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Ko ten daugiau reikia: 
religijos ar duonos?
Ką atstovauja V. Brizgys?
Adenaueris pasitrauks.
Ledas pralaužtas.

Rašo R. Mizara
Svarstydamas Lotynų

Pietų Vietnamo Liaudies 
kovos ir JAV pianai

Washingtonas. — Jungti- rui prieš savo šalies liaudį 
nes Valstijos paruošė nau- —partizanus.

; jus planus veiklai Pietų 
Ame- Vietname. Pentagonas tvir-

rikos problemas, Čikagos ma- tina, kad jau “1965 metais
rijonų laikraščio bendradar-! įveikti partizanai.” Bet
bis P. S. primena: ‘vien eko- ‘ o o v w f n iv
neminės paramos P. Amerikos 
nuo komunizmo neišgelbės. 
Ten reikia sutelkti visas gali
mas jėgas religinio, dorinio ir 
intelektualinio lygio pakėli- 
limui.”

Pasirodo, kad P. S. neturi 
jokio nusimanymo apie Loty
nų Amerikos istoriją. Paga
liau rožančinis ir škaplerinis 
publicistas gal kitaip ir nepa
jėgia samprotauti ir rašyti.

Per daugiau kaip 400 metų 
Centrinės ir Pietinės Ameri
kos žmonėms buvo brukama 
katalikų religija ir “krikščio
niškoji dora“.

Kortežas su kardu ir kry
žiumi, plėšdamas ir vergda
mas aztekų tautą, Centrinėje 
Amerikoje, bruko jiems reli
giją, statė bažnyčias, kūrė 
misijas.

Pizaro dar baisiau teriojo 
aukštai kultūroje pakilusią 
inkų tautą ten, kur šiandien 
yra Peru respublika.:

Deja, sako Gėtė:
Bažnyčia, piniguočiai ir 

karaliai
Priėst negali niekad iki 

valiai. . .
Visose Lotynų Amerikos res

publikose bažnyčių — aibės, 
bet nėra mokyklų, ir milijo-i 
nai žmonių gyvena pusba-1 
džiai n e į s i vaizduojamame 
skurde.

Daugumoje Lotynų Ameri
kos respublikų konstitucijų 
įdėti specialūs straipsniai, kad 
šalies prezidentu tegali būti 
tik katalikas.

Bet visa, tai nepalengvina 
milijonams darbo žmonių gy
venimo. Todėl jie 
kyla, kovoja.

tas pats buvo sakyta ir 
prieš trejus metus, kada 
JAV pradėjo ten siųsti ma- 
rininkus, lakūnus ir viso
kius karo specialistus.

JAV vyriausybė atšaukė 
iš Pietų Vietnamo John Ri- 
chardsoną, buvusį Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) viršininką, nes pasi
tvirtino, kad jis veikė Ngo 
Dinh Diemo valdžios nuver
timui.

Tuo pat kartu, kad pada
rius spaudimą į Ngo Dnh 
Diemo valdžią, idant ji bū
tų paklusnesnė Washingto- 
nui, tai JAV sulaikys dalį 
jam pagalbos, bet nesulai
kys ginklų ir amunicijos, 
kuri Diemui reikalinga ka-

i Buvusioje Prancūzijos ko
lonijoje — Indo-Kinijoje — 
dabar yra keturios valsty
bės. Šiaurės Vietname, ku
ris užima 62,000 kvadrati
nių mylių plotą ir turi 17,- 
000,000 gyventojų, gyvuoja 
darbo žmonių Liaudies 
respublika. ' •*

Kambodžoje.** kuri užima 
88,780 kvadr. mylių ir tu
ri 6,000,000 gyventojų, yra 
progresyvi vyriausybė. La
osas užima 91,000 kvadra
tinių mylių plotą ir turi 2,- 
000,000 gyventojų.

Pietų Vietnamas užima 
65,000 kvadratinių mylių 
plotą ir turi 15,000,000 gy
ventojų. TSRS ir Azijos 
liaudiškos respublikos sa
ko, kad jeigu JAV nesikiš
tų į jo vidaus reikalus, tai 
ir ten liaudis susitvarkytų.
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bruzda,

Lotynų Amerikos liaudis 
šiandien nori ne daugiau reli- 
og\jos, ne “krikščioniškos do
rovės’’, o darbo, duonos ir pa-

Provokuoja į karą 
Jungtines Valstijas
Mexico City.—Čionai Lo

tynų šalių diplomatai turi 
įrodymų, kad Kubos pabė
gėliai įsigijo laivų, ginklų 
ir amunicijos ir ruošiasi in
vazijai į Kubą. Jie lavina
si Lotynų Amerikos šaly
se ir JAV, bazėse. Užpuoli
mas turįs prasidėti ateinan
tį lapkričio mėnesį.

Invazijos priešakyje sto
vįs buvęs Nikaragvos prezi
dentas Luis Somoza, buvęs 
Kubos prezidentas Prio So- 
carras ir 1961 m. buvusios 
invazijos vadas Manuelis 
Artime. Kubos pabėgėliai 
tvirtina, kad jų invazija 
įvels į karą prieš Kubą ir 
Jungtines Valstijas.

Pauling gavo taikos 
Nobelio prizą

Oslo, Norvegija. — Už 
veiklą taikos labui paskirta 
Taikos premija dr. Linus 
C. Paulingui, chemistuL iš 
Kalifornijos Technologijos 
instituto.

Dr. Paulingas energingai 
veikia kovoje prieš karo 
pavojų. Nobelio Taikos pri
zas yra $51,000 pinigais.

Tai dr. Paulingas gavo 
jau antrą Nobelio prizą; 
1954 metais jis gavo pre
miją už veiklą chemijoje.

Washingtonas. — Liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais JAV 
užsienio prekyba nukrito 
vienu nuošimčiu lyginant 
su birželio prekyba.

Amerikos liaudis, 
žemė būtų atimta iš 
jos nedirba, ir ati-
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TSRS už naujus žingsnius
taikos reikalais

M 
jung 
pas pasiuntė laiškus Angli
jos 
vald

askva. — Tarybų Są- 
as preįnjeras Chruščio-

ir Jungtinių Valstijų 
ioms, i ragindamas da-

Jis žymi faktą 
sauli 
valdi 
ko ]\ 
daryti atominių 
atmosferoje, erdv

, kaip pa- 
valstybių 

iai pasiti-
> žmonės ir 
ios nūoširdž
Maskvos sutartį — ne-

A Lotynų 
nori, kad 
tų, kurie 
duota tiems, kurie dirba. Kad 
visokie gamtos turtai ir pra
monė būtų nacionalizuota.

Ne, ne daugiau kunigų, ne 
daugiau bažnyčių Lotynų ša
lių darbo žmonės nori; jie no-' 
ri daugiau laisvės, duonos, 
darbo, mokyklų.

IŠ VISO PASAULIO

Kitame marijonų “Draugo“ 
numery V. K. rašo, būk visuo
tiniame bažnyčios susirinkime 
Romoje lietuviams atstovaują 
vyskupas V. Brizgys.

Ar gi tai tiesa?
Ne! V. Brizgys Amerikoje 

gyvena “ant loskavos duonos“ 
— jis čia neturi jokios, net 
mažiausios parapijos. Na, o 
lietuvius katalikus, priklau
sančius bažnyčioms, atstovau
ja vyskupai — airiai bei vo- 
Kiečiai.
* Lietuvos tikintiesiems pa-l 
sauliniame bažnyčios susirin
kime atstovauja vyskupijų 
valdytojai kanauninkai: Juo
zas Stankevičius, Česlovas Ku
raitis ir Povilas Bakšys.

Tripolis. — Čia Jungtinės 
Valstijos turi milžinišką 
karo laivyno Wheelus bazę. 
Ji užima 3,000 akrų. Joje 
yra virš šimto bombonešių 
ir mūšio lėktuvų, 5,000 la
kūnų, mechanikų ir kitokio' 
personalo. JAV Libijai per 
metus moka $10,000,000 
nuomos.

Lisabonas. — Portugalijos 
armija pradėjo blokaduoti 
Kongo respubliką ties An
golos siena. Portugalų pa
vergta Angola ^ubežiuojasi 
su Kongo virš 1,000 mylių 
išilgai 'Kongo, Kwango ir 
Kjasajo upių. Portugalai 
tvirtina, kad Angolos par
tizanai ginklų ir amunicijos

I gauna iš KĮongo .

Madridas. — Ispanijoje 
yra 13,735 kaliniai.

aplink save Globkes ir kito
kius hitlerinius liaudies prie* 
šus.

Ką darys naujas kancleris, 
kokia bus jo politika, liekasi 
palaukti ir pamatyti. Tikėtis 
iš jo daug ko gero neverta. 
Tačiau blogesnis už Adenaue- 
rį Erhardas turbūt nebus.

Paryžius. — Prancūzijos 
karo ministras praneša, kad 
prancūzų karo lėktuvai 
“Mirage-IV” jau ginkluoti 
atominėmis bombomis, ku
rių kiekviena turi 1,000 to
nų dinamito jėgą.

> Taigi, pagaliau jau atsi
statydino Vakarų Vokietijos 
k^cleris Konradas Adenaue
ris. Jo vietai jau seniai pa
skirtas Liudvika* Erhardas. 
Abudu jiedu tos pačios krikš
čionių partijos lyderiai.

Adenaueris buvo sutelkęs; ch> nuo Kubos.

Prezidento Kenedžio pra
nešimas, kad JAV valdžia 
leidžia farmeriams parduoti 
socialistinėms šalims kįviečius 
— sveikintinas.

Vadinasi, ekonominio boiko
to ledas jau pralaužtas!

Reikėtų daryti ir kitą žing
snį : nuimti ekonominę bloka-

Bona. — Vaakrų Vokieti
ja vėl pradėjo statyti šešis 
submarinus po 1,000 tonų 
įtalpos. Jie skiriami veikti 
Baltijos jūroje.

Detroitas. — Čionai vei
kia “Mafia” gauja, kuri 
per metus nelegaliais bū
dais gauna apie $150,000,- 
000 pajamų.

žemaitis, Baltimore, Mjd........ 34

Pirmieji vajaus rezultatai:
So. Bostono vajininkės labai puikiai įžengė į vajų. 

H;. Tamašauskienė prisiuntė dvi naujas prenumeratas, ir 
Mary Kvetkienę taipgi prisiuntė dvi naujas prenumera
tas ir atnaujinimų.

Malonu pranešti, kad iš Čikagos apsiėmė darbuotis va
juje darbšti “Vilnies” knygvedė Mildred Savukynaitė- 
Friberg. Ji prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. Jai į pagalba atėjo šunauja prenumerata ir atnau
jinimu žinomas čikagietis Antanas Litvinas.

Pirmutiniai rezultatai iš Connecticut valstijos atėjo 
nuo M. Svinkūnienės, su atnaujinimais. Ja sekė J. Če- 
pukaitis iš Forestville su atnaujinimais. Daug sėkmės 
jiems abiems.

/ Iš New Jersey valstijos sulaukėme atnaujinimų 
nuo darbštaus ir gero vajininko Antano Stripeikos, eliza- 
bethiečio; jam kreditavo naują prenumeratą Leonas Po- 
šiūnas, jo kaimynas.
i Nepasiduoda ir J. Gendrenas, St. Petersburg. Fla. 
Jis įstojo garbingai į vajų su nauja prenumerata ir at-

, 1 (Tąsa 5-tame puslapyje)

J.

bandymų 
ėję ir van

denyje. Jis sako, kad dabar 
žmonės laukia kitų susita
rimų, kurie vestų prie tai
kos užtikrinimo, 
vas s^ūlo tuojau 
karnų žingsnių:

Ch rūsčio - 
eiti prie se-

m o sutartį tarp NATO ir 
Varšuvos apsigynimo są
jungų.

(3) Veikti, kad nebūtų 
plačiama branduolinių gin
klų gamyba.

(4) Uždrausti skrisdinti 
branduolinius ginklus sate
litais aplink Žemę.

(5) Sudaryti sąlygas, kad 
nebūtų galimas pasalingas 
užpuolimas.

(6) Likviduoti Europoje 
Antrojo pasaulinio karo 
palikimą, tai yra, sutvarky
ti Vokietijų ir vakarinio i 
Berlyno reikalus.

Chruščiovas rašo, kad jei 
šie žingsniai būtų padaryti, 
tai būtų sutvirtinti taikos 
reikalai ir būtų paruoštas 
kelias link pilno nusigink
lavimo.

Kuala Lumpuras. — Ma-
! ! lajų pusiasalyje siautė di-

(2) Įsteigti pasaulyje te- dėlės lietaus audros ir vė- 
ritorijas, kurios būtų lais
vos nūo atominių ginklų.

jas. Virš 8,000 žmonių liko 
benamiais.

Uragano’Tlora” 
palikimas

U raganų žala, -- pasaulinė 
cukraus gamyba ir kainos
New Yorkas. — Po to,; sunku, lies nuo pirmesnių 

kai buvo iš Kubos praneš
ta, jog uraganas “Flora” 
sunaikino apie pusę cukri
nių nendrių, tai cukraus ži
novai daro išvadą, jog jo 
kaina bus pakelta.

1962 metais pasaulyje bu
vo pagaminta 51,870,000 to
nų cukraus, o suvartota

- - Havana; f— U r a g am a s 
“Flor
oadarįi. Ne tik k4d jis su- 
naikirio daug cukranendrių 
kavos, tabako, bet 
vo kiaulių, galvijų ir viš
tų. Kol kas yra 
kad žūvo tik 32 žirionės, nes 
buvo dedamos visos pastan
gos juos gelbėti.

” labai d a

daug žu-

žinoma,

suvartojimas pagaminimą 
viršijo beveik penkiais mili
jonais tonų. Padengtu ga
mybos nėdateklių buvo ne-

metų buvo likę virš 17,000,- 
000 tonų cukraus.

Bet 1963 metais tas re
zervas žymiai sumažės, o 
cukraus bus suvartota dar 
daugiau. Gi jo gamyba bus 
apie penkiais milijonais to
nų mažesnė, kaip buvo 1962 
metais.

Kuboje cukraus gamybai 
pakenkė uraganas, o Tary
bų Sąjungoje cukrinių run
kelių užauginimui — saus
ra.

respublikoje žuvo virš 3,500 
žmonės. Tikras skaičius ne
žinomas, nep daugį 
nių m 
sugriovė 

; mo na 
! benami i

elį žmo- 
. Vėjasįnešė į jūrą

ė lab^i daug gyveni
mų, yra virš 100,000 
iu.C’

Kabulas. — Atvy] 
prezidentas L. BJre

Dar apie nelaimę 
Italijoje

Roma. — kiek tikrai žu
vo žmonių Piave upės sri
tyje, dar nežinoma. • Gal bus 
virš 4,000 aukų. Vietomis 
net už 15-os mylių atstos 
buvo sunaikinti sodžiai.

Rudens lietūs paliuosavo 
kalnų uolas, kurios jau 
prieš 10 dienų pradėjo 
šliaužti link vandens rezer
vuaro. Inžinieriai manė, 
kad uolos jį pasieks tik 
apie vidurį lapkričio. Stai
giai apie 50,000 kubiškų 
mastų uolų nuvirto-į rezer
vuarą, kuriame buvo 150,- 
000,000 tonų vandens. Uolų 
spaudažiamas vanduo išsi
veržė per užtvanką, suga
dino ja ir pasileido viską 
naikindamas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Kitas uolų kat Belgradas. — Per savaitę

MIRĖ TSRS SENA 
MOKSLININKĖ

Maskva. — Sulaukus 92 
metų amžiaus mirė Dr. Ol
ga Lepešinskaja. Ji buvo 
žymi biologijos mokslų ži
novė. Ji nurodinėjo, kad 
jeigu žmonės gyventų tin
kamomis sąlygomis, tinka
mai maitintųsi, tai jų am
žius būtų apie 150 metų. 
Daktarė buvo ir kalbų žino
vė.

ŽUVO VIRŠ 10,000 
ŽMONIŲ

Washingtonas.—Per trum
pą laiką per įvairias gam
tos nelaimes žuvo virš 10;- 
000 žmonių. Sokplėje nuo 
žemės drebėjimo žuvo virš 
2,000, Pakistane nuo tokios 
pat nelaimės — 3,000. Nuo 
“‘Floros” uragano — apie 
3,500, o dabar Italijoje — 
apie 4,000.

nas šliaužia linkui Vaionto tris kartus labai lijo. Skop- 
užtvankos ir vandens re- lės miesto srityje. Nuo lie- 
yprvnnro ■ taus žmonės labai nukentė-zervuaro.

jo, kurie dar neatsigavo 
nuo žemės žemės drebėjimo.

entral geležinkeliųYork Central geležinkelių - etrvlul5. _ Sulaukęs 7(l 
pasazirims traukinys stoty- meįų amžiaus mirė A. J.

Detroitas. — Sulaukęs 70

j e į važi 
nį trati 
buvo si

avo į stovintį tavori- 
kinį. Virš 30 žmonių 
įžeista.

Fisheris, automobilių “bū
dų” gamintojas.

Už TAIKĄ
New Delhi. — Kw^me 

Nkrumahas, Ganos prezi
dentas, prisiuntė Indijos 
premjerui Nehdru laišką. 
Jis klausia, ar Indija da
lyvautų konferencijoje, ku
rią sušauktų Afro-Azijos 
valstybės išsprendimui In
dijos ir Kinijos sienos ne
sutikimų.

Londonas.—Atvyksta La
oso premjeras Phouma.

NUSIŽUDĖ SERŽANTAS
Washingtonas.

gonas apkaltino JAV armi
jos seržentą jackįl Ed. Dun- 
lopą,.būk jis pardavinėjo 
TSRS agentams militarines 
žinias. Liepos 23 d., netoli 
Ferndale, Md., jis nusinuo
dijo automobilio duojomis. 
Pentagonas žinią tik dabar 
paskelbė.

Washingtonas.
apsikei
liuosuo

JAV 
tė kai i n i a i s, pa
daruos TSRS veikė-

— Penta- prie Tautų
! Ivaną Eigorovą ir jo žmoną 
Aleksa 
liuosav
kurie buvo ten įkalinti už 
šnipavimą.

Plaquemine, La.—Per vie
ną savaitę policija tris kar
tus dujų bombomis ir elek
trifikuotomis lazdomis iš
vaikė negrų jaunuolių de
monstracijas.

įdrą, o TSSR pa- 
o du amerikiečius, Alžyras. — Alžyro pre

zidentas Ben Bella tarėsi su 
Maroko atstovu.

