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METAI 52-ji

N KRISLAI
Spalio revoliucijai—46 metai 
Apie “panelę švenčiausią” 
K. Donelaitis Maskvoje 
Lapkričio 10 dieną

— Rašo R. Mizara —

Lapkričio 7 d. sukaks 46-ri 
metai, kai Rusijoje prasidėjo 
Didžioji spalio revoliucija, 
atidariusi pasauliui d u ris Į 
naują epochą, Į socialistinę 
santvarką. Poetas V. Maja- 
kovskis tuomet rašė:
Kol dar nuo ginklo rankų neatė- 
naują. mes skelbiame valią. [mčm, 
Naujus mes nešam žemei įstatymus 
iš mūsų pilko Sinajaus.

Prieš metų eilę keli Lietu
vos vyskupai “paaukojo” Lie
tuvą Marijai, “panelei šven
čiausiai.”. Ir šiandien liaudies 
priešai garsiai gieda “Marija, 
Marija!,” prašydami ją grą
žinti’ Lietuvon darbo žmonių 
išnaudotojų valdžią.

Bet katalikų bažnyčios vi
suotiname susirinkime, vyks
tančiame Vatikane, iškilo 
klausimas: ar nereikėtų Ma
žąją truputėlį apipešioti, at- 
Trnant iš jos kai kuriuos “ti- 
tįįus”? *''■

Malį, protestantai sako: jei 
katalikų bažnyčia nori su mu
mis bendradarbiauti, tai ji tu
ri liautis vadinti Mariją “šven
čiausiąja dievo motina” ir 
“panele nekalčiausia.” Pro
testantai taip pat netiki ka
talikų bažnyčios pasakai, būk 
Marija “įžengė į dangų su kū
nu ir dūšia.”

Kai susirinkimas tas “refor
mas” praves, tai kur tuomet 
lietuviški “laisvintojai” dės sa
vo akis?

Smagu skaityti tokią žinią: 
Maskvoje įvyko rašytojų po
sėdis, kuriame buvo svarstyta 
kaip ryškiau, kaip įspūdingiau 
atžymėti Kristijono Donelai
čio 250 gimimo metines. K. 
Donelaitis gimė 1713 m. sau
sio 1 d.

Toliau:
“Komisijos sekretorė B. Za- 

leskaja pranešė apie priemo
nes, kuriomis numatoma pa
žymėti šią lietuvių tautai ir vi
sai tarybinei literatūrai svar
bą datą. Sekančių metų sau
sio mėnesį Maskvoje, Sąjungų 
namų Kolonų salėje, įvyks di
delis vakaras, skirtas Kristijo
no Donelaičio atminimui ir 
kūrybai. Vakare pasisakys 
Rusijos, Lietuvos ir kitų bro
liškųjų sąjunginių respublikų 
rašytojai. Koncerte dalyvaus 
Lietuvos artistai ir meno ko
lektyvai.

“Be šio vakaro, koncertų 
salėse, klubuose ir Maskvos 
įmonėse įvyks lietuvių poezi
jos vakarai. Centriniuose lite
ratų namuose numatoma lietu
vių grafikos paroda. Done
laičio jubiliejų ruošiamasi taip 
pat pažymėti sąjunginių res
publikų sostinėse, Leningrade, 
Oriole ir kituose Rusijos Fede
racijos miestuose.”

Gražu! Puiku!..

Smagu, kad rašytojas An
tanas Venclova baigia sveikti: 
jis jau grįžo į namus, Vilniu
je, ir parašė mums įdomų 
laišką.

Bet liūdna, kad sunkiai ser
ga rašytojai K. Boruta ir M. 
Sluckis. Nuoširdūs mūsų visų 
linkėjimai jiems, kad greitai Į 
pasveiktų!

Lapkričio 10 d. Brooklyne 
įvyks mūsų laikraščio “Lais- 
vA«” metinis koncertas. 
‘ ^Lapkričio 10 d. ’Hartfordo 
Moterų Apšvietos klubas ruo
šia pobūvį, kurio pelną skirs 
"Laisvei.”

Lapkričio 10 d. Brocktone

P. VIETNAMO MIL<i

Nauji Kubos premjero Castro 
kaltinimai Jungi. Valstijoms

Havana, Kuba. — Kubos 
premjeras Castro iškėlė 
naujus ir labai rimtus kalti
nimus prieš Jungtines 
Valstijas. Jis sako, kad šio
mis dienomis tapo sulaiky
ta keletas Amerikos Centri
nės žvalgybos agentu r o s

(C.I.A.) agentų, kurie tapo 
prisiųsti į Kubą diversijas 
ir sabotažą vesti. Ir tai, sa
ko,’padaryta kaip tik pasi
naudojant uragano, kraštui

padaryta žala. Kai didelė 
krašto dalis paversta griu 
vėsiais, kai vyriausybės ir 
žmonių visas dėmesys tapo 
nukreiptas į atstatymo pa
stangas, amerikiečiai at
siuntė agentus, kad.jie dar 
daugiau kraštui žalos pa
darytų.

Premjeras taip pat kalti
no Centrinę žvalgybos 
agentūrą, kad ji operuo
ja net kelis laivus, kurie po 
Nikaraguos vėliava slaptai 
užpuldinėja Kubą. Jis pa
teikė ir tų laivų pavadini
mus. Vienas jų yra laivas 

i “Rex”, kitas “Leda”, tre
čias “Villaro”. Jie randasi 
West Palm Beach uoste 
Floridoje ir iš ča paruošia 

1 ir veda ant Kubos užpuoli
mus. •

Kol kas nei Amerikos vy
riausybė, nei Centrinė žval
gybos agentūra oficialaus 
atsakymo į kaltinimus ne
davė.

Vėl iškeltas kaltinimas 
prieš Jungtines Valstijas

United Nations, N. Y. — 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos pirmininkas Fedorenko 
vėl apkaltino Jungti n i ų 
Valstijų vyriausybę pastan
gose Vakarų Vokietiją ap
ginkluoti atominiai. Jis kal
bėjo apie planą sudaryti 
atominį NATO laivyną, ku
riame dalyvautų ir Vokie
tija.

Aštriai pasmerkda m a s 
tokį planuojamą laivyną, 
Fedorenko nurodė, kad jo
kios rimtos derybos dėl ato
minio nusiginklavimo neį
manomos, kai JAV. imasi 
tokių žygių. Fedorenko taip

pat pasmerkė Prancūzijos 
valdžią, kuri taip pat patai
kauja Vokietijos revanšis- 
tams, kurie ruošiasi nau
jam keršto karui.

Tarybų Sąjungos vardu 
Fedorenko vėl pasiūlė, kad 
Jungtinių Tautų Nusigink
lavimo komisija, kuri susi
deda iš 18 narių, sušauktų 
tų visų valstijų viršūnių 
konferenciją apsvarstymui 
nusiginklavimo problemos.

Nei iš Anglijos, nei iš 
Jungtinių Valstijų prielan
kaus atsiliepimo’j šį pasiū
lymą nesitikima.

TURISTAI NUVERTĖ DIEMO VALDŽIA
paklusnią valdžią

Saigonas. — Lopkričio 1 
d. Pietų Vietnamo kariniu- 
kai nuvertė Ngo Dinh Die
ni o valdžią. Jį, jo brolį Ngo 
Dinh Nhu, prezidento spe
cialiu militarinių jėgų ko- 
mandierių pulkininką Le 
Quang Tungą ir eilę arti
mųjų sušaudė.

Militaristų vadai tuojau 
suorganizavo savo vyriau
sybę, paskelbė, kad jie “de
mokratiniai” valdys Pietų

Vietnamą, padidins karą

.1

Pirma tokia by S a teism u ose 
pasportų davimo klausimais
San Francisco, Calif. — 

I prieš partizanus ir tamp-'Čionai tapo suareštuota 
riai bendradarbiaus su j Mrs. Bernard Druckman, 
Jungtinėmis Valstijomis. i 58 metų veikėja, ir kaltina- 

Maskva. — Tarybų Są-: ma sulaužymu Internal Se- 
jungos spauda rašo, kad re-: curity Akto. Mat, ji bandė 
akcinė Ngo Dinh Diemo , gauti pasportą ir pavažinė- 

_ vyriausybe nuversta su ti po pasaulį. Na, o minėtassu ti po pasaulį. Na, o minėtas 
JAV militarinių jėgų pa-1 reakcinis įstatymas drau- 
galba, kurių ten yra apie' džia komunistams net ir 
20,000 vyrų. Tas tuojau jvy- prašyti pasporto. Valdžia 
ko po to, kai iš Washingto- sako, kad Mrs. Druckman 1 
no grįžo JAV ambasado- yra Amerikos Komunistų 
rius.

teismą.v
Netenka abejoti, kad 

Mrs. Druckman bus apsirū
pinusi gerais apsigynimo 
advokatais. Tuo tarpu yra 
paleista po $1,000 kaucijos 

i iki teismo. Kol kas teismo 
diena dar nenustatyta.

Prancūzai protestuoja, Baisioje nelaimėje 
bara sen. Fulbright , žuvo 68 žmonės I

Paryžius. — Prancūzijos! Indianapolis, Ind. — • Spa- 
aukšti valdininkai labai įsi- lio 31 d. čionai didžiuliame 
žeidę Amerikos senatoriaus, stadiumc susirinko tūks

tančiai žmonių. TurėjoFulbr i g h t išsireiškimais. 
Kadangi Fulbright yra Se- įvykti spektaklis ant ledo, 
nato užsieninės komisijos Nuotaika buvę džiugi. Bet 
pirmininkas, tai jo išsireiš- ’ staig 
kimams priduodama daug 
reikšmės. O jis yra pasa
kęs, kad Prancūzijos balsas 
NATO sąjungoje visuomet 
yra “atmetimo ir nes u- 
tikimo balsas”. Prancūzai' i—.... , ---- , „_c
viskam, girdi, priešinasi. I standų pagimdė nelaimę.

a pasigirdo baisus 
sprogimas. Panika. Nelai
mėje žuvo 68 žmonės. O la
bai daug sužeistų.

Eksplozijos prie ž a s t i s 
tikrai dar nenustatyta. Ma
noma, kad dujos po valgių

partijos narė, ir todėl ji pa- 
i einanti po tuo įstatymu ir

• neturėjusi teisės prašyti 
pasporto. , 1
Prie to dar pridėtas jai i 

; ir kitas kaltinimas, kad ji, • 
’pildydama aplikaciją, nepa
sakius, jog ji yra Komunis
tų partijos narė.

Tai bus labai svarbi ir 
įdomi byla. Ji paliečia daug 
Amerikos piliečių. T e i s- 
muose byla gali užsitęsti 
keletą metų. Aišku, kad ji 
veikiausia turės pasiekti

Washingtonas. — Iki šiol 
užsienio diplomatai galėda
vo pirkti automobilių tiek, 
kiek norėdavo. O jis juos 
gauna pigiau, nes jiems ne
reikia mokėti federalinius 

• taksus. Sako, kad išsivvstė I 7
gana platus raketas. Yra 
diplomatų, kurie automobi
lius perka nupiginta kaina 
ir paskiau parduoda regu
liaria kaina. ,

Dabar išleistas patvarky
mas, kad vienas diplomatas 
gali nupiginta kaina pirkti’ 
tik vieną automobilį peT 
metus.

Laoso prem. Phouma lankosi 
Maskvoje taikos reikalais

VEl JAUSTOS ŽINIOS
Londonas. — Anglija su

sirūpinusi savo mokslinin
kų likimu. Jie bėga į Ame
riką, kur jiems geriau ap
mokama. Pav., jaunas mok
slą baigęs Anglijos žmogus 
pradeda su 3,000 dol. adgos, 
o Amerikoje su 9,000 dol. 
Didelis skirtumas.

Washingtonas. .— Ame
rikos vyriausybė dar vis 
delsia su pripažinimu Do
minikos ir Honduraso mili
tarinių valdžių.

United Nations, N. Y.— 
Sekretorius U Thant pa
reiškė, kad Jungtinių Tau
tų taikos misija iš Yemeno 
yra atšaukiama. Jai nepa
vyko toje šalyje sutvarky
ti dalykus.

Los Angeles, Calif.—Vie- 
t o s respublikonų v a d ai 
kviečia Madame Nhu jiems 
pakalbėti uždarame susi
rinkime. Ji čia galėsianti 
pasakyti ir tai, ko viešai 
negalinti.

Maskva. —Čionai skubo- 
mis atvyko Laoso premje
ras princas Phouma. Jį pa
sitiko ir priėmė pats prem
jeras Chruščiovas. Phouma 
kreipiasi į tarybinę vyriau
sybę, kad ji padėtų jam sa
vo krašte taiką palaikyti. 
Jis sako, kad jis prašo pa
galbos kaipo nuo draugiš
kos šalies, nes Tarybų Są
jungai ir Anglijai pavesta 
Laoso reikalais r ū pintis. 
Jis sako, kad po 1962 metų 
susitarimo, kad Laosas bū
tų neitralus, jo šalyje nėra 
ramybės. Tebeina aštri ko
va tarpe grupių.

Kokie bus iš šių pasitari
mų rezltatai, turės greitai 
paaiškėti.

Phouma užtruko Mask
voje tik dieną kitą.

United Nations, N. Y. — 
Generalinė asamblėja 97 
balsais prieš 1 priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad būtų einama prie 
visuotinio atominių ginklų 
bandymų uždraudimo. Da
bartinė sutartis tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
nepaliečia bandymų po že
me. Prieš rezoliuciją balsa
vo tiktai mažytė Albanija.

DAUGIAU GALIOS IR 
TEISIŲ VYSKUPAMS

Roma. — Katalikų baž
nyčios visuotinis vyskupų 
ir kardinolų suvažiavimas 
pasisakė už suteikimą vys
kupams daugiau' galios ir 
privilegijų savo parapijo
nus valdyti ir išnaudoti. Iki 
šiol beveik viską nuspręs
davo Vatikano galva.

(Mass.) įvyks didžiulis kon
certas ir banketas; meninę 
programą atliks Worcesterio 
ir Brocktono dainininkai.

Lai visos tos trys pramogos 
būna sėkmingos!

Labai svarbu, kad mūsų 
koncertas Brooklyne būtų di
delis.

Nuoširdžiai prašau visus 
Niujorko ir apylinkės gerus 
žmones jame dalyvauti.

Prašau Filadelfijos ir Niu- 
džerzės “Laisvės” patrijotus 
sekmadienį atvykti pas mus.

Ligi pasimatymo, draugės 
ir draugai!..

Nedarbas nesumažėjo
Washingtonas. — Valdiš

kojo Darbo departamento 
paskelbti duomenys rodo, 
kad šiandien dar vis Jung
tinėse Valstijose turime 3,- 
400,000 bedarbių, tai yra 
5.5 procento visų dirbančių
jų. Tai reiškia, kad nedar
bas nėra sumažėjęs.

/
Taipgi reikia atsiminti, 

kad bedarbių armija yra 
daug didesnė, negu valdžia 
skelbia. Darbo unijos tvir
tina, kad mes turime nuo 5 
iki 6 milijonų bedarbių.

Beverly Hills, Calif. —73 
metų sulaukęs mirė akto
rius Adolphe Menjou. Tai 
buvo didelis reakcionierius 
politiniame nusistatyme.

— ■■■’—'—T-----------—------------ —

Londonas. — Pas savo 
vyrą į Maskvą išvyko diplo
mato Philby žmona. Philby, 
kaip žinia, ieškojo ir gavo 
Tarybų Sąjungoje prieglau
dą.

Saigonas. — Partizanai 
užpuolė valdžios traukinį, 
susikirtime žuvo astuoni 
valdžios kariai.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos vėl kaltina 
Šiaurinį Vietnamą, kad jis 
duodąs paramos Laoso ko
munistams prieš valdžią.

DAR NEMATO 
PROGRESO

Sao Paulo, Brazilija. — 
Čia posėdžiauja Susivieniji
mo už progresą taryba. 
Brazilijos užsienio reikalų 
ministras pareiškė, kad per 
paskutinius dvejus metus 
tiek progreso tepadaryta, 
jog jo visiškai nesimato!

Saigonas. — Dar trys 
amerikiečiai žuvo kovoje su 
partizanais.

y Ottawa. —Oficialiai skel
biama, kad dabai^ Kanada 
turi 119,121,000 gyventojų.

