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KRISLAI Ką sako Kastro apie taiką 
ir JAV santykius su Kuba
Mexico City. — Dienraš- • militaristai išsiaiškino, kad 

tis “’Express” išspausdino ; tai buvo raketos. Prasidėjo 
korespondento Jeano Da- 
nielio pasikalbėjimą su ve
lioniu prezidentu Kenedžių 
ir Kubos premjeru Kastro.

Danielis pirma turėjo pa
sikalbėjimą su Kenedžiu, o 
nuvykęs į Kubą perdavė jo 
turinį Kubos premjerui. | 
Kastro šaltai išklausė Ke-

Apie Oswalda.
Nieksystės nepaslėpsi.
Dėl Sinatros sūnaus. !
Respublikonų vargai.

Rašo R. Mizara

Apie tariamąjį Kenedžio 
užmušėją Lee Harvey Oswal
da šiuo metu daug rašoma ir 
kalbama.

Jei buvęs Čikagos gengste- 
ris Jack Ruby nebūtų pasi
skubinęs Oswaldą užmušti, 
tai gal būt šiandien jis turė
tų daug ką pasakyti.

Žurnalistas George Morris 
rašo “Workeryje” (gruodžio
10 d.), kad FBI ryžosi Os- nedžio pareiškimus, sakėj 
waldą rekrutuoti sau. Straip- RacĮ Kenedis turėjo daug j
snis pagrįstas realiais duome
nimis.

Toj pačioj laikraščio laido
je rašytojas Mike Gold sako: 

“Nedaug yra Amerikoje 
žmonių, kurie tiki, kad pre
zidento užmušimas buvo at
liktas vieno asmens. Žmonės 
jaučia sąmokslą, kurio auka 
buvo Oswald as, kaip ir pats 
prezidentas; jie jaučia keis- 

Jtą ir baisią ligą, naujai įsi
skverbusią į mūsų tautos 

^kraują. ..”
Goldas primena Vokietijos 

reichstago pastato padegimą. 
Padegė Geringas su savo na- 

t ciška klika, o kaltę primetė 
, . komunistams. Jų įrankis bu- 
, . vo tūlas Van Der Lubbe; ap

skelbę jį komunistu, hitleiį- 
' ninkai’ vėliau pradėjo žiau

riai pulti visus marksistus.

krizė, atominis karas buvo 
arti. Bet sveikas protas 
paėmė viršų, TSRS išgabe
no iš Kubos raketas, o 
JAV pasižadėjo nedaryti 

j invazijos.
.u | Kastro sakė, kad buvęs 
in prezidentas Eisenhoweris 

ir viceprezidentas Nikso- 
nas paruošė JAV politiką 

i prieš Kubą. Jų metu buvo

USf!?!^m^LaKeAV!vazija, kuri įvyko 1961 
I pavasarį.

Lotynų Amerika 
siekia laisvės

Kastro sakė, kad Domini
koje Juano Boschio, Vene- 
zueloje Ramulio Betencour- 
to ir kitų šauksmai apie 
Kubos keliamą neramumą 
neturi nieko su tiesa. Gy
venimo aplinkybės verčia 
Lotynų Amerikos ne tik 
liaudį, bet net kai kuriuos 
valdininkus siekti išsilaisvi
nimo iš po J A,V kapitalis
tų galios. Kastro nurodė į 
Argentiną, kur valdžia su-

k a p i t a 1 i stų skriaudas! 
Kubos žmonėms Batistos 
diktatoriavimo metu. Ke
nedis sakė, kad JAV neno
ri sutikti su naujosios san
tvarkos gyvavimu Kuboje. 
Kenedis pareiškė, kad JAV 

'politika linkui Kubos: iš 
vienos pusės kenkti jai eko
nominiai, o iš kitos—teikti 
pagalbą Lotynų Amerikos 
šalims, kad ten pastoti ke
lią Kubos įtakai.

Karo pavojus
Apie 1962 metų rudens 

karo pavojų Kastro sakė, 
kad Kuba šešis mėnesius 
pirm krizės sužinojo, jog 
Jungtinių Valstijų Centrinė

m.

JAV ginkluotė ir 
iždo Rūpyba

Washingtonas. — Prezi
dentas Johųsonas kalbėjo 
800 militarištų ir civilinių, 
kurie susirišę su ginkluote. 
Jis sakė, kad Jungtinės 
V a Is t i j o s į daugiau pusės 
valdžios įpįaukų išleidžia 
gynybai. Prezidentas ragi
no taupyti iždą.

Gynybos sekretorius Mc
Namara paskelbė, kad Pen
tagonas uždarys apie 35 
bazes ir militarines įmones, 
kaip tai karo laivyno sta
tyklas ir kitokias. Sakoma, 
kad dėl to bus paleista iš 
darbo apie 75,000 darbinin
kų.

JAV SUSIRŪPINO 
KAŠMYRU

Washingtonas. — Indijos 
nesutikimai su Pakistanu 
dėl Kašmyro kenkia Jung
tinių Valstijų politikai A- 
zijoje, nes tas suartino Pa
kistaną su Kinija.

Kenija jau gavo 
nepriklausomybę

Nairobi. — Gruodžio 11 
d. buvusi Anglijos kolonija 
Kenija gavo nepriklauso
mybę. Nuo dabar ji bus 
Britanijos dominija.

Kenijoje gyvena arti 9,- 
000,000 negrų ir tik 55,000 
baltųjų. Vietos gyventojai 
energingai kovojo už nepri- 

' klausomybę. Tik 1953 me
tais anglų imperialistai ten 
areštavo virš 61,000 žmo
nių, kaltinamų terorizme.

Kenija yra rytinėje Af
rikos dalyje, į pietus nuo 
Somalio' ir Ethiopijos. [Ji 
užima 224,960 kvadratinių 
mylių plotą, tai didesnį kaip 
dvi Anglijos.

PASKYRĖ $102,000,000
“TAIKOS KORPUSUI
Washingtonas. — Senatas1 

užgyrė paskyrimą $102,000,- 
000,000 “Taikos korpusai.”

Dabar Pentagonas tyri- korpuso nariai, jaunuo- 
ėėja, ar negalima kaip nors Hai, savanoriai veikia kito- 
Indiją ir Pakistaną šutai- se šalyse padėdami, techni- 
kinti. kiniai ir politiniai.

t- • ‘L,.į . m 4 ' r„i:

Šekspyras sakė:
Kad ir kažin kaip 

slėptum niekšystę, —
Su gėda ji turės 

aikštėn išlįsti.

Hitlerininkų niekšystę pir
miausia iškėlė aikštėn Jurgis 
Dimitrovas Leipcigo teisme.

—Geringas padegė reich
stago pastatą, o ne komunis
tai!— sakė Dimitrovas. Ir tai 
buvo aišku visam pasauliui. 
O jei atsirado koks, kuris 
Leipcigo teismo proceso metu 
Dimitrovo žodžiais netikėjo, 
tai vėlesnieji gyvenimo įvy
kiai jį įtikino.

H Kaip bus su niekšyste, at
likta Dallaso mieste ? Kada 
ji turės “su gėda aikštėn iš

lįsti” ?
Prezidento Johnsono pa

skirtoji tyrinėjimo komisija 
su teisėju Varrenu priešaky
je jau dirba. Sakoma, ji dirbs, 
tyrinės neskubiai, bet tiksliai. 
Gali nusitęsti vieneri metai, 
kol ji pateiks savo raportą. 
Amerika ir visas pasaulis ne
kantriai lauks.

ir dėl daini- 
Sinatros 19- 
kidnapinimo

Padorus amerikietis privalo 
gerai pagalvoti 
ninko-aktoriaus 
mečio sūnaus 
Nevadoje.

Banditai Frankį pasigrobė 
ir žadėjo užmušti, jei tėvas 

‘ neduos $240,000. Tėvas tur
tingas, pinigus sumokėjo, ban
ditai sūnų išleido. Na, ir at
rodo, kad jau viskas gerai.

Bet ar gerai?
Frankį juk pasigrobė ne 

vienas—visa eilė gengsterių. 
Tai sąmokslas, iš anksto ge
rai paruoštas!

Tai dar vienas baisus smū
gis visai amerikiečių tautai.

Dar nors tiek gerai, kad ir 
šitos piktadarybės prasiradu- 
si spauda neprimetė komunis- 

liftams.

Sutinku su tais, kurie sa
ko: dėl prezidento Kenedžio4 
nužudymo, dėl Oswald© už
mušimo kaltė krinta ant visų 
mūsų šalies žmonių.

Tai baisi dėmė ant ameri-

darytą J A~VTpriįląhlp^ j
Y J* A  '1L Ji’ž-LT ‘

Jungtinių valstijų uentrine j ^av° Jungtinių Valstijų 
Žvalgybos Agentūra (CIA>u kapitalistų- nąftos įmones.

žmonių,- o ir ji jau korifis* UVĖRIAUSIOS ŽINIOS
1 S - •

Sakoma, kad L. Johnsonas 
darys didelių pakaitų

Washingtonas. — Pusei Indoneziją ir kitas pietry- 
mėnesio prabėgus po prezi- čių Azijos valstybes, 
dento Kenedžio mirties jau 
paaiškėjo, kad naujasis pre
zidentas L. Johnsonas da- lėktuvų, 60,000 jūrininkų ir 
rys didelių pakaitų I 

j Pirmiausia bus peržiūrė
ti ir pertvarkyti Jungtinių 
Valstijų politiniai ir ekono
miniai' santykiai su Lotynų 
Amerikos šalimis. Kaip jau 
yra žinoma, prezidentas 
Kenedis įsteigė taip vadina
mą Alliance for Progress, 
kad sutvirtinus ekonomi
niai ir politiniai Lotynų A- 
merikos dabartinę santvar
ką. Bet po dvejų metų pa
tirta, kad tas planas nedavė 
teigiamų rezultatų. Jam!

Septintame laivyne yra 
125 karo laivai, 800 karo

I 7

20,000 lakūnų.

Zanzibaras gavo 
nepriklausomybę

Zanzibaras.—Per 73 me
tus šis kraštas buvęs Angli
jos kolonija gavo nepri
klausomybę. Nuo dabar 
Zanzibaras bus Britanijos 
dominija (“komonvelto” 
narys). .. ;

Zanzibaro. salos yra In
dijos okeane, 22 mylios nuo

vadovavo žmonės iš Balto- i Afrikos kraštų,
jo Namo. Dabar preziden-

i tas Johnsonas planuoja su- . .
daryti specialų komitetą ^40 kvadratinių mylių

Didžiausia sala yra 50 il
gio ir 22 mylių pločio, už-

priešakyje su Allenu Dul- 
lesu, turėdama savo užnu
garyje Pentagono karinin
kus, ruošiasi užpulti Kubą. 
Kubos vyriausybė įsitiki
nus, kad prez. Kenedis nėra 
laisvas sulaikyti invaziją, 
kreipėsi į Tarybų Sąjungą 
pagalbos.

Į Maskvą buvo pasiųstas 
Raul Kastro, Kubos Gyny
bos ministras, ir Che Gue
vara, industrijos ministras. 
Tarybų Sąjungos valdžios 
ir liaudies yra milžiniška 
simpatija Kubos liaudžiai, 
taipgi kaip socialistinės ša
lies pareiga gelbėti liaudies 
respublikoms. Bet TSRS 
politika visada už išlaiky
mą taikos. Kaip sulaikyti 
JAV invaziją į Kubą?

Po svarstymo buvo nu
tarta pasiųsti Kubai rake
tų. Už trijų savaičių jos 
pasiekė Kubą. Tik už dvie
jų mėnesių JAV valdžia ir

kiečių tautos kūno, ir ją rei
kia kuo greičiausia nuplauti.

Po tragiškos Kenedžio mir
ties, respublikonų politikie
riai atsidūrė aklavietėn.

Per 
metus 
teriai, 
dento 
kad 1964 metais rinkiminėje 
kampanijoje galėtų jomis at
akuoti prezidentą. Respubli
konai juk gerai žinojo, kad 
Kenedis kandidatuosiąs dar 
vienam terminui.

Bet štai prezidentas Kene
dis krinta kankiniu. Jo vietą 
užima Johnsonas. Na, ir res
publikonų “strategija” susi
maišė. Jie dabar turį “ką 
nors sakyti” prieš Johnsoną, 
bet ką ?

O politiniai stebėtojai tei
gia, kad Demokratų partija 
1964 m. savo kandidatu pre
zidento vietai statys L. B. 
Johnsoną!

pastaruosius dvejus 
rockefelle'riai, goldwa- 
niksonai rinko prezi- 

Kenedžio “klaidas”,

Jis sake, kad: nei aršiausi 
Kubos priešai negali šakyti, 
kad ir čia KJaštrb šalininkų 
darbas.

Kastro viltys
Kastro sakė, kad Jungti

nių Valstijų valdančioji 
klasė jau viską prieš Kubą 
išbandė, o “mes vis dar gy
vi.” Kubos liaudies gyve
nimas gerėja, o 1964 metų 
sausio 1 d. jau minėsime 
penkerių metų revoliucijos 
sukaktį.”

Kastro sakė, kad jis kal
ba kaip žmogus ir valsty
bės pareigūnas, ir pareiškė: 
“Aš iš Jungtinių Valstijų 
neprašau nieko, nei dolerių, 
nei kitokios pagalbos, nei 
diplomatų, nei bankierių, 
nei militarist ų. Nieko, 
apart taikos...”

Jis sakė, kad gyvenimas 
priverčia didžiąsias valsty
bes keisti savo politiką. Po 
aštuonerių metų Prancūzi
jos karo prieš Alžyrą, da
bar De Gaulle turi taikoje 
sugyventi su Alžyro prezi
dentu Ben Bella. Kanada 
parduoda Kinijai kviečių, o 
tai ir yra koegzistencija— 
taikus sugyvenimas.

Kastro kreipėsi į kores
pondentą: “Kadangi jūs 
grįžtate į JAV ir matysite 
prezidentą Kenedį, tai bū
kite nuo mūsų taikos pa
siuntiniu, nepaisant nieko 
kito... Pasakykite, 
mes nieko nenorime, 
tik taikos.”

Apgailestavo
Bet pirm koresponden

tas išVyko į Jungtines Vals
tijas, tai Kubą pasiekė bai
si žinia, kad Dallaso mieste 
prezidentas Kenedis tapo

.Los Angeles, Calif. — 
F.B.I. sugavo tris žniogva- 
gius, kurie* buvo pagrobę 
Ęrank Sinatrą (jaunąjį). 
Vagimis yra: John Irving, 
Barry Keenan ir Joseph 
Amsler. Visi turi krimina
linių prasikaltimų praeity
je. Pas du iš jų surado 
$216,865 iš jiems įmokėtų 
$240,060 išpirkimo. (Apie 
šią vagystę sekamame 
“Laisves” numeryje plačiau 
parašysime.—Red.).

Los Augeles, Calif. — 
Baldwin Hills vandens re
zervuaras išlaužė užtvanką 
ir 300,000,000 galionų van
dens užliejo apylinkę. Ne
laimėje žuvo 6 žmonės. Su
naikino daug namų, nuosto
liai siekia apie $15,000,000.

/Varšuva.—Pabaigoje lap
kričio čionai įvyko Pa
saulinės Taikos Tarybos su
važiavimas. Dalyvavo virš 
450 delegatų iš 80 šalių.

kad 
kaip

La Paz. — Bolivijos val
džia pasiuntė 3,000 kareivių 
prieš skardos darbininkus, 
kurie yra suėmę įkaitais 4 
JAlV piliečius ir keletą kom
panijos viršininkų.

Jie'reikalauja, kad jų su
laikyti vadai būtų paleisti.

La Paz, Bolivija. —Sako
ma, kad ’ šalies viceprezi
dentas Juan Lechin susita
rė su mainieriais, kad jie 
paliuosuos 19 įkaitų.

Seattle, Wash. —Boeing 
(Jo. pareiškė, kad paleis iš 
darbo apie 5,000 darbinin
kų, nes neteko karinio už
sakymo.

Londonas. — Anglijos 
mokslininkąi pareiškė, kad 
1963 metais nuo atominių 
bandymų radiokacija buvo 
du kartus didesnė, kaip 
1962 metais.

nužudytas. Tą išgirdęs 
Kastro pareiškė: “Es ima 
mala notilcia” (Tai labai 
bloga žinia) . Viskas keisis. 
Jungtinės Valstijos yra to
kioje pozicijoje, kad prezi
dento mirtis paveiks į mili
jonus žmoniųovisose pasau
lio dalyse.”

Kairas. — Čionai 11-os 
arabų šalių armijų 'vadai 
tarėsi, kaip jie veiks, jeigu 
Izraelis bandys pasukti 
Jordano upės tekėjimą.

Kabulas. — Afganistanas 
ir Tarybų Sąjunga pasira
šė sutartį civilinių lėktuvų 
skrajojimo reikalais.

