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*> KRISLAI
Eikime toliau! 
Nusipelnyta garbė 
Sotus alkano neužjaučia 
Veltui pastangos 
Susiduria, bet nugali 
Dar vienas Maižiešius! 
Dvejopas tikslas

— Rašo A. Bmba —

Premjero Chruščiovo pasiū- į orlajvyną. Prieš metus lai- 
i yra sveikas, ^a(ja įarp Indijos ir Ki- 

ikčis. Jis sako: •• . i • • .nestovėkime ant ln‘J°s įvyko pasienio susire-
lymas Kenedžiui ; 
geras ir protingas 
Eikime toliau, i___ _________
vietos, ieškokime dirvos nau
jiems susitarimams.

Naujiems gi susitarimams 
atmosfera labai palanki. Ta 
proga turėtų būti nepraleista.

Dabar žodis priklauso mūsų 
prezidentui. Kodėl jis tyli ?

Dr. Linus Pauling, Kalifor
nijos universiteto profesorius, 
yra ne tik šaunus mokslinin
kas, bet vienas įžymiausių ir 
drąsiausių visuomenin inkų. 
Kovoje prieš niuklinį karą, už 
pasaulinę taiką jis neturi sau 
lygaus mokslininkų tarpe.

Todėl jam suteikta Nobelio 
n^emija kaip žymiausiam ko
votojui už taiką 1962 metais 
yij'3 puikiai užsipelnyta. Šis jo 
pagerbimas džiugina kiekvie
ną nuoširdų taikos šalininką.

Prezidentas Kenedis dar 
kartą viešai ir griežtai pasisa
kė prieš trumpinimą darbo va
landų kaipo priemonę suma
žinimui nedarbo. Turtinti pa
silikti 40 valandų darbo savai
tė dar labai, labai ilgai, gal 
net iki pačios šio šimtmečio 
pabaigos!

Kenedis yra stambus milijo
nierius, ir dar gauna didelę al
gą. Tai kodėl jis turėtų už
jausti šešis milijonus bedar
bių? Negali užjaust ir neuž
jaučia. Ir visiškai “natūralu.” 

Bet jis smarkiai klysta, kai 
jis mano, kad Amerikos dar- 

. bininkai lauks pabaigos šimt
mečio. Kova už trumpesnę 
darbo savaitę jau dabar įeina 
į visos eilės darbo unijų (pro
fesinių sąjungų) programą. Ji 
plėtosis ir aštrės.

Vatikano suvažiavime daug 
kalbama apie katalikų baž
nyčios atsinaujinimą. Niekas 
Ji tų kalbų neišeis. Jokios 
bažnyčios atsinaujinimas ne
beįmanomas.

'Bažnyčia bujoja tiktai tam
soje ir prietaruose. Gi nūdien 
mokslas ir išmintis tamsą blaš
ko ir griauna prietarus.

Religijos biznis gyvena 
temas, eina iš mados.

su-

Vienas didelis “galvočius” 
sako: Matote, komunistai kri
tikuoja kapitalistinę sistemą, 
bet iš jos perka kviečius. Kur 
logika ?

Logikos yra daug. Mūsų ka
pitalistai irgi baisiai neapken
čia socialistinės santvarkos, 
betgi jie gražiai prekiauja su 
socialistiniais kraštais.

Prekyba nieko neturi su 
kritikavimu sistemos, šiuo 
tarpu Tarybų Sąjungai ir ki
tiems socialistiniams kraštams 
trūksta kviečių, ir juos perka, 
kur tik randa dėl pardavimo.

“Nenugali sunku- 
gražiai žygiuoja pir-

Kitas toks pat be galvos 
galvočius postringuoja: Tary
bų Lietuva “vis susiduria su 
nuolatiniais, nenug a 1 i m a i s 
sunkumais.”

Argi? 
mų, bet 
myn! 
Y'Taip, 
durti su 
b^, jie vienas po kito nuga
linu', pašalinami iš kelio. Vi
sur matosi didelė pažanga.

Teks skaudžiai nusivilti 
tiems, kurie laukia mūsų se-

{Tąsa 6-tam pusi.)

Lietuvai tenka susi- 
dideliais sunkumais,

Indija, Kinija ir Jungtinių 
Valstijų politika

New Delhi. — Su pagal- 
ba Anglijos, Kanados, o 
ypatingai Jungtinių Valsti
jų, Indija (Įabar jau turi 
800,000 armiją ir galingą 

mimai, tai Indija turėjo tik 
apie 300,000 vyrų armijoje, 
ir daug silpniau ginkluotų, 
kaip dabar.

Dabar Indija šešias divi
zijas, apie 120,000 vyrų, lai
ko ties šiaurine siena, kur 
pereitais metais įvyko susi
rėmimai su kinais, o tris di
vizijas ties Ladahka. Kitos 
militarines jėgos yra su
koncentruotos ties Pakista
no siena.

Nuolatos Indija gauna 
vis daugiau ginklų, amuni
cijos ir patarėjų iš Jungti
nių' Valstijų, Anglijos, Ka
nados ir kitų šalių.

Pekinas. —Kinijos prem-

APIE MAROKĄ IR 
ALŽYRĄ

Rabatas. — Prasidėjus 
susirėmimams tarp Maro
kos ir Alžyro jėgų Sacha- 
rojeje, abiejų valstybių val
džios kaltina viena kitą.

Marokas nepriklausomy
bę atgavo 1956 metais. Jis 
užima 172,100 kvad. mylių 
plotą ir turi 12,000,000 gy
ventojų.

Alžyras nepriklausomy
bę gavo 1962 metais. Jis už- 
i m a 650,000 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 11,- 
000,000 gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO
Bagdadas. — Sirijos ir 

Irako respublikos susitarė 
sujungti savo militarines 
jėgas. Abidvi valstybės yrą 
arabų ir plačiu baru susiei
na. Sirija turi 40,000 vyrų 
armiją, o Irakas — 60,000.

Karačis. — Pakistanas 
planuoja pravesti gyveni- 
man Penkerių metų planą. 
Jis siekia pasistatyti daug 
fabrikų, pagerinti žemdir
bystę ir susisiekimo prie
mones. Ekonominių reika
lų ministras sakė, kad daug 
pagalbos gaus iš Kinijos.

Maskva. — TSRS pirko 
kviečių Kanadoje, Australi
joje ir kitur už bilijonų do-

Alžyras. — Alžyro armi
jos daliniai sumušė berbe
rus, o likučius jų suvarė į 
Kabylio kalnus.

Pekinas.— Kinija suteikė 
Alžyrui $50,000,000 pasko
los.

Washingtonas. — Sulau
kęs 85 metų amžiaus mirė 
W. R. Castle, buvęs JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas.

jeras Chou Enlajus laikė 
konf e r e n c i j ą su užsie
nio spaudos koresponden
tais. Jis kaltino Jungtines 
Valstijas, kad jos veda ag- 
resyvę politiką ir nuolatos 
grasina Kinijai. Kalbant 
apie Kinijos ir Tarybų Są
jungos santykius, jis sakė, 
kad diskusijos eina tik tarp 
komunistų ideologiniais 
klausimais, o kas liečia vals- 
stybes, tai jų santykiai ne-

Washingtonas. — Pasi
traukė JAV karo laivyno 
sekretorius Fredas Korth. 
Prezidentas jo vieton tuo
jau paskyrė pavaduotoją P. 
H. Nitzę.

Sakoma, kad Korthas pa
sitraukė nesutikdamas su 
naujais planais nestatyti di
delių atominių lėktuvnešių.

vieną, ar kitą socialistinę 
valstybę, tai jos visos duotų 
užpuolikui atkirtimą.

Kalbant apie Kinijos už
sienio politiką, tai Chou 
Enlajus sakė: “Mes norime 
draugiškai sugyventi su vi
sais žmonėmis pasaulyje”. 
Kas dėl vidaus reikalų, tai 
jis sakė, kad „industrinė ga
myba pralenkė planą, o no Kinijai, 
maisto gam i n i m e buvo | Čiang Kai-šeko 
kliūčių, bet jų ir sunku iš
vengti taip didelėje šalyje.

ADENAUERIS JAU 
PASITRAUKĖ

Bona. — Spalio 15 dieną 
Vakarų Vokietijos kancle
ris Konradas Adenaueris už virš 200 milijonų dolerių, 
pasitraukė, o jo vietą ūžė- i čiang Kai-šeko grupė 
me Dr. Ludvikas Eirhardas. | yra pavergus ir Formozos

Adenaueris paseno, jis į gyventojus. Jis JA N pini- 
jau yra 87 metų amžiaus. ’ Sais užlaiko 500,000 armiją. 
Reakcininkai ir hitlerinin-Į * “7 • 
kai jo labai apgailestauja, i Džiaugiasi del |
nes jam vadovaujant Vaka
rų Vokietija'“atsikėlė iš pe
lenų ir tapo militariniai 
galinga”.

Konstantine, Alžyras. — 
Alžyriečiai išdau ž ė JAV 
Informacijų agentūros lan
gus. Sakoma, kad lakūnai 
veikia išvien su marokie
čiais prieš alžyriečius.

Pekinas. — Harbine įvy
ko tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos atstovų pasitari
mas geležinkelių susisieki
mo reikalais. Nesusiprati
mai tapo pašalinti.

Havana. —Kubos vyriau
sybė paskelbė trijų dienų 
gedulą dėl žuvusių nuo ura
gano žmonių.

- .......... ...... . ..... »

Maskva. — “Pravda” ir 
“Izvestija” bus padidinta 
nuo dabartinių 4 arba 6 
puslapių iki 12.

Daka, Pakistanas.— Nuo greiti ir gali perplaukti pla-
ciklono žuvo 80 žmonių. čias upes.

Įvyks komunistu Į Pasaulyje yra apie 
milijonas daktarųsuvažiavimas

Maskva. — Lapkričio 7 
dieną sukanka 46 metai 
nuo liaudies revoliucijos 
Rusijoje. Proga sukakties į 
Maskvą suvažiuos iš viso 
pasaulio Komunistų parti
jų vadai.

Ta proga komunistų va
dai laikys konfere n c i j ą 
tarp lapkričio 7 ir 15-tos.
Bus svarstoma ginčai tarp tai, kad valdžios nevaržytų 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
komunistų. Tie ginčai įne
ša nesusipratimų ir tarp 
kitų partijų.

Čiang Kaišekas vis 
grasina Kinijai

Taipei. — Proga įvyku
sios Kinijoje 1911 metais 
revoliucijos minėjimo Čiang 
Kai-šekas kalbėjo ir grąsi- 

i režimas 
laikosi Formozos (Taiwan) 
saloje apsaugotas ir šelpia
mas Jungtinių Valstijų. 
Nuo 1945 iki vidurio 1962 
m. JAV suteikė Čiang Kai- 
šekui ekonominės ir milita
rines pagalbos už $4,428,- 
300,000, o vien šiemet dar

uragano žalos
Washingtonas. — Revo

liucinės Kubos priešai 
džiaugiasi, kad uraganas 
“Flora” labai daug ' žalos 
padarė KĮubai. Jie sako: 
“Uraganas sudavė Kubai 
smarkesnį smūgį, negu vi
sos opozicijos”.

Havana. — Kubos vy
riausybė paskelbė, kad nuo 
uragano “Flora” virš 1,000 
žmonių žuvo ir labai daug 
liko benamių. Nuostoliai 
yra milžiniški, ypatingai 
cukranendrių daug sunai
kino.

VOKIEČIŲ ARMIJA 
IR ADENAUERIS

Bona. — Vakarų Vokie
tijos militaristai pagerbė 

i pasitraukiantį kanclerį 
Konradą Adenauerį. Karo 
ministras Kau-Uve V o n 
Hasselis sakė, kad Adenau
eriui vadovaujant Vakarų 
Vokietija jau įsigijo galin
gą armiją, orląivyną ir jū
rinį karo laivyną. Pagarbai 
Adenauerio buvo suruoštas 
didelis militarinis paradas.

NAUJI VOKIEČIŲ 
TANKAI

Bona.— NATO koman- 
deriai džiaugiasi, kad labai 
geri yra Vakarų Vokieti
jos nauji “Leopard” tankai. 
Jie yra po 40 tonų, ginkluo
ti galingomis patrankomis,

Washingtonas. — Ajneri- 
can Medical Ass’n turi 180,- 
000 narių. Pasaulinė orga
nizacija World Medical As
sociation, prie kurios pri
klauso 57 šalys, turi 700,000 
daktarų.

Numatoma, kad visose 
šalyse yra apie milijonas 
daktarų. Daktarai stoja už 

jiems apsikeitimo patyri
mais, kad būtų daugiau rū- 

' pinamasi atsilikusiomis ša- 
1 h mis.

Indija nesutiko 
tartis su Kinija

New Delhi. — Kinijos 
premjeras Chou Enlajus 
siūlė, kad Indijos sostinėje, 
New Delhyje, prasidėtų de
rybos tarp Indijos ir Kini
jos sienos reikalais. Indija 
pasiūlymą atmetė. Ji reika
lauja, kad pirma Kinija 
pasitrauktų iš Ladahkos 
srities, o Kinija sako, kad 
nuo senų laikų ta sritis jai 
priklauso.

Pekinas. — Indija reika
lavo, kad jos ir Kinijos 
sienos nesutikimas būtų pa
vestas spręsti Tarptauti
niam teismui Hagoje. Kini
ja nesutiko, nes tą teismą 
Vakarai dominuoja.
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Užsidarė Hearsto 
“New York Mirror”

New Yorkas. —Spalio 
dieną užsidarė Hearsto ta- 
bletinis dienraštis “T h e 
New York Mirror”. Jis ėjo 
per 39-ris metus. Hearsto 
laikraščių v sindikatas sako, 
kad jo dar išsiplatindavo 
po 800,000 kopijų kiekvieną 
dieną, bet garsinimai labai 
sumažėjo.

Užsidarius dienrašč i u i 
spaustuvėje neteko virš 
1,500 darbininkų darbo, o 
redakcijos štabe virš 300.

Hearsto sindikatas dar 
Jungtinėse Valstijose leid
žia 10 kitų dienraščių, o 
New Yorke “The Journal- 
American”, popietinį dien-

Ekstra
LANKĖSI GAGARINAS 

IR TEREŠKOVA
Trečiadienį, spalio 16 d., 

Jungtinių Tautų asamblėjo
je lankėsi Tarybų Sąjungos 
kosmonautai Juris Gagari
nas ir Valentina Tereškova. 
Gagarinas buvo pirmasis 
pasaulyje kosmonautas, ku
ris apskrido žemę, o Tereš
kova buvo pirmoji moteris. 
Apie jų vizitą sekamame 
“Laisvės” num e r y j e bus 
plačiau.

Roma. — Sulaukęs 70 me
tų amžiaus mirė profeso
rius V. G. Etruscano.

Roma. — Mirė arkivysku
pas S. Siino.

Tailando karalius bijosi 
savo šalies liaudies

Bangkokas. — Tailando 
karalius Phumiphonas krei
pėsi į Jungtines Valstijas 
prašydamas daugiau mili- 
tarinių patarėjų, ginklų ir 
amunicijos. Jis sako, kad 
“komunistai ruošiasi nu
versti jo valdžią”.

Tailandas yra pietrytų 
Azijoje, tarp Buriuos, Lao
so, Kambodžos ir Malajų 
pusiasalio, prie Siamo įlan
kos. Jis užima 200,148 kva
dratinių mylių plotą ir turi 
25,000,000 gyventojų, kurių 
tarpe milijonai yra kinie
čiu, c

Tailandas tvarkosi seno
viškomis sąlygomis. Virš 80 
procentų gyventojų verčia
si iš žemdirbystės, augina 
ryžius, cukranendres, pu
pas, gumos medžius. Žem
dirbiai neturi savosios že
mės, ji priklauso stam
biems dvarponiams. Jie že
mę randavoja, ponams ati-

TAIKOS KORPUSUI 
PRAŠO PINIGŲ

Washingtonas. —• Prieš 
porą metų Jungtinės Vals
tijos suorganizavo taip va
dinamą “Peace Corps”, ku
rio jaunuoliai vyksta i atsi
likusias šalis joms “pagel
bėti”.

Sargent Shriver, “Taikos 
korpo” virš liniukas, prašo 
Kongreso paskirti $102,- 
000,000 jo veiklai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Pirma

dienį, spalio 14 d., įvyko 
malūnsparnio nelaimė In
ternational (Idlewild) or- 
laukyje. Tik pakilęs malūn
sparnis krito žemyn ir už- 
sidagė. Žuvo trys įgulos 
žmonės ir trys keleiviai. 
Laimė, kad šį kartą taip 
mažai buvo keleivių.

Washingtonas. — Eilėse 
natorių ir kongresma n ų 
įspėjo JAV Valstybės sek
retorių Ruską — nedąryti 
Tarybų Sąjungai nusileidi
mų.

Maskva. — TSRS delega
cija, priešakyje su Sergeju
mi Borisovu, vyks į Jungti
nes Valstijas tartis kviečių 
pirkimo reikalais.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kongo respublikos atstovas 
kaltino Portugaliją, kad ji 
daro provokacijas ant Kon
go upės—persekioja Kongo 
respublikos laivus.

Budapeštas. — Vengrijos 
premjeras Kadaras, pasi
kalbėjime su suomių kores
pondentais, sakė, kad Ven
grija susitartų su Vatika
nu kardinolo Mindszenty 
reikalais.

Maskva. — Atvyko JAV 
rašytojas J. Steinbeck.

I duoda daugiau pusės natu- 
ralio derliaus. Žemdirbiai 

! sunkiai dirba, po 18 vai. į 
parą, o industriniai darbi
ninkai po 12 valandų. Labai 
išnaudoja vaikus ir mote
ris. Jų apsaugojimui nėra 

, jokių įstatymų.
Tailando gyventojai gau

na žinių, kad Kinijoje ir 
Šiaurės Vietname, kur yra 
darbo žmonių santvarka, 

j darbininkai ir žemdirbiai 
i daug geriau gyvena. Todėl 
visur auga nepasitenkini- 

Į mas, kalba apie pačių darbo 
žmonių valdžią.