žius

Am manas.—Jordanija sie
kia gauti ginklų ir amuni
cijos iš Tarybų Sąjungos.

Pary 
tik 47 
prancūzų paskilbusi daini
ninkė Edith Piaf, o paskui 
mirė 74 metų amžiaus ra
šytojas

-Sulaukus tik 
metų amžiaus mirė

ir artistas Jean 
Ooctead. !

Pekinas. — Lapkričio 2 d. 
čionai atsidarys Anglijos 
industrinė paroda.

Londonas.—Anglijos prem
jeras Macmillanas informa
vo savo partiją, kad jis pa
sitrauks iš tos vietos.
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Kova tik ideologine— 
sako Čou En-lajus

KINIJOJE LANKĖSI buvęs Japonijos premjeras 
Tanzanas Išibaši, ir jis ten turėjo pasikalbėjimą su Ki
nijos Liaudies Respublikos premjeru Čou En-lajumi.

Pasak japonų spaudos, Čou En-lajus, kalbėdamas 
apie kinų komunistų ir tarybinių komunistų ginčus, pa
reiškęs, jog ginčai esą “tik”.ideologiniai, o ne politiniai. 
Esą, šitie ginčai einą tik partiniu lygiu, o ne valstybiniu. 
Kitais žodžiais, kaip komunistai, kinai su tarybiniais ko
munistais galį ginčytis ir bartis, bet valstybiniai santy
kiai tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Tarybų 
jungos turį pasilikti kaip buvę.

Čou En-lajus toliau pasakęs, jog draugiškumo 
tartis tarp abiejų valstybių gyvuoja, kaip gyvavo, 
todėl—

“Jei šiandien kas užpultų Rytų Vokietiją, tai komu
nistinė Kinija eitų jai talkon, ją remtų, o jei kas užpultų 
Kiniją, tai mes tikimės, kad Tarybų Sąjunga stotų mums 
pagalbon.”

Jeigu taip būtų, kaip sako Čou En-lus, tai būtų pu
sė bėdos, bet ar taip iš tikrųjų yra?

Kinijos vadovai, kaip jau ne kartą esame pastebėję, 
pradėjo pulti ne tik tarybinius komunistus, o ir tarybinę 
valstybę, jos vyriausybę. Ir pastaroji davė kinams aštrų 
atkirtį net dviem ilgais pareiškimais.

Kad Tarybų Sąjunga gintų Kiniją, jei kas ją užpul
tų, paliudija ir pati tarybinė vyriausybė. Ji sako: mū
sų branduolinės bombos ir kiti ginklai yra pagaminti ir 
stovi tam, kad galėtume jais apginti ne tik savo šalį, o ir 
kitas socialistines šalis, įskaitant Kiniją, jei kas užpultų. 
Ir dėl to tarybinė vyriausybė pakartodama sako kinams: 
nesigaminkite branduolinių bombų, kadangi jų pagamini
mas labai daug kaštuoja; apsigynimui užteks tų bombų, 
kiek mes jų turime, o jūs, draugai kinai, kelkite savo 
šalies ūkį ir žmonių gyvenimo lygį.

IDEOLOGINIAI GINČAI — neblogas dalykas, kai 
jie ve d am i draugiška dvasia, kai jie turi ribas. Bet 
mums rodosi, kinai komunistai nuėjo per daug toli, ir 
šiandien jiems grįžti nėra lengva.

Ideologinius ginčus geriausia vesti konferencijose; 
nereikia imtis pasaulinės plotmės; nereikėtų ieškoti ša- 
lininkų-draugų pas trockistus.

Kai kurios Komunistų partijos siūlo, kad būtų su
šaukta tarptautinė konferencija, kad joje būtų išspręsti 
visi nesusipratimai, iškilę per pastaruosius kelerius me
tus tarp kinų komunistų ir tarybinių komunistų. Toks 
sumanymas gauna plataus pritarimo kapitalistinių šalių 
komunistinėse partijose.

Padūkusi viešnia
PIETŲ VIETNAMO valdančiosios klikos (diktato

riaus Diemo marti) Ngo Dinh Nhu važinėja po JA;V ir 
puola tuos, kurie nepritaria budistų persekiojimui, ku
rie nepritaria kruvinai Diemo diktatūrai.

Ir čia jai suteiktos visos progos: atidaryta televi
zija, radijas, spaudos skiltys. Tik tegu ji pliovoja, kas 
užeina ant liežuvio!..

Niujorke išeidinėjančio “The Catholic Worker” re
daktorius teisingai pasakė: ant šitos moteriškės rankų 
dar neišdžiūvęs žmonių kraujas.

Poniutė Ngo Dinh Nhu atstovauja Pietų Vietnamo 
valdančiąją kliką, kuri pasilaiko amerikiniais ginklais ir 
doleriais. Ir ši boba ant tiek nedėkinga, ir tokia įžūli, 
kad ji kanda net ir tą ranką, kuri ją peni!

Bet ne tiek tai svarbu. Svarbu, koks pas mus pra- 
siradimas! Ar gi lestina šiai kruvino diktatoriaus at
stovei duoti teisę plepėti, ką ji tik nori, per televiziją, 
per radiją, per spaudą?!

Tačiau, kai žmogus pagalvoji apie panašius kitus 
dalykus, tai atrodo “natūralu.”

Ne vienas juk pasakys: “Žiūrėkite, kaip JAV se
natoriai pagarbiai traktuoja gengsterį J. Valachį. Ir jį 
taip traktuoja Kongreso rūmuose. Tai ko jūs norite 
iš televizijos, spaudos ir radiio, kurie su pagarba trak
tuoja Pietų Vietnamo pasiutėlę?..”

Kas ką rašo ir sako
A. SNIEČKUS APIE 
JŽEMĖS ŪKIO REIKALUS

LKP CK pirmasis sekre
torius A. Sniečkus parašė 
ilgoką straipsnį (tilpo,m. 
spal. 5 d. “Tiesoje”)’žemės

' ūkio reikalais. Štraipsnis 
) įdomus, nes jis liečia svar- 
i bius klausimus. Paduosime 

skaitytojui kai kurias iš jo 
ištraukas.

Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, 
rašo jis, pirma laiko įvykdė 
grūdų pardavimo valstybei 
planą. • šiuo metu sėkmingai 
superkami grūdai viršum pla
no. Labai džiugu, kad šis 
svarbus ūkinis įr politinis už
davinys sprendžiamas greit ir 
organizuotai. Tuo pačiu že
mės ūkio darbuotojai dar kar
tą įrodė savo aukštą sąmonin
gumą ir teisingą ' pareigos 
jausmo Tėvynei supratimą.

Respublika pirma laiko į- 
vykdė metinį kiaušinių supir
kimo planą, taip pat vykdomi 
mėsos ir kitų žemės ūkio pro
duktų supirkimo planai.

Kaipgi oras, ar jis šiemet 
gerai pasitarnavo Lietu
vai? A. Sniečkus atsako:

Tiesa, ir šie metai žemdir
biams nebuvo lengvi. Praėju
siais metais dėl gausaus lie
taus ir šalto oro žyrpi dalis pa
sėlių žuvo arba nesubrendo. 
Gi nemažų sunkumų ir šiemet 
sukėlė 
sausra 
tarpiu, 
darnus 
kiečių, 
ninku ir visų žemės ūkio dar
buotojų darbas.

Kokie gi* dabar svarbiau- 
jsi kolūkięčiams ir visiems 
žemės ūkio darbininkams 
uždaviniai? Straipsnio au
torius atsako:

Sparčiai vykdant javų kūli
mą, pirmoje eilėje būtina su
pilti vasarinių grūdinių kultū
rų sėklos fondus. Kiekviena
me kolūkyje ir tarybiniame 
ūkyje >reikiamas | vasarinių 
kultūrų sėklų kiekis turi 
būti supiltas nepriklausomai 
nuo kitų fondų supylimo 
eigos. Ypač svarbu, kad su
pilta sėkla visur būtų tinka
mai laikoma ir gerai saugo
ma. Apsirūpinti pakankamu 
kiekiu ir aukštos kokybės va
sarinių grūdinių kultūrų sėk
la — valstybinės reikšmės už
davinys.

Ruduo ne tik atlygina sąži
ningus žemdirbius gausiomis 
gėrybėmis, bet ir sukelia jiems 
daug naujų rūpesčių. Tačiau 
šie rūpesčiai nė kiek negąsdi
na darbščių kolūkiečių ir ta
rybinių ūkių darbininkų, ku
rie jau/baigia nuimti nuo lau
kų grūdinių kultūrų likučius, 
kloja linus, ruošia 'silosą, ka
sa bulves bei kitus šakniavai
sius ir deda pagrindą ateinan
čių metų derliui. Jie supran
ta, kad dabar jau nebėra ka
da dairytis ir spėliot, ką pir- 
miausai daryti. Visi lauko 
darbai svarbūs, ir-visi jie turi 
būti nedelsiant užbaigti.

Vienas iš svarbiausių šio 
meto uždavinių — visokerio
pai spartinti bulvių, cukrinių 
runkelių ir kitų šakniavaisių 
derliaus nuėmimą.

Straipsnyje A. Sniečkus 
įvardija visą eilę kolūkių ir 
kolūkiečių, praėjusią vasa
rą pasižymėjusių gerais 
darbais.

Svarbu, kad žiemkenčiai 
< šiemet Lietuvoje buvo pasė
ti anksčiau nei praėjusiais 
metais, o tai reiškia užtik
rinimą geresnio derliaus 
kitiems metams.

zacijos V. Taraškovą pa
kvies mus aplankyti?

NE, JIS NEKALĖDOJA
“KeleivįsM;>arašė, būk R. 

Mizara ‘‘jau kalėdoja”. 
Kaip visuomet, “Keleivio” 
redaktorius klysta: Mizara 
kalėdojimų! f neturi laiko; 
kasdien jis dirba “Laisvės” 
redakcijoje.

didelė kaitra ir net 
augalų augimo laiko- 
Tačiau viską nulėmė 
ir pasiaukojamas kolū- 
tarybinių ūkių darbi-

KOKIE JIE 
AKYPLĖšOS!..

Š. m. rugs. 30 d. laidoje 
urugvajiečių “Darbe” skai
tome : s

Kaskart lietuvių kolonijoj 
pasirodo žiaurūs ir grubūs at
sitikimai. Neperseniai daly
vavome mūsų vieno tautiečio 
gyvenančio Seroje, laidotuvė
se, kurio namiškiai mums at
pasakojo tokius negirdėtus 
įvykius. . i

— Ligonis sirgo nepagydo
ma liga, laipsniškai gęso jo 
gyvybė ir jau esant mirties 
patale, aplankė jį svečias —- 
“San Rafaelio” bažnytėlės ku
nigas, kuris prikalbinėjo ligo
nį išpažinties. Ligonis buvo 
laisvų pažiūrų ir mandagiai 
atsiprašinėjo kunigo, kad jį 
paliktų ramybėje, nes jisai to 
visko nenori. Kunigas pasto
vėjo, patrypė ir, pagal iauš, 
neatsisveikinęs išėjo.

— Už poros dienų daužė 
duris dvi vietinės vienuolės. 
Išėjo namo kaimynas, tai jos 
pamatę užklausė: — “Ar Čia 
gyvena sergantis lietuvis, ku
ris numestas kaip šuo”?.. Kai
mynas buvo tos pačios šeimos 
ir atsakė — “Taip, čia gyve
ną sergantis, lietuvis, bet jis 
yra nenumestas kaip šuo !”, ir 
įsileido “Marijos seseris”! į li
gonio kambarį, o jos tuoj pra
dėjo grubiai šaukti: — L “Ar; 
nori mirti kaip žmogus; ar 
kaip gyvulys?! “Ligonis jau 
buvo nustojęs sąmonės, jo 
akys įdubę žiūrėjo į tas keis
tas figūras ir nieko neatsakė. 
Tuomet jos dar smarkiau šau
kė tuos pačius žodžius pridė
damos dar kieiagalvjs. Bet ir 
čia kietagalvtishjoms irgi nie
ko jau neatsakė. .

Sekančią dieną ligonis visai 
jau. buvo nusilpęs ir nustojęs 
kalbos. Štai į vidų kambario 
įsiveržė lietuvis jėzuitas jau 
pasiruošęs išspaviedoti, bet li
goniui jau buvo nebereikalin
ga, nes už poros valandų ligo
nis mirė.

Taigi, kaip matome, kokius 
bjaurius metodus religijos 
apaštalai imasi vartoti. Ką pri
valo ligonių šeimos daryti su 
tokiais įvykiais ? Jie bus ne 
paskutiniai. Geriausias būdas 
yra neįsileisti į vidų, jeigu to 
ligonis nenori, nes jie savo 
įžulimu pagreitina ligoniui 
merkti akis.

Tikra tiesa!

uz-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIKIUS klausimais
akęs: Jeigu nori ziiPrancūzijos liaudis neša 

; sunkią militarinę naštą
Prezr.de Golio propagan

distai norį įkalbėti svietui, 
kad šiuo metu Prancūzija 
gyvenanti geriausią gerbū
vį ir daranti didžiulę pa
žangą. Ir visas už tai kr&- 
ditas priklausąs pačiam vy-: 
riausiam vadovui de Goliui. 
Tikrenybėje Pran c ū z i j o s 
liaudis ne tik kad nejaučia 
jokio gerbūvio, bet vis sun
kesnę militarinę naštą neša.

Per pastaruosius penke
rius metus, kaip de Golis 
viešpatauja Prancūzijoje, 
įvairių reikmenų kainos pa- 
kilo 62 procentais, o paja
mos tepakilo tik 55 proc. 
Tiesa, korporacijų ir kito 
didžiojo biznio pelnai paki
lo 85 proc. Bet tas nepa
rodo, kad Prancūzijoje ger
būvis bujotų.

Premjeras Pompidou, 
buvęs Banque Rothschild 
prezidentas, gražiai moka 
kalbėti apie “gerus laikus,” 
apie rojišką gyvenimą Pran
cūzijoje. Jis žada prekių 
kainas stabilizuoti, “užšal
dyti,” bet kartu reikalau
ja ir darbininkų algas “už
šaldyti.” Bet darbininkai, 
palyginamai maža 
gaudami, negali su 
tikti. Darbininkų un 
pasisakė prieš algų 
dymą,” jos reikalai 
dėsnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų. Didysis ang
liakasių streikas tai parodė, 
kad jie nesutinka algas “už
šaldyti,” kad jie kovoja už 
didesiiės algas. Komunistų 
ir socialistų partijos taipgi 
pasisakė prieš premjero 
Pompidou ir prez. de Go-; 
lio siūlomą “stabilizaciją.”,

Gen.’ dė Golis pasimojo 
Prencūziją padaryti vado
vaujančia jėga Vakarų Eu
ropoje. Dėl to jis nepasi
rašė Maskvoje sudarytos 
atominių bandymų draudi
mo sutarties ir viską daro,, 
kad Prancūzija atominiais 
ginklais pralenktų Angliją.; 
Bet tokis valdžios planas 
užkrauna ant liaudies pečių 
dar didesnę militarinę naš-

pasakęs: Jeigu nori žino
ti publikos būdąj tai ap
lankyk 
re iri 
lankę 
nyną

Mikromegas l

Žiūrint pro 
mano akinius

tuo su- 
ijos jau 
“užšal
ta di

k kapines. T^ip, auto
ji patvirtinau kad at7 
s Forest Lawn kapi- 
gali sužinoti Los An-' 
žmonių gyvenimo bū-

Pasakymas, kad visi žmo
nės lygiai miršta, tikrovei 
neatitinka. Vargųom e n ė s 
eilėse 
esti 
turtir 
sveikatos specialistai už di
delius 
rių žmonių gyvenimą pail-

mirtingumas visada 
daug didesnis, kaip 
gųjų eilėse. Geriausi

pinigūs gali kai ku-

ginti. Kapinėse taipgi ga
li matyti, kuris miręs tur
čius, kuris neturtingas.

Rašytojos Mitford pa
stangomis yra suorganizuo
ta “memorialinė draugija,” 
kuri ^arbuojasi, kad-laido- 
jimo išlaidos būtų numažin
tos net iki $150. Nežinia, 
kaip tai draugijai sekasi 
veikti.

Snobizmą skiepinancios 
mokyklos bus uždarytos

Anglijos Darbo Partij: 
sekamuose rinkimuose lai
mėjusi, uždarys tradicines 
snobiz 
kyklas 
Stowe,

Transport^ ir Generalinė 
Darbo i **

a,

mą palaikančias mo- 
, kaip Eton, 

. Gordonstou
Harrow,

unija, turinti apie 
pusantro milijono narių, 

usia unija vijoje Ang- 
seniai reika

narių,
didžia
lijoje, ------ ...____
kias rpokyklas panaikinti, 
nes jo
nėję (^vašioje studentus.

Vilniuje išleistas [“Dabar
tinės Lietuvių Kalbos Ž_ 
dynas’■ apsklembih snobą 
sekamai: “Snobas-r-tuščias, 
p aviršų t iniškas

auja to-

s auklėja aristokrati-

“Dabar-
Žo-

žmogus, 
garbinantis visa, kc,s .priim
ta vad. ‘aukšlio m ę n ė j e, ’ nta vad 
buržus

. ‘aukštuom 
zinėje visuomenėje

Tropiškuose kraštuose 
žmoni

Tyri:

PIETŲ VIETNAME verda pilietinis karas. Liaudis 
kovoja už laisvę, už demokratiją. Klika, kuriai atsto
vauja ši poniutė, kariauja prieš liaudį ir net prieš bu
distus. Na, o JAV remia šią kliką—kasdien išleidžia dau
giau nei vieną milijoną dolerių. Jei ne amerikinė talka, 
ši klika neišsilaikytų.

Amerikos žmonės reikalauja nutraukti teikimą bet 
kokios šitai klikai paramos, ištraukti iš Pietų Vietnamo 
amerikinius kariuomenės dalinius; palikti Pietų Vietna
mą žmonėms tvarkyti savo reikalus, kaip jiems patinka.

Tokiai akiplėšai, kaip Ngo Dinh Nhu, reikia parody
ti duris, reikalaujant, kad ji iš čia kuo greičiausiai išsi
nešdintų!
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VALENTINA TEREš- 
KOVA KUBOJE 
VALENTINA 
TEREŠKOVA 
KUBOJE

Tarybų Sąjungos kosmo
naute Valentina Tereškova 
šiuo metu vieši Kuboje. Pir
moji moteris, skraidžiusi 
aplink Žemę kosmose, labai 
mielai buvo i priimta Hava
noje ir visur, kur tik ji pa
sirodė. Visur ją sutinka 
tūkstančiai kubiečių.

