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KRISLAI
Kas č»a?. .
Iš E. Mieželainčio laiško 
Prometėjas ir Kenedis 
Amerikos tragedija

— Rašo R. Mizara —
Nei iš šio, ne iš to Justicijos 

departamentas užvedė prieš 
A. Bimbą bylą dėl jo nupi- 
lietinimo.

Kas čia pasidarė? Koks 
žvėrelis perbėgo to departa
mento vadovams skersai ke
lią?

A. Bimba JAV pilietybę ga
vo 1927 metais. Per trisde
šimt šešerius metus jis ištiki
mai atlikdinėjo piliečio parei
gas. Duoną pelnė sunkiu dar
bu, kaip ir dauguma kitų JAV 
piliečių. • Per tą laiką jokiam 
šalies įstatymui A. Bimba ne
nusižengė.

Visa rodo, kad čia bus pa- 
rimojimas pakenkti pažangia
jai spaudai. Mat, A. Bimba 
yra bertaininio žurnalo “Švie
sos” .redaktorius; jis, be to, 
dirba “Laisvės” redakcijoje.

Netenka nei aiškinti, kad 
^iA. Bimba taip lengvai nuo 

JAV pilietybės neatsisakys. 
Jis už jos išlaikymą kovos. O

♦ METAI 52-ji

T. Sąjunga mažina 
apsiginklavimą

Maskva. — Tarybų Są
junga paskelbė, kad ji su
mažina apsiginklavimui lė
šas $660,000,000. Tai bus 
mažiau pinigų išleista gink
luotei, negu 1962 metais, 
tai yra, pirm Berlyno kri
zės.

TSRS parlamentas nuta
rė nustatyti, kad per mėne
sį nebūtų mažesnė alga, 
kaip $44, o dabar galėjo bū
ti tik $27, gi 1965, kad būtų 
ne mažesnė, kaip $55.

TSRS parlamentas nuta
rė padidinti gyvenimo na
mų statybą ir gaminimą 
kasdieninio žmonių naudo
jimo produktų.

Chemijos industrijai bus 
išleista $1,800,000,000 dau
giau, kaip jai buvo skirta 
1963 metais.

Chemikalių trąšų bus sie
kiama pagaminti 24,000,000 
tonų, taipgi daugiau gamin
ti įvairių chemijos produk
tu.

Maskva. — TSRS Sveika
tos ministras S. Kurašovas 
sako, kad dabar vidutinis 
TSR gyventojų amžius yra 
70 metų. Taipgi žymiai su
mažėjo vaikų mirtingumas 
per 10 pastarųjų metų.

Anglija nepriima
* ' I j. Valstiją pasiūlymoLinksmų žiemos švenčių!
g “Laisvės” kolektyvas linki visiems mūsų 
jįi. vajininkams, skaitytojams ir bendradarbiams 
f? linksmai1.praleisti žiemos šventes!

Prašome nepamiršti, kad dar tebesitęsia 
va mūsų ląįkraščio vajus naujiems skaitytojams 

gauti, taipgi $5,000 fondui sukelti!

1 “LAISVĖS” KOLEKTYVAS

S. vajininkams, ska 
g linksmai1, praleisti

'fa

'fa
'fa

rfa

Londonas. — Admirolas 
G.T.S. Gray, Anglijos karo 
laivyno viršininkas, pa
reiškė, kad anglams nepri
imtinas Jungtinių Valstijų 
pasiūlymas sudaryti bend
rą NATO karo laivyną suWfa _______  _____ ___ v

4® maišytomis įgulomis.
g Vakarų Vokietijon v<d- 

džia mielai priėmė JAV pa-
Vakarų Vokietijos val-

Anglija dar turi tik kelis 
atominius submarinus, o 
Jungtinės Valstijos jau 
apie 45. JAV turi ir kitokių 
atominių karo laivų, tai jei
gu atominiai karo laivai su
darytų NATO mišrų karo 
laivyną, tai jis būtų tik 
Jungtinių Valstijų.

... ---------------------- .......7 ' --------—

Prezidentas Johnsonas apie 
mūšų gadynę ir taiką

JAU PLAUKIA TSRS 
NAFTA Į VOKIETIJĄ

Bona. — Jau paleista vei- 
klon naftoleidžiai, kuriais 
Tarybų Sąjungos nafta 

tai bus kova ir už spaudos pasiekė Schwedtą, prie Od- 
laisvę. Ir pažangioji lietuvių 
visuomenė jam padės kovą 
laimėti '

Bet apie, tai teks pasisakyti 
vėliau ir išsamiau.

“Mus neseniai sukrėtė tra
giška žinia iš Jūsų šalies—ne
laukta, netikėta, baisi. . . Ne
jaugi tokie dalykai gali dary
tis XX amžiuje civiliuotame 
pasaulyje? Galvoji ir kažkaip 
nesinori tikėti. . . Bet, deja, 
tai faktas. Tai jau įvykęs 
faktas. . . ”

Tai Eduardo Mieželaičio 
žodžiai, paimti iš jo laiško. 
Poetas giliai susijaudinęs dėl 
prezidento Kenedžio užmuši
mo.

Toji “žinia,” mielasis poete, 
mus sukrėtė dar smarkiau, 
dar baisiau. Bet Amerikos ] 
tragedija nesibaigia su pre
zidento asasinacija.

būtų,

Jūs, Eduardai, be abejonės, 
prisimenate Aischilo “Prome- 

fctėją/’. Kai Prometėjas kan
kinosi prikaltas prie Kaukazo 
kalnų uolos, tai pasipiktinę 
įmonės klausė:

Kas iš dievų toks 
kietaširdis

Kad džiaugsmą savo
čia galčitų rodyti ?. .

O amerikiniai rasistiniai ir 
birčistiniai dievukai tragiška 
Kenedžio mirtimi džiaugėsi. 
Buvo mokyklų (Teksuose), 
kur ir vaikus užsuko, kad Į 
džiaugtųsi.

Tik pagalvokite!. .
Kai pre z i d e n t a s gulėjo 

karste, buvęs Čikagos gengs- 
teris Ruby policijos nuovado
je nušovė tariamąjį preziden
to užmušėją Oswaldą.

Suimtasis Oswaldas negalė
jo prisišaukti advokatų, o Ru- 
bį teisme gins rinktiniausi ad
vokatai. Dar baisiau: gengs- 
terį tūli sveikina, kaip di
džiausią amerikinį patriotą, 
kaip didvyrį!. . Gal atsiras

ros upės. Naftoleidžiai nu
tiesti nuo Volgos, jie yra 
3,100 mylių ilgio. Kitos jų 
šakos nutiestos į Lietuvą, 
Lenkiją, Čekoslovakiją ir
Vengriją.... ....

ROBESON GRĮŽTA Į 
JUNGTINES VALSTIJAS

Londonas. — Po penkerių 
metų gyvenimo Tarybų Są
jungoje ir Anglijoje paskil- 
bęs dainininkas Paul Robe- 
sonas ir jo žmona Eslanda 
grįžta gyventi į Jungtines 
Valstijas. Sako, kad jo svei
kata labai pablogėjus. Jis 
yra dar tik 66 metų am
žiaus.- • - ... ............ ’

Johnsonas visus kvietė 
prie taikingo sugyvenimo

Washingtonas. — Į Bal
tąjį Namą prezidentas 
Johnsonas buvo susišaukęs 
Valstybės departamento 
pareigūnus ir' JAV diplo
matus. Jis su jais kalbėjosi 
apie mūsų gadynę, naujus 
ginklus, taikos reikalus ir 
kokį pavojų neštų karas.

Jis sakė, kad mes turime 
matyti tuos ' pasikeitimus, 
kurie eina pasaulyje: tautų 
išsilaisvinimą iš kolonializ
mo, skirtingas sociales vals
tybių. santvarkas. \ Jis tarp 
kitko sakė:

“Moderninis susisiekimas 
priartino,vieną prie kitos 
šalis, kitais žodžiais, jas vi
sas sujungė į Avieną pasaulį. 
Moderniški ginklai sudarė

pavojų gyvybei visame pa
saulyje, kiekvienai tautai.”

Johnsonas sakė, kad di
plomatai turi veikti atsisa
kydami nuo senų tradicijų, 
o skaitydamiesi su naujais 
pasikeitimais, taip, ko nuo 
mūsų reikalauja istoriniai 
pasikeitimai. Jis sakė, kad 
reikia eiti nuo “šaltojo ka
ro” prie ramumo, prie tai
kos pasaulyje.

Prezidentas sakė, kad to | 
pasiekimui ims daug laiko. > 
Gali įvykti dar ir Xarptauti- ’ 
nių paaštrėjimų, gali iškilti j 
taikai pavojų, bet diploma-, 
tai turi vadovautis pasikei
timais ir velionio Kenedžio 
siekimais.

siūlymą, nes vokiečiai nori 
patekti ant Jungtinių Vals
tijų atominių karo laivų ir 
išmokti su jais veikimo.

Anglijos vyriausybė ir 
admirolai mano, kad Jung
tinių Valstijų pasiūlymas 
veda prie JAV įsigalėjimo 
ir Anglijos nuginklavimo.

SPELLMANAS IŠVYKO
Į ANTARKTIKĄ

New Yorkas. —Gruodžio 
17 dieną išskrido į Austra
liją kardinolas Spellmanas. 
Iš ten jis vyks į Jungtinių 
Valstijų bazes Antarktiko- 
je.

Paskui, matomai, jis lan
kysis į JAV karo bazes už
sienyje, ką kiekvieneriais 
metais daro Kalėdų proga.

Maskva. — Apie 100 my
lių nuo Maskvos, Kalinino 
srityje, rado užšalusį ar už 
muštą Ganos studentą iš 
Lumumbos universi t e t o. 
Kas tai sukurstė studentus 
ir jų keli šimtai demonstra
vo. TSRS vyriausybė išties 
studento mirties priežastį.

