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KRISLAI
Svarbus klausimas.
‘Hyman Lumor—laisvas.
J. Baltušio straipsnis. 
Ona Krakaitienč. 
Pasimatysime!

— Rašo R. Mizara —

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-oji apskritis, veikianti Či
kagos ir jos apylinkės ribose, 
yra pati tvirčiausia ir didžiau
sia apskritis organizacijoje.

Aną dieną įvyko jos konfe
rencija, kurioje buvo gerų dis
kusijų. S. J. Jokubka prime
na :

“Labiausiai man patiko iš
keltas klausimas, kodėl LLD 
organizacijoje taip apleistas 
literatūros platinimas? Per 
diskusijas paaiškėjo, literatū
rai platinti dirva dar gana 
plati. • •

Ko reikia, tai kad renkant 
kuopų valdybas, be pirminin
ko, sekretoriaus ir kitų parei
gūnų, būtų išrinktas ir litera
tūros platintojas, kuris rūpin
tųsi kuopos susirinkimuose ir 
piknikuose jos platinimu.”

gTaip, literatūros platinimas-- 
'Senas svarbiausių dalykų mū
sų visuomeniniame gyvenime.

Atmenu, seniau beveik kiek- 
* viena ALDLD kuopa turėdavo 

išrinkusi literatūrai pla tinti 
.žmogų, ir jis su glėbiu knygų 
pasirodydavo visokiose pramo
gose. Kodėl negalima tą tra
diciją palaikyti visuomet ?

Prieš savaitę išėjo iš Mila
no (Michigano valstijoje) fe- 
deralipio kalėjimo įžymus dar- 

r bininkų judėjimo veikėjas Hy
man L u m e r , kadaise buvęs 
JAV Komunistų partijos švie
timo direktorius, keleto kny
gų autorius. Jis iškalėjo 18 
mėnesių.

Už ką?
Už nusižengimą Taft-Hart

ley įstatymui, nuk r e i p t a m 
prieš darbo unijas.

Pasikalbėjime su spaudos 
korespondentais, H. L u m e r 
priminė, kad šiuo metu Wa
shingtone planuojama išleisti 
daugiau antidarbin i n k i š k ų

Apsiginldavimas nustūmė 
į šalį moksle reikalus

Ukrainos dujos jau 
pasiekė Kaun^

Žiaurus naikinimas Piety 
V ietnamo 'žmonių

Washingtonas. — Po to, 
kai buvo parblokšta hitle
rinė Vokietija, tai Wash
ingtone darė teisingas iš
vadas, kad nors ji buvo 
iki dantų ginkluota, bet su
žlugo, nes mokslo srityje 
buvo atsilikus.

Tada minėjo 
faktus, kaip
Sąjunggos kovotojai, būda
mi mažumoje, bet didvyriš
kai kovojo prie Maskvos, 
Leningrado, Odesos, Sta
lingrado, Sevastopolio ir 
kitur. Gi hitlerininkai net 
Berlyne į porą savaičių ka
pituliavo, nes moksliniai 
buvo atsilikę. Tada JAV I 
vadai sakė, kad mūsų šalis

* šios hitlerininkų klaidos ne
pakartos.

Bet pastarųjų metų poli
tika rodo visai ką kitą. 
Jungtinių Valstijų biudže
tas, beveik išimtinai skiria
mas apsiginklavimo reika
lams. Mokslas — pamirštas.

1961 metais Tarybų Są-
tokius' jun£°je buvo 765 universi- 

Tarvbu itetai’ kolegijos ir 242,520 
y “ 1 mokyklų, kur lankėsi 57,-, 

860,000 studentų ir moki
nių aukštų mokslų siekė 
2,316,000 studentų.

Tuo gi pat kartu Jungtinė
se Valstijose buvo 681 uni
versitetas, kolegijos ir 124,- 
685 mokyklos,. kurias lankė 
46,500,000 studentų ir mo
kinių, aukštų moksTtj mo-

Sudegino namą, iŠ 
kurio buvo metami

Elment, N. Y. —Jaunuo-I 
lis Edward Gross, 
metų amžiaus, 
namą, iš kurio jis ir jo bo
butė buvo metami. Bankas 
buvo pasimojęs išmesti juos 
už tai, kad nesumokėjo $1,- 
200 paskolos ir nuošimčių.

Jaunuolis bandė susiras
ti darbą, bet negalėjo. Jis 
nusprendė įstoti į karo lai
vyną ir savo algą siųsti bo
butei, bet jo nepriėmė, nes 
aritmetikos nemoka. Jis 
įpuolęs į desperaciją pade
gė namą.

MIRĖ SULAUKĘS 162 
METŲ AMŽIAUS

Damaskas, Sirija. — Mi-

na gamtines dujas. Dabar 
pradės naudotis šiuo pi
giausiu kuru kelios miesto 
įmonės ir tūkstančio butų 
gyventojai.

Gamtines dujas dabar tu
ri Vilnius ir Kaunas. Dujo
tiekio vamzdžiai klojami ir 

i toliau. Jie keliauja į.kitus 
____ Petrašiūnų1 šnuming Tatybų Lietuvos 
elektrinė ir tūkstantis ke- kuriuose ųetrukus taip pat 
turi šimtai butų naujame suliepsnos: žydras dujų deg- 
Tunelio gatvės, rajone gau- 

___________ ■ ...................................................... ........... . ..................................n i..,

Kaunas. — Dviejų tūks
tančių kilometrų ilgio plie
niniais vamzdžiais iš broliš
kosios Ukrainos į Kauną 
atkeliavo gamtinės dujos. 
Įvairių tautybių žmonės tie
sė šį dujotiekį per upes,pel
kes, rbiškus... Štai kodėl šią 
dujotiekio trasą teisėtai ga
lima vadinti draugystės 
trasa. miestus,

las.

New Yorkas. — Žurnalas 
“Life”, iš sausio 25 dienos, 
patalpino savo korespon
dento Milton Orshefsky 
straipsnį “Jungtinės Vals
tijos giliau įsivelia į raistų 
karą”, o Larry Burrowo 
daugybę paveikslų iš karo 
Pietų Vietname.

Orshefšky i^ašo, kad 1961 
metais, kada J ungtinės 
Valstijos atvirai stojo į pa
galbą Pietų Vietnamo val
džiai, tai ten buvo tik 4,000 
partizanų. Dabar, nepaisant 
žiauraus partizanų naiki
nimo, organizuotų, partiza
nų jau yra virš 23,000, ir 
dar apie 100,000 žemdirbių 
ir darbininkų jiems gelbėja:

Kas dėl Pietų Vietna
mo valdžios jėgų, tai jis ra

vald žios 
’ šioms jė-

šo, kad armijoje yra 210,- 
000 vyrų, 170,000 vyrų su
daro lokalinės 
“saugos jėgas”, 
goms gelbėja 12,000 JAV
karininkų, marininkų s ir 
pėstininkų, taipgi tūkstan
čiai amerikiečių veikia 
“liuosanoriai” Pietų Viet
namo jėgose, kurie nesi
skaito JAV jėgomis.

Baisų karą atvaizduoja 
Burrowo paveikslai. ‘ Štai 
keturi partizanai belais
viai: visiems užnertos kil
pos ant kaklo, rankos su
rištos už jų nugaros, po du 
dar į daiktą jie surišti ' ir 
visi išrengti. Išrengimą 
JAV ginkluotos jėgos jau 
vartojo Korėjoje, kad be
laisviai negalėtų rūbuose 
paslėpti kokį nors ginklą ir 
paskui pavartoti išsilais
vinimui.

Puslapyje 30-me Pietų 
Vietnamo karininkas durk
lu užsimojęs į išrengtą jau
nuolį reikalauja pasakyti, i 
kur randasi partizanai ir jų 
ginklai, arba smeigs jam į 
širdį. Jaunuolis siaubo ap
imtas, pakėlęs rankas, mal
dauja, teisinasi, kad jis 
nieko nežino. Gal būti ir ne
žino, nes amerikiečiai pri
pažino, kad Pietų Vietnamo ‘ 
karininkai suima paprastus 
žemdirbius ir kankina, rei
kalaudami informacijų apie 
partizanus.

Pusi a p y j e 33-me JAV 
mal ū n s p a r n i a i “H-21’ 
skraido žemai, o iš jų P. 
Vietnamo karininkai šaudo 
į žemdirbius -“partizanus”. .

Pusi. 24—25 vaizdai, kaip 
JAV lėktuvai “F” skraido 
ir degina kaimų ir mieste
liu namus.

Bet vis šiurpingiausis pa
veikslas 28 -29puslapiuose: 
anie 20 “partizanu” guli pu
siau nuogi, negyvi, greta jų 
įsmeigta kovos vėliava, 
kiek toliau stovi JAV “pa
tarėjai” ir lėktuvas, ant 
kurio šono yra balta žvaigž
dė ir užrašas “USA Ma
rines”.

Francūzija ir vėl 
ginkluojasi

1963 metais

Jungtimi! Valstijų 
raketos užsienyje

Roma. — Jungtinės Vals- 
» “Jupi- 

,’ters” atomines raketas iš 
Turkijos. Karo reikalų 
strategai sako, kad jos ga
lėjo siekti nuo- 1,500 iki 
1,700 mylių atstos.

Jos bus pavaduotos rake
tomis iš submarinų “Pola
ris”, kurių raketos gali to
liau siekti. ’ ‘

JAV karo, specialistai sa
ko, < >>. kadš‘' bazėse' “žinotnos 
priešui,’kur jos yra”, gi kur 
bus submarinai,’ tai 
šas” nežinos.
, Italijoje yra JAV 
terš” raketų bazės. 
JAV ir Italijos karo 
lų specialistai tariasi šių 
bazių reikalais.

kėši tik 1,313,000 studentų, i .krausto

Komunistai smerkia 
De Gaullės politiką

Paryžius. — Sausio 
17-kos dieną įvyko Francūzijos 

sudegino Komunistų partijos Politi
nio biuro susirinkimas. Bu
vo. apsvarstyta.. vėliausias 
De Gaulle ir 
susitarimas ir 
vimo reikalai.

Francūzijos 
pareiškė, kad 
pozicija yra pavojinga tai
kai. Jie sako, kad kada tik 
artėja TSRS, JAV ir Ang
lijos susitarimas atominių 
ginklų - reikalais, tai De 
Gaulle pasisako už tai, kad 
jo valdžia daugiau gamins 
atominių bombų ir nepri
ims jokio susitarimo.

17

Adenauerio
- nusiginkla-

komunistai
De Gaullės

“prie-

“Jupi- 
Dabar 
reika-

Paryžius. - 
Francūziją kąro reikalams 
išleis tris ir jpusę bilijono 
dolerių. Bus įstatoma ato
miniai submaXinai, daugiau 
gaminama atominių raketų 
ir kitokiu moderninių gink
lų. " ,‘A

Francūzija' daug nuken
tėjo Pirmame pasaulinia
me kare, o Antrojo pasau
linio karo pradžioje ji buvo 
parblokšta. Bet De Gaulle 
ir jo militarištrii1 iš to ne
pasimokė. Pirm Antrojo 
pasaulinio karo Francūzi- 
jos milįtaristai, buvo apsi
ginklavę, ir jie gyrėsi, kad 
turi “geidausią'armiją”, bet 
kreiva politika atvedė prie 
sužlugimo.

įstatymų , ir jei organizuoti i rė seniausias Sirijos gyven- 
darbininkai nebudės, tai sam- tojas Mahmaudas Warda- 
dytojų klasė savo pasieks! nas< jįs išgyveno 162 me

tus. Dokumentai rodo, kad 
jis gimė 1800 metais Izazo 
mieste.

dytojy klasė savo pasieks!

Geras mano bičiulis Argen- 
Jįioje prisiuntė žurnalo “Uni- 
* Sovietica” laidą už praėju
sių metų gruodžio mėnesį. Tai 
žurnalas, kurį leidžia Tarybų 
Sąjunga Lotynų Amerikos ša- 
lims. Argentinos lietuviuose, 
sako mano bičiulis, šis žurna
las labai populiarus.

Šiame numery telpa rašyto
jo Juozo Baltušio straipsnis— 
“Nedideles šalies didelis ke-

Straipsnis apie Lietuvą vy
riausiai liečia jos kultūrinius 
pasiekimus . Telpa keletas fo
tonuotraukų : iš Dainų šventės, 
iš Vilniaus universiteto, iš fab
riko “Pergalės”; taipgi ir pa
ties straipsnio autoriaus nuo
trauka.

Prieš kurį laiką Detroite 
mirė Ona Krakaitienč - Čepai- 
tyt€», ilgametė mūsų veikėja. Jį 
augo Detroite, ir iš pat jaunų 
dienų pradėjo dalyvauti pa
žangiajame lietuvių judėjime; 
priklausė mūsų organizaci
joms per visą savo gyvenimą.

Kai ištekėjo už žurnalisto 
Pijaus Krakaičio,—-abudu da
lyvavo, abudu kartu veikė vi
suomeniniame mūsų gyvenime. 
Pijus mirė jau seniai, o da
bar ir Ona užmigo amžinu 
^iegu . Pasiliko dukra Floren
cija su savo šeima .

Seniai velionę pažinojau; 
kadaise, prieš daugiau 30 me
tų, keletą mėnesių Čikagoje 
teko pas draugus Krakaičius

New Delhi. — Ihdijos 
premjeras Nehru pateikė 
parlamentui sąlygas, kurio
mis Afro-Azijos šalys siūlo 
tartis su Kinija.

VARTOS DR. SABLINO 
VAKCINĄ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų sveikatos de
partamentas užgyrė Dr. 
Albino Sablino “gyv ą j ą 
vakciną” skiepijimui nuo 
paralyžiaus. Pirmiau buvo 
vartojama Dr. Jonas Saiko 
vakcina, bet yra įrodymų, 
jog Dr. Sablino geriau vei
kia.

SAKO, KAD ALBANIJA 
PROGRESUOJA

Tirana, — Alba n i j o s 
dienraštis “Žėri” rašo, kad 
ši šalis 1962 m. padarė žy
maus progreso žemdirbys
tėje, sodininkystėje ir in
dustrijoje. Albanija maža 
valstybė, užima tik 10,000 
ketv. mylių plotą ir turi 
1,250,000 gyventojų.

h

IŠ VISO PASAULIO
Albany. — New Yorko 

valstijoje bedarbių jau yra 
virš 500,000.

Washingtonas. — Sulau
kęs 75 metų amžiaus mirė 
Thomas Kenedis, angliaka
sių unijos prezidentas.

ir gyventi. Tuomet abudu su 
Pijum dirbome “Vilnies” re
dakcijoje.

Tegu Ona ramiai ilsisi, o jos 
dukrai—nuoširdi užuojauta!

Atėnai. — Graikijos ka
ralius paskelbė, kad sosto 
įpėdinis Konstantinas, ku
ris yra 23 metų amžiaus, 
apsives su Danijos karalai
te Anna-Marija, 16 metu 
amžiaus.

Sofija. — Bulgarijos vy
riausybė paragino darbi
ninkus liuosanoriai nuvaly
ti sniegą nuo miestų apy
linkės kelių.

Maskva. — Tarybų Są-
• ministras

Na, tai, draugai laisviečiai, 
susitiksime sekamą sekmadie- jungOS užsienio 
nį mūsų suvažiavime o po jo-- A Gromyko yyks į Daniją 
ana Ivin rram o Kankala Lrai»«i v </ c u vspalvingame bankete, Kurj 
ruošia “Laisves” direktorių ta
ryba.

Prašau dalyvauti visus, ku
riems tik sąlygos leidžia. At
siminkime, kad tokie įvykiai

ir Norvegiją.

Miami, Fla. — 1,200 gele
žinkeliečių sustreikavo

būna tik vieną kartą per me- P^ieš Florida East Coast 
tus. I kompaniją. -

DAR ATVYKS 1,000 
KUBIEČIŲ

Havana. — Kubos 
riausybė sutiko išleisti 
000 .kubiečių vykti pas
gimines į Jungtines Valsti
jas. Taipgi iš Kubos grįžta 
205 kubiečiai, kurie yra 
JAV piliečiais. Kubos val
džia pareiškė, kad jeigu jie 
nenori Kuboje gyventi, tai 
gali vykti į JAV.

TSRS MOKSLININKAS 
APIE ANTARKTĮ

Maskva. — Ilgai buvęs 
Antarktyje ir ten tyrinėjęs, 
prof. Markovas rašo“Kom- 
somolskaja Pravda” laik
raštyje, kad ten yra nau
dingų iškasamų medžiagų. 
Taipgi jis rašo, kad Ant
arktyje yra 80 procentų vi
so Žemės prėsko vandens.

TSRS TANKERIS
Maskva. — Baltijos laivų 

statymo fabrikas greičiau 
baigė “Sofija” laivo staty
bą, kaip buvo planuojama. 
Naujas tankeris “Sofija” 
yra 60,000 tonų įtalpos.

IŠSIKRAUSTO RAKETŲ 
GAMINIMO FABRIKAS
Washingtonas. — Fair

child Stratos Corp., kuri tu
ri savo fabriką Wyandanch, 
N. Y. , gamina dalis raketų, 
persikels į Bladensburg, 
Md. Kompanijos preziden
tas Ed. G. Uhl sako, kad 
ten bus arčiau National Ae
ronautics & Space centro.

JAV BAZĖS TURKIJOJ 
IR ATOMŲ BOMBOS 

Ankara.—Jungtinės Vals
tijos ruošiasi iškraustyti 
atomines bombas iš savo 
bazių Turkijoje, nes jos 
netoli siekiančios. Jos bus 
pavaduotos atom i n ė m i s 
bombomis iš “Polaris” sub- 
marinų, kurios siekia už 
1,800 mylių.