Tel Avivas. — Sulaukęs 
73 metų amžiaus mirė rašy
tojas Jaša Klinovas.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto- 
torius U Thant labai paten
kintas pasirašymu paliau
bų tarp Maroko ir Alžyro.

Londonas. -— Anglija jau 
pripažino kliką, kuri nese
niai paėmė Dominikos val
džią į savo rankas.

United Nations, N. Y. — 
Susitarta, kad Saugumo ta
ryboje pusę laiko tarnaus 
Čechoslovakijos atstovas, o 
kitą pusę Malazijos.

.Bona. —Vakarų Vokieti
jos kancleris L. Erhardas 
vyks į Angliją.

Maskva. — Atvyko Ne- 
palio premjeras Dr. Tulsi 
Giri.

Svarbus klausimas 
Aukščiausiam teismui

Washingtonas. — Greito
je ateityje Aukščiausiasis 
teismas turės spręsti dar 
vieną labai svarbų klausi
mą, liečiantį tarprasinį tuo- 
kimąsi. Floridoje ir kitose 
pietinėse valstijose drau
džiama baltiems tuoktis su 
negrais. Sakoma, kad tie 
įstatymai pažeidžia Konsti
tucijos 14-jį patai s y m ą. 
Teismas turės tarti savo 
žodi.

ITALIJOS KABINETAS 
PASITRAUKS

Roma. — Manoma, kad 
Italijos kabinetas greitoje 
ateityje rezignuos. Į naują 
kabinetą bus bandoma 
įtraukti ir socialistus, kurie 
savo suvažiavime pasisakė 
už dalyvavimą koalicinėje 
valdžioje su krikščionimis 
demokratais.

“PURVINI RINKIMAI”
Tokyo. — Lapkričio 21 d. 

Japonijoje įvyks rinkimai. 
Socialistai sako, kad jie 
yra pasiruošę labai aštriai 
rinkimų kampanijai, kurie 
būsią “labai purvini”.

Kairas. —Pasirašyta pre
kybos sutartis tarp Egypto 
ir Kinijos.

PRIEŠ RŪKYTĄ ŽUVĮ!
Washingtonas. — Maisto 

ir vaistų departamentas pa
tvarkė, kad nuo dabar rū
kyta žuvis turi būti laiko
ma kaip sušaldytas maistas. 
Mat, paskutiniais laikais 
nuo rūkytos žuvies keletas 
žmonių mirė. Ji greit su
genda.

Columbia, S. C. —Farme- 
rys Cook apkaltintas palai
kymu vergų. Bus traukia
mas teisman. Tai bus pir
ma tokia byla bėgyje pas
kutinių 40 metų.
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Godumas ar pakvaišimas?
ŠIUO METU MINNEAPOLIO mieste (Minnesotos 

valst.) vyksta teismo procesas; prie prisaikintųjų teisė
jų teisiamas advokatas T. Eugene Thompsonas, kaltina
mas savo žmonos užmušime.

Adv. T. E. Thompsonas dar jaunas, tik 35 m. am
žiaus, bet jau spėjęs išsigarsinti kaip įžymus kriminali
nėse bylose advokatas, gabus juristas. Jo 34 metų am
žiaus žmona Carolė buvo žiauriai nužudyta š. m. kovo 
6 d. Užmušėjai buvo policijos suimti tuojau. Ilgainiui, 
sako prokuratūra, paaiškėjo, būk Thomsonas juos nu
samdęs nužudyti jo žmoną, kuri buvusi apdrausta $1,- 
060,000 sumoje, ir dauguma tų pinigų buvo užrašyti vy
rui.

Pats adv. Thompsonas uždirbdavo daug—turėdavęs 
apie $50,000 pajamų per metus.

Žinoma, negalima žmogaus per spaudą teisti anks
čiau negu jį nuteis teismas. Bet, jeigu Thompsonas, bū- 
d?m''*s ‘žymiu juristu, “įstatymų žinovu”, atliko tai, kas 
in-- 'didžios primetama, kuo jis kaltinamas, tai kyla 
1 *y’ ’ mr.s: ar čia kaltas pamišimas, ar turtų godumas, 

; d o’er‘o šalyje?
tai yra baisu!

Prezidentas Pliiladelphijoje
SPALIO 30 DIENĄ prezidentas Kenedis buvo nu

vykęs į Philadelphiją dalyvauti Demokratų partijos ban
kete, kad sukeltų daugiau pinigų 1964 metų rinkiminei 
propagandai. Kiekvienas bankete dalyvavęs užmokėjo 
po $100 už pietus. Bankete žmonių buvo daug. Preziden
tas ten pasakė kalbą rasinių santykių klausimu.

Tačiau, pabrėžia spaudos ir radijo korespondentai, 
prezidento Kenedžio Philadelphijoje sutikimas buvo ne- 
entuziastiškas. Gatvėse, kuriomis jis važiavo, stebėtojų 
buvo nedaug.

Bet šis prezidento vizitas Philadelphijos mieste pa
rodė tai, kad 1964 metų rinkiminė kampanija jau prasi
dėjo. To neslėpė ir pats prezidentas.

— o —
RESPUBLIKONAI JAU seniai pradėjo savo 1964 

metų rinkiminę kampaniją. Šiuo metu po visą šalį tran
kosi Rockefelleris ir Goldwateris. Abudu jiedu prisista
to žmonėms angelais. Abudu dideli demagogai, ypatingai 
Rockefelleris. Abudu jiedu nori būti Respublikonų parti
jos kandidatais prezidento vietai.

Reikia manyti, kad 1964 metų rinkiminė kampanija 
bus labai aštri. Abidvi partijos išleis daug milijonų dole
rių propagandai.

Na, o kaip su darbo žmonių kandidatais? Jų, atro
do, dar ir 1964 metais nebus.

Tai bloga!

KUR DĖSIS 
BUDELIS GLOBKĖ?

Tokį klausimą stato Vil
niaus “Tiesos” bendradar
bis Stasys Šarūnai savo 
straipsny spalio 25 d. J,Jis 
rašo:

Didžiulį dorų žmonių pasi
piktinimą jau seniai kėlė tai, 
kad Bonoje iki šiol buvo tau
sojamas ir Adenauerio vyriau
sybėje pirmu smuiku grojo 
hitlerinis nusikaltėlis Hansas 
Globkė. VDR teismas, kaip 
žinoma, šį nusikaltėlį, baisų 
fašistinių įstatymų autorių, 
milijonų žmonių mirties kalti
ninką nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos.

Nors Adenaueris ir jo bend
rai stengėsi visomis priemonė
mis užglostyti Globkės nusi
kaltimus, teismo procesas 
smarkiai diskreditavo Ade
na u e r i o “dešiniąją ranką.” 
Globkė nusprendė kartu su sa
vo šefu išeiti į atsargą.

Kurgi dabar dėsis milijonų 
budelis ?

Atsakymą į šį klausimą da
vė Vakarų spauda. Ji prane
šė, kad neseniai prie Šardono 
miestelio, viename iš gražiau
sių Šveicarijos kampelių, bu
vo pastatyta vila. Atsiėjo ji 
apvalią sumą — 350 tūkstan
čių šveicariškų frankų. Kada 
vila b.uvo statoma, statybą 
vykdžiusi šveicarų firma ka
tegoriškai atsisakydavo pasa
kyti būsimo jos šeimininko 
pavardę. Tačiau dabar jau 
viskas paaiškėjo. Naujojoje 
viloje įsikurs Hansas Globkė.

Ne atsitiktinai hitlerininkas 
pasirinko šį idilišką kampelį. 
Pasirodo, jog čia jau seniai 
prieglobstį rado ne vienas 
Globkės vienmintis iš trečiojo 
reicho “žiedo.” Prie šardono 
susikūrė ištisa vilų kolonija, 
tarpsta nuo tautų teismo pa
bėgę hitleriniai kariniai nusi
kaltėliai “pensininkai.”

Ir jeigu Šveicarijos visuome
nė jau ir anksčiau reiškė ne
pasitenkinimą tokiais “pensi
ninkais,” tai žinia apie Glob
kės atvykimą sukėlė tiesiog 
pasipiktinimo audrą. Eilė Švei
carijos laikraščių išėjo tokio
mis antraštėmis: “Šveicarija 
nenori Globkės!” “Parlamen
tas turi sutrukdyti jo atvyki
mui,” “Tai pasityčiojimas iš 
demokratinių šalies tradicijų.”

Pasakyta gana taikliai. Juk 
tai, kad ketinama suteikti 
prieglobstį nuo iki kojų kru
vinam budeliui, yra ne tik 
pasityčiojimas iš demokratijos, 
tai pasityčiojimas iš humaniz
mo, iš fašizmo aukų atminimo.

Ar atsižvelgs į masių pro
testą Šveicarijos valdžios or
ganai, kol kas sunku pasakyti.

Istorikas Simonas Daukantas
š. M. SPALIO 28 d. sukako 170 metų, kai gimė įžy

mus Lietuvos istorikas Simonas Daukantas. Ta proga 
mums rašo iš .Lietuvos:

“Simonas Daukantas buvo vienas žymiausių 19 am
žiaus pirmosios pusės lietuvių kultūros ir literatūros vei
kėjų. Jis rašė istorinius veikalus, rinko ir leido tautosa
ką—dainas, pasakas, patarles, vertė ir kitų kalbų groži
nės literatūros kūrinius, domėjosi kalbos mokslo klausi
mais.

S. Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalvių so
džiuje (dabar Skuodo rajonas). Jo tėvas buvo eigulys ir 
turėjo nedidelį žemės sklypelį. Giminių remiamas, Dau- 

.. kantas mokėsi Kalvarijos keturklasėje mokykloje, o bai
gęs ją—Vilniaus gimnazijoje. 1816 m. jis įstojo į Vil
niaus universitetą. Studijuodamas universitete, kur tuo 
metu aktyviai veikė pažangieji lietuvių studentai, jis pa
siryžo leisti-savo veikalus tik lietuvių kalba. Demokrati
nės nuotaikos profesorių ir studentų tarpe, judėjimas

- prieš baudžiavą veikė ir Daukanto pasaulėžiūros forma
vimąsi. Baigęs studijas, jis dirbo Karaliaučiuje, Rygoje, 
Peterburge—visur ten, kur galėjo prieiti prie dokumen- 
/leiiančių Lietuvos praeitį. Mirė Daukantas 1864 me- 
U ; X apiiėje.

Rašytojo veikalas “Būdas senovės lietuvių ir žemai
čių” buvo pirmoji lietuvių kalba parašyta Lietuvos isto
rija. Tiek šiame savo veikale, tiek “Darbuose senųjų lie-

- tuvių ir žemaičių”, “Istorijoje žemaitiškoje” ir kituose 
savo istoriniuose veikaluose rašytojas stengėsi iškelti 
senovės lietuvių kovas už laisvę, pasisakė prieš baudžia
vą ir nacionalinį pavergimą, prieš Lietuvos bajorų sulen-

. kėjimą. Jis buvo pirmasis lietuvis istorikas ir daugelį 
*. istorijos faktų jam teko vertinti iš naujo.

Rašytojo veikalų pažangios tendencijos turėjo dide
lės reikšmės 19 amž. viduryje lietuvių liaudžiai šviesti. 
S. Daukanto veikla suvaidino svarbų vaidmenį lietuvių 
raštijos, istorijos ir literatūros vystymesi.”
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SUNKU GAUTI DARBUS
Kazys Sruoga, Ph. D., bė- 

davoja Čikagos marijonų 
“Drauge” (š. m. spal. 29d.), 
kaip šiandien sunku žmogui 
gauti darbą. Jo žodžiais:

šiandien sunku gauti dar
bo. Ryt (vaizdžiai tariant) 
bus dar sunkiau. Kasdien 
daugėja mašinos ir visokie kiti 
išradimai, kurie pavaduoja 
šimtus ir tūkstančius nekvali-
fikuotų ir net kvalifi k u o t ų 
darbininkų, žmones išsimoks
lina, išgudrėja, išsispeciali- 
zuoja. Varžybos dėl darbo vis 

, aštrėja. Tai kas gi lengviau 
gaus darbo ateityj-e?

Atsakymas vienas: tas, kas 
išlaikys egzaminus arba 
amerikietiškai vadinamus tik
rinimus — “test.” Visi dar
bai — tiek privačiose įmonė
se, x tiek valstybės įstaigose”— 
atitverti nuo darbo ieškančių- 

i jų patikrinimais. Praeisi lai- 
I mingai pro tuos patikrinimus, 
tai būsi kandidatas į darbo 
gavimą. Gi jei neišlaikysi tų 
egzaminų, tai ir nekalbėk apie 
darbo gavimą. Svarbu pa
brėžti, kad egzaminai atlieka
mi mechanizuotai. Klaidas 
suranda ne žmonės, bet apa
ratai. Patikrinimų darbus įver
tina taip pat nebe žmonės, 
bet mašinos — sudėtingi apa
ratai. Aišku, kad yra patik
rinimų, kur gyvu žodžiu klau
sinėjama. Bet aš čia kalbu 
daugiau apie masinius, pa
prastesnius egzaminus.

Mačiau, pavyzdžiui, kad 
praėjusiais metais 30 tūkstan
čių žmonių laikė egzaminus, 
norėdami gauti darbo iš Illi- 
nois valstybės. ,. Išlaikė apie 

20 tūkstančių. Egzaminus tu
ri laikyti net skalbyklų dar
bininkai, jei jie nori dirbti 
valstybės įmonėje.

Toliau:
Tikrinimo technikos pažini

mas dažnai nulemia tikrinimo 
rezultatus. Seniau buvo duo
dami klausimai ir į juos rei
kėdavo atsakyti. Sunkumas 
čia toks, kad tikrinamasis tu
ri mokėti gerai anglų kalbą 
ir turėti bent minimalius “ra- 
šytojiškus” sugebėjimus. Tik
rintojams buvo gaiši namas 
laikas: reikia skaityti tuos at
sakymus ir juos vertinti. O 
vertinimas ne tik gaišina lai
ką, bet dažnai ir įvelia nebe
pataisomų klaidų. Todėl da
bar labai populiarūs mechani
zuoti tikrinimai. Duoda kokį 
šimtą ar’ pusantro šimto klau
simų ir duoda į kiekvieną 
klausimą 4 ar penkis gata
vai parašytus atsakymus. Vie
nas iš tų atsakymų — tikras. 
Surask tą tikrąjį ir pabrauk.

K. Sruoga dar ne viską 
pasako. Valdžia ir kompa
nijos varo per koštuvą ap- 
likantus dar ir dėl “ištiki
mybės” — ar jis bei ji nėra 
“subversyvus.” Tūkstančiai 
šnipų bambinėja po žmones, 
klausinėja, ieško “faktų” 
apie aplikantus. Net bai
su !

Mat, siautėja nedarbas, 
tai kapitalistai ir valdžia 
darbo rezervų turi užtenka
mai.

TEBETRIUKŠMAUJA!
Nusigandęs, Čikagos ma

rijonų laikraščio redakto
rius net editorialą parašė, 
rėkaudamas, kad tik Tary
bų Sąjunga neatidarytų sa
vo konsulato Čikagos mies
te. Marijonai džiaugiasi, 
kad tokiu pat tonu prieš 
konsulatą pasisako ir reak
cinis “Chicago Tribune.” 
Raginamas ir miesto majo
ras, kad pasisakytų prieš.

Netikime, kad Kenedžio 
valdžia skaitytųsi su reak
cionierių triukšmavimu. Jei 
bus reikalo, jei susitars su 
Tarybų Sąjunga, tai TSRS 
savo konsulatą atidarys Či
kagoje, o JAV savo—Lenin
grade.

DONELAIČIO GATVĖ 
MASKVOJE

Lietuvos spauda praneša, 
jog greitu laiku Maskvoje 
žadama pavadinti vieną 
gat^ę Kristijono Donelaičio 
vardu. Kristijonas Donelai
tis—seniausias lietuvių po
etas, “Metų” autorius. 1964 
m. pradžioje sukaks 250 
metų, kar jis gimė.

K. Donelaičio 250 gimimo 
metinių atžymė j imas bus la
bai iškilmingai pravestas 
Lietuvoje.

Paminklo Leonui Prūseikai atidengime kalba Niujorko lietuvių laikraščio “Laisvės”
redaktorius A ntanas Bimba

Ieva T. Mizarienė

KATRINAIPETRIKIENEI
ILGIAUSIU METŲ!