ISPANIJOJE BUS JAV A- 
RAKETŲ SUBMARINAI
Madridas. — Ispanijos 

valdžia prailgins Jungtinių 
Valstijų karo bazių sutartį. 
Per metuns Ispanija gaus 
už jas $500,060,000. Ispani
joje yra penkios JAV karo 
laivyno ir orlaivy no bazės. 
Rota prieplaukoje bus leis
ta bazuotis JAV atomi
niams submarinams

Pietiniame Vietname plečiasi 
liaudies kova už laisve

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Antradienį, gruo d ž i o 17 
dieną, Jungtinių Tautų as
amblėjoje kalbėjo JAV pre
zidentas Johnsonas. Jo kal
ba buvo trumpa, bet labai 
svarbi.

Prezidentas sakė, kad 
reikia ant visados baigti 
“šaltąjį karą”, kad visi tu
ri rūpintis pašalinimu var
go, skurdo, ligų, berašti jos, 
nuo ko dar kenčia trečdalis 
pasaulio žmonių. Jis sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ko
operuos su kiekviena vals
tybe, kuri dirbs taikos la
bui.

Johnsonas sakė, kad rei
kia veikti, idant nesiplėstų 
atominių ginklų gamyba ki
tose šalyse, kad būtų eina
ma prie nusiginklavimo 
kad virš visko būtų veikia
ma tąikos išlaikymui.

Londonas. — Anglija ir

JAV ruošiasi tartis su Ta
rybų Sąjunga sumažinimui 
10 procentų lėšų''apsiginkla
vimo reikalams. .

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Johnsonas 
spaudos konferencijoje sa
kė, kad dabar svarbiausi 
JAV reikalai, tai Lotynų 
Amerikoje. Jų tvarkymui 
paskyrė komiteto pirminin
ku Thomasą Manną< savo 
draugą.

Sakė, kad jeigu taikai pa
sitarnautų, tai jis sutinka 
bile kada ir bile kur susitik
ti su Chruščiovu arba kitais 
zalstybių vadais.

ISPANIJA NESTATYS 
KUBAI LAIVŲ

Madridas. — Kubos vy,- 
dausybė norėjo, kad Ispa
nijoje laivų statyklos pasta
tytų jai 100 didesnių ir ma
žesnių laivų.

Bet Ispanija, besilaikyda- 
tma Jungtinių Valstijų poli
tikos, —nestatys Kubai lai
vų.

>* VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Delhi. — CeilonasirKairas. — Kinijos prem

jeras Chou Enlajus lankėsi Pakistanas protestuoja 
prie TSRS inžinierių stato- prieš Jungtinių Valstijų ka
rnos Aswano užtvankos ir ro laivyno laikymą Indijos 
elektrinės jėgainės. Jis gėrė ; didjūryje. Bet Indijos 

premjeras Nehru pasisakė 
už to laivyno prisiuntimą.

tostą už TSRS technikų 
sveikatą.

spalyje t i k

1 d. buvo nu- 
Dinh Diemo

Maskva. — Erdvėje vis 
tebeskraido TSRS satelitas 
“Kosmos” 24-tas. Taip g i 
mokslinu n k a i jau iššovė 
1963 metais 16-tą satelitą 
tyrimams tarpplane tinto 
skrajojimo.

i

Berlynas. — Numatoma, 
kad apie 30,000 žmonių iš 
vakarinio Berlyno,. švenčių 
proga laikysis pas gimines 
rytiniame Berlyne.

New Delhi. .— Generolas 
Taylor, JAV} gynybos jėgų 
viršininkas, sakė, kad JAV 
tarp kitų karo laivų pasiųs 
į Indijos didjūrį ir lėktuv
nešį. '

New Haven, Conn. — Su
laukęs 98 metų amžiaus mi
rė buvęs Yale universiteto 
profesorius George L. Hen- 
dricksonas.

darė veiklesni ir prieš JAV 
malūnsparnius ir lėktuvus, 
kurių tik per tris dienas 
šešis nušovė.

Saigonas. — Atskr i d o 
Jungtinių Valstijų Gynybos 
sekretorius Robertas Mc
Namara, tikrinimui, kodėl 
Pietų Vietnamo valdžiai ne
siseka kariauti prieš parti
zanus.

Partizanai vėl pradėjo 
pulti valdžios armijos dali
nius Mekongo upės slėnyje 
ir į šiaurę nuo sostinės. 
Partizanai sudavė kelis 
smūgius valdžios daliniams, 
suėmė daug ginklų ir amu
nicijos.

Jakarta. — Dėl JAV ka- 
| ro laivyno siuntimo į Indi
jos okeaną, tai yra, į Indi- 

10 jos pašonę, Sukamo, Indo
nezijos prezidentas, pareiš-

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų karininkai sako, 
lapkričio mėnuo buvo nelai
mingiausias Pietų Vietna
mo valdžiai. Valdžia neteko 
apie 2,800 karininkų ir ka
riu, kuomet 
1,530.

Lapkričio 
versta Ngo
valdžia ir susiorganizavo 
JAV prielanki karininkų 
valdžia. Ji gyrėsi, kad tuo
jau “sunaikins partizanų 
jėgas”, bet įvyko priešin
gai.

JAV karininkai sako, kad 
Vietnamo valdžia lapkritį 
neteko daug moderninių 
ginklų, kuriais . partizanai 
galės apginkluoti virš 5,- 
000 žmonių.

Greta paprastų šautuvų 
neteko kulkosvaidžių ir 
mortirų.

Partizanai įsigalėjo Me-1 
kongo upės srityje, derlin- į 
giausiuose ryžių plotuose ir 
prie Laoso. Partizanai pasi-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pertvar
ko komitetą, kuris tvarkys 

Bona. — Vakarų Vokie- santykius su Lotynų Ame- 
tijos paštas naikina kalėdi- rikos šalimis, 
nius siuntinius iš Rytų Vo
kietijos, nes tarp jų yra ko
munistinės propagandos.

“.Aš sakau, nesv a r b u, 
'.kiek JAV prisius: du, tris, 
keturis ar septynis karo lai
vynus, tas Indonezijos ne
sulaikys nuo kovos prieš 
Malaziją”.

Ekstra
Londonas.—Apie 180 my-

Budapeštas. — Vengrija 
[susitarė su Prancūzija, kad 
vietoje paprastų diplomati
jos misijų, būtų apsikeista 
ambasadoriais.

VARTOS MAŽESNIUS 
AUTOMOBILIUS

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasisakė 
už tai, kad valdiškos įstai
gos vartotų vietoje didelių, 
gražių, mažesnius automo
bilius. Sako, tas sutaupius 
valdžiai lėšų.

Washingtonas.
Atstovų Butas sumažino 
užsienio pagalbą iki $2,800,- 
000,000, gi Senatas nubaL 
savo už $3,300,000,000. Da
bar abiejų Kongreso

nas vadovauja teismui, kuris 
nutarė, kad negrai būtų pri
pažinti lygiateisiais piliečiais 
su baltaisiais. Todėl, kad pre
zidentas Kenedis ryžosi pra
vesti gyveniman teismo spren
dimus.

ir tokių, kurie šitam žmogžu- .
džiui panorės paminklą pasta- . Atsiminkite, mielasis poete, 
tyti 1 ir ta!: prezidentas Kenedis

’turėjo siųsti kariuomenės da
linius į Mississippi ir Alaba- 
mos valstijas. Kam? Tam, 
kad priverstų minėtų valstijų 
gubernatorius įsileisti į aukš
tąsias mokyklas nors po vieną 
negrą studentą.

Gi prezidentas Kenedis ir 
tų valstijų gubernatoriai bu
vo tos pačios Demokratų par
tijos nariais.

Ar visa tai, ką suminėjau, ... - 
nesudaro baisios amerikinės komisijos susitars, 
tragedijos?

Amerikinė tragedija glūdi 
ir tame, kad birčiečiai prieš 
prezidentą Kenedį ir prieš ki
tus įžymius amerikiečius “dan- 

< galando” jau seniai. Ke
nedį ir mūsų šalies Aukščiau
siojo teismo pirmininką War- 
reną jie vadino “šalies išda
vikais.” Prieš Warrena jie 
ir šiandien galandą peilį.

Kodėl ?
Todėl, kad teisėjas Warre-

JAV

dalių 
kiek

duoti pagalbos.

Forth Worth,. Texas. — 
Lee Oswaldo našle ir du 
vaikai jau gavo virš $12,000 
pagalbos nuo geraširdžių 
žmonių. Pagalbą renka ku
nigai.

Quito, Ekvadoras.—Dvie-: 
jų autobusų nelaimėje 
žmonės užmušti ir 32 
žeisti.

37 
su-

Londonas. — Į nusigink
lavimo konferenciją, kuri 
vėl prasidės Ženevoje sau
sio .21 d., Anglija siųs Už
sienio reikalų sekretorių R. 
A. Butlerį.

' New Yotkas. — Jau su
grįžo Paul Robeson ir jo 
žmona iš Europos

Nikosia, Kipras. —Įvyko 
riaušės tarp graikų ir tur
kų. Trys žmonės buvo už
mušti ir apie 10 sužeisti.

Maskvą. — Ganos amba
sada užsidarius, dar nepri- 

1 ima vizitorių.

SU PARAŠIUTAIS 8 
MYLIAS NUSILEIDO

Washingtonas. — JAV 
armijos 13 žmonių nusilei
do 41,000 pėdų, tai yra be- (ių nuo Azorų salų užsidegė 
veik 8 mylias. Tai pasauli- Graikijos laivas “Laconia”, 
nis rekordas. Iki dabar re- 20,000 tonų įtalpos. Ant lai- 
kordą turėjo TSRS, kurios vo buvo 950 keliauninkų ir 
grupė lakūnų, 1961 metais, 
parašiutais nusileido 36,650 
pėdų.

Washingtonas. — Senato 
finansinis komitetas nubal
savo, kad kelionių išlaidas 
biznio ir pasilinksminimo 
reikalais galės atskaityti iš 
įplaukų taksų.

igulos narių. Visi jie aplei
do laivą į gelbėjimosi laive
lius. Arčiau plaukę laivai, 
gavę šaukimosi pagalbos 
signalus, skubina i pagalbą. 
(Laikraštį leidžiant jau pa
siekė žinios, kad vienas lai
vas pribuvo ir dalį keliau
ninkų išgelbėjo nuo laive
lių. — Red.)
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Atmete!
LYGIAI PRIEŠ vienerius metus JAV Komunistų 

partija buvo teisme. Valdžia reikalavo, kad ši partija re
gistruotus! kaip “svetimos valstybės agentūra”. Valdžios 
reikalavimas buvo pagrįstas dar 1950 metais Kongreso 
priimtu įstatymu, kuris populiariai žinomas kaip Mc- 
Carrano įstatymas.