Tailando karališka val
džia turi apie 70,000 vyrų 
armijoje, oriai vyne ir karo 
laivyne, kurie apginkluoti 
JAB ginklais, nes Tailan
das įeina į SEATO karo 
sąjungą. Taipgi karalius 
turi virš 100,000 žandarų, 
kurie žiauriai slopina dir
bančiųjų pasipriešinimą.

DIRBS PRIE TSRS 
KVIEČIŲ

New Yorkas. — Interna
tional Longshoremen’s - uni
jos viršininkai sako, kad 
jeigu Tarybų Sąjunga pirks 
Jungtinėse Valstijose kvie
čių. tai unijos darbininkai • 
dirbs jų pasiuntimui į 
TSRS. Paprastai, reakci
niai vadai draudžia unijis- 
tams krauti į laivus prekes 
Tarybų Sąjungai.

Rio de Janeiro. — Tary
bų Sąjungos inžinieriai E. 
A. Bakirovas ir E. I.Tagie- 
vas įrengė naftos traukimo 
svirtis. Dabar jos per parą 
gauna 100,000 bačkų naf
tos, o už penkerių metų 
gaus po 400,000 bačkų.

Westbury, N. Y. — Su
degė 27 arkliai, kuriais 
lenktynia vo Roosevelt 
Raceway arenoje. Nuosto
liai siekia $400,000.

Birminghamas, Ala. — 
Negrai reikalavo, kad mies
to valdžia pasamdytų nors 
25 negrus policininkus, bet 
baltieji šovinistai reikalavi
mą atmetė.

Berlynas. — Sekmadienį, 
spalio 20 d., Vokietijos De
mokratinėje Respubliko j e 
(Rytų Vokietijoje) įvyks 
parlamentariniai ir savival- 
dybų rinkimai.

Lisabonas. — Portugali
jos fašistai sako, kad jiems 
sekasi slopinti sukilimą An
goloje. Ten 200,00 portuga
lų viešpatauja ant 6,000,000 
negrų.

Roma. — Šimtas Jungti
nių Valstijų žydų lankėsi 
pas popiežių Povilą.

Tokio.—Japonija plės už
sienio prekybą.
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Dr. Pauling—laureatas
Š. M. SPALIO MĖNESIO, pradžioje sukako 62 me

tai amžiaus įžymiajam amerikiniam mokslininkui d-rui 
Linui Pauling’ui. Ir kaip tik tą pačią savaitę atėjo iš 
Norvegijos žinia, kad jam buvo suteikta Nobelio premi
ja už tai, kad jis kovoja už taiką!

Tai didelė pagarba žmogui, nesigailinčiam nei jėgų, 
nei pastangų tam, kad žmonija būtų sveika, kad ji gy
ventų taikoje.

D-ras Linus Pauling 1954 metais gavo pirmąją No
belio premiją kaip mokslininkas, pasižymėjęs chemijos 
srity. Dabar jis gavo antrąją premiją kaip taikos gynė
jas. Tai berods vienintelis žmogus, gavęs dvi Nobelio 
premijas.

Kuomi šis mokslininkas atsižymėjo taikos gynimo 
srityje? Jis vyriausiai pasižymėjo tuo, kad kovojo prieš 
branduolinių bombų bandymus, teršiančius, nuodijan
čius atmosferą, o tuo patim ir žmonių sveikatą—ypatin
gai busimosios kartos sveikatą. D-ras Paulingas dalyva
vo daugelyje masinių pikietų, protesto mitingų, reikalau
jant sulaikyti branduolinių bombų bandymus. Jis daug 
kalbų tuo reikalu pasakė. Jis pikietavo ir Baltuosius Rū
mus Washingtone. Susidarė net įdomus anekdotas. Esą, 
pažiūrėjusi pro Baltųjų Rūmų langą, prezidento Kene
džio dukrelė Caroline, klausia prezidentą:

—Tėveli, tu jau turbūt ir vėl kuo nors nusikaltai, 
kad d-ras Paulingas mus pikietuoja?..

Na, branduolinių bombų bandymai atmosferoje, 
vandenyje ir kosminėje erdvėje tapo uždrausti Maskvos 
sutartimi. Vadinasi, taikos šalininkai ir pats d-ras Pau- | 
lingas laimėjo. Ir labai gerai, kad jis gavo šiemetinę No- ! 
belio Taikos premiją!

Dabar tenka darbuotis, kad branduolinių ginklų 
bandymai žemėje taip pat būtų uždrausti, kad pasaulis 
eitų prie visuotinio nusiginklavimo.

Be abejojimo, Nobelio laureatas tai gerai supranta, 
ir jis, atrodo, nesiliaus už tai kovojęs.

Dėl TSRS konsulato Čikagoje
TARP TARYBŲ SĄJUNGOS IR JUNGT. VALS

TIJŲ vyriausybių eina rimti pokalbiai dėl apsikeitimo 
konsulatais. Einama prie to, kad JAV turėtų savo kon
sulatą Leningrade, o TSRS—-Čikagoje.

Jei viskas eis normaliai, tai bus padaryta.
Mums rodosi, Čikagoje buvimas konsulato turėtų 

didžiulės reikšmės ir tiems žmonėms, kurie trokšta ap
lankyti Tarybų Lietuvą, bei kitas tarybines respublikas: 
nereikėtų kreiptis į Washingtone (prie TSRS ambasa
dos) esančio konsulato—būtų galima atlikti visus kon- 
sularinius reikalus Čikagoje.

Panaši lengvata būtų ir TSRS piliečiams, norin
tiems atvykti į JAV.

Kitas svarbus dalykas: abiejų šalių vyriausybės ta
riasi dėl tiesioginio susisiekimo lėktuvais tarp Maskvos 
ir Niujorko. Jeigu tai bus padaryta, didelė lengvata tuo
met bus žmonėms, keliaujantiems, sakysime, iš JAV į 
TSRS arba iš ten į .mūsų šalį. Be persėdimų, be didelio 
rūpesčio asmuo galės tai padaryti greičiausiu laiku ir 
patogiai.

Greta to visa tai dar pasitarnautų ir geresniems 
santykiams tarp abiejų šalių.

Kas ką rašo ir sako
KOMITETAS SU 
UŽSIENY 
GYVENANČIAIS 
TAUTIEČIAIS 
RYŠIAMS PALAIKYTI

“Tėvyhes’ 'Balse” "’(Š’ m. 
num. 80) skaitoih'eč

Atsižvelgiant į užsienyje gy
venančių tautiečių pageidavi
mus ir siekiant toliau plėsti 
su jais kultūrinius ryšius, yra 
sudarytas Kultūrinių ryšių su 
užsienyje gyvenančiais tautie
čiais tarybinis komitetas, susi
dedantis iš visuomeninių orga
nizacijų atstovų. Komitetas 
įsikūrė Tarybų Sąjungos sos
tinėje Maskvoje.

Sugrįžimo į Tėvynę komi
tetas ir Kultūrinių ryšių su 
tautiečiais komitetas Berlyne 
pertvarkytas į Kultūrinių ry
šių su užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais Tarybinio komiteto 
atstovybę Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje.1

Kultūrinių ryšių su užsieny
je gyvenančiais tautiečiais Ta
rybinis komitetas stengsis vi
sokeriopai vystyti kultūrinius 
ryšius su visais tautiečiais, gy
venančiais užjsienyje, palaikys 
ir skatins iniciatyvą toli nuo 
gimtojo krašto atsid ū r u s i ų 
tautiečių, jų organiz a c i j ų , 
mokslinių ir kultūrinių rate
lių, sporto klubų ir atskirų pi
liečių, kurie pareikš norą pa
laikyti su Tėvyne ryšius, siek
dami gauti teisingą informa
ciją apie Tarybų Sąjungos gy
venimą.

Per savo spaudos organus ir 
radijo transliacijų metu Komi
tetas plačiai informuos užsie
nyje 
apie 
mą, 
tant 
turą 
mą Tarybų Sąjungos kovą už 
taiką visame pasaulyje.

Kultūrinių ryšių su užsieny
je gyvenančiais tautiečiais Ta
rybinis komitetas jau veikia. 
J o adresas: Moskva,. K-62, 
Bolšoj Charitonjevskij pereū- 
lok, dom Nr. 10. Kultūrinių 
ryšių su užsienyje gyvenan
čiais tautiečiais. Tarybinio Ko
miteto Atstovybės Vokietijos 
Demokratinėje Respublik oje 
adresas: Berlin, Bechrenster, 
64/65. Laiškams siųsti: Ber
lin, NW 63, Postschliessenfach 
Nr.

gyvenančius tautiečius 
tarybinių tautų gyveni- 
apie jų laimėjimus vys- 
ekonomiką, mokslą, kul- 
ir meną, apie nenuilsta-
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Kultūrinių ryšių su užsie

nio lietuviais komiteto adre
sas: Vilnius, T. Kosciuškos 
g-vė Nr. 36.

Kinija ir atominiai ginklai
MES JAU ESAME rašę, kad Kinijos komunistų va

dovai kelia triukšmą prieš Tarybų Sąjungą dar ir dėl 
to, kad pastaroji nepadėjo jiems įsigyti branduolinių 
ginklų—bombų, ir tt. O nepadėjo dėl to, kad nebuvo rei
kalo: tie branduoliniai ginklai, kuriuos turi Tarybų Są
junga, gali apsaugoti ir Kiniją, jei ją imperialistai už
pultų.

Panašiai samprotauja ir Italijos Komunistų parti
jos organas “Unitą”, kuris neseniai išspausdino ilgą 
traktatą, duodamas atkirtį kinų komunistams dėl pasta
rųjų sektantinio tarptautinių reiškinių vertinimo.

“Unitą” duoda tokį atkirtį kinų komunistams:
“Kinijos vadovų noras turėti branduolinį ginklą bū

tų pateisintas, jeigu Tarybų Sąjungos ginklas būtų skir
tas tik Tarybų Sąjungai ginti. Tačiau padėtis visai kito
kia. TSRS labai iškilmingai sutartimis ir visiems žino
momis garantijomis įsipareigojo visu savo atominiu ar
senalu, kaip skydu, pridengti visą socialistinį pasaulį. O 
kai šiam pasauliui buvo iškilusi grėsmė, TSRS nesvy
ruodama padėjo ant svarstyklių savo pačios likimą. Ka
dangi dabar Kinijai nėra jokio tikro reikalo turėti ato
minių bombų savo gynybai, Kį'LR vadovybės reikalavi
mus galima paaiškinti tik nacionalistiniais prestižo su
metimais ir didžiavalstybiniais siekimais, kurie jau per
nelyg panašūs į de Golio siekimus. Todėl jie neverti so
cialistinės šalies..”

Tarybų Sąjungos vyriausybė pakartojančiai pareiš
kė, kad, jei imperialistai užpultų bet kurią socialistinę 
šalį, tai ji yra pasiryžusi viską aukoti jos apgynimui.

EISENHOWERIS 
RAŠO ATSIMINIMAS

Buvęs JAV prezidentas 
Dwight D. Eisenhoweris 
parašė savo atsiminimus- 
memuarus, kuriuos spausdi
na plutokratų laikraštis 
“The New York Times.”

Eisenhoweriui šiomis die
nomis sukako 73 metai am
žiaus. Jis atrodo dar tvir
tas; keliasi kasdien anksti, 
apie 9 v. ryto eina į savo 
ofisą (Gettysburge, Pa.) ir 
dirbąs iki 4:30 v. p. p. Sako, 
gaunąs daugybę laiškų-laiš- 
kelių, į kuriuos žmonėms 
atsakinėja.

Darbas, užsiėmimas palai
ko žmogaus sveikatą geres
nėje būklėje. Buvęs gene
rolas ir šalies prezidentas 
tai, matyt, žino.

LENKIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA SUSKILO

“Naujienos” praneša, kad 
Lenkijos Socialistų Partija 
(PPS), veikianti Užsieny, 
suskilo. O suskilo dėl to, 
kad tos partijos pirminin
kas Zygmuntas Zaremba 
stoja Už tai, kad ši partija 
sumegztų ryšius su Lenki
jos Liaudies Respublika, 
kad bendradarbiautų su sa
vo gimtuoju kraštu.

Tai buvo padaryta kon
ferencijoje, kuri neseniai 
įvyko Amsterdame, Hollan- 
dijoje. Devyni konferencijos 
dalyviai pasipriešino Zarem
bos pasiūlymui, pavadinda
mi jį “skandalingu.” Na, ir 
jie pasitrąukė iš partijos.

Sakoma, sukūrę savo gru
pelę, kuriai vardą davė 
“Jednosc R o b o t n i c z a” 
(“Darbininkų vienybė”).

Skaldomi lenkai dipukui, 
skaidosi Wfeuviskie j i “va- 

na-

Inkai dijrilcąi,

duotpjai.” Ir tai visai 
tūralu ? .//-
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A. MORKUS ATSAKO 
P. GRIGAIČIUI

Grįžęs į Lietuvą, susipa
žinęs su P. Grigaičio maka- 
liene,. tilpusią “Naujienose” 
apie jį, A. Morkus-Mo’rkevi- 
čius per “Vilnį” atsako į 
kai kuriuos menševikų laik
raščio redaktoriaus melus.

Svarbiausias P. Grigaičio 
“argumentas” buvo tas: 
A. Morkų FBI išvarė iš 
JAV. O išvarė, girdi, dėl 
to, kad jis rašinėjo “Vil
niai” !

A. Morkus pareiškia, jog 
“visa tai—netiesa!” Skaito
me:

Nieks iš manęs nereikalavo, 
kad išvažiuočiau iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, niekur aš 
nedaviau ir nepatvirtinau sa
vo parašu “prižado,” kad iš
važiuosiu iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir nieks man ne
nustatė datos, kurią aš turiu 
išvažiuoti. Čia Grigaitis me
luoja nuo pradžios iki galo.

Kad nebūtų jokių abejonių, 
pateiksiu trumpą įvykių, su
sijusių su mano kelione į Lie
tuvą, kroniką.

Prašymą vizai gauti pasiun
čiau tarybinei ambasadai Va
šingtone dar kažkada 19 6 2 
nietais. Nesulaukęs greito at
sakymo, priminiau apie tą pa
siuntimą Čikagoje besilankiu
siam ambasados pareigūnui. 
Š. m. birželio pradžioje atėjo 
kvietimas atvažiuoti į Vašing
toną*. *

Vašingtone lankiausi birže
lio 14’ d. ir tą pačią dieną ga
vau tarybinėje ambasadoje 
pasą su viza. Išreiškiau savo, 
pageidavimą į Išvažiuoti apie 
liepos vidurį, bet ambasados 
tarnautojai patarė tuo reikalu 
susisiekti/su .kelionių biuru ir 
.ten viską išsiaiškinti. Kelio
nių biuras, žinodamas, kad 
kartais gerokai užtrunka do
kumentų tvarkymas ameriko
niškose įstaigose, pasiūlė ke
lionę atidėti rugpiūčio mėne
siui ir įvardijo visą eilę lai
vų, išplaukiančių tą mėnesį 
Europon. Aš pasirinkau Len
kijos Liaudies Respublikos lai
vą “Batory,“ nes jo trasa man 
atrodė patogiausia. O jo iš
plaukimo data buvo rugpiū
čio 16-ji.

Taip klostėsi įvykiai. Patį 
išvažiavimą į Lietuvą ir to iš
važiavimo datą aš pasirinkau 
pats. Joks valdžios pareigū
nas tuo reikalu manęs nevar
gino ir neskyrė datos. Gal 
net atvirkščiai. Kai nuėjau į 
mokesčių įstaigą Čikagoje 
gauti reikiamų išvažiavimui 
dokumentų, tai tos įstaigos 
tvarkytoja išreiškė savo pasi
baisėjimą mano kelione. Gir
di, kaip tu nebijai važiuoti į 
komunistų šalį. Tą patį maž
daug pasakė ir imigracijos 
įstaigos pareigūnas, pas kurį 
kreipiausi, prašydamas leidi
mo išvažiuoti.
Nevertė manęs važiuoti nė 

saugumo pareigūnai. Jie pas 
mane lankėsi tik šių metų pra
džioje. Bet visai kitu reika
lu. Jie norėjo, kad aš teik
čiau jiems informacijas apie 
“Vilnies” žmones. Man atsi
sakius, jie priminė, kad Pijus 
Grigaitis i kitokios tuo reikalu 
nuomonės. Mano atsakymas 
būvo: aš nesti Pijus Grigaitis. 
O apie važiavimą ir nevažia
vimą nebuvo nė kalbos.

Kyla klausimas: kodėl Gri
gaitis skleidžia tokius grubius 
melus apie tariamai privers
tinį mano išvažiavimą iš Ame
rikos?

Atsakymas gali būti tik vie
nas. Jis nori įbaidyti kitus 
Amerikos lietuvius, kurie pa
laiko santykius su “Vilpimi” 
ir “Laisve“ ir bendradarbiau
ja tuose laikraščiuose. Atseit, 
nedrįskite santykiauti su pa
žangiečiais, nes valdžia su ju
mis pasielgs taip, kaip pasiel
gė su Morkum. Paims ir iš
trems iš Amerikos. . .

Vargšelis griebiasi net tokių 
priemonių. Visa laimė, kad 
juo nedaug kas betiki.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Apie dviejų svetuigimių 

^ gyvenimą Amerikoje
Beūfemin Appel parašė 

novelę Time of For
tune,” kurioje jis artistiškai 
atidengia dviejų sveturgi- 
mių, atvykusių iš skirtingų 
šalių, susidraugavimą ir gy
venimą Amerikoje.

