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Vieno asmens darbas?
Pažvelkime i praeiti 
Pasikėsinimas prieš Leniną. 
Abraham Sutzkever 
Kazys Matukaitis

— Rašo R Mizara —
FBI teigia, kad prezidento 

Kenedžio nužudymas buvo 
vieno asmens darbas. Ar ne 
per anksti taip tvirtinti ? Ar 
nereikėtų palaukti, ką pasa
kys prezidento Johnsono pa
skirtoji komisija, kuriai va
dovauja Aukščiausiojo teismo 
pirmininkas Warrenas?

Jeigu bus taip, kaip sako 
FBI, jeigu koks nors silpna
protis, lunatikas, niekdarys 
pats vienas “savo protu’’ va
dovaudamasis prezidentą už
mušė, tai bus kas tokio nau
jo, labai reto.

Pažvelgus į praeiti, į seno
vę ir į vėlesnius laikus, ma
tysime, kad beveik kiekvieną 
įžymesnį valstybininką, valdo
vą bei veikėją nužudė są
mokslininkai.

Imkime Plutarcho biografi
jas. Surasime, kad Julių Ce

zarį, Pompėjų, Gajų Grachą, 
Ciceroną ir daugelį kitų anų 
laikų įžymybių nužudė są
mokslininkai. Net ir Aleksan
dras Didysis, daleidžia Plu- 
tarchas, buvęs sąmokslininkų 
nunuodytas:

<4šit’ie nuodai buvę šaltas 
kaip ledas vanduo, kuris lėšas 
po lašo, kaip rasa stmkiasi iš 
kažkokios uolos netoli Nona- 
kridės. Jis renkamas į asilo 
kanopą, nes jokiame inde ne
galima jo laikyti—indas skil
davęs nuo vandens šaltumo ir 
gailumo. . . ”

Tiesa, ten pat Plutarchas 
primena, jog tai galėjo būti ir 
pasaka, jo girdėta.

1914 m. Sarajeve Austrijos 
sosto įpėdinį Ferdinandą už
mušė sąmokslininkai; ir tai 
buvo kibirkštis, uždegusi pir
mojo pasaulinio karo liepsną.

1918 m. rugpjūčio 30 d. bu
vo pasikėsinta ant Lenino gy
vybės.

Sąmokslininkai buvo deši
nieji eserai, kontrrevoliucio- 

j^nieriai.
Atentatą prieš Leniną vaiz

džiai aprašo M. Jaroslavskis 
$avo knygoje, kurią išleido 
mūsų Literatūros Draugija.

Kirovas taip pat krito piktų 
sąmokslininkų auka.

Individualinis teroras nie
ko gero neduoda; marksistai 
remiasi masiniu darbo žmonių 
judėjimu.

Prezidento Kenedžio nužu
dymą prelatas Jonas Balkū- 
nas aiškina “Tokia dievo va
lia.” Tai lengviausias aiški
nimo būdas. Tik klausimas: 
kuo gi prezidentas Kenedis 
dievui nusikalto, jei jis matė 
reikalo užleisti ant preziden
to piktadėjus su šautuvu ran
kose ?. .

Amerikinio poeto Robert 
Frost kūrinių rinkinys, nese
niai išleistas rusų kalba Mask
voje, tuojau buvo išpirktas; 
spausdinta 10,000 egz.

Niujorko “Times” skelbia, 
kad rinktinei įžangą parašė 
lietuvių poetas Eduardas Mie
želaitis ir Aleksejus Surko
vas.'

Aną dieną Niujorke buvo 
pagerbtas Abraham Sutzke-

žydų poetas. Niujorko 
“Times” korespondentas Ir
ving Spiegei rašo, kad A. Suc- 
keveris gimęs Lietuvoje, 1941- 
1943 metais Vilniaus ghete 
kovojo prieš nacius ir rašė, o

Ginkluote, dideli pelnai ir 
lėktuvnešių statyba

Apie Kinijos gamybą 
ir gynybos jėgas

Vakarų karinės sąjungos ir 
. TSRS pagalba kitoms šalims

Washingtonas. — Penta
gono militaristai, JA.V val
dininkai ir kongresmanai 
ginčijasi dėl lėktuvnešių 
statybos. R. McNamara, 
JAV gynybos sekretorius, 
pakrypo į karinio orlaivy- 
no šalininkų pusę ir su ei
le admirolų įrodinėja, kad 
lėktuvnešiai jau atgyveno 
savo amžių, kad karo svar
biausias jėgas sudaro lėk
tuvai, o laivyno jėgas ato
miniai submarinai, naikin
tuvai ir kiti nedideli karo 
laivai.

Bet kiti admirolai, dau
gumoje susirišę su lėktuv- 

1 nėšių statybos savininkais, 
stoja už tas plaukiojančias 
tvirtoves. Naujai paskir
tas JAV karo laivyno sek
retorius Paul H. Nitze sa
ko, kad tik su 1970 metais 

Į paaiškės, ar’ naujoji karo

LIETUVOJE IŠEIS 
KAROSIENĖS KNYGA

Vilnius. — “Su taikos mi
sija aplink pasaulį”—-taip 
vadinsis JAV. pažangios vi
suomenės veikėjos Ksave
ros Karosienės knyga, kuri 
šiuo metu ruošiama spau
dai Tarybų Lietuvoje.

Knygai pratarmę parašė 
Antanas Bimba.

“Su taikos misija aplink 
pasaulį” —stambus Ksave
ros kūrinys. Gausiai iliust
ruotas. Jį išleis Valstybinė 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla.

A. Vaivutskas

IŠ VISO PASAULIO
Bona. — Vakarų Vokieti

jos valdžia paskyrė armi
jos inspektoriumi generolą 
Heinzą Trettnerį, kuris An
trajame pasauliniame kare 
kariavo prieš Tarybų Są
jungą, Graikiją, Italiją ir 
Olandiją. ✓ >

Maskva. —TSRS premje
ras Chruščiovas sveikino 
JAV prezidentą Johnsoną, 
kuris pasižadėjo darbuotis 
taikingam sugyvenimui.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė ragina Pie
tų Vietnamo valdžią, kad ji 
prisidėtų prie neutrališkų 
valstybių politikos.

vėliau, ištrūkęs iš gheto, įsto
jo i partizanų gretas.

Šiuo metu A. Suckeveris gy
vena Izraelyje; į Niujorką bu
vo atvykęs vizitui.

Š. m. gruodžio 1 d. Čikago
je mirė Kazys Matukaitis, su-' 
laukęs 80 metų amžiaus. Tai 
ilgametis pažangiojo lietuvių 
judėjimo veikėjas. Uolus li
teratūros platintojas. Brangus 
draugas. Jo kūnas buvo su
degintas krematoriume.

Tebūva jam ilga atmintis.' 
O jo našlei Magdalenai, vi
siems artimiesiems —• mūsų 
visų nuoširdi užuojauta!

strategija nereik a 1 a u j a 
lėktuvnešiu.

Dabar Jungtinės Valsti
jos turi 15 užpuolimo dide
lių lėktuvnešių ir 17 mažes
nių, taikomų kovai prieš 
submarinus ir iškeli m u i 
JAV jėgų į kitų šalių saus- 
žemį.

Lėktuvnešiai milžini š k i 
laivai. Jų kaip kurie yra po 
80,000 tonų įtalpos, vežasi 
po 100 ir daugiau karo lėk
tuvų, ant jų plaukioja virš 
4,000 jūrininkų, lakūnų ir 
visokių mechanikų, jų pa
talpos pilnos bombų ir kito- ■ 
kių įrengimų.

Vieno atominės energijos 
lėktuvnešio pastatymas ir 
įrengimas atsieina apie 
$400,000,000. Fabrikų savi
ninkai, kur statomi lėktuv-; 
nėšiai, pasidaro, milžiniškų 
pelnų, tai jie ir jų artimi ir 
stoja už lėktuvnešius.

HOOVERIS GĄSDINA
Washingtonas. — F. B. I. 

viršininkas Edgar Hooveris 
gąsdina negrų organizacijų' 
vadus, būk į jas skverbiasi 
komunistai. Žinoma, jo sie
kis yra pakenkti negrų ra
sei kovoje už lygias teises 
su baltaisiais.’

Washingtonas. — Nauja
sis JAV prezidentas John- 
sonas pasitenkinęs Valsty
bės sekretoriaus D e a n o 
Rusko politika. Ruskas pa
teikė prezidentui 800 savo 
žmonių sąrašą, kurie veikia 
užsienyje.

Londonas. — Anglija pa
sistatė ir į vandenį jau nu
leido dar vieną atominį 
submariną “Valiant”.

Fort Riley, Kansas. — 
Kareivinėse įvyko susišau
dymas. Du seržantai, T. L. 
Storey ir G. AĮnderson, nu
šauti, o trečias sužeistas.

Hongkongas. — Šį mėne
sį sukanka 70 metų am-, 
žiaus Kinijos vadui Mao 
Tse-tungui. Sakoma, kad jo 
sveikata susilpnėjo.

Bona. — Hamburge ketu
rios vokiečių firmos išban
dė naujas raketas. Daugu
moje jos yra skiriamos šau
dyti į lėktuvus. Jomis gali 
pasiekti nuo 20 iki 75 mylių.

Pekinas. —Kinija jau tu
ri virš 700,000,000 gyvento
jų.. Jos Raudonasis Kryžius 
padidino aiškinimą šeimy
nos kontroliavimo reikalais.

Roma. — Krikščionių-de
mokratų partijos vadas Al
do Moro sudarė koalicinę 
vyriausybę iš keturių parti
jų. Jis į valdžią įtraukė ir 
Socialistų partiją, . kuriai 
vadovauja Pietro Niennis.

Pekinas. — Pasibaigė Ki
nijos Liaudies Kongreso 
(parlamento) posėdžiai, ku
rie prasidėjo lapkričio 17 
dieną. Dalyvavo 1,012 depu
tatų. Vyriausybės pareigū
nai , raportąvp, kad Kinija 
padarė progreso industrijo
je, žemdirbystėje ir susisie
kimo priemonėse. Jie sakė, 
kad iki 1965 metų Kinija 
galės grąžinti Tarybų Są
jungai paskolą.

Padaryta naujų patvar
kymų išrinkimui busimojo 
parlamento narių. Bus ren
kamas vienas deputat a s 
nuo kiekvienų 400,000 ir to 
skaičiaus daugumos gyven
tojų. Tautinės mažumos tu-

Rūkymas, pelnai ir 
žmonių sveikata

Washingtonas. — JAV 
Ag kultūros! departamen
tas skelbia, kad plačiai 
žmonės tabaką rūko per 
300 metų ir per visą tą lai
ką yrą»ųi?0dmejama, kad jis 
žmonių sveikatai, kenks
mingas. Vienok rūkymas 
nemažėja, o daugėja.

. .1930. metais - Jungtinėse 
Valstijose ant kiekvieno gy
ventojo per . metus buvo su
rūkoma 1,460 papirosų, 123 
cigarai, po 4 ir pusę svaro 
pypkių tabako.

70 milijonų amerikiečių 
rūko ir per metus rūkymui 
išleidžia 8 bilijonus dolerių. 
JAV federalinė vyriausybė 
taksais nuo rūkymo gauna 

i 2i bilijonus dolerių, o valsti
jų valdžios—-bilijoną.

- 21 valstijoje 700,000 f ar
ine rių augina tabaką ir už 
jį per metus gauna $1,300,- 
000,000. Trisdešimtyje vals
tijų gamina papirosus ir ci
garus apie 600 fabrikų, ku
riuose dirba iki 90,000 dar
bininkų.

TSRS kuria laisvus 
kalinių ūkius

Maskva. — “Izvestija” ir 
kiti tarybiniai laikraščiai 
plačiai rašo apie steigimą 
kalinių laisvų ūkių.. Uralo 
srityje tas jau praktikuoja
ma. ■

Pirmieji ūkiai, arba lais
vos kolonijos buvo suorga
nizuota iš tų kalinių, kurie 
jau dalį laiko atbuvo ir ge
rai užsilaikė.

Laisvoje kalinių kolonijo
je jie gyvena su savo šeimo
mis. Niekas jų nesaugoja, 
discipliną patys pala i k o. 
Kolonijos steigiamos žem
dirbystėje, miškų darbuose 
ir statyboje.

ANGLIJA NUSILEIDŽIA
Londonas. — Čionai atsi

darė tarptautinė konferen
cija žvejybos reikalais. An
glija, kuri pirmiau laikėsi 
už tai, kad teritoriniai van
denys yra tik per 3 mylias 
nuo valstybės krąntų, jau 
sutinka, kad jie yra per 12 
mylių.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės valstybės jau 
seniai laikosi nusistatymo, 
kad teritoriniai vandenys 
yra per 12 mylių nuo kran
tų.

Havana. — Dominikės 
respublikoje organizuojasi 
partizanų būriai ir kovoja 
prieš reakcinę valdžią.

į

| rėš 300 deputatų, gynybos 
1 jėgos—120 ir kinai grįžę iš 
užsienio—30.

Washingtonas. — JAV 
militaristai mano, kad pa
blogėjus Kinijos s a n t y- 

į kiams su TSRS, tai susilp
nėjo ir jos gynybos jėgos, ,

Bet jos vis dar yra galin
gos. JAV užsienio žvalgy
bos daviniais Kinija turi 
apie trijų milijonų vyrų ar
miją, 4,500 karo lėktuvų, 
jų tarpe 2,000 bombinių, 
apie 24 TSRS statybos sub
marinus, kelis šimtus ma
žesnių karo laivų ir skubiai 
dirba pasigaminimui atomi
nės bombos.

Abidvi našlės jau 
gauna pagalbos

Dallas, Texas. — Tą pat 
dieną,kada čionai buvo nnu- 
žudytas prezidentas Kene
dis, tai gatvėje buvo ras
tas nušautas ir policininkas 
J. D. Tippit. Liko žmona ir 
trys maži vaigai. Iš val
džios ji gauna po $231 per 
mėnesį. Bet žmonių jai 
užuojauta taip didelė, kad 
nuo jų ji jau gavo apie 
$200,000.

Oswaldo našlei ir vai
kams aukas renka kunigai. 
Dallase jau surinko virš 
$2,000, Forth Worthe—$6,- 
000 ir Plainfield, N. J., apie 
$1,100.

PARTIZANAI IMA 
VIRŠŲ

Saigonas. — Pietų Viet
namo vyriausybė paskelbė, 
kad ji paliko visą eilę įsi
tvirtinimų Taynino provin
cijoje. Sako, nenorime, kad 
mūsų kariai žūtų, kaip apie 
tūkstantis žuvo Tay Ninho 
provincijoje.

Partizanai nušovė du 
Jungtinių Valstijų malūn
sparnius, o kitus tris pašo
vė. Pašautieji išmetė* bom
bas ir nusileido.

Bona. — Naujasis Vaka
rų Vokietijos kancleris Er- 
hardas stengiasi suartinti 
Prancūziją su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Paryžius. — NATO kari
niai ir politiniai vadai pla
čiai svarstė apie Vakarų 
militarines sąjungas ir Ta
rybų Sąjungos pagalbą at
silikusios šalims.

NATO sąjunga, nepai
sant tūlų jos narių nesuti- 

i kimų, yra stipri, nes jos nu
garkaulį sudaro Jungtinės 
Valstijos, Vakarų Vokieti- 

1 ja ir Anglija. Bet daug blo
giau yra su SEATO (Rytų 
Azijoje), kurią sudaro Aus
tralija, Naujoji Zelandija, 
Filipinai, Tailandas, Pakis
tanas, Anglija ir Jungtinės 
Valstijos. Pakistanas ten 
buvo tvirtas sąjungos na
rys, bet Vakarams pradėjus 
stipriai ginkluoti Indiją, jis 
arti išstojimo iš sąjungos.

Negeriau yra ir su 
CENTO sąjunga, kurią su
daro Angliją, Turkija, Ira
nas (Persija) ir Pakista

PARTIZANAI LAIMĖJO
Saigonas. — Pietij Viet

namo partizanai vėl sudavė 
smūgį valdžios jėgoms. Jie 
ant Beitre upės, Kieno, pro
vincijoje, pastatė minas, 
ant kurių susprogo valdžios 
trys laiveliai, kuriais buvo 
gabenama armijos daliniai. 
Valdžia sako, kad Ii9 kari
ninkų ir karių buvo užmuš
ta, o 69 sužeista.

Washingtonas. — F.B.I. 
žvalgyba sako, kad prezi
dento Kenedžio nužudyme 
dalyvavo tik patsai vienas 
Lee Oswaldas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Elkton, Md.— čionai au

dros metu užsidegė Ameri
can World Airways lėktu
vas “B-707”. Nelaimėje žu
vo 80 žmonių.

Washingtonas. — Penta
gone JAV karininkai smar
kiai ginčijasi už pinigus. 
Kiekviena apsiginklavimo 
sritis nori kuodaugiau jų 

| gauti. ' . .

Dallas, Texas .— Texas 
valstijos viršinin k a i pa
skelbė, kad Jack Rubio, ku
ris nušovė Oswaldą, teis
mas prasidės vasario 3 die
ną. Jie sako, kad iki to lai
ko pakankamai bus surink
ta faktų.

Luanda, Angola.— Sunk
vežimis, kuriame važiavo 
darbininkai, nusivertė į 
Cutato upę ir 52 darbinin-

I kai prigėrė.

Maskva. — Sulaukęs 62 
metų amžiaus mirė Dr. Ju
ris Ųšakovas, Lediniuoto 
vandenyno tyrinėtojas.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Kenedžio laidotu
vių metu susitaikė du buvę 
JAV prezidentai H. Truma- 
nas ir D. Eisenhoweris. 

nas. Ir šios sąjungos silpnu
mą sudaro Pakistano pozi
cija, kuris linkęs iš jos pasi
traukti.

NATO vadai susirūpino, 
kad Tarybų Sąjungos pa
galba atsilikusioms šalims 
daro labai didelę įtaką: 
traukia žmonių simpatiją 
taikingam sugyvenimui ir 
vieni kitų pagalbai.

New Delhi. — Indijos gy
nybos reikmenų gamybos 
ministras K. Raghuramia- 
has sako, kad Tarybų Są
junga pradėjo statyti fab
riką, kuriame bus gamina
mi kariniai “MIG-21” lėktu
vai.