Kažin, kada JAV organi-

Prietaisas raminti
T

• VV« |

viščiukus
Vos išsikalę viščiukai ■— 

dideli peštukai. Jie pešasi 
tarp savęs nuo pirmosios 
gyvenimo dienos. Ypatin
gą jėgą viščiuko snapui su
teikia į ylą panašus gunibu- 
rėlis, kuriuo jis a pramuša 
kiaušinio lukštą. Višta mo
tina “supranta” šio “gink
lo” jėgą. Kol minėtasis kau
burėlis neatšimpa ir jau
nikliai nesustiprėja, ji labai 
rūpestingai saugo savo šei
mą, neduoda gelto n s n a- 
piams kariauti.

Žymiai blogesni reikalai 
būna su viščiukais, išperė
tais inkubatoriuje. Jų vien 
nuo peštynių kartais žūva 
net trečdalis. :

TSRS Žemės ūkio minis
terijos centriniame konst
ravimo biure sukurtas viš- 
čiukoms nesudėtingas prie
taisas. Elektrinis peilis jriu- 
piąuna snapo galiuką, ope
racija praeina be skausino.

, Santiago.— Nors Čiįėje 
daugumą gyventojų sudaro 
katalikai, bet žmonių 
įstaigų nušįstatymas yra

ir

už gimdymuikontrolę.
> 1 ■ >

Knyga apie laidotuvių 
raketą Amerikoje

Jessica Mitford parašė 
knygą “The American Way 
of Death,” kurioje ji paro
do, kaip iš žmonių mirties 
susidaro didžiausias rake
tas.

Knygos autorė — gabi 
rašytoja. Jumoro pagalba 
ji sugabiai nupiešia, kaip 
beveik iš kiekvieno miru
sio daugelis pasinaudoja. 
Laidotuvių direktoriai, su
prantama, daugiausia turi 
progų pasipelnyti.

Pomirtiniam raketui iš
laikyti yra paruošta iš 
anksto dirva, kur visas biz
nis susietas su religija, pat
riotizmu, tradicija, miru
siojo pagarba. Autorė Mit
ford nurodo, kad mirusį 
galima būtų palaidoti, jei
gu nebūtų laidotuvių rake- 
to, už maždaug $150, o da
bar išleidžiama dešimtys ir 
net šimtai tūkstančių dole
rių.

Pavyzdžiui, ji primena 
1945 m. balandžio 12 dieną, 
kai mtirė prez. Rooseveltas. 
Tada buvo liaudžiai liūde
sio dięną, o Atlaidos grabo- 
rius Fred W. Patterson 
linksmai priėmė žinią, kad 
jam teks rūpintis mirusio 
prezJ Roosevelto laidotuvė
mis* i

Ji primena savo knygoje 
garsųjį tiesos skelbėją Ben
jamin Franklin, kurisyra

ių amžius truįmpesnis 
nėjimai parodo, kad 

tropiškuose kraštuose, kur 
visuomet šiltąs oras, žmonių 
mirtingumas yra didesnis, 
kaip šaltesniuose kraštuose.

Londono Universi 
legijos tyrinėtojai 
tos nuomonės, kad 
nis kaištis trumpina žmo
gaus gyvenimą. Jie 

ių mušės, D 
namasį kurios ilgiau 

negyvena, kaip 90 
Karštas oras sunai 
gyvybingumą. Iš to 
ro išvacf 
veikia 
oras, m 
mą ir anksčiau nuvaro jį į 
kapus.

teto ko- 
priėjo 

nuolati-
nis ka

jo vais 
lia vad:

tyrinė- 
/osophi-

dienų. 
kiną jų 
jie da- 

ogų pa
karėtas

lą, kad ir žm 
nuolatinis

ažina jo gyvĮybingu-

—•_«,

Kiek turime moks eivių
Pereitaisiais! metais Ame

rikos pi 
se mok 
837,000 
mokė 1

•adinėse ir vidurinė- 
yklose Į mokėsi 38,- 
moksleivių.
500,000 mokj

Juos

APIĖ KATAKOMBAS I I
Dažn ausiai yra minimos 

katakombos, kur sa
ikais krikščionys 
i nuo persekiojimo 
si ir laidojosi. Ro
dyje j J yra 
os užlaikomo: 

istoriniai paminklai.
atakon hų bi 
Prieš tūks

vais lą 
slapstės 
—rmeldęi 
mos sri 
Dabar j v

daug. 
s, kaip

Bet k 
kitur, 
metų egiptiečiai požemi
niuose urvuos^ laidojo ne
gyvėlius

Juodo 
tėse yrs 
senovėje slapstėsi neskait
lingų tautų gytventoj 
persekiotojų. •

li vo ir 
rančius

— mumijas.
sios jūros p

. katakombų, kur
akran-

iai nuo

“Krikščioniškos vienybės” 
reikalu

Šiuo metu Vatikane eina 
katalikų bažnyčios vysku- ' 
pų bei kardinolų susirinki
mas. Sakoma, jog popiežius 
Paulius VI, sekdamas savo 
pirmtako pop. Jono XXIII 
pavyzdžiu, “nori suvienyti 
visas 21 krikščionybės sek
tas.” Kitaip sakant, jis no
ri, kad į Romos hierarchi
jos sferą grįžtų senieji 
sidentai — pravoslavai, pro
testantai ir kiti popiežiaus 
priešai. Norima, kad jie 
pripažintų popiežiaus auto
ritetą ir jo “neklaidingu- 
gumą.”

Tačiau pirma, negu eiti 
prie “vienybės,” Vatikanas 
turėtų apvalyti savo “avi- 
nyčią,” o apvalyti ją reikia. 
Pirmiausia turėtų pasmerk
ti viduramžiuose veikusią 
inkviziciją, indu 1 g e n c i j ų . 
pardavinėjimą ir kitas pra
eities šlykštybes, kurių ka
talikų bažnyčios vadai nie
kad oficialiai neatsisakė. 
Tas leidžia manyti, kad 
Vatikanas ir dabar imtųsi 
tų pačių represijų bei prie
monių, jeigu tik turėtų pa
saulietinę galią. Popiežius 
turėtų atsisakyti savo “ne
klaidingumo” dogmos ir 
legendos, būk jis esąs šv. 
Petro-nebuvėlio vietininkas. 
Katalikų hierarchija turė
tų atsisakyti tos visų kva3k 
liausios dogmos, iš kurias 
net vaikai, juokiasi, būtent 
—jog Marija buvusi “paim
ta į. dangų’ ’ su visu žmo
giškuoju kūnu! Juk žemiš
kasis kūnas reikalingas ir 
Žemiškojo, maisto, .p . tėolo- 
gaį'umųųis sako, jog dan
gaus gyventojai minta die
vų maistu, ambrozija,, ne 
duona, mėsa ir augalais.

Vatikanas turėtų panai
kinti ir juodąjį knygų są
rašą—Index Librorum Pro- 
hibitorum —, kurį prieš 400 
metų įvedė dabartinio po
piežiaus bendravardis Pau
lus IV 1563 m. Trento su
sirinkime. Indeksan įtrauk
tų knygų, visos dvylikos ka
tegorijų, tikinčiam katali
kui negalima skaityti, o ten 
įtraukta yra net visai ge
ru moksliniu bei literatū
rinių veikalų.

Ar “neklaidingi” Vatikąr 
no valdovai prisipažins prie 
klaidų? Ar jie turės tiek 
pilietinės drąsos pasmerkei 
savo nešvarius praeities 
darbus, atsisakyti nuo kvai
lų dogmų, pripažinti pirme
nybę mokslui, o ne tikybai? 
Tuomi tenka labai abejoti, 
nes, pav., net šiuo metu, kai 
eina kalba apie “krikščio
nišką vienybę,” •— tam tik
ri Vatikano pareigūnai ruo
šia naują indekso laidą ir 
skelbia ekskomuniką vi
siems, kurie tik jų pasmerk
tas knygas skaitys. Vi
duramžiuose, kai popiežiai 
turėjo politinę galią, pran
ciškonai ir dominikonai in
kvizitoriai už tokias “nuo
dėmes” žmones ant laužo 
degino, jiems akis badė, lie
žuvius iš burnos žnyplėmis 
suėmę traukė, sąnarius 
laužė, etc. '

Sunku tikėti, kad Vati
kano dogmatikai atsisaky
tų savo praeities; tai būtų 
jiems perdaug karti piliu
lė praryti! #

WAshingtonas.— JAV 
sitarimas su Prancūzijos 
užsienio ministru M. G 
Murville nepašalino nesusi
pratimų. -
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* Apie grožinę literatūrą
“Laisvėje” beveik visada veikalas “žvilgsnis į praei- 

spausdiname grožinės lite- tį”, išleistas Lietuvoje 1960 
ratūros kūrinius. Daug mū
sų skaitytojų juos vadina 
“apysakomis”, o kaip kurie 
net “pasakomis”.

Grožinė literatūra skirs
tosi į daugelį rūšių, tai yra, 
kaip autoriai ją paruošė. 
Čia biskelį paduosiu infor
macijų iš L. Timofejevo ir 
Vengrovo “Literatūros 
mokslo terminų žodyno” 
apie grožinės literatūros 
rūšis, paliekant poeziją ir 
dramą.

> Pasaka ir pasakėčia
Pasaka, tai yra, liaudies 

pasakojamoji literatu ros 
rūšis, kur pasakojama apie 
išgalvotus, kartais fantas
tinio pobūdžio įvykius. Tai 
viena iš seniausių ir labiau
siai paplitusių visų tautų 
kūrybos formų, kaip žo
džiu, taip ir raštu. Joje at- 1 
sispindi tautų pažiūros, na-! 
čionai i n i a i charakteriai, 
klasiniai santykiai, senovės

metais, kuriame jis aprašo 
savo pergyvenimus nuo pat 
kūdikystės.

Apybraiža *
Apybraižoje autorius 

vaizduoja realius įvykius, 
kurių dalyviai yra egzista
vę, tikrai buvę. Autorius 
aprašo faktus, paimdamas 
tuos, kurie buvo svarbiausi, 
būdingiausi. Jis aprašų 
žmones, jų pažiūras į gyve
nimą. jų elgesius. Autorius 
apibūdina žmonių kovas, 
pasišventimą, dažnai net 
aukojančių klasės ir tautos 
reikalams savo gyvybę.

Daug apybraižų sukūrė 
tarybiniai rašytojai Tėvy
niškojo karo metu apie did
vyrius kovotojus. Lietu
viams jų davė J. Baltušis, 
J. Avyžius, J. Dovydaitis, 
P. Cyirka ir kiti.

Apysaka - Novelė
Tai grožinės literatūros

Baigiama komplektuoti Valstybinė Respublikinė biblioteka. 
Tai bus viena stambiausių knygų saugyklų respublikoje: jos 
fondai siekia 1.7 milijono egzemppliorių. Moderniškoje bib
liotekoje įrengta 16 įvairaus profilio skaityklų—humanitari
nių ir tiksliųjų mokslų, muzikinė vaizduojamojo meno, kraš
totyrinės literatūros, mikrofilmų ir t. t. Per metus biblioteka 
suteiks skaitytojams apie milijoną paslaugų.

Nuotraukoje: humanitarinių mokslų skaityklos bibliografė 
K. šiupšinskienė ir bibliotekos mokslinis sekretorius V. Ur
bonas peržiūri iš fondų gautas knygas.

buitis. Dažnai pasak o s e kūrinys, dažniausiai skiria- 
kartos į atskiro žmogaus gyve-perduodama nuo 

kartą net istoriniai įvykiai.
Senovėje baudžiauninkai 

sukūrė pasakas apie bau
džiavą, blogus ir piktus po
nus, karalius, parsidavėlius. 
Dažnai tose pasakose darbo 
žmonės išjuokdavo, demas
kuodavo valdininkus ir po
nus.

Buvo sukurta pasakėčių, 
kur vietoje žmonių pasaka

nimo įvy k i ų aprašymui. 
Apysakos centre yra hero
jus, kurio apibūdinamas 
nusiteikimas, jo santykiavi
mai su kitais žmonėmis ar
ba klasėmis, kaip R. Miza- 
ros veikale “Povilas Jurka”.

Autorius rašydamas apy
saką jau išeina į platesnį 
lauką, negu apybraižos au
torius. Apysakos autorius

Periodinės spaudos paroda 
sostinėje Vilniuje

bus atidarymas! Periodinių(Specialiai “Laisvei”)

eidavo apie gyvūnus. Išgar- išstudijavęs eilė gyvenimo 
^jėjo I. Krylovas su savo pa- faktų ir atrinkęs iš jų es- 
^akomis, jų tarpe “Vilkas mingiausius. ir ryškiausius, 
avinyčioje”, kur jis vilku I naudodamas savo vaizduo- 
vaizdavo Napoleoną 1812 itę,. įtraukia juos j savo 

_x____ x_l_ " L “ J _ T>.. I onvcnlzo 4-zzi-n Iziii* tiži •trv’nmetais patekusį į bėdą Ru
sijoje.

Pasaka būna ilga, gi pa
sakėčia trumpa, dažniau
siai satyrinio arba • -ironiš
ko turinio, eiliuotas arba 
prozinis kūrinėlis.
Dienoraščiai ir atsiminimai

Dienoraštis, tai žmogaus 
per tam tikrą laiką vesti 
užrašai, arba ir ilgo laiko
tarpio stebėjimai ir paties 
gyvenimo įvykių užrašai. 
Dažnai jie vedami tik for
maliai, bet mokančių valdy
ti plunksną, tai grožinėje 
formoje. Tokių dienoraščių 
apsčiai sukūrė tarybiniai 
rašytojai dalyvaudami kare 
prieš hitlerininkus 1941— 
1945 metais, kaip tai Petro
vas, Kurganovas, N. Ticho- 
novas ir kiti.

* Seniau jų 
montovas, M. 

AŠčedrinas, G. 
Bitė ir kiti.

Atsiminimai arba 
memuarai

Tai kūrinys, parašytas 
apie prisimenamus įvykius, 
kurių liudininku buvo pats 
autorius arba jis dalyvavo. 
Atsiminimai gali būti tik iš 
tam tikro didelio įvykio, ar
ba iš ilgo laiko—metų įvy
kių. Gali būti ir iš viso žmo
gaus gyvenimo.

Lietuvių Lit eratūros 
Draugija yra išleidus L. 
Prūseikos “Altsiminimai ir 
dabartis”, ir Jono Kaškai- 

. čio “IŠ atsiminimų” knygas. 
Autoriai pasakoja tą, ką 
jie pergyveno, kas svar
baus pasaulyje įvyko jų 
amžiuje.

Lietuvoj yra išleista daug 
atsiminimų iš partizanų ko
vų prieš hitlerininkus, iš jų 
pergyvenimų.

Prie atsiminimų rūšies 
^priklauso ir Autobiografi

jos, tai kūriniai, kuriuose 
Jpatys autoriai aprašo savo 
gyvenimą ir svarbiausius 
visuomeninius įvykius. Prie 
tokių autobiografijų pri- 
skaitoma Rojaus Mizaros

sukūrė Ler- 
Saltykovas— 
Petkevičaitė-

apysaką ten, kur jie yra 
reikalingi apibūd i n i m u i 
įvykių arba dalyvaujančių 
personažų.

Apsakymas arba novelė
Apsakymas yra nedidelis' bos darbuose, 

grožinės literatūros kūri
nys, skiriamas atski ra m 
žmogaus gyvenime įvykiui, 
smulkiai nevaizduojant to, 
kas atsitiko prieš šį įvykį ir 
po jo.

Jis skiriasi nuo apysakos, 
kurioje vaizduojama keli 
asmenys. Rašytojas apsa
kyme, trumpame rašinyje, 
aiškiai atskleidžia tipiškus 
žmogaus bruožus, 
nušviečia įvykį.

Romanas
Romanas, tai plačiausias 

grožinės literatūros kūri
nys, kuris nušviečia sudė
tingą gyvenimo procesą. 
Romane vaizduojama dau- 
giapusiški žmonių gyveni
mo vaizdai, dalyvauja daug 
asmenų, dažnai turin č i ų 
skirtingus klasinius reika- 
kalus, apima trumpą arba 
ir labai ilgą, net desėtkų 
metų, laikotarpį. Romane 
žmogaus gyvenimo kelias, 
jo charakteris pilnai paro
domi įvairiais gyveni m o 
laikotarpiais.

Romanų yra, kurie suda
ro vieną knygą, yra ir to
kių, kurie sudaro dvi (dilo- 
giją), tris (trilogiją), ketu
rias (ištisą romanų ciklą).

aiškiai

Aleksėjo Tolstojaus “Pet- j šitaip, 
ras Pirmasis” sudarė du to
mus, jo “Kančių keliai”— 
trilogiją, A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus “Kalvio Ignoto tei
sybė” ir “Broliai”—dilogi- 
ją, M. Šolochovo “Tykusis 
Donas” ir L. Tolstojaus 
“Karas ir taika” romanų 
epopėją.

Tarybiniai ir darbininkų 
klasės rašytojai sukuria 
dienoraščius, atsiminimus, 
apybraižas, aps a k y m u s, 
apysakas ir romanus pasi
remdami gyvenimu, tikrais 
įvykiais, taip, kad jų raštai 
tarnauja budies švietimui,

Mūsų brangioji tėviškė leidini? parodos atidarytą 
Tarybinė Lietuva dideliais Padare S^!ngl.nes, 
v. J . . v • . w „ dos respublikines direkci-
vSTonta "sg KylaX i įos yįršininkas drg. R. Mon- 
nomiškai, kyla kultūriškai. k,ev.lclus; P^kojo kaip 
Kyla bendra žmonių būklė. P amai tarybine spauda pa- 
Miela stebėt šitokią šaunią 
pažangą, džiugu skaityt 
laikraščius, periodinę spau
dą. Malonu klausytis radi
jo pranešimų, malonu ste
bėt televizorių.

Ir, žinoma, maloniau be
tarpiškai stebėti patį gyve- 

| nimą — gatvėse, troleibu
suose, parduotuvėse, biblio
tekose, skaityklose, staty- 

Visur virte 
verda gyvenimaas — taip 
darbo įmonėse, taip ir poil
sio vietose. Džiugu ir pa
čiam jaustis esant talkinin
ku šitokio judraus, pilnuti- 
n i o gyvenimo. Linksma 
justi, kad ir tu darai savo 
darbo, savo pareigų, dale
lę, plauki su visu gaivalin
gu gyvenimo srautu.

