuvo
je siautėjo smarkūs šalčiai, 
toli virš dvidešimties laips
niu. : c

Tačiau šitai nesutrukdė 
gausiam žmonių būriui pa
lydėti poetą paskutinėn ke
lionėn į Rasų kapus. Ten 
jau buvo paruoštas gražus 
paminklas, pastatytas tuoj 
už centrinės koplyčios, ja
me —speciali tuštuma ur
nai padėti. Taip ir sugrįžo 
poetas, kadaise palikęs gim
tąją žemę, išėjęs į kitus 
kraštus. Gal ip nesuprato 
jis naujųjų dienų Lietuvos, 
laisvos, tarybinės, statan
čios savo ateitį broliškų ta
rybinių tautų šeimoje, vys
tančios savo nacio n a 1 i n ę 
kultūrą... Rašytojų A. 
Venclovos, T. Tilvyčio kal
bose jam buvo išreikšta pa
garba. ..

Pati Valerija Tysliavienė 
padarė mums visiems malo
nų įspūdį. Tai iš tikrųjų 
aukštos kultūros, didelio 
takto, aiškaus proto mote
ris. Labiausiai patiko jos 
atvirumas. Ji gėrėjosi tuo, 
kas jai patiko pas mus, ir 
atvirai peikė, kas jai nepa
tiko. Ji pabuvojo svečiuo
se pas daugelį mūsų meno, 
kultūros, literatūros dar

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 22, 1963.

buotojų, Naujuosius Metus 
sutiko pas kompozitorių 
Balį Dvarioną ,apžiurę jo 
Vilnių, kuriame kadaise pa
ti yra gyvenusi, aplankė 
Kauną, kitas vietoves, ko
kias tik ji pageidavo pama-' 
tyti Lietuvoje. Tiktai trum
pas laikas jai ir tetrukdė,. 
jokių kitų kliūčių nebuvo. 
Norėjom dar parodyti jai 
Palangą, Nidą. Deja, visur 
dabar žiema, o ji pati sku
ba išvykti.

Nežinia, ką Valerija Tys
liavienė kalbės ir rašys apie 
Lietuvą sugrįžusi į AmerL' 
ką. Bet dabar, kartoju, 
įspūdis apie ją geras, ma
lonus. Ir norisi tikėti, kad; 
ji nesugriaus mums šito 
įspūdžio.

...Visi džiausmingai su- 
sijaudinom dėl A. Bimbos, 
suteikimo jam garbės dak
taro laipsnio. Tai iš tikrų
jų šaunu, visiškai jo užtar
nauta net su kaupu. Jo 
knygos čia daro didelį po
veikį, labai reikalingos ir 
labai naudingos. Visas jis 
šviesus, taurus, geras pa
vyzdys visiems, ypač jauni
mui. Kai tokiam žmogui ati
tenka aukštas atžymėsimas, 
tada jautiesi lyg tai būtų 
čia tavo paties didelė šven
tė. Karštai apkabinu jį, 
brangų garbės daktarą, iš 
visos širdies sveikinu, lin
kiu geros sveikatos, ilgų 
metų, nAujų kovinio darbo 
laimėjimų.

... Pas mus dabar šalta. 
Reto šaltumo žiema. Seniai 
nebeprisimenam tokios. Bet 
ruošiamės pirmajam Lietu
vos kinematografijos dar
buotojų sąjungos steigia
majam suvažiavimui. Įvyks 
sausio 15 d. Vėliau vyks 
respublikos rašytojų suva- 

;davimas, paskui vėl daug 
priemonių. Visi rašom, dir
bam, kuriam, kiek vienas 
stengiamės įnešti savo dalį 
ateities statybai, liaudies la
bui.

Dar kartą sveikinu Jus 
su Naujaisiais Metais, lin
kiu geriausios kloties.

Jūsų—
Juozas Baltušis

kasdien pateikiama ne
maža lietuviškos muzikos. 
Šiaip kiekv ienoje laidoje 
rasite reportažų, intervjų, 
komentarų, pasako j a n č i ų 
apie gyvenimą Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje ir užsie? 
nyje.

Tad kviečiame klausytis 
lietuviškų radijo valandėlių 
iš Vilniaus. Laidos kasdien 
transliuojamos 41, 42, 50 ir 
51 metrų (trumpos bangos) 
diapa z o n u o s e arba 5940, 
6045, 7110 ir 7360 kilohercų 
dažnumu. Laidų klausyki
tės Vokietijoje, Prancūzijo
je ir Italijoje 23 vai., Angli
joje — 22 vai., Kanberoje— 
20 vai., Buenos Airėse, Rio 
de Žanerie ir Montevidėju- 
je —19 vai., Niujorke, Va
šingtone ir Otavoje — 17 
vai., Čikagoje—16 vai., San 
Franciske — 14 vai. Para
šykite, kaip Jūs girdite iš 
Vilniaus laidas., kas Jums 
patiko ir kas nepatiko, ką 
Jūs norėtumėte išgirsti.

Rašykitb šiuo a d- 
taikos, draugystės, bendra-

Sveikiname visus laikraš
čio skaitytojus , ir bendra
darbius su Naujaisiais me
tais. Tegul šie metai būna 
taikos, draugystės, bendra
darbiavimo metai.

Tarybų Lietuvos radijas

I



f

Kai kurios pastabos dėl braziliečio 
A. Juodelio atsiminimų “Laisvėje”

Brazilijoje gyvenantis A. Juodelis (slapy
vardis) Niujorko “Laisvėje” ir Urugvajaus 
“Darbe” išspausdino savo ats įminimus. 
Mums atrodo, kad A. Juodelis ėmėsi.,labai 
reikalingo darbo — parašyti apie .lietuvių 
imigrantų gyvenimą Brazilijoje. Reikia tik 
sveikinti tokią iniciatyvą ir visaip skatinti, 
kad ir daugiau pažangaus judėjimo dalyvių 
imtųsi plunksnos ir užrašytų svarbesnius, 
įdomesnius visuomeninio gyvenimo imigraci
joje momentus. Juk šioje srityje nedaug kas 
tepadaryta, jei neskaityti mokslinio darbo, 
kurį apgindamas disertaciją istorijos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti, atliko drg. Pranas 
Ulevičius. Savo disertacijai temą jis pa
sirinko apie Pietų Amerikos lietuvius, taip 
pat išleido knygų “Pietų Amerikos lietuviai” 
(Vilnius, 1960 m.). P. Ulevičius, pasirem-, 
damas gausiais archyviniais dokumentais, 
spauda ir gyvų liudininkų pasakojimais, sa
vo knygoje pirmąkart mus supažindina su 
emigracijos priežastimis, nagrinėja lietuvių 
imigrantų gyvenimo sąlygas, apsčiai patei
kia faktinės medžiagos apie Pietų Ameri
kos Ii

Ta 
nimu4 api\kelionę į Braziliją, apie kavos fa

 

zendą parakė ir 1951 metais Čikagos “Vii-/ 
išspaukdino S. J. Jokubka. Vėliau jis 

irgi pu\kių, gyvenimiškų epizodų apie San 
Paulo Ii 
me paša 
1952 m. 
1962 m.

knyga “Brazilijos plantacijose”).
Mes su nemažesniu susidomėjimu ėmėm 

skaityti ir A- Juodelio atsiminimus ir tikėjo
mės, kad juose rasime tai, ką iš tikrųjų pats 

autorius patyrė/pergyveno.
Deja, A. Juodelis rašė, kaip sakoma, iš 

peties. Todėl jo rašinyje, kurį kažkodėl 
jis pats vadina “istoriniais atsiminimais,” 
pasitaikė daug kas iškraipyta, nepatikslinta.

Savo rašinio gale A. Juodelis pareiškia, 
kad busimasis istorikas iš jo atsiminimų tu
rės šiek tiek duomenų. Gerai, bet kaipgi 
busimieji Brazilijos lietuvių istorijos tyrinė
tojai galės naudotis jo pateiktomis žiniomis, 
jeigu tos žinios gerokai išklaipytos, nepatik-, 
rintos? Be tojmės matiome, kad autoriui 
gal ir nevertėjo taip jau smulkiai pateikti 
“istorines” žinias iš lietūviškųjų buržuazinių 
nacionalistų veiklos San Paule.

Beskaitydami A. Juodelio atsiminimus ap
tikome štai kokį nelabai' girtiną autoriaus 
elgesį: savo atsiminimams parašyti A. Juo
delis, viską už gryną pinigą priimdamas, 
naudojasi buržuazinio nacionalisto Juozo 
Daugėlos išleista knyga “Lietuviai Brazilijo
je” (Kaunas, 1933 m.) ir jos nenurodo (iš
skyrus vieną citatą).

Truputėlį pažvelkime, kaip A. Juodelis 
rašo savo atsiminimus.