1 Katrina Petrikienė—JAV 
lietuvių tarpe veteranė vei
kėja — lapkričio 6 d. minės 
savo amžiaus 70 metų su
kaktį.

Katrina gimė 1893 me
tais Jankauskų šeimoje Su
bačiškėse, Suvalkijoj. Jos 
tėvai išaugino aštuonias 
dukras ir vieną sūnų.

K. Petrikienė
Katrinos tėvas, Jankaus

kas, buvo pasiturintis ūki
ninkas, bet, kaip pati Kat
rina sako, “vėliau nusigyve
no.” Todėl ir draugei K. 
P e t r i k i e n e i teko vykti į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas laimės ieškoti — nebuvo 
iš ko visai šeimai pragy
venti. Augo aštuonios duk
ros, reikėjo tėvui ir “paso- 
gu” rūpintis. Katrinos, kaip 
ir daugelio anų metų imi
grantų, atvykus į Ameriką 
tikslas buvo: padirbėti tre- 
jus-ketverius metus, užsi
dirbti maišus pinigų ir grįž
ti namo. Bet gyvenimas ki
taip diktavo!

Mokslo K. Petrikienę jau 
buvo šiek-tiek ragavusi Lie
tuvoje. Ji lankė “Žiburio” 
progimnaziją Marijampolė
je (dabartiniame Kapsuke). 
Atvyko ji į Jungtines Ame
rikos Valstijas 1910 metais, 
ir nors buvo visai jauna 
mergaitė, tuojau pradėjo 
svajoti apie mokslo tęsimą. 
Žinoma, mokslas siejosi su 
gyvenimu — ji vakarinėje 
mokykloje mokėsi siuvėjos 
naujų modelių projektuo
tojos amato. Reikia pasa
kyti, kad Katrina veik visą 
savo subrendusį gyvenimą 
siekėsi aukštesnio mokslo. 
Ji niekad nepasitenkino tuo, 
ką turi, bet vis bandė kop- 
tis aukščiau ir aukščiau.

Pamačiusi, kad jos sva
jonė “susikrauti” pinigų ne
išdegs, Katrina pradėjo žiū- 

; rėti į gyvenimą kitaip. 1912 

metais Katrina jau įstojo į 
socialistinį judėjimą, į įsi
kūrusią moterų kuopą, ir 
nuo pirmos dienos įėjo į 
valdybą, buvo kuopos sek
retorė. Nuo tos dienos ma
žai kada K. Petrikienei te
ko būti bet kokioj organi
zacijoj neįėjus į valdybą.

Taigi, Katrina Petrikienė 
virš 50 metų dalyvauja vi
suomeninėje veikloje. Ji bu
vo pirmoji redaktorė pažan
giųjų moterų leidžiamo žur
nalo “Moterų Balsas.” Ji 
viena iš pirmųjų kalbėtojų 
JAV pažangiųjų lietuvių 
moterų tarpe. Tai moteris, 
kuriai niekad nebuvo laiko 
nuobcc'Jauti, ir dar ir da
bar ji neranda laiko “poil
siui.”

Šiuo metu Katrina Petri
kienė eina Lietuvių Litera
tūros Draugijoj pirminin
kės pareigas. Bendradar
biauja spaudoje. Jos raštų 
rasime ir “Laisvėje,” ir 
“Vilnyje,” ir žurnale “Švie
soje.” Per ilgus metus ji 
buvo Niujorko Moterų Klu
bo pirmininkė ir iš tos vie
tos pasitraukė tik todėl, kad 
teko keisti gyvenimo vietą. 
Ji dabar gyvena tolokai nuo 
Niujorko.

Rugpiūčio 28 d., šių me
tų, kada įvyko žygis į mū
sų sostinę Washingtona ci
vilinių teisių reikalu, K. 
Petrikienė ten dalyvavo, 
nors tai buvo varginanti 
kelionė net ir jauniems,

Gyvuok ilgai, brangi 
drauge, ir būk tokia pilna 
energijos, kaip iki šiol! Ta
vo darbai ne Vienai lietuvei 
parodė kelią į šviesesnį ry
tojų.

Niujorko Moterų Klubas 
lapkričio 23 d. rengia kuk
lų Katrinai pagerbti pobūvį.

GRYBAUTOJŲ DAINELĖ
Kur tik žvelk—ten raudoni- 
Ūmėdžių pulkų pulkai... [kiai, 
Tik šaunuolį baravyką 
Slepia samanų šilkai.

Baravyke, baravyke, 
Pasirodyk mums ir tu!
O tai sensi, vienas likęs, 
Girioj, tarp pušų aukštų.

Aksominę kelk kepurę, 
Stiebkis sveikas ir gražus.
Džiugink mūsų linksmą būrį— 
Mus, grybautojus mažus!

Baravyke, baravyke,
Eikš, vai, eikš pas mus ir tu ! 
O tai sensi, vienas likęs, 
Girioj, tarp pušų aukštų...

Jonas Šiožinys
(“Lietuvos pionierius”)

Per centimetrą y 
. nuo mirties *

Šią automašiną iš karto 
atskirsi nuo kitų. Ant jos 
stiklo — įtūžusios gyvatės 
galva. Su vienos tokių ma
šinų savininku — gyvačių 
medžiotoju Nedelkovu — 
mes susipažinome Taškente, 
jam grįžus iš neįprastos 
ekspedicijos.

—Tokio laimikio mes dar 
niekuomet neturėjome, — 
pasakė jis. — Vienoje vie
toje sugavome daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio gyva
čių. Rekordas! |

Šios ekspedicijos renginių 
paskatino laiškas į Visasą
junginės “Zoocentro” kon
toros Kirgizijos bazę. Laiš
ką atsiuntė Talino chemijos 
farmacijos, gamykla. Ši 
įmonė masiškai pradėjo ga
minti naują efektyvų medi
cininį preparatą “Vipraksi- 

!ną.” Jis gaminamas panau
dojant tiktai vienos rūšies 
gyvatės — angies—nuodus. 
1963 metais gamyklai rei
kės 250 gramų sausų angies 
nuodų. Vadinasi, reikia su
gauti apie 10 tūkstančių gy
vačių.

Uzbekijos gyvačių me
džiotojų - mėgėjų brigada, į 
kurią kreipėsi paramos Kir
gizijos “Zoocentro” bazė, 
nutarė pradėti ieškojimus. 
Į septynis avininkystės ta
rybinius ūkius Kazachstane 
buvo išsiuntinėti užklausi
mai, ar nepuola gyvatės 
aviu. c

—Puola! — atsakė veteri
narijos gydytojas iš Almat- 
Atos srities Turgenevo avi
ninkystės ūkio Viktoras 
Butkovas. — Pavasarį nuo 
gyvačių įgėlimų žūva 100- 
150 avių.’ Padėkite. . • '

Tuomet >iš Taškento ątVa- 
žiavo šeši gyvačių medžio
tojai.” Jib žingsnis po žings
nio ištyrė' stepę. Per, pus
antro mėnesio 100 kvadrati- 
nių kilometrų plote buvo 
sugauta 1900 angių ir apie 
200 kitų nuodingų gyvačių. 
Iš viso brigada per pusant
ro mėnesio sugavo 2,500 gy
vačių.

Iš saulėje išdegintos stepės 
gyvatės būriais šliauždavo 
į žemumą. Mes užkirsdavo- 
me joms kelią. Vietoje grio
velio jos rasdavo pavėsį mū
sų maišuose,—pasakoja Ar
kadijus Nedelkovas.

—Ar viskas baigėsi sėk
mingai ?

—Visumoje taip. Bet ne
laimė buvo visai arti. Vie
nas musų draugų, pirmą 
kartą dalyvaująs gyvačių 
gaudyme, laikė nuodingą 
gyvatę replėmis taip arti 
prie savęs, kad ji laisvai 
galėjo sukinėti galvą. Jis 

’manė, kad tai nenuodinga 
gyvatė. Dar centimetras, ir 
ji pasiektų naujoko pirštą. 
O šios gyvatės įgėlimas — 
mirtinas. Mes laiku įspėjo
me draugą.

—Kas įeina į jūsų briga
dą?

—Iš mūsų buvo tik vienas 
profesionalus gyvačių gau
dytojas — Anatolijus Ko- 
čevskis. Kiti — mėgėjai,— 
pasakoja Nedelkovas.—Mes 
jau keletą metų iš eilės per 
atostogas gaudome gyvates. 
Pasakysiu atvirai, kad to
kia medžioklė ne mažiau 
įdomi sporto šaka negu, sa
kysime, šernų arba lauki
nių ančių medžioklė. Vienas 
mūsų draugų sako, kad gy
vačių ' gau d y m a s primena 
grybavmią, tiktai gaudant 
gyvates, reikia būti atsa£t 
gesniam — kiekvienas “gry
bas” gali įgilti. Argi tai ne
įdomi sporto šaka? Tifcthi 
mūsų rekordų, deja, niekas 
neregistruoja,—šypsosi jis.

J. Siga lovas



IŠ LAIŠKŲ
Vilnius, 1963. X. 25 tęsti toliau “Gimimo dieną”

Brangus drauge Rojau,
Į Jūsų mielą laišką ilgai 

negalėjau atsakyti, nes, kaip 
žinote, sirgau, ir gana sun
kiai. Iš pradžių porą mėne
sių išgulėjau Druskininkuo
se “Dainavos” sanatorijoje, 
kur mane gydė nepaprastai 
rūpestingos gydytojos E. 
Kriaučiūnaitė ir O. Balčai- 
tytė, nuolat konsultuojant 
ir Vilniaus kardiologams 
Kibarskiui, Krištopaičiui ir 
kt. Sveikatai kiek pasitai- 
sius, atvažiavau į Kauną, į 
Aukštąją Fredą, ir pusant

ro mėnesio išbuvau pas 
uošvius, prof. M. Račkaus
ko šeimoje.

Pasijutau vėl kiek blo
giau ir atsiradau Kauno 
klinikose, kur mane išlaikė 
dar mėnesį. Čia aš buvau 
stambių specialistų J. Blu- 
žo, G. Vitenšteino ir A. Lu- 
koševičiūtės žinioje. Dak
tarai darė viską, kad man 
padėtų, ir mano sveikata 
tiek pagerėjo, jog prieš sa
vaitę aš grįžau į Vilnių, į 
savo butą. Dabar jaučiuos 
gana gerai, nors dar drau
džiamas man bet koks la
biau įtemptas darbas.

Ligos metu patyriau, kiek 
aplinkui nuostabių žmonių, 
kurie man stengėsi padėti, 
kuo tik galėjo. Draugai 
mane lankė ir rašė man 
laiškus (jų gavau apie 120). 
Gydymas, maistas ligos me
tu ir vaistai nieko nekašta
vo, Literatūros Fondas 
man ligos atveju išdavė 

Ą netgi pusėtiną pašalpą.
jt Ir dabar aš galvoju, kas 
būtų buvę, jeigu būtų tekę 
susirgti smetoninėje Lietu
voje man, rašytojui, netu
rinčiam nuolatinių, kas mė
nesį gaunamų pajamų. Aš 
arba būčiau likęs be me
dicininės pagalbos, arba bū
čiau turėjęs išsiparduoti 
baldus ir knygas. O dabar 
aš iš visų pusių jaučiu žmo
giškas širdis, užuojautą, ir 
man buvo suteikta puikiau
sia, kokia tik galima, pa
galba. Ir ne tik man, o 
kiekvienam piliečiui, nes 
Kauno klinikose mačiau la
bai daug besigydant darbi
ninkų ir kolūkiečių, ir jie 
gauna lygiai tokią pagalbą, 
kokią gavau aš. Štai didelis 
mūsų laimėjimas.

Klinikose tuo pat metu 
gydėsi po apsinu o d i j i m o 
valgiu ir prof. V. Mykolai
tis. Kadangi jis buvo stip
resnis, jis dažnai mane lan- 

W kydavo, ir mes daug ir įdo
miai kalbėdavomės apie gy

venimą ir literatūrą. Iš 
klinikų jis išsirašė anksčiau 
už mane.

Grįžęs į Vilnių, sužinojau, 
kad po antros sunkios vidu
rių operacijos ligoninėje gu
li K. Boruta ir taip pat 
sunkiai serga M. Sluckis. 
Kaip matote, su mūsų rašy
tojais ne taip jau linksma. 
Vis dėlto tikimės, kad jie 
pasveiks ir vėl stos į darbą. 
M. Sluckis, berods, dar va
žiuos gydytis į Čekoslovaki
ją

Taigi matote, brangus 
drauge, kad su kai kurių 
mūsų rašytojų sveikatos rei
kalai ne visai geri. Tačiau 
knygų išeina kasmet vis 
daugiau. Nepaisant ligos, 
ir mano daug raštų pasku
tiniu laiku pasirodė tiek 
mūsų, tiek visasąjunginėje 
spaudoje. Tur būt gavote 
mano rinktinės poezijos 
knygą “Žemė gera.”

Greitai rusų kalba turi iš- 
eiti mano knyga “Šiaurės 
sidabras” (apie kelionę į 

^Islandiją). Metų gale ar 
kitų metų pradžioje išeis 
mano nauja poezijos knyga 
“Italijos spalvos.” Labai 
noriu vėl sėsti prie darbo

ir parašyti porą tomų at
siminimų. Taigi matote, kad 
mano galva pilna literatūri
nių sumanymų. Viena, ko 
man dabar reikia kuo dau
giau, tai sveikatos ir dar 
kartą sveikatos.

Šiomis dienomis pirmą 
kartą susitikau su Alb. 
Morkum. Jis man padarė 
rimto, išlavinto žmogaus 
įspūdį. Manau, kad Lietu
voje jis ras geras sąlygas 
pareikšti savo nemažam 
prozininko talentui. Man 
rodos, kad iš Morkaus mes 
susilauksime stipraus nau

A. Venclova
jo rašytojo. Jo knyga “Bal
tasis miestelis” pas mus 
buvo gerai sutikta ir susi
laukė daugelio skaitytojų.

Vis labiau galvoju apie 
darbą ir tikiu, kad nebetoli 
tas laikas, kada vėl galėsiu 
imtis mylimos plun k s n o s. 
Gydytojai kategoriškai 
draudžia bet kokį visuome
ninį darbą: posėdžius, pasi
tarimus, konferencijas, dis
kusijas, dėl to ir mano pa
vardę laikraščiuose daž
niau matysite po įvairiais 
raštais ir gana retai kito
mis progomis...

Jūsų
A. Venclova

P. S. — Ką tik mane ap
lankė drg. Laurin č i u k a s 
drauge su Leningrado poe
tais Aleksandru Prokofjevu 
ir Anatolijum čepurovu. 
Šiuodu poetai atvažiavo į 
Lietuvą ryšium su artėjan
čiu Donelaičio jubiliejum. 
Juodu, be to, išvertė nema
ža mūsų dainų į rusų kal
bą, kurios išeis atskira kny
ga.

K. Korsakas ir A. Guzevi- 
čius išskrido į Italiją. Mo
zūriūnas važiuoja į Kubą. 
Aš rengiausi šiemet į Grai
kiją, bet sukliudė liga.

A. V.

Londonas. — Buvęs Ang
lijos premjeras Macmilla- 
nas po operacijos jau tiek 
susveiko, kad tapo paleis
tas iš ligoninės ir jau gydy
sis savo namuose.

Teheran, Iranas. — Spa
lio 27 d. vakarinėje Irano 
dalyje buvo jaučiamas ga
na smarkus žemės drebėji
mas. Šiek tiek ir nuostolių 
padaryta.

Paminklo Leonui Prūseikai atidengimo iš kilmės. Kalba Čikagos dienraščio “Vilnies“ 
redaktorius V. Andruis..

Prof. Z. JANUŠKEVIČIUS

Arieroskleroziės priežastys
Aterosklerozė dažna pa

gyvenusio ir seno amžiaus 
žmonių invalidumo ir mir
ties priežastis. Kas penktas 
vyras, miręs 45'—64 m. am
žiuje, miršta nuo ateroskle
rozės. Mirusiųjų dažniau
sia aterosklerozės lokaliza
cija yra širdies vainikinės 
kraujagyslės (apie 70%).