Mūsų partijos istorijos 
instituto direktorius, bran
gusis gerasis draugas Ro
mas Šarmaitis įteikė man 
pakvietimą dalyvauti perio
dinės spaudos parodos ati
daryme, 1963 m. rugsėjo 2 
dieną 2 vai. po pietų (14 
vai.). Paskubėjau iš anks
to, kad nepavėluočiau. Štai 
ji, parodos vieta. Trakų g. 
2, Kraštotyros drau gijos 
patalpose, muziejaus salėse.

Pribuvau gerą pusvalan
dį pirma laiko — ir nuste
bau, kad gal atėjau per- 
vėlai... Pilna žmonių, kad 
ir prasimuši vargu. Pilna 
laiptuose kopiant aukštyn, 
dar pilniau — priemenėj, 
vestibiuly. Šiaip taip pra
siskverbiau į vestibiulį! Su
kaitę visi, sušilę laukiame. 
Paaiškėjo, kad atidarymas 
dar neprasidėjo. Tai gerai,

l Vestibiuly ant ilgo siau
ro stalo sudėliota krūvelės 
skelbiamosios medžiagos. 
Tai parodos programos, tū
lų skyrių plakatėliai, su at
vaizdais, su iliustracijomis. 
Galima kai ką pasiimt, gali
ma ir nusipirkt.

Jau 2 vai. Spūstis dar la
biau padidėjo. Įsižiebė ži
bintai, reflektoriai. Tai jau

supažindinimui su ekono
mine, politine ir klasine 
liaudies padėtimi, su istori
ja.

D.M.Š.

plito visur darbo žmonių 
tarpe, po visą mielą tarybi
nę žemę. Šimtai milijonų 
egzempliorių laikraščių ir 
žurnalų tiesiog užplūdo vi
są plačiąją šalį!

Dabar Tarybų Sąjungoje 
išeina arti penkių tūkstan
čių laikraščių skirtingais 
pavadinimais. , Tai sudaro 
virš 78 milijonų egzemplio
rių vienkartiniu tiražu ir 
4055 žurnalų tipo leidinių, 
kuriu vienkartinis tiražas 
sudaro 52 milijonus eg
zempliorių. Tatai palei visą 
Tarybų Sąjungą. !

O Tarybų Lietuvoje išlei
džiama 92 pavadinimų laik
raščiai ir žurnalai, kurių 
vienkartinis tiražas pasiekė 
1 milijoną 840 tūkstančių 
egzempliorių! Tūkstančiui 
gyventojų Tarybų Lietuvos 
respublikoje išpl a t i n a m a 
periodinių leidinių daugiau, 
negu tokiose aukštai išsi
vysčiusiose kapitalistinėse 
šalyse, kaip Anglija, Švedi
ja, Danija! Tik pagalvoki
te, kaip plačiai paplito kul
tūra mūsų mielojoj tėviš
kėj !

Kai ką paryškino kitas 
pranešėjas. Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdy
bos pirmininkas drg. J. Ka
rosas apreiškė, jog pasta
raisiais metais tarybinė 
sauda užėmė pirmąją vietą 
pasauly! Atseit, pralenkė 
visą pasaulį kultūros ir 
švietimo fronte. Tikrai — 
laikraštis, žurnalas ir kny
ga tvirtai įėjo į kiekvieno 
tarybinio piliečio buitį.

Įvadas pasibaigė. Dabar 
perkerpamas platus raudo
nas kaspinas — ir įšilusi 
publika paskubo žiūrėt pa
rodos. Gausiai susitelkę 
mūsų respublikos sostinės 
žurnalistai, leidyklos dar
buotojai, visuomenės atsto
vai, plati mišri publika ėjo’ 
žengė tirštomis eilėmis, žiū
rinėjo periodinės spaudos 
milžinišką ekspoziciją.

Kaip tvarkingai, kaip rū
pestingai išdėstytas kiek
vienas muziejaus kampe
lis. Galingi reflektoriai kuo 
aiškiausiai nušviečia iš
ryškina kiekvieną smulk
menėlę... Skyrių skyriai, 
visokiais pavadinimais. Ir

išskaiči.uot ir sugaudyt vis
ko negalima. Tokia čia ste
bėtina gausa!

Keli inžinerijos skyriai, 
technikos poskyriai. Vis 
laikraščiai, žurnalai puikiai 
iliustruoti. Statybos" inži
nerija, kasyklų, kalnų rū
dos inžinerija, miškų inži
nerija, buitinės pramonės 
gamybos inžinerija, staklių, 
grąžtų, mašinerijos inžine
rija — ir ta įstabioji elek
tronikos, kibernetikos inži
nerija ! Sudėtingi kiberne
tikos prietaisai veikia grei
čiau ir tiksliau už žmogaus 
protą. Vykdo skaičiavimus, 
suveda statistikų duome
nis, suvestines akuračiau 
už patyrusį buhalterį...

Agronomijos, žemės ūkio 
skyriai. Kolūkių mechani- 
zavimas visokiom mašinom. 
Traktoriai, kultivat oriai, 
savaeigiai traktoriai, kom
bainai — aria, sėja, piau- 
na, kulia, subarsto grynus 
grūdus į talpyklas... Kar
vidės, kur švaru, gražu, 
sveika ir spartu. Mechani
zuotas melžimas, šėrimas, 
valymas. Pienas bidonais, 
didžiuliais lakais, cilindrais 
supilstomas, pasterizuoja
mas, atšaldomas, pilstomas 
i butelius...

Viščiukų peryklos, inku
batoriai... Net miela ste
bėt, kokia ten tvarka. Pa
našiai ir žąsys, antys turi 
savo vietoves. Žuvininkys
tės industrija tiesiog stebė
tinai susisteminta.

Labai įdomūs medicinos 
ir chemijos skyriai. Žurna
lai, didžiuliai puikūs atvaiz
dai parodo gydymo ir ope- 
ravimo būdus bei techniką. 
Greitoji medicininė pagalba 
bežiūrint pribūva į reikia
mą vietą. Fotonuotraukos 
paryškina stebėtiną huma
nitarinę gydytojiškos, chi- 
rurgišoks greitosios pagal
bos darbą.

Mokslo įstaigos, nuo pat 
pradinių mokyklų iki uni
versitetų ir technikumų. 
Jaunuolių o r g a n i z a ei jos, 
mokymo, kultūrinimo, auk
lėjimo priemonės. Mažyliai 
spaliukai, paaugliai pio
nieriai, subrendę komjau
nuoliai su jų įdomia veikla 
salėse, saviveiklos klubuose, 
muzikos, dainų ir šokių ha
lėse ir aikštėse. Visokie 
sportai, išvykos, kelionės, 
ekskursijos. Kokios šau
nios fotografijos! Stebėti
ni mokslo patogumai, kur 
auginami busimieji tarybi
niai piliečiai, darbuotojai, 
specialistai, išradėjai, dar
bo pirmūnai...

Daugybė laikraščių, žur
nalų, brošiūrų rusų kalba, 
taipgi ir kitokiomis kalbo
mis : baltarusių, ukrainie
čių, armėnų, gruzinų, azar- 
baidžaniečių, kazachų, ta
džikų, turkmėnų kalbomis.

Mūsiškių lietuviškų peri
odinių leidinių irgi gausus 
įdomus skyrius. Tiek jų 
ten eksponuota, kad ir su- 
žiūrėt visų neįmanoma. 
Kiekvienas rajonas publi
kuoja savo vietinius laik- 
rašičus. Kolūkiai turi savo 
periodinę literatūrą. Fab
rikai, įmonės irgi panašiai. 
Sieniniai laikraščiai, su 
specialiais pažym' ė j i a m i s 
darbo pirmūnų. Įdomus 
laikraštis puikiai iliustruo- 
jamas-“Tarybinė moteris.” 
Jaunuolėliai turi savo pio
nierių laikraščius.

O koks neapsakomai pa
traukliai įdomus žurnalas 
“Mokslas ir gyvenimas”! 
Ką tik ten skaitai, atsigė
rėt negali. Visokie išradi
mai, mokslininkų praneši
mai iš įvairių mokslo šakų. 
“Švyturys,” gausiai paryš
kintas fotonuotrauk o m i s. 
“Tiesa,” “Komjaunimo tie
sa,” “Kauno tiesa,” “Lite-

ratu ra 
čiai pa 
vą. “Š 
jumoro 
tis.

ir menas” labai pla- 
olitę po visą Lietu- 
luota” — mėgiamas 
ir satyros laikraš- 

Soecialūs mok sleivių,
studentų leidiniai,’“Tarybi
nis studentas”^ suteikia to- 

gy vai,žinių,kių įdomių 
skoningai išdėstytų...

Periodinės spaudos paro
da tęsės 
džiuliai

i ištisą savaitę. Di- 
transparantąi, pla

katai kvietė, n u r o d
Prisižiūrėjęs.

; skubiai
i s
po sėkmingo

Plačiai

i n ė j o 
, prisi- 

skuodžiu 
. Širdy gėrį, leng- 

operos 
kom

vietą.
stebėjęs
gatvėmi
va, lyg
pastatyipo!

gatve kursuojajaunimo 
troleibusai, automo b' i 1 i a i, 
sunkvežimiai. Šaligatviais 
skubiai energingai 
tarybiniai žmonės,

Visi to-

mėžia 
vis su 

reikalais, su nešuliais, tink
liukais, portfeliais. Gyvy
bingi naujo gyvenimo tvė
rėjai, partijos ir vyriausy
bės vadovaujami
kie savi, artimi, draugiški, 
tarybinės inspiracijoj kūpi- 
m...

Šalygatviuosę stalai su 
knygomis, stendai, kios
kai, kur praeiviai gauna 
paskiriat sius laikraš č i u s, 
žurnalus, knygas. ’ Spaudos 
paroda pagyvino šias kultū
ros ir švietimo gūžteles... 
Juntu itin dėkingas miela
jam, brangiam draugui R. 
Šarmaičiui už pakvietimą į 
periodinėj spaudos p
atidarymą. Įkvėlengvučiai 
sparnai ątlėkdino mane į

Waterbury, Conn.
Gerai pavyko

Rudeninis išvažiavimas, 
kuris įvyko pas Dr. J. Sta- 
nislovaitį, jo sode, gerai pa
vyko. Svečių turėjome iš 
plačios apylinkės. Tiesa, 
oras buvo šaltas. Kaip ku
rie iš svečių išmetinėjo, 
kam taip vėlai rengėme. 
Bet, kaip matote, po to pa
rengimo turėjome vėl gra
žių dienų. Taip jau pasitai
ko gamtoje, kad kartais 
anksti atvėsta, o vėliau vėl 
būna gražu.

Malonu buvo susitikti su 
draugais ir draugėmis ir 
pasikalbėti.. Ieva Mizarienė 
pasakė įdomią kalbą.

Mūsų parengimas gerai 
pavyko, nes draugės ir 
draugai energingai darba
vosi, taipgi daug aukavo. 
Pagamino skanaus maisto.

Dėkui Dr. J. Stanislovai- 
čiui už suteikimą vietos, dė- 4, 1

kui visiems ir visoms auka
vusiems, dirbusiems ir daly
vavusiems. G. Žiūraitis pa
gamino gražų staliuką ir 
paaukavo, kuris buvo išleis
tas dovanomis. JĮ gavo N. 
Juškevičienė, kuri taipgi 
paaukavo tris dolerius. Be ■ 
to, L. K. aukavo $1, Murei- 
kienė aukavo sūri, kuris 
bridgeportiečių buvo išleis
tas dovanomis. Visiems ir 
visoms ačiū!

rodos

Dargi valandą kitą padir
bėt!. .

Jonas Kaškaitis

rasKUtmiai j 
kolonializmo židiniai

į tris 
esant, 
Dabar

LLD

LLD kuopa nutarė laikyti 
susirinkimus viena 
mėnesius, o reikalui 
tai šaukti specialius, 
toks reikalas ir yra.
apskrities konferencija bus 
sekmadieni, spalio 20 dieną.

Todėl LLD 28 kuopos su
sirinkimas yra šaukiamas 
penktadienį, spalio 18, 7:30 
vai. vakare, 103 Green St. 
svetainėje. Prašome narius 
susirinkti, nes reikės iš
rinkti delegatus į apskrit

Tarp Afrikos rytų pa
krantės ir Madagaskaąo sa- t
los Mozainbiko sąsiauryje konferenciją. Taipgi bus iš
yra keturios nedideles sa- ųuotas finansinis raportas 

■iš nereitoio parengimo.
Klementina Yankeliūnienė

los, sudarančios Komorų: 
salyną. Šąlu gyventojai jau 
121 metus gyvena po gele
žine Prancūzijos kolonializ- 
bo letena. Čia nėra 1: 
nių, nėra mokyklų, be 
...___ ąščių leidimą

valstybiniu 
Radijas žindomas

goni- 
t ko- 

.s čia 
nusi-

—----------

kių laikra 
laikomas 
kaitimu.
vietos gyVentojams tilf nuo 
1958 metų 
tinęs diduomenės vįikai. 
Salų gyventojai afrikiečiai 
baisiai skursta. Žemdirbių I 
darbas aptnokamas blogiau-1 
šiai pasaulyje. Visa tai į 
vyksta turtingoje šalyje, į 
kuri eksportuoja kakavą, i 
vanilę, gvazdikus, perlus ir 
kitus brahgius produktus. 
Tačiau pajamos, gaunamos 
juos par 
Prancūzijoj kompanijos 
“Ren de Komo r” seifus. 
Kompanija be atodairos 
eksploatuoja visus požemi-

Mokosi tik vie-

avus, plaukia į

eksploatuoj;
nius ir antžeminius šįlies 
išteklius. 80 procentu der
lingiausios 
tūkstančiai prancūzų, kai 
tuo tarpu
lies gyventojai paversti be
teise darbo 
gailestingai 
nizatoriai prancūzai.

1947 metais Komorų salos 
gavo vidaus autonomija, ta
čiau iki šiol visa valdžia iš 
esmės tebėra prancūzu ran
kose.

žemes valdo 25

pagrindiniai ša-

jėga, kurią ne
išnaudoja kolo-

J. K.

DAR VIENAS TSRS 
ORO LAINERIS

Jis ruošiasi j neaprėpia
mas Tarybų Sąjungos oro 
linijas. 11-62. kurį sukūrė 
Lenino premijos laureato S. 
Iljušino vadovaujamas ko
lektyvas, turi keturias re
aktyvines turbinas, jo ga
lionuose gali keliauti dau
giau kaip 160 žmonių.

Hartford, Conn.
Antano ir Marijonos Rauli- 
naičių 50 metų vedybinio 

gyvenimo sukaktis
Įvyko rugsėjo 29 d., Lais

vės choro svetainėje. Gimi
nių ir draugų buvo daug. 
Jie yra “Laisvės” skaityto- 

į jai. Draugė Raulinaitienė 
■dažnai dirba mūsų organi
zacijoms parengimuose ir 

■priklauso prie progresyvio 
■ Moterų Klubo. Prisirašė 
jprie Laisvės choro rėmėjų.
Draugai Raulinaičiai nie
kuomet neatsisako paremti 
apšvietą. Jų dukrelė Helen 
priklausė Laisvės chore. • 
Draugai Raulinaičiai paau
kavo “Laisvei” $20.00. Di
delis jiems ačiū.

Tik apgailaujame, kad jų 
dukrelė nesijaučia gerai.

Linkime greit pasveikti.

Draugai “Laisvės” 
skaitytojai 

Nepamirškite 10-tos die
nos lapkričio, nes Moterų 
klubas rengia puikų banke
tą dėl “Laisvės” naudos. 
Visi “Laisvės” skaitytųjai . 
prašomi širdingiausia pasi
darbuoti. Jau yra žinoma, 
kad Hartfordo draugai ir 
draugės visuomet pasidar
buoja apšvietai. Pasitiki
ma, kad ir šiuom kartu pa
sidarbuos.

Parengimas tik tuomet 
būna sėkmingas, kai jam 
visi ir visos pasidarbuoja. 
Pasižymėkite kalendoriuje, 
kad parengimas 
kričio 10 dieną, 
gerforde.

Mes lauksime 
visur.

įvvks lap-
157 Hun-

svečių iš 
žemaitis

3 pusi. Lainve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 15, 1963



L Klevinskas

Po keturiasdešimt devyneriy metų Naujienos iš Kauno
(Tąsa)

Ir taip prabėgo dvi die
nos, ir neteko apsilankyti 
Kauno įmonėse. Trečią die
ną į kambarį atėjo malo
nioji Bronytė Plučienė ir 
klausia, ar aš galėsiu rytoj 
su grupe važiuoti į Klaipė
dą? “Jei taip, tai gatavai 
turėk lagaminą, nes šį va
karą visti lagaminus išveš į 
Klaipėdą.”

Sekančią dieną po pusry
čių man ir vėl užėjo blogu
mas, kada užvalgiau, nes 
per dvi dienas beveik nieko 
nevalgiau. Kada mūsų gru
pė susirinkusi vestibiulyje 
laukėm autobusų, man pasi
darė negera, tad Plučienė, 
nužiūrėjusi, priėjusi sako: 
“Tu nevažiuosi į Klaipėdą, 
o į ligoninę,” ir paskambi
no,'kad atsiųstų mašiną. Aš 
susirūpinau, kad nedingtų;

gą — netoli — tik dvide
šimt penki kilometrai, o aš 
turiu visą dieną laiko.”

Gerai, važiuokim. Ir taip 
sėdam į mašiną ir leidžia
mės link Palangos. Pir
miausia Palangoj ieškom 
vagyklos, nes jau gera po
pietė. Užeinam į vieną, bet 
pilna žmonių — nėra vie
tos. Einam į antrą, bet ir 
čia tas pats, tad einame į 
pačią didžiausią valgyklą. 
Ir vos tik įžengiam, kaip J. 
Jurginis, pamatęs, sušuko 
“Oi, ve ir Klevinskas jau 
susveiko.” Jie jau baigė 
pietauti, o mes tik įėjom, 
tad susitarėm susitikti Klai
pėdoj, viešbuty.

Jie išėjo, o mes papietvę 
dar nuėjom pamatyti Bal
tiją, ypatingai .man buvo 
įdomu pamatyti šį puikųjį 
Palangos rezortą pirmą

mano lagaminas, o ji man'^ar^» 0 veikiausia, ir pas- 
sako: “Nebijok, neprapuls.”' kutinį.
Ir taip aš atsidūriau Kauno ; Pasivaikščioję tiltu, toli
Respublikinėj Klinikinėj li
goninėj.