Johnny Hauser atvyko 
Amerikon iš Vokietijos. 
New Yorke jis susižavėjo 
gandais, kad Alaskoje gali
ma lengvai aukso prisikas
ti ir milijonierium tapti. Jis 
ir išvyko į Alaską. Tiesa, 
jam ten pasisekė šiek tiek 
praturtėti. Tačiau grįžo 
New Yorkan smarkiai su
krėstas ir susikrimtęs dėl 
netikėtos partnerio mirties.

, Kitas novelėje piešiamas 
imigrantas—Eeleazar Men
hota, atvykęs iš Rusijos žy
das. New Yorke negauda
mas tinkamo užsiėmimo, 
Menhota išvyko į Nebraską 
ir ten gavo vienoje farmo- 
je darbą. Kiek padirbėjęs 
grįžo New Yorgan.

New Yorke Menhota su; 
sipažino su Hauseriu ir su
sidraugavo. Prisimindamas 
Rusijoje 1905 metų revoliu
ciją, taipgi pergyvenęs 1907 
m. depresiją Amerikoje, da- 
lyvaudamas streikuose, 
Menhota tapo iš pradžių 
anarchistu, vėliau socialis
tu. Jis labai gerbė Walt 
Whitmaną ir Eugene Deb- 
są.

Prasidėjus Europoje 1914 
m. karui, Menhota tikėjosi, 
kad prez. Wilsonas išlaikys 
sayo pažadą: neįtrauks A- 
merkios į europinį karą. Jo 
draugas Hauseris tuo metu 
buvo kri^ščįoniškas paci- 
fistasj faipgi daug, pasitikė
jimo Wilsonui dėjęs. Bet jų 
viltys niekais nuėjo, Jung
tinės Valstijos buvo įtrauk
tos karan.

Abudu draugai, nors ir 
skirtingų idėjų, suprato tai, 
kad šis karas yra turčių ka
ras, kuriame darbo žmonės 
nieko negalės laimėti, o pra
laimėti gali labai daug. 
Amerikiečiai jaunuoliai va
romi į laivus ir vežami į ka
ro lauką. Tie, kurie karui 
priešinosi, į kalėjimus grū
dami . Menhotos gerbiamas 
Debsas irgi kalėjime. Kas 
daryti ?

Reakcinės gaujos siaučia; 
socialistų, aidoblistų ir kitų 
prieš karą kovotojų susirin
kimus ardo. Kalėjimai pri
sipildo politiniais kaliniais. 
Reakcija sutrempia laisvę.

Daugelis tokių, kaip Hau
seris ir Menhota, vykdami 
Amerikon tikėjosi laisve ir 
gerbūviu naudotis, bet su
rado ne tokią Ameriką, ko
kios tikėjosi.

Mėany tęsia unijų ardymą, 
sako Curran

AFL-CIO prezidentas 
George Meany vienbalsiai 
pasmerktas National Mari
time unijos konvencijoje. 
650 delegatų, atstovaujan
čių virš 50,000 organizuotų 
jūrininkų, pareiškė, kad 
Meany ir jo rėmėjai nusi
statę ir toliau tęsti darbo 
žmonėms žalingą politiką, 
p a ž a n gesnių darbo unijų 
skaldymo politiką.

Konvencijai pateikė pla
tų raportą NMU preziden
tas Joseph Curran. Jo ra
portas buvo entuziastingai 
sveikintas. Taipgi buvo pa
našiai sveikintas ir Walter 
Reuther, AFL-CIO industri
nių unijų departamento 
prezidentas, nesi g a i 1 ė j ę s 
kritikos Meany adresu.

Savo raporte J. Curran 

nurodė, kad George Meany 
įsakymais bandomos sudau
žyti, dvi svarbios unijos: 
International Brotherhood 
of Teamsters ir National 
Maritime unija. Tymsterių 
unija prieš keletą metų pa
šalinta iš AFL-CIO. Kiek
viena apeliacija grąžinti tą 
uniją atmesta. Ji ardoma 
iš lauko ir iš -vidaus, dau
giausia AFL - CIO apmoka
mų agentų. National Mari- 
tiem unija tebėra AFL-CIO 
nare ir jos prezidentas J. 
Curran yra AFL-CIO vice 
prezidentas. Nepaisant to, 
Meany visokiais būdais re
mia Seafarers International 
uniją, kuri viską daro, kad 
paveržtų N M U narius ir 
sudaužytų minimą uniją.

Konvcucijoje nurodyta ir 
daugiau Meany prasikalti
mų: atsisakymą remti neg
rų maršavimą į Washingto- 
ną rugpjūčio 28 d., neišvys- 
tymą tikros kovos prieš 
Landrum-Griffin ir kitus 
priešunijinius įsta t y m u s, 
kovoti už civilinių teisių bi- 
lių, toleravimą rasinės dis
kriminacijos kai kuriose 
unijose.

Tai pirmą sykį AFL-CIO 
unijos konvencijoje taip aš
triai buvo kritikuota darbo 
žmonėms žalinga Meany po
litika.

Kiekvienam esanti proga 
gyventi iki 120 metų

Neseniai įvykusiame In
ternational Gerontology są
jungos kongrese, D an i j o s 
sostinėje Kopenhagoje, dr. 
Torben Geill aiškino, kad 
kiekvienam žmogui yra pro
ga gyventi iki 120 metų am
žiaus.

O kad tųkį amžių pasiekti, 
būtinai reikia štai ką visą 
gyvenimą daryti:

1. Valgyti tinkamą mais
tą ir niekad nepersivalgyti.

2. Visuomet reikia mankš- 
tytis.

3. Gerai išsimiegoti, pa
ilsėti.

4. Apsisaugoti nuo įvai
rių ligų.

Dr. Geill nurodo, kad žmo
nės, nepasiekę seno am
žiaus, miršta visada nuo li
gų ar nelaimingų sužeidi
mų. Jeigu tai būtų išveng
ta, žmogus galėtų išgyven
ti iki 120 metų amžiaus.

Jis pataria laikytis svei
kos dietos, saugotis gyvuli
nių riebalų, sveikiau naudo
ti daržovinę alyvą, saugotis 
didelio kiekio kavos, arba
tos, rūkymo, alkoholio. Po 
darbo ar mankštos reikia 
ramiai pailsėti. Maloni te
levizijos programa gali tai 
gelbėti. Bet svarbiausia — 
įvairių ligų saugotis.

Gerontologų (seno am
žiaus tyrinėtojų) kongrese 
dr. Geill aiškinimas gavo 
daug pritarimo.

» Ligoninės iškaštingos
Amerikos ligoninėse šiuo 

metų ligoniams, a b e 1 n a i 
imant, tenka sumokėti po 
$36.83 į dieną. Tai perpus 
daugiau, kaip buvo prieš 10 
metų.

NORVEGŲ NAUJI z 
LAIVAI

Oslo. — Norvegija nedi
delė šalis, bet ji turėjo ir 
dar tebeturi didelį prekybos 
laivyną. Dabar ji turi 1,340 
prekybos laivų, 11,000,000 
tonų įtalpos, 500 naftolai- 
vių, 10,000,000 tonų įtalpos. 
Šiemet vėl stato daug nau
jų laivų po 500 pėdų ilgio ir 
5,000 tonų įtalpos.

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 18, 1963

Los Angeles, Cal. r
Spalio 27 d. įvyks LDŽ 

35 kp. pasilinksminimas, su 
pietumis, 1-mą vai., Danish 
Hall, 1359 W. 24th St.

Kalbės neseniai iš Lietu
vos grįžęs K. C. Urniežius. 
Jis nelabai buvo prielankus, 
dabartinei Lietuvos san
tvarkai; tad svarbu išgirs
ti, ką jis pasakys pats pa
buvojęs Lietuvoje, pamatęs 
Lietuvos pirmynžangą. Tu
rėtume nepraleisti šios pro
gos. Be to, bus galima pa
miklinti kojas prie G. Da- 
mušio naujos muzikos, ir 
kitaip pasilinksminti ir pa^ 
gerbti organizaciją.

Kviečia Rengimo Kom.

išrinkta komisi- 
susiri n k i m a s

pradėtas LLD

Bridgeport, Conn.
Spalio 6 d. įvyko LDS 74 

kp. susirinkimas. Po visų 
raportų nutarta surengti 
parę. Taipgi nutarta už
klausti daktaro Michael C. 
Anton, gal jisai apsiimtų 
pakalbėti sveikatos klausi
mais. Tam 
ja, tuomi 
baigtas.

Po tam 
kuopos susirinkimas. Narių 
nedaug dalyvavo, bet atli
kome Centro valdybos bal
savimus. Taipgi išrin k o- 
me delegatus į LLD 3-čios 
apskrities metinę konferen
ciją, kuri įvyks 20 d. spalio, 
Lietuvių svetainėje, Front 
Street, New Haven, Conn.

Spalio 9 d. nuvykome į 
Waterbury, aplankėme sa
vo sūnaus kapą ir biskį p£- 
laistėme, nes buvo reikalin
ga. Taipgi aplankėme daug 
kitų kapų mūs gerų drau
gų, kurie jau ilsisi amži
nai. Aplankėme kapą Kris- 
tynos Stanislovaitienės, bu
vusios žymios visuomeni- 
niAčš'/'kuri jau netoli me
tai, kai mirusi. Taipgi ne- 
pamiršome Maikio Butke
vičiaus atlankyti ir biskį 
pridėti ranką prie pagraži
nimo jo kapo. Gėlės, kurios 
puošė kapus, jau visos nu
baidytos, liko tik stagarai.

J. Strižauskas

New Haven, Conn
Spalio 8 d. įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos 
32 kuopos susirinkimas. Jis* 
buvo sušauktas reikalais 
LLD Treč i o s apskrities 
konferencijos, kuri įvyks 
New Havene spalio 20 d., 
243 Front St., L. S. klub*. 
Išrinkome delegatus į kon
ferenciją ir gaspadines pa
gaminimui maisto priėmi
mui delegatų ir svečių.

Susirinkime buvo nubal
suota ir už kandidatus į 
Draugijos Centro Komite
tą.

Spalio 8 d. mirė Elzbieta 
Aleksiūnienė (Grabauskai
tė). .Paliko nuliūdime 2 sū
nus, dvi dukras ir anūkų. 
Lai būna jai lengva šios ša-' 
lies žemelė. Jos šeimai reiš
kiu užuojautą.

New Haveno ligoninėje 
jau ir taip buvo aukštos 
kainos, o dabar jas dar po- 
kėlė nuo dolerio iki trijų 
dienai. Dabar už kambarį, 
vienai dienai, reikės mokėti 
nuo $33 iki $41. Tai kaip 
darbininkas galės patekti į 
tokią ligoninę gydytis, ka
da taip labai aukštos kai
nos?

J. Kunca 
---- u—---- -------  5 

Rio de Janeiro. — Reak
ciniai gubernatoriai suol^į]- 
biauja prieš prezidento 
Goularto vyriausybę.



BULGARIJOJE
1944 metų rugsėjo 9 d. 

Bulgarijos liaudis Tarybi
nės Armijos lemiamos pa
galbos dėka nuvertė fašis
tinę diktatūrą ir įvedė ša
lyje liaudies demokratinę 
valdžią. Tada mūsų vadas 
ir mokytojas Georgijus Di
mitrovas paragino savo tė
vynainius per vieną-du de
šimtmečius pasiekti tai, ko 
kitos tautos kitomis sąlygo
mis pasiekė per šimtmetį.

Dabar, apžvelgiant nueitą 
kelią, galima pasakyti, jog 
šį istorinį už d avi nį mes 
įvykdėme. Iš agrarinio impe
rializmo priedėlio, iš skurdo 
ir vargo šalies mūsų tėvy
nė virto pirmaujančia in- 
dustrine-agrarine valstybe 
su šiuolaikine pramone, su 
išvystytu socialistiniu 
mės ūkiu, su klestinčia 
tūra ir mokslu. Mūsų 
munistų partijos VIII

ze- 
kul- 
Ko- 
su-

romelioracinė statyba. Nuo 
sausrų visiems laikams ap
saugota daugiau kaip 9 mi
lijonai dekarų žemės. Pra
sidėjusio dvidešimtmečio 
pabaigoje bus drėkinama 29 
milijonai dekarų, tai yrai 
apie 80 procentų tinkamos 
drėkinimui žemės. Tai reiš
kia, jog kaimo darbo žmo
nės išaugins gausius der
lius, o kai kuriuose plotuo
se bus galima gauti ir po 
du derlius per metus. Mū
sų pramonė gamins 7 kar
tus daugiau mineralinių 
trąšų, nors pernai mūsų ša
lyje kiekvienam dekarui že
mės jau teko daugiau kaip 
po 11 kilogramų šių trąšų.

Dideli laimėjimai, kurių 
mūsų liaudis pasiekė žemės 
ūkio srityje, visai nereiškia, 
jog mes jau viską pasiekė
me. Ne, ateityje mūsų lau
kia dar svarbių darbų. Pir-

Dzūkijos vaizdelis — Savilionių kaimo kapinės

Gimdymas be anestezijos
Nepatinka man, kada vy- 

! rai kalba apie gimdymo 
“skausmus - kančias.” Kuo
met tai daro daktarai, pa
teisinama, nes praktikoje 
jie yra surišti su gimdymo 
proecsu, iš patyrimo spren
džia — reikalinga anestezi-

važiavimas, įvykęs praėju- J maeilis musų uždavinys yra j ja, ar ne. Gaila, kad tuomi 
šių metų pabaigoje, iškėlė grūdų problema. Ją išspręs-, klausimu mažai spaudoje 
istorinį uždavinį — nėr du ti musų partija ir vyriau- pasireiškia pačios gimdy- 
artimiausius dešimtmečius sybė yra pasiryžusios per, vės. ~ ■
baigti kurti Bulgarijos. ..
Liaudies Respublikoje soči- metus. Antras svai bus teisę savo nuomonę pareikš- 
alistine visuomene ir nradė- uždavinys žemės ūkyje ti — reikalinga anestezija, 

kompleksinį ar ne? Ne! Nereikalinga.

. Esu du kartus gim- 
artimiausius vienerius - dve-1 džiusi, tad, manau, turiu

— reikalinga anestezija,

Miami Springs, Fla.

mechanizavimą auginant 
kaupiamąsias kultūras, dar- 

dieš7škovoji*mų‘yra visiška ^ves tabaką, taip pat so- 
lenininio kooperatinio plano' *V 
pergalė mūsų žemės ūkyje. - -.Kystej e.

—Mes galime raportuoti 
mūsų liaudžiai, tarptauti- kooperatiniai ūkiai pradėjo 
niam darbininkų judėjimui, naują savo vystymosi eta- 
visiems pažangiesiems pa-jpą„ Jie buvo su j u ngti į 

kaulio žmonėms, — kalbėjo■ stambias, labai prekingas, 
fTodoras Živkovas respubli- į labai rentabilias daugiaša- 
*inėje darbo kooperatinių; kės socialistines žemės ūkio 
žemdirbystės ūkių konfe- (įmones. Dabar vienam ko- 
rencijoje, — jog Bulgarijos 
valstiečiai, r o d y d a mi at
kaklumą ir pasiaukojimą, 
antrieji Europoje laimėjo 
didįjį mūšį už .socializmo 
pergalę kaime ir dar kartą 
pademonstravo socialistinės 
santvarkos pranašumą.

Mūsų žemės ūkis iki 
liaudies valdžios buvo žemo 
lygio. Arklas ir kauptukas 
buvo svarbiausi žemdirbio 
padargai/ Tris tūkstančius 
traktorių kaime turėjo dva
rininkai ir buožės ir naudo
jo juos varikliais kuliamo
sioms. Vienam dirbamos že
mės hektarui tekdavo 50 
gramų mineralinių trąšų. 
Laistomieji plotai sudarė 
vos 357 tūkstančius dekarų. 
Žemdirbystėje vyravo ma
žai derlingos veislės, gaivi

ajai buvo neproduktyvūs.
19 metų — nedidelis laiko 

karpas. Tačiau liaudies val
džia per tą laiką pasiekė 
puikių laimėjimų. Jeigu 
1939 metų- Bulgarijos žemės 
ūkio gamybą imtume 100 
procentų, tai 1961 metais ji 
jau pasiekė 166.8 procento. 
Ypač žymių permainų įvy
ko kai kuriose žemės ūkio 
šakose. Antai, cukrinių run
kelių gamyba padidėjo šešis 
kartus, obuolių — pusket
virto karto, pomidorų — 
daugiau kaip 16 kartų. Ky-

■ la gyvulininkystė. Tris kar
tus padidėjo kiaulių skai
čius, 3-4 kartus daugiau pri- 
melžiama pieno, pusantro 
karto daugiau prikerpama 
vilnos.

Beveik 50 tūkstančių trak
torių (skaičiuojant penkio- 
likajėgiais), daugiau kaip 10 
tūkstančių kombainų, apie 
15 tūkstančių automobilių 
ir daug kitos žemės ūkio 
technikos dabar aptarnau

ja kooperatinius ūkius. Pa
grindiniai laukų darbai me
chanizuoti. Iki 1980 metų, 
Tcaip numatoma generali
niame perspektyviniame 
plane, Bulgarijos kaime bus 
180 tūkstančių traktorių.

Mūsų šalyje plečiama hid-

munizmą.
Vienas didžiausių liau-

kystėje ir ypač gyvulinin
kystėje.

i Prieš trejus metus šalies

operatiniam ūkiui vidduti- 
niškai tenka daugiau kaip 
40 tūkstančių dekarų dirba
mos žemės. Sustambinus 
kooperatinius ūkius, atsira
do puikios galimybės gamy
bai koncentruoti ir speciali
zuoti. Sustambintos kiau
lių ir paukščių fermos, stei
giamos pieno gamybos ir 
daržovių auginimo juostos 
prie didelių vartojimo cent
rų. Kiekviena žemės ūkio 
kultūra ir kiekviena žemės 
ūkio gyvulių veislė augina
ma palankiausiuose joms 
rajonuose ten, kur jų augi
nimas ekonomiškai naudin
gas ir pateisinamas.