Aterosklerotinė plokštelė, 
atsirandanti arterijos sie
nelės vidiniame paviršiuje, 
susiaurina arterijos spindį. 
Dėl to į širdį mažiau prite- 
ka arterinio kraujo, kuris 
neša deguonį. Be to, ser
gant ateroskleroze, sutrin
ka kraujo apytakos regu
liavimo mechanizmai. Pa
vyzdžiui, fizinio įtempimo 
metu, kada normalios šir
dies vainikinės arterijos iš
siplečia, aterosklerozės pa
liestosios tegali nežymiai 
išsiplėsti, o dažnai jos net- 

j gi susiaurėja. Arterijos su
siaurėja susidarius krešu
liui (trombozė). Dėl visa to
širdis nepakankamai aprū
pinama krauju, o tai gali 
pasireikšti stenokardi jos 
(būdingų skausmų už krū
tinkaulio) priepuoliais, šir
dies raumens (miokardo) 
infarktu.

Aterosklerozė dažnėja su 
žmogaus amžiumi, bet ii 
nėra tiesioginė senatvės iš
dava ar būtinas jos palydo 
vas: kartais ateroskleroze 
susergama net jaunystėj, o 
neretai ir 70 m. amžiuje, 
mirusiems nerandama ryš
kesnės aterosklerozes.
Maisto ir riebalų vaidmuo

Įdomu pažymėti, kad ma
žai civilizuotuose kraštuose 
aterosklerozė yra retas su
sirgimas. Pavyzdžiui, eski
mai, Pietų Afrikos bantu 
tautelės negrai, Somalio 
klajokliai piemenys atero
skleroze beveik neserga, o 
JAV ji yra pagrindinė mir
tingumo priežastis.

Žinoma, kad vienas pa
grindinių ateroskler o z ė s 
vystymosi procesų yra cho
lesterino kaupimasis arte
rijos sienelėje (lipoidozė), 
dėl ko vystosi aterosklero- 
tinė plokštelė, kuri vėliau 
opėia, kalkėja. Gyvulėlius 
maitinant choles t e r i n u, 
jiem išsivysto eksperimen
tinė aterosklerozė. Choles
terino yra maiste (paros 
racione apie. 500 miligra
mų). Sveiko žmogaus krau
jo serume cholesterino 
esama apie 150—200 mg %. 
Organizmo cholesterino 
kiekis priklauso ne tik nuo 
to, kiek žmogus suvartoja 
jo su maistu. Organizmas 
pats sintezuoja cholesteriną 
—vidutiniškai 2 gramus per 
parą (visų pirma iš rieba
lų). Todėl negalima sakyti, 

kad maisto cholesterinas 
nulemia jo koncentraciją 
kraujyje, taigi tuo pačiu 
negalima teigti, kad maisto 
cholesterinas sukelia atero
sklerozę. Maisto cholesteri
no vaidmuo šiuo atžvilgiu 
yra antraeilis, o didžiausią 
reikšmę turi bendras rieba
lų ir pirmiausia gyvulinių 
riebalų kiekis maiste. Gy
vuliniuose riebaluose gausu 
prisotintų riebalinių rūgš
čių, kurios kelia jo koncen
traciją kraujyje. Priešingai 
veikia augaliniuose rieba
luose (chemiškai neapdoro-

Prof. Z. Januškevičius
tuose — nehidrogenizuo- 
tuose) esančios neprisotin
tos riebalinės rūgštys: jos 
cholesterino koncentraciją 
kraujyje mažina. Tuo iš da
lies galima paaiškinti tai, 
kad šalyse ir vietovėse, kur 
vartojama daug gyvulinių 
riebalų (Pabaltijo respubli
kos, JAV, Skandinavijos 
šalys) labiau sergama ate
roskleroze, negu ten, kur 
daugiau vartojama augali
nių riebalų (Vidurinės Azi
jos respublikos, Japonija, 
Afrikos negrai). •

Kitos priežastys
Daug gyvulinių riebalų 

valgantys žmonės, nebūti
nai suserga ateroskleroze. 
Pavyzdžiui, neseniai nusta
tyta, kad Somalio klajokliai 
piemenys kasdien išgeria 5 
iki 10 litrų kupranugario 
pieno, kuris dvigubai ' rie
besnis už karvės pieną 
(apie 7%). Tokiu būdu jie 
kasdien suvartoja net 350 
gramų riebalų, o tuo tarpu 
ateroskleroze neserga. Šis 
faktas rodo, kad turi būti ir 
kitų veiksnių, skatinančių 
aterosklerozės vystymąsi ir 
kad kai kurie žmonės turi 
tobulus prisitaikymo (adap
tacijos) mechanizmus, ku
rie gali neutralizuoti nei
giamą riebaus maisto įtaką 
arterijoms.

\
Nė visada, padidėjus cho

lesterino koncent r a c i j ai 
kraujyje, jis nusėda ant ar
terijų sienelių. Vienas iš 

veiksnių, kurie stabilizuoja 
cholesteriną kraujyje, yra 
lecitinas. Galvojama, kad 
cholesterino koncentracijai 
viršijus lecitino koncentra
ciją, pirmasis pradeda 
kauptis arterijos sienelėje. 
Be to, žinoma, kad choleste
rinas kraujo serume yra 
komplekse su baltymais 
(lipoproteinai). Cholesteri
no ir baltymų komplekso 
galimybės nusėsti arterijos 
sienelėj yra nevienodos. Jos 
priklauso nuo baltymo mo 
lekulės dydžio. Šias galimy 
bes mažina kraujyje cirku 
liuojantis heparinas ir fib 
rinolizinas. Lipoidozei iš 
vystyti reikšmės turi arte 
rijų sienelės pralaidumo ro 
dikliai, kraujo krešumo sis 
temos aktyvumas, arteriji 
sienelės paviršiaus morfolo 
giniai ypatumai, krau j 
srovės greitis, kraujo spau 
dimo dydis, nervų sistemos 
reguliacinis pajėgumas, vi 
dinės sekrecijos liauki 
veikla ir t.t. Kiekvienam or 
ganizmui yra būdinga sa 
vybė siekti visapusiškos vi 
dinės pusiausvyros — ho 
meostazės. Taigi turi egzis 
tuoti homeostazės mecha 
nizmai, kurių dėka atstato 
ma pusiausvyra ir lipoidi 
nėję medžiagos apykaitoje 
Todėl, pagausėjus kraujy 
je cholesterino, sutrinka or 
ganizmo vidinė pusiausvy 
ra, ir homeostazės mecha 
nizmai bando ją atstatyti 
Jeigu minėtieji homeosta 
•zės mechanizmai būna ne 
pakankamai efektyvūs, vi 
dinė pusiausvyra gali būt 
trikdoma toliau — galipra 
sidėti lipoidozė. Taigi ate 
rosklerozę sukelia eilės 
kenksmingų veiksnių ir ap 
sauginių mechanizmų są 
veika.

Mažiau riebaus maisto!
Kalbant apie dietą, rei

kia pasakyti, kad riebus 
maistas didina kraujo kre
šėjimą, sukelia eritrocitų 
sulipimą palei arterijos sie
nelę, lėtina kraujo srovę. 
Dėl to greičiau susidaro 
krešulys, kuris gali užkimš
ti arteriją ir sukelti audi
nių apmirimą — infarktą. 
Pastebėta, kad miokardo 
infarktas dažniau išsivysto 
tada, kai gausiai valgoma 
riebaus maisto.

Štai kodėl ligoniams, ser
gantiems ateroskl e r o z e, 
reikia mažiau vartoti rieba
lų, ypač gyvulinių. Patarti
na per parą suvartoti ne 
daugiau kaip 60 g. riebalų, 
kurių bent pusę sudarytų 
augaliniai aliejai. Šitai re
komenduotina ir sveikiems 
pagyvenusio amžiaus žmo
nėms, dirbantiems sėdimą 
darbą, linkusiems nutukti, 
kurių kraujo serumo cho- 
lesterino koncentracija di
desnė kaip 250%, kurių tė
vai anksti mirė nuo atero
sklerozės, taip pat sergan
tiems hipertonine liga.

Maiste esantys vitaminai 
C, P, PP,B6, taip pat leciti
nas, metioninas, sitosteri- 
nas, magnis, augaliniai est
rogenai gali slopinti atero
sklerozės vystymąsi. (Est
rogenai — moteriškų lyti
nių liaukų hormonų veiki
mu pasižyminčios medžia
gos, kurios slopina atero
sklerozės vystymąsi. Tuo iš 
dalies galima paaiškinti tą 
faktą, kad moterys viduti
niškai 10 m. vėliau už vy
rus suserga ateroskleroze.) 
Nemaža šių medžiagų yra 
vaisiuose, uogose, žirniuo
se, pupelėse, sojose,'varškė
je.

Rūkymo žalinga įtaka
i Be dietinių veiksnių, yra

ir eilė kitų, kurie turi įta
kos aterosklerozės vysty
muisi.

Tam tikrą vaidmenį, tie
sa, ne pagrindinį, atlieka 
paveldėjimas. Ateroskle
roze dažniau serga tie as
menys, kurių tėvai šia liga 
susirgo ankstyvame amžiu
je.

Labai svarbus ir statis
tiškai įrodytas veiksnys yra 
rūkymas. Ypač pavojinga 

i surūkyti daugiau kaip 20 
■cigarečių per parą (įdomu, 
kad cigarai, pypkė šiuo at
žvilgiu yra. mažiau kenks
mingi, negu cigaretės). 
Rūkymas pokelio cigarečių 
per parą 2 kartus padidina 
pavojų mirti nuo ateroskle
rozės. Štai kodėl neleistina 
rūkyti daugiau kaip 10 ci
garečių per parą, o ligo
niams širdininkams visiš
kai negalima rūkyti. Niko
tinas padidina odrenalino 
kiekį arterijos sienelėje, o 
adrenalinas — žinomas ate
rosklerozę išprovokuojan
tis veiksnys. Nikotinas taip 
pat didina kraujagyslių po
linkį į spazmus. Jeigu pri
siminsime, kad rūkymas di
dina pavojų susirgti plau
čių vėžiu, skrandžio ligo
mis, tai pagrįstai galėsime 
teigti, kad tabakas — žmo
gaus priešas.

Iki šiol neįrodyta, kad al
koholis skatintų a t e r o- 
sklerozės vystymąsi, tačiau 
žinoma, kad sergantys ate
roskleroze blogai toleruoja 
didesnes alkoholio dozes, 
kurios gali būti ir mirties 
priežastimi.

Saugokitės nutukimo
Nutukę asmenys serga 

ateroskleroze 2 kartus daž
niau, negu liesi ar norma
laus svorio žmonės. Išlai
kyti normalų svorį — vie
na iš aterosklerozės profi- 

i laktikos priemonių. Tačiau 
! nereikia užmiršti, kad ir 
liesi asmenys nėra apdrau
sti nuo aterosklerozės. Pa
didintas cholesterino kiekis 
kraujyje, kaip ir pakilęs 
kraujo spaudimas, 6 kartus 
didina galimybę susirgti 
ateroskleroze. Todėl atero
sklerozės profilaktikos su
metimais reikėtų neleisti 
pakilti diestoliniam (mini
maliam) kraujo spaudimui 
aukščiau 90 milimetrų gyv
sidabrio stulpelio.

Aterosklerozės vystymui
si turi reikšmės darbo po
būdis. Pavyzdžiui, JAV 
konstatuota, kad gydytojai 
serga ateroskleroze 80 pro
centų dažniau, negu kitų 
profesijų asmenys. Profe
sijos įtaką aterosklerozei 
nulemia nervinis įtempi
mas, fizinis darbas. Gydy
tojų tarpe dažniausiai ser
ga chirurgai ir anesteziolo
gai, kurių darbe labai daug 
nervinio įtempimo. Tas pat 
liečia lakūnus, šoferius, te
lefonistes. Žinoma, kad fi
zinis darbas mažina choles
terino koncentraciją krau
jyje, didina kraujo fibrino- 
lizino koncentraciją. Pasta
rasis pasižymi savybe tirp
dyti šviežią krešulį, slopin
ti aterosklerozės vystymą
si.

Nervų įtempimas
Kaip paaiškinti neigiamą 

nervinio įtempimo įtaką or
ganizmui! Pirmiausia, ner
vinio įtempimo metu orga
nizme daugiau pagamina
ma adrenalino ir noradre
nalino. Šios medžiagos kelia 
kraujo spaudimą, sukelia 
arterijų spazmus, įjautrina 
arterijos sienelę cholesteri
no poveikiui, gerina sąly
gas susidaryti kraujo kre
šuliui. Antra, nervinio 
įtempimo metu pakyla cho

les t e r i n o koncentracija 
kraujyje. Suprantama, kad 
tokį neigiamą poveikį turi 
ne tik profesinės, bet ir ki
tos kilmės nervinis įtempi
mas. Štai kodėl dauguma 
ligonių, sergančių steno
kardija, infarktu, sakosi 
turėję daug sunkių nervi
nių pergyvenimų. Atero
skleroze daugiau serga jau
triai į aplinkos poveikį rea
guojantys, perdėtai rūpes
tingi žmonės. Tačiau tai ne
reiškia, kad aterosklerozė 
yra nervų sistemos liga.

Šiuo metu galvojama, 
kad pagrindinė ateroskle
rozės priežastis — medžia
gų apykaitos, pirmiausia 
riebalų ir cholesterino re
guliavimo sutrikimas.

Aterosklerozė, dėl atsira
dimo priežasčių ir išsivys
tymo mechanizmų sudėtin
gumo, tampa ne tik biologi
ne, bet ir socialine proble
ma.
Kaltas ir gyvenimo būdas

Iš tikrųjų, kodėl Grenlan
dijos eskimai, Somalio pie
menys, Nevachos indėnai 
beveik neserga aterosklero
ze, nors riebalų vartoja 
daug! Matyt, didelę reikš
mę turi gyvenimo būdas. 
Tenka galvoti, kad šių die
nų civilizacija (su aukštu 
technikos išs i v y s t y m u, 
greitu gyvenimo tempu, o 
kapitalistinėse šalyse ir 
sunkia kova dėl būvio, ne
tikrumu dėl ateities) kelia 
didelius reikalavimus žmo
gaus organizmui, pirmiau
sia, jo centrinei nervų sis
temai. Žmogus nemoka ar 
nespėja prisitaikyti, adap
tuotis prie palyginti greitai 
besikeičiančio gyvenimo bū- " 
do, kas ir sudaro sąlygas 
disadaptacijai ir dėl jos at
sirandančiai aterosklerozei. 
Tačiau tai, žinoma, nereiš
kia, kad mes, saugodamiesi 
nuo aterosklerozės, turėtu
me bandyti pasisa v i n t i 
bantu tautelės negrų, eski
mų ar Nevachos indėnų gy
venimo būdą. Juk, pavyz
džiui, kovodami su nelai
mingais atsitikimais gatvė
se, mes neatsisakome auto
mobilių, o tobulinam kelius, 
signalizaciją ir t. t.

Žinoma, kad atskirose ša
lyse mirtingumo nuo atero
sklerozės rodikliai derinasi 
su telefonų skaičiumi šim
tui gyventojų (kaip techni
kos progreso rodikliu). Su
prantama, niekas nesiūlo 
atsisakyti telefono, kaip 
trukdančio darbą ir poilsį, 
automobilio, kaip mažinan
čio progą žmogui vaikščio
ti, Kino, radijo, televizijos, 
spaudos, kaip teikiančių 
gausybę įspūdžių nervų sis
temai, konvejerinio gamy
bos būdo, kaip verčiančio 
darbininką skubėti. Užtat 
reikia padėti žmogui teisin
gai naudotis civilizacijos 
teikiamomis gėrybėmis, ra
cionaliai maitintis, derinti 
fizinį ir protinį darbą, siek
ti aktyvaus poilsio, jo rit
mingumo (tiek paroje, tiek 
per savaitę, tiek per me
tus), kovoti prieš monoto
niškumą, rutiną darbe ir 
buityje, šalinti nervinio 
įtempimo priežastis.
(Iš žurnalo “Mokslas ir gyvenimas”)

PERLŲ AMŽIUS
Jau prieš 4,000 metų ki

nai surado austrėse (“oys- 
teriuose”) perlus. Tikrieji 
perlai gražūs, bet jų ne
daug randa.

Dabartiniai perlai yra 
“kultivizuoti”, tai yra, dirb
tinai pagaminti austrėse. 
Jie nėra taip gražūs ir tvir
ti, kaip originaliai. Dau
giausiai “kultivizuotų” per
lų pagamina Japonija.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antr., lapkričio (Nov.) 5, 1963



Lietuvis pavaduoja Tarybų 
Sąjungos Prezidentu

BOSTON, MASS

Rugsėjo ir spalio mėnesių 
tarybinėje spaudoje dažnai 
teko skaityti apie mūsų res
publikos Aukščiau s i o s i o s 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko Justo Paleckio, kaipo 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko p a v a d u otojo, 
veiklą Maskvoje — apie da
lyvavimą įvairiuose priėmi
muose, apie priėmimus už
sienio pasiuntinių ir iš už
sienio atvykusių delegacijų, 
vy r ausy bi n i ų apdo vano j i mų 
įteikimus ir tt.