Tirana. — Kinija prisiun
tė Albanijai kviečių ir su
teikė virš šimto milijonų 
dolerių kredito.

Havana. — Kubos žem
dirbystės ministras C. R. 
Rodriguezas vyks į TSRS, 
Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Vengriją ir Rytų Vokietiją.

I

Saigonas
namo partizanai nušovė 
JAV malūnsparnį, kuriame 
žuvo 4 karininkai.

Pietų Viet-

Miami, Fla.—Čionai 53,- 
000 Kubos pabėgėlių gauna 
pagalbą. Per mėnesį jiems 
išmokama $2,500,000.

Londonas.—Sakoma, kad 
“The Daily Herald/’ kuris 
ėjo per 52 metus, bus su
laikytas. Dienraštis rėmė 
leiboristų poziciją, nes 49% 
Šerų turi unijistai.

tam reikalui, kuris veiks 
vadovybėje JAV Valstybės 
departamento. Bus peržiū-, 
rėti ir politiniai JAV san- i 
tykiai su Lotynų Amerikos 
šalimis.

Kitas svarbus klausimas, 
tai JAV pagalba talkinin
kėms, kurioms kiekviene- 
Hais metais duodavo apie 
keturių bilijonų dolerių mi- 
litarines ir ekonominės pa
galbos. Nuo 1945 metų 
Juntginės Valstijos užsie-

plotą, o su keliomis mažės-1 
nėmis salomis Zanzibaras. 
sudaro 1,020 kvadratinių ( 

i mylių valstybėlę. ■ i
Zanzibaro salose gausiai 

dera šiltųjų kraštų vaisiui. 
Gyventojus beveik išimtįnąi 
sudaro negrai. '

Japonijoje įvyksta 
daug nelaimių

Tokio. — Japonijoje ant 
geležinkelių įvyksta labai

nio valstybėms jau suteikė jaUg nelaimių. 1962 metais 
nx. jų buvo 2,120, kurių metu

. TT • 1 • a * * k-z v y-'vz

JAV siekia . tūkstančiai sužeista.
pagalbos. Tuo klausimu ei
na diskusijos.
mažinti pagalbą.

Trečias reikalas, tai Jung
tinių Valstijų ginkluotė. Gy
nybai išleidžiama daugiau 
pusės valstybinių įplaukų. 
Atominėje gadynėje “pa
prasti” ginklai greitai pa
sensta—atgyvena savo am
žių, kaip atgyveno šarvuo
čiai, lėktuvnešiai ir dauge
lis kitų. B)et fabrikantai ir 
jų giminės bei šalininkai 
Kongrese ir Pentagone va
dovaujasi pelno sumetimais 
ir įrodinėja, kad tie gink
lai “nepavaduojami.”

Gynybos sekr e t o r i a u s

užmušta 5,785 žmonės ir

Japonijos geležinkelių 
yra 14,500 mylių. Ant jų 
yra virš 22,000 skersinių 
kelių ir takų. Japanijos 
traukiniai labai greitai va
žinėja. Yokohamoje kas 50 
sekundžių praeina tavori- 
nis traukinys, o keleiviniai 
dar dažniau.

TARSIS NEUTRALIš- 
KOS VALSTYBĖS

Belgradas. — Jugoslavi
jos Užsienio reikalų minis
tras sako, kad 1964 metais 
neutrališkos valstybės turės ... .

kad suvažiavime dalyvaus 
apie 20 šalių vadovai.

New Delhi. ~ Indija da
lyvaus neutrališkų valsty
bių suvažiavime.

,, m * . V ui - (suvažiavimą. NumatomaMcNamaros įsakymu hkvi-l. ,
duojama virš 33 karo bazių 
ir įmonių Jungtinėse Vals
tijose ir užsienyje, kaip tai 
senų tvirtumų ir fortų pa
jūriuose, paprastų lėktuvų 
bazių ir kitokių. Pentago
no, o ypatingai karo orlai- 
vyno ir raketų dalinių ko- 
mandierių išvados yra, kad 
atominėje ir raketų gady
nėje tos bazės jau nerei
kalingos. Yra tam priešin
gų. Tas liečia ir darbo 
žmones, nes vien 26-ių karo 
bazių uždarymas JAV iš
meta apie 16,000 darbinin
kų.

Jūrų karo laivyno koman- 
dieriai įrodymui, kad karo 
laivynas nepavaduojamas, 
reikalauja Septintąjį karo 
laivyną padalyti, kad jo da
lis saugotų Čiang Kai-šeką, 
būtų pasiruošęs veikti prieš 
Kiniją, o kita dalis—plauk
tų į Indijos didjūrį, kur 
būtų paruoštas veiklai prieš

NATO SUVAŽIAVIMAS
Paryžius. — Pirmadienį, 

gruodžio 16 dieną, čionai 
atsidarė metinis NATO va
dų suvažiavimas. Nuo - 
Jungtinių Valstijų dalyvau
ja Valstybės hekretorius D. 
Ruskas, Gynybos — R. Mc
Namara, Finansų — D. Dil- 
lonas ir visa eilė militaris- 
tų.

KENEDŽIO ATVAIZ
DAS BUS ANT PINIGO
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų pinigų paruo
šimo komitetas nutarė, kad 
nauji pusdoleriai (50c) bū
tų išleisti su užmušto pre
zidento J. Kenedžio atvaiz
du.
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Foreign countries, 6 months, $6.50

Kėni j a—nepriklausoma
GRUODŽIO 12 DIENĄ į Afrikos nepriklausomų 

valstybių šeimų įstojo dar viena—Kenija (Kenya). Tų 
dienų ši šalis buvo paskelbta nepriklausoma; jos sosti
nė—Nairobi miestas.

Kenija turi apie 8,500,000 gyventojų. Iš to skaičiaus 
baltų tėra tik apie 60,000, bet per ilgus metus baltieji 
valdė Kenija, o milijonai juodųjų buvo beteisiai.

Kenijos žmonės tautinę nepriklausomybę pasiekė 
per dideles kovas, per griežtų ryžtų, per pasiaukojimų. 
Atsimename, 'kai prieš keletu metų Kenijoje veikė “Mau 
Mau” judėjimas, nukreiptas prieš britų imperialistus. 
Kiek žmonėms reikėjo aukotis, kiek nukentėti! Daug 
negrų žuvo, daug buvo sužalotų, daugelis ilgai kentėjo 
kalėjimuose. Šiandien jie visu tuo gali pasidžiaugti, 
nes tai jų pastangomis šalis atgavo tautinę nepriklau
somybę.

Naujos valstybės premjeras—Jomo Kjenyatta, ilga
metis kovotojas už nepriklausomybę; ilgai sėdėjęs anglų 
kalėjime, “Mau Mau” judėjimo vadovas. Kai baltieji 
•gyventojai užklausė premjerų, kų jis dabar darys su jais, 
su baltaisiais, tai Kenyatta atsakė:

—Jei jūs gyvensite ramiai, dirbsite teisingai, nesi
ryši te nieko pikta daryti, tai jums nei plaukas nuo gal
vos nenukris.

Negrai kenijiečiai, sakė Kenyatta, nėra kerštingi; 
jie nori sugyventi geruose santykiuose su visais žmonė
mis, nežiūrint jų spalvos.

TAIGI, NUO 1945 METŲ Afrikoje atsirado jau 35 
nepriklausomos valstybės. Tautines nepriklausomybes 
juodieji afrikiečiai pasiekė tik per kovų.

Bet dar yra Afrikoje šalių, yra tautų, kurios velka 
sunkų kolonistų junga—Angola, Mozambique, Gvinėja— 
valdomos Portugalijos, ir visose trijose verda kova už 
tautinę nepriklausomybę. Anksčiau ar vėliau tai pasieks.

Biri tai kolonistai dar valdo: šiaurės Rhodesijų, Pie
tų Rhodesijų, Nyasalandų ir kt. kolonijas Afrikoje. Nę- 

j toli tas laikas, kai ir portugalai ir britai kolonistai tų- 
- rėš iš Afrikos pasitraukti ! -

* t /< f) ■ i

NEREIKIA MANYTI, kad tapus nepriklausomai, 
: Kenijai bus labai lengva atsistoti ant tvirtų kojų. Ne! 

V Šalis nualinta; viešpatauja didelis neraštingumas, atsi- 
~ likimas, skurdas. Valdžia stengsis pirmiausiai pravesti 
ū žemės reformų aprūpinant bežemius žeme. Reikės savo 
~ pramonę sukurti; reikės daugiau mokyklų, apšvietos 
į centrų. Visa tai, aišku, Kenijos vadovai žino, numato, 
C bet sunkumų jie nebijo.

Reikšminga ir tai, kad Tarybų Sųjunga buvo pir- 
~moji valstybė, pripažinusi Kenijos nepriklausomybę.

i Kaip lengvai padaryta!
KORPORACIJA, kuri gamina Studebaker automo- 

* bilius, pranešė, jog su 11964 metų pradžia ji uždarys savo 
fabrikų South Bend mieste, Indiana valstijoje.

Studebaker kompanija — viena seniausiųjų automo
bilių gamintoja. Bosai skelbia, kad South Bende fab
rikas uždaromas dėl to, kad jis nešęs korporacijai nuo
stolius. Hamiltone, Kanadoje kur taip pat gaminami 
automobiliai, fabrikas dirbs. Studebaker kompanija ga
mina ir sunkvežimius; turi užsakymų iš valdžios. ,

South Bend mieste Studebakerio fabrike dirbo apie 
6,000 darbininkų. Nereikia nei sakyti, kad, uždarius 
fabrikų, tie darbininkai neteks darbų. O South Bende 
jau ir taip, sakoma, nedarbas plačiai prasiplėtęs.

Tai Va, jei norite, jums kapitalistinė dora, kapitalis
tinė demokratija. Dviem savaitėm prieš fabriko užda
rymų pasakė darbininkams, kad jūs darbų netenkate, ir 
užbaigta! Kur jiems dėtis? Kas jais ir jų šeimomis 
rūpinsis? Kpkia darbininkų ateitis?

Baisu ir pamislyti!
BM

414W
»4 

i*U
 ! IM

4t U
i4*M

<ftW
3

Dabar laikas
ANĄ DIENĄ viena Niujorko “Times” skaitytoja 

palietė Pietų Vietnamo klausimų ir pasiūlė savo pro- 
pozicjų tam klausimui išspręsti.

Ji rašė daugmaž taip: Pietų Vietnamo komunistai 
(komunistais ji skaito visus, kurie kovoja už liaudies 
laisvę) neapkentė Diemo valdžios, neapkentė jos ir Wa- 
shingtonas. Buvo sudarytas sumoksiąs, ir Diemo valdžia 
buvo nuversta, pats Diemas ir jo brolis tapo užmušti; 
dabar jų jau nebėra, dabar Pietų Vietname yra nauja 
valdžia. Jeigu taip, tai kodėl dabar nebaigti ten karo, 
kodėl nepradėti tartis su komunistais dėl karo paliau-

Mums rodosi, tai blaivi mintis. Dabar, kai mūsų 
šalies priešakyje atsistojo naujas prezidentas, kaip tik 
reikėtų tokį siūlymų svarstyti. Reikia baigti Pietų Viet
name pilietinį karų. Lai tos šalies žmonės patys spren
džia savo reikalus kaip jie išmano geriausiai.

2 m~Latovė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec,) 17, 1963

KAIP ŽIŪRI KITI 
Į PREZ. KENEDŽIO 
UŽMUŠĖJĄ

Elta paduoda žinių iš Pa
ryžiaus apie tai, kaip ten 
galvojama apid' prezidento 
Kenedžio užmušimų ir jo 
žudikų (ar žudikus). Ima
mi Prancūzijos žinių agen
tūros korespondento D'alla- 
se samprotavimai, ir štai, 
kokie jie:

Čia kasdien vis labiau įta
riama, kad Li Harvis Osval
das, kuris įtariamąs nužudęs 
prezidentą Kenedį, galimas 
daiktas, buvo tik “marione
tė”, tarnavusi pusiau pogrin
dinėms grupėms, kurių auka 
jis vėliau pats tapo.

Jūsų korespondentas, kruop
ščiai sekdamas nuo pat pra
džios, kaip tiriamas nusikal
timas, rado požymių 
patvirtina ši požiūri, nors 
nėra aiškus įrodymas.

Jau dabar galima visiškai 
kategoriškai pasakyti, kad 
Džekas Rubis (žmogus, nužu
dęs Osvaldą), anaiptol nepa
lieka tokio įspūdžio, v kad jis 
“emocionalus patriotas”, koki 
jį mėgino pavaizduoti bičiu
liai ir jo paties sesuo.

Rubio sesuo — leva Grand 
— pareiškė, kad vienintelė 
Rubio silpnybė buvusi perne
lyg didelė meilė Amerikos 
prezidentams. Rubis teigė 
nužudęs Osvaldą, nes jį išve
dęs iš pusiausvyros lemtingas 
pasikėsinimas į prezidentą 
Kenedį.

Gerai pažinę Rubį žmonės, 
su kuriais pavyko pasikalbė
ti jūsų korespondentui, parei
škė, kad jis buvo labai ūmaus 
būdo, bet “visuomet žinoda
vo, ką daro“.

Vienas buvęs Rubio pažįs
tamas man pasakė: “Rubį už
plūsdavo patriotiniai jausmai 
prezidentams tiktai tais mo
mentais, kai jis žiūrėdavo į jų 
atvaizdus banknotuose“, šiam 
požiūriui pritaria dauguma 
žmonių, kurie jį pažino pa
tys.

Tiriant nusikaltimą, jūsų 
korespondentui' iškilo tokie 
klausimai: ! *

1. Jeigu Rubis buvo toks 
: Kenedžio garbintojas, k'bdėl
jis neišėjo į gatvę jo sveikin
ti tą dieną, kai prezidentas 
l^uvo nužudytas? Kaip teigia 
liudininkai, jis buvęs vietos 
laikraščio patalpose prieš pa
sikėsinimą i prezidentą, pasi
kėsinimo-metu ir po to.

2. Iš ko gavo Osvaldas, jei
gu jis tikrai buvo žudikas, 
žemėlapi, kurį jis turėjęs ir 
kuriame buvo nurodytas mar
šrutas, kuriuo Kenedis turėjo 
važiuoti Dalase ? Rubis, ku
ris palaikė bičiuliškus santy
kius su policija, galėjo parū
pinti tokį žemėlapi.

3. Kur vyko Oswaldas, stu
miamas policijos? Dabar ma
žų mažiausia nustatyta, j 
Rubio namas buvo kaip 
ta kryptimi, kuria jis ėjo.

4. Kuriuo būdu Osvaldui 
(pavyko pragyventi ir išlaiky
ti savo žmoną ir du vaikus, 
likusius Naujajame Orleane 
nuo praėjusių metų kovo ar
ba balandžio mėnesio iki šių 
metų spalio 14 d. — t. y. tuo 
laikotarpiu, kai jis neturėjo 
darbo? Ir kur jis gavo auto
mobilį, kuriuo išvažiavo į už
sienį ir atvyko į Meksiką rug
sėjo 26 d., tą pačią dieną, kai 
Dalaso laikraščiai pirmą kar
tą pranešė, kad į jų miestą 
atvyks Kenedis?

Osvaldas grįžo į Dalasą 
spalio 3 d. ir bergždžiai mėgi
no susirasti darbą keliose vie
tose palei maršrutą, kuriuo 
turėjo važiuoti Kenedis. Ga
liausiai jis susirado tokį dar
bą spalio 14 d. mokyklinių 
vadovėlių sandėlyje, iš kur, 
kaip teigiama, buvo šaudoma 
į prezidentą,

Kurį laiką jis šiuo laiko
tarpiu gyveno krikščionių jau
nimo asociacijos suorganizuo
to jaunimo klubo viešbbuty- 
je. Rubis dažnai lankydavosi 
šio klubo gimnastikos salėje.
Italų spaudos 
nuomonė

Įdomu ir tai, kų rašo Ita
lijos spauda apie prezidento 
Kenedžio nužudymų. Pa
skaitykime tuo klausimu 
TASSo korespondento Ro
moje A. KJrasikovo praneši
ma:

kurie
ir

Ar tikrai prezidentą Kene
di nužudė Osvaldas? Jeigu 
prezidentą nužudė vis dėlto 
jis, tai ai’ jis galėjo veikti 
vienas, be bendrininkų? šiuos 
klausimus kelia vakarinis Mi
lano laikraštis “Korjerė Lom
bardo”, pažymėdamas, kad 
duomenys, kuriuos spaudai 
pranešė Dalaso policija, įtar
tinai prieštaringi. Laikraštis 
trišdešimČia punktų reziu
muoja argumentus, kurie, po
licijos teigimu, “nepaneigia
mai“ liudija, kad Osvaldas 
kaltas. Ir prieš kiekvieną iš 
šių argumentų laikraštis ran
da kontrargumentą, kuris ro
do, kad policijos argumentai 
mažų mažiausia silpni, jeigu 
ne visai nepagrįsti.