Iki 1980 metų pabaigos 
žemės ūkio gamyba šalyje 
padidės pustrečio karto pa
lyginti su 1960 metų lygiu. 
Bulgarijos valsti e č i a i yra 
įsitikinę šios didingos pro
gramos realumu.

P. Garganovas

Gimdymas yra natūralus 
procesas. Visi gyvūnai 
(moteriškos gimties) gimdo 
ir nemiršta, tai kodėl mo- 

, teris turėtų pergyventi sun- 
kumus, kartais sužaloti 
sveikatą, net mirti? Cituo
damas Tarybų Lietuvos dak
tarų sprendimą apie anes
tezijos nereikalingumą gim- 
dyvėms, drg. A. Bimba 
“Laisvės” Krisluose sako:

“Žmogus ,rodosi, su moks
lo pagalba daug natūrališkų 
procesų yra pataisęs, pato
bulinęs, juos suvaldęs, juos 
pažabojęs. Nejaugi jis nie
ko h e b eg a 1 i ’ padėti musų 
motinoms, kad gimdymą pa
lengvintų?”

Daug moterų mirdavo, 
miršta ir dabar- Svarbiau
sia, reikia atkreipti dėmesį 
į kultūrines ir ekonomines 
sąlygas, kuriose gimdyvės 
kankinasi, net miršta. Žmo
nija sparčiai tramdo tą bai
siąją padėtį. Moterys ryž
tingai kovoja už motinystės 
teisę. Būti motina turi būti 
ne “pripuolamai/ ’o tik pla
nuotai. Tokiu atveju gim- 
dvvė esti pasiruošusi di
džiajai pareigai. Laikui at
ėjus, ji moka bendrauti su 
gydytoju. Gydytojas gali 
tik padėti jai. Yra išimčių, 
kuomet specialios priemo
nės yra reikalingos.

Pirmasis man kūdikis gi
mė (9 sv.) šu anestezijos

pagalba. Gimdymo procesui 
buvau visiška ignorantė. 
Nei gydytojas, nei slaugė 
nepasakė, kaip elgtis, kad 
gimdymą pagreitinti. Ant
ras kūdikis (12 sv.) gimė 
be anestezijos. Slaugė ruo
šėsi duoti anesteziją, bet 
įsakiau tai daryti, jeigu pa
ti pareikalausiu. Po gim
dymo jaučiausi gerai, daug 
greičiau sustiprėjau.

Kodėl buvo toks skirtu
mas? Antrojo nėštumo me
tu visa aplinka buvo jauki, 
niekas nenervino. Pati ana
lizavau priežastį, kodėl pir
masis gimdymas ilgai užsi-

Dabar, normaliose sąly
gose, būsimos motinos ne
sigėdi nėštumo; jos yra su
pažindinamos su gimdymo 
eiga ir pasiruošusios tai 
priimti kaip natūralų įvykį-

Suprantama, moteriai ten
ka pakentėti, bet, sakoma, 
be pastangų nė blynų neiš
kepsi. Normalioje šeimoje 
nieko nėra brangesnio už 
kūdikio atsiradimą.

Žmona

Iš kelionės į šiaurę
Rugsėjo 9 d. iškeliavau į 

Philadelphia, Pa. Tikslas 
kelionės buvo dalyvauti 
draugų J. A. Bekampių auk
siniame jubiliejuje — vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktuvėse Avalon, N. J.I 7

Įžengus į brolio žento M. 
ir V. Dumshų namus išgir
dau prastą naujieną, nes tą 
pačią dieną Dumshų šv'o- 
gerka, o mano antrojo bro
lio dukra Josephine Ingra
ham, buvusi Klovienė, su
rengė naujo namo atidary
mo parę rugs. 15. Taip ir 
neteko pamatyti Bekam
pius ir daug pažįstamų 
draugų. Draugams Bekam
piams linkime dar antrus 
50 metų laimingai gyventi, 
o pats save nusibaudžiau 
penkine.

Pas gerbiamus Dumshus 
svečiavausi savaitę. Jie tu
ri du fabrikus — Krometal 
koporacijos. Išdirba metali
nius stalus, kėdes ir kito
kius namams ir krautuvėm 
rakandus. Visi jo darbinin
kai yra organizuoti į Tyms- 
terių uniją, tarpe kurių dir
ba leiberio darbą Antanas 
Impulevičius. Mrs. Dum- 
shienė man paaiškino, kad 
jis jau gavo J. V. pilietybę.

Spaceravojant po fabri
ką pastebėjau, kad visi 
darbininkai skubiai dirba. 
Man paaiškino, kad jie dir
ba nuo šmotų, juo daugiau 
padaro, tuo daugiau algos 
gauna.

B| u v a u pakviestas su 
Dumshais į gerbiamos Jo- 
tautienės banketą, kur da-

Union ir Church gatvelių 
srityje, tai tapo nugriauta, 
o toj vietoj pastatyti keli 
šaunūs apartmentai, turin
tys po tris ir 4 aukštus. Jie 
renduojami biednesni e m s 
žmonėms po $29 per mėne
sį. Tai buvo gera naujiena. 
Taipgi turėjau progą ap
lankyt Joną ir Elzbietą Ra
tinius, jų sūnų graborių 
John Katinį, Jr.

Trečia savaitė buvo pra
leista Pittston, Pa., pas fo
tografą Stanley ir Lucy 
Rauduves. Ta proga aplan
kiau seną laisvietį A. Valin- 
čių . Ajngliakasyklos mažai 
veikia, tai miesčiukyje pra
dėjo atsirasti kitokių dar
bų, tai daugiausiai kriau
čių šapos. Rauduvė sumanė 
ir nuvažiavome į Blooms
burg, Pa., pamatyti “fė- 
rus”. Bet tie “fėrai” nei 
kiek šumnesni už Allen- 
town’o “fėrus”, kuriuos 
anais metais tankiai lanky
davome. Apart karvių, 
kiaulių ir vištų biznis visur 
ant kožnos pėdos. Vienok 
buvome patenkinti, nes pa
matėme daug valgomųjų 
produktų, o ir pavalgėme 
iš kalakutienos pietus.

Rugs. 28 mudu patraukė
me į Riverside, N. J.

Pakeliui sustojome Eas- 
tone pas A. Kulaitienę, ku
ri mums užfundino pietus 
ir po vieną išgerti ant drą
sos. Tą patį vakarą jau mes 
buvoję Rivers i d ė j e pas

laisvietį Jokūbą Jatužį ir 
jo žmoną. Jatužis turėjo su
žeistą koją, bet sveikstan
čią pasekmingai. Tą pati 
vakarą pas Jatužius susi
rinko daugiau giminių ir 
atėjo buvęs eastonietis A. 
Kurmis su savo žmona. S. 
Rauduvė atsivežė visas ma
šinas rodymui iš tarybinės 
lietuves krutamu jų ir kal
bamųjų spalvotų paveikslų. 
Parodė 4 filmus, ėmė apie 
tris valandas, pamatėme 
kolūkius, traktorius, kito
kias visokias mašinas ir 
daug kukurūzų laukų, taip
gi kaip juos su mašinomis 
sėja, akėja ir užaugusius 
piauna. Aiškiai girdėjome 
ju lietuviškas kalbas, chorų 
giesmes ir derliaus pabaig
tuvių puotas. Raudu vės 
“muving pikčeriai” iš Ta
rybų Lietuvos man geriau 
patiko už čikagiečių ir 
brooklyniečių rodomus fil
mus.

Pas Jatužius pernakvojo
me, gavome skanius pusry
čius ir pietus. Didelis ačiū 
jiems.

Rugs. 2;9 su Rauduvė pa
traukėme į Filadelfiją pas 
gerbiamus M. ir V. Dum
shus, kur gavome vakarie
nę ir išgerti. Rauduvė pa
darė porą nuotraukų ir iš
važiavo į savąjį miestą, — 
Pittstoną.

Spalio 3 d. Dumshai su
rengė išleistuvių parę, tai ir 
buvo baigtas mano “good 
time”. Pasakiau: pasimaty
sime už poros metų.

V. J. Stankus

MONTREAL, CANADA

Lietuviui Namo B-ves šerniukams
Kai kurie Lietuvių Namo Bendrovės šėrininkai, do

vanodami savo serus “Laisvei”, “Vilniai” ar Lietuvių 
Literatūros Draugijai, net nepasirašę siunčia savo Šerų 
certifikatus (paliudijimus) toms įstaigoms, kurioms jie 
savo Šerus dovanoja. Dėl to pasidaro bereikalingo susi
rašinėjimo, bereikalingai laiko eikvojimo.

Prašome tų, kurie nori savo Šerus dovanoti “Lais
vei”, “Vilniai” ar Lietuvių Literatūros D r a u gi j a i 
(ALDLD), būtinai štai ką atlikti:

1. Pirmiausia ant savo Šerų certifikato pasirašyti, ir 
vienas liudininkas privalo pasirašyti.

2. Aiškiai užrašyti, kokiai įstaigai tie Šerai dovano
jami.

3. Pasiųsti certifikatą ne toms įstaigoms, kam jie 
dovanojami, bet Lietuvių Namo Bendrovei žemiau pa
duotu adresu.

4. Lietuvių Namo Bendrovė, gavusi pasirašytą cer
tifikatą su nurodymu, kam Šerai dovanojami, tada toms 
įstaigoms ir perveda dovanotus Šerus.

Taipgi čia norime priminti ir tiems Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkams, kurie dėl didelio reikalo nori už 
Šerus atsiimti savo pinigus, kad ir jie turi ant savo cer- 
tifikatu pasirašyti, ir liudininkas privalo pasirašyti, ir 
tada certifikatus siųsti Lietuviu Namo Bendrovei su aiš
kiu pažymėjimu, kad nori atsiimti pinigus.

Visais Lietuvių Namo Bendrovės reikalais prašome 
rašyti sekamai:

Lithuanian Building Corp., Inc.
102-04 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

Skaitytojų balsai
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ŠIS TAS APIE 
TESTAMENTUS

Dažnai tenka pastebėti Į 
laikraščiuose, kad mirė j 
žmogus ir paliko kiek tur
to, ypatingai pavienis bei 
pavienė ir nepaliko nė jo
kio testamento (last will), 
tai tada atsiranda aibės “gi
minių,” kurie gyvam asme
niui esant, jam ar jai, jų 
nežinojo ir nesigiminiavo, 
bet tokiame atsitikime, tai 
palieka artimiausi giminės. 
Mat, visur tas doleris. Vie
nok pasitaiko ir gana keis
tų testamentų, nes kada as
muo rašo savo palikimui 
testamentą, tai jaučiasi, jog 
gyvenimo dienos greitai 
baigiasi, tai kartais ir pa
lieka keistus savo testamen
tus.

Štai viena moteriškė, Lon
done, Anglijoj, paliko testa
mentą, kuris susidėjo iš 95,- 
000 žodžių, tai knyga, o ne 
testamentas. Betgi vienas 
anglas kareivis įbraižė ant 
savo atpažinimo skritulėlio 
(disc) trumpiausią testa
mentą, kuris susidėjo tik iš 
trijų žodžių: “Viskas mano 
motinai.”

Tūlas Garvey White sa
vo testamente įrašė, kad pa
lieka savo žentui 50 centų, 
už kuriuos jis nusipirktų 
tvirtą virvę ir pasikartų.

Vienas prancūzas užrašė 
dalį savo palikimo moteriš
kei, kuri prieš , dvidešimt 
metų atsisakė už jo ištekėti, 
kuriame jis pažymėjo: “už 
tai, kad tu padarei mane 
laimingu senberniu.”

Tūlas Adolph J. -Heim- 
beck, miręs 1958 metais, 
nieko nepaliko savo dviem 
seserim ir tik už tai, kad 
jos balsavo už F. D. Roo- 
seveltą į prezidentus.

Tai ot kokių yra keistų 
žmonių ir kokių testamen
tuose būna užrašų dėl jų 
palikimo. O daugelis visai

lyvavo ir M. Senkevičiai iš 
Kąnados. Tame pokylyje 
dalyvavo ir mano kaiminka 
iš Lietuvos, Mrs. Karsokie- 
nė. Ji skundėsi, kad jos vy
ras Antanas K a r s o k as 
prieš pusantrų metų išėjo 
ryte nusipirkti laikraštį ir 
dingo—neparėjo namo. Jo
kių pėdsakų dar nesurasta. 
Jis savo laiku skaitė “Lais
vę”. Savo laiku ir Dumshai 
prenumeruodavo “Laisvę”

Pastebėjau Meltose ir 
Tacony gatvių srityje, prie 
pat arsenalo griaunamus 
pastatus per du skersgat
vius. Griauna namus, fab
rikus ir bažnyčias, nebijo
dami nei dievo. Toks grio
vimas eina ir ant Broad St. 
Filadelieftė Daulianskienė 
man paaiškino, kad bus 
pravestas platus vieškelis 
ir pristatyta daug naujų 
moderniškų fabrikų.

Antrą savaitę praleidau 
pas vyriausią brolio dukrą 
Sophie Švelnikienę, Easto- 
ne, Pa. Tai buvusi mano 
antroji Tėvynė, kur prisiė
jo veikt ir darbuotis su 
darbininkų klasės žmonė
mis per 40 metų.'Tuo pačiu 
laiku lietuvių piliečių klu
bas, šeštadienio vakare, tu
rėjo surengęs banketą že
mutinėje salėje, kur ir man 
buvo proga dalyvauti, pa
sikalbėti su senais draugais 
ir pažįstamais. Prie stalų 
dalyvavo apie šimtas ypa
tų. Dešimtą valandą sugu
žėjome į viršutinę salę su 
daug stalų publikai. Lais- 
vietis draug’as K. Straus- 
Straukas, klubo gaspado- 
rius, prižiūrėjo tvarką, nes 
publikos buvo kimštinai. 
Aš jį paklausiau: ar jie vi
si yra lietuviai?. Jis atsakė, 
kad ne visi, tačiau dar turi 
pusėtiną skaičių ir lietuvių.

Draugas L. Tilvikas davė 
“raidą” pas Maikį Šulskį ir 
Oną Šlapikienę.

Kjur buvo senas lūšnynas

“LB” vajaus mitingas
Kaip kiekiveneriais me

tais, taip ir šiemet, artinasi 
mūsų didžioji darymetė — 
mūsų savaitraščio “LIAU
DIES BALSO” vajus, kuris 
prasidės lapkričio 1 dieną. 
Mes Montrealo ir apylinkes 
ribose, be abejo, stengsimės, 
kaip ir praeityj, pravesti 

i “LB” vajų kuo sėkmingiau
siai. Bet tą galėsime pada- 

'ryti tik tuomet, jei būsime 
atitinkamai pasiruošę. To
dėl KLL Montrealo kuopa 
šaukia “LB” vajaus atida
rymui mitingą.

Mitingas įvyks sekmadie
nį, Spalio-October 27 d., 1 :- 
30 vai. popiet, Moose Hall 
svetainėje, 3485a Park Ave.

Kviečiame Montrealo ir 
apylinkės lietuvius, Litera
tūros Draugijos narius, 
“LB” skaitytojus, rėmėjus 
ir simpatikus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti-

Valdyba

(Marytės Niaurienės ir My
kolo Gudo pusbrolis).

Po vestuvių jaunieji išvy
ko “medaus mėnesį” pra
leisti kur tai j Jungtines 

’Arfierikos Valstijas.

Išvažiavę svečiuose
Abi Onos Verbylienės, 

pusbrolių, Stasio ir Vikto
ro Verbylų žmonos, buvo 
nuvažiavusios į Jungtines 
Amerikos Valstijas aplan
kyti Viktoro ten sergančią 
seserį.

O Alekas Misevičius, E. 
Misevičienės sūnus, gavęs 3 
savaites atostogų, išskrido į 
Meksiką praleisti savo ato
stogas.

Išvažiavo į Kaliforniją
Jaunuolė Helen Vagonytė, 

J. Vagonienės duktė, išva
žiavo pastoviam apsigyve
nimui į Kaliforniją.

nepalieka nė jokio testa
mento, tada teisėjai pasiel
gia, kaip jie nori.

I. Vienužis

Dar sykį primename
Šį šeštadienį, spalio 19 d., 

8 vai. vakaro, Ukrainą Kul
tūros namuose, 6546 St. 
Lawrence Blvd., įvyks tarp
tautinis moterų mitingas. 
Tarp kitų gerų kalbėtojų, 
kalbės kanadietė delegatė, 
dalyvavusi Pašau 1 i n i a m c 
Moterų Taikos Kongrese, 
Maskvoje. Kviečia m i ir 
lietuviai—vyrai ir moterys 
—dalyvauti.

Apsivedė
Spalio 5d. apsivedė Be

nius Greibus (Janės ir Al
fonso Greibų sūnus) su 
Nancy Kriščiūnaite (Nan
ces ir Stanlio - Kriščiūnų 
duktė, kurios tėvelis, deja, 
jau miręs). Po vedybinių 
apeigų jaunojo tėvai ir jau
nosios motina suruošė sve
čiams gana svetingas ir vai
šingas iškilmes. Tarp dau
gelio vietinių svečių buvo 
ir jaunųjų giminių iš JAV, 
taipgi iš Ontario provinci
jos buvęs montrealietis Pet
ras Garnelis ir Gurklys

Gimė
Jonas ir Helena (Grina- 

vičiūtė) Valiuliai susilaukė 
sūnelio- Motina ir nauja
gimis jaučiasi gerai.