SAKO, KAD MOTERYS 
BUS ASTRONAUTAIS
Washingtonas. — NASA 

viršininkai sako, kad jie 
nėra priešingi, idant mote
rys taptų astronautais. 
NASA viršininkai sako, 
kad jau trylika moterų yra 
užsiregistravusios lavintis 
astronautais.

Už KOMUNISTŲ 
VIENYBĘ

Maskva. — “Pravda”
spausdino Danijos ir Indo
nezijos Komunistų partijų 
pareiškimus, kuriuose rei
kalauja, kad būtų baigta 
tarp komunistų polemika. 
Abidvi partijos sako, kad 
tas galima išlyginti pasita
rimų keliu.

iš-

Nauja propaganda 
prieš Kubą

Washingtonas. — Vėl 
prasidėjo nauja kampanija 
už invaziją į Kubos respub
liką. Ją veda Kubos pabė
gėliai, eilė respublikonų ir 
demokratų kongresmanų. 
Respublikonai reikalau j a 
tyrinėti 1961 metu invazi
jos pralaimėjimo “kaltinin
kus”.

Čionai ir Floridoje yra 
skleidžiami prasimanymai 
apie Tarybų Sąjungos mi- 
litarines jėgas Kuboje, apie, 
slaptą gabenimą ginklų.

žinių

IŠGELBĖJO 12 
JAV KARIŲ

Maskva. — TSRS 
agentūra TASS praneša,
kad tarybinis laivas “Al
gi r”, kuris plaukė į Fran- 
cūziją, apie 40 mylių nuo 
kranto» Atlante išgelbėjo 
12 JAV karių. Manevrų 
metu jų laivelis sugedo ir 
bangos juos nunešė į van
denyną.

Washingtonas. — Sausio 
27 d. čionai atvyks Maroko 
karalius Hassanas antrasis.

Vėliausios žinios
Washingtonas.—Preziden

tas Kenedi's įsakė sulaikyti 
atominių bombų požeminius 
bandymus Nevados valsti
joje. Bet tuo pat kartu pa
reiškė, kad JAV vėl pradės 
bandymus, jeigu matys rei
kalo.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga įteikė Chruščiovo laišką 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui F. Kohleriui, kuris 
išskrido į Washingtona.

Londonas.— Dideli šalčiai 
vis dar siaučia Anglijoje ir 
pietvakarių Europoje. Jau 
žuvo apie 600 žmonių. Ang
lijoje jaučiama didelė stoka 
kuro A

Karakas. — Venezueloje 
skleidžia propagandą prieš 
Kubos respubliką, būk ji 
kėsinasi pulti Venezuelą. 
Suprantama, tai tuščias 
prasimanymas.

Pekinas.—Kinija atitrau
kė savo jėgas nuo Indijos 
sienos. Indija reikalavo, kad 
Kinija ištrauktų jėgas iš 
tam tikro teritorijos ploto 
pirm negu pradės tartis sie
nos sureguliavimo reikalais. | landi ją.

Washingtonas. — Buvęs 
JAV prezidentas Eisenho- 
weris sako, kad Kenedžio 
valdžios sudėtis neatsargi— 
“kiaura”, nes “slaptybės 
išeina viešumon’.’

Londonas. —Anglijos ka
ralienė ir jos vyras vyksta 
į Australiją ir Naująją Ze-
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Konstantinas Stanislavskis

, Manelis Glezos—laisvas
M . x

JAU PRIEŠ PORĄ savaičių Graikijos valdžia išlei- 
' do iš kalėjimo Manolisą Glezos, įžymųjį graikų patrijo- 

tą ir kovotoją už liaudies reikalus. Glezos buvo nuteis
ėtas kalėti penkeriems metams 1958 metais: nuteistas 

* neva dėl espionažo, bet iš tikrųjų dėl to, kad jis buvo 
veiklus kovotojas ir Graikijos Demokratinio franto va
dovas. Jis taipgi buvo laikraščio “Avhgi” redaktorius.

Kai Glezos buvo įkalintas, pasaulyje kilo protestai, 
•' reikalaujant jį išlaisvinti. Ir jis buvo paleistas po ketvė

rių metų kalėjimo.

ŠIEMET SUKAKO 100 METŲ, kai gimė įžymusis 
rusų aktorius artistas Konstantinas Stanislavskis. Ši 
sukaktis plačiai buvo atžymėta Tarybų Sąjungoje ir už 

~ jos ribų.
Pasaulyje buvo ir yra daug aktorių, bet K. Stanis

lavskis — tik vienas toks. Jis buvo ne tik aktorius, o ir 
didis mokytojas, palikęs pasaulio aktorių kartoms nau
ją sistemą, pagal kurią jie tobulinasi, mokosi, kad galė
tų pasiekti gilumą ir aukštumą vaidyboje. Amerikoje 
taipgi yra aktorių mokykla, kurioje naudojama Stanis
lavskio sistema.

Juozas Grybauskas Vilniaus savaitrašty “Literatū
ra ir menas” (š. m. sausio 19 d. rašo:

“Stanislavskio mokslas, jo vadinamoji sistema, kti- 
ria remiantis auklejosi ir tebesiaukleja ištisos aktorių 
kartos, yra gyvas teatrinis gyvenimas, gyvas ir besivys
tantis... Stanislavskis buvo nenuilstantis ieškotojas, be
baimis revoliucionierius mene, kovojantis prieš štam
pus ir rutiną, prieš įsisenėjusius amatininkiškus įpro
čius ir atgyvenusias tradicijas...”

J. Grybauskas primena ir tai, kad ir Juozas Vaič
kus, grįžęs iš Maskvos į Lietuvą 1918—1919 metais, 
“skiepijo gimstančiam Lietuvos profesiniam dramos 
menui pirmuosius Stanislavskio mokslo daigus.”

K. Stanislavskis parašė knygas, kaip aktorius turi 
mokytis, kad scenoje “neloštų”, o gyventų.

Yra žmonių, kūne niekad nemiršta. Tokiuo pasilie
ka ir K. Stanislavskis...

Jis buvo genijus.

Jų “amžina draugyste”
Į PARYŽIŲ BUVO atvykęs Adenaueris ir ten pra- 

' leido tris dienas tardamasis su de Gaulliu. Pasitarimų 
rezultatai: Francūziją su Vakarų Vokietija tiedu vyrai

' surišo “amžinais ryšiais.” .
Tiesa šiuos susitarimus turės užgirti abiejų šalių

parlamentai. Francūzijos parlamentas,' kurio daugumą ^titucijęje. Kuratorius <fąmes 
sudaro degaullistai, ąišku, Jęngvai užgirsį 
kieti jos jparlairientias Taipgi, ‘manoma, užgirs.

Taigi, per šimtus metų virusieji tarp šių valstybių 
karai, nesantaika, dabar vienu ypu imta ir pašalinta. Ir 
tai padarė du seniai. Mažai kas tikisi, kad ši “amžina 
draugystė” bus amžina. Pasikeitus valdžioms, pasikei- 
tus laikams, galės viskas atsimainyti, būti kaip buvo.

Pasitarime nutarta, kad abiejų valstybių vadovai 
‘ nemažiau kaip du kartu per metus susitiks aptarti svar

besnius klausimus; užsienio reikalų ministrai turės susi
tikti dažniau. Generalinių štabų viršininkai tarsis ne re
čiau kaip kartą per du mėnesiu.

Dėl kultūrinio bendradarbiavimo nusitarta, kad 
abidvi valstybės pripažins viena kitos aukštųjų mokslų 
diplomus; Francūzijos mokyklosna bus įvesta (antrąja) 
kalba vokiečių, o Vakarų Vokietijoje—francūzų. Anglų ', 
kalba, pasirodo, bus izoliuojama.

Susitarime, tačiau, nieko nesakoma apie atominių - 
ginklų gamybą; francūzai oficialiai kol kas nepažadėjo 
“atominių paslapčių” išduoti Vakarų Vokietijai.

— o —-
.... PER ANKSTI ŠIANDIEN sakyti, kokią .reikšmę 
L’ tiek Adenaueris, tiek de Gaullis “galanda dantį” prieš 
/Tarybų Sąjungą ir prieš komunizmą. Tačiau, tuo pačiu
laiku, de Gaullis nėra draugas ir Britanijos; šiaušiasi 

r’jis ir prieš JAV.
Yra visokių spėliojimų. Kai kurie komentatoriai galvo- 

ja net ir taip, kad “susirišusios amžinais ryšiais” Vaka-
- rij Vokietija ir Francūzija gali susitarti su Tarybų Są- 
»• junga, gali izoliuoti JAV iš europinės politikos sferų.

Kaip ten iš tikrųjų bus, parodys tik ateitis.

KINU A GRĄŽINO 
INDIJAI GINKLUS

"v Pekinas. — Po to, kai Ki
nija atitraukė savo pasie7 

-Jiio jėgas nuo Indijos, tai ji 
‘ne tik grąžino indusus ka-

1 reivius belaisvius, bet ir 
suimtus ginklus. Tarpe su
imtų ginklų buvo ir Jungti- 

„ nių Valstijų gamybos įren
gimai raketomis šaudyti.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada,' Lat. Amer. 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

JAU YRA 150,000,000 
TELEFONO APARATŲ
Jungtinės Tautos, N.Y.— 

1961 metais pasaulyje bu
vo 150,000,000 telefono apa
ratų. JAV užima pirmąją 
vietą, nes turėjo 77,422,000. 
Japonijoje buvo 6,345,00, o 
Tarybų. Sąjungoje —5,120,- 
000.

m.

PROF. Z. JANUŠKE
VIČIUS EGIPTE

Vilniaus “Tiesoje” (š. 
sausio 13 d.) ‘skaitome:

Sausio 12 d. iš Maskvos į 
Jungtinę Arabų Respubliką iš
skrido trys TSRS Medicinos 
Mokslų akademijos tikrieji na
riai — maksvietis G. Rudene- 
vas, leningradietis A. Libovas 
ir kaunietis 'Z. Januškevičius, 
Jų išvyka numatyta TSRS- 
JAR mokslinio-kultūrinio ben
dradarbiavimo plane.

Kaip pareiškė “Tiesos” ko
respondentui prof. Z. Januš
kevičius, tarybiniai medikai 
Jungtinėje Arabą Respubliko
je perskaitys eilę mokslinių 
pranešimų ir organizuos medi
cinos darbuotojų konsultaci
jas. Prof. Z. Januškevičius 
skaitys; paskaitas kraujo indų 
susirgimo klausimais, apie ate
rosklerozę ir mitybą, papasa
kos apie medicinos mokslo iš
vystymą Tarybų Sąjungoje ir 
kt.

Numatoma, kad tarybiniai 
mokslininkai keliaus po šalį, 
lankys Kairą, Aleksandriją, 
Asuano užtvanką. Jie bus ir 
besimokančio jaunimo tarpe, 
konsultuos ligonius įvairiose 
gydymo įstaigose.

ABSTRAKTINIS 
JOVALAS PARODOJE

Čikagos menševikų laik
raščio priede (š. m. sausio 
19 d.) dailininkas-tapytojas 
Mikas Šileikis rašo apie Či
kagos Meno institute vyks
tančią dailės parodą. Pra
šome pasiskaityti:

Dabar vykstaąti Chicagos 
Meno Institute vadinama 661- 
ji Amerikos dailininkų paro
da, yra pirmoji toki'a, kuri pa
rodo, prie kokio bankroto pri
eita ir koks vulgarizipą^? ipari- 
da vietos garbingoje meponn,’-.

Vakarų Vo- Speyer* šią ‘ parodį p'avadititr 
“Directioris iri’1 C'ontempėV&ry' 

- Alt,” nesuteikdamas , Ameri
kos dailininkams progos siųsti 
savo eeksponatus jury komisi
jai, bet pasiskolindamas iš 
privačių galerijų ,lyg tiktai 
jos turėtų pačius naujausius ir 
moderniškiausius menin inkų 
darbus. Išstatyta 47 autorių 
89 darbai. Direktorius paša
linęs “visas kitas” meno sro
ves dėl to, kad jos nesimaišy- 
tų su pačia “geriausia” atran
ka.

Mes nesame dvasiniai impo
tentai, kad negalėtume atskir
ti meno nuo žonglieriavimo ir 

Liūdna, 
smunka-

galeriją, 
lyg cir-

šokiruotojų triukų, 
kad kasmet vis giliau 
ma j bedugnę. . .

žiūrovas, atėjęs į 
nustemba, pamatęs 
ką—išsigimėlių pavidalus, ma
nekenus, juodai nudažytas 
lentas su tūkstančio dolerių 
premija, balkių krūvas ir dar 
banalesnių gaminių. Realūs 
daiktai suluošinti, sumaitoti, 
suvulgarinti. Yra pora būde
lių, kuriose pritupdyta iš plas
tikos padarytų manekenų, ta
riamai “pusryčiauja.” Balvo- 
nai šlykščiais dažais aptepti,-- 
žiūrovą blogai nuteikia.

Kitoj vietoj nudažytos mer
ginų blauzdos, burleskų “strip- 
tyzerių” pozose. Dar vienas 
“šedevras” dėmesio nevertas, 
tai iš kažkokio žurnalo iš
kirpta spalvota nuogos mergi
nos nuotrauka ir priklijuota. 
Ta nuotrauka apsukta plau
kais, apkarstyta kojinėmis ir 
skudurais... Siūlosi mintis: 
ar sveiko proto darbas?
Prie vienos lentos yra prika

linėta lopais dažytos skardos 
gabalų. • i

Sveikiname dailininką M. 
Šileikį už atvirą pasisaky
mą. Pradėsime: pats M. Ši
leikis yra baigęs minėtą 
Chicagos Meno institutą, 
nekartą to Instituto suruoš
tose dailės parodose pats 
yra ir dalyvavęs, net ir pre
mijas už savo kūrybą laimė
jęs. Taigi jo žodžiais nie
kas negali netikėti. O jo 
žodžiai, jo duotas vaizdas 
žmoguje sukelia pasibiaurė- 
jimą, nes tai parodo, kaip 
šiandien prievarta ujamas 

njenas-dailė, ,kąjp absty^ti- 
nis menas ir o‘ šalininkai 
žlugdo žmoguje skonį, nai
kina , patį .supratimą apie 
grožį.

'Bet tai ne viskas, ką no
rėjome pasakyti. Tik nese
niai N. Chruščiovas su ki
tais įžymiais Tarybų Są
jungos pareigūnais, buvo 
apsilankęs vienoje tarybinė
je parodoje. Ten, be kitko, 
jis matė ir “modernaus me
no” kūrinių, — žinoma, ne 
tokių pabaisų, kokios, anot 
M. Šileikio, yra išstatytos 
Čikagos parodoje. Chruš
čiovas kritikavo tuos “mo
derninius kūrinius.,” pa
reikšdamas, kad jie neturi 
nieko bendro su gyvenimu, 
su tikrove, kad jie neauklė- 
ja žmogaus skonio, o jį ga
dina. Išsivystė diskusijos.

Dėl tų diskusijų pradėjo 
bliauti ir lietuviški “veiks
niai,” skelbdami, būk Tary
bų Sąjungoje neleidžiama 
dailininkams “laisvai pasi
reikšti.”

Klausiame dailininko M. 
Šileikio: ką jis apie tai ma
no? Ar gerai daroma, kad 
Tarybų Sąjungoje kovoja
ma prieš tokius iškraipy
mus, prieš tokius meno ža
lojimus, kokius atlieka ame
rikiniai dailininkai savo ab
strakčiuose kūriniuose?!

LIETUVOS KINEMATO
GRAFŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS .

■ Š. m. sausio niėn. viduryje 
Vilniuje įvyko Tarybų Lie- 
tųjyoą kineiriatografijos dar- 
buūtojų 'sąjungos I-asiš .feu- 
‘važiavimas? ■ Kas gi ta są- 
juhga? Tai1 orgahizabiją, 
khūibn^įeink1 visi, ' kurie dir
ba kino SVityjč; •!—- režisie
riai, scenaristai, aktoriai, 
filmininkai, kino kritikai, ir 
tt., ir tt. Turime .atsiminti, 
kad “lietuviškas Hollywoo- 
das” jau yra išleidęs visą 
eilę puikių meninių filmų; 
kai kurie jų net gavo pre
mijas tarptautinėse kino 
varžybose.

Todėl, kad galėtų pasek- 
mingiau darbuotis, daugiau 
ir geresnius filmus paga
minti ,visi kino darbuotojai 
Lietuvoje įkūrė savo sąjun
gą, ir štai , ji sušaukė savo 
I-ąjį suvažiavimą!

Suvažiaviihe dalyvavo ne 
tik Lietuvos, kino darbuoto
jai — dalyvavo ir vyriausy
bės ir partijos atstovai; da
lyvavo svečiai r a š y t o j ai, 
taipgi broliškais delegatais 
dalyvavo kino darbuotojų 
atstovai iš kitų tarybinių 
respublikų.

Suvažiavimą sveikino LKP 
Centro Komitetas. Paduo
sime keletą iš to sveikinimo 
išitraukų, bylojančių apie 
problemas, stovinčias prieš 
Lietuvos kinematografijos 
darbuotojų akis;

Tarybų Lietuvos kinas—tai 
tarybinės santvarkos kūdikis. 
Per palyginti trumpą laiką, 
partijai nuolat rūpinantis ir 
broliškosioms respubl i k o m s 
nuoširdžiai padedant, jis žen
gė reikšmingą žingsnį pirmyn. 
Daugelis Lietuvos kino studi
jos meninių ir dokumentinių 
filmų išėjo į visasąjunginį ek
raną ir susilaukė teigiamo vi
suomenės įvertinimo.

