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METAI 52-ji

KRISLAI
Pasimatysime!
Mūsų studentai netyli, 
įžeidimas europiečiams. 
Didžiulė klaida.
Clarence Hathaway.
Ir ten bijo šviesos.
Labų dienų iš Pragos.

— Rašo A. Bimba —

Susitiksime ir pasimatysime 
sekmadienį “Laisvės” bendro
vės dalininkų suvažiavime ir.| 
bankete. Smulkmenas žinote. 
Čia tik priminimas. Tikimės 
svečių iš visur.

Kubos pabėgėliai 
ir jų užlaikymas

Washingtonas. — Per katos departamentas, 
ketveris metus Jungtinės švietos departamentas, 
Valstijos finansuoja Kubos ias mokykloms skiria

ap- 
ku-

Nei iš šio, nei iš to šiomis die
nomis Niujorko valstijos mili
jonierius gubernat orius pa
skelbė, kad nuo šių metų pra
džios visi Valstijos Universite
to studentai turės pasimokėti 
už mokslą po $400. Iki šiol 
nereikėdavo mokėti.

Universitetas turi 55 skyrius. 
Juose mokosi keli tūkstančiai 
jaunų žmonių. Nelengva į 
juos patekti. Laimingi tie dar
bininkų klasės sūnūs, kurie ten 
patenka.

įbabar jiems beveik užtren
kiamos durys. Daugiavaikei 
seimai keturi šimtai dolerių 
yra didelis pinigas.

Gerai, kad prieš šitą vals
tijos žygį pakilo galinga pro
testų audra. Gal ji bus pri
versta savo nelemtą nutarimą 
atšaukti.

000,000, taipgi ir kitokios 
organizacijos.

Dabartiniu laiku Jungti-i 
nėse valstijose yra 157,000 
užsiregistravusių Kubos 
pabėgėlių. Iš to skaičiaus 
du trečdaliai randasi Miami 
mieste ir jo apylinkėje. Su 
pradžia 1963 metų Miami

'LAISVES' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
— o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

9958 
7426 
7115 
6058 
5684 
5064 
4768 
4064 
3956 
2788

Connecticut valstija ..................
Brooklyn, N. Y................................
Miami, Fla.................................... ..
New Jersey valstija .....................
So. Boston, Mass.............................
Los Angeles, Calif...........................
Lawrence-Lowell, Mass............... . .
Philadelphia, Pa..............................
George Shimaitis, Brockton, Mass. 
L. Tilwick, Easton, Pa. 

— o 
2768 
2124 
2028 
1872 
1620 
1476 
1328 
1324

Francūzija išstojo 
prieš Angliją ir
Briuselis. — šešių Euro- ragino priimti Angliją į tą 

pos valstybių užsienio mi
nistrų susirinkime Francū
zija griežtai išstojo prieš 
įsileidimą Anglijos į Euro
pos “Common Market” — 
prekybinę sąjungą. Fran- 
cūzijos užsienio ministras 
Gouve de Murville pareiš
kė, kad Francūzija sutiktų

pabėgėlius. Pradžioje buvo 
vedama agitacija, kad da
bartinės Kubos santvarkos 
priešai bėgtų į Jungtines 
Valstijas. Bet dabar Kubos 
vyriausybė išleido jau tris | 
tūkstančius pabėgėlių gimi
nių vykti į JAV.

1963 metais Kubos pabė- mieste buvo 65,000 kubie- 
gėlių šelpimui Jungtinių čių. kuriems yra teikiama 
Valstijų vyriausybė yra pa- JAV pagalba po $95 per 
skyrus $70,000,000. Bet tų . mėnesį šeimai, ir po $55 pa- 
pinigų neužteks iki birželio vieniams, kurie turi laiki- 
30 dienos, nors dar nema-! nūs darbus, bet neturi! 
žai tam . reikalui išleidžia ■ įplaukų pilnam pragyveni-1 M uždaviniS( Norwood, Mash. 
Central Intelligence, svei- mui. ! Chicago, m........ .......... ....
------------ --------- ----------- . .■  ' ....-......................... — Scranton, Pa..........................

LLD 20 kp. Moterų skyrius, 
Binghamton, N. Y.. .

B. Sutkus, San Francisco, Cal. 1128. C. Belunas, Detroit, Mich
— O —

George Shimaitis, Brockton, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas, ir vėl gauta nauja prenumerata nuo V. 
Kralikausko, Lawrence, Mass.

A. Navickas, Haverhill, Mass., gavo pagalbos nuo 
Rose Šileikis su nauja prenumerata.

1 ’ * (Tąsa 5-tame puslapyje)

Ispanija kels kainą 
už karo bazes

Pittsburgh, Pa.........
Great Neck, N. Y.
Worcester, Mass. ...
Rochester, N .Y......
Chester, Pa...............

Kažin kas paleido kalbas, 
kad Francūzijos prezidentas 
D e go lis (De Gaulle) nori 
Jungtinių Valstijų armijas iš
kraustyti iš Europos.

Gerai būtų, kad taip būtų. 
Bet veikiausiai apie tokį “špo
są” Degolis nė nesapnuoja.

Bet štai kas keista. Tie pa
tys Washingtone šaltiniai pa
sakoja, kad tuo Degolio žygiu 
esą baisiai susirūpinę Vaka
rinės Europos žmonės. Jie esą 
net mirtinai išsigandę.

Tai juk įžeidimas Vakarų 
Europos žmonių. Nejaugi jie 
myli būti okupuotais? Nejau
gi jie bijotų tos okupacijos 
netekti ?

Nesinori tikėti. Tai bus mū- j 
sų militaristų propaganda už į 
mūsų armijų palaikymą Va
karų Europoje ir kituose kraš
tu pse.

Madridas. — Jungtinių 
Valstijų jūrų karo laivynas 
Ispanijoje turi bazes prie 
Rota ir Cadiz prieplaukų, o 
karo orlaivynas netoli Mad
rido, Marono, Sevillės, Tor- 
reijono ir Zaragozos. •

Jų įrengimui JAV išleido 
šimtus milijonų dolerių, 
o Ispanijai kiekvieneriais 
metais suteikia $500,000,000 
pinigais arba medžiagomis 
nuomos. Sutartis baigiasi 
rugsėjo 26 dieną. Ispanijos 
valdžia rengiasi kelti nuo
mos kainą.

Šiomis dienomis Londone 
pasimirė Anglijos darbiečių 
vadas 'Hugh Gaitskell. Mirė 
beveik staiga, sirgo neilgai.
Dėl Gaitskellio mirties taikos 

reikalas nenukentės. Jis buvo 
juo didesnio atominio ginkla
vimosi šalininkas.

Darbiečiai padarė baisią 
klaidą, kai 1960 metais jo ne
išmetė iš savo partijos pirmi
ninko vietos .

Kaip žinia, jie priėmė rezo
liuciją už atominį nusiginkla
vimą, bet Gaitskellį paliko sa
vo vadu. Tas tą gražią rezo
liuciją pakišo po stalu ir su
šilęs darbavosi, kad Anglija; 
nenusiginkluotų .

U Thantas apie Kongo, 
Indiją ir Kiniją

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U. Thantas 
sako, kad Kongo respubli
koje dalykai pagerėjo. Pa
galba J. Tautų jėgų respub
lika apvienyta. Dabar tep 
J. Tautos turi} 19,000 - rAiįi- 
tarinių žmonių. 8,000 bus 
atšaukta, o kiti pąlikti pri
žiūrėti tvarkos.

Jungtinės Tautos nesiki
šo į Indijos-Kinijos ginčą 
sienų reikalais, nes nei vie
na iš tų valstybių jas ne
kvietė.

Kas dėl uždraudimo ato
minių ginklų, tai U Than
tas sako, kad dabar tam 
yra patogiausias laikas.

1240

T. Žebrys, Cleveland, O............
4. Žemaitis. Baltimore, Md. 
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
Vera Smalstis. Livonia, Mich. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
V. Taraškienė, Oakland, Calif. 
C. K. Urban. Hudson, Mass. 
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................
M. Aranuk, Detroit, Mich........
Grand Rapids, Mich .................

1068
1005

600
600
348
328
204
268

.. 180
.. 254
.. 120
.. 108

i Adenaueris irDe Gaulle 
padare karinį suokalbį

— R. S. rėš pakankamai, tai suWashingtonas^
Allen ir Paul Scott rašo, 
kad Vakarų Vokietijos 
kanclerio Adenauerio ir 
Francūzijos prezidento De 
Gaulle paskelbta tik viena 
puse sutarties.

jo
mis turės skaitytis Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga.

Kada Vakarų Vakietija 
ir Francūzija pasigamins 
daugiau atominių raketų,

sienų reika-

tuo pačiu 
Kambod ž o s

sąjungą.
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė yra nustebinta 
Francūzijos pisi e 1 g i m u. 
Vienas iš valdininkų pa
reiškė: “Mes turėsime sku
biai surinkti skeveldras, 
kad tas įvykis nesuardytų

Angliją įsileisti tik tada, jjr NATO”.
jeigu ji padarytų Prancū
zijai nusileidimų savo kolo
nijose. . 
padaryti.

Šis Francūzijos žygis yra 
išstojimas ir prieš Jungti
nių Valstijų politiką, 
prezidentas Kenedis buvo Washingtonas. —Šią va- 
pasiuntęs laišką, kuriame sąrą Kenedis vyks į Italiją.

Londonas. — Francūzi-
Anglija to negali ! jos išstojimas prieš Angli- 

jos ir Jungtinių Valstijų 
politika grasina Makmilla- 
no vyriausybei suirimu.

nes i - ----------------

pristatė

Mūsų šalies tolimame kam
pe Los Angeles mieste šiomis 
dienomis mirė įžymus ir senas 
veikėjas Clarence Hathaway. 
Labai gaila. Neseniai viena
me pobūvyje teko su juo gerai 
pasikalbėti. Jis atrodė dar 
labai drūtas, pakilusiame ūpe, 
besiryžtąs dar ilgam gyveni
mui ir dideliems darbams.

Prieš apie 25 metus Hatha- 
wa buvo “Daily Workerio” re
daktorius. Paskui jis veikė 
Įvairiose savo revoli u c i n ė s 
partijos pareigose.

Šio tauraus darbininkų kla
sės sūnaus mirtis didelis A- 
merikos darbininkų judėjimui 
nuostolis. .

{Tąsa 5-tam pusi.)

Sako: Nesikiškite 
į kitą reikalus

New Delhi. — Čionai at
vyko Indonezijos užsienio 
ministras Subandrio. Jis 
Vakarų spaudos korespon
dentams pareiškė: “Lai Va
karų valstybės nesikiša į 
Indijos ir Kinijos reikalus... 
Jos susikalbės 
lais”.

Čia lankėsi 
klausimu ir
princas Sukamas. Jis sakė, 
kad Indijos ir Kinijos san
tykiai gerėja.

Į New Delhi atskrido ke
turi greiti sprūsminiai lėk
tuvai. Vakarų korespon
dentai tvirtina, būk jie yra 
gaminti Tarybų Sąjungoje, 
bet kada norėjo nutraukti 
paveikslus, tai Indijos vy
riausybė neleido. Todėl yra 
spėliojama, kad jie xyra 
JAV gamybos.

PASIPIKTINUS ANGLŲ 
SPAUDA

Londonas. — Anglijos 
laikraščiai labai piktai rašo 
prieš Francūziją. “Daily 
Mail” rašo: “Francūzija 
mus išdavė 1940 metais, bet 
mes laimėjome ir be jos pa
galbos. Ji mus išduoda ir 
11963 metais, bet mes vėl lai
mėsime.”

“The London Times” De 
Gaulle prilygino prie Bono- 
parto Napoleono.

Jie susitarė bendradar
biauti ir atominių bombų 
gamyboje. Vakarų Vokieti
ja suteiks Prancūzijai $50,- 
000,000 finansinės pagal
bos, medžiagų ir technikų 
gaminimui atominių bom
bų. Jie susitarė, kad Fran- 
cūzijos vardu būtų gamina
ma, trylikos rūšių atominės 
raketos. Kada Francūzija 
ir Vakarų Vokietija jų tu-

tai jos NATO organizacijo
je jau nebus antraeilės jė
gos valstybės.

Stiprinimui Francūzijos 
galios prezidentas De Gaul
le jau veda derybas su Is
panijos fašistų vadovu ge
nerolu Franco. Numatoma, 
kad jis planuoja sudaryti 
Francūzijos - Ispanijos-Va
karų Vokietijos ašį, tai yra, 
visų trijų bendrą veiklą.

reikalauja VARŽYTI 
“VAISTŲ PARDAVIMĄ

Washingtonas. — Sena-

DARBIEČIAI SAKO, KAD 
PANAIKINS SUTARTI
Londonas. — Darbiečiai

Indusą parlamentas 
stoja už taiką

New Delhi. — Indijos 
parlamentas 349 b a 1 s ais 
prieš 59 pasisakė už pasita
rimą su Kinija, kad susita
rimo keliu sureguliavus 
abiejų šalių sienų reikalus.

Prieš susitarimą balsavo 
Indijos socialistai, kurie vi
sas laikas reikalauja pra
žūtingo karo.

Tuo kartu į New Delhi torius Thomas . Dodd,. iš | deputatai pareiškė parla-
atvyko Anglijos ir Jungti- Conn, valstijos, įnešė biljų, mente, kad jeigu jie laimės
..lų Valstijų sprūsminių kad būtų daugiau suvaržo- būsimuose rinkimuose,
(“jet”) mūšių lėktuvų spe- ma patentuotų vaistų par- panaikins premjero Mac-
nių tai

cialistai. Jie rūpinsis įren 
girnų tinkamų orlaukių 
radaro įrengimų.

ir
davimas, kaip tai visokių 
“pep” tabletėlių. Jis sako, 
kad dabar labai daug tos 

pakenkia
DIDELI PELNAI 
DINAMITO KO.

New Yorkas. — 1962 me
tais E. I. du Pont de Ne
mours Co. pasidarė $452,- 
000,000 pelno, tai 34 milijo
nus dolerių daugiau, kaip 
1961 metais.

Ši kompanija gamina di
namitą ir daugelį kitų reik
menų.

Maskva. — TSRS sateli
tas “Marsas—I” 
skrenda linkui Marso pla
netos. Sausio 27 d. jau bu
vo 43,000,000 mylių atstoję 
nuo Žemes.

sėkmingai

rūšies “vaistų” 
žmonių sveikatai.

millano ir prezidento Ke
nedžio sutarti' dėl laikymo 
Anglijos vandenyse “Pola
ris” atominių submarinų.

MIRĖ ŽYMUS JAV 
POETAS R, FROST

Washingtonas.,— Sulau
kęs 88 metų amžiaus, po 
operacijos, Bostono ligoni
nėje mirė Robertas Fros- 
tas, žymiausias JAV poe
tas, kurįs buvo gavęs kėlės 
premijas. Apgailestavimą 
išreiškė prezidentas Kene
dis, TSRS premjeras Chruš
čiovas, ir daugelis kitų žy
mių asmenų.

ATVYKO T. SĄJUNGOS 
SPORTININKAI

New Yorkas. — Atvyko 
Tarybų Sąjungos sportinin
kai Valeris B rūmelis, Vale
ris Bulišov^s ir Juris Tero- 

yra 
per-

vansijanas. B rūmelis 
pasaulinis aukščiausio 
šokimo čempijonas.

Kopenhaga. — Danijai 
trūkstą kuro.

VĖL tariasi
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Tarybų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų ir Anglijos at
stovai vėl pradėjo tartis 
atominių bombų bandymų 
uždraudimo reikalais.

Puerto Rico turi 
savąją bėdą

San Juan. — Nors po to, 
kai Kubos liaudis įsteigė 
savo santvarką, tai Jungti
nių Valstijų kapitalistai 
čionai įsteigė daug savo in
dustrijos įmonių,
viešbučių, suvežą turistų, 
bet darbo žmonių gyveni
mas mažai pagerėjo.'

Užmokestis mažas, dar
bas sunkus, gubernatoriaus 
Luis Monozo Marino “de
mokratija” sunki.;
• Puerto Rico randasi Ka
ribų jūroje. Sala užima 3,- 
421 ketv. mylią, turi 2,350,- 
000 gyventojų. Puerto Rico 
“liuosanoriai” priėmė JAV 
“globą”.

Kanados ministras 
įspėjo J. Valstijas

Ottawa. — Parlamente 
Kanados užsienio ministras 
Howard Green sakė, kad 
nors Jungtinės Valstijos 
yra galingos, bet lai jos 
“nestumdo savo šalininkų”, 
o su jais daugiau tariasi.

Jis pareiškė nesutikimą 
su JAV tarptautinėje poli
tikoje ir atominių ginklų 
klausime. Sakė, kad jeigu 
iš priežasties Kubos krizės 
būtų kilęs atominis karas, 
tai po vienos nakties jau 
būtų nelikę: Ottawos, To
ronto, Montrealio ir Van- 
couverio.

TSRS PAGALBA 
PAKISTANUI

Karačis. — Atvyko Tary
bų Sąjungos naftos specia
listai, kurie imasi tyrimo 
naftos plotų.. Tarybų Są
junga suteikė Pakistanui 
$30,000,000 kredito. Už tuos- 
pinigus bus įrengta naftos 
gavybos šaltiniai ir atlikti 
tyrinėjimai.

Washingtonas. — Apsi
ginklavimo šalininkai su
tiks balsuoti už taksų nu- 
mušimą, jeigu bus duoda
ma apsiginklavimui paža
dėta pinigų suma.