Serga
Petras Joneliūnas, kuris 

dirba kaip taksiko vairuo
tojas, važiuojant jam į dar
bą, kitos automašinos buvo 
smarkiai užgautas. Smar
kiai nukentėjo jo mašina ir 
jis pats sunkokai sužeistas 
taip, kad reikėjo ligoninėje 
suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą. Dabar gydosi na
muose.

Taipgi, sakoma, sunkiai 
susirgusi Lipinaitienė ir pa
guldyta ligoninėje.

Mirė
Sakoma ,prieš dvi savaiti 

mirė, 'bet tik dabar teko 
sužinoti, Rapolas Stočkus. 
Jis, mat, paskutiniu laiku 
nuo lietuvių buvo kaip ir 
atsitraukęs. Dirbo Verdu- 
no Protestantų ligoninėje. 
Ten gyveno, ten mirė, ir li
goninės buvo palaidotas.

J—

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 18, 1963



1. Klevinskas

Po keturiasdešimt devynerių metų
(Tąsa)

Man tik pradėjus kopti, 
išgirdau balsus Lucijos ir 
Ksaveros: “Klevinskai, ne
lipk. Čia reikia turėti tvir
tą • širdį.” “Aš atvažiavau 
pamatyti, o ne mirti, o jei ir 
numirsiu, tai kas jau čia 
tokio.” Betgi jaunas rau
meningas anykštietis, tvir
tai sučiupęs mane už paran
kės, rodos, nešte užnešė.

Ačiū jam labai už tai! 
Čia pasižiūrėjome šią nuo
stabiai gražią Biliūno amži
no poilsio vietą ir tą aukš
tą obeliską ir plačią apylin
kę. Ne veltui J. Biliūnas, 
gyvas būdamas troško, 
kad jam mirus, jo palaikai 
būtų palaidoti aukštoj vie
toj, iš kur matosi ši visa 
graži apylinkė ir Šventoji.

Vienok buržuazijai Lietu
vą valdant apie tai nebuvo!
ir pasvajota; tik ačiū tary-' bu,°ja- tik žvalgykis ir gro- 

! žekis.
Ir taip nė nejuntame, kai 

mes jau Merkinėje. Čia su
stojam ir būnam pakviesti 
užeiti į viduriniosios mo
kyklos salę, kur Merkinės 
valdybos pirmininkas pa
pasakoja, kokia buvo Mer
kinė ir kaip statosi,—auga 
nauja Merkinė.

Kiek pasidairę, kiek čia 
matosi naujos statybos, vėl į 
autobusą ir per gražiuosius 
pušynus į D r u s k ininkus. 
Kadangi žemė čia visur 
smėlėta, tai daugiausia pu
šynai, kurie, rodos, mosuo
ja savo žaliomis skarelėmis, 
ir sveikina svečius tėvynaN 
nius, atvykusius pasidžiaug
ti ne tik gimtosios šalies 
žydriąja padange, bet ir jo
sios nauju gyvenimu. O 
kvapsnus nuo pušelių vėje
lis glosto mūsų veidus, it 
žibučių žiedus, ir primena 
praeitį ir jaunystės dienas.

Ir taip besidairant mes- 
jau ir Druskininkuose. 
Druskininkai nuostabiai 
įdomi vieta. Tik dirstelė
jus į jų praeitį ir palyginus 
su dabartimi, tai visai ne 
tas kurortas. Praeityje tik 
ponai, aristokratai ir val
dovai galėjo čia taisyti sa
vo sveikatą ,o šiandien dar
bo žmonėms šioji vieta skir
ta taisyti savo pašlijusią 
sveikatą, kurioje kas metai 
tūkstančiai kolūkiečių ir 
įmonių darbininkų gydosi. 
Iš paprasto miestelio-kaimo 
išaugo į savivaldį miestą. 
Kiek čia šiandien gražumo, 
kad jei tą viską smulkme
niškai aprašyti, reikėtų pa
rašyti knygą ir reiktų čia: 
pagyventi ben,t savaitę ar dau
giau. Gi mūsų vizitas bu
vo ganą trumpas jr/tįk ne
didelę miesto dalį galėjome 
apeiti ir pamatyti. Vienok 
tie visi čiū matyti vaizdai 
niekados neišdils iš akių iri 
atminties.

Ir taip mes čia praleidę; 
pusdienį, K nors skubiai,! 
bet daug ką pamatėm, o va
kare buvome užkviesti į* 
klubo salę pasiklausyti gra-i 
žiu dainų, saviveiklininkų’ 
koncerto. Gi po koncerto: 
nuėjome į puošnų restoraną, 
kur bevalgant teko klausy
tis širdį glostančių lietuviš- 
galėjo pašokti valcus ir 
polkas, nes restorane yrą 
erdvi vieta ir jaunimui pa
sišokti. Naktį praleidoųie 
viename iš naujausių, pui
kiųjų viešbučių prie Kom
jaunimo ir Melnikaitės gat
vių, kurio statybai vadovavo 
jaunas architektas Alg. Ma
čiulis, su kuriuo nors trum
pai teko pąsikalbeti.

Sekantį rytą papusryčia
vę aplankėm kurorto mine
ralinių vonių ir purvo gy-

binei Lietuvos valdžiai Bi
liūno troškimas pilniausiai 
išpildytas: jo palaikai tapo 
pargabenti iš Lenkijos ir 
palaidoti šiame aukštame 
kalne. Lai jis ten ilsisi am
žinai! Jo plunksnos darbai 
niekados nebus užmiršti.

Aplankę Biliūno kapą, nu
vykom į Vienuolio-Žukaus- 
ko butą ir jojo kapą, kuria
me ilsisi Vienuolio palaikai 
jo gražiame darželyje, taip
gi ir A. Baranausko klėtelę, 
kuri labai gražiai apgaubta 
apsaugai, kurioje ir nedide
lis muziejėlis, saugiai pri
žiūrimas jo atminčiai.

Aplankę šias žymias isto
rines vietas, sugrįžom prie 
kultūros rūmų su erdvia 
sale, kur buvo paruošti sta
lai svečiams pavaišinti. Tai 
gražus, erdvus pastatas. Be
matant stalai buvo apdėti 
įvairiausiais skaniais val
giais, netrūko ir anykštie- 
čių vyno. Mums dar nepa
baigus valgyti, atsirado 
akordionistas ir smuikorius 
ir pradėjo lietuviškas melo
dijas groti; greitai atsira
do ir šokėjų, jaunų anykš- 
tiečių ir mūsiškių, ameri
kiečių pamiklinti savo koje
les. Salės sienos išpuoštos 
gražiais piešiniais, gi virš 
estrados išpuošta sekan
čiais obalsiais: “Mylėk me
ną savyje, o save mene. Me
nas priklauso liaudžiai. Mo
kykis—mylėdamas meną ir 
juo džiaugdamasis įveiksi 
visas kliūtis.”

Tai buvo labai įspūdingai 
praleista diena gimtojoj ša
ly. Visi grįžome į Vilnių su 
didžiu pasitenkinimu, ap
lankę Anykščius.

Liepos 28-tą ją apsilankė
me Trakuose. Ir kas neno
rėtų, besilankydamas Tary
bų Lietuvoje, pamatyti Tra
kus? Čia mus pavežiojo po 
tą įspūdingai gražųjį Gal
vės ežerą; aplankėme per 
šimtmečius apleistą istorinę 
pilį, kuri jau baigiama at
remontuoti ; erdvųjį Birutės 
svečių kambarį-salę, kurios 
vidus jau pilnai atsteigtas į 
natūralią išvaizdą ir bus 
paversta į muziejų.

Ir taip čia pasivaikščioję, 
pasidairę į tų laikų atliktus 
tokius darbus, perėjome 
tiltu į kitą salą, į naujai pa- 
statytą vieno aukšto namą- 
salę, kur stalai jau buvo pa
ruošti svečiams pavaišinti.. 
Mat, čikagiečių grupė ant- 
ryt jau išvažiuoja namo, 
tad ir buvo atsisveikinimas, 
išleistuvės, kuriose dalyva
vo ir T. Lietuvos aukštieji 
pareigūnai, čikagi e č i a i, 
mat, pribuvo keturiomis 
dienomis anksčiau už mus, 
rytiečius, tad jie ir turėjo 
anksčiau ir atsisveikinti su 
gimtąja šalimi.

Mes sekančią dieną be- 
pusryčiaudami suž i n o m e, 
jog šiandien važiuojame į 
Druskininkus pamatyti tą 
garsųjį gydymo kurortą. 
Visų veidai nušvito, nes tik 
atvykus į Vilnių, aš teira
vausi pas P. Rotomskį: ar 
teks pamatyti Druskininkus 
ir Kapsuką? Aš, mat, norė
jau susitikti Kapsuke dr. 
V. Kudirkos brolėčią, kuri 
kitądos gyveno Scrantono 
mieste. Bet P. Rotomskis 
suabejojo. Jei ne Dainų šven
tė, būtų daugiau laiko, o 
dabar, sako: “Abejoju.” Ir 
taip apie dešimtą valandą 
mes jau autobuse ir leidžia
mės link Druskininkų. Ke
lias lygus ir platus, auto
busas lyg lenktynių žirgas, 
rodos, lenktyniuodamas su 
kuo, šniokščia, o tie Dzūki
jos laukai, it plati jūra, sau
lės glostoma, lengvai siū- 

dyklą. Gydytoja, šio kurqr- 
to vedėja, papasakojo daug 
ką apie gydymo būdus ir kad 
šiandien čia dirba 105 gy
dytojai ir 250 kitų tarnau
tojų ir slaugių; kad pra
eityje buvo tik apie 3-4 
tūkstančiai ligonių, o šian
dien 4-5 kartus daugiau.

Grįžom į viešbutį ir nieko 
nelaukę išvažiavom į Kap
suką.

Tai buvo ilgas pasivažinė
jimas gražiaisiais Lietuvos 
vieškeliais ir pamatymas 
daug vaizdingų Dzūkijos 
vietų. Užsukom ir į Alytų 
aplankyti kapų žuvusiųjų 
kovoje laisvinant Lietuvą iš 
žvėriškųjų hitlerininkų, čia

Apie Kazį Kriaučiūną
Nedaug turime žmonių, 

kurie sulaukę 81-erių metų 
amžiaus mūsų tarpe dar 
taip gyvai sukinasi, dai
nuoja, kalba ir šoka savo 
gimtadienio proga. Kazys 
Kriaučiūnas gimė 1882 me
tais, Ramygalos parapijoj. 
Jis buvo jau septintas vai
kas šeimoje, — jo tėvai jį 
vadino “pagramduku.” Da
bar Kriaučiūnas gyvena 
Miamyje, dažnus' LSK pa
rengimų lankytojas ir na
rys.

Kriaučiūno gana ilgas 
gyvenimas susijęs su Ame
rikos lietuvių visų srovių 
menine veikla. Dainoje., 
vaidyboje Kriaučiūnas pra
dėjo veikti dar būdamas 
Lietuvoje. 1904, 1906 ir 
l|906 metais Kazys, “kriau- 
čiuku” vadinamas, Lietuvo
je dainuoja choruose, vai
dina scenoje. Ten jis jau 
skaito Baranausko “Šilelį,” I 
Jovaro poeziją ir kitų rašy
tojų raštus. Vienok Kriau
čiūnas, kaip jis pats atvi
rai pasisako, jokios mokyk
los suole kelnių netrynė. 
Skaityti ir rašyti jis pramo
ko namų mokykloj. Gyve
nimas, meninė veikla buvo 
jam “universitetas.” Tadi 
Kazys, kaip ir daugelis mūs 
kitų, pilna to žodžio pras
me yra savamokslis.

Kriaučiūnas atvyksta A- 
merikon laimės ieškoto 1907 
metais. Lietuvoje jis jau 
buvo išmokęs siuvėjo ama
to. Čia jis apsigyveno 
Brooklyne, dirba siuvėjų 
dirbtuvėlėse, veda, augina 
šeimą. Bet visu pasišven
timu Kriaučiūnas Ameriko
je metasi į vaidybos, dainos 
menų veiklą. Tais laikais 
Brooklyne j.r kitose lietuvių 
kolonijose gimė dainos cho
rai, dramos grupės. Kai ku
rių tų grupių, kaip “Gabi
ją,” “Harmonija,” “Opere
tė,” vardai jau seniai neeg
zistuoja. Iš tų laikų tik 
“Aidas” dar ir šiandien ai
di.

Tų menininkų, su kuriais 
Kriaučiūnas pradžioje vei
kė, dąr prieš pirmąjį pa
saulinį karą, taip pat ma
žai teliko. New Yorko apy
linkėje tais laikais, apart 
Kriaučiūno, meninėje veik
loje skambėdavo vardai 
Griniaus, Šalčio, Šukių, Ka- 
če.rgio, Ęremino, Petraus
ke, Strumskįo, Bukšnaičio 
ijT kitų. Kriaučiūnas gaji 
prjskaįtyti sau kelis desėt- 
kųs .draminių ir operetinių 
veikalų, kuriuose jis vaidi
no virš 50 metų laikotar
piu.

Daina, vaidyba, tai dąr 
tjk viena .dalis Kriaučiūno 
meninėš veiklos. Kriaučiū
nas veikė ir kūrybiškai. 
•Tiesa, jis neparašė didelių 
romanų. Jis rašė ir tebera
šo lengvus, satyrinius-ju- 
moristi'nius eilėraščius. Pir- 

labai mažai praleidome lai
ko; aplankėme karių kapus 
ir kapus išžudytų 60,000 per 
hitlerininkus niekuo nepra
sikaltusio žmonių, senų, vy
rų, moterų ir kūdikių. Iš 
čia vėl leidomės į kelionę.

Bevažiuojant dešiniąja 
Nemuno puse, teko daug 
pamatyti ir prisiminti dar 
iš jaunystės dienų gražiųjų 
vietų. Pušynėliai, gražūs 
laukai, o štai ir Žagariu 
kaimo gražus Trineikupio 
kalnas ir kryželis, kurį leng
vai atpažinau, nes dar vai
kystėj teko čia vaikščioti 
daug kartų.

Dar kiek pavažiavus, strė
lės rodo į Punią, Butrimo
nis, Pivašiūnus, Jiezną, 
Birštoną ir Prienus. Tai vis 
prisimenamos vietos.

(Bus daugiau)

mą savo satyrinį eilėraščių 
rinkinį, po antrašte “Iš dū
minės lūšnelės,” Kriaučiū
nas su gera rėmėjų talka, 
išleido 1951 metais. Kny
goje eilėraščiai dalinami • į 
dvi dalis. Pirmoje dalyje 
Kriaučiūnas rašo iš dūminės 
lūšnelės, tai jo atsiminimai 
iš Lietuvos, šie Kazio ei
lėraščiai turi ir liaudies 
dainų motyvų, skamba dai
niškai. Bet negalima ^su
prasti. kokiais tikslais (ar 
patarimais, Kriaučiūnas dė
jo pirmoje vietoje, kaip 
įžangą prie savo eilėraščių, 
sekamą posmą:

Iš po šiaudinės pastogės 
Ir iš dūminės lūšnelės, 
Ta mintis, poetu tapti, 
Palengva iškilo.— 
Rašė ne pagerint būvį, 
Tik pralinksmint lietuvį. 
Todėl eilės—savamokslio— 
Nedrąsiai prabilo.
Tokia kon t r a d i k c i j a ! 

Kaip, Kazeli, tu “pralinks
minsi” lietuvį, jei atsisakai 
gerinti jo būvį? Juk tik 
gerėjimas jo būvio gali jį 
pralinksminti.

Antroje knygos dalyje 
sudėta veik išimtinai saty
riniai kūrinėliai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Aps
čiai juose, yra gyvenimo 
kasdienybės t a 1 a 1 a v i m o\ 
Leidinyje sudėta arti šimto 

Antrą kūrinį Kriaučiū
nas išleido savo lėšomis 
antrašte. “Siauruoju take
liu” 19561 metais, Vyt Alan
to redaguotą. “Siauruoju 
takeliu”, —tai Kriaučiūno 
autobiografija. Auto r i u s 
sako: “Rašau jums šią kny
gą būdamas jau septynių 
dešimtų metų amžiaus”.. 
Kriaučiūnas rašo savo gy
venimą nuo dūminės lūšne
lės, nuo piemenuko, kriau- 
čiuko Lietuvoj iki 1956 me-' 
tų, kuomet jis jau buvo 70 
metų amžiaus. Jis rašo at
virai apie savo meninę 
veiklą, apie nemiegotas 
naktis, apie asmenis, su ku
riais jis veikė. Kriaučiūnas 
nesidrovi pasisakyti apie 
savo, kaipo darbininko, ne- 
perteklin g ą gyvenimą.! 
Skaitant jo biog r a f i j ą, 
skaitai ir apie tą gana tirs-1 
tą meninę veiklą.

Kriaučiūnas savo laiku 
ideologiniai daugiausia su
tapo su “Vienybe”. Jo kny
gos pavadjnimas “Siauruo
ju takeliu”, rodos, kaip ir 
tiksliai nusako ir jo siaurą 
idelogiją.. Kriaučiūnas daž
nai savo eliėraščiuose ir bi
ografijoje pasisako už “ne
priklausomą Lietuvą”, ne
klausdamas ir negalvoda- 
damas, kokia ta “nepriklau-į 
somybė”yrair kokia turėtų 
būti. Autorius nevengia pa
minėti vargingą dūminėje 
lūšnelėje gyvenimą, sunkią į 
Amerikos darbininko dalią,, 
bet savo satyrose jis šaipo-!

si iš tų, kurie kovojo ir ko
voja už darbo žmogaus 
būklės pagerinimą.