Jis taipgi sako, kad 
TSRS dabar jau davė Indi
jai šešis tokius lėktuvus, ra
daro įrengimų ir kitokių 
karo reikmenų.

“MES BIEDNESNI, 
BET LAISVESNI”

> Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybės vadas 
princas,. N. Sihanoukas sa
ko: “Atsilakę, nuo JAV pa
galbos mes būsime biednes- 
ni, befr laisvesni”.

Jis sako, kad JAV milita
ristai ir patarėjai kišosi į 
šalies vidaus reikalus. Vie
ton JAV technikos specia
listų Kambodžoje laukia 
specialistų iš Kinijos.

Washingtonas. — JAV 
paskolino $20,000,000 Nige
rijai.

Roma. — Popiežius Povi- 
I las Vl-is paskelbė, kad se
kamais metais, sausio mė
nesį, jis vyks į Palestiną. 
Jis lankysis Jordano upės 
Jeruzalėje ir Izraelyje.

Bangkokas. — Sulaukęs 
55 metų amžiaus mirė Tai
lando premjeras Saritas 
Thanaratas, didelis šalinin
kas JAV politikos.

Brooklynas. — Sakoma, 
kad sausio mėnesį JAV ka
ro laivyno bazė (Navy 
Yard) atleis iš darbo 5,000 
darbininkų.

Kairas. — Gruodžio 14 d. 
čionai atvyks Kinijos ‘ dele
gacija priešakyje su prem
jeru Ohou Enlajumi.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga kaltina JAV 
dėl nesusitarimo kvieč i ų 
reikalais.

Yonkers, N. Y. — Viena
me gyvennamyje įvyko 
sprogimas. Buvo sužeista 3 
moterys ir 7 ugniagesiai.

Maskva. — 1963 metais 
Kazachų respublikoje buvo 
labai prastas kviečių der
lius.
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Oppenheimeris pagerbtas
ANĄ DIENĄ Washingtone įvyko nepaprastas da

lykas: prezidentas Johnsonas įteikė mokslininkui Dr. 
Robertui Oppenheimeriui t. v. Enrico Fermio premiją 
—aukščiausią premiją, kokią JAV mokslininkas tegali 
gauti, ir $50,000 už nuopelnus fizikos atradimų srity.

D-ras Oppenheimeris pasižymėjo fizikos srity, padė
jo išvystyti atominę energiją, o tai reiškia ir atominę 
bombą. Oppenheimeris, taigi, daug nusipelnė mokslui.

Bet, dėka makartizmo siautėjimo, kadaise prieš šį 
mokslininką buvo pradėta baisi šmeižtų kampanija. Re
akcionieriai jį apkaltino neištikimybe, turėjimu ryšių su 
komunistais, ir tt. ir tt..

Taigi šios premijos Oppenheimeriui įteikimas netie
siogiai jį išteisino, atsteigė jo reputaciją kaip piliečio, 
kaip žmogaus, kaip mokslininko. Visokie ultros dabar 
turės prikąsti liežuvius.

Bet ką visa tai pasako?
Tai pasako, kad Jungt. Amerikos Valstijose daug 

žmonių visiškai nekaltai nukenčia; nukenčia tik dėl to, 
kad kokie ilgaliežuviai, biaurybės žmones skundžia, o 
randasi tokių atsakomingose vietose, kurie jais patiki. 
Daug, daug švietėjų ir visuomenės veikėjų, aktorių buvo 
nukryžiuoti moraliai; daugelis prarado tarnybas, darbus 

' vis tik dėl to, kad visokie niekšai juos skundė kaip neiš
tikimus Amerikai.

D-ras Oppenheimeris, tačiau, buvo laimingesnis; jis 
tapo rehabilituotas. O kaip su kitais nekaltai apšmeižtais 
vyrais ir moterimis?

t

Energingas prezidentas
REIKIA PASAKYTI, kad prezidentas Lyndon B. 

Johnsonas, pačiomis pirmomis savo prezidentystės die
nomis, parodė daug energijos ir supratimo apie šalies 
reikalus.

Tiesa, prezidentas Johpsonas—ne naujokas, kiek tai 
liečia valstybinius reikalus, kiek tai liečia amerikiečių 
pageidavimus, jų supratimą. Jis, be to, ilgametis politi
kierius, pažįstąs daug žmonių—tokių ir kitokių žmonių. 
Jis praleido apie 30 metų Washingtone įvairiuose postuo
se. Jis yra buvęs ir kongresmanas, ir senatorius, ir šalies 
viceprezidentas. Jis dalyvavo prezidento Kenedžio kabi
neto posėdžiuose. Jis buvo visokiuose komitetuose; jis 

- daug keliavo. Visa tai jam šiandien labai susigadina.
Ir tuojau, kai jis atsistojo prie valstybės vairo (po 

prezidento Kenedžio užmušimo), Johnsonas parodė, kad 
jis žino savo pareigas. Jis pažadėjo tęsti prezidento Ke
nedžio naminę ir užsieninę politiką.

Naminiais vyriausiais klausimais prezidentas John
sonas skaito (panašiai taip galvojo ir jo pranokėjas) Ca- 
vįl Rights bilių, taipgi taksų už pajamas sumažinimo bi- 
lių. Ir Johnsonas deda visas pastangas, kad tuos bilius, 
tuos sumanymus Kongresas juo greičiau priimtų. Prezi
dentas daro spaudimą į kongresmanus, j senatorius, kad 
jie nesnaustų, kad darbuotųsi. Abejojame, ar šiais me
tais nors vienas tų sumanymų Kongreso bus priimtas, 

.. Bet, jei ne šiemet, tai sekamų metų pradžioje turės būtį 
, abudu priimti.

Naujasis prezidentas tuojau pasikvietė pas save 
. įžymius negrų veikėjus ir' su jais tarėsi dėl Civil Rights 
• biliaus, dėl kovos už negrų laisvę ir už darbus.
... Jis susikvietė AFL-CIO vadovus ir su jais tarėsi. Pre
zidentas pareiškė, kad jam labai svarbu kuo greičiausiai 

>• panaikinti nedarbą JAV. Jis mano, kad būtinai reikia su
rasti darbus 5,000,000 darbininkų, kurie yra nedarbo lau
ke. Tuo pačiu reikalu prezidentas kreipėsi ir į fabrikan- 

. tus, į kapitalistus, kad ir jie darytų visa nedarbui suma- 
• žinti. ' «

Visokių valdinių įstaigų^ viršininkams - vadovams 
prezidentas įsakė: taupyti ir dar kartą taupyti valstybės 

-"pinigus.
— o —

UŽSIENINIAIS reikalais prezidentas taip pat rūpi
nasi. Tuoj atvyks Vakarų Vokietijos kancleris Erhar- 
das; po to—-Anglijos ministrų pirmininkas Home; vė
liau tarsis prezidentas su Francūzijos de Gaullu. Dar vė
liau, be abejonės, prezidentas galvoja susitikti su Tary
bų Sąjungos premjeru Chruščiovu.

Atrodo, prezidentas Johnsonas dėš pastangas, kad 
JAV santykiai su TSRS gerėtų, o ne prastėtų. Tai su
prantamas dalykas: norint išlaikyti taiką, norint ženg- 

‘ ti pirmyn, reikia taip daryti.

AR TIE VISI PLANAI, kuriuos prezidentas John- 
sonas šiandien turi savo programoje, bus įgyvendinti, ir 
kaip, pagaliau, jie bus įgyvendinti, čia nereikia spėlioti. 

. Tai parodys netolima ateitis. Mes čia suminėjome 
tai, kad naujasis prezidentas nesnaudžia, bet veikia, 

v veikia energingai.
Labai svarbu, kaip prezidentui pavyks, susitarti 

Kongresu ypatingai dėl pilietinių laisvhi biliaus.

tik 
ir
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Kas ką rašo ir sako Krislai iš Lietuvos
P. Karalevičius išėjo į pensi
ją.

Nebūdamas Komunistų pąr- 
tijos nariu, Ph Karalevičius 
1922 - 1940 metų laikotarpiu 
teįkė rimtą pagalbą pogrindy
je veikusiems Lietuvos Komu
nistų partijos darbuotojams. 
Jis rinko aukas politiniams 
kaliniams. Jo bute Kaune 
buvo slepiama komunistinė li
teratūra, susitikinėdavo vado
vaujantys partijos veikėjai, 
vykdavo Lietuvos KP CK po
sėdžiai. Pas Karalevičius ras
davo prieglaudą policijos per
sekiojami revoliucionieriai.

Už nuopelnus darbo žmo
nėms P. Karalevičius buvo ap
dovanotas “Garbės ženklo’’ ir 
Darbo Raudonosios vėliavos 
ordinais.

ANGLIJOS
“DAILY WORKER”

Londone išeidinėja labai 
gyvas, pilnas informacijų 
dienraštis “Daily Worker,” 
kurį leidžia Didžiosios Bri
tanijos komunistai.

Tenka priminti, kad ne
mažas “Daily Workerio” 
egzempliorių skaičius pa
siekia ir Tarybų Lietuvos 
sostinę Vilnių, kur jį ang
liškai skaitą žmonės grei
tai išperka. Apie šį laik
raštį L. Pažūsis šitaip ra
šo: ' .. j

Didžioji anglų spaudos da
lis yra monopolistinio kapi
talo kontroliuojama. Per pa
staruosius 50 metų daugelį 
smulkių leidinių prarijo stam
bios laikraščių ir žurnalų lei
dybos monopolijos. Laikraš-' 
čių pavadinimų skaičius su
mažėjo beveik dvigubai. Vie
ni jų užsidarė, kiti pakeitė 
savo šeimininkus arba buvo 
galingesnių konkurentų pa
jungti. Anglijos spaudos mo
nopolizavimo procesas ' tebe
vyksta ir šiandien, štai nese
niai buvo rašyta, kad laikraš
tį “Jorkshire Evening News” 
prarijo kitas laikraštis.

Ir tik vienas iš šešiolikos na
cionalinių (centrinių) laik
raščių, kurie kiekvieną rytą 
pasklinda Londone ir kituose 
šalies miestuose ir gyvenvietė
se, gyvuoja nepriklaus omai 
nuo “laikraščių lordų” ir mo
nopolijų — tai darbo žmonių 
laikraštis, Anglijos komparti
jos organas “Daily Worker,” 
leidžiamas jų lėšomis ir at
spindi jų gyvybinius interesus.

Pirmasis laikraščio numeris 
išėjo 1930 metais, o lapkri
čio 26 dieną dienraštis pa
žymėjo savo jubiliejų —• aš- 
tuonių puslapių numeris yra 
dešimttūkstantasis. Tai dide
lė šventė ne tik redakcijos ir 
administracinio komiteto na
riams, bet ir laikraščio skai- * dėlto eilių augimą dar negali- 
tytojams — Anglijos darbo į ma laikyti patenkinamu. Kol 

kas neįvykdytas Lietuvos 
LKJS XII suvažiavimo iškel
tas uždavinys -r— žymiai su-

LIETUVOS 
KOMJAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. lapkričio mėn/ ga
le (prasidėjo lapkričio 28 
d.) Vilniaus puošnioje Fil
harmonijos salėje įvyko 
Lietuvos Komunistinio Jau
nimo Sąjungos 13-asis' su
važiavimas .

Suvažiavo iš visos šalies 
kampų jaunimo atstovai; at
vyko iš broliškų respublikų 
svečiai. Buvo daug sveiki
nimų . Pagrindinį suvažia
vimui pranešimą padarė 
K o m j a unimo sekretorius, 
energingasis A. česnavičius.

Ar jūs žinote, kiek šian
dien- -Lietuvos Komjaunimo 
Sąjunga turi narių? Tegu 
A. česnavičius į tai atsako:

Per ataskaitinį laikotarpį 
respublikos komjaunimo or
ganizacija išaugo 20 procentų 
ir dabar savo gretose jungia 
daugiau kaip 200 tūkstančių 

i vaikinų ir merginų. Ir vis 
> oilin alinimo dar nno’ali^

tytojams — Anglijos 
žmonėms.

“Daily. Worker” — .vienin
telis, kuris teisingai įnformuo- 
ja Anglijos skaitytojus apie j stiprinti kaimo komjaunimo 
Tarybų Sąjungą, jos laimėji-j organizacijas, 
mus, taikią užsienio politiką 
ir pastangas mažinti tarptau
tinį įtempimą. Daug vietos 
laikraštis skiria vidaus gyve
nimo problemoms. Jis mobili
zuoja darbo mases į kovą už 
taiką, prieš JAV atominio 
ginklo bazes Anglijos teritori
joje, kritikuoja pragaištingą 
konservatorių partijos ir opor- 
tunistinės dešiniojo sparno va
dovybės politiką.

Neturėdamas galimybės gau
ti reklaminių pelnų, kuriais 
naudojasi monopolijoms Tar
naujantieji laikraščiai ir žur
nalai, “Daily Worker” paden
gia x deficitą laisvanoriškais 
laikraščio skaitytojų aukoji
mais. Lėšų rinkimui sudarytas 
vadinamasis kovinis fondas, 
kurio sekretore dirba Barba
ra Niven.

“Daily Worker” — vienas 
geriausių Anglijos laikraščių 
savo apiforminimu ir publi
cistiniu meistriškumu. 1956 
metais įvykusiame geriausiai 
apiforminamo Anglijos laik
raščio konkurse jam atiteko 
pirmoji premija.

Lapkričio 26 d., išėjus 
"Daily Workerio” 10,000- 
jani numeriui, dienraštis 
gavo daug sveikinimų ir 
linkėjimų, kad ilgai gyvuo-

200,000 narių — apsišvie
tusių, energingų jaunų vai
kinų ir merginų — tai jau 
didelis dalykas!

Padaręs plačią apžvalgą, 
ką ir kaip komjaunimas 
dirbo ir dirba fabrikuose, 
žemės ūkyje, mokyklose, A. 
česnavičius pasakė:

Mes privalome daug įtikina
miau rodyti jaunimui tarybi
nės liaudies nueitą kelią, skie
pyti jam pasididžiavimo mū
sų nuostabiąja Tėvyne jaus
mą, mokyti branginti tai, kad 
jis yra didžios kovotojų už 
komunizmą armijos eilinis, 
garbingų revoliucinių vyres
niųjų kartų tradicijų tęsėjas.

Kiekvienos pirminės kom
jaunimo organizacijos, kiek
vieno komjaunimo komiteto 
gyvybinis reikalas yra karinis- 
pątriotinis jaunimo auklėji
mas, nes, kol tebėra pavojus, 
kad gali kilti agresyvūs karai, 
mes nė minutei negalime pa
miršti šventos kiekvieno mūsų 
šalies piliečio pareigos-—ginti 
socialistinę Tėvynę.

Komjaunimo organizacijų 
darbas patriotiškai auklėjant 
jaunimą glaudžiai susietas su 
internacionaliniu auklėjimu.

PETRAS KARALEVIČIUS
Š. m. lapkričio 27 d. Kė

dainiuose mirė Petras Ka^ 
ralevičius, sulaukęs 89 me
tų amžiaus. Jo draugų gru
pė skelbia:

P. Karalevičius gimė 1874 
m. sausio 25 d. Prienų rajono 
Gerulių kaime, vargingųjų 
valstiečių šeimoje. Skurdo ve- 
jamas, P. Karalevičius dar 
1889 d. išvyko i Peterburgą ir 
čia dirbo muzikos instrumen
tų dirbtuvėje, paskui “Dina
mo” fabrike. 1918-1920 me
tais jis dirbo įvairiose įmonė
se Odesoje, Piatigorske. Grį
žęs 1921 m. į Kauną, dirbo 
siuvykloje. Didžiojo Tėvynės 
karo metais P. Karalevičius 
slapstėsi Ukmergės apskrity
je ir Kaune, o po karo dirbo 
sargu Vilniuje. Nuo 1.946 m.

užbaigti šiais metais

Saigonas. — Dar du bu- karinėje miesto pusėje, Ge- 
distai gatvėje gyvi suside- neralinį planą numatoma 
gino..

Vilniaus aerodromas. Kanados lietuviai atsistoja 
ant .savo tėvų, žemes.

Tik 300 nelanko mokyklų
Reakcinėje lietuvių spau

doje Amerikoje buvo pasi
rodę žinios, būk Tarybų 
Lietuvoje esąs didelis skai
čius mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie mokyklos ne
lanko. Pasiteiravęs Švieti
mo ministerijoje, sužinojau, 
kad šių mokslų metų pra
džioje visoj respublikoj bu
vo tik apie 300 vaikų, kurie 
dėl įvairių priežasčių nelan
ko mokyklos. Tarybų Lietu
voje veikia įstatymas, ku
riuo einant visi vaikai ligi 
16 metų privalo mokytis. 
Tėvai, kurie šio įstatymo 
nevykdo ir savo vaikų ne
leidžia į mokyklą, gali būti 
nubausti pinigine bauda.

Daug naujų mokyklų
Metai iš metų auga Lie

tuvoje mokinių skaičius. 
Tad suprantama, kad ati
tinkamai auga ir naujų mo
kyklų pastatų kiekis, nes 
visus mokinius reikia aprū
pinti vietomis. Apie tai liu
dija šie skaičiai: šių moks
lo metų pradžioje, rugsėjo 
1 d., apie 70,000 mokinių 
atėjo mokytis į naujus pa
status, o šiemet ligi metų 
galo numatoma pastatyti 
naujų mokyklų arba prie
statų dar 18,000 vietų. Šiuo 
metu statomos'naujos vidu
rinės mokyklos Vilniuje 
(1,072 vietų), Kaune (960 
vietų), Siesikuose, Ukmer
gės rajone (520 vietų), 
Girininkuose, Kauno 
rajone Šančiuose, Skuodo 
rajone ir kitur. Naujos 

1 mokyklos - internatai stato
mos Obeliuose, Ukmergėje, 
Merkinėje, Zarasuose — vi
so su 2,300 vietų. Ikimo
kyklinio amžiaus vaikams 
statoma naujų pastatų 3,- 
450 vietų — Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytuje, Jona
voje ir kitur.

Raseinių miesto ateitis
Biuletinyje “Statyba-Ar- 

chitektūra” pranešama:
Miestų statybos projekta

vimo instituto Kauno filia
lo ruošiamo Raseinių mies
to generalinio/plano aptari
mas įvyko Raseiniuose, da
lyvaujant rajono atsakin
giems darbu o t o j a m s bei 
Vilniaus ir Kauno architek
tams, dirbantiems miestų 
planavimo srityje.