Prieš vienerius metus federalinis teismas nutarė: 
Partija kalta, kad Besiregistruoja; teisėjas Alexander 
Holtzoff nubaudė ją $120,000 pabaudos.

’ Tuomet partijos advokatai apeliavo į aukštesnįjį 
teismą—United States Court of Appeals Washingtone. 
Praėjusią savaitę šis US. Court of Appeals (trys teisė
jai) vienbalsiai atmetė žemesniojo teismo sprendimą, ir, 
žinoma, kartu panaikino bausmę.

Teismas surado, kad žemesniojo teismo sprendimas 
nepravestinas gyveniman, kadangi tai prieštarauja JAV 
Konstitucijos 5-ajam pataisymui (papildymui), pagal 
kurį negalima priversti žmogų save inkriminuoti. Kal
bant paprastai: Jeigu JAV Komunistų partija yra “sve
timos valstybės agentūra”, kaip skelbia valdžia, tai kiek
vienas asmuo, užsiregistravęs “svetimos valstybės agen
tu/” pasisako, kad jis esąs kaltas. Kur tu surasi tokį, 
kuris taip darytų!

Aišku, JAV Komunistų partija nėra jokios svetimos 
šalies agentūra,—ji yra politinė amerikinė partija. Tik 
reakcionieriai ją apkrikštijo kaž kokia “agentūra”.

Vėliau apie tai bus parašyta plačiau, išsamiau. Čia 
verta priminti tik tai: Kai ll950 m. Kongresas priėmė 
McCarrano įstatymą ir pateikė prezidentui Trumanui 
pasirašyti, tai prezidentas pasirašyti atsisakė (vetavo), 
pareikšdamas, kad McCarrano įstatymą, be kitko, nie
kad nebus galima pravesti gyveniman.

Dabar Trumano pareiškimas kaip tik pasitvirtina.
Ką valdžia darys toliau, liekasi palaukti ir pamatyti.

JAV Komunistų partijos veikėjas Gus Hali pareiškė, 
kad, galimas daiktas, jog 1964 metais partija dalyvaus 
prezidentiniuose rinkimuose su savo kandidatais.

Taip, paukšteliai mieli, jums, taip mums pasidarė, 
Ir taip jus, kaip mus., baugiu braškėdami šalčiai. 
Jus žiemos smarkums į šaltą girią nubaidė, 
O mus jis besipurtindams į stubą suvarė 
Ir pasišildyt nusiuntė pas kakalį mielą...

(Ifi Kristijono Donelaičio “Metų’'. 1964 m. sausio 1 d. sukanka 250 
metų, kai poetas K. Donelaitis gimė, šią garbingą sukaktį minės ne tik 
visa Lietuva, o ir visas fcultūriĄkas pasaulis.)

Lietuvoje išeina ,
daug knygų *

Pastaruoju metu iš ė j o 
daug naujų ir įdomių kny
gų. Štai kai kurios iš jų.

Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla išleido O. Ležavos ir 
N. Nelidovo apybraižą “M. 
S. Olminskis”. Joje pasako
jama apie vieno seniausių 
Rusijos revoliucinio veikė
jo, partinio publicisto, isto
riko bei literatūros kritiko 
M. Olminskio (1863—1933) 
gyvenimą ir veiklą.

Mūsų ateistinę literatūrą 
praturtino stambokas ko
lektyvinis veikalas “Moksli-^ 
n i o ateizmo pagrindai”. 
Tai mokymo priemonė 
aukštųjų mokyklų studen
tams, tačiau ji naudinga 
bus mokytojams, propagan
distams ir visiems, kas do
misi mokslinės pasaulėžiū
ros klausimais.

Daugelį skaitytojų domi
na Afrikos tautų istorija, 
jų kovos dėl laisvės. Apie 
tai galima pasiskaityti gy
vai parašytoje D. Levino 
knygoje “Afrika trauko 
pančius”.

Pasirodė naujas veikalas 
iš Lietuvos TSR istorijos. 
Tai P. Dundulienės “Žem
dirbystė Lietuvoje”, šioje 
istorinio - etnografinio po
būdžio monografijoje auto
rė nagrinėja Lietuvoje nuo 
seniausių laikų iki 1817 m. 
praktikuotas žemdirbystės 
sistemas, aprašo žemdirby-

Rašytojo Antano Venclovos 
laiškas1965 metais pradės duoti kol

ūkiams ir tarybiniams ūkiams 
skystas azotines trąšas.
A. Sniečkus kalbėjo ir 
TSKP CK plenume

Neseniai Maskvoje įvyko 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centro Komite
to plenumas, tęsęsis visą 
savaitę. Jame vyriausias 
klausimas buvo: chemijos 
vystymas, žemei cheminių 
trąšų gaminimas, žemės 
ūkio pakėlimas.

Ilgą, didelę kalbą ten pa
sakė N. Chruščiovas. Kal
bėjo, diskusavo daugelis 
plenumo dalyvių (pačiame 
plenume daly va vo x tarp 5-6 
tūkstančių žmonių). Pasa
kė kalbą ir A. Sniečkus. 
Elta paskelbė jo kalbos 
trumpą santrauką, atpasa
kojimą, ir mes čia tai pa
duosime skaitytojams, ku
rios parodo įdomių dalykų 
apie chemijos pramonę Lie
tuvoje.

Lietuvos TSR didžiosios 
chemijos vystymui davė pra
džią TSKP CK 1958 metų ge
gužės Plenumas, sako jis. Bu
vo pradėtos statyti dvi dide
lės trąšų gamybos įmonės — 
Kėdainių chemijos kombina
tas ir Jonavos azoto trąšų ga
mykla. Kėdainių kombinate 
jau 1962 metais buvo atiduo
ta ekesploatuoti pirmoji ir šių 
metų rugsėjo mėnesį—-antro
ji sieros rūgšties gamybos li
nija. Sparčiai statoma Jona
vos gamykla; pirmoji jos eilė 
bus pastatyta per pustrečių 
metų.

A. Sniečkus sako, kad yra 
visos galimybės greitai paleis
ti papildomus mineralinių trą
šų gamybos pajėgumus. Todėl 
tikslinga greičiau statyti ant
rąją Jonavos gamyklos eilę, 
pradėjus ją statyti ne 1965 
metais, kaip numatyta plane, 
o 1964 metais. Taip pat tiks
linga teigiamai išspręsti ant- 

Į rosios Kėdainių kombinato 
eilės statybos klausimą.

Tauragės gamybinės valdybos Lietuvos TSR yra pakanka- 
Norkiškio tarybinio ūkio me- I mos drėgmės zonoje, todėl 
chanizatorius Stasys Rudmi-' čia galima, esant gerai agro- 
nas 75 hektarų plote išaugi
no po 410 centnerių žaliosios 
masės iš hektaro. Prienų val
dybos “švyturio” ir Gražučių 
kolūkiuose iš hektaro gauta 
po 530 centnerių žaliosios ku
kurūzų masės.

Siekiant pilnutinai aprūpin
ti gyvulininkystę proteinu ir 
praturtinti silosą baltymais, 
respublikoje metai iš metų di
dinami ankštinių ir jų mišinių 
plotai, o lengvesnėse dirvose 
— pašarinio lūbino pasėliai. 
Kasmet vis daugiau sėjama 
cukrinių runkelių.

Gyvenimas vaizdžiai paro
dė, kad kovoje už tolesnį grū
dų ir pašarų gamybos didi
nimą svarbią reikšmę turi or
ganinių trąšų kaupimas ir ra
cionalesnis jų naudo j imas. 
Kolūkiuose ir t a r y ’b i niuose 
ūkiuose ruošiami kompostai, 
gyvuliams kreikti plačiai nau
dojamos durpės. Visa tai įga-' 
lino respublikos ūkius per pa
staruosius trejus-ketverius me
tus padvigubinti org a n i n i ų, 
trąšų išgabenimą į dirvą.

Norint toliau kelti visų že
mės ūkio kultūrų derlingumą, ( 
■reikia žymią! daugiau gąmin- 
ti mineralinių trąšų lir plačiau 
jaę naudoti. (

Toliau:
Respublikoje plačiai gamina

mas vertingas pašaras — vita
mininiai šieno miltai. Mine
ralinių trąšų naudojimas įga
lins žymiai pakelti žolių deiv 
•lingu-mą, o tai padės gerinti 
vitaminmių miltų -kokybę ir 
mažinti jų savikainą. Numa
tyta, kad jau 1965 metais jų 
bus pagaminta 70 tūkstančių 
tonų.

Smarkiai didinant miner.ali- 
pių trąšų gamybą, savo indė
lį įneš ir Lietuvos darbo žmo
nės. Kitoms sąjunginėms res
publikoms broliškai padedant, 
sėkmingai baigiajna statyti 
Kėdainių -chemijos kombinato 
pirmoji eilė,. Nuo 1964 metų 
pradžios kombinatas tieks že
mės ūkiui fosforines trąšas. 
1965 metais bus baigta statyti 
šios įmonės antroji eilė. Ima
masi priemonių pirma laiko 
paleist į darbą Jonavos azo
tinių trąšų gamyMą, k tkiuri

A. SNIEČKUS 
APIE LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKĮ

Neseniai Maskvos “Prav- 
doje” tilpo ilgokas LKP CK 
pi r m o j o sekretoriaus A. 
Sniečkaus straipsnis apie 
Lietuvos žemės ūkio proble
mas. Paimsime keletą iš jo 
įdomesnių ištraukų. A. 
Sniečkus rašo:

Respublika specializuojasi 
gyvulininkystes produktų ga
myboje. Pernai šie produktai 
sudarė 87 procentus bendro
sios prekinės kolūkių ir ta
rybinių ūkių produkcijos, sū
kių specializavimas pienįnės- 
•mėsinės gyvulininkystės, kiau
lininkystės ir paukštininkys
tės kryptimi yra pagrindinis 
kelias mėsos, pieno bei kiau
šinių gamybai didinti ir jų 
savikainai mažinti. Čia pa
deda įgytas patyrimas ir gam- 
tinės-klimatinės sąlygos.