Tarybų. Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi
umo Pirmininkas (Prezi
dentas) nuolatinio pavaduo
tojo neturi. Pagal Tarybų 
Sąjungos Konstituciją visų 
15-kos respublikų Aukščiau- i 
siosios Tarybos Prezidiumų
Pirmininkai yra jo pava
duotojai. Jie kartą į me
tus pagal eile važiuoja į 
Maskvą ir atlieka po mėnesį 
pavaduotojo pareigas.

Šiuo metu Maskvoje Ta-! 
rybų Sąjungos Aukščiausio-! 
sios T a r y b o s Prezidiumo i 
Pirmininkas J. Paleckis.

Atsilankęs į Maskvą ture-; 
jau progos būti Tarybų Są-■ 
jungos Tarybos Prezidiu-: 
me, kur teko kalbėtis su ei- ‘ 
le šios aukštos įstaigos dar- i 
buotojų, kurie painformavo i 
mane apie drg. Paleckio dar-' 
bą Maskvoje, jam einant ■ 
aukščiau nurodytas parei
gas.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
kas L. Brežnevas yra išrink
tas Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos CK sekreto
rium, tai jo pavaduotojams 
tenka atlikti žymiai daugiau 
darbų. Drg. Paleckis, kiek 
iš TSRS A. T. Prezidiumo 
darbuotojų yra žinoma, ge
rai ir mielai juos atlieka, 
nes jis turi dideli šiame 
darbe patyrimą. Jis yra se- ; 
niausiąs iš visų 15-kos Ta- Į 
rybinių respublikų prezi- : 
dentų. Jau 23 metai kaip 
eina šias atsakingas ir gar
bingas pareigas.

Drg. Paleckiui dirbant 
Maskvoje - Kremliuje teko 
pirmininkauti Tarybų Są-1 
jungos Aukščiausiosios Ta-' 

'rybos Prezidiumo posėdyje 
svarstant įvairius klausi
mus. Dalyvavo komisijose 
sprendžiant pilietybės klauj 
simus ir svarstant malonės 
prašymus, o taip pat daly
vauti svarstyme A. T. Pre
zidiumo įsakų, įstatymo ■ 
projektų ir jų tvirtinime. 
Kaip yra žinoma, rugsėjo 
mėn 25 d. M a s k v o j e per 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo posėdį 
buvo ratifikuota sutartis, 
draudžianti branduolį n i u s ■ 
bandymus atmosferoje, 
kosminėje erdvėje ir van
denyje, kuri buvo pasirašy
ta Maskvoje 19 6 3 m. rug- 
piūčio 5 d. JAV, Anglijos 
ir TSRS vardu. Tame po-
sėdyje, po Tarybų Sąjungos 
Užsienio reikalu ministro 
pavaduotojo V. Kuznecovo 
ir Užsienio Komisijos pir
mininko O. Kuusineno pra
nešimų, J. Paleckis pasakė 
kalbą, pradėdamas diskusi
ją šios sutarties ratifikavi
mo klausimu. Tos pačios 
dienos vakare jis kalbėjo 
per Tarybų Sąjungos radi
ją, aiškindamas tos sutar
ties reikšmę. Sutartį pasi
rišę daugiau kaip šimtas 
valstybių. Kaip matome, šį 
dokumentą vieningai priė
mė dauguma visų žemynų 
šalių. /

Pavaduodamas Tarybų 
Sąjungos A. T. Prezidiumo 
Pirmininką, drg. Paleckis

Didžiųjų Kremliaus .rūmų 
salėje iškilmingoje cėremo- 
nijoje priėmė įgaliojimo 
raštus Kipro pasiuntinio 
Tarybų Sąjungoje Lefkos 
Georgiades, Bulgarijos De
mokratinės respublikos pa
siuntinio Stojano Koradžio- 
vo. Ypatingai buvo iškil
mingas sutapimas, kad Ta
rybų Lietuvos Prezidentas 
Maskvoje - Kremliuje priė
mė įgaliojimo raštus iš Len
kijos L i a u d i e s Respubli
kos pasiuntinio Edmundo 
Pščiulkovskio.

Maskvoje dirbdamas drg. 
Paleckis priiminėja pilie
čius, atvykusius į Maskvą 
su skundais ir įvairiais pra
šymais iš visų Tarybų Są
jungos kampelių. Jis šiam 
reikalui skiria žymią savo 
darbo dalį.

Kadangi mūsų Sąjunginio 
P a r 1 a m ento abiejų rūmų 
Pirmininkai J. Peivė ir I. 
Spiridinovas buvo išvykę, 
drg. Paleckiui teko atlikti 
ir jų parlamentiniai darbai. 
Jis dalyvavo L. Brežnevui 
priimant Indonezijos parla
mentinę delegaciją. Tą de
legaciją sudarė: buvęs In
donezijos Ministras - Pirmi
ninkas, daktaras Ali Sastro- 
amidžiojo, generolas Vilujo 
Puspojudo, ministras Gustį 
Subamija ir kt. Šioje de
legacijoje dalyvavo neseniai 
Indonezijai grąžinto Vaka
ru Izziano atstovas Kle
mensas Kirivaibas.

Tos pačios dienos vakare 
drg. Paleckis buvo šeimi
ninku Indonezijos delegaci
jos garbei ruoštame priėmi
me ir pasakė sveikinimo 
kalbą. Jis taip pat dalyva
vo Nigerijos parlamentinės 
delegacijos priėmime ir jos 
išlydėjime.

Praėjus koletai dienų jis, 
atstovaudamas Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
ką, dalyvavo priėmime 
Meksikos pasiuntinybėje ry
šium su jos nacionaline 
švente.

Rugsėjo 24 d. drg. Palec
kis Kremliaus rūmuose pri
ėmė ir kalbėjosi su Kenijos 
delegacija, kurios sudėtyje 
buvo Kinijos parlamento 
nariai Kimumu Gičoja, A- 
damas Bonajo ir visuome
niniai Kenijos veikėjai Naf-! 
tali Omoro ir Edvardas! 
Mzamulis.

Tą pačią dieną jis priė
mė ir kalbėjosi su Anglijos 
parlamento nariu, leiboristu | 
Koni Ziliaku.

Praėjus keletai valandų 
po šių priėmimų, drg. Pa- Į 
leckiui padarė vizitą Itali- i 
jos katalikų delegacija, ku
rios sudėtyje buvo: depu
tatas, Italijos parlamento 
užsienio reikalams komisi
jos narys, Florencijos mu-! 
nicipaliteto visuome n i n i ų i 
darbų skyriaus vedėjas,! 
žurnalo “Politika” direkto- i

Nuotraukoje: Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko pava
duotojas, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis kal
basi su Siera-Leones parlamentino delegacija.

rius Nikola Pistelis su žmo
na, Florencijos municipali
teto komunalinis patarėjai, 

’žurnalo “Politika” redakto
riai Džovanis Džovannonis 
ir Luidžis Goris. Minima 
Italijos katalikų delegacija 
prieš tai lankėsi Lietuvoje, 
tačiau, viešint jiems Vilniu
je, neteko su drg. Paleckio 
susitikti.

Todėl nenuostabu, kad ir 
iš užsienio į Lietuvą atva
žiavusios lietuvių grupės ne 
visos turi galimybės susi
tikti su respublikos Prezi
dentu, nes be respublikinių 
reikalų, mūsų Pirmininkui 
tenka atlikti daug darbų, 
liečiančių visą Tarybų Są
jungos šalį.

Rugsėjo 26 d. drg. Palec
kis dalyvavo suruoš tame 
Jugoslavijos pasiuntinybėje 
priėmime, Jugoslavijos 
Ginkluotųjų pajėgų vyr. va
do pavaduotojo, Jugoslavi
jos Liaudies valstybinio 
sekretoriaus, generolo I. 
Gošniako ir jo lydinčių as
menų atvykimo į Tarybų 
Sąjungą garbei. Kartu su 
drg. Pąleckiu priėmime da
lyvavo TSRS Ginkluotųjų 
pajėgų ministras Tarybų 
Sąjungos Maršalas J. Mali
no vskis ir visa eilė Tarybų 
Sąjungos maršalų, genero
lų, ir svečių^

Spalio 1 ir 2 dienomis iš
puolė net keturių valstybių 
nacionalinės šventės. Todėl 
tomis dienomis drg. Palec
kiui teko dalyvauti Nigeri
jos, Kipro, Gvinėjos ir Ki
nijos Liaudies respublikos 
pasiuntinių sumotuose pri
ėmimuose atstovaujant Ta
rybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininką, c-

Spalio 3 d. jis priėmė ir 
kalbėjosi su Čili senatorium 
Eduardu Erei Montalva, 
kuris yra. vienas iš kandida
tų į šios šalies prezidentų 
postą.

Spalio 7 d. drg. Paleckis 
dalyvavo susitikime su Bra
zilijos delegacija, vadovau
jama sena t o r i aus Aorao 
Steinbruoko.

Ant rytojaus jam teko da
lyvauti priėmime, suruošta
me Vokietijos Demokrati
nės Respublikos pasiuntinio 
TSRS-ai Rudolfo Delingo, 
ryšium su šios respublikos 
nacionaline švente.

Tą pačią dieną drg. Pa
leckiui padarė vizitą Lenki
jos Demokratinės Respubli
kos liaudies tarybų vado
vaujančių darbuotojų dele
gacija, vadovaujama Lenki
jos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojo Zeno
no Novako.

Spalio 8 d. drg. Paleckis 
dalyvavo priėmime, suruoš
tame Vengrijos Liaudies 
Respublikos pasiuntinio 
TSRS-ai Jožefo Sipkos, ry
šium su Vengrijos Liaudies 
Respublikos krašto apsau-

Nuotraukoje: Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininkas Justas Paleckis Maskvoje 
Didžiųjų Kremliaus rūmų salėje priima įgaliojimo raštus iš 
Lenkijos Demokratinės Respublikos pasiuntinio TSRS-ai Ed
mundo Pščiulkovskio.

Skaitytojų balsas
Lai atsako “Draugo” 

redaktorius del 
velnio spalvos

Lietuvoje, kiek man žino
ma, velnias buvo žmonių 
priešas ir rodomas z juodas 
kaip anglis. Savo jaunystė
je gyvendamas Lietuvoje 
kito juodo sutvėrimo nebu
vau matęs. Man gi gyve
nant Medicine Hat, Kana
doje, 1905 metais atsilankė 
iš Jungtinių Valstijų cir
kas — rodos, Baile-Ring- 
ling, neatsimenu. Labai nu
stebau pamatęs velnią rau
doną, taip pat, kaip Lietu
voje, su karvės kanopom, 
su buliaus ragais, su tikra 
uodega.

Mano jauną sielą labai 
suinteresavo sužinoti, kaip 
iš vieno velnio atsirado du 
velniai—vienas juodas, ki
tas raudonas, nejaugi tėvas 
ir sūnus? Tėvas velnias 
Lietuvoje su kunigų pagal
ba pardavinėjo žmonėms 
peklą ir smalą už gerus pi
nigus ir darė sau puikų pra
gyvenimą iš vargdienių, ir 
tas biznis, kaip matome, 
dar ir šiandien neišnyksta. 
Atrodo gi, kad sūnus vel
nias įgavo raudoną spalvą 
bedirbdamas Amerikos 
plieno industrijoje, kad iš
naudotų darbininkus ir su
krautų pelnus kapita 1 i s- 
tams.

Laikui bėgant į mūsų 
miestelį atvyko grupė juo
dų muzikantų. Tai pirmą 
kartą pamačiau juodos 
odos žmogų. Puikūs jie bu
vo muzikantai. Koncertavo 
prie gatvės kampo. Pilni 
ryžto su žmonėmis pasikal
bėti, pajuokauti, žodžiu, la
bai linksmi žmonės.

gos ministro generolo pul-1 
kininko Lajošo Cuneges at
vykimu į Tarybų Sąjungą.

Ant rytojaus drg. Palec
kis priėmė ir kalbėjosi su 
Togo respublikos musulma- 
nų delegacija ,vadovaujama 
šios respublikos nacionali
nio susirinkimo pirmininko 
pavaduotojo Džibrilo EI 
Ha.dž Safnu ir ministro 
prie respublikos prezidento 
Muhamedo Huseno.

Ryšium su sutarties įsi
galiojimu, spalio 10 d., drg. 
Paleckis kalbėjo per Mask
vos televiziją.

Spalio 12 d. jiš dalyvavo 
priėmime Pakistano pasiun
tinybėje, ryšium su šios ša
lies meno ansamblio atvyki
mu į^Tarybų Sąjungą kon
certuoti.

Tos pačios dienos vakare 
I drg. Paleckis priėmė ir kal
bėjosi su Siera-Leones par
lamentine delegacija, ku
rios sudėtyje buvo: Siera- 
Leones parlamento pirmi
ninkas Bandža Tidžan-Si, 
Aukščiausias genties vadas, 
deputatas Diura Antrasis, 
deputatas, žemių, šachtų ir 
darbų ministras Alozijus 
Žozefas Dembis ir deputa
tai Sieva Pakari Mara, Sa
itu Leonus Matiuri, Dalto- 
nas Frederikas Šiarsas, par
lamento kanceliarijos virši
ninkas S. V. Raitas.

Kaip matome, Tarybų Lie
tuvos A. T. Prezidiumo Pir
mininkas Justas Paleckis 
tvarko ne tik mūsų respub
likos reikalus, bet ir daly
vauja plačiosios Tarybų ša
lies klausimų sprendime, o 
taip pat Tarybų Sąjungos 
aukščiausiosios valdžios or
gano reprezentavimę .

K. Akmenėlis 
Maskva, .1963. X. 17 d? .

1920 metais lankydama
sis New Orleans ir Florido
je visur mačiau juodaspal- 
vius žmones. Jie ten labai 
pažeminami, paniekinami, 
visur atskirti nuo baltao
džių. Pats tai nepaisiau ir 
gatvėse maišiausi su juo
daisiais žmonėmis. Rasistai 
kone nudūrė mane savo 
akimis bežiūrėdami į mane.

Būdamas New Orleans, 
aplankiau tas vietas (mar- 
ketus), kur kadaise negrai 
būdavo pardavinėjami ka
pitalistams.

Stebėtina, kad tie žmo
nės taip ilgai davėsi ir šian
dien tebesiduoda save taip 
skriausti, niekinti ir išnau
doti. John Baker

Apie kai ką
Atrodo, kad mūsų miesto 

rašėjai nebeturi ką rašyti, 
ar pritrūko rašalo, nes jau 
ilgas laikas iš mūsų apylin
kės žinių nesimato. O mū
sų didmiestyje randasi vi
sokiausių žinių. Senos ma
dos, nors ir dar labai geri, 
namai griaunami; jų vieto
je stojasi nauji, moderniški 
pastatai. Dabar Bostono 
centrą labai lengva surasti, 
nes vienas dangoraižis, kaip 
koks keturkampis stulpas, 
iš labai toli matyti.

Netrūksta pas mus ir gais
rų. Čia aną dieną keturi 
vaikėzai padarė virš milijo
no dolerių nuostolių, padeg
dami savo mokyklą, nes 
vienas iš jų prieš porą die
nų buvo už blogą elgesį iš 
mokyklos pašalintas. Man 
atrodo, kad paaugliai seka 
suaugusių žmonių pavyzdį. 
Čia gaisrams tyrinėti komi
sijos dažnai suranda sąmo
ningai užkurtas liepsnas, 
kad gavus pinigų iš apdrau- 
dų kompanijos. Nėra tos 
dienos, kurioje negirdėtum 
gaisragesių galvotrūkčiais 
per miestą lekiančių.

Pas mus yra ir gerų nau
jienų: miesto gaspadorius 
numušė “realestate” taksus. 
Tik bėda, kad už vandeni 
mokestį pakėlė tiek, kad iš
mokėsime daugiau, negu 
taksais už nekilnojamą nuo
savybę. Miesto ir valstijos 
valdininkams keliamos al
gos, reikia pinigų. O kam gi 
pinigų nereikia? Visiems 
pragyvenimas brangus, už
darbiai maži,. ypatingai ne- 
unijistus darbdaviai labai 
išnaudoja. Kai kurie unijų 
vadai su bosais ranka ran
kon veikia: už vienodą dar
bą paskirose š'apose skirtin
gai mokestį nustato. Kaip 
girdėt, pas kriaučius neku- 
riose šapose biauri apdėtis...