Kuboje suėmė dvi 
šnipų grupes

Havana. — Kubos savi
sauga susekė dvi šnipų gru
pes ir areštavo 36 žmones. 
Pas juos rasta 30,000 kubiš- 
kų pesos-pinigų, radijo 
siųstuvų ir imtuvu, kulko- 
.svaidžių, rankinių grana
tų, amunicijos ir ryšiai su 
jų centrais Miam mieste ir 
Jungtinių Valstijų karo ba
zėje, kuri yra Guantanamo 
įlankoje, Kuboje.

Suimtieji suteikė žinių ir 
apie kitus Kubos priešus, 
kurie jiems yra žinomi.

Vėliausios žinios
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos Motor'Ve
hicle biuras primena, kad 
su sausio 31 diena pasibai
gia legališkumas 1962 me
tų “plate”. Dar yra 250,000 
automobilistų, kurie neišsi
ėmė “plate” 1963 metams.

Maskva. — Jungtinėse 
Valstijose zionistų sklei
džiama propaganda prieš 
TSRS, būk čia yra perse
kiojami žydai, neturi nieko 
bendro su gyvenimu. Tai 
besąžiniškų žmonių prasi
manymai.

Washing tonas. — Prezi
dentas Kenedis nepasiten
kinęs De. Gaulle ir A d e- 
naurio susitarimu. Tuo rei
kalu jis pasiuntė jiems po 
laišką.

Paryžius. — Prancūzijos 
militaristai ir imperialistai 
pasitenkinę prezidento De 
Gaulle susitarimu su Vaka
rų Vokietija.

JAVWashingtonas. 
erdvių užkariavimo virši
ninkai tvirtina, kad 1967 
metais jau galės pasiųsti 
žmogų ant mėnulio.

Washingtonas. — Svei
katos departamentas sako, 
kad JAV turi pakankamai 
vakcinos skiepijimui nuo 
influenzos.

Į BurmąRangūnas.
atvyko Čekoslovakijos pre
zidentas Antonis Novotny.

j
i
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Rinkimai Lietuvoje
ŠIŲ METŲ KOVO 17 dieną Lietuvoje įvyks Aukš

čiausiosios Tarybos (Lietuvos parlamento) deputatų 
rinkimai. Taip pat bus renkami ir Lietuvos rajonų, 
miestų, apylinkių ir gyvenviečių darbo žmonių deputa
tai į vietines tarybas, savivaldybes.

Taigi, sekmadienis, kovo 17 diena, Lietuvoj bus 
svarbi diena.

Dabartinio Tarybų Lietuvos parlamento laikas bai
giasi su kovo 5 diena.

Mūsų suvažiavimas
“LAISVĖS” KOOPERATYVO akcininkų metinis 

suvažiavimas šiemet įvyks vasario 3 dieną. Mes norime, 
kad šis, kaip ir pirmesnieji, suvažiavimas būtų didelis ir 
visais atžvilgiais sėkmingas. Su visų Niujorko mieste ir 
apylinkėje gyvenančių laisviečių pastangomis, be abe
jonės, jis tokiuo ir bus.

Mūsų suvažiavimai kas metai įvyksta maž daug tuo 
pačiu laiku, nes taip1 nusako konstitucija. O visgi laikas 
suvažiavimams nėrajgeras, kadangi apie šį laiką oras 
esti dažnai šaltas ir snieguotas, keliai važiavimui nesau
gūs, tai iš toliau atvykstantiems neretai susidaro nema
ža keblumų. Tačiau prie gerų norų viskas galima. Nė
ra kliūties, kurios nebūtų galima nugalėti.

Tikėkime, kad sekmadienį, suvažiavimo dieną, oras 
mums gerai pasitarnaus.

• Kviečiame laisviečius ne tik į patį suvažiavimą, o ir 
į banketą, kuris vyks po suvažiavimo. Geras, didelis ban
ketas reikš ne tik materialę mūsų laikraščiui paramą, 
bet ir moralę.

Kitais žodžiais: darykime visa, kad sėkmingas būtų 
pats suvažiavimas, taipgi ir metinis banketas.

Pakvipo jam karaliąi
• - • V. ALANTAS, vienas smetoninių “vaduotojų”, no
ri, kad lietuviai, kalbėdami bei rašydami apie Lietuvos 
praeitį, kunigaikščius, valdžiusius Lietuvį, nevadintų 
kunigaikščiais, o karaliais!

Kodėl? Kam kraipyti istoriją? Alantas nepasako. 
Jis tik šiaip sau plepa Clevelando smeibnininkų laikraš
ty, bara tuos, kurie jo neklauso, ir baigiaN

“Man ir daug kam visi mūsų valdovai, viešpatavu
sieji po Mindaugo—Traidenis, Vytenis; Gediminas, Al
girdas, Kęstutis, Vytautas, Švitrigaila—yra Lietuvos 
karaliai, o ne kažin kokie kunigaikštėliai, nors ir “di
dieji”.

Galime spėti, kad ilgiau pasapnavęs, Alantas ir A. 
Smetoną paskelbs buvus karalium, o J. Smetonuką— 
princuku. “Veiksniams” viskas galima!

Planas įvykdytas
LIETUVOS CENTRINĖ statistikos valdyba, vei

kianti prie Lietuvos Ministrų Tarybos, paskelbė savo 
pranešimą apie tai, kaip 1962 metais veikė Lietuvos 
pramonė ir žemės ūkis.

Valdybos pranešimu, praėjusiais metais buvo pa
siekta didžiulių laimėjimų pramonėje:

“Respublikos pramonės įmonių kolektyvai sėkmin- 
.gai įvykdė socialistinius įsipareigojimus. Ketvirtųjų 
septynmečio metų planas pagal bendrąją pramonės ga
mybos apimtį įvykdytas pirma laiko. Lietuvos TSR te
ritorijoje esanti pramonė, o taip pat Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybai pavaldi pramonė 1962 metams nustatytą 
•bendrosios produkcijos gamybos planą įvykdė 102 pro
centais.

Visos pramonės bendrosios produkcijos gamybos 
apimtis palyginti su 1961 metais padidėjo 10 procentų.”

Žemės ūkio srityje:
“Buvo toliau mechanizuojami žemės ūkio darbai. 

Beveik visur buvo ariama, kultivuojama ir lėkščiuojama 
$u traktoriais. Taip pat pakilo mechapizavimo ir elekt
rifikavimo lygis gyvulininkystėje.

1962 metais respublikos kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
gavo 3,935 traktorius (skaičiuojant 15-jėgiais) ir daug 
,kitų žemės ūkio mašinų.

Kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose, negalutiniais 
duomenimis, karvių skaičius palyginti su T961 metais 
padidėjo 7 procentais. Šiek tiek sumažėjo kiaulių ir 
avių skaičius. Ii962 metų pabaigoje kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose buvo 1,212 tūkstančių paukščių — 177 
tūkstančiais daugiau, negu 1961 metais.
.7. Daugiau, negu 1961 metais, pagamino mėsos, pieno, 
vilnos ir kiaušinių. Kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose 
•pagaminta skerdienos (realizuota skerdimui gyvulių ir 
paukščių) 86.2 tūkstančio tonų, arba 10 procentų dau
giau, negu 1961 metais. Eilė pirmaujančių respublikos 
kolūkių ir tarybinių ūkių pagamino mėsos po 76 centne
rius šimtui hektarų ariamos žemės ir po 16 centnerių 
100 hektarų kitų žemės naudmenų.

kuris darbininkų;^ląsėąpirį fyię 
sos liaudies, pastangomis* ry
toj bus pasiektas taip pat vi
soje Vokietijoje ir taps isto
rine tikrove.

VVSP laiko savo svarbiau
siu uždaviniu užtikrinti tvirtą 
taiką. / ,

Programoje parbėžiama, kad 
reikia likviduoti Vokietijos 
Federatyvinėje Respublik oje 
vokiškųjų imperialistų ir mi- 
litaristų viešpatavimą. VVSP 
yra įsitikinusi, kad, pasirašius 
Vokietijos taikos sutartį, lik
vidavus NATO bazes bei oku
pacinį režimą Vakarų Berly-1 sybė apdovanojo daugelį pa
ne ir po to pavertus jį lais- j sižymėjusių fabriko staty-

turės didžiulę reikšmę ne tik 
tolesniattf^' Tarybų Lietuvos 
ekonomikos vystyiŲui, bet taip 
pat ir v/ftV Vakarų stambaus 
ekonominių^- rajono liaudies 
ūkiui. Ypač didelę reikšmę 
tiek mūsų, tiek ir kaimyninių 
respublikų žemės ūkio, kultū
rų derlingumui kelti turės Kė
dainių chemijos kombinato ir 
Jonavos azotinių trąšų gamyk
los pagrindinė produkcija.

Kėdainių cheminio kombi
nato darban paleidimo pro
ga Tarybų Lietuvos vyriau-

JONUI KRIŠČIŪNUI— 
70 MMETŲ

Šių metų sausio mėn. 18 d. 
sukako 75 mėtai vienaW se
niausių Tarybų Lietuvos 
mokslininkų1— Jonui Kriš
čiūnui. J •> . J ’ 1

Kas gi Jonas Kriščiūnas? 
Profesorius J. Bulavas at
sako: \__

Visasąjunginės V. Lenino 
vardo žemės ūkio mokslų aka
demijos tikrasis narys, tos 
pačios akademijos Bitininkys
tės sekcijos pirmininkas, Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
tikrasis narys, n u s i p e 1 n ęs 
mokslo veikėjas, Lietuvos že
mės ūkio akademijos profeso
rius J. Kriščiūnas yra gilus 
pedagogas, įžymus mokslinin
ką^ ir ryžtingas pra'k tikas, 
daug nuveikęs^Lietuvos moks
lui ir žemės ūkiui.

Toliau:
Dirbdamas pedagoginį dar-! 

bą nuo 1918 metų iki šiam lai
kui, J. Kriščiūnas daug nuvei
kė rengiant žemės ūkio moks
linius kadrus. Pokario me
tais prof. J. Kriščiūnui vado
vaujant, kelios dešimtys spe
cialistų parengė ir apgynė 
mookslinius darbus.

Literatūrinį darbą J. Kriš
čiūnas pradėjo prieš 50 metų. 
Per visą tą laiką jis yra pa
rašęs daugiau kaip 50 veika- cializmą laikotarpis 
lų ir daugiau kaip 100 straips- dama šią statybą,

Stambiausios knygos — tai remiasi marksizmu-leniniz- tiems beveik 70
Auga-|mu, kartu turėdama galvoje gyventojų, priklauso tik 8

niu, 
tai "Bitininkystė’’ ir 
lininkystė.”

Prof. J. Kriščiūnas yra ge
rai pažįstamas visiems Tarybų 
Lietuvos žmonėms, o ypač 
žemdirbiams. Visi agronomai, 
baigę aukštąjį mokslą Lietuvo
je, yra jo mokiniai. Tai gi
laus proto, neišsenkamos ener
gijos) stropumo ir darbštupięr 
pavyzdys, kas mumyse kelia 
pagarbą ir pasididžiavimą.

'• 1 , I . i . .

Kartu su. prof. f J.( Byląyu 

mes taipgi’ sveikiname moks
lininką J. Kriščiūną ir lin
kime jam geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų, taipgi 
sėkmės darbe!

vuoju miestu, susidarytų pa
lankios sąlygos abiem Vokieti
jos valstybėms suartėti. Prie 
tokio suartėjimo taip pat pri
sidėtų abiejų valstybių priė
mimas į SNO.

Kaip tinkamiausia taikaus ir 
VFR sambūvio forma siūloma 
a b i ėjų Vokietijos valstybių 
konfederacija, prie kurios taip 
pat galėtų prisijungti laisva- 

! sis Vakarų Berlyno miestas.
Programos skyriuje, kuris 

pavadintas "Išplėstinė socia
lizmo statyba,“ be kita ko, sa- 
koma : nugalėjus socialisti
niams gamybyniams santy
kiams, svarbiausias darbinin
kų klasės ir visų VDR darbo 
žmonių veiklos turinys yra iš
plėstinė socializmo statyba 
resspublikoje, kuria pasibaigs 
perėjimo iš kapitalizmo į so-! TV , A r ..Vykdy-I lietų Afrikos Respubh- 

* VVSP tvir- koje afrikiečiams, sudaran- 
procentų

tojų Garbės Raštais, trims— 
Vytautui Maconavičiui, Jo
kūbui Meškui ir Algirdui 
Raliui—buvo suteiktas Nu
sipelniusio statybininko gar
bės vardas.

Taigi, Tarybų Lietuva jau 
pasigamins užtenkamai sa- 

1 vo superfosfato ir kitų che- 
! minių trąšų. Tai padės že
mės ūkiui aukščiau pakil
ti, duoti didesnį derlių, tai 
reikš visų žmonių gyveni
mo lygio pakilimą į daug 
aukštesnį laipsnį.

John Brown—minint negrų 
išlaisvinimo sukaktį

Šiais metais minima Jung
tinėse Valstijose vergovės 
panaikinimo šimtmetinė su
kaktis. Negrų išlaisvinimo 
proklamacija buvo paskelb
ta 1863 m. sausio 1 d.

John Brown buvo vienas 
didžiųjų kovotojų už negrų 
vergovės panaikinimą. Tam 
jis paaukojo visą savo su
brendusį gyvenimą, energi
ją, gabumus ir net gyvastį.

Jis gimė 1800 m. geg. 9 d., 
Revoliucinio karo dalyvių 
šeimoje, Torrington, Conn. 
Jo protėviai buvo iš Angli
jos atvykę pilgrimai. Jau
nose dienose jis mokinosi 
k o n g r egacįonalistų sektos 
ministers: (kunigu), bet vė
liau gyvenimas ir kovos 
prieš vergovę pasuko jį ki
ton pusėn. Jis buvo religin
gas ir visiem aiškino, kad 
dievas sutvėrė visus žmones 
lygiais, nepaisant kokios jie
būtų spalvos. ir bandyti

Persikėlęs į Kansas vals- kit 
tiją, kur ėjo griežta kova

kur kuriasi/vis naujos ne
priklausomos respubli k o s, 
Amerikos vardas stovi že
mame laipsnyje.

Kenedžio administracijos 
pasiųstas Afrikon negras 
Frank L. Stanley, leidėjas 
negrų laikraščio “Defend
er,” išeinančio Louisville, 
Ky., tuoj susidūrė su Ame
rikoje siautėjančios rasinės 
diskriminacijos klausimu.

Afrikoje per 8 savaites 
jis aplankė keletą valstybių^ 
kuriose gvildeno žurųaliz- 
mo klausimą. Grįžęs Ame^, 
rikon jis buvo pakviestas 
vieno St. Louis biznierių 
klubo paaiškinti, ką jis ma
tė Afrikoje ir kaip jis ga
lėjo amerikiečių demokrati
nes idėjas perduoti afrikie
čiams, koks afrikiečių link 
Amerikos atsinešimas.

F. L. Stanley pasakė, kad 
afrikiečiai niekaip negali 
suprasti, “kaip mes ameri
kiečiai galime tikrai palai
kyti pasaulinę demokratiją 

demokratizuoti
,us žmones sve t i m u o s e 

kraštuose, kuomet savo nu

Ar žinote, kad-

I konkrečius 
Vokietijoje.

istorines sąlygas proCentai žemės. Daugiau 
_ , , , _ Ikaip 400 tūkstančių afri-

inS n7n , kiečiU eksploatuojami rū- 
priklausančiuose 

i, susivie- 
Vidutiniškai

išspręsti nauji svarbūs užda-| , 
viniai, susiję ,sū išplėstine so- dynuose,.
cializmo statyba respublikoje, monopolistiniams 
pabrėžiama programoje, yra n i j i m a m S.
kūrybinis, lenininių partinio Į darbininkai - afrikiečiai už- 
gyvenimo ’.normų taikymas.

"VVSP Visiškai pritaria pą- 
/ žiūroms■ į‘'komunistinę ateitį, 

išdėstytomsTSKP PrOgfamo- 
, , jĮ-nv; ,šiame< amžiaus ko-

ir yisa munistų manifeste, — pagrįs-
toje marksizmp-Jęninizmo mo
kymu, taiįi pat 'didžililiu soci
alize statybos Tarybų šalyje 
patyrimu. ■>

negrų vergovės klausimu, 
i John Brown greitai ten ] >a- 
! garsėjo kaip negrų laisvin
to j as. Negrų vergovės šali
ninkai prieš jį siuto. 1855 
m. šautuvais apsiginklavusi 
gauja užpuolė jo namus 
P a 11 a watomie miestelyje. 
Persišaudyme buvo užmuš
ti keli vergų savininkai, i 
taipgi žuvo du Browno sū-' 
nūs, padėję tėvui gintis nuo 
gaujos.

Didžiausias John Browno

p r ak t i k u o j am e ž i au - 
■ i c ž menišką n e t e i sy -

muose 
ria ir 
bę.”

Jis toliau nurodė, jog nie
kas tiek Amerikai užsienyje 
nekenkia, kaip “rasinė dis
kriminacija,” kurios su de
mokratija niekaip negalima 
suderinti.

Tamsi jaunimui ateiti^
Detroito policijos komisu 

onierius George Edwards

ję. ,šiariie< ! amžiaus ko

SIEROS RŪGŠTIS
VVSP NAUJOJI 
PROGRAMA

Pasaulio spauda, plačiai 
rašė ir komentavo apie Ry
tų Vokietijos Vieningosios 
Socialistų Partijos šeštąjį 
suvažiavimą, įvykusį Berly
ne sausio 15-18 dd. Tai bu
vo reikšmingas, sako, suva
žiavimas ne tik Vokietijos 

^Demokratinei Respublikai, 
o ir visam socialistiniam pa
sauliui.