Tačiauz tarybinių žmonių 
žygdarbiai tokie didingi, jų vi
sas kuriamasis d ar b a s toks 
įvairus, kad kino meno meist
rai, (norėdami parodyti tarybi
nės liaudies pilnakraujį gyve
nimą, turi ir toliau energingai 
dirbti, vienyti savo gretas, at
kakliai kopti į naujas kūrybi
nes aukštumas.

Socialistinis kino menas — 
viena galingiausių ir masiš
kiausių darbo žmonių idėjinio 
turfinimo ir dorovinio ‘auklėji-

Perskaičiau Barboros Ar- 
monienės būk tai pasakoji
mą A. L. Nasvyčiui, kuris 
parašė anglų kalba knygu
tę, pavadintą “Leave Your 

nio realižhio’m'etodu, pagrįstu j Tears in Moscow” (Palik 
liau vadovaujantis socialist!-! savo ašaras Maskvoje), iš- 
liaudiškunififir partiškumo pūsdamas joje tą pasakoji

mą į didelę pūslę. Toje ųa- 
’ , nidko 

sensacingo nėra. Tai jau 
sena nusidėvėjusi pabėgėlių 
iš Lietuvos propagandinė 
pasiteisinimo apologetika ir 
kartu dabartinės Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos valdžių 
kartais melagingo, kartais 
melagingo, kartais įšvirkš
čio juodinimo tąsa.

.Mes visi žinome ir supran
tame, kad iš Lietuvos buvo 
išvežtų tam tikras skaičius 

žmonių ir išsklaidytų po pla- 
ajungos šalį. Bu

vo tai n e n j r m a 1 ū s laikai 
ir visi nenormaliai gyveno 
ir veikė. Kiek tų išvežtų iš 
tikrųjų buvo, -niekas tikrai 
nežino. Visi paduodami 
skaičiai yra gryni spėjimai. 
Pabėgėlių spauda visada ak
centuoja, kad vežė žmones 
iš Lietuvos niekur niekuo banditais. Tad jie ir nebu- 
nekaltus.

mo priemonių. Kaip tik todėl 
ir Lietuvos kino darbuotojų 
'svarbiausia uždavinys — to- 

principais, kurti tokius kino 
filmus, kurie savo giliai idė
jiškais ir 1 
auklėtų visus’-'darbo žmones 
didžiai atsidavusiais komuniz- 
m.ui, komunistiškai žiūrinčiais 
į darbą ir visuomeninį ūkį, pa
dėtų visiškai įveikti buržuazi
nių pažiūrų ir papročių atgy
venas.

Naujoji partijos Programa 
ir paskutinieji praktiški Ko
munistų partijos žingsniai ra
gina mūsų meno kūrėjus eiti 
koja kojon su liaudies gyveni
mu. Tik šiuo keliu einant*, sa
koma TSKP Programoje, “at
siskleidžia plačios galimybės * 
asmeninei kūrybinei iniciaty
vai, didžiam 3 
įvairiausioms kūrybinėms for
moms, stiliams ir žanrams.”

Mes linkime Tarybų Lietu
vos kinematografininkams to
liau siekti kūrybinių laimėji
mų ir, glaudžiai bandradar- 
biaujant su visų broliškųjų res
publikų menininkais, pratur
tinti bendranacionalinio socia
listinio meno lobynį naujais, 
dar įžymesniais Lietuvos tary
binio kino meno kūriniais, ku
riuose būtų vaizduojami mū
sų amžininkai ir jų didvyriš
ki žygiai. Liaudis laukia fil
mų, kurie, spręsdami svarbias 
visuomenines-politines temas, 
ugdytų iniciatyvą ir atkaklu
mą, pasiaukojimą vykdant di
dingus komunistinės visuome
nės kūrimo, naujo žmogaus 
formavimo uždavinius.

ie iscivu ginai jue- . . . , _____ •
meniškais vaizdais sakoje nieko jiaujo.

meistriškumui,1^,^

jos, kad visi tie žmonės vie- naivu manyti, kad vadina- 
nokiu ar kitokių būdu buvo mieji laisvintojai žudo žmo- 
susirišę su priešvaldiška 
veikla ir net tremtyje toji 
gija ištisai per visą knygą 
driekiasi.

Šiandien jau visi lietuviai 
į milžinišk as ; s ą j u n g a s žino, -kas tie lietuviški h i t- 
(kartelius). Po karoj kokį 
laiką . tos sąjungos .neveikė. 
Dabar.<j os < jąų, atsigaivino. • 
Numatoma, kad japonų fa
brikantai pradės didesnes 
varžytines tarp tau tin ė j e
rinkoje. ,

JAPONŲ FABRIKANTŲ 
SĄJUNGOS

Tokio. — Pirm Antrojo 
pasaulinio karo Jap'onijos 
fabrikantai buvo susijungę 

JAUNIEJI POLIGRAFININKAI

Prie spausdinimo mašinos palinkęs jaunuolis įgu
dusiais rankų judesiais ima dar dažais kvepiančius 
lapus ir deda juos į sparčiai augančią krūvą. Ką tik 
atspausdintos afišos net kelių spalvų ! Jos kviečia vi
sus atsilankyti į liaudies teatro premjerą.

Prie kitų spaustuvės įrengimų triūsia taip pat jau
nuoliai. Jis renka raides, spausdina ir rūšiuoja gatavą 
produkciją. ! ■ į

Jau ketveri metai Alytaus antroje vidurinėje mo
kykloje veikia poligrafijos gamybinė klasė. Moko
mojoje spaustuvėje yra mašinos plokščiajai ir iškilia
jai spaudai, popieriaus piaustymo agregatas, įvairūs 
šriftai. Moksleivius poligrafininkų darbui ruošia 
spaustuvės vedėjas Jonas Šimclevičius ir buvęs Alytaus 

i spaustuvės direktorius, o dabar pensininkas Vladas 
Zdanavičius. Jie suteikia jaunuooliams teorinių ži

rnių, daug dėmesio skiria praktiniams įgūdžiams. 
Moksleiviai atlieka ne tik savo, bet ir kaimyninių ra
jonų švietimo sistemos įstaigų įvairius užsakymus. 
Jaunieji poligrafininkai spausdina pagyrimo raštus, 
sveikinimus, afišas, buhalterinės apskaitos blankus ir 
nedidelės apimties brošiūrėles. Kai kurie spaudiniai 
spausdinami net septyniomis spalvomis.

Pernai buvo išleista pirmoji poligrafijos gamybinė 
klasė. Dalis jos auklėtinių pasirinko poligrafininko 
darbą. Keletas mokinių šiandien dirba Alytaus spaus
tuvėje mašinistais bei raidžių rinkėjais. Buvę gamy
binės klasės moksleiviai Kazys Savukynas, Kalikstas 
Bakšys, [Zita Sirutytė ir kiti sėkmingai studijuoja 
Maskvoje ir Lvovo poligrafijos institutuose.

Dabar mokyklos spaustuvėje vėl mokosi apie pen
kiasdešimt moksleivių. Per- trejus metus jie įsisavins 
spaustuvės mašinistų, raidžių rinkėjų ir knygų ri
šėjų specialybes. Vėliau, išlaikius atitinkamus egzami
nus, kartu su. brandos atestatu jiems bus įteiktas pa
žymėjimams, kuris duos teisę dirbti poligrafijos įmo
nėse. 1 ;

Nuotraukoje: dešimtos klasės moksleivis Sigitas 
Astrauskas spausdina afišas Alytaus liaudies teatrui.

i
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su valdžios pareigūnais, sU 
policija? Nieko panašaus. 
Jų kovos būdas jau visiems 
žinomas. Nakties metu įsi- 
briauti į paprasto ūkininko 
stubą, nužudyti visą šeimą, 
neskiriant nei senų, ligotų 
bei lopšyje vaikų, pasiimti 
viską, kas turi kokią nors 
vertę, na, ir, va, papildę dau
geriopą žmogžudystę ir va
gystę jau jaučiasi atlikę 
laisvinimo aktą!^

Tai nėra šiaip sau, iš
piršto išlaužtas plepėjimas. 
Tai įvyko mano giminių šie-, 
moję, ir tai yra šeimoje tų 
tikrųjų bemokslių, apie pojL 
litiką jokio supratimo netu
rinčių žemės knisikų. O tie 
aktai kartojosi šimtais ir 
tūkstančiais po visą Lietu
vą.

Knygoje B. Ąrmonienė la
bai miglotai pasisako, kad ji 
žinojo, kas tie žudikai buvo 
ir kad ji jiems teikė pagal
bą. Ir kad visi jos arti
mieji draugai, minimi kny
goje, kurie buvo iš Lietuvos 
pašalinti, irgi tame užbur

bame rate giminiavosi su

vo jau tokie nekalti avinė- 
. _ XT . _ k |liai, kokiais rašėjas nori 

A. L. Nasvytis B. Armo- mums juos perstatyti.
menės pasakojimuose tą pa-i . v. j
tį ištisai kartų kartais kar-! Valdžia, kad užbėgti už 
toja. Vienok, kaip jis ne- akių suirutei ir sustabdyti 
sistengia įrodyti išvežtųjų tas beprasmes žudynes, tu- 
žmoniiį nekaltumą, jis jokiu rėjo imtis priemonių likvi- 
būdu neįstengia paslėpti gi- davimui banditizmo. Būtų 
jos, kad visi tie žmonės vie- ].......... - ...........

ledinės1; Oriėntacijes “parti
zanai” buvo. Tarybų val
džia ' juos vadino banditais. 
Pabėgėliai’juos vadina “ko
votojais už laisvę.” Dabar, 
kaip gi tie kovotojai už lais
vę kovojo? Ar jie kirtosi 1_______ _________ I menki

nes, vagia turtą ir gabena 
jį pas savuosius globojimui, 
o valdžią nieko nedaro, duo
da jiems pilną laisvę, nes ji£ 
niekuo nekalti, ^okių val
džių pasaulyje nėra.

Aprašomi A, r m o n i e n ė s 
tremtyje, sunkūs darbai, nle- 
dateklius, rūpesčiai- ir. var- 
gaivifovjjie perdėti ar neda- 
dėti, jai buvo realūs ir tik
ri. Galima daleisti, kad Ar- 

• i monienės nusikaltimai buvo 
ir bausmė pernelyg 

didelė, bet, matote, ne ji pa
ti tą. knygą rašė, už tai 
daug aprašomų dalykų, kri
tiškai žiūrint, nesiderina su 
tikrove. Visur yra pabrėžia
ma žiaurumas, režimo, ma
žas atlyginimas už darbą, 
tuo pačiu laiku jos sūnus 
gyvena su ja, jis normaliai 
lanko mokyklą ir ji pati su
sirašinėja su vyru, kuris 
gyvena Amerikoje, gauna 
nuo jo siuntinius ir gautas 
medžiagas spekuliatyviai 
parduoda juodojoj rinkoj, 
ir tas viskas darosi tremty- • rje.

Tad, jeigu gi uždarbiai 
kie maži ir kainos tokios 
aukštos, o juodojoj rinkoj 
dar aukštesnės, tai iš kur gi 
žmonės gauna pinigų tų 
prekių pirkimui? Jeigu pa
gal tą pasaką žmogus už 
menesio uždarbį vos-vo.s 
pusbadžiai gali pragyventi, 

| tai iš kur pas jį atsiranda 
reikalingi pinigai pirkimui 
daiktų juodojoj rinkoj, kur 
už bile daiktą reikia mokė
ti dvejų ar trijų mėnesių 
uždarbį?

V

Broliai! Kokia matema
tika jūs neskaičiuosite, vis 
tiek atsakymas bus — gry
nas melas, žmonėms akių 
dūmimas.

Faktas pasilieka faktu, 
kad Nasvyčio numylėtųjų 
partizanų nužudytieji kai
miečiai jau niekad iš numi
rusių neprisikels, gi į Sibi
rą ar į kur kitur išvežtieji 
grįžta atgal į tėvynę, o 
Barbora Ąrmonienė su si
ntim net ir į Ameriką at-
važiavo. Literatūriškai tojt 

j knyga bevertė.. Propagan- 
L diškai-r-kiaura kaip sietas.



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Mažai žinoma Islandijos 
rašytoje Laxnesso kūryba

Halldor Laxness yra pa
rašęs 12 novelių, kurių pen
kios yra išverstos anglų kal- 
bon ir Amerikoje gauna
mos. Daugiausia jis rašo iš 
savo mažos šalies Islandijos 
žmonių gyvenimo, todėl jo 
kūryba yra realistinė. Taip
gi iš jo kūrybos galima su
prasti, kad jis yra susipaži
nęs su marksizmu. Tai, ži- 

‘ noma, jam gelbsti kurti tik
roviškas noveles.

Rašytojas-poetas H. Lax
ness už literatūrinį darbą 
195 5 metais yra laimėjęs 
Nobelio premiją. Ir tas pa
rodo, kad jis yra aukšto ka
libro rašytojas.

Viena novelė, “Independ
ent People,” 1946 .metais bu
vo parinkta vieno Amerikos 
įžymaus knygų klubo ir pla
čiai paskleista. Realistiniai 
jinai nušviečia valstiečių 
darbą, jų gyvenimą ir ko
vas su stambiaisiais žemės 
savininkais.

Kita jo novelė, “Paradise 
Reclaimed,” taipgi šiek tiek 
Amerikoje išsiplatinusi. Ji
nai parodo, kaip valstietis 
Steinar, sužavėtas mormo
nų religinės sektos vyskupo 
pamaldomis, palieka savo 
mažą ūkį, žmoną, sūnų ir 
dukterį ir atsiduria Utah 
valstijoje, Amerikoje. Už 
kelių metų grįžta savo gim
tinėn. Ir ką jis ten suran
di? Jo ūkį pasisavinęs tur

kius, jo sūnus tik paprastas 
ūkio darbininkas, žmona ir 
duktė turčiui tarnauja, duk
tė turčiaus buvo išprievar
tauta ir pagimdė kūdikį. 
Ekonominis ir ‘ 
gyvenimas suardytas.

Žydų žurnalo spausdina 
25,000 kopijų; tai nei vienas 
užsienyje išeinąs žydų žur
nalas neturi tiek daug skai
tytojų. Virš šimtas žydų 
rašytojų pastaraisiais me
tais parašė virš 200 knygų, 
kurių daugelis išėjo įvairio
se kalbose ir siekia 12 mili
jonų kopijų. Poeto Levo 
Kvitko knygos viršija 5 mi
lijonus kopijų vien Tarybų 
Sąjungoje.

Tai tokie gryni faktai 
apie žydų “persekiojimą” 
Tarybų Sąjungoje.

O apie tai, kad žydų mal
dininkų, kaip ir kitų religi
nių sektų, skaičius mažėja 
ir vis daugiau dievnamių 
užsidaro, tai už tai tarybi
nės valdžios negalima kal
tinti. Jaunieji žydai, pasie
kę aukštą mokslą, juk reli
giniams burtams negali • ti
kėti. Jie—materialistai.

Be jokio reikalo kapitalis
tinė spauda sielojasi, kad 
šiuo metu Tarybų teismai 
smarkiai baudžia spekulian
tus ir kitokius sukčius, tarp 
kurių pasitaiko ir žydų. Ir 
nenuostabu, kad tūli seno
sios kartos žydai, dar caris- 
tinio režimo sąlygose įgudę 
spekuliacijoje, dabar paban
do savo “profesiją” panau
doti, dėl to tenka jiems ir 
nukentėti. Bet baudžiant 
prasi žengėlius nepaisoma, 
kokios tautos ar kokio tikė
jimo jie būtų, visi lygiai 
prieš įstatymus atsako už 
savo prasižengimus.

Šen ir ten pasidairius
Amerikos militaristai nu

sisvilino savo nagus pieti
niame Vietname. Amerikie
čiai karininkai per.ylrs,po
rą metų specialiai į - lavino 
prezidento Ngo Dinh Diemo 
kariuomenės pulką, kurio 
tikslas buvo užduoti lemia
mą smūgį sukilėliams par
tizanams . Bet kas gi atsiti
ko?

Kuomet vienas rinktinis 
batalijonas buvo nusiųstas į 
frontą ir užkoman du o tas 
pulti sukilėlius, partizanus, 
tai visas batalijonas atsisa
kė pulti ir žudyti savo bro
lius. Netrukus pribuvo į 
frontą aukštoji prezidento 
Ngo Diemo vadovybė, įsa
kydama pulti partizanus. 
Bet kareiviai ir dauguma ka
rininkų nė krust! Jokios 
komandos neklauso. O ku
rie paklausė valdžios va
dovybės tolimesnėse fronto 
pozicijose ir puolė savo bro
lius, tai tie gavo skaudžiai 
nukentėti. Dabar komerci
nė spauda ir radijo komen
tatoriai susirūpinę verkšle
na dėl Pietų Vietnamo ar
mijos menkos disciplinos.

tabletes, persirgimai vėl su
grįžo. Sakoma, kad tais 
Vaistais jau pradeda nau
dotis plaukikės, dainininkės, 
aktorės ir atletės, nors tie 
vaistai dar tik išbandymų 
stadijoj.

Filadelfijoje gyvena vie
nas ukrainietis baisus žmog

žudys. Tvirtas, petingas vy
ras, jau gerokai išsikaušęs 
brandės, belaukdamas šių 
naujųjų metų štai ką išsi
plepėjo savo bičiuliui: Lai
ke hitlerinės okupacijos Uk
rainoje jisai atkeršijęs sa
vo kaimynui, kuris buvo 
gavęs skl^oą jo žemes tary
binės vyriausybės patvarky
mu. šis dvikojis žvėris vie
ną vasaros karštoką naktį 
su kitais dviem savo sėb
rais a p s i m a s k a v ę nuė
jo pas savo kaimyną, iš
traukė jį iš lovos ir išsive
žė į mišką. Po trumpo pa
mokslo žmogžudys pasakė 
kaimynui: dabar aš tau 
duosiu žemės pakankamai!

Po kelių žiaurių smūgių 
nuplėšė drabužius ir nuogą 
pririšo virve prie medžio. 
Už poros dienų moterys, be- 
uogaudamos, rado tik pri
rištus prie medžio kaulus.

AVE MARIA”
i

Tai madinga dainelė, ži
nomos maldos motyvu, at
liekama džiazo ritmu var
pams skambant. Italijoje 
yra daug juokingų ir links
mų dainelių bažnytiniais 
siužetais ir biblijinėmis te
momis.

“Dabartinių materiali s- 
tinių nuotaikų, naujo gy
venimo stiliaus, pasižymin
čio technika, akivaizdoje, 
bažnyčios naudojamos prie
monės atrodo truputį ar
chajiškos, — konstatuoja 
monsinjoras Vualis straips
nyje “Ko tikisi pasaulis iš 
Visuotinio susirinkimo ir 
bažnyčios”. —Turimos gal
voje ne tik bažnytinės ap
eigos, bet ir maldos, bažny
čių puošimas”, — rašo jis 
ir daro išvadą: ritualus rei
kia padaryti suprantamus 
ir priimtinus paprastam 
žmogui. Norint jį pririšti 
prie bažnyčios. Norint ap
saugoti jį nuo netikėjimo, į 
nuo ateizmo.

■^e_. šiandien bažnyčia kaį neginčijo, kad jis buvo 
pradėjo taikytis Pnev>slU|nužudytas.Tačiaubuvospė- 
“matenahstirnų įpročių,”!liojama _ kaip? Jis buvo 
Šiandien kalbama, apie tai, | paįajdotas 1577 metais Ves- 
kad susirinkime sis kursas tero katedroje. Prieš kele

veikti protus, .siekiant už
megzti ryšį su eiliniu tikin
čiuoju. Filmas “Keturi vie
nuoliai” rodomas gatvėse 
aplink švento Petro aikštę, 
ten posėdžiaujant Visuoti
nio susirinkimo k o m i s i- 
joms,. kur mąstoma,; kaip 
“sugyventi” su šių dienų 
žmogum, kur sukamos gal
vos, kaip priversti paprastą 
žmogų laikytis katalikų 
bažnyčios kurso, kurio pa
grindinės krypties ji nesi
ruošia keisti.

Tai naujo puolimo prieš 
materializmą etapas, dang
stantis nuolaidų papras
tiems žmonėms šūkiu. Šie 
nauji gestai turi įrodyti,

kad paprastų žmonių balsą 
bažnyčia išgirdo.

Bet paprastieji žmonės, 
Džordano Bruno pasekėjai, 
šiandien organizuotos ma
sės,-masės, siūlančios re
formų programas, sugeban
čios ginti jas ir įgyvendinti, 
masės, reikalaujančios tie
sioginio atsako tų, kas nori 
jiems atstovauti. Pavojus 
netekti ryšio su masėmis— 
štai kas privertė katalikų 
bažnyčią šiandien prabilti 
apie “žmogiškąsias proble
mas”, apie taiką, apie so
cialines problemas, apie re
liginio kulto priartinimą 
prie pasaulėtinės sąmonės. 
Štai kas kursto aistras ir 
ginčus po didingu švento 
Petro katedros kupolu.

(SAN)

Įdomybių pasaulyje
PO 858 METŲ

Kaip žinoma iš istorijos, 
Švedijos, karalius Erikas 
___ ! žuvo kaip rūmų intri
gų. dėl sosto auka. Istori-

“materiali s t i n i ų įpročių,

lengva. Nei vietos* valdžia, 
nei gyventojai neturi jokių 
cheminių priemonių. Visų 
“operacijų” prieš sraiges 
turinys tas, kad sraigės su
renkamos į maišus ir sume
tamos į jūrą. Sūriame van
denyje jos ir žūsta.

Šios kovos sunkumus ir 
mastą rodo toks faktas: 
pernai nedidelės salos gy
ventojai ilgą laiką kasdien

būtų paverstas oficialia po- 
litika.Via Spalancani Ro
moje jūs, pavyzdžiui, pa
matysite aštuonb r u n į 
šviesiai pilką pastatą —tai kagk L 
moderniškos architektūros mp^inn^hpr "krim i n ‘ūkti" ><<8^ ia u ž i o j a n č i u skėrių" 
bažnyčia, kokių nemaža °ei . ir™0? jiems nepavyko.

dais ekspertai tiksliai nu- ORIGINALIOS PREMIJOS 
statė, kad Švedijos karalius;
buvo nunuodytas aršeniku i 
jo varžovo — karaliaus Ju- 
hano III įsakymu.

Apie šį atsitikimą profe
soriaus Jurtšės grupės eks
pertai papasakojo tik ką iš
leistoje Stokholme knygoje 
“Erikas XIV.” ;
“KARAS” SU SRAIGĖMIS ,

Visiems žinoma, kiek ža
los gali padaryti skėrai. Di
džiausi javų laukai per vie
ną akimirką išnyksta, jeigu

tą metų grupė švedų medi
kų ir kriminalistų, vadovau- _2 . .
jami prof e s o r i a u s K. H. sun.\e tydavo j jui ą po. o,000 

[Jurtšės, pradėjo tirti palai- ,8U sraigėmis ,ir vis 
Šiuolaikinės teismo
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Medicinos mokslininkams 
atsitiktinai pavyko surasti 
stebėtiną vaistą, kuris nu- g|s baįsūnas, net didžiuoda- 
dziugino moteris, nes be ls",masis, gyrėsi: kaip “to bol- 
imties beveik visos, norma- §evįko” žmona ir vaikai net 
liai sveikos jaunos moterys ■:Spįegdami jam dulkėtus ba- 
kiekvieną mėnesį perserga ^us bučiavo ir prašė palikti 
fiziologine liga — vienos.|.gva 
lengviau, kitos sunkiau, o; 
kai kurios tampa labai erz
lios, nervuotos. Taip sako 
daktaras R. Darfmon, Wor- 
cesterio Fondacijos biologi
jos tyrinėtojas .

Šis medicinos mokslinin
kas per eilę metų darydavo 

i bandymus suradimui mote- 
I rims gimdymo kontrolei 

v . . ... : vaistų. Jam ir pavyko su-so maistą su pavojingais,ragt; U minti tablet 
nk aIvm Irn In In i v» vaat dnrrmn '

kurios su geromis pasėko
mis ne vien tik kontroliuo
ja už vaisinimą, bet ir su
stabdo mėnesines. Bandy
muose tos iš sintetinių hor
monų pagamintos tabletės 
buvo duodamos daugeliui 
jaunų moterų, kurioms buvo 
sustabdytos “mėnesinės” 
per dvejetą ar trejetą metų. 
Bet kuomet jos sustojo ėmę

Maisto skandalas Italijoje
Italijoje iškilo skandalas 

dėl maisto falsifikavimo.
šeimyninis Patyrinėjus surasta, kad > 
" - daugelis maisto produktui 

Steinar dar vis bando sa- gamintojų ir pardavėjų mai-! 
k 11 HaI/TH Y\n I n 1 I75TT1 sz • •• •vo religinę sektą palaikyti. 

Tačiau pasirodo, kad ji ne
turi Islandijos valstiečiuose 
pritarimo. Jie dabar rūpi
nasi apginti savo žemės 
sklypelius nuo turtingųjų 
žemės ryklių. Mato jis pa
aštrėjusią valstiečių tarpe 
kovą. Mato, kaip turtingie
ji lobsta, mažieji žemės sa
vininkai vargelius neša.

Gaila, kad tokia įmiki ra
šyto io Laxnesso kūryba te
pasiekia tik mažytį ameri
kiečių gerų novelių mylėto
jų skaičių.

chemikalais ir net dažais. 
Ypač nusenusią mėsą che
mikalai ir dažai padaro ge
rai atrodančia.

Šeimininkės dabar reika
lauja parlamento imtis prie
monių, kad maisto falsifi
kuoto jus. tinkamai nubaus-

Atrodo, kad tūli Italijos 
maisto gamintojai ir parda
vėjai yra gerokai pasimoki
nę iš Amerikoje maisto fal- 
sifikatorių, kuriių čia nie
kad nestoka.

Savaitinis žurnalas “Time” 
turi paskyręs vieną puslapį 
savo skaitytojams laisvai 
savo mintis išsireikšti... 
Pastebėjau dviejuose nu
meriuose skaitytojų pasiū
lymus, kad Nobelio dovana 
būtų atiduota TS premjerui 
N. Chruščiovui,., pasaulinės 
taikos išlaikytojui.

Mūsų šalies didžiojo ger
būvio skelbėjai jau beviltiš
kai sudejavo, nes pastaruo
ju laiku šalyje bedarbių 
skaičius padidėjo keliais 
šimtais tūkstančių. Už šitą 
nedarbo plitimą kaltinamas 
šios žiemos šaltis. O sekamą 
vasarą vėl bus didelis ne
darbo kaltininkas — vasa
ros karštis. Progresas

Ar Tarvbų Sąjungoje 
žydai persekiojami? 

z
. Šį klausimą atsako Av- 

rom Gontar, Tarybų Sąjun
goje išeinančio žydų litera
tūrinio žurnalo “Sovietise 
Heimland” redaktorius.

Žurnalistas Gontar kapi
talistinės spaudos melus 
apie neva žydų persekioji
mą Tarybų Sąjungoje at
muša sekamais faktais:

Tarybų Sąjungoje dabar 
randasi 2,268,000 žydų. Tai 
pasidaro biskj daugiau kaip 
vienas procentas visų kraš
to gyventojų. Bet žydų stu
dentų skaičius yra trečioje 
vietoje — pirmą vietą už
ima rusai, antrą — ukrai
niečiai. Apie 7,500 žydų yra 
išrinkti atstotais į vietines 
ir respublikines tarybas. 15 

, procentų gydytojų yra žy- 
žydai/ taipgi žydai sudaro 
10 procentų rašytojų ir žur
nalistų, ir 10 procentų ad
vokatų.

Tarp žymiųjų tarybinių 
mokslininkų randame Levą 
Landau, Aleksandrą Frun- 
kiną, Benzioną Wulą ir ke
letą: kitų žydų. Vieniamin 

WDymsits yra pirmininkas 
Nacionalinės Ekonomijos 
Tarybos. Militarinėse jėgo
se yra pasižymėjęs genero
las Jakov Kreizer. P

AR ŽINOTE, KAD...
...Rusų kalba — tai pir

moji iš Europos kalbų, į 
kurią buvo ’ išverstas K. 
Markso “Kapitalo” pirma
sis tomas. Jį 1872 m. išlei
do N. Polovniovas — vie
nas iš pažangiųjų leidėjų, 
legaliai leidusių knygas vi- 
suomeninia i s klausimais. 
Veikalą išvertė du litera
tai narodnikai: pradžią iš
vertė G. Lopatinas, o liku
sią dalį — N. Danielsonas.

Cenzūra davė »leidimą 
“Kapitalą” išleisti, many
dama. kad jį maža kas pa
jėgs suprasti. Bet visas tri
jų tūkstančių tiražas buvo 
išpirktas. Spaudoje pasiro
dė daugybė atsiliepimų ir 
kritiniu straipsnių.

...Meletijaus Smotrickio, 
vieno iš žymiausių pietva
kariu Rusios mokslo vyrų, 
“Slaviškoji gramatika” 
(“Grammatika slavianska- 
ja”), pirmą kartą buvo iš
spausdinta 1619 m. Vievio 
miestelyje, netoli Vilniaus. 
Antrasis šito mokslinio 
darbo leidimas pasir odė 
Maskvoje 1648 m.

Tokių šmeiži- 
nepagrįstumu turėjo 
ir Kanados lietuviai, 
žemėje.
Kauno “Sanito” far-

Washingtonas. — Kon
grese bus pasiūlyta pakel
ti JAV skolų lubas iki 110 
bilijonų dolerių.

Buržuaziniai nacionalistai užjūryje viso
kiais būdais stengiasi įrodyti, jog Lietuvoje 
nesą net būtiniausių vaistų, 
kiškų prasimanymų 
progos įsitikinti JAV 
šį rudenį viešėję tėvų 

štai nuotrauka iš
macijos fabriko. Pakuotoja J. Daugėlienė ir 
gatavų gaminių sandėlio vedėjas A, Daunys 
išsiunčia respublikos vaistinėms tinktūras. 
Kasdien jų pagaminama šimtai litrų. Vien 
tik “Sanito” fabrikas išleidžia dagiau kaip 
180 pavadinimų pirmarūšių vaistų. Beveik 
tokį pat kiekį medikamentų gamina “Gegu
žės Pirmosios” farmacijos fabrikas Vilniuje. 
Daug vaistų Tarybų Lietuvos' vaistinės ir li
goninės gauna iš broliškų respublikų.

bažnyčia, kokių 
Italijoje. Sakoma, šios baž
nyčios geriau lankomos. O 
kryžius, greičiau jo moder
nistinis įsikūnijimas Vene
cijos šiuolaikinio meno pa
rodos italų paviljone? Jis 
mažai panašus j kataliku 
arba aplamai į bet kokį 
kryžių...
Visa tai — realūs pasau

lietiškumo brovimosi simp- 
: tomai į religinio ritualo 

sferą, noras suteikti oficia
lumo jau prasidėjusiam 
kursui i taikstymasi prie 
pasaulietiškos sąmonės. Tai 
irgi kova už mases.

Italijos kino teatruose 
dabar rodomas filmas “Ke
turi vienuoliai”, kurio siu
žetas atkuria keturių kapu
cinų istoriją iš nedidelio Si
cilijos miestelio. Šie vienuo
liai drauge su matijos ban
ditais žudė ir prievartavo 
žmones. Filmas komiškas: 
vienuoliai patenka iš vienos 
aferos j kitą, jie pavaizduo
ti persirengusiais ba n d i- 
tais, reikalaujančiais pini
gų, pasiduodančiais kūno 
pagundoms. Ekrane — šau
dymas, išgertuvės, antausių 
skaldymas. Žiūrovai juo
kiasi, švilpia. Demaskavi
mas? Man rodos, demaska
vimo iš esmės filme nėra. 
Žiūrovai pamatė komediją, 
kur apeinami faktai, žinomi 
iš laikraščių arba žurnalu. 
Tačiau jeigu “Paeze sera”, 
“Punto” arba “Espreso” 
žmonės skaitė apie sukčius 
piktindamiesi, tai, pamatę 
filmą, jie nusiteikia gera
širdiškai ir linksmai.

Filmas perša žiūrovui ne
kaltą versiją: vienuoliai ry
žosi šiems nekilniemš poel
giams, norėdami padėti vie
nai neturtingai merginai 
ištekėti už įžymaus jaunuo
lio. Populiariausių artistų 
ekrane vaidinami, vienuo
liai juokingi, linksmi ir net 
simpatiški. Talentas, jumo
ras, meistriškumas — vis
kas paleista apyvarton, no
rint įtikinti žiūrovą: tai iš
imtis. tai nekalta, tai baž
nyčia demaskuoja pati. Šito 
esą nereikia rimtai vertin
ti. “Mes su tavim išvien, 
mes tave suprantame, drau
ge smerkiame ir kartu juo
kiamės”, — tarsi sako šiuo 
filmu bažnyčios tarnai. Pui
kus naujausias būdas pa-3 p.-Lnisve (Liberty)—-Antrad., sausio (Jan.) 29, 1963

Lenkijos valstybinė drau
dimo bendrovė įsteigė dvi 
originalias premijas po 20 
tūkstančių zlotų. Jos bus 
paskirtos berniukui ir mer
gaitei, kurie pirmieji gims 
1963 metais. Laimingieji 
gaus premiją tada, kai jiems 
sukaks 20 metų.

TOLIMŲJŲ RYTŲ 
PALMĖ

Šis augalas žemės rutu
lyje atsirado prieš milijo-

staiga ant ų užskrenda be- nūs ”ietų, dar vadinamuoju 
galės šių ėdrių vabzdžių. kreidos periodu. Vėliau bo

tanikai pavadino jį Man- 
Tačiau ar kas norsxgirdė- džurijos aralija, o liaudies 

užpuolė, kaip išmintis taikliai pavadino jį 
sraigės”? Pagaliau ar ga- spygliuotuoju medžiu, arba 
Įima taip pasakyti apie šias velnio medžiu. Aralijos ka- 
nekenksmmgas lėtas būty- mieno paviršius tankiai nu- 
bes? Pasirodo, galima. Štai sagstytas aštriais spygliais, 
kas neseniai įvyko vienoje Seniausiajai aralijų šeimai 
Filipinų saloje... Nesu- priklauso ir legend arini s 
skaičiuojami vadinamųjų ženšenis.
afrikinių sraigių būriai tan- i 
kia kibždančia mase 
traukė į salos gilumą, nai-Į 
kindami pakeliui viską: ja
vų laukus, baklažanų ir po
midorų plantacijas, 
bei svogūnų pasėlius.

Pagavo siaubas daugiau 
kaip 50 tūkstančių salos gy
ventojų. Sraigės skverbėsi 
į namus, nusiaubdamos vir
tuves, suėsdavo baltinius ir 
net muilą. Kaip praneša 
Filipinų spauda, “sraigių 
armija faktiškai paėmė val
džią Komposteles. mieste.” 

Tokie niokojami sraigių 
antpuoliai (kai kurių veislių 
sraigės sveria net 5 kilogra
mus) šią vasarą įvyko dau
gelyje šalies rajonų.

Kaip gi pateko į Filipinus 
šios nekviestos viešnios? 
Paaiškėjo, kad sraiges atve
žė jas valgą japonai, 
pavę Filipinus antrojo pa
saulinio karo metu, 
rius okupantus, sraigės li
ko ir pradėjo fantastiškai 
greitai veistis (viena* sraigė 
sudeda 144 kiaušinius). Ne-! 
suprasdami, kuo gali būti 
pavojingos šios, pažiūrėti, 
visiškai nekenksmingos bū
tybės, Filipinų salų gyven- Argentinos vidaus reikalai, 
tojai, nekreipė į jas dėme-į dar blogesni 
šio, kol pasidarė per vėlu.; prekybos. 1962 metais per 
Tik pernai sraigėms buvo 10 mėnesių Argentinos įve- 
paskelbta visuotina kova, žimai ant $146,700,000' vir- 
Tačiau kovoti, pasirodo, ne- ši jo išvežimus.

jo posakį “

Filipinų saloje... N esu - priklauso ir legend a r in is

Aralija — tiesiakamienis 
.„is,. Pietuose jis išauga 

I net 7 metrus. Iš medžio 
viršūnės į visas puses auga 
didžiuliai lapai ant metrinių

PUPU kotų. Jie ir daro medį pa- 
|našų į palmę.

’ Mokslininkai nustatė, kad 
aralija yra ne tik medingas, 
bet ir vertingas gydomasis 
augalas; jos šaknų traukti
nė veikia taip pat, kaip ir 

t ženšenio trauktinė.

VORAS - žvejys
Pietų Amerikoje tarp 

Britų Gvįanos ir Brazilijos, 
kur plyti neperžengiami 
atogrąžų miškai, upių pa
krantėse gyvena įdomus 
voras-žvejys. Tai gana di- 

' FnT? delis, iki 4 colių, ilgomis 
kojomis nariuotakojis. Pri

moku- ^išliejęs kur nors prie ak- 
‘ mens ar medžio liekanų, jis, 

Išva- verianciai švilpdamas “pip- 
piiiip”, prisivilioja nedide
les žuvis, kurias vikriai su
gauna ir iščiulpia.

SMUNKA ARGENTINOS
UŽSIENIO PREKYBA
Buenos Aires. — Blogi

ir užsienio

t



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

Mažos šalies dideli rūpesčiai

(Tąsa)
Iš šitos citatos gali susidaryti įspūdis, kad 

tiktai kažkokios “amnestijos* ’dėka San Pau
lo lietuviai komunistai ėmė pogrindyje leisti 
“Mūsų žodį.“ Tai ne tiesa. Pažangieji 
lietuviai, visai nepaisydami jokių “amnes
tijų,“ o atkakliai kovodami prieš reakciją, 
išleido “Mūsų žodį.“ Ir jį leido nė “beveik 
5 metus,“ kaip aiškina A. uJodelis, o visus 
penkerius metus—nuo 1933. XI. 10 iki 1938. 
XII. 31.

A. Juodelis, nežinodamas tikrosios padė
ties apie “Mūsų žodžio’’ redagavimą, laik
raščio pasirodymo reguliarumą ir kita, sa
vo straipsnyje toliau neteisjngai informuoja. 
Iš tikrųjų buvo taip: “Musų žodžio“ redak
cinę komisiją pradžioje sudarė Albinas Ky- 
nas, Alfonsas Kučinskas, Bronius šabrinskas 
ir Antanas Zokas. BKP Lietuvių komunistų 
frakcijai A. Kynną dėl ligos atleidus, į re
dakcinę komisiją buvo, paskirtas Alfonsas 
Marma. Pastarąjį Brazilijos Kompartijos 
patvarkymu pervedus į kitą partinį darbą, 
redakcinės komisijos darbe dalyvavo Anta
nas Vaivutskas. Vėliau, Lietuvių komunistų 
frakcijai leidus, B. šabrinskas išėjo i šre- 
dakcinės komisijos ir išvyko į Urugvajų. Po 
to, partijai pavedus, A. Vaivutskas buvo per
keltas į BKP CK laikraščio “A Classe Ope- 
raria“ pogrindinę spaustuvę. Visą laiką 
“Mūsų žodžio“ redakcinėje komisijoje dir
bo A. Kučinskas ir A. Zokas.“ (“Pietų 
Amerikos lietuviai,“ 234 psl.)

Ne, ne “pusėtinai reguliariai“ (kaip išsi- 
reiškia A. Juodelis), o visai reguliariai kas 
penkiolika dienų išeidavo “Mūsų žodis.“ Kai
1935 m. lapkričio pirmomis dienomis slapto
je spaustuvėje stojo dirbti du žmonės, “Mū
sų žodis“ buvo leidžiamas kas dešimta die
na iki 1935 m. kovo pabaigos. Tris kartus 
ir dargi dažniau per mėnesį “Mūsų žodis“ 
būtų buvęs leidžiamas ir toliau, jei ne skau
dūs smūgiai, kuriuos tada pergyveno BKP 
San Paulo valstijos komitetas: jo pogrindi
nes spaustuves susekė žvalgyba. Draugams 
brazilieČiams į pagalbą tada ir atėjo “Mūsų 
žodžio“ spaustuvė. Joje buvo spausdinama 
“A Classe Operaria,“ dešim.tyątūkstąiičių.at-, 
sišaukimų, brošiūrų,Iplaikactų. Aišku, viso Ši
to nežinojo A. Juodelis. .* ’ * »

Komjaunuolio, žuvusio kabinant raudoną 
vėliavą, pavardę A. Juodelis rašo ne Vla
das Bauževičius, bet Bauzevičius. ‘ Jis did
vyriškai žuvo ne nuo 40,00#:kilovatų, o nuo 
40 tūkstančių voltų aukštos įtampos elektros 
srovės. V. Bauževičiaus kūnas negalėjo ant 
tiklo iškaboti apie 10 valandų, kaip galvo
ja Juodelis, nes pnrė lygiai pusė po trijų 
ir buvo nuimtas apie 7 valandą ryto. 1934 
m. sausio 21 d. (ne 24 d.!) minint Lenino 
mirties dešimtąsias metines, prie iškeltosios 
vėliavos buvo prisegta “bomba“ ne iš me
džio išdrožta, o padaryta iš popieriaus 
(“Mūsų žodis,“ 1934. II. 10, 3 psl.).

Brazilijos “Nacionalinio išsivadavir'r.o alj
ansą“ (“Alianca Nacional Libertadora“) A 
Juodelis verčia “Tautos Išlaisvinimo Vėlia
va.“ Iš kur čia toji “vėliava,“ “tauta“ ?

Kiek žemiau tame pačiame straipsnyje 
autorius rašo, kad 1934 m. susirėmimo metu 
su integralistais (Brazilijos fašistai) San 
Paulo mieste buvo nušautas ir vienas lietu
vis darbininkas. Peržiūrėję 1934 ir 1935 m. 
“Mūsų žodžio“ komplektus, mes neranda
me informacijos apie lietuvio nušovimą, 
nors “M. ž.“ apie minėtus įvykius plačiai 
rašė.

Gerokai nuo tikrovės nutolsta A. Juode
lis prisimindamas Albertą Grimžą ir Albiną 
Kyną, kurie iš Brazilijos buvo ištremti už 
komunistinę veiklą. A. Grimža Ispanijos 
uoste pabėgdamas dar negalėjo galvoti, kaip 
“padėti Ispanijos respublikiečiams kovoti 
prieš sukilusius frankistus,“ nes fašistai tuo 
metu dar nebuvo sukilę. . . A. Grimžos fa
šistai negalėjo įtarti atvykusiu Internaciona
linių brigadų savanoriu, kaip rašo A. Juo
delis, nes 1936 m. liepos mėnesį nebuvo for
muojamos Internaiconalinės brigados. Ne
teisingai A. Juodelis pasakoja ir apie A. 
Grimžos partizanavimą Ispanijoje, apie jo 
išsivadavimą iš salzarininkų nelaisvės. Te
gu apie visa tai pasipasakoja pats A. Grim
ža:

1935 m. lapkričio mėn. San Paule ketvir
tą kartą buvau areštuotas už komunistinę 
veiklą, — rašo jis, — ir kartu su kitais po
litiniais kaliniais iš politinės slaptosios poli
cijos nugabentas į B e 1 e m z injo kalėjimą.
1936 m. birželio mėn. mane ištrėmė iš Bra
zilijos į Lietuvą. Pakelėj laivas sustojo Is
panijos uoste Vigo. Padedant Ispanijos 
Kompartijai, aš apleidau laivą ir pasilikau 
Ispanijoje. Kai tų pačių metų liepos 18 d. 
sukilo fašistai, aš kartu su ispanais antifa
šistais stojau į kovą prieš sukilėlius Vigo 
mieste (jie ten sukilo liepos 21 d.). Prieš 
kariuomenės gerai ginkluotus dalinius mes 
negalėjome atsilaikyti, turėdami tik me
džioklinius šautuvus. Tad pasitraukėme į 
Vigo prjemiestį Kabral, ten barikadose ko
vėmės šešias dienas, o po to — partizaninė
mis grupelėmis persikėlėme į kalnus. Aš da

lyvavau Pontevedros ir Orenses būriuose. 
Šiuose būriuose kovodamas prieš fašistus iš
buvau lygiai tris metus.

Pilietiniam karui pasibaigus, draugų pa
tariamas, 1939 m. liepos 4 d. slaptai perė
jau Ispanijos-Portugalijos sieną ir nuvykau 
į'Porto uostamiestį. Po keleto dienų čia ma
ne suėmė portugalų žvalgyba PIDE, uždarė 
vienutėje ir naktimis tardė bei plakė, kad 
prisipažinčiau esąs ispanas. Mat, su ispa
nais respublikiečiais jiems būdavo kur' kas 
mažiau vargo: nugabena iki Ispanijos sienos 
ir atiduoda frankistams, o šie juos sušaūdo 
vietoje bę tardymo ir be teismo. Mane pri
versti prisipažinti “ispanu“ žvalgybinin
kams nepavyko.

Praslinkus metams, iš Porto žvalgybos 
kalėjimo buvau perkeltas į Lisaboną, į Pe- 
nišė tvirtovę. Po astuonių dienų iš tos tvir
tovės mane kartu su revoliuciniais portugalų 
kaliniais pergabeno į Policijos centrinę, iŠ 
kurios mus nuvežė į “Kolonial“ laivą.

“Kolonialu“ plaukėm šešias ar astuonias 
dienas, kol pasiekėm Kabo Verde salyną 
prie Afrikos. Tarafalo saloje yra įrengtas 
baisus lageris, vadinamas Mirtininkų lage
riu. Jį Salazaro vyriausybė įsteigė tam, kad 
susidorojus su savo priešininkais, nepaten
kintais santvarka. Tarafale žmonės mirda
vo nuo įvairiausių tropinių ligų, taip pat nuo 
plakimo, pasityčiojimų, sunkaus katorginio 
darbo.

1945 metų vasario mėn. su 62 portugalų 
politinių kalinių grupe, ir mane, paskutinį 
svetimšalį, iš Tarafalo grąžino į Lisaboną 
byloms peržiūrėti. Tai, matyt, turėjo įtakos 
fašistų nenaudai besibaigiąs antrasis pasau
linis karas ir vis augantis liaudies masių 
spaudimas, kad iš Mirtininkų lagerio būtų 
sugrąžinti visi politiniai kaliniai.

PIDE man negalėjo sudaryti bylos—netu
rėjo įrodymų. Tad man buvo pasiūlyta su
sirasti valstybę, kuri mane . prisiimtų. Kuri 
gi valstybė būtų mane pasiėmusi pas save iš 
Lisabonos? Tokios valstybės nebuvo. Man 
vėl grėsė pavojus patekti į Tarafalą.

Tuo metu Lisabonos uoste buvo, intarpų p-_ 
tąs latvių laivas “Kl,ints.“ Iš’draugų pbN 
tugalų sužinojau, kad šis laįvas netrukus 
išplauks į Tarybų Sąjungą. Ištaikęs progą, 
aš slaptai parašiau laišką “Klints” vyriau
siajam mechanikui Robertui Mesniksui. Pas
tarasis kreipėsi į policiją, kad man leistų tuo 
laivu išplaukti.

1945 m. rugsėjo mėn. aš buvau perduo
tas “Klints” laivo komandai ir išplaukėm 
iš Portugalijos Gibraltaro sąsiaurio link. O 
tų pat metų lapkričio mėn. aš jau buvau 
Tarybų Sąjungoje, — baigia savo laišką A. 
Grimža.

Vadinasi, su A. Grimža buvo ne taip, kaip 
Juodelis piešia. A. Grimža Portugalijoje 
nesuimtas gyveno vos keletą dienų, iš jokios 
Kabo Verde salos tarybiniai jūrininkai ne
būtų galėję jo paimti, jis į Tarybų Sąjun
gą pateko ne 1948-1949, o 1945 m. pabai
goje.

Ne visai teisingai A. Juodelis pasakoja 
taip pat ir apie A. Kyno tolesnį kelią, ištrė
mus jį iš Brazilijos. Tada jo dukrelė Bra
zilijoj liko ne dvejų metų, o tik kelių mė
nesių. A. Kynui išsivaduoti iš koncentraci
jos stovyklos Prancūzijoje padėjo tik tie 
patys konclageryje uždarytieji draugai, ir jis 
iš ten pabėgęs ne tuoj vyko į Tarybų Lie
tuvą, o dar gyveno ir dirbo Bordo mieste.

Aibę klaidų surandame aprašyme apie 
“Ryto“ organizacijos veiklą. Paminėsime 
tik keletą jų. “Ryto’’ orkestrui vadovavo 
Alfonsas Balys (Juodelis rašo Banys). Blo
gai išėjo su žurnalo “Rytas“ redagavimu. 
Jei patikėti A. Juodelio atsiminimams, tai 
Pijus Storpirštis “Rytą“ redagavo dviem 
metams praslinkus po jo mirties! A. Juo
delis rašo, kad “Rytas” buvo išleistas 1939 
m. (faktiškai—19.36) liepos mėn., ir jį re
dagavo P. Storpiršptis, kuris mirė 1937 m. 
lapkri/Čio 14 d. Po P. Storpirščio mirties 
žurnalą redagavo ne A. Varža, bet redakci
nė komisija, kuriai vadovavo Alfonsas Mar
ma, ir į kurios sudėtį įėjo A. Zokas, A. 
Varža.

Savotiškai A. Juodelis apibūdina patį 
žurnalą “Rytą.“ Esą savo turiniu jis galėjo 
patenkinti no tik kultūra, menu, literatūra 
besidominčią,’bet ir politiškai pažangią lie
tuvių koloniją. Todėl, girdi, 1938 metais 
pažangiečių buvo sustabdytas “Mūsų žodis.“

Argi taip galėjo būti, drg. Juodeli? bje, 
negalėjo, žurnalas “Rytas“ ėjo įstatymų ri
bose, reakcijai siaučiant jo turinį, reikdavo 
švelninti, taikyti legalioms sąlygoms^ “Ry
to“ vaidmuo buvo vienoks. Kitokį vaidme
nį vaidino “Mūsų žodis.“ Jis mobilizavo 
darbo liaudį, ragino ją kovoti prieš reakci
ją, už Brazilijos šviesią ateitį, už buržua
zinės santvarkos nuvertimą Lietuvoje; jis 
propagavo marksistines-leninines idėjas. Tai
gi, tu r būt, neverta sutapatinti tuos du leidi
mus ir dargi sakyti, kad “Mūsų žodis” savo 
vietą užleido žurnalui “Rytui.“

(Bus daugiau) (
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Ekonomistui žodis “krizė” 
reiškia skaičių, visokiausių 
kreivių, specialių terminų 
gausybę, bet Urugv a j a u s 
liaudžiai šis žodis turi visai 
kitokią reikšmę. Krizes pa
darinius jaučia beveik kiek
viena šeima.

s 1958 metų rinkimuose 
smarkiai pralaimėjo vadi
namoji batlistų partija, bur
žuazijos ir stambiųjų žem
valdžių partija. Ji buvo val
džioje dešimtis metų, bet 
neįvykdė savo pažadų page
rinti miestų ir kaimų darbo 
žmonių padėtį ir išsaugoti 
šalies suverenumą. Dabar 
su ja rungtyniaujanti stam
biųjų žemvaldžių, gyvulių 
savininkų ir dalies buržua
zijos interesams, irgi nepa
teisino rinkėjų lūkesčių. U- 
rugvajus dabar labiau nu
skurdo, nepaprastai pa- 
shiarkėjo represijos, padi
dėjo korupcija administra
ciniuose organuose; šalyje 
sustiprėjo amerikoniškojo 
imperializ m o viešpatavi? 
mas.

Urugvajuje 187 tūkstan
čių kvadratinių kilometrų 
plote gyvena apie tris mili
jonus žmonių. Trečdalis gy
ventojų — šalies sostinėje, 
Montevideo mieste. Urug
vajaus ekonomikos pagrin
dą sudaro gyvulininkystė, 
kurios produktai daugiau
sia eksportuojami.

Darbo žmonių padėtis 
kasmet blogėja. Netgi ofi
cialiais duomenimis, laiko
tarpiu nuo 1957 iki 1961 me
tų daugelio prekių kainos 
trigubai, pakilo;; dš 300,000 
darbifiinkų — trečdalis vi
siškai arba; iš dalies neturi 
darbo. Daugumos darbo 
žmonių realios pajamos žy
miai mažesnės už pragyve
nimo minimumą'

Šalies ekonomika pakirs
ta. Žemės ūkis — naciona
linės gamybos pagrindas— 
smunka. Iš 17 milijonų hekr 
tarų žemės, tinkamos žemės 
ūkio kultūroms auginti, 
naudojama tiktai vienas mi
lijonas. Prekybos balansas 
turi milijonų dolerių defici
tą. Kelis mėnesius iždas ne
išmoka darbo užmokesčio 
daugeliui valstybės tarnau
tojų. Be to, skolos užsieniui 
(Tarptautinio banko pasko
los ir kt.) pasiekė maždaug 
140 milijonų dolerių sumą. 
Tai sudaro pusę šalies ne- 
cionalinio biudžeto.

Visa tai—pasekmės poli
tikos, kurią vykdo vyriau
sybė stambiųjų žemval
džių, importininkų, preky
bininkų ir užsienio monopo
lijų interesais. Tarptauti
nio valiutos fondo spaudžia
ma, ji leidžia skverbtis į ša
lį Amerikos monopolijoms, 
likvidavo dvišalius prekybi
nius susitarimus, o tai atsi
liepė prekybai su TSRS ir
socialistinėmis šalimis, ku
rios buvo pagrindiniai 
Urugvaj aus žemės ūkio pro
dukcijos pirkėjai.

Finansinius sunkumus vy
riausybė mėgina “išspręsti” 
naujomis paskolomis Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
kur ji siunčia daug misijų. 
Mainais už paskolas Urug
vajus įsipareigoja sumažin
ti mokesčius įvežamoms pre
kėms, kreditus privatinei 
pramonei. Dėl to bankru
tuoja smulkieji gamintojai. 
Vyriausybė taip pat įsipar
eigoja panaikinti subsidijas 
pirmojo reikalingumo pre
kėms. Dėl to prekės pa
brangs dar labiau. Respub
likai pavojinga taip pat ir 
tai, kad vyriausybė sutinka 
pajungti šalies finansus 
Tarptautinio* valiutos fondo 
kontrolei. \. ■

Atsakydamas į antiliaudi
nę valdančiųjų sluoksnių 
politiką, darbininkų judėji
mas, kurį suvienijo Urug- 
vajausuVis u o t i n i s darbo 
žmonių bentras, telkia ma
ses kovai. Manifestacijose, 
mitinguose ir streikuose pri
imami nutarimai padidinti 
darbo užmokestį, įvesti so
cialinį aprūpinimą. Plečiasi 
kova už tai,^kad nebūtų tai
komas profsąjungų įstaty
mas, pagal kurį darbininkų 
judėjimą kontroliuos darbo 
ministerija. Pirmą kartą 
Urugvajaus istorijoje strei
kininkai kelia politinius rei
kalavimus, dažnai ekonomi
niai streikai virsta politi
niais.

Vyriausybės mėgi n i m a i 
priimti amerikiečių reikala
vimus susilaukė stambiau
sių profsąjungų — tekstili
ninkų, gyvulių skerdyklų ir 
mėsos šaldyklų, transporto, 
stiklo prąmonės ir kitų dar
bininkų profsąjungų — 
griežto pasipriešinimo.

Nelieka nuošalyje nuo 
kovos ir žemės ūkio darbi
ninkai, kuriuos stambieji 
dvarininkai negailesti n g a i 
išnaudoja. Jie vis primyg
tiniau reikalauja padidinti 
jų darbo užmokestį, priimti 
teisingus socialinius įstaty
mus kovoje už agrarinę re
formą darbo valstietijos in
teresais. f

Kovai už liaudies gerovę 
ir šalies nepriklausomybę 
vadovauja Urugvajaus Ko
munistų partija. Ji kovoja 
šią kovą per savo deputa
tus parlamente, sų ąktyvis
tų pagalba fabrikuose, gy
venamuosiuose kvartaluose, 
šalies žemes ūkio rajonuose.

Deja, socialistų partijos 
vadovai visada žiūri neigia
mai į daugkartinius ir drau
giškus kompartijos ragini
mus suvienyti jėgas, pa
rengti bendrą veiksmų pro
gramą respublikai gelbėti. 
Bet Komunistų partijai pa- 
'vyko suvienyti savo pa
stangas su kai kurių kitų 
politinių grupių pastango
mis. Ši vienybė kasdien vis 
stiprėja. Antai neseniai bu
vo suorganizuota kairiųjų 
jėgų fronto išvadavimo są
junga, į kurią įeina Komu
nistų partija, pažangieji kai 
kurių buržuazinių partijų 
atstovai, darbininkų judėji
mo vadovai, įžymūs univer
siteto ir inteligentijos vei
kėjai. Šie pasikeitimai įvy
ko žymiu mastu Kubos re
voliucijos įtakos dėka. Ša
lyje kilo galingas solidaru
mo su Kuba judėjimas. Šio 
judėjimo vadovaujantis or
ganas yra solidarumo su 
Kuba Nacionalinis koordi
navimo komitetas, kurio 
darbe dalyvauja visų visuo
menės klasių ir sluoksnių, 
įvairių partijų atstovai. Pa

Grupė Prancūzijos profsąjungos veikėjų, 
viešinčių Tarybų Sąjungoje, aplankė Lietu
vą. Svečiai pabuvojo Grigiškių popieriaus 
kombinate,’ susipažino su darbininkų buiti
mi ir darbu, susitiko su universiteto studen
tais, apžiūrėjo Vilnių.

Nuotraukoje: prancūzė Giber M adieu 
kalbasi su Vilniaus universiteto studentais.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 29, 1963 j

remti Kubos revoliucijai bu
vo suorganizuoti masiniai 
susirinkimai, kuriuose da
lyvavo toks skaičius žmo
nių kokio šalis dar niekad 
nebuvo mačiusi.
Išvadavimo sąjunga yra jė

ga, kuri ateityje pašaukta 
suvaidinti lemiamą vaidme
nį revoliuciniuose pertvar
kymuose. Jos programa pa
traukia didžiules žmonių 
mases. Reakcija bijo šios 
naujos jėgos.

A. Remonas
Urugvajaus žurnalistas

Detroit, Mich.
LLD 52 kuopa laikė su

sirinkimą sausio 20 d. Buvo 
išduoti metiniai raportai. 
Taipgi išduota R r a u g i j ų 
svetainės užlaikymo atskai
ta. Susirinkimo dalyviai gir
dėjo. Kurie patingėjo atei
ti į metinį susirinkimą, 
tiems “tingiu” pasakoti apie 
viską.

Nedalyvavusieji praleido 
du: susirinkimą ir pobūvį 
po susirinkimo, kai LLD 52 
kuopos atsidavusiai darbš
čios moterys apkrovė stalus 
visokiais valgiais, jų sudo- 
vanotais: kalakutiena, kum
piais, dešrukėmis, daržovė
mis, pyragais, vynu, kava ir 
dar košeliena!

Kai visi prisisotino, O. 
Daukienė perskaitė sąrašą 
visų moterų, kurios dovano
jo kokio maisto. Vardus iš
skaičius, Daukienė sako:

“Jūs visi žinote, kad arti
nasi “Laisvės” dalininku su
važiavimas, ir aš suprantu, 
kad jūs prisidėsite, kiek ga
lite, pasveikinti tą įvykį.” 
Ro šių,žodžių ji patvarkė: 
” Vincai; eik užrašyk vardus 
tų, kurie duos nemažiau do
lerio.”

Daukienė rinko žaliukus, 
V. užrašė vardus ir dole
rius. . Ir štai “Laisvės” da
lininkų suvažiavimo svei
kintojai:

Po $2: J. ir O. Daukai, 
Alena Postenis ir R. ir U. 
Smigelskiai; B. ir O. Krap- 
lavičiai — $1.50; po $1: A. 
ir O. Dokai, Juozas Ulins- 
kas, Jonas Sakalauskas, 
Juozas Račiūnas, Jurgis 
Nausėda, Stanley ir (?) Ru- 
saičiai, Juozas Liminskas, 
A. ir O. Žilinskai, P. ir H. 
Laibon, Kazimieras Alish, 
Alex Peters, J. ir B. Šrugai, 
Z. Dantienė, Jonas Karu
lius, P. Staronienė ir V. Ža
bui. Smulkiais—$2.50. Vi
so $26.

Moterys pasidarbavo su 
savo rūšies bilietukais ir 
padarė uždarbio $3.50 ir tuo 
padidino sveikinimą iki $29.- 
50. Viena darbšti Onutė sa
ko: “Še tau pusrublis, tai 
bus lygiai $30.”

Iš veikiančių moterų, ku
rioms rūpi apšvietos sklei
dimas, išsirito ir minimas 
sveikinimas. Dėkui joms 
“Laisvės” vardu. V. Z.

Brockton, Mass.
_s

Po dviejų savaičių laimėjo 
streiką 3,000 apavų gamini
mo darbininkų. Jie yra or- . 
ganizuoti. Gauna pakėlimą 
po 3 centus valandai nuo 
1963 m. sausio 1 d. ir po 2 
savaites apmokamų atosto
gų. 1964 metais vėl bus pa
kelta po 3 c. valandai.

•
Sausio 20 d. County kalė

jime septyni jauni kaliniai, 
peiliais apsiginklavę, nuga
lėjo du kalėjimo sargus ir 
pabėgo. Tris jau sugavo, o 
keturių dar nesuranda. •*

• _
Sausio 21 d. Birutės drau-^ 

gijos narės turėjo susirinki
mą ir nutarė į kitą susirin
kimą nares šaukti atviru
kais. Dalykas tame, kad no
ri panaikinti draugiją. Ji 
buvo suorganizuota 1912 m. 
Vėlesniais laikais labai pa
dažnėjo sirgimai ir mirimai, 
tai draugija finansiniai ne
gali išsiversti.

Geo. Shimaitis

Norwood, Mass.
Nelaimes ir ligos

Sausio 18 d. skaudi ne
laimė patiko Nelę Grybienę, 
kuri gyvena 44 Chapel Ct., 
Norwoode. Atvažiavo Joe 
Rouch paimti Nelę į darbą, 
ji dirba jo stuboje—prižiūri 
paralyžiuotą jo žmoną. Oras 
buvo prastas, drėgnas ir ša
lo, keliai buvo aplediję. Ne
lei išėjus iš stubos, dar ne
pasiekus automobilio, ji pa
slydo ir virsdama nušilau^ 
žę dešinę, ranką. Buvo nu
vežta į ligoninę, ten gydy
tojai ranką sugipsavo ir 
paleido namo. Atrodo, kad 
jai teks ilgai gydyti ranką.

Gruodžio 30 d. A. Jakštie
nė išėjo iš stubos ir, nė pati 
nežino kaip, parkrito ir su
sižeidė koją—kaulas trūko.

•
Sausio 20 d. aplankiau 

“Laisvės” skaitytojus vh. ir 
Anna Rocen, gyvenančius 
22 Roch Hill St., Norwoode. 
Anna Rocen sunkiai serga 
jau 8 mėnesiai. Sakė, kad 
važinėjo į Pandville vėžio li
goninę, kur darė apie 30 
elektros srovių gydymų. 
Kol kas nesijaučia geriau, 
vis yra po daktaro priežiū
ra.

Ch. Roceną vargina artri
tas: pusėtinai pažeidė ran
kų pirštus, o ir su kojomis 
nesigiria.

i

Orams pablogėjus, daugę^ 
lis s i r g i n ė j a šalčiais. M. 
Trakimavičienė sirgo 2 sa
vaites.

B. Sarapienė taip pat 
sunkiai serga sloga.

Linkiu ligonėms greitai 
1 pasveikti.

M. Uždavinis

Baltimore, Md.
Sunki liga

Uršulė Stanienė, J. Stanio 
žmona, serga Parkinsono li
ga jau penkeri metai. Ran
dasi namuose gydytojo ir 
slaugės priežiūroje, o dau
giausiai jos vyro .

Slaugė ateina, išbūna sa
vo valandas ir išeina. Drg. 
Stanys prižiūri žmoną. Sū
nus ir dukra gyvena kitur, 
kai kada ir jie ateina ir pa
gelbsti tėvui.

Vėlesniu laiku Stanienė 
buvo susirgus dar ir plaučių 
uždegimu. Buvo ligoninėjfe 
10 dienų. ' v

Staniai gyvena 867 Hol
lins St.

Reiškiu jiems užuojautą. ‘
Šeimos draugas 1



> Bayonne, N. J.
Praėjusį penktadienį, sau

sio 25 d., mirė Joseph Wil
son (Višniauskas), tik 58 
metų amžiaus. Paliko liū
desy žmoną Jievą, du bro
lius ir dvi seseris. Pašar
votas F. Fryczynski šerme
ninėje, 32-34 East 22 nd St 
Bus laidojamas antradienį, 
sausio 29 d., 9:10 vai. ryto.

(Šią žinią “Laisvei” tele
fonu pranešė drg. Lukaitis.)

Miami, Fla
“Laisvėje” jau buvo

Kode! kosmonautai mato 
dangų juodą?

Atsak: Lietuvos TSR Moks- žvaigždiniai nuotoliai. Gal 
lų akademijos narys-kores- 
pondentas, profesorius • P. ( 
Slavėnas.

Prieš atsakant į šį Mau

Lietuvos kino studijos. Tai 
—operatoriaus; Viktoro 
Starošo kūriniai “Nenusi
mink, Virginijau”, apie 
Naujosios Akmenės cemen
to i (gamyklą^, jos žmones, 
taip pat (“Svajos ir likimai”.kai kuriems tikintiems ši

toks Visatos vaizdas atro-1 Abiejų filmų scenarijų au- 
dys nejaukus: iš t tuštumos 
nėra ko laukti — nei pa-

Waterbury, Conn.
Pataisa

“Laisvėje” iš sausio 25 
d., kur buvo aprašyta An
tano ( Macijausko mirtis ir 
laidotuvės, įvyko klaida. 

įPrie aprašymo gale pasa
kyta: “Paliko 3 sūnus ir 16 
anūkų”. Šis sakinys nepri
klauso prie Macijausko ap
rašymo. Turėjo būti:

Sausio 5 d. mirė ir Vin
cas Samuolis, ilgame t i s 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojas. Jis paliko 3 sūnus 
ir 16 anūkų,

Lai būna jiems amžina 
ramybė.

“L” Red. atsiprašo J. 
Strižauską, kad pas mus 
įvyko ši klaida.

tūkstančių centnerių pro
dukcijos.

Pavenčių cukraus fabri
kas pirmą kartą pradėjo 
gaminti eksportui aukštos 
kokybės rafinuotą smulkų 
cukrų. Šiame ketvirtyje 6 
tūkstančiai tonų tokio cuk- j 
raus numatyta išsiųsti į 
Angliją ir Belgiją/' 1

(ELTA)

Šiemet jų bus daug. Juk 
vien tik Vilniaus statybos 
trestas > padidins darbų ap
imtį 17 procentų. Bus pa
statyta 102 tūkstančio 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto, o 1962 metais 
buvo pastatyta 83 tūkstan
čiai kv. m. Prasidės naujo 
“Audėjo” kombinato korpu
so ir kitų pramonės įmonių 
statyba. Naujus gamybinius 
korpusus ir gyvenamuosius 
namus Vilniaus statybinin
kai pastatys taip pat Gri- 
giškėse, Jonavoje, Pabradė
je, Elektrėnuose ir kituose 
respublikos miestuose bei 
gyvenvietėse.

“Vakarinės naujienos“

torius—L. Braslavskis.
Festivalyje dalyvavo Ta- 

i kinemato
grafijos delegacija. Jos su
dėtyje ir vilnietis Viktoras 
Starošas.

sima verta paklausti: o ko-1?albos> nei Paguodos Ta- rybų Sąjungos
v Iza fu oru m n m’oTiiAC do offDi

ra
šyta, kad Kubos Bay of 

•Pigs buvę kaliniai Miamije 
buvo karališkai priimti, bet 
nepasakyta, kad, kai tik 
juos parvežė, tuojau jiems 
buvo duota po $250 dova
nų, paskiau $40 naujiems 
drabužiams ir $60 “spend
ing money”. Apart to, dy
kai gyventi anekokiame 
pirmos klasės viešbutyje; i svie5ebIie 

) transportacija apmokėta, tamsokas.
jei kuris norės kur nors ke
liauti.

Na, tai jie ir ūžia, balia- 
voja mūsų valdžios apmo- j 
ketais pinigais, grasindami 
Kastini, kad jie tuojau vėl i 
ten važiuos jį pašalinti.

čiau .nėra ko tuštuma 
baimintis. Žmogaus dar
bas, organizuotumas 
ir drąsa nugali viską. 
Tarybinis žmogus tvirtu 
žingsniu žvengia į kosmo
są, nugali kosminius tolius 
ir sėkmingai ruošiasi toli
moms tarpplanetinėms ke
lionėms.

dėl mes, būdami Žemėje, 
matome dangų kitokį? Į 
tai nesunku atsakyti: virš 
mūsų yra storas oro sluoks
nis—Žemės atmosfera, ku- 
iri išbarsto Saulės spindu
lius, ypač mėlynuosius. Sau
lė apšviečia orą savo spin
duliais, o pati mums pasiro
do kiek menkesnė ir gelto- 
nesnė, negu iš tikro. Ypač 
tai ryšku Saulei tekant ar
ba nusileidžiant, kai jos 
spinduliai skrodžia oro 
sluoksnius p r a ž ulnesniais, 
todėl ir ilgesniais keliais.