•

Na, pažvelkime į tai, ką 
šios apylinkės lietuviai ru
deniui besiartinant veikė, 
ką rudenį-žiemą daryti pla
nuoja.

Spalio 3-čios vakare So. 
Bostone į LDS 2-ros kuopos 
susirinkimą atsilankė geras 
būrys narių. Apkalbėta 
“Laisvės” vajaus eiga. Ma
tomai, mūsų vajminkai ge
rai dirba. Po tarimų, tu
rėjome diskusijas Kinijos 
su Sovietų Sąjunga ginčų 
klausimu.

Kai prieš pora mėnesių 
grįžusioms iš T. Lietuvos 
turistams buvo surengtas 
pasitikimas - prakalbos, jų 
įgytais įspūdžiais pasidalin
ti, tuomet irgi kilo diskusi
joj apie apsigyvenimui va
žiavimą į gimtinę. Po pra
kalbų - diskusijų nekurie iš 
dalyvių pageidavo, kad Ta
rybų Lietuvoje naujos san
tvarkos apkalbėjimui būtų 
surengtos speciaios diskusi
jos. Matomai, tokio pagei
davimo išpildymui turėsime 
gerą progą. Iš Vašingtono 
V. Zenkevičius lapkričio - 
Nov. 9-ą žada būti pas mus. 
Tai bus šeštadienio vaka
ras, susirinksime ir padis- 
kusuosime. Kas dar nepa
miršote tėvų krašto, bran
ginate gražią lietuvišką 
kalbą, ateikite į klubo vir
šutinę svetainę vakarą pra
leisti.

■ Teko dalyvauti pereitą 
mėnesį Maple parke, Law- 
rencuj, spaudai rengtame 
piknik^. Oras buvo labai ge
ras, publikos iš visų Massa
chusetts miestų suvyko la
bai daug. Pietūs buvo gar
dūs; ypatingai Kazlauskie
nės (iš Haverhill) keptas 
pyragas visiems patiko. Jis

4 pusi. Laisvė (Liberty) 

buvo toks skanus, kad net 
bostoniškės moterys pas ją 
teiravosi, kaip iškepti. Aš 
irgi klausiausi, kai Kazlaus
kienė draugėms apie “re
ceptą” pasakojo.

Gerbiu visas moteris, dir
bančias progresyvių organi
zacijų naudai, tačiau speci
alią pagarbą reikia duoti Ie
vai Mizarienei. Ji šiame 
piknike labai tinkamai pra
kalbą pasakė. Publika ati
džiai išklausė, nes buvo 
smagu girdėti apie viso pa- 
saulič moterų kovas už pa
laikymą pasaulinės taikos ir { 
už joms lygias teises.

•

Gaila, kad mūsų viena 
darbšti moteris su savo vy
ru išvyksta į Floridą apsi
gyventi. Ano šeštadienio 
vakarą atsisveikinome ir pa
linkėjome E. ir J. Žeko- 
niams laimingos kloties šil
tame krašte. Tikime, kad 
jie ir ten uoliai darbuosis 
garbingos idėjos labui.

Spalio 27-ą įvyko LLD 7- 
os apskrities konferencija. 
Į A. L. P. Klubą, So. Bosto
ne, atvyko 26 delegatai nuo 
7-ų kuopų. Suvažiavimui 
pirmininkavo Aug. Kazlaus
kas. Smagu matyti Augus
tą veikiantį. Galima iš kuo
pų raportų spręsti, kad ap
skrityje veikimas yra dar 
labai gyvas. Apart kitų ta
rimų, šios konferencijos da
lyviai nutarė siųsti ir išrin
ko 8-ų asmenų delegaciją .į 
Chicagoje lapkr. 24. d. šau
kiamą konferenciją, kurioje^ 
bus pasmerkti naciniai ne
kaltu žmonių žudikai. *

A. K-a

Hartford, Conn.
Mirė Petras P. Zalis-Ži- 

linskas, 66 metų, Rocky 
Hill, Conn. Palaidotas spa
lio 31 d. Rose Hill Memo
rial Park, Rocky Hill, Conn.

Paliko gyvenimo draugę 
Anną (Norkus) Žalis, sūnų 
Robert P., dukterį Anną, 
žentą ir marčią, sesutę 
Barbarą Karvelis, South 
Windsor, Conn., ir daug 
draugų ir draugių.

Buvo ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas. Abudu Žilins
kai ilgamečiai darbininkiš
kų parengimų lankytojai. 
Priklausė Laisvės choro rė
mėjų grupėje. Buvo drau
giško būdo žmogus. Gaila 
draugiško draugo, kai mir- „ 
tis išplėšia iš gyvųjų tarpo.

Reiškiame jo draugei ir 
giminėms užuojautą. A

J. žemaitis

DUJŲ EŽERAS
Centrinėje Afrikoje, Mi- 

tumbo kalnuose, telkšo 
aukšo aukštikalnių ežeras 
Kivu.

1935 m. belgų hidrobiolo- 
gas Damas šio ežero gilu
miniuose sluoksniuose apti
ko metano dujas. Nese
niai mokslininkai nustatė, 
kad dujos yra biologinės 
kilmės. Jos atsiranda, yrant 
plaktonui. Žuvęs plankto
nas grimzdavo į dugną. Di
delis slėgimas gelmėse ir 
druskų padidintas vandens 
tankumas trukdo dujoms 
pakilti į paviršių. Per šimt
mečius gelmėse susirinko 
57 kubiniai kilometrai me
tano.

Antr., lapkričio (Nov.

Maskva. — Tarybų Są- > 
jungos darbo unijos nepri- J 
taria kiniečių sumanymui 
sušaukti tik Afrikos ir AzįS 
jos šalių darbo unijų konfe
renciją.

) 5, 1963



WORCESTER, MASS.
Aido choras jau pasiruo

šęs lapkričio 10 dienai. Tą 
dieną mes dainuosime Mon- 
telloje didžiuliame parengi
me, kuriame bus pagerbtas 
mūsų gerbiamas rašytojas- 
žurnalistas Antanas Bimba.

Žinau, kad ten bus ir dau
giau žymių dainininkų ir 
kalbėtojų, žodžiu, ten bus 
vienas iš gražiausių kultū
rinių ir meninių šį rudepį 
sąskrydžių Naujojoj Ang
lijoj.

Šita proga raginu visus 
^kultūriniai ir meniniai nusi
tikusius dalyvauti, nes tas 
sužadins jūsų sielos jaus
mus, sustiprins sveik a t ą, 
pailgins gyvenimą. Tada 
turėsime ką gražaus kalbė
ti ir ruoštis prie naujų me
tų, prie naujų darbų.

•

Kadangi dabar eina “Lais
vės” vajus, tai mūsų Jokū
bas Jaskevičius gražiai dar
buojasi. Jis atnaujina vi
siems “Laisvę,” priima au
kas į “Laisvės” $5,000 fon
dą ir užrašo naujas prenu
meratas naujiems skaity
tojams. Taipgi jis užrašo 
“Laisvę,” kas nori suteikti 
dovaną savo giminėms į 
Lietuvą. Šiais visais reika
lais matykite Jokūbą. Jis 
visiems gražiai patarnaus. 
O “Vilnies” reikalais rūpi
nasi M. Sukackienė.

•

Šį rudenį jau susilaukiau 
70 metų, ir šia proga, man 
nežinant, Aido choro pirmi
ninkas Ričardas Janulis, jo 
>mona Irena, jo sesutė He
lena, ir š vogė ris Jurgis 
Smith Janulių rezidencijoj 
suruošė man surprizą.

Skambina, kad būtinai į 
pusę valandos būtumėm pas 
juos, o čia sužinosite reika
lą. Mudu su Domicėlė tuoj' 
ir pas juos. Užeinam į ve
randą, čia čielas būrys už
dainuoja “Linksmas gimta
dienis tau.” O Smitų duk
relė Roksena ir sūnus Ri- 
čardukas paduoda man pa- 
ketuką ir atvirlaiškį ir ra
gina perskaityti.

Mėginau, bet negaliu iš
tarti žodžių, labai susijau
dinęs. Atsipeikėjęs skaitau: 
Irena ir Ričardas Januliai, 
Helena ir Jurgis Smitai, 
Stasė ir Juozas Bakšiai, 
Katriutė ir Pranas Ausie- 
jai, Helena Žilinskienė, Pet
ras Plokštys ir Roksena ir 

. Ričardukas Smitai. Su už
rašu: “Maža dovanėlė čia 

nuo mūs visų Tavo gimta
dienio proga.”

Ne kartą man teko būti 
tokiose sueigose, bet netikė
jau, kad žmogų taip sujau
dintų. Mat, pirmą kartą 
mano gyvenime toks įvykis, 
kur draugės ir draugai pa
sirodė tiek artimi.

Labai Jums visiems dė
koju už tą gražiausią ma
no gyvenime man suruoštą 
pobūvį kartu su Jumis vi
sais ir už tą dovanėlę, kuri 
visada Jus man primins.

Ačiū draugui R. Mizarai 
už linkėjimus mano septy
niasdešimt metų sukakties 
proga. Ta pačia proga čia 
skiriu mūsų laikraščiui 
“Laisvei” $70 į $5,000 fon
dą. Tai bus po $1 už kiek- 
vienerius mano išgyventus 
metus.

Skaitau “Laisvę” nuo pat 
jos įsikūrimo, nes joje yra 
vertingų raštų ir korespon
dencijų. Net iš mūsų tėvų 

^krašto Lietuvos rašytojai ir 
poetai “Laisvei” bendradar
biauja.

Manau, kad visiems “Lais
vės” skaitytojams yrą, mie
la “Laisvėj” skaityti straips
nius ir korespondenc i j a s, 

I nes skaitydamas, rodos, ma- 
tai tuos rašytojus pas save 
svečiuose.

J. M .L.
“Laisves” rcdikeljos žo

delis: Širdingai dėkojame 
gerbiamam J. M. Lukui už 
dovaną. Jo 70-ojo gimtadie
nio proga visas “Laisvės” 
kolektyvas nuoširdžiai svei
kina draugą Luką ir linki 
jam sveikatos, ilgiausių me
tų ir sėkmės! Kartu to pa
ties linkime ir jo žmonai, 
draugei Domicėlei.

Chicago, III.
Iš puikiai pavykusio 

“Vilnies” koncerto
Spalio 27 d. įvykusiame 

dienraščio “Vilnies“ kon
certe buvo stebėtinai daug 
svečių.

“Vilnies” administrato
rius J. Pauliukas p r adė j o 
programą.

Tarp dainų buvo ir kal
bų. Kalbėjo dienraščio “Vil
nies” pats pirmasis redak
torius Vincas Andrulis. Jis 
kalbėjo trumpai, bet spėjo 
nurodyti, kokią didelę rolę 
atlieka dienraštis “Vilnis” 
ir kaip svarbu jį< platinti 
tarp Amerikos lietuvių ir 
kiek daug jis* turi bendra
darbių užsienyje. Taipgi ra
gino jį užrašyti savo gimi
nėms T. Lietuvoje.

Pasirodo LKM choras su 
vadove Estelle Bogden. Dai
nuoja “Vakarinę dainą” ir 
“Varpai skamba” iš opere
tės “Pauletos.” Seka kvin
tetas: Valerija Urbikienė, 
Josephin Dorin, Edwardas 
Jokubka, Roger Žilis ir 
Martynas Widra. Dainuoja 
gražiai. Sekantis Paul Sto- 
gis — “Gimtieji namai” ir 
“Blusa,” priedo “Pamylėjau 
vakar.” Ciceros Liet. Mo
terų choras, vadovė Estelle 
Bogden. Choras padainavo 
“Kaip miela sulaukti” ir 
“Ateisiu.”

Ex Mainierių choras, va
dovė O. Tilvikienė. Padai

Brockton, Mass,. Du Iškilmingi Parengmai Viena Diena

Koncertas ir Banketas
Įvyks Sekmadienį, Lapkričio-November 10 Dieną

Koncerto pradžia 2-rą valandą dieną —:— Įėjimas $1.00 asmeniui
Banketas po koncerto —:— Įėjimas $2.00 —:— žemutinėje salėje

PROGRAMĄ ATLIKS WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO 
DUETAS—ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS.

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS, IR TAIPGI DALYVAUS 
PROGRAMOJE ALDONA IR ELDON DOWNING

Liet. Taut. Namo Saleje, 668 N. Main St., Montello
Banketas yra rengiamas pagerbimui vieno iš ii gamečių Amerikos lietuvių veikėjų pažangiajame 

lietuvių judėjime. Jis dalyvaus, ir čia su juo pasimatysime ir pagerbsime jį.

navo: “Gęsta žaros vakari
nės” ir “Rytas prašvito.”

Dainuoja Michael Melcher 
solo: “Infelice” iš “Erma- 
ni” ir “Song of the Open 
Road.” šis jaunas daini
ninkas žavėjo žiūrovus. Jo 
balsas gražus ir tvirtas. Jis 
puikiai dainavo ir su Povi
lu Stogiu duetą.

Padainavo Estelle Bogden 
“Dukružėlė” ir “Ah, Je 
Veux Viore.”

Roselando Aido choras, 
vadovė Valerija Urbikienė. 
Dainavo dainas iš operetės 
“Lietuvaitė,” akompa navo 
Alma Melcher. ,

Pusantros valandos pra
bėgo klausant keturių cho
rų ir eilės solistų nepapras
tai gražiai dainuojant. Klau- 
sovai visą laiką kėlė ovaci
jos.

Daroma puses valandos 
pertrauka. Svečiai sugužė
jo į apatinę salę užkandžiau
ti ir pasivaišinti.

Skambučiui suskambėjus, 
ir vėl teatras prisipildo sve
čiais. Antrą programos da
lį pradeda Gintaro balsų 
ansamblis, vadovaujant Ci
nai Petrutis. Dainuoja iš 
operetės “Laima,” kita dai
na “Štai darbymetis pra
slinko,” “Gerkim vyną mes 
visur.” Moterys dainuoja 
“Yra labai daug svieto.” 
Martynas Widra, ansamb
liui pritariant, dainuoja 
“Vienas žodis ne šnekta.” 
“Širdelė moterų” ir “Dar
buokis” dainuo j a solo P. 
Dauderis. Seka čekoslpvakų 
šokių daina, kurią dainuoja 
Estelle Bogden su ansam- 
liu. “Karvelėlį” žavėjančiai 
atlieka, “Love somebody,” 
amerikiečių liaudies daina, 
ir “Vakaras” iš operos “Al- 
ceste,” muz. Gluck, žodžiai 
Onutės Petrutienės. Išeina 
Gintaro balsų ansamblio na
riai: Stelle Bogden, Povilas 
Dauderis, Helen Bordner, 
Edward Jokubka, Anna Jo
kubka, Adolfas K’a ūkas, 
Frances Jorden, Pranas Kir
ka, Della Reuther, Vytautas 
Yuden, Gertruda Slench, 
Roger Žilis, Mary Urbikas,

Žinios iš
4 STUDENTŲ KŪRYBOS 

PARODA
į VILNIUS, liepos 25 d.— 
Vingio parko estradoje pa
sibaigė. 24 dienas trukusi 
aukštųjų mokyklų studentų 
bei specialiųjų vidurinių 
mokyklų techninės ir meni
nės kūrybos paroda, kurią 
aplankė daugiau kaip 60,000 
žmonių, čia taip pat pabu
vojo Maskvos turistai, mo
kytojai, moksleiviai, svečiai 
iš Vengrijos,Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos.

Parodos žiūri komisija su
vedė rezultatus. Pirmojo 
laipsnio diplomais ir kelia
lapiais į Lietuvos Ūkinę pa
rodą (LŪP) Maskvoje ap
dovanoti Kauno Politechni
kos instituto studentai N. 
Tamošiūnas ir S.Tamošaus- 
kas už suoknstruotus im
pulsiniu elektronikos bei 
diskretinių skaičiavimo ma
šinų laborat orinių darbų 
stendus ir už sukūrimą skai- 
č i ų imitatoriaus skaitan
čiam automatui.
Aukšto įvertinimo susilau

kė Vilniaus politechnikumo 
moksleivių S. Vinkaus ir L 
Saukos pagamintas porta
tyvinis televizorius “Mažy
lis.”