Šiame suvažiavime buvo 
priimta nauja partijos pro
grama. Elta praneša:

Programoje pažymimą, kad 
VDR įžengė į naują, socialis
tinę epochą Vokietijoje.

Didžioji Spalio socialistinė’ 
revoliucija, atvėrusi naują 
žmonijos istorijos erą, socia
lizmo ir komunuizmo erą, sa
koma programoje, įgyvendino 
Markso, Epgelso ir Lenino 
mokymą, kad istorinis darbi
ninkų klasės pašaukimas yra 
tapti kapitalizmo duobkasiu..

Didžiulis VVSP nuopelnas, 
pabrėžiamą toliau, ' yra tas, 
kad ji, įveikusi darbininkų 
klasės suskilimą, kąrtu su vi
somis susibūrusiomis į Demo
kratinės Vokietijos Nacionali
nį frontą pažangiomis ir tai
kingomis jėgomis, partijomis 
ir masinėmis organizacijomis 
padėjo Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje naujos epo
chos pamatus. Didžiulis VVSP 
nuopelnas yra tas, kad įvyk
dyta didi revoliuciją Vokieti
jos istorijoje ir iškovota soci
alistinių santykių pergalė Vo
kietijos ^Demokratinėje Res
publikoje.

Socializmas — tai tikslas,

dirba maždaug 4 svarus. 
Tai — tik 5 procentai bal
tojo darbininko uždarbio. 
, 1 ■ • ” i ■ • 7. ’ > : > i

1958 metais; Kuboje buvo 
tik 309 iųžinieriaį-kubiečiai. 
Šiuo metu Havanos univer
sitete, vienoje iš trijų aukš
tųjų Kubos mokyklų, mo
kosi 12 tūkstančių vaikinų 
ir merginų. Pagal vyriausy
bės planus iki 1970 metų 
bus paruošta 25 tūkstančiai 
inžinierių ir technikų.

KĖDAINIUOSE 
i '> i j i

Mes jau esame ne kartą 
rašę, kad Kėdainiuose sta-i 
tomas milžiniškas cheminių 
trąšų ir kitokių reikmenų 
fabrikas -kombinatas. Ir 
štai š. m. sausio 18 d. tasai 
milžinas jau pradėjo dirbti, 
pradėjo gaminti sieros rūgš
tį, taip reikalingą trąšoms, 
o taipgi ir kitokiems che
miniams išdirbiniams ■.— da
žams, etc.

' Fabriko paleidimo darban 
proga Kėdainiuose buvo iš
kilmės. Susirinko darbinin
kai, statybininkai, inžinie
riai; atvyko iš Vilniaus vy
riausybės ir partijos vado
vai. Dalyvavo LTSR Mi
nistrų tarybos pirmininkas ųezueloje. Reljefą atsitikti- 
Šumauskas, J. Maniušis, A. nai aptiko Venezuelos mok- 
česnavičius, K. Kairys, P. slininkas archeologas Hel- 
Kulvietis ir kiti darbuoto- mutas Streikas,1 darydamas 
jai. . aeronuotraukas.

Kalbas . sake statybinin
kai, inžiniePidų, kombinato

Kas 17 sekundžių JAV 
įvyksta vienas didelis nusi
kaltimas. Per pastaruosius 
penkerius metus už vagys
tes suimtų j ų j aun uolių 
skaičius padidėjo 61 pro
centu. Valdžios praneši
mais, nuo 11956 iki 1960 me
tų JAV buvo nužudyti 237 
policininkai.

Didžiaųsįas paša u 1 y j e 
reljefas (skulptūros 
nys plokštumoje), indėnų 
iškirstas akmenyje prieš 
kelis šimtmečius, rastas Ve

kūri-

kai, inžinieriai,, kombinato Bukarešto gamtos moks- 
direktorius L, Mackevičius..! lų muziejaus kolekcijose yra 
Vyriausią kalbą pasąkė Mo- maždaug 150 tūkstančių 
tie jus Šumauskas, pareikš- drugelių kolekcija. Tai — 
damas, kad “Lietuvoje gimė viena iš vertingiausių ko- 
didžiosios chemijos pirma-1 lekcijų pasaulyje. Entomo- 
gimis.” Toliau Šumauskas logai daugiau kaip iš 20 pa
savo kalboje nurodė: i—a.----  a.-----

Paleidus Kėdainių chemijos 
kombinato sieros rūgšties ga
mybos pajėgumus, mūsų res
publika taps stambiu sieros 
rūgšties gamintoju, o stojus 
rikiuotėm kitoms minėtosioms 
gamykloms, ■— taip pat azoti
nių ir fosforinių trąšų, sinte
tinio ^amoniako ir dir b t i n i ų 
pluoštų gamintoju. Visa tai

| šaulio šalių, tame tarpe iš 
Tarybų Sąjungos, JAV, 

! Prancūzijos, Anglijos, Ja
ponijos, Lenkijos, VFR, 
Vengrijos ir Čekoslovaki
jos, buvo atvykę į Rumuni
ją susipažinti su šia kolek
cija, >

gyvenime įvykis buvo kai •savo raPor^e skelbia, kad 
jis, apsistojęs Virginijos1 Detroite randasi tarP 50>' 
valstijoje, 1859 m. spalio 16; 000 ir 80>0()0 jaunuolių, iŠ- 
d. su 21 vyru užvaldė Harp- ėjusių iš mokyklų, bet jokio
ers Ferry miėš.ielį ir užgro7 
be valdžios ginklų arsenalą, 
Jis manė tuo pradėti prieš 
vergovę sukilimą, kuris ga 
lėtų greitai išsiplėsti visose 
pietinėse valstijose. Bet tai 
jam nepavyko. Virginijos 
miliciją, vadovaujama kapi
tono Robert E. Lee, sukilė
lius nugalėjo. Susirėmime 
14 Browno kovotojų žuvo, 
taipgi žuvo kiti du Browno 
sūnūs. John Brown ir kiti 
6 kovotojai buvo suimti 
ir gruodžio 2 d. pakarti 
Charlestown, Va.

darbo neturinčių. Tokių 70 
prbčbhtbs sudaro negrai 
jaunuoliai. Jis ragino gub. 
Romney ką nors tuo klausi
mu daryti, bet pastarasis 
nei piršto nepajudina.

Negeresnė padėtis ir ki
tuose pramoniniuose cent
ruose. Daugelis jaunuolių, 
neturėdami tinkamo užsiė’ 
mimo, apiplėšimais ir kito
kiais kriminaliniais. darbais 
užsiiminėja. Jie niekur ne
mato šviesesnės ateities.

Kodėl tiek daug žūsta?

1962 metais kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose pa
gaminta 652 tūkstančiai tonų pieno palyginti su 645 
tūkstančiais tonų 1961 metais, šimtui hektarų žemės 
naudmeųų kolūkiai ir tarybiniai ūkiai gavo 194 centne
rius'pieno.” > 77-.. •

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis vyksįCenū 
rines Amerikos konferenci
ją, kuri šaukiama San Jor 
se, Costa Ricoje, kovo 
18—20 dienomis, \ 

v

W. E. B. DuBois savo 
knygoje “John Brown” ra
šo, kad nors Brownui nete
ko Civilinio karo, kuriame 
negrai buvo išlaisvinti, per
galingai baigti, bet jis tą 
karą pradėjo. Nors Harp
ers Ferry sukilimas buvo 
nuslopintas, bet jis buvo 
įžanga į Civilinį karą, kuris 
oficialiai prasidėjo 1861 m. 
kovo mėn. Tuo metu, kai 
dar buvo manyta kompro
misais susitaikyti, John 
Brown parodė kovingą ke- 

llią, kuris privedė prie ver- 
jgovės panaikinimo. Baltieji 
ir negrai kareiviai, mušda
mi vergovės gynėjus konfe
deratus, dainuodavo: “John 
Browno kūnas kape smilks
ta, bet jo dvasia maršuoja 
pirmyn su mumis.”

Ką amerikietis negras 
patyrė Afrikoje

Jau visas šimtmetis pra
bėgo nuo negrų vergovės 
panaikinimo, bet rasinė sek- 
regacija, diskriminacija, 
negrų persekiojimas ir net 
žudymas Amerikoje tebe- 
siautėja. Tai mato viso pla
taus pasaulio žmonija. Tai 
žymiai žemina A m e r i k os 
vardą, užsienyje.

Afrikoje, kur negrai lais
vinąs! įš kolonistų jungo,

Apskaičiuojama, kad 1962 
metais Jungtinėse Valstijo
se žuvo 95,000 žmonių nuo 
įvairių nelaimingų atsitiki
mų.

Daugiausia nelaimingų at
sitikimų buvo automobiliu 
nelaimėse, kur žuvo 41,000 
žmonių. Pasirodo, kad au
tomobiliais transporta c i j a 
yra pavojingiausia.

Kelionėje girtavimai važ
mos taisyklių nepaisymas, 
neatsargumas labai daug 
prisideda- prie nelaimingų 
mirčių. Tai reikėtų vi
siems įsitėmyti.

Rusų kalba Anglijoje
Dabar jau 600 mokyklų 

Anglijoje yra įvedusios ril- 
; sų kalbos pamokas. Prieš 5 
metu:, tebuvo mokinamaru- 

, sų kalba tik 14-koję mokyk
lų.

Mokytojai teigia, kad An
glijoje rusų kalba darosi 
populiari ir nesunku ją iš
mokti, nes panaši lotynų 
kalbai.

Amerika tuo klausimu 
tebėra atsilikusi.

Londonas. —Vakarų Vp? 
kieti jos politiniai ir milita- 
riniai vadai reikalauja, k< 
JAV ir Anglija suteiktų 
jiems atominių bombų.

' AJ'I-.M' .................. ....................... ........... .. IV ĮI. ■—1
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75 METAI GEOGRAFŲ 
DRAUGIJAI

Šiemet sukanka 75 me
tai kai gyvuoja Amerikos 
Geografų Draugija. Ją su
kūrė 1888 m. sausio 13 d. 
Vašingtone 33 įžymūs as
menys, susirinkę Kosmoso 
klube. Tarp jų buvo moks
lininkų, profesorių, geogra
fų, aukštų karininkų, ana
tomų, natūralistų, švietėjų, 
tolimų žemės vietų tyrinė
tojų, advokatų, meteorolo
gų, topografų, kartografų, 
fvodes.istų, geologų, biologų, 
inžinierių, rašytojų, žurna
listų ir kitokių profesijų spe
cialistų. Daugiausia, aiš
ku, buvo geografų. Po me
tų, jauna organizacija tiek 
sustiprėjo, kad pradėjo leis
ti, ir dabar leidžia, savo or
ganą, puikų spalvotom nuo
traukom iliustruotą mėnesi
nį žurnalą — “National Ge
ographic Magazine.” Kas 
metai išleidžia po kelis įvai
rius žemėlapius, kuriuos 
Draugijos nariai gauna ne
mokamai.

Po dviejų metų, Geografų 
Draugija jau suruošė pir
mąją ekspediciją, nuvykusią 
ištirti pietrytinę Aliaskos 
sritį, ypatingai kalną Mount 
Logan, turintį 19,850 pėdų 
aukščio. Iki šiol, organiza
cija finansavo suvirš 200 
ekspedicijų, kai kurias ben
drai su tūlais universite
tais, muziejais, astronomi- 
nė|n observatorijom ir ki
tom mokslinėm, ar tyrinėji
mu besidominčiom, įstai
gom.

Tarp Geografų Draugijos 
finansuotij ekspedicijų (pil
nai ar dalinai) galima su
minėti .šiaurės saloms bei 
ledynams tirti i š y y. k,a s, 

memnono sūnų Orestą, bet 
šis pasprunka ir pabėga į 
svetimą karalystę, o tuomet 
kiekviena Graikijos sala ar 
provincija turėjo savo ka
ralių, kurie, kaip gaidžiai, 
tarp savęs pešėsi. Gi neap
kenčiamą Agamemnono duk
terį Elektrą motina ir 
Aigistas varu išstumia už 
nemylimo seno kaimiečio į 
tolimą šalies kampą, kad tik 
ši nesipainiotų jiems akyse. 
Elektra nusikerpa plaukus, 
tampa verge, ir varganame 
kaime nepaprastai skursta, 
kai motina puikuoja kaip 
karalienė.

Po kelių metų O r e s t a s 
grįžta į gimtąjį Argą ir 

Šiaurės Poliaus atradėjo prisiekia atkeršyti savo tė- 
Roberto B. Peary 1909 m. !vo žudikams. Jis apgaulės 
ekspediciją, admirolo Byr-,būdu, kai Aigistas pasige
do ekspedicijas į Šiaurę ir ria dievo Bakcho - Dionizo 
Pietus, balonistų ekspedici
jas 1934 ir 1935 m. (Ex
plorer I ir Explorer H). 
Pirmasis pasiekė iki tol ne
girdėtą aukštį, iškildamas 
60,613 pėdų, o antrasis — 
72,395 pėdas. Byrdas per
lėkė per Šiaurės Polių 1926 
m., o per Pietų Polių—1929 
m.). Geografų Draugija 
siuntė tyrinėtojų ekspedici
jas į Meksiką, Pietų Ameri
ką, Sibirą, Mongoliją, Kini
ją, Afriką, Aziją ir kitus 
kraštus bei kontinentus. 
Šiemet ruošiasi vykti į Azi
joj Himalajų kalnyną, kur 
>us bandoma ištirti kalnai 
Everest, Lhotse ir Nuptse.
Kalnas Everest yra tarp Ti-1 Elektros vaidmenį vaidi- metų skaičiaus jau žmogus 
beto ir Napalio. Jo aukštis 'na įžymi graikų tragike pasieks Marsą.
siekia 29.028 pėdas aukščiai1 
jūros lygio.
'Geografų Draugija prisi

dėjo ir prie suruošimo žy
gio Wm. Beebe, kuris, kartu 
su O. Bartronu, 1934 m. nu-; 
sileido savo plieninėje batis- 
feroje 3,028 pėdas į jūros 
gelmes, tirti jūros gyvūni
ją ir augmeniją. Daugiau
sia kalbamosios Draugijos 
pastangomis buvo išgelbėta 
ir Kalifornijos Sequoia Na
cionalinis Parkas nuo žmo
gaus kirvio bei išnykimo.

Šiuo metu Geografų Drau
gija turi 3,300,000 narių, 
gyvenančių 173 kraštuose.

Šio deimantinio jubiliejaus 
proga, linkime Geografų 
Draugijai dar ilgai gyvuoti 
ir veikti mokslo bei kultū
ros srityse.

Iš graikų klasikos 
fa -KT.Niujorko Beekman teat

re rodoma gana įdomus fil
mas — “Elektra.” Tai grai
kų dramaturgo Euripido 
tragedija, parašyta apie 400 
metų prieš mūsų erą. Kū-

rinys remtas graikų liau
dies mitologija, kaip kad 
Homero “Ilijada” bei “Odi
sėja,” Gėtės “Faustas” irkt. 
Be Euripido, tais mitologi
jos ihotyvais rašė ir kiti 
graikų dram aturgai-klasi- 
kai, kaip Aischilas, Sofoklis 
ir kiti. Taigi ir tragedija 
“Elektra” yra ne viena. Šį 
filmą suredagavo kino di
rektorius M. Kakojanio.

Mitologinė “Elektros” fa
bula gana sena, bet nepra
radusi savo žavesio. Argo 
(Graikijos provincijos) val
dovas (“karalius”) Aga
memnonas. grįžta iš dešim
ties metų Trojos karo ir 
randa savo žmoną Klitem- 
nestrą gyvenant su jos mei
lužiu Aigistu. Besimaudan
tį Agamemnoną (kas gi ne
norėtų išsimaudyti po de
šimties metų kariavimo ?) 
užpuola jo žmona ir su savo 
meilužiu ir užmuša. Tada 
Aigistas veda Klitemnestrą 
ir tampa Argo karalium. 
Žmonės jo nemėgsta. Jis 

šventes proga, įsigauna į jo 
rūmus ir jį nudobia. Ore^ 
tas tampa Argo karalium: 
Žmonės džiaugiasi, jį 'svei
kina. Vėliau jis susitaria 
su savo, seseria. Elektra ir 
užmuša savo motinų Kli- 
temnestra ; kaip jų tėvo 
nužudytojo talkininkę. Mat, 
taip išpranašavęs, dievaičio 
Apolo vardu, žynys. Šiam 
pastarajam aktui žmonės, 
pasipriešina ir abu išvaro iš 
Argo karalystės. Krašte 
įsigali netvarka, suirutė, 
kuri sunkia našta slegia Ar
go gyventojus. Moralas — 
dievų bausmė už valdovų 
nuodėmes.

Kauno “Sanito” fabriko vyr. mchanikas, respublikos nu
sipelnęs racionalizatorius V. Dambrauskas gamykloje jau 
įdiegė daugiau kaip 80 pasiūlymų gamybai tobulinti, ša
lies farmacijos fabrikų delegacijos, viešėjusios “Sanite,” 
aukštai įvertino V. Dambrauskui vadovaujant sukurtų pir
mąją šalyje mechanizuotą ampulių pripildymo liniją.