Imantis priemonių įgyven
dinti tiems pasiūlymams, ku
riuos draugas N. Chrušiovas 
pateikė savo laiške ‘‘Apie kai 
kuriuos Baltarusijos, Pabalti
jo respublikų ir Rusijos Fede
racijos šiaurės vakarų sričių 
žemės ūkio specializ avimo 
klausimus” Lietuvoje buvo 
nustatytas kolūkių ir tarybi
nių ūkių speciali žavimas. 
Respublikos partinė organiza
cija labai rūpinasi, kad būtų 
plečiami grūdinių kultūrų pa
sėliai ir didėtų bendras grūdų 
derlius, kad vis daugiau būtų 
gaminama savu koncentruotų 
pašarų. Jau pernai grūdinių 
kultūrų pasėliai palyginti su 
1961 metais buvo išplėsti 18 
procentų. Šiemet jie padidėjo 
dar 17 procentų. Daugiau ga
minti grūdų, taip pat pašarų 
ir ateityje bus pagrindinis mū
sų uždavinys.

Daug dėmesio Lietuvoje 
skiriama kukurūzams, kurie 
vaidina didelį vaidmenį, suda
rant tvirtą pašarų bazę, šiais 
metais kukurūzais buvo užsė
ta 165 tūkstančiai hektarų. 
Nežiūrint nepalankių oro są
lygų, daugelis pirmūnų ir iš
tisi ūkiai gavo gausų derlių.

Gera kalba!
PREZIDENTO Johnsono kalba, gruodžio 17 d. pa

sakyta Jungt. Tautų asamblėjos 18-ojoj sesijoj, buvo ge
ra kalba!•

Prezidentas kalbėjo neilgai, bet tai, ką jis pasakė, 
buvo smagu klausyti.

Ką gi jis pasakė?
Svarbiausia prezidentas Johnsonas pabrėžė, kad rei

kia baigti šaltąjį karą, kad reikia išlaikyti pasaulyje 
taiką.

Prezidentą asamblėjos sesija sutiko šiltai ir išlydėjo 
šiltai, sakytum, net entuziastiškai. Jo kalbą gyrė ir soci
alistiniu šalių atstovai, ir kitų šalių, kurios deda savo 
programon taikos išlaikymo reikalą vyriausiu klausimu.

Tenka priminti ir tai: Johnsonas kalba nesikarščiuo- 
damas, dėsto dalykus aiškiai, paprastai. Sakiniai trumpi 
ir visiems suprantami.

Nesusitaria, ir gana
1 TASSas praneša iš Briuselio,.Belgijos:

Gruodžio 12 d. Briuselyje liūdnai ir pesimistiškai pa
sibaigė pirmasis keturias dienas trukęs Europos .eko
nominės bendrijos ministrų tarybos sesijos raundas. Se
sija svarsto “Bendrosios rinkos” žemės ūkio politikos 
klausimus.
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Sesija nutraukta iki gruodžio 16 d. “šešetuko” mi
nistrai negalėjo susitarti nė vienu svarstytu klausimu.

Šios dienos posėdyje pirmininkavęs Olandijos žemės 
ūkio ministras Bisheivelas pareiškė laikąs neįmanomu

• dalyku susitarti visais kompleksinio plano aspektais. Į šį 
planą įeina pieno produktų, ryžių ir mėsos kainų suregu- 
liavimas, bendros politikos nustatymas deryboms dėl ta-i 
rifų sumažinimo, kurios prasidės ateinančiais metais Že
nevoje, ir vieningų kainų įvedimas grūdams.

Šių metų gegužės mėnesį ^Bendrosios rinkos” šalys 
nutarė iki š. m. gruodžio 31 d. galutinai nustatyti savo

• : žemės ūkio politiką, tačiau šiandien pirmininkavęs pasi-1 
/, tarime Bisheivelas pareiškė, kad “bus stebuklas, jeigu

bus susitarta iki gruodžio 31 d.”
Susitarti iki nurodyto laiko pirmiausia reikalauja 

» Prancūzija. Tuo tarpu pagrindinė eilės siūlomų priemo
nių priešininkė tebėra Vakarų Vokietija.”

2 p.-Laisvė (Liberty)'-Aptr., gruodžio (Jtec) 1963

technikai ir pakankamai trę- 
šiant, ai o____ ______
vi u s grūdų ir kitų žemės 
ūkio kultūrų derlius, 
reikia naudoti* trąšas 
niai, ištyrus dirvas ir 
rų kultūrų auginimo 
bes. Pastaraisiais metais res
publikoje ištirta 88 procen
tai viso sėjamojo ploto ir su
daryti dirvos žemėlapiai. Arti
miausiu metu šis darbas bus 
baigtas visuose ūkiuose.

Mes laikome visiškai teisin
gą, toliau sako A. Sniečkus, 
N. Chruščiovo pastabą, kad 
Pabaltijys, kartu ir Lietuva, 
toli gražu nepilnutinai naudo
ja galimybes žemės ūkio pro
duktams gaminti. Mums iš
keltas uždavinys pasiekti ir 
pralenkti Švedijos ir Suo
mijos lygį. Po plenumo mes 
geriau apskaičiuosime savo 
galimybes. Pakankamai 
t r ę š d ami žemę mineralinė
mis ir organinėmis trąšo
mis, kartu p 1 ė s d a m i že- 

' mių kultūrinimo ir sausinimo 
; darbus, Tarybų Lietuvos dar

buotojai galės per žymiai
, trumpesnį laiką 

uždavinį.

Vilnius, 1963. XII. 7
Brangusis drauge Rojau, 

Labai nudžiugau, vėl ga
vęs Jūsų gerą laišką. Ren
giaus tuojau atsakyti. Tuo 
tarpu įvyko toks biaurus 
įvykis, kaip JAV preziden
to Kenedžio nųžu d y m a s,. 
Tik išgirdęs šią žinią, aš 
pasakiau namiškiams: “Ši 
provokacija labai panaši į 
Reichstago padegimą. Pa
matysit, reakcija būtinai 
mėgins suversti kaltę ko
munistams, kad galėtų dar 
labiau juos persekioti.” 
Kaip buvo galima spręsti iš 
to 1 i m e s nė s įvykių eigos, 
taip ir buvo mėginta pada
ryti, bet, matyt, nieko neiš
ėjo. Reikalas, žinoma, šlykš
tus, ir jis rodo, kad pažan
giosios JAV jėgos labai tu
ri žiūrėti, kad reakcionie
riai, rasistai ir karo šauk
liai nepridirbtų dar šlykš
tesnių dalykų. Jie eina hit
lerininkų pėdomis ir, be 
abejo, svajoja apie koncla- 
gerius ir krematoriumus 
visiems, kas su jais nesutin
ka. Tokia visur yra fašis
tų etika ir logika.

Mano sveikata pamažu 
gerėja, ir aš jau pradedu 
po truputį dirbti. Baigiu 
redaguoti (kaip red. komi
sijos narys) didelę atsimi
nimų -knygą apie mūsų ne
užmirštamąjį A. Vienuolį, 
kurioje dalyvauja daug ra
šytojų, kolūkiečių ir kitų 
profesijų žmonių, kurie mū
sų mylimą rašytoją artimai 
pažinojo. Knyga turėtų 
išeiti • dar prieš N. Metus. 
Pataisiau savo įvadą prie 
M. K. Čiurlionio kūrinių, 
kurie vėl išleidžiami 20 
tūkst. egz. tiražu, nes pir
masis leidimas jau išsibai
gė. Skaitau “Mažosios lie
tuviškosios tarybinės enci
klopedijos medžiagą — šio

me Pabaltijyje mūsų Res
publikos Biblioteka su maž- 
daug 2 milijonais tomų 
knygų (tai 8 kartus dau
giau negu visose biblioteko
se smetoninė j Lietuvoj). 
Rūmai iš lauko man ne la
bai patinka, jie primena sa
vo klasikinėmis kolonomis 
Paveikslų galeriją (buvusią 
katedrą) arba Dailės mu
ziejų, bet viduje savo įren
gimais (nuo gaisro ir pot
vynio apsaugoti knygų fon
dai, elektroniniai įrengimai, 
daugybė puikių salių, tai 
viena moderniausių biblio
tekų visoje Tarybų Sąjun
goje. Bus gera, jeigu ir 
Amerikos lietuviai padės 
papildyti bibliotekos fon
dus tais leidiniais, kurių čia 
trūksta. Aš, pav., bibliote
kai atidaviau JAV leistą P. 
Cvirkos novelių rinkinį ir 
savo knygutę apie S. Nėrį. 
Šia maža dovana bibliote
kos darbuotojai labai džiau
gėsi, nes šių leidinių jie 
kaip tik neturėjo.

Laikraščiai pranešė, kad 
prie Kauno baigta statyti di
delė dalis Žemės ūkio akade
mijos miestelio su audito
rijomis, laborato rijomis, 
bendrabučiais (jūs, rodos, 
matėte šią statybą vos pra
dėtą). O štai man, kaip de
putatui, iš mano rinkimi
nės apygardos Any k š č i ų 
viename laiške Vykdomojo
komiteto pirm. V. Lukoše- stės darbus, įrankius, že- 
vičius pranešė, kad vien mes ūkio kultūras bei žem- 
Anykščiuose pradedamas dirbių papročius.
statyti didelis, puikus kino Sulaukėme lietuvių kalba 
teatras, penkių aukštų gy- į ir garsaus Č. Darvino vei- 
venamas namas iš 45 butų, kalo “Gamtininko kelionė 
baigiama statyti nauja vi- aplink pasaulį “Biglio” lai- 
durinė mokykla, pastatyta? vu”.Tai ne tik klasikinis 
visa eilė priestatų prie mo- į gamtamokslio veikalas, bet
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uginti gausius, pašto-I leidimo pirmas tomas 1964
m. pradžioj jau eina į spau
dą (aš esu šio leid. vyriau
siosios redakcijos narys). 
Turiu Jums pasakyti, kad 
tai bus, matyt, labai įdomus 
ir naudingas leidinys apie 
mūsų respubliką. Tiražas 
60 tūkst. egz., skaitytojai 
be galo plačiai jį prenume
ruoja. Jame bus nemaža 
medžiagos ir apie mūsų 
.emigraciją, jos veikėjus, 
gyvenimą, kultūrines pa
stangas. Enciklop e d i j o j e 
dirba geriausi mūsų moks
lininkai, visų sričių žinovai. 
Tikimės, kad pirmasis to
mas kitų metų gale jau bus 
ir ant Jūsų stalo.