Pirmo laipsnio diplomų ir 
kelialapių į LŪP Maskvoje 
pažymėtas Kauno medici
nos instituto studenčių D. 
Lenkutytės ir G. Matekony- 
tės darbas “Pavienių prie
kinių dantų padėties ano
malijų gydymas.” Tokio pat 
įvertinimo susilaukė ir sta
tybininkai - archite k t a i M. 
-Varneckaitė ir A. Lomaus- 
kas.

Kelialapiais į Maskvą ir

Martynas Widra, . Valerija 
Urbikas. Ansamblis dainuo
ja tikrai žavinčiai.

Paskui vyko šokiai prie 
Samoškos orkestro ir ba- 
liavojimas, kuris tęsėsi iki 
vėlyvo vakaro. R. š.

Iiietuvps 
pirmo laipsnio diplomais 
apdovanoti Valstybinio dai
lės instituto studentė S. 
Gedvilaitė už pagamintus 
parodai kilimus, Kauno S. 
Žuko t a i k o m o s ios dailės 
technikumo auklėtinė Z. Sa- 
piegaitė už dekoratyvines 
vazas. (ELTA) 

PREMIJOS LIETUVOS
BALDININKAMS

VILNIUS. — Pirmąsias I tą laiką padidėjo pusantro | 
premijas lietuviški baldai | karto. Visose Pabaltijo res-l 
visuomeninėms Įstaigoms publikose sėkmingai perti ir-! 
laimėjo Maskvoje pasibai- barni gamtos turtai, 
gusiame antrajame visasą-i 
junginiame konkurse.

Grakštūs ir moderniški tuvoje gaminamo 
šios paskirties baldai, ku
riuos sukūrė Baldų ir me-

Propeleris vietojo plūgo
VILNIUS. — Propeleris, 

miškų ūkyje, 
. * \ _ p----- - —t,—j —* i z.ynuai paspartino mišku

dzio * apdiibimo. pi amones į tai]) pat vystoma Latvijoje j sodinimo darbus ir pageri-
- Ji įgalins Jau i| no jų kokybę. Iki šiol, įdir-valdybos eksperimentinis; jr Estijoje. < 

konstruktorių biuras, aukš- j artimiausiais metais 25-30 
tai vertinami musų šalyje.1 procentų padidinti šių res

publikų žemos ūkio produk
tyvumą.

Pabaltijyje pastaraisiais 
metais pradėjo veikti eilė 
stambių įmonių, gaminan
čių stiklo pluoštą,, dirbtinį 
pluoštą, medicinos prepara
tus, įvairius pol i m e r u s ir

Jis puošia Maskvos “Ju- 
nostj” ir Kijevo “Sputniko” 
viešbučius, tarptautinę jau
nimo turistinę stovyklą 
Gurzufe. Baldai viešbu
čiams užpereitų metų visa
sąjunginiame konkurse bu
vo pažymėti pirmos i o m i s 
premijomis. Trečiąją pre
miją tada gavo komplektas 
studentu bendrabučiams. t-

Šių metų konkursui biuro 
architektai ir konstrukto
riai pateikė naujus baldus 
valstybinėms įstaigoms, 
mokykloms, vaikų darže
liams ir lopšeliams. Jie ne 
tik gražiai atrodo, bet yra 
labai praktiški. Pavyzdžiui, 
iš vienodų detalių galima 
surinkti įvairius kanceliari
nius baldus, o tie patys mo
kykliniai suolai liengvai ga
li būti pritaikomi skirtingo | 
amžiaus vaikams. i

icirucu.----v>i<t įvyixu j ----’"i' ------
Baldai įstaigoms ir mo-i konferencija Žemaitijos ra-į vyriausybė

kykloms gavo dvi pirmąsias 
premijas, o vaikų darže
liams ir lopšeliams—antrą
ją premiją. ’Respublikos 
pramone pradeda įsisavinti 
jų masinę gamybą.

(ELTA)

PABALTIJO DIDŽIOJI 
CHEMIJA

TALINAS.—Pabaltijo res
publikų chemijos pramonei 
toliau vystyti ir koordinuo
ti buvo skirtas Taline Įvy
kęs šios labai svarbios Lie
tuvos, Latvijos ir

griovių ir drenų panaudoji
mą pelkėms sausinti, apie 
nusausinimo darbų vykdy-, 
mą Telšių rajone.

Buvo aplankyta visa eilė 
objektų. Telšių žuvininkys
tės ūkyje konferencijos da- 

Estijos lyviai apžiūrėjo vykdomus 
liaudies ūkio šakos darbuo- melioracijos darbus, “Eigir- 
tojų pasitarimas.

Septynmečio metais nau-j 
jai sukurta chemijos 
monė Lietuvoje, Estijoje iri 
Latvijoje, jos gamyba per i

i džių.” kolūkyje — jrengia-
• mus apsauginius griovius 
j prie uždarų drenažų nusau- 

P1a" I sintų pievų,“ “Virvytės” že- 
' mes ūkio artelėje susipaži- 
: no, kaip nusausinami dur- 
, pynai.

Konferencija numatė eilę 
konkrečių priemonių melio- 

avimo darbams pagerinti.i
Vystoma mineralinių ir! 

azotinių trąšų gamyba. Lie- i 
is sudėtin-| 

gos cheminės trąšos—amo- naudojamas 
fosas. Azoto trąšų gamyba i žymiai p

Pasitarimas nustatė ke
lius, kai]) koordinuoti Pa
baltijo chemijos pramonės 
vystymą. Su pigia Estijos 
skalūnų duodama elektros 
energija bus toliau vystoma 
daugelis didžiosios chemi
jos šakų Lietuvoje ir Lat
vijoje. Taip pat nutarta 
koncentruoti jėgas moksli
niams tyrimams ir specia
listu kadru ruošimui chemi
jos pramonei. (ELTA) 

Tarėsi melioratoriai
Telšiai.—čia įvyko zoninė j

jonų melioravimo 
mams apsvarstyti, kurioje 

išlalės ir Telšių rajonų me
lioratoriai ir ūkių vadovai. 
Konferencijos dalyviai iš
klausė pranešimus apie me
lioracijos projektų sudary
mo ypatumus Žemaitijos 
sąlygomis, apie apsauginių

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Nepamirškite! Lapkričio-Nov. 
j d. bus Halloween party su gi 
žiomis dovanomis. Y. Niauta

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas įvyks Lapkri
čio-Nov. 8 d., Vengrų klubo patal
pose, 1144 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Komisija išduos savo 
raportus apie filmų rodymų lapkri
čio 22 d., kurių rodymas jau su
ruoštas. Taipgi bus pranešimas ir į 
apie ruošiamą draugišką sueigėlę ! 
ukrainiečių klubo svetainėje, No. Či
toj gatvėj. Valdyba (87-88)

JO

1

MALE & FEMALE

Couple. Handyman, gardener, 
j Wife to do upstairs work. Weekday 
I morning. House available. Refs. 
I req. Send resumes to P. O. Box 
916- Devon, Pa.

(84-88)

Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkes lietuvius 
dalyvauti. Išgirsite I. Mizarienes įspūdžius iš Pasau
linio Moterų Kongreso ir iš jos viešėjimo Lietuvoje.

5 p.-Laisve (Liberty) —Ant r., lapkričio (Nov.) 5, 1^63

Hartfordo Motery Apšvietos Klubas
rengia

BANKETĄ .
Lapkričio 10 November

Pradžia 12 vai. diena

LAISVĖS CHORO SALĖJE 
. 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Pelnas skiriamas “Laisvės” naudai.

Kalbės: Ieva Mizarienė

bant dirva miško sodinimui 
plūgu, buvo apverčiamas 
viršutinis, tinkam i a u s i a s 

mes sluoksnis. Gamyklos 
išradėjai pasiūlė šiems dar
bams originalų pakabina
mąjį įrenginį, kuriame no
ragas pakeistas propeleriu, 
purenančiu žemę.

Šis įrenginys, sumontuo
tas ant lengvo traktoriaus, 
per dieną padaro dešimties 
žmonių darbą. Specialistų 
nuomone, jis bus plačiai 
pritaikytas Lietuvos miškų 
ūkyje, kur kasmet sodina
ma daugiau kaip 150 mili
jonų medelių.

Washingtonas. — Abiejų 
Kongreso butų komisijos 
užgyrė planą išleisti $1,642,-’ 
253,000 įsteigimui dar 400 
naujų militarinių b a z i ų 
Amerikoje ir užsieniuose.

p žinia, tam reikalui 
i reikalavo dar

klausi- 234 bilijonus dolerių dau
giau.

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted Female

SUAUGUSI MOTERIŠKE. Pri-
! žiūrrėti ligoni ii’ kūdikį. Pagcidau- 
! jama gyventi vietoje. Lengvas na- I
mų valymas. Duodami valgiai.
NO. 3-2093 arba po 6 v. IIA. 3-1522. .

(87-88)

Namų darbininke. Gyventi vieto
je, lengvas namų darbas. Pagelbėti 
prie senyvo žmogaus. Geri namai 
Medfo/d. Nt J. Suaugusių šeima. 
Reikaiingi paliudijimai. Skambinki
te: Mrs. V. ; 
Medford, N. J. (87-88)



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Juokiasi puodas, kad 

katilas juodas
Teatleidžia šios pastraipos 

skaitytojai, jei lietuviškon 
kultūrinėn kronikon įterp
simi “Brooklyno pranciško
nų tarnų” — dr. Sužiedėlio 
ir doc. Ambrazevičiaus — 
naudojant šių dviejų katali- Neseniai ten lankęsis nuste- 
kiškų džentelmenų termi
nologija. 1963 m. kultūros 
pavyzdžius. Rašo jie “Dar
bininke”: “Komunistinė 
maskolių ‘Laisvė’... tegar
bina maskolius, kurie caro 
laikais Lietuvą smaugė ir 
dabar tą patį daro. Gali Mi- 
zara girti rusus, kol dar kru
ta. Lietuvių tauta pergy
vens ir priešus ir jų garbin
tojus.”

Taip rašo Amerikoj prie
glaudą radę bėgliai, kalbė
dami, matykite, “lietuvių 
tautos” vardu! Jei “Lais
vės” redaktoriai smuktų iki 
tokio lygio, kaip “Darbinin-. 
ko.” 
tokiu pat stilium:

“Photographs by Vytas 
Valaitis”

Amerikoje yra populiarus 
“Parents” žurnalas — ski
riamas tėvams. Kad keltų 
fotografijos kokybę, žurna
las savo patalpų galerijoj 
ruošia nuolatines parodas.

bo iškaba — “Photographs 
by Vytas Valaitis.” Tai 
įdomus vaikinas. Kada dau
gumas bėglių vaikų rinkosi 
patogias profesijas, daž- 
niausiai amatininku — inži-: 
nierių, braižytojų, chemikų, j 
fizikų, — tai Vytas Valai-1

gangaudžių, už tęsimą ko
vos prieš persekiojimą sve- 
turgimių amerikiečių, taip 

! pat už visų civilines laisves 
• ir demokratines teises.

Tai iš tikrųjų buvo nepa- 
tis išdrįso išeiti kaip žurna- mirštama praėjusio sekma- 
listas fotografas.
laimėjo. Tai rodo jo paro- Į rie
da ir palankios didžiosios i certe dalyvavo.

Iš to nepaprastai gražaus 
jubiliejinio parengimo

Didžiulė puošni Town Hall Americans” (muzika Earl 
Manhattane pilnutėlė gra- Robinson), kad skaitlinga 
žios pažangios publikos. Ji publiko klausėsi su gilian
čia skaitlingai susirinko at-į siu susijaudinimu. Solo par- 
žymėt Amerikinio sveturgi- tiją atliko J. Howard Fox- 
miams ginti komiteto 30-ją worth. Tai labai puikus, ga- 
sukaktį. Ir ne tik komite- lingu balsu solistas. Taipgi 
to garbingą sukaktį atžy- dainavo jauna solistė Car- 
mėti, bet garsiai pasisakyti rie Glower. Puikiai pašoko 
už komiteto gynimą nuo ra- ukrainiečių šokėjų grupė ir

! įžymusis pažangus artistas 
šokėjas Paul Draper. Nepa
prastą įspūdį publikoje pa- 
paliko Sarah Cuningham su 
poema “They Call Me 
Alien”. Tai puiki iš jos ar
tistė.

Dar daug, daug kas būtų 
galima apie šią programą 
ir jos pildytojus pasakyti, 
bet, kaip sakyta, reikia tau
pyti vietą.

Beje, buvo renkamos au
kos komiteto gynimui ir jo 
tolimesnei veiklai. Ir čia lie
tuviai pasirodė labai gra
žiai.

Šiandien balsavimai
Antradienį, lapkričio 5 

d., Niujorke., kaip ir dau
gelyje kitų JAV miestų, 
vyksta balsavimai—munici
paliniai rinkimai. Bus ren
kami miestų tarybų nariai.

Piliečiai, kurie esate už
siregistravę, daly vau kite 
balsavimuose.

Niujorke balsavimai tę
sis nuo 6 v. ryto iki 9 v. va
karo. Per tą laiką saliūnai 
ir daugelis kitų vietų ..bus 
uždaryta.

Griauna Pennsylvania Penki areštuoti 
geležinkelio stotį

Klasikinio stiliaus pasta
tas—milžiniškas pastatas, 
išstovėjęs Manhattane apie 
pusšimtį metų, gražiai puo
šė miestą. Tai buvo Penn
sylvania kompanijos gele- į vine, 
žinkelio centrinė 
Niujorke: erdvi, puošni.

Bet pastaruoju metu sto- pareigūnais 
tis buvo aptemdinta, viduje ’ generaliname 
prikišta visokių bizniškų s jie, sako kaltinimai, sudarę 
krautuvių — net ir saliu- falšyvus dokumentus, pa
nas viduje atidarytas. Vi- Į gal kuriuos neteisėtai go
dus gūdus. Atrodė, kad čia ■ vo iš Blue Cross daug tūks- 
kas darosi negero. i tančių dolerių.

Dabar šis pastatas, nors ■ Keturi išleisti po $2,5001 
jis dar drūtas, tvirtas, | bėla, o vienas—Werter—p^ 
griaunams. Jo vieton iš-1 $3,500. 
augs 33 aukštų dangorėžis, 
su sporto sale ir kitokiomis 
pašmatnybėmis.

Tačiau, nors pastatas 
griaunamas, bet geležinke
lių judėjimas jame 
kaip ėjęs.

Penki asmenys suareš
tuoti ir įkaitinti sukčiavi
mu. Trys iš jų gydytojai: 
Dr. Julius Lebowitz, Dr. 
Weinstein ir Dr. Nathan M. 
Werter. Greta jų—tūlas J. 
Morton Finke ir Henry Le-

stotis! Jie kaltinami tuo, kad 
apsukę Blue Cross. Būdami 

Forest Hills 
hospitalyje,

Bus labai įdomios 
prakalbos

Lietuviu Lit e r a t ū r o s 
Draugijos 1-oji kuopa ren
gia labai įdomia tema pra
kalbas—apie kinų komunis
tų ir tarybinių komunistų 
santykius. Kaip žinia, tai 
santykiai šiuo metu labai 
prasti, bet ne visi mūsų 
žmonės apie juos pilnai nu
simano, nors s p a u d o j e 
(“Laisvėje”) buvo plačiai 
rašyta.

Pranešimą apie tuos san
tykius padarys Rojus Miza- 
ra.

Prakalbos įvyks sekma
dienį, lapkričio 17 d., “Lais
vės” salėje. Prasidės 3:30 
v. popiet. Po pranešimo 
seks diskusijos.

Taigi pasižymėkite savo 
kalendoriuje lapkričio 17 d. 
kaip svarbią dieną; būkite 
prakalbose.

Išėjo ir I dienio popietė visiems, ku
šlame parengime-kon - 

.0, reikia 
spaudos* kritikos. Vytas Va-! pasidžiaugti, kad dalyvavo 

1 geroka grupė ir lietuvių.
Garbė tiems, kurie kartas 
nuo karto nepamiršta pasi
rodyti ir sverbiuose bend
ruose amerikiniuose paren
gimuose.

Šio istorinio parengimo 
programa buvo tokia graži, 
tokia įdomi ir įvairi, jog no
rint kiekvieną jos punktą 
atskirai aprašyti užimtų 
keletą laikraščio skilčių, 
kam, žinoma, vietos stoka. 
Programa 
nų, šokių, 
cijų.