Šiuo metu V. Dambrauskas baigia konstruoti automatą 
ampulėms pripildyti. Apie jo efektingumą kalba tas fak
tas, kad vienas automatas pavaduos beveik 20 žmonių dar
bą, išlaisvins keliasdešimtis kvadratinių metrų gamybinio 
ploto, kelis kartus padidins darbo našumą. x

Nuotraukoje: racionalizatorius V. Dambrauskas ir fab
riko inžinierius-technologas J. Makauskas išbando automa
to mazgų darbą.

Irena Papas. Vaidyba pui
ki! Nesuprantantiems (grai
kų kalbos, patarnauja ang
liški įrašai. Kritikai filmą 
labai giria. Tarptautiniame 
Kanės festivalyje filmas bu-! 
vo premijuotas. Verta pa
matyti.

Modernistinis mokslo 
“aiškinimas”

Vienas modernistinis 
“mokslinčius,” atominės su
kakties proga, “Vienybėje” 
aiškina to laikraščio skai
tytojams, kas yra medžią - 
ga-materija ir abelnai ma
terializmas. Jis teigia, būk 
materija, kurią mes galime 
rankomis paliesti, akimis 
matyti (plienas, stiklas, me
diena, etc.), nesanti tuo, kuo 
mes ją suprantame, žinome; 
kad ji yra tik “vaizdinys,” 
svajonė, fantazija, iliuzija, 
“šmėkla” ir t. t.

Pažiūrėkime, kaip tas 
“modernus filosofas” dėsto Olandija, per 3 vai. suvalgė sukaupė 
savo abrakadabrą:

“Moderniojoj fizikoj ir mo
derniojoj filosofijoj, dėka 
(jėgos) lauko teorijų, me
džiaga, materija yra vaidi
nys, šmėkla, kuri kartais 
yra medžiaginė, substancia- 
li, kardais įmantri dvasia; 
medžiaga nėra, kuo ji pasi
reiškia; kadangi ji yra tai, 
kas ji yra, bet ji yra kas ji 
yra, kadangi ji daro, ką ji 
daro.”

Ar supratote, ką tas fak
sas nori pasakyti? Nė vel
nio! Tikriausiai, nė jis pats 
nesupranta, o nori kitus 
mokyti. Šis “dėstymas” pa
našus į t. v. modernistų ta
pytojų paveikslą, kuriame' 
be jokios prasmės ir nuovo
kos pritepliota įvairiausių 
dažų, o nežinia ar tai atlik
ta žmogaus ranka, ar asilo 
uodega!

KALeJIMAS ir 
TELEVIZORIUS

Kaip likviduoti kalėjimo 
prižiūrėtojų trūkumą? Šį 
sudėtingą klausimą s ė k- 
mingai išsprendė Anglijos 
kalėjimų žinybos “novato
riai”. Kalėjimuose įtaiso
mos specialios televizijjos 
sistemos, žymiai pakelian- 
čios prižiūrėtojų darbo “na
šumą”: vienas žmogus gali 
matyti visus kalinius ka
merose ir stebėti keturis 
koridorius.

Washingtonas. — JAV 
I erdvių užkariavimo virši- 
l ninkai sako, kad pirm 2,000

Nuo neatmenamų laikų
žmogui budingas troškimas 
būtiį'geresniam už kitus. Ir 
tai būdinga beveik visoms 
žmogaus veiklos sritims. 
Jeigu nesuspėta pagarsėti 
ir neturėta pasisekimo ko
kioje nors normalioje spor
to rūšyje — ^tereikia nusi
minti. Galima išgalvoti spe
cialiai sau sritį ir pirmauti. 
Viskas tinka, kad tik ga
vus prizą ir galimybę pa
puošti savo vizitinę korte
lę žodžiais: “pasaulio re
kordininkas”.

Valgymo varžybos jau 
buvo rengiamos prieš tūks
tančius metų. O dabar kas
met organizuojamos pasau
linės ėdrumo pirmenybės. 
Po jų dauguma dalyvių at
siduria ligoninėse.

žemiau pateikiame kele
tą pavyzdžių, kurie rodo, 
kiek gali iš karto suryti di
džiausi pasaulio ėdrūnai.

Piteris Lomas iš Hagos,!

Sukako 150 metų nuo to 
laiko, kai įžymus XIX am
žiaus pradžios rašytojas 
Dionizas Poška įsteigė pir
mąjį Lietuvoje muziejų. 
Mylėdamas savo kraštą ir 

'tyrinėdamas jo praeitį jis 
________ nemažą senienų 

2 kilogramus spagečių (plo- rjnkinį, kurį laikė ne gyve
namojo namo kambariuose, 
o ąžuolų drevėse — Baub
liuose. 1812 metais jis liepė 
nukirsti savo Bardžių (da
bar Bijotų, Skaudvilės ra
jonas) dvaro vadinamaja
me Vyšinių kalne augusį 
labai storą ąžuolą. Iš jo 
kamieno išskaptavęs vidų, 
jis įrengė du Baublius, už
dengė juos stogeliais, pada
rė duris ir langelius. Vieno 
tų Baublių viduje stovėjo 
staliukas, suolelis.
Taip įrengtuose Baubliuo

se D. Poška ir įkūrė senie
nų “muziejų”. Jo rinkinius 
sudarė įvairios piliakalnių 
ir senovės kapų iškasenos, 
karių,žirgu aprangos daik
tai, ginklai, papuošalai, su
akmenėjimai, įvairūs bui
ties reikmenys ir panašiai.

D. Poška senovės pa
minklus rinko ne tam, kad 
iškeltų savo asmenybę, kil
mę, vo tam, kad sužadintų 
kitų pagarbą ir pasididžia
vimą savo krašto praeitimi 
ir jo istorinėmis vertybė
mis. Remiantis tokia muzie
jaus steigėjo idėja, aišku, 
rinkiniai buvo visiems pri
enami. Apie tai liudija net 
per didelis aniems laikams 
susidomėjimas jo rinkiniais. 
Baublių rinkinius aprašė to 
meto žurnaluose prof. I. 
Loboika, K. Nezabitauskis 
ir pats D. Poška. Žinios 
apie Baublį pasiekė ir Ado
mą Mickevičių, kuris “Po
no Tado” IV knygoje pri
simena jį keliomis eilutė
mis:
“Ar gyvas dar Baublys, 

kurio liemens drūtumas

ni ilgi itališki makaronai), 
12 viščiukų ir 3 kg. kepsnio 
(Kilogramas yrą 2 svarai ir 
vienas penktadalis svaro).

Alfredas Reinbou iš Sid
nėjaus, Australija, per 24 
minutes prarijo 322 aust
res.

Karolis Heris iš Redžijo 
Emilijos, Italija, per 117 
min. suvalgėt 10 metrų (32 
ir pusę pėdos) dešros.

Robertas Soulsas iš Mont- 
realio, Kanada, per 31 min. 
sumušė ir išgėrė 97 žalius 
kiaušinius.

Pasaulinis spagečių čem
pionas graikas Fanis Kos- 
tadimas per valandą suval
gė 300 metrų spagečių. Jis 
mano, kad tai nieko ypatin
go- ' '

Pasaulio rekordai . egzis
tuoja ir kitose “srityse”. 
Pavyzdžiui, vienas prancū
zas yra švilpimo čempionas. 
Jis švilpė 9 vai. 45 min. be 
perstojo.

Timas Helis iš Kilio uni
versiteto, Anglija, — ran
kos paspaudimų čempionas. 
Jo rezultatas — 9,002 žmo
nės pen 9 vai. 15 min.

Važiavimo be bilieto re
kordininkas yra vokietis. 
78 kartus jis važinėjo be bi
lieto įvairiomis transporto 
rūšimis ir nebuvo sulaiky
tas.

Vienas indų fakyras yra 
pasninko čempionas, 105 
naros! Kitas fakvras ren
giasi sumušti naują rekor
dą. “Generalinės repetici- 
ios” metu jis išgulėjo stikli
nėle dėžėje sudaužytų bu
teliu “patale” dviejų pitonų
ir keliu gyvačių draugijoje ' Senatvėj taip išpurto, lyg 
63 paras. Pasninkaudamas! erdviausias rūmas?
iis sublogo 22.9 kg. Kai 
haicresi i o “generalinė repe- 
ticiia”, jis svėrė 47.2 
Praėio daugiau kaip 
nuo. kol iis vėl galėjo 
maliai valgyti.

Yra ir verkimo rekardi- 
m’u rezultatu. Šios srities 
absoliuti čemnionė yra mo
distė E ai ta Viler iš Filadel
fijos, JAV. Ji tikromis aša
romis verkė 2 vai. 44 min. 
Pavojingiausia jos konku
rentė buvo pašalinta iš var
žybų, nes žiūri aptiko, kad 
jos / nosinaitė sumirkyta 
svogūnų sultimis.

Gumos kramtymo rekor
das : vienas \ amerikie č i ų 
skautas kramtė gumą 8 
vai. be perstojo. Laikoma, 
kad šio rekordo beveik ne
galima įveikti.

Alaus rekordas: Eranas 
Palmborgas, Švedija, alaus 
buteli išgeria per 3 sekun
des. Vedybų rekordas: Mu
hamedas Achmedas įsa,

kg. 
mė- 
nor-

Kairas, buvo vedęs 60 kar
tų. .

Būgno rekordas: Šernas 
Julanas, JAV, be perstojo 
būgnijo, sėdėdamas par
duotuvės vitrinoje, 67 vai. 
11 minučių 40 sekundžių.

Pavyzdį, kokias, pasek
mes gali sukelti rekordų 
vaikymasis, pateikia Angli
ja. Vienas anglas ir vienas 
škotas mėgino kuo ilgiau 
sulaikyti kvėpa v imą po 
vandeniu. Anglas nekvėpa
vo 2 min. 57 sekundes. Pas
kui jis užtroško.

Baublio muziejui- 
pusantro šimtmečio

Sukako 150 metų nuo

Ten dvylika žmonių prie 
stalo sėst galėjo”.
Skaitant XIX amžiaus 

pirmosios pusės Vilniaus 
žurnalus ir kitus leidinius, 
straipsnius, satyras, pole
mikas, kuriuose vienokiu ar 
kitokiu būdu liečiami Poš
kos Baubliai, matyti, kad 
jie buvo įgavę platų visuo
meninį pobūdį, kad jie bu
vo busimųjų Lietuvos mu
ziejų pirmtakai. Savo rinki
niais D. Poška skatino žmo
nes domėtis gimtojo kraš
to praeitimi ir rinkti jos 
liekanas.

D. Poška pirmasis tuo
metinėje Lietuvoje suprato 
muziejinio pobūdžio rinki
nių prasmę ir uždavinius. 
Ir dabar Baubliai nenusto
jo vertės. Jie yra laikomi 
muziejinio pobūdžio pa
minklais, kuriuos gausiai 
lanko plačiosios masės.

Prof. P. Galaune

Transporto dar b i n i n k ų 
streikas tęsiasi. Taikintojų 
komisija susitarė prielan
kiomis darbininkams sąly
gomis. TWU 234 lokalo na
riai slaptu balsavimu sutar
tį užgyrė tikėdami pradėti 
darbą sausio 26. Bet.kom
panija sutartį atmetė, kom; 
panijos prezid e n t a sr pasi
traukė, jo vietą užėmė vi
ce prezidentas, unijos na
riai vėl pikieto eilėse. Strei
kas gali būti ilgas, darbi
ninkams sunkus.

Majoras Tate padavė rei
kalavimą teismo keliu pa
skirti “receiverį.” Miestas 
įvesdinęs du milijonu dole
rių . transportacijoj. TWU 
prezidentas Quill sako: Mes 
nepaisome, kas bus bosas, 
be kontrakto darbininkai 
nedirbs. Meras Tate trau
kia atsakomybėn Mike 
Quillą, reikalaudamas $250,- 
000 už “neteisingus pasaky
mus,” kurie žeminą jo pres
tižą. Quillas sako, unija 
trauks atsakomybėn Tate, 
reikalaudama vieno milijo
no doleriu. £

Spauda didžiumoje kalti
na uniją, bet dabar, kuo
met unija priėmė pateiktas 
sąlygas, sutikdama pradėti 
darbą, bet kompanija atme
tė, ką ji kaltins? Spaudos 
ir valdininkų gal nepasiten
kinimas tame, kad lokalo 
234 masiniame susirinkime 
Quillas pakvietė kalbėti 
Hoffą. Kaip ten bebūtų, 
Quillas susilaukė rūstybės.

Pennsylvanijos Railroad 
' kompanijos darbininkai, pri
klausantys TWU 1 o k a 1 u i 
2042, šaukė sus i r i n k i m ą. 
Kompanija pabūgo, kad gali 
kilti simpatijos streikas phi- 
ladelphiečiams, gavo teismo 
drausmę prieš susirinkimą. 
Įvyko lokalų valdybų susi
rinkimas. Quillas spaudos 
korės pondentams pasakė, 
kad simpatijos streiko ne
bus, turime bėdų ir su ei
namuoju streiku.

Sausio 21 d. Philadelphi- 
joje traukinių susidūrime 
279 žmonės sužeisti. Nuo 
1953 metų Philadelphijoje 
ir apylinkėje traukinių ne
laimėse sužeista 1,403, už
mušta 364.

Tymsterių prezidentas at
vyko Philadelphijon tikslu 
organizuoti penkis šimtus 
n e p r įklausomų kontrakto- 
rių darbininkų. Į paklausi- 

, mą, kaip ilgai bus Philadel
phijoje, Hoffa atsakė: taip 
ilgai, kaip bus pa s i e k t a s 
tikslas, pasirašytas nacio
naline skale kontraktas.

Hoffai įteiktas pašauki
mas stoti pas teisėją Los 
Angelėje. Sako, nežino, ko
kiu tikslu.

Prieplaukų darbin inkai 
pradėjo darbą baigdami 
sttreiką.

Building Trades Council 
darbininkai kovos lauke nuo 
gruodžio 27-tos prieš Con
struction kompaniją.

Motina Mrs. Flood su ket
vertų metų mergyte apsigy
veno tuščiame name. Namo 
savininkas pareikalavo ap
leisti, mo’teris nepaklausė, 
likosi areštuota, ir teisėjas 
William Oettinger nubaudė 
ją 10 dienų kalėjimo. At
buvus bausmę bus paimta į 
prieglaudos namus. Jos vy
ras ieškomas dviejuose pra
sižengimuose.

Red Arrow busų kompa
nija pasimojo atleisti 33 dar 
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bininkus nuo darbo būk tai 
taupumo sumetimais. Dar
bininkai, p r i k 1 a u s a n t ys 
Transport Workers lokalui 
267, nesutikdami su kompa
nijos užmoju, atsakė strei
ku. Unijos kontraktas su 
kompanija baigiasi vasario 
pirmą dieną. Kompaniia lai
kinai sutiko neatleisti darbi
ninkų išvengimui nesmagu
mų. Derybos kontrakto pa
sirašymui tęsiasi.

Robena mainų kasyklos 
darbininkai, priklausan t y s 
unijos lokalui 6321, didžiu
moje pasisakė pradėti dar
bą, išskiriant vietą, kurioje 
įvyko eksplozija. Kompani
ja sako, dirbs penkias die
nas savaitėje su tūkstančiu 
darbininku. C

Naujagimis kūdikis ras
tas paliktas Halineman li
goninės koridoriuje, šiltai 
aprengtas. Ieškoma kūdi
kio motinos.

i_____
Mirė mainierių unijos pre

zidentas Thomas Kennedy, 
75 metu amžiaus. Jis buvo 
užėmmęs pasitraukusio pre
zidento John L. Lewiso vie
tą.

Bucks County Neregių su
sivienijimas, globojantis ne
regius, atleis nuo darbo 33 
šluotų dirbėjus. Sakosi, ne
turi užsakymų. Dirbo 325 
neregiai.

Memorial parkas., valdi
ninkų įsakymu, uždarytas. 
Roland Driver, 6 metų vai
kas, žaisdamas suvalgė še
šias nuodingas uogas ir mi
rė. Saugumo sumetimais 
draudžiama parką lankyti, 
kad neįvyktų nelaimių.
* . Pilietis

Bridgeport, Conn.
PADĖKA

“Laisvės” numery 6-tame 
tilpo iš Bridgeporto korės- > 
pondencija, kurioje, apart 
kitko, paminėta, kad mane 
ištiko nelaimė — paslydus 
lūžo kairės rankos kaulas. 
Buvau nugabenta ligoni
nėn ir ten buvo mano ran
ka sutvarkyta. Po kiek lai
ko grįžau namo. Pasiro
džius “Laisvėj” žinutei 
apie mano nelaimę—gavau 
daug užuojautos laiškų ir 
telefonu pašaukimų.

Taigi, su šiuo noriu pa
dėkoti ne tik už laiškus ir 
gerus linkėjimus, bet noriu 
nuoširdžiai padėkoti ir 
tiems, kurie mane lankė li
goninėj,kaip antai: Petrui 
irStenaniiai Armona m s, 
Mockaitienei, Baranauskie
nei ir kitiem. Yna tingai esu 
labai dėkinga J. Mockai- 
čiui už nugabenimą manęs 
i ligoninę ir tokia rūpestį 
dėl manęs. Taipgi dėkinga 
už gerus linkėjimus La
zauskams ir Fr. Varaškai 
(Ju’ooklvnieč;ams).

Žinodama kad mano gi
minės ir pažistami Lietuvo- 
ie skaitvs šiuos žodžius, to
dėl noriu juos suraminti, 
kad mano padėtis, nors ir 
lėtai, bet eina geryn. Lan- 
kvdamosi užpernai Lietu
voje stebėjausi, kaip ten 
žmonės nuosekliai seka iš 
Amerikos žinutes — vpa- 
tingai telpančias “Laisvė
je”.

Tikiuosi, kad už mėnesio- 
kito mano sveikata bus 
tvarkoj. Taigi dar kartą dė
koju tiems, kurie mano ne
laimės valandoje vienu bei 
kitu dalykėliu pagelbėjo bei 
paguodė mane..

Ona Žilinskiene

t



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

A. Juodeliu vėl bėda, kad jis 
ir citatą nusirašant. Ir jis mi- 
labai sumenkina savo klaido-

(Pabaiga)
Aštuntame straipsnyje {“Laisvė,” 1962. I. 

19) A. Juodelis, rašydamas apie smetoni- 
ninkų peštynes dėl litų Brazilijoje, pirmą ir 
vienintelį kartą nurodo J. Daugėlos knyg
palaikę, iš kurios cituoja 13 ir 14 puslapius. 
Ši citata būtų labai vietoje, ji parodytų, kaip 
Smetonos vyriausybė subsidijavo ‘savo' Sėbrus 
užjūryje.

Tačiau su 
neatidus net 
nėtą citatą
mis. Daugėlos minimas kunigas Juozas Ja- 
nilionis pas A. Juodelį išeina Janulionis. Dar 
blogiau su skaičiais! Daugėla paduoda, kad 
Lietuvos vyriausybė 1930 m. skyrė spaudai 
palaikyti Argentinoje 2,000 litų (Juodelis 
rašo 3,000 lt.) ; 1931 m. kunigams Brazili
joje ir Urugvajuje—16,800 lt. (A. J. jiems 
teskiria tik 800 lt.!); tais pat metais mo
kyklai pastatyti San Paulo priemiestyje Vi
la Beloje — 15,000 lt. (A. J. teduoda tik
l, 500 lt.!); klerikalinei spaudai palaikyti

• Brazilijoje (1931 m.) — 3,600 lt. (A. J. šią 
sumą padaugina dešimteriopai: 36,000 lt.).

Iš viso pagal Daugėlą 1929, 1931 ir 1932 
metais smetoninė vyriausybė savo propagan
dai išskyrė 292.6111 litų. A. Juodelis su
sumavęs gauna tik 120,000 litų, o skaityto
jai, susumavę jo pacituotus iš Daugėlos lei
dinio skaičius, gauna 186.511 litų!
Juodelis rašo, kad fašistinė Vokietija užpuo
lė TSRS 1941 m. birželio 21 d., o juk visi 
žino, kad tai įvyko 1941 m;, birželio 22 d.

* * *
Viernb kita pastaba dėl A. Juodelio IX 

straipsnio (“Laisvė,” 1962 m. sausio 23, 26 
ir 31) dienos).

Jis apsilenkia su tiesa, kai rašo, kad buvo 
sukurta pogrindinė “Brazilijos lietuvių dar
bininkų draugija,” kurios tikslas buvęs rink
ti paramą Tarybų Sąjungos Raudonajam 
Kryžiui. Iš tikrųjų buvo taip: 1942 metų 
pradžioje buvo suorganizuota “Brazilijos lie
tuvių darbininkų draugija,“ kurios pagrin
dinis tikslas buvo leisti laikraštį “Tiesą.” 
Savo pirmojo numerio (1942, kovas) veda
majame straipsnyje “Tiesa,” tarp, kitko, • pa
sisakė, kad jos “...svarbiausiu tikslu bus 
akstinimas ir organizavimas kovos prieš fa 
šizmą Brazilijos lietuvių kolonijoje; akstin- 
ti ir orientuoti kovai prieš penktąją koloną, 
kurios netrūksta ir lietuvių tarpe.”

Aišku, lygiagrečiai ši Draugija organiza
vo ir paramą Tarybų Sąjungai. Tos para
mos kampanijos rezultatai buvo skelbiami 
kiekviename “Tiesos” numeryje po rubrika 
“Sovietų Raudonajam Kryžiui.”

“1943 metų kovo mėn. Rusų Subkomitc- 
tas surengė didžiulį festivalį garsiajam Pa- 
kaembu stadione. . .,” rašo ten pat atsimini
mų autorius. 1943 m. kovo mėn. negalėjo 
būti ir nebuvo jokio festivalio, nes minimas 
“Rusų subkomitetas nuo karo nukentėju- „ 

; siems remti” San Paule susiorganizavo 1943
m. rugpiūčio mėn., o jo ruoštas didysis festi
valis įvyko 1944 m. kovo 18 d.

Pirmojo Pietų Amerikos lietuvių kongreso, 
įvykusio Urugvajuje 1946 m. rugpiūčio mėn., 
vieno Brazilijos lietuvių delegato pavardė 
pateikiama kartu su jo slapyvarde. šito pa
daryti A. Juodeliui nereikėjo.

Toliau jis rašydamas apie minėtojo kon
greso delegatus, kažkodėl tvirtina, kad re- 

.. akcijos liko nepaliesta buvusi PPALK de- 

. liegate Marija Kuzmickienė. Juk jinai 1948 
m. buvo areštuota Porto Alegre mieste, po 
•septynių mėnesių paleista, po trumpos per
traukos vėl buvo policijos suimta ir kartu 
su Vytautu Šviesa išvežta į Rio de žaneiro 
kalėjimą. Vadinasi, M. Kuzmickienė iš viso 
kalėjimuose išbuvo lygiai dvylika mėnesių.
• Neskrupulingai jūs, drg. Juodeli, parašėte 
ir apie Alfonso Marmos didvyrišką mirtį. 
Jums A. Marma tik “tautietis” (mūsų pa
braukta—A. G., A. K., ir kt.), kai tuo tarpu 
Brazilijos liaudžiai, pažangiesiems lietu
viams imigrantams A. Marma—komunistas, 
bebaimis kovotojas, proletarinio internacio
nalizmo taurus pavyzdys. Anot jūsų A. 
Marma žuvęs 1947 metais; visai nesunku 
patikrinti, nes yra daugybė kartų spaudoje 
ir kituose dokumentuose paminėta, kad A. 
Marma, kartu su Pedru Godojumi ir Migeliu 
Rosi, žuvo 1949 m. rugsėjo 25 d., sekmadie
nį. A. Marmą partiniam uždaviniui siuntė 
ne kažkoks “San Paulo Apgardos K. Par
tijos K—tas,” o Brazilijos Komunistų par
tijos San Paulo valstijos komitetas. A. Mar
mos lavone buvo rastos 35 (ne 30) kulko
mis pervertos žaizdos.

Pataisome iš Brazilijos į Lietuvą ištremtų 
pažangių veikėjų, policijos pavadintų ko
munistais, pavardes, kurias A. Juodelis su
painiojo: ne Kazys, o Jonas Grinevičius; ne 
Vytautas Savickas ,o Vytautas šviesa. Taip 
pat autorius neteisingai rašo, kad Juozas Le
kavičius ir Antanas Zokas pasišalinę iš Bra
zilijos, kad išvengtų arešto ir ištrėmimo. Jie 
buvo San Paule suimti ir ištremti į Urugva
jų.. Birutė Veronaitė buvo iš Brazilijos tre
miama ir kažkur dingo, todėl jos negalima 
priskirti prie žuvusių Brazilijoje.

Paskutinėje savo atsiminimų dalyje

(straipsnis IX) autorius šneka taip, kad var
gu ir besuprasti. Pvz., Lietuviai... šioje ša
lyje susijungė kaip vandens lašas ‘milžiniš
kame vandenyje, kuris neišvengiamai su juo 
privalo judėti ir banguoti. Tai yra gamtos 
įstatymas, tai neišvengiamas reiškinys.” 
“.. .Brazilijos Komu nistų partijos pažan
gūs (mūsų pabraukta — A. G., A. K. ir kt.) 
brazil iečiai, 
to. 
tė.
ras 

..atidarymas kito kontinen- 
. . darbininkų pridedamoji ver- 
elementas yra aplinkybių pada- 
... lietuviai buvo atsargūs ir bi

jodavo prisidėti prie bet kokios ekonomines 
bendruomenes (mūsų pabraukta—A. G., A. 
K. jr kt.), nors ji ir turėdavo sąžiningus ir 
kilnius tikslus, 
ir taip toliau.

. . . publicisto reikiama...”

=» * *
Apie pačią Braziliją A. Juodelis rašo savo 

atsiminimų pirmoje dalyje (“Laisvė,” 1961. 
XI. 28, 1961. XII. 12 ir 1961 XII. 19). Dėl 
šios dalies negalima su autoriumi visur su
tikti. Aplamai, matyti, kad jis nežino pačių 
paprasčiausių dalykų.

Jis rašo, kad Braziliją užtiko Portugalijos 
jūrininkai prieš 500 metų. Kodėl prieš 500 
jei ji atrasta 1500 metais?

Brazilijos teritorija, anot A. Juodelio, tu
rinti 8 milijonų kvadratinių kilometrų, t. 
y. autorius kažkodėl “nukando” daugiau 
kaip pusę milijono kvadratinių kilometrų. 
Juk jis, jei būtų panorėjęs, galėjo puikiai 
pasitikrinti 1959 m. San Paule išleistame 
“Edisoens Meljoramentos” atlase^ (XVII 
leidimas) 66 psl.: “Brazilijos teritorija — 
8,513,844 kvadratiniai kilometrai.”

Gyventojų Brazilijoje A. Juodelis suranda 
vos 50 milijonų. Mūsų ankstesnėje pastrai
poje paminėtasis atlasas (66 psl.) rašo, kad 
“...pagal 1959 m. liepos 1 d. Nacionalinės 
statistikos duomenis Brazilijoje yra 64,678,- 
709 gyventojai.” O įžymusis brazilų publi
cistas Rui Fako savo 1960 m. pabaigoje iš
leistoje knygoje “Brazilija — XX amžius” 
(246 psl.) apie Braziluos gyventojų augi
mą nuo 1800 metų lentelėje paduoda ir 1960 
metais (apytikriai) gyventojų skaičių 66 mi
lijonus. Na, o A. Juodelis, savo atsiminimus 
rašąs 1961 ■ m., Brazilijos gyventojų,..^kaičią 
sumažino net 16 milijonų!.,. L .

Rašydamas apie San Paulo policinį korpu
są, Civilinę sargybą, jis sako, kad į tą kor
pusą “lietuviai... masiniai pradėjo įstoti” 
ir jų buvę apie 200 vyrų: Tiksliai sunku 
pasakyti kiek, tačiau tuo metu, apie kurį 
kalba autorius, lietuvių policininkų daugiau 
nebuvo kaip 20-25 vyrai.

Daugeliui šį straipsnį pasirašiusiųjų, au
torių teko pažinotiBrazilijos kavos fazen
das, jose dirbti, vėliau iš jų bėgti į mies
tus. Tad mus stebina A. Juodelio kai kurie 
neįtikinami tvirtinimai.

Pavyzdžiui, mums neteko girdėti, kad ka
vos derlius būtų lazdomis numušamas “nuo 
krūmo tiesiog ant plikos žemės.” Tiems iš 
mūsų, kurie dirbome fazendose, yra gerai 
žinoma, kad prižiūrėtojai griežtai drausda- 
davo kartu su kavos uogomis (tik jau ne 
grūdais!) besaikiai skinti ir medelio (tik 
jau ne kavos krūmo!) lapus. O ką jau be
kalbėti apie lazdas!

Nesinori sutikti su A. Juodeliu ir dėl to, 
kad šeima, susidedanti iš 5-6 žmonių, galė
jo per dieną pririnkti nuo 20 iki 30 kavos 
maišų ir uždirbti apie 150 milreisų (ne mi- 
lereisų!). Tai būtų buvę pasakiškas tais 
metais darbininko uždarbis, kai 1 klg jau
tienos mėsos kainavo 1 milreisas, 1 klg svies
to—4 mlr., 1 klg duonos — 800 reisų, 1 klg 
ryžių—500 reisų ir t. t. Mums žinomi fak
tai, kad 3 darbingų žmonių šeima nuo auš
ros iki sutemų nepririnkdavo daugiau kaip 
3 kavos maišus. Juk ne iš gero uždarbio 
fazendos darbininkai paskęsdavo skolose. . .

Daugelį kartų A. Juodelis mini žataj ka
vos fazendoje buvusias 30 lietuviškų šeimų, 
kurios sudariusios mažiausiai 200 žmonių. 
Išeina, kad kiekvienoje šeimoje buvo po 6-7 
žmones. Vargu, ar į tą fazendą būtinai bu
vo atrinktos visos tokios po 6-7 žmones šei-

Baltas veidas
Baltas veidas, o lūpos raudonos raudonos. 
Apie galvą auksinis plaukų sūkurys. 
Šitaip šypsosi vaiką iškėlę madonos.
O juk tu — vieniša palikta moteris...
Tu dabar su kitu, sutiktu netikėtai, 
Su kitu, sutiktu ir išvykstąnčiu ryt. 
Palydėta juoku, patylom apkalbėta — 
Lyg pirmų pasimatymų metuos švari...
Lyg rankas saulė ištiesė spindulius.— 

lieptus
Griebiasi už pušų ir vis grimzta, deja. 
O tu švyti visa iš vidaus, tarsi slėptųs 
Saule ne vandeny, o kažkur tavyje.
Tartum ribą radai, kur pasibaigia geda, 
Kas/ už žmogų žemiau, 
Ar už jį dar brangiau.
Tartum jausmą radai, kuriam himnų 

negieda
Bet gyvena tik juo — ir nežino daugiau.

Alfonsas Maldonis

mos. Juk emigruodavo ir viengungių, ir 
šeimų iš 3-4 žmonių. '

Taigi, gaila, kad A. Juodelis taip mažai 
apgalvojęs, labai daug ko nepatikslinęs, nau
dodamasis siaurais šaltiniais, parašė savo 
atsiminimus.' ■ Jie įneša tiėmažai pyniavos, 
abejonių, klaidina Tikrosios p^ętį^./neži
nančius skaitytojus. Iš to turėtų ./pasimo
kyti kiti savo memuarų rašytojai ateityje,

Tokios mūsų pastabos. Mes jokiu būdu 
nenorime visumoje sumenkyti A. Juodelio 
rašinį. Jame , yra pasakyta daug kas tei
singo, įdomaus. Mes tik patikslinome jo at
siminimų tas vietas, kurios mums atrodė 
klaidingos.

Manome, kad dėl to ant mūsų nepyks nei 
A. Juodelis, nei “Laisvės” bei “Darbo’ 
d akcijos.

Buvę Brazilijos lietuvių pažangiojo 
dalyviai: '
Juozas Petruševičius 
Antanas Vaivutskas 
Linas Valbasys 
Antanas Zokas

re-

judėjimo
Albertas Grimža
Albinas Kynas 1
Alfonsas Kučinskas
Vytautas Šviesa
Vilnius, 1962 m. gruodžio 28 d.

“LAISVĖS” REDAKCIJOS PASTABA
Gerbiamiems kritikos autoriams pasakysi-

Gyvenimas kapitalistinėje ir 
socialistinėje santvarkoje

pasitraukę, tik vienoj gry
telėj radome vieną senelę ir 
mes pas ją apsinakvojome. 
Kai paklausėm, kodėl ji ne
sitraukia, ji atsakė, kad vo
kiečiai ilgai nebūna — jie 
ateina ir vėl išeina.

—Kuomet grįžome į Vil
nių, tai pusėje miesto dar 
degėsiai buvo neužgesinti. 
Nebuvo nė viename namo 
lange sveiko stiklo,; nebuvo 
šviesos, vandens, nei mais
to. Per griuvėsius nebuvo 
galima pereiti, o blogiausia, 
kad nebuvo viedro vandens 
atsinešti ir lopetos griuvė
siams nusikasti. O dar prie 
to reikėjo: grumtis su vidu
riniu priešu. Su išoriniu 
priešu lengivau kovoti, nes 
jis yra aiškus, bet kaip ga
lima žinoti, kurį žmogų vė
žio liga kirs?

Vilniaus viešbuty L. Ka
počius mus supažindino su 
dr. Baronu. Tai Vilniuj gi
męs ir augęs žmogus'ir da-

met paklausiau jį, ką jis 
mano apie dipukus, jis juos 
klasifikuoja į tris katego
rijas: 1-ma kategorija — 
žmogžudžiai. 2-ra — maži 
prasikaltėliai. 3-čia — bai-

pabėgo. Besikalbant jis sa
ko:

—Parvažiuok, Jonuk, čia 
apsigyventi. Juk čia tavo 
gimtasis kraštas. Čia rūtų 
darželis, čia berželis svyrū
nėlis, čia aidi lietuviška dai
na.

Aš jam sakau, ar būtų 
teisinga, kuomet aš visą 
savo energiją išeikvojau be
statydamas kapitalistinį pa
saulį, o senatvėj grįžčiau 
kaip našta visuomenei?

—Motinai visai nesvarbu, 
kada jos sūnus grįžta. r

Tam pačiam viešbuty, pie
taudami, susipažinome su 
muzikos mokyklos mokyto
ju Jonu Rainiu. Paklausiau, 
ar jo profesija nėra varžo
ma ir ar sunku ją pasiekti?

—Niekūs mūs nevaržo. 
Šiandien
rytoj dirbtu kitur, o su pa

 

siekimu yra\kitas dalykas.

Na, o ką ii? bekalbėti apie 
mūsų daktarą Kaškiaučių. 
Jis ateidavo į viešbutį pil
nas ūpo ir patenkintas šim
tu procentų nauja santvar
ka.