Čia pirmiausia susitinku 
su gydytoju P; Jašinsku 
lakiamajam kambary, kur 
jis gana smulkmeniškai 
viską apie mano sveikatos 
stovį išklausinėjo ir pasakė: 
“Mes tave padėsim į pavie
nį kambarį.” Ir kaip grei
tai persirengiau ir atsigu
liau lovon, taip greitai atė
jo ir gydytojos, kurios da
rė visokius tyrimus, egza
minus ir surado, kad mano 
susirgimo priežastis — su- 
blogėjimas tulžies. Su jųjų 
pagalba ir nustayta dieta 
ir vaistais, aš greitai page
rėjau ir ėmiau rūpintis, 
kaip pasivyti visą grupę; 
juk atvažiavau į gimtąją 
šalį ne sirgti, o pamatyti 
tuos gigantiškus tarybinės 
Lietuvos pasiekimus. Gy
dytojas Jašinskas dažnai 
ateidavo į kambarį pasikal
bėti apie mūsų amerikinį 
gyvenimą. Tai labai malo
nus ir draugiškas žmogus. 
Jis buvo labai patenkintas 
mudviejų pasikalbėjimu, o 
kalbėjom daug ir apie vis-

Trečią dieną palieku ligo
ninę, bet kaip ir kur pasi
vyti grupę? Gydytojas Ja
šinskas sako: “Nebijok, 
dar turistai Klaipėdoj—ry
toj tik grįš į Vilnių,—mano 
šoferis su mano mašina ta
ve nuveš į Klaipėdą.”

Aš net nustebau išgirdęs 
tai. Padėkojęs paklausiau, 
kiek man už tai reiks su
mokėti, — aš už dyką ne
noriu. O jis sako: “Pa
miršk. Aš niekur iš ligoni
nės šiandien neturiu reika
lų išvažiuoti, tai šoferis 
laisvas irgi, tai ir nuveš.”

Ar toks dalykas būtų bu
vęs galimas, kada Lietuvą 
valdė buržuazija?!

Ir taip aš, apsilankęs gy
dytojo Jašinsko kabinete, 
atsisveikinau su tuo mielu 
žmogumi, gydytojomis ir 
slauge. Pribūva ir mano gu 
minaitės, tad gydytojas 
joms sako: “Važiuokit ir 
judvi, bus smagiau vi
siems.” Tai jos ir padarė.

Mašina neria, kaip pabai
dyta briedė, po 80 kilomet
rų per valandą, o čia tie 
gražūs Žemaitijos laukai ir 
pušynai, kad tik grožėkis. 
Bet tokiu greičiu važiuo
jant, kiek gali pasigrožėti?

Ir taip po apie trijų va
landų važiavimo, mes jau 
Klaipėdoj prie viešbučio, 
bet sužinom, jog grupė iš
važiavusi į Palangą, o pava
karėj sugrįš ir išvažiuos į 
Vilnių. Na, ką daryti? Tu
rėsiu viešbuty laukti. O šo
feris sako: “Dar yra lai
ko, tai važiuokim į Palan-

nutiestu į Baltiją, grįžom 
prie mašinos ir atgal į Klai
pėdą. Autobusai jau buvo 
gatavai pasirengę su turis
tais važiuoti į Vilnių, tai 
“mano” šoferis sako: “Mes 
kur kas greičiau sugrįšim į 
Kauną, tai sėskit į mašiną 
ir- važiuokim.” Prie mūs 
dar prisidėjo Vilniaus “Tie
sos” fotografas Levinas.

Mes į Kauną pribuvom 
greičiau, negu busai, tad 
turėjau palaukti dvi valan
das. Sutartoj vietoj 8 vai. 
aš prisijungiau prie visos 
grupės ir grįžome į Vilnių.

Mažai man teko pamaty
ti Klaipėdos ir Palangos. 
Kaip ir paprastai, Klaipė
doj ir Palangoj matėsi la
bai daug naujos statybos. 
Palanga tikrai puikus re- 
zoi-tas, o kas ypatingiausia, 
tai niekur nesimatė frakuo
tų ponų, o tik darbo žmo
nės poilsiautojai.

Mes ir vėl Vilniuj, kur 
tenka prabūti visą likusį 
laiką. Čionai mes aplankom 
karių kapus, kurie žuvo va
dovaujant Vilnių iš hitleri
nių kryžiuočių. Niekur ki
tur tokių puošnių kapų ne
teko matyti ir kad taip bū
tų pagerbti žuvę už darbo 
žmonių ir savo tėvynę, kaip 
Tarybinėj Lietuvoj. Buvom 
užkviesti dalyvauti specia
lioj T. Lietuvos seimo sesi
joj, kur buvo paskelbta 20- 
ties metų minėjimas sukak
ties gyvavimo tarybinės 
valdžios Lietuvoj, taipgi 
dainų šventės minėjime.

Kas gali būti malonesnio 
darbo žmogui, kaip matyti 
paprastus žmones — vyrus 
ir moteris — T. Lietuvos 
seimo atstovus, atstovau
jančius darbo liaudį? Kas 
gi nežino, kaip buvo Lietu-! 
voje laikomos paniekoj dva-! 
rų kiaulių šėrėjos ir kar
vių melžėjos? O šiandien? 
Šiandien ne viena tokių mo
teriškių yra seimo atstovė 
su atsižymėjimo medaliais 
ant krūtinių už pasižymė
jimus darbuose, biednų tė
vų dukros. Tai vis dėka ta
rybinės santvarkos, kad mo
teriškė patapo pilnateisiu 
žmogum ir darbe, ir moksle, 
ir atlyginime už savo dar
bą, ir štai ne viena matėsi 
su pagerbimo medaliais. 
Ne veltui visokio, plauko 
Lietuvos “vaduotojai” siun
ta prieš T. Lietuvą ir jos 
liaudį. Na, tegul jie sau 
siunta. Prieš galą ir mu
sės siunta.

Apie Dainų Šventę jau 
buvo daug rašyta, tad aš 
apie tai jau nieko neminė
siu, apart Vingio parko ir 
to nuostabaus stadiono, kur 
sutelpa, rodos, 30,000 sėdy
nių žiūrovams; kaip tas

milžiniškas stogas be jokių 
ramsčių, rodos, kabo ore, 
priešais aikštę, talpinančią 
virš dviejų šimtų tūkstan
čių žiūrovų. Tai nuostabiai 
gražus parkas-aikštė. Ap
silankymas Dainų Šventės 
minėjime, niekados neišdils 
iš mano atminties tie 'visi 
matyti vaizdai, šokiai; ir 
dainos, ten girdėtos.

Ir taip laikas greitai bė
ga. Mes daug kur apsilan
kėm ir daug matėm, apžjiL 
rėjom, ir dar daug daugiau 
būtų buvę galima pamatyti, 
bet laiko nėra, kad būtų ga
lima visur apsilankyti ir 
viską pamatyti. Galima pa
matyti tik pačias svarbiau
sias vietas, įmones ir kul
tūros vietas. i

Apsilankom ele k t r i n i ų 
skaitiklių įmonėj, kur dirba 
3,000 darbininkų, 60% mo
terys. Moterims darbai ne
sunkūs; daugiausia sėdėda
mos prie mašinų atlieka 
tam tikrą darbo dalį.

Įdomiausia buvo apsilan
kyti gelžbetonio įmonėj, 
kur dirbamos namų staty
bai plokštės. Apsidairę po 
šią didelę, įdomią įmonę, ei
name kiemu į valdybos: rū
mus, kur vyriausias vedė
jas mums daug ką papasa
kojo. Man beeinant greta 
su vedėjo pavaduotoju, pro 
didelę eilę laidams pravedi- 
mui stulpų, aš jį užklausiu: 
koks amžius šių gežlbetoni- 
nių stulpų? “Iki šimto me
tų” — jis man atsako.—“O 
medinių nuo 10 iki 14 me
tų.” Tai bus didelis miško 
taupymas, kada jų pridirbs 
pakankamai.

O kiek čia dar būtų gali
ma daugiau aplankyti ir pa
matyti įdomių vietų, bet 
kad tas laikas bėga žaibiš
kai, kad mūsų vizito laikas 
eina prie pabaigos, ir turė
sim atsisveikinti su gimtą
ja'šalimi, ir jau gal ant vi-

sados. O kaip norėtųsi pa
buvoti kiek ilgiau ir pasi
džiaugti tais gigantiškais 
darbo liaudies atsiekimais, 
kada ta liaudis išsilaisvino 
iš ponų ir buožių jungo, žo
džiu sakant, Vilnius labai 
įdomus ir gražus miestas.

Liepos 27-tą sėdame į au-l —------- —~ --------- ------
tobusus ir leidžiamės į tijos mokslininkai Freme- 
kelionę, bet kur? Ogi į A- 
nykščius! Tai buvo įspūdin
ga kelionė-vizitas! Čia mus,

Pasaulinis kauniečio 
mokslininko darbas

Stambiųjų raguočių ryk
les ir rėkles tirti tiesioginiu 
būdu neįmanoma. Tai de
šimtmečius tvirtino Vokie-

terinarijos darbuotojų pa- 
sitarime-sem;mare. į

Kauniečio 
tyje bus gaminanti serijji 
niu būdu ir ' 
lies veterina 
se.

prietaisai atei-

ous įdiegti ža
rijos punktub-

1 riš, Opermanas, vengras 
Marekas ir kiti.

,, Pasaulio specialistų nuo- 
kaip ir kitose vietose, suti-j monę paneigė Lietuvos Ve

terinarijos akademijos vi
daus ligų ir klinikinės dia-

ko jaunuoliai su gėlėmis ir
širdingais sveikinimais. Po _____ o_c __ ________ __
sutikimo, vėl į autobusus ir: gnostikos katedros docen- 
per Anykščių šilelį prie to tas, veterinarijos mokslų 

kandidatas Vytautas Gab- 
rijolavičius. Jis sukūrė tie
sioginį stambiųjų raguočių 
ryklės iri rėklės tyrimo me
todą. Mokslininkas sukon
stravo originalų špatelį, ku
rio gale švyti mažytė lem-

"garsaus Puntuko, apie kurį 
daug visokių pasakų pripa
sakota.

Aš ir dar kas sėdam į ma
šiną su anykštiečiu. Tikrai 
nuostabaus dydžio akmuo. 
Ledų gadynėj ledams buvo 
tikrai daug darbo atgaben-i 
ti tokį milžiną.

kų miestelisMoksliniu
Ant Kauni marių krar 

išaugo miškininkyštės mok
slininkų mie s telis.; Čia įsi
kuria Miškų 
tyrimo instit1 
kystės techn 
dymų stotis.

Miestelio k 
ro 4200 kvadratinių metrų 
ploto moksli 
korppusas,

to

ūkio mokslinio 
utas, miškinn- 
ikumas ir ban-

ompleksą suda-

Rugsėjo menesi — ’f 
27 leidiniai .

Tik aštuoniolika metų iš
gyveno demokratinis lietu
vių poetas Zigmas Gėlė, 
pradėjęs pirmuosius litera
tūrinius žingsnius drauge 
su J. Janonių, K. Binkių, 
B. Sruoga, V. Mykolaičiu- 
Putinu. Jis ir jaunas būda
mas paliko nemaža eilėraš
čių. Poeto kųryba išleidžio- 
ma jau ne pirmą sykį. Ir 
vėl, praslinkus keliolikai 
metų, pasirodo Z. Gėlės 
“Gėlynas”. Šį eilėraščių rin
kinį 5000 egzempliorių tira
žu šiomis dienomis išleidžia 
į knygų prekybos tinklą K. 
Požėlos vardo spaustuvė.

Iš viso rugsėjo mėnuo pa
sižymėjo originalia litera
tūra. Kaip mums pasakė 
spaustuvės vyr. inžinierius
J. Dalinskas, jau gauti sig
naliniai M. Sluckio romano 
“Laiptai į dangų” egzemp
lioriai. Šio produktyvaus 
lietuvių tarybinio rašytojo 
kūrinys išeina dviem laido
mis — po 15,000 egzemplio
rių. J. Karoso knyga “Kal
ba Vilniaus akmenys” — tai 
pasakojimai apie 1926-1931 
m. revoliucinius įvykius 
Vilniuje. Knygos tiražas— 
8000 egzempliorių. Toks pat
K. Binkio “Poezijos” tira
žas. Šiame rinkinyje su
rinkti K. Binkio eilėraščiai 
ir poemos “Tamošius Be- 
kepuris”, “Kriaučius Motie
jus” ir “Jauniausia Lietu
va”. Šio mėnesio paskuti
nėmis dienomis pasirodys 
rusų kalba leidžiamas al
manachas “Sovetskaja Lit-' 
va” ir kt. leidiniai. *•

Įdomus projektas
Kauno specialistai paruo

šė planuojamo, vandens ke
lio iš Baltijos į Juodąją jū
rą ruožo Nemuno žemupy
je nusausinimo projektą. 
Brėžiniai išsiųsti į visasą
junginį hidroprojektavimo 
institutą, ruošiantį pagrin
dinę dokumentaciją naujai 
vandens magistralei, kuri 
turės didžiulę reikšmę ša
lies liaudies ūkiui.

E. Laicono vadovaujami 
Kauno projektuotojai pa
ruošė keturis Nemuno žem
upio nusausinimo varian
tus. Paskutinysis iš jų, spe
cialistų nuomone, yra la- 
biausai pavykęs. Jame nu
matoma pastatyti šliuzą 
prie Sovietsko miesto. 
Vandens lygis upėje pakils 
10 metrų. Nuo Sovietsko 
laivai plauks į Kuršių ma
rias ne upės vaga, o specia-į 
liu 24 kilometrų ilgio ir 400 
metrų pločio kanalu. Dirbi 
tinę vagą" numatyta nuties
ti trasa, einančia pro 
Rambyno kalną ir Pagė
gius. Į kanalą įtekės Jūros 
upė.

Panaudojus tokį didžiojo 
vandens kelio, jungiančio 
dvi jūras, paskutinio ruožo 
statybos variantą, nereikės 
valyti ir gilinti labai nuse
kusio Nemuno žemupio. Iš
liks derlinga žemė, kuri, iš
siliejus Jūros upei, atsidur
tų po vandeniu;

nis ir mokymo 
trys bendrabu

čiai, 24 butų namas dėsty- 
)ksliniams dar- 
bandymų sto-

tojams ir m
pute. Užtenka špatelį įkišti ■ buotdjams,

_ vwLį Viename! į karvės gerklę ir tam tik- ties korpusas, buitiniai bei
to milžino šone iškalti at- ra jos šiurkščia dalimi į- pagalbiniai pastatai. Tech- 
vaizdai Dariaus ir Girėno, remti į premuliarinius krū- nikumo pastate, į. kurį j ši

lias dienas Persikėlė iš Vil
niaus, įrengtos laboratori-
• 1 Ii 1 • 1 • 1

Man atrodo lyg ir nenatū- minius dantis. Atsiranda i mokymo įstaiga priešu ^ke- 
ralu. Jei toj aikštelėj būtų savotiškas “svertas” ir kar- Į1 " 1"1~
pastatytas atskiras pamink
las tiems didvyriams, gal 
būtų natūraliau.

Iš čia grįždami stapte- 
liam ir Anykščių šilely, jau
nimo aikštėj, kur jaunimas 
praleidžia laisvalaikį ir 
šventadienius. Čia laukė ir 
pora muzikantų ir pagrojo 
kelis valcus ir suktinį. Ne- 
kurios ir turistės pamiklino 
savo kojeles.

Iš čia nuvažiavom prie J. 
Biliūno kapo ant aukštakal- 
nio. Tik dirstelėjus į aukš
takulnį abejonės klaustukas 
atsistoja prieš akis, lipt ar 
ne? Keliolikos aukštų su 
pastoliais laiptai nusitiesę 
iki viršaus.

(Bus daugiau)

Istanbul^, Turkija.— Su
laukęs 83 metų amžiaus mi
rė generolas Ritėtas Bele.

Bagdadas. — Irakas pri
pažino Kuwaito nepriklau
somybę.

vės liežuvis nuspaudžiamas. 
Tuomet galima lengvai at
likti reikalingus stebėjimus.

Už šį originalų ir labai 
svarbų tyrimo gyvulininky
stėje metodą Kauno moks
lininkui suteiktos autorinės 
išradėjo teisės. Išradimas 
užpatentuotas.

Tai ne vienintelis Vytau
to Gabrijolavičiaus išradi
mas. Neseniai Išradimų bei 
atradimų komitetas prie 
TSRS Ministrų Tarybos an
trą kartą suteikė jam išra
dėjo teises. Mat, mokslinin
kas sukūrė dar vieną origi
nalų prietaisą, kuris leidžia 
lengvai ir, svarbiausia, už
tikrintai paimti galvijų 
skreples, kas labai svarbu 
nustatant sunkius jų susir
gimus.

Kauniečio prietaisai su
silaukė didelio šalies veteri
narijos specialistų susido
mėjimo. Juos V. Gabrijola- 
vičiųs demonstravo zoninia
me Pabaltijo respublikų ve-

jos, mokymo kabinetai, 
tų bei sporto' salės.

Naujos 
me

“Vėtra”, 
na”, — taip 
stiūminės i 
džiagas; su' 
fabriko dėsi: 
nologai. Audinių pavyzdžiai 
buvo demonstruojami ir 
gerai įvertinti visasąjungi
nėje naujų

pusvilnones 
džiagoš

“Živilė”, “ 
pavadintas ko

i’ paltines me- 
kūrė “Drobės” 
natoriai ir tech-

ai-

audinių apžįu- 
roje Maskvoje.

Prasimuša pirmi 
daigeliai

Pavasariop
Giria žaliuoja.

Karai — velniop!
Taika tik tegyvuoja! . .

(IX klasė)

žygiuokime plačiais keliais
Pirmyn, pirmyn, pirmyn! 

Taikos daina teskamba jais
Garsyn, garsyn, garsyn!

Prasmekit, žemės siurbėlės,
Gilyn, gilyn, gilyn!

Pasaulis savo žiedą skleis
Gražyn, gražyn, gražyn!..

1962. VII

Nesu sadistas, nedėkingas,—
Mana širdis jautri viskam: 

Pasauly jai vargų nestinga!
O kam., dangaus tvėrėjau, kam

Tu leidai žmogų neapkęsti?..
Tiek daug gyvenime jam kęsti?..

Ar pastebi, brolau, pasauly
Kaip griūva pamatai apgaulės?

Kaip, visu ūgiu atsistojęs, 
žmogus planetą pabučiuoja,—

Karštai priglaudęs jos krūtinę,
(Kartėliu, bombom ji pritvinus)

Sušildo savuoju krauju...
O, kaip skaisčiai' žydėtų ji!