Jei atmosfera būtų skaid- 
i resnė, tai Saulė atrodytų 
' šviesesnė, o dangus' liktų | vadovaujama mechanizuo-

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 2 dieną, salėje 
2219 W. Pratt St. Pradžia 2 vai. 
popiet. Visi nariai kvi'ečiami daly
vauti. Apart mokesčių užsimokė
jimo, yra svarbių reikaltį svarsty
mui — kultūrinių ir spaudai paremti 
parengimų. Valdyba (7-8)

“ŽINGSNIAI NAKTĮ” — 
Į EKRANUS

...Šiurpūs fašistinės oku
pacijos metai, atkaklios, 
žūtbūtinės Kauno komjau
nuolių kovos vaizdai atgy
ja naujame lietuviškame 
meniniame filme “Žingsniai 
naktį”, kuris baigtas sukt1’ 
Lietuvos kino studijoje. Ki
no studijos meno taryba ge 
r ai įvertino naująjį respub
likos kinematografistų kū
rinį.

—Filmas buvo sukamas 
pagal rašytojo V. Mozūriū
no scenarijų, — papasako
jo naujosios kino juostos 
režisierius - statytojas, vals
tybinio Visasąjunginio ki
nematografijos instituto di
plomantas Raimondas Va
balas. — Reikia pasakyti, 
kad mūsų filme panaudota 
daug faktinės - dokumenti
nės medžiagos. Tačiau tai 
toli gražu nereiškia, kad ja
me veikiantieji asmenys 
yra realūs.

Filmo veiksmas, kaip ži- 
noma’ Vyksta Kauno IX 

aukštos įtampos linija Lie-j^or^e; Todėl nenuostabu, 
tuvos VRES energija pa- kad žymią dali epizodų ir 
sklis po visą respubliką, filmavome buvusiame. mn - 
taip pat ir už jos ribų. |^es ^°^e* Paviljon i n ė s 

Šiaurės - vakarų energe- ------ -- -- -- - , -- -—
tikos sistemos jungtinės di- į Vilniuje ir Rygoje, 
rekcijos Lietuvos rajono 
viršininkas Stasys Miche
le vičius jūsų koresponden
tui papasakojo:

—Spalio išvakarėse kolo
na dirbo su dideliu pakili
mu. Visame ruože baigia
mi sudėti pamatai, sumon
tuota trečdalis metalinių 
fermų, nutiesta pirmieji 
penki kilometrai laidų. Li
nijos tiesėjus vadina “Tau
tų draugystės kolona”: juk

ŽINIOS IS LIETUVOS
ELEKTRĖNAI ARTĖJA 

PRIE KAUNO
Visą Pabaltijį išvažinėjo 

ir išvaikščiojo latvių inži
nieriaus Laimono Egličio

Debesys labiau ; toji kolona, tiesianti aukš- 
už tyrą orą išsklaido spin-, tos įtampos elektros tieki- 
dulius. Pro debesis Saulė mo linijas. Pradėjęs savo 

; menkai tešviečia, bet užtat darbo žygi Estijoje, Pabal- 
' jos šviesa lygiau pasiskirs-; tijo jėgainėje, šis kolekty- 
to debesuotame danguje.’ vas neseniai “atvedė” 330 

i Lygiai taip pat matinėje tūkstančiu voltų įtampos li- 
I elektros lemputėje, karštas njją Šiaulių į Kauną. To- 

Floridoj yra daug suau-' sisleli®.vos prasišviečia, bet kios įtampos linijos Lietu- 
gūsių gyventojų neras- leml,utes stiklas atrodo yoje jigį šiol dar niekad ne
tingų. Sakoma, kad visai svl®®us' . 
nemokančių skaityti ir ra- Mėnesienoje Saules svie- 
šyti Floridoj yra 261,433. ®a’ ?ts!“sl nuo Menu-,
Vien tlkt.1 M. County. | » Siekt™, trasoje. Šios Uni-
kur Miami miestas priklau- : tačiau u tamsiomis ; ........ ... .......... .
so, yra tokių žmonių 42,670. i 
Na, o kiek tokių, kurie I 
šiaip taip vardą pasirašo,' 

^ftai jau ton skaitlinėn neįei
na.

200 tonų vaistažolių 
i

Švenčionių vaistažolių fab- 
ikui paruošėjai pristato gy
domuosius augalus, surink
us įvairiuose respublikos 
^amapeliuose. Šiemet šios 
žaliavos supirkta apie 200 
onų. Iš šių augalų įmonė 
gamina daugiau kaip 100 
mšių vaistažoles.

Kas nežino meškauogės, šio 
besidraikančio žeme augalo,' į°’^eb;T 7__ d*», 7_yaL. yakar£> hietJ 
panašaus į bruknes? Nuovi
ras ar arbata iš meškauo-

buvo tiesiamos.
Dabar Eglitį ir jo žmo

nes galima sutikti Kaune—

Pradžioj kovo mėn. State: 
mokslų departamentas pra
dės duoti pamokas per fėle- 
vi z i j ą tiems, kurie 
norės kiek lavintis. Vertė? 
tų žmonėms pasinaudoti 
proga ir lavintis, kiek gali
ma. Žinoma, visai r----
kančiam pradžia yra sun-! 
kiausia, reikalinga, kad 
kas pagelbėtų. Kiekvienas 
turi artimų, kurie gali pa
gelbėti

Ir graboriai gali apgau
dinėti mirusių lavonus. Vie
nam tokiam Miami mieste 
atimtas leidimas daugiau 
laidoti mirusius dėl to, kad 
jis prieš palaidojant, kuo
met mirusiojo artimieji ne
mato, nuvilkdavo gerus 
drabužius ir uždėdavo vi
sai prastus, taipgi įdėdavo 
į 4visai pigų grabą, o vertin
gus daiktus vėl parduodavo 
kitiems. Nes, mat, negyvė

lis tyli...

naktimis viršutiniai, labai 
reti Žemės atmosferos 
sluoksniai šiek tiek švyti 
panašiai, kaip švyti prare
tintos dujos liuminiscentinė- 
se “šaltos šviesos” lempose.

• Oro švytėjimas kiek pra
blaivina nakties tamsą ir 
gerokai nustelbia žvaigž
džių šviesą.

Už atmosferos ribų kos
mose visos tos šviesos pa
silieka apačioje prie žemės, 

nemo Kosmonautas mato žemės 
□ Cnn"' Paviršių skendintį po miglo

tu oro klodu. Tenai lieka 
debesys, dangaus mėlynė ir- 
visi aušros bei sutemų at
spalviai. Jau nekartą kos
monautai minėjo nuostabų 
Žemės spalvingumą, žiūrint

jos įtampa taip pat sieks
330 tūkstančių voltų. Šia

Vienas Miami gyventojas 
Tillman taip ištroško gerti, 
kad atradęs karęiamą už
rakintą nakties laiku, su
manė per kaminą įlysti. 
Vyras pagalvojęs: jei jau 
Kalėdų diedukas gali per 
kaminą landžioti, tai kodėl 
jis to negalįs padaryti? Bet 
jam taip gerai , nesisekė. 
Dasigavus iki pusės kami
no, jis užkliuvo ir nežiūrint, 
kaip spardėsi, negalėjo ke
lionę baigti, prisiėjo šauk
tis pagalbos. Kaimynai iš
girdę šauksmą pašaukė po
liciją, bet ir jai nevyko jį 
išimti, turėjo šauktis ir ug
niagesius, vienok ir pasta
riesiems nelengvas darbas 
buvo. Dirbo kelias valandas 
iki rytas atėjo, na, ir šiaip 
taip išėmė visą suodiną, dar 
labiau ištroškusį gerti. Bet 
gi jis gerai išvalė kamipą, 
%uris jau 

indžiu.
0-

Saulute

Daugiau Įvairių parengi* 
mm| Laisvė® naadkl

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Vasario- 
Feb. 4 d., pradžia 7:30 vai. vak., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello.

Visi nariai ateikite į šį susirin
kimą, ir kurie dar neužsimokėjote 
mėnesinių duoklių, prašome užsimo
kėti. Turėsime pasikalbėti dėl veik
los apšvietos reikalu ir dėl ateities 
parengimų.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Vasa-

Taut? Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montello.

Nariai, kurie šiemet dar nesate 
i susirin- 

Atsiminkite, 
kad trečiame mėnesy būsite spen- 
duojami, jei neužsimokėsite.

George Shimaitis (7-8)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, sausio 31 d., 6-tą 

vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., įvyks LSD moterų su
sirinkimas. Prašome visas nares 
dalyvauti. M. S. (7-8)

Help Wanted Female

OBSTETRICAL 
NURSING 

INSTRUCTOR
degree required, 200 - bed

ges lapu — puikus vaistas ”lokej? du?klių> ^eiklte į šį p 1 i - ta • i kimą ir užsimokėkite. Atsi

'nuotraukos buvo daromos sieni° šalis.

inkstams gydyti. Pernai pa-1 
ruošta 100 tonų meškauo- 
gės. Šio vaistinio augalo 
Lietuvai užtenka ne tik sa
vo reikalams. Jis siunčia
mas į daugelį broliškų res
publikų.

Medicinoje plačiai naudo
jami vaistai, pagaminti iš 
šaltekšnio žievės, islandiš- 
kos kerpės. Jų ręspublikoje 
šiemet surinkta 25 tonos. 
Daug šių vaistingų augalų 
žaliavos eksportuota į *Vž-

B. S.
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.

Help Wanted Female

iš kosmoso. Užtat dangus čia petys į petį dirba darbų 
kosmose pasirodo it juoda vykdytoju ruso Aleksand- 
bedugnė, nes Saulės spin
duliai, nuėję j beribę visa
tos erdvę, amžinai dingsta 
jos toliuose, nuo nieko at
gal neatsimušdami. Pati 
Saulė iš juodos erdvės svili
na savo spinduliais, Mėnu
lis atrodo labai reljefiškas, 
o žvaigždės žiba ypatingu 
ryškumu juodame dangaus 
fone, nė kiek nemirgėda- 
mos.

Mokslas jau seniai numa
tė, kaip turi atrodyti dan
gus kosmonautui. Tikrasis 
dangus yra visiškai skirtin
gas nuo to, kokį jį vaizda
vosi žmonės seniau. Tada 
dangus buvo laikomas sto
gu arba skliautu, dengian
čiu visą pasaulį. Virš to 
skliauto buvo vaizduojama 
dievų arba dievo būstine— 
“dangaus karalystė.” Vie
ni, vargo prislėgti, tikėjosi 
susilauksią iš tenai pagal
bos, kiti — gerybių perte
kę, gąsdino nepaklusniuo
sius “dangaus viešpates” 
rūstybėmis, o paklusnie
siems žadėjo kelionę į dan
gų po mirties.

Dabar mokslas įrodė, kad 
dangus — tai juoda tuštu
ma, kurioje kur-ne-kur pa
sitaiko žvaigždės — tolimos 
saulės su savais pasau
liais. Mūsų aplinkoje dvi 
kaimyninės žvaigždės erd
vėje — tai tarytum dvi 
vyšnios, kurių viena būtų, 
sakysim, Vilniuje, o kita— 
Klaipėdoje, o tarp jų tuščia. 
Taip maždaug atrodo tarp-

Skaitytojus,' tikriausiai, 
domina filmo, aktorinis an
samblis. Reikia pasakyti, 
jis gapa gausus. Masinėse 
scenose dalydavo iki 700 
žmonių. Didelis darbas te
ko jaunam Kapsuko dra
mos teatro aktoriui J. Ry
gertui, sukūrusiam pogrin
dininko Alekso paveikslą. 

! Naujajame filme taip pat 
filmavosi Klaipėdos dra
mos teatro aktorius A. 
Venckūnas, Panevėžio dra
mos teatro aktoriai J. Mil
tinis, S. Kosmauskas ir kiti, i 
Filmo operatorius — J.

LIĖTUVOS CUKRUS EIS 
Į ANGLIJĄ IR BELGIJĄ

Kaunas. — Naujo der
liaus cukrirįius' runkelius 
jau perdirba Kapsuko, Pa
venčių * ir Panevėžio cuk
raus fabrikai. Nuo sezono 
pradžios- paga minta 20

Excellent Opportunity 
for Registered Nurses

/FT TA \ I NcW S3 bed hospital. For all serv- 
(1LL1A) iccs 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 I
Puente Valley Comunity 

Hospital
16195 E. Maine St. '

La Puenta, Cal.

La

rovo, baltarusio Kondrato- 
vičiaus, lietuvio Pagarecko 
vadovaujami betonuotojai,! Gricius. Muziką filmui su- 
traktorininkai, montuoto- kūrė kompozitorius E. Bal- 
jai ir kitų specialybių žmo- sys 
nes?

(C

Artimiausių metu nauja- 
Vakarinės naujienos” i sis lietuviškas meninis fil- 

---------- I mas “žingsniai naktį” išei- 
LIETUVIŠKI FILMAI-- na į respublikos kino teatrų 

ekranus.
(“Kauno tiesą”)

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 Ml, kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fomišuota. Lan
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sewer; prie autębusų 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)

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
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY, PA.
the

REGISTERED 
NURSES

— CALIFORNIA — 
Attractive opportunity for gra
duates available in Southern

Graduate
Nurses Wanted

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

Excellent Working Conditions 
Crotched Mountain Rehabilitation; 
Center in the heart of the Monad- į California, near Disneyland, 
nock 
New

MISS

Vacation Region in Southern 
Hampshire.

Write:
Dept. P. C.

MARY RUTH PIPPEN 
Crotched Mountain

Foundation 
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

Į TARPTAUTINĮ 
FESTIVALĮ

Leipcige tarptautini a m 
dokumentinių filmų festi
valyje dalyvavo 50 šalių ki- 
nematografij o s darbuoto
jai, jų tarpe JAV, Anglijos, 
Australijos, daugelio Afri
kos šalių.

Tarybų Sąjungos kine
matografijai Leipcigo festi
valyje atstovauti paskirti 
aštuoni filmai, jų tarpe du

Kvartalas pradeda savo 
gyvenimą

Pradėtas kurti naujas gy
venamas kvartalas Vilniuje, 
Verkių gatvės rajone. Ar
timiausiais metais čia iškils 
dešimtys puikių daugia
aukščių namų.

Tai vienas stambiausių 
1963 metų statybos rajonų.

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

COFFEYVILLE, KANSAS

5 p.-Laisvč (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 29, 1963

HELP WANTED MALE

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.

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

Howard Dillon, Chief Engineer
Midland Manufacturing Company

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

FOUNDRY
ASSISTANT MELTING FOREMAN

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

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN — ALHAMBRA, CALIFORNIA .

(All response held in strict confidence)

PALM HARBOR HOSPITAL 
A large 250 bed hospital needs 
R. N.’s in all departments and 
all shifts.

Opportunity for
CHIEF LABORATORY 

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

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.



SVEIKINIMAI
“LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

Grand Rapids, Mich.
“Brangūs draugai: Čia randate $12. Tai bus $6 nuo 

A. ir P. V. Garparų, ir $6 nuo O. Daukšienės. Mes linki
me visiems sveikatos, stipriai dirbti už taiką. Geriau
sios sėkmės visiems. P. V. Gasparienė.”

— o —
Baltimore, Md.

“Gerb. P. Buknį — prisiunčiu $10, sveikiname ‘L’ 
dalininkų suvažiavimą, linkime geriausios sėkmės. Lai 
‘.Laisvė’ ilgai gyvuoja, skelbdama darbo žmonėms ap- 
švietą ir gindama jų reikalus. Taipgi sveikiname visą 
kolektyvą. Juozas ir Karolina Deltuvai.”

-v- 0 — 
New Kensington, Pa.

“Mes sveikiname ‘Laisvės’ B-vės suvažiavimą su 
kuklia dovana, $23. Aukojo:

A. Sheiris ................................. $5.00
S. Bijavičius ............................... 5.00
J. ir K. Tarnas .............................  5.00
P. Kensintonet ....................  2.00
C. Stashinsky ............................. 2.00

Po $1: A. čiesnikas, A. Petraitis, J. Zajankauskas, 
O. Stonienė. Draugiškai, C. Stashinsky.”

— 0 —
Shelton, Conn.

“Meldžiu, priimkite mano kuklią auką, $10, pasvei
kinimui ‘L’ suvažiavimo. Linkiu pranešti visus geriau
sius naudingiausius nutarimus laikraščiui ‘Laisvei’; už 
geriausį sambūvį, už taiką pasaulyje, prieš atomines 
bombas. Jūsų, J. Ragauskas.”

— 0 —
Oakland, Calif.

“Laisvės” šėrininkų suvažiavimui — Gerbiamieji: 
Oaklando LLD 198kp. širdingai sveikina šėrininkų suva
žiavimą ir linki daug sėkmės dalyviams brandžius pra
vesti tarimus ateičiai, dar geriau sustiprinti taikos veik
la, glaudžiau sujungti mūsų eiles. Siunčiame čekį vertės 
$50. Draugiškai, Ksavera Karosienė.”

— 0 — 1
Lowell, Mass.

“Mes sveikiname ‘Laisvės’ šėrininkų suvažiavimą, 
linkėdami, kad ‘Laisvė’ dar daug, daug metų gyvuotų ir 
lankytų mus, skleisdama apšvieta tarpe darbo žmonių. 
Čia randate dovaną $5. Jonas ir Uršulė Daugirdai.”

— (P—
Los Angeles, Calif.