Raseinių miestą numato
ma plėsti kaip administra
cinį rajono centrą. Gyven
tojų skaičius ateičiai nu
matomas 20,000.- Naujas 
gyvenamasis rajonas išaugs 
šiaurinėje miesto dalyje. 
Pirmos eilės gyvenamuo
sius namus numatoma sta
tyti netoli dabartinio mies
to centro. Einanti per 
miestą tranzitinio transpor
to magistralė — Žemaičių 
plentas — ateityje taps ei
line miesto gatvė, kadangi 
bus pastatyta nauja apva
žiuojamoji magistralė va-

Karvės rekordininkės
Žurnalas “Žemės ūkis” 

rašo:
Geriausioji Lietuvos juod

margių veislės karvė rekor
dininkė yra Žemdirbystės 
instituto eksperimentiniame 
ūkyje. Jos vardas—Malda. 
Šios Maldos motina Mįslė 
duodavo per metus viduti
niškai 4,500 kilogramų 3.9-4 
procentų riebumo pieno.

Maldos produkcija gana 
didelė: 1961 metais iš jos 
primelžta 7,054 kilogramai 
4,27 procento riebumo pie
no arba 301.6 kilogramo 
pieno riebalų. Pernai dėl 
blogesnės pašarų kokybės 
išmilžis buvo mažesnis — 
5,674 kilogramai. Tačiau ir 
1962 m. Malda užėmė pir
mąją vietą respublikoje pa
gal pieno ir pieno riebumo 
kiekį.

Lietuvos žalųjų galvijų 
tarpe dvejus metus iš eilės 
pirmavo Pasvalio gamybi
nės valdybos Naradavos ta
rybinio ūkio karvė Volgutė. 
1960 metais iš Volgutės pri
melžta 7,613 kilogramų 4.44 
procentų riebumo pieno ir 
gauta 338 kilogramai pieno 
riebalų. 1961 m. iš jos gau-

ta 6,230 kilogramų pieno.
Pernai Volgutė pagal pri- 

melžį aplenkė nežinomos^ 
kilmės Lietuvos žalųjų miš
rūne Kiela iš Joniškio ra
jono “Barkūnų” kolūkio. 
Pernai ji davė 6,388 kilo
gramus pieno.

“Prelato Olšauskio” 
svarstymas

Žurnalas “Bibliotekų Dar
bas” praneša:

Antalieptės žemės ūkio 
technikumo biblioteka kar
tu su gyvenvietės bibliote
ka suorganizavo literatūri
nį teismą pagal J. Kaunec- 
kio knygą “Prelatas Olšaus- 
kis.” 1 Jį

Teismas, remdamasis gau^ 
šia dokumentine knygos 
medžiaga, atskleidė ir iš
ryškino klausyt o j a m s di
džias prelato Olšauskio ne
dorybes. Jis ne tik išnau
dotojas, sukčius, karjeris
tas, troškęs garbės ir val
džios, bet ir žiaurus žmog
žudys. Jo nusikaltimai už
sitarnavo pačio griežčiau
sio visuomenės pasmerki
mo. Olšausko gyvenimo is
torija turi visiems priminti, 
koks baisus moralinis vei
das gali slėptis po “šventa” 
dievo tarno kauke.

J. PaliukonisVilnius, 1963 m. lapkritis
Iš griuvėsių pakilęs miestas

Prieš 20 metų Pirmojo Į būčiai, UTSR liaudies ūkio 
Ukrainos fronto kariuome
nė išvadavo iš vokiškųjų 
fašistinių pavergėjų Tarybų 
Ukrainos sostinę — senąjį 
Kijevą. Įžengę į miestą, 
narsieji kariai pamatė griu
vėsiais paverstus kvartalus 
ir gatves. Fašistų padegtas, 
liepsnojo universitetas, 
daug gyvenamųjų namų.

kad gaisravietėse vėl pakil-1 gamyklos.

pirmūnų patyrimo parodos 
pastatų kompleksas. Dabar 
miesto gyvenamasis fondas 
1,220 tūkstančių kvadrati-. 
nių metrų viršijo 1940 metų1 
gyvenamąjį fondą. 4

Prieš trejus metus pradė
ta ekploatuoti pirmoji met
ropoliteno eilė “Geležinke
lio stotis”—“Dnepras” da
bar pratęs,ta iki “Bolševiko” I ♦ f a ‘ ' i »

Šiandienis Kijevas—stam
bus kultūros centras. Mies
to aukštosios mokyklos ir 
technikumai kasmet išlei
džia apie 20 tūkstančių spe
cialistų. Vien tik bibliote
kų jame yra daugiau kaip 
tūkstantis. Pokario metais 
pastatyta televizijos cent
ras, 27 nauji kultūros na
mai ir klubai, atidaryta de
šimtys kino teatrų. Vis la
biau garsėja Kijevas — 
mokslo miestas.

Džiaugdamiesi ir didžiuo
damiesi pažymi miesto Ki
jevo darbo žmonės gimtojo 
miesto išvadavimo iš vokiš
kųjų fašistinių grobikų 20- 
ąsias metines. T. S. A

tų gražuolis miestas. Ta
čiau tarybiniai žmonės skai
čiuoja laiką savaip. Čia se
niai nebematyti karo pėd
sakų. Kijevas pasidarė gra
žesnis, negu buvo. Apie 
Ukrainos sostinės dabartį 
TASS’o korespondentas pa
prašė papasakoti Kijevo 
miesto Darbo žmonių depu
tatų tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toją G. Arkadjevą. Štai ką 
jis pranešė:

—Reikšminga, kad kariai, 
kuriems suteiktas garbin
gas Tarybų Sąjungos Did
vyrio vardas už drąsius žyg
darbius mūšyje dėl Dnepro 
ir už Ukrainos sostinės iš
vadavimą iš vokiškųjų fa
šistinių grobikų, yra 30 tau
tybių žmonės. Tai jie, išmin
tingosios Komunistų parti
jos suartinti ir sutelkti nar
sūs mūsų Tėvynės tautų sū
nūs ir durkos, apgynė Ta-

Koncertuoti į Maskvą r y
LTSR nusipelnęs kolekty

vas, Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
dainų ir šokių liaudies an
samblis respublikoje meno 

rybinės Tėvynės laisvę ir saviveiklos apžiūroje “Į dar- 
. Tai jie — su daina” užėmė pir- 

' * fantai I • ... m „ _ y- .
nepriklausomybę, 
padėjo ukrainiečių tautai, 
kijeviečiams pakelti miestą 
prie Dnepro iš griuvėsių ir 
pelenų.

Kijevo įmonių produkcija 
dabar žinoma ir ne tik mū
sų šalyje. Labai tiksūs elek
tros prietaisai ir tobulos že
mės kasimo mašinos, metalo 
piovimo staklės ir įrengi
mai chemijos įmonėms eks
portuojami į daugelį pasau
lio šalių.

O kaip pasikeitė Kijevo 
išorė! Su niekuo nepalygi
namas naujai pastatytas 
baltuoja KrešČįatikas. Mies
tą papuošė tokie unikalūs 
pastatai, kaip Sporto rūmai, 
kuriuose telpa daugiau kaip 
10 tūkstančių žiūrovų, ge
riausias Europoje cirkas, 
patogios upių ir automaši
nų stotys, daugiaaukščiai 
“Maskvos,” “Inturisto” vieš-

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 10,. 1903

mąją vietą. Tuo pačiu ko
lektyvas iškovojo teisę daly
vauti Visasąjunginės meno 
saviveiklos apžiūros baigia
muosiuose koncertuose 
Maskvoje.

Studentų ansamblis, vado
vaujamas A. Balčiūno, iš
vyksta į šalies hostinę. Be 
baigiamųjų koncertų, ge
riausias respublikoje savi- 
veiėlinis liaudies dainų ir 
so)kių ansamblis pakviestas 
dalyvauti koncerte Krem
liaus Suvažiavimų rūmuose 
TSRS Profsąjungų XIII su
važiavimo d e 1 e g a t a ms ir 
svečiams.

Iš Maskvos universiteto 
savi veiklininkai išvyksta L 
Odesą, kur Didžiojo Spalio 
švenčių išvakarėse suruoš 
koncertus Ukrainos uos|&- 
miesčio darbo žmonėms, 

“Komj. tiesa”



Pakalbėkim apie savuosiusGRIGIŠKIS

* ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip pasaulį apsaugoti 

nuo atominio karo
Kai buvo pasirašyta Mask- j 

vos sutartis, draudžiant 
atominius bandymus atmos
feroje, vandenyje ir kosmi
nėje. erdvėje, Anglijos paci
fistų vadovas lordas Bert
rand Russell paskelbė savo 
tezius, kaip pasaulį apsau
goti nuo termo-branduoli- 
nio karo.

Russellis nurodo, kad 
Maskvos sutartis dar nepa- 
naikino atominio karo pa
vojaus, kuomet didžiosios 
valstybės tebėra apsigink
lavusios atominiais ir zter- 
mo-branduoliniais ginklais. 

‘ Kad tą pavojų visai paša
linti, Russellis siūlo:

1. Pripažinti ir gerbti 
nepriklausomybę visų vals
tybių — komunistinių ir ne 
komunistinių.

2. Abi Vokietijas apvieny- 
ti ir neutralizuoti.

3. Kinijos Liaudies res
publiką priimti į Jungtines 
Tautas.

4. Militarinius biudžetus 
sumažinti arba nors dau
giau jų nebedidinti.

5. Sudaryti sutartis, ku
rios neleistų turėti bet ko-

! svarbiausias tos knygos 
skyrius.

Pasiremdamas savo su
rinktais duomenimis ir kitų 
įžymių žmonių faktais, H. 
Isaacs teigia, kad “baltųjų 
viršenybės pasaulyje pabai
ga verčia baigti baltųjų 
viršenybės sistemą Jungti
nėse Valstijose.” Baltųjų 
viešpatavimas Afrikoje ir 
Azijoje sparčiai eina prie 
galo; beliko tik keletas ko
lonijų ir Pietų Afrikos res
publika, kur baltųjų mažu
ma laiko pavergusi kitų 
rasių daugumą. Bet ir to
se vietose nebe ilgas jų 
viešpatavimas.

Tenka pasakyti, kad ši 
knyga suteikia daug me
džiagos tiems, kurie domisi 
kova prieš rasinę diskrimi
naciją. Bet ji turi ir tam 

i tikrų paklaidų daromose 
1 išvadose. Pasirodo, k a d 
autorius dar nedakainuoja 
amerikiečių negrų kovų, 
kurios šiuo metu smarkiai 
sukrėtė baltuosius šovinis
tus ir daug ką laimėjo. Au
torius taipgi daleidžia, kad 
Tarybų Sąjunga remianti 
negrų kovas savos komu
nistinės propagandos sume
timais. Anti - kęmunistinės 
frazės, žinoma, geros kny-

Daratėlė Murelienė 
ir kitos moterys

Lietuvos literatūros kriti
kai rašo, jog romanų tikriem 

i ji herojai yra tie žmonės, 
kurie savo darbu kuria 
naują gyvenimą, veikia or
ganizacijose, kovoja už, ge
ras idėjas. Tad šio rašinė
lio herojum lai bus moteris, 
kurios dar jaunas amžius, 
bet jau susijęs su Amerikos 
pažangiųjų lietuvių meno 
judėjimu ir jo darbais. Jei 
mes rašytume mūsų meni
nio judėjimo istoriją, ši mo
teris joje spindėtų šviesia 
žvaigždute. Mes ją vadina
me maloniniu Daratėlės 
vardu. Žinoma, mūs meno 
judėjime yra ir daugiau 
žvaigždučių, 7— moterų ir 
vyrų. Ką mes sakome 
apie Daratėlę, tai tinka ir 
anoms, kurios taip atsida
vusiai veikia pažangiame 
meno judėjime.

Daratėlė Murelienė,
tėvais Zdanytė, yra gimusi 
PennsyIvanijos valstijoj, 
Vilksbarių mieste, — dar
bininkų tėvų šeimoje auk
lėta. Prieš 30-tį metų Vilks
barių, Šenądorio apylinkėse j

tuvių ir meninės veiklos 
centrą. Ten ji paima va
dovybę. „Roselando Aido cho
re. Daratėlės vadovybėje 
Aidas kilo, augo muzika
liai, o su juo augo ir mo-

į Balevičius, — jų tik vardai 
ir idealai su mumis. O kiek 
mes netekome eilinių vai
dintojų ir choristų, — vei
kiausiai jų bus desėtkai.

Džiugu, kad gyvųjų tarpe 
dar yra mūsų mene įžymu
sis mecenatas ir darbuoto
jas dr. Jonas Kaškaitis.

kytojos muzikalinis talen-1 Tiesa, šiuo metu daktaras

kių atominių ginklų tam gos vertę tik žemina. Argi 
tikrose teritorijose, ypač 1tikrose teritorijose, ypač tai nežinoma, kad komunis- 
kur yra didesnis tarpvals- tai yra didžiausi rasinės 

diskriminacijos priešai?tybinių santykių įtempi
mas.

6. Tarpvalsty b i n i u o s e
- ' ginčuose naudoti neutrali

ses valstybes kaip arbitra- 
torius.

7. Susitarti, kad nei vie
na valstybė neturėtų mili- 
tarinių bazių ir savo milita- 
rinių jėgų kitose valstybė
se. f .....

Jeigu didžiosios valstybės 
sutiktų priimti tokius kon
krečius pasiūlymus, supran
tama, atominio karo pavo- ■ riams-fašistams, skerdžian- 
jus būtų pastumtas šalin, tiems Pietų Vietnamo žmo- 
Visų svarbiausias dabar nes

Pasirodo, kad tie, kurie

Azijos rytiečiai pasižymi 
dideliu ištvermingumu
Nemažai buvo rašyta apie 

septynių budistų dvasinin
kų susideginimą Pietų Viet
namo sostinėje Saigone, 
kaip protesto demonstravi
mą prieš 'jų religijos var
žymą. Šiomis dienomis taip 
pat Saigone susidegino jau
na mergina, tuo pareikšda
ma pasmerkimą reakcionie-

Visų svarbiausias dabar 
klausimas, tai kad didžio
sios valstybės sutiktų eiti į gavo gy vastis taip paauko j a

1 1 . 1_______ ____ j _• Aprie nusiginklavimo, vy
riausia prie visų atominių 
ginklų sunaikinimo. Kol to 
nebus padaryta, atominio 
karo pavojus nebus pilnai 
pašalintas.

Baigiasi visame pasaulyje 
baltųjų viešpatavimas

Harold Isaacs, Massachu- 
x; setts Technologijos Institu

to profesorius, parašė labai 
svarbią knygą “The New 
World of Negro Ameri
cans.”

Tai jau ne pirma jo kny
ga. Kiek pirmiau jis yra 
parašęs knygą apie Kiniją 
ir Indiją, vėliau parašė kitą 
knygą apie amerikiečių bal
tųjų ir negrų studentų vei
kimą Afrikoje vasaros me
tu.

Kaip spaudos veteranas 
ir korespondentas per 30 
metų, Isaacs turi nemažai 
reikalingo knygų rašymui 
patyrimo. Be to, per pa
staruosius 10 metų jis dar- 

. bavosi kaip tarptautinės 
padėties s t u d i juoto j as ir 
tuo klausimu turi susikau
pęs daug medžiagos.

Kruopščiai kaupdamas 
negrų klausimu knygai me
džiagą, H. Isaacs turėjo in- j 
terviū su 55 įžymiausiais j 
negrų vadovais, taipgi su 
25 kitais žmonėmis, turin
čiais nemažai patirties ne- 

ij^/grų klausimu. Daug jis me
džiagos yra gavęs iš mark- 
.sisto dr. W. E. B. Du Bois. 
*Net vieną savo knygos sky-

liepsnose susidegindami, to
kį aktą atlieka visai ramiai 
ir net be didelių kančių. 
Tą aktą atlikti europie
čiams ar amerikiečiams, 
rodosi, būtų neįmanoma.

Keletas amerikiečių dak
tarų, kaip Joyce Brothers, 
James Clark Maloney, Ma
ry Leichty, daro iš to Išva
das, kad Azijos rytiečiai tu
rį ramesnius nervus ir pa
sižymi didžiuliu ištvermin
gumu.

Dr. James C. Maloney 
antrojo pasaulinio karo me
tu gyvenb rytinėje Azijoje 
ir ten tyrė žmonių gyveni
mą. Jis patyrė, kad tame 
krašte gimusieji kūdikiai 
niekuo nesiskiria nuo bet 
kur kitur gimusių kūdikių. 
Tačiau, kai jie paauga, tai 
kažkaip pas juos nervų sis
tema išsivysto daug patva
resnė. Jis operavo 8 mejtų 
vaiką, kurio nugaron buvo 
suvaryta kulka. Operacijos 
metu vaikas buvo visai ra
mus, nei nesudejavo. Ir tai 
ne vieną tokį atsitikimą 
daktaras stebėjo ir vis ma
tė panašų ištvermingumą.

Minimi daktarai dabar

gali ramiai pakęsti ir ma
žo skausmelio.

Azijos rytiečiai, pasirodo, 
gali lengviau pergyventi jų 
gyvenime ištinkančius smū- 

rių jis pavadino: “Du Bois g i u s, negu europiečiai ir 
and Africa.” Tai bene bus amerikiečiai.

“STEBUKLINGAS” 
POPIERIUS

Eugenijus Krukovskis, Gri
giškių bandomojo popie
riaus kombinato vyr. inži
nierius, ištiesė nedidelę bal
to popieriaus skiautelę.
<f—Pamėginkite perplėšti...

Popierius buvo tvirtas, jis 
netrūko.

Tada inžinierius pamer
kė jį į vandenį ir, kiek pa
laukęs, ištraukė. Bet ir da
bar, nors sušlapęs, popie
rius neprarado savo stipru
mo.

“Stebuklingo” popieriaus 
paslaptį atskleidė pats inži
nierius. Pasirodo, tai bin
tas, pagamintas iš popie
riaus, apdoroto specialiomis 
mašinomis. Toks bintas ne 
kiek nenusileidžia įprasti
niams: jis ir stiprus, ir vi
siškai higroskopiškas.