Kriaučiūnas pabr ežia: 
“Vaidinau, dainavau drau
gijoms, ar Jos būtų kalati- 
kiškos, socialistiškos, kai- 
rios- ar kitokios”. Gal 
Kriaučiūnas čia norėjo pa
demonstruoti savo “nepar- 
tyviškumą”, parodyti, kad 
jo veikla buvo “menas me
nui”.. Jo knygą “Siauruoju 
takeliu” spausdino “Nau
jienos.” Vienok nei tauti
ninkai, nei katalikai, nei so
cialistai neįvertino ir ne
gerbė Kriaučiūno kaipo me- 
niniko, j iems veikiančio. 
Geriausiai Kriaučiūno me
ninę veiklą, jo širdingumą 
vertinu t i k pažangiečiai 
lietuviai.

Manome, kad tas ideolo
ginis “s iauras takelis” 
trukdė Kriaučiūnui, kaipo 
menininkui, išeiti į platesnį 
kelią, į vieškelį. Satyra nė
ra tik satyros tikslui. Lite
ratūroje satyra turi visuo
meninį vaidmenį, tikslą. 
Ne labai tikslu, kuomet au
torius, kalbėdamas apie sa
vo kūrybą sako: “Aš teisi
nu vargšo žmogaus klai
das”.

Klaidų nereikia teisinti, 
jas reika peikti, taisyti. Jei 
“vargšas” žmogus neturėtų 
klaidų, jis nebūtų vargšas. 
Menininkas, nepaisant ko
kioje meno srityje jis vei
kia, negali atsipalaiduoti 
nuo gyvenimo, nuo tikro
vės. Gyvenime yra idealai, 
yra kova. Tokio dalyko, 
kaip “menas menui” dvide
šimtame amžiuje nėra. Jei 
artistas to nepastebi, jis ei
na “siauru takeliu”. Kiek
vienas meno kūrinys pasa
ko vienokią ar kitokią idė
ją. Satyra išjuokia sociali
nes klaidas, paklydėlius ji 
veda į teisingesnį, platesnį 
gyvenimo kelią. Autorius 
pats sau pastebi: “Aš ne
siekiau tokio plataus 
masto, kaip didieji rašyto
jai”. Kodėl ne? Siekti yra 
gera ir verta. Geras tikslas, 
talentas, idealas autorių iš- 
kelia.

Kazys gerai sako: “Aš 
netikėjau, kad žmogui rei
kalingas dvasios vadovas 
ar ganytojas”. Labai geras 
žingsnis pirmyn, tai pra
džia į platesnį kelią. Ko 
daugiau ? Mūsų Kaziukui 
dar reikėjo daryti vieną vi
suomeniniai, i d e ali s t i n į 
žingsnį, kad išeiti iš siauro
jo takelio. “Siauruoju take
liu” Kriaučiūnas išl e i d o 
1956 metais. Ir ne kas, bet 
siauras takelis jį privedė 
prie sekamo pareiškimo: 
“Vėl pradžia gyvenimo, vėl 
nauji grįnoriai Amerikoj ir 
nauja, nebaigiama kova už 
savo šalies laisvę”. Auto
rius rašo apie .naujus pabė
gėlius, dabartinę Lietuvą. 
1956 metais mes žinojome 
ir autorius jau galėjo žino
ti, kokios “laisvės” Lietu
vai tie “grįnorįai” nori. Tų 
“grinorių tarpe yra pąbė- 
gėlių kriminalistų, žmonių 
žudikų. Dabar ir Kriaučiū
nas savo satyrose juos ge
rai patarkuoja.

Ta “šalies laisvė”, rodos, 
nesutaikoma su Kriaučiūno- 
gyvenimu ir jo kūryba. Au
torius save piešia gimusį ir 
augusį “dūminėje lūšnelė
je”. Jis ten vargo, piemena-; 
vo, nė pradinės mokyklos 
negavo. O kas tie, su ku
riais jis šaukia už “šalies’ 
laisvę”? Tie ponai nori, kad 
tos dūminės lūšnelės Lietu
voje pasiliktų, kad vargas 
ten žydėtų. Jie nori Lietu
vos “laisvės”, kurioj vėl po
nai ir kunigai viešpatautų. 

rGi autorius "‘Siaurojo take
lio” yra poetas, menininkas. 

, Kiekvienas. menininkas šie-;

PHILADELPHIA, PA
Franklin Sugar Refinery 

kompanijos darbininkai yra 
kovos lauke. Streikui vado
vauja ILA 1 o kai a s 1650. 
Streikas paliečia Brooklyną 
ir Bostoną.

Valstijos sekretorius of 
Public Welfare reikalauja 
pakėlimo County Board 
profesionalam darbininkam 
algų. Dabartinis uždarbis 
$6,000 metams, gavus pakė
limą, būtų $8,000.

Haile Selassie, Ethiopijos 
karalius, lankėsi Philadel
phijoje- Aplankė Nepri
klausomybės svetainę. Iš 
Philadelphijos išvyko į Wa- 
shingtoną.

Gubernatorius Barnett iš 
Mississippi, aršus rasistas, 
kalbėjo Princetone, buvo su
tiktas pikietu ir baubimu. At
vyko policijos lydimas. Ke
turi tūkstančiai susirinku
sių Dilio Gymnasiume kė
lė protestą prieš jo rasisti
nį nusistatymą.

13 didžiųjų viešbučių ir 
motelių darbininkų streikas 
po 8-ių dienų pasibaigė. 
Streikui vadovavo C. E. lo- 
kalas 568. Reikalavo pakė
limo $9 savaitei tiems, ku
rie negauna “tipsų,” ir $6 
tiems, kurie gauna.

Spalio 20 Chesteryje įvyks 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros draugijos šeštos ap
skrities konferencija Lietu
vių svetainėje, 339 E. 4th 
St. Apskrities kom i t e t a s 
kviečia ir nedelegatus pasi
klausyti diskusijų ir būti 
vakarienėje konferen c i j a i 
pasibaigus.

Robertson k o m p a n i j os 
Morrisville 250 darbininkų 
yra streiko lauke- Tai pir
mas streikas vietos gyven
tojų atmintyje.

S. Philadelphijoje jaunuo
lių priešingų grupių karas 
tęsiasi. Peiliai, lazdos, ge
ležiniai vamzdžiai ir šautu
vai gyventojus baugina. E- 
są sužeistų, areštuotų. Muš
tynėse dalyvauja ir mergi
nos. Ekstra policija saugo 
distriktą .Gyventojai reika
lauja geresnės apsaugos, tė
vai sako, nežino, kur jų vai
kai gauna tokius įrankius 
kovai vieni prieš kitus.

Muštynės pasikartoja ir 
mokyklose. Siūloma mokyk
lų drabužių pasidėjimo kam
bariuose daryti inspekciją, 
ieškant mušimo įrankių, tu
rėti civilinę policiją korido
riuose ir užjraųsti pasi
vaikščiojimą mokyklų kie- 
ųie.

West Chester State Col
lege svetainėje Bulgarų an
samblis iš 75 narių spalio 

kįa grožio, jis nori, kad 
Lietuvoje pranyktų visos 
dūminės lūšnelės, o jų vie
ton kiltų gražūs, mūriniai 
pastatai.

Vienok mes vertiname 
Kazį Kriaučiūną kaipo ge
rą, nuoširdų menininką. Jis 
daug nuveikė ir dar veikia. 
Jis žengia ir į platesnį me
no kelią. Jei tūlais atvejais 
jis klydo, tai buvo ne jo tik
slios klaidos. Tas akiratis, 
ta draugija, kurioje auto
rius 'veikė, neleido nuošir
džiam menininkui išeiti iš 
siauro takelio. Mes linkme 
Kaziui Kriaučiūnui dar il
gų metų meno veikime. 
Dainuok, K'azį, naują, gra
žų gyvenimą.

Ramstis.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spajįo (Oct.) 18, 1963

8 davė gražų pastatymą. 
Spauda pažymėjo atskirų 
vaidintojų gerus pasižymė
jimus. Bulgarų ansamblio 
pirma gastrolė Amerikoje.

Public Welfare sekreto
riaus Adams pranešimu, su 
spalio 11 darbininkai gaus 
algų pakėlimą nuo 5 iki 10 
procentų.

Laikraščių standai, krau
tuvės policijos kreč i a m o s 
ieškant nemoralios literatū
ros. Russel Labue ir John 
A. Borzzi iš BaltimorėsSf 
areštuoti su pilnu troku to^ 
kios literatūros ir padėti po 
$25,000 užstato iki teismo.

. kimui.

Spalio 11 LLD 10 kuopos 
susirinkimas buvo geras — 
geras tarimais ateities vei- 
_____ Laiškai skaityti ir

Kadangi susirinkime da
lyvavo gražus skaičius na
rių, nubalsuota Centro val
dyba, darinkta pilnas skai
čius delegatų į 6 apskrities 
konferenciją.

Sukėlimui biudžeto “Lais
vės” išlaikymui kitais me
tais paaukota $100. Pa
sveikintas priešfašistinis su- 
važiavims, kuris įvyks Chi
cago j e, su dešimtine.

Nusitarta rengti parengi
mą su užkandžiais ir kvies
ti Ievą Mizarienę pasakyti 
savo įspūdžius viešint Ta
rybų Lietuvoje ir taikos su
važiavime Maskvoje.

Įgaliota kuopos valdybą 
pasitarti su Grybu filmų rcn 
dyme ir, jei bus tinkam^ 
kviesti į Philadelphia.

Užgirti “Laisvės” vajinin- 
kai Merkis, Valantienė ir 
Šapranauskienė. Prašome 
visus jiems padėti. Bendras 
darįąs^— geresnės pasek
mės.

Pilietis

Iš laiškų
Padėka

Aš, Liudvikas Nabožas, 
dėkoju savo giminaitei Apo
lonijai Lipčiuvienei už do
vaną, — jau apskriti metai, 
kai gaunu “Laisvę.” Šitą 
dovaną aš labai vertinu.

Gyvenu patenkintas — ge
rai.

Lietuvoje pasikeitė darbo 
žmogaus gyvenimas; nebė
ra tų dvarponių, kurie čiul
pė mūsų prakaitą nuo sau
lėtekio iki sutemos. ŠianR 
dien Lietuvoje darbo žmo
gus yra pirmoj vietoj, 
reikia be kepurės prašyti 
savo uždarbio, kaip buvo 
anksčiau.

Kai Tarybų valdžia stojo, 
viskas kas metai t-ebegerė- 
ja. Bet žmogaus norui ga
lo nėra—kai gerai, nori dar 
geriau.

Prašau Zopiją ir Apolo
niją: pratęskit man “Lais
vę.” Kai ją skaitau, pamirš
tu ir pietus.

L. Nabožas, 
pensininkas

1962 m.
FLORIDOS KANALAS
Miami, Fla. 

prezidentas Kenedis pasky
rė $200,000 tyrimui praka
simo kanąlo skersai Flori
dą, nuo Jacksonvillės iki 
Meksikos įlankos.

Jeigu toks kanalas būtų 
prakastas, tai nereikėtų lai
vams plaukti aplinkui visą 
Floridą, laivų kelias su*> 
trumpėtų 600 mylių. Kana-1 
las būtų apie 200 mylių iL 
gio, 150 pėdų pločio, 12 pi? 
dų gylio. Jo prakasimui rei
kėtų apie $160,000,000.



Nauja knyga apie JAV 
pilietybę

Amerikos Taryba Tautų 
Tarnybai, tautinė neprofi- 
tine organizacija, užsiiman
ti emigracijos ir natūraliza
cijos problemomis, 1963 m. 
birželio mėn. išleido naują 
peržiūrėtą knygos “Kaip 
Pasidaryti J A V-jų Piliečiu” 
laidą.

Knyga apie natūralizaci
ją nurodo reikalavimus pi
lietybei gauti, aprašo "kiek
vieną natūralizacijos pro
ceso žingsnį ir nusako, ką 

TLOrįs gauti pilietybę turi 
atlikti, kad pasidarytų pilie
čiu. 128 puslapių knygoje 
taip pat, šalia Konstituci
jos ir Nepriklausomybės 
Deklaracijos, yra ir specia
lus 130 klausimų ir atsaky
mų skyrius apie Amerikos 
istoriją ir valdžią, kaip pa
galbinė studija pilietybės 
egzaminams pasiruošti.

Knyga “Kaip pasidaryti 
piliečiu,” parašyta anglų 
kalba,' suteikia informacijų 
apie eilę dalykų, kuriais ga
li tapti piliečiais asmenys 
labai susirūpinę ar klaidin
gai supranta, kuriais HR 
gai supranta, kad jie jiems 
užstoja kelią tapti piliečiais. 
Nors ir yra tiesa, jog Ame
rikos pilietybė nėra nei 
lengvai duodama, nei leng
vai pasiekiama, o tačiau ją 
gali dauguma, išskyrus ma
žą skaičių, gauti. Ypač se
nesnio amžiaus žmonės yra 
linkę trauktis nuo žingsnio, 
fcuris jiems atrodo sunkiai 
įganomas. Tai dažnai tie
sa tais atvejais, kurie ne
moka anglų kalbos. Daugu
mai senesnių žmonių 'nėra 
žinoma, kad jie gali, tam 
tikromis aplinkybėmis, būti

atleidžiami nuo anglų kal
bos mokėjimo.

Ši pagrindinė knyga taip 
pat suteikia informacijų 
apie komplikuotas techniki
nes problemas, jsu kuriomis 
susiduria mokytojai, socia
liniai darbuotojai, advoka
tai, bibliotekarai, ir kiti 
specialistai, padedą emi
grantams pasidaryti Ame
rikos piliečiais.

1922 m. pirmą kartą iš
spausdinta knyga “Kaip 
pasidaryti JAV-jų piliečiu” 
pasidarė standartiniu šios 
srities veikalu. Dabartinė 
pagrindinai peržiūrėta 20- 
ta laida apima daugelį pa
keitimų, padarytų JA V-jų 
natūralizacijos įstatymuose 
nuo McQarran-Walter Emi
gracijos ir Tautybės Akto 
pravedimo 1952 m. Knyga 
kainuoja vieną dolerį ($1) 
ir ją galima gauti parašant 
Amerikos Tarybai Tautų 
Tarnybai (American Coun
cil for Nationalities Ser
vice), 20 West 40th Street, 
New York 18, N. Y.

ACNC
Knygą galima gauti ir 

ir ALDLD centrinėje rašti
nėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parrk, N. Y. 11417.

“L” Red.

Paieškojimas
Aš Raulinaitienė Ona, su savo 

vaikais ieškau savo vyro Raulinai- 
čio Mato, s. Vinco, kuris išvyko iŠ 
Lietuvos 1912 m. ir gyveno Ameri
koje (New Yorke), Elm Grove, W. 
Va. Vadinosi Mike Roland. Nuo 
1937 m. jokiu žinių neturim. Kiek 
žinau, visą laiką dirbo anglių ka
sykloje. Prašau pranešti man apie 
jj. Raulinaitienė Ona, Kaunas 16, 
Vaidoto g-vė, Nr. 131-3.

LITHUANIA, USSR

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos. |

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Jfietų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedinė apdrauda. Ir bus t 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.

Tobulesnis už 
žmogaus akį

Japonų firma “Šibaura 
Tošiba” gamina prietaisus, 
kurie įstengia atskirti dau
giau negu 8 milijonus rau
donos spalvos atspalvių ir 
11 milijonų kitų spalvų at
spalvių. Tai pirmas atsitiki
mas, kai prietaisas pralen
kė žmogaus akį, kuri atski
ria net 7.5 milijonus įvairių 
spalvų. Prietaisas yra spek
trometro ir automatinės 
skaičiavimo mašinos kom
binacija. Per 2 minutes jis 
automatiškai išbraižo tiria
mo objekto spektro liniją. 
Per sekančias 25 sekundes 
jis atlieka skaičiavimus ir 
atspausdina rezultatą. 
Įprastiniu spektriniu meto
du skaičiuoti tekdavo net 
keletą valandų. Naujasis 
prietaisas bus naudojamas i 
spalvoms tiksliai nustatyti. 
Analizuodamas odos spal
vą, jis padės išaiškinti ir 
įvairias ligas.

Kaip atsirado 
kaliošai

Amazonės baseino indė
nai guminę avalynę pradė
jo nešioti žymiai anksčiau 
už europiečius. Jie ją gami
no labai paprastai —pasta
tydavo koją po tekančiomis 
kaučiuko sultimis. Susting
damas kaučiukas įgaudavo 
pėdos formą.

XIX amžiuje į Šiaurės 
Ameriką buvo įgabenta pir
moji tokios avalynės pora. 
Šie “kaliošai” buvo parduo
dami... paauksuoti ir kaina
vo labai brangiai.

... Naujoji avalynė labai 
greit tapo madinga. Tačiau 
jai toliau plisti trukdė, tai, 
kad vartotojų kojos ne vi
sada atitikdavo indėnų ko
jų dydį. Išeitį iš susidariu
sios padėties rado vienas 
verteiva, pasiuntęs į Brazi
liją, kur buvo gaminama ši 
avalynė, vairių dydžių me
dinius kurpalius.

Brockton, Mass.
Iškilmingas banketas 

ir koncertas
Pagerbimui vieno mūsų 

Amerikos lietuvių ilgamečio 
darbuotojo darbininkų kla
sėje banketas su koncertu 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
10 d. Vieta: Lietuvių Tau
tiškas Namas, 668 N. Main 
St., Montelloj. Koncertas 2 
vai. popiet. Įėjimas į kon
certą tik $1. O po koncerto 
žemutinėje salėje įvyks ban
ketas. Įėjimas į banketą tik 
$2.

Koncerto programą at
liks:

Worcesterio Aido Choras 
Jono Dirvelio vadovybėje

Montellos Vyrų Dailės 
Grupė Al. Potsaus vadovy
bėje.