Bet tarkime, kad preziden
tą nužudė vis dėlto jis, toliau 
rašo “Korjerė Lombardo”. Ir 
šiuo atveju kyla klausimas, 
kuriuo būdu Osvaldas vienas 
sugebėjo šauti tris kartus, kai 
tuo tarų p kiekvienam šūviui 
jis būtų turėjęs sugaišti ma
žiausia dešimt sekundžių? 
Jam dabar prikišama itališ
kas šautuvas “91-38“ — ne 
automatas, ir kiekvienas ita
las, buvęs fronte, tai 
žino.

Po kiekvieno šūvio 
atitraukti spyną atgal 
būdu išmesti iššautą
po to vėl pastumti spyną j 
priekį, vėl pakelti šautuvą ir 
jį nukreipti į taikinį. Be to, 
šaunant su optiniu taikikliu, 
dar reikia suspėti “sugauti” 
šį taikinį linzėje pažymėto 
kryžiaus centre. O juk ma
šina, kuria važiavo Kenedis, 
nestovėjo vietoje. Ir vis dėl
to, kaip kalbama, Osvaldui 
pavyko dukart peršauti pre
zidentą, o be to dar pataiky
ti ir į gubernatorių...Toks re
zultatas priverstų pabaltį iš 
pavydo net geriausią medžio
toją.

Kaipgi galėjo Osvaldas su
spėti padaryti visa tai, kuo jis 
dabar apkaltintas? Beje, kaip 
gi Amerikos ekspertai, tech
nikos specialistai, policija ne
sugebėjo iš karto suvokti, kad 
kalbamas ginklas yra itališko 
pavyzdžio šautuvas? Juk tam 
pakaktų dirstelti, į .Smito ži
nyną, išleistą" Pensilvanijoje 
specialiai Amerikos ginkluo
tosioms pajėgoms?

puikiai

reikia 
ir tuo 
tūtelę,

kad 
tik-

VLADAS MOZŪRIŪNAS 
LANKĖSI KUBOJE

“Literatūra ir. menas” 
skelbia, jog Lietuvos rašy
tojų žurnalo “Pergalės” 
vyr. redaktorius poetas 
Vladas Mozūriūnas nese
niai lankėsi Kuboje. Iš ten 
grįžęs, V. Mozūriūnas pa
darė pranešimų apie savo 
kelionę, “apie revoliucinius 
Kubos pertvarkymus, kul
tūrinę statybų, Kubos rašy
tojų darbų.”

Vakaras, kuriame poetas 
Mozūriūnas kalbėjo, įvyko 
rašytojų klube Vilniuje.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS MAUSIMAIS

“KELEIVIS”
APIE OSDALDĄ

“Keleivis” taipgi susirū
pinęs tariamuoju preziden
to užmušėju Harvey Lee 
Oswaldu. Kas jis buvo, 
klausia South. Bostono laik
raštis.

Michelsonas netiki, kad 
Oswaldas bųtų buvęs ko
munistas. Jis gi/rašė prie
šiškų knygų apie Tarybų 
Sųjungų ir prieš komuniz
mų. Bet skaitykime:

Jis pradėjo rašyti knygą 
apie Sovietų Sąjungą ir me
džiagai skolinosi knygų iš 
miesto knygyno. Knygyne yra 
likusios, ir jo skolintų knygų 
kortelės. Visos tos knygos 
prieškomunistinio turinio. Ir 
jo rašytoji knyga buvo nu
kreipta prieš komunizmą.

Visa tai dabar liudija vie
na mašininkė, kuriai Osval
das buvo pavedęs savo kny
gos rankrašti mašinėle per
rašyti. Kiek atsimindama, ji 
pasakoja, kad toj knygoj jis 
labai kritikavo sovietų san
tvarką. Darbininkų uždarbiai 
esą nedideli, o maistas, dra
bužiai ir kiti, reikmenys bai
siai brangūs. Taip pat dide
lis vargas su butais. Viename 
bute gyvena po keliąs šeimas..

valsaijoje, kur jis 
tikėjimų. Fanatiš- 
Uphauso filosofija 
nepatiko. Jis buvo

įsitikinimus kitiems, kvie
čia visus kovoti prieš karo 
pavojų. Jis mielu noru su
tinka kooperuoti su visais 
tais, kurie kovoja prieš ato
minio karo pavojų. Jis sa
ko, kad komunistai yra 
tvirti prieš karų kovotojai, 
tai jis ir su jais kooperuo
ja.

ji pradėjo 
sveikata 
išžiūra blo-

Sauja žiežirbų
Turbūt niekas taip ne

džiugina kapitalizmo, kaip 
ideologiniai skirtumai ir 
nesutikimai tarp Tarybų 
Sųjungos ir Chinijos. Kiek 
tai džiaugsmo ir vilčių ke
lia imperializmui. Bet tai 
lapės viltis, besekiojančios 
paskui bulių.

Kada visame pasaulyje 
žmonija trokšta taikos ir 
kovoja už taikų sambūvį, 
tai mūsų šalies gynybos 
sekretorius, ponas McNa
mara, vis didžiuojasi šalies 
militarine galybe, ypatin- * 
gai niukliniais ginklais; vis*- 
kartoja, kad mūsų šalis to
li pralenkusi Tarybų Sųjun- 
gų. Rodos, taip ir duoda 
suprasti: tik užpulkim Ta
rybų šalį ir sunaikinkim, o 
tada pasaulis bus mūsų.

Bet kažin, ar tas ponas 
pagalvoja, kas atsitiktų su 
mūsų šalimi ir milijonais 
gyventojų, jei iškiltų ter
mobranduolinis karas?

Willard Uphaus—nepalau
žiamos valios žmogus
Ternio-branduolinio karo 

pavojus labai jaudina dr, 
Willardu Uphausų, dar ne
seniai išėjusį iš kalėjimo. 
Aktyviai jis dalyvauja A- 
merikinėje Taikos Krusa- 
doje. Darbuojasi su viso
kių pažvalgų žmonėmis, ku
rie tik nori kuo nors prisi
dėti prie kovos už taikos 
išlaikymų.

Dr. Willardas Uphausas 
yra krikščioniškas socialis
tas, pacifistas, žmonišku
mo dvasios skiepytojas. Jis 
yra nepermaldaujamas ka
ro priešas. Visų savo jėgų 
ir energijų paaukotų, kad 
galėtų išlaikyti pasaulyje 
pastovių taikų. Jis — ne
palaužiamos valios žmogus.

Jau 1929 metais jam te
ko susikirsti su viršinin
kais Hastings College, Ne
braska 
dėstė 
kiems 
baisiai
priverstas iš kolegijos pasi
traukti.

Po to buvo išrinktas Re
ligijoj ir Darbo Fondacijos 
sekretorium. Tuo metu 
siautė ekonominė krizė. Be
darbių skaičius pasiekė iki 
18 milijonų. Greitai jis pa
sinėrė aktyviu darban be
darbiams padėti. Prisidėjo 
prie kovos už bedarbių ap- 
draudų ir senatvės pensijų. 
Fondacijos direktoriai pra
dėjo įžiūrėti jame “pavojin
gų radikalizmu,” pastabas 
jam darė, bet dar paliko 
sekretoriauti.

Po Antrojo Pasaulinio 
karo Uphausas pasineria 
darban už taikos išlaikymų. 
Jis vyksta į Antrųjų Pa
saulinę Taikos konferenci
jų Varšuvon. Kritikuoja 
Amerikos įsikišimų į Korė
jos karų. Vyksta į Tarybų 
Sųjungų susipažinti su so
cialistiniu gyvenimu.

Fondacijos direktoriai čia 
jau įmatė Uphauso asmeny
je komunistinius palinki
mus ir tuoj jis buvo iš sek
retoriaus darbo paleistas.

1952 metais jis buvo pa
kviestas vadovauti World 
Fellowship Camp, New 
Hampshire valstijoje. Bet 
tuo metu Neame rikiu ės 
Veiklos Komitetas pradėjo 
tyrinėti tam tikras religi
nes organizacijas, kuriose 
jis manė surasti “pasislė
pusių komunistų.” Dr. Up
hausas buvo pakviestas aiš
kintis, ar jis neturi komu
nistinių bacilų, ar jis ne
skelbia komunistinių dok
trinų, ar jis neturi kokių 
artimų ryšių su komunis
tais. Ragangaudžiai reika
lavo įvardyti komunistus ar 
komu n i s t a m s pritarėjus. 
Kai jis griežtai atsisakė su 
ragangaudžiais kooperuoti, 
buvo rastas prasižengusiu 
ir kalėjiman pasiųstas.

Nepaisant to, kad dr. Up
haus labai daug persekioji
mų panešė, jis ir toliau tęsia 
savo darbų, skelbia savo

Taip esą Maskvoje, taip ir 
Minskę, ir taip Kijeve, kur 
jam teko gyventi.

Na, ar įsisąmoninęs komu
nistas galėtų taip rašyti?

Gal del to jis negavo ir vi
zos antrą kartą važiuoti į So
vietus.

■ Kas iš» tikrųjų buvo Oswal- 
das, kol kas dar nėra aišku. 
Kai Amerikoje iš jo norima 
padaryti “marksistą” ir ko
munistą, tai Maskvos “Prav
da”, oficialūs komunistų, par-, 
tijos organas, dabar skelbia, 
kad jis buvo Amerikos šni
pas. Ir jis buvęs nušautas į 
turbūt dėl to, kad negalėtų 
kalbėti.

Kaip garsioji Hollywoodo 
aktorė mete laikymų

Hollywoodo gražuolė ak
torė Vera Miles buvo di
delė cigarečių naudotoja. 
Niekur ji be cigaretės ne
begalėdavo pasirodyti. Net 
ir maudynėje vienoje ran
koje cigaretę laikydavo, ki
ta plaudavosi.

Berūkydama 
jausti, kad jos 
silpnėja, veido
gėja, akys nebėra skais
čios, nuo kosulio nebegalėjo 
atsilaikyti.

Aipsisvarsčiusi, kam jai ir 
toliau nikotinu nuodyti sa
vo organizmų, Vera Miles 
metė rūkyti. ’'

Be cigaretės “pirmosios 
trys dienos buvo tikra kan
kynė,—ji pasakoja. — Bai
siai galva skaudėjo ir jau
čiausi tiek ligonė, kad tu
rėjau lovoje gulėti. Mat, 
buvau nikotinu apnuodyta 
ir turėjau kovoti nemato
mų priešų, kurį buvau nusi- 
sprendusi nugalėti. Ketvir
tų dienų pasikėliau iš lovos 
alkana, galvos skaudėjimas 
praėjo, maistas pasidarė 
labai skanus.”

Vera Miles toliau aiški
na, kad jos sveikata laips
niškai pagerėjo, veidas pa- 
grožėjo, akys pasidarė žva
lios.“ Pasijuto ji visai pa-! . . . .
jaunėjusi. Dabar ji nei įno ^Daigius aarous - 
rankas cigaretės nenori im- Įtygias ^čises visiems i 
ti. Laiminga ji pasidarė.

Rūkančioms merginoms ji 
pataria: jeigu norite būti 
gražios, meskite rūkyti.

Tikrai įrodyta, kad rūky
mas kenkia sveikatai. Ne
paisant to, apie 70 milijo
nų amerikiečių rūko ir tik 
per vienerius metus surūko 
apie 8 bilijonų dolerių ver
tės tabako.

__ c__

Kitus mokė nesižudyti, 
pati nusižudė

Neseniai Londone nusi
žudė Diana Spencer Chur
chill, 54 metų amžiaus, vy
resnioji buvusio Anglijos 
premjero Sir Winston 
Ohruchill duktė.

Atrodo, kas čia tokio, 
kad ji pasidarė galų. Juk 
daug kas panašiai padaro. 
Tik įdomu, kad ji buvo pa
sirinkusi savanorį darbų— 
atkalbėti nuo žudymosi tuos 
žmones, kurie linkę tai pa
daryti.

Ji naudodavo Šv. Stepono 
.bažnyčios telefonų. Tie, ku
riuos užkariauja liūdnu
mas, užgula visokios bėdos 
ir noras galų pasidaryti, te
lefonu pasišaukia jų. Susi
tikę išsikalba, kas verčia 
prie savižudystės, tada ji 
'įtikina būsimų jį savižudį, 

: kad jis nesižudytų.
Tokiu būdu ji daugelį gy

vybių yra išgelbėjusi, bet 
savo gyvybės negalėjo iš
gelbėti.

Alabamos gubernatorius 
Wallace pasiuntė protesto 
telegramų Kalifornijos gu
bernatoriui Brown, pa
reikšdamas, jog gub. Brown 
suklydo savo paręiškime 
ko respondent atris apie 
Wallace, būk jis pakeitė sa
vo nusistatymų link rasiz
mo. Koks jis, Wallace, bu
vęs, toks ir esąs link ra
sizmo. Bi gub. Brownas 
jam atsakė,'kad jis labai 
apgailestauja už save ir už 
visų tautų dėl klaidingo pa
sisakymo apie Wallacu. t

Prezidentas A. Lincolna| 
užmokėjo savo gyvybe uz 
panaikinimų vergijos, o 
prezidentas J. F. Kenedis 
užmokėjo savo gyvybe už 

I ryžta pravesti prez. Lincol- 
;no nebaigtus darbus — už 

ir vi
sur. Kažin, ar ir dabar dar 
vis taip pat bus toleruojami 
tie pietinių valstijų išsigi
mę niekšiški kriminalistai? 
Ar vis bus pro pirštus žiū
rima į jų baisius nusikal
timus ir biaurius darbus? 
Ar gi ne laikas mūsų šalies 
plačiosioms masėms, ypač 
darbo unijoms, išstoti visu 
griežtumu ir reikalauti, kad 
rasistiniai išsigimėliai būtų 
suvaldyti? "

I. Vienužis

Autobusai varomi vynu
Prancūzijoje tarp 1945 ir 

1955 m. tam tikras skaičius 
autobusų turėjo įtaisytus 
specialius motorus, kuriuos 
sukdavo vynuogių vynas.

Nežinia, ar ir dabar 
Pranęūzijoje randasi tokių 
autobusų, kurie myli- vynų 
gerti.

Perų respublikoje 
ir Kanadoje

Peru 1961 metais buvo 
atliktas pirmasis žemės 
ūkio surašyrpas. Surašymč 
duomenimis, 1111 dvarinin
kų, kurie valdo daugiau 
kaip po 2,500 hektarų, pri
klauso 13.3 milijono hekta
rų, tuo pačiu metu 617,110 
valstiečių teturi vidutiniš
kai vos po vienų ha žemės.

Kanadoje šių metų liepos 
1 d. buvo 18 milijonų ir 896 
tūkst. gyventojų. Per praė
jusius metus gyventojų 
skaičius padidėjo 326 tūkst. 
žmonių.

ALŽYRE
Alžyro vyriausybė nuta

rė perduoti valstybės kont
rolei visa buvusių prancū
ziškųjų šeimininkų apleistų 
turtų. Paskelbus Alžyro ne
priklausomybę, apie 6 mili
jonus hektarų žemės (vie
nas šeštadalis viso dirbamo 
šalyje ploto)) buvo palik
tas dirvonuoti arba išnau
dojamas ne pagal paskirtį. 
Apie 500 įvairių mažų fab^ 
rikų ir įmonių liko be šei
mininkų arba veikė -nepil
nu pajėgumu, Del to šaly
je kilo nedarbas ir susidarė 
dideli ekonominiai sunku
mai. . -



; Vlado žygdarbis
V. BAUŽEVIČIAUS ŽUVIMO BRAZILIJOJE 

30-ĄSIAS METINES MININT
Jis buvo aukštaūgis, ga

lingų pečių Dainavos kraš
to sūnus. Tartum dar ir 
šiandien matau jo žydras, 
ramias akis, spindinčias 
gilios, taurios sielos žvilgs
niu. Niekad jis neklaidžio
jo šunkeliais, jo žodis buvo 
kaip ir jo idealas, tiesus ir 
tvirtas, drąsus ir švelnus. 
Į revoliucinį Brazilijos po
grindį jis atėjo kupinas 
vilties ir ryžto laimėti di- 

g džiulę kovą prieš darbo 
’4 liaudies skriaudėjus, šiai 

kovai paaukoti savo širdį, 
savo sąmoningą gyvenimą.

Vladas buvo paprastas 
darbininkas. Savo gimtuo
sius Domantonis (buvę 
Alytaus apskrities Alovės 
valsčiaus) jis paliko 1929 
metais ir per Atlantą nu
plaukė į tolimąją atogrąžų 
šalį. Laimės ieškoti? Ne, 
ne laimės, o darbo ir duo
nos! Kaip ir dešimtys tūks
tančių tuometinių Lietuvos 
artojų, miesto proletarų...

Jis tada buvo dvidešim
ties metų jaunuolis.