Mūsų gyvenime pasta
ruoju metu daug naujo ir 
gero. K. Donelaičio minė
jimas, kaip žinote, organi
zuojamas labai plačiu, vi
sasąjunginių mastu. K Ką 

įvykdyti šį tik Vilniuje atidaryta, be
rods, pati didžiausia visa‘-

Tam 
suma- 
atski- 

ypaty-

kyklų kaimo vietovėse. Ple
čiamas (bent keturis kar
tus) Anykščių vyno fabri
kas, baigiamas rekonstruo
ti Vykdomojo komiteto pa
statas. Aš Vilniaus įstaigo
se rūpinuos, kad ateinan
čiais metais Anykščiuose 
dar būtų pradėtas statyti 
naujas ryšių (pašto, telefo
no, telegrafo) mazgas. Ko
dėl aš Jums tai rašau? Ogi 
dėl to, kad tai mane džiu
gina, kad tai bendras vaiz
das, kurį rasite ne tik 
Anykščiuose — visa Lietu
va juda, kyla, statosi ir — 
visų savo priešų įnirtimui 
ir nusiminimui — rengiasi 
gyventi, ir gerai gyventi, 
ilgus metus, nes žmonės su
pranta, kad jie stato ne iš
naudotojams, ne Vailokai- 
<čiams, Petruliams ar Sidzi
kauskams, o sau.

Štai, brangus drauge, 
kiek šį kartą Jums para
šiau. Tai rodo, kad, page
rėjus sveikatai, kyla ir ma
no darbingumas, gera nuo
taika, ir norisi dar ilgai 
gyventi ir dirbti savo myli
mos žemės, mylimų žmonių 
naudai ir laimei.

Artinantis Naujiems 1964

Oimi

m

y

MM c K V %

Šoka 3.

t. <

i iš

O Jums naują Tomo darbą— 
Ote B rėžos “Bronzinių vartų” 
H vertimą. Kaip matysite, 
■ tai labai protingai parašy-

kartu vienas patraukliausių 
ir įdomiąusių skaitymų jau
nimui.

Nemaža pasirodė groži
nės literatūros naujienų.

Naujai išleistas tarybi
nės literatūros klasiko M. 
Šolochovo romanas “Tyku
sis Donas” pirmasis tomas.

Rusų tarybinė rašytoja 
F. Oržechovskaja apysako
je “Edvardas Grygas” pa
traukliai rašo apie didžiojo 
norvegų kompozitoriaus 
gyvenimą ir kūrybą.

Austrų rašytojas S. Gvei- 
gas savo knygoje “Balza
kas” rašo apie žinomą 
prancūzų romanistą ir jo 
kūrybinį kelią.

Meno mėgėjai irgi sulau-^ 
kė dviejų originalių -leidi
nių. Tai J. Minkevičiaus 
“Lietuvos TSR interjerai” 
ir V. Ulozos “Surikovas”.

J metams, iš visos širdies no-, 
risi pasveikinti anapus At
lanto visus geros valios lie
tuvius, kurie atsimena ir 
myli savo tėvynę, kurie 
džiaugiasi Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių laimėjimais. 
Norisi palinkėti jiems tvir
tybės kovoje su reakcija, 
laimės asmeniškame gyve
nime, naujų susitikimų su 
savo giminėmis ir draugais 
Tarybų Lietuvoje. Ypač 
šiltų linkėjimų mano šeima 
siunčia miela jai Ievai ir 
Jums, brangus drauge, Šio- 

_rnis dienomis išsiųsime

i
%

&0.Q, jaunuoliu. Nuotrauka iš I960 metų Dainų Į ta knyga prie šių dienų Va-
... Įyęntės y-įhiiuje, Vingio parke. tikaną. Dabar Tomas rašo

VENGRIJOJE
Vengrijos liaudies ūkio 

planas 
monės produkcija, palygi
nus su 1962 metais, padidės 
beveik 
nų gamybos pramonė — 
9.5%, chemijos 16 %, mais
to — 8.5 proc. Žemės ūkio 
gamyba viršys 1962 m. ly
gį 12—14%. Žemės ūkis 
1963 metais gaus 5230 nau
jų traktorių ir 1170 naujų 
kombainų. Kaptaliniai įdė
jimai į liaudies ūkį sudarys 
39.4 milijardo forintų, arba 
14% daugiau, negu 1962 
metais. Nacionalinės paja
mos padidės 7—8%, o paja
mos, skaičiuojant vienam 
gyventojui, — 5.6 procento.

1963 metams. Pra-

8, tame tarpe maši-

naują knygą, savo stilium 
panašią į “Raketas, plane
tas ...” apie naują moksiįl 
kibernetiką. Knyga, matyt, 
išeis kitais metais.

Na, būkite sveiki ir lai
mingi !

Jūsų
A, Vmcįoya
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(VAIRIAIS KLAUSIMAIS
J. J III gillie

HANSO GLOBKĖS TEISMAS
Kokie buvo prezidentiniai 

rinkimai Venezueloje
Prezidentiniai rinkimai 

Venezueloje, kaip ir tikė
tasi, pravesti taip, kaip no
rėjo Jungtinių Valstijų 
bankininkai, turį ten di
džiulius investmentus. Jų 
numatytas kandidatas dr. 
Raul Leoni yra ištikimas 
bankininkams žmogus, ku
ris atliks tą patį vaidmenį, 
kokį atliko prez. Betancour- 
tas.

. Dėl to visai nenuostabu, 
-<kad pas mus gerokai pasi

džiaugta rinkimu rezulta
tais. Tai esąs “didžiausias 
smūgis pro-komunistiniams 
teroristams, sušilusiems su 
Kastro režimu.” Net AFL- 
CIO prezidentas Geo. Mea
ny pasiuntė sveikinimą “de- 
mokratiją apgvnusiems” 
Venezuelos darbininkams. 
Kokia veidmainystė!

Padaliau, kokie ten buvo 1 
rinkimai? Ne kiek geresni, 
kain Pietų Korėioie. Pietų 
Vietname ir kitose šalyse, 
k”r militaristai viešnatauja

A neviupnitalni tar- 
rt'Miia. Skelbimas kad anie 
90 procentu piliečiu balsa
vimuose dalyvavo, yra tik
ra apgaulė.

Rinkimu diena ten buvo 
sumobilizuota visa nolicjia

-riai, taipgi 50 valstijų gu
bernatorių bendrai o-avo tik 
13.8 milijono dolerių.

Tai galima suprasti, kad 
korporacijoms tarnauti ge
riau apsimoka, nes galima 
daugiau pasipelnyti.

Šiuo metu nemažai mili- 
taristų, kaip valdžios atsto
vų, iš korporacijų taipgi 
gauna riebias algas. Pav., 
General Dynamics korp. tu
ri pasisamdžiusi 27 admiro
lus ir generolus ir 186 že
mesnio laipsnio karininkus; 
Lockheed Aircraft korp. 
turi 27 generolus ir 171 že
mesnių militaristų; RCA— 
15 genėrolų. Ir taip visur, 
kur tik federalinė valdžia 
užsako kompanijose paga
minti reikmenų, ten aukš
tieji militaristai pasinaudo
ja proga.

Sunki Indiioie politinė 
ir ekonominė padėtis

Nelaimė kraštui, kurio 
vvriausybė maudosi bevil
tiškos padėties prūde. In
dija dabar kain tik panašio
jo nndėtvie randasi.

Karas su Kinija dėl gin
čijamų ruhežiu Indijai sun
kiai atsiėjo . Skolos padau
gėjo, ekonominis gyveni
mas dar labiau nusiskurdi- 
no. Premjero 1 Nehru vv- 
vjnnsvbė iš neutralumo pn_

Hnės bnvo L-ple^as Amen-' HmUi nasuko link Jmgti- 
kos karimu laivu. Gatvėse 
buvo snlaikmeiami nužiūri
mi piliečiai ir kratomi.

0 Da’melis iu buvo areštuoti. 
Kimiosioms nnrtiinjris visai

* "delsta kandidatu stat.vti. 
Tai kur čia demokratija?!

•Rinkimams nraėius na dė
tis visai nenasikeitė. Mili
taristai visur siautėja. Jie 
net surado “Kastro ginklų 
sandėlius.” Puriuos’! iiė ria- 
tvs naruose, kad tuo disk re- 
dituotu revoliucini iudėii- 
ma. Pasirodo, kad tie “su- . ,V1 . . . .
rastieii” ginklai yra Ame- kaipj?o 4 centus
rikos išdirbystės. I

Amerikos monopolistams j 
Venezuela yra nepavaduo- j 
lama šalis, tinote, jog 60 1 
procentų visu Lotvnu Ame
rikoje užsieniniu invest- 
mentu vra Venezueloje. 
Tie investmentai tenka vi
sokiais būdais apginti. To
dėl Venezueloje amerikie
čiu militarinė misi i a susi
deda net iš anie 2 500 žmo
nių. Rockefellerin šeimos 
aliejus juk turi būt apsau-

"iu Valstiiu vadovaujamo 
bloko, p adė ši nėjo. Pats 
Nehru pasidarė pesimistas, 
nebenumatas reikiamos In
dijai ateities.