Pasikalbėjimas su tais, 
kurie grįžo iš Sibiro

Kiek klerikalai, sandarie- 
čiai ir socialdemokratai pri- 
rašė, vaizduodami Sibirą. 
Juk jų skaitytojai ir dabar 
vaizduojasi, jog Sibiras ran
dasi už kokios prarajos, O 
gyventojai ten “vargsta” ir 
valdžia juos “kankina”

Vykdami į Lietuvą, pasiė
mėm savo automobilį ir lei
domės į Montrealą, Kanadą. 
Pervažiavę Ąjnerikos-Kana- 
dos rubežių, mes nieko ne
pastebėjom; viskas atrodė 
įprasta, net ir pinigų valiu
ta mums gerąi žinoma. •

Visai kas kita, kuomet 
mes 1962 metų liepos 6 d. 
įžengėm į laivą “Batory,“ 
tuoj ir pajutome skirtingą 
atmosferą. Puts laivas — 
jūros palocius, o patarnau
tojai mandagūs ir stengiasi 
tau pagelbėti. Kadangi 
apie Lenkiją buvo rašyta, 
tai tjęk įĮr užteksi {■ q v ?

Pasiekus Vilnių, pirmiau
sia mums metėsi į akis šva
ra; kur tik kelios pėdos tuš
čios žemės, ten žydi gėlės, 
išnykę tvoros;' pakėlus gal
vą į gyvenamus namus, — 
langai pilni f gėlių. Gatvių 
parkai kukliai apsodinti 
krūmokšniais, suolus apsė
dę įvairaus amžiaus žmo
nės. Saulei vos švysterėjus, bar jau pensininkas. Kuo- 
sunkvežimiai lieja gatves. 
Neužgirsi automobilių triū- 
binant, nematysi palaido 
šunies ar katės, kad terštų 
šalygatvius ir kenktų gėlių 
saugumui . Amerikietis, nu
vykęs į Vilnių ar kitą Lie
tuvos miestą, pasigenda sa- 
liūnų, negali užeiti išgerti 
kokį pustuzinį degtinės ir 
pademonstruoti savo “žino
jimą.” O jau tų knygynų— 
visur pilna ir pasakiškai pi
gios knygų kainos.. Man pa
tinka, kad nereikia keliauti 
mylias nusipirkti pašto 
ženklelį arba laiškams, po
pieriaus, — viską gali gauti 
gatvėj laikraščių stancle.

Besikalbaht su Lietuvos 
žmonėmis

Pirmiausia mes Vilniuje, 
Liudo Giros gatvėj, sutiko
me Leokadiją Mickevičienę, 
kuri mums nurodė Lauryno 
Kapočiaus butą. Mes su ja 
ne tik susipažinome, bet ir 
susidraugavome. Jos tėvas 
Škotijoj dirbo prie “Rank
pelnio/’ Užėjus reakcijai, 
jie persikėlė su šeima į pil
nių ir čia apsigyveno. Nors 
jį iš Anglijos buvo atgaben
ta dar jauna, bet vis dėlto 
nevisai pamiršus anglų kal
bą. Ji ateidavo į viešbutį 
ir daug fnums pasakodavo, 
kaip dabartine santvarka 
kūrėsi ir kiek vargo turėjo 
iki pasiekė dabartinį gyve
nimo lygį. Jos žodžiais:

—Kuomet frontas užėjo, 
visi turėjo pasitraukti, bet 
nežinau kodėl mes nesisku- 
binom trauktis,. Bet pama
tę, jog iš tikrųjų gresia pa
vojus, tai ir pasileidome į 
rytus. Priėjome vieną kai
mą, jo pavadinimo neat
menu, — kaimiečiai buvo

kad jų parašyta A. Juodeliui kritika 
per daug susmulkinta. Neabejojame, 
visos pastabos, padarytos straipsnyje, 
teisingos, bet jose yra smulkmenų, ku- 
*autoriai galėjo pataisyti be išstojimo 

me, 
yra 
jog 
yra 
rias
spaudoje, rašant Brazilijos lietuvių istorija.

Nelaikome A. Juodelio rankraščio, todėl 
negalime patikrinti, kaip jis rašė, kaip tilpo 
“Laisvėje.” Galime, tačiau, priminti, jog 
kai kurios paklaidos, kurias kritikos autoriai 
primeta A. Juodeliui, galėjo per apsirikimą, 
per neapsižiūrėjimą, būti padarytos ir mūsų 
spaustuvės bei korektorių. Pavyzdžiui: ne 
“Butkus,” o “Dutkus”; sušaudytojo komu
nisto A. Marmos lavone rastos “35,” o ne 
30” kulkų, ir t. t. Mes, kuriems tenka leisti 
“Laisvę,” taipgi nesame aniuolai — galime 
per neapsižiūrėjimą praleisti techinių klai
dų.

Tačiau, suėmus visumoje, gerbiamų auto
rių padarytos A. Juodeliui pastabos, yra 
sveikos. Rašant, ypatingai tokias istorijas, 
kaip Brazilijos lietuvių visuomeninio gyveni
mo, reikia rašyti atsargiai, pasiremiant ne 
vienpusiškais duomenimis.

Labai gaila, kad atsitiko taip, kaip at
sitiko !

Montreal, Canada k 4 
šis tas iš miesto gyvenimo

Apie 145 kepyklos “James 
Strachan Ltd.” darbininkų 
sausio 19 d. išėjo į streiką, 
reikalaudami pakelti algas 
iki 30 c. valandai, taipgi 40 
darbo valandų savaitės. 
Darbininkus atstovauja 
“Bakery and Confectione
ry Workers’ Intrnational” 
unija.

Kartais žmogus gal visai 
nepagalvoja eidamas į dar
bą, kad darbe gali būtiarešį 
tuntas. Taip atsitiko sta
tybos darbininkams,, kurija 
atėjo vieną rytą į darbą 
prie Empress kino teatro, 
kad perbudavojus jį į ka
baretą. Mat, šį pastatą nu
pirko naujas savininkas. 
Gavo leidimą iš Quebec 
Liquor Board svaiginančių
jų gėrimų pardavinėjimui, 
o miestas atsisakė išduoti 
leidimą p e rbudavojimui į 
kabaretą. Už tai 10 darbi
ninkų, įskaitant ir formaną, 
kad prieš miesto patvarky
mą, be leidimo, dirbo ir at
sisakė sustoti dirbę, buvo 
areštuoti.

pa- 
ka- 
bu-

ten “badauja” ir žmogaus 
teisių “neturi.”

Mes Lietuvoj viešėjome 
Alytuj, pas mano žmonos 
gimines, — ten žmonos pus
seserė Miglinuotė, o dabar 
Petruškevičienė. Beviešėda
mi Druskininkuose, plačiai 
išsikalbėjome su Vanda Ur
bonavičiūte ir Ona Gribli- 
kute. Kadangi jos buvo dar' 
jaunos ir per nežinojimą 
nusikalto, tai jas kartu ir 
išvežė.

■Sibire kurie lietuviai 
teko anglies ir aukso 
sykių rajonuose, jiems 
vo sudaryti atskiri kvarta
lai 'gyventi. Jjė turėjo savo 
klubus ir mokyklas. Kasyk
lose darbas — akordinis. 
Jauni, stiprūs vyrukai, skai
tant dabartiniais pinigais, 
uždirbdavo po tris šimtus- 
rublių per mėnesį? Daugu
ma siuntė pinigus į Lietu
vą saviškiams,' kurie pasi
statė dailius namukus o da
lis savo uždarbį praūždavo. 
Po devynerių metų grįžo 
namo.

Vietos gyventojai juos gra
žiai traktavo ir daugelis pa
siliko ten gyventi, o tūli, pa
buvoję Lietuvoj, grįžo at
gal į Sibirą ir dabar ten gy
vena. Visa blogybė su Si
biru, kad ten šalta. Vasa
ros vos trys mėnesiai, tai 
negalima nieko iš daržovių 
užauginti, visus žalėsius at
veža iš kitur.

J. Petruškevičius

Vielos išdirbinio New York 
Wire Works Ltd. apie 
115 darbininkų, kuriuos at
stovauja “The United Steel- 
Workers of America” unija, 
pasirašė su darbdaviais nau
ją trejų metų sutartį. Bend
rai paėmus, pakelta algos 
po apie 18 c. valandai, pri
dėta dar vienas apmokamas 
šventaadienis, kas reišųįa, 
kad turės 8 į metus, pripa
žinta unijos šapa ir k t.

Jonas ir Helena Adomo
niai jau virš mėnuo laiko 
gražiai leidžia laiką saulė
toje Floridoje* Tenka pasa
kyti, kad Adomoniai išnau
doja savo laiką pilna to-žo
džio prasme. Prieš keletą 
metų jie buvo nuvažiavę į 
Meksiką. Prieš porą metų 
buvo Paryžiuj, Prancūzijo
je.

Gerai, kad žmonės gali 
ir tas galimybes išnaudoja 
paviešėjimui po pasaulį.

Kazimieras Spaičys su 
šeima taipgi porai savaičių 
buvo nuvažiavę į Floridą 
pasišildyti saulės spindu
liais.

Karakas. — Venezuelos 
studentai demonstravo pro
testuodami prieš Betan- 
courto valdžią. Poli c i j a 
puolė studentus ir šaudė.

?
Feliksas Ambrazevičius, iš 

Rowden, Que., susirgo ir at
vežtas į Montrealo Gene
ral ligoninę gydymuisi. Lai
mingai jam pasveikti. *

New Delhi. — Atvyko 
kosmonautas Nikolajevas.

etų vieną darbą,

Difterija ir kokliušas—baisios vaikų ligos, praeityje pra- 
žudžiusios daug jaunų gyvybių, šiuo metu respublikoje 
nyksta. Taip pastebimi kruopštaus darbo, kurį kasdien at
lieka medicinos darbuotojai, vaisiai. Lietuvoje tūkstantį 
vaikų reguliariai tikrina ir prižiūri vienas gydytojas-ped- 
atras, dvi medicinos seserys. Vaikų lopšeliuose bei darže
liuose gydytojai seka kiekvieną mažųjų žingsnį. Todfcl 
jaunoji karta auga stipri ir sveika.

Nuotraukoje: Vilniaus 59-ojo vaikų lopšelio-darželTO 
medicinos sesuo Genė Zabarauskienė su savu auklėtiniais.' 
Jie nuolatos būna jos priežiūroje.

; jie 4 p.-Lai$vė (Liberty)—Penkt.. vasario (Feb.) 1, 1963
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“LAISVES” VAJUS Yucaipa, California
(Ta<an iš 1-mnio nn«l«»nio)

A. Jonikienė, Chicago, Ill., prisiuntė naują prenu-? 
meratą ir pluoštą atnaujinimų.

Punktais pakilo su atnaujinimais: M. Uždavinis, 
Norwood, Mass.; J. Miliauskas (dėl Pittsburgho), Mc-

Yucaipos žinios ir lietuvių 
veikimas

Pradžioje šių metų įvyko
LLD 78 kuopos sūslrinki-

rajonų.- Per pirmąsias 1963 
metų dienas mūsų žvejai 
Norvegijos ir Šiaurės jūro
se jau sugavo ^ąpie 15 tūks
tančių centnerių žuvies.

“Komjaunimo tiesa“

KRISLAI
(Tąsa iš I-jo pusi.)

Labai plačiai Amerikos pa
žangiam judėjimui žinomas 
prof. Scott Nearingas nuvyko 
į Venezuela studentams duoti 
paskaitų, bet atsidūrė kalėji- 
man. Sulaikytas “kaip nepa
geidaujamas.” Pas jį kišenėje 
kratos metu, policija radusi 
vieno Venezuelos komunisto 
veikėjo adresą. O tai laikoma 
dideliu nusidėjimu!

Kokia begėdystė. Bet ką 
reakcinė Venezuelos valdžia 
darys: ji turi šokti pagal mū
sų “Susivienijimo vardan pro
greso0 muziką. Nešoks, ne
gaus dolerių.

O štai atvirukas net iš Če
koslovakijos sostinės:

“Sveikas, mielas drauge!
štai netikėtai rašau iš Pra

hos, kur esu nuo šio mėnesio 
22 dienos. Atvykau čion da
lyvauti nuomonių pasikeitime 
demokratijos klausimu ryšium 
su kova už socializmą. Man 
teko daryti vieną pranešimų— 
apie socialistinę demokratiją. 
Tą simpoziumą suruošė Pra
hoj leidžiamas žurnalas “Tai
kos ir socializmo problemos.” 
Diskusijos išėjo labai įdomios 
ir naudingos . Labų dienų vi
siems draugams.

Justas Paleckis”
Ačiū,Justai, už labas dienas, 

už mūsų nepamiršimą.

New Haven, Conn.
Iš mūsų miesto grupė 

pažangiųjų lietuvių vyksi
me į “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks 
sekmadienį, vasario 3 d., 
Rusų centre, 61 Rivington 
St., New Yorko (Manhatta- 
no) žemutinėje dalyje.

rui, dabar jau mirusiam, 
Andrejui Moskvinui, sukant 
filmus “Don Kichotą,” “Gy
lį,” “Apysakas apie Leniną.”

Andrejus Moskvinas buvo 
kino režisieriaus Grigori
jaus Kozincevo “dešinioji 
ranka”: apie 30 metų jiedu 
drauge statė filmus. Ir štai 
vieną dieną gavau Kozin
cevo kvietimą — filmuoti 
“Hamletą.”

Dabar, žiemą, filmuosime 
Leningrado paviljonuose, o 
atšilus orui, Talino apylin
kėse, kur iškils grandiozi
nės pilies dekoracijos.

“Vakarinės naujienos“

tėjo. Čia yra didelė saus
ra, lietaus veik nebuvo per 
10 mėnesių . Gyventojai tu
ri drėkinti' daržus ir sody-

. Dar 
tikimės gauti lietaus arčiau 
pavasario.

Pas draugus
Laisvalaikiu teko aplan

kyti mūsų gerus draugus 
Juozą ir Antaną Russ La
guna Beach, Calif. Tikrai 
malonu pas juos pasisve
čiuoti ir pakvėpuoti jūrų 
šviežiu oru. Sykiu^su mu
mis buvo ir d.’Jonas Žėkas, 
mūsų geras kaimynas. Juo
zas ir Antanetė Russ šiuo 
laiku yra geroje sveikatoje.

Užkvietimas
Yucaipos LLD 78 kuopos 

pramogų komisija rūpestin
gai rengiasi prie parengi
mo, kuris įvyks sekmadienį, 
vasario 10 d. Pradžia nuo 
12 popiet. Vieta Calimesa 
Community Club svetinėje, 
kampas Bryant ir Avenue 
H gatvių.

Pramoga bus su skaniais 
pietumis ir šokiais. Yucai
pos ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai dalyvaukite. Už-i 
tikriname, kad būsite paten
kinti. Kviečia rengėjai.

Alvinas

Norwood, Mass.; j. Minausxas (del rittsnurgno), mc- ištisa žiema
Kees Rocks, Pa.; M. Valilionienė, Miami, Fla.; ir dėl So. _mas>i n*, kaip bwQ„c/
Bostono—H. Tamašauskienė. 

—— o —-
AUKŲ l $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:

K

K. Senkus, Minersville, Pa................................... i
A. Selverstrovich, Freeland, Pa........... ...........
Lena4 Gross, Lawrence, Mass.............................
Vincas, Miami, Fla..........................................
St. Meison, Miami, Fla......................................
S. Ramanauskas, Collinsville, Ill. .. ................
Kazys Juknis, White Plains, N. Y. ...............
F. Jasiūnas, Stockton, N. J........... .................
Po $1: E. Galgauskienė, Denver, Colo.; John 

deiker, Jonas Urban, Phila., Pa.; Frank Manelis, 
Chester, N/Y.; M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.; P. Kas- 
tečka, B. Sarapas, Norwood, Mass., C. Žukauskas, 
Westwood, Mass.; Jonas Piliackas, B’klyn, N. Y.

na daug reikalų metiniam 
susirinkimui, taip ir šiuo 
sykiu buvo apkalbėta daug 
bėgančių reikalų ir išrinkta 

$9.00 nauja šiems metams valdy- 
6.00 ba.
5,00 i ^ia paduodu kuopos par- 
5.00 eigūnus, ir visokiais orga- 
3,00 nizacijos reikalais kreipki- 
3.00 tės prie jų.

Pirmininkė Margaret 
vinienė; f in. sekr, J. K. 
vinas, 12322 Bryant St;
rašų sekr. Mikolas Pūkis, 
34746 Cedar St.; iždininkas 
John Marks, 35393 Avenue

2.79 |
2.00
Tu-
Ro-

Al-
Al- 
už-

Mūsų mieste yra daug 
kalbančių už įvedimą 35-ių 
valandų darbo savaitės. Ži
noma, prie mūsų šalies tech
nikos tas galima, o dar ir 
nedarbą sumažintų. Bet 
kalbos yra vienas dalykas, 
o kova už 35-ių valandų 
darbo savaitę, jau kitas.

Aukų šį sykį gauta $44.79. Anksčiau $6,364.75.
Viso gauta $6,409.54.

Kaip žinote, vajus oficialiai baigsis šį sekmadienį, 
vasario 3d. Kadangi suvažiavime bus ir vajininkų, tai 
paskutiniai vajaus rezultatai bus paskelbti po “Lais
vės” dalininkų bendrovės suvažiavimo.