Medikai teigiamai įverti
no grigiškiečių produkciją.

, 11UU 1UVUV1UU- 

nius bintus pakeitus popie
riniais, šalies mastu būtų 
gauta 100 milijonų rublių 

. Bet tai dar ne 
viskas.

... Ant stalo—popieriaus 
(lakštas. Įsižiūrėkite ati- 

. Jis padengtas kaž-

met mes kalbame apie sun
kesnes sąlygas išlaikyti 
chorus, — mes nekalbame 
apie meninės veiklos laido
tuves. Visai ne! Kol. yra 
lietuviškai kalbančių žiūro
vų, kol yra lietuvių orga
nizacijos, laikraščiai, — tol 
bus ir meno veiklą, aidės 
lietuviška daina. Daina gai
vina ir dabartinį mūsų se
nimą. Žinoma, reikia dau
giau pridėti darbo chorve
džiams, daugiau ir organi
zacinio darbo. Prie to, 1 
mūsų meninę veiklą, kad ir 
lėtai, ateina dabar ir Lietu
vos filmai. Juose mes vėl 
galime pasidžiaugti Lietu
vos jaunimu, jų skambio
mis dainomis ir festiva
liais. Tad ir čia mes gali
me pasekti poetą Maironį, 
kuris mums sako: “Tėvy
nės dainos, jūs auksinės, be 
jūsų šąla mums krūtinės.”

Ramstis

tas. Daratėlės vadovybe 
Aidas ruošia įdomius spek
taklius, sceninius monta
žus, operetes. Aido reper
tuare matome operetes 
“Kada kaimas nemiega,” 
“Grigutį” ir kitas. Vėliau 
(1958 m.), Daratėlės reži
sūra ir dirigavimu Aidas 
pastatė komišką operą “Za
porožietis už D u n o j a us.” 
Pastaruoju laiku Daratėlė 
paima vadovybę LKM chro, 
kuris tarp pažangiųjų lie
tuvių yra žinomas kaip ope
rinis choras.

Bet ateina nelaimė. Pa
čiame muzikos darbo pra
žydę jime Daratėlės sveika
ta pašlyja. Baigoje šių me
tų vasaros ši brangi meni
ninkė turėjo pas .motulę 
Oną Martin Miamyje poil
siauti. Pilnai nesusveikus, 
ji vėl grįžta Čikagon, bet 
kol kas dar ji negali tęsti j pažangiųjų lietuvių Olym- 
chorvedystės darbo. Mes' pia parke, rytinių valstijų 

buvo gausus pažangių lie- i širdingai jai linkime geros 
tuvių meninis judėjimas, i sveikatos ir grįžti prie mu- 
Vilksbariuose, Šenadoryje zikos darbo, 
gerai veikė pažangiečių 
chorai. Tada Daratėlė, tik 
išėjusi iš mokyklos, tėvų 
akstinama, darė debiutą į 
muziką, į chorvedystę. Ir 
sėkmingai ji vadovavo Ai
do chorą Vilksbariuose. Ša
lia to, Daratėlė lankė muzi
kos mokyklą, studijavo mu
zikos teoriją, chorvedystės 
praktiką, rašė ir muzikos.

Kaip daugelis iš mūs or- 
ganiazcijų veikloje, LLD 
leidžiamose knygose, spau
doje siekėme žinojimo, 
mokslo, taip Daratėlė mu
zikoje augo ir bujojo. Su 
ja kilo ir Aido choras, jo 
dainos plačiai aidėjo. Da
ratėlė nepamiršo ir choro 
organizacinių reikalų. Ji 
rašydavo laiškus LMS cent
rui, nuš v i e s d a m a choro 
problemas, ir klausdavo pa
tarimų. Taip Daratėlė iš
augo į aukšto lygio chorve
dę ir muzikę.

Gal skaitytojas nepyks, 
jei atidengsiu vieną “suo
kalbį” tarp šio rašėjo ir Da: 
ratėlės. Kai Daratėlė va
do va vo Vilksbarių Aido 
chorą, šiam rašėjui tekdavo 
veikti LMS centre. Su Da
ratėlė tekavo laiškais susi
rašinėti meno reikalais. Na, 
o jaunatvėje kiekvienas no
ri ką nors' sukurti, išbandy
ti savo meninį talentą. 
Tad ir šis rašėjas bandė 
ir sulipino neva libretą ope
retei . Autorius jautė, kad 
kūrinys silpnas. Nenorėta 
pasisakyti: “Aš parašiau.” 
Reikėjo prisidengti slapy- 
varde. Bet visgi buvo no
ras “nelegalų” kūrinį paro
dyti publikai. Bet kas tai 
padarys ?

Tai buvo Daratėlė. Ji 
parašė muziką, pastatė vei
kalą scenoje Vilksbariuose 
ir kitur. Daratėlė su visu 
choru ir veikalu atvyko į 
Brukliną ir čia suvaidino 
tą “slaptą” veikalą, vadina
mą “Vestuvės pušyne.” Čia 
buvo ir galas to veikalo. 
Vienok manau, kad Dara-

po

gyvena Lietuvos sostinėje 
Vilniuje ir darbuojasi lie
tuvių tautos enciklopedijos 
išleidimui. Paruošimui 1946 
metų LMS nacionalinio fes
tivalio tik per šio rašė jo 
rankas Jonas Kaškaitis įtei
kė visą tūkstantinę. O kiek 
dešimkių ir šimtinių jis iš
dalijo Sietynui, Aidui ir ki
tiems vienetams. Ir tai ne 
viskas. Prireikė paruošti 
operetei libretą, padaryti iš 
rusų ar anglų kalbos dainų 
vertimus, o kas tai at
liks? Žinoma, ir šiam me
no darbui Jonas Kaškaitis 
buvo pirmas su savo gabia 
plunksna. Jis veikė, gelbė
jo mūsų meninei saviveiklai 
su pilniausiu pasišventimu 
ir dosnumu. Daktaras daug 
davė, bet nieko neėmė.

Kiek vėliau po sėkmingo 
Čikagos festivalio, Usterio

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 1 Paskaičiuota, kad medvilni- 
NA UJO VĖS DAILĖS

INSTITUTE
Atgijo Vilniaus Vaistyki- ekonomija.

LMS apskritys per keletą 
metų ruošė dviejų savaičių 
atostogines meno mokyk
las. Jaunimas buvo moko
mas muzikos, chorvedystės, 
liaudies šokių, lietuvių kal
bos, vaidybos, Lietuvos is
torijos. Mildred Stensler ir 
kiti jauni žmonės buvo va
dovybėje šio darbo. Jauni
mo tuo laiku dar buvo daug.

Bet laikas bėgo, o metų 
skaičius retino ir retina iš
eivijos gretas. Pasikeitė ir 
šalies atmosfera, pradėjo

nio dailės instituto auditori
jos — dėstytojai ir studen
tai susirinko nauj i e s i e m s ;
mokslo metams. Pasikeitė i “Jis ^gta7k“ag: 
ir instituto išore - dange-; kokia skaidfia lgvele 
lis busimųjų dailininkų peri
vasarą šauniai padirbėjo i —šis popierius visiškai 
tvarkydami jo aplinką. In-1 atstoja stiklą, — vėl mums 
stituto rektorius V. Macke- j į pagalbą ateina inžinierius 
vičius “Eltos” koresponden- i E. Krukovskis. — Paden- 
tui papasakojo apie šiemet. gus polietilenine plėvele, jis 
čia įvestas naujoves. gali būti plačiai naudoja

mas popierinių butelių bei—Partijos ir vyriausybes kit tarQS mybaL Kau. 
nnmf-i Iri wmi aha nu Ii •vadovų susitikimuose su li

teratūros ir meno veikėjais, 
Visasąjungini ame dailinin
kų suvažiavime, — pareiškė 
V. Mackevičius,—buvo daug 
kalbama apie būtinumą pri
artinti dailę prie gyvenimo, 

Jaunimas taip pat! papuošti tarybinio žmogaus 
buitį. Atsižvelgdami į tai, 
išplėtėme priėmimą į tokias 
specialybes,- kaip pramonės 
gaminių modeliavimas, 
miestų dekoravimas, teksti
lė, keramika, pedagogika. 
Tikimės, kad dar šiais

Bet vėl grįžkime atgal, į 
atsiminimus. Prieš 30-tį 
metų dabartinis mūsų se
nimas buvo dar jaunimas. 
Tuo laiku mūsų choruose 
žydėte žydėjo čia gimęs-au- 
gęs jaunimas. Tada ir chor
vedžių daugiau buvo. Apart 
Daratėlės, koncertų estra
dose matydavome B. Šak
naitę, E. Retikevičiūtę, 
W. Žuką, V. Visockį, A.
Žilinskaitę, K e n s t a v i čių, veikti m a k a r t izmo “bau - 
Balevičių ir kitus. Paga- * bas.” J-”-'— yni 
liau 1946 metų Lietuvių pradėjo retėti. Lietuvių tė- 
meno sąjungos nacionalinis , vų dukros ir sūnūs susigėrė 
meno festivalis Čikagoje jį bendbą Amerikos gyveni- 
buvo, galima sakyti, pati rną. Prie to, retėjant seni
mus meno iškyla. Per visą mui, siaurėja ir visas lietu- 
sąvaitę Čikagos Lietuvių viškai kalbantis visuomeni- 
auditorijoj vyko koncertai, nis judėjimas. Jaunimui di- 
vaidinimai. Iš visos šalies dėlių siekių, plačios dirvos' mokslo metais susiformuos 
suvažiavę chorai, solistai, šiame judėjime nėra. To- j monumentaliosios - dekora- 
duetistai,- vaidintojai de-1 dėl mes jau negirdime visos | tyvinės tapybos, monumen- 
monstravo savo meninius ' eilės veikusių Sietynų, Ly-1 taliosios skulptūros, pramo- 
talentus. Kitoje salėje ėjo rų, Aidų, Operečių ir ki- ninės - taikomosios grafikos 
piešinių, rankdarbių paro- tų dainos bei dramos gru- katedros, 
da.dp stebėtojų kiekvieną | pių. Tik Čikaga, Bruklinas TV ‘/“J 
vakarą buvo sklidina salė. 1 ir dar keletas lietuvių ko-: tuto skyrius. Prie anksčiau 
Diemos laiku ėjo paskai 
tos, — mūsų meninės veik
los apžiūra, LMS suavžiavi- 
mo sesijos.

Daug 1946 metų LMS fes
tivalio dalyvių jau nėra gy
vųjų tarpe. Suminėkime tik 
kelis. Taip gyvai festivaly
je kalbėjo Leonas Ppūseika, 
skaitė paskaitą poetas St. 
Jasilionis, gražiai vaidino 
artistas Jonas Valentis, — 
skambino pianistas Pranas

stebėtojų kiekvieną j pių. Tik Čikaga, Bruklinas Išsiplėtė vakarinis insti-

lonijų gerai laikosi meno veikusių Kaune keramikos 
darbe.

Ir čia tenka atiduoti už-' sidėjo tekstilės filialas Vil- 
tarnautą garbę mūsų vete
ranams chorvedžiams, kaip 
Daratėlė Mūrelis, Mildred 
Stensler, Wilma Hollis, Jo
nas Dirvelis ir kiti, kurių 
joki vėjai nenupūtė. Šios 
chorvedės iš žilagalvio se
nimo padarė gerai dainuo
jančius chorus.

Taigi, kas toliau? Kuo-

ir tekstiles specialybių pri-

niuje. Iš viso į pirmąjį kur
są priimti 54 jaunuoliai ir 
merginos, o bendras institu
to studentų skaičius pasie
kė 300 — dvigubai daugiau, 
negu pirmaisiais pokario 
metais.

Institute nuo šių metų mo
kymas truks penkerius me
tus. K. T.

aiškina, jog ramiai nusitei- tgjg rašėjas nesigai- 
kęs žmogus gali lengviau u tai padarę. Mat, ir tas 
pakelti kad ir didelius skaus- darbas buvo savos rūšies 
mus, kuomet nervingas ne- meninė mokyklą. Po kele

to metų abudu autoriai pri
ėjo išvados, kad tas bandy
mas jau netinka dabarti
niam mūsų meno lygiui, nei 
skoniui. Tai tokia yra to 
suokalbio “išpažintis.”

Vėliau Daratėlė, sykiu su 
šeima, persikėlė į Čikagos 
didmiestį, tą išgarsėjusį lie-Labvt (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 10, 1963

Prie gintarines jūros 
Iš rajonų centrų pro kolūkius 
Teka srautas vieškelio plataus, 
šermukšnėlėm, liepomis nurūkęs, 
Dieną naktį plakamas lietaus. 
Lyg vinis kas kaltų, liūtis klega 
Švino kirčais ant stogų naujų, 
O šermukšnių kekės dega, dega 
Auskarais, karoliais 
Ir krauju!
Kur, už kokio kalno saulė sėdos? 
Kur čia vakarai, ir kur rytai? 
Lyg brezentu pilku, sudėvėtų 
Apdengti visi dangaus skliautai. 
Tik balkšvai sublyksi valkos niūrios, 
Medžių lapai—alavo spalvos. 
Mano kelias bėga ligi jūros, 
Ten.
Kur baigias žemė Lietuvos!* * *
Pervažiavau Lietuvą aš visą, 
Pilną upių, girių mėlynų. 
Ir su jom, lyg savas, susirišo 
Aidas mano balso ir dainų. 
Liko jis kažkur, belyjant lietui, 
Ežeruos ant šokančios bangos, 
Ir kažkur tarp lygumų gėlėtų 
Lietuvos, mūs širdžiai taip brangios,

Tarp kelių—senų ir tik išklotų, 
Tarp kažkur vingiuojančių takų, 
Ir tarp Nemuno dainingų plotų— 
Tai žydrų, tai neramiai pilkų.
Glūdi gelmės, tyli brastoj akmens, 
Pilna čia pavasario srautų!
Ir keliauja čia su vėju sakmės, 
Tyliai ošiant ievoms ant krantų.* * *
Ne erdvių mėlio pilnas
Mane pavergė Vilnius.
Juk ruduo jau. Ir šiandien 
Žydrumos pasigedom .

Amžių pėdos čia ryškios, 
Bet jis glaudžias artyn 
Ne kažkoks vakarykštis, 
O dvelkiąs dabartim!

Su legendom čia aidi 
Grožis mūsų dienų— 
Ežerai mūsų dienų— 
Šuoliais gulbių sparnų.

Žino jūrą jie plačią... 
Ir aukštai, lyg balne, 
Žygiams gimsta diena čia 
Gedimino kalne.

Aleksandras Prokofjevas 
Lenininės premijos laureatas

Išvertė Vacys Reimeris

no pieno kombinate jau 
baigiama montuoti linija, 
kurioje pienas bus pilsto- 

Į mas į pagamintus grigiškie- 
čių popieriaus “butelius.”

Dar viena naujiena. Te
levizorių gamintojai, preky
bininkai ir, pagaliau, patys 
•jų* savininkai gerai žino, 
kaip atsargiai reikia elgtis 
su televizorių kineskopais. 
Mažiausias įdrėskimas ant 
stiklo, ir kineskopas netin
kamas. Pagaminti įpakavi
mo “pamušalą,” kuris pati
kimai apsaugotų kineskopus 
nuo “sužeidimų” — toks už
davinys teko Grigiškių po
pieriaus kombinato kolek
tyvui. Pranešame: jis sėk
mingai įvykdytas. Pramo
nė netrukus gaus reikalin
gą kiekį naujojo popieriaus.

R. čėsna

Stambiausias Pabaltijyje
Vilniuje stojo rikiuotėn 

stambiausias ir labiausiai 
mechanizuotas Pabaltijyje 
Vliniaus baldų kombinatas. 
Našios automatinės ir pu
siau automatinės linijos, 
sujungtos į srovinius kon
vejerius, atlieka visas.ope
racijas, pradedant detalių 
paruošimu ir baigiant jų 
apdaila. Darbininkams ten
ka tik surinkti baldus. • •

Naujojo kombinato palei
dimo proga vakar čia įvyko 
darbininkų mitingas. Ko
lektyvą sveikino ir linkėjo 
sėkmės Lietuvos KP Vil
niaus miesto Spalio rajonox 
komiteto sekretorius M. 
Bezrodinas. Miško, popie- . 
riaus ir medžio apdirbimo 
pramonės darbininkų prof
sąjungos respublikinio ko
miteto pirmininkas J. Ur
niežius, Valstybinio medžio 
apdirbimo pramonės įmonių 
projektavimo instituto at
stovas, kombinato projekto 
vyriausiasis inžinierius C. 
Steinbergas ir kiti.

Kalbėję mitinge darbi
ninkai R. Briedis, P. Cijū- 
nėlis, A. Batyginas, A. 
Rutkauskas kolektyvo var
du dėkojo partijai ir Vy
riausybei už puikią įmonę 
ir pasižadėjo išleisti tik pui
kios kokybės baldus. ‘

/
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Katalikų bažnyčios ekspansija 
| Pabaltijį ir Rytų Europą

(Tąsa)
Tokia katalikų dvasininkų laikysena 

konkrečiai pasireiškė kun. Laukaičio po
zicija Valstybės dūmoje, kur tasai “kra- 
molos malšintojas” drauge su visais mo- 
narchistais palaikė carizmo karo prie
mones, taip pat daugelio kitų kunigų 
carizmą remiančiais veiksmais. 1914 m. 
pabaigoje, atidarant klerikalinius “Sau
lės” kursus Kaune, buvo pakviestas Kau
no gubernatorius ir karo apygardos vir
šininkas ; iškilmių metu kursantams 
buvo pabrėžta, kad reikia aukštinti ca
rą, jam dėkoti; čia pat klerikalinių va
dovų įsakymu kursantai du kartus su
giedojo “Bože caria chrani!” Iškilmėms 
pasibaigus, kursų globėjas kun. K. Ol
šauskas pasiuntė cariniam kariuomenės 
vadui kunigaikščiui Nikolajui Nikolaje- 
vičiui telegramą, kurioje rašė: “Pasimel
dę už caro ir jūsų aukštybės sveikatą..., 
lietuvių švietimo ‘Saulės’ draugija su lie
tuvių tautos atstovais siunčia jūsų aukš
tybei širdingiausius linkėjimus galutinai 
nuveikti priešininką.”

Kada imperialistinės Vokietijos ka
riuomenė užgrobė Lietuvą (1915 m.), kai 
kurie Lietuvos kunigai, jų tarpe K. Ol
šauskas, J. Vailokaitis, J. Laukaitis ir 
kt., pasitraukė į Rusijos gilumą, dau
giausia turėdami tikslą palaikyti kleri
kalizmo įtakoje tą jaunimą ir apskritai 
tuos darbo žmones, kurie evakavosi iš 
Lietuvos į Rusiją . Ten jie, remiami ca
ro valdžios organų, plėtė savo veikimą 
lietuvių, ypač jaunimo, tarpe, įvairiuose 
Rusijos miestuose, rūpindamiesi, kad jie 
būtų klusnūs katalikų bažnyčiai Ir caro 
valdžiai.

Tačiau popiežiai—iš pradžių Pijus X, 
o paskui Benediktas XV—nuo pat .karo 
pradžios palaikė Vokietijos imperialis
tus ir jų sąjungininkus, be kita ko, vi
sapusiškai rėmė vokiškųjų okupantų po- 
llitiką Lietuvoje ir Lenkijoje. Popie
žius Pijus X pripažino teisingu Austrijos 
grobikišką puolimą prieš Serbiją. Vo
kiškųjų militaristų laikraščio “Fosiše 
caitung” (“Vossische Zeiting”) Romos 
korespondentas 1916 m. davė savo laik
raščiui tokį kategorišką pranešimą: “Ka
dangi italų laikraščiai yra dažnai skelbę 
ir dabar vėl kartoja, kad velionis popie
žius Pijus X stengęsis Vienoje atkalbėti 
nuo per stataus pasielgimo su Serbija, 
tai, sužinojęs iš labai patikimo šaltinio, 
pranešu, jog popiežius Pijus X niekuo
met nėra tuo tikslu nieko daręs. Atvirkš
čiai, jis kartą ištarė šiuos žodžius: “Jei 
kada yra buvęs teisingas karas, tai Aust
rijos karas prieš Serbiją yra teisingas.” 
Šituos žodžius poipežius ištarė prie kelių 
asmenų.”

Apie Vatikano palankumą karo metais 
Vokietijos ir Austrijos imperialistams 
visiškai atvirai rašė jėzuitas P. M. Baum- 
gartenas, 25 metus buvęs popiežiaus pa
tarėju. Savo brošiūroje, skirtoje popie
žiui Benediktui XV, Baumgartenas rašė, 
kad Vokietija ir Austrija “popiežiui la
bai dėkingos už tai, kad jis rėmė daugu
mą jų geidavimų savo aukšto luomo įta
ka,” ir kad “Vokietijoje tiki, kad popie
žiaus darbus veda teisingumo meilė.”

Tokią Vatikano politikos liniją vykdė 
ir Lietuvos katalikų dvasininkai, gyvenę 
užsienyje arba okupuotojoje Lietuvoje, 
—jau 1916 m. mes randame juos akty
viai veikiant Vokietijos imperialistų 
naudai. Kada Vokietijos imperialistų 
agentai Panevėžio apskrities dvarinin
kas baronas F. Ropas ir J. Gabrys pra
dėjo organizuoti užsienyje įvairias lietu
viškųjų buržuazinių nacionalistų “kon
ferencijas,” vieni aktyviausių tų “kon
ferencijų” veikėjų buvo kunigai. Žilius, 
Purickis, Viskantas, Dzimidavičius, Ste
ponaitis, Bartuška. Lietuviškųjų buržu
azinių nacionalistų pagal vokiškųjų im
perialistų komandą surengtų “konferen
cijų” užsienyje — vadinamosios “I Ber
no konferencijos” 1916 m. vasario mėn., 

’“Hagos konferencijos” 1916 m. balandžio 
mėn., “pirmosios Lozanos konferencijos” 
1916 m. birželio mėn. pradžioje, “antro
sios konferencijos” 1916 m. liepos mėn. ir 
kitų tolygių sambūrių-—“nutarimų” tiks
las buvo padėti pateisinti kaizerinius už
grobimus ir žiaurų, okupantų šeiminiu- - 
Ravimą jų užimtose žemėse. Tuos sam
būrius suorganizuojant ir sudarant jų 
“nutarimus,” klastingai įkalbinėjusius, 
kad Vokietijos armija “išlaisvinusi Lie
tuvą” ir pan., esminį vaidmenį atliko 
aukščiau minėtieji Vatikano tarnai Lie
tuvos dvasininkai.

Sutelkiant lietuviškuosius buržuazi
nius nacionalistus, ir ypač reakcinius ku
nigus Vokietijos imperialistų tarnybai, 
svarų vaidmenį suvaidino kun., V. Bar
tuška ir J. Bielskis, atvykę į Europą iš 
JAV su Vokietijos valdžios leidimais. 
Kun. V. Bartuška ir J. Bielskis ne tik 
užmezgė glaudų bendradarbiavimą Vo
kietijos naudai su užsienyje veikusiais 
reakciniais kunigais. Jie atvyko ir į Lie
tuvą, kur susitikinėjo, kalbėjosi ir pie
tavo su okupacinės valdžios vadovais 
Vilniuje, tarėsi su A. Smetona ir kitais 
buržuazinių nacionalistų lyderiais ir stip
rino jų bendradarbiavimą su okupantais. 
Vokiškieji okupantai aukštai vertino šių 
agentų veikimą, o okupacinė spauda juos 
išlydėjo kaip tikrus savo talkininkus, esą, 
“Mes galime spėti, kad jie iškeliavo įsi
tikinę, jog Lietuvai rengiama geresnė 
ateitis.” Buržuazinių nacionalistų bend
radarbiavimui su vokiškaisiais okupan
tais sustiprinti 1916 m. pabaigoje Vokie
tijos valdžios pasiūlymu dar buvo pasiųs
tas iš Šveicarijos į Lietuvą kun. A. Ste
ponaitis, kuris Kaune turėjo visą eilę 
pasitarimų su vysk. Karevičium, kun. 
Šauliu, kun. Aleksa, A. Smetona ir kt. Jį 
priėmė tuometinis Vokietijos rytų fronto 
kariuomenės vadas generolas Eizen- 
harth-Aotė, kuris po to “pareiškė didelį 
pasitenkinimą dėl padarytų nutarimų.”

Lietuvos katalikų dvasininkų veikimas 
vokiškųjų imperialistų naudai dar labiau 
sustiprėjo ir ypač išsivystė pačioje oku
puotoje Lietuvoje po to, kai Vasario 
buržuazinė - demokratinė revoliucija Ru
sijoje nušlavė carizmą. Jau 1917 m. ba
landžio mėn. iš Rusijos į vokiškųjų im
perialistų okupuotą Lietuvą atvyko Sei
nų vyskupas Antanas Karosas. Liepos 
11 d. jis atvyko į Vilnių, kur aplankė 
Vokietijos kariuomenės vadą generolą 
Eichhorną ir okupacinės karo valdybos 
viršininką Izenburg - Biršteiną. Okupa
cinės valdžios šulų iškeltuose vyskupui 
Karosui priešpiečiuose jis, kaip rašė oku
pantų laikraštis “Vilner caitung,” “iš
reiškė savo padėką vokiečių valdžiai už 
suteiktą paramą jam pačiam ir jo vyš* 
kupystei.” Ta pačia proga vyskupas Ka
rosas parodė okupantams tiek palanku
mo ir pasiryžimo bendradarbiauti, kad 
tas “pasikalbėjimas žymiai pagerino vo
kiečių okupacinės valdžios santykius su 
vietiniais aukštaisiais dvasininkais ir su
stiprino jų abipusišką pasitikėjimą.”

Carizmo nuvertimas Rusijoje, naujas 
Rusijos darbininkų klasės ir darbo vals
tietijos kovos etapas, bolševikų partijos 
skelbiamos socialinio ir nacionalinio išsi
vadavimo idėjos rado gyvą atbalsį ir vo
kiškųjų imperialistų okupuotoje Lietuvo
je. Rusijos darbininkų ir valstiečių kova 
prieš buržuaziją, prieš kapitalistus, dva
rininkus ir monarchistinius popus stip
rino Lietuvos darbo žmonių pasipriešini
mą okupantams ir jų talkininkams. To
kia padėtis vertė okupantus ieškoti nau
jų priemonių liaudies judėjimui palaužti. 
Tam tikslui jie ėmėsi organizuoti Lietu
vos buržuaziją, 1917 m. rugsėjo mėn. su
šaukė vadinamąją “lietuvių konferenci
ją” iš parinktųjų asmenų ir pagaliau su
darė buržuazinę “Lietuvos tarybą” su 
Smetona priešakyje. Ir tos “konferenci
jos,” ir buržuazinės “tarybos” darbuose, 
nukreiptuose į tiesioginę paramą Vokie
tijos imperialistams, aktyvų vaidmenį 
vaidino reakciniai kunigai, kurie sudarė 
judriausią Vatikano ir vokiškųjų impe
rialistų agentų brigadą Lietuvoje. Kun. 
Bartuška, kun. Purickis, kun. Steponai
tis, kun. Mironas, dėl Rusijos revoliuci
nio judėjimo atskubėjęs į Lietuvą kun. ' 
Olšauskas ir kiti buvo vokiškųjų oku
pantų ir buržuazinės “tarybos” bendra
darbiavimo uoliausi vykdytojai, įvairūs 
tarpininkai ir propagandistai.

1917 m. vasarą kaip tik pradėjo bręsti ' 
naujas vokiškųjų imperialistų ir Vatika
no agentų planas įsitvirtinti Lietuvoje ! 
ir tuo būdu turėti ateičiai savo bazę to
lesniems šuoliams į Rytus. 1917 m. rug
pjūčio mėn. kunigai Olšauskas, Bartuška '■ 
ir Steponaitis aplankė Vokietijos katali
kų centro partijos lyderį Ercbergerį ir 
jau tuomet su Erebergeriu susitarė Lie- * 
tuvą paskelbti monarchija, o jos karaliu
mi išrinkti vokiškąjį princą Urachą. • 
Ercbergeris savo atsiminimuose rašė, jog 
tuomet pas jį atsilankė “lietuvių tautos 
politiniai vadovai,” “norėjo sudaryti Lie
tuvos valstybę tokiais pagrindais, kad 
Lietuva būtų paveldimoji monarchija ir 
turėtų savo valdovą,” jog “jiė nori kara
lium paimti vieną vokiečių princą ir tuo

būdu viešai vokiečiams padėkoti už kraš
to atvadavimą... Jie manęs prašė pa
dėti jiems išrinkti busimąjį valdovą.” 
Ercbergeris pasisako, kad jis netrukus 
po šio pasikalbėjimo pasiūlęs kandidatu 
į karalius hercogą^ Vilhelmą f on Urachą, 
ir čia toliau išryškina saVo vaidmenį: 
“Man tarpininkaujant, greitai įvyko lie
tuvių vadų ir hercogo f on. Uracho pasi
tarimas, per'-kurį abi pūšės susitarė vi
somis pastangomis siekti hercogo rinki
mo.”

Po dviejų savaičių Ercbergeris vėl pa
sikvietė kun. Olšauską, kun. Purickį ir 
kun. Bartušką. Ir čia Ercbergeris, kaip 
sako pats kun. Bartuška savo atsimini
muose, “mums padėkojo, kad neprotes
tavome prieš jo kandidatą Urachą.” Šis 
urachinis planas tiek atitiko Vokieti
jos imperialistų ir Vatikano interesus, 
jog pasitarimai tarp Lietuvos klerikalų 
ir- Vokietijos imperializmo vairuotojų 
aktyviai vystėsi ir toliau. Kun. Stepo
naitis, kun. Purickis ir kun. Olšaus
kas Vilniuje tarėsi su okupacinės 
karinės valdybos Lietuvoje viršinin
ku Izenberg - Biršteinu; paskui jie 
Breste kalbėjosi su generolu Hofmanu, o 
šis ten net nuvyko į Berlyną. 1917 m. 
spalio 18-20 d. Lietuvos buržuazinių na
cionalistų atstovai iš įvairių vietų susi
rinko įsavo “konferenciją” Stokholme, 
kur atvyko kunigai Purickis, Olšauskas, 
Bartuška ir padėjo suvažiavusiems na
cionalistams susiorientuoti dėl Vokieti
jos imperialistų tikslų. Šioji “konfe
rencija” visiškai pritarė kunigų susitari
mams dėl Uracho, o kunigai Purickis, 
Olšauskas ir Bartušką vėl nuvyko pas 
Ercbergerį, paskui atsilankė pas Vokieti
jos kanclerį Hertlingą ir pagaliau pas 
busimąjį “karalių” Urachą, visur susi
tardami dėl Lietuvos pajungimo Vokie
tijos planams.

Vatikano, visos katalikų bažnyčios pa
žiūros ir konkretūs veiksmai įgijo visiš
kai naują kokybinį turinį ir griežtai tiks
lingą kryptingumą, laimėjus Didžiajai

A. Jakševičius 

Spalio alsavimas
Niekad neužmiršiu aud Kapsukas, darydamas pra- ( vos sostinę. Aš likau ir pa

dėjau sudarinėti Tarybųringų aštuonioliktųjų metų nešimą apie einamąjį mo- dėjau sudarinėti Tarybt 
Lietuvoje. Spalio reVoliuci- men tą, priėjo išvadą, kad valdžios organus Duse tuose
jos banga, nežiūrint fronto, 
pasiekė ir kaizerinės ka
riaunos okupuotą Lietuvą. 
Atsimenu, kai 1918 m. rug
pjūčio pabaigoje atvykau į 
Vilnių, ten politinės aistros 
virė ir vis aiškiau buvo jau
čiama revoliucinė situacija. 
Tomis dienomis mieste vy
ko visuotinis odininkų strei
kas, kuriam vadovavo Pra
nas Eidukevičius.

Man teko dalyvauti strei
ko komiteto posėdžiuose, 
pirmininkaujant Eidukevi\ 
čiui. Be streiko komiteto 
narių, čia gausiai susirink
davo streikuojantieji darbi
ninkai. Gilų ir neišdildomą 
įspūdį palidkavo susirinki
mai, byloją apie augantį re
voliucinį veržlumą. Odinin
kai, nepaisant sunkumų, ko
vą laimėjo.

Streikavo ne tik odininkai 
ir ne tik Vilniuje. Esant to
kioms sąlygoms, pradėjo 
augti ir plėstis komunistų 
organizacijos, Kaip žinia, 
spalio 1-3 dienomis Vilniuje, 
namelyje, esančiame dabar
tiniame P. Cvirkos skers
gatvyje, žinoma, nelegaliai 
vyko pirmasis Lietuvos ir 
B ai tarus i j o s Komunistų 
partijos suvažiavimas. Aš 
tada atstovavau Kaišiado
rių partinei organizacijai. 
Suvažiavimas ' pasisakė už. 
socialistinę revoliuciją, už 
proletariato diktatūrą, už 
Tarybų valdžią. Buvo pri
imtas sveikinimas' Didžioj o 
Spalio socialistinei revoliu
cijai, parodžiusiai ir kitoms 
tautoms kelią į. laisvę, į so
cializmą.

Tų pačių metų lapkričio 
mėnesį (dienos neprisimenu 
tiksliai) į Lietuvą grįžo V. 
Kapsukas ir Z. Angai1 ietis. 
Jie buvo kooptuoti į parti
jos Centro Komiteto sudėtį,

Gruodžio 8 dieną Centro U 
Komiteto posėdžio metu V. * 

išleistas momentas: vietinė 
buržuazija, padedant kaize
riniams okupantams, už
grobs valdžią. Tuo tikslu 
reikia sudaryti vietose Dar
bininkų ir Valstiečių Tary
bas, o kur nėra tokių gali
mybių — revoliucinius ko
mitetus, reikia išvaikyti buo
žių, kunigų ir karininkų 
steigiamus parapijinius ko
mitetus. Posėdyje buvo pa
siūlytą V. Kapsukui paruoš
ti kandidatų į Laikinosios 
revoliucinės vyriausybės są- 
statą-sąrašą, o taip pat pa
ruošti šitos vyriausybės Ma
nifestą.

Po kiek laiko, apie gruo
džio 12-ą (dabar jau nepri- 

: simenu) vyko Centro Komi
teto posėdis Varnų gatvėje, 
darbininkų klube. Buvo pa
tvirtinti Laikinosios Revo
liucinės darbininkų ir vals
tiečių vyriausybės iš astuo
nių narių sudėtis ir vyriau
sybės Manifesto tekstas.

Po to buvo nutarta tris 
vyriausybės narius — V. 
Kapsuką, K. Kernovičių ir 
šių eilučių autorių — ko
mandiruoti į Daugpilį, kur 
reikia paruošti Manifestą 
ir t t. -

Daugpilyje, tiesiog gele
žinkelio stotyje, buvo galu- 
tįnai atredaguotas Manifes
to tekstas ir išspausdintas 
keturiomis kalbomis. Kaip 
žinią, jis datuotas 1918 m. 
gruodžio 16 dieną, jo įlei
dimo vietą nurodyta N. Vil
nia (Vileika). Tai buvo pa
daryta okupantų akims ap
dumti.

»• t i >

■ Kai V. Kapsukas sužinojo 
apie gruodžio 15-ąją Vii- 
niaus miesto Darbininkų ta
rybos posėdyje priimtą nu
tarimą, kad Taryba — vie
nintelis valdžios organas 
^ifiiiūje, jis išvyko į Lietu-

Spalio socialistinei revoliucijai, kada Ru
sijos darbininkai ir valstiečiai, V. Leni
no, bolševikų partijos vadovaujami, nu
vertė kapitalistų ir dvarininkų viešpata
vimą ir paėmė valdžią į savo rankas, ka
da buvo užkirsti keliai įsigalėti Rusijo
je bet kokiai reakcijai.

(Bus daugiau)

Tu—šeimininkas
Eini per platų kviečių lauką,
Jie šlama, vėjo supami.
Tau plaikstos garbanos vienplaukiam— 
žinai, aruodai bus pilni.

Šiuos plotus suarė motorai, 
Verst vagą tavo paleisti,— 
Po vargo pildos viltys, norai, 
Kombainų pergalė arti.

Mechanizatoriui naujokui
Gal peiliai šips, ilgai netvers,—
Jį pavaduos draugai, prišokę,
Dėl varpos prarastos neverks.

Kaip savo triūso šeimininkas 
Tu išdidus taku žengi, 
Džiaugies kadais jį pasirinkęs, 
Daug šypsenų sočių regi!

J. Subatavičius

Ar gyvuliai skiria '
spalvas ’

I. Pavlovo sąlyginių re
fleksų metodu buvo nusta
tyta, kad šuo mato įvairių 
pilkos spalvos atspalvių pa
saulį. Galima sužadinti šu
niui sąlyginį seilių tekėji
mą, uždegant vienokio ar 
kitokio ryškumo lemputę, 
tačiau negalima pasiekti 
sąlyginio reflekso susidary
mo uždegant vienodo ryš
kumo, bet skirtingų spalmų 
lemputę. Beždžionė atski
ria visas tas spalvas, kaip 
ir žmogus. Tokia pačia sa- . 
vybe pasižymi ir balandis. 
Tarakonas atskiria mėlyną, 
žalią ir geltoną spalvą; 
žiurkė — raudoną ir mėly
ną; triušis—žalią ir raudo
ną, Jūrinė kiaulytė, kaip ir 
šuo, spalvų neskiria.

Ligones ryžtas
Užu lango ošia% gaudžia miškas,
Bitė renka medų gryną,
Ežero paviršių plieskia saulės diskas. 
Nepailsdama stuksena elektrinė.
Aš bejėgė graužiančio] vienatvėj 
Mintį nuo savęs veju įkyrią, gūdžią: 
Argi jau pačioj veržlioj jaunatvėj 
Mano eldija sudužo?
Ryžtas nugalėti — mano vaistas, 
Ryžtas ją įveikti — ginklas mano, 
Burės viltimi plačiai išskleistos, 
Pergalę širdis stuksena.

J. Subatavičius

jaū atėjo laikas skelbti Ta- Zarasuose, Dūkšte, 
rybų valdžią Lietuvoje. Po kelių dienų drg. Kap- 
Priešingu atveju, jei bus sukas iškvietė mane prie 
• V «■ • > 1 • i • • a aa . a a W _tiesioginio telefono ir įsakė 

nedelsiant vyriausybės apa
ratą perkelti į Vilnių. Sau
sio 8 d. atvykau į Lietuvos 
ostinę. Buvo sudaryta Liau
dies Komisarų Taryba, ku
rios pirmininku buvo V. 
Kapsukas. Man Taryboje 
pavedė susisiekimo klausi
mus. Taip prasidėjo mūsų 
veikla.

Nuo pat pirmųjų jauno
sios Tarybų valdžios žings
nių Lietuvoje jautėme di
džiulę, brolišką Tarybų Ru
sijos Komunistų partijos 
paramą.

Jau 1918 m. gruodžio 22 
dieną Rusijos Socialistinės 
Federacinės vyri a u s y b ė s 
vardu V. Leninas pasirašė 
dekretą, kuriame buvo sa
koma, kad Rusijos tarybinė 
vyriausybė pripažįsta Lie
tuvos Tarybų Respublikos 
nepriklausomybę ir Lietu
vos Laikinąją revoliucinę 
vyriausybę. Sekančią dieną 
Visos Rusijos Centro Vyk
domojo komiteto patvirtin
tu Liaudies Komisarų Tary
bos dekretu ne tik pripažįs
tama Tarybų Lietuvos ne
priklausomybė, bet ir nu
tarta visokeriopai padėti 
jaunajai Tarybų valdžiai 
Lietuvoje.

Kaip žinia, tais metais 
kraštas okupantų buvo nu
niokotas, apiplėštas. Ir nors 
nelengva buvo pačiai jaunai 
Rusijos federacijai, tačiau 
ji padėjo mums ir pinigais, 
ir technika. Atsimenu, 
man, kaip susisiekimo liau
dies. komisarui, buvo ypač 
džiugu, kai gavome du re
monto atstatymo traukinius 
ir kitą techniką suirusiam 
Lietuvos geležinkeliui atsta
tyti. .

[domios žuvys
Viena iš nuostabių kai 

kurių žuvų ypatybių —yra 
sugebė j imas p risi ta i k y t i 
prie labai žemų ir aukštų 
temperatūrų. Anadyr ės 
upėje čiukčių pusiasalyje 
ir Jukono upėje Aliaskoje 
gyvena nedidelė žuvelė — 
dalija. Ji turi nuostabią 
ypatybę — gali gyventi ba
seinuose, kur vanduo užšą
la iki dugno. Kad neįšaltų 
į ledą, ji įsikasa į dumplą.

Yra žinomi atvejai, kai 
ilgam sustoja žuvų širdies 
veikla, veikiant šalčiui. Žu
vys pereina į tariamosios 
mirties — anabiazės— būk-^ 
lę, tačiau, ištirpus ledui ba
seinuose, jos vėl grįžta į 
normalų gyvenimą. Ir vis 
dėlto , šios žuvys atgyja tik 
tais atvejais, jeigu jos ne- 
peršala, visiškai.

Yra taip pat žuvų, kurios 
i gali gyventi dideliame kar- 
1 štyje. Paprastasis karosas 
gali gyventi iki artimos nu
liui temperatūros. Ne taip- 
seniai karosai buvo aptikti 
karštoje versmėje rytinėje 
Baikalo ežero pakrantėje. 
Šiaurinėje Amerikoj, karš
tose versmėse Kalifornijoje 
gyvena žuvelė lukanija.

Plėšikai ir Židikai 
visus skriaudžia

Washingtonas. — Senati
ms komitetas, kuris tyrinė
ja prasikaltimus mūsų šaly
je, raportavo, kad plėšikai 
visus skriaudžia. Visoje ša-jį 
lyje per vienerius metus fe
deralinė ir valstijų valdžia 
kovai prieš kriminalizmit 
išleidžia iki 22 bilijonų do
lerių.

Bet plėšikai veikia ir tiek. 
Vien Detroite Mafia gauja 
per metus pačiumpa iki 
$150,000,000. Washingtone 
žulikai su pagalba nelega- 
liškų “pinball” mašinų per 
metus turi iki $16,500,000 
įplaukų.

Rezultate: daug netenka 
žmonės, netenka ir valdžia, 
nes plėšimo ir vagysčių 
nuostolius piliečiai atskai
to nuo įplaukų taksų.

JUNGTINES TAUTOS Už 
SUGYVENIMĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblėja 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją už tai, kad 1965 metai 
būtų paskelbti Tarptautinio 
draugiškumo metais. 1965 
sukanka 20 metų nuo Jung
tinių Tautų įsisteigimo.

TSRS delegatas Fedoren
ko siūlė, kad 11965 metais 
Jungt. Tautų asamblėjoj^ 
dalyvautų visų valstybių 
vyriausi vadai.

4 piuL Laisvė (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 10, 1903
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Žuvus J. F. Kenedžiui
(Lapkričio 22, 1963)

Mūs JAV prezidentas energingas ir proto blaivo, 
Ir vienas kapitonų pasaulinio taikingo laivo, 
Dalias mieste tapo nušautas, nužudytas— 
Gatve bevažiuojant jo ten kraujas pralietas. 
Ir jo nekaltas kraujas per ilgus gi metus 
Nuo Dalias miesto gatvės neišnyks, nenudžius.
Nes jo gi gaili viso pasaulio protingi, dori žmonės, 
Ir stebis, kad Amerikoje įvyko tokios žudynės. 
Ir šis Įvykis ilgai stovės jų širdyse 
Ir žudikai nuolatos vaizduosis mintyse.
Taigi, ir ot, ar bus tamsi naktis ar diena, 
Matysis Dallaso miesto gatvė kruvina.

Jonas Juška

ST. PETERSBURG, FLA.
^LD didžiuliame susirinki
me pagerbti tragiškai mirę 

žymūs žmonės
Gruodžio 1 d. įvykęs LLD 

45 kuopos susirinkimas bu
vo gedulingas ir nariais 
skaitlingas; buvo gerokai 
ir svečių.

Visų pirma kuopos pir
mininkas draugas A. Pak- 
šys, atidaręs susirinkimų, 
pranešė, jog kuopos narys 
Z. Ambraziūnas yra miręs, 
ir paprašė pagerbti jį at
sistojimu.

Išrinkus tvarkdarį, eita 
prie minėjimo, kaip ištiko 
nelaimė prezidentų J. F. 
Kenedį, kuriam nuožmi ran
ka atėmė gyvybę Dalias 
mieste važiuojant sakyti 
kalbų.

Perbėgus keliais sakiniais 
buvusio prezidento J. F. 
Kenedžio kai kuriuos gerus 
žmonijos labui siekius, jis 
tapo atsistojimu pagerbtas.

Iš protokolo girdėta, kad 
praėjusiame susi rinkime 
į kuopų įstojo drg. J. Vaiš
vilas. Jis atsikėlė iš Ka
lifornijos pastoviam apsi
gyvenimui. Šiame susirin
kime įstojo viso trys nauji 
naria,i ir dar esama dvie
jų kandidatų, kurie įstos 
sekančiame susir į n k i m e. 
Atrodo, šiai kuopai yra 
tvirtas pamatas išaugti vie
nai iš didžiausių.

Valdyba mažai turėjo ra
portuoti iš savo darbuotės, 
išskyrus pramogų komisi
jų. Ši raportavo, jog buvo 
surengta du dideli baliai, o 
Padėkų dienos balius buvo 
vienas iš pasėkmingiausių: 
atsilankė daug žmonių iš 
apylinkės miestelių ir šiau
riečių svečių; visi smagiai 
linksminosi; liks gerokai 
pelno spaudos naudai. Ko
misijos pranešimas priim
tas entuziastingais aplodis
mentais.

Visos pramogos sėkmin- 
*gai pravedamos dėl to, kad 

turime daug moterų, kurių 
darbščios rankos šauniai 
paruošia pietus, — maistas 
būna skanus ir laiku išduo
damas. Nariai ir pašalie
čiai lankosi, ir kai svečiai iš 
šiaurės prisideda, tai mū
sų parengimai būna gyvi, 
linksmus ir našūs apšvie
tus reikalams.

Skaityta eilė laiškų nuo 
laikraščių administrac i j ų, 

PADĖKA
Šiuo noriu išreikšti padėkų “Laisvės” kolek

tyvui, visiems tiems, kurie pasirašė sveikinimo , 
kortelėje, linkėdami man greitai sustiprėti po 
operacijos.

Geriausių linkėjimų laikraščio “Laisvės” ra
šytojams ir darbininkams, stiprios sveikatos ir 
gerų pasekmių darbuose ir asmeniniame gyve
nime. (

Taipgi nuoširdžiai dėkoju ir visiems tiems, 
kurie mane asmeniškai lankė ligoninėje ir per 
korteles.

Linkiu jiems stiprios sveikatos, ir kad nė 
vienam iš jų nereikėtų gulti ligoninėje.

Draugiškai,
Jonas Smalenskas

Miami, Fla.

kuriuose skambėjo šilta pa
dėka už mūsų kuopos jiems 
skirtas aukas. Kitas laiš
kas buvo nuo priešnacinio 
komiteto, kuriame kvietė 
darbuotis prieš nacinį-fa
šistinį judėjimų, ir sykiu 
dėkojo už aukų.

Viena draugė, išklausiusi 
laiško turinį, pasiprašiusi 
balso, papasakojo apie 
priešnacinį suvaž i a v i m ų, 
kuris įvyko Čikagoje. Ji ten 
buvo ir girdėjo suvažiavi
mo padarytus planus, tari
mus. Malonu buvo girdėti.

Svarstant apšvietos ir 
spaudos reikalus, iškviestas 
LLD CK sekretorius drg. 
J. Grybas, kuris Floridoje 
rodydamas iš Tarybų Lie
tuvos filmus, užsuko į mū
sų susirinkimų. Jis pateikė 
nemažai žinių iš centro 
darbuotės, apie knygų leidi
mų ir kitus dalykus. Pri
minė, kad sekančiais metais 
“Šviesai,” Cenaro Komiteto 
leidžiamai sukaks 30 metų. 
Sukakties proga, 1964 m. pir
mas “Šviesos” numeris bus 
dvigubai padidintas, daug 
svarbių raštų jame tilps. 
Aišku, tokio padidinto nu
merio išleidimui susidarys 
daug daugiau ir išlaidų 
centrui.

Išklausę šį pranešimų, na
riai nutarė prisidėti su 200 
dolerių auka.

Nariams nesutikus vien
balsiai užginti visų dar me
tams esamų valdybų, per- 
balsuota po vienų. Ir visi 
tie patys tapo išrinkti, da- 
renkant vice pirmininkų. 
Tik gaila, kad nė viena mo
teris neįtraukta į valdybų.

Sekamiems metams val
dyba susideda iš šių drau
gų: pirmininkas A. Pak- 
šys, vice pirmininkas V. J. 
Valley, protokolų raštinin
kas J. Greblikas, finansų 
raštininkas J. Davidonis, 
iždininkas J. Rūbas.

Knygius bus A. Ruseckas, 
laikraščių koresponden- 
tais — “Laisvei” V. J. Val
ley (pasirašys Vikutis), 
“Vilniai” J. Vilkelis. Išrink
ta skaitlinga pramogų ko
misija vienam mėnesiui lai
ko. Šių vardus apleisime.

Prisimintas 
Antanas Metelionis

Taip jau valdybos buvo 
suplanuota, kad po susirin-

kimo ir pietų butų prisi
minta kuopos nario A. Me- 
telionio tragiška mirtis, ku
ri, jį taip labai reikalingų 
pažangiajai visuomenei, ju
dėjimui ištraukė iš gyvųjų 
tarpo. Jis mirė lygiąį prięš 
metus laiko—gruodžio 1 d.

Programos pirmininkas 
priminė, kaip visas pažan
gusis judėjimas gaili ir liū
di, netekęs ateistiniais klau
simais rašyt o j.o, mielojo 
draugo.

Drg. J. Greblikas skaitė
eilėraštį, gautų nuo J. P. 
Millerio iš Leonida, Mich. 
Eilėraštis atitiko šiam mo
mentui. Iškviestas J. Gry
bas pakalbėti. Svečias, ap
gailaudamas, daug išsamių 
dalykų pateikė, kaip yra 
skaudu, kuomet netenkame 
rašytojų, kurių eilės taip 
sparčiai retėja pas mus 
Amerikoje, o naujų neįsi- 
lieja į pažangiečių gretas, 
išskyrus vienų kitų. Užbai
giant atsistojimu pagerbtas 
A. Metelionis. Paskui J. 
Vilkelis skaitė paskaitų 
apie jo gyvenimų. Kadangi 
Vilkeliui Metelionis nuo se
nesnių laikų buvo artimas 
draugas, tai jis gerai ži
nojo, kaip sunkiai A. Me
telionis pradėjo gyvenimų 
šioje šalyje. Jis buvo pa
puolęs į neapsišvietusių 
žmonių tarpų. Matęs, kaip 
jauni imigrantai atsiveža iš 
Europos negeistinus papro
čius, peštukavimų, gėrimų, 
ko Metelionis negalėjo ilgai 
pakęsti ir pasuko švariu 
keliu. Nusisprendė nevar
toti jokių svaiginančių gė
rimų, pradėjo .kitaip pro
tauti, daug skaitė ir rašinė
jo spaudai.

Pastaraisiais laikais jį 
dažnai rasdavai knygyne 
ieškant knygų puslapiuose 
dvasinės medžiagos apie 

1 ateistinį klausimų. Namuo
se jį rasdavai taipgi užsiė
musi rašymu, studijavimu. 
A. Metelionis, anot draugų, 
nebuvo įsivėlęs į veikimų, 
tačiau jo raštai apie tikėji
mų ir pavyzdingas gyveni
mas duoda daug svaros jį 
gerbti. Ir jo ilgui nepamir
šime.

Taigi, liūdniau praleidus 
kurį laikų, kita popiečio da
lis praleista linksmoje nuo
taikoje pokalbiuose ir prie 
muzikos pasišokta.

Matėsi atvykusių svečių 
su drg. Grybu iš Niujor
ko Benderis, J. Vinikaitis 
ir K. Aleksynas. Aleksynui, 
nugirsta, pripuolė gimta
dienis, tai mūsų dainos mė
gėjai susigrupavę puikiai 
jam sudainavo “Happy 
Birthday,” o jis, atsimokė
damas, puikiai visus trak
tavo, Aleksynui linkime su
laukti daug mielų gimtadie
nių ir juos atvažiavus pas 
mus praleisti.

A. Metelionio prisiminimo 
proga lankė s i. iš Miamės 
draugai Juozas ir Adelė 
Birštąnai. Atvyko iš Chi- 
ę.agos Rožė Samųlionieųė 
praleisti žiemų. Gal buvo ir 
daugiau svečių, bet nepasi
taikė kitus susitikti. Tai 
taip praleidome gruodžio 
pirmųjų dienų,

Gruodžio 2 d. Jono Grybo 
filmų rodymas išėjo sėk
mingai, daug atsilankė jų 
pamatyti.

Priminimas
Pasilinksminimai įvyks 

gruodžio 14 ir 25 dienomis 
Laiškanešių salėje. Pietūs 
bus išduoti 12 vai.

Tikutis

Alžyras —Kįuwaito kara
liukas paskolino Alžyru i 
$27,000,000.

Brookhaven, N. Y. — 20 
žmonių buvo sužeista, kada 
Long Island traukinio pen
ki vagonai išėjo iš bėgių.

Hartford,Conn. MIAMI, FLA.
Moterys, kurios aukoję 

“Laisvės” parengimui;
Draugė Ona Visockienė 

aukojo vijS^mais t ų už 
$51.37. ' •

A, Latven — butelį deg
tines. rt 'u r’ - ’ ' 

• ;M. Barnett—butelį degti
nės.,

L. Žemaitienė — butelį 
degtinės.

M. Lukštienė — pyragų.
M. Raulinaitienė — pyra^ 

gą.
V. KazlaU—pyragų.
L. Butkevičienė — kavų 

ir kas prie kavos reikalin
ga.