Duetas Ona Dirvelienė ir 
Jonas Sabaliauskas

Duetas Aldona ir Eldon 
Downingai

Kadangi ant rytojaus 
bus legali šventė (Armistice 
Day), tai niekam nereikės 

i skubintis namo į darbą. Ga
lėsime visą sekmadienio, 
lapkričio 10 d., popietę links
mai praleisti.

Koncertą ir banketą ren
gia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kuopa.

Prašomi visi, tiek vieti
niai, tiek iš apylinkių, lietu
viai dalyvauti. Visi laukia
mi, visi kviečiami. Visi bū
site patenkinti tiek koncer
tu, tiek banketu.

Geo. Shimaitis

Lawrence, Mass. ČIA NĖRA AIDO
Labai tiksliems radiolo-

Spalio 6 d., Maple Parke,
įvyko spaudos paramai ban-

kaciniams bandymams spe-

Pažvelgkite į sekamus mėnesinius mokesčius ir
savaitinę pašalpą:

Pašalpos Mėnesiniai Savaitinė
Laipsnis Mokesčiai Pašalpa

I .35 $6.00
11 65 9.00
III .95 12.00
IV , 1.20 15.00

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 

' ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę- 

! ^iančią ligą.
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa- 
kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417 ’

DIAGNOZĖ
Telegrafo išradėjas Sa

muelis Morzė buvo neblo
gas dailininkas. Kartą jis 
nutapė paveikslą, vaizduo
jantį žmogų mirties agoni
joje. Pirmasis žiūrovas, 
pamatęs paveikslą, buvo jo 
draugas gydytojas.

—Kokia jūsų nuomonė— 
paklausė Morzė gydytoją, 
kuris geroką pusvalandį la
bai atidžiai tyrinėjo pa
veikslą.

Gydytojas nusiėmė aki
nius, atsigręžė į Morzę ir 
pareiškė:

—Maliarija!

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Agnes Kudienei
<

spalio 9, 1963
Mūsų kuopos nariai liūdi netekę darbščios pa

žangiųjų draugijų narės. \
Mūsų širdinga užuojauta jos vyrui Juozui, gi

minėms ir artimiesiems. \
• —ALDLD 87 kp. valdyba

ir nariai
________________________ I_________________________________________________________________ , , .________________________________________________________

ketas. Jis pavyko labai ge
rai visais atžvilgiais. Gas- 
padinės ir komisija jau 8 
valandą ryto buvo parke ir 
dirbo priimti svečius ir 
viešnias. Kartu su komisija 
nuvyko ir Ona Zidarienė, iš 
Worcesterio, kuri buvo at
vykus iš vakaro. Aš susta
čiau stalus, o Zidarienė puo
šė juos gėlėmis.

Apie 12 yalandą jau pra
dėjo atvykti vietiniai ir iš 
kitu miestu svečiai—auto
mobiliai važiuoja į parką 
vienas po kitam. Štai iš jų 
išlipa worcesterieeiai, bos
toniečiai, haverhilliečiai, 
brocktoniečiai, našviečiai, o 
štai , ir iš toliau atvykę sve
čiai, iš New Yorko—-Rojus 
ir Ieva Mizarai. Vienus pa
sisveikini, skubini prie kitų 
\naujai atvykstančių.

Gaspadnės maisto gami
no dėl 150 žmonių, bet vieš
nių ir svečių turėjome daug 
daugiau. Atsiprašome tuos, 
kam neteko maisto. Žinote, 
kad sunku numatyti, kiek 
bus žmonių, o sekmadie
niais maisto dasipirkti jau 
negalima.

Pabaigus valgyti, turėjo-1 
me prakalbas. Ka d a n g i 
oras buvo gražus, tai jos 
įvykko lauko pusėje. Kal
bėjo Ieva Mizarienė, kuri 
neseniai grįžo iš tarybinės 
Lietuvos, ir Maskvos, kur 
Įvyko Tarptautinis Moterų 
Suvažiavimas už taiką. Pir
moje dalyje savo kalbos Mi
zarienė aiškino apie tuos 
didelius Lietuvos atsieki- 
mus: naujus fabrikus, elek
tros jėgaines, mokyklas, gy
venimo namus, besilavinan
tį jaunimą ir aprūpintus se- 

i nelius. Antroje kalbos da- 
■ lyje dėstė apie. įvykusį mo- j 
terų suvažiavimą, jų ryžtą 
kovoti už visu tautu ir vals- 

i tybių taikingą sambūvį. At
sakinėjo ir į klausimus.

Tariu širdingiausią dė
kui, kaip vietinams, taip ir 
iš kitų kolonijų, kas tik at
silankė į parengimą. Dėkui 
Marytei Kazlauskienei už 
padovanojimą 8 pyragų, 
laidotuvių direktoriui Al. 
Juzakui už alų ir šampaną. 
Širdingiausias ačiū gaspa- 
dinėms, kurios sunkiai dir
bo, komisijos nariams ir vi
siems ir visoms, kas tik dir
bo, kooperavo dėl banketo.

Gaspadinėmis buvo Ievą 
Kralikauskienė, R. C.hula- 
dienė, J. Šleivienė, S. Pen- 
kauskienė, Ross Matros ir 
M. Kazlauskienė. Gaspado- 
riai S. Penkauskas, V. Kra- 
likauskas, ir M. Milvidienė. 
Darbininkai June Milvi- 
das, B. Brawon, F. Zula, J. 
Rudis, Mrs. M. Brawon ir

ciali kamera įrengta Miči-
gano (JAV) universitete. 
Jos sienos padengtos neį
prastais apmušalais. Pleištai 
iš akytos gumos ir plastma
siniai tarpikliai neatspindi 
garso. Minkštos medžiagos 
sugeria mikrobangų ener
giją nepaprastai gerai. 
Faktiškai jokia energija 
neatsispindi nuo kambario 
sienų. Manoma, kad mikro
bangos atsispindės nuo mi
nėtųjų sienų milijoną kartų 
mažiau, negu nuo paprastų 
sienų. £

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Šeštadieni, spalio 19-tą, 7:30 vai. 
vak., ALP Klubo svetainėje, 318 W. 
Broadway, įvyks pirmoji whist’o 
žaidimų ir surprizų parė, kurios te
sis per visą žiemos sezoną. Komi
tetas yra pasirengęs pateikti daug 
malonių staigmenų pajvairinimui tų 
parių. Kviečiame visus atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai. Y. N.

• ROCHESTER, N. Y.

Svarbus Pranešimas♦
Lapkričio 2 d. yra rengiama va

kariene “Laisvės’ 'ir “Vilnies” rei
kalams. Rengia abi moterų ir vy
rų LDLD kuopos Vieta—575 Jo
seph Ave., Gedimino svetainė. Pra
džia 6 vai. P. M. punktuališkai. Vi
sus kviečiame atsilankyti. Bus ska
ni vakarienė. Visų maloniai lauk
sime. Paremkite šį svarbų darbą.

Rengėjai (83-84)

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 laikraščiu va
jai. Reikia apkalbėti, kad jie būtų 
sėkmingi.

Žemaitis (81-83)
b-------- -------— — --- ... ...-------- - ---- —-

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos pramogų komisija 

rengia skanius pietus ketvirtadienį, 
spalio (Oct.) 24 d., 12 vai. dieną, 
Laiškanešių svetainėj, 314—15 Avė. 
So. Visi geri žmonės — malonūs 
svečiai — esate širdingai kviečiami 

: dalyvauti šiame pobūvyje ir links- 
mai laiką praleisti. Bus ir muikazi- 

l mai laiką praleisti. Bus ir muzika 
mėgstantiems pasišokti.

Viena iš komisijos (83-84)

SO. BOSTON, MASS.
Pranešame, kad LDS 1-os ap

skrities konferencija įvyks Spalio- 
Oct. 27 d., 11 vai. ryto, 318 West 
Broadway, So. Bostone.

Kuopos išrinkite delegatus ir da
lyvaukite konferencijoje.

LDS 1-os apskr. sekr.
S. Rainard

(83-85)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopa rengia rudeninį 

pobūvį bei vakariene, įvyks šešta
dienį, spalio-October 26 d., pradžia 
5-tą vai. vakare, Klubo svetainėje.

Bus skani vakarienė už paprastą 
kainą. Taipgi bus šokiai ir kitokių 
pamarginimų.

Kviečiame visus, kaip vietinius 
taip ir iš apylinkės atsilankyti. Ypač 
LLD nariai ateikite visi, paremkite 
savo organizaciją. O moterų pra
šome prisidėti su dovanėlėmis kuo
pos naudai, suling savo išgalės, už 
ką būsime dėkingos. Rengėjos.

(83-84)

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. Other help. Mar
ried man. Live in. No drifters. Must 
be bondable at employer’s expense. 
Apt. & $50 per week. LA. 5-1844.

(81-83)

AUTOMATIC MACHINE 
OPERATORS

Old Line Center City Manufac
turer, seeking experienced men in: 
1) Setting up and tooling of single 
automatic lathes. 2) Setting up and 
operating centerless grinder. 3) 
Thread roll machine operation.
Cal! CE. 2-6700 9 A. M. to 5 P. M.

(83-85)

AUTOMOBILE. Used car detail 
man, must be able to make them 
look new. Good pay for right man.

MOTORSPORT INC..
510 West Chester Pk.

Havertown, Pa. HI. 9-2400
(83-84)

Wanted At Once
FITTRS. On pressure vessels and 

allied equipment, stainless steel, fer
rous and non-ferrous material. 
Steady work, good pay, fringe bene
fits. Apply in person to shop su
perintendent. ACME PROCESS 
EQUIPMENT CO., Mill Rd. & Pen
na. Ave., Oreland, Pa. (83-84)

MALE & FEMALE"

MERROW SEWING OPERATORS
Women and Men. Piece work. 

Bonus. Vacation. Steady work. 
Apply immediately. ; \

2830 W.. HatjpbW Str.

' (83-84)

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)

REAL ESTATE

MT. AIRY — 3 bdrms., 2 baths, 
vanity sink & coloured tile, beauti
ful kit., eye-level oven, garb, disp., 
formica counter, panelled eating 
area. Sep. spacious din. rm., floor 
to ceiling divides made of oak, 
W/W carpeting & lovely drapes, 
throughout. Mahog. pan. basement & 
tile fl. bar & sliding door closet. 
4x6 walk-in closet in garage. Must 
be seen to appreciate. Owner. CH. 
8-1582.

BROOKLINE, unusually convenient 
to Haverford Township and Parochial 
Schools. Sale by Owner, 4 year old 
brick, 4 bedrooms, 2 baths, plus first 
floor podwer room, eye level oven, 
disposal, full basement, utility room, 
attached garage. HI. 9-4314.

Washingtonas. — Sulau
kęs 57 metų amžiaus mirė 
James Knudson, buvęs pre
zidento Trumano gynybos 
transporto viršininkas.

CLEVELAND, OHIO I
\ I

Širdinga Padėka I
I

Mirus I
Rose Yurksliat I

Riigsėjo-Sept. 9, 1963
Officiating Rev. Guy H. Volpitto, 15402 Parkgrove

Dėkoju grabnešiams ir C. L. M. Klubui už gražiaš 
gėles, Klubo narėms už paskutinį patarnavimą prie 

\ karsto.
Draugams ir kaimynams už gėles, už lankymą ir 

korteles namuose ir ligoninėje. Taipgi visiems pa
lydovams už gilią Simpatiją—-taip skaitlingai, kurie 
palydėjote rugs. 12 d. į Lakeview kapines, skyrius I, 
142a lotas.

Ačiū laidotuvių direktoriui Mr. Grdina už malonų 
patarnavimą. Palydovą buvo 22 automašinos.

I Brangi drauge Koše, ilsėkis ramiai . . . Į
—Tavo draugė, Mrs. Frances Potocar |

Ig. Ohulada.
Dabar prieš mus stovi ki- j 

tas didelis darbas, tai “Lai-1 
svės”ir “Vilnies” vajai. Tu
rėsime gerai pasidarbuoti, 
kad gavus naujų skaitytojų 
ir atnaujinus prenumera
tas, kurių pasibaigę. Yra 
gera proga užrašyti “Lais
vę” į Lietuvą jūsų gimi
nėms, kurie ją labai myli 
skaityti.

Mūsų mieste spaudos va- 
jininkais yra S. Penkaus
kas ir V. Kralikauskas. Kai 
tik sueisite su mumis, atsi
naujinkite savo prenumera
tas ir užrašykite giminėms.

S. Penkauskas

MAROKAS PUOLA 
ALŽYRĄ

Alžyras. — Maroko kara
lius pasinaudojo nesusipra
timais AJlžyre ir pradėjo 
puolimą Sacharoje. Nuo se
ni a u yra nesusipratimų 
sienos reikalais. Marokie-

Hartfordo Moterų Apšvietos Klubas

rengia

BANKETĄ
/

Lapkričio 10 November
Pradžia 12 vai. dieną

LAISVES CHORO SALĖJE
l 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

' Pelnas skiriamas “Laisvės” naudai.
A

Kalbės: Ieva Mizarienė
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius 

dalyvauti. Išgirsite 1. Mizarienės įspūdžius iš Pasau
linio Moterų Kongreso ir iš jos viešėjimo Lietuvoje.

čiai įsiveržė ties Tindžiabu. 5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 18, 1963



Jungtinėse Tautose
United Nations, N. Y— 

Po to, kada Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius pra
nešė Pietų Afrikos valdo
vams JT nuomonę, kad toje 
šalyje būtų sulaikytas apar- 
theidas—žiaurus negrų nuo 
baltųjų izoliavimas, — iš 
Johannesburg© gauta žinių, 
kad Pietų Afrikos ministru 
taryba tariasi, ką daryti su 
tarptautine organiz a c i j a. 
Gal būt Pietų Afrikos ra
sistai, vadovaujami minist
rų pirmininko Verwordo, 
nusitars pasitraukti iš Jung
tinių Tautų.

Praėjusią savaitę Čilės 
respublikos atstovybė davė 
sumanymą, kad JT asamb
lėjos sesija apsvarstytų pa
staruosius uragano padari
nius Haiti ir Kubos respub
likose. Čilė mano, kad rei
kėtų organizuoti tarptauti
nę pagalbą nukentėjusioms 
nuo uragano tų šalių žmo
nėms.

Generalinė asamblėja taip 
pat užgyrė 57 šalių atsišau
kimą, kad būtų teikiama 
pagalba Jugoslavijai ir 
Skopljės miesto žmonėms. 
Kaip žinia, Skoplje miestas 
buvo žemės drebėjimo su
griautas.

Arabai ruošiasi labiau pa
sireikšti prieš Izraelį. Arą-' 
biškos šalys, jų delegacijos, | 
tvirčiau organizuosis ir rei- i 
kalaus, kad Izraelis priimtų I 
išvytus iš ten arabus, kurie ‘ standing" of Karl Marx, 
šiuo metu gyvena iš pašal
pų.

Albanija davė sumanymą, 
kad Čiang Kai-šeko klika 
būtų išmesta iš Jungtinių 
Tautų, kad šios organizaci
jos nariu būtų pripažinta 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Generaliniuose debatuose

lis ramiau gyventų. Mrs. į/ 
Pandit daug vilčių deda i < 
Tarybų Sąjungos - Jungti- į 
nių Valstijų santykių gerė
jime.

Pakistano užsienio reika
lu ministras Z. A. Bhutto 
ramino tuos, kurie bijosi, 
kad jo šalis, Pakistanas, nu
eisiąs “paskui Kiniją” tik 
dėl to, kad su Kinija padarė 
kai kurias sutartis. Kalbė
tojas pareiškė, jog Indija 
neteisėtai savinasi Kašmįrą.

Kaip sakiau, daug tūks
tančių žodžių buvo pasaky
ta generaliniuose debatuo
se. Vieni jų gal kada nors 
realizuosis, kiti tik šiaip sau 
ir pasiliks.

Bet svarbu, kad pasau
liniame parlamente deba- 
tuojami-diskutuojami svar
būs klausimai, ypatingai 
taikos išlaikymo proble
mos.

Korespondentas

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi, 

nojoje tėvynėje sužlugimo. Jie 
save maitina kvailomis iliuzi
jomis.

Praėjusio sekmadienio did- 
lapio “N. Y. Times” maga
zine tilpo ilgas Sidney Hook 

! straipsnis apie komunizmų -ir 
I mūsų mokyklas.

Gerai tą sutvėrimą pažįstu 
i iš jo darbų. Kadaise jis pa- 
' rašė knygą “Toward Under- 

.” Joje 
jis dar gynė Marksą ir komu- 

Paskui tapo renegatu, 
skaitosi vienu iš ar- 
visų komunistų prie-

ten nebūtų, savo

nizmą. 
Dabar 
šiaušių 
šu.

Kaip 
straipsnyje Hook pataria pra
dėt apie komunizmą mokyti 
visus vaikus visose mokyklose.

, Tiesa, girdi, mūsų laikraščiai, 
I mūsų žurnalai, mūsų įvairios 
įstaigos ir institucijos didelę 

—,----- „ amerikiečių daugumą iki mir-
dalyvavo 96 salių kalbėto-, tjes įbaugino komunizmu. Di- 
jai-atstovai. Jie baigėsi spa- dėlė dauguma amerikiečių ke
lio 11 d.

Visokių nuomonių, viso
kių sumanymų čia buvo 
pateikta. Kiekvienos šalies 
atstovas siūlė tai, kas jo ša
liai brangiausia, bet milži
niška dauguma kalbėtojų 
pakartojant pasisakė už tai
kos išlaikymą žemėje.

Pav., Meksikos atstovas 
Padilla Nervo, pasidžiaugęs 
Maskvos sutartimi, siūlė, 
kad Jungtinės Tautos pa
darytų visą eilę deklaracijų 
taikai pasaulyje užtikrinti. 
Jos įdomios: (1) Kad kos
minė erdvė būtų naudojama 
tik taikingiems reikalams-
(2) Kad visokie tarpvalisty- 
biniai nesusipratimai būtų 
išspręsti taikingais būdais.
(3) Kad propaganda už ka
rą būtų uždrausta. (4) Kad 
valstybės 
valstybių 
lūs.

Indijos
Pakšmi Pandit prisiminė,' 
koks didelis pasikeitimas 
per pastaruosius dešimt 
metų įvyko Jungtinių Tau
tų organizacijoje, kaip ji 
paaugo narių skaičiumi. Y- 
pac kalbėtoja džiaugėsi, kad 
atbudo Afrika. Jos tiek 
daug narių šiuo metu JT.

—Prieš apie 40 metų. — 
sakė kalbėtoja, — Indijos 
Kongresas, svarsty damas 
išsilai s v i n i m o klausimus, 
priėjo išvadą, kad Azijos 
tautų laisvė nebūtų pilna, 
jei jos neturėtų Afrikos 
tautos.

Na, ir šiandien jau ma
tosi, kiek daug Afrikos 
tautų pasiek’ė savo tautinę 
nepriklausomybę.

Jungtinių Tautų vyriau
sias principas: neprileisti 
karo. Kalbėtoja mano, kad 
būtų panaikinti bet kokie 
karu grasinimai, kad pašau-

munizmo neapkenčią iki iste- 
I rij os.

Bet ar to užtenka? Ne, gir
di, neužtenka. Baime ir ne
apykanta komunizmo nenuga
lėsime ir mūsų kapitalizmo ne- 
išgelbėsime. Reikią vaikus 
apginkluoti žinojimu.

Betgi tas visas Hooko siū
lomas “žinojimas” susideda 
tik iš dar didesnės baimės ir 
neapykantos sėjimo.

Sidney Hookui šita naujo 
Maižiešiaus rolė labai nevyku
si. Niekas iš jos neišeis.

nesikištų į kitų; 
vidujinius reika-

atstovė V i j a j a

A. Išlaužas C1 Lietuviška kultūrine kronika
Skaitė angliškai 
Pabaltijo literatūrą

Niujorko spauda 
kad vienoj iš viešųjų bib
liotekų Niujorko Centre, 
spalio 4 dieną, auditorijoj 
įvyko pabaltiečių literatū
rinis vakaras — anglų kal
ba. Įvadą, esą, pasakęs ra
šytojas Algirdas Landsber
gis, toliau buvo skaitomi 
estų, latvių ir lietuvių po
etų kūriniai angliškai. Lie
tuvius repr e z e n t a v o tik 
Henriko Radausko, Alfon
so Nykos-Nyliūno ir Pulgio 
.Andriušio kūriniai. Lietu
vaitė pianistė Aldona Kepa- 
laitė paskambino Mendels- 
sohno, Šopeno ir Mykalo- 
jaus K. Čiurlionio kūrinius. 
Įėjimas buvęs visiems lais- 

Programoje buvo iš
kelta mažųjų tautų litera
tūros reikšmė ir būtinybė 
ja pristatyti skaitlingo
sioms tautoms. Buvo pa
brėžtas Kristijono Donelai
čio poezijos indėlis pasau
linei literatūrai.
Du reikšmingi 
žurnalai Niujorke

Beveik tuo pačiu 
niujorkiečius lietuviškos li
teratūros mylėtojus pasiekė 
du žurnalai: iš Lietuvos 
“Pergalė” Nr. 8 ir iš Čika
gos “Metmenys” Nr. 6.

“Pergalėj” randame štai 
ką — Algimanto Baltakio 
naujus eilėraščius. Įdomus 
“Didysis troškimas,” ku
riame jis išsako visus: “Gy
venti trokštu, Trokštu aš 
gyventi, Be baimės, Kad už
grius košmaras...” ir “Aš— 
komunistas, Tu gal būt, ki
toniškai, Galvoji apie žemės 
rytdieną. Tad pasiginčy- 
kim, Parungtyniaukim žmo
niškai.” (Tegul tai pasi
skaito bukapročiai ir pro
fesionalai komunistų ne
kentėjai!) Žurnale toliau 
eina “Žydrieji ežerai,” su
silaukę, kaip ir dauguma, J. 
Dovydaičio rašinių gyviau- 
sio dėmesio. Prie šio eilė
raščio savotiškai derinasi 
Vyt. Petkevičiaus “Tiesa”- 
apie. pergyvenimus lietuvio 
jaunuolio, kuris, pradėjęs 
mokyklą prieškarinėj Lie
tuvoj, turėjo iš vadovėlių 
plėšyti vis nereikalingus 
puslapius, beveik kiekvie
nais metais keičipntis val
džioms ... Liuda Ruseckie- 
nė išeina su sodietiškai ly- 

5 riška poezija “Mano kraš- 
” Kitas eilė- 

i” — ypač 
tinka kai kuriems naujaku-

rąso,

vas.

laiku

Šiame “Laisvės” vajuje tu
rėkime galvoje jo dvejopą 
tikslą: gauti naujų skaitytojų 
ir sudėti $5,000 fondą. Abudu 
svarbūs reikalai. Kiekevienas I , v • 
skaitytojas gali prisidėti: jei Į a® . e. 
ne gavimu naujo skaitytojo, rastis As^ lauksiu 
tai paaukojimu j fondą. 1

RICHMOND HILL, N. Y.
Liūdnas vienerių metų prisiminimas

Jonas Vaznys
Spalio 5 d. suėjo vieneri mietai kai mirė mano 

mylimas vyras. Aš, mano sūnus Petras, marti Nata
lie ir anūkas Mark su liūdesiu prisimename šią su
kaktį. Ilsėkis ramiai!

Albina, žmona 
Petras, sūnus 
Natalie, marti 
Mark, anūkas

Įriams, palikusioms tėvynėj 
savo šeimas... Telpa ten 
ir Eugenijaus Matusevi
čiaus išverstos ukrainiečių 
revoliucionierės Lesios Uk- 
rainkos eilėraščiai. Įdomūs 
yra A. Ęačiūrino ir G. Na- 
batovo atsiminimai “Kovos 
dėl Vilniaus,” kada dabarti- j 
niai “laisvintojai” - veiks
niai” mirgavo padais iš Lie
tuvos. Iš rusų kalbos iš
vertė Vytautas Martišius. 
Teatrinėmis temomis rašo 
J. Lozoraitis — plačiai te
ma “Dramaturgas ir Teat
ras mąsto apie dabartį.” 
Stebėtinai giliai ir žmoniš
kai atsiminimus apie savo 
vyrą rašo M. Marcinkevi
čienė. Taip, “Pergalė” yra 
įdomi; atrodo, joks lietu
viškai skaitąs inteligentas 
neturėtų jos nė vieno nu
merio apleisti.

Kitame straipsnyje rašy
sime apie “Metmenis.”

Dar vienas priminimas
Didžiojo Niujorko ir apy

linkės lietuvių masinis su
sirinkimas Schwaben salėje 
įvyks jau šį sekmadienį, 
spalio 20 d. Sužinota, kad 
be pirmiau garsintų dviejų 
kalbėtojų (A. Bimbos ir 
William Patersono) yra pa
kviestas dalyvauti ir Tary
bų Sąjungos ambasados 
Washingtone darbuo t o j a s 
Vytautas Zenkevičius. Jis 
tik šiomis dienomis sugrįžo 
iš Lietuvos, kur per treje
tą mėnesių atostogavo. Aiš
ku, jis yra labai mylimas 
svečias ir ką nors pasakys 
apie vėliausius įvykius mū
sų senojoje tėvynėje.

Na, o mūsų Aido choras 
turi paruošęs mitingui šau
nią dainų programą^

Susirinkimas, kaip žinia, 
ruošiamas at žymė j imu i 
dvieju didelių istorinių įvy
kių. Lygiai prieš šimtą me
tų Amerikoje buvo paskelb
tas negrų paliuosavimas ir 
Lietuvoje įvyko didelis su
kilimas. Svarbu plačiau su
sipažinti su šiais dviem įvy
kiais šviesoje dabartinių A- 
merikos negrų kovų už ly
gias teises ir nūdienio Lie
tuvos žmonių daromo pro
greso visose gyvenimo ,sri-

Tad būkite susirinkime, 
naudingai ir kultūriškai 
praleisti sekmadienio popie-

Mitingo pradžia 2:30 po
piet. Rengėjai

ĮRENGIA ŠVIESESNES 
MIESTO LEMPAS

New Yorkas.—New Yor-V 
ke gatvės ir parkų takai 
sudaro virš 6,000 mylių iL 
gio. Miesto valdyba nutarė 
irengti šviesesiįes lempas. 
Pakeitimas senų lempų su- 
dtfrys $64,000,000 išeigų.

ĮVYKO 3 NELAIMĖS
Newark, N. J. —- Pirma- 

I dienio rytą, spalio 14 d., bu
vo tiršta migla. Įvyko trys 
nelaimės.- Ant N. J. Turn
pike vieškelio susikūlė au
tobusas ir sunkvežimis, ant 
Nr. 3 kelio —- sunkvežimis 
su automobiliumi, o netoli 
Rutherfordo — du trauki
niai. Nelaimėse užmušta 2 
žmonės, o apie 100 sužeis
ta.

Brooklynas. — Suėmė ke
turis mokyklos vaikėzus, 
kurie buvo padegę mokyklą 
P.S. 114, ant Hjoward Ave. 
ir Prospect Pl.

Sveikinimas A. Veličkai
(Dainininkui Aleksandrai Veličkai jo 40 metų 
dainavimo sukakties proga, spalio 12, 1963)

Garbė tau, mūsų dainiau, kuris vis dainuoji 
Linksmas ir kovingas vargdieniams dainas ! 
Kuris liaudies sielą visuomet žavėji, 
Priduodamas drąsą kovot prieš skriaudas.
Per keturias dešimtis metų dainuodamas, 
Tu stiprini dvasią kovingų draugų— 
Energiją, darbą ir laiką įdėdamas ' 
Vis gelbsti vest kovas už būvį vargšų.
štai kad ir šiandieną kovoji už taiką— 
Kad karo pasauly nieks neuždegtų.
Mes sveikinam tavo šią nuomonę sveiką!
Nes norim, kad karo visai nebūtų.
Tad linkim mes tau, dainininke, gyvuoti, 
Sveikam ir laimingai dar ilgus metus! 
Ir dainas dėl liaudies visuomet dainuoti, 
Nes tai idealas garbingas, gražus.

Jonas Juška
(Eilėraštį skaitė M. Juškienė spalio 12 d. pobūvy)

Ar esate buvę meno šventoveje- 
garsiojoje Town Hall?

Esu beveik tikras, kad 
nemaža mūsų žmonių savo 
gyvenime dar nėra buvę 
garsiojoje Niujorko meno 
šventovėje, Town Hali.

Jeigu taip, tai dabar aš 
jiems širdingai patariu: 
būtinai ten būkite š. m. lap
kričio 3 dieną.

Pirmiausia: kas yra Town 
Hall?

dalyvauti. Tikietai nebran
gūs. Bet juos reikia nusi
pirkti iš anksto — tai bus 
geriau ir rengėjams ir pa
čiam; be to, tai sudarys pa
garbą ir lietuviams, nes jie 
galės sėdėti prie vienos vie
tos, viename blioke.

Šis Komitetas yra 
kęs didžius darbus, 
nes daugybę nekaltų 
kiojamų nepiliečių.

Tolstojaus romanas r 
ekrane *

Dabar Cameo teatre (8 
Avė. ir W. 44 St.), Niujor
ke, eina labai įdomus fil
mas, remtas Levo Tolsto
jaus romanu “Prisikėlimas ” 
angliškai pavadintas “Re- 
surection.” Vadovaujamuo
se vaidmenyse ( m e r - 
ginos ir princo) yra Tama
ra Syomina ir Jevgeni Mat- 
vejev; direktorius — Micha- 
il Schweicer.

Filmas tikrai vertas kiek
vienam pamatyti. Vaidyba 
puiki.

Kiek anksčiau mūsų kraįM 
to Holivudas irgi buvo pa
ruošęs filmą, remtą tuo pa
tim Tolstojaus romanu. Šia
me filme vyriausias roles 
turėjo Frederic March ir 
Anna Sten. Tačiau ameri
kiečių gamybos filmas per
daug “suholivudintas’ ’ir 
sutrumpintas. Net ir jo 
vardas pakeistas į “We live 
again.’ ’

Rusų darytas filmas daug 
įdomesnis, pilnesnis ir lai
kosi arčiau fabulos.

nuvei- į Amerikinės Simfonijos 
apgy-1 
perse- 
Todėl

orkestro koncertas
Leopold Stokowski vado-Tai salė, kurioje vyksta nereikia čia aiškinti, kodėl ... n . 

kiekvienas turi ši komitetą vauja American Symphony 
ir jo veiklą paremti, — sa-1 
vaime aišku! j

Minėtąją dieną koncerte' 
bus solistų, bus ir choru, o .
tarp jų ir mūsų Aido cho- ^!os re^us muzikinius un- 
ras, vadovaujamas Mildre- ”lus: ls Wa«ne™

įžymiausių solistų bei cho
rų koncertai. Kuris daini
ninkas, smuikinipkas bei pi
anistas turi savo rečitalį 
Town Hallėje, ir jei tas re
čitalis pavyksta, tas skaito
si laimingu.

Antra: kokia proga Jūs 
esate kviečiami ten būti lap^- 
kričio 3 dieną?

American Committee for istorijoje, ir pirmą kartą 
the Protection of Foreign šios meno šventovės istori- 
Ęorn (Ąmerikiųis Komite- j°ie\ 
tas.svetųrgimiąms ginti), tą Taigi kviečiu ir prašau vi-

Orkestrui, kuris duoda pui
kius koncertus-

j Spalio 21 d. 8:40 v. v. Car
negie Hall šis orkestras

dos Stenslerienės- Aido cho
ras čia lietuviškas dainas 
dainuos pirmą kartą savo

tas svetur^imiams ginti) ta Taigi kviečiu ir prašau vi- 
dieną ruošią , didžiuli kon-1 sus gerus Niujorko ir apy- 
certą savo gyvąvimo 30-čiai I linkės lietuvius dalyvauti
metu paminėti. Ir štai, pro
ga-kiekvienam, žmogui ten

Mirė Walt. Danilevičius
Walter Danilevičius mirė 

spalio 15-tos vakarą Kings 
County Hospital. Pašarvo
tas Forgi one Funeral 
Home kampas Union Ave. 
ir Stagg St., Brooklyn. Lai
dos spalio 18-tos rytą Ever
green kapinėse, kur palai
dota jo pirmoji žmona, 
Newark, N. J.

Išlydės jį iš šermeninės į 
bažnyčią apie 8 vai. ryto.

I

Jis sirgo apie 3 mėnesius. 
Trumpai buvo grįžęs iš li
goninės į namus. Deja, jis 
turėjo vėl pasiduoti į ligo
ninę, kur ir baigė, skaus
muose būdamas, savo die
nas.

Walteris augo didelėje 
šeimoje Varnių miestelyje, 
Žemaitijoje. Jau kriaučių - 
kas atvažiavo • į < Ameriką 
li913 metais. Vėliau jis atsi-. 
kvietė iš Lietuvos žmoną. 
Jie susilaukė ir užaugino 
dvi dukteris: Mrs. Rose 
Musil ir Mrs. Jadvyga 
Buchner.

Jis dirbo siuvimo indust
rijoje visa Newarke gyve
nimo laiką, o vėliau — 
Brooklyn, N. Y. Brooklyne 
jis vedė Johanną Marčiu- 
kienę ir gyveno iki jį mirtis 
atskyrė.

Paliko žmoną, dvi dukte
ris, 4 anūkus ir kitas gimi
nes. Lietuvoje turėjo labai 
plačią giminę.

Velionio žmonai, šeimai, 
giminėms ir kitiems arti
miesiems reiškiame užuo
jautą.

šiame iškilmingame koncer
te.

Pradžia bus 2 v. popiet. O
5 vai. viskas baigsis.

Įsigykite tikietus iš anks
to.

Dalyvaukite istoriniame 
koncerte, istorinėje salėje!

Ns.

Sugrįžo iš ligoninės
Džiugu pranešti, kad mū

sų draugas Jonas Juška jau 
apleido ligoninę, jau sugrį
žo į savo namus. Žinoma, 
jis dar tebeserga ir dar vei
kiausiai geroką laiką su ta 
pažeista koja turės “pasi
kamuoti,” tačiau džiaugiasi 
iš tos “namų nevalios” pasi- 
liuosavęs. Savo malonios 
žmonelės šiltoje priežiūroje 
Jonas tikisi savo sveikatą 
greitai pataisyti ir sugrįž
ti į chorą ir kitokią veiklą.

Juškų adresas: 113-09 
107th St, Richmond Hill,

Koresp.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 18, 1963

__ iš Wagnerio operoj 
Die Meistersinger,” Gusta

vo Mahlerio “Dešimtoji shflF- 
fonija,” Handel’io “Ama
ryllis” ir kt.

Leopoldas Stok o w s k i s, 
kaip žinia, vienas įžymiau
sių amerikinių muzikų-kon- 
duktorių./*Jo' orkestras pui
kus, žavingai atlieka pasi
imtus veikalus.

Tikietai parsiduoda Car
negie Tali tikietų kasoje, 
Manhattane.

FOR RENT
Young business woman or elderly 

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
DIDELĖ SAVAITĖ

Nepamirštinos figūros iš Levo 
Tolstojaus monumentinės novelės 
yra įvykintasvykintas gyveniman Artkino?^

Resurrection” 1
(Prisikėlimas)

Pirmas rusų padarytas Tolstojaus 
darbų filmas Amerikoje

CAMEO TEATRE 
8th Avė., prie 44 Gatvės 

JU. 6-8534

“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

Schwaben Salėj e
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus.

Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)
Rengimo Komisija

1