Aišku, 
sias punktas buvo, kai ben
drai dainavo mūsų Aido 
Choras, Ukrainiečių Leon- 
tovičiaus Choras ir Schu
bert Muzikinis Choras. Dai
navo garsiąją'-Emmos Laza
rus poemą “Give Me Your 
Tired, Your Poor”. Tai bu
vo ko pasiklausyti ir pažiū
rėti !

Mums lietuviams šaunio
je parengimo programoje nės. 
puikiai atstovavo mūsų Ai
das su mokytoja Mildred 
Stensler priešakyje ir “Lai
svės” redaktorius rašytojas 
Rojus Mizara. Akompanuo
jant Anne Salyk, choras 
gražiai sudainavo tris dai
nas, ypač gražiai išėjo dai
na “Vilniuj žydi liepos”. 
Solo partijas atliko mūsų 
mylimieji solistai Augusti
nas Iešmantą. Viktoras Be- 
keris ir Nellie Ventienė. 
Gausi publika, mūsų aidie- 
čius sveikino griausmingais 
aplodismentais.

Rojus Miza^s, pasakė 
trumpą, tik kelių minučių, 
bet labai turiningą kalbą, 
pabrėždamas ta nemažą 
idėlį, kurį yra įdėję Ameri
kos lietuviai į Amerikos 
žmonių kovas už šviesesnį 
rytojų ir jų kultūrini gyve
nimą. Priminė, kad 1968 
metais sukaks šimtas metų, 
kai, taip sakant, lietuviai 
“atrado” Amerika ir skait
lingai pradėjo į ją plaukti. 
Pastebėjo, kad dar praėjusį 
šimtmetį Latimore, Pa., 
įvykusioje mainieriu skery- 
nėje krito net penki lietu
viai angliakasiai streikie- 
riai. Lietuviai visuomet 
nuoširdžiai rėmė ir ateityje 
visomis pastangomis rems 
ir palaikys Amerikinį sve- 
turgimiams ginti komitetu 
ir jo garbingą veiklą.

Nuo ukrainiečių taip pat 
trumpai kalbėjo 
Thach, o nuo žydų 
kovotoja CĮlara 
Shavelson.

Ilgesnes kalbas 
profesorė Louise Pettibone 
Smith, advokatė Blanch 
Freedman, George B. Mur
phy ir M. S. Amoni. Visi 
įžymūs darbuotojai ir ko
miteto draugai.

Puikiai padainavo ukrai
niečių choras ir negrų Shu
bert Muzikinis choras. Pa
starasis taip gražiai atliko 
garsiąją dainą “Ballad for

laitis jau nebedirba nei 
“Newsweek” žurnale, kurio 
tarnyboje jis kažkada kelia
vo po pasaulį. Dabar jis 
verčiasi, turėdamas gausy- 

nagi, ’ gal atsakytina ' bę pažinčių, kaip “laisvas 
Katali- fotografas.” “Laisvas”? Jis

PADĖKA

eina

Rep.
kų davatkų “Ne-Darbinin- fotografuoja, ką jis gali... 

tegarbina juoda- parduoti!kas”..
skvernius Romoj, kurie nuo 
pat moderniųjų laiku pra
džios vadovavo krikščiony
bės atakai prieš lietuvių 
tautą iš Vakarų, o caro lai
kais ir iš rytų. Gali pran
ciškonai girti savo kunigus 
ir Vatikaną, kol dar davat
kų yra. Lietuviu tauta per-i VT? unuiia& ucu

nmvnda.! vlskfl kultūrą Amerikoj

se-

Ai-

gyveno germanu, pravosla- j 
vų, lenku krikščionių inkvi- 
zicijas ir invazijas, pergy
vens ir šio amžiaus maišatį, 
kai Amerikoj iš “Darbinin
ko” redaktorių šeimų lietu
viškumo anei' pėdsako nebe
liks... ’

O dėl Išlaužo...
“Nuėjės tarnauti komu

nistinei ‘Laisvei’ Brooklvne 
ir girti visa, kas tik išeina 
iš rusų rankų... visai pa
grįstai klausia, ‘argi patrio
tams nepatogiau darbuotis 
kokiam išnaudotojui užsie
nyje nei prisidėti prie savo 
tautos kėlimo?”’ “Pranciš
konu tarnai” norėtų Išlaužo 
išnykimo. Tiesiog gaila jų. 
Krikščionių demokratų lai
kais Lietuvoje, nesant nei 
karo meto, nei apgulos sto
vio, jie karo teismui įsakė 
sušaudvti keturis lietuvius 
komunistus. Kitaip tariant, 
formaliai nužudė! Naciams 
žygiuojant per Lietuvą, 
krikščionių demokratų 
“veiksniai” vėl šalino jiems 
netinkamus asmenis. Deja, 
Amerikoje jiems net su 
skundais ir šmeižtais nesi
seka. Jie netarnauja nei 
“Motinai bažnyčiai,” nei Va
tikanui, menka nauda iš jų 
ir “italams.”

Neseniai Lietuvoj viešėjo 
Italijos parlamentaras, val
dančios krikščionių demo
kratų partijos žurnalo “Po
litika” redaktorius Nikola 
Pistelis. O “Darbininko” 
politikieriai dėl to, tie lie
tuviški pisteliai, anei vieno 
žodžio.

Vėl dėl Lietuvon važiavi
mo — Išlaužas buvo ir par
sivežė atnaujintą prisiriši
mą prie savo tautos, jos is
torinio tęsimo. Bet kodėl 
nevažiuoja apsižiūrėti, ką 
jie savo “frontais” ir “poli
tikomis” pasiekė pokario 
metais Lietuvoj, dr. Sužie
dėlis ir doc. Brazaitis? Lai 
jie išdrįsta akis akin pasi
kalbėti su ano meto “parti
zanais” ir jų aukų šeimo
mis! Tegul jie patys išsi
aiškina, koks yra lietuvių 
tautos atsinešimas į kitas 
tautas! Tegul tik jie būna 
tikri, kad visa ta jų neapy
kanta viskam, net sau, tėra 
tik savo tautos bėglių tipiš
kas fenomenas.

Saugokime senas 
lietuviškas knygas

Nesmagu, kai matai 
nas, retas lietuviškas kny
gas besimėtant Brooklyne 
šalia išmatų dėžės! Širdį 
skauda, pagalvojus, kad ši
toks likimas ištinka lietu

je. 
Dėl to verkia lietuviškos 
knygos rinkėjai bibliogra
fai, knygų rinkėjai, bet už 
vis skaudžiausia kaip tarp 
tokių knygų sunaikinamos 
lietuviškos spaudos reteny
bės.

Išeiviuose karts nuo karto 
pasigirsta balsai ir imasi 
žvgiu šitokias knygas su
rinkti, jas saugoti. Net vie
nuoliai marijonai savo pa
talpose leidžia saugoti kol 
kas lietuviškas knygas—ar
chyvą. Tačiau bene tiks
liausia būtu rinkti šitokias 
knygas ir jas perduoti to
kiam Pennsylvanijos Uni
versiteto lituanistikos sky
riui, o dar geriau grąžinti 
jas ten, kur gyvena ir tarps
ta pati lietuvių kultūra — 
tėvvnėn Lietuvon. Jei jos 
nebūtų reikalingos Mokslo 
Akademijos puikiai bibliote
kai arba Centrinei Lietuvos 
bibliotekai, jas būtų gali
ma perleisti Vilniaus “An
tikvariatui — Knygynui” 
(šalia Domininkonų bažny
čios), kur jas perimtų lietu
viškos knygos mėgėjai.

Vyresniosios kartos lietu
viai amerikiečiai padarytų 
gera darbą, jei jau dabar 
peržiūrėtų savo knygų spin
tas ir atrinktų knvgas. būti
nas išsaugoti ateičiai. Jei jų 
vaikai ir anūkai lietuviška 
knyga nebesidomi, reikėtų 
apie šitokias knygas infor
muoti “Laisvę” arba tiesiai 
rašyti “The American Lith
uanian Foundation.” 77 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Ji saugotų jas savo 
“Reference Library.” ku
rios vedėiu, tikimasi, bus 
žvmusis Cicero, III., kultūri
ninkas Juozas Kreivėnas. 
Jis pas save turi ir lietu
višku gaidų didžiausią rin- 
kinį-kolekciją.

Plečiasi individualus 
kultūros ryšys

Kai kas papūgiškai kar
toja, kad kultūrinis ryšys 
tarp lietuvių kultūrininkų 
nesąs įmanomas. Tačiau pa
tyrimas rodo ką kitą. Atsi
dėkodamas už jam parūpin
tas knygas, žinomas teat
ralas iš Panevėžio per mi
nėtą fondaciją žinomiems 
išeiviams bibliografams pri
siunčia didžiausius pakus 
rinktinės literatūros!

susidėjo iš dai- 
kalbu, deklama-V Z

jog įspūdingiau -

Michael 
senutė

Lemlich

pasakė

Banketas - 
lapkričio 23 d.

Norime pranešti, kad jau 
galima įsigyti bilietus į K. 
Petrikienei pagerbti banke
tą, kurį rengia Lietuvių 
Moterų Klubas lapkričio 23 
d. Kreipkitės į Klubo nares 
arba į “Laisvės” admini
straciją.

Galime pasigirti, kad pa
tys pirmieji bilietai užsaky
ti per J. Šmitienę grupei 
philadelphiečių.

Rengėjos

Manila, Filipinai. —Bušo 
nelaimėje'žuvo devyni žmo-

New Yorkas. —Spalio 30 
d. čionai lankėsi rašytojas 
Upton Sinclair. Jį pakvietė 
miesto kolegija, kurią jis 
lankė 1892 metais. Dabar 
rašytojas jau .'85 metų am
žiaus. 'c- ; ‘

Vykdama iš Buenos 
res į New Ycrką visai nesi
tikėjau tiek daug pamatyti, 
tiek daug nuoširdžių prie- 
telių susitikti ir juos pamil
ti, tiek dau*g gražių įspū
džių ir labai vertingų dova
nų parsivežti;

Laiminga esu, kad mano 
brolis pas save mane atsi
kvietė ir supažindino su 
garsiuoju New Yorku ir 
plačiomis apylinkėmis. Lai
minga buvau susitikti tiek 
daug buvusių argentiniečių 
ir brangių dovanų nuo jų 
gauti.

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos klubo narės mane gra
žiai ir nuoširdžiai priėmė 
ir gausiai apdovanojo. Kur 
tik lankiausi (o lankiausi

Aido choras
Aidiečiai prašomi visi at- 

j vykti j pamokas šio trečia- 
Į dienio ir penktadienio (lap
kričio 6 ir 8) vakarais 7:30. 
Pamokos būtinos geram 

I pasiruošimui dainuoti “Lai- 
| sves” koncerte šį sekma
dieni, Schwaben Hall.

Mokytoja ir Valdyba

Kunigai pamiršo savo 
biznį, ar kas?

Pripuolamai man į ran
kas pateko Brooklyn© pran
ciškonų leidžiamas “Darbi
ninkas” iš spalio 30 dienos. 
Man labai rūpėjo tiesiai iš 
kunigų laikraščio išgirsti 
apie dabar Vatikane einan
tį visos katalikų bažnyčios 
suvažiavimą. Kaip žinia, ta
me suvažiavime svarstom;! 
patys svarbiausi kunigu 
biznio reikalai. Jau net 
švenčiausia Marija eina 
prie nužeminimo, ir gal bus 
nutarta šluoti laukan dogt 
m.a apie Mariją, kad būk ir

“LAISVES’’ KONCERTAS
f ‘.1 -f . . ; < ■

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 3-čią valandą

V. BeckerB. Ramoškaite

i;

..
■ - <■

tvirti

RUSŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ “YULA” 
Vadovaujama Fred Klimovich

BIRŪTA RAMOšKAITĖ-MANN 
Iš Jacksonville, Florida

Talentinga ir aukštai išsilavinusi dainininke, soliste. 
Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė yra 

išsiilgusi Birūtos ir laukia ją išgirsti.

VICTOR BECKER, baritonas, solistas 
dalyvaus šio koncerto programoje.

ELENA BRAZAUSKIENĖ, sopranas, soliste
Gražiai išsilavinusi ir publikos mylima dainininkė, 

taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.
Dalyvaus Aido choras, Aido moterų choras ir Aido 
moterų kvartetas. Vadovauja Mildred Stensler.

Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus.

Puikaus talento, gerai išsilavinęs lietuvis dainiriinkas, 
Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)

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

daugelyje parepgimų, į vai- buvusi “nekaltai” prade-
' ta ir paskui stačiai gyva

patekusi į dangų;;Ji:o .lietuviui namuose), bu
vau draugiškai priimta ir 
pavaišinta. Tai buvo malo
niausias mano gyvenime 
laikotarpis.

Bet laikas greitai bėga. 
Pusšešto mėnesio išbuvusi 
New Yorke lapkričio 1 d. 
išvykstu į namus.

To viso, ką aš nergyve- 
nau per ta trumpą laikotar
pi. niekad nepamiršiu. Pa
silieku dėkinga visiems ir 
visoms, su kuriais man te
ko susipažinti ir malonumą 
pergyventi. Dėkui visiems 
ir visoms už gausias ir man 
brangias dovanas. Dėkui 
toms draugėms, kurios man 
ir Julijai Šimkienei suruošė 
iškilmingas išleistuves.

Nebežinodama, kaip 
jums visiems atsidėkoti ir 
su jumis šiltai atsisveikin
ti, labai pageidaučiau dar 
kartą su jumis visais kur 
nors susitikti. Jeigu kam 
nors iš jūsų būtų proga 
aplankyti gražųjį Buenos 
Airės miestą, jūs pas mane 
rasite apsistojimo ir nuo- 

, širdaus priėmimo vieta.
Pagaliau noriu širdingai 

padėkoti ir visiems tiems, 
kurie pridavė man parvežti 
dovanėlių argentiniečiams. 

: Tą paslaugą mielu noru at- 
I liksiu.

Gyvendama Argentinoje 
dabar labiausia ko norė
čiau, tai palaikyti bendrus 

[ryšius su jumis, gerieji mū- 
■ sų prieteliai.

Jus visus pamilusi
Marija Gasiūnaitė- 

Palionienč

• ii • (•
Popiežius PovilasVI ma

tyt, labai nori susikalbėti 
su amžinai katalikų bažny
čios iškeiktais protestam 
tais, o pastarieji jokiu būdu 
nepripažįsta Marijai tos ne
svietiškos garbės. Jie sako, 
kad jinai buvo kaip ir visos 
moterys: ją pagimdė moti
na ir ji numirė čia ant že
mės ir tapo palaidota. Jo
kio dangaus gyva būdama 
ji negalėio pasiekti.

Tai ot šiais ir kitais kuni
gu biznio reikalais man no
rėjosi susipažinti iš “Dar
bininko”. Bet, tikėsite ar 
ne, jūsų reikalas, visamę, 
tame aštuonių puslapių^ 
laikraštyje apie minėtą 
kardinolų ir vyskupų suvap 
žiavimą nesuradau nė vie
nos eilutės.

Kas gi pasidarė, aš noriu 
žinoti? Nejaugi kokie bai
sūs bedieviai “Darbininko” 
redakcijoje bus užviešpata
vę?

Senis

Pekinas. — Kinija ir Af
ganistanas pasirašė sienos 
sureguliavimo sutartį.

Buenos Aires. — Po 1962 
metų rudens įvykių suma
žėjo Kubai pritarimas.

‘ u.nau Un.ted Nati R y _
Įžanga $1.50 asmeniu, (taksai iškaityti) S?jungos delegaci.

Schwaben Salėje
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. darbuotojai UŽsiimdinė j O

_ .. ........ .... ..... .... . „ ------- --- šnipavimu. Sako, kad jie
1 ■■"'■■"■■■■"iii-.i. ...i. ... ............ sulaikyti ir išvaryti iš Ame-

6 p.—Laisvė ^Liberty)—Antr., lapkričio (Nov.) 5/ 1963 rikos visiškai nepagrįstai.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, lapkričio 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėte. Valdyba

(87188) 
-------------------------------------------------  t 

RICHMOND HILL, N Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks Lapkričio-Nov. 12 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Ave., Ozcan* 
Parke. Maloniai prašomi visi na
riai dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime. Turime svarbų reikalą— 
išrinkti Centro Valdybą. Nepatin
gėkite I Valdyba (87-88)