Straipsnyje “Pirmieji Brazilijos lietuvių 
visuomeniniai-kultūriniai pradai’* (“Laisvė,” 
1961. XU. 26) A. Juodelis sako, kad “1927 
m. sausio mėnesį Konstantas Norkus iškėlė 
mintį organizuoti Susivienijimą Lietuvių 
Brazilijoj.. .” J. Daugėla “Lietuviai Brazi
lijoje” (264 psl.) rašo: “Sumanymą įkurti 
Brazilijoje, Sao Paulo mieste, organizaciją 
“Susivienijimą Lietuvių Brazilijoje” iškėlė 
žinomas Lietuvoje Kostantas Norkus, atvy
kęs į Sao Paulo miestą 1927 m. sausio mėn.” 
Vadinasi, Daugėlos niekuo nepagrįstą teigi
nį, kad K. Norkus sumanė įkurti “SLB,” A. 
Juodelis dargi klaidingai cituoja (Daugėla 
sako, kad Norkus atvyko sausio mėn., o Juo
delis rašo, kad Norkus sausio mėn. (iškėlė

vių pažangųjį judėjimą.
t įdomiai, paprastai savo atsimi-

nyje

uvius pateikė savo autobiografinia- 
jime “Pūkelių Jonas” (“Vilnis,” 
ia minimi S. J. Jokubkos raštai 

išleisti Tarybų Lietuvoje atskira

Kur gi K. Norkus iškėlė tą mintį? Ar 
iš tikrųjų tai galima įrodyti? Keikia pasa
kyti, kad Daugėla Noi<kų mini tam, kad su
kompromitavus lietuvių pažangųjį judėjimą.

Jeigu A. Juodelis būtų pavartęs “Garso” 
kalendorių 1930 metams, jis ten būtų ra
dęs (61 psl.) tokią žinią: “Užuomazga 
*0. L. B.’ S-gos įvyko 1927 metų kovo mėn. 
16 dieną. Tą pat dieną buvo sušauktas su
sirinkimas. Ir tame susirinkime buvo įkurtas 
pirmas skyrius ‘. L. B.’ S-gos ir pavadintas 
Bom Retiro skyriumi.

“Prie steigėjų s-gos priskaitoma V. Za- 
rakauskas, J. Vaicekauskas ir J. Didelis.”

Toliau tame pačiamę “Garso” kalendoriu
je nurodoma, kad SLB Bom IRetiro skyrius, 
beveik metus neveikęs, “... 1928 metais 
vasario mėn. vėl atgija.” A. Juodelis rašo, 
kad SLB vėl atgaivinamas 1928 m. kovo 4 
d. Lygiai taip pat rašo ir J.'Daugėla “Lie
tuviai Brazilijoje’* 268 puslapyje.
- Mums atrodo, kad vis dėlto ne J. Dau
gėlos knyga, o “Garso” čia cituojamas ofi
cialus leidinys yra patikimiausias šaltinis. Ir 
jame niekur neminimas K. Norkus.

IŠ kur A. Juodelis paėmė, kad K. Nor
kus buvo ‘.‘Birutės” spaustuvės savininku ? 
Juk .pirmosios lietuviškos spaustuvės San 
Paule savininkas buvo Konstantas Uckus. Jo 
spaustuvėje buvo atspausdintas pirmasis lie
tuviškas laikraštis Brazilijoje “Brazilijos lie
tuvis” 1927 m. liepos 2 d., o ne liepos 3 d., 
kaip klysta J. Daugėla (265 psl.) ir kaip jį 
Seka A. Juodelis.
‘ Neteisingai A. Juodelis informuoja, būk

pradžioje Susivienijimas Lietuvių Brazilijoje 
buvo pagrįstas “savišalpa ir labdarybe.” Tik 
vėliau, kai SLB savo skyrius turėjo San 
Paulo priemiesčiuose Mooka, Vila Belą, bu
vo įkurta Savišalpos kasa.

SLG iki jo sulikvidavimo buvo pažangi 
kultūrinė darbo žmonių organizacija, nepa
sižymėjusi jokia “labdara.”

Savo atsiminimuose rašydamas apie pir
mąsias Brazilijos lietuvių organizacijas A. 
Juodelis, — nepaisant, kad jis po ranka 
turi minimą Daugėlos “istoriją,”—painioja 
įvykius, datas, pavardes. Antai, Juodelis 
tvirtina, kad “Aušros” sąjunga (fašistinės 
pakraipos organizacija—A. G., A. K. ir kt.) 
1928 m. vasario mėn. viešai minėjo buržu
azinės Lietuvos valstybinę šventę ir kad mi
nėjimo metu buvo suvaidintas veikalas “Vy
tautas kalėjime.” Apie šį minėjimą gana iš
pūstai rašo ir Daugėla (172-280 psl.). Ta
čiau ten keliose vietose kartojama, kad mi
nėjimas įvyko ne vasario, o 1928 m. liepos 
14 d., ir Juodelio minimas veikalas ten ne
buvo vaidintas. Be to, Daugėla (275 psl.) 
paduoda faktą, kuriuo, mūsų manymu, bū
tinai turėjo pasinaudoti A. Juodelis, būtent 
(cituojame) : “1928 m. liepos 8 d., Tautos 
šventei artėjant, vietos lietuvių spauda pla
čiausiai nušvietė tas kliūtis, kurias šventei 
ruošiantis “Aušros’* komitetui darė komu
nistai, su V. Zarakausku priešaky, kurie 
1928 m. liepos 7 d., Tautos šventės išvaka
rėse, savo šlykščiais lapeliais kvietė visus 
atsilankyti pas juos, komunistus, į vakarėlį.”

Šis Daugėlos pateiktas faktąs parodo, kad 
SLB jau pirmaisiais savo gyvavimo metais 
nebuvo “labdaros” organizacija.

Kelia abejonių ir A. Juodelio apskaičiavi
mas, kad tame buržuazinių nacionalistų 
ruoštame vakarėlyje susirinko apie 1,000 
“mūsų tautiečių.” Šito nedrįsta pasakyti nė 
pats buržuazinis rašeiva Daugėla. Ten žmo
nių galėjo būti perpus mažiau.

Sakyti, kaip tai daro A. Juodelis, kad 
“Aušrai” pradėjus veikti, “...į ją pradėjo 
įstoti ir pažangūs lietuviai”—tai sakyti ne
būtą dalyką. Iš aukščiau paduodamos cita
tos galima nesunkiai suvokti, kad pažanges
nieji lietuviai imigrantai sustiprinę savo or
ganizaciją—Susivienijimą Lietuvių Brazilijo
je,—kovojo prieš “Aušrą.”

A. Juodelis ir toliau klaidžioja savo atsi
minimuose. Jis sako, kad po aukščiau minė
to buržuazinių nacionalistų suorganizuoto 
vakąro, 1928 m. “Aušra” ėmė smarkiai šlu
buoti ir kad tuomet buvęs areštuotas “Auš
ros” įkūrėjas ir pirmojo lietuvių laikrdščio 
“Brazilijos įįetuvls” redaktorius J. Stankai
tis. Iš tikrųjų J. Stankaitis buvo suimtas ir 
1927 metais dingo be žinios.

A. Juodelio rašiny gausu duomenų apie 
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų veiklą 
Brazilijoje. Ir tai suprantama kodėl: jis 
naudojosi vien tik J. Daugėlos leidiniu “Lie
tuviai Brazilijoje.” Iš jo A. Juodelis nusi
rašo žinias ir apie “Aušrą” (222-223 psl.), 
ir apie smetonininkų grupelę, susimetusią į 
“Club Lithuania” (255 psl.), šio. “klubo” 
valdybos narių pavardes A. Juodelis dargi 
nusirašo su klaidomis; ir apie lietuviškos 
parapijos San Paule' įsteigimą (198-199 
psl.). Pvz., J. Daugėla rašo, kad 1928 m. 
gegužės 20 d. steigiamamajam parapijos su
sirinkimui vadovavo J. Ruškys, o A. Juode
lis, naudodamasis tuo pačiu šaltiniu, sako, 
kad minėtam susirinkimui vadovavo kuni
gas Bumša, kurio tada nebuvo Brazilijoje.

Apie SLB suorganizuotą biblioteką A. 
Juodelis pateikia taip pat prieeštaringas ži
nias.. Jis rašo, kad SLB bibliotekoje buvę 
ir “Naujienos,” ir “Keleivis,” ir “Dirva”, ir 
kiti reakciniai laikraščiai. “Garso” 1930 m. 
kalendoriuje, 69 psl. taip pasakyta: “. . .nuo 
subinznėjusių “Naujienų” ir “Keleivio” sun
ku bebuvo ko ir sulaukti. Mat, tokių žmonių 
vaizduotėje veikia principai: duoti vieną, 
gauti už du. Mes gi prašėm, bet nedavėm, 
tad ir negavome nieko.” (Mūsų pabrauk
ta—A. G., A. K. ir kt.)

Tokio A. Juodelio minimo Butkaus, kuris 
Santos uoste sutikdavo atvykstančius emi
grantus, nebuvo. Emigrantus vienu metu 
sutikinėdavo Antanas Dutkus.