Laisvai kaip jūra subanguotų,
Ir vyturiai skambiau dainuotų,—

Ir dar linksmiau šypsotūs saulė, 
Jei bombų nebebūt pasauly. . .

žmogus jei žmogui broliu būtų,
Šmeižtai, apgaulė žemėj putų. . .

(163. III. 3

Medžiagos įdomios tuo, 
kad jose vilna maišoma su 
viskoze ir lavsanu. Tai pa
didina jų atsparumą, sutei
kia gražią išvaizdą, atpigi
na. > .

Fabriko audėjai ėmė ruo
štis šių medžiagų gamybai.

Ultravioletiniai spinduliai 
ir...

A temanei 
rį Vilniuje 
akademija r 
ciją ultravioletinių spindu
lių panaudojimo biologijoje 
klausimais.

biologija
ų metų pavasa- 
TSRSi Mokslų 

uošia konferęn-

;u- 
us.

Siūbuoja sostai kruyiųi,
Raudonos vėlia^os\ padąngę remia. 

Pasaulis visas kur eini,.
Taikos vystyklais vysto žemę.

Pasaulio budeliai, drebėkit!
Jums vietos žemėje šventoj

Nėra*—vien kilpoje kabėti
Likimas lemia jums rytoj!..

(1962)

Pavasaris garbanius žengia
Gimtinės, Sibiro takais,.— 

Pasaulį pertvarkyti rengias,
Kad jis žydėt visais laikais. . .

Kad visada, atvėrus langą,
Padvelktų ryto vėsuma,

Kad rožėmis žydėt padangė,
Šypsniais žydėtų sausuma!. .

(1963. V.)
Apglėbsiu žemės rutulį,

Priglausiu prie krūtinės: 
žinau, kaip baisiai vargsta jis,

Ugnim, ginklais pritvinęs. . .

Karštu krauju sušildysiu,—
Pagys kraujuotos žaizdos.

Džiaugsmu aš jį pripildysiu,—
Ir švies palaimos žaizdras. . .

(1962)

žydės vėl pakelėm alyvos,
Skambės lakštingalos daina. . .

Gegužės vakarą vėlyvą
Manęs tu lauksi vėl viena...

Liūdėsi vėl viena sodely,
Dairysies į šalis.. .

Šiurens šakelėje vėjelis,—
Šnibždėsi lūpomis: “Kur jis?..“

(1963)

Praskrodė vyturėlis dangų
žvangėjimu varpelio įstabaus!

Saulutė vėl atvėrė langus,
Ir vasarėlė tėviškėj vėl gaus!. .

Ir vėl žydės alyvos pakelėm,
Vlė lankos apsiklos žiedų kilimais,—

Varys vėl traktoriai vagas plačiom eilėm,—
Ir vėl gimdys gyvenimą arimai!..

(1963. VI)

Be kritikos—naktim tik vėjas trankos,— 
Be kritikos poetas-—kaip be rankų.

Be sandraugos nėra vienybės,—
Be kritikos—viskas išklibę . . .

(1963. IX. 12)
Liudas Giedraitis

(Liudas Giedraitis—16 m. amžiaus moks
leivis.— Red.)

Į ją pakviesti 
dalyvauti su pranešimais 
Kauno žemės^ūkio akade
mijos ir Medicinos instii 
to dėstytojai. Pranešim
sutiko skaityti žemės ūkio 
mokslų kandidatas docen
tas D. Kukenys, technikos 
mokslų kandidatas, einąs 
docento pareigas P. Šokas, 
Medicinos mokslų kandida
tė docentė V. Rimkevičiūtė 
supažindins konferencijos 
dalyvius su ultravioletinių 
spindulių panaudojimo ef
ektyvumu gyvulininkystėje, 
natūralinių ultravioletinių 
spindulių matavimu Kaune, 
jų poveikiu hematologi 
niams rodikliams. Prieš ke
letą dienų visasąjunginei 
konferencijai tezės jau iš
siųstos.
Neriečių staklės — Indijai

Pagal ekonominio ir tech
ninio bendradarbiavimo su
tartį Tarybų Sąjungos spe
cialistai Indijoje stato šiuo
laikinių medicinos įrengi
mų gamyklą. Prie viso to 
nemaža dalimi prisideda ir 
kauniečiai — “Neries” šli
favimo staklių gamyklos 
kolektyvas, 
statomai 
juostinio 
les. Jau 
mazgai, 
kurių dalių cheminis apdir
bimas. Sekančiame ketvir
tyje šios vienerios staklės 
su Kauno įmonės ženklu 
bus išsiųstos į tolimąją In
diją. Neriečiai pirmą kartą 
siunčia savo pagamintas 
stakles į užsienį.

Neriečiai • šiai 
gamyklai gamina 

poliravimo stak- 
su rinkti pirmieji 
pradedamas kai

KINIJOJE VYKSTA 
JAPONŲ PARODA

Tokio. — Pekine prasidė
jo Japonijos industrinė pa
roda. Ją atidarė buvęs Ja
ponijos premjeras Ishiba- 
shi ir Pekino majoras Peng- 
čenas.

Japonija išstatė daug in
dustrinių mašinų. Ji sie
kia jų pardavimo Kinijai.

Varšuva. —- Lenkijos vy
riausybė suteikė maršalo tu 
tūlą generolui .M a r i a n ui 
Spychalskiui. Jis yra 53 
metų amžiaus.

4 pusi.. Laisve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 15, 1963
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;'LAISVES' VAJUS 
r (Tąsa iš 1-mojo puslapio)
naujinimais. Sako, darbuosis kiek galėdamas, kad jo 
miestas išsilaikytų laimėtojų skyriuje.

J. Žebrys, clevelandietis, taipgi prisiuntė naujų pre
numeratą. Tiktai pradžia,—sako jis,—bus daugiau gra
žių rezultatų.

Brooklyniškiai įžengė į vajų su atnaujinimais. Pa
sidarbavo Valys Bunkus ir J. Gužas. Jiedu darbuosis, 
kad išlaikytų Brooklyną laimėtojų lentelėje.

Ilgametis vajų veteranas Geo. Shimaitis prisiuntė 
atnaujinimų — sako, kad jo miestas turi būti vienas iš 
pirmutinių įstoti į vajų. Bravo, Jurgi!

Kiti gerieji vajininkai, kurie pasidarbavo įžengti su 
pirmais rezultatais, tai: J. Daugirdas, Lowell, Mass.; Ig. 
Klevinskas, Scranton, Pa.; ir A. Žemaitis, Baltimore, 
Md.

Mūsų auksinio jubiliejaus 
atgarsiai

Y* Kaip matote, vajaus pradžia graži—mūsų vajininkai 
puikiai pasidarbavo, ir aišku, kad gausime dar daugiau 
atsiliepimų. Daug sėkmės jiems!

Aukų Į $5,000 Fondą Gauta Sekamai:
Kaip žinote, 1964 metams fondo suma yra nustatyta 

$5,000. Pasiskaitykite gražių atsiliepimų:
“Los Angeles, Calif.: Gerbiamieji — Čia rasite čekį 

sumoje $100. Dar prieš mirtį Petras Repečka patvarkė 
spaudos paramai — Po $10: J. Demenčiai (Redlands); 
J. P.; Spaudos mylėtoja ir Chas. Lewis. Po $5: S. F. 
Smith, J. Aukštikalniai, A. ir D. Shultzai (Yucaipa) ir 
laikraščių mylėtoja. A. ir B. Bushai, $3. Po $2: A. Mi- 
kulėnienė, Stanley Petravich, C. Pečiulis ir Leo Peters. 
Po $1: M. ir A. Pūkiai (Yucaipa), X, A. Talan, J. Ka- 
pel, A. Miswick, J. Ulinskas, G. ir M. Lapes, Miško Špu- 
kas. J. Savickas ir draugas'55c. Su gilia pagarba, S. F. 
Smith.”

“Gerb. Administracija: Čia rasite čekį vertės $100. 
ALDLD 198 kp., Oakland, Calif., pradeda ‘Laisvės’ vajų 
su šia auka. Mūsų vajininkė V. Taraškienė, kaip ir vi
suomet, darbusis su prenumeratomis. Draugiškai, Ks. 
B. Karosienė“

Per pikniką, įvykusį pas čiurlius, Pattenburg, N. J., 
per Antaną Bimbą gauta sekamai:
. Leonas Pošiūnas, Elizabeth, N. J. ................. $10.00
* S. Radušis, Bayonne, N. J............ ........... ,...........5.00
i J. J. Augučiai, Hampton, N. J...............................5.00

Kazys Devetzko, Brick Township, N. J............... 3.00
K. Pocius, Elizabeth, N. J.................................. 2.00
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y...................   2.00
Po $1: A. Skairius, Elizabeth, N. J.; Geo. Wareso- 

nas,' Brooklyn, N. Y.

Nuo pavienių ir organizacijų gauta: 
Laisvietis, Miami, Fla.......... .......... ...-.............$29.00
Dailės ir meno mylėtoja, Newark, N.J..............20.00
Louise Butkeyich, Hartford, Conn......................15.00
Pijus Petrauskas, New York City, N. Y............11.00
F. W., Ossining, N. Y.......... ............................. 11.00
P. Gardauskas, New Britain, Čonn.............. ... 11.00
A. Sapiega, Troy, N. Y....... . .................................10.00
Agnes Grigaitis (pagarbai velionio

Jono Tumoso), Los Angeles, Oalif.......... .  10.00
Petras ir Ona Malinauskai, Fairport, N. Y. ;.. 10.00
O. Petraitienė, Brooklyn, N. Y........................... 6.00
John Shurmaitis, Pontiac, Mich.............................6.00
V. Bjaltušis, Roslindale, Mass...........................   6.00
Geo. Skinzera, Bristol, Conn............................... 6.00
M. G., Waterbury, Conn. ........................... \. 6.00
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y................ 6.00
Elsie Zalesky, Brockton, Mass........................... X 5.00
P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla.................... 5.00

r J. Daugirdas, Lowell, Mass................................. 5.00
K. Matukaitis, Chicago, Ill.............. :................  5.00

i K. Danisevičius, Waterbury, Conn.................... 5.00
K. K, B’klyn, N. Y.............................................. 5.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y...................... 5.00
V. Greibienė (varde velionio vyro J. Greibaus),

Rochester, N. Y........... ................................ 5.00
Albina Mikalaus, Richmond Hill. N. Y............ 5.00
Senas Parapijonas, B’klyn, N. Y...................... 3.00
Maria Zeakus, Rockville, Md. .............................. 3.00
Andrew Rikiaitis, Bristol, Conn........................ 3.00
J. Swingle, Bristol, Conn...............A................. 3.00
Jonas Anglis, E. Billerica, Mass. ................... 3.00
Petras Petronis, Maspeth, N. Y. ...................... 2.00
Frank Kemėžis, Torrington, Qonn.................... 2.00
B. Baleišis, Valley Stream, L. 1........................ 2.00
Geo. Budris, Elizabeth, N. J............................. 2.00
J. Chepukaitis, Forestville, Conn...................... 2.00
J. A. Samulėnas, Fitchburg, Mass................. 2.00

Nors praėjo ilgokas laikas 
nuo tų auksinių vestuvių su
kakties paminėjimo, bet yra 
užsilikusių draugų ir draugių, 
kurie negalėjo dalyvauti toj 
iškilmėj, sveikinimų, kurie 
verti paminėjimo. Juozas Alek- 
saitis, iš Essex, Conn., nors 
pavėluotai, prisiuntė su pa
sveikinimu ir piniginę dovaną. 
Ačiū Juozui už tai!

M. Sukackienė iš Worces
ter, Mass., rašo : Mieli bran
gūs draugai! Visų pirmiausia 
leiskite man širdingai padėko
ti už suteikimų, garbės, pa
kviečiant dalyvauti jūsų ben
dro gyvenimo auksinio jubi
liejaus atžymėjime. Mintis 
neišvengiamai gražina mane 
j taip nejučiomis skubiai pra
bėgusius dešimtmečius. Ro
dos, taip neseniai jaunutė El- 
zbietutė, skaisčiai raudonoj 
suknelėj, daug sykių vedė L. 
S.S. 40 kuopos susirjnkimus 
Worcestery, o mandrds ber
naitis Juozukas atvykęs, Elž
bietėlę paviliojo ir j svietą iš
sivežė! O kaip skubiai, it 
bangomis verčiasi j negrįž
tamumą gyvenimo metai! O 
kaip džiugu yra, mieli drau
gužiai, sugrįžti mintimis ir ži
noti; kad prabėgę dešimtme
čiai nebuvo veltui sueikvoti, 
atidavėte jūs savo skaitlingą 
eilę metų* visuomeninei pažan
giąja! veiklai, pasiekus auksi
nio jubiliejaus dieną. Lai 
džiugina jumis jūsų nueito 
kelio nuveikti darbai, sudėtos 
pastangos, kad žmogaus trum
putis gyvenimas būt viltinges- 
nis, skaistesnis, be širdgėlos, 
be kančių. Jūsų pastangos 
sudėta tam, kad gyvenimą 
palikti gražesniu, negu jūs 
jį radote. O tai yra niekuo 
nepavaduojamas jūsų turtas. 
Gaila, mieli draugai, kad dė
lei nenugalimų nepalankių 
aplinkybių, negaliu atvykti į 
jūsų garbingą auksinį jubilie
jų. Bet mintimis būsiu su ju
mis. Linkiu jums iš toli bran
giausio turto — sveikatos ir 
ilgų, ilgų metų gyvenimo. Lai 
būna jūsų jubiliejaus diena 
skaisti, saulėta, kaip ir prabė
gę į nesugrįžtamumą dešimt
mečiai. žinau, būsite apsupti 
mielų brangių draugų, bran
gios išauklėtos savo šeimynos, 
o aš gi, gal sutiksiu jumis 
greitoj ateity — tada, Juozuk 
ir Elzbietute, jumis širdingai 
išbučiuosiu.

Su gražiausiais prisimini
mais apie jumis,

M. Sukackienė ir
" šeima

Po $1: P. J. Podžiūnas, Chicago, Ill.; F. Navardaus- 
kas, Philadelphia, Pa.; B. Gutkauskienė, Buzzards Bay, 
Mass.; A. Baresger, Canton, Mass.; P. Navickas, 
Gulfport, Fla.; A. Pilkauskas, Worcester, Mass.; 
A. Taurinskienė, Bristol, Conn.; M. Vosylius, 
Waterbury, Conn.;' Helen Savu kas, Portage, Pa.; 
Ch. Daugėla, Worcester, Mass.; Jonas Rulis, Rockford, 
Ill.; P. Kamarauskas, So. Barre, Mass.; A. Linkus, Cent
ral Islip, N. Y.; Ona Dobinienė, Napoleonas Kisielius, 
B’klyn, N. Y.; J. Webra, Cleveland, Ohio; P. Bataitis, 
Dedham, Mass.; J. Zauga, So. Boston, Mass.w -----

Fondo pradžia graži, šiuo laiku gauta $253.00. Ba
lansas lieka $4,747.00.

Dėkojame vajininkams už jų pasidarbavimą ir virš- 
minėtiems prieteliams už dovanas. Bus daugiau prane
šimų.

“Laisves” Administracija

Shelter Island N. Y.
♦ 9-12-63

Brangūs Draugai!
Šiandien aplaikiau nepapras

tą atvirutę — dalyvauti jūsų 
vedybinio gyvenimo auksinio 
jubiliejaus paminėjime. 
Brangūs draugai, jūsų pa
kvietimą labai giliai įvertina
me, bet atsiprašome, kad ne
galėsime dalyvauti, nes yra 
prisižadėję ant 15 dienos rug
sėjo svečių atvažiuoti, tai tu
rime jų laukti. Mes apie ju
mis dažnai prisimename. Tai 
esate ištvermingi ir draugiški 
draugai. Niekad nenuklydote 
nuo savo įsitikinimų. Aš gana 
dažnai prisimenu jumis, kaip 
tik atvažiavote iš Lietuvos. 
Tada mes susieidavome drau
go J. Šukio kambariuose, ku
riuose ir jūs patys gyvenote, 
tai buvo 1911-12 metais. Kiek 
ten turėjome įvairių pokalbių, 
diskusijų įvairiais tuomlaiki- 
nio gyvenimo klausimais. Ne
maža ir jūs prisidėjote su pa
mokinimais išspręsti svar
bius klausimus. Toliau kartu 
dirbome LSS 19 kuopoj. Kiek 
buvo surengta prelekcijų, dis
kusijų ir prakalbų — visuo
met ir jūs dirbote kartu su 
mumis ne tik politiniuose da
lykuose, bet dalyvavote ir dai
lėj, lošdamf teatrus, visuomet 
veikėte darbininkiškame judė
jime pirmutinėse eilėse. O 
kaip pažvelgiame į lietuvių 
kriaučių veikimą, kada buvo
te išrinktas unijos delegatu, 
tai padarėte unijoj didelį per
versmą. Pirm to, kada unijos 
delegatu buvo J. Augūnas, ku
ris buvo tautininkas, tai ma
žai kas’ buvo veikiama, vien 
bliuznijimas ir pajuokimas 
vienas kito. Kada jūs paėmėte 
vadovauti1 unijos reikalus, tai 
viskas išnyko. Visai, kitokia 
atmosfera pradėjo reikštis 
kriaučių unijoj.

Suėmus viską į daiktą, jūs 
visuose darbuose dirbote la
bai sąmoningai darbininkiška
me judėjime, šeimyniškame 
gyvenime išauklėjote savo sū
nelius ir juos išmokslinote ir 
turite kuom pasidžiaugti, jie 
pasiliko naudingi ir garbingi 
visai žmonijai. Kaip šalies pi
lietis rūpinatės plačiu šalies 
gyvenimu ir sulaukėte auksi
nio vedybinio gyvenimo su
kakties. Mes linkime linksmai 
peršvęsti tai ir dar ilgai gy
venti.

Juozas ir Izabelė
Jakimavičiai

Aug. 9, 1963 
Didžiai gerbiami Draugai

E. ir J. Bekampiai!
Užkvietimą ant taip dide

liai garbingos sukakties ga
vau. širdingai dėkoju. Tačiau 
iš priežasties sveikatos pašli- 
jimo, dalyvauti negalėsiu. Lin
kiu Jums, mieli draugai lai
mingai sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Man atrodo, pa
gal jūsų energiją ir darbštu
mą darbo liaudžiai — lengvai 
sulauksite.

Atleiskite už tokią mažą 
dovanėlę.

Charles Nečiunskas,
Brooklyn, N. Y.