Didelis ačiū visiems vajininkams už jų nenuils
tanti darbą. Darbas gana sunkus—važinėjimas, skai
čiavimas ir tt. Jūsų visų triūsas yra garbingai įver
tintas.

Dėkui visiems tiems, kurio prisidėjo prie fondo au
gimo. Tai gražus darbas.

“Laisves” Administracija

Scranton, Pa.
/

Kaip greitai pamiršti 
visi pažadai

Kaip čia dar neseniai 
mtisų naujasis gubernato
rius supylė kalnus prižadų, 
ypač jau mūsų pavietui, 
kur jis yra gimęs, augęs ir 
susikrovęs didelius turtus. 
Bet vos tik atsisėdo gub. 
suolan, ir visi prižadai už 
tvoros.

Prieš keletą dienų gu
bernatorius pasakė bendrai i v . , . . .
(seimelio sesijai kalbą, ku, ™ostl, klt% vakarienę

Į Worcester, Mass.

rioje apie Lackawanna pa
vietą net ir neprisiminė. 
Na, o šioji apylinkė yra ži- 
poma, kaipo viena iš esamų 
blogojoje ekonominėje pa
dėtyje. Jis nieko neprisimi
nė, ar jis mano ką daryti 
reikale sukoneveiktų Jaukų 
Šioje apylinkėje per kieto
sios anglies apžarūnus, ku
rie nori vis daugiau pelno 
susižerti su “mining stiį>- 
ping” būdu, palikdami bai
sius griovius, prarajas an
glį iškasus, kad šlykštu ir 
pažiūrėti. Jis prisiminė apie 
tokią padėtį minkštosios 
anglies srityse, bet ne La
ckawanna paviete, nes jis 

pats čionai susikrovė mi
lijonus turtų iš kietosios 
anglies. Aišku, jog jis ne^ 
Skriaus savo kamarotus. 
Mat, jis šioje apskrityje 

' gavo mažumą balsų.

Šiemet žiema tikrai rūsti. 
Nuo Kalėdų gal tik porą 
dienų buvo normalus oras. 
Štai laikė savaitės per du 
kartus privertė sniego apie 
pėdą gylio, o oras taip ir lai
kosi nenormalus. Oro biu
ro pranešimu, kai kuriomis 
dienomis, tokio oro nebuvo 

' buvę per šimtmeti. Turbūt 
dzievulis tikrai užsirūseino 
už ku...

Kietosios anglies indust
rija tikrai susiraukė iki na
ginės pavyzdžio, palygimus 
su prieš keturiasdešimt me
tų. Betgi palyginus nūdie
ninį mainierių skaičių su 
anais laikais, tai gyvasčių 
žuvimas anglies industrijoj 
#ra kur kas aukštesnis. Ko- 

^ėl taip? Argi tai moderni
zuotas anglies kasimas tai 

daro? Ne, tai skubus dar
bą* ir nepaisymas žmonių

,Kyyyb€st q pirmoj vietoj —• 
pelnai. Etos - mainierys

Vakarienė “Laisvės” 
naudai

Sniego audra sausio 26 
naktį į 27 dieną pakenkė 
rengtam LLD 11 kp. “Lais
vės” naudai pobūviui (pie
tums). Tiesa, gerų “Lais
vės” patrijotų atvyko gera 
grupė iš Lawrence, Mass.,' 
pora iš Bostono, bet daugu
mą vietinių sniegas “paka
vo j o”, tai parengimo šeimi
ninkės greitai sugalvojo pa- 

ji įvyks vasario 2 d. 6#val. 
vakare, 29 Endicott St., tik 
už vieną dolerį įžangos. Vi
si yra kviečiąmi atsilanky
ti vakarieniauti ir jaukiai 
vakarą praleisti. D. J.

Pirmininkė pateikė gerą 
raportą iš praeitų metų vti- 
kimo ir nurodė, kad veiki
mas buvo pasekmingas. 
Gauta į kuopą 8 nauji na
riai ir turėta 4 pasekmingi 
parengimai. Gruodžio mėn. 
buvo surengtos dėl d. Karo
sienės viešos prakalbos. A- 
belnai viskas gerai pavyko, 
ir kuopa tvirtai laikosi fi
nansiniai. Kuopos valdyba 
veikia sutartinai.

Fin. sekretoriaus raportas: 
per metus kuopa turėjo virš 
$500 įplaukų ir gausiai pa
aukojo įvairiems reikalams. 
Ižde randasi dar apie $100. 
Kuopa turi geram stovy 28 
narius.

Buvo geras raportas iš 
banketo ir drg.
prakalbų.

Mūsų kuopa 
Lietuvių Meno 
Meno Sąjungai 

•'duokles ir už 1963 m.

Dažnai anglų spaudoje 
matosi 
Bronford 
thuanian sisters unit”. Gar■< 
bė joms, kad jos nesidrovi 
lietuvių vardo. Tik nežinia, 
ar jų tėvai rūpinasi Lietu
va ir ar džiaugiasi jos pa
siekimais.

aprašymai apie 
lietuvaites —“Li-

J. Kunca

Karosienės

yra narė 
Sąjungos, 

užsimokėjo

Pirmininkė raportavo, 
kad buvo paimta dėl plati
nimo 20 Vilnies Kalendorių 
už 1963 metus, ir jau visi 
parduoti.

Nutarta, kad kuopa turė
tų parengimą vasario mėn. 
kaipo banketą su pietumis 
ir šokiais. Gidėjau, kad pa
rengimas įvyks vasario 10 
d. toje pačioje svetainėje. 
Pradžia nuo 12 vai.

Sekantis LLD 78' kp. su
sirinkimas įvyks kovo 10yd. 
pas draugą John Marks. 
Nariai, kurie dar nesate už
simokėję už 1963 m., malo
nėkite užsimokėti. Norime, 
kad ir šiemet Yucaipos kuo
pa būtų garbės sąraše.

Nauji kaimynai
Visų mylimi draugai Ka

zys ir Adelia Zixai iš Los 
Angeles persikelia gyventi į 
Redlands, Calif. Nors Red
lands randasi apie 10 mylių 
nuo Yucaipos, bet vis viena 
mes skąitome, kad jie yra 
mūsų kaimynai, ir žinome, 
kad jie bendrai su yucaipie- 
čiais veiks ir draugaus.

Juozafina Šimkienė su sa
vo broliu Silvestru rengia
si keltis į Pasadena gyven
ti. Tai gaila, kad mūsų ko
lonija sumažės viena šeima. 
Draugės Šimkienės sveikata 
silpna, tai ji nori gyventi 
arti savo šeimos. Geros

EASTON, PA.
Mirimai

Mirė Katherina Šlioge
rienė. Į Ameriką atvažiavo 
jauna būdama su savo tė
vais 1901 metais, į Shenan
doah miestą. Užaugus at
vyko į Eastoną. Čia susi
pažino su Šliogeriu, apsive
dė ir visą laiką gyveno 
šiame mieste.

Buvo draugiška, links
ma, mokėjo su visais gra
žiai sugyventi. Lankydavo
si į parengimus. Jaunystėje 
simpatizavo progresyviams, 
bet vėliau nuėjo pas katali
kus. Pirm mirties per dau
gelį metų sirgo paralyžiu
mi, tai daug kentėjo nuo 
tos ligos.

• Paliko nuliūdime savo 
vyrą ir dukrą Aldoną, taip
gi kelis brolius, kurie gyve
na šioje šalyje. Ilsėkis, 
drauge, amžinai.

Mirė Marijona Arminie
ne. Buvo draugiška ir prie- kloties jūsų naujoje gyveni- 
lanki moteris. Paliko sūnų mo vietoje.
V. Arminą. Jos vyrąs per- j > Redlancjo d. J. Dementis 
eitąis metais mirė

Hartford, Conn.
Jaunamečiaį laidokauja
Pažvelk x vietos laikraš-

su žmonių. Elektrėniškiai

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Elektrėnai 1963 metais
Prie įėjimo į naujus Lie

tuvos VRES statytojų kul
tūros namus kabo plakatas. 
Šiandien į svečius pas elek
trėniškius atvažiuoja Vil
niaus autoparko saviveikli
nis orkestras. Jis surengs 
didelį koncertą. Daug ki
tų priemonių rengiama Nau
jųjų Metų išvakarėse Elek
trėnuose. Gyvenvietė, kuri 
visai neseniai atsirado Ta-

čius ir nėra dienos, kad ne- rybų Lietuvos žemėje, pul- 
būtų vagysčių ir žmonių suoja dabar pilnakraujų gy- 
užpuldinėjimų. Štai tik vie- venimu. Parduotuvėse gali
nos dienos:

Meddletown, netoli Hart- pirkosi prekes naujameti-
fordo, 5 jaunąmečiai išdau- nei šventei, kurią jie suti
žę, išvartė ant kapų (St. į ko dideliu įvykiu — paleido 
Johns Cemetęry) pamink-' pirmąją turbiną.
lūs. Padarė nuostolių už ke-į Naujųjų Metų išvakarėse 

r lioliką tūkstančių dolerių.' buvo užbaigtas statyti dar 
Areštuoti prisipažino. I vienas gyvenamasis namas. 

Du jaunuoliai areštuoti Jame apsigyvens 48 šeimos, 
užpuolant krautuvę Wash
ington St. Vieno lietuviška 
pavardė: M. Salty s, 19 m., 
156 Lawrence' St,. Salty s 
paimtas į Hartford ligoni
nę, nes krautuvininkas jį 
pašovė laike užpuolimo. Sa
ko, M. Saltys blogoje padė
tyje.

Nežinia, ką galima kal
tinti. Kiti kaltina nedarbą. 
Negauna darbo, bando ki
taip verstis.

Laisvės choro mitingas
Sausio 24 vakarą nedaug 

narių dalyvavo. Gal iš^prie- 
žasties nepastovaus oro? 
Nežinia kodėl vienas narys 
vis kur paslapčiai užmėti- 
nėja: kam choras “Laisvei” 
paaukoja. Bet laikraštis pa
gelbsti chorui. Tik, draugai, 
rašykite apie chorą.

Laisvės choras yra' pa
žangių lietuvių ir laikraštis 
niekuomet neatsisakė pa
tarnaut chorui. Jei mes ne
turėtumėme laikraščio, tai 
nei choro nebūtų. .Turėtu
mėm tai žinoti.

Sekantis choro mitingas 
įvyks vasario 28 d. vakare. 
Draugės ir draugai įsitė- 
mykite.

xuqvaiD Minė. 'nesijaučia gerai per porą Ė^field, ^onn^ Osborne
1962 metais Eastono lie- meųesių; gaila gero draugo. į saf^as George Pit-

tuviai daug neteko sene& 
nios kartos žrtionių. Būda
vo susieiname į klubą, pasj- 
kalbame, O dąbąr mūsų ei-1 matome, kas dedasi po pla- 
lės vis retėja. Mūsų koloni- cią Šalį —- koks yra oro nė
jo je 1962 m. mirė 17 lietų- pastovumas. Pas mus Yu- 
vįų. '

Jau ir 1963 metais mirė vo temperatūra nup uolus 
penki lietuviai: trys vyrai 
ir dvi moterys. Apie pir
miau mirrfsius “L” jau bu
vo rašyta. Gaila netekus

Oro pakaitos
Jš Jaikraščių ir televizijos

kąt, .32 metų .amžiaus, sar
gu išbuvęs jau 8 metus, yra 
kaltinamas pąrdavinejime 
kaliniams degtinės. Jis pa
leistas po $500 kaucija iki 
teismo.

caipoje per keletą, naktų bu- . Kor.

lietuvių, savųjų kaimynų.
Elzbieta Ratinis

žemiau 30 laipsnių, bet iki 
dabar sniegas nepasirodė, 
dienos saulėtos. Jautresni 
žolynai ir medžių lapai yra

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičicr poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00.

šalčio pažeisti, taipgi jaut
resni vaisiai Diskelį nukem

Gaunama Laisves knygy
ne.

Laimikis—2 vilkai
Vilniaus medžiotojai A. 

Paškauskas ir J. Lajauskas 
Zoliankos miške, įrengdami 
žvėreliams žiemai ėdžias, 
pastebėjo vilko pėdas. Plėš
rūnų atsiradimą miške pa
tvirtino ir apylinkės kolū
kiečiai: pradėjo iš kiemų 
dingti mažesni gyvuliai, šu
nys. Medžiotojai greitai ap
supo mišką, ir antradienio 
rytą du plėšrūnai buvo nu
šauti. Laimė nusišypsojo 
medžiotojams L. Jonuškai ir 
A. Jankavičiui. (ELTA)^

Su pilnais triumais
KLAIPĖDĄ, — Gimtasis 

krantas. Jis vasad mielas 
iš žūklės grįžtaričiam jūrei
viui, o ypač kai žinai, jog 
triumai pilnutėliai. Turi kuo 
pasidžiaugti vidutinio žve
jybinio tralerio,Nr. 43 įgu
la, pirmosiomis Naujųjų 
metų dienomis sugrįžusi į' 
uostą. Vadovaujama Leni
no ordino kavalieriaus V. 
Almajevo, ji pusantro mė
nesio greičiau negu buvo 
numatyta plane užpildė lai
vo Jriumus pirmarūše žuvi
mi.

Su gausiu laimikiu grįžo 
VžT-670, VŽT-333 ir kiti vi
dutiniai žvejybiniai trale
riai. Džiugias naujienas ra
diogramos teneša iš žūklės

Tai tryliktas iš eilės daugia
aukštis namas šioje gyven
vietėje. Elektrėniškiai gaus 
taip pat šviesų ir erdvų po
liklinikos pastatą, mokyklą. 
Numatyta pastatyti dar 
vieną parduotuvę. Viršuti
niame jos-aukšte bus įreng
ta kavinė. Kitame name bus 
telefono stotis. Naujas pa
talpas gaus apylinkės tary
ba, kuri laikinai įsikūrusi 
viešbutyje. Specialiai įreng-J 
tose patalpose registruos 
savo santuoką ir Elektrėnų 
jaunavedžiai. O juk jų vis j 
daugėja. Pagaliau, tarsi j 
baigdamas architek tūrinį 
ansamblį, iškils didžiausias 
80 butų gyvenamas namas.

J. Gricius filmuos 
“Hamletą”

Į Leningradą išvyko vil
nietis kino operatorius Jo
nas Gricius: “Lenino” stu
dija pakvietė jį filmuoti 
“Hamletą.” I

—“Leninfilmas” buvo ma
no akademija, — prieš iš
vykdamas papasakojo. Jūsų 
korespondentui J. Gricius.- 
čia aš, dar pradedantis ope
ratorius, talkininkaa'u gar- 
ratorius,. talkininkavau gar
siajam tarybinio kino meist-

PARDAVIMAI
Namas' Floridoj

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

Presque Isle, Me. —Por
tugalija pirko iš Maine 
Valstijos 15,000 tonų bulvių.

PRANEŠIMAS^
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Vasario-February 8 d., 7:30 vakare, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 N. 4tli 
St. Išgirsime komisijos pranešimą 
apie busimąjį parengimą,' it turime 
kitų svarbių reikalų. Kurie nariai 
dar neužsimokėję už 1963 metus 
duoklių, malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti. i

Kiekvieenas narys privalo di
džiuotis, kad priklauso prie šios gar
bingos organizacijos. '/ (9-10)

PRISIMINIMAS
f ■

JONO SIREIKIO
Mirė ligoninėj vasario 4 d., 1961 m.

Tuomet tai buvo sunki valanda, širdies > 
skausmas, kai netekau gyvenimo draugo. Jis a 
buvo taip reikalingas ne tik man, bet ir mū
sų darbininkiškoms organizacijoms. Jis vi
suomet aukodavo mūsų spaudai ir kitiems 
reikalams. ‘ j

K, šireikienė,
Brockton, Mass.

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

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 
experiqnce and background in first letter. All informations 
held confidential.

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

................................ Ill ■ ■■ .......      I" I JHI ■■III, Į III..... .
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. Argentinos žydai kovoja 
prieš nacių terorą

Buenos Aires. — Argen-

Laiškas iš Lietuvos
Vytautas Pečiūra rašo 

niūdžerziečiiH Motiejui Kli
mui :

Žiema įgavo pas mus pil
nas teises. Kasdien šala, o tinoje gyvena apie 500,000 
vaikai ir jaunimas turi daug žydų tautos žmonių, kurie 
sportinio džiaugsmo. Sužie- pasiryžo atremti hitlerinin- 
ma atėjo ir metų pabaiga, ^ų, terorą.^

Nežiūrint labai šlapios iy 
sunkios vasaros, vis tik mes 
metus sutinkame su naujais 
atsiekimais. Vien tik 1962 
m. mūsų laukuose dirbo 28,- 
469 traktoriai ir 2,079 kom
bainai. Mūsų įmonės taip 
išaugo, kad per vieną mė
nesį išleidžia daugiau pro
dukcijos negu jos buvo pa-Į 
gaminama per visus 1040 njus ohalsius. Manoma, kad 
metus. Man atrodo, kad šie jjs bijodamas ne-
skaičiai ryškiai rodo, kaip žydų industrialistų 
mūsų liaudis moka dirbti. 1 - - '

Kadangi jūs, brangus Mo
tiejau, vis domitės mūsų 
kultūriniu gyvenimu, tai 
kiekvieno lietuvio širdis ga
li džiaugtis, kad pas mus 
dabar bendrojo lavinimosi 
mokyklose mokosi 509,000 
moksleivių. Ką reiškia šis 
skaičius? Tai labai įvairūs 
ir išraiškingi skaičiai. Tai 
reiškia, kad 1962 m. mokosi 
35,000 moksleivių daugiau 
negu 1961 metais. Tai reiš
kia, kad jeigu 1939-1940 
mokslo metais, tai yra bur- 
žunazinėje Lietuvoje, kiek
vienam 10,000 gyventojų 
tekdavo 14 studentų, tai da
bar tokiam skaičiui tenka 
117 studentų. Aš galėčiau 
prirašyti labai daug įdomių 
sulyginimo skaičių, rodan
čių mūsų kultūros kilimą, 
bet, manau, jūs sekate mū
sų gyvenimą, ir nenoriu jus 
skaičiais varginti. Vieną 
reikėtų pabrėžti, kad geri 
skaičiai mus visus džiugina 
ir rodo mūsų teisingą kelią, 
ir todėl mes drąsiai šutinkaf- 
me Naujus Metus.