75 procentai gyventojų 
tebėra iliteratai (nemoką 
nei skaitvti, nei r a š v t i). 
Bostono dienraščio “Chris
tian Science Monitor” ko
respondentas iš New Delhi 

I rašo, kad anie 270 mil. gvve- 
na tokioje padėtvie, “kuri 
nesiskiria nuo badavimo.” 
Jie neišgali daugiau mais-

Juozas Jusevičius
Š. m. gruodžio 6 d. Čika

goje mirė Juozas B. Juse
vičius, eidamas 86-uosius 
metus. Jis buvo Lietuvių 
Darbi ninku Susivienijimo 
narys ir veikėjas.

Prieš 33 metus, kai mes 
organizavome LDS, velio
nis buvo vienas uoliausių 
mūsų organizatorių Čika
goje. Teko su juo susira
šinėti, apsikeisti nuomonė
mis .

Sunkūs tuomet buvo muTns 
laikai:’ visokie suniekšėję 
skundikai siuntė Niujorko 
valdžiai skundus, prašant, 
kad neleistų mums čia įsi
kurti. Skundą prisiuntė, ir 
prelatas Krušas (jau mi
ręs), Jurgio parapijos kle
bonas Čikagoje* Ypatingai 
E. Jeskevičiūtę ir mane 
skundėjai visaip niekino, 
inkriminuodami. Kunigai iš 
sakyklų bliovė prieš mus, 
prieš LDS.

Na, o Jusevičius, pats bū
damas kataliku, parapijie
čiu, smerkdamas skundikus, 

, traukė žmones į LDS. I v •
—Mes laimėsime!—rašy

davo jis laiškus, pilnus op
timizmo. — Skundikai nu
sisuks sprandus!..

Ir mes laimėjome. Šian
dien turime tvirtą Susivie
nijimą. O skundikai-donos- 
čikai, — visi kurie bandė 
mums kelią pastoti, atsidū- 

i re negarbingon užmarštin.
J. Jusevičius tuomet bu- 

I ►

vo praktikuojantis katali
kas, tokiu ir mirė. Jis bu
vo doras katalikas, doras 
žmogus, geras veikėjas. Tai 
tik dar kartą parodo, kad 
mes galime ir privalome 
veikti išvien su tokiais, kaip 
velionis Juozas Jusevičius!

Tegu Juozas ramiai ilsisi.
Rojus Mizara

Godišius kiauragūžis
Tylus, lyg žvirblis kamine, 
Kamputy susigūžęs,
Gyvena čia, pas mus Kaune, 
Godišius Kiauragūžiš.1 ' • j
Kontoroj triūsia jis ramus, 
Raštus per dieną rašę . > 
Ir nešas algą į namus .. .
Po mėnesio nemažą,j f . ,
Nors rūbų spinta pilna, 
Užgriozdinta drabužiais, 
Bet negana ir negana
Vis turtų Kiauragūžiams.
Burnoja tūkstančiais velnių
Stora Kiauragūžienė:
—Man reikia ūdros kailinių, 
Tokių, kaip Vabalienės!
—Pasukti galvą negali?— 
Sučiulbo ji prisėdus.—
žinau, Amerikoj, toli
Gyvena tavo dėdės.
Viskuo užvers mus lig ausų, 
Prikraus lig kaklo gūžį...— 
—Hm... Nekvaila tu, iš tiesų !— 
Sušvito Kiauragūžis.—
Supilsiu laišką jiems aš pats, 
Ir eisime į kiną.
Prisius mums dolerių—aš 
Nusiperku mašiną.— [bac !
Prikirtęs kumpio ir žąsies, 
Paglostęs pilną gūžį, 
Pararė laišką iš peties 
Besotis Kiauragūžis:
“Dėdule, gelbėki! Skurstu 
Iš bado... Nemeluoju.
Mintu kaip kiškis kopūstu 
Ir vos laikaus ant kojų.
žinai, ta mūsų Lietuva—
Prakeiktas elgetynas, 
žmonelė vaikšto vos gyva
Ir plutomis maitinas.
Mirties valandoje pribūk,
Pagelbėk), po plynių,
Prisiųsk mums dolerių, dėduk, 
Ir laikrodžių auksinių.”
Atplėšęs laišką, ne juokais 
Akis pastatė dėdė.
Iš baimės šiaušės jam plaukai,

Kaip vyko tos derybos, 
teisme pasakojo liudininkas 
Antanas Jakobas, tuomet 
buvęs vidaus reikalų minis
terijos juriskonsultu ir tu
rėjęs vyriausybės įgalioji
mus toms deryboms. Glob- 
kė pareiškė, kad Vokietijos 
piliečiais laikomi net tie as
menys, kurie, hitlerinei ka
riuomenei užimant Klaipė
dą, suskubo pabėgti į Lietu
va.

Kam hitleriniam reichui 
prireikė piliečių, kurie ne
norėjo reiche gyventi, bėgo 
iš jo? Reikalas gana pa
prastas, nors ir nelengvai 
pastebimas. Nuo pat pir
mos Klaipėdos okupavimo 
dienos lietuviai buvo masiš
kai areštuojami, lietuvšikos 
mokyklos, vaikų darželiai, 
laikraščių redakcijos, bibli-1 
otekos uždaromos, turtas, 
konfiskuojamas. Lietuva 
arba kita valstybė negalėjo 
dėl to protestuoti, nes tai 
būtų palaikyta kišimuisi į 
reicho vidaus reikalus. Rei
chas su savo piliečiais darė 
ką norėjo. Klaipėdos kraš
te, panašiai kaip ir okupuo-

Ne visi istorikai vienodai' diniu šaltiniu. Buržuazinė 
žiūri į praeitį. Vieni sako, I vyriausybė,., bū d am a pri- 
kad laiko dulkės temdo įvy- klausoma nuo užsienio im

perialistų ir neturėdama 
savo liaudies pritarimo, ati
davė Klaipėdos kraštą hit
lerininkams. Vakaru Vo
kietijoje gana garsiai šū
kauja b?ivę Klaipėdos hitle
rininkai, susimetę į Memen- 
bundo ir kitas organizaci- 
as. Jiems Klaipėda — vo
kiškas kraštas, kurį Lietu
vos buržuazinė vyriausybė 
geruoju atidavus Vokieti
jai.

Bet ką bendro turėjo tei
siamasis Globkė su Klaipė
da? Užgrobus Klaipėdą, ten 
gyvenę lietuviai skaudžiai 
pajuto Globkės paruoštų ra
sistinių įstatymų galią. Ra
sizmas turi savo teoriją ir 
praktiką. Kad žmones ga
lima būtų paversti žvėrimis, 
kad žudymą be jokios kal
tės, tik dėl rasinės arba1 
tautinės kilmės, jie laikytų 
ne didžiausiu nusikaltimu, o 
geraširdyste, reikėjo panau
doti' visas propagandines ir 
teisines prievartos priemo
nes. i

Hansss Globkė, iš pradžių toje Čekoslovakijoje, buvo 
buvęs Prūsijos, o vėliau rei
cho vidaus reikalų ministe
rijos referentu tautybės ir 
pilietybės klausimams, dir
bo nusikalstamą darbą. Jis 
mo'ė rasistinius Įstatymus. 
Globkės nuopelnai hitleri
niam terorui labai dideli.
Veimaro respublikos laikais 
kiekvienas vokietis žinojo rišo autorius buvo teisiama- 
visi Vokietijos piliečiai for- sis Globkė.
maliai buvo laikomi lygūs 
prieš įstatymus, saugomos 
jų turtinės nuosavybės, as- ,.
mens s a u g um a s, darbo,' didžiai-
mokslo bei kitos pilietinės! kmtijos delegacijos, garbei . . _ 1 niicpvpinc o-a v» o. i a i mrrocįteises. j

Pagal Globkės paruoštus ' K

kius, kad apie senesnius lai
kus sunkiau preciziškai'kal- 
bėti. Kiti priešingai: laikas 
nupučia nuo įvykių rūką, ir 
-jie pasidaro visiškai aiškūs. 
Nuo antrojo pasaulinio ka
ta pabaigos jau praėjo 18 
metų, ir iš tiesų laiko vėjas I 
atpūsdavo vis daugiau karo 
sukėlėjų nusikaltimų.

Šių metų liepos 8-21 die-1 
nomis Vokietijos Demokra
tinės Respublikos Aukščiau
siasis teismas už akių teisė 
Bonos valstybės sekretorių, 
vieną iš artimiausių Ade
nauerio pagalbininkų Han
są Globkę. Man drauge su 
prof. H. Krunsu — Estijos 
TSR Mokslų akademijos 
akademiku — teko dalyvau
ti tame teisme. Mudu bu
vome pakviesti kaip eksper
tai iš Tarybų Sąjungos. Pa
siremdami archyvų doku
mentais ir liudininkų paro
dymais, turėjome nustatyti, 
Lain Tėvynės karo metu 
hitlerininkai vykdo savo 
"•ermanizacinius kėslas lai
kinai okupuotoje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje.

Erdvi teismo salė visada 
buvo pilna publikos, stigo 
vietų. Per pertraukas bu
vo girdėti kalbantis bekeik 
visomis Europos kalbomis. 
Teisme parodymus davė 68 
liudininkai? iš Vokietijos — 
28, iš Čekoslovakijos — 8, iš 
Prancūzijos 7, iš Izraelio— 
2, iš Lenkijos—5 ir iš Tary
bų Sąjungos—8, jų tarpe— 
3 iš Lietuvos: Juozas Urb
šys, Antanas Jakobas ir Au
gustinas Savickas. Eksper
tai atvyko iš Vokietijos, Ta
rybų Sąjungos, Lęnkijos ir. 
Čekoslovakijos. Teismo ste- įstatymus Vokietijos pilie- 
betojai ir spaudos atsto- £įaį buvo padalyti į reicho 
vai —- beveik iš visu Euro-; pavaldinius ir reicho vokie- 
pos bei Amerikos šalių. Sa- čius. Pavaldiniais buvo lai
vo rekšme teismas buvo Romi “žemesnės rasės” gy- 
tarptautinis. Globkės asme- ventojai, Visu pirma žydai, 
nvje buvo teisiamas hitle-. okupavus Klaipėdą, Glob- 
rinis rasizmas, savo teori- Rėš pasirašytu slaptu ap- 
ja ir praktika kaltas dėl linkraščiu tokiais beteisiais 
daugelio milijonų žmonių 
žudynių. Buvo teisiamas 
Bones revanšizmas.