Rugp. 11 d. 
Mielas Broli ir Broliene.

Jūsų malonų laiškutį su 
kvietimu į Jūsų sukaktuves, 
priėmėm. Labai ačiū. Tik gai
la, kad mums nėra galimybių 
dalyvauti. Mat, kada Pet. Ba
ranauskas, mūsų klubo pirma 
ranka, serga, randasi ligoni
nėje ir laukia operacijos, tai 
jo žmona užima jo vietą klu
be, tai aš, kaipo kairė ranka, 
irgi dirbu klube. Dirbu ne dėl 
to, kad norėčiau uždarbio, bet 
dėl to, kad pagelbėt Bara
nauskams ir klubui. Geriau
sių Jums linkėjimų, proga 
taip brangių gyvenimo sukak
tuvių siunčiame visą glėbį. 
Mažai kam tokia laimė atei
na. 50 metukų — tai geras 
laikotarpis. Jeigu tėkš pagy
venti, tai ir mums kitą metą 
bus 50 metukų šeimoje sukak
tis.

Kadangi ruošiate “Laisvės” 
naudai, tai ir mes prisideda
me su savo dvylekiu dėl Lais- 
vutės. Pas mus daug naujo 
nesimato. Rugs. 22 d. turėjo
me autingą pas Dr. J. Stanis- 
lovaitį taipgi dėl “Laisvės”.

Būkite sveiki ir drūti — tai 
būsite laimingi!

Juozas ir Liudvisė
Mcckaičiai

Rug. 12, 1963 
Gerbiami Draugai

Bekampiai!
Aplaikėme jūsų užkvietimą 

į jūsų rengiamą banketą ge
ram tikslui. Mes įvertiname 
giliai jūsų sumanymą ir my- 
lėtumėm būti ir pasimatyti su 
Jumis ir simpatijos draugais, 
kurie darbuojasi dėl to paties 
tikslo, bet dalyvauti, susidė- 
jusiomis aplinkybėmis, nega
lėsime. Ačiū už pakvietimą 
ir linkime gerų pasekmių jū
sų užmanyme. Savo gyvenimo 
kelionėje jūs kovojote už vi
sos žmonijos reikalus. Mes gi
liai įvertiname Jūs nuveiktus 
darbus. Dėl geresnių pasek
mių įdedame penkinę.

J. ir K. Vaicekauskai
Binghamton, N. Y.

Širdingai ačiū visiems mūsų 
prieteliam už gražius ir šir
dingus mums linkėjimus.

Bekampiai

NERIMSTA NIKSONAS 
IR EISENHOWERIS
New Yorkas. ■— Buvęs 

JAV viceprezi d e n t a s Ri- 
Richardas Niksonas labai 
pyksta, kad gerėja TSRS 
ir JĄV santykiai. Jis puo
la Kenedį už nepavykusią 
invaziją į Kubą ir už, su
tikimą parduoti kviečių Ta
rybų Sąjungai. >

Gettysburge panašią gies
mę gieda ir buvęs jo bosas 
Eisenhoweris. Tas sako, 
kad geriau kiaules penėti 
kviečiais, negu juos parduo
ti socialistinėms šalims.

Worcester, Mass. ST. PETERSBURG, FLA.
Olympia Park Banketas
Spalio 26 d. įvyks didžiu

lis Olympia Parko uždary
mo vasarinio sezono banke
tas. Visiems Worcesterio 
ir plačios apylinkės lietu
viams yra nuo seniai žino
ma, kaip šaunūs mūsų ban
ketai būna, o šis gal dar 
bus šaunesnis.

Bus pakankamai gardaus 
valgio ir gėrimų. Bus geras 
J. Dirvelio orkestras. Šo
kiai tęsis iki vėlai nakties.

L.S.D. draugija visus 
nuoširdžiai kviečia daly
vauti šiame bankete.

Mūsų moterų komitetas 
pasirodė su savo nauju su
manymu, kaip patenkinti 
atsilankiusius į Olympia 
parką svečius sekmadie
niais. Ogi taip — per kele
tą savaičių kiekvieną sek
madienį jos pagamina ska
nius pietus — pietus papra
stai prasideda 1:30 pietų 
laiku. Visi patenkinti ge
rais valgiais ir klausia, ar 
ir sekanti Sekmadieni bus 
tokie pietūs? “Taip”, atsa
kė rengėjai, “bus”.

Spalio 5 d. įvyko taip pat 
i Olympia parke ALDLD 11 
; kuopos pietūs. Du svečiai 
iš New Yorko taip pat da
lyvavo — tai R. Mizara ir 
jo žmona. Mizara pasakė 
trumpą prakalbą apie “Lai
svės” padėtį. Manau, kad 
kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas supranta, kad mūsų 
spauda negali gerai gyvent 
be aukų bei specialių paren
gimų. Dėkim pastangų dėl' 
“Laisvės” parėmimo!

Draugė Mizarienė, nors 
paviršutiniai, palietė gana 
svarbius dalykus iš Pasau
linio moterų kongreso, Įvy
kusio Maskvoje. Sakė, kad 
labai buvo žingeidi! matyt 
delegates net iš Afrikos ir 
Azijos kraštų, taip pat ir 
iš South Amerikos.

Mizarienė taip pat ir apie 
Lietuvą papasakojo daug 
svarbių dalykų. Sakė, kad 
'buržuazinė spauda, kaip 
anglų, taip ir lietuvių, pilna 
šmeižtų ir melų. Sakė, Lie
tuvoje nėra nedarbo,— kas 
tik nori dirbt, tai gali gaut 
darbą. Žmonės gerai apsi
rengę ir pavalgę. Fabrikų 
darbininkai gauna pensijas 
senatvės laiku — taip pat 
ir kolūkiečiai turi savo pa
šalpą.

Laike ligos, valdžia visus 
aprūpina pilnai be atlygini
mo. Susirinkusieji gerai 
paplojo kalbėtojai.

Reikalas pasakyti, kad 
Moterų komitetas daug at
lieka gerų ir naudingų dar
bų. Linkiu jumiems daug 
energijos ii* geros sveika
tos jūsų darbuose.

K. K.

Bridgeville, Pa.
Padėka

Širdingai dėkoju visoms 
draugėms ir draugams, ku
rie mane lankė ligoninėje, 
prisiuntė užuojautos laiškų 
ir atvirukų. Gavau jų iš 
Chicagos, Floridos, Pittts- 
burgo ir kitų vietų. Nuo
širdūs draugių ir draugų 
linkėjimai pridavė jėgų li
gos nugalėjimui. Ačiū Pitts- 
burgo moterų klubui ir vi
siems už užuojautą.

' Aplankiau drauges Luko
ševičienę ir Genavičienę 
Washington, Pa. Jos jau 
kelinti metai serga. Bet 
pasimokė jo prenumeratą už 
laikraščius ir dar įteikė au
kų. Malonu buvo su jomis 
pasikalbėti. Linkiu joms 
pasveikti.

Uršulė Paich

Pasižvalgius
1 Viename LLD 45 kuopos 

parengime čikagietė meni
ninkė, chorų vadovė Dara- 
tėlė Mūrelis, sukinėjosi. Su 
ja kartu buvo ir jos mamy
tė iš Miamės. Neteko nu
girsti, kaip ilgai jiedvi čia 
nusisprendė paviešėti.

Šiame mieste daug gyve
na pažangiečių iš Čikagos 
ir vis jų skaičius daugėja. 
Šiomis dienomis atsikėlė 
draugai J. ir J. Stančikai. 
Iš jų kalbos nujaučiame, 
jog jie čia pasiliks su mu
mis ant visados., Malonūs 
draugai.

Čikagos meninės eilės nu
stojo dviejų taip jiem rei
kalingų draugų, ypač “Vil
nis” uolaus, pasišventusio 
bendradarbio. Tačiau mum 
didis laimikis. Tikimės, jog 
Stančikas čia būdamas raš
tais puoš “Vilnies” pusla
pius, kaip puošė.

Laimingo jiems gyvenimo 
saulėtoje Floridoje.

Vėliausiame LLD 45 kuo
pos susirinkime nugirsta, 
kad iš Niujorko atvyksta 
draugas J. Grybas. Jis pri
bus lapkr. 27 d. ir viešėsis 
apie dešimt dienų. Atvyks
ta ne tuščiomis rankomis, 
atsiveža daug gražių filmų 
iš Lietuvos gautų, dar mum 
čionais nematytų.

Kuopa ruošiasi du vakaru 
filmus demonstruoti. Jei 
publika pageidaus ir salę 
bus galima gauti dėl dau
giau vakarų, tas bus tuo 
metu padaryta.

Kuopos s u s i r i n kimas, 
glaudžiai numatęs, kuriom 
įstaigom reikalinga tuoj au
tinė finansinė parama, tom 
paskyrė po šimtinę. Kokiom 
įstaigom kol kas nesigirsi- 
me.

Gražu! Iš St. Petersbur- 
go laikraščiui “Laisvei” tei
kia žinutes net trys kores
pondentai. Jei visi nepatin
gės, iš pio miesto bus daug 
žinučių, c

Kuopos susirinkimas nu
tarė atnaujinti ’’Laisvės” 
ir “Vilnies” prenumeratas į 
vieną biblioteką Lietuvoje. 
Pagirtinas darbas!

Jūsų Vikučio ir žmonos 
palikti nesutvarkyti reika
lai Connecticut valst. pra
šyte prašosi nuvykti ir juos 
ten satvarkyti, kas ir pada
ryta. Ta proga buvo malo
nu susitikti su senaisiais

~ PRANEŠIMAI
VYKSTAME Į FLORIDĄ

Mes norime gauti vyrą ar mote
rį važiuoti su mumis į Floridą, mo
kant vairuoti automobilių. Man 
vienam vairuoti bus per daug. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės: K. 
Čiurlys, Box 5, Pattenburg, N. J.

(81-82)

PITTSBURGH, PA.

Spalio 20 dieną yra ruošiamas 
gražus banketas pagerbimui mūsų 
pažangaus judėjimo dviejų senų vei
kėjų—J. Kauccvičiaus ir J. Purtiko. 
Rengia LLD 87 kuopa. Vieta: LDS 
kp. name, 1317 Reedsdale St. Pra
džia 4:30 vai. po pietų. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Kuopos Komitetas.... 
(81-82)

----------------------------- --------- ---- ■ ■
HARTFORD, CONN.

Draugai ir draugės, būtinai da
lyvaukite. LLD 3-čios apskrities 
konferencija Spalio-Oct. 20 d. New 
Havenc. Būtinai reikia važiuoti.

“Laisvės" naudai parengimas 
Lapkričio 10 d. 157 Hungerford St.

Visi nariai privalome darbuotis, 
kad parengimas būtų sėkmingas. O 
tai priklausys nuo visų draugų.

“Laisvės” ir kitų laikraščių va
jai. Reikia apkalbėti, kad jie būtų 
sėkmingi.

Žemaitis (81-83)

Į 5 p.-Laisve (Liberty)— An 

veikėjais ir šiaip gerais 
prieteliais.

Ypač pietūs po medžiu 
pas daktarą J. Stanislovai- 
tį davė progą su daugeliu 
sumesti po žodį kitą. Tik 
gaila, kad tas laikas grei
tai prabėgo. O jau tų klau
simų apie Floridos gyveni
mą buvome apipilti,— tiek 
daug, kad nebebuvo galima 
visiems atsakyti.

Už malonų traktavimą, 
vaišinimą prisieina viešai 
teikti padėką Žemaičiam, 
Butkevičienei, Šilkam, He
lenai Žilinskienei, Worces
ter, Mass., ir O. Visockie- 
nei, kuri ant ilgiau mus pa
laikė prie savęs. Didis ačiū 
ir visiems kitiems už malo
nų žodį. Graži grupė žadą 
lankytis Floridoje, tad iki 
pasimatymo.

Vikutis

Red. atsakymai
J. Romanui, Kanada. — 

Knygų, kurių laišku klau
siate, “Laisvės” leidykla 
pardavimui neturi. Jas ga
lėtumėte gauti tik Lietuvo
je.

ŠUO ĮTIKINO 
POLICININKĄ

Marshfield, Wis. — šuns 
įkąstas žmogus apsiskundė 
R. Blanchardui, policinin
kui. Policininkas nenorėjo 
tikėti, bet, vis gi, nuėjo pas 
V. Cichonę pasiteirauti 
apie jo šunį. Kai tik polici
ninkas įėjo į kiemą, atbėgo 
šuo ir įkando policininkui 
į koją.

MEDĮ PIAUNA SROVĖ
Mičigano valstijos (JAV) 

universitete vykdomi įdo
mūs bandymai. Medis plau
namas plonomis vandens 
srovėmis, esant dideliam 
slėgimui. Srovės, išsiver
žiančios iš 0.0001 colio dia
metro išmetamosios tūtos, 
tiksliai ir greitai supiausto 
medį. Numatoma, kad nau
jasis metodas bus panaudo
jamas miškui kirsti, genėti 
medžiams, taip pat ir baldų 
pramonėje.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

APT. SUPT, (working). Man of 
proven ability for well known apt. 
house in Merion. Must be willing & 
capable of working without super
vision. Maintenance of building & 
lawn. Know!, of plumb’g, elec., etc. 
Oil burner repairs. Othci' help. Mar
ried man. Live in. No drifters. Must 
be bondable at employer’s expense. 
Apt. & $50 per week. LA. 5-1844.

(81-83)

MASONS. Residing in Burling
ton, Camden & Gloucester Cos. 1st 
cl. for alterations & home improve
ments. Must have own tbols and 
transportation. Steady work, hour
ly ra(«2. Call Ralph L. Schaffer 
Builders, Inc., Sicklervillc, N. J. 
YE. 1-5598 or NA. 9-6464 to ar
range for interview. (80-82)

CARPENTERS: residing in Bur
lington, Camden & Gloucester Cos., 
for alterations & home improve
ments. Must have own tools & 
transportation. Steady work, hourly 
rate. Call Ralph Schaffer Builders, 
Inc., Sicklervillc, N. J. YE. 1-5598 
or NA. 9-6464; to arrange for inter
view. (80-82)

MALE & FEMALE

MAN & WIFE. Cleaning and help 
with maintenance. Large apartment 
Bldg. Experienced and references. 
Apts, and salary. FL. 2-5473 or 
FL. 2-0902. (DELAWARE CO.)

(81-83)

Help Wanted — Female
WOMAN. For building utility aide. 

To care for equipment and stock 
rooms. Also packing and cleaning. 
Center City Organization. Exper
ienced. 5 days. Call Miss Young. 
PE. 5-9000.

(81-83)

rad., spalio (Oct.) 15, 1963
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Jungtinėse Tautose
United Nations, N. Y.— 

Jungtinių Tautų Specialus 
Politinis Komitetas svarstė 
Pietų Aįfrikos kai kuriuos 
klausimus. Svarbia u s i a : 
Kai šiuo metu Pietų Afri
kos rasistai ruošiasi teisti 
daugybę negrų ir baltųjų, 
kaltinamų sabotažu, tai šis 
komitetas pareikalavo, kad 
tas teismas neįvyktu, kad 
kaltinamieji būtų paleisti j 
laisvę.

Tuo klausimu rezoliuciją 
pateikė 55 azijinės ir afri- 
kinės šalys. R e z o 1 i u ei ja, 
beje, reikalauja daugiau ko 
—reikalauja, kad visi poli
tiniai kaliniai iš Pietų Af
rikos kalėjimų būtų išleisti.

87 balsais pasisakyta už 
rezoliuciją, vienas (Portu
galijos) buvo prieš, o kele
tas šalių susilaikė nuo bal
savimo — tarp ju buvo ir 
JAV. Bet vėliau, kai ši re
zoliucija buvo balsuota ge
neralinėje sesijoje, už ją 
balsavo ir JAV.

“Sabotuotojų” teismas 
ruošiamas š. m. spalio 29 d. 
Suimtieji buvo išlaikyti vie
nutėse per 88 dienas; tik 
dabar prie jų prileido ad
vokatus. Jaučiama, tiesiog 
žinoma, kad. jei tie žmo
nės bus teisiami, tai juos 
nuteis ilgiems metams ka
lėti.

Pietų Afrikos kalėjimai 
perpildyti politiniais kali
niais, kovojančiais prieš 
apartheidą.

Pietų Afrikos delegacijos 
vadovas Gerhard P. Jooste 
visaip sukinėjosi, aiškinosi, 
kai tindamas tuos, kurie 
kaltina Pietų Afrikos ra
sistine politiką. Esą Pie
tų Afrika “šmeižiama,” ji 
“nekalta.” joie negrai (su
darą milžinišką gyventojų 
dauguma, nėra persekio
jami.” Jam pritarė Portu
galijos atstovas, bet gi pati 
Portugalija šiandien turi 
pavergusi milžiniškus Afri
kos plotus su milijonais gy
ventojų.

'Dėl baisaus rasizmo Pietų 
Airikoje debatai vyko ašt
rūs. Kalbėtojai priminė, 
kad tai, kas darosi Pietų 
Afrikoje, nėra tik šiaip sau, 
tos šalies naminis reikalas; 
tai liepsna, kuri gali už
degti karą.

Belgijos užsienio reika
lų ministras P a u 1 - Henri 
Spaak pilnaties mitinge sa
kė kalbą spalio 8 d. Bel
gija nėra didelė valstybė, 
bet Spaako žodis Jungtinė
se Tautose yra gana sva
rus. Jis juk yra buvęs 
NATO sekretorius, jis yra 
buvęs ir JT asamblėjos pre
zidentas; jis žinomas kaip 
rimtas diplomatas ir valsty
bininkas, turįs plačių pa
žinčių visame pasaulyje. 
Svarbu ir tai, kad Spaakas 
prieš kurį laiką lankėsi 
Maskvoje ir turėjo ilgoką 
pasikalbėjimą su premjeru 
N. Chruščiovu.

Ką gi Spaakas pasakė?
Svarbiausia, jis priminė, 

yra tai, kad šiandien (po 
Maskvos sutarties sudary
mo ir pasirašymo) pasaulis 
nenuleistų rankų, bet kad 
vis tvirtintų ir tvirtintų 
taikos reikalą. Kalbėtojas 
apgailestavo, kad ne visos 
valstybės po Maskvos su
tartimi pasirašė. Jis, aišku, 
turėjo galvoje ypatingai 
Prancūziją ir Kiniją.

—Parodykime savo griež
tumą, — sakė jis. — Taikos 
gynimui, jei bus reikalo, 
nesibijokime parodyti ir ri
zikos.