Gauta sveikinimas per S. F. Smith nuo LLD 145 kp. 
$40. Sveikinimas jo surašytas korespondencijoj, tad ten 
ir telpa. . ’ ,

“Sveikinu ‘Laisvės’ B-vės suvažiavimą. Linkiu ge
riausios sėkmės laikraščiui “Laisvei” per 1963 metus. 
Čia randate mano auką $25. Su pagarba, P. P.”

— o — 
Detroit, Mich.

“LDLD 52 kuopos nariai ir narės, dalyvavę meti
niame susirinkime, sausio 20 d., sveikina ‘Laisvės’ dali
ninkų suvažiavimą su $30, ir linki ilgą amžių ’Laisvei’ 
gyvuoti. Sveikintojų vardai tilpo korespondencijoje, per 
Vincent Žabui.”

— o —
St. Petersburg, Fla.

“Mes, LLD 45 kp., varde 111 narių, sveikiname ger
biamą dusyk savaitinį laikraštį ‘Laisvę’ išvakarėse jos 
suvažiavimo, kuris pyks vasario 3 d. Sveikiname ‘Lais
vės’ personalą ir nuoširdžius darbuotojus. Linkime pra
vesti rimtus tarimus tvirtinimui klasinių kovų ir stip
rinimui ‘Laisvės’.

Įvertiname, kad šis suvažiavimas įvyksta labai svar
biu momentu, momentu aštrios kovos už darbininkų rei
kalus ir gelbėjimo pasaulio nuo pražūtingo atominio ka
ro, kas reikalauja mūsų visų įtampos ir didelio pasiry
žimo. Šiuomi momentu dalis buržuazinių lietuvių nelem
tai veda ataką prieš tėvynę Lietuvą, ir pasižymi esą 
žemos kultūros sūnumis, tas daro negarbę visiems lietu
viams išeivijoje.

Tu, brangioji ‘Laisve’, visuomet buvai sargyboje ir 
gynei tėvynės Lietuvos garbę, atmušinėjai puolimus ir 
kėlei kultūrinį lygį mūsų brolių lietuvių gretose. Tau vi
suomet rūpėjo tautiniai ir klasiniai reikalai. Dah ilgai kal
bėsi, ilgai gyvuosi, ilgai teiksi vadovybę klasių kovoje.

Jūs, draugai dalininkai, kada susirinksite aptarti 
‘Laisvės’ reikalus, jauskitės, kad jūs esate Nevieni, kad 
arti trys milijonai mūsų brolių lietuvių ir visas kultūrin- 
gas-pažangus pasaulis randasi su jumis.

Tegul gyvuoja mūsų senoji tėvynė — socialistinė 
Lietuva! t

Tegul gyvuoja tautų ir rasių vienybė!
Tegul gyvuoja taiką!
LLD 45 kp. valdyba: A. Pakšys, pirm.; Julius J. 

Greblick, užrašų sekr.; Joseph Davidonis, turtų rašt.; 
Jonas Rūbas, ižd.

LLD 45 kp. mėnesinis susirinkimas įvyksta tą pa
čią dieną kaip jūsų suvažiavimas, bus nutarta atitinka
ma jums (nemaža) dovana, ir prisiųsta vėliau.” 
L — o —

Norime tarti didelį ačiū viršminėtiems sveikintojams. 
Iki vasario 3 d., kai įvyks “Laisvės” B-vės dalininkų su
važiavimas, tikimės gauti daugiau gražių pasveikinimų.

“Laisvės” Administracija

Lietuvon išsiųstos knygos
Ačiū amerikiečiams inte

lektualams, tarpininkaujant 
lietuvių kilmės dramatur
gui, šiomis dienomis Lietu
vos keliems kultūrininkams 
išėjo gražūs siuntiniai kny- 
gų-veikalų. Tiesa, kad tas 
knygas lietuviai tėvynėj ga
li išsirašyti pasiskolini
mui per Maskvos Centrinę 
Biblioteką. Amerikos Lie
tuvių Fondacija, Ine., siekia 
vienu savo tikslų aprūpinti 
tėvynės kultūrininkus šito
kiomis savomis kultūrinė
mis vertybėmis.. Jaunam 
muzikui pasiųsta “The 
Forms of Music,” “Music— 
Taschen Busch,” “Tonality 
in Modern Music,” “Metme
nys,” Nr. 5, “Lituanus” 
(Čiurlionio) ir kitos. Žino
mam dramaturgui pasiųsta 
metinė profesionalinio dra
mos žurnalo prenumerata, 
knygos “Language, Truth 
and Logic,” “Dramatic Ima- 
gination,” “The Gift of 
Language,” “Language and 
Myth,” “The Elements of 
Drama.” Iš Čikagos vienui 
vienas lietuvis pasiuntė pa
starajam “Creative Color” 
ir “Color, Form and Space.”

Stoškaus Vitražai 
britų žurnale

Britų kultūriniu žurnalu 
“Survey (Nr. 46) britai pa
rodo, kaip taktiškai ir ob
jektyviai jie moka vertinti 
kultūrinius įvykius Tarybų 
Sąjungoj. Žurnale telpa lie
tuvio A. Stoškaus vitražo 
“Paplūdimyje” nuotrauka.

“Amerikiečiai ir mes”
Kazio Bradūno, poeto, re- 

dąguojamam Čikagos dien
raščio “Draugo” kultūri
niam priede.. tilpę įdomus 
rašinys, Girdi, lietuviai (reT 
tas kuris parašąs rimtą k;ny-

Lietuviška kultūrinė kronika
Veda A. Išlaužas

“Niujorkas neįvairus mies
tas,” nes juodųjų nešva
riausiame kvartale jis ma
tęs šiukšlių ir nuorūkų krū
vą... alkoholikus ant šali
gatvių”... Jis “nedaug ma
tė Niujorke ar Čikagoj nau
jų kvartalų ar naujų gat
vių ...” Butautas betgi ra
do, kad amerikiečiai keičia
si, kad jie nebeklausę, ar 
Lietuvoj teberašoma lietu
viškai. Butautas taipgi pa
stebėjo, kad Amerikos lie
tuviai kitaip žiūri į Lietuvą 

Į ir jos žmones. Tai gerai.
Bet perdėjimo apie “nešva
rą” ir kitką jis turėjo veng
ti, kadangi tai nepadeda 
TSRS-JAV kultūrinių ryšių 
tvirtinimui. .
Dvyliktoji Romano premija 
• Čikagos katalikų dienraš
čio dvyliktoji premija už 
geriausią išeivijos romaną 
šiais metais atiteko Vaciui 
Kavaliūnui, iki šiol mažai 
kam žinomam dešiniosios 
krypties rašytojui.

Kavaliūnas yra dzūkas, 
baigęs Alytaus gimnaziją, 
Kauno universitetą, studi
javęs Nancy ir Hamburgo 
universitetuose, ma g i s t r o 
laipsnį gavęs Clevelando 
Western Reserve universi
tete. Dabar laisvalaikiu mo
kytojauja Kazimiero litua
nistikos mokykloje. Romano 
vardas — “Kalnų giesmė.”

Romanas buvęs parašytas 
daugiausiai sekmadieniais. 
Jis prasideda “saulėta over
turn Nemuno pakrantėse ir 
baigiasi muzikine kalnų 
giesmės improyi z a c i j a ;— 
žmogaus dvasių šauksųiu <— 
Alpių pąpėdęje;”, , . 1

Kavaliūnas7 sąkosi tikįs 
Tęvyųes lietuvių kūrybiniu 
genijum. “T^n. yrą. iį mū- 
nau, bus sukurtą, stiprių įr 
gnažių .kūnųįų.” ..Kąvahū- 

gos recenziją, bet visad pil- nas vienamrintoiwiew pri: 
na straipsnių, kuriuose A- sipąžįno: 
merika mokinama gyventi, eivių ųięųkybės; nutautėji- 
Anot tūlų, amerikiečiai bu- mo kelias yrą, dvasinių šliu- 
vę materialistais, nešvarūs, žų, o juo kai kas eir\a....” 
ir t. t. j Taip, menkystos bijo ryšio

su 

“Ęijau mūsų iš-

ir t. t.
“Gal kada nors ir buvo 

tai tiesa, tačiau šiandien 
faktai kalba mūsų — buvu
sių europiečių nenaudai,” 
rašo koks tai “P. J.” Jau ir 
Amerikos Prezidentas ran-

savo tauta.
Landsbergis apie 
išeivijos teatrą

Algirdas Landsberkis
kagos lietuvių dienraštyje 

da reikalinga inauguracijos į stebisi, kad neseniai praėju-
metu leisti skaityti poeziją, 
Baltieji Rūmai Vašingtone 
tapo kultūrininkų įtakin
giausiu rėmėju. 1962 me
tais 185 milijonai amerikie
čių nupirkę 716 milijonų 
knygų, neskaitant vadovė
lių ir enciklopedijų. Vidur
kis — po 4 knygas. Kas
dien Amerikoj parduodama 
po 2 milijonus knygų. “P. 
J.” rašo, kad jei 50,000 išei
vių lietuvių taip ' nupirktų

Či-

šiam Čikagos taip vadina
mam Kultūros kongrese bu
vo ignoruojamas teatras: 
tuo reikalu jam rašę akto
riai Stasys Pilka ir Vitalis 
Žukauskas. Landsbergis iš
kelia lietuviškos išei vijos 
inteligentijos keistą požiūrį 
i lietuvišką teatrą ir teatro 
darbuotojus, kada, anot 
Landsbergio, niekas kitas 
nepadėjo tiek pastangų iš
laikyti lietuvišką teatrą, —

po 4 knygas, tai lietuviška net kraujo auka j . aktorius; Registruotis bus galima 
knyga išeivijoje eitų 200,000 
tiražu. Deja, P. J. iš to iš
veda, kad amerikiečiai eu- 
ropėja, o išeiviai lietuviai 
“amerikonėja,” perimdami 
visas neigiamąsias buvusio 
amerikiečio savybės.

“Anapus vandenyno”— 
ardo kultūrinius ryšius 

z
“Laisvės” redaktorius vie

name užpraėjusiu numerių 
juokėsi iš tokio Amerikos 
Jokūbo, kuris parvažiavęs 
iš Lietuvos, patogumo dėlei, 
pasiskelbė, būk visur Lietu
voj matęs “driskius ir gir
tus.” Praėjusiomis dieno
mis “laisvinto j ai” “Ameri
kos balse,” “Free Europe” 
ir panašiose įstaigose su di
džiausiu pasitenkinimu sa
vo bosams svetimtaučiams 
vertė Stepo Butauto rašinį 
“Tiesoje”: “Iš kelionės po 
JA V-jų anapus Vandeny
no.” Butautas pamatė, kad

Veselka buvo sužeistas sta
tant “Aukso žąsį,” režisie
rius Valiukas apalpęs nak
timis repetuojant “Kanarė
lę.”

“Laisvintojų” kontroliuo
jama naujų emigrantų vi
suomenė teatro nei remia, 
nei globoja. “Kodėl naujie
ji išeiviai šitaip atsineša į 
savo teatrą? K^dėl taip 
yra? Ar tai teatro, tradi
cijos neturėjimas? Ar dar 
iš Lietuvos atsinešta valdi
ninkijos vertybių skalė? 
Provinciališkumas?” Lands
bergis išvardina “Lietuvių 
Bendruomenę,” “Tautos 
Fondą,” įvairius knygų lei
dėjus, kurie visiškai nieko 
nedarą išeivijos dramos pa
rėmimui. Landsbergis klau
sia, kas išleis A. Nykos-Ny- 
liūno “Hamleto” ver siją? 
Kas išleis Vitalio Žukausko 
ilgų metų triūsą, studiją 
apie “Istorinės Lietuvos te-

J. Petrus, bostonietis, 
pas mus su naujais 

filmais
Vasario 2 d. “Laisvės’ ’sa

lėje, 102-02 Liberty Avė

atrą,” kuri skaitytųsi įdo
miau už daugelį istorinių ro
manų ? Kūriam leidėjui ateis 
išganinga mintis išleisti lie
tuvių dramos antalogiją?” 
Dar išgirs dramaturgas 
Landsbergis atsakymą: Tik 
tam tikslui buvo įsteigta vi-1 icjt, xxw.,
siškai nepolitinė ir visiškai' Ozone Parke, 6-tą vai. va- 
bešališka “American Lith- kare, bus rodomi iš Lietu- 
uanįan Foundation, Ine.,”— vos., Maskvos ir Leningrado 
jos čartery šitokių veikalų spalvoti filmai, 
išleidimas eina pirmuoju 
punktu. j

i

Gražiai paminėjo 
Mykolaitį-Putiną

“Draugo” redaktorius Ka
zys Bradūnas išimtinai gra
žiai paminėjo Vinco Myko
laičio-Putino 7 0 metų su
kaktį. Bradūnas net išdrį
so iš “Literatūros ir meno” 
persispausdinti poeto pasi
sakymą.

Vlado šlaito lyrika
Anglijoje neseniai pasiro

dė Vlado Šlaito 23 eilėraš
čių rinkinėlis 43 puslapių 
knygutėj. Poezijos vardas 
“Be gimto medžio.” Išeivių 
dešinieji kritikai priima ją 
palankiai, randa Šlaitą to
bulėjant, įgaunant “techniš
ką meistriškumą.”

Britanijoj gyvenąs jaunas 
poetas daugiausia verkia 
pasiilgęs tėvynės, bet jos,Į 
nei ten paliktos motinos, i 
motinos nelanko; gal ne
drįsta, gal nepajėgia. Bet 
deklamuoja:

“Baisiai seniai nesimatėm: 
rodos, lyg kalnas 

skersai kelio stovėtų, , 
kai aš sėdžiu svetur, 
tuščiame kambaryje, 

ir lyjant 
rašau laišką į Lietuvą. 
Ir pasaulis, .kuriuo mes 
kartą bendrai dalinomės, 
man atrddo lyg išardytas 

mdinis tiltas, 
kai‘ aš dėdžių svetur

Jonas Petrus praėjusią 
vasarą važinėjo po Euro
pą. Savo kelionėje išbuvo 
keletą mėnesių. Ilgai pabu
vojo Lenkijoje, Lietuvoje, 
Maskvoje ir Leningrade. 
Važiavo laivu. Tai daug 
naujų dalykų mums paro
dys iš savo įdomios kelio
nės. New Yorko ir apylin
kės lietuviai tik tą puikią 
progą turime pamatyti tuos 
įdomius filmus. Kviečiame 
visus iš toli ir arti atsilan
kyti. ' ’

Ant rytojaus bus “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mas. Tai iš toliau yra gera 
proga atvažiuoti iš vakaro.

Filmų rodymą rengia 
LLD 185 kuopa.

LLD 1 kp. nariams a K
LLD 1 kuopos metinis- 

susirinkimas įvyks sausio 
29, 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Turime daug klausimų ap
tarti. Prašome būtinai da
lyvauti. Jau gavome iš LLD 
Centro naują knygą, galė
site atsiimti. Lauksime.

Valdyba

New Yorkas. — Greitai 
važiuojąs požeminis trauki
nys staigiai sustojo, kad 
net kėdės išlakstė iš savo3 
vietų. Apie 40 žmonoių buj 
vo sužeista.

Albany, N. Y.— Pagerė
jus žemės ūkio mašinoms 
mažėja žemės ūkio darbi
ninkų skaičius. 1961 metais 
New Yorko valstijoje prie 
žemės darbų dirbo 213,000 
žmonių, o 1962 metais jau 
tik 160,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos ko
respondentams sakė, kad 
JAV daugiau gin k 1 u o s 
NATO narius.

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas ir

METINIS BANKETAS
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 3 February

ir klausau,
kaip; Britaųij'os" lietūs 
Nuolat plauna ir griauna

sieną už mano lango.”

Tiems, kurie nori 
mokytis kalbų

Queens College (Niujor-, • 
ko universiteto dalis) vado
vai prašo mus pranešti,!, 
kad š. m. vasario mėn. pra
sidės specialūs kursai tiems, 
kurie nori mokytis kalbų. •, 

Svarbus kursas bus duo
damas suaugusiems svetur-! 
gimiams, norintiems page-į 
rinti, pagilinti anglų kalbą.!'

Taipgi tie suaugusieji,; 
kurie nori mokytis kitų 
kalbų, gali čia prieinamai, 
imti kursus, sako Dr. Carl 
Hiller.

Bus mokoma francūzų, 
vokiečių, italų, rusų, ispanų ; 
ir kinų kalbų. Vis tai spe
cialūs kursai. 1 

i-'- a. ” .V'“ " '•

Banketąs ir suvažiavimas Jjijs
't

Russian-American Center Hall 
:■ f | i * i i (

61 Rivington St., New York'City
♦

. * (nętoli nuo Williamsburg tilto)

Labai prašome iš anksto įsigyti banketui bilie
tą. Kaina $3.50. Parašykite “Laisvės” Administ
racijai, ir mes prisiusime jums bilietą.

vasario mėnesio 4, 5 ir 6 
dienomis, Fitzgerald Gym
nasium on the Queens Col
ledge campus, Long Island 
Expressway at Kiss e n a 
Buolevard, Flushinge.

Galima užsiregistruoti ir 
laišku (per paštą), para
šant School of General Stu
dies, Queens College, Flush-

New Yorkas. — Vienas 
lėktuvas atgabeno iš Švei
carijos 30 tonų šveicariško 
sūrio.

New Yorkas. — Atlanto 
prieplaukose virš 60,000 lai- 
vakrovių jau grįžo į darbą.

Garden City, N- Y. — 
Reeves Instrument Co. ga
vo iš karo oriai vyno užsa
kymą gaminti bombų mė
tymui instrumentų už $4-
200,000. , ,

r ji

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, Ill.

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 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., sausio (Jan.) 29, 1963