Kiekvieno liudininko'pa
rodymai buvo sava, dažnai 
tragiška istorija. Pavyz
džiui, buvęs Tartu univer
siteto dėstytojas E. Raupas, 

i 1941 metais hitlerininkams

sudaromas tautybės sąra
šas (Volksliste). Gyvento
jai suskirstyti į reicho pa
valdinius ir reicho vokie
čius. Pirmieji turėjo virsti 
beteisiais antrųjų juodadar
biais. Reichui buvo reika
lingas lietuvių turtas ir jų 
darbo jėga. Tautybės sąra-

Laikėsi išdidžiai
Kaune jis laikėsi labai iš- 

Per suruoštus Vo-

| i diena, kuomet nremjero 
į Nehru šunies užlaikymui 
■ išleidžiama maž daug no 64 
I centus i diena, o valdiškas 
fondas premjerui kasdien 
išmnkn. nn ,85 250. T^i koks 
milžiniškas skirtumas!

Penkių metų planas irgi 
suklupo . Pastaraisiais dve
jais metais ekonominė pa
dėtis pablogėję 2 procentais. 
Pakilusi stambesnioji pra
mokė sumažino smulkiosios 
pramonės gamybą. Bedar- Į okupavus Estiją, buvo ver- 
biu skaičius padaugėjo ir. čiamas skirtis su savo žmo- 
jeigu taip toliau pramoninė 
gamyba vvstvsis, tai už po
ros metu Indija gali susi
laukti apie 20 milijonų be- 

bės monopolistu tarnams. < darbių.
Net ir sostinė Caracas, kur 

' policijos ir kariuomenės 
pilna, nėra nuo partizanų 
apsaugota. Visur jų pilna, John Brown, vadovavęs su

kilimui prieš negrų vergo
vę, buvo nužudytas Charles 
Town, Va.

1931 m. gruod. 7 d. i Wa- 
shingtoną suvyko 1,670 de
legatų kovai už bedarbių 
apdraudą ir senatvės pen
siją. Tai buvo istorinis 
“b«do maršas.” ats^ovauiąs

— Piiomi bedarbi".
1886 m. gruod. 8 d. buvo 

Įsteigta Amerikos Darbo 
Federacija.

1773 m. gr. 16 d. Bos
ton" piliečiai sunaikino iš 
Angliics a^ba^a. Tm 1VQ 20 diena žodžiu paskelbė 
buvo revoliucinio karo uz :-u;wmavM a/Ua avLuvL. 
nepriklausomybę signalas. I Klaipėdą geruoju, pasirašy- 

. . - - ■- . - ! 1__ • __ j_____ _ i_ _ 5_ • _i _
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Londonas. — Vienas ang
lų ūkininkas išaugino kala
kutą, kuris sveria 60 svarų 
m 13 uncijų. Jis bus pavar
totas Kalėdų pietums. Tai 
didžiausias kalakutas isto-

Venezuela darosi antrasis 
Pietų Vietnamas. Karinės 

4 išsilaisvinimo i ė p- o s pla
čiai veikia. neduoda ramv-

visur jie veikia.
Ekonominė šalies padėtis 

nuolat blogėja. Monopolis
tai baigia visą šąli nualinti. 
Partizanams (nacionalinio 
išsilaisvinimo ginkluotoms 
jėgoms) pritarimas jaučia
mas net pas daugelį deši- 

kremties žmonių

• randasi ir ’ridančiosios 
partijos eilėse. Pasirodo, 
kad partizaninis judėjimas 

-• nenugalimas.

j pusryčius garsiai gyrėsi, Per naktj §iurpas krėU 
i koks jis esąs rasizmo speci-1
alistas:- Iš žmogaus išvaiz-1 Kalbėjo žmonai jis:niaurus “ 
dos jis neapsirikdamas ga-jIr .iuodą duoną raikė:
lįs nustatyti jo kilmę. Jis'—Jei kimba badas į gaurus, 
savo stebėjimus vykdęs daž
niausiai turguose ir bažny
čiose, kur susirenka dau
giausia žmonių.

Pagal Globkės įstatymus
Globkės nusikaltimai Lie

tu v o s liaudžiai nesibaigė 
Klaipėdos krašto užgrobi
mu. Tėvynės karo metu Lie
tuva buvo okupuota. Pagal 
Globkės paruoštus rasisti
nius įstatmus čia žmonės 
buvo masiškai žudomi. Mu
du ( su prof. Krunsu, kaip 1 
ekspertai, pateikėm teismui 
pluoštą dokumentų, iš kurių 
vienas išgarsėjo Jėgerio 
ataskaitos vardu. Jį beveik 
ištisai perskaitė teismo pir-' Melagis Kiauragūžis. 
mininkas, citavo radijas ir' 
spauda. Jėgeris — SS štan- 

kovo’22 dieną gyveno“kiaT ®
pėdos krašte, yra Vokietijos 
piliečiai.

Kad šitoks vienašališkas 
sprendimas būtų sankcio
nuotas Lietuvos vyriaūsy- 
bės atstovų parašais, 193 9 
m. liepos mėnesį derybų ves
ti ir sutarties pasirašyti 
Hitlerio įgaliotas atvyko į 

■ Kauną H. Globkė.

. .. Nuoširdus ačiū!* t
Aš jau—nebejaunas, per 

savo gyvenimą patyręs ne
maža vargo, daug'prisiken
tė j ęs lenkų ponų laikais.

1959 m. liepos mėn. 9 d. 
mane ištiko nelaimė — sun
kiai susirgau. Iškviečiau 
greitąją pagalbą. Eišiškių 
rajono ligoninės gydytojai 
nukreipė mane į Vilnių ir 
ten patalpino Geležinkelio 
ligoninėje. Galvojau aš, kad 
mano gyvenimo dienos že
mėje suskaitytos. Tačiau 
lemtingą valandą į pagalbą

Padėti vargšams reikia. . .
Ne ką uždirbu, bet gana. . .
Nepirksiu palto naujo...—
—Taip, taip,—

jam pritarė žmona.—
Padėkim, jei badauja!—
Keliavo dėdės siuntinys
Per ūžihntį Atlantą.
Jo gobšas laukė, kaip gonis, 
Kasydamasis žandą.
O gavęs žiūri—lašinių
Įdėtas storas bryzas, 
švarkai, dvi poros marškinių, atėjo tarybinė medicina. 
Sijonas, kelnės dryžos.
—Tpju! Kas mes, pupa, 
Suriko jis įtūžęs. [ubagai?!
Prie stalo spiaudėsi ilgai

buvo padaryti ir lietuviai.
žudė pagal sistemą

“Žemesnės rasės” žmonių 
persekiojimas ir žudymas 
nebuvo atskirų - valdininkų 
savavaliavimas. Tai siste
ma, valstybinė politika. . J. 
Urbšys sutartį dėl Klaipė
dos atplėšimo pasirašė 1939 
metų kovo 22 dieną, o ryto- 

na žyde net tada, kai ji bu- jaus dieną Hitleris su Ri- 
vo sušaudyta.

Karo metu iš okupacijos 
pabėgo čeku lakūnas A. 
žižka. Jis kovėsi Anglijos 
aviacijos dalinyje, žižkos 
lėktuvas buvo numuštas, o 
iis sužeistas pateko į ne
laisve. žižka okupantų bu
vo teisiamas mirti kaip tė
vynes išdavikas, nors rei
chas nebuvo jo tėvynė. Pa
gal tarptautinę teise jis tu
rėjo būti laikomas tik karo 
belaisviu.

J. Urbšys liudija
Liudininkų iš Lietuvos pa

rodymai taip pat lietė atski
rus su byla susijusius da
lykus. Buvęs Lietuves bur
žuazinės vyriausybės užsie
nio reikalų ministras J. 
Urbšys pasakojo, kaip jam 

(Ribentropas 1939 metų ko-

bnvo revoliucinio karo už ; ultimatumą: arba atiduokit

Jbentropu, nepaisydami pa
sirašytos sutarties straips
nio dėl pilietybės suregulia
vimo, paskelbė, kad visi, kas

Istorijon įrašyti įvykiai
1859 metų gruodžio 2 d.

Kiauragūžienė švarkelius 
Paspyrė per parketą: 
—Geriau paverskime skurlius, 
Gal dolerių pridėta?
Po daiktus rausės vienu du, 
Sijoną, kelnes pašė,

baudėjų komandos (Ein-
I satzkommando) vadas, ges
tapo viršininkas okupuotai 
Lietuvai.

1941 m. liepos 2 dieną jis I Bet neišbiro ant grindų 
su savo komanda iš taria
mosios lietuviškųjų buržua
zinių nacionalistų Škirpos- 
Ambrazevičiaus “vyriausy-

Tąsa 5-tame pusi.

Nė užkerėto grašio.
—Yra Niujorke dar teta!— 
Prisiminė godišius. — 
Atsiųs gal dolerių nors ta, 
Į siuntinį prikišus.—

Gydytojai chirurgai nedels- 
' darni pasiruošė operacijai. 

, Operacija buvo gana sunki 
ir sudėtinga. Po jos likau 

1 gyvas. Ir kai palyginu pra
eitį su dabartimi, aiškiai 
matau, kad Tarybų valdžia 
neapsakomai daug gero da
vė darbo žmogui. Senatvė 

| ir liga dabar nebaisu. Ta
riu nuoširdų ačiū Tarybų 
valdžiai už jos medicinos 
pagalbą ir rūpestingą prie
žiūrą. Ačiū gydytojams 
B e r n a d išiui, Černiauskui, 
Asavičiui ir visam ligoni
nės kolektyvui.

V. Dailydka 
pensininkas, buv. mokytojas 

Eišiškių rajonas

Knr genesne *arn’ba — 
Po~poracvose ar vaHzioie?