(Bus daugiau)

“Moli Magvairs"— 
kapitalo aukos

Kai p erskaitai' šią kny-1 norėp o jd a r b i n i n k a i: tik 
gą*), nei; nesinori tikėti, trumpesnes darbo dienos,

Žinios iš Lietuvos . ■

V akaras
Lėtai visą lietų išlijo.
Padangė šviesyn ir šviesyn 
Keli spinduliai — kalavijai 
Sužvilgo liesam debesy.
Tai šitaip pasibaigia audros -----
Lyg buvę kadaise karai.
Ir lieka intymūs ir graudūs, 
Gyvybe kvepią vakarai.
Atvėsę, lyg kraujo nustoję, 
Ieškos šilumos, prisilies.
Paglostyk suskirdusiom kojom 
Bekraštį švelnumo žolės.
Ir paukštį, apsvaigusį oru, 
Paleisk ir lydėk akimis. 
Kaip žertiė žaliuoja donorų —■ 
[Rasotų rugių gretomis...

Alfonsas Maldonis

ŠIANDIEN 
ŠAKIŲ RAJONE
Kriūkai—Atlantas

Barža, pakrauta 2,000 sta
tinių, atsiskiria nuo kranto 
ir netrukus dingsta Nemu
no platybėse. Po dienos 
Kriūkuse pagaminta medi
nė tara pasieks Klaipėdos 
silkių gaudymo ekspedicinę 
bazę, o iš ten — į Atlantą, 
pas Lietuvos žvejus.

Kiekvieną dieną nedide
liame panemunės miestelyje 
— Kriūkuose pagaminama 
po 200 statinių silkėms sū- 
dyti.

Čia dar tebestatomos mo
torinės valtys ir motobotai 
Šventosios žvejams. Bet tai 
jau paskutiniai užsakymai. 
Įmonės keičia gamybos pro
filį. Gamykla aprūpins me
dine tara respublikos žve
jybinį laivyną.

Literatūrinis vakaras
“Dar nevėlu susitaikyti 

su dievu.” Jaunuoli, apsi
galvok, ką darai!” Tokio 
turinio aneniminius laišku
čius gauna scenos veikalo 
“Svečiuose pas poną dievą” 
autorius R. Kaškauskas. A- 
pie tai jis papasakojo ša
kiečiams, dalyvavusiems li
teratūros vakare, kurį su
rengė vietos laikraščio 

Dailės” i “Draugas” redakcija. Mo- 
kombinato dailininkas Eu-1 klojas R. Kaškauskas iš- 
genijus M i k u 1 e v ičius, — Į . nežinomų, asmenų 
“Baltijos” žvejų kolūkio do- i laiškėliuos, papasakojo apie 
vana Urugvajaus lietuvių savo literatūrinius sumany-

Prancūzijos profsąjungų 
veikėjai Vilniuje

Iš Maskvos į Tarybų Lie- 
tuovs sostinę atvyko keturi

kad autorius pasakoja apie I kiek geresnių darbo sąlygų p r a n c ū zijos popieriaus ir 
ir bent kiek didesnio už- kartonažo pramonės prof- dov»Li/\ L? 4- ui lir^rii ’ • v •I sąjungų veikėjai. Svečius 

Vilniaus geležinkelio stoty
je šiltai sutiko respublikos 
profsąjungų komitetų, sos
tinės įmonių atstovai .

Prancūzijos pasiuntiniai 
atvko susipažinti su respub

likos profsąjungų darbu, 
Buvo surasti, šnipai- tarybinių darbininkų buiti

mi, medicininiu aptarnavi
mu. Svečiai apsilankė po- 

• pieriaus ir medžio apdirbi- 
!mo pramonės darbininkų

žiaurumas, vykusius prieš; 
devyniasdešimt metų. At
rodo, nė vienas teiginys ne- 
pasenęš, jeigu neminėti pa
vardžių, metų... Ta kla
sių kova—žiauri, negailes
tinga, kuri virė tarp Pensil
vanijos angliakasių ir jų 
darbdavių, šiandien yra ta
pusi kasdienybe. Tiesa, lai
kas padarė pataisų. Kapi
talistai nebe tie todėl, kad 
ir darbininkai kitokie; jie 
pajuto savo internacionali
nę jėgą, jau yra šalių, kur 
jie šeimininkai...

Knygos autorius—įžymus 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių veikėjas Antanas Bim
ba, daugeliui skaitytojų ži
nomas tiek iš savo visuome
ninės veiklos, tiek iš gausių 
jo raštų, neseniai Vilniaust 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto išrinktas 
garbės daktaru.

Knyga parašyta ryškaus 
braižo publicistine plunks
na. Logika ir autoriaus 
emocijos, ironija; statisti
nės lentelės, teismo proto
kolai ir varganos angliaka
sių dainos, jų priešmirtiniai 
žodžiai — visa tai giliai ar
gumentuotą tiesą papuošia 
grožiniais vaizdais, publi
cistinį dėstymą paįvairina 
beletristikos elementais, ku
rie įrodo, įtikina ir jaudina.

Knyga “Moli Magvairs,” 
pirmąkart išėjusi Niujorke 
anglų kalba ir pirmąkart 
šios šalies litera t ū r o j e iš 
marksistinių pozicijų verti- 

‘ nųsi Pensilvanijos angliaka
sių kovą dėl savo teisių, ver
ta paties, geriausio žodžio. 
Dar trisdešimtaisiais me
tais ji pasirodė rusų kalba 
ir su dėmesiu‘buvo sutikta 
tarybinio skaitytojo. Labai 
džiugu, kad ji, R. Žiugždos 
išversta, pasirodė lietuvių 
kalba. .

Moli Magvairs—tokia te
roristinė organizacija JAV 
niekada neegzistavo, bet už 
priklausymą jai vien teismo 
keliu buvo užnerta kilpa de
vyniolikai geriausių anglia
kasių judėjimo vadovų. O 
kiek aukų nusinešė kapita
listų nusamdytieji banditai, 
monopolijų policija... Moli 
Magvairs tapo bendriniu žo-( 
džiu, kuris tuo pat metu' 
kalba apie darbininkų pa
tirtas aukas, jų moralinį 
skaidrumą, didvyriškumą ir 
apie kapitalo smurtą, jo juo
dus darbus, jo žmogžudys
tes.

Pensilvanijos angliakasių 
kova ir susidorojimas su 
jais 1875-1877 metais yra 
gana svarbus JAV istorijos 
puslapis, ir autorius pasi
rinko jį nušviesti ne atsitik
tinai. Tais metais pirmą
kart susiduriame su organi
zuota JAV darbininkų ko
va—1875 metų ilguoju Pen
silvanijos streiku — prieš 
stiprėjantį monopolistų ka- 
pitakj^su šios kovos pra
laimėjom. Darbin i n k am s 
dar trūko vienybės, kapita-' 

i las buvo smarkiai sustiprė
jęs, vieningas ir nesiskaitė 
su priemonėmis.

A. Bimba vaizdžiai piešia 
nežmoniškas kalnakasių 
darbo ir buities sąlygas. Il
ga darbo diena, ne pinigai, 
o talonai už darbą, apgau
dinėjimas monopolijų krau
tuvėse ... Kartais po mė-1 
nėšio darbo angliakasys lik
davo skolingas monopolijai!

i 'Nedaug, labai nedaug te-

darbio. Bet jų kova užsi-' 
traukė neregėtą pramoni
ninkų kerštą.

Prieš darbiųinkus buvo 
pasiųsti banditai, privačioji 
policija. Buvo nusamdyta 
privati šnipų organizacija, 
kuriai vadovavo Pinkerto-’ 
nas. ! 
provokatoriai, kaip Mak- 
Parlanas bei padugnių at
stovai Kalas, Keriganas.
Kapitalas ištraukė į proku-! mo pramonės darbi ninku 
rorų tribūną tokius savo profsąjungų respublikinia- 
ramsčius, kaip Go veną, ge- me komitete, Grigiškių ban- 
nerolą Olbraitą. Teismuose, jOmojo popieriaus kombi- 
kunuose buvo teisiami ge- nate, susipažino su grigiš-

domojo popieriaus kombi-

riausi darbininkų atstovai, ■ 
teisingumo niekas neieško
jo. Ir teisėjai, ir prisieku
sieji buvo nupirkti. Bijoda
mi visuomenės rezonanso, 
kapitalistai darbininkus tei
sė ne kaip kovotojus už sa
vo klasės reikalus, bet kaip! 
kriminalistus, žmogžudžius. ’ 
Priklausymas tariamai or-1 • ••• "n /r i * /r *

kiečių šiokiadieniais.
Prancūzų profsąjunginiai 

veikėjai susipažino su Vil
niaus istorinėmis vietovė
mis, su sostinės studentijos 
gyvenimu. (“Vak. nauj.”)