V, Vasiliauskienė—grybų.
O, šilkienė—tomaičių.
Draugės dirbo sunkiai. Di

delis didelis ačiū!.
J. žemaitis

Chicago, UI.
Iš L.K.M. choro 

parengimo
Gruodžio 1 d. buvo paren

gimas, užvardintas “Muzi
kinė paroda”, tai pirmas 
dainų parengimas tokiu 
vardu. Programo vedėju 
buvo Ed. Jokubka. Jis daug 
padarė juoko, nes pasiren
ka kurį ar kurių iš choro ir 
pakviečia dainuoti. Iššauk
tas nori ar ne, bet privalo 
dainuoti arba užduotų rolę 
atlikti. /

Ann Parada gražiai pa
dainavo dvi daineles. Ėogar 
Žilis su Martin Widra dai
navo duetų. R. Žilis, M. 
Widra ir pats programo ve
dėjas Jokubka puikiai su
dainavo Jūreivių dainų. Dvi 
sesutės, Josephine Dorinie- 
nė ir, Kaz. Stukienė, puikiai 
padaihavo duetų. Kvartetų 
sudarė M. Widra, R. fžilis, 
Estelle Bogdėn' ir Ed. Jo
kubka, kurie} labai gražiai 
padainavo.1 ’

Pakvietė ’ solo sudainuoti 
Leo Markevičių. Nors iš
kviestas spyrėsi, bet sudai
navo gerai nęf porų daine
lių. Valerija Urbikis ir R. 
Žilis padainavo duetų. Prie 
pabaigos iškvietė s.avo žmo
nų Annų dainuoti. Ji teisi
nosi, kad negali, nes nemo
ka lietuviškų žodžių, bet su 
vyro pagalba labai gražiai 
sudainavo kelias dainas. Vi
siems pianu, akompanavo 
Evelyn Keller, o1 prie stei-1 
čiaus prirengįmo daug dir-
bo Justinas Misevičia.

Nors parengime publikos 
buvo neskaitlingai, bet pą- 
rengimas buvo geras, links
mas, o dar ir pelno liks. 
Reikią žinoti, kad CįhįcągOr- 
je kiekvienų savą i t g a 1 į 
būną parengimų, tai publi
kai jau ir atsibostą. Gi dar 
taip labai žmpnės buvo su
sirūpinę po mirties prezi
dento Kenedžio, kad neno
rėjo eiti į parengimus.

Solagiris

Viena. — Vengrijoje įvy
ko kasyklose sprogimas ir 
žuvo 26 žmonės.

Beirutas. Čionai mirė 
buvęs Pakistano premjeras 
S. Suhrawardy.
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MIRUS .

Petrui Baranauskui 
M I

Reiškiame širdingų užuojautų liūdesio valandoj 
jo žmonai Elenai ir Sūnui Alfredui.

J. ir U. Petrušaičiai S. ir P. Tamošiūnai
i C. ir M. Bendoraičiai ‘ O. Žilinskiene

M. Valatkienė

Lįetuvių Socialįo Klubo 
banketas buvo gražus, sve
čiai skaitlingi. Pirrhininkaš 
S. Zavis, paskelbęs progra
mos pradžių, paskaitė apie 
Padėkų dienos reikšmę, o 
vėliau* pakvietė Aido chorų 
dainuoti. Ajidas sudainavo 
keletu dainelių pagerbimui 
viešnios iš N, Jersey Mild
red Stensler. Sykiu su cho
ru dainavo ir M. Stensler.

A. P. Gabrėnas paprašė 
M. Stensler pakalbėti. Jinai 
trumpoje formoje ir gražiai 
sveikino L.S.K., gėrėjosi 
naują sale, taipgi sveikino 
naujai susitverusį Aido cho
rų. Ji perdavė linkėjimus 
nuo L.M.S. Centro, Brook- 
lyno, N. Y., Aido choro ir 
nuo visų laisvi e č i ų, M. 
Stensler aukojo palaikymui 
Aido choro $10. Prie to, ji 
atvežė daug LMS išleistų 
dainų, kas reiškia didelę 
pagalbų Aido chorui ateity
je. Aido choras yrą labai 
dėkingas LMS C. ir M. 
Stensler už paramų, o Broo- 
klyno Aido chorui ir lais- 
viečiams už gerus linkėji
mus.

Miamio L.S.K. metinis 
banketas atsibuvo sekma
dienį, 1 d. gruodžio. Kaip 
seniau, taip ir šiemet buvo 
duota visiems klubo na
riams pietus už dykų.

Aido choras sudainavo 
keletu dainų, o dainų “Kai 
aš turėjau kaime mergelę”, 
po vądpvyste Violos Hager
ty, dainavo visa publika, tai 
buvo Mildredos Stensler iš
leistuvėms.

Pirmininkas pakvietė 
Violų Hagerty tarti keletu 
žodžių. Jinai pareiškė, kad 
susitikimas su Mildred 
Stensler,'jos atsilankymas į 
Miami suteikė daug gero 
Aido chorui. '• —

Raportai iš statymo sa
lės. S. Zavis skaitė ilgokų 
raportų, kas ir už kiek yra 
pirkę Šerų. Pirmininkas pa
sakė, kad didžiausio klubo 
rėmėjo J. Smalensko nesi
randa susirinkime, nes jis 
turėjo sunkių operacijų ir 
dar randasi ligoninėje. Ant
rasis geras rėmėjas M. 
Zupkąitis čia buvo ir pirmi
ninkas paprašė jį atsistoti. 
Publika dėkojo jam gausiu 
rankomis plojimu.

Kalbėjo W. Lack, buvęs 
laike statymo salės prižiū- 
retoj as. Jis dėkojo visiems, 
kurie darbavosi laike staty
mo salės ir kvietė visus su
tartinai veikti.

L.S.K. finansų raštininkė 
ir gera veikėja perstatė 
Mrs. M. Koch pakalbėti apie 
susitvėrimų L.S.K,. Abi yra 
tvėrėjos L.S.K. M. Koch ir 
M, Valilįonienė trumpai pa
reiškė tikslų ir priežastį 
L.S.K. sųsitvėrimo. Iždinin
kas J. Koch skaitė ilgokų 
raportų, kas kų padarė, au
kojo, dirbo laike statymo 
salės.

Vicepirmininkas V. BovL 
nas kvietė sutartinai ir tai
kiai veikti, prašė, kurie dar 
neturi Šerų, kąd nusipirktų. 
Jis paprašė visas gaspadi-

nes išeiti iš virtuvės, publi
ka gausiai joms plojo.

Tamošiūnas sakė: “Jei
gu ne ąš, tai jūs būtumėt 
nevalgę, nes aš nuo pat su- 
sitvėrimo L.S.K. atvežu 
duonos ir ledo”.

Kanapis pareiškė, > k a d 
pirmiau, negu L.S.K. susi
tvėrė, piknikai buvo, rengia
mi Literatūros draugijos 
vardu. A. Masonis, buvęs 
pirmutinis L.S.K. pirminin
kas, aiškino reikalų sutvėri
mo klubo ir vėlino jam dar 
ilgus metus gyvuoti.

Programai pasibai gus, 
visi linksminosi ‘iki vėlam 
vakarui.

J. W. Thomsonas

Binghamton, N. Y.
Serga Viktorija Zmitrai- 

tė-Miller. Gydosi namie, bet 
daug laiko turi gulėti lovo
je. Jonas Žemaitis vis dar 
yra ligoninėje, bet sveikata 
eina geryn. A. Petrikonienė 
yra Wilsono ligoninėje. A. 
Norbutienė turėjo operaci
jų, dabar jau grįžo į namus, 
sveiksti. J. H. Vėžių dukra 
Mrs. St. Eawans serga ko
jų liga, mažai gali vaikščio
ti be kitų pagalbos.

Visiems ir visoms sergan
tiems linkiu greitai pa
sveikti.

J. K. Na Valinskiene

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos metinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio-December 12, d. ketvirta
dieni, 157 Hungerford St., 7:30 vak. 
Bus renkama valdyba 1964 metams. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba (98-99)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susiriinkimas 

įvyks gruodžio 16 d., 2:30 popiet. 
Kviečiame narius ir nares dalyvauti. 
Šiame susirinkime bus išduotas vi
sų metų veikimo rąportas. Mūsų 
kuopa atliko daug gražių darbų per 
šiuos metus. Turėsime perrinkti 
valdybą' 1964 metams, taipgi tu
rėsime nustatyti gaires ateinančių 
metų veiklai. J. Jaskevičius

LDS 57 kuopos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 22 d. 1:30 po
piet. įKyiečiame visus narius da
lyvauti šiame metiniame susirinki
me. Turėsime daug reikalų apkal
bėti dėl ateinančių metų veikimo. 
Taipgi turėsime išsirinkti kuopos 
valdybą ateinantiems metams.

J. Jaskevičius, sekr.
(98-99)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos Moterų skyrius rengia nepa
prastai gražią "Christmas Party” 
šeštadienį, gruodžio 14 d., 5:30 po
piet, 29 Ęndicott St. Bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta 
patyrusių gaspadinių M. Petkūnie- 
nės, A. Vosilienės, O. Krajevskos ir 
K. Sabaliauskienės. Bus papuošta 
Kalėdų eglaitė, dainų ir smagios 
muzikos šokiams. Kviečiame visus 
worcesteriečius ir apylinkės kaimy
nus, Tikimės, kad paremsite Mo
terų skyriaus parengimą, ir lauksi
me daug svečių. Rengimo (Komisija 

, (89-99)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Gruodžio-December 13 dieną, 
Vengrų^ klubo patalpose, 1144 N. 
4th St. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Šjs susirinkimas bus svarbus. Iš
girsite delegato raportą iš prieš- 
nacinės konferencijos Čikagoje.

t Antrą raportą išduos komisija iš 
filmų rodymo.

Taipgi bus perrinkta kuopos val
dyba sekamiems 1964 metams.

Valdyba (97-98)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

68 kuopos susirinkimas įvyksta se
kantį pįrpjadienį, Gruodžio-Dec. 9 
d.į 7:30 vai. vakare. Laisvės choro 
svetainėje.

Draugai kuopos nariai, būtinai 
dalyvaukime visi. Tai yra priešme- 
tihis mitingas. Būkite nuoširdūs 
organizacijai ir apšvietos gerovei.

Fin. sekr. J. žemaitis 
. . . . C97-98)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, Gruodžio-Dec. 14 d., 

Lietuvos Sūnų ir dukterų draugijos 
Moterų veikimo komitetas rengia 
prieškąlėchnį balių (party). Šei
mininkės M. Petkūnienė, O. Kra- 
jauskienė, A. Vasilienė, K. Saba
liauskienė paruoš specialiai šiam 
banketui parinkto maisto. Prie to, 
bus muzikos ir <ląinų. Pradžia 6-ą 
vaiąndą vakare. Vieta—29 Endi
cott St.

Į šį balių kviečiame visus.
(97-98)

5 p.--Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 10, 1963

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Business Opportunities

SERVICE STATION. Roosevelt 
Blvd. & Wyoming Ave. Hi Test 
Station. Take Over leasing of sta
tion. Good business for semi-retired 
man. WI. 6-8035 in Levittown, Pa.

(97-98)

Help Wanted—Female

HOUSEWORK — Upstairs work 
and laundry. Sleep in. 5% day 
week. Must be fond of children. 
Recent refs. Other help kept.

766-8804
(95-97)

HOUSEKEEPER, between 25-45. 
Plain cooking, fond of children, no 
laundry. Live in, good salary. Own 
room and bath, pleasant surround
ings. Must have refs.

LA. 5-7687.
(95-99)

HOUSEKEEPER. Lt laundry and 
assist cooking. Sleep in. Must be 
good with small children. Own 
room, b., TV. Air-condition CC 
home, salary open. Exp. and recent 
refs. Call PE. 5-7015.

(97-98)

HOUSEKEEPER

Housework and child care. Live 
in good home. Private room and 
TV. Permanent position for right 
person. Call OR. 8-8599.

(98-99)

HOUSEKEEPER

Sleep in. Owno Room 
ant TV

5 day week. Mon. Thru’ Fri- 
$35. Call. MA. 6-2366. , 

(88-99)

WOMAN

For child care and light house
work. Steady position. Must be 
dependable .Experienced, references. 
Live in apt. 1-BR. 9-0252.

(98-99)

HELP WANTED MALE

AUTOMOBILE Mechanic, first 
class. Good pay, steady work. 1700 
Lancaster Ave., Lumley’s Sales and 
ISefvice. Niagara 4-5775.

(97-98)

Wanted Immediately
Short Order Cook 

Good Salary
WILLOW GROVE DINER 

OL. 9-1361

(97-98)

PLUMBER-JOURNEY MAN
Full time job for jobbing, altera
tions and commercial work. Must 
have references. Vacation with pay.

TK. 7-3738
(97-100)

BRICK LAYERS—$4.60 per hr. 
Also top wages to skilled appren
tices. Work in Washington, D. C., 
and suburban areas. Time and % 
for overtime. Silver Springs, Ma
ryland 588-8401. No collect calls 
accepted. (98-101)

For Sale

Carload Community

CHRISTMAS 
TREES

ALSO SMALLER TREES
FOIL TREES

All Types Accessories 
Trees Also Flocked

SMILING JIM

Potato Company 
101 E. Oregon Ave., Philai 

(Please note correct address)
Open Weekends
FUlton 9-6445

Geras sumanymas!
Niujorko miesto majoras 

Wagner is siūlo, kad didy
sis mūsų miesto aerodro
mas Idlewild (kiti jį vadi
ną “International”) būtų 
pavadintas John F. Kene
džio vardu.

Pilnai remiame Wagne- 
rio sumanymą.

Paryžius. — Prancūzija 
siekia pasigaminti 200 ato
minių karo lėktuvų, jų tar
pe 50 bombonešių.



LAISVOJI SAKYKLA

Fluoriduoti vandenį, ar ne?
Niujorko meras R. Vag

neris pasiryžo būtinai pra
vesti artificialų masinį van- 
vandens fluoridavima. Tai 
buvo bandoma per pasku
tiniuosius 11 metų, bet iki 
šiol nepavyko — susilaukė 
didelių pasipriešinimų.

Gyventojai protest u o j a 
merui Vagneriui ir kitiems 
pareigūnams, siųsdami pro
testo atvirlaiškius.

Opozicijos pusėje yra žy
mių gydytojų ir mokslinin
kų, kurie priešingi masi
niam fluoridavimui kaip 
medikacijai. Nurodo ir 
blogąsias fluoridavimo pu
ses. Verda karšta kova. 
Sunku pasakyti, kas laimės.

Kaip visuose projektuose, 
taip ir šitame yra pelnagro- 
bių, kurie puikiai iš to pra
lobtų. Aluminio magnatai 
ir jų sėbrai skuba pravesti 
multimilijoninę programą 
per visą šalį — suvartoti 
alumino atmatas, iš kurių 
padaromas fluoras, kad pa
sidarytų gražaus pelno.

Žiūrint iš ekonomiškos 
pusės, fluoridacija skaito
ma labai nuostolinga. Nes 
tik vienas penktadalis ge
riamo vandens suvartoja
ma vaikams. Taigi 99.8% 
fluoriduoto vandens eitų 
niekais. I

Kitaip sakant, kasdien į 
vandenį būtų supilama 30,- 
000 svari] chemikalo fluoro. 
Išskaičiuota apie 3 svarus 
fluoro į taikinį. Manoma, 
kad tai sudarytų atsparu
mą prieš dantų gedimą. Tu
rintiems mažiau 12 metų 
amžiaus. Kur gi logika?

Norintieji tai vartoti ga
li labai pigiai gauti vaisti
nėse piliulių arba lašų for
moje.

Brukimas chemikalų pri
verstinu būdu tiems, kurie 
to nenori, yra niekas dau
giau, kaip varžymas pilieti
niu teisių.

Visas blogumas tame, kad

Mirė Herbert Lehman, buvęs gubernatorius
Gruodžio 5 d. savo na

muose Niujorke mirė Her
bert H. Lehman, sulaukęs 
85 metų amžiaus.

Lehmanas yra suvaidinęs 
svarbią rolę Niujorko mies
te ir valstijoje. Kilęs turtin
gųjų bankininkų šeimoje, 
Lehmanas dar jaunas bū
damas įsivėlė į politinę 
veiklą—veikė Demokra t ų 
partijoje, politikieriavo.

1932 metais Franklin D. 
Rooseveltas buvo Niujorko 
valstijos gubernatorius, o 
Lehmanas — viceguberna- 
torius. Kai Rooseveltas bu
vo išrinktas šalies preziden
tu, tai Lehmanas automa
tiškai užėmė gubern a t o- 
riaus vietą, ir tai vietai bu
vo išrinktas net keturius 
kartus. Po to buvo išrink
tas senatorium iš Niujorko 
valstijos, aštuonerius metus 
jis išbuvo tame poste.

Jis ėjo ir kitokias parei
gas, į kurias buvo pakvie
čiamas bei skiriamas. Leh
manas buvo liberalas. Ne
veltui kadaise prezidentas 
Rooseveltas sakė:

—Jis yra dešinioji mano 
ranka.

Lehmanas buvo geras bi
čiulis Eleanoros RooseveL 
tienės; dažnai jiedu abudu 
sudarydavo “bendrą fron
tą” prieš reakcinius demo
kratus.

Lehmanas gyveno po 
num. 820 Park 8ve., Man- 
hattane. Gruodžio 5 dieną 
jis ruošėsi vykti į Washing- 
toną, kur jam buvo paskir
tas “Prezidentinis laisvės

chemikalo kontrolė neįma
noma. Ar vaikas suvartos 
reikalingą kiekį vandens, 
kad gautų reikalingą dozę 
1 mg. fluoro per dieną? 
Todėl, kad vaikai mėgsta 
sodę — cocacola. Vartoja 

1 vaisių sultis ir pieną.
Antra, kaip paveiktų tuos, 

kurie per daug vandens iš
geria? Pavyzdžiui, suau
gęs žmogus, dirbantis dirb
tuvėje, suvartoja kelis kar
tus daugiau vandens, ku
riems fluoras visai nereika
lingas, o gal ir kenksmin
gas sveikatai.

Fluoro randasi natūra
liame maiste. Ypatingai 
daug jo randama susikon
centravusio kiauku t i n ė j e 
žuvyje — oisteriuose, šrim- 
puose ir k t. Taipgi yra jo 
vaisiuose ir ore. šešiuose 
puodukuose arbatos randa
ma 1 mg. fluoro.

Brukimas chemikalų pri- 
.verstinu būdu tiems, kurie 
to nenori,—niekas daugiau, 
kaip varžymas pilietinių 
teisių.