Jis kritikavo skeptikus,, 
kurie mano, kad iš Mask
vos sutarties nieko gero>

neišeis. Kiek tai liečia ko
munistines šalis, Spaakas 
mano, kad jos laikysis savo 
nusistatymo, savo idėjų, 
bet jos karo nenori; jos 
ryžtasi eiti su Vakarais į 
taikias lenktynes.

Belgija, sakė kalbėtojas, 
dar šiais metais sudarys 
kultūriniais klausimais su
tartis su Lenkija ir Čeko
slovakija; to paties sieksis 
ir su kitomis socialistinėmis 
šaHmis.

Spaako kalba buvo paly
dėta tvirtais aplodismen
tais

Ncrvegijos užsienio rei
kalų ministras H a r v a r d 
Lange stoja už Vakarų 
Berlyno palaikvma “laisvu 
miestu,” o dėl Vokietijų li
kimo, sakė, reikia tartis.

Sirijos atstovas Jungti
nėse Tautose Salah ei Dine 
Tarazi aštriai kritikavo Iz
raeli Izraelis, sakė jis, už
grobė arabu žeme; visą Iz
raelio istorija nieks dau
giau, kaip agresyviu, impe
rialistiniu veiksmu istorija. 
Pagal Dine Tarazio kalbą 
išeina, jog arabiškos šalys 
niekad nesitaikys su Izra
eliu.

Filipinų užsienio reikalų 
ministras Salvador P. Lo
pez, be kitko, kalbėjo apie 
neseniai Britanijos iškeptą 
nain’a valstybe — Malaziją. 
lis kritikavo britų politiką, 
ii’ Filipinai kol kas naujos 
valstybės nepripažįsta. Ar 
jie ją pripažins kada nors 
vėliau, kalbėtojas nepasa
kė.

(Kaip žinia, Biri tani jos 
valdovai, bijodami komu
nizmo, sudarė Pacifike nau
ja valstvbe iš Malajų, Sin
gapore ir Saravako.)

Jungtinės Arabų Respub
likos (Egipto) užsienio rei
kalų .ministras d-ras Mah- 
moudas Fawzis kalbėjo 
spalio 10 d. Jo kalba vy
riausiai buvo nukreipta 
prieš Izraelį. Sakė, Izraelis 
vis daugiau ir daugiau žy
dų gabenasi pas save, o iš
vytu iš Izraelio tūkstančių 
arabų neįsileidžia ir jiems 
turto, kurį buvo atėmę, ne
gražina, ir už ji neatlygina. 
Kalbėtojas reikalavo, kad 
nieks nesikištų i Jemeno 
vidujinius reikalus. Jeme
ne, kaip žinia, prieš viene- 

Įrius metus įvyko pervers- 
;mas — buvo nuversta mo
narchija ir šalis paskelbta 
respublika. Monarchis t u s, 
beje, remia Saudi Arabija 
ir “tūlu” imperialistinių ša
lių valdžios.

Korespondentas

TSRS žydų protestas 
prieš šmeižtus

Maskva. — Žydų žurna
lo redaktorius ir poetas 
Aronas V er g ė 1 i s pateikė 
straipsni laikraštyje “Lite- 
raturnaja Gazeta,” kuriame
protestuoja prieš Jungtinių 
Valstijų žydų šmeižtus.

JAV žydai “Yom Kippu- 
ro” metu meldėsi už žydus 
Tarybų Sąjungoje. Vergelis 
rašo, kad tai reakcininkų 
elgesys, kuriems nepatinka 
darbo žmonių valstybė.

Vergelis rašo, kad žydai; 
gyvenantys Tarybų Sąjun
goje, eina su visais žmonė
mis kurdami naują gyveni
mą ir jie niekados negrįž
tų į senąjį gyvenimą.

Autorius skaičiais nuro
do, kaip daug žydų yra iš
silavinusių ir užima aukš
tas vietas Tarybų Sąjungo
je. Jis rašo, kad JAV pa
sakos apie “antisemitizmą” 
Tarybų Sąjungoje yra bjau
rus melas.

A. Išlaužas > .
• \

Lietuviška kultūrinė kronika
Mini Česlovą Janusą

Prieškarinėj, o taip pat 
nacių okupacijos Lietuvoj, 
mūsiškei buržuazijai nepa- 

! prastai tiko saldus, miesčio- 
'niškas dailininkas Česlovas 
! Janusas. Meistras paišyti 
aliejum, jis iš tikro puikiai 
tapė “saldumynus.” Mies
čioniška “Vienybė,” kai ku- 

i rių drąsiai vadinama lietu
viškosios “nu o s e k 1 e s n ė s 
buržuazijos” oficiozu, di
džiuliu straipsniu paminėjo 
šio dailininko 50. metų. De
ja, gebėti amatą, — žinoti 
“kaip,”— dar neatsako į 
nuolatinį kūrėjo klausimą 
“kodėl.” Menas “kaip benu- 
paišytas” neišliks bet ko
kioj meno istorijoj, jei jis 
neatsako i klausimą, “kodėl 
taip nupaišytas?” Pasauly 
ir tarp mūsų lietuvių per 
daug problemų, kad visi 
dailininkai, kaip tie strau
sai, įkišę galvą peletėn, pai
šytų tik kas patinka pirkė
jams.
Vis rašo apie lietuvius

Ką reiškia ’valia, ka reiš
kia užsispyrimas! Milijo
ninio tiražo Saturday Eve
ning Post š. m. rugsėjo 28 
įsidėjo didelį straipsnį “Ex 
plosion in the Movie Un
derground” (sprogimas fil
mo pogrindyje). Autorius 
Pete Hamill’is rašo apie jo 
organizatorių Joną Meką, 
kaip jis rašo, “švelniai 
kalbanti, keturiasdešimties 
metų buvusį lietuvių po
etą.” Čia turime patai
syti'—jis nėra buvęs. Jis 
yra poetas, rašąs lietuvių 
kalba, veikalai, kaip “Se- 
meniškių idilės” — tiesiog 
didį j į Donelaitį prime
nąs kūrinys, yerktinai lau
kia išleidimo lietuvių že
moje. "Tada Jonas dar dau
giau rašys lietuviškai, kai 
žinos, kad jo tėvynėj juo 
domisi, kad jo neatiduoda 
jankiams.

Gi Adolfo Meko filmas 
“Aleliuja, kalnai,” pagar
sėjęs Linkolno Centro pir
majame Filmo festivalyje, 
kaip teko patirti, netrukus 
bus rodomas A, m e r i k o s 
Prezidentūroje privačiame 
Prezidento k>no teatre. Šio 
filmo pagrindinis aktorius 
Peter Reid yra artimas Ke
nedžių šeimos draugas.
Laurinčiukas— 
atsakingose pareigose

; Albertas Laurinčiukas, 
kelerius metus išgyvenęs 
Niujorke kaip “Selskaja 
žizn” korespondentas prie 
Jungtinių Tautų, grįžęs na
mo buvo paskirtas atsakin
goms pareigoms. Kaip pra
neša Vilniaus Elta, jis ne
seniai kalbėjo Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos valdy
bos plenume jau kaip “Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto literatū
ros, meno ir spaudos sekto
riaus vedėjas.” Po jo kal
bėjo A. Sniečkus.
“USSR” apie 
Žmuidzinavičių

Jungtinės Amerikos Vals
tijoj Tarybų Sąjungoje lei
džia žurnalą “America,” o 
tarvbininkai Amerikoje — 
“USSR.” Neseniai darbo
vietėje toks ame r i k i e t i s 
man įkišo į rankas šį ma
gaziną. Girdi, pasiskaityk, 
apie lietuvius jame rašoma. 
Ogi iš tikro. Šiame maga
zine retam numeryje nėra 
suminėti lietuviai. Šiuo kar
tu rašoma apie “185 vel- 
velniųs.” Tai Antano Žmui
dzinavičiaus kolekcija Kau
ne. Iki šiol neteko nugirsti, 
kad Amerikos Informacinės 

tarnybos leidžiama “Ame
rica” rastų reikalinga ką 
nors parašyti apie Ameri
kos lietuvius, kurių tarpe, 
rodos, nemaža iš kilusių 
žmonių. Visi tie garsūs 
krikdemai kultūri n i n k a i, 
dirbą šioj įstaigoj, atrodo, 
neįstengia nieko žurnale sa
vo prakišti. 1
Tysliavienė 
už visnus dejuoja

“Vienybės” leidėja Tyslia
vienė taip moteriškai apra
šo įspūdžius iš apsilankymo 
Vilniuje. Vienoje pastraipų 
ji aprašo žurnalisto Serafi
no gyvenimą tėvynėje. 
Po to, tur būt, už visus A- 
merikos lietuvius žurnalis
tus atidejuoja — kaip mums 
čia palyginus esą sunku 
dirbti lietuvio žurn a 1 i s t o 
darbą. Kiti net pyktelėjo, 
— sako “Vienybės” leidėja 
gvvena milžiniškoj reziden
cijoj ant Brooklyn o kalno 
viršūnės, nuolat visur va
žinėja, o vis skundžiasi... 
Vaikas užaugęs jau, stu- 
studentas. O kaip tada 
tiems su mažais vaikais,— 
keliais, ne vienu? Štai toks 
detroitietis uolus žurna
listas atidirbęs 11 valandų, 
žmonai padėjęs, sėda tašyti 
mašinėlės; štai kitas niu
jorkietis, pasivažinėjęs po 
Lietuva, jau keliolika mė
nesių dirba nuo 2 ryto, po 
16 valandų per dieną, lietu
viškai spaudai rasdamas 
laiko tik pietų pertraukos 
metu, per “coffe breaks”... 
Kur '.čia visas amerikoniš
kas bėdas besuminėsi; o 
dar čia pdŠiŠkaitai Joną 
Kaškaitį. kaip jis savaitga
liais važinėja į Jono Šim
kaus, rašytojo ir žurnalisto, 
vilą Valąkūmpiuose.; Gerai 
jiems tėvyhėjė;’ Lyg ir pa
vydu biskį. , ■ \

Svečias
Trečiadienį New Yorke 

buvo baltįmbrietis, - “Lais
vės” vajininkas, Antanas 
Žemaitis. Ta proga jis at
vyko ir į “Laisvės” išleistu- 
vę, pasikalbėjo su redakci
jos, administracijos ir 
spaustuvės darbininkais. 
Aplankė LLD ir LDS cent
rus.

Antanas Žemaitis drau
giškas ir nuoširdus mūsų 
veikėjas. Jis1 moka gražiai 
išreikšti savo mintį ir kitų 
išklausyti.

Chou En-lajus apie 
komunistų ginčą

Pekinas. — Japonijos pa
rodoje atsakinėjo į klausi
mus Kinijos Užsienio mi
nistras Chou En-lajus. Buvo 
jo klausta: Ar gali įvykti 
diplomatijos ryšių nutrau
kimas tarp TSRS ir Kini-; 
jos? . ' ■ x

Chou En-lajus atsakė, kad 
ne, nes tarp TSDS ir Kini
jos komunistų ginčas, yra 
ideologinis, o ne politinis.

Jis sakė, kad TSRS ir Ki
nijos apsigynimo sutartis 
yra gyva ir komunistinės 
šalys viena kitai padėtų, 
jeigu jų kuri lutų užpulta.

Jis pareiškė: “Jeigu bū
tų užpulta Rytų Vokietija, 
tai Kjinija jai gelbėtų. Jei
gu būtų užpulta Kinija, tai 
mes turime pasitikėjimą, 
kad Tarybų Sąjunga ateitų 
į pagalbą.”

Washing tonas. — JAV 
turi pardaviinui apie 800,- 
000 tonų kviečių.

Šiam darbui prašome 
draugiškos talkos

Didžiojo New Yprko ir 
apylinkės kolonijų lietuviai 
Visuomet gražiai paremda
vo svetūr&imių amerikiečių 
teisių apgynimo darbą. To 
paties prašymu atsikreipia
me į jus ir šį kartą.

Dalykas toks:
Teises ginantysis komi

tetas rengia savo 30 metų 
sukakties šaunų kneertą 
lapkričio 3 d., 2 vai. Jo pro
gramoje dainuos ir lietuvių 
Aido choras, Mildred’os 
Stensler vadovybėje. Pra
šome ir ne choriečius daly
vauti. Bet dalyvumo šį kar
ta neužteks...

Tai ko daugiau reikia?
Yra prašymas įsigyti bi

lietus iš anksto. Ju turi lie- c 

tuviai komitetui talkinin
kai.

Lietuviai komiteto kon
certuose kasmet dalyvau
davo. Pasitik ėdami tuo 
komiteto prietelių draugin
gumu, lietuviai komitetui 
talkininkai paėmė visą blo
ką koncerto įžangos bilietų 
paskleisti tarp lietuvių iš 
anksto. Mes žinome, jog 
lietuviai skaitlingai daly
vaus jubiliejiniame koncer
te. Tačiau tenka prisipažin
ti, jog nemalonu būtų žiū
rėti į lietuviams skirto blo
ko spoksanti tuščių sėdynių 
lopą, kuomet mūsų draugai 
užpildytų nuo kitų grupių 
atlikusius bilietus nusipirkę 
prie durų. Dėl to mes ir 
prašome nelaukus paskuti
nės dienos nei didelių pra
šymų įsigyti bilietus pas sa
viškius, kad mes salėje ne
matytume to nelemto tuš
čio lopo lietuvių bloke.

i Koncerto .salė —Town 
Hall yra visiems žinomoj 
vietoj prie pat Times Squa
re, 43rd St: ir Broadway, 
Manhattane: -
i Ko-to Liet, talkininkai
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Iš Veličkams 
pagerbti banketo

Kaip jau buvo garsinta, 
praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėj įvyko aidiečiams 
A. ir D. Veličkams pagerb
ti banketas. Rengė Aido 
choras.

Žmonių-svečių buvo kupi
na salė ir visi smagiai 
linksminosi Toastmasterka 
buvo Lillian Kavaliauskai
tė.

Dainavo pats Aido cho
ras, solistai. Buvo pateikta 
visa eilė Veličkams sveiki
nimų—gyvu žodžiu ir net 
telegramomis. Paskiaus i a 
kalbėjo A. Velička, visiems 
širdingai padėkodamas už 
atsilankymą.

Smulkiau, manome, para
šys patys rengėjai kituose 
“Laisvės” numeriuose.

Kintietėms
Spalio 16 d., trečiadienį, 

įvyks Moterų Klubo susi
rinkimas, 7:30 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėje.

Dalyvaukime visos ir at- 
siveskime naujų narių. Rei
kia gerai prisirengti šio se
zono darbams. Kiekvienos 
narės atsilankymas į susi
rinkimą pagyvina visų na
rių nuotaiką. Lai mūsų 
Klubas buna pavyzdys vi
soms kitoms organizaci
joms. Valdyba

Managua. — Nikaragvoje 
laukiama militaristų sukili
mo.

Alžyras. — Alžyro armi
jos daliniai sudavė smūgį 
berberų gaujoms.

Sveiksta
Praėjusį šeštadienį teko 

aplankyti Joną Jušką. Jis 
randasi Parkway ligoninė
je. Gerai nusiteikęs. Sako, 
operacija gerai pavyko, ir 
mūsų*, Jonas gerai taisosi. 
Tačiau, sako, ta koja dar il
gokai negalės normališkai 
naudotis . Mat, kulšės giji
mas ima laiko. Tikimasi, 
kad iš ligoninės bus greitai 
paleistas.

Kalbėjausi su Brone Ker- 
šuliene. Klausiau, kaip'se
kasi mūsų Walteriui sveika
tą taisyti. Sako, jis sveiks
ta labai gražiai, tik išsiil
gęs draugų, kurių jis tiek 
daug turi, ir kurie jo labai 
laukia sugrįžtant į sveikųjų 
gretas. Rep.

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” laidoje iš spa

lio 11 d., Čiurlių kores
pondencijoje iš Pattenburg, 
N. J., įsigavo klaida. Čiur
lių padėkoje pasakyta “po
sūniui, iš Elizabeth, už nu
traukimą paveikslų”. Turė
jo būti Pošiūnui. Klaidą 
atitaisome ir atsiprašome.

Red.

New Yorkas. — Interna
tional orlaukyie policijos 
viršininku paskyrė negrą 
kapitoną Rossą Morganą. 
Tai pirmas negras mieste, 
gavęs taip atsakingą vietą. 
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Masinis Mitingas
PRAKALBOS SU DAINŲ PROGRAMA 1

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Antroji Apskritis^
Įvyks Sekmadienį

Spalio 20 October, 1963
Pradžia 2:30 vai. popiet , k

Didžiojo' New Yorko ir apylinkes lietuviai masiniai at- 
žynies šimtą metų sukakti nuo Amerikoje vergijos panai
kinimo ir Lietuvoje 1863 metų sukilimo.

Mildred Stensler
Meninę programą pateiks mūsų šaunusis Aido Choras 

vadovaujant Mildred Stensler

Kalbės Antanas Bimba, žurnalo “Šviesos redaktorius^ 
ir vienas žymus veikėjas svečias amerikietis.

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti.
įėjimas nemokamas

“Laisvės” Koncertas
Iš anksto pasirūpinkite būti “Laisvės” metiniame 
koncerte. Jau baigiama sudaryti koncerto programa. 
Turėsime žymių solistų, chorų ir mažesnių grupių.

Įvyks Sekmadienį 

Lapkričio 10 November 
Pradžia 3-čią valandą

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 15, 1963

Dovanos “Laisvei” r
Šie Lietuvių Namo Ben^ 

rovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” savo Šerus:

Petronėle Degutienė, Phi
ladelphia, Pa., vieną šėrą.

Antanina Marcenkus, Los
Angeles, Calif., vieną šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū!
J. G.

New Yorkas. — Arešta
vo tris vandalus, kurie 
raudonais dažais ištepliojo 
Kubos atstovo Jungtinėse 
Tautose buveinę.

FOR RENT
Young business woman or eldcrh/M 

woman to share three room apart
ment. Good location. No telephone. 
Must see apartment. 591 Williams 
Ave., Apt. 6C, Brooklyn, N. Y. Penn
sylvania Sta., (IRT Line).

(82-85)

ANTROJI
DIDELE SAVAITE

Nepamirštinos figūros iš Levo 
Tolstojaus monumentinės novelės 
yra įvykintas gyveniman Artkino

“Resurrection”
(Prisikėlimas)

Pirmas rusų padarytas Tolstojaus 
darbų filmas Amerikoje

CAMEO TEATRE 
8th Avė., prie 44 Gatvės 

JU. 6-8534

Antanas Bimba

K®

Schwaben Salėje
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus.

Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)
Rengimo Komisija