*) Antanas Bimba. Moli Magvairs. 
Valstybine politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla. Vilnius,- ,1962 m.,

žvejų dovana
KLAIPĖDA.—Masyviame 

ganizacijai Moli Magvairs' gintaro gabale — žalčio iš
buvo išlaužtas iš piršto, ir 
daugelis šiai organizacijai 
skiriamų nusikaltimų buvo 
atlikta pačių pramonininkų 
agentūros. Autorius teisin
gai pažymi, kad pirmąkart 
prieš darbininkus buvo mes
tos tokios jėgos. “Samdyti 
žudikai, nacionalinė gvardi
ja, darbininkų sekimas, 
spauda ir teismai, propa
ganda ir valstybės valdžia- 
viskas buvo paleista į dar
bą prieš maištingus darbi
ninkus.” Kapitalas darbi
ninkų asmeny tuoj pamatė 
savo mirtiną priešą.

Autorius giliai atskleidžia 
darbininkų prala i m ė j i m o 
priežastis. Tai individualaus 
teroro taktika, žalingos bur
žuazinės iliuzijos, kad savo 
teises galime apginti įstaty
mo keliu, nacionalinis, ypač 
airių, kalnakasių atsiriboji
mas ir kt. Be to, darbinin
kus išdavė Nacionalinės 
angliakasių asociacijos va
dovybė su savo priešstreiki- 
ne politika. Vietoje visa jė
ga kovojančius angliakasius 
paremti, ji paskelbė nesi
skaitančiais su asociacijos 
konstitucija bei patvarky
mais.

A. Bimbos aprašyti kapi
talo tarnai Govenas, 01- 
braitas, Pinkertonas, Mak- 
Parlanas yra ne tik isto
rinės asmenybės, bet ir 
taikliai sukurti publicisti
niai tipai. Jie kitais var
dais kartojasi ir kartojasi 
dabartinėje klasių kovoje. 
Laikas keičiasi, keičiasi ir 
govenų ,pinkertonų, olbrai- 
tų taktika, jų prievartos 
aparatas. Jeigu Tomą Men- 
lį, Džeimsą Kerolį korė, tai 
Sako ir Vancetį nužudė elek
trinėje kėdėje. Vietoj Pin- 
kertono šnipų organizacijos 
atsirado Federalinis tyrinė
jimų biuras, jau sankcionuo
tas JAV įstatymų ir pa
laimintas bažnyčios. Vietoj 
Goveno atsirado Taftas, 
Hartlis, V u d a s, Makare- 
nas... Moli Magvairs 

(persekiojimą pakeitė “ra
ganų medžioklė,” darbi
ninkų partijų ir s ą j u n - 
gų paskelbimas “užsienio 
agentais” ir pąn. Atsirado 
nauji prokurorai, kaltiną 
'kapitalo vardu, atsirado 
nauji darbininkų klasės iš
davikai ir monopolijų bat- 
laižiai, atsirado naujos pa
dugnės., gyvenančios išda
vystėmis ...

O darbininkų klasė ir to
liau tvirtėja skaičiumi ir 

..ideologija. Ji prisimena,kad

sigandusi mergina. Ši gin
taro skulptūra, kurią lietu
vių liaudies pasakos “Eglė 
žalčių karalienė” motyvais 
sukūrė Klaipėdos

1 mus.
Literatūros vakare sa^o 

kūrybą skaitė vietos poetai^ 
J. Didžbalis, mokytoja V. 
Masaitienė, G, Šapetka ir 
kiti. Buvo perskaityta iš
trauka iš O. Skėraitienės

' romano “Klaida.” Vakare

laikraščio “Darbas” redak
cijai.

Žvejų draugystė su tau
tiečiais, , gyvenąnčiąis Loty
nų Amerikoje, užsimezgė 
dar 1957 metais, kai Tary
bų Lietuvoje viešėjo grupė 
Urugvajaus lietuvių Tada vilniečiai ra§ to.
s”i-^laake-"’-?altl‘ jai A. Cekuolis ir V. Rim- ■ 
jos kolūkį, domėjosi žvejų Lvix;n, 
darbu, buitimi. Dabar kol- ■ 
ūkio adresu reguliariai at-1 
eina laikraštis “Darbas.”

Žvejai-kolūkiečiai nutarė 
pasiųsti tolimiems drau
gams — “Darbo” redakcijos 
kolektyvui dovaną — ginta
ro skulptūrą “Eglė žalčių 
karalienė.” 
na žvejai parašė tautie
čiams ilgą laišką, kuriame

Kartu su dova-

Mokykla visiems
Pradėjo darbą Šakių liau

dies universitetas. Į Tary
bų rūmus susirinko moky
tojai, gydytojai, kultūros- 
švietimo darbuotojai — ate
izmo pagrindų fakulteto 
klausytojai.

Fakulteto vadovas L. Žu
kauskas supažindino klau-

papasakojo apie savo darbo sy to jus su mokymosi pra
laimėjimus, palinkėjo redak- Srama- Šiemet jiems ne tik 
cijos kolektyvui laimingų bus skaitomos paskaitos, 
Naujųjų 1963 metų, (elta) bet ir patys klausytojai jas

 " Iruoš ir skaitys. Pirmoji to
kia paskaita “Mosklas ir 
religija” įvyks lapkričio mė
nesį.

Fakultetas organizuos 
ekskursijas, kurių metu ša-^ 
kiečiai susipažins su kitų 
miestų ateistų veikla.

(ELTA)

Visasąjunginiam 
skaitytojui

VILNIUS.—Vis daugiau

Pasakojimas apie didžiosios 
iliuzijoj žlugimą

VILNIUS.—“Didžioji iliu
zija” — taip vadinasi Res
publikinio ateizmo muzie
jaus direktoriaus Stasio 
Markonio knyga, kuri arti
miausiu metu pasirodys res-; 
publikos knygynuose. Tai. 
neeilinė knyga. Jos auto- ( 
rius, ilgus mtus palaikęs ry- ■ 
šius su bažnyčia, pasirinkęs
kunigo kelią ir, metęs kuni- i f daugiau skaitytojų įgyja 
gystę, įsijungė į aktyvų, lietuvių rašytojai. Štai vi- 
pilnakraujį mūsų gyvenimą, sai neseniai. “Ogonioko”
Didžiojoje iliuijoje” skai- žurnalas masiniu 150,000 ti- 

tytojas ras daug įdomių da- r^u išleido Vacio Reime- 
lykų apie “užkulisinį” kuni- rl° eilėraščių knygutę 
gų gyvenimą, r e 1 i g ijos “Spindulys ant delno,” o da-

i eilėraščių knygutę 
“Spindulys ant delno,” o da-

skraiste pridengtą kulto tar- bar iš Maskvos, iš “Sovets- 
nų veidmainiškumą, bažny- kjj pisa.te.l” leidyklos, atėjo 
čios daromą visuomenei ža-. signaliniai Eug. Matuzeyi-

*‘K. T.”

Moli Magvairs metais jų 
draugai Boilas ir Mak-Gi- 
dhanas^ejo į kilpą, nešini 
raudonas^ rožes rankose. 
Rožės — pralietas darbinin
kų kraujas. Šio kraujo sim
bolis — raudonos darbinin
kų vėliavos. Ir po šomis bu
riasi darbo armija — tiek 
JAV, tiek kitose šalyse.

D. šniukas
(Iš “Tiesos”)

čiaus eilėraščių rinkinio 
“Negeski, švyturio ugnele” 
egzemplioriai. Vertėjų tar
pe S. Mar, D. Brodskis, G. 
Gerasimovas, L. Ozerovas 
ir kiti. (“Vak. nauj.”)

Denville. — Automobilis
tas G. Gross, 27 metų am
žiaus, du kartus sugautai 
auto vairuojant be leidimo, 
o trečiu kartu su suklastuo-^ 
tu leidimu, už tai jis nu
baustas $250.

4 jh-Laisve (Liberty)—Antrad.. sausio (Jan.) 22, 1963 .



4 Rochester, N. Y.
<

Iš Moterų klubo veikimo
Sausio 13-tą įvyko Mote

rų klubo susir i n k i m a s. 
Daug draugių dalyvavo. 
Tai labai pagirtina. Kai 
draugės lanko susirinki
mus, tai ir veikimas darosi 
geresnis.
. Apsvarsčius bėgančius 
reikalus, buvo pasiūlyta pa
aukoti taikos organizacijai 
ir draugės Ks. Karosienės 
knygelės išleidimui. Vie
nam ir kitam tikslui paskir
ta po $10 ir draugės dar 
suaukojo $6, tai viso $26.
• Nutarta apvaikščioti pa
saulinę Moterų Dieną. Bu
vo atėję delegatai nuo vyrų 
LLD 50 kp. —P. Malinaus
kas, F. Kontenis ir S. Gen- 
drėnas,— kad abi kuopos 
sykiu surengtų šį parengi
mą. Moterys sutiko ir abi 
kuopos bendrai rengs. Sve
tainė jau paimta kovo 9-tą. 
Dabar tik visi dirbkime, 
kad pasekmės būtų geros. 
Pelnas bus skiriamas ge

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Kristinai Stanislovaitieneit
-*• Waterbury t

Mūsų Cleveland© L. Moterų
/

Klubas ir draugai
vyrai reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui dakta-
rui Stanislovaičiui, sūnums, giminėms ir artimiesiems
jų liūdesio valandoj. Gaila netekus taip reikšmingos
darbuotojos visuomenės labui. J i paliko didelę spra-

t gą tarp pažangiečių. Lai būna Tau, miela darbuo-
toja, lengvas atilsis amžinai.

j. ir M. žebriai V. Daraškienė
S. ir A. Kazilioniai M. Aimonienė
J. Stripeika O. Bagdoniene
St. Ivan J. ir J. Beikin
A. Susnienė J. N. Rudis
J. Krasniekas P. ir P. Nemurai
J. Bagdonas O. Žemaitienė
A. Mack C. Kanapeckas
J. ir A. Eitutis J. Warner
M. ir O. Bumbuliai M. Tižinauskienė
A. ir V. Mockaičiai O. Stam
G. ir A. Palton O. Yakimcik
M. Martin A. ir A. Salin
P. Daraškienė

WATERBURY, CONN.

Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
Mes, Hartfordo apylinkės draugai, liūdi- . 

me netekę mylimos, brangios ir taip reika
lingos mūsų judėjimui draugės. Reiškiame 
užuojautą jos vyrui dr. J. Stanislovaičiui, 
.sūnums, motinai ir giminėms.

V. ir J. Kazlau
O. Giraitis
F. Roman
O. .Visockienė
A. ir O. Latvėnas 

DORCHESTER, MASS.

Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
— Waterbury — p

Reiškiame širdingiausią užuojautą dr.
J. Staneslow, sūnums ir giminėms.

—Dr. John ir Elizabeth Repshis
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riems tikslams,
Po susirinkimo turėjom 

kavos ir skanių užkandžių. 
Visi draugiškai laiką pra
leidom.

Labai gaila, kad mūsų 
geros draugės * Antanina 
Duobienė ir Elzbieta Duo- 
bienė nesveikuoja. Linkime 
greit sudrūtėti.

L. Bekis

Brockton, Mass.
Sausio 10 d. mirė Veroni

ka Royka (Vaitas). Pri
klausė prie Birutės pašalpi- 
nės draugijos ir vienos an
glų draugijos. Paliko nu
liūdime dvi dukras —Stellą 
Travers ir žentą .Anthony, 
gyvenančius Malden, Mass., 
ir dukrą Susan V. Tucker, 
Brocktone; du brolius— 
John Vaitas gyvena Ro
chester, N. Y., ir Antaną, 
Brocktone, taipgi seserį 
Benedict Anna, kuri gyve
na Atlantic City, N. J., ir 
penkis anūkus. Tapo palai
dota Melrose kapinėse.

Šermenyse buvęs

J. ir O. Šilkai
A. Bogan
O. ir P. Žilinskas
M. ir J. Lūkstas

St. Petersburg, Fla*
Iš LLD 45 kuopos veiklos

Sausio 6 d. įvyko LLD 45 
kuopos pirmas šiais metais 
susirinkimas. J i s 11 b ii v o 
skaitlingas ir pasekmingas. 
Kuopos valdyba išdavė iš 
visų metų kuopos pasek
mingo • veikimo raportus, o 
finansų sekretorius J. Davi- 
donis ne tik raportą iš sek
retoriaus, bet ir iš komisi
jų.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kuopa turėjo 40 pasekmin
gų parengimų. Per metus 
yra išaukojus visokiems 
svarbiems tikslams apie 
$2,000. Dabar kuopos turtą 
—pinigai, Šerai, indai ir ki
ti daiktai—sudaro $911.30. 
Raportai buvo priimti su 
užgyrimu. Susirin k i m u i 
pirmininkavęs Valley pa
reiškė, kad jiT’seniai dar
bininkų judėjime, bet tokio 
raporto dar nebuvo girdė
jęs.

Garbė visiems draugams 
ir draugėms, kurie priklau
so prie Lietuvių Literatū
ros Draugijos, o pas mus 
prie 45 kuopos! Mūsų kuo
pa jau turi 111 narių. Atro
do, kad ji greitai bus gar
bės kuopa, nes nariai su 
ukvata mokasi 1963 metų 
duokles.

Girdėjau, kad Antanas 
Rašečkas ir Grigienė susi
žiedavo, o sekamą mėnesį 
įvyks vestuvės. Linkiu jiem 
daug laimių.

Šiaurių valstijoje sunkiai 
susirgo Millerių dukra. Drg. 
Millerienė išsiskubino pas 
dukrą. Linkiu jai greitai 
pasveikti.

Sausio 24 dieną įvyks 
mūsų kuopos parengimas, 
ten pat, kaip iv kitados. 
Prašome dalyvauti.

Kaip kas teiraujasi apie 
tai: 'Koks oras saulėtoje 
Floridoje. Reikia pasakyti, 
kad šią žiemą gamta labai 
nuskriaudė. Aš čia gyvenu 
jau šešiolika metų, tai dar 
nebuvo buvę tokios rykš
tės, kaip dabar. Daug cit
rusu sušalo. Net liūdna žiū- c
rėti, kai nesimato jokio 
kvietkelio, nei žaliuojančio 
medelio. Ir tai įvyko tik 
per dvi naktis.

Po to vėl gamta graži, ši
luma siekia 70 laipsnių, 
saulė šildo, viskas tuojau 
atsigaivins. Kas planuoja 
atvykti žiemos praleidimui, 
tai buvę šalčiai neturėtų 
sulaikyti.

Natalie

Lawrence, Mass.
Miesto valdyba patvarkė: 

kiekvienas namų savinin
kas turi nuvalyti sniegą 
nuo šaligatvio ties jo na
mais. Kas to nepadarys, 
bus baudžiamas. Ir jeigu 
ant sniego parkris žmogus 
ir susižeis, tai namų savi
ninkas, bus traukiamas at
sakomybėn.

Mieste priviso daug plė
šikų irt vagių. Policija ma
no, kad yra ir moterų. Pa
taria nesinešioti su savimi 
daug pinigų.

Lietuvė Agota Rachaus- 
kienė buvo apiplėšta prie 
jos namų. Privažiavo auto
mobilis, iš jo išlipo gražiai 
apsirengęs vyras ir paklau
sė adreso. Moteris atsakė, 
kad nežino. Tada tas vyras 
pagrobė jos piniginę su $80, 
stūmė ją* parbloškė ir pa
bėgo. Moterį taip skaudžiai 
užgavo, kad turėjo kreiptis 
pas gydytoją pagalbos.

S. Penkauskas

Baltimore, Md.
Sausio 10 d. du berniukai 

susimušė gatvėje. Zadroga, 
13-kos metų amžiaus, par
sivertė savo 'Oponentą, bet 
tąš peiliu nudūrė Zadrogą, 
jis mirė jį vežant į ligoninę.

Vėliau policija areštavo 
tą, kuris Zadrogą nudūrė, 
bet kad jis yra tik 14-kos 
metų amžiaus, tai vardo ne
skelbia. Naktį iš sausio 
11 į 12-tą labai žaibavo. 
Žaibas šovė į vieną didelį 
nąmą. Kilo gaisras ir nuo
stoliai siekia apie $200,000.

įBiėgyje septynių dienų 
mirė trys lietuviai: Jonas 
Groblis, Aleksandra Med- 
vickis ir G. Astrauskas. Vi
ši seni Baltimorės gyvento
jai ir jau sulaukę virš 70 
metų amžiaus. Nei vienas iš 
jų nebuvo prisidėjęs'kovo
je už geresnį darbo žmonių 
gyvenimą.

Juozas iš Liepkojų

'Bridgeport, Conn.
Vietinės lietuvių organi

zacijos pradedant metus 
turi savo metinius susirin
kimus. Išklauso finansinius 
raportus, renka valdybas, o 
užbaigę susirinkimą turi, 
4a i p sakant, draugiškos 
formos “refreshments”.

Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugija yra viena iš įta
kingiausių ir turtingiausių. 
Turi savo svetainę ir klu
bą, ir visi vietiniai lietuviai 
turi pastogę. Rengia viso
kius parengimus, susirin
kimus.

Sausio 13 d. Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugija iš
rinko dalį valdybos (kitą 
dalį renka liepos mėn.). 
Pirmininku išrinko Feliksą 
M o c k a i t į, finansų rašt. 
S. Thompson (Tamošiūną), 
kuris tarnauja draugijai 48 
metas, iždininku Juozą Ba
cevičių, maršalka P. Eino
rių, duokliarinkiu P. Putri
mą, trustistų A. Sapegą ir 
12 direktorių. -Taipgi už
tvirtino Klubo Kontrolės 
komisiją, kurioje yra F. 
Mockaitis, J. J. Mockaitis ir 
J. Bacevičius.

Už gerą darbą Klube pa
kėlė Klubo darbuotojams 
užmokestį. Klubo “permi- 
tee” yra Petras Baranaus
kas, o bartenderis yra Ba
ranausko apsukri žmona 
Elenutė. Ir kiti Klubo pri
žiūrėtojai nebuvo užmiršti.