Bet ir dosniai gamtos ap
dovanotoje Brazilijoje emi
grantas susidūrė su neap
sakomu skurdu, su baisia 
socialine neteisybe.

Vargo spaudžiamas, Vla
das ieškojo darbo Brazili
jos miestuose ir fazendose. 
Jo galingi pečiai, jaunatviš
ki raumenys tada buvo ne- 

ą reikalingi nei fabrikantui, 
nei latifundininkui. Jie jau- 

xnam Vladui net už maistą 
šykštėjo darbo. Alkanas 
vaikščiok, bedarbiu arba 
kartkartėmis pusdykiai 
dirbk Ivg jautis! — štai ką 
siūlė išnaudotojai ekonomi
nės krizės purtomo j Brazi
lijoj ir pūslėtu rankų emi
grantui. ir tokių pat rankų 
braziliečiui.

Nemaža įvairių darbų 
perkando, nemaža no pla
čiąja Braziliją priklajojo 
Vladas. Vis protarpiais, vis 
netikras dėl rytdienos. Jis 
dirbo kavos fazendoie. skal-

; giškas jaunuolis. Jis įstojo 
į MOPR7ą, o po trumpo lai
ko buvo priimtas į komjau
nimo organizaciją.

Daug dirbo jis komjauni
me — naktimis ėjo platin
ti partijos atsišaukimų, 
ant mūrų rašė revoliucinius 
šūkius, kėlė raudonas vėlia- 
liavas, padėjo organizuoti 
mitingus prie fabrikų, da-1 
lyvavo darbininkų strei
kuose, bedarbių demonstra- 

' cijose, skleidė pogrindinę 
I literatūrą. |

Aukštai iškėlęs, jis nešė 
partijos vėliavą, propagavo 
Markso, Engelso, Lenino 
idėjas, Didžiojo Spalio iško
vojimus Rusijoje.

Artėjo 1933 metų lapkri
čio septintoji. Visos pogrin
dinės organizacijos, kaip ir

datą. |
i Spalį atšvęsti ruošėsi ir ( 
mūsų komjaunimo kuopelė. 
Buvo nutarta sudaryti dvi 
brigadas, kurios dviejuose 
priemiesčiuose iškels vėlia- 
vas su šūkiais Spalio gar- į 
bei, išplatins atsišaukimus į 
San Paulo darbininkus. !

Vladas pasisiūlė pačiai 
pavojingiausiai užduoč i a i.

I Vila Prudentės rajone ant 
I aukštos įtampos laidų už
kabinti raudoną vėliavą.

i Tai padaryti galėjo tiktai
de akmenis, stabe hidroelek
trine. kirto mišką, gamino 
kanalizaciios vamzdžius, 
kasė tunelius, tiesė geležin
kelį. . • • •• • •

Pon Paulo nrievniešmuose

labai drąsus vyras — žmo
gus, nebijantis būti polici
jos užkluptas. Toks atvejis 
dar ne iš baisiųjų. Pats 
siaubingiausias — įkopti į 
stulpą ir, pralindus pro lai
dus. kuriais srūva 40 tūks-

VPa Beloie ir Vila ZeHnoie . tančių voltų srovė, ant vir-
ansi^vveno daug lietuvių 
nauiakuriu. Vieni ju turėjo 

k Įnoringai pastatytus name
lius. bet didelė dalis gyve- 

1 no paprasčiausiuose baba- 
kėhuose. Naktimis tie už
miesčiai skendėlo tamsoie.

šutinio lyno užkabinti vė
liava. Šis lynas nuo gatvės 
grindinio kabojo maždaug 
30 metru aukštyje.

... Lapkričio šeštosios vi
durnaktį mes, aštuoni jau
nuoliai, palikome konspira-

ratvės buvo negrįstos, jo
mis nevažiavo nei tramva
jus. nei autobusas. Iš pra
džių tuose priemiesčiuose 
kone išimtinai būrėsi var-

tvvų kambarį Vila Zelinoje. 
Tamsioje gatvėje skvrėmės 
i dvi dalis — penki lydės 
Vladą i Vila Prudentę, mu
du su kitu draugu trauksi-

guoliai — iš fazendų ver
gijos pabėgę emigrantai, 
mieste išnuohąoti kambario 
nesuradusios seimos, laik
raščiu pardavėjai, batu va- 
Ivtoiai. pusiau bedarbiai 
statvbininkai, visiški be
darbiai.

Susiklostė tain, kad Vila 
Relpie i>* Vila Zelinoie 1931 
metais įsikūrė Tarntautinės 
Raudonosios Pagalbos 
(MOPR’o)' kuopelė tiktai 
iš lietuviu. Netrukus ten 
susiorganizavo Bra z ii i j o s 
Komunistinės jaunimo są
jungos kuopelė, taip pat iš 
lietuviu jaunimo tarno.

Vladas Bauževičius isi- 
. trankė i revoliucine kovą 

z jau kain sąmoningas darbi
ninkas. dar savo gimtojoie 

^Dzūkiioie nusikratęs reli
giniais prietarais, nepa
prastai doras, kuklus, drau-

me į San Kajetaną. Paspau
dėme vienas kitam ranką, 
palinkėjome sėkmės.

Tai buvo paskutinis at
sisveikinimas su brangiuo
ju Vladu.

Grupė su Vladu prieša- 
kvje. vengdama susitikti 
včlvva praeivį, tyliai nu
žingsniavo i numatyta vie
ta. Vladas nešėsi didžiulę 
vėliavą, kuri kitos dienos 
rytą San Paulo gyvento
jams turėio priminti, kad 
išaušo Didžiosios Snalio so
cialistinės revoliuciios 16- 
ųiū metiniu rytas ir kad šią 
sukakti mini Brazilijos re
voliucinis pogrindis.

Gatvėmis siuvo policijos 
patruliai.

Keturi draugai išsidėstė 
sargybai. Žinoma, šie “sar
gai” nebūtu išgelbėie poli
cijos užklupto Vlado, nes

3 pusi. Laisve (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 17, 1963

jie nebuvo ginkluoti. Galė
jo jie tik sutartu švilpesiu 
Vladą perspėti apie artė
jančius patrulius. Be to,; 
jie turėjo uždavinį — Vlado 
užkabintą vėliavą virvele 
atitraukti nuo stulpo. i

Vladą iki stulpo palydėjo 
vienas draugas.

Už diržo užsikišęs vėlia
vą, V. Bauževičius užkopė 
plieniniais stulpo skersi
niais. Jau siekė jis viršuti
nio lyno, kai įvyko baisi ne
laimė : Vladas su vėliava 
rankoje prisilietė prie elek
tros laido.

Tarytum didžiulis žaibas 
švystelėjo padangėje. Aki

riai. tuo pat metu viado1 Laukiniai žmones ir kultūra 
kūnas krito žemėn, bet su
silaikė ant apsauginio 
lo.

Buvo lygiai pusė 
ryto.

Atbėgę palydovai
tinkle pakibusio draugo 
šaukė:

— Vladai! Vladai, atsi-
L Ir- f

Kanados lietuviai Kaune prie hidroelektrinės

tink-

trijų

prie

Tačiau niekas iš viršaus 
neatsiliepė.

Užuot sulaukę Vlado bal
so, jie pastebėjo stambius 
kraujo lašus, tekančius iš 
komjaunuolio galvos ant 
grindinio.

Taip, eidamas revoliucio
nieriaus pareigas, didvyriš
kai žuvo lietuvis komjau
nuolis Vladas Bauževičius.

Rvtui išaušus, policija ' jos valdžią, 
nuėmė jo lavoną kartu su j savo liaudies dvasinius
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Geriausi, Ekvadoro kul
tūros atstovai drauge su 
liaudimi kovo j o dėl savo 
šalies nepriklausomybės.

Įžymieji Ekvadoro rašy
tojai savo kūriniuose ap
dainavo liaudį, rodė jai di
delę pagarbą, gėrėjosi jos 
darbštumu, meile tėvynei, 
siekimu taikiai ir draugiš
ki sugyventi su kitomis 
tautomis. Jie gynė skriau
džiamus indėnus, sudaran
čius 40 procentų šalies gy
ventojų, demaskavo šiurpią 
savivalę jų atžvilgiu. Kartu 
su liaudimi kultūros veikė
jai stodavo ir dabar stoja 
prieš amerikinį imperializ
mą bei Ekvadoro oligarchi- 

Jie ryžtingai

turtus nuo demoralizuojan
čios, pragaištingos “ameri
kinio gyvenimo būdo” įta
kos.

To kultūros veikėjams ne
galėjo dovanoti ištikimi

Raudonąja vėliava, kurios 
Vladas ir mirdamas nepa
leido iš rankų...

Tolimosios Brazilijos dar
bo liaudis, kovojanti už sa
vo šalies šviesia ateiti, gre
ta kitų didvyriškai kritusių amerikinių monopolijų tar- 
revoliucionierių visad šio- nai, pagrobę valdžią Ekva- 
vins ir mūsij tėvynainio dore po karinio perversmo, 

įvykusio liepos 11 d.' Vie
nas pirmųjų karinės chun- 

j tos žygių; paskelbus už įsta- ■ 
, tymo ribų ša]ies Komunistų 
1 partiją, paleidus pažangią
sias profsąjungas, uždrau
dus demonstracijas, susirin
kimus ir streikus, buvo 
“dekretas,” nukreiptas 
prieš “Ekvadoro Kultūros 
namus.” Šia organizaciją 
geriausieji Ekvadoro inte
ligentijos atstovai įkūrė po 
pergalingos revoliucijos ša
lyje 1944 metų gegužės 28 
d. Per beveik dvidešimt 
metų “Kultūros namai” at
liko didžiulį darbą.
Teroras prieš inteligentiją

Ir štai dabar tokie, žmo
nės, kaip “Kultūros namų” 
prezidentas, žinomas rašy
tojas Benhaminas Kario-

Vlado varda.
A. Vaivutskas

Iš laišku
susi- 
prieš n

Gerbiama Redakcija!
Su Jūsų laikraščiu 

pažinau labai seniai; 
42 metus buvau “Laisvės 
platintojas. Tai buvo dar
tuomet, kai L. Prūseika bu
vo jos redaktorius. Gyve
nau tuomet Brooklyne, ei
davau į susirinkimus; su L. 
Prūseika buvome geri pa
žįstami. Vėliau gyvenau 
miestely' Connecticut valsti
joje.

1920 metais išvykau į Lie
tuvą, ir ten gyvenau per 
42 metus. Ten būdamas 
skaičiau vietos spauda. Ma
čiau Lietuvoje ir dabarti
ni “Laisvės” redaktorių R. ' nas, stambus mokslininkas, 
Mizara 1959 metais, bet ne- tarptautinės teisės specia- 
teko progos su juo susitikti. | listas, didžiausio šalies

I Ameriką grižau 1962 
metais pas vaikus. Man 
i an. 77 metai. Gavau Jūsų 
laikraštį pas draugus. Įde
du Jums $1, kad už ji sius- 
tumėt mano dukrai “Lais
ve” į Lietuvą; jei ji ten 
laikrašti reguliariai gaus, 
tai aš vėliau prisiųsiu liku
siąją dalį už prenumeratą.

Su pagarba,
Adolfas Kvietkauskas

PLYTOS Iš SPALIŲ
Vilijando (Estijoje) fab

rikas gamina ne tiktai lini
nius siūlus bei audinius, bet 
ir nlvtas iš spaliu. Jas sta
tvbininkai naudoja šilumi
nei izoliacijai. Fabrikas per 
metus padaro 10,000 m2 to
kių plytų.

miesto Guajakilio universi
teto rektorius Antoni j as 
Para V e 1 a s k o, Kuenkos 
miesto universiteto rekto-

versitete. Profesorius Ki- 
chanas plačiai žinomas 
Guajakilyje kaip advoka
tas, šio miesto municipali
teto ir Guajaso provincijos 
tarybos narys. Nušalinti 
nuo darbo Ekvadoro Gent- 
rinio universiteto Kito 
mieste rektorius Alfredas 
Peresas Gerero ir vicerek- 
torius Manuelis Augustinas 
Ągirė. Ši aukštoji mokyk
la -r- viena seniausių Pietų 
Amerikoje. Universitete 
uždaryti filosofijos ir lite
ratūros, pedagogikos fakul
tetai bei jo žinioje esančios 
Žurnalistikos, fizinio auklė
jimo ir užsienio kalbų mo
kyklos.

Lochos mieste esančio 
universiteto rektorius, naci
onalinio kongreso senato
rius F'ransiskas Ostaneda ir 
dešimtys šio miesto studen
tų protestavo prieš kariau
nos kišimąsi į universiteto 
reikalus. Už tai policija 
juos žiauriai sumušė ir 
įmetė į kalėjimą.

Uždarytas Guajakilio 
universitetas — šalies pasi
didžiavimas. Jame mokėsi 
1.500 būsimų specialistų. 
Vietoj garsiu mokslininkų, 
koks, pavyzdžiui, yra rekto
rius profesorius Antonijus 
Para Velasko. paskirti ne
mokšos. anksčiau nė nesva
joję iškopti iki universite
to katedrų. D'auguma šių 
“mokslininkų” pirmiau bu
vo žinomi kaip prekybinin
kai ar Šiaurės Amerikos 
firmų advokatai. Daugelis 
mokvmo įstaigų paversta 
kareivinėmis. Auditorijose 
įsitaisė iki dantų ginkluoti 
chuntos kareiviai.

Panaikinę šalies konstitu
ciją, išvaikę nacionalinį kon
gresą, Ekvadoro diktatoriai 
šiurkščiai sav a v a 1 i a u j a. 
Nežmoniškai tyčiojasi iš 
demokratiškai nusitikusių 
kultūros veikėjų, jie barba- J 
riškai kankinami. Tai-^-žy- 
gis prieš kultūrą ir jos at- j 
stovus. Tai — siekimas bet ■ 
kuriuo būdu priversti žmo
nes galvoti kitaip, visiškai 
pajungti juos tiems tiks-

riuns’Karlas Kueva Tama-! lams, kurių siekia karinė 
ris ir daugelis kitų įžymių 
Ekvadoro kultūros atstovų 
karinės chuntos dekretu nu
šalinti nuo vadovavimo 
“Namams ” ir be paliovos 
persekiojami.

Iš Ekvadoro universitetų 
jau atleista ir atleildžiama

gus neišlaikė kankinimų, 
kuriuos jam teko patirti 
kalėjime beveik tris mėne
sius. . .»

I '

I Kartu su Ekvadoro Kom
partijos CK gene r a 1 i n i u 
sekretoriumi Pedru Antoni
jų Sadu į kalėjimą uždary- 

| tas vienas žinomiausių Lo
tynų Amerikos rašytojų, 
geriausio Lotynų Ąmeriįęos 
romano konkurso laureatas 
Enrike Hilis. Vienintelė 
šių žmonių kaltė ta, kad jie 
yra Ekvadoro darbo liau
dies vilčių ir svajonių reiš
kėjai, šalies darbininkų kla
sės ir darbo valstietijos są
žinė. Ties jų gyvybe paki
bo rimtas pavojus. Bude
liai nori išnaikinti visus, 
kurie ištvermingiausiai ko
voja dėl Ekvadoro liaudies 
išvadavimo.

Tarybiniai žmonės gerai 
žino šiuos nuoširdžius mūsų 
šalies bičiulius. Liepsningo 
ir jaudinačio oratoriaus, 
Ekvadoro Kompartijos CK 
generalinio sekr e t o r i a u s 
balsas skambėjo iš TSKP 
XXII suvažiavimo tribūnos, 
kai jis Ekvadoro komunistų 
ir visos liaudies vardu svei
kino komunizmo statytojų 
forumą, c-

Didvyris kovotojas
Elnrikė Hilis yra Ekvado

ro Kbmpartijos CK antra
sis sekretorius. Jis—žymus 
kovotojas už taiką, Pasau
linės Taikos Tarybos narys. 
Jo gyvenimas, jo kūryba 
neatskiriamai susiję su ko
va dėl jo karštai mylimo 
Ekvadoro išvadavimo. Ki
lęs iš pasiturinčios šeimos,1 
jis nutraukė ryšius su ap
linka ir visą savo gyvenimą

paskyrė kovai Komunistų 
partijos eilėse. Tai—rašy- 
tojas-karys. Būdingas visų 
Hilio kūrinių bruožas — jo 
karšta meilė engiamie
siems, nenuramdoma kovi
nė dvasia. Dar 1930 metais 
Enrike Hi lis kartu su 
dviem kitais žinomais Ek
vadoro rašytojais sukuria 
puikų apsakymų rinkini 
“Tie, kurie pasitrauk i a , * J 
kuriame pirmą kartą šalies 
literatūros istorijoje buvo 
aštriai iškelti dabarties 
klausimai. Po “Tu, kurie 
pasitraukia” Enrike Hilis 
išleido apsakymų rinkinį 
“Junga.” “Emanuelio apsa
kymus” ir romaną “Mūsų 
duona,” kuriam 1941 me
tais Lotynų Amerikos ro
mano konkurse buvo pa
skirta antroji premija.

Laukiniai žmonės, pagrę- 
busieii valdžia Ekvadore, 
stengiasi susidoroti ir su 
šiuo įžymiu šalies kultūros 
atstovu. Jie bijo Hilio ta
lento. jie biio tos meilės, ku
rią rašytojas pelnė liaudyje.

Visame pasaulvje it galin
ga banga kyla solidarumas 
su Ekvadoro liaudimi.

Ekvadoro patriotu stoja 
ginti žymiausieji Lotynų 
Amerikos poetai Pablo Ne
ini da ir Nikolas Gil ienas, 
Tarybų Sąjungos rašytojai 
ir daugelis kitu garsių kul
tūros veikėju, taip pat įvai
rios organizacijos visose 
pasaulio šalvse. Išgelbėti 
Sado. H5Ho ir šimtu kitų 
ekvadoriečiu gvvvbe! Su- 
laikvti žudiku ranka! Gę- 
da ir prakeikimas nirštan- 

i tmms laukiniams žmonėms 
i iš karinės chuntos! Atsa
komybėn budelius!

V. Andrejevas

ST. PETERSBURG, FLA.
LIŪDNA VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS 

KAI MIRĖ

ANTANAS METELIONIS

jo

chunta, mėginanti paversti 
šąli kolonijiniu JAV prie
deliu.

Uždaryti į kalėjimą lite
ratūros kritikas, rašytojas 
ir Ekvadoro centrinio uni
versiteto dailės mokyklos 
dėstytojas Edmundas Riva-

1

dešimtys nusipelniusių pro- deneira, žinomas rašytojas, 
fesorių bei dėstytojų, kurie I daugkartinis geriausio, ek- 
kaltinami “priklausius Ko
munistų partijai.” Toks 
likimas ištiko, pavyzdžiui, 
Alfonsą Kichaną Lobosą— 
socialinės teisės' profesorių, 
daugiau kaip dvidešimt me
tų dėsčiusį Guajakilio uni-

vadoriečių apsakymo kon
kursų laureatas Alsinąs 
Ramiresas bei daugelis ki-

Ak, kur dingot, giedrios jūs pavasario dienos, 
Kaip mes. pirmąsyk stubos atverdami langus, 
šildantį šiltos saulelės spindulį jautėm? 
Lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami matom, 
Ogi pabudę jo po tam trumpai paminėjam, s 
Lygei taip prašoko mums su vasara džiaugsmas...

(Ifi Kristijono Donelaičio “Metų*'. 1964 m. sausio 1 d. sukanka
metų, kai poetas K. Donelaitis gimė, šią, garbingą sukakti minės ne tik 
visa Lietuva, o ir visas kultūriškas pasaulis.)
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prasiskverbė žinios, jog 
kalėjime kankinio mirtimi 
mirė žvmus advokatas Niu
tonas Morenas, ištvermin
gai ir drąsiai gynęs engia
mą bei nelaimingą indėnų 
tautą. Nepateikus j o k i ų 
kaltinimų, policija įsibrovė 
į jo butą, suėmė ir nugrūdo 
į kalėjimą. Keturiasdešimt

Gruodžio 1 d. 1962 m. tragiškai mirė Antanas Mete- 
lionis. Jis mirdamas paliko dideliame nuliūdime dvi. 
seseris, tris brolius, dvi seserėles ir daug daug gerų I 
draugų. Jo seserys Anna Palionis ir Mary Karpavich ; 
seserėlės Anna Tyson ir Nela Spink; broliai Juozas ir 
Julius (visi gyvena šioje šalyje) ir vieną brolį Joną 
Lietuvoje, Paliūnų kaime.

Velionis Antanas Metelionis, gyvendamas, turėjo pra
kilnų tikslą ir idealą: Jis griežtai kovojo prieš religinius 
burtus ir prietarus, prieš visus ir visokius tamsos sklei
dėjus, apgavikus ir žmonių klaidintojus. Jis parašė- 
šias knygas: “Pekla”, “Religija ir Darbininkai ir dvie
jų tomų knygą “Apie Dievus ir Žmones”.

Velionis A. Metelionis ir testamentą darydamas ne
pamiršo apšvietos reikalų. . .

Jo mirtis yra didelis nuostolis ne tik mums, jo arti
miesiems, bet ir visam darbininkų judėjimui!

Lai ilsisi ramiai ir amžinai Antano Metelionio kūno 
pelenai Memorial Park gražiose kapinėse, St. Peters
burg, Floridoje.

SESUO ANNA PALIONIS



JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
Į Pabaltijį ii* Rytui Europą

(Tąsa)
( . L U » 1 * ' ’ •>. • J

Po to, kai revoliucija sugriovė Vokieti
jos ir Austrijos-Vengrijos monarchijas, 
kai tos valstybės galutinai pralaimėjo 
pirmajame pasauliniame kare, Vatikano 
politika reakcinių jėgų , telkimo srityje 
darėsi ypač lanksti.

Kątalikų bažnyčia ir toliau varė ak
tyvią propagandą už monarchijų atkū
rimą Vokietijoje ir Austrijoje, kadangi 
monarchiniai režimai labiausiai tiko Va
tikano reakcinei politikai. Taip antai, 
jau pirmomis dienomis po revoliucijos 
Vokietijoje katalikų partija Kelne priė
mė nutarimą dėl monarchijos atkūrimo. 
Atskiri katalikų partijos lyderiai viešai 
skelbė protestus prieš kaizerio nuverti
mą, o katalikų bažnyčia iš viso kurstė ir 
palaikė judėjimą už kaizerio grąžinimą 
į sostą. Visą monarchistinį Vokietijos 
klerikalų judėjimą, kaip anksčiau Vokie
tijos imperialistų grobiamuosius sieki
mus, morališkai įkvėpė ir betarpiškai 
rėmė popiežiaus nuncijus Miunchene, 
Bavarijoje, arkivyskupas Pačelis (Pacel- 
li), busimasis popiežius Pijus XII. Pa
čelis ir toliau, nuo 1920 m. jau būdamas 
Berlyne, visokeriopai rėmė Vokietijos 
vyskupus ir visą reakcinį klerikalų fron
to judėjimą prieš bet kokios pažanges
nės minties pasireiškimą, ypač prieš Vo
kietijos komunistų partiją. Tačiau tuo 
metu ypač aktyviai Vatikano, visos kata
likų bažnyčios politika susirišo su tomis 
kontrrevoliucinėmis jėgomis, kurios or
ganizavo ginkluotą intervenciją prieš 
Tarybų Rusiją ir prieš kitas tarybines 
respublikas,—su Anglijos, Prancūzijos ir 
JAV imperialistais.

Visas priemones prieš Tarybų val
džią— sąmokslų bei šnipinėjimo tinklų 
organizavimą, baltagvardiečių maištus, 
intervencinių jėgų siuntimą, nacionalisti
nės buržuazijos režimų kūrimą bei jų 
kontrrevoliucinių žygių rengimą — visa 
tai aktyviai ir plačiai palaikė Vatikanas, 
visa katalikų bažnyčios organizacija.

Popiežius Benediktas XV drauge su 
imperialistinėmis valstybėmis rėmė Ru
sijos baltagvardiečius; rčrigėfci pripažinti 
Kolčaką “Rusijos valdytoju,” skleidė 
melus apie tariamą “persekiojimą” dėl 
tikybinių įsitikinimų Tarybų Rusijoje. 
Tokiais motyvais Vatikanas mėgino net 
betarpiškai kištis į Tarybų Rusijos vi
daus reikalus ir paremti Kolčaką bei ki
tus kontrrevoliucionierius. Taip antai, 
kai kurie Kolčakui tarnavę pravoslavų 
dvasininkai kreipėsi laišku į popiežių su 
šmeižikiškais prasimanymais prieš Ta
rybų valdžią. Į šį šmeižikišką laišką Va
tikanas labai jautriai reagavo. 1919 m. 
kovo 12 d. popiežiaus pavestas kardino
las Gasparis (Gaspari) pasiuntė radio
gramą Tarybų Rusijos vyriausybei, įžū
liai teigdamas, kad, esą, “Jūsų šalininkai 
persekioja dievo tarnus, o ypač tuos, ku
rie priklauso pravoslavų tikybai.” Po
piežiaus Benedikto XV vardu Gasparis 
klastingai dangstėsi tolerancijos kauke 
ir įtikinėjo “gerbti visokių tikybų parei
gūnus.”

Atsakydamas į tuos Vatikano ir kitų 
reakcionierių prasimanymus, Tarybų 
Rusijos užsienio reikalų liaudies komisa
ras 1919 m. kovo 13 d. telegrama pabrė
žė, kad Tarybų Rusijoje bažnyčia yra at
skirta nuo valstybės, kad šalyje yra pil
nutinė sąžinės laisvė, kad jokios tikybos 
pareigūnai nepersekiojami. Telegramo
je buvo demaskuotas veidmainiškas po
piežiaus mėginimas neva ginti pravosla
vų tikybą, kurios niekas nepersekiojo, 
kai tuo tarpu popiežius nepareiškė jokių 
protestų prieš Kolcako, Denikino, Pet- 
jiūros ir kitų kontrrevoliucinių gaujų bei 
interventų žiaurumus liaudies kovotojų 
atžvilgiu.

Pakenkti Tarybų valstybei Vatikanas 
stengėsi ir per kitus savo aparato kana
lus. Popiežiaus nuncijus Vokietijoje Pa
čelis, kaip ir kiti imperializmo ramsčiai, 
siuntinėjo slaptus agentus į Tarybų Ru
siją kenkimo ir šnipinėjimo tikslams, 
vieną tokių agentų net paskirdamas vys
kupu.

Kerenskio, o paskui baltagvardietiŠkų 
Kolcako ir Denikino “vyriausybių” atsto
vas Lisakovskis 1919 m .spalio ir lapkri
čio mėnesiais pranešė savo šeiminin
kams, kad, pasikalbėjęs su Vatikano va
dovaujančiais asmenimis, jis padarė iš
vadą, jog popiežius labai pritaria “ko
vai su bolševizmu, kurio jis daugiausia 
bijosi,” kad Benediktas XV jam pačiam 
audiencijos metu pareiškė, jog jis “tL

kiši, kad greitu laiku su bolševikais bus 
baigta.” •

Kontrrevoliuciniai veiksmai Lietuvoje 
1918 -1919 metais vyko, kuo aktyviau
siai dalyvaujant ir daugeliu', atvejų be
tarpiškai z vadovaujant Vatikano agen
tams — reakciniams dvasininkams ir pa
saulietiškiems klerikalams, ne tik pil
nutinai šeimininkavusiems krikščionių- 
demokratų partijoje, bet ir turėjusiems 
sprendžiamąjį vaidmenį tautininkų sąs- 
jungoje. Vokiškųjų okupantų palikimas 
Lietuvoje pagal Antantės imperialistų 
reikalavimą, jų platus puolimas prieš 
revoliucinį darbo žmonių judėjimą ir pa
galiau prieš Tarybų Lietuvą — visa tai 
buvo vykdoma ir įvykdyta, aktyviai rū
pinantis lietuviškiems buržuaziniams 
nacionalistams, kurių priešakinėse eilė
se visada ėjo klerikalai. Tik pradėjus 
formuoti buržuazinės valdžios aparatą 
vokiškųjų okupantų globoje, nuo buržu
azinės tarybos ir pirmojo buržuazinio 
ministrų kabineto, sudaryto 1918 m. lap
kričio mėn., to valdžios aparato prieš
akyje per ilgus metus, greta su tokiais 
imperialistų agentais kaip A. Smetona, 
A. Voldemarais, M. Yčas ir kt., veikė ar
ba atlikinėjo įvairius atsakingus buržu
azijos ir klerikalų pavedimus tiesiogi
niai Vatikano politikos uždavinių vyk
dytojai — kun. Staugaitis, kun. V. Mi
ronas, kun. Olšauskas, kun. K. Šaulys, 
V. Čarneckis, budelis V. Grigaliūnas-Glo
vackis ir kiti. Tiesiogines reakcines Va
tikano direktyvas Lietuvos klerikalams 
1918-1919 m. teikė popiežiaus nuncijus 
Bavarijoje Pačelis, kiek anksčiau veiks
mingai prisidėjęs prie Ercbergerio ir 
Lietuvos klerikalų akcijos, parenkant 
Lietuvai “karalių” Urachą.

Buržuazinių nacionalistų su klerika
lais priešakyje politika 1918-1919 metais, 
kaip ir vėliau, siekė sutelkti tarptauti
nes kontrrevoliucines jėgas prieš Tary
bų Lietuvą, prieš visą Lietuvos liaudį, 
įtvirtinti buržuazijos diktatūrą Lietuvo
je, pilnutinai surišti Lietuvą su imperia
listų interesais ir pajungti ją Vatikano 
tamsybiniams uždaviniams. Kai .tarptau
tinės kontrrevoliucijos jėgos, jų tarpe ir 
katalikų bažnyčios visuotinai remiami 
bei laiminami Pilsudskio legionaij 1919 
vasarą nuslopino Lietuvos liaudies ma
sių pasipriešinimą ir sužlugdė Tarybų 
valdžią Lietuvoje, laikinai įsigalėjusi 
buržuazijos diktatūra Lietuvą vedė kaip 
tik tokiu keliu, būtent, pajungdama ją 
imperialistų siekimams ir Vatikanui,’ nes 
šis kelias labiausiai užtikrino ir klasinius 
Lietuvos buržuazijos interesus.

Aktyviai ir labai konkrečiai reiškėsi 
Vatikano vaidmuo, puolant Tarybų Ru
siją ir kitas tarybines respublikas, bur- 
žuazinėje-dvarininkinėje Lenkijoje. Čia 
tuo atžvilgiu ypač pasižymėjo 1919 m. 
paskirtas popiežiaus nuncijumi Lenkijoje 
Achilas Ratis (Ratti), busimasis popie
žius Pijus XI. Nuncijus Ratis aktyviai 
dalyvavo organizuojant Varšuvoje anti
tarybines šnipinėjimo ir diversijos prie
mones, telkiant kontrrevoliucines Pil
sudskio jėgas karui prieš Tarybų Rusiją, 
Tarybų Baltarusiją ir Tarybų Ukrainą.

Popiežiaus nuncijui atvykus į Lenkiją, 
reakciniai katalikų dvasininkai ypač su
aktyvino savo kontrrevoliucinę propa
gandą, jie tiesiog kurstė Pilsudskio legi
onus toliau vykdyti grobikišką karą prieš 
tarybų respublikas. Ryškus tokio kata-

likų dvasininkų kontrrevoliucinio akty
vumo pavyzdys yra viešai paskelbtas 
vyskupo Lozinskio “ganytojiškas laiš
kas,” kupinas grobikiško kurstymo puL 
ti Tarybų Baltarusiją. Šis grobikiškas 
ganytojas, prįąiiųirįdamas jo širdžiai 
matyti, labai malonius vidurinių amžių 
kraugeriškus “kryžiaus žygius,”, tiesiog 
šaukė pilšūdškininkus; ? r, “Mieliausieji 
mano sūnūs. Jūsų įžengimo į Minską 
diena bus mūsų; džiaugsmo ir laimės die
na ... , savo; žygį į Baltarusiją, neapsi
lenkdami Su tiesa, galite vadinti kryžiaus 
žygiu...”

Popiežius tuo laiku nepripažino Lietu
vos valstybiškumo, net klerikalams joje 
šeimininkaujant: sužlugus Vokietijos im
perializmui, Lietuva pagal Vatikano pla
nus turėjo būti pajungta stipresnėms re
akcinėms jėgoms, būtent buržuazinei- 
dvarininkinei Lenkijai, ir sudaryti bend
rą placdarmą puolimui prieš Tarybų ša
lį. Tokių pląnų padarinys buvo ir tas 
faktas, kad popiežiaus nuncijus Lenki
joje Ratis buvo paskirtas ir “apaštališ
kuoju Lietuvos vizitatoriumi.” Taigi 
“apaštališkasis vizitatorius” Ratis, gy
vendamas Lenkijoje, rūpindamasis reak
cinių jėgų telkimu, neužmiršo ir Lietu
vos. Atsilankęs į Pilsudskio okupuotą 
Vilnių 1920 m. pradžioje, Ratis, kaip 
vėliau didžiuodamiesi gyrėsi Lietuvos 
klerikalai, “įsitikino, kad Lietuva yra 
Marijos žemė.” 1920 m. sausio 29 d. 
jis atvyko į Kauną, kur dvi dienas gy
veno pas vyskupą Karevičių. Čia su 
“apaštališkuoju vizitatoriumi” tarėsi Lie
tuvos klerikalų ir tautininkų lyderiai, 
A. Smetona iškėlė jo garbei pokylį. Ne
tenka abejoti, jog šis “apaštališkojo vi
zitatoriaus” vizitas veiksmingai prisidė
jo prie to, kad Lietuvos buržuazinė val
džia su A. Smetona priešakyje dar be
veik pusę metų išsisukinėjo nuo taikos 
sutarties sudarymo su Tarybų Rusija, 
nors Tarybinė vyriausybė jau du kartus 
buvo pasiūliusi tokią sutartį pasirašyti. 
Panašiais antitarybiniais tikslais Ratis 
1920 m. kovo mėn. lankėsi Rygoje, pa
keliui sustodamas Kaišiadoryse.

Lenkijoje Ratis drauge su vietos dva
sininkais 1920. m. išvystė energingą vei
kimą, padėdamas Pilsudskiui telkti 
kontrrevoliucines armijos gretas prieš 
Tarybųšalį ir netgi atskirus kunigus 
nukreipti tiesiog kovoti su ginklų ranko
je prieš darbo'žmonių revoliuciją. Vys
kupas DubbvsRiŠ 1920 m. kovo mėn., t. y. 
kaip tik tuomet, kai Pilsudskis rengėsi 
pulti Ukrainą,į lenkų buržuazinėje spau
doje paskelbė atvirą laišką Pilsudskiui, 
šaukdamas jį-“lenkų kareivių durtuvais 
išvaduoti Ukrainą.”

Koks aktyvus buvo nuncijaus vaid
muo organizuojant Lenkijos kontrrevo* 
liucines jėgas prieš Tarybų šalį, rodo ir 
tokie faktai, kad kontrrevoliucinis gene
rolas Haleris “pats atėjo, pas nuncijų 
prašyti palaiminimo ir maldos,” o Pran
cūzijos imperialistų atstovas pilsudski- 
nėje karo vadovybėje generolas Veiga-

nas (Weygand) pareiškė, k a d, “dabar 
viskas priklauso nuo nuncijaus ir tikin
čiųjų maldų.”

Pilsudskis ir visa reakcinė Lenkijos 
buržuazija didžiai vertino popiežiaus 
nuncijaus nuopelnus kontrrevoliucinėse 
kovose, viešai pripažindamas jo pagalbą 
įtvirtinant Lenkijoje buržuazijos ir dva
rininkų diktatūrą. Apie tuos “nuopel
nus” vėliau atsimindamas rašė lenkų 
klerikalinis laikraštis, esą, nuncijus Ra
tis “mielai dalyvavo karinėse iškilmėse, 
nuoširdžiai laimino kareivius, džiaugėsi 
pergalėmis”; esą, “apaštališkasis pasiun
tinys” lankėsi “kai kuriuose mūsų kari
niuose daliniuose Varšuvoje, Modline, 
prie Radzimino” (t. y. pačiame fronte), 
“gyrė mūsų jaunos armijos nuopelnus, 
kada prieš visą diplomatinį korpusą kal
bėjo apie “stebuklą prie Vislos...”

Kai tarybinė liaudis, V. Lenino, Ko
munistų partijos vadovaujama, sutriuš
kino visus kontrrevoliucinius interventų 
ir baltagvardiečių puolimus, katalikų 
bažnyčia nesiliovė ir toliau kūrusi pla
čius planus savo ekspansijai ir drauge 
antitarybiniam veikimui Tarybų Rusijo
je. Arkivyskupas E. Ropas, 1918, 1919 
ir 1920 m. drauge su arkivyskupu Ciep- 
liaku ir kitais dvasininkais varęs platų 
kontrrevoliucinį darbą Petrograde ir 
Maskvoje, 1921 m. Vatikane pasiūlė pro
jektą duoti katalikų kunigams teisę lai
kyti pamaldas ne tik pagal Romos kata
likų apeigas, t. y. lotyniškai, bet ir pa
gal rytų bažnyčios apeigas ir tuo būdu 
panaudoti katalikų kunigus rusams pra
voslavams patraukti į Romos popiežiaus 
įtaką, šis projektas labai viliojo Vati
kano kuriją, kadangi, jį įvykdžius, reak
cionieriai tikėjosi daug laimėsią ne tik 
popiežiaus, bet ir apskritai kontrrevoliu
cijos reikalui . Tačiau Tarybų Rusijos, 
Tarybų Ukrainos ir Tarybų Baltarusijos 
darbo žmonių atsidavimas Tarybų val
džiai, Komunistų partijai, jų ryžtingai 
kuriamas tarybinis gyvenimas galutinai 
sužlugdė šiuos Vatikano planus. Ir ar
kivyskupui Ropui beliko ramintis tuo, 
kad, esą, ir nuncijus Ratis “pritaria 
mano pažiūroms, nuolat mane ramina,” 
betgi “į Romą rašau ir rašau ir susidu
riu su kraupiu tylėjimu.”

Taip tarybinės liaudies lenininis kelias 
privertė Vatikaną tylėjime skandinti sa
vo . svajojamus reakcinius planus.

Redakcijos pastaba. “Katalikų baž
nyčios ekspansija į Pabaltijį ir Rytų 
Europą” paimta iš tuo pačiu pavadini
mu knygos, kurią 1962 m. išleido Politi
nės literatūros leidykla Vilniuje. Tai 
mokslinis veikalas. Kiekviena citata yra 
dokumentuota išnašose šaltiniais, ku
riais d-ras J. Žiugžda naudojosi. Mes 
tas išnašas praleidome, jausdami, kad 
vidutinis skaitytojas visvien jomis nesi
naudos. O tas, kuriam rūpės visa tai 
žinoti, giliau studijuoti, galės įsigyti 
knygą.— Redakcija.

(Pabaiga)

Atvažiuokite į Alytų

Kanadiečiai Vilniaus universiteto kieme

Ar jums teko buvoti monės miestu. Stambi įmo- 
Alytuje? Dzūkijos sostinė nė — siuvimo fabrikas. Čia 
jūsų laukia išsipuošusi, pa- paruošta šimtai naujų siu- 
gražejusi, išaugusi. O ko- vėjų, kurie' šią specialybę 
kia ji buvo prieš 25 metus, įsigijo fabrike. Jau minėjo- 
gali papasakoti senas sta- . me statybininkus. Tai jų 
tybininkas Vincas Žuvelis, pastangomis veikia staty- 
kuris dar statė senąjį Aly- bos valdybos metalinių kon

strukcijų gamykla. Ji ap
rūpina ne tik miesto, bet 
ir rajono statybas. Bet už
vis daugiausia alytiškiai di
džiuojasi Vūkmašinos” ga
mykla ir jos kolektyvu. Juk 
ši įmonė už gerus gamybi
nius rodiklius šių metų pir
majame ketvirtyje, respub
likos mašinų gamintojų so
cialistiniame lenktyniavime 
užėmė pirmąją vietą ir ga
vo pereinamąją Raudonąją 
vėliavą. Tai didelis iškovo
jimas, turint dėmesyje, kad 
kolektyvas turėjo lenkty
niauti su didelę patirtį ir 
tradicijas turinčiomis Kau
no, Šiaulių, Vilniaus, Klai
pėdos įmonėmis. O kokiu 
būdu buvo pasiekti tokie 
geri rezultatai? Jie nenu
krito iš dangaus. Darbš
tūs žmonės sukūrė juos. 
Y patingai didelę reikšmę 
turėjo meistrų, brigadinin
kų darbas. O kas. tie meist
rai, brigadininkai? Tai va
karykščiai darbininkai, 

<Mechaninio- baro vyr.

tų.
Priešgaisrinės apsaugos 

dviaukštis pastatas tada 
buvo miesto pažiba. Jį sa
vo rankomis mūrijo Vincas. 
“Kad taip visas miestas bū
tų mūrinis, juk tiek kalba-, 
ma apie mūrinę Lietuvą,”— 
galvojo statybininkas. Bet 
svajonės tada neišsipildė.

Dabar mieste vis daugiau 
mūrinių namų, kuriuose gy
vena darbininkų šeimos. O 
jų skaičius vis auga. Pil
dosi sena Vinco svajonė.

Pažvelkite į dešinįjį Ne
muno krantą. Iš tolo bal
tuoja puikūs rūmai, žvelg-1 
darni plačiomis langų aki
mis. Tai nauja 
mokykla-internatas. Su ko
kia meile Vincas Žuvelis 
statė šį pastatą! Juk jis 
skiriamas darbininkų vai
kams, kad jie išaugtų svei
ki, kaip jis, išėjęs vargo 
mokyklą. s/ • • z , •

Alytus šiandien tapo pvar

vietų

meistras Bronius Martušis 
neseniai pats dirbo šaltkal- 
viu-surinkėju. O kai reikė
jo pavesti vadovauti briga
dai, šios pareigos buvo pa
tikėtos Broniui. Ir štai ba
ro darbininkai, rūpestingai 
savo brigadininko vadovau
jami, gamybinę pusės me
tų užduotį įvykdė 109 proc. 
Tai pirmaujantis baras ga
mykloj. Todėl jam buvo 
paskirta įmonės pereinamo
ji Raudonoji vėliava.

Brigadininkas yra puikus 
savo kolektyvo draugas. 
Žino, kokie rūpesčiai slegia 
brigados narį ir visada lai
ku ištiesia jam pagalbos 
ranką. Bet jo žodis taip 
pat būna ir griežtas, sva
rus. Todėl niekas nenori, 
kad kuriam nors jis būtų 
taikomas.. Gamybinis dar
bas ir auklėjimas — štai tie 
pagrindiniai metodai, kurie 
padeda vadovui siekti lai
mėjimų. O tokių gerų bri
gadų yra ir daugiau. Tai 
skalbimo mašinų surinkimo 
brigada, vadovaujama Jono 
Kreivio, ir kitos.

Atvažiuokite į Alytų. Jūs 
rasite jį pagražėjusį, išsi- 
puošusį, Sutiks jus senas 
statybininkas Vincas Žuve-

Praėjus pusei 
šimtmečio

Praėjusių metų sausio pa
baigoje Anglijoje, mažame 
Uelso grafystės miestelyje 
Češaire, merdėjo žmogus. 
Prieš pat mirtį jis kreipėsi 
į artimuosius su nelauktu 
prašymu: prasidėjus mir
ties agonijai, atnešti jam 
magnetofoną.

84 metų senelis įjungė 
magnetofoną ir senatvės 
palaužtu balsu pradėjo pa
sakoti apie kai kurias milži
niško transatlantinio “Tita
niko” laivo tragiško žuvimo 
aplinkybes. Tai buvo Sten- > 
lis Lordas, buvęs keleivinio 
laivo “Kalifornian” kapito
nas. Daugiau kaip prieš 50 
metų, nagrinėjant “Titani
ko” žuvimo aplinkybes, kai 
žuvo 1490 žmonių. Anglijos 

l prekybos ministerija nu- 
I sprendė gėdingai nuteisti 
“Kaliforniano” kapitoną.

Kuo buvo kaltinamas 
Stenlis Lordas? Vaciu bai
siausiu nusikaltimu jūroje- 
jis nesuteiKė paganios skęs
tančiam laivui. Buvo Įro
dyta, kad keleivmio laivo 
sviesos, matytos tą tragišką 
valandą iš “Titaniko," pri
klausė “Kalifornian,” kuris 
buvo už šešių mylių į šiau
rę nuo “Titaniko.” O tai bu
vo 1912 metų balandžio 14 
d. 23 vai. 40 min. Buvo įro
dyta, jog sargybinio padė
jėjas, pamatęs iš “Titani
ko” perduodamus nelaimės 
signalus, puolė nuo tiltelio 
žemyn ir pranešė kapitonui. 
Tačiau Stenlis Lordas, ma
tyti, užsimiegojęs nesupra
to, kas atsitiko, ir nesiteikė 
netgi pasikelti ant tiltelio.

■ “Kalifornian” tęsė savo ke
lionę ir greitai dingo iš ho
rizonto ...

Ir kiek nuo to laiko buvo 
rašyta apie tą katastrofą! 
Kiek buvo pačių netikėčiau
sių versijų ir gandų! Ta
čiau kapitono Stenlio Lordo 
kaltė nesukeldavo abejonių. 
Taip ir gyveno žmogus 
p e n k i a s d ešimt vienerius 
metus, nešiodamas nenu
plaunamą gėdos dėmę. Ir 
jo, jūrininko, karjera ne
grįžtamai buvo nutraukta.

Bet štai neseniai Anglijos 
spaudoje pasirodė praneši
mas, kad prekybos laivyno 
darbuotojų asociacija krei
pėsi į transporto reikalų 
ministrą Marplsą su prašy
mu atnaujinti “Titaniko” 
žuvimo bylą. Asociacijos 
generalinis sekretorius Les
lis Harisonas spaudos at-j 
stovams pareiškė: “Mes 
parašėme transporto reika
lų ministrui peticiją, kuri, 
manome, įtikins jį, jog šio
je byloje įvyko didžiulė 
teisminė klaida... Mes tvir
tiname, jog mums žinomi 
įrodymai, kurių neturėjo 
teismas, nagrinėdamas “Ti
taniko” žuvinio aplinky
bes”... Misteris Harisonas 
toliau pranešė, kad eilė nau
jų faktų, tame skaičiuje ir 
priešmirtinė Stenlio Lordo 
išpažintis duoda pagrindą 
tvirtinti, jog tuomet neto
liese buvo ne “Kalifornian,” 
o norvegų laivas “Samso
nas.”

Pagaliau ar pavyks išaiš
kinti šią tragišką istoriją ir 
nuplauti gėdos dėmę nuo 
jau nuėjusio į kapus žmo
gaus? Atsakymą j šį klau
simą, be abejo, sužinosime 
netolimoje ateityje. KT

lis; “Ūkmašinos’ brigadinin
kas Bronius Martušis. Jie 
pasidalys mintimis, nuošii^ 
džiai pasišnekės, kaip bū
dinga dainaviečiams. KT
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- Hartford, Conn.
* Parengimai

Laisvės choras turės pa- 
rę. Ji įvyks trečiadienį, 
gruodžio 18 d., 7:30 vai. va
kare, 157 Hungerford St. 
Bus ir kalėdinis diedukas. 
Kas norės, tai už 50 centų 
galės iš maišo išsitraukti 
laimikį.

Lietuvių Moterų klubo 
narės veikia. Jos turėjo pa
rengimą spaudos naudai, 
kuris pavyko. Gruodžio 8 
d. turėjo mažesnį tik na
rėms ir svečiams. Rodosi, 
.kad gerai pavyko.
m Papietavę įdomiai klau
sėsi O. Šilkienės sakytų ei
lių, kurias ji gavusi iš Lie
tuvos. O. Giraitienė gerai 
pakalbėjo. Buvo ir muzi
kos, norintieji pasišoko.

0. Lapata prie kiekvieno 
parengimo dosniai priside
da. Ir šį kartą paaukojo 
kvortą šiltos, nors pati ne
seniai grįžusi iš ligoninės. 
Ją buvo ištikus auto nelai
mė. Buvo sužeista ir ilgo
kai gulėjo ligoninėje.

M. Raulinaitienė aukojo 
pyragą. Aukos suteikė ga
limybę padaryti daugiau 
pelno. Klubas paaukojo į 
“Laisvės” fondą $25. Taigi 
dirbame, kiek galime.

V. K.

Binghamton, N. Y.
Skaudi nelaimė

Draugė P. Jasilionienė te
lefonu pranešė, kad prieš 

^kelias dienas draugę Hele
ną Pagiegalienę ištiko skau
di nelaimė. Ji ir jos drau
gas Antanas nuvyko į sa
vo gražųjį vasarnamį ir 
ten puldama susilaužė 
blauzdos kaulą net trijose, 
vietose. Nugabenta į Wil
son Memorial ligoninę, kur 
buvo suteikta reikalinga 
pagalba. Išbuvusi ten ke
lias dienas, grįžo į savo na
mus, 459 Main St., Johnson 
Qty, N. Y. 13790. Yra po 
gydytojo priežiūra. Po 
truputį vaikštinėja su laz
delių pagalba.

Helena Pagiegalienė yra 
LDS 6 kuoops narė, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytoja 
ir pažangiosios veiklos rė
mėja. Labai gaila, drauge, 
kad sutikai šią skaudžią ne
laimę. Širdingai linkiu 
jums greitai ir sėkmingai 
išgyti.

Marcelinas Simonaitis pa
rsidavė į Wilson Memorial 

ligoninę sveikatą patikrinti. 
Kaip ilgai jam reikės ten 
būti, negaliu pasakyti. Jis 
yra LDS 6 kuopos narys ir 
“Laisvės” skaitytojas. Lin
kiu jums greitai ir sėkmin
gai grįžti į namus.

Tenka paminėti, kad Bing- 
hamtone labai daug žmonių 
serga, jų tarpe yra daug ir 
lietuvių. Vieni serga gana 
sunkiai, guli ligoninėse bei 
savo namuose būna užsida
rę, kiti — kiek lengviau, o 
visgi bando darbuotis spau
dos vajuje, lanko susirinki
mus, atlieka ir kitus visuo
meninius darbus.

Linkiu sergantiesiems nu
galėti ligas.

Jonas ir Zabelija Kra- 
. sauskai išvyko į Gulfportą 

(Floridoj) aplankyti Zabe- 
lijos brolį ir šeimą Joną 
Tinkūną. Kaip ilgai jie ten 
svečiuosis, negaliu pasakyti.

Linkiu junis, Jonai ir Za
belija, linksmai praleisti 

^Wlaiku/ pasigėrėti ir pasi
džiaugti gražia Floridos 
•tamta. i

Jonas Krasauskas yra il
gametis “Laisvės” skaity
tojas.

Onytė Wellus

Yucaipa, California
Iš LLD kuopos veikimo
Smagu pažymėti, kad LLD 

78 kuopos priešmetinis su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Perrinkta kuopos valdyba, 
atliktas LLD Centro balsa
vimas. Bėgančius kuopos 
reikalus aptarus ir rapor
tus išklausius, stambi suma 
išaukota darbininkiškiems 
laikraščiams.

Pramogų rengimo rapor
tas parodė, kad lapkričio 
mėn. parengimas buvo pa
sekmingas. Jo pelnas bu
vo paskirstytas darbinin
kiškiems laikraščiams — 
“Vilniai,” “Laisvei,” “Liau
dies Balsui” ir angliš
kam dienraščiui “Peoples 
World.” Dėkui LLD kuo
pai, kad nepamiršta svar
bių reikalų. Šiuo sykiu iš 
kuopos iždo paaukota atei
vių gynimui $15.

Užgirta senoji kuopos 
valdyba: pirm. M. Ąlvinie- 
nė, užrašų sekr. Mykolas 
Pūkis, fin. sekr. J. K. Al
vinas, iždininkas Jonas 
Marks. Kadangi kuopos na
riai išreiškė pasitikėjimą 
dabartinei valdybai, tikiuo
si, kad ateityje ji darbuo
sis dar geriau kuopos ir ki
tais visuomeniniais reika
lais.

Didžiuma narių nutarė 
1964 metais susirinkimus 
laikyti kas antras mėnuo, 
mėnesio pradžioje. Sekan
tis susirinkimas įvyks va
sario mėnesį.

Užbaigoje kuopos valdy
ba ir nariai išreiškė širdin
gą užuojautą sergančiai na
rei pirm. M. Alvinienei ir 
linkėjo jai stipriai susveik- 
ti iš sunkios ligos.
Renginio komisijos padėka

Rengimo komisija labai 
dėkinga publikai, kurie at
silankė iš arti ir toli, taip
gi draugms ir draugėms, 
kurie nuoširdžiai darbavosi 
prie patarnavimo prie sta
lų ir virtuvėje, prie bilietukų 
pardavinėjimo, ir tiems, ku
rie atnešė gražių ir vertin
gų dovanėlių. Su visų nuo
širdžiu patarnavimu paren
gimas buvo pasekmingas, ir 
pelnas padalytas pažangie
siems laikraščiams. Dar sy
kį visiems širdingai ačiū.

Komisija:
M. Alviniene, 
Jonas Marks 
Julia Paulauskienė

Naujų Metų pasitikimas
Paprastai žmonės prisi

laiko tradicijų linksmai už
baigti senuosius metus ir 
pasitikti naujuosius metus.

Šiemet draugai redlandie- 
čiai ir yucaipiečiai „ rengia
si prie šaunios iškilmės. 
Bus didelė ir skani vakarie
nė apie 6 vai. vaakre, o po 
vakarienės galima bus pa
sišokti ir pažaisti “pinak- 
lio” iki vėlumos. Šis paren
gimas sumanytas draugų 
redlandiečių, kad padaryti 
kiek pelno čikagiškiam Mil
dos namui ir paaukoti Red- 
lando ir Yucaipos lietuvių 
vardu. Taigi ten atvyku
sieji šauniai praleisite va

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kristina Stanislovaitienė
Mirė Gruodžio 14 d., 1962

Sukako vieneri metai kai mirė mūsų mylima 
Kristina, ji buvo taip reikalinga darbininkų veik
loje.

Liūdime jos.
J. ir M. Strižauskai,

Bridgeport, Conn.
. - ■

karą ir sykiu atliksite nau
dingą darbą, prisidėdami su 
maža tik $2 asmeniui įžan
ga. Pradžia nuo 5 vai. va-, 
karo.

Nepamirškite, kad pra
mogėlė įvyks gruodžio 31 
d., antradienį, o naujuosius 
metus pradėsime trečiadie
nį. Pramogėlės vieta yra 
32270 Dunlap Blvd., Yucai- 
poje, draugės Onutės Šir- 
vinskienės stuboje. Rengė
jai kviečia visus iš toli ir 
arti atsilankyti.

Jau grįžo iš ligoninės
Ligonė Margareta Alvi- 

nienė, išbuvusi 15 dienų li
goninėje, gruodžio 3 d. su
grįžo į namus baigti gydy
tis po sunkios operacijos.

Ligonė džiaugiasi, kad 
operacija buvo pasėminga, 
tik dar labai silpna, greitai 
pristinga kvėpavimo ir grei
tai pavargsta. Daktaras lie
pė kiek galint vaikščioti, bet 
mažai gali jo įsakymą pil
dyti. Ji labai dėkinga vi
siems draugams ir drau
gėms, kad dažnai ją aplan
ko ir atsiunčia užuojautos 
kortelių. Užuojauta tikrai 
yra sustiprinimo vaistas li
gonei.

Alvinas

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, gruodžio 8 d., 

buvo gražus oras, tai su 
žmona nuvykome į LLD 28 
kuopos susirinkimą Water- 
buryje. Pribuvome dar 
anksti, bet klube jau rado
me būrį senų pažįstamų. 
Laikas greitai prabėgo be
sikalbant su draugais, su 
kuriais per daugelį metų 
teko bendrai veikti.

Susirinkime pirmiausia 
buvo atsistojimu pagerbtas 
JAV prezidentas J. Kene
dis, kuris žuvo D all as o 
mieste. Taipgi atsistojimu 
buvo pagerbta Kristina 
Stanislovaitienė, kuri mirė 
11962 metų gruodžio 14 d.— 
prieš metus laiko. Jos mir
tis paliko didelę spragą lie
tuvių veikėjų eilėse.

Iš raportų pasirodė, kad 
šiemet kuopa nuo parengi
mų turėjo $300 pelno ir vi
są išaukojo spaudai ir ki
tiems geriems tikslams. Bet 
dar kuopos iždas yra ne
tuščias.

“Laisvės” vajininkė M. 
Svinkūnienė raportavo, kad 
su draugių ir draugų pa
galba jai darbas sekasi, jau 
yra gavusi du “L” naujus 
skaitytojus. J. Pakutka 
užrašė “Laisvę” savo gimi
nėms Lietuvoje.

M. Strižauskienė atnauji
no tris prenumeratas “Liau
dies Balso.”

Susirinkimas buvo įdo
mus ir sėkmingas. Po jo 
sekė užkandžiai, kurie bu
vo tikra vakarienė. Užkan
džių metu buvo parinkta 
aukų mūsų spaudai, bet kiek 
surinkta, nesužinojau. Reiš
kia, mūsų draugės ir drau
gai gražiai darbuojasi.

M. Strižauskas

Cleveland- Ohio
Iš Meno Choro 

susirinkimo
Susirinkimas įvyko gruo

džio 5 d(. L D S svetainėje. 
Šusirinko tik vieni choris
tai, o kur byivę .choro rė-

‘Meno Charas su žiemos 
šventėmis sveikina visus 
choro rėmėjus ir draugus ir 
linki visiems laimingai su
laukti 1964 metų. Linki 
taipgi “Laisvės” ir “Vil
nies” kolektyvams laimin
gai darbuotis, šia proga 
choras aukojo laikraščiams

Nutarta ruošti pavasari
nį koncertą, kuris įvyks ba
landžio mėnesį.

Gauta iš LMS Centro 
gražių dainelių, kurias vi
si išgirsite mūsų koncerte, 
Ačiū draugei M. Sten§ler už 
pasidarbavimą ir mums jų 
prisiuntimą.

Choro valdyba tapo už
girta ir ateinantiems me
tams.

Anna Salin

Scranton, Pa.
Atlankius Ant. Kondrašką

Prieš daugiau metų lai
ko Antanas Kondraška bu
vo paliestas paralyžiaus 
taip, kad neteko kalbos ir 
nustojo valdyti dešiniąją 
koją ir ranką. Antanas bu
vo ilgametis “Laisvės” skai
tytojas ir LLD vietinės 
kuopos narys?

Antanas gyveno viengun
gišką gyvenimą, gyveno 
pats vienas ir operavo plau
kų kirpyklą, bet kada bu
vo paliestas paralyžiaus, 
tai buvo nugabentas į ligo
ninę. Porą kartų teko An
taną Aplankyti, (bet trečią 
kartą Antand jau neradau. 
Buvo sakytą? kąd jį išgabe
no į karo veteranų ligoninę, 
nes veteranas, bet po kiek 
laiko teko sužinoti, jog jis 
gyvena pas savo brolį, Peck- 
ville miestelyje, apie 8 my
lias , nuo Scrantono. Bet 
kaip gauti jo adresą?

Visgi po kiek laiko teko 
gauti adresą ir net telefono 
numerį, kiek klaidingai pa

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbiniiikų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtmių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik -skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerįkos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis -po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 

> Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 
(1886-1900)

Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai
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Šį, knyga gaunama “Laisvės” Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE
102-02^ Liberty Ave*, Oxone Park, N. Y. 11417

..... ....    i...... . ........................... i-",.,....... ........................ ...........

duotą. Vienok, štai, sau
lėtą gražų šeštadienį nu
sprendžiau jį susirasti, tad 
ir pasileidau link Peckvil- 
lės. Būtų tekę paklaidžio
ti, bet mano laimė, kad at
važiavęs priešais mano ka
daise operuotą plaukų kir
pyklą, pamačiau seniai pa- 
žįstfen^ p o Įleistą, kuris 
man nurodė kelią, tad ne
teko klaidžioti.

Ir taip po pusvalandžio 
aš jau pas Aįntano brolį ir 
patį Antaną. Antanas 
vaikščioja pasiramsčiuoda
mas lazdele ir šiek tiek kal
ba, bet daug žodžių negali 
ištarti. Tai baisi, skaudi 
nelaimė! Antanas gyvena 
pats vienas šalia brolio ma
žame namelyje. Pasidėjęs 
ant stalo knygų, bando iš
mokti nors akimis skaityti; 
taipgi bando išmokti nors 
vardą pasirašyti. Brolienė 
apvalo jam kambarėlius ir 
pagamina valgį/ Tai nors 
tiek Antanas laimingas, 
kad turi gerą brolį ir bro
lienę, kurie juo rūpinasi, 
kaip savo kūdikiu.

Pasikalbėjęs apie valandą 
su Antanu ir jo broliu, pa
linkėjau jam sutvirtėti ir 
grįžti į sveikųjų eiles.

Tąisykitės, Antanai!
I. Klevinskas

Newark, N. J.
LDS 8 kuopos nariams
LDS 8 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks sausio 8 d. 
Kuopos nariai, nepamirš
kite ateiti į susirinkimą ir 
užsimokėti duokles. Kurie 
siunčiate mokesčius sekre
toriui, malonėkite prisiųsti 
prieš susirinkimą. Po susi
rinkimo sekretorius gal ne
bus namie per du ar tris 
mėnesius. Tai užsimokėki
te iš anksto, kad nesusi- 
spenduotumėte.

Susirinkimas atsibus toje 
pačioje vietoje ir tuo pačiu 
laiku. Valdyba

Kučingas.—Sarawake gy
vena virš 2,000,000 kinų. 
Jie kovoja už susijungimą 
su Indonezija — nori atsi
mesti nuo Malazijos.

“COMMON MARKET*
Paryžius. — Prancūzija 

ir Vakarų Vokietija labai 
susikirto “Common Mar
ket” sąjungoje, kad jai gre
sia net pakrikimo pavojūs. 
Tai keleto Europos valsty
bių sąjunga, kuri regulia
vo jų prekybą. Prieš kiek 
laiko Anglija norėjo į ją 
įstoti, bet Prancūzija ją at
metė.

Washingtonas. — Kambo
dža atšaukė savo ambasa
dorių iš JAV.

Paieškojimas
t

lieškau savo seserų ir pussese
rės, 1) Petronė Tylienė-Alaunytė, 
gyveno su dviem sūnumis, Toniunu 
ir Vladu. 2) Ona Vaškienė Alauny- 
tė ir sūnus Albertas. 3) Pusseserė 
Adelė Valienė Alaunytė. Gimusios 
Lietuvoje, šakių apskr., Plokščių 
valsč., Karkazų kaime. Kiek prisi
menu, anksčiau gyveno Philadelphi- 
joje. Nuoširdžiai prašaus pranešti 
man apie jas. —Agota Narkevičie- 
nė, Klaipėdos m., Perkūno g-ve 
Nr. 7a, bt. 8, Lithuania, USSSR.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

šeštadienį, gruodžio-Dec. 21 d., 
Lietuvos sūnų ir dukterų draugijos 
moterų veikimo komitetas rengia 
prieškalėdinį balių (party), šeimi
ninkės K. Sabaliauskienė, A. Va- 
silienė, M. Petkūnienė, O. įKrapau- 
skienė. Visus atsilankiusius svetin
gai pavaišins, prie vaišių bus dai
nų ir smagios muzikos šokiam. 
Pradžia 5:30 vai. vakare, 29 Endi
cott St.

Kviečiame worcesteriečius ir kai
mynus dalyvauti mūsų baliuje.

Rengėjos
(99-100)

WORCESTER, MASS.

Svarbus Pranešimas

Iš priežasties susidėjusių nepa
lankių aplinkybių, garsintas Lietu
vos Sūnų ir Dukterų moterų komi
teto rengiamas prieš-kalėdinis pa
rengimas—partė šeštadienį, gruo
džio (December) 14 d., neįvyks.

(99-100)

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

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

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

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

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos.

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

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

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

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

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

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

LDS pašalpos skyrių.
Pažvelgkite į sekamus mėnesinius mokesčius ir 

savaitinę pašalpą:
Pašalpos Mėnesiniai Savaitinė
Laipsnis Mokesčiai Pašalpa

L .35 $6.00
n .65 9.00
ni .95 12.00
IV 1.20 15.00

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

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ąr ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 
ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa
vo kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417
į . 
.................... .... | , .... .............  . ...... .................
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEWORK. General. Exper
ienced, rec. refences required. Age 
25-45. Adult family, sleep in. Wed. 
& Sun. off. Good salary. ME.5-5067.

(99-100)

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

HOUSEKEEPER

Sleep in. Own Room 
and TV -

5 day week. Mon. Thru’ Fri. 
$35. Call. MA. 6-2866.

(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)

HELP WANTED MALE

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)

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bencty work. 

Good working conditions.
Call DA. 9-9711

(100-106)

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad TSRS vadai 
daro klaidą, būk bus galima 
ramiai sugyventi su JAV.

La Paz.—Darbininkai ir 
studentai masiniai demons
travo už skardos mainie- 
rius.



L AIŠKAS IŠ LIETUVOS
Šių metų pradžioje į Lie-, Tai reiškia, kad tam tikrų 

tuvą grįžo Albertas ir Izol-' atskirų organizacijų žmo- 
dė Laurinčiukai. Čionai Al
bertas per trejetą metu bu
vo tarybinio žurnalo “Eko- 
nomiČeskaja žizn” kores
pondentas. Daugeliui ypač 
Niujorko lietuvių teko ar
timai susipažinti su šia ne
paprasta, draugiška šeima. 
Ypač visuose palikdavo ne
paprastai gražų 
Laurinčiukų puikiai 
jama dukrytė. Na, ir 
seniai draugų Ventu
gavo nuo Izoldes Laurin- 
čiukienės laišką, kurio įdo
mesnes vietas 
me. Ji rašo:

įspūdį 
auklė-; 
ve ne- 
šeima

čionai eteria

Vilnius
1963. X. 28

Nelė, PovilaiMūsų Mielieji
x ir berniukai, 

jaučiuosiu labai kalta 
prieš Jus, taip ilgai nepa
rašydama, bet dabar mes 
jau iėjom į normalias 
žes, ir aš pažadu Jums 
sitaisyti.