Man atrodo, kad mūsų 
liaudis džiaugsmingai su
tinka 1963 metus dar ir to
dėl, kad drąsiai žiūri į atei
tį, tiki progreso pergale, ti
ki, kad taikos jėgos turi nu 
galėti visame pasaulyje. Ka
ribų jūros baseino konflįk- 
tas įtikino ir piktos valios 
žmones, kad reikia taikiai 
gyventi, kito kelio nėra, nes 
kitas . kelias tai žmonijos 
žlugimas nuo nuklinių gink
lų karo. Man atrodo, kad 
visame pasaulyje taikos jė
gos taip sustiprėjo ir žmo
nija taip suprato nauio ka
ro pavojų, kad piktos valios 
žmonės, kurie planuoja ka
ro politiką ir vapalioja apie 
būsimus karus, priversti 
skaitytis su proto balsu, su 
taikios politikos balsu.

Aš manau, kad šios min
tys sutinkant Naujus Metus 
yra optimistiškiausios ir jos 
ves dar prie didesnio bend
radarbiavimo, kas leis mū
sų kultūros veikėjams susi
tikinėti ir mielais pasikal-' 
•bėjimais,- dainomis ir muzi- j 
ka pasidalinti ir pasidžiaug
ti mūsų atsiekimais. Aš ti-1 
kiu, brangus Motiejau, kad 
mes dar pasimatysime, kad 
jūs mus alpankysite.

Vytautas Pečiūra

1945 ir 1946 metais hitle
rininkų prigužėjo į Argen
tiną. Perono valdžia nema
žai jų įtraukė į militarines 
jėgas, bet kada jie pradėjo 
rodyti antisemitines iltis, 
tai 1955 metais juos su
draudė, ir pareikalavo, kad 
nacių Tautinio Išsilaisvini
mo Sąjunga pašalintų iš sa
vo programos antisemiti-

jis tą darė bijodamas ne

vo “Tacuara”, teroristinę 
organizaciją, ir pradėjo žy
dus terorizuoti.

1962 metais militaristai 
nuvertė Frondizio valdžią, 
susiorganizavo J. M. Guido 
valdžia, bet antisemitizmas 
tęsiasi. Naciai puola žydų 
organizacijas, o policija su
ėmė 10 žydų veikėjų. La 
Plata mieste “Tacuara” 
gauja užpuolė žydų jaunuo
lių mitingą—šaudė iš kul
kosvaidžių ir dvi merginas 
sužeidė.

Dabar žydai organizuoja 
sargus apsaugojimui savo 
susirinkimų ir sinagogų. 
Vienas jaunas veikėjas iš 
DAIA, žydu organizacijos, 
pareiškė: “Mes, kurie gi-( 
mėme šioje šalyje, nenusi- 
leisime naciams, sugužėju-, 
siems iš Europos”.

Policija buvo uždarius 
vienuoliką žydų organizaci-

j finansines paramos.
1 Po Perono nuvertimo žy
dai industrialistai 1958 me
tais rėmė ir finansavo 
Frondizio rinkimų kampa
niją, nes tikėjosi, kad jis 
pasirodys demokratu ir su- 
valdys hitlerininku organi
zacijas. Bet Frondizi patai-| jų, jų tarpe penkias mokyk- 
kavo visoms grupėms, las, kaltindama, būk ten 
apart komunistu. Jo milita- “komunizmo mokė”. DAIA 
rinėse jėgose ir policiįoje prieš tą griežtai užprotes- 
įsigalėjo vokiečiai hitleri- i tavo ir draudimas buvo nu- 
ninkai. Naciai suorganiza- imtas.

Išleido į marteles...
Jeanne Ann Stensler, ži

nomosios menininkės-muzi- 
kės Mildred Stensler jau
nuolė duktė, ištekėjo už taip

Muzika,
N. D. R. SIMFONINIO
ORKESTRO GASTROLĖS

Sausio mėnesį po Jungti
nes Valstijas gastroliavo

pat jauno, aukštesnįjį j simfoninis Norddeutscher 
mokslą dar tebeinančio, iRundfunk (šiaurės Vokie-

čių Radio) orkestras.
N.D.R. simfoninis orkes

tras susitvėrė Hamburgo 
mieste tuojau po Antrojo 
pasaulinio karo ir jau ge-

Carl S. Katzenstein. San
tuoka įvyko sausio 26-tą.

Linkime būti laimingiems.
Jeanne, gabi mokinė, ne

seniai baigė vidurinę mo
kyklą. Buvo manoma, kad rokai apvažinėjo po Euro- 
ji, motinos pagelbstima, pos valstybių sostines irlpo 
sįeksis aukštojo mokslo, o j Tarybų Sąjungą. JAV pio 

maršruto pradžia buvo -'at
likta sausio ’7 d. 
Hali, kur buvo 
Bach, Blacher, 
Brahms kūriniai, 
aplodismentų galima saky
ti, kad publika įvertino di
rigento Hans Schmidt - Is- 
serstedt tikslumą ir viso 
orkestro harmoningą koor
dinacija.

Iš New Yorko orkestras 
išvyko gastroliuoti kituose 
24-se JAV miestuose.

tik po to pasvajos apie mei
lę. Bet meilė ją pasivijo tie
siog iš mokyklos. Įsimylė
jusiems keleri metai laukti 
būtų buvę ilgi-ilgi. Jeanne 
apsisprendė ištekėti, mylė
ti, o toliau, kas bus, tai bus: 
gal abu mokysis, gal?..

D-ė

Paryžius. — Japonijos 
ambasadoriaus dukra dar 
tik 14-kos metų amžiaus, o 
jau eina vertėjos pareigas. 
Tai jauniausia “diplomatė”, i

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 6 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Kviečiami visi nariai daly
vauti'^ šiamė susirinkime, ir pasižiū
rėkite į savo mokesčių knygutę. 
Pradžioje metų duokles užsimokėki- 
te, nesusispenduokite. Prot, rašt. t 

(9-10)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienį, yasario 5 d., 7:30 
vai .vakare, "Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (9-10)

Kviečiame Į banketą
Visus laisviečius, visus 

geros valios lietuvius 
kviečiame dalyvauti “Lais
vės” metiniame bankete, 
kuris įvyks tuojau po mūsų 
akcininkų suvažiavimo.

Kaip jau žinoma, suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
vasario 3 diena, apie 11 vai. 
ryto. Vieta: Russian-Ame
rican Center salėje, 61 Ri
vington St., New York Ci
ty (netoli nuo Williamsbur-

Suvažiavimas baigsis 
apie 5:30 v. popiet. Tuomet, 
6 valandą, prasidės banke
tas.

Bankete bus žmonių ir 
iš tolesnių miestų. (

Todėl Niujorko lietuviai, 
kuriems lengva į banketo 
vietą atvykti, būtinai turė
tų dalyvauti skaitlingai.

Tie, kurie domisi mūsų 
laikraščio buitimi, prašomi 
dalyvauti (ne šėrininkai) ir 
suvažiav i m e. Pasiklausy
to, kaip laisviečiai aptaria 
savo laikraščio leidimo ir 
jo gerinimo reikalus.

Į banketą įėjimas—$3.50 
asmeniui.

Prašome, kviečiame!..

Liet namo bendrovės i Iš ALDLD 1-osios
reikalais

Lietuvių Namo Bendro
vės (Lith. Building Corp.) 
direktoriai laikė susirinki
mą sausio 28 d.

Metinis finansinis rapor-

Carnegie 
išpildyta 

Liszt ir 
Iš gausių

kuopos nariy mitingo
Sausio 29 d. įvyko 

ALDLD 1-osios kuopos na
rių mitingas. Iš valdybos 
pranešimų paaiškėjo, kad 

.'kuopa gerame stovyje na
tas buvo susirinkimui pa-! rių turi daugiau kaip 70. 
teiktas. Raportas rodo, kad Veikė neblogai, turėjo kul- 
Bendrovė gerai finansiniai tūrinių pobūvių, svarbiau- 
verčiasi, 1962 metais dar ir sias: poeto Maironio ir ra- 
pelnė apie porą tūkstančm i šytojo B. Pranskaus sukak- 
doleriu. Tą. pelną sudarė čių atžymėsimas, 
morgičiaus ir banku o s e 
santaupų procentai.

Susirinkime aptarta kele
tas svarbiu klausimų. Nu
tarta šaukti Bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimą balan
džio 27 d. Kadangi 1962 
metais neturėjome šėrinin- 
kų suvažiavimo, tai šis bus 
dvimetinis ’ suvažiavi m a s. 
Jame bus pateikti zsmulk- 
meningi raportai už 1961 ir 
Ii962 metus. -

Prieš suvažiavimą bus 
pasiųsti kvietimai ir įgalio
jimų formos’ (Proxies)'*vi
siems šėrinirikams, kurių 
adresus turiihe Beiidrovėš 
centre. Bet t L; ’ kurid • yra 
persikėlę gyventi į natijas 
vietas ir ’Bendrovei nėpri- 
davė savo naujo adreso; ne
galės gauti kvietimo suva
žiavime dalyvauti. Todėl 
patartina tokiems nieko ne
laukiant siųsti naujus • ad
resus Bendrovės centrui.

Visais |aetuviu Namo 

reikia adresuoti 
Lithuanian Building Corp., 
102-04 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

“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
Banketo pradžia 6-tą valandą vakare

Banketas ir suvažiavimas bus

Russian-American Center Hall
61 Rivington St., New York City

(netoli nuo Williamsburg tilto)

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

Iš Brooklyn© 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.

Mirė
Augustas Yankauskas, 73 

m. amžiaus, gyv. 293 Hoo
per St., Brooklyne, mirė 
sausio 30 d., Kings Co. li
goninėj. Kūnas bus pašar
votas LaPola Funeral Cha
pel, Rockaway Parkway ir 
Conklin Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks šeštadie- Į 
nį, vasario 2 d., Šv. Kaži-1 
miero kapinėse, Farming-1 
dale, L. I.

Kūną galite matyt penk
tadienį popiet. Į koplyčią 
važiuot 14 th" 
lipe traukiniu 
nės stoties,. 
Parkway, ir 
bloką į kairę.

Šią žinią telefonu prane
šė J. Barkus, brooklynietis.

Liūdnas prisiminimas % 
vienatinio brolio

Ignas Kartonas mirė va
sario 3 dieną, sulaukęs 83 . 
metų amž. Buvo ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas.

Brangus mano broli, mes 
jūsų neužmiršime per ilgą 
laiką.

Vincas Kartonas
Jensen Beach, Fla.

St. Canarsie 
iki paskuti- 

Rockaway 
eikite vieną

Susirinkimas nutarė pa- 
| sveikinti “Laisvės” akcinin
kų metinį suvažiavimą su 
$25 dovana. Išrinko ir at
stovą reprezentuoti kuopą 
suvažiavime.

Rinkta nauja šiems me
tams kuopos valdyba. Pir
mininkas—tas pats Valys 
Bunkus; protokolų sekre
torius—M. Stakovas, taip

ogi tas pats; iždininku—K. 
I Rušinskienė. Tiesa, ji šiuo 
metu yra išvykusi į Vaka
rus,1 negalėjo mitinge daly
vauti, bet nariai jautė, kad . 
ji ir toliau pasiliks kuopos ! 
iždininke; tai1 ir ZJ išrinko, j 
Dkbartinis finahsų sėkre- 
torius 'atsisakė būti sekre-, 
torium, tai, nesaht kito1 
kandidato, finansų sekre
toriaus išrinkimas paliktas 
kitam kuopos narių mitin
gui.

Beje, kuopa išrinko į 
ALDLD Il-osios apskrities 
konferenciją dele g a t u s; 

Bendrovės -reikalais rašant konferencija įvyks vasario 
sekamai: 17 d.

Aplankius V. Zavecką
Kaip žinia, buvęs ilgame

tis lietuvių siuvėjų lokalo 
54 pirmininkas Vincas Za- 
veckas dar praėjusiais me
tais buvo smarkiai susir
gęs, pergyveno net dvi ga
na skaudžias operacijas. 
Man Jabai rūpėjo patirti, 
kaip dabar jo sveikata su- 
stovi. Tad ir nuvykau Vin
ca aplankyti. Suradau jį 
kuopuikiausįoje nuotaikoje. 
Vincas džiaugiasi, kad jo 
sveikata gražiai taisosi. 
Kain plačiai žinomas ir 
veiklus žmogus, jis ir dabar 
labai mėgsta su žmonėmis 
susitikti ir pasikalbėti. Dė
kingas tiems,j kurie jį ap? 
lanko. $

Vincas gyvena po mirti. 
295 Schenck Ave., Brookly
ne.

Nuo savęs ir visu laisvie- 
čių vardu linkiu Vincui ge
riausios sveikatos.

i Jurgis Bernotą

MIKAS MASYS MIAMĖJE
Detroitietis M. Masys at

siuntė atviruką iš Miamės. 
Sveikina visus laisviečius.

Jis rašo: “.. .gyvenu vie
nas, bet gal v,greit atvažiuos 
mano ‘dūšioj.” < .

Linksmos viešnagės! V.

Juozas Lazauskas mirė 
sausio 27 d., namuose, Ozo
ne Parke (anksčiau gyven
davo Brooklyne). Laidotu
vės sausio 30 d., Kalvarijos 
kapinėse.

Velionis Lazauskas buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

Jis paliko 4 dukteris, 
Justine. Ellą, Sophie ir 
Adelę, 8 anūkus ir 10 pro
anūkių.

Šią žinią pranešė telefo
nu jo duktė Sophie.

Sveiksta
Eleonora Sungailienė 

sunkios operacijos jau gra
žiai sveiksta. Ji dar vis te
bėra Greenpoint ligoninėje, 
bet mano, jog neužilgo ją 
išleis.

Šią žinią pranešė E. Kas- 
močienė, kuri ligonę praė
jusį sekmadienį; aplankė. 
Dėkui jai, o ligonei —sėk
mingai ir greit pilnai pa
sveikti ! , .,

4 < i
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Narys ■

. Filmai
SULAIKO PREMJERAS

L-

Dabar, kuomet New Yor
ko mieste tęsiasi' spaustu- 
vvių darbininkų streikas, 
dauguma filmų premjerų 
sulaikoma, nes nėra kur 
šiuos filmus skelbti ir apie 
juos aprašyti

Nors kai kurie filmų kri
tikai daro apžvalgas per , 
televizorius, bet ribotas: 
laikas jiems neleidžia pada- 

, rytį platesnius pranešimus ! 
ir, apart to, pačių kritikų 
skaitomi aprašymai nėra• 
taip efektingi, kaip kad 
spausdintas žodis.

Tas pat atsiliepia ir teat
ruose. Pasirodė keletą vei
kalų Broadway ir village 
kvartaluose, bet kadangi | 
apie tai atsiliepė tik pora 
kritikų per televizorius ir 
žurnalus, tai dar nesudaro 
svarbos. Teatrų lankytojai 
skaito savo mėgiamų meno 
kritikų aprašymus ir daž- , 
niausią jų nuomonių ir lai-i
kosi, kad pamatytų naują 
veikalą.

Tokioms aplinkybėms su
sidarius, filmų ir veikalų 
premjeros sulaikomos ir 
atidedamos tolesniam lai
kui, kuomet vėl pasirodys 
New Yorko kioskuose di
dieji laikraščiai

H. F.

po

Šį šeštadienį matykim 
spalvotus filmus

't
Vasario 2 d. “Laisvės’ ’sa-i:; 

Įėję, 102-02 Liberty Ave.Jį? 
Ozone Parke, 6-tą vai. vaT 
kare, bus rodomi iš Lietu
vos., Maskvos ir Leningrado 
spalvoti filmai.

Jonas Petrus praėjusią 
vasarą važinėjo po Euro-t< 
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.

____________ 1

Maskva. — Jevgenijui 
Grišinas ant ledo per 39 
sekundes nučiųožinėjo 500 
metrų, tai yra 1,625 pėdas.

i t

PASIŽYMĖKITE KALENDORIUJE DABAR

National ęduNciL..? .<'
AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

20-TOJO GIMTADIENIO PUOTA
Mrs., Cyrus S. Eaton 

Garbės Viešnia

Sekmadienį, Kovo-March 3-čią
Belmont Plaza Hotel

Taipgi
APšVIETOS KONFERENCIJA

Detaliai pranešimai bus vėliau paskelbti 
Dėl informacijų ir rezervacijų rašykite:

N. C. A. S. F. — 114 E. 32nd St., N. Y. C.

“VILNIES” l
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:

y

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

6 puti.—Laisvi (Liberty)-Penki, vasario (Feb.) 1, 1963