LDS 74 kp. vadina meti-1 
niu susirinkimu tą, kuris | 
buvo sausio 6 d. Valdyba ■ 
išrinkta senoji: pirm. V. [ 
K a j e c k a s, vice-pirm. A. 
Švėgžda, protokolų rašt. 
B iru ta Walins, finansų 
rašt. J. J. Mockaitis, iždi
ninkas A. Stripeikis. Kuo
pa turėjo"porą parengimų 
pereitais metais. Pradedant 
šiuos metus, ir pradedant 
vajų, gauta 2 nauji nariai.

Ligoniai. Tarpušventy iš
tiko nelaimė Oną Žilinskie
nę. Paslydus, nusilaužė kai
rės rankos kaulą. Buvo 
operuota. Dabar ranka ran
dasi gipse ir turės nešioti 
ilgai iki kaulas sugys. Ran
dasi namie. Kitas ligonis— 
Juozas Jokubka, Tūlą lai
ką sirgliavęs namie, dabar 
randasi Bridgeport ligoni
nėj sveikatą pataisyti.

Ligoniams linkiu greitai 
pasveikti ir eiti savo par
eigas.

J. J. Mockaitis

PŪVA BANANAI
New Yorkas. — United 

Fruit Co. viršininkai, skel
bia, kad iš priežasties lai- 
vakrovių streiko, Karibų 
jūrų srityje susinaikins 
apie 60 procentų bananų. 
Bananai, jeigu pilnai pri
sirpsta ant medžio, neten
ka vertės.

PIKIETAVO 10,000 
UNIJISTŲ

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” pastatą 
pikietavo virš 10,000 unijis- 
tų. Pikietavo penkių spaus
tuvininkų unijų nariai ir 
nariai kitų unijų, kuriuos 
iššaukė streikierių pagal
bon The Greater New York 
Central Labor Council.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia labai šau
nų Banketą, kuris įvyks Sausio-Jan. 
24 d., ketvirtadienį. Laiškanešių sve
tainėje, 314 15th Ave. So.

Pietūs bus geri ir už mažą kainą. 
Visi, kurie mylite linksmai praleisti 
popietę ir skanių pietų pasivalgyti, 
ateikite laiku—12 vai. dieną.

Rengimo komisija (5-6)

LAWRENCE, MASS.

LLD 37 kuopos metinis susirinki
mas įvyks Sausio-Jan. 26 d., 2 vai. 
popiet, L. Ū. Klubo kambariuose, 
41 Berkeley St. Prašome visus na
rius atsilankyti paskirtu laiku, nes 
turime svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi turėsime išrinkti valdybą 
1963 metams.

Jau turime “Vilnies1' Kaliendorių 
1963 metams, galėsite įsigyti.

Pakalbinkite naujų žmonių įsira
šyti į LLD 37 kuopą.

S. Penkauskas, sekr. (6-7)

LDS 125 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks Sausio-Jan. 26 dieną, 
pradžia 3 vai. popiet. Nariai būtinai 
atsilankykite ,nes tai labai svarbus 
susirinkimas. Kurie buvote užsi
likę su mokesčiais 1962 metais, da
bar galėsite užsimokėti.

Pastaba: kurie neatsilankysite,
galite būti nubausti.

S. Penkauskas, sekr. (6-7)

CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Sau
sio-Jan. 24 d., 7-tą vai. vakare, LDS 
Klubo salėje, 9305 St. Claire Ave.

Visus narius prašome dalyvauti 
šiame susirinkime,' nes turime daug 
naujų dalykų aptarimui. Taipgi bus 
renkama valdyba 1963 metams. Ma
lonėkite pakalbinti ir naujų žmonių 
įsirašyti į kuopą.

S. Kuzmickas, sekr. 617)

HARTFORD, CONN.

Namo bendrovės metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, Sausio-Jan. 
27-tą d., Laisvės choro svetainėje, 
157 Hungerford St., pradžia 2-rą vai. 
popiet. Visus narius kviečiame da
lyvauti. Valdyba

Invest with First Federal of Coffeyville 

‘‘INSURED SAVINGS”
Current Rate

■4i%
Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

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 osoillator 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)

Streikai tebesitęsia^
Niujorko miesto devyni 

angliški laikraščiai dar vis 
nebeišeina — spaustuvi
ninkų streikas tebesitęsia;

Tebestreikuoja ir laiva- 
kroviai, tačiau, spėjama, 
kad šią savaitę gal būt ląi- 
vakrovių streikas jau baig
sis. Praėjusią savaitę, 
tenka priminti, Niųjorjfp 
miesto darbininkai unijis- 
tai buvo suruošę didžiulę 
demonstraciją už spaustu
vininkus ; dalyvavo apie 
10,000 organizuotų darbi
ninkų. Demonstracija vyko 
ties ”New York Timeso” 
leidykla.

Taipei. — 1962 metais iš 
Formozos gumos buvo iš
vežta už $1,100,000.

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 month, 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. t
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 
Crotched Mountain Rehabilitation 
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

PARDAVIMAI
Namas Floridoj ~

Nekentėkite šalčių, atvažiuokite j 
saulėtą Floridą dėl geresnės svei
katos. įsigykite naują namą su 
visais įrengimais — elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, centr. šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bedrms, living rm., kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fomišuota. 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)

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. degreee 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- 
jnę^įately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY, PA.

REGISTERED 
NURSES

— CALIFORNIA — 
Attractive opportunity for gra-

1 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
i Centrally located in one of 
Southern California’s largest 
resort areas. Opportunity for 
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 call collect Mr. • 
Palchikoff or Miss Mathews.

JE 7-5160
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garden Grove, California

Help Wanted Female

REG. 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
Salary Open 

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

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

Pottsville, Penna.



Lietuviška kultūrinė kronika
__  Veda A. Išlaužas

Nauji akademikai Vilniuje .Lietuvos energetika įsijun-
Lietuvos Mokslų Akade

mija, kuri šiuo metu turi 20 
tikrųjų narių ir 18 narių 
korespondentų, paskutinia
me susirinkime aptarė nau
jų akademikų darbuotę. 
Lietuvos vardą toli garsina 
matematikos fizikos mokslų 
daktaras J. Kubilius, Vil
niaus Universiteto rekto
rius. J. Kubilius uoliai dir
ba vystydamas metrinę 
skaičių teoriją, nagrinėda
mas pirmųjų skaičių geo
metrijos problematiką. 
Ypatingą reikšmę turi aka
demiko mokslinių darbų 
ciklas iš tikimybinės skaičių 
teorijos, kuri, kaip nauja 
matematikos mokslo šaka, 
iš esmės susiformavo J. Ku
biliaus darbų dėka. J. Ku
bilius yra skaičių teorijos ir 
tikimybių teorijos moksli
nės mokyklos respublikoje 
kūrėjas, kibernetikos, moks
lo vystymo iniciatorius.

A. Žukauskas — akademi
kas technikas, taipgi jaunas 
savo amžiumi, irgi jau daug 
pasiekęs šiluminės techni
kos srityje . Ši sritis yra la
bai uoliai studijuojama pa
saulyje ieškant būdij atomi
nių bombų kaitrą panaudoti 
žmonių buities aptarnavi
mui, o ne žudymo tikslams. 
Aukštų temperatūrų šilumi
nė fizika, betarpiško šilu
mos pavertimo elektros 
energija problema yra ta
pusi viena svarbiausių 
mokslinių tyrinėjimų res
publikoje, įsijungiant į vie
ną svarbiausių TSRS prob
lemų tarpą. Žukausko tyri
nėjimai buvo neseniai pa
skelbti ir vakariečių moks
linėj literatūroj.

Kazys Meškauskas—eko
nomistas, neseniai g1 d V § 
daktaro laipsnį už temą 
“Lietuvos, indus trializavi-

Jis vadovavo visai 
labai svarbių tyrinė- 
Lietuvos egerge- 
išvystyti. Ne be jo

mas.” 
eilei 
jimų 
tikai 
buvo vėl išjudinta Nemuno
ir Dniepro sujungimo idėja, 
kuri šiuo metu jau realizuo
jama.

Narys-korespondentas J. 
Nemura, technikas, subūręs 
aplink save gabius jaunus 
lietuvius, “sėkmingai spren
džia gamybinių procesų au
tomatinio reguliavimo ir 
automatinės kontrolės klau
simus. Pats mokslų kandi
datas Nemura yra padaręs 
kelis svarbius išradimus. 
Tame pačiame Energetikos 
ir elektrotechnikos institute 
dirba narys korespondentas 
V. Nešukaitis. Jo vadovy
bėje kuriami elektrinio ma
tavimo prietaisai, labai rei
kalingi Lietuvos ūkiui.

Ar šitam moksliniam dar
bui negalėtų talkininkauti 
Amerikoj dirbą lietuviai iš
eiviai inžinieriai ir moksli
ninkai? Ar tai nebūtų įro
dymas tikros lietuviškos 
meilės savo tautiniam 
palikimui ir gyvajai tau
tai, kuriai likimas lėmė 
tęsti lietuvybės brandinimo 
darbą? Ar nebijos išeiviai 
inžinieriai ne tik lietuviškos 
reakcinės spaudos, taip pat, 
ką pasakys airiai, žydai, 
anglosaksai “bosai,” “sau
gumo pareigūnai,” kuriems 
argi suprasti, kad ir Ameri
kos lietuviai gali ir nori bū
ti lojalūs savo “old count
ry” taip, kaip jie yra loja
lūs Airijai, Izraeliui ir “Jos 
didenybei karalienei” Britų 
salose?
Kiekvienas laiškas liudija 

kultūrinę revoliuciją
Paleidžiant 150,000 kilovatų 

Elektrėnų pirmąją turbiną,

gė savo priemonėmis į “pa
žangiausias techniniu at
žvilgiu elektrines pasauly
je.” (Eventualiai turbinos 
galės būti varpmos ir ato
mine energija!). Prie šio 
nepaneigiamo įrodymo kal
bėjo 60-metinis Lietuvos 
Kompartijos vadovas Anta
nas Sniečkus, bene ilgiau
siai lietuvių tautai vadovau
jąs asmuo moderniojoj tau
tos istorijoj: “..įvyko kul
tūrinė revoliucija! Numa
tytą užmojį įgavo žmonių 
švietimas!..**

Statant elektrinę, 72 spe
cialistai buvo apdovarfoti už 
rekordišku greičiu atliktus 
darbus. Beveik pusė jų yra 
lietuviai, ko niekad anks
čiau nėra buvę.

Jei Amerikoje, tiesa, irgi 
prasimuša lietuviai archi
tektai, kaip Mulokas ir kiti, 
dauguma išeivių dirba že
mesniuose etatuose. Toj lie
tuviškoj pusėj, tėvynėj, ma
tome vadovaujančius inži
nierius 30 metų amžiaus 
grupėj, kaip Algį Viktorą 
Meką, Praną Noreiką, vyk
dytojus Antaną Alikonį, 
Antaną Rimgaudą Daniūną, 
Antaną Ivanauską, Romual
dą Juknevičių, Justiną Nek- 
rašių, Petrą Račį, sąmatos 
inžinierius Ireną Salinkaitę, 
Klemensą Skuodį.

Ką dabar berašys jaunie
ji katalikų krypties lietu
viai elektrotechnikai inži
nieriai, prieš kiek laiko A- 
merikoj “rūpinęsi” dėl ener
getikos stokos lietuvių že
mėj? Jie nei piršto nepri
dėjo ir neprisidėjo prie vi
sų lietuvių kultūrinio bend
ravimo vienam tikslui — 
gražesnės ateities lietuvių;

pa- 
šir- 
Po-

kai

Draugiškos vaišės
Smagu dalyvauti būryje 

draugų, kuomet viens kitą 
supranta ir viens kitą įver
tina. Rodos, žmogus pajau- 
nėji ir įgauni daugiau 
energijos tolimesniam dar
bui.

Turiu mintyje paskutines 
Aido choro pamokas, kur 
po reguliarių pratimų turė
jome ir vaišes, kurias 
tiekė aidiečiams mūsų 
dingi draugai Adelė ir 
vilas dainiai.

Jau ilgokas laikas,
Povilas dainuoja Aido cho
re. Jis daug vaidino per me
tų metus įvairiuose veika
luose, tačiau jis sako, kad 
geriausia jam patinka spor
tas. Jis ramus, taktiškas ir 
moka prisitaikyti prie vis
ko. Adelė yra'žinoma tarp 
mūsų menininkų kaipo ga
bi artistė ir nuoširdi drau
gė. Manau, neklysiu pasa
kydama, kad Adelė gal bus 
viena iš mūsų mėgėjų - ar
tisčių, kuri daugiausia vai
dinusi scenoje pažangiųjų 
lietuvių tarpe.

Šiedu draugai jau 45 me
tai, kai-vedę. Tai gražus 
metų skaičius ir dar gra
žesnis žestas, kuomet jie at 
šventė šią vedybinę sukak
tį su aidiečiais ir su kitais 
artimais draugais. Povilas 
tuo pačiu kartu atšventė ir 
savo 70 metų gimtadieni. 
Visi linkėjo draugams Rai
niams geriausios sveikatos 
ir gyventi dar daugelį me
tų darbuojantis kartu su 
visais savo idėjos draugais. 
Aidiečiai širdingai dėko
ja Adelei ir Povilui už vai
šes ir linki viso geriausio.

Aido chorui
Dėl labai svarbių reikalų, 

Aido choro dainų pamoka,
tautai kūrimo. Iš tikro, prą-1 vietoje penktadienio, • atsi
dėti tikėti, kad “antroji- pu- bus ši ketvirtadienį/ sausio 
sė” Elektrėnų statybininkų 24 d.'Reikia visiems susi- 
—ukrainiečiai, gruzinai, ru
sai ir kt. — savo realiu dar
bu , linki Lietuvai daugiau 
nei patys lietuviai, kuriems 
turbūt svarbiau jų asmeniš
kas patogumas, dar kartais 
pakalbinus savo vaikus lie
tuviškai.

Didelė mokslinė veikla
Štai atsitiktinai pamaty

tas laiškas iš Lietuvos:
“... Darbai einasi neblo

gai. Šiuo metu iš spaudos, 
išėjo nedidelė knygelė, ku
rią parašiau iš savo darbo 
patirties (augalų parazitai 
ir ligos Lietuvoj. Ji taiko
ma žemės ūkio darbuoto
jams . Antrą žymiai dides
nę redagavau drauge su ki: 
tais... Prieš porą savaičių 
buvau Rygoj. Susitikau su 
tos pačios srities darbuoto
jais iš Latvijos, Estijos, Le
ningrado. Teko dalyvauti 
bendruose posėdžiuose ir 
pasidalyti patirtim”... ra
šo Mindaugas Strukčinskas, 
Mokslų Akademijos vieno 
skyriaus vedėjas.

“Užmojį- įgavo žmonių 
švietimas,” tvirtina Anta
nas Sniečkus.

“Nėra tokios Lietuvos, ir 
mums jos nereikia,” neva 
spiriasi mūsų valstybės de
partamento pareigūnai. O 
de facto jie išdavinė j a pas- 
portus važinėti Lietuvon su 
tarybine viza, lyg ji būtų 
kokia tai provincija, bet ne 
tauta su “užmoju/*—tauta, 
kuri prieš 40 metų prisikėlė 
gyventi ir kurti savystoviai 
kokios sąlygos, kokios ap
linkybės bebūtų. Lietuvių 
tauta, vieninga ir su užmo
ju gyvens!
Lietuva “džetų” pasaulyje

Praėjusią vasarą lietuvis 
pilgrimas, keliavęs aplanky
ti Tėvynės Lietuvos, išskri-

rinkti, nes turim gerai pa
siruošti tarptautiniam dai
nų festivaliui, kuris įvyks 
vasario 24 d. Kviečia Aido 
choro komitetas

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanojo 
šavo Šerus “Laisvei”:

George Kairis, Kearney, 
N. J., 1 šėrą.

John Lozowsky, New 
York, N. Y.. 1 šėrą.

Mirusios Kateriuos Že
maitienės 3 šėrųs dovanojo 
jos vyras Spiros Bolovinas, 
New York, N. Y.

Už dovanas širdingai 
ačiū.

KEISTAS JAUSMAS
Maskva. — Dienraštis 

“Izvestija” rašo, kad jauna 
moteris Rožė^ Kulesova bu
vo atgabenta iš Sibiro į 
Maskvą ištyrimui. Pasiro
do, kad jeigu ji paliečia 
spaudos raštą, gali jį skai
tyti, o jeigu paliečia spalvo
tą daiktą, ta atpažįsta jo 
spalvą.

dęs 8 valandą Niujorko lai
ku, 7 vai. ryto Maskvos lai
ku jau būdavo Vilniuj. Rei
kėdavo beveik trijų valandų 
iš Maskvos pasiekti Vilnių. 
Skaitome, kad nuo sausio 1 
d. Vilnius įjungtas į pasau
lio džetų sistemą, šiandien 
keleivinis reaktyvinis lėktu
vas skrenda trumpiau negu 
valandą, tai beveik kaip po
žeminiu Didžiajam Niujor
ke iš Jamaicos į Bronxą. 
Kaina iš 19 rublių atpigo į 
16 rublių, o studentai ir mo
kiniai gauna dar 50% nuo
laidą. Ar nuostabu, kad lie
tuviai Maskvos aukštųjų 
mokyklų studentai savait
galiui skrenda namo?

SVEIKINIMAI
LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI

Kaip žinote, “L.” Bendrovės dalininkų suvažiavi
mas įvyks vasario 3 d., ir štai pirmieji pasveikinimai 
gauti sekamai:

“Bridgeport, Conn. Mes, ‘Laisvės* skaitytojai ir sim- 
patikai, negalėdami dalyvauti ‘L.’ šėrininkų suvažia
vime, norime pasveikinti jus čionai susirinkusius ir pa
linkėti jums padaryti gerų tarimų, kad ‘Laisvė* ateityj 
dar skaisčiau, šviestų savo skaitytojams, kad jie. aiškiau 
suprastų taikos reikalą ir už tai visuomet kovotų. Kad 
sveikinimas nebūtų sausas, prisidedame su dovana:

J. ir M. Strižauskai 
A. ir A. Mūreikai . 
J. ir L. Mockaičiai 
Mykolas Arisonas 
Jurgis Bartkevičius 
Merkinės dzūkeliai 
M. Valatkienė

Rasite čekutį sumoje $35. Draugiškai, J. J. Moc- 
kaitis.”

Nuo kitų gauta:
ALDLD 10 kp. (per Almą Zalner),

Philadelphia, Pa.........................
Veronika Urbienė, Philadelphia, Pa.

— 0 —
Širdingai dėkojame už pasveikinimus ir dovanas. 

Tikimės, kad iki suvažiavimo bus dar gražių sveikinimų.
“Laisvės” Administracija

Filmai iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Maskvos

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

$50.00
. 5.00

Iš Motery Įdubo , “Ką mačiau TSRSHsusirinkimo
Švelnus žiemos vakaro

ir Lenkijoje
Sausio 26 d. Polonia

Kaip jau daukeliui yra ži
noma, Jonas Petrus, bosto- 
nietis, Ii962 metais lankėsi 
Lenkijoje, Liet u v o j e ir 
Maskvoje.

J. Petrus turėjo su savim 
filmavimo aparatą, ir kur 

| tik jis ėjo, visur žymesnes 
{vietas filmavo. Dabar Pet- 

- rus turi labai daug ir įvai
rių filmų iš skirtingų šalių 
ir žmonių gyvenimo. •

I Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuviams yra 
gera proga pamatyti filmus 
ir susipažinti su keliatos 
skirtingų šalių žmonių gy* 
venimu. Filmų rodymas 
įvyks vasario 2 d. (šešta- 
nio vakare), 6-tą valandą, 
Kultūriniam Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Rengia Amerikos 
lietuviu darbininkų litera
tūros draugijos 185 kuopa.

Rengėjai kviečiam jauni
mą ir senimą skaitlingai 
susirinkti ir pamatyti spal
votus filmus.

LLD 1 kp. nariams k
LLD 1 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sausio 
29, 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Otone Park, N. Y. 
Turime daug klausimų ap
tarti. Prasbme būtinai da
lyvauti. Lauksime.

Valdyba

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETU SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETU SĄJUNGOS IR 
'RYTU EUROPOS

45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711"

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
klu-

oras ir moterų domėjima- be (201 Second Ave., 8 v. 
sis savo organizacijos rei-x vak., Manhattane), o sausio 

kalais sukvies gausų būrįy 
narių į Moterų klubo susi
rinkimą sausio 16-tos va
karą, Kult, centre.

Viršininkės (jomis yra L 
Mizarienė, Sofija Petkus, 
S. Kazokaitė, U. Bagdonie
nė) ' pateikė glaudžius ra
portus. Ypatingai įdomu 
tai, kad fin. sekr. Suzanna 
ne vien tik pasistengia 
drauges .palaikyti geroje 
narystėje, bet ir rūpinasi 
paguosti, suraminti jas išti
kus ligai ,ar nelaimei. Šį 
kartą ji užuojautą pasiuntė 
Anelei KairięneL,, dėk.,, jos 
vyro Juozą, ąnir,tie^,. taipgi" 
palinkėjo syeikatos. Onai 
Walmus, kuri neseniai per
gyveno operaciją.

Marcelė Jakštienė išrink
ta klubą atštovauti “Lais
vės dalininkę suvažiavime 
(vasario 3-čią); jam pa
sveikinti paskirta dešimkė. 
Trys , delegatės išrinktos 
atstovauti LLD 81-ąja kuo
pą LLD apskrities konfe
rencijoje vasario 17-tą, Ozo
ne Parke. Moterų Dienos 
programą sudaryti narės 
ieralino jau įvykusios sausio 
13-tos kultūrinės popietės 
komisiją.

Ilgėliau klubietės apsisto
jo svarstydamos, dėl ko 
“užkliuvo” minėtos popie
tės programa. Klubas tarė:

Atsiprašome Aido Chorą 
dėl sutrikdytos jo dalies 
programoje;

Atsiprašome publiką dėl 
per ilgos programos.

Nesėkmės pradžia gavosi 
;š to, kad perdaug atskirų 
išstojimų programon sudė
ta, o išstojusiųjų dauguma 
nepajėgė suglausti savąją 
dalį į ribotąjį skaičių minu
čių. Dėl to teko mitingą 
baigti be pageidautos už
baigos. Klubietės žada atei
tyje tokių tri valandinių 
programų išvengti. Jos įsi
tikino, jog poros valandų 
programos kupinai užten
ka.

Klubietės taip pat kiek il
giau svarstė LLD vietinių 
kuopų Bendrų parengimų 
komiteto pateiktą klausimą 
ar 81-oji pasiliks komitete, 
ar išsitraukia? Kuopos at
stove komitete palikta ligi 
šiol pavyzdingai tas parei
gas einanti U. Bagdonienė.

Šilto draugiškumo nuo
taiką sukėlė Konstancijos 
Karlonienęs ir Marijos Zei- 
kus (Wilsip) sveikinimai,

J 27 d., 2:30 v. popiet, Ukrai
nian Hall 85 E. Fo*Urth St., 
(Manhattane) K. Novackis 
rodys filmus iš savo kelio
nės Tarybų Sąjungoje ir 
Lenkijoje.

Suinteresuotieji prašomi 
atsilankyti. Įėjimas nemo
kamas.

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas ir

METINIS BANKETAS

kus (Wilsęn)

SERGA
Brooklynietis Antanas Ma

tulevičius jau /šeštas mėnuo 
rimtai serga. Dabar randa
si Veterans >■ Hospitalyj, ne
toli: Coney t Island. (Plaučiai 
gerai neveikia; tai jį dusina, 
sunku jam kvėpuoti j > i<

Su J. Grybu jį aplankėme 
sausio 18 d. Nudžiugo: mus 
pamatęs. Sako,- apart žmo
nos, niekas kitas jo nelan- 
k°. , , r.

Lankyti galima kasdien 
nuo, 3 iki 8 vai. vakaro. Jis 
randasi 9-tame aukštyje, 
kambario num. 48.

Antanas Matulevičius yra 
“Laisvės” skaitytojas, Pir
mojo Pasaulinio karo vete
ranas. Karo metu buvo su
žeistas. Sako, kad veteranų 
ligoninė jį gerai prižiūri.

Pranešimas!
OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo bendro

vės (Lith. Building Corp.) 
direktorių susiri n k i m a s 
įvyks pirmadienį, sausio 28. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

New Yorkas. — Automo
bilis užmušė AL Zabarskį, 
80 metų amžiaus.

atsiųsti iš Floridos, dar ir 
su dovanomis.

Bronei Keršulienei aky
vai vedant susirinkimą, virs 
minėtą darbą, ir daug ko 
kito, klubietės atliko iki 9 
vai. Po to prasidėjo vaišės, 
kurias dovanojo ir patiekė 
darbščios klubietės Kazė 
Čaikauskienė ir Vera Ur
bonienė. O klubietės sudai
navo jom “Ilgiausiųmetų!”

Skirstėmės namo links
mos, o LLD skyriaus narės 
išėjo dar ir nešinos nauja 
knyga, kurią joms išdalino 
Suzanna, ką tik gavusi kny
gas iš LLD Centro. Tai Jo
no Kauneckio para š y t a 
“Prelatas Olšauskis”.

Kviečiame visus į banketą ir dalininkus—į su
važiavimą. Suvažiavime gali būti ir svečiai (ne 
šėrininkai), tik jie negali balsuoti. Suvažiavimo 
pradžia 11 vai. ryto.

Suvažiavimas ir banketas bus sekmadienį

V asario 3February
Banketo pradžia 6-tą valandą vakare

Banketas ir suvažiavimas bus
Russian-American Center Hall

j61 Rivirigton St., New York City

(netoli nuo Williamsburg tilto)

Labai prašome iš anksto įsigyti banketui bilie- 
“ tą. Kaina $3.50. Parašykite “Laisvės” Administ

racijai, ir mes prisiusime jums bilietą.

Iš Brooklyno važiuojant per Williamsburgo tiltą, iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fulton 
gatve skersai Broadway iki Nassau St. Čia imti Jamaica 
subway ir išlipt ant Essex St. stoties. Išlipus į viršų, rei
kia pasiklausti Rivington Streeto.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus ga
limas.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, 111.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS Iš ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

6 puil.-Laisvž (Liberty).. Antrad., sausio (Jan.) 22, 1963