Kaip žinote tur būt 
spaudos, Albertas jau
bedirba žurnalistinį darbą, 
o perėjo dirbti ten, kur dir
ba Pavilo bičiulis Jurgai
tis. Bet Alberto darbas su
sijęs su spauda, literatūra 
ir menu. Aš dirbu Vaikų 
Muzikos mokykloje, vėl mo-

vė- 
pa-

• v
1S

ne-

nės, norintieji pirkti butus, 
įmoka po tam tikrą sumą 
pinigų, ir valdžia jiems 
stato penkių aukštų kelias
dešimt butų namą. Pasta
čius namą dar kurį laiką 
reikia mokėti kas mėnesį 
po 10-20 rublių, o paskui 
butas yra kiekvieno nuosa
vybė ir už jį nebereikia vi
sai mokėti. Tai naujaj sta
tybos ir nuosavybės rūšis.

Respublika sausio pirmai 
dienai ruošia atžymėti lie
tuvių poeto Donelaičio 250 
metų sukaktį nuo gimimo. 
Laukiama svečių iš Mas
kvos ir kitur. Paskui ta pa
čia proga bus koncertai 
Maskvoje, Leningrade.

Vilniuje vis dažniau ir 
dažniau galima pamatyti 
užsieniečių. Atvažiuoja de
legacijos ir atskiri žmonės |

Nutarė f luoriduoti 
geriamąjį vandenį

Pagaliau Niujorko “mies
to tėvai” nutarė mūsų ge
riamąjį vandenį fluoriduo- 
ti — įleisti tam tikrų che
mikalų, kurių pagalba vai
kų danteliai galėtų užaugti 
tvirtesni.

Dėl fluoridacijos debatai 
bei ginčai vyko per apie 
dešimtį metų. Daugelis 
žmonių priešinasi fluorida- 
cijai, nes, sakoma, ji gali 
pakenkti senų žmonių svei
katai. Bet miesto majoras 
Wagneris labai karštai sto
ja už fluoridaciją.

Fluoridacijos priešai da
bar galvoja eiti į teismą— 
su jo, teismo, pagalba už
kirsti vandens fluoridavi- 
mą. Kiti sako: reikia rei
kalauti, kad klausimą bal
suotų piliečiai referendu- 

, mu, sekamais metais .
Bet atrodo, kad majoras I

Įdomi ir vaišinga bus su ' 
vaikučiais popietė

Jau visi žinote, kad at
einantį sekmadienį, gruo
džio 22 d., įvyks nepapras
tai įdomus ir gražus paren
gimas. Beveik visą meninę 
programą pateiks vaiku
čiai. Atsimenate, kaip gra
žiai jie mus palinksmino 
panašiame parengime per
nai prieš kalėdas? O šie
met, aišku, jie pasirodys 
dar smarkiau.'

Be to, kaip žinia, didžio
jo Niujorko pažangūs lie
tuviai buvome pasiuntę de
legatą C hi c ago n į labai 
svarbų suvažiavimą. Juo 
buvo mūsų veikėjas Povilas 
Venta. Ir šita proga jis 
trumpai pateiks mums savo

įspūdžius.
Ir dar štai kas: Jonas 

Siurba mums pademonst
ruos įdomių ir gražių nuo
traukų, slidėmis vadinamų.

Turėsime, kaip ir visuo
met, ir vaišių—karštos ka
vutės ir dar ko... na. gal 
“keiksų”, gal “kukių”, žino
te...

Matote, kokia graži ir 
įvairi bus programa. Verta 
visiems dalyvauti. Ir nuo- 

visusširdžiai kviečiame 
dalyvauti.

Parengimas įvyks 
vės” salėje (102-02 
ty Avė., Ozone Ptrk) ir 
prasidės 3 valandą.

Rengėjai .

“Lais-
Liber-

is Argentinos, Brazilijos ir j Vagneris paims viršų, ir i 
kitur. . ’geriamasis vanduo bus flu-

Neseniai žiūrėjome lietu- Oriduojamas.
višką naują filmą “Žings- ]____________
niai naktį”, kuris vaizduo-n * U 11
ja grupės žmonių pabėgi- L3lD6^!6 11311
mą iš IX Forto.. Tą fortą 1
Jus aplankėte, būdami Lie- pdgld^llHd.
tuvoje. Peržiūroje dar ma-; Garsioji Carnegie Halle, 
tėme ir kitą lietuvišką fil- , Į<urįoje per ilgus metus vy- 
mą “T7‘----- ------ -----
ka”. Džiugu mums buvo ; įai ‘.““čUaliai',’ dabar perėjo

NAUJU METU 
SUTIKIMAS

Jau, laikas pagalvoti, 
sutiksime Naujus Metus, 

j Daugelis ruošia ta proga 
iv* ii* i •

kur

šeimyninius pokylius — ki
tiems patinka praleisti lai
ka kur nors Manhattan’e. 
Na, o tie, kurie norėtų su
tikti 1964-sius metus “Lais
vės” salėje su aidiečiais, lai

Vienos dienos kroni-, Įęo rįnktmiU artistu koncer- i užsiregistruoja pas L. Ka- 

juos, nes jie, kaip• "nauj”"ran"^s; —............... —
kau vaikus skambinti. Zol-■ ontl'astas nuskambėjo | Tuojau, kai buvo pasta- jinai palaikys dėl jūsų bilie- 
dutė lanko mokykla, kuri 
yra sustiprinta anglų kal
ba. Šiais metais visai ne
toli mūsų pastatė nauią, 
gražią mokyklą netoli Ne
ries dideliame sode. Bet 
mes Zoldutę atidavėm j Sa
lomėjos Neries vardo vidu
rinę mokyklą, kuri randa
si tolokai nuo mūsų, nes 
ten yra pastiprinta anųjų 
kalba, o vyresnėse klasėse 
istorija ir geografija bus 
dėstoma tik anglų kalba. 
Tai vra tik vienintelė tokia 
mokvkla .Vilniuje. Tokiu 
būdu Zoldutė jau pasidarė 
savistovi — viena troleibu
su važinėja i mokvklą, ne
šiojasi nuo* buto raktą, ma-; 
nes neradusi pati pavalgo, 
ruošia namokas. Mokyklo
je iai sekasi gerai, ii moko-1 
si penketais. (Neišsigąski
te. Konradai ir Povilai.

i tiems tuštiems filmams, ku-!. 
riuos tekdavo matyti Brod
vėjuje. Į ■

Mes labai dažnai šiltai, 
Jus prisimename, prisime
name ir tas malonias va
landas, praleistas Jūsų tar
pe.

Pabučiuok nuo manęs II- i 
zę, Nastę, Eleną, perduok • 
linkėjimus Keršuliams, Ie
vai ir visiems visiems* mū
sų draugams.

Mes visi karštai bučiuo
jame Jūsų šeimą

Izolda

Padėka
Reiškiame širdingą padė

ką visiems, atsilankiusiems 
į mūsų brangios motinos 
Franciškos Kazokienės šer
menis ir išreiškusiems 
mums užuojautą asmeniš
kai, telegramomis ir raštu.

tyta nauja Filharmonijos 
salė ( L i n k o 1 n o Centre, 

' Manhattane). buvo manyta 
? Carnegie Hallę nugriauti ir 
jos vietoje ką kita statyti. 
Bet susidarė grime žmonių, 
kurie Carnegie Hallę išgel
bėjo. Ir čia vis tebevyks- 

Į ta koncertai, rečitaliai, net | 
ir masiniai mitingai.

Kuriems neteko progos 
nėr ilgesnį laiką Carnegie 
Hall ėję būti, jei daabr įei
tų jos vidun, stebėtųsi: sie
nos naujai, baltai išdažytos, 
visur miela, visur šviesu, 
traukia žmogaus akį.

valiauskaitę telefonu pa
šaukdami num. MI.1-6887,

tus. Be to, visi aidiečiai taip 
pat turi bilietų, tad prašo
me registruotis kaip ku
riam patogiau.

Bilieto kaina tik 5 dole
riai. Bus maisto ir gėrimo 

valios. Laukiame visu!iki

kny-

J. Mikelinsko 
“Pažinai tu jį?” t . '

Šioje J. - Mįkęlinsko 
goję pateikiama pluoštas
psichologinio pobūdžio ap
sakymų. kuriddse ne maža 
vietos skiriama nūdienei te
matikai. Rašytoją, dominaj 111ČV IXCV1* JLVClO<y VIVllllllCV

Nežiūrint, kad ši salė tu- mūsų amžininkų tarpusa- 
ri didelį konkurentą — Fil- vio santykiai,] jų draugystė, 
harmonijos salę, — jai dar meilė, aktualios jaunimo

PITTSBURGH, PA.

Lai būna laimingi 1964 metai visiems!

— Jonas K. Mažukna, iį 
pašvitynietis

Sveikinu su Naujais 1964 Metais

Sveikinu Tarybų Lietuvos vadus ir rašytojus, ® 
kurie taip glaudžiai palaiko ryšius su užsienyje S 
gyvenančiais lietuviais; kaip yra žingeidu skai- 
tyti jų raštus ir gauti žinias apie Tarybų Lietuvos M 
gyvenimą.

Sveikinu draugus ir drauges,, gyvenančius Ta- 
rybų Lietuvoje ir Amerikoje, širdingiausi linkėji- ® 
mai visiems asmeniniame gyvenime, ir darbuotis 
dėl pasaulinės taikos. ®

Kenedžio vardo 
aerodromas

Pagaliau Niujorko miesto 
valdžia nutarė Idlewild ae
rodromą pavadinti John F. 
Kenedžio vardu.

Ligi šiol šį aerodromą va
dino dvejaip: International 
ir Idlewild.

Šis aerodromas yra gal 
didžiausias JAV.

Rodosi, visai .neseniai to
je vietoje, kur dabar stovi 
milžiniški aerodromo pa
statai, užimą didžiulius plo
tus, buvo lyg ir pūstynės, 
tik kur ne kur kyšojo koks 
namelis. B.ęje, buvo ten ir 
golf course, kur net ir kai 
kurie mūsų golfininkai kai 
kada prakaituodavo. Da
bar ten lyg ir miestas, ir 
nuolat dūzgia, ūžia, trata 
lėktuvai — vieni kyla į vir
šų, kiti leidžiasi žemyn. įdo
mu praleisti valandą kitą 
šitamę aerodrome., . . ,

Gruodžio. New Yorkas.
12 dieną mieste ir apylinkė
je iškrito nuo 1 iki 3 colių 
sniego, paskui lietus jį be
veik sunaikino.

Sezoninis Sveikinimas
Sveikiname visus laisviečius ir mūsų pažįsta

mus brooklyniečius su visomis šventėmis — 
linkime kuo geriausio 1964 metuose.

— Dr. ir Mrs. John Repshis
Dorchester, Mass.

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
•SSveikiname visą “Laisves” kolektyvą su 

sezoninėmis šventėmis.
Linkime visiems linksmai sulaukti Naujus Metus, jū 

daug sėkmės 1964 metuose! ‘
• t '

— B. ir M. Kaluses,
* • ’ J__r * *•Fitchburg, Mass.

penketas nas mus labai ge-, staigi mūsų motinos mir- 
ras pažymys.) aip pat | tjs mus labai sujaudino. Jū- 

binti, tik dabar iau ant di
delio pianino. Džiaugiuosi, 
kad Amerikoje jai laikas 
nepraėjo veltui — pramoko 
anglu kalbos ir pradėjo 
muziką.

žodžiu, visi mes užimti ir 
patenkinti, kad vėl galų ga
le esame savo krašte, tarp 
savo žmonių, savo įprasto
je aplinkoje.

Butą dar nevisai susi
tvarkėme, dar darysime re
montą, dar ne visus kam
barius apstatėme. Bet labai 
smagu, grižus į namus, 
naujai kurtis. Aš kartais 
pietus, kol dar negalutinai 
esame susitvarkę, atsinešu 
iš “Namų virtuvės”. Netoli 
mūsų (trys minutės ėjimo) 
yra kavinė, kurioje randasi 
skyrius “Namų 
kur galima gauti 
pietus parsinešti 
Ir tokie pietūs 
kainuoja 10 procentų pi
giau. Tuo pas mus stengia
masi palengvinti namų šei-

i tis mus labai sujaudino. Jū- 
! sų išreikšta mums užuojau- 
i ta taip graudingose valan
dose buvo didelis suramini
mas mūšų sielai.

Dukros:
Suzina Kazokytė
Aldona Grabauskienė

Jamaica, N. Y.
I

Motery Klubo 
Metinis susirinkimas
Gruodžio 18 d., trečiadie

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

Valdyba

virtuvė”, 
gatavus 

i namus, 
išnešimui

New Yorkas. — Buvęs 
New Yorko valstijos guber
natorius ir JAV senatorius 
H. Lehmanas savo prieš
mirtiniame testamente pa
liko $815,000 įvairios labda
rybės, meno ir kultūros 
įstaigoms. Taipgi po $50,- 
000 20-čiai atskirų asmenų.

mininkių darbą.
Bendrai mūsų Lietuvėlė 

per tuos metus, kuriuos 
mes čia nebuvome, žymiai 
pasikeitė. Šiaulių net atpa
žinti negalima — išaugę iš
tisi nauji rajonai. Vilniuje, 
Antakalnyje, kur mes gy
vename, miestas žymiai jia- 
sislinkęs į Valakampių pu
sę. Daug kas pradėjo sta
tyti kooperatyvinius butus.

teks suvaidinti žvmią rolę 
Niujorko miesto kultūrinia
me gyvenime.

Jos sienos girdėjo dauge
lio įžymiausiu pas a u 1 v j e 
dainininku balsų, puikių 
smuikininku, numigtu: dau
gelio kompozitorių kūriniu-! 
simfonijų. Čia. atsiminki
me, kadaise davė koncertą 
ir- įžymusis rusu genijus 
Čaikovskis, ir kiti pasauli-1 
nio masto meistrai. Ns.

auklėjimo problemos. Dalį 
apsakymų autorius skiria 
kolūkiniam kaimui pavaiz
duoti.

Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk- 

j la 12,000 egz. tiražu. Kai
na 26 kapeikos. i

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 
į konferenciją. Konferenci
ja prasidės 3 v. popiet.

’ Konf. šaukėjai
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PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

Huntington, L. I. Gerame stovyje, 
kambariai. Žemes plotas 50 x 150.

Pigūs taksai. $8,500.

Šaukite vakarais HA. 3-8778.*

(99-100)

Pavėluotai sužinojus, jog mirė geroji draugė

Pranciška Kazokiene
ir giliai apgailestaudama, kad dėl to man neteko 
dalyvauti nei jos šermenyse, nei laidotuvėse, 
prašau jos dukteris Suzaną ir Aldoną ir kitus 
giminaičius priimti širdingą1 mano užuojautą.

Anna Cibulsky, Richmond Hill, N. Y.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Afrikos -ir Azijos 27 šalys 
reikalauja, kad J. Tautų 
komitetas skubiau veiktų 
likvidavimui kolonializmo.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Zanzibar as prašo priimti jį 
i šią tarptautinę organiza
ciją.

Broliij Meky Filmo Komedija

ALELIUJA, KALNAI!
( Hallelujah the Hills)

Amerikos Premjera 
, Gruodžio 16-tą

Sezoniniai Sveikinimai
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, 

visus pažįstamus, draugus—labiausiai 
savo gimines čia Amerikoje ir Lietuvo
je.

Linkiu visiems stiprios sveikatos, ilgo 
gyvenimo ir linksmai sutikti Naujuo
sius Metus.

—Charles DeGutis
Hialeah, Fla.

SVEIKINIMAS
'b

Adolfo Meko/parašytas ir režisuotas filmas specialiu 
pakvietimuųnivo rodytas šešiuose tarptautiniuose 

filmų festivaliuose:

—Cannes (Prancūzija) : “Viėnintelis autentiškas meno 
kūrinys festivalyje.”

—Locarno (Šveicarija): “Eureka! šitam originaliam 
linksmam filmui!”

—Montreal (Kanada) : “Adolfo Meko filmas buvo 
festivalio sensacija.”

—New York: “Netikėta sensacija!”
—Mannheim (Vokietija) : “Publika išvirto iš kėdžių 

besijuokdama.”
—London (Didžioji Britanija) : “Londonas niekuomet 

neužmirš Meko vardo.”

NIUJORKE FILMAS BUS RODOMAS 6 SYKIUS 
KAS DIENĄ, PRADEDANT

GRUODŽIO 16 (DECEMBER 16) 

fifth avenue cinema 
(12th Street)

New York City
' ' WA 4-8339

| H '■ 1 ■ t '

Sveikinu savuosius, gimines, draugus ir priete- 
lius su žieminėmis Šventėmis ir Naujaisiais Me
tais. Pirmi metai liūdesyje slenka, kad netekau 
savo vyro JURGIO STASIULIO. Neparanku En 
kiekvieną asmeniškai sveikinti laiškeliais, korte- ęj 
lėmis, tai išreiškiu viešai karštą meilę visiems.

’b

ir
Klara Stasiulis

Clearwater, Fla. ™

LINKSMŲ KALĖDŲ

SEALTEST FOOD
Nuo Skyriaus 

NATIONAL DAIRY PRODUCTS CORP.
808 Seventh Avenue, N. Y. C.

CO. 5-8400

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 17, 1963