Žinoma, kad fluoras 
žmogaus kūne koncentruo
jasi. Paprastai senų žmo
nių kauluose ir sąnariuose 
pasidaro praretėjimas. To
kiu būdu susikoncentravęs 
fluoras pasiliuosuoja. Tas 
sudaro pavojų sisteminio 
apsinuodijimo.

Žmonėms su chroniško- 
ligomis fluoras kenkia — 
turintiems inkstų, cukrinę 
bei kitas ligas.

Reikėtų pravesti ilgesnį 
fluoro vartojimo tyrinėji
mą. kokie efektai susidary
tų žmonių sveikatai.

Nereikėtų ieškoti išeities 
vien vandens fluoridavime. 
Reikėtų » daugiau rūpintis 
vaikų dieta. Žalingiausi — 
tai cukrus, įvairūs saldytie
ji skanėsiai ir sode. Visa 
tai daugiausia gadina vai
kų dantis ir sveikatą.

Aldona Alekniene

medalis’’ už nuopelnus, at
liktus Amerikai. Medalis 
jam būtų buvęs įteiktas gr. 
6 d. Ir štai, besirengiant 
vykti, Lehmanas krito nuo 
širdies smūgio.

Į Lehmano laidotuves gr. 
8 d. buvo atvykęs preziden
tas Johnsonas. Dalyvavo 
daug žmonių, atiduodami 
pagarbą ilgamečiui veikė
jui.

Ns.

Tarp lietuvių
Šiomis dienomis išvažia

vo į Puerto Rico woodha- 
venietė Josefina šikšnienė. 
Mano ten pabūti apie dvi 
savaites. Ji prašė šios žinu
tės pranešėjos žinutėje pa
sveikinti visus jos kaimy
nus, woodhaveniecius, lais- 
viečius ir kitus pažįstamus, 
vieton atviručių. Taipgi šia 
proga linki visiems geriau
sios sėkmės per sezonines 
šventes—ypač sveikina sa
vo brolį Petrą Žemaitį ir jo 
šeimą, gyvenančius Maže
lių kaime (Kavorsko rajo
ne), Lietuvoje.

Linkiu Josefinai gražiai 
praleisti laiką šiltoj P. R. 
saloj, ir laimingai grįžti į 
namus.

L. K—te

New Yorkas.— Laido tu
tu vėse buvusio N. Y. gu
bernatoriaus ir senatoriaus 
H. Lehmano dalyvavo ir 
JAV prezidentas L. John
sonas.

Kas bus gruodžio 22 d.
įdomu bus dalyvauti sek

madienį, gruodžio 22, suei
goje. Pamatysime^daug ko, 
ko nesame matę.

Pirmąsyk “Laisvės” sa
lėje pamatysime gražiai 
įrengtą estradą. Tai bus 
salės pažiba.

Estradoje matysime pa
puoštą kalėdinę eglaitę, do
vanomis apkrautą. Nevins- 
kų mergaitės ir Ventų ber
niukai naują estradą iš
bandys. Jie suvaidins sezo
nui pritaikytą veikaliuką.

Apart to, bus muzikinių 
ir kitokių pamarginimų. 
Girdėjau, bus ir paveikslų 
rodymas. Įdomumo bus vi
siems iki valios.

Po visų ceremonijų šei
mininkės dargi visus daly
vius skaniai pavaišins.

Argi galime to visko ne
matyti ir tuo nepasinaudo
ti?

Prašomi tėvai savo vai
kus atsivesti. Seneliai ir 
prosenoliai prašomi savo 
anūkus ir proanūkius atsi
vesti. Visi vaikučiai bus 
apdovanoti.

Šią sueigą ruošia LDS 1.3 
kuopa ir kviečia visus da
lyvauti.

Taigi, pasižymėkite gruo
džio 22 d. Dalyvaukite 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke.

tf 7

Nesivėluokite, nes sueiga 
prasidės 3 vai. popiet.

J. G.

Padėka
Moterų Klubo surengta

me bankete K. Petrikienės 
pagerbimui, kuris įvyko 
lapkričio 23 d., nemažas 
žmonių skaičius pasidarba
vo, kad padarius šį banke
tą tokiu, kokiu jis buvo. 
Mes norime bent keliais 
žodžiais tarti ačiū.

Esame labai dėkingos ger
biamiems Vytautui ir Mary 
tei Zenkevičiams už atvyki
mą ir gražias kalbas. Taip
gi dėkojame atsilankiu
siems svečiams iš tolimes
nių kolonijų, kurių buvo 
gana didelis skaičius. Gi 
vietiniams svečiams irgi 
širdingai ačiū už atsilanky
mą.

Dėkojame per visą dieną 
dirbusiam V. Bunkui ir A. 
Nevinskui, kuris daug pa
gelbėjo per banketą.

Menininkams, kuriems 
nors neteko atlikti pažadė
tos programos dėl tragiš
kos mirties mūsų šalies pre
zidento John F. Kennedy, 
irgi sakome dėkui. Mes ži
nome, kad jūsų programos 
dalis būtų dar daugiau pa
gyvinus mūsų. banketą. Šie 
menininkai buvo apsiėmę 
atlikti programą: Moterų 
Aido choro kvartetas: N. 
Ventienė, N. Buknienė, O. 
Čepulienė ir K. Rušinskie- 
nė; solistai: Augustinas 
Iešmantą ir Elena Brazaus
kienė. Jiems akompanuoti 
buvo apsiėmusi Ann Salyk.

Gaspadinės dirbo per ke
lias dienas, ir jų darbo vai
siai buvo puikūs. Visi kaip 
vienas tai sakė. Ačiū drau
gėms K. Čeikauskienei, M. 
Jakštienei, M. Krunglienei 
ir S. Sasnai, kuri nors ir 
nebuvo rinkta oficialia gas- 
padine, bet daug pagelbėjo, 
kaip ir visuomet.

Prie stalų patarnavo: V. 
Nevinskienė, Diana Nevins- 
kaitė, Vera Bunkienė, N. 
Ventienė ir N. lešmantienė. 
Ačiū joms.

L. Kavaliauskaitei irgi 
tariame dėkui už paslau
gas, taip pat ir P. Bukniui.

Rengimo Komisija:
Nastė Buknienė 
Ieva T. Mizarienė

Mirė Pranė 
Kazakevičienė

Kai šie žodžiai bus prese, 
Frances (Pranė) Kazake- 
vičienė-Kazokienė bus lai
dojama. Pranė gyveno Ja
maica, N. Y.; ji mirė gruo
džio 6 d. Buvo pašarvota 
Šalinskų šermeninėj, Wood- 
havene. Prieš mirdama, ji 
prašė savo dukrų, kad jos 
kūnas būtų sudegintas kre
matoriume — ten pat, kur 
1940 metais buvo jos vyro
— Antano Kazakevičiaus 
palaikai sudeginti. Dukte
rys jos valią ir išpildė.

Pranė Kazakevičienė, po 
tėvais Norkaitė. Velionė 
buvo apie 75 ar daugiau 
metų amžiaus. Ji gimė Erž
vilko valsčiuje, Tauragės 
apskrity. Į Ameriką atvy
ko prieš pirmąjį pasaulini 
karą; kurį laiką gyveno 
Cambridge, Mass.; ten ir 
ištekėjo už Antano Kaza
kevičiaus. Vėliau išsikėlė 
gyventi į Kearny, N. J. 
Dar vėliau — i Brooklyną- 
Niujorką. Čia ilgiausiai gy
veno.

Susilaukė dviejų dukterų
— Suzanos ir Aldonos. A- 
bidvį jas išmokslino. Suza- 
na, be kitoko, per ilgoką 
laiką buvo solistė, dainuo
davo mūsų parengimuose. 
Po tėvo mirties velionė vi
są laiką gyveno su Suzana. 
Aldona ištekėjo už Gra
bausko-Gray; gyvena 
Frackville, Pa. Susilaukė 
sūnaus Roberto ir dukters 
Frances; pastaroji ištekėjo 
ir gyvena Virginia valsti
joje; turi jau ir dukrelę.

Velionės brolis Mikas 
Norkus gyvena Stoughton, 
Mass.; serga,'tad negalėjo 
į sesers laidotuves atvykti.

Pranė Kazakevičienė-Ka- 
zokienė buvo ilgametė pa
žangiojo lietuvių judėjimo 
narė, visą laiką priklausė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijai įr vėliau Moterų Klu
bui. Buvo maloni, draugiš
ka moteris; kiek begajėda- 
ma rėmė mūsų laikrašti 
“Laisvę”,

Tebūva jai ilga atmintis!
O jos dukroms, broliui, 

visiems artimiesiems, liūde
sio valandoje, reiškiu nuo
širdžia užuojautą!

Ns.

PRASIDĖJO STREIKAS
New Yorkas. — Pirma

dienį jau dalis privatinių 
atliekanų kolektorių darbi
ninkų prade j o streiką. 
Mieste yra apie 450 privati
nių “kompanijų”, kurių 
darbininkai surenka atlie- 
kanas (“garbage”) nuo val
gyklų ir įvairių biznio įstai
gų, nuo kurių neima atlie
kanų miesto sanitarinio 
skyriaus darbininkai.

Dabartinė darbininkų al
ga yra $103 per savaitę, jie 
reikalauja $125.

Brockton, Mass.
Gruodžio 1 d., 2 vai. po

piet, Lietuvių Tautiško Na
mo patalpose buvo sušauk
ta mitingas išklausymui ra
porto iš priešnaciškos kon
ferencijos Čikagoje.

Raportus išdavė K. Čereš- 
kienė ir Jurgis Šimaitis. 
Dalyvių buvo nedaug. Jie, 
išklausę raportus, statė 
klausimus, į kuriuos dele
gatai atsakė.

Po to J. Šimaitis visus 
užkvietė į. valgyklą ir pa
vaišino. Ten jis paprašė 
aukų į “Laisvės” fondą. Da
lyviai suaukojo $57. Pas
kui jis, antrą dieną, gavo 
daugiau aukų, tai “Laisvei” 
pasiuntė $109. , Visiems ir 
visoms aukojusiems didelis 
ačiū.

George Shimaitis

A. Meko filmas—1 
“Aleliuja, kalnai!”

Ateinantį pirmadienį, 
gruodžio' 16-ą dieną, “5th 
Avenue Cinema” kinoteat- 
re, Niujorke, pradedama 
rodyti Adolfo Meko filmas 
“Aleliuja, Kalnai!” (Halle
lujah the Hills). Filmas 
bus rodomas 6 kartus kiek
vieną dieną.

“Alleliuja, kalnai!” yra 
Adolfo Meko pirmas fil
mas; jis parašė scenarijų 
ir režisavo, su brolio Jono 
pagalba. Filmas buvo su
suktas praėjusį rudeni ir 
žiemą mažame South Lon
donderry miestelyje, Ver- 
monto valstijoje.

Šių metų gegužės mėne
sį filmas buvo pakviestas 
rodyti tarptautiniame Can
nes festivalyje Prancūzijo
je. Festivalio dalyviai ir 
Euroops spauda iškėlė Me
ko didelį gabumą, ir filmas 
susilaukė stebėtinai gerų 
recenzijų. Kritikų atsiliepi
mas buvo toks geras, kad 
sekančią dieną Adolfas Me
kas gavo pakvietimą daly
vauti aštuoniuose kituose 
filmu festivaliuose. Iki šiol 
“Aleliuja, kalnai!” buvo ro
dytas sekančiuose festiva
liuose: Cannes (Prancūzi
joj); L oc a r n o (Šveicari
joj) ; Montreal (Kanadoj); 
Lincoln Center, New Yor
ker Mannheim (Vokietijoj) 
ir London (Angliioi). Iš
skyrus Locarno, visi šie fes
tivaliai buvo nokonkursi- 
niai: Locarno festivalvje 
Adolfas Mekas buvo apdo
vanotas antraia premija. 
Ateinančiu motu nradžioie 
Filmai bus rndomas Austri
jos. AiiQtrnliins ir Argenti- 
nps festivaliuose.

Lapkričio mėnesio pra
džioj “Aleliuja, kalnai!” tu
rėjo Prancūzijos premjera 
Paryžiaus kinoteatre. Fil
mas dar ten teberodomas 
su dideliu pasisekimu.

Ateinančių metų pradžio
je filmas bus rodomas be
veik visose Europos vals
tybėse, taip pat Kanadoje 
ir Japonijoje.

Biržietis Adolfas Mekas 
gyvena Niujorke nuo 1949 
metų. Prieš tai jis studija
vo Vokietijoje. Niujorke 
broliai Mekai redaguoja ir 
leidžia filmo meno žurnalą, 
“Film Culture.”

Adolfas Mekas ką tik už
baigė rašyti scenairjų ki
tai filmo komedijai. Šiuo 
metu jis organizuoja pro
dukciją ir numato pradėti 
filmavimą ateinantį pava
sari. A.

c.

GRIEŽČIAU BAUS 
“JAYWALKERIUS”

New Yorkas. — Jau ke
linti metai mieste veda 
kampaniją, kad žmonės ei
tų skersai gatves tik tada, 
kada yra žalia šviesa ir 
užrašas “Walk”. Bet daug 
žmonių to nepaiso.

1962 metais 435 “jaywal- 
keriai” automobilių buvo 
užmušti ir 14,566 sužeisti. 
Jau ir i963 metais yra 190 
užmuštų ir 6,670 sužeistų. 
Šiemet policija davė 35,000 
“jaywalkeriams” pašauki
mų į teismą.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.
185 kuopas susirinkimas įvyks 

Gruodžio Dec. 10 d., 7:30 vai. va
kare, ‘’Laisves’' salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ožone Park, N. Y.

Gerbiami nariai, būkite malonūs, 
ateikite į šį metinį susirinkimą. 
Organizacijos reikalus užbaigus, tu
rėsime arbatos su užkandžiais ir 
laisvą pasikalbėjimą. Valdyba

(97-98)

T. Sąjungos prekyba 
ir elektros jėga

Tarybų Sąjunga dabarti
niu metu prėkiauja su dau
giau kaip 80 pasaulio vals
tybių, tuo tarpu kai prieš 
šešerius metus ji prekiavo 
tik su 59 šalimis. Jau 1961 
metais Tarybų Sąjungos 
užsienio prekybos apimtis 
pasiekė 1965 metais numa
tytą lygį. Ii962 metais Tary
bų Sąjungos užsienio pre
kybos apyvarta sudarė 11,- 
800,000,000 rublių

Sėkmingai plečiami Ta- 
jungos ekonominiai ryšiai 
su socialistinėmis šalimis. 
Vidutinis metinis padidėji
mo tempas pasaulinėje so
cialistinėje rinkoje 1950— 
1959 metais sudarė 12.7% 
o pasaulinėje kapitalistinė
je rinkoje —6.6 proc. Socia
listinių šalių lyginamasis 
svoris pasaulinėje preky
bos apyvartoje sudaro apie 
13 procentų. 

»
Tarybų Sąjungoje elekt

ros energijos pagaminama 
190 kartų daugiau, palygi
nus su tuo, kas buvo pavel
dėta iš carinės Rusijos.

Pagaminamos elekt ros 
energijos kiekiu Tary
bų Sąjunga toli pralenkia 
Angliją, Prancūziją, Kana
dą, Japoniją, Italiją, sėk
mingai ve jasi Jungti nes 
Amerikos Valstijas.

Labai spartūs tarybinės' 
energetikos vystymo tem
pai. Jeigu Dniepro HES bu
vo statoma su Amerikos 
specialistų pagalba apie 
septynerius metus, tai per 

%

I Sezoniniai Sveikinimai
? Mūsų širdingiausi linkėjimai visiems “Lais- / 
| vės” skaitytojams, draugams ir giminėms, taip- / 
S gi ir “Laisvės” personalui. Visus sveikiname < 
į} su sekančiais naujais metais, kad būtų laimingi < 
# ir sveiki. <ir

Anna ir Andrius Salin
Cleveland, Ohio

BRIDGEPORT, CONN.

Proga metinių švenčių—Kalėdų ir Naujų 
Metų — sveikiname visus laikraščio “Lais
vės” darbininkus, bendradarbius ir skaity
tojus. ,

Taipgi visas gimines ir draugus Ameri
koje ir Lietuvoje.

—J. ir M. Strižauskai

4

Švenčių proga—Kalėdomis ir naujais me
tais sveikiname visą “Laisvės” personalą, skai
tytojus, rėmėjus, visus draugus ir pažįstamus 
Amerikoje.

'u

Taipgi su gilia meile ir geriausiais linkėji
mais sveikiname visus gimines, draugus ir pažįs
tamus Tarybų Lietuvoje.

Geriausios sėkmės visiems!

—Pranas ir Marija Kvetkai
So. Boston, Mass.
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šį septynmetį statytojai tiį 
ri paleisti tiek naujų elekt
rinių, kad jų bendras galinį 
gumas bus lygus beveik 
šimtui Dniepro HES.

Trūksta Jungtinėms 
Valstijoms daktarų

Prieš trejetą metų vyk
dytame apskaičiavime pa
tirta, kad JAV ligoninėse 
trūko daugiau kaip 44 
tūkst. gydytojų. Mažėja ir 
bendrasis gydytojų skai
čius, skaičiuojant 10 tūkst. 
gyventojų: 1949 metais jų 
teko 13.5, o 1959 metais —<
13.3. Dantų gydytojų 194fF 
metais atitinkamai buvo
5.3, o 1959 metais — 4.9%.

Ryškiai jaučiama ir ligo
ninių stoka. 1945 metais 
tūkstančiui gyventojų teko 
7.6 lovos ligoninėse, o 1958 
metais — tik 4.6 lovos.

Labai sunkią sveikatos 
apsaugos būklę turėjo pri
pažinti ir prezidentas Ke
nedis. Prezidento lai š k e 
apie padėtį šalyje sakoma: 
“Visi mūsų medicininių ty
rimų bus mažai ko verti, 
jeigu mes negalėsime įveik
ti augantį visoje šalyje gy
dytojų ir medicinos seserų 
trūkumą ir didele ligoninių, 
tame tarpe šiuolaikinių 
miesto liogninių stoką”.

New Yorkas. — Nuo pra
džios 1963 metų iki gruo
džio 1 dienos mieste buvo 
50,040 automobilių nelai
mių, kurių metu užmuštą^ 
967 žmonės ir sužeista 
66,624. 4
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