Žinome kad 1962 m. Ge
nial Motors 
išmokėjo 56 savo viršinin- 
kams ir direktoriais algo
mis ir bonais 15.8 milijono 
dolerių.

nn.čm metu 606 fede- 
’tainiai viršininkai. 100 se
natorių. 435 kongresmanai,
9 Aukščiausiojo teismo na-, rijoje.

darni sutarti, arba reicho 
kariuomenė tučtuojau per
žengs sieną ir sustos ten ir 
tada, kur ir kada laikys rei-! 
kalinga. 1

J. Urbšio aprodymai 
reikšmingi tuo, kad ultima
tumo paskelbimo dokumen-

I to nėra ir jie tampa pagrin-

-r

Devintas fortas Kaune. Kanados lietuviai savo akimis 
pamatė tą šiurpią nekaltų žmonių žudynių vietą

Kitoms tetoms gal vėl rašys, 
Su laišku bėgs į paštą. . . 
Bet ar ilgai jis mels, prašys 
Tr šmeiš gimtinį kraštą?

Alg. Skinkys
(“Tėvynės balsas”)

SAKO, KAD ARABAI
I TVIRTĖJA

Beirutas. — Po pervers
mų Sirijoje ir Irake arabų 

, valstybės sutvirtėjo. Sirija 
ir Irakos jau arti susivieni
jimo j vieną valstybę, taip
gi jų santykiai pagerėjo su 
Egiptu.

NORVEGAI STATYS 
22 NAUJUS LAIVUS
Oslo. — Su pabaiga me

tų Norvegijoje bus pradėta 
dar statyti 22 nauji laivai, 
bendrai 690,000 tonų įtal
pos.

Norvegija nedidelė šalis, 
bet ji turi apie 4.000 mylių 
namarių. Savo metu ji buvo 
trečia pasaulyje valstybė 
prekybos laivynų srityje. Ir 
dabar ji turi 1,864 preky
bos laivus ir naftolaivius, 
bendrai 21,680,000 tonų 
įtalpos.

Laisve (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 24, 1963



Juozas Baltušis " ’

Broliškos Kirgizijos žemėje
(Tąsa)

Gamybos apimtis išaugo tiek kar
tų, miestai tiek, kino teatrų tinklas štai 
kiek, o radijo abonentų skaičius vėl ši
tiek! Kirgizai neskuba imtis, palygini
mų. Jie neturi su kuo lyginti. Iki. su
sijungimo su Rusija kirgizų tauta netu
rėjo ne tik mokyklų, bet ir savojo raš
to. Pirmoji mokykla — ir tai ;=tik tusų 
kalba — buyo čia suorganizuota 1874 
metais. Joje mokėsi, žinoma, caro val
dininkų, rusų buožių ir prekybininkų 
vaikai. 1914 metais mokyklų “tinklas” 
Kirgizijoje buvo išaugęs iki 107 mokyk* 
lų, daugumą jų, o būtent 103, sudarė 
pradinės mokyklos. Viso-jos apėmė 7941 
moksleivį. Bet šitos moksleivių “ma
sės” tarpe kirgizų buvo tiktai 574.

Dabar Kirgizijoje mokosi 489,000 
moksleivių. Kitaip sakant, mokosi kas 
ketvirtas respublikos žmogus. Veikia 8 
aukštojo mokslo įstaigos, 29 techniku
mai. Įgyvendintas visuotinas septine- 
rių metų apmokymas ir įvedamas visuo
tinas aštuonmetis apmokymas.

Įkurta Mokslų Akademija su eile 
mokslinio tyrimo institutų. Čia dirba 
2,900 mokslininkų.

Aukštojo mokslo įstaigos paruošė res
publikai daugiau kaip 85,000 įvairių 
liaudies ūkio šakų specialistų ir ruošia 
naujus desėtkus tūkstančių.

Štai ir palygink, kad gudrus. Paskai
čiuok, kiek nuošimčių čia padidėjo liau
dies švietimas, jeigu dabar surasti be
raštį žmogų respublikoje nepalyginamai 
sunkiau, negu anksčiau būdavo surasti 
raštingą kirgizą. Tokių nėra. Net to
limiausiuose žiemos ganyklose kirgizas 
čabanas laiko rankose knygą, klauso 
radijo, seka respublikos ir visos šalies 
kultūrinį ir politinį gyvenimą. Poilsio 
dienomis kolūkiečiai sėda į mašinas, 
vyksta žiūrėti kino filmų, teatrų, spek
taklių. Šito irgi negalima su nieku pa
lyginti. Anksčiau visame Kirgizstane 
buvo vienas kino stacionaras, dabar — 
900. Teatrų nebuvo nė vieno, dabar — 
8. Keturi jų — kirgizų gimtąją kalba.

Kirgizai nesako: išaugome tiek ir 
tiek nuošimčių, išprašome • tiek ir tiek. 
Jie sako trumpiau: pradėjome gyventi 
taip kaip tauta, gyvename, ir gyvensi
me! Visada trumpiausiai kalba tas, 
kas turi daug pasakyti.

Kas gyvena, tas auga
Jie iš tikrųjų gyvena. Iškilmių die

nomis jų respublika buvo apdovanota 
Lenino ordinu. Už laimėjimus vystant 
pramonę ir žemės ūkį, už aukštus gamy
bos rodiklius. Tai jau antras Lenino 
ordinas Kirgizijai. Kur bevažiuotum, 
joje nepamatysi tingiai slampinėjančių 
žmonių. Žmonės dirba. Jų pilna nau
jose statybose, gamyklose, kolūkių fer
mose, tarybinių ūkių sektoriuose, moks
lo įstaigose. Ir pilna teatruose vaka
rais, bibliotekose, skaityklose ir sporto 
klubuose, meninės saviveiklos kolekty
vuose.

Kirgizai gyvena. O kas gyvena, tas 
auga;

Jie parodė mums keletą savo naciona
linių spektaklių. Giliausiai įkrito at
mintin jų baletas “Čolpon”, sukurtas 
kompozitoriaus M. Rauchvergerio, lib- 
retistų O. Sarbagiševo ir L. Kramarev- 
skio. Tai pasakojimas apie praeitį. Su 
gera fantastikos doze, nekenkiančia, ta
čiau, realistinei tikrovei. Galingo Te- 
mir-chano sūnus Nurdinas pamilo papra
stą liaudies mergaitę Čolpon. Prieš jų 
meilę pakyla ne vien senųjų papročių 
saugotojas Temir-chanas, bet ir piktoji 
burtininkė Aida j, pati karštai pamilusi 
Nurdiną. Vyksta arši nelygi kova tarp 
tauraus jaunuolių meilės jausmo ir nuo
žmiojo Temir-chano atkaklumo, nė gir
dėti nenorinčio apie nekilmingą marčią. 
Jam talkininkauja piktoji Aida j, savo 
burtų pagalba statanti nenugalimas 
kliūtis įsimylėjėlių kelyje. Tačiau mei
lė nugali viską. Nurdinas atsisako kas
tinio uždarumo, sudaužo Aidaj burtus. 
Jaunieji pradeda naują gyvenimą — 
Šviesą, taurų, laimingą.

Menas
Kai pakilo uždanga — širdis mums 

nejučiomis krūptelėjo. Iš džiaugsmo. 
Ir taip pat nejučiomis mes apsižvalgė- 
tne aplinkui. Kur esame? Kas čia? Mas
kva? Londonas? Paryžius? Ne, pasi
rodo, mes esame Frunzeje, broliškos 
Kirgizijos sostinėj. Reikalas tas, kad 
tokiam baletui, stl jo nuostabiom, tie* 

siog neįtikėtino grožio dekoracijom,-, su 
pastatymu, kur mintimi ir emocijomis 
užpildytas kiekvienas atlikėjo žestas, su 
nacionalinių drabužių neišsemiamom 
spalvų kaskadom ir su muzika, vaini
kuojančia visą scenos kūrinį, šitairi ba
letui ne gėda būtų pasirodyti višų pa
saulio žemynų geriausiose scenose. Vi
sur jis iššauktų plojimų audras, kaip 
iššaukia čia, savo tėvynėje. Juoba tai 
giliausio subtilumo nacionalinis kūrinys, 
savo meistriškumo dėka išaugęs iki in
ternacionalinio skambėjimo, tapęs su
prantamas ir artimas visoms tautoms.

Šitą mūsų mintį patvirtina žinios, 
gautos pertraukos metu: baletas “Čol
pon” buvo parodytas Maskvoje, Krem
liaus teatre, pasisekimą turėjo kolosali
oj. O Maskva juk šiuo atžvilgiu — vie
nas pačių veikliausių miestų žemės pla
netoje!

Ir šitą baletą sukūrė menininkai tau
tos, anksčiau težinojusios tiktai akynų 
giesmes, sakmę apie “Manasą”. Kitaip 
sakant, azijatų tautos, kaip ją panieki
nančiai vadindavo pasipūtę europiečiai.

Prisipažinsiu: labai norėjau pamaty
ti šituos europiečius čia, šitoj salėje, 
“Čolpon” baleto spektaklyje. Aš juos 
būčiau paklausęs: Kur yra Azija? 'Ir 
kur Europa? Pagal kokius požymius 
atrinkti jas žemėlapyje?

O dabar troškau susitikti čia, šitoje 
salėje, stilinguosius mūsų “novatorius”, 
šaukiančius atsisakyti nacionalinio fak
toriaus meno kūryboje, imtis vaizduoti 
abstraguotą žmogų, juoba, esą, tik per 
jį, šitą abstraguotą žmogų, galima išsi
veržti iš “nacionalinio ribotumo” ir iš
eiti į “internacionalines platumas”. Ir 
juos aš būčiau paklausęs: Kur surasti 
tokį kvailį, kuris sutiktų iškeisti kirgizų 
liaudies dukrą Čolpon į trikampę kriau
šę?

Salėje nebuvo nei vienų, nei kitų. De
ja.

Užtat buvo čia žmonės, ploją čolpon 
taurumui taip pat karštai, kaip karštai 
jie augina kukurūzus ir vynuoges, med
vilnę ir tabaką, gano dešimtatūkstanti- 
nes plonavilnių avių kaimenes, sunