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’• KRISLAI
O vis tiek geriausia dovana 
Kaip baigsite metus?
Puikūs kūriniai
Raketieriai tebesapnuoja 
Talkos gauna ir gaus, jei 

nesuklups
Nei noro, nei ryžto

Rašo A. Bimba

Jei turi giminę čia Ame
rikoje ar Tarybų Lietuvoje, 
kuris dar neskaito “Laisvės”, 
suteik ją jam žieminių šven
čių dovanos formoje. Padary
si daug gero jam ir paremsi 
savo pažangų laikrašti. Tie. 
keli investuoti į apšvietą do
leriai šimteriopai atsimokės.

Iš tikrųjų, kiekvienas pa
galvokime, kaip užbaigsime 
šiuos audringus metus ir jkel- 
sime koją i ateinančiuosius, 
žinau, daugelis mūsų ruošia
mės per šventes gerokai “pa
ūžti” — gal namie su saviš
kiais, gal kur nors viešoje su
eigoje. Taip būdavo pirmiau, 
taip, aišku, bus ir šiemet.

Bet kaip su darbininkiška 
pažangaus žmogaus sąžine ?

ji rami? Ar atlikai viską, 
. kas pridera susipratusiam 

žmogui? Pav., kaipo laisvie
ms, kaipo laikraščio skaityto
jas, ar jau įdėjai savo pilną 

, dalį į “Laisvės” vajaus reika- 
1 • lūs? Kaipo mūsų didžiosios 

kultūrinės organizacijos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 

. nąrys, ar pasimokėjai duok
les už šiuos metus?

Tai paprasti, palyginti, ne- 
v . dideli. dalykėliai, bet jie la

bai svarbūs mūsų judėjimui, 
mūsų veiklai, mūsų ateičiai.

Tegu šitos kelios paskuti
nės šių metų dienos pavirsta 
kiekvieno mūsų savo veiklos 
ir sąžinės perkratinėjimo die
nomis. ..

Šiomis dienomis mano ran
kas pasiekė net trys gražios 
autografuotos knygos. Jas 
prisiuntė patys autoriai, šir
dingai jiems ačiū.

Knygos labai interesingos 
ir svarbios. Visi trys autoriai 
įžymūs Tarybų Lietuvos rašy
tojai, kūrėjai, veikėjai.

Antano Venclovos “Epochos 
vėjas” yra straipsnių rinki- 

jLnys, lyg ir tęsinys 1958 me
stais išleisto straipsnių rinki

nio “Laikas ir rašytojai”. 
.^Kaip pats autorius sako, tai 
“paskutinių kelerių metų 
straipsnių apie literatūrą ir 
rašytojus rinkinys”. Jie taip 
įvairūs ir įdomūs, jog pradė
jus skaityti sunku iš rankų 
beišleisti.

Atsimenate Mykolą Sluckį, 
kuris prieš porą metų pas 
mus lankėsi ir visuose paliko 
šiltą, draugišką įspūdį? Jo 
vėliausias romanas — “Laip
tai j dangų”. Tai brandūs 
literatūrinis kūrinys, kuriame 
autorius Įvairiais charakte
riais mums apibūdina baisųjį 
pokario laikotarpį Lietuvoje, 
kai siautėjo nacionalistiniai 
banditai ir be atodairos sker
dė geriausius mūsų tautos sū
nus ir dukras.

Vilniaus “Tiesoje” (lapkr. 
30 d.) tilpo Alfonso Bieliaus
ko, kuris, beje, taipgi pas 
mus anais metais lankėsi, pla
ti “Laiptai į dangų” recenzi
ja. Pilnutinai sutinku su Al
fonso išvadomis ir pastabo
mis.

Trečiosios knygos — “Kal
ba Vilniaus akmenys” — au
torius yra J. Karosas. Tai tik
rai nepamirštamų atsiminimų 

l^tZknyga. Autorius—vilnietis. Sa
vo atsiminimuose jis rašo-kal- 
ba apie Lietuvos sostinės Vil
niaus darbo liaudies Komu
nistų Partijos vadovybėje did
vyriškas kovas 1926-1931 me
tų laikotarpiu. Koks sunkus

{Tąsa 6-tam pusi.)

Europos šalių atstovai už 
skubų nusiginklavimą

Maskva. — Čionai įvyko 
Parlamentarinė konferenci
ja, kurioje dalyvavo iš vi
sos Europos 80 parlamen- 

! tarinių ir politinių veikėjų. 
Jų tarpe buvo Jules Moch, 
buvęs Prancūzijos premje
ro pavaduotojas, ir Denis 
W. Healey, vienas iš Ang
lijos darbiečių vadų. Jie 
priėmė rezoliuciją nusi
ginklavimo reikalais, 
zoliucijoje pasisakė:

(1) Už praplėtimą 
tarties nuklinių ginklų
kalų, kuri buvo Maskvoje 
pasirašyta.

(2) Už draudimą toli
mesnio nuklinių ginklų plė-

Į timo ir už draudimą ato
minių ginklų gaminimo ša
lims, kurios jų dar neturi.

(3) Už tai, kad šalys, ku
rios jau turi nuklinių gink-

Re-

su- 
rei-

lų, susitartų ir jų nevežtų 
ten, kur dar jie nėra laiko
mi.

(4) Už tai, kad pasaulyje 
būtų paskelbtos laisvos nuo 
nuklinių ginklų zonos.

(5) Už tai, kad didžiosios 
valstybės susitartų ir pa
statytų sargybas geležinke
lių stotyse, prieplaukose, 
svarbiuose vieškelių kryž- 
keliuose, kas užtikrintų 
saugumą nuo pasalingo už
puolimo.

(6) Kad būtų atsikreipta 
į didžiąsias valstybes, idant 
jos užtikrintų silpnųjų ša
lių neliečiamybę ir suteiktų 
silpnosioms galimybę nesi- 
ginkluoti, ir

(7) Kad didžiosios vals
tybės savanoriškai sutiktų

'LAISVĖS' VAJUS [Chruščiovas sako,kad TSRS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

6415 
4192 
3724 
2710 
2278 
2028 
1906 
1728 
1704 
1656

Connecticut valstija ... 
Brooklyn-Queens, N. Y 
So. Boston, Mass. .......
Lawrence, Mass.............
N. J. va? 
Geo. S
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. . 
Mildred Friberg, Chicago, Ill.........
Philadelphia, Pa...............................
Worcester, Mass................................

alstijos vajininkai......... .
himaitis, Brockton, Mass.

Great Neck, N. Y....................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
Rochester, N. Y....................... .
A. Žemaitis, Baltimore, Md. .. 
LLD 20 kuopa, Moterų 

Binghamton, N. Y.....
Kanadiečiai ...............................
Chester, Pa............................. .
J. Blažonis, Lowell, Mass........
Miami, Fla............. ....................

nedidinti pinigų skyrimo | Los Angeles, caiif.....................
------------------------- ------ j žebrys, Cleveland, O............

— o —
1188 B. Sutkus, V. Taraškienė
1116
1044
1038

apsiginklavimo reikalams.

1000
836
780
648
624
576
504

— O —

San Francisco, Calif..........
M. Žiedelis, Nashua, N. H. y 
Scranton, Pa.............1............... .?
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
M. Aranuk, Detroit, Mich........
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass..................
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
L. Tilvik, Easton, Pa................
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. 
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
C. Belunas, Detroit, Mich..........

492
440
396

dvigubai padidins derlių
Maskva. — Kongresų pa- kartus tiek įdeda trąšų į 

lociuje, Kremliuje, įvyko žemės akro plotą, kaip da- 
Tarybų Sąjungos Komunis- bar Įdeda Tarybų Sąjungo- 

' tų partijos Centrinio Komi- je.
teto posėdžiai. Be narių 
ten dalyvavo dar apie 5,- 
000 kitų veikėjų.

Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas pateikė 
Septynerių metų planą, pa-, 
gal kurį Tarybų Sąjunga' Tarybų Sąjunga yra pasi

ūki 1970 metų turės padvi
gubinti grūdų gamybą. .

Per tuos metus į cheminę 
gamybą bus įdėta $46,000,-

Chruščiovas sakė, kad bus 
statoma daug naujų fabri
kų gaminimui cheminių 
trąšų, plastikos ir kitų che
miškų produktų.

Jis taip pat sakė, kad

ruošusi pirkti Vakaruose 
už bilijoną rublių įvairių 
reikmenų, bet pirks tik ta
da, jeigu Vakarų valsty-

i 000,000, o Į žemės cheminių į bių valdžios nebandys pri- 
352 trąšų gamybą apie pusę tos 

sumos.
TSRS premjeras sakė, 

kad jeigu Jungtinės Valsti-
io8 | jos pasigamina daugiau 

grųdų, kaip TSRS, tai nėra 
joks stebuklas, bet rezulta
tai to, kad JAV keturis

322

216
192
144

72
72
36

kabinti bent kokių politinių 
arba ekonominių reikalavi
mų, taipgi, jeigu Vakarai 
suteiks TSRS kreditų.

Belgradas. — Kalnuose 
sniego audrų metu žuvo 7 
jaunuoliai.

Kinijos kareiviai 
visur dirba

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė patvarkė, kad vi
si žmonės, esantieji milita- 
rinėje tarnyboje, privalo 
tam tikras valandas dirbti 
visokius darbus.

Juos galima matyti einan
čius milicininkų pareigas, 
dirbančius prie namų ir už
tvankų statybos, prie žemės 
ūkio darbų su žemdirbiais, 
vairuojančius civilinių rei
kalams sunkvežimius, net 
surenkančius nuo gyvena
mųjų namų išmatas (“gar- 
bedžius”).

Santo Domingo. — Apie ’ tūkstančių 
tuziną Dominikos karo lėk
tuvų puolė partizanus kal
nuose.

Jungtinėse Valstijose 
padaugėjo bedarbių
Washingtonas. JAV 

Darbo departamentas pa
skelbė, kad lapkričio, menep 
sį padaugėjo 483,000 bedar
bių, tai dabar bedarbių-są
raše, kurie gauna apdrau- 
dą, jau yra 3,900,000 žmo7 
nių.

Tikrumoje, tai bedarbių 
skaičius visada yra žymiai 
didesnis, negu Darbo de
partamentas skelbia.

Unijos sako, kad jis di
desnis apie milijoną. Mat, 
dalis netekusių darbo, senų 
žmonių, jo jau nė neieško— 
išeina į pensiją. Šimtai 

jaunuolių, ku
rie dar nedirbo, tai jie ne
paeina po nedarbo apdrau- 
da. Yra bedarbių ir iš ma
žų įstaigų, žemės ūkio, kur 
dirbantieji nebuvo apdraus
ti nuo nedarbo.

Maskva. — Lumumbos 
universitete, kuriame mo
kosi Afrikos jaunuoliai, jau 
yra 2,600 studentų. Nu-
matoma, kad už poros me
tų jų bus 4,000.

Tokio. — Išvyko į TSRS
naujas Japonijos 
dorius T. Šimoda.

ambasa-

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — AFL- 

CIO viršininkai paskelbė, 
kad nuo 1960 iki 1962 me
tų šios unijos neteko 222,- 
000 narių. Bet JAV Dar
bo departamentas sako, kad 
šios unijos neteko 545,000 
narių.

Ryga. — Latvijos teismas 
nuteisė du žulikus R. V. 
Ruzą ir A. M. Rozeną su
šaudyti, o keturis jų sėb
rus—nuo 10 iki 15 metų 
kalėjimo.

Maskva. — TSRS sporto 
viršininkai pašalino iš spor
tininkų sąjungos visą ledo 
ritulio komandą, kuri gir
tavo.

Washingtonas. — Sena
tas 54 balsais prieš 27 pa
skyrė kolegijų pagalbai $1,- 
195,000,000.

Bona.—Walteris Ulbrich- 
tas, Rytų Vokietijos politi
nis ir valstybinis vadas, 
prisiuntė laišką, kuriame 
siūlo tartis su Vakarų Vo
kietijos kancleriu Ludwi- 
gu Erhardu.

Milanas. — Pietų Viet
namo militaristų , valdžia 
neleis sugrįžti į savo šalį 
tiems vietnamiečiams, ku
rie jos nerems ir kurie bu
vo nužiūūrimi kaip komu
nistai.

Londonas.-—Anglijos po
licija padidino apsaugą lei
boristų vado Haroldo Wil- 
sono, nes jis gavo grasi
nančių laiškų.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru atsisakė 
tartis su Kinijos premjeru 
Ghau Enlajumi sienos sure
guliavimo reikalais.

Connecticut valstijos vajininkai tvirtai laikosi pir
moje vietojė. J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., pri
siuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Su 
daugeliu atnaujinimų pagelbėjo L. Žemaitienė, Hart
ford, Conn.; J. Ynamaitis, Union City, ir M. Svinkūnie- 
nė, Waterbury, Gonn.

Brooklyn-Queens srityje gražiai dąrbiiojasi Valys 
Bunkus, priduodamas . atnau jinimų. Aišku, jam pagelbs
ti ir kiti' jo prieteliai; - . • ' ' ''

U So; Bostonas pakilo punktais su pagalba Mary Kvet- 
kas ir H. Tamašauskienės. ;

. George Shimaitis, Brockton, Mass., laikosi laimėtojų 
skyriuje—jis 1 prisiuntė 'dvi naujas prenumeratas ir at
naujinimų.

“Vilnies” knygvedė, Mildred Friberg, čikagietė, pri
siuntė naują prenumeratų ir atnaujinimų.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., irgi prisiuntė naują 
prenumeratą ,ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.; P. Walantiene, Phi
ladelphia, Pa.; P. B|ečis, Great Neck, N. Y.; M. Kaz
lauskienė, J. K. Navalinskienė (Moterų skyr. LLD 20 
kp.), Binghamton, N. Y.; L. Tilwick/Easton, Pa., ir S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Prof. Paulingas gavo
antrą Nobelio prizą

Stokholmas. — Švedijos 
karalius Olavas šeštasis ir
kiti vyriausybės pareigūnai 
išdalijo Nobelio premijas 
1962 metais pasižymėju-
siems asmenims. Kalifor- 
nietis profesorius Linus 
Carlas Paulingas, žymus 
kovotojas už taiką ir už
draudimą nuklinių ginklų, 
gavo Nobelio premiją: me
dalį, diplomą ir $50,000 pi
nigais. Tai vienatinis žmo
gus, kuris yra gavęs dvi 
Nobelio dovanas. Pirmąją 
jis gavo už nuopelnus che
mijos srityje.

Kiti gavusieji Nobelio 
premijas yra: prof. Giulio 
Natta, italas, už nuopelnus 
chemijos srityje, ir už tą 
patį prof. Gari Ziegler, va
karinis zvoiketis.

Už nuopelnus fizikos sri
tyje premijas gavo: dr. Le
vas D. Landau (TSRS), dr. 
James D. Watson (Harvar
do universitetas) prof. Eu
gene Wigner (Princetono 
universitetas) prof. Maria 
Gaepert-Mayer (Calif orni- 
jos universitetas), prof. J.

Hans . Jensen (Vak. Vokie
tija), ir dr.,Maurice Wilkins 
(Anglija, Kings kolegija); 
dr. Francis H. C. Crick ir 
dr. Max Petrutz (Cambri- 
džiaus kolegija) gavo vie
ną premiją pusiau.

Nobelio fondacijos pirmi
ninkas Arne Tiselius pa
reiškė, kad velionis prezi
dentas John Kenedis labai 
daug darbavosi taikos iš
laikymui. Yra numatoma, 
kad jis bus pristatytas pre
mijoms už 1963 emtus.

TRUKDO VIENYBĘ
Londonas. — Paaiškėjo, 

kad Vaakrų politikų sieki
mą apvienyti valstybes la
bai trukdo nacionalizmas. 
Tam geras įrodymas, kaip 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle ir jo pasekėjai ne
pasiduoda NATO patvar
kymams.

Atėnai. — Graikų stačia
tikių bažnyčios vadai šal
tai pasitiko Romos popie
žiaus kvietimą apvienyti vi
sus krikščionis.

FBI sako: Oswaldas 
nušovė Kenedį

Washingtonas.—FBI vir
šininkai pareiškė Specia
liam komitetui, kuris tyri
nėja prezidento Kenedžio 
nužudymą, kad tikrai Lee 
Oswaldas nužudė preziden
tą.

FBI įteikė komitetui “pa
vojingų asmenų” sąrašą 
Dallaso mieste, kurį biuras 
paruošė pirm ten nuvyko 
Kenedis. Bet tame sąraše 
Lee Oswaldo vardo nėra.

Tokio. — Kada Lee Os
waldas čionai tarnavo JAV 
ma r įninku, tai jis buvo 
areštuotas už nešiojimąsi 
revolverio, kuris nebuvo 
marininkų apginklavime.

Roma. — Sulaukęs 101-ų 
metų amžiaus mirė arkivys
kupas Alfonso Garrinci.

Partizanai nušovė
JAV bombonešį ■

Saigonas.—Tik 35 mylips 
į pietus nuo Saigono parti
zanai nušovė Jungtinių 
Valstijų bombonešį “B-26.” 
Žuvo keturi Jungtinių Vals
tijų lakūnai, jų tarpe vienas 
kapitonas, ir Pietų Vietna
mo karininkas.

Kovoje prtizanai paliko 
90 senų ginklų ,dar nuo tų 
laikų, kada Vietnamą val
dė Prancūzija, bet jie pa
čiupo 375 naujus Jungtinių 
Valstijų gamybos kulko
svaidžius ir šautuvus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas įsakė pa
ruošti raportą apie Kubą.

Cambridge., Mass. — Su
laukęs 58 metų amžiaus mi
rė istorikas Perry Miller.

Karačis. — Apie 80,000 
musulmonų pabėgo iš Indi
jos, kur negalėjo pakęsti 
persekiojimų.

Winnipegas. — Kinija 
pirks daugiau kviečių Ka
nadoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
i So. Bend., Ind.—Studeba
ker Corp, viršininkai pa
skelbė, kad jie uždarys au
tomobilių gaminimo fabri
ką So. Bend., Indianoje, o 
gamins jau tik Kanadoje. 
So. Bend mieste apie 6,000 
darbininkų neteks darbo.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad JAV ka
ro lėktuvas skraidė virš jos 
teritorijos. Tai jau buvo 
272-as toks JAV pasielgi- 

I mas.

Washingtonas. — Gruo
džio 17 dieną prezidentas 
Johnsonas kalbės Jungtinių 
Tautų asamblėjoje.

Stateline, Nev. — Prieš 
keletą dienų buvo pavog
tas Frank (jaunasis) Sinat
ra, 19 metų amžiaus, sūnus 
Franko Sinatros, daininin
ko ir artisto.

Po keleto dienų slaptų pa
sitarimų su vagimis jauna
sis Sinatra tapo paleistas 
už $240,000.

Londonas. — D. Ruskas, 
JAV Valstybės sekretorius, 
tarėsi su Anglijos valdinin
kais.

Washingtonas. — D. Ei- 
senhoweris perša H. C. 
Lodge į JAV prezidento 
kandidatus.

Londonas. — Anglai jau 
sudėjo $21,000 pastatymui 
JAV prezidentui J. Kene
džiui paminklo.

Varšuva. — Lenkija ne
darys pakaitų gamyboje.

Washingtonas. — 1963 m. 
per pirmus mėnesius/Ja v 
gimė 3,065,000 vaikų.

Magadišu. — Samalis gin
kluojasi tik apsigynimui.
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Duona ir pramone
KAI ŠITIE ŽODŽIAI RAŠOMI, Kremliuje, Mask- 

voje, vyksta TS KP Centro Komiteto plenumas, praplės
tasis suvažiavimas.

Nereikia manyti, kad tai tik mažytis susirinkimas 
bei konferencija. Ne! Plenume dalyvauja daugiau kaip 
5,000 žmonių; CK nariai ir alternatai sudaro tik keletą 
šimtų žmonių, o dalyvauja tūkstančiai—pilna Suvažiavi
mų auditorija.

Tai kas gi ten dalyvauja?
Dalyvauja sukviesti iš visų respublikų žemės ūkio 

specialistai, taip pat'pramonės vadovai, technikai.
N. Chruščiovas pasakė didelę kalbą apie tai, kad 

reikia kuo greičiausiu laiku pakelti žemės ūkį, aprūpinti 
jį cheminėmis trąšomis. O kad cheminių trąšų būtų už
tenkamai pagaminta, reikia kuo veikiausiai plėsti che
minę pramonę, statyti fabrikus; senus fabrikus patobu
linti, naujus statyti, kur jie reikalingi. Su 1970 me
tais, TSRS žemės ūkis, sakė premjeras, turįs duoti ant
ra tiek derliaus, kiek duoda šiandien. Su 1970 m. Ta
rybų Sąjunga turi pagaminti tarp 70-80 milijonų tonų 
cheminių trąšų.

Jeigu Jungt. Amerikos Valstijose, priminė Chruš
čiovas, sėkmingai dera javai, tai ne dėl to, kad ameri
kiečiai yra “kytresni” už tarybines tautas, Ne! Tai 
yra dėl to, kad amerikiečiai 4 kartus tiek sunaudoja 
savo žemei cheminių trąšų, kiek jų šiandien sunaudoja 
tarybiniai žmonės.

Aišku! Kiekvienam šiandien žinoma, kad duona 
gaminama ne tik farmose, o ir fabrikuose. Fabrikai ap
rūpina žemdirbius visokiausiomis mašinomis, aprūpina 
gazolinu ir aliejumi, aprūpina juos cheminėmis trąšo
mis, na, tai dėl to ir farmeriai gali padaryti žemę der
lingą, teikiančią didžiulę gausą.

Niekas neabejoja, kad tarybinių respublikų žem
dirbiai už metų kitų susilauks tokio gausaus derliaus, 
apie kokį šiandien mažai kas ir svajoja! y

Galvao Jungtinėse Tautose
KAI TIK PRASIDĖJO Jungt. Tautų asamblėjos 18- 

oji sesija, kai tik buvo įdėtas į darbų dienotvarkę Por- 
- tugalijos kolonijų Afrikoje klausimas, daugelis afrikie

čių delegatų reiškė norą, kad į šią sesiją atvyktų Hen- 
rique M. Galvao liudyti.

Kas yra H. M. Galvao?
Tai 68 metų amžiaus žmogus, buvęs Portugalijos 

karininkas, vėliau paskirtas Angolos inspektorium; per 
tūlą laiką rėmęs Portugalijos diktatorių Salazarą. Bet 
ilgainiui Galvao pamatė, jog Salazaro diktatūra veda 
šalį į pražūtį, tai pradėjo ją kovoti. Buvo nuteistas ka- 
lejiman; iš ten pabėgo. 1961 m. Galvao šiaip taip pa
kliuvo į portugalų pasažierinį laivą “Santa Maria”; su 
pagalba jūreivių, tą laivą jis pasiėmė savo žinion. Por
tugalijos valdžia siuntė karo laivus “Santa Maria” 
gaudyti, bet nepagavo. Nuo sausio 23 iki vasario 2 die- 

. nos Galvao valdė laivą pietiniame Atlante. Pagaliau jis 
priplaukė prie Recife (Brazilijoj) uosto ir ten išleido 
607 pasažierius, laivą pervedė Brazilijos valdžiai, kuri, 
grąžon, užtikrino Galvao saugumą, suteikdama jam sa
vo šaly prieglobstį.; Už tai Portugalijos teismas nuteisė 
(už akių) Galvao 22 metams kalėti. ' Galvao gyvena 
Brazilijoje, ir iš ten organizuoja kovą prieš Portugalijos 
fašistinį diktatorių Antonio de Oliveira Salazarą.

Galvao atvykimas į Jungtines Tautas liudyti buvo 
svarstytas 18-osios sesijos komitetuose. Jei jis atvyks, ar 
Sąlazaras nereikalaus, kad JAV jį grąžintų jam? Mat, 
tarp JAV ir Portugalijos veikia sutartis, pagal kurią 
tokie, kaip Galvao, turį būti grąžinami Portugalijai, jei 

' jos valdžia reikalautų.

Nekreipdamas dėmesio į pavojų, Galvao šiomis die- 
. nomis atskrido į Niujorką, į Jungtines Tautas, ir dau- 
J giau kaip dvi valandas liudijo Trusteeship Komitete.

Ką Galvao pasakė?
'*'*• • Jis pasakė, jog, girdi, Portugalijos kolonijoms Af

rikoje — Angolai ir Mozambique — dabar, tuojau, sutei- 
-kimas nepriklausomybės būtų “per ankstyvas” daly- 

• kas; tai, girdi, būtų tiek pat nesusipratimų, kaip su Kon- 
, gu. Galvao mano, jog pirmiausia reikią kovoti, kad Sa- 

lazaro diktatūra būtų nuversta, Portugalijoje, b tuo
met Angolos ir Mozambique klausimai patys savaime 
išsispręs tų. /

Galvao ir kitų dalykų pasakojo, kurie ypatingai af
rikiečiams delegatams nepatiko. Jis pranašavo, jog Af- 

2Tikoje tautų vienybės nebus, kaip jos nėra Lotynų Ame- 
Sakoje, kur šalys turi tautines nepriklausomybes per 150

LIETUVOS 
DVASININKAI 
VATIKANE

, “Tėviškės žiburiai** rašo, 
kad lapkr. 20 d. į Rorilą at
vyko iš Lietuvos dešimt as
menų turistų grupė, kurio
je esą 7 kunigai:

Prel. Juozas Labukas, Tel
šių kurijos kancleris kun. Ba
rauskas, Vilniaus Aušros var
tų klebonas Kostas Gajaus
kas, Raudondvario klebonas 
Jurgis Kuzmickas, Kun. P. 
Kučinskas iš Vilniaus, kUn. 
Ignas Paberžis iš Vilniaus 
ir kun. Novelskis iš Kaišiado
rių vyskupijos, ir 3 pasaulie
čiai, kurių Vienas yra Biršto
no vaistininkas Dakinevičius.

Visa grupė apgyvendinta 
Inturisto žinioje esančiame 
viešbutyje.

Kitą dieną tie 7 kunigai 
padarė vizitą Lietuvos vysku
pijų valdytojams, bet nei į 
Lietuvių kolegiją, nei kitur 
pas Romos lietuvius jie nesi
lankė.

Apžiūrėję Romą, jie išvyko 
lankyti kitų Italijos miestų. 
Jie stengiasi gauti pas popie
žių audienciją. Sako, yra at
vežę popiežiui dovaną: gin
taro mozaikos Aušros vartų 
Marijos paveikslą, norį jį į- 
teikii popiežiui ir prašyti, 
kad paskirtų Lietuvai naujų 
vyskupų.

Gi Čikagos marijonų or
ganas pažymi, kad popie
žius Povilas Vl-asis priėmė 
kanauninkus P; Bakšį ir 
Č. Krivaitį, taipgi kan. Juo
zą Stankevičių; pastaraj am 
Povilas paspaudęs ranką.

KS. KAROSIENĖS 
KNYGA

Iš Vilniaus pranešama, 
kad Lietuvos politinės ir 
mokslinės literatūros leidy
kla Vilniuije leidžia Ksave
ros Karosienės knygą apie 
jos kelionę, pp pasaulį tai
kos reikalais. Kelionę Ksa
vera atliko prieš dvejus 
metus. Knygai įžangą pa
rašė A. Bimba.

Smagu, kad mūsų drau
gės moterys ne tik veikia 
organizacijose, o neleidžia 
ir plunksnai rūdyti!

ro skyr. patalpose, buvo mi
auk ak

inėtai 
darbo.

nėta “Darbo” 28 metų 
tis.'

Dvidešimts < aštuoni 
sunkaus laikraštinio _____
Emigrantų laikraščiui, ypa
tingai išeinančiam išeivijoje, 
tenka visokių, sunkumų per
nešti. Dažiiaf "keitimasis re-/ 
dakcijos personalo sudaro i- 
vairių nesklandumų tiek tech
nikos 
Kelių steigėjų jau gyvųjų 
tarpe nėra.
grįžo i tėvynę, kiti pailso, ta
čiau “Darbas” išlaikė savo 
principą ir žengia progreso 
bei kultūros keliu.

“Darbas” gimė sunkiose są
lygose. 1935 metais pasaulis 
dar nebuvo atsigavęs nuo pa
saulinės krizės. Einigrantai 
vaikščiojo pėsti iš Brazilijos 
i Urugvajų ir atgal darbo ieš
kodami, bet nė visi dar buvo 
ji suradę. Dauguma mūsų 
tautiečių dar nebuvo apsigy
venę pastovesnėse vietose, jie 
dar nežinojo kur apsigyvens, 
nei iš ko gyvens.

Tokiose sąlygose būdami 
lietuviai negalėjo daug “Dar
bui” ekonomiškai padėti. Stei
gėjams teko skaitytis su cen
tais, kuriuos surinkti tekdavo 
iš vargšų, bet pasiryžusių 
skurdą įveikti. Taip pat ir 
intelektualinių pajėgų never
tėjo ieškoti, jų nebuvo. Su
važiavę iš kaimų ir miestų, 
mažo išsilavinimo arba tiktai 
pasirašyti mokėjo. Bet jie 
suprato, kad spauda reikalin
ga, kaipo ginklas, darbininkų 
reikalus ginti.. Jie suprato, 
kad ką darbininkas turi, ko
kią teisę laimi, tai tiktai per 
drąsią ir atkaklią kovą. Toji 
mintis, teisinga kovos už bū
vį mintis, vedė “Darbą” tąja 
linija, o drąsūs žmonės įvyk
dė tą žygdarbį, kuriuo šian
dien didžiuojamės sunkiai 
pradėtais, sunkiai vykdytais, 
bet garbingais spaudos darbo 
vaisiais.

tiek tūrinio reikalais.

Kiti, dauguma

K. DONELAITIS
KAUNE {

Elta praneša:
Kaune, Literatūriniame 

ziejuje, yra stendas,

J. GRIGIŠĘIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

APIE VENECUELĄ
L. Jonikas “Vilnyje 

so:
/Kuriozų netrūksta ir tarp- 

/tautiniUose santykiuose, štai 
vienas pavyzdys: Venecueloje 
liaudis pasiryžusiai kovoja i 
prieš Standard Oil trustą. 
Rockefelleriam tas baisiai ne
patinka. Reikia “įrodymo”, 
kad liaudies< judėjimas yra 
organizuojamas “iš lauko”. 
Atseit, Kubos Kastro yra pri
kišęs pirštus.

Anądien viename Venecue- 
los pakraštyje užtikta šešios 
tonos ginklų ir amunicijos. Iš 
kur tos gėrybės atsirado? 
Aišku, iš Kubos! Taip aiškina 
tuos paslėptus ginklus ir amu
niciją suradę — USA slaptoji 
žvalgyba!

Kastro sako, jei USA žval
gyba surado, tai bene pati ir 
bus paslėpusi. Kuba, sako, 
neturi perviršiaUs nei ginklų, 
nei amunicijos. Vos pakanka 
būtiniausiems apsigynimo rei
kalams nuo nuolatinių užpuo
likų iš “draugingų kaimyni
nių šalių”.

Rockeffelerių patikėtinis, 
Venecuelos prežidehtas Be
tancourt,sušaukė OAS (Orga
nization of American States) 
susirinkimą. “Užveržkim šriu- 
bus ant Kubos! šalin Kastra” 
ir t.t.

Susirinko Vašingtone OAS, 
diskusuoja ir abejoja: Ką da
ryti? O jei tiesa iškils aikš
tėn, kad tie ginklai ir amuni
cija Venecueloje atsirado 
iš Kubos?

b ra-

ne

Netenka nei sakyti, kad Galvao filosofija labai nu- 
j vylė daugelį Afrikos šalių delegatų.

TuO pačiu kartu, kai Galvao kalbėjo Trusteeship 
Komitete, Saugumo Taryboje virė karštos diskusijos už 
tai, kad Portugalija suteiktų savo kolonijoms Afrikoje 
nepriklausomybę.

Gnlvao laimingai grįžo atgal į Braziliją; Salažarui 
nepavyko jį sučiupti.

URUGVAJIEČIŲ 
“DARBAS” APIE SAVE

m. lapkr. 26 d. savo 
laidoje Urugvajaus lietuvių 
laikraštis “Darbas” rašo 
apie nueitą 28 nletų kelią:

šių metų, spalio 26 d. Uru
gvajaus Lietuvių Centro, Se-

mu- 
skirtas 

K. Donelaičiui. , Dabar, arti
nantis 250-osioms lietuvių li
teratūros klasiko gimimo me
tinėms, prie šio stendo susto
ja vis daugiau lankytojų.

Ekspozicija apie K. Done
laitį plečiama. Greta senųjų 
rašytojo leidinių lietuvių, lat
vių, lenkų, vokiečių kalbomis, 
greta V. Jurkūno meistriškai 
sukurtų raižinių poemai “Me
tai” vietą užims poeto Raštų 
tomelis, išleistas 1914 metais,
K. Donelaičio “Pakraščiai”, 
poeto kūrinių pirmojo leidėjo
L. Rėzos portretas, padarytas 
nežinomo dailininko, ir kiti 
eksponatai.

šiuo metu daromos muzie
juje esančios medžiagos apie 
K. Donelaitį fotokopijos. Jų 
dėka su šia medžiaga galės 
susipažinti platūs darbo žmo
nių sluoksniai — parodėlės 
apie būrų dainių bus atidary
tos “Inkaro” kombinate, 
“Raudonojo Spalio” fabrike, 
bibliotekose, mokyklose.

Dalyvaujantiems K. Done
laičio kūrybos (raiškiojo skai
tymo konkurse mieste rengia
mi seminarai, kuriems vado
vauja respublikos nusipelnęs 

. Mackevičius. Prieartistas 
bibliotekų veikia būreliai) ku

 

rių nariai renka medžiagą 
apie lįetuvių literatūros pra
dininko gyvenimą ir kūrybą.

AR Iš TO IŠEIS KAS?
Dr. S. Biežis, kuHs yra 

SLA daktaras-kvotėjas, ra
gina “savuosius” (tautinin
kus), kad jie “nesivaržy
tų”, kad statytų save kan
didatais į pild; tarybą.

Mat, šiuo metu SLA vyk
sta nominacijos kandidatų 
Į vadovybę. Bet neatrodo, 
kad tautininkai ką nors lai
mėtų. Pasiliks tiei patys 
apaštalai (SU apaštalėmis).

Bona. — Serga Vakaru 
Vokietijos politinis veikėjas 
Di‘. H. von Brehtano.

Kaip būtų galima bedarbių ; 
skaičių sumažinti

Prez. Kenedžio pasiūlyta 
taksų mažinimo programa) 
kurią dabar užgyrė ir nau- : 
jasis prezidentas Johnso- 
nas, vargiai galės bedar
biams kiek padėti ar jų 
skaičių sumažinti. Toji pro- ( 
grama taikoma daugiau di
džiajam bizniui pasidaryti 
daugiau pelno.

AFL-CIO konvencijoje 
priimta programa trumpin
ti darbo savaitę iki 35 va
landų tikrai padėtų bedar
biams, nes atsirastų dau
giau darbų tiems, kurie da
bar bedarbių eilėse randa
si. Prez. Johnsonas todėl 
turėtų pasisakyti už darbo 
savaitės trumpinimą.

Michigano universiteto 
paruoštas raportas tikrai 
patvirtina darbo savaitės 
trumpinimo reikalą. Ra
portas rodo, kad 1962 m. 31 
procentas visų Jungtinių 
Valstijų šeimų, gyvenančių 
iš gaunamų algų, buvo ne
darbo paliestas.

1962 m. plieno gamyba,- 
palyginus su 1958 m., pa
kilo 15 proc., bet darbo jė
ga padidėjo tik 2%. Auto
mobilių gamyba, palyginus 
su tuo pačiu laiku, padi
dėjo 64%, darbo jėga pa
didėjo 24%. Gumos gamy
ba pakilo 40% tik su 1,100 
daugiau darbininkų. Abel- 
na gamyba per pastaruo
sius 5 metus pakilo 27%), 
tuo pačiu metu darbininkų 
skaičius tepadidintas tik 
6%.

Dabartinė automatizuota 
gamyba kasmet išmeta iš 
darbo apie 2 milijonus dar
bininkų. Tuo pačiu metu 
priaugančių darbininkų 
skaičius padidėja 1,300,000. 
Susidaro labai svarbi prob
lema kasmet surasti darbus 
3,300,000 darbininkų, ne
kalbant apie pastovią virš 
4 milijonų bedarbių armiją. 
Naujų darbų, tiesa, atsi
randa, bet jokiu būdu jų 
nepakanka sugerti milijo
nus bedarbių. Štai kodėl 
reikią .trumpinti darbo sa
vaitę.

Mūsų krašto pramonė 
tikrai gali, dar su geru 
pelnu, panešti 35 valandų 
darbo savaitę. Čia pavyz
džiui primename, kad Ge
neral Motors korporacija 
1962 metais padarė pelno 
arti 3 bilijonų dolerių arba 
66°/o daugiau, kaip 1961 m. 
Toji pati korporacija 1962 
m. išmokėjo savo 14,000 
viršininkų ir kitų pareigū
nų tik bohais $94,100,000, 
tuo pačiu metu 338,000 tos 
korporacijos darbininkų 
gavo tik 60 milijonų dolerių 
algomis. Pasirodo, kad vi
sokį kompanijos viršininkė
liai vien bonais gavo pus
antro karto daugiau, kaip 
visi tos kompanijos darbi
ninkai algomis. •

Automobilių unija skel
bia, kad pirmame šių metų 
pusmetyje minima kompa
nija, padidindama gamybą, 
bėt sumažindama darbinin
kų skaičių, padarė $1,666,- 
000,000 pelno. Automatija 
smarkiai veikia.

Visos didžiosios kompani
jos panašiai daro 
pelnus. Joms taksų mažini
mas todėl visai nereikalin
gas. Jeigu taksus mažinti, 
tai tiems, kurie mažai už
dirba. Daug svarbiau dar- 
bp savaitę trumpinti.

Pekinas. — Čionai apie 
3)000 kubiečių mokosi įvai*/ 
rių technikinių darbų.

Scheer, kurie parašė 363 
pusi, knygą “Cuba— Tra
gedy in Our Hemisphere.”

Minima knyga prasideda 
su Kubos žmonių sukilimu 
ir Ispanijos okupantų nu
galėjimu 19 šimtmečio pa
baigoje. Plačiai aprašytas 
Jungtinių Valstijų įsigalė
jimas Kuboje. Teisingai nu
šviestas amerikinio kapita
lo vaidmuo, palaikąs tokią 
Kuboje valdžią, kuri tam 
kapitalui ištikimai tarnau
tų. Plačiai aprašomas Kas
tro vadovaujamas sukili
mas ir Batistos diktatūros 
nuvertimas 1959 m. sausio 
1 d. Atžymėta ir ta Ame
rikos imperialistams nepa
vykusį invazija 1961 m. ba
landžio 29 d. I

knyga suteikia daug nau
dingų istorinių informaci
jų, apimančių tą visą laiko
tarpį. Autoriai pripažįsta, 
kad revoliucinė valdžia 
trumpu laiku padarė daug 
pažangos tiek ekonominėje, 
tiek kultūrinėje srityje. 
Viskas būtų gerai su Kuba, 
jeigu jos dabartiniai vado
vai nebūtų pakrypę link ko
munizmo. Tada būtų pali
kęs kapitalistinis vilkas so
tus ir kubietiška ožka svei
ka. Bet taip neišėjo, revo
liucija nuėjo net ir libera
lams nepriimtinu keliu. To
dėl šios knygos autoriai ir 
sako: “Kuba yra ameriki
nė tragedija.’* Jie visą už 
tai kaltę suverčia ant Jung
tinių Valstijų vyriausybės, 
kuri nemokėjusi diplomati
niai palaikyti Kastro savo 
pusėje. Diplomatinių ryšių 
nutraukimas, kišimasis į 
vidujinius Kubos reikalus, 
nevykusi invazija ir kiti 
panašūs žygiai, autoriai sa
ko, pastūmė Kastro valdžią 
Tarybų Sąjungos glėbin.

Jeigu Jungtinių Valstijų 
valdžia iš pat pradžių būtų 
buvusi tolerantiška, nenu
traukusi diploma t i n i ų ir 
prekybinių ryšių su Kuba, 
neorganizavusi invazijų, su
prantama, ir revoliucinė 
Kubos valdžia, veikiausia, 
būtų sudariusi geresnes są
lygas susitarti su amerikie
čiais, Kuboje turinčiais sa
vo investmentus.

Laiškas iš Sibiro >
Jonas Smalenskas iš Mi-^ 

amio, Fla., gavo laišką nuo 
savo giminaitės Adelės Ab
romaitytės, gy v e n a n č i o s 
Tiumenskaja srityje, Jar- 
kovskio rajone, Bučeline. 
Ji rašo: 
Brangus dėde!

Švenčiame mes tautinę 
didžiosios revoliucijos šven
tę. Siunčiame Jums daug 
linkėjimų ir sveikinimų. 
Tris dienas šventėm, nedir- 
bom. Oras pasitaikė gra
žus, sniego yra, pašalę tru
putį, bet nešalta. Parado, 
demonstracijos pas mus ne-, 
būna, mes iš vakaro susi- >' 
rinkom klube. Direktoriui 
paskaitė, papasakojo apie 
revoliucij ą, kiek nueita, 
kiek nuveikta, gerus darbi
ninkus pagyrė, kitiems da
vė pagyrimo lapus tame 

| tarpe ir man, pasveikino su 
švente.

Vėliau buvo koncertas ir 
šokiai. Kitas dienas visi 
šventė kaip kam patiko.

Visokių tautų žmonių 
yra, tai ir dainų girdėjos 
visokiomis kalbomis. šven
tė geroj nuotaikoj praėjo. 
Planas išpildytas 105%. Pla
nas gerai ėina, tai gera ir 
dirbti, ir pinigus laiku gau
name, dukart per mėnesį.

Visoj šaly nuotaika ge
ra, visų smarkumu žengia
ma pirmyn, su žemės ūkiu, 
su statybomis. Kad ir Va
lentina Tereškova: pirmoji 
moteris apskrido Žemę kiek 
kartų. Dabar išleido kitą 
pabotą tirti dar daugiau, 
dar geriau. &

Gyvename gerai, sveiki, 
tik kad nebūtų labai šaltu 
žiema. Laikraščiai eina 
tvarkoj, nežuvo nė vienas. 
Skaitome visi, kiek yra lie
tuvių. Nelabai kiek yra lie
tuvių, kiti jau išvažiavę į 
Lietuvą ir gyvena kas kol- 

į ūky, kas šiaip kur nors.
Kaip gi Jūs gyvenate, 

kaip sveikata?. Oras šiltas, 
gražus, maudotės jūroj. Pas 
mus tuo laiku sniegas, ro
gėmis važinėjame.

Nuoširdus ačiū už laik
raščius.

Linkime viso geriausio.
Adele Abromaityte 

Bučelinas 
1963 m. lapkr. 9 d.

elius

Jungtinės Valstijos pastū
mė/Kubą socializmo glėbin

Taip tvirtina du įžymūs 
liberaliniai rašytojai, Mau- 
rice Zeitlin ir Robert

Hitlerinė karalienė
Graikijos karalienė Fre

derika negauna jokios sim
patijos nei savo šalies žmo
nėse, nei Graikijos sąjun
gininkuose: Jos pačios pa
tarėjai dažnai jai primena 
viešai perdaug nesirodyti, 
nes jos pasirodymas erzina, 
žmones. Betgi ji nenori 
skaitytis ir su patarėjais.

Per du kartus, kai kara
lius Paulas ir karalienė 
Frederika lankėsi Londone, 
įvyko prieš ją demonstra
cijos. Demonstrantai rei
kalavo paleisti iš kalėjimų 
politinius kalinius. Jie pri
minė karalienei tarnavimą 
Hitleriui.

Karalienė Frederika yra 
kaizerio Wilhelmo anūkė. 
Kai Hitleris įsigalėjo Vo
kietijoje, ji šimtu procentų 
reiškė naciams simpatiją, 
tuoj įstojo į hitlerinę mer
gaičių organizaciją — Bund 
Deutscher Madchen. Pata
pusi Graikijos karaliene, ji 
nesiliovė reiškusi naciams 
simpatijų.

Prieš kiek laiko buvo 
skaudžiai nubausti du Grai
kijos laikraščio “Athinaiki” 
reporteriai tik už tai, kad 
jie turėjo pasikalbėjimą su 
karalienės Frederikos moti
na Victoria Louise, kuri 
nusiskundė, kad jos dukra

ui ii i imi |

Red. atsakymai
S. Zeniui, Norwood, Mass. 

—Dėkui už atkarpas iš laik
raščio. Apie tą studentą 
mes gi nieko n e ž i n o m e 
reikėtų apie jį klausti to 
laikraščio, kuriame tilpę 
minimas rašinėlis.

Natalie, St. Petersburg, 
Fla.— Kadangi anksčiau 
buvome gavę ir įdėję Viku- 
čio korespondenciją apie tą 
patį parengimą, tai atleisi
te, kad jūsų korespondenci
jos nebesunaudosime. La
bai ačiū už rašinėjimą.

Prabyla senovės metraščiai
TSRS Mokslų akademi

jos istorijos instituto Le
ningrado skyrius išleido 
“Rusų metraščių pilno rin
kinio *’ 28-ąjį tomą, kuriame 
išspausdinti 1497 m. ir 1518 
m. metraščiai. Juose gali
ma rasti medžiagos apie lie
tuvių ir jotvingių ano meto 
gyvenimą bei kovas

K. Kirsna

Frederika išvarė ją iš na
mų Hanoveryje (Vokietijo
je) ir paliko ją skurdžiai^ 
gyventi.

Tai tokia yra Graikiją 
karalienė Frederika, niekur 
negaunanti simpatijų.

W....... ...  ................HHIillli nėiihMit,„
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; Su naujais metais!
nai Depsaitei lydint pianu... 
O jos nuostabusis giminai
tis, didis liaudies artistas Jo
nas Kavaliauskas—koks jis 
gabus, talentingas aktorius 
Vilniaus valstybiniame 
akademiniame dramos te
atre ! Atsigrožėt, atsigėrėt 
juo negaliu! Man rodos, 
kad ir mūsų baltoji Lelijė
lė, giminingais ryšiais, turi 
savo didžiojo giminaičio ak
torišką gyslelę. Yra kuo 
pasidžiaugti pasididžiuoti!

Brangioji Ksaverutė Ka- 
gabioji

•4

Bet kada—tiktai dvilkt— 
ir mirguliuoja man akyse 
mieli veidai veideliai, žyb
si žydros akys, judrios fi
gūros, šurmuliuoja drau
giški sambūriai po visas 
mūsiškes JAV kolonijas, 
įvairiais laikotarpiais, nuo 
pat mano pribuvimo į 
Brukliną 1906 m. iki grįži
mo į mieląją tėviškę 1959 
m...

Vis taipo pat tebematau 
jus, mano mielieji ir mie
losios, tebevaizduo juos ir
dabar anapus pasaulio. Vi- rosienė, mylimoji, 
sus mus tebejungia tie pa- gabaus tėvelio dukraitė, 
tys šilto draugiškumo ir 
bendro idėjiškumo šilkiniai 
gludučiai saitai, patvariai 
ir solidariai žygiuojant pla
čiais pažangos vieškeliais!..

Ir norisi man labai karš
tai jus pasveikint su atei
nančiais Naujais metais, vi
sus jus bendrai, kolektyviai 
ir kiekvieną paskirai, indi
vidualiai.

Ir sveikinu jus, mielieji, 
broliškai, nuošidžiai linkė
damas geros patvarios svei
katos,- ištvermės, geros nuo
taikos ir darbingumo, ma
lonių asmeninių sėkmių!

Mūsų veiklos ir judėjimo 
vyriausieji kapitonai, gai
rių nustatytojai, laikraščių 
redaktoriai, taikos ir lais
vės estafetės nešėjai—mie-1 spygliuočiai!.. 
lieji, brangieji draugai Ro-'moji viešnia visų mūsų 
jus Mizara, Ievutė Mizarie-' brangioj gimtinėj šalelėj!.. 
ne, Antanas Bimba, Stepu- Į pažangūs, pastovūs veikė-

jSasna, Jonas ~Gasiūnas, j aį onutė jr Mykolas Pū
kiai, Marytė Baltulionytė, 
Kastutė Mugianienė-Jasins-

nuolatinė profsąjungų nuo
širdi veikėja, uoli “Kovos” 
nuo pat pradžių bendradar
bė, talentinga miklios 
plunksnos rašytoja, pusę 
pasaulio apkeliavusi bent 
keliais atvejais — dėl pat
varios visuotinės taikos ir 
gerovės! Jos svetinga vai
šinga buveinė buvo man ir 
mano žmonai tikra atgaiva 
laike mūsų kelionės po 
Teksu ir Kalifornijos kraš
tą 1946 m. Regiu ją daž
nai bet kada besitriūsiančią 
po žavingą darželį-sodelį... 
Satsuma... O tos išvykos 
į Kalifornijos rezervatą am
žinų milžinų raudonmedžių 
segvoijų! Didingas gamtos 
stebuklas — tie gaivalingi 

Visų myli-

buvo mieloji viešnia Vil
niaus viešbuty. Gerai grakš
čiai atrodė, paliko tokį mie
lą įspūdį, gražų atminimą... 
Dabar vėl lauksime abiejų 
medikų atvažiuojant-—mie
losios Elzbiečiutės ir Jonu
ko !

Ir vis dėkingai prisimenu 
mielą draugę Marytę Kviet- 
kauskienę, atvežusią man 
tokią vertingą dovaną nuo 
mano mielųjų medikų Jono 
ir Elzbiečiutės Repšių. 14

Artimi draugų Repšių 
kaimynai ir bičiuliai—Rai- 
hardai, Stasys ir mieloji Ju
lytė, švelniabalsė lakštutė 
dainininkė. Dažnai apie 
juos matau mūsų spaudoj— 
ir dažnai juos menu. Taip
gi menu mielus draugus 
Karoliną ir Antaną Bar- 
čius, Bronę Kalušienę, E. 
Tamošauskienę. Šios dvi 
buvo viešnios Lietuvoj.

Labai maloniai prisimenu 
norvudietį mielą draugą M. 
Uždavinį, jo mielą draugę 
ir jų puikią, mielą buveinę
kur man teko svetingai pa
buvoti. Tame pačiame Nor- 
vude, Masačiūzės valstijoj, 
mielas draugas Ogintas, jo 
miela draugė ir labai dar
na, grakšti jų dukraitė dai
nininkė. Kiek toliau Fič- 
burge gyvena miela draugė 
Bronytė Kalušiene, buvusi 
viešnia Lietuvoj 1961 m.

Labai miela, maloni ir ar
tima buvo Lietuvoj viešnia 
iš Bingemtono, Niu j o r k o 
valstijoj — tai mieloji Ony
tė Vėlus - Šimoliūnaitė. Iš 
to pačio miesto buvo pavie
niui atskridęs svečias, žy
mus dainininkas, fotogra
fas Stasys Vaineikis,—man 
atvežė gražią dovanėlę.

Gražiai pagarbiai menu 
Klivlendo miesto uolųjį vei
kėją Joną Žebrį-Žebrauską,

Jau saulelė vėl atkopčiau
Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės, 
šalčių pramones su ledais sugaišti pagavo, 
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto...

(Iš Kristijon,<> Donelaičio “Metų’'. 1964 m. sausio 1 d. sukanka 250 
metu, kaj^poetas K. Donelaitis gimė.- šią garbingą sukaktį minės ne tik 
visa Lietuva, o ir visas kultūriškas pasaulis.)

budino svietą c-

Akademja vietoj kumetyno
Ruduo! Peik ar. girk jį, 
vis tiek ruduo. Geltonų 

lapų šūsnys ir purvas. Dau
giau jo, ar mažiau, bet pur-

0

PHILADELPHIA, PA
Penkios geležinkelio uni

jos apeliuoja į fede r a 1 i n į 
teismą prieš tarybos nuo
sprendį atleisti tūkstan
čius darbininku. Pasekmes 
oatirsime vėliau. '

Domininkas Šolomskas, Jo
nas Siurba, Pranas Buk- 
nys, yisa eilė bendradarbių ' kaįįė, patvarioji Agota Nor-

. . . k-arščiausi j kienė, Verutė Sutkiene ir 
jums sveikinimai ir linkėji- Benis, abu Taraškai, abu 
mai! ..................... ......

Taipo pat ir mūsų įgudę ja Mokslaveckų šeimelė
vadovai — mielieji, bran
gieji draugai Vincas And-I 
rulis, Leonas1 Joniką, Ali- 
sija Jonikienė; Jonas S. Jo- 
kubka, Vacius J. Senkevi- i 
čius, B. Senkevičienė, Ju-1

Alvinai, abudu Ziksai, mie-
■ > 

Petro Repečkos šeima — 
neužmirštamo velionies Pet- 

i ro Repečkos šeima, mielo
ji Marytė Petravičienė ir 
šeimelė, Arminų šeima, ne
užmirštamųjų Petro irBar-

kaime.
Marija Jarienė prie jo 

pripratusi. Keturiasdešimt 
metų jį brido. Geroką 
taką numynė iš savo jau
nystės į šias dienas. Tiesa, 
dabar purvas—sąlyginė są
voka. Praeina pora kartų 
galingas “Mažas,” trakto
rius nuropoja, ir purvo vie
toje — kietas, supluktas ke
lias.

Marija truputį pasivėla
vo. Susiruošė nuo ryto 
skalbti ir nepastebėjo, kaip 
pietūs atsėlino. Laikas kar- 

’ ves melžti.
Skuba Marija į karvides. 

Viena geriausių Žemės ūkio 
akademijos pagalbinio - mo
komojo ūkio melžėjų. Daug 
metų ji karves melžia. Da
bar jų visą dvidešimtį turi. 
Įvairaus plauko, įvairių 
įpročių.

Skuba Marija ir nemato, 
kad jai priešais duktė Ve-

vardo kolūky. Todėl ir ma
žasis Vaciukas su trakto
riaus vairu susipažino kone 
kartu su raidėmis. Jam ir 
dėl profesijos nereikėjo il
gai galvos sukti. Tik jis 
nutarė ne paprastu trakto
rininku, o aukštai kvalifi
kuotu žemės ūkio mechani- 
zatoriumi-inžinieriumi tap
ti. Į Žemės ūkio akademi
ją įstojo. Ir šiais metais 
darbo dienų neskaičiavo. Ir 
mėšlą vežė, 
laistė, ir
kūlė.; Kartais po keturias 
normas per dieną išvaryda-1 
vo.

Pirmomis stirnų medžio
jimo dienomis 4 medžioto
jai žuvo. Medžiojimo se
zonas baigsis gruodžio 14

Rinkimų darbininkams 
lapkričio 5 d. County Board 
išmokės $171,065. Už kam
barių nuomas $45,220. Bet, 
sakoma, tai dar nepilni duo
menys.

lyte Maraziene-Skeberdyte, boros pUpių šeima, Vincas 
Vincas Rudaitis, Mildutė jr Marg Leveckai ir jų 

.xJ^avukaitjrte, abiejų. sūnūs, — visi jaukiai 
’ gaivina mano atmintį.. 

taite_ ir visa eile įgudusių ^ocįos> kaip miela būtų pa

---------- --------- J-—, ------------
Fribergienė •
A n e 1 y tė Dešaf ienė - Gelbu-

kultūrininkų — nuoširdūs 
jums sveikinimai ir linkėji
mai! pagarba ir padėka!

ir Marė Leveckai ir jų

gaivina mano atmintį

simatyt! 1
Mano mielasis bičiulis ir 

kaimynas Ignas Beeis, Onu-
Mielas, artimas draugas, Bečienė ir jų dukraitė

bičiulis ir kolega daktaras 
Antanas Petriką, nuo dau
gelio metų menu aš jus pa
garbiai ir dėkingai. Jūsų 
svetinga būstinė dažnai bū
davo smagaus poilsio, gau
sių vaišių, tokių įdomių 
neužmirštamų susitikimų ir 
gyvų pokalbių vietovė. O 
brandūs Mikromego bei 
Mislinčiaus raštai mielai 
mano skaitomi, dažnai lai
komi iškarpose.

Brangus draugas ir bi
čiulis Jonas Gužas, malo
nioji, mieloji Steputė, kartu 
su brangiąja drauge Anely- 
te Ventiene, draugu Venta 
ir abiem mielais berniukais, 
ne kartą jrodėte esą tikrai 
nuostabūs kulinarinio meno

—Aš tau padėsiu, mamu
te.

Jarienė net krūptelėjo nu
stebusi.

■—O ką, paskaitos ar jau 
baigėsi, — rūsčiai raukia 
antakius motina, — o gal 
pati jas užbaigei?.. '

—Baigėsi, mamute, bai
gėsi.

Motina šypsosi. Štai ir 
Ročesterio uolią darbuoto-. užaugo užvadėlis... O ar 
ją, mielą draugę Lucytę Be- Į galvojo ji —- kumečio duk- 
kešienę, buvusią Lietuvos | te, kumetyno dūmų grūdin- 
viešnią, mielą draugą vei-' ta, rudens vėjų ir sunkių 
kėją Vincą J? Stankų flori- raudų < liūliuota, kad su- 
dietį, mielą draugą Detro- lauks tokių gerų dienų? 
ito Miką Masį ir jo įstabią, Kur tau! Ponas Karvelis 
puikiai išmokslintą dukrai-, nemėgo mokytų. “Mokslas 
tę Steputę Masytę, įžymią i tinginius augina,” — mėgo 
teisininkę-advokatę, ener- jis sakyti. O ir kada mo- 
gingą pažangos veikėją, kysies? Su tamsa kėlei, su 
Labai maloniai menu veikė- tamsa gulei, o darbai pono 
ją draugą J. Tamsoną ir jo (Karvelio laukuose niekados 
mieląją gerutę draugę Zo-! nepasibaigdavo. Juozas ,Mi- 

flori-j kalauskas, Marijos tėvas, 
visą amželį paskui pono 

I TT avnmlin av’lrlnia iznilranim'n

Genutė itin dažnai ir malo
niai vaizduojasi. Panašiai fiią Tamsonienę — 
ir Igno brolis Povilas Beeis, diečius.
Apoliutė Bečienė ir jų mie- į Itin dažnai ir maloniai ■ Karvelio arklius vaikščiojo, 
la šeimelė. Ir ten ir ten tek- menu mūsų gabųjį literatą Lvagą po vagos vertė, kad 
davo man paviešėt, pauta
rot. Miela skaityt abiejų 
raštus.

Dažnai ir maloniai menu 
mieląjį draug'ą daktarą Jo
ną Repšį ir jo mielą drau
gę — gerutę darnutę Elz- 
biečiutę. Abudu atsimenu 
nuo pat pradžių, nuo I pa
saulinio karo. Pati Vilkai
tė ir paskiau Taurienė-Vi- 
dikienė uoliai mokėsi Tarp
tautinėj vidurinėj mokyk
loj. Vykdavo slaugyt ligo
nių, nešina nemažu svariu

' odiniu krepšiu, kurį kartais

ir dailininką Adolfą Gilma-! kviečiai geriau augtų, kad 
ną, panašiai ir Praną Moc- jpono dvarininko^ kišenė 
kapetrį. Labai mielai me-' 
nu mieląją gerutę Klemen- 
tiną Jankeliūnienę - Jukely- 
tę, žvitrią veikėją. Pana
šiai ir mieląją darniąją Ma-

artistai ir tokie įdomūs, įr a§ panėšėdavau, eidamas 
malonus, mylimi pašneko- paięe]iuį. Elzbiečiutė i„_2 
vai! Jūsų atsilankymai bu- patrauklią plunksną, — 
davo tokie spontaniški, sil- suomeį mielai perskaitau

Elzbiečiutė turi
• vi-

Virginijos valstijos aukš- 
! čiausiasis teismas 6 balsais 
prieš vieną nusprendė, kad 
miestai ir apskritys gali' 
uždaryti viešąsias mokyk
las išvengimui integraci
jos Taip 1959 metais bu
vo uždaryta Prince Ed
ward mokykla. Valstijos 
teismuose negrai pralaimė
jo. Sakoma, federalinė val
džia turės imti atsakomy
bę už mokyklos atidarymą.

House of Correction ka
lėjimo superintendentas 
Edward Hendrick sako, 
220 jaunuolių priversti bū
ti kalėjimuose su suaugu- 

O ar vienas Vaclovas? siais, nes nėra vietos jau- 
Juk daugiau kaip 2,000 nuolių centruose.

ir amoniaką 
arė, ir piovė, ir

tik

ne-
Tik ji dirbo “na

ciai pat Noreikiškėse.

William P. Young, valsti
jos darbo sekretoriaus pra
nešimu, bedarbių skaičius 
padidėjo 3,900.

Gruodžio mėnesį 116 ga
vo pilietybės popieras.

Protestantų ir Rytietiškų 
ortodoksų suvažiavimas 
įvyko Convention Hall, Phi- 
ladelphijoje, dalyvavo 3,- 
200 delegatų, svarstė balto
sios ir juodosios rasių san
tykius. Taipgi buvo svars
toma protestantų su katali
kais santykiai.

Philadelphijoje suorgani
zuotas komitetas suradimui 
jaunuoliams “part time” 
darbų.

Pilietis

Iš Lietuvos

Lapkričio rinkimai demo
kratams Philadelphijoje lė- 
šavo virš keturių šimtų 
tūkstančių dolerių. Spalio 
mėnesį Convention Hall 
šimtadoleriniai pietūs davė 
$403,809. Demokratai ne 
biednesni už respublikonus.

Metus baigiame. Ateities 
parengimų kalendorius nie
ko nerodo. Sekamas susi
rinkimas turės patiekti ki
tų metų veikimo programą. 
Ačiū philadeplhiečiams ir

ti, malonūs suart ėjimai, 
džiugios saulėtos atmosfe
ros šiltučiai pavasariški 
gūsiai!.. Pasivaidina jie 
dažnai dienovidžio vizijose, 
pasivaidena ir sapne. O 
kaip didžiai aš gėrėdavaus 
ir visa publika gėrėdavos 
anais melodingais A. Ven- 
tienės ir H. Feiferienės du
etais! Džiaugiuos, kad mie
loji draugė Helenutė Feife- 
rienė vėl mūsų pažiba, su 

z daina, su gabia plunksna.
Gabioji Kavaliauskų ga

rbios šeimos — baltoji Le
lija Kavaliauskaitė ir da
bar bet kada suskamba 
man savo žaismingu' viliok- 
lišku mezzo-sopranu, Albi-

jos raštus!.. O kaip ma
lonu buvo susitikt, kai ji

Iš kolūkio lėšų
KLAIPĖDA. — Antanas 

Kuzminskas d a r b o metu 
sunkiai susižalojo koją, ku
rią teko amputuoti. Žmo
gus tapo invalidu. “Gegu
žės Pirmosios” kolūkio val- 
dvba nepaliko savo artelės 
nario nelaimėje. Jam buvo 
paskirta mėnesinė 44 dar
badienių dydžio pensija iki 
gyvos galvos. A. Kuzmins
kas dabar kiekvieną mėnesį 
gauna po 52 rublius ir 22 
kilogramų grūdų.

Ekonomiškai stiprus kol
ūkis turi galimybių mokėti 
savo nariams ne tik senąt- 
vės ir invalidumo pensijas, 
bet taip pat suteikti jiems 
nemok amus kelialapius1 į 
sanatorijas bei poilsio na
mus. Šia vasara kolūkio lė
šomis Druskininkų ir Birš
tono sanatorijose gydėsi 
kolūkiečiai S. Mačernis, A. 
Rupeikytė ir B. Bočkienė.

ELTA'

akademijos studentų vasa
ros metu dirbo kaime—kol
ūkiuose ir tar y b i n i u o s e 
ūkiuose. Jie ten ne 
praktinių įgūdžių įgijo, 
iš peties padirbėjo.

Verutė Jaraitė irgi 
snaudė, 
mie,”

Verutei irgi neteko daug 
galvoti, kokią profesiją pa
sirinkti. Per daug jau jai 
i širdį buvo įaugusi gimtoji 
žemė — jos derlingas juod
žemis, jos klastingas prie
molis. Iš pat mažens jai 
kvepėjo žemė, kurią savo 
prakaitu laistė prosenelis, 
senelis, tėvas ir motina. Iš
laisvinta žemė šaukėsi 
darbščių, prityrusių rankų, 
ir Verutė negalėjo likti 
abejinga šitam šaukimui.
Juo labiau, kad ir pati že-1 apylinkės mūsų parengimų 
mes ūkio akademija “į na- lankytojams. Pasitikime, 
mus” atėjo. Išaugo baltais kad kitais metais mus vėl 
rūmais ir plačiais langais paremsi te. 
dairosi į buvusius kumety
nus, jiems didžią šviesą 
skleisdami.

Tiesa, kol kas tik mecha
nizatoriai čia persikėlė — į 
erdvias, gerai įrengtas au
ditorijas ir laboratorijas,— 
bet juk netrukus ir centri
niai rūmai pabaigtuvių vai
niką užsidės.

Gera vietą pasirinko Že
mės ūkio akademija. Ne
trukus Noreikiškės taps ne 
tik žemės ūkio kadrų kalve, 
bet ir puikiu moksliniu 
centru. Jau dabar čia su
tiksi įvairaus amžiaus žmo
nes, palinkusius prie ban
dymų stendo ar mikrosko
po. Jie ieško, kuria, sva
joja. .

Laimutis Liepa beveik 
prieš 10 metų paliko akade
mijos auditorijas. Dirbo 
vadovaujantį darbą, kaupė 
praktines žinias, studijavo 
žemės ūkio mechanizatorių 
poreikius. Pernai grįžo j 
akademiją. Aspirantu. Jo 
disertacijos tema: “Hi 
draulinių dizelinių varik
lių purkštuvų pralaidumo 
tyrimas.” Žemės ūkio ma-

greičiau pūstųsi, kad ponas 
dvarininkas be rūpesčių ga
lėtų įvairiom šunybėm vers
tis. Daug apie šitą ponelį, 
kaip ir apie Palavinską, 

rytę Kazlauskienę, "gerutę apie Petrulį, apie Radusį ir 
I dar kitokiomis pavardėmis 
vadintus engėjus, galėtų 
papasakoti ir Adolfas 
Apuokas, ir Juozas Vin- 
kauskas — ir kiti buvę No
reikiškių kumečiai, tarnai, 
piemenys ir padieniai. Ne
maža čia prakaito išlieta, 
nemaža ašarų išverkta, 
krauju aplaistyta šį pakau- 
nes žemelė.

Gal būt, todėl ji tokia |šmų.kūrėjams _jis padės su- 
dosni ir derlinga.

...Keliu riedėjo trakto- nes, našesnes, galingesnes, 
rius.

— Sveikas,- Vaclovai,

Uršulę Nača jienę-Paich, 
mielą Juozą Miliauską ir 
mieląją draugę Miliauskie
nę—ir labai mielą ir aukš
tai gerbiamą draugę pla
taus masto veikėją, rašyto
ją Kotryną Petrikienę. Me
nu gabiąją Marytę Sukac
kienę, mieląją Onutę Ku- 
čauskaitę, J. K. Mažiukną, 
Igną Urboną, Vincą Bovi- 
ną, Julytę Urmonienę — ir 
daugybę kitų...

J. Kaškaitis
kurti tas mašinas tobulės-

Wilmington, Del., Tal- 
mandge Balser už apiplė
šimą $4 nuteistas 20 rykš
čių plakimu, $500 pinigais 
ir 25 metus kalėjimo. Vals
tijos aukščiausias teismas 
panaikino rykštėmis plaki
mą, nes teisėjas nepaskyrė 
dienos plakimui.

M. Sluckio 
“Laiptai Į dangų”

Naujo M. Sluckio romano 
veiksmas vyksta sudėtingo
mis klasių kovos sąlygo
mis — 1948 metais. Pači'a- 
me įvykių sūkury — dviejų 
jaunų, mylinčių žmonių — 
Jauniaus ir Ramunės — pa
veikslai. Jų kova dėl žmo-

senatoriaus vietai. Bet 
demokratai jo nerems, 
jis kandidatuosiąs ne

Prezidento ir senatorių 
rinkimas įvyks kitais me
tais. Milton J. Shapp sako, 
jog jis išleis 700 tūkstan- 
iųč dolerių, kad būtų de
mokratų partijos nominuo
tas 
jos 
jei 
tai
priklausomai

Pennsylvanijos valsti-

Memorial Library White
marsh Township nuo naujų 
metų ims $5 nuo šeimynos 
už knygų skaitymą.

gaus, jų tikėjimas žmogu
mi — štai romano leitmoty
vas. Toji kova vyksta labai 
sunkiomis, tragiškomis są
lygomis. Romane pasmer
kiama “kelio vidurio” kon
cepcija, plėšrus savanaudiš
kumas, egoizmas ir iškelia
mi kilnūs, tyri jausmai, mei
lė ir pasiaukojimas, kurie 
būdingi naujojo pasaulio 
kūrėjams.

Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk-

Sakoma, valstijoje reikia 
surasti šimtą tūkstančių 
darbų sumažinimui nedar
bo. Reikia naujų industri
jų. Valstija didelė, gyven- la 30,000 egz. tiražu. Kaina 
tojų skaičius didėja.

Dainų šventė Vingio parke Vilniuje

... Kai motina ir duktė 
— dar kartą atsisuko—naujo- 

nasveikino Verutė. — Kaip 1 sios Noreikiškės plieskė 
'’-ekas? . Išimtais linksmų žiburių.

—Gerai, — atsakė nari- Juos prieš 46-erius metus
nas geltonplaukis vaikinas.

Šauniai padirbėjo mecha
nizacijos fakulteto III kur
so studentas Vaclovas Va
lančius. Jį drąsiai galima 
pavadinti kadriniu trakto-

uždegė “Auroros” šūvis. 
Tai jis padėjo pamatus 
šviesiems mokslo ir tiesos 
rūmams, kurie galingai ky
la šalia buvusių kumetynų, 
atidarydami jų duris ir į 

rimuku. Jo tėvelis irgi Vac- didelį kelią šaukdami jų gy- 
lovas, vienas pirmųjų pa- ventojus. 
žabojo plieno žirgą Plun
gės rajono Vlado Rekašiaus Kaunas

P. Keidošius

58 kapeikos.

Kanados lietubiai Gedimino aikštėje Vilniuje3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt, gruodžio (Dec.) 13, 1963 f



JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikę bažnyčios ekspansija 
I Pabaltijį ir Rytų Europą

(Tąsa)
Romos popiežiai visoje istorijoje pasi

žymėjo kaip liaudies išsivadavimo judėji
mų priešai, pažangiosios visuomenės iš
sivadavimo judėjimų priešai, pažangio
sios visuomenės siekimų žiaurus slopin
tojai. Prancūzijos buržuazinės revoliu- 
sijos metais, XVIII a. pabaigoje, Vati
kanas telkė reakcines vidaus ir užsienio 
jėgas prieš revoliuciją Prancūzijoje, už 
monarchijos grąžinimą. Popiežius Pijus 
VI kreipėsi į revoliucinius prancūzus 
grasinačiu laišku, kuriame rašė: “Jūs, 
prancūzai, sosto priešai, tironai... dre
bėkite! Mūsų jėgos jungiasi prieš jus... 
Visi užsienio karalių kalavijai kris ant 
jūsų galvų!” Panašiais reakciniais puo
limais popiežiai veikė prieš visus nacio
nalinio išsivadavimo pasireiškimus XIX 
amžiuje, prieš revoliucinį proletariatą 
1848 metais, prieš Paryžiaus komuną 
1871 m. ir kt. Kadangi Paryžiaus komu
nos didvyriškas pavyzdys darė didelę įta
ką tolesniam revoliuciniam darbininkų 
judėjimui, socializmo idėjų plitimui, po- 
komunarų atminimą ir savo laiške tikin
tiesiems 1878 m. pabaigoje, be ko kita, 
šaukė kovoti prieš tuos, “kurie save va
dina socialistais, komunistais ir nihilis
tais ...,” kurie kėsinasi prieš monarchų 
valdžią ir net “išdrįso savo ginklą nu
kreipti prieš vyriausybių galvas,” kurie 
nuolat teigia, “kad žmonės iš prigimties 
yra tarp savęs lygūs” ir t. t. Kaip jau 
anksčiau minėta, popiežius taip pat pa
laikė carizmą prieš 1905-1907 m. revoliu
ciją.

Paveldėjusi tokį išsivadavimo judėji
mo priešų palikimą, katalikų bažnyčia su 
popiežiumi priešakyje Didžiosios Spalio 
revoliucijos pergalę sutiko neriboto prie
šiškumo įniršiu, užsimojusi telkti viso 
pasaulio reakcines jėgas prieš besiku
riančią Tarybų valstybę. Popiežiai nuo 
pirmųjų Spalio revoliucijos dienų radosi 
pikčiausių Tarybų valstybės priešų eilėse 
ir liko jose visą laiką.
*Jau įvykus Rusijoje 1917 m. vasario 
men. buržuazinei-demokratinęi revoliuci
jai, Vatikanas labai susirūpino, kad Ru
sijos revoliucija “ateityje nesupanašėtų 
su Prancūzijos (revoliucija) ir nepa
trauktų paskui save ir kitų šalių.” Ir 
jau tuomet, 1917 m. gegužės mėn. Vati
kane buvo sudaryta speciali žinyba — 
“Rytų bažnyčios reikalų kongregacija,” 
kuriai vadovavo pats popiežius. Šiai ži
nybai buvo skirtas uždavinys kovoti 
prieš Rusijos revoliuciją ir skleisti Ru
sijoje katalikybę bei uniją. 1917 m. va
sarą Petrograde radosi popiežiaus agen
tas unitų vyskupas grafas Šeptiekis ir 
pradėjo reikšti pastangas unijai plėsti. 
Tačiau jo pastangos nesulaikė jokio pri
tarimo rusų liaudyje, ir jis išsidangino iš 
Rusijos.

Spalio revoliucijos pergalės sužlugdė 
ir tuos Vatikano vadovų planus, kuriuos 
jie buvo besirengią vykdyti Rusijoje 
kontrrevoliucinės Laikinosios vyriausy
bės šeimininkavimo metu.

Dabar Vatikanas, visas popiežiaus val
džios aparatas, tame tarpe ir “Rytų baž
nyčios reikalų kongregacija,” pasidarė 
prieš socializmą, prieš Tarybų šalį nu
kreiptų melų, įvairių šmeižtų židiniu, 
antitarybinių sąmokslų centru Romoje. 
Popiežiai veikė išvien pirmiausia su to
mis reakcinėmis jėgomis, kurios siekė 
sužlugdyti proletarinę revoliuciją Rusi
joje; pilietinio karo metais Vatikanas 
kuo glaudžiausiai bendradarbiavo su in- 
terventais, su baltagvardiečiais, palaikė, 
'stiprino ir jungė įvairių buržuazinių na
cionalistų veikimą prieš Tarybų valdžią, 
su jų pagalba stengėsi įtvirtinti reakci
nį jčgų valdžią ypač tose teritorijose, 
kurios galėjo tapti placdarmais Tarybų 
valdžiai pulti.

Vatikano ranka prieš socializmą, prieš 
Tarybų valdžią konkrečiai reiškėsi ir Lie
tuvoje, siekiant įtvirtinti joje vokiškųjų 
imperialistų ginamą tarptautinės reak
cijos bazę rytuose . Tai rodo visi vokiš
kųjų imperialistinių okupantų ir lietu
viškųjų buržuazinių nacionalistų bend
radarbiavimo 1917-1918 metais faktai ir 
rezultatai. Buržuaziniai nacionąlistai, 
derindamiesi su vokiškaisiais imperialis
tais, tame laiko tarpe įvykdė visą eilę 
veiksmų, kurių tikslas buvo Lietuvą iš 
esmės, ir formaliai visiems laikams 
pajungti imperialistinei Vokietijai. Ir 
visuose tuose buržuazinių nacionalistų 
veiksmuose lemiamąjį vaidmenį atliko 

tiesioginiai Vatikano agentai,— reakci
niai katalikų dvasininkai.

Pagal vokiškųjų imperialistų reikala
vimus, aktyviai veikiant Vatikano tar
nams kun. J Staugaičiui, kun. V. Miro
nui, kun. K. Šauliui, kun. A.' Petruliui 
ir kt., buržuazinė Lietuvos taryba, ap
gavikiškai dangstydamasi “Lietuvos in
teresais,” 1917 m. gruodžio 11 d. priėmė 
deklaraciją, kurioje įrašė imperialistams 
reikalingus teiginius, būtent, kad ji 
“prašo Vokietijos apsaugos ir pagalbos,” 
kad ji “stoja už Lietuvos valstybės am
žinus ryšius su Vokietija.” Šią išdavi
kišką deklaraciją Vokietijos imperialis
tai naudojo Bresto taikos derybose su 
Tarybų Rusija, stengdamiesi apeiti Ta
rybų Rusijos delegacijos reikalavimą pri
pažinti tautų apsisprendimo teisę, siek
dami tarptautiniame forume įteisinti 
Lietuvos užgrobimą.

Siekdami sulaikyti Spalio revoliucijos 
įtakoje kylantį ir nuolat stiprėjantį liau
dies masių išsivadavimo judėjimą, lie
tuviškieji buržuaziniai nacionalistai, vi
sų pirma reakciniai kunigai, drauge su 
okupantais planavo ir vykdė įvairias 
naujas klastingas priemones . 1918 m. 
pradžioje vyskupas Karevičius, ir kun. 
Olšauskas buvo pasiųsti į Berlyną, ten 
tarėsi su Vokietijos militaristų vadais 
Hindenburgu bei Liudendorfu ir kancle
riu Hertlingu dėl priemonių okupantų 
engiamai Lietuvos liaudžiai apgauti ir 
Lietuvai galutinai pajungti Vokietijos 
imperialistams ir imperialistų uždavi
niams. Tie pasitarimai ir kai kurių kitų 
buržuazinių nacionalistų, tame tarpe kun. 
Staugaičio, atsilankymai į Berlyną bu
vo vainikuoti klastingu buržuazinės Lie
tuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. nu
tarimu, apgavikiškai maskavusiu Lietu
vos prijungimą prie Vokietijos, ir Vo
kietijos kaizerio Vilhelmo II 1918 m. ko
vo 23 d. dekretu, kuriuo kaizeris pagal 
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų 
prašymą paskelbė pripažįstąs Lietuvos 
valstybę, remdamasis “1917 m. gruodžio 
11 d. Lietuvos tarybos pąrėiškimu,” t. y. 
visiškai prijungtą prie imperialistinės 
Vokietijos.

Tačiau jokios klastingos Lietuvos prie
šų priemonės nepajėgė sulaikyti liaudies 
masių išsivaduojamojo judėjimo. At
virkščiai, atvira Lietuvos buržuazijos iš
davystė, pasireiškusi 1917 m. pabaigos ir 
1918 m. pradžios veiksmais, susijusi su 
žiauriu okupaciniu režimu ir buožinių 
išnaudotojų smurtu prieš darbo žmones, 
kėlė dar didesnį liaudies masių pasipik
tinimą ir pasipriešinimą. 1918 m. pradė
jusios kurtis Lietuvoje komunistų orga
nizacijos savo aiškinamuoju darbu padė
jo darbo žmonėms geriau suprasti vo
kiškųjų imperialistų grobikiškus užsimo
jimus, demaskavo buržuazinių naciona
listų išdavikiškus veiksmus, nušvietė 
Tarybų Rusijos darbo žmonių laimėji
mus, stiprino liaudies masių išsivadavi
mo kovą.

Buržuaziniai nacionalistai ir vokiš
kieji okupantai, stiprėjant revoliucinei 
kovai ir plintant Spalio revoliucijos idė
joms, ieškojo naujų priemonių reakcinės 
buržuazijos ir vokiškųjų imperialistų po
zicijoms Lietuvoje sustiprinti. Čia ir bu
vo iškeltas dar 1917 m. Vatikano ir Vo
kietijos imperialistų agentų sudarytas 
urachinis planas: 1918 m. birželio mėn. 
buržuazinė Lietuvos taryba nutarė pa
skelbti Lietuvą monarchija ir pakviesti 
Lietuvos karaliumi Viurtembergo herco
gą Vilhelmą Urachą, siūlydama. “Lietu
vos karaliaus vainiką jam ir jo vyriš
kiems įpėdiniams tiesia linija.” Visoje 
toje urachinėje procedūroje ir toliau 
ypač aktyviai veikė Vatikano tarnai ku
nigai Purickis, Steponaitis ir Bartuška. 
Norėdami Vokietijos imperializmo sta
tytinį apdengti “lietuviška skraiste” ir 
tuo apgauti Lietuvos liaudies mases, jie 
sukūrė ir skelbė apgavikišką mintį, kad 
Urachas esąs kilęs iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Mindaugo giminės; kleri
kalai taip pat rūpinosi karaliaus vainiko 
užsakymu Urachui ir rengėsi jo vaini
kavimui; jie išleido Uracho paveikslą, 
kurį pradėjo platinti Lietuvoje.

1918 m. rugsėjo mėn., Vokiėtijos vy
riausybei pavedus ir leidus, Lozanoje su
sirinko Lietuvos buržuazijos, atstovų 
konferencija, kuriai vadovavo kun. Ol
šauskas ir kurioje drauge su kunigais 
Bartuška, Steponaičiu ir. Purickiu da
lyvavo Vokietijos imperializmo samdi
niai A. Smetona, A. Voldemaras, M./Y-

Visi lietuvių tautos priešų agentū- 
sambūrio pritarė Uracho išrinkimui

čas. Visi lietuvių tautos priešų agentū 
ros i
į Lietuvos karalius.

Galingoje Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos įtakoje išsvystęs Vokie
tijoje ir jos kariųųmenėje revoliucinis ju
dėjimas ir pagaliau 1918 m; lapkričio 9 
d. kilusi revoliucija likvidavo Vokietijos 
kaizerio, visų; Vokieti j o jęt buvusių kara
lių, hercogų sostus, drauge sutriuškino 
ir klerikalų pradėtą statyti sostą Ura
chui Lietuvoje.

Lietuvos darbo žmonės, vadovaujami 
dar 1918 m. spalio mėn. pradžioje susi
kūrusios Lietuvos Komunistų partijos, 
dabar kovojo, turėdami konkretų ir aiš
kų tikslą — už darbininkų ir valstiečių 
valdžios įkūrimą, už Tarybų valdžią, Lie
tuvos Laikinosios revoliucinės darbinin
kų ir valstiečių vyriausybės su V. Mic
kevičium - Kapsuku priešakyje sudary
mas, Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos paskelbimas ir jos draugiškų 
bendradarbiavimo santykių su T a r y b ų 
Rusija vystymasis smogė triuškinančius 
smūgius ne tik lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų išdavikiškai antiliaudinei po
litikai. Šios Lietuvos darbo žmonių per
galės taip pat smogė triuškinantį smūgį 
Vatikano ir iš viso katalikų bažnyčios, 
tame tarpe Lietuvos klerikalų pastan
goms siekti savo reakcinių tikslų Vokie
tijos imperialistų globoje.
6. KATALIKŲ BAŽNYČIA ANTITA
RYBINIŲ INTERVENTŲ GRETOSE

Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos pergalę džiaugsmingaiJ sutiko ir 
sveikino viso pasaulio darbo žmonės, o 
viso pasaulio? kapitalistai iš pat pradžių 
griežtai stojo prieš revoiiuciją ir ėmė WS«-__________________ _____________

MONTREAL, CANADA
veikia į sniegą. Gi nukritus 
temperatūrai iki 4 laipsnių 
virš 0, arba žemiau, sniego 
druska jau nepajėgia su
tarpinti.

Svečiavimasis
Mr. & Mrs. D. Norwich 

buvo nuvažiavę dviem sa
vaitėm į Čikagą aplankyti 
ir kartu paminėti ten gy
venančios jų dukters 25-ių 
metų vedybinę sukaktį, ku
ri yra ištekėjusi, kaip ži
nia, už irgi buvusio mont- 
realiečio Jack Kvietkausko.

O iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, jų Padėkos die
nos ilgesnio savaitgalio pro
ga, į Montrealą buvo at
važiavę aplankyti savo tė
velius ir pažįstamus Vickie 
Virbalas ir Raymond Kauš
pėdą*

Serga
Annie Žilinskaitė pergy

veno operaciją Royal Vic
toria ligoninėje. Taipgi Ka
tarina Ambrasienė irgi Ro
yal Victoria ligoninėje bu
vo operuota ant akies, o 
kiek apgijus, turės pasiduo
ti operacijai ant antros 
akies.

Automašinos nelaimė
Stasys Remeikis važiuo

damas su savo automašina 
kelyje turėjo didelę nelai
mę. Jis pats, sakoma, ne
labai sunkiai sužeistas, bet 
su juo važiavęs Kazimieras 
Leknickas sunkiai sužeis
tas ir jam reikėjo padalyti 
operaciją. Ligonis yra 
Notre Dame ligoninėje.

Didelis storis— 
ne visai juokas

Prieš kurį laiką McGill 
universiteto fizinio moky
mo direktorius, profesorius 
R. B. Wilkinson, čia vie
noje vietoje ka i bedamas 
pastebėjo, kad žmogui tu
rėti per daug svorio, kas, 
sakb, jau visiems žinoma, 
nėra gerai sveikatos atžvil
giu. Bet’ tai dar ne viskas. 
Jis, sako, turįs žinių, kad 
apdraudos kompanijos no
rintiems apsidrausti sveika
tą ir gyvybę ruošiasi pa
kelti apdraudos mokestį su- 
lyg žmogaus svoriu.

Taigi, jei tas pasitvirtin
tų, pasirodo, kad nuo per 
didelio žmogaus svorio ne 
tik sveikata gali nukentėti, 
bet ir kišenė.

Aeroporte bus judami 
šaligatviai

Kalbama, kad federalis 
transporto departamen tas 
planuoja įtaisyti judamus 
šaligatvius naujai pastaty
tam Dorval Internacionali
niame Aerporte, žmonių 
perkėlimui iš stoties į orlai
vyje įlipimo vietą. Mat, da
bar dėl džetų smarkaus 
ūžimo įlipimui vieta įtaisy
ta gana toli ir vaikščioji
mas žmonėms gana sunkus. 
Neoficialiai apskaiči uotą, 
kad tokių šaligatvių įtaisy
mas kainuotų apie 1 mili
joną dolerių.

Ar vis laikysis sniegas 
gatvėse?

Šį rudenį Montrealo mies
to Taryba prižadėjo, kad 
žiemai atėjus daugiau jau 
neturėsime sniego gatvėse. 
Tam bus panaudota chemi
nė druska. Lig šiol druska 
buvo pilama, kada jau snie
go priversta visa eilė. Bet' 
nuo dabar, sako, pils drus
ką tik pradėjus snigti, kad 
sniegą sutarpintų tik nu
kritus. Gerai, palauksime 
ir pažiūrėsime, galgi -šią 
žiemą ir nereikės braidžioti 
gatvėse po purvų “košę.”

Bėda tik tame, kad drus
ka tegali sutarpinti nukri-. 
tusį sniegą tik prie 30 iki 
34 laipsnių temperatūros. 
O paskiau, juo darosi šal
čiau, > tuo Ožiau druska

St. Petersburg, Fla*
. Mūsų naujienos

. Lapkričio 26 dieną “Lais
ves” vajininkas Jurgis Gen- 
drėnas pas mus atvežė L.L. 
D. centro sekretorių Joną 
Grybą. Po trumpo pasi
kalbėjimo klausiu jo: Gal 
būsit, mūsų 45-tos kuopos 
parengime r Na, kas čia 
dar per klausimas, —sako 
Jonas,—-išeitų taip, kad bu
vai Romoje ir popiežiaus 
nematei. Jis sakė, kad dar 
tris atostogautojus atsive
žė ir jūis yra Benderis, Vi- 
nikaitis ir Aleksynas.

Kilo sumanymas, ką da
ryti su tais ligoniais, kurie

Baltimore, Md.
Skaitlinės, kurios verčia 

susidomėti
Paskelbtos miesto pašal- 

p o s (welfare) skaitlinės 
verčia susidomėti. Per teis
mo nuos p r e n d į dėl 20,000 
gyventojų miestas turi mo
kėt pašalpą, kurios per me
tus susidaro $7,250,000. Ka
lėjime yra 300 tėvų už ne- 
užlaikymą savo vaikų. Di
delė dalis tėvų visaip išsisu
kinėja nuo vaikų užlaikymo 
ir nenori sumokėti teismo 
priteistą užlaikymą. Dau
gelis motinų skundžiasi, 
kad vyrai tik retkarčiais y 
joms prisiunčia teismo nu-* 
statytą pašalpą. Nejaugi 
miestas visus prasikaltėlius 
sukimš į kalėjimus? Gi pra
sikaltėlių esama net 17,000.

Marylando valstijos ad- 
1 vokatas J. O. Donnell sako, 

kad su kiekvieneriais me
tais daugėja vaikai, kuriuos 
miestas turi užlaikyti. 
Miestas šiemet gavo 5,278 
skundus, kad tėvai neužlai
ko vaikų, buvo tyrinėta ir 
rasta 1,895 tėvai kaltais. 
Mr. Quink, miesto labdary
bės agentas, pranešė, kad 
tėvai nesumokėjo $1,000,000 
vaikų užlaikymui, tai tą su
mą turėjo sumokėti mies
tas.

Mūsų miesto politikierius 
; Spiro T. Agnew, kuris vai

dina svarbią rolę miesto po
litikos nustatyme, reikalau
ja, kad būtų išleistas įsta
tymas teikti apsisaugojimą 

, nuo pastojimo nėščia toms 
moterims, kurios to reika-\ 
lauja, kurios gauna miesto 
pašalpą. Jis sako, kad ant* 
šalpos listo yra 9,593 neve
dusių motinų vaikai, o jų 

Dėl draugo Grybo pastan- tėvus sunku surasti ir pri

telkti kontrrevoliucines jėgas prieš Ta- 
ryų valdžią. Anglijos ir Prancūzijos im
perialistai drauge su JAV imperialistais 
organizavo ginkluotą intervenciją prieš 
Tarybų Rusiją, rėmė visus kontrrevoliu
cinius sąmokslus šalies viduje ir patys 
juos organizavo, turėdami tikslą likvi
duoti darbininkų ir valstiečių valdžią 
Rusijoje ir grąžinti joje išnaudotojišką 
kapitalistinę santvarką, atstatyti mo
narchiją.

Visus interventų planus, visus kontr
revoliucinius sąmokslus prieš Tarybų 
valdžią veiksmingai palaikė ir rėmė Va
tikanas, naujomis priemonėmis, nukreip
tomis betarpiškai prieš darbo žmones, 
vykdydamas katalikų bažnyčios verži
mąsi į rytus, į Rusiją. Jau 1918 m. sau
sio mėn. revoliucijos išgąsdintas Vati
kano organas “Osservatore Romano” 
isteriškai šaukė: “Anarchija beldžiasi 
į vartus visose šalyse. . Skubiai telkite 
savo jėgas, kad pastotumėt jai kelią.” Ir 
Vatikanas veiksmingai ir plačiai ėmėsi 
telkti kontrrevoliucines jėgas, per savo 
gausingą klerikalinių agentų tinklą visa
me kapitalistiniame pasaulyje. 1918 m. 
eigoje reakcijos ir kontrrevoliucijos ži
dinius klerikaliniai Vatikano agentai kū
rė, globojami Vokietijos ir Austrijos im
perialistų, tam reikalui ne tik Lietuvą 
atiduodami “visiems laikams” imperia
listinei Vokietijai, bet ir Lenkijos ateitį 
rišdami su imperialistine Austrija: “Jū
sų ateitis—su Austrija...”— taip buvo 
kategoriškai pabrėžta z Vatikane žino
mam lenkų endekų veikėjui R. Dmovs- 
kiui 1916 m. Tokia Vatikano pozicija 
Lenkijos klausimu buvo iki Austrijos- 
Vengrijos monarchijos žlugimo.

(Bus daugiau)

negali atsilankyti nei į pa
rengimus, nei į krutamu jų 
paveikslų parodymus.

Filmininkas Grybas sako, 
kad galima parodyti ir stu- 
boj. Ir štai, pas “Vilnies” 
vajininką — Joną Rūbą, 
kur randasi du ligoniai, bu
vo parodytas filmas, taigi 
ir ligonius užganėdinome.

gų ir darbštumo, nereikia versti mokėti užlaikymą, 
nei vienam “badauti” fil-, Sako, kad nevedusių moti- 
mų pamatyme.

Ir štai parengimo diena, reikalinga užlaikyti, 
Mūsų svečiai nustebo, pa- --- -----------------------
matę tiek daug žmonių, — gėja, 
galėjo būti apie 170 abiejų 
lyčių, o visi jie tokie malo
nūs, draugiški ir taip mik
liai šoka. Nekurie neaplei
džia nei vieno šokio. Neiš
kentė ir mūsų svečiai ir jie 
pradėjo šokti. Vienas iš 
jų man sako: Kas su ma
nim atsitiko: jau bus dau
giau kaip 10 metų, kaip šo
kau, o štai jau ketvirtą sy
kį einu šokti. Žinai, bro
lau, sakau jam, Floridos 
šiltesnis oras atliuosavo 
tau šiaurines mintis, kūnas 
pasidarė daug miklesnis, 
na ir pradėjai šokti. Tai 
tiek oje parengimą, ti
kiuosi, kad oficialiai išrink
tas “Laisvės” koresponden
tas — Jonas Valaitis dapil- 
dys mano rašinį.

Norėtųsi parašyti apie 
filmus, kurie buvo čia pa
rodyti gruodžio 2-rą ir 5-tą, 
ypatingai stebino mane 
vienas filmas, kaip Vilniaus 
operos artistai užkariavo 
Maskvą. Reikia iš prigim
ties turėti didelį talentą, 
kad tapti dainininku, muzi
kantu, šokiku ar akrobatu. 
.Neatsižvelgiant, kokių ga
bumų apsigimęs esi, visgi 
reikia mokintis, mokintis 
ir dar sykį mokintis, o tik 
tada per viršžmogiškas pa
stangas gali tapti tuo, ką 
mateme ekranez Vilniaus 
operos artistus. Ne tik, kad 
Lietuvos darbo žmonės nu
žengė visokeriopame moks
le, bet ir meno šakoje uži
ma pirmaeilę vietą pašau- 
lyje.

nų vaikų skaičius, kuriuos 
............... , su 

kiekvieneriais metais dau-

J. Judžentas

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Dr. Martins sako, kad vi
soje šalyje į aukštesnes mo
kyklas 1962 m. įstojo 443,- 
000 merginų. Klausinėjant, 
jos prisipažino, kad įstojo 
ne aukštus mokslus pasiek
ti, bet susipažinti su stu
dentais ir gauti sau vyrus. 
Daug jų pasitraukia iš 
mokslo įstaigų jas nebaigę. 
1962 metais iš 443,000 mer
ginu mokslą baigė tik 169,- 
000.

Šalpos viršininkai neve
dusių motinų vaikus vadina 
“bastards”. Tai pažemini- 
mas vaikų ir motinų. Rodo- ' 
si, kad motinos turėtų kelti 
protestą prieš tokį žemini^ 
mą...

Jaunų prasižengimai
Nors yra nemalonu rašy

ti apie jaunųjų prasikalti
mus, bet kad jie kiekvieną 
dieną kartojasi/ Pagal po
licijos pranešimą, tai per 
mėnnesį buvo 146 įsilauži
mai į privatinius namus ir 
pavogta $70,000 turto. Po
licija ragina miesto gyven
tojus duris laikyti tvirtai 
užrakintas.

Pasikartoja ir tokių už
puolimų, kaip šis. Mano 
kaimynas turėjo operaciją 
nuo patrūkimo. Po operaci
jos jauni plėšikai užpuolė 
jį, sumušė. Operacijos vie
toje susiuvimas trūko ir 
jis vėl turi pasiduoti kitai 
operacijai. Tatai įvyko vi
duryje dienos. Žmogus šau
kėsi pagalbos, artimai buvo 
žmonių, bet niekas negelbė
jo.

Visi žmonės nuogastau- j 
ja. Daugelis stato klausi
mą: kur link eina Ameri
kos žmonės? Niekas nėr^ 
užtikrintas, kad jis nebus 
užpultas. J. Balsys

4 pusi. Laisve (Liberty) Penkt, gruodžio (Dec.) 13, 1963



LAISVĖS' VAJUS
(Tasa iš 1-mojo puslapio)

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Brockton, Mass., George Shimaitis prisiuntė $109. 

Aukojo:
Konstancija Kalvelienė ........... $25.00
George Shimaitis........................  25.00
AįLDLD 6 kp.................................... 20.00
Marijona Gutauskienė ............... 5.00
Agota Kukaitienė ........................ 5.00
Kazimieras Ustupas................  5.00
P. O. Chestnut ............................. 3.00
K. Sireikienė ................................. 8.00
J. V. Stočkus...................... . .........3.00

F. K. čereškai .................•.............  2.00
A. P. Orintai ................ ................ 2.00
G. E. Steponauskai ...................... 2.00

ų A. Sikorskis .................................  2.00
M. Žaliukienė.................................2.00

Po $1.00: P. Baronas, Ed. Kelly, P. Sinkevičienė, 
Julie Stigienė, V. S. Valinčius.

BOSTON, MASS.

Pasiskaitykime gražų laišką nuo Pacifiko kranto— 
“Seattle, Wash. Gerb. ‘Laisvės’ Ad-cija: Vajus jau pu
sėtinai išsijudino per du mėnesius laiko sukėlimui $5,- 
000 Fondo, bet iš mūsų Washingtonoi valstijos nesimato, 
kad prisidėtų tam garbingam laikraščiui pagalbon. Kiek 
man yra žinoma, dar keletas laisvų pažiūrų yra Wash- 
ingtono valstijoj lietuvių senos kartos, bet nesigirdi nuo 
jų nieko.

“Šiame laiške pasiunčiu tris prenumeratas atnauji
nimui, dvi į Lietuvą ir mūsų. Tai bus $33. Nuo mūsų, 
K. ir E. Žukauskų, auka $20. Nuo Martha Kirk, $5 
Viso $58. Draugiškai, K. ir E. Žukauskai.”

Hartford, Conn. L. Žemaitienė prisiuntė $395. Au
kojo:

Lietuvių Moterų Klubo parengimas $200.00
Laisvės Choras ............................... 100.00
Lietuvių Moterų Klubas, iš iždo 25.00 
M. Nikzentaitienė ............................. 25*00
J. ir V. Kazlau (Wethersfield) ....... 8.00
Alex Raymond ................................... 6.00
J. ir M. Lukštai (Windsor) ...................6.00
A. Dagilienė ........................................ 6.00
J. Bujavičius (Manchester),............... 6.00
J. Ambroz (New Britain) ................. 5.00
A. ir O. Kįškiūnai (Newington) ..........3.00
K. Lugauskai (Windsor Locks) .... 2.00

Po $1: J. Ščebeda, New Britain, J. Margaitis, Wil
son, ir M. Tamkus, Warehouse Point.

Easton, Pa., L. Tilvikas prisiuntė $33. Aukojo:
M. Shulskis, Easton, Pa..................... $26.00
P. švelnikas ........................................ 5.00
A. Šlapikas............................................. 2.00

Nuo kitų aukų gauta sekamai:
V. Rudaitis, Chicago, Ill................. $50.50
A. Višniauskas, Hart, Mich................... 25.00
Antanas Bimba, Richmond Hill, N. Y. 25.00 
Nellie Grigienė, Rockford, Ill...............11.00
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y. 11.00 
F. Nakas, Detroit, Mich. ................... 9.00
Vincas Degutis, Albany, N. Y.......... 6.00
A. Butkauskas, B’klyn, N. Y.............. 6.00
I. Vežis, Binghamton, N. Y............ . . .  6.00
J. Jasiūnas, Bridgeport, Conn............ 6.00
Peter Raymond, Harrison, N. J.......... 6.00
A. šešelgis, Chicago, Ill........................ 6.00
V. J. Pranaičiai, Flushing, N. Y.........6.00
Olga, George Pranckas, Gardner, Mass. 5.00 
J. Zale, Ozone Park, N. Y. ...* .......... 5.00

J. Stanys, Baltimore, Md* ..................  5.00
Walter ir Mylda Žukai, Elizabeth, N. J. 5.00 
Pranė Belskienė, B’klyn, N. Y................5.00
Julius Budelis, Torrington, Conn....... 3.00
Paul Burnis, B’klyn, N. Y....................... 3.00
J. Gataveckas, Carnegie, Pa.................. 3.00
St. Puodžiūnas, Laurens, N. Y.............. 3.00
Parapijietė, Woodhaven, N. Y...............2.00
J. Bacanskas, Philadelphia, Pa...............2.00
P. Pshalgauskas, Methuen, Mass........ 2.000

Apie kai ką
Gruodžio 5^os vakare lai

kėme porą susirinkimų. L. 
L.D. 2-os kuopos sękęet#- 
rius S. R. raportavo, kad 
dėl “Laisvės” yra surinkta 
$106, kuopa iš .savo iždo 
paskyrė $44; sudėjus į krū
vą nuo So. Bostono vaji- 
ninkų bus pasiųsta apvali 
$150 suma į “L.” fondą. Iš 
Mary Kvetkus raporto ma
tėsi, kad ji sunkiai dirba 
šių metų vajuje. Jos pagal
bininkai, nors šį kartą nie
ko nesakė, tačiau tikiu, kad 
ir jie prisideda. Jeigu ne
būtų išstatytos ištisos val
stijos, tai šiame “L.” vaju
je So. Bostonas visus pa
skirus miestus, su didelė
mis lietuvių kolonijomis, 
lengvai suluptų... Na, tie 
gavimai daug punktų 
mums jau ne taip svarbu; 
reikia daugiau veikti, o 
mažiau garsintis. Labai 
svarbu užrašyti darbinin
kišką laikraštį .giminėms 
bei draugms ir Lietuvoje, 
nes jie iš ten negali užsi
prenumeruoti. Skaitydami 
mūsų laikraštį, įsitikins tą 
faktą, kad ir “aukso” ša
lyje yra darbininkų, jog ir 
čia iš dangaus nekrinta 
kepti karveliai.

Antroji LLD kuopa turi 
daug narių; šis buvo meti
nis susirinkimas* bet ne
skaitlingas, todėl didelių 
ateičiai darbų neplanavo. 
Norėjo ar ne* ir ateinan
tiems metams pasiliko ta 
pati valdyba.

Vėliau toje pat svetainė
je laikytas ir LDS 62-os 
kuopos susirinkimas. Apart 
raportų ir trumpų diskusi
jų, svarbių tarimų nebuvo. 
Ir šios kuopos, kuri dar tu
ri 58 narius . (šiais metais 
4 mirė), pernykštė valdyba 
nerado kitdS’1 išeities, kaip 
tik pasilikti kuopos } valdo
maisiais ir kitiems metams.

Gruodžio 7-os, šeštadie
nio vakarą įdomiai pralei
dome. Apart kelių asmenų, 
publika anksti susirinko, 
tai ir kortuoti pradėjome 
anksčiau. Virš valandos 
laiko pažaidę, biskį užkan
dę ir kavos išgėrę, žiūrėjo
me į Tar. Lietuvą vaizduo
jančius filmus* Pirmas fil
mas vaizdavo revoliucinio 
judėjimo pradžią mūsų 
gimtinėje.

Kadangi antrame filme 
matėme daug paukščių, 
ypatingai dideles vištų fer
mas kolūkiuose, tai per 

WATERBURY, CONN.

Sukako vieneri metai, kai mirė

Kristina Stanislovaitiene
Po $1: Draugas, M. Cipliauskas, J. Zeleniakas, Wa

terbury, Conn.; J. A. Maiga, Z. Žutaut, Thomaston* 
Conn.; A. Marshall, W. Kelmei, Torrington, Conn.; S. 
Kirslis, C. Tarnui* Bridge water, Mass.; J* Zaleckas, Nau
gatuck, Conn.; H. Tamašauskienė, Hingham, Mass.; J. 
Čižauskas, Wilmerding, Pa.; J. Strole, E. Čekanauskas, 
Binghamton, N. Y.; V. Gaidis, Johnson City, N» Y.; Qh. 
Savickas, Roxbury, Mass.; Eva Lekas, Wollaston, Mass.; 
M. Ą'. Wenzlow, Arlington, Mass.; Rose Sholis, Girard
ville, Pa.; John Siedagis, M. Toleikis, Ch. Mason, Phi
ladelphia, Pa.; A. Vinickas, Great Neeck,;N\ Y.; K. Lo
pata, Baltimore, Md.; V. Kralikauskas, M. Balavičius, 
Lawrence, Mass.; K. Vaikšnoras, Methuen, Mass.; J. 
Staskus, Chicago, Ill.; Laisvės Skaitytoja, Binghamton,

Šį sykį aukų gauta $807.50. Iš anksčiau $3,000.50. 
Viso $3,808. Balansas $1,192.

i Dabar prasidėjo sezoninės šventės. Daugiau ateina 
laiškų vajaus reikalu, daugiau rezultatų. Kai tik bus 
gutvarkyta, paskelbsime.

, Didelis ačiū viršminėtiems, kurie taip duosniai 
aukojo į fondą, ir, aišku, mūsų geriesiems vajininkams 
už jų nenuilstantį pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

i

Ji mirė 1962 metų gruodžio 14-tą dieną. 
Ilsis Waterburio lietuvių laisvose kapinėse. 

Ilsėkis, brangioji. Tu visuomet būsi 
mūsų mintyse ir širdyse!..

Jonas, vyras
Povilas, sūnus
Eugenijus, sūnus
Robertas, sūnus

‘ ? i

pertrauką J; Petrus pasa
kojo apie didelę hiaisto ver
tę kiaušiniuose. Jonas pa
sakė iki 'šibl ’daugeliui neži
nomą paslaptį kiaušinio 
“pučkoje”. “Tuštuma kiau
šinio storajame-1 gale yra 
gaintos suteikta dėl oro be
sivystančiam viščiukui”. 
(Kartą Jonas pasakė, kad 
jei mėšlungis traukia koją, 
tai reikia valgyti ameriko
niško sūrio — “American 
cheese”. Prieš einant gult 
šmotelį suvalgius, mėšlun
gis nebekamuoja. Už tai aš 
it žmona esame Petruške
vičiui dėkingi).

Gruodžio 14^ą, šį šešta
dienį, važiuosime į moterų 
Cambridge klube rengiamą 
vakarienę, todėl pas mus 
filmų rodymo nebus. Gruo
džio 21-mą vėl turėsime 
filmų rodymą. Kaš norite 
matyti, kaip gražiai tėvų 
kraštas atrodo, kaip prie 
naujos santvarkos jaunoji 
karta žengia į laimingą gy
venimą, ateikite pamatyti.

Ano šeštadienio rytą, dar 
tamsoje dr. J. Repšio ma
šinoje, keturiese riedėjome 
per Connecticut Valstiją 
link garsiojo didmiesčio 
Niujorko. Visi turėjome 
šiokį tokį organizacinį ar 
meninį reikalą; pageidavi
mą susitikti su mūsų veik
liausiais ašmenimis, taipgi 
norą dalyvauti K. Petrikie- 
nei 70-ies metų sulaukusiai 
pagerbimo bankete. Nors 
oras buvo lietingas, pasie
kėme Niujorką sėkmingai. 
O jau pačiame didmiestyje, 
tai nesigirsiu, kad įvažia
vau į Liberty Avė. teisin
gai. Ne mes vieni N. Y. pa
siklydome, tupmi skundėsi 
ir iš kitų miestų į banketą 
atvažiavę syęčiai, kurių bu
vo labai daug' iš kaimyni
nių valstijų. Būtų buvęs 
labai smagus K. Petrikie- 
nei Už jos darbštumą orga- 
nicijose pagerbimas, jeigu 
nebūtų mus visus žinia 
apie mūsų šalies preziden
to nužudymą pritrenkusi...1

Banketas vistiek buvo 
šaunus* SugabiaL I. Mize
rienė jam vadovavo, iš- 
kviesdatna žymesniuosius 
asmenis kai ką pasakyti 
apie R. Petrikienės nuvei- 
kimą praeityje, palinkėti 
dar daug laimingų metų ir 
darbuotis dėl visuomenės 
labo...

Visuomet norėtųsi kalbė
ti, rašyti tik apie didelius, 
.ui į'■ į'.)į i    fįii/ii "i ■ 

žmonijai naudingus kieno 
nors atliktus ar atliekamus 
darbus. Tačiau, pažvelgus 
•į mūsų kasdieninį gyveni
mą, tenka sušidurti ir skai
tytis ir su mažais dalykė
liais, paprastais įvykiais, 
iš kurių išauga didelės lai
mės ar nelaimės, nedory- 
•bėSj;;7V‘ :

Aną dieną, po 8 darbo va
landų Užsukau į So. Bosto
ną. Einu didžiąja Broad
way gatve, matau tris pa
auglius kažką iš po auto
mobilio bevaikančius. Dar 
man neprisiartinus, apie 
14-os metų pusbernis paga
vo rainuotą katę ir nešasi. 
Kiti du jo sėbrai eina iš ša
lių. Girdžiu, kaip jie ta
riasi į skiepą nusinešę šiam 
gyvūnėliui išbadyti akis, 
kaip tuomet bus gražu ma
tyti aklą katę sienomis be- 
laipiojant... Prašiau, kad 
jie kniaukiančią katę pa
leistų. Į tai atsakė ironiška 
šypsą ir eigą pagreitinda
mi. čia prie krautuvės lan
go stovinčiai moteriai apie 
tai pasakiau ir prašiau pa
šaukti policiją, o aš sekiau 
juos. Kuomet moteris sku
binosi į vaistinę policijai 
telefonuoti, tai pusbernis 
drožė rainąją su tokiu 
smarkumu ant cemento, 
kad gyvūnas jau gulėjo lyg 
negyvas. To neužteko: vi
si trys paskubomis katę pa- 
spardę nubėgo.

Darosi labai liūdnas vaiz
das žiūrint į taip priaugan
čią akttienširdę jaunuome
nę.

A. K—a

New Haven, Conn.
Gruodžio 17 d., Vaakre, 

L. S. klubo patalpoje įvyks 
LLD 32 kuopos susirinki
mas. Visi nariai ir narės 
prašomi dalyvauti. Tai bus. 
jau' paskutinis 1963 metų 
susirinkimas.

Jau kelinta savaitė serga 
Juzė Žolynienė. Pradžioje 
buvo manyta, kad papras
tas šaltis, bet pasirodo, kad 
prisimetė daugiau. Linkiu 
jai greitai pasveikti.

“Laisvės” vajininkas J. 
Petkus dėkoja J. Latviui, J. 
Mokului ir M. Valinčienei. 
Jie ir keletas kitų “Lais
vės” skaitytojų savo pre
numeratų pinigus atnešė į 
namus ir įteikė vajininkui, 
kas sutaupė jam laiko ir 
kelionę.

Petkus sakė, Juozas Že
maitis, jau sulaukęs gero 
amžiaus, atsinaujind amas 
prenumeratą sakė, kad jis 
nuolatos laukia “Laisvės,” 
kad ji jam patinka.

Mūsų geras veikėjas Bro
nius Medley paliko mieštą 
ir išvyko gyventi į Floridą. 
Linkiu jam daUg laimės 
naujoje vietoje.

J* Randa

Miami, Fla.
Pranešimas

Gruodžio 18 dieną, 2 vai. 
popiet, Lietuviu Socialiame 
klube, 2610 N. W. 119th St., 
Miami mieste, įvyks LLD 
75 kuopos susirinkimas.
. Sūsirinkime bus renkama 
kuoops Valdyba 1964 -me 
tams. Po susirinkimo tu
rėjo būti J. W. Thomsono 
paskaita, bet kada čia yra 
ūtvažiaVęs Jonas Grybas su 
filmais iš Lietuvos, tai Vie- 
toje paskaitoš, po gražaus 
susirinkimo ir lengvos Va
karienės, bus rodomi filmai. 
Jie yra. gražūš Ir labai įdo
mūs. Ateikite ir kiti lie
tuviai ir pamatykite.

LLD % kfr komitetas

So. Boston, Mass.
MIRĖ RAPOLAS 

ČIUBĖRKIS
Gruodžio 11 d. mirė Ra

polas čiuberkis. Pašatycį- 
tas Lubino koplyčioje. Lai
dotuvės įvyks gruodžio 14 
d., Forest Hills krematori- 
joj, Bostone.

(Šią žinią pranešė telefo
nu, ketvirtadienį, bostonie- 
tis Petruškevičius.' Vėliau 
bus daugiau apie velionį, 
mirtį, laidotuves ir tt.)

Brockton, Mass.
Rinkdamas “Laisvės0 pre- 

humeratas Užėjau pas skai
tytoją Juozą Stripinį. žmo
gus jau sulaukęs 88 metų 
amžiaus, galima sakyti, kad 
senatvės prispaustas, nie
kur iš kambarių negali iš
eiti.

Man atėjus atsikėlė. 
Skundėsi, kad nieko negir
di, o laikraščio tik antraš
tes gali perskaityti. Prenu
meratos reikalą paliko po 
Naujųjų Metų.

Šiaip atrodo sveikas, gal 
kiek per diktas. Gyvena 
gerai prižiūrimas jo duk
ters.

Geo. Shimaitis

Rochester, N. Y.
Padėka

Lapkričio 22 dieną mirė 
mano brolis M. Vaidila, o 
palaidotas lapkričio 25 d.

Mes tariame širdingiau
sią padėką visiems gimi
nėms, draugams ir drau
gėms už gėles* užuojautą ir 
paslaugą* Ačiū J. Savage 
už malonų patarnavimą 
šermenų metu, dėkui grab- 
nešiams, B* Černiauskui už 
pasakytą atsisveikinimo 
kalbą.

Liūdesyje pasilikę: jo sū
nus ir šeima, sesuo ir kiti 
visi giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

K. Žemaitienė

PRANEŠIMAI
Worcester, mass.

Svarbus Pranešimas

Iš priežasties susidėjusių nepa
lankių aplinkybių, garsintas Lietu- 
Vos Sūnų ir Dukterų moterų komi
teto rengiamas prieš-kalėdinis pa
dengimas—jjartė šeštadieni, gruo
džio (Decembėr) 14 d., hejvyks.

(99-100)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos metinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio-Decembčr 12, d. ketvirta
dieni, 157 Hungerford Št, t: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 harius ir nares dalyvauti. 
Šiame susirinkime bus išduotas vi- 
šų hietų veikimo raportas. Mūsų 
kuopa atliko daug gražių darbų per 
šiuos metus. Turėsime perrinkti 
Valdybą 1964 metams, taipgi tu- 
rėsittiė nustatyti gaires ateinančių 
metų veiklai. J. Jaskevičius

LDS 57 kuopos tnetinis susirin
kimas jvyks gruodžio 22 d. 1:30 po
piet. įKviečiartie visus narius da
lyvauti šiaihe metiriiatne susirinki
me. Turėsime daug reikalų apkal
bėti dėl ateinančių metų veikimo. 
Taljpgi 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 “Christmfts Party" 
šėštadiėhjb gruodžio 14 d., 5:30 po
piet, 29 Endicott Št. Bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta 
patyrusių gaspadinių M. Petkūnie- 
nčs, A. VUsiliėhės, O. Krajevskos ir 
K. Sabaliauskienės. , Bus papuošta 
Kalėdų eglaitė, dainų ir smagios 
rrtuzikds Šokiams. Kviečiame visus 
wdbcesterięčius iV apylinkės kaimy
nus. Tikimės, kad paremsite Mo
terų skyriaus , padengimą, ir lauksi
me daug svečių. Rengimo (Komisija

(89-99)

5 p.-Laišvė (Liberty)— Pe

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEWORK. General. Exper
ienced, rec. refences required. Age 
25-40. Adult family, sleep in. Wed. 
& Sun. off. Good salary. ME.5-5067.

(99-100)

HOUSEWORKER. Mature. Gen
eral housework and laundry for 
German sneaking family. Sleep in. 
Own room & bath. $40 per week. 
Ref. VI. 8-8161. z (99-103)

HOUSEKEEPER, between 25-45. 
Plain cooking, fond of children, ho 
laundry. Live in, good salary. Own 
room and bath, pleasant surround
ings. Must have refs.

LA. 5-7631.
(95-99)

HOUSEKEEPER
Housework and child care. Live 

in good home. Private room and 
TV. Permanent position for right 
person. Call OR. 3-8599.

(98-99)

HOUSEKEEPER
Sleep in. Own Room 

and TV
5 day week. Mon. Thru’ Fri. 

$35. Call. MA. 6-2366.

(99-100)

WOMAN
For child care and light house

work. Steady position. Must be 
dependable. Experienced, references. 
Live-in Opt. 1-BR. 9-0252.

(99-100)

MALE & FEMALE

BUILDING Supt., Camden, N.J. 
An equal oppty. employer. 37-fam. 
bldg, at 1609 Park blvd. $135 per 
mo. pl. 3-rm. & b. apt. See Mr. Dyer, 
Apt. A (99-105)

(98-99)

HELP WANTED MALE

PLUMBER-JOURNEY MAN

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

TR. ^-8788
(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
VOlt TREES

All Types Accessories 
Trees Also Flocked

SMILING JIM

Potato Company 
101 E. Oregon Ave., Phila.

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

NACIŲ BUNKERYJE 
RADO VERTYBIŲ

Varšuva. — Darbininkai, 
ardydami seną Štrzeliho 
miestelio valdybos namą at
rado karo meto nacių bun
kerį* pilną vertybių-.

Bunkeryje rado seifų ir 
šimtus tvirtų dėžių, pilnų 
brangenybių, auksinių pini
gų, banknotų ir auksinių 
laikrodžių* Matyti visa tai 
buvo pagrobta - atimta iš 
žudomų žmonių.

Teraslniai gyvenantieji 
namai

Šveicarijoje pastatyti įdo
mios architektūrinės kons
trukcijos gyvenamieji na
mai. Tokie namai yra pri
taikyti prie natūralių kalno 
šlaitų. Patogios terasos at
skleidžia kiekvienam butui 
visą aplinkos vaizdą.
'.............................................................   N ' ' ' 'l

kt, gruodžio (Dec.) 13,1963
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KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi, 

tai buvo laikotarpis, kiek
daug kovingiems vilniečiams 
teko kentėti ir pasiaukoti!

Svarbu, ’kad apie tai rašo 
ne žmogus, kuris stovėjo nuo
šaliai ir tik stebėjo kovų eigą. 
Rašo tų kovų drąsus ir jau
nas dalyvis. Skaitai jo atsi
minimus ir jauti tų kovų dva
sią, darbo liaudies ryžtą siek
ti laisvės ir laimės!

Man tik tenka palinkėti, 
kad mielasis “Kalba Vilniaus 
akmenys” autorius tuos savo 
atsiminimus tęstų toliau. Lau
kia Lietuvos žmonės, lauksiu 
ir aš, ir tikiu, lauks visi, kurie 
čionai Amerikoje šiuos atsi
minimus bus perskaitę.

Iš “Vienybėje” Vytauto Sir
vydo patiektų apdūmojimų 
yra aišku, kad sukčiai ir ra- 
ketieriai iš VLIKo ir ALTo 
tebesapnuoja apie dvarus ir 
bankus Lietuvoje. Jie norėtų 
juos dar kartą užvaldyti. De
ja, tam reikia “atominio pa
jėgumo“, kurio, žinoma, jie 
neturi. Todėl Vytautas pa
taria jiems visą dėmėsi su
kaupti ties Amerikos lietuvių 
kišeniais. Dolerių iš jų tai 
esą galima gauti, tik reikią 
gerai pagalvoti. Vienas bū
das, tai aptaksuoti kiekvieną 
Amerikos lietuvį vieno dole
rio duokle. Girdi, kasmet j 
ALTo iždą suplauktų apie pu
sė milijono dolerių.

Visa bėda su tuo planu, ži
noma, tik tame, kad pusė mi
lijono durnių Amerikos lietu
viuose nesiranda. Tegu pa
bando duoklę uždėti, o rake- 
tieriai pamatys, kad durnių 
atsiras tik tuzinas kitas. Rei
kia ieškoti gudresnės priemo
nės VLIKo ir ALTo raketui 
palaikyti. . .

Prezidentas Johnsonas susi
laukia daug talkos. Jo pa
reiškimai, prašymai ir pagei
davimai plačiai paskleidžia
mi. Iki šiol jis kalba rimtai 
ir protingai. Pažadai irgi ge
ri. \

Bet viskas gali pasikeisti, 
kai nuo žodžių bus pereita' narkotikų pripratusių pa- laiku kreipiamasi, prašant 
prie darbų. Aišku, kad pre-! cien£ų parodė, kad šis vais- šio vaisto aprobavimo bend- 
zidentas visuomet gaus iš tas į juos neveikia, ir jie ram vartojimui. ACNS 
amerikiečių plačiausios tai- J'
kos, jeigu jis nepamirš jų in
teresais rūpintis. Pav., be jo
kio kompromiso jis turi ko
voti už pravedimą Kongrese 
civilinių teisių programos. Jis 

'turėtų tuojau atsisakyti velio
nio Kenedžio klaidingo nusi
statymo prieš 35 valandų 
darbo savaitės įvedimą. Jis 
turėtų tuojau baigti ameri
kiečių dolerius ir gyvybes au
kojęs Pietiniam Vietname. Jis 
turėtų tuoj pakeisti nusista
tymą link Kubos ir Kinijos, 
jas pripažįstant, su jomis su
mezgant diplomatinius ir pre
kybinius ryšius. Jis, kitais 
žodžiais, turėtų atsisakyti vi
sų šaltojo karo beprotybių!

Negalima sakyti, kad ne
organizuotų darbininkų orga
nizavimui sąlygos yra nepa
prastai sunkios. Iš valdžios 
pusės teroro nesigirdi.

Tad kas kaltas, kad mūsų 
dabo unijų gretos neauga, o 
dar smunka?

Vienintelis prasižengėlis, 
vienintelis nusikaltėlis yra 
gyvuojančių unijų biurokra
tiški vadai. Pas juos nėra nei 
ryžto, nei noro organizuoti 
milijonus neorganizuotų dar
bininkų.

Washingtonas. — JAV 
įtraukė į “Junodąją knygą” 
Anglijos laivą “Beech Hill,” 
Libano — “Ais Gianis,” 
Lenkijos — “Kapalnia” ir 
du Graikijos laivus. Viso 
“Juodojoje knygoje” j a u 
yra 354 laivai, nes jie plau
kė į Kubą gabendami res
publikai reikmenų.

TSRS TURISTAI GYRe 
JUNGT. VALSTIJAS
New Yorkas. — Dvide

šimt vienas TSRS inžinie
rius, mokytojas, darbinin
kas ir kolūkietis plačiai 
važinėjo po Jungtines Vals
tijas. Jie buvo Bostone, 
Connecticut ir Ohio valsti
jose. Pirm išvykimo gyrė 
JAV mokslo ir technikos 
įstaigų tvarką.

' Naujas, įpročio neformuojautis 
vaistas prieš skausmą

Ilgas 80 metų laikotar- 
chemikų ieškojimas vaisto 
prieš skausmą, efektingo 
kaip ir morfijus, bet nefor
muojančio įpročio, tu r būt 
priėjo galą. Naujas che
miškai nustatytas vaistas, 
gaminamas I-a b o ratori- 
joje, dabar vadinamas 
Win 20,228, žada gydyto
jams naują priemonę chro- 

i niško skausmo gydyme.
Kliniškų šio vaisto varto- 

į jimo rezultatų r a portas, 
(padarytas dr. Arthur S. 
į Keats, Baylor universiteto, 
I Texas, pro f e s o r i a u s, ir 
; a n e s t e biologijos departa
mento viršininko, nurodo, 
kad gydytojams nebereikės 

j daugiau rūpintis dėl jų pa
cientų pripratimo prie to 
vaisto, jeigu jiems ir reikės 
ilgą laiką jį vartoti.

Naujasis vaistas, išvysty
tas Ster ling-Winthrop 
Mokslinių Tyrimų Instituto, 
yra vienas iš vienuolikos 
vaistų, dr. Keats išmėgintų 
ant 1,000 pacientų per pas
kutinius kelerius metus.' 
Mėginimų rezultatai nuro
do, kad naujas vaistas su 
pasiūlytuPentazochine var
du gal būt yra pirmas stip
rus, neformuojantis įpročio 
vaistas, kurį gydytojai ga
lės saugiai vartoti.

Tyrimai parodė, kad šio 
vaisto įšvirkštimas poope
racinių skausmų malšini
mui yra lygiai toks efektin
gas, kaip ir morfijus. Nė 
vienas iš pacientų nepri
prato prie vaisto ir nė vie
nas jo nereikalavo po ilgo 
vartojimo, kaip kad prie 
morfijaus pripratę ligonys, 
kenčią dėl to per visą pa
saulį. Mėginimai ąnt prie

Pirmasis Maskvos 
laikrodis

1404 m. Maskvoje nu
skambėjo pirmasis laikro
džio dūžis. Laikrodis buvo 
įrengtas prie kunigaikščio 
rūmų. Jis kainavo daug pi
nigų.

Laikrodžio ciferblate va
landos buvo pažymėtos rai
dėmis: A reiškė 1 valandą, 
D — ketvirtą ir 1.1. Rodyk
lių laikrodis neturėjo: rat
lankis su skaičiais pasisuk
davo ratu.

Kas valandą, pasisukant 
ciferblatui, nuskambėdavo 
skardus dūžis. Tai tam tik
ras plaktukas suduodavo į 
varpą. Saulei tekant, laik
rodis išmušdavo pirmą va
landą dienos, o jai leidžian
tis — pirmą valandą nak
ties. Beveik kas dvi savai
tės dienos ir nakties valan
dų pradžia keitėsi. Todėl 
pirmąjį Maskvos laikrodį 
prižiūrėjo specialus laikro
dininkas, kuris jį nustaty
davo pagal saulės tekėjimą 
ir nusileidimą.

Pirmasis laikrodis darė 
maskviečiams didžiulį jspū- 
dį. Jie ilgai stovėdavo prie 
kunigaikščio rūmų, gėrėda
miesi to laiko technikos 
“stebuklu” ir klasydamiesi 
melodingo laikrodžio skam
bėjimo.

Tvirtas vyras
A^ną dieną į “Laisvės” 

raštinę buvo užėjęs Ignas 
Zaleskis, gyv. Ozone Par
ke, N. Y. Pasikalbėjus, pa
aiškėjo, kad jis gyvena jau 
80-uosius metus. Atrodo 
sveikas, gajus. Išeidamas, 
svečias paaukojo penkinę 
į “Laisvės” fondą/ 

neturėjo jokių simptomų, 
kai vaistas buvo nutrauk
tas net ir po ilgo jo var
tojimo.

Gydytojams, kurie niekad 
nelaiko morfijaus savo ka-’ 
binetuose ar portfeliuose 
dėl baimės, kad adiktai ga
li pasikėsinti vogti, nauja
sis vaistas reikš didesni 
laisvumą jo vartojime ru
tinos praktikoje. Dr. Keats 
taip pat savo raporte paste
bėjo, kad ligi šiol gydytojas 
turėjo dorotis su sunkia 
morfijaus vartojimo prob
lema chroniško skausmo 
malšinimui, kaip vėžio at
vejais, dėl jo įpročio for
mavimo galios.

Win 20,228, kuris bus va
dinamas Pentazochine, visa 
tai pakeis. “Su šiuo nauju 
vaistu,” pasakė dr. Keats, 
“baimė priprasti bus visai 
eliminuota. Gydytojai turės 
naują laisvę gydyti pacien
tus su chronišku skausmu.” 
Naujas vaistas bus didelė 
pagalba ir ligoninėse, nes 
nebereikės laikyti kompli
kuotų ligoninių vartojamų 
prieš skausmus vaistų re
kordų, kaip tai yra su mof- 
fijum.

Kitame raporte dr. Syd
ney Archer iš Sterling- 
Winthrop pasakė chemi
kams, dalyvaujantiems se
sijoje, kad naujasis vaistas 
yra sintetiškas, padarytas 
iš paprastų medžiagų, kaip, 
pvz., anglies - deguto pro
duktų. Tokiu būdu jo ga
mintojams nereikia pri
klausyti nuo tam tikrų spe
cialių žolių ar kitų sunkiai 
randamų šaltinių.

Į JAV-ų Maisto ir Vaistų 
Administraciją bus artimu

Keistas tiltas
Vokietijos Federatyvinės 

Respublikos “Šiaurės — Va
karų” automagistralė pra
eina virš Duisburgo miesto. 
Čia pastatytas ilgiausias 
Europoje tiltas. Tačiau jis 
įdomus ne savo ilgumu, o... 
paslankumu. Atskiros šio 
tilto dalys yra sujungtos 
tarp savęs šarnyrais, jos 
gali pakilti arba nusileisti. 
Aukščio skirtumas tarp 
kaimyninių tilto ruožų gali 
siekti iki 2 metrų. i

Minėtojo tilto atramos 
stovi ant grunto, kuris tai 
vienoje, tai kitoje, vietoje 
nuolat nusėda. Kartu su 
gruntu nusileidžia ir tilto 
atramos. Kad tiltas negalė
tų sugriūti, jis pastatytas iš 
atskirų grandžių , paslan
kiai tarp savęs sujungtų. 
Dėl to atskiri tilto dangos 
ruožai gali pakilti arba nu
sileisti.

Tilto dangą perkertą dvi 
išilginės juostos. Kiekviena 
jų gali nusileisti arba pakil
ti 1 metrą. Šios juostos nu
matytos tam, kad tiltas, ne
iškryptų skersai.

Tačiau juk negalima au
tostrados tilto pervesti kaž
kokiais kalnais! Statytojai 
apie tai pagalvojo — be pa
grindinių atramų yra įreng
tos papildomos. Pastarosios 
turi hidraulinių domkratų 
sistemą. Esant reikalui, 
domkratai tiek išlygina til
to dangą, kad ja normaliai 
galėtų judėti auto trans
portas.

Projektuotojas galvoja, 
kad per 10—-15 metų grun
tas nenusės daugiau kaip 2 
metrus, Vadinasi, numaty
tų saugumo priemonių už
teks šiam laikui. Vėliau til
tą reikės perstatyti.

Mielosios draugės 
netekus

Pirmadienis mums lais- 
viečiams buvo liūdna diena. 
Antrą valandą po pietų iš 
Šalinsko šermeninės nedi
delis mūsų būrelis išlydėjo
me į krematoriją mūsų ge
rą, mylimą ir 'nuoširdžią 
draugę Pranę Kazokienę. 
Sunku buvo mums su ja 
ant visados atsiskirti. Kiek
vieno širdį spaude gilus 
jausmas, jog senatvė ir mir
tis iš mūsų tarpo išplėšė 
taurią, susipratusią, pažan
gią lietuvaitę, mūsų spau
dos ir organizacijų rėmė
ja.

Prie karsto šermeninėje 
draugė Stefanija Sasna 
trumpai pakalbėjo apie ve
lionės gyvenimą ir veiklą, 
kai ji dar sveika buvo ir 
darbavosi su mumis. O 
krematorijos koplyčioje 
draugė Katrina Petrikienė 
tarė keletą žodžių apie mir
ties iš gyvųjų tarpo išbrauk
tą malonią ir veiklią drau
gę. Abi kalbėtojos išreiškė 
giliausią mūsų visų užuo
jautą Pranės dukroms — 
Suzannai ir Aldonai — ir- 
visiems jos giminėms bei 
draugams.

Velionės ilgametė pažan
giajame judėjime veikla il
gai pasiliks mūsų atminty
je. Didžiulis nuostolis mū
sų spaudai, mūsų organiza
cijoms. Tiesa, draugė Ka- 
zokienė mirė jau sulaukus 
gražaus amžiaus, bet vis 
tiek atrodo, kad dar galėjo 
ilgiau pagyventi ir kartu su 
mumis dar mylią kitą pa- 
maršuoti pažangos keliu į 
šviesesnį rytojų...

A. B.
M ....

JAV unijy vadai 
trukdo prekybą

' . r m’Z'
New Yorkas. — JAV vy

riausybė sutįk'p perduoti 
Vengrijai 100,000 tonų kvie
čių. Kada 9,500 tonų buvo 
pilami į vakarų vokiečių 
“Poseidono” ,laivą, tai Sea
farers International unijos 
darbininkai paskelbė strei
ką, o kiti užvilko ameriki
nį laivą “The Exporter” 
užpakalin “Poseidono,” kad 
jis nėgalėtų išplaukti.

Tik po trijų valandų, ka
da iš Washingtono ir Alba
ny buvo duotas įsakymas 
netrukdyti kviečių išveži
mui, tai “streikieriai” pa
sidavė.

New Yorkas. — Gal bus 
numušta kelionė lėktuvais 
iš New Yorko į Europą. 
Dabar iš čia į Londoną ir 
atgal $499.70, siūlo numuš
ti iki $484.50.

UŽ NUSIGINKLAVIMĄ
Jungtinės Tautos, N. Y- 

Jungtinių Tautų komitetas 
ekonominiais reikalais vien
balsiai pasisakė už tai, kad 
būtų paspartintas susitari
mas nusiginklavimui.

VORAI NAUDINGI
Mažai kam malonu žiūrė

ti į vorą. O tačiau tai labai 
naudingas vabzdys. Nese
niai anglų entomologai ap
skaičiavo, kad vorai sunai
kina daugiau vabzdžių, ne
gu visi kiti jų “naikinto
jai”, priskaitant paukščius 
ir gyvulius. B;endras vabz
džių, kuriuos Anglijoje su
naikino vorai per metus, 
svoris sudaro tūkstančius 
tonų.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje darbininkai reikalau
ja 40 valandų darbo savai
tės, dabar dauguma jų dir
ba po 48 valandas.

Moterą Klubo 
Metinis susirinkimas
Gruodžio 18 d., trečiadie

nį, 7:30 vai. vakare, įvyks 
Moterų Klubo susirinkimas 
“Laisvės” svetainėje. Visos 
dalyvaukime.

Šiame susirinkime išrink
sime naują valdybą atei
nantiems metams, išklausy
sime raportus dabartinės 
valdybos iš visų metų veik
los, išgirsime raportą komi
sijos iš tik ką atsibuvusio 
banketo. Po viso to, bus 
vaišės — galėsime pasi 
linksminti, palinkėti viena 
kitai linksmų naujų metų ir 
žieminių švenčių.

O turėsime kuo linksmin
tis, nes jau turime i99 nares 
ii’ pilnai esame įsitikinusios, 
kad susirinkime atsiras ir 
viena kita nauja narė, o tai 
sudarys visą šimtinę arba 
ir daugiau. Valdyba

Pirmasis sniegas ir 
žodis už mūšy klimatą

Ketvirtadienio rytą atsi
kėlę ir pažvelgę pro langą 
buvome nustebinti nepa
prastu grožiu: visos gatvės 
ir visi namų stogai užsiden
gę vieno colio storio baltu 
kilimu. Tik gaila, kad ža
da po pietų šis gražus bal
tas kilimas pavirsti į “ko
šę.”

Kaip ten bebūtų, jau su
silaukėme žiemos. Per tre
jetą ateinančių mėnesių tu
rėsime su ja sugyventi. Ne 
vienas mūsų žilagalvis gal
vočius sapnuoja apie šiltus 
kraštus, apie saulėtą Flori
dą ir mano, kaip laimingi 
tie, kurie ten maudosi sau
lės spinduliuose. Aišku, kad 
vienas kitas tą savo sapną 
pasistengs ir gyve n i man 
įvykdyti. Tiems tik tenka 
palinkėti geriausios laimės, 
kad iš ten sugrįžtų nepasi- 
gavę šalčio (slogos), kaip 
su daugeliu dažnai atsitin
ka.

Šia proga man labai nori
si tarti gerą žodį apie Niu
jorko apylinkės klimatą. 
Man jis labai patinka. Tie
sa, tai kai kam čionai tru
putį per drėgna, bet vidu
tiniai sveikam žmogui jis 
labai prielankus. Man pa
tinka sezonų įvairumas: 
tiesiog žavi žmogų mūsų 
gražūs pavasariai, o kai at
eina ruduo ir medžiai nu
sidažo įvairiomis spalvomis, 
gražesnį gamtos vaizdą 
sunku ir beįsivaizduoti. Gi 
mūsų vasaros ne per karš
tos ir žiemos ne per šaltos. 
Tie pasikeitimai, tie gam
tos vaizdų įvairumai, gali 
nepatikti tik tam, kuris ir 
sveikas būdamas jaučiasi li
goniu, kuris nemoka sugy
venti su gamtiškomis pa
kaitomis.

Bet kaip visais kitais 
klausimais, taip ir oro rei
kalais nestinga ir pranašų. 
Jie savo liežuviu ir dabar 
mala. Girdi, šiemet turėsi
me nepaprastai šaltą, nepa
prastai “gilią” žiemą. Gir
di, bus didelių baisiai šal
tų' pūgų, iki stogų būsime 
apversti sniegu.

Sakau: o gal tie prana
šai yra iš Floridos mūsų 
mielųjų draugų pasiuntiniai 
visus mus ta savo saulėtąja 
Florida sužavėti?!

Rep.
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PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

Huntington, L. I. Gerame stovyje.
4 kambariai. Žemčs plotas 50x150.
Pigūs taksai. $8,500.

Šaukite vakarais HA. 8-8773.♦
X (99-100)

Išrinkite delegatus
Kaip jau buvo “Laisvėje” 

rašyta, 1964 m. sausio 12 d. 
(sekmadienį) “Laisvės” sa
lėje įvyks svarbi konferen
cija. Niujorko lietuvių or
ganizacijų kuopos prašo
mos išrinkti savo delegatus 
į konferenciją. Konferenci
ja prasidės 3 v. popiet.

’ Konf. šaukėjai

mirT
Trečiadienį, gruodžio 11 

dieną, mirė Vincas Stupu- 
ras. Vincas sulaukė 88 me
tų amžiaus. Buvo pašarvo
tas McNamus šermeninėje, 
2001 Flatbush Ave., Brook- 
Jyne.

Sudegintas krematoriume 
ketvirtadienį, gruodžio 12 
d., 2 vai. popiet.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo B-vės 

šėrininkai dovanojo “Lais
vei” savo Šerus:

TeldaV.King, San Fran
cisco, Calif., tris šėrus.

Kazys ir Veronika Lo
pą tta, Baltimore, Md., du 
šėrus.

Už dovanas širdingai 
ačiū. J. G.

New Yorkas.— Areštavo 
kubietį pabėgėli O. F. Pa
dilla, kuris praktikavo šau
tuvą ir sakė, kad ruošiasi 
nušauti JAV prezidentą 
Johnsoną. Areštuotas jis 
sakosi, kad tik “juokavo”. 
Paleistas po $25,000 kauci
ja.

New Yorko Lietuvių Moterų Kultūros Klubas

reiškia giliausią užuojautą Klubo finansų sekre
torei Suzanai Kazokytei, jos sesutei Aldonai Gra

bauskienei ir jos šeimai 
Mirus ilgametei kluEietei

Pranciškai Kazokienei
Liūdime visos sykiu su dukromis

— Klubo Valdyba

JAMAICA, N. Y. /
Liūdna minėti, kad mus paliko 
Frances Kazakevičienė

(Norkutė)
Lietuvių Literatūros Draugijos narė, pa

žangiosios lietuvių spaudos skaitytoja 
ir rėmėja, ilgametė mūsų draugė.

Ji mirė 1963 metų gruodžio 6 d., sykiu su 
pavargusia širdimi nuėjo į amžinąjį poilsį.

Gailiai liūdi jos duktė Suzanna, duktė Al
dona Grabauskienė, žentas, anūkė Frances su 
šeima, anūkas Robertas, brolis Mikas Norkus. 
Jiems ir visiems kitiems velionės Kazakevičie
nės artimiesiems reiškiame užuojautą:

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 13,1963

K. B. Briedžiai Uršulė Bagdonienė
J. Weiss Katrina Petrikienė
P. N. Ventai S. Večkys
K. Karpavičienė P. Višniauskas
M. Tamelienė A. Balčiūnas
Sophie Petkus P. Bieliauskas
V. Lisajienė K. L Levanai
N. Kairienė A. N. Iešmantai
M. Krunglienė A. Rainienė
M. Jakštienė V. šibeika
A. Mikalaus J. ir E. Kosmach
E. Sungailienė S. Vinikaitienė
O. Malinauskienė V. O. Čepuliai
A. černevičienė J. K. Rušinskai
P. Gustaitis E. D. Mažiliai
J. A. Kalvaičiai F. Belskienė
A. Kunevičienė W. O. Baltrušaičiai
R. Laukaitienė G. Waresonas
Anna P. M.
A. Tamm E. W. Brazauskai
W. B. Keršuliai N. P. Bukniai
M. Kalvaitienė E. R. Mizarai
K. Čeikauskienė V. V. Bunkai
L. Kavaliauskaitė S. Sasna
Dr. A. ir M. Petrikai J. Gužas
Use ir A. Bimbai Ch. Nečiunskas
Juzė Pužauskienė P. M. šolomskas
M. Grigas » '

L.

JAV-os pasigamino - 
atominį sviedinį i

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų militariniai 
specialistai pagamino 6-ių 
colių diametriniai atominį 
sviedinį. Jis yra 1,000 to
nų dinamito jėgos.

Šiais sviediniais šaudys 
iš 155 milimetrinių horvi- 
zerių, iš kurių gali pasiekti 
už 10 mylių.

Šie atominiai sviediniai 
skubiai gaminami ir bus ve
žami JAV armijos dali
niams į Vakarų Europą.

NACIS-BUDELIS YRA £ 
VALDŽIOJE >

Berlynas. — Rytų Vokie
tija kaltina Vakarų Vokie
tijos pabėgėlių ministrą 
Hansą Kruegerį už atlik
tas kriminalystes. 1(939 m., 
kada naciai pavergė Lenki
ja, tai jis buvo paskirtas 
Choincoje teisėju ir ten tik 
per vieną savaitę buvo nu
teista ir nužudyta 2,000 ne
kaltu lenku. c-

Maskva—Jau 1962 me
tais tarybiniai geologai su
rado daug naftos Angaros 
ir Lenos upių srityse. Da
bar platesnės ekspedicijos 
pramušė šaltinius Angars- 
ko, Markovo ir Irkutsko 
srityse.

Markovo srityje tiek 
daug yra naftos, kad iš šu
linio mušė srovė į viršų 
apie 13-os gyvenamo namo 
aukštų.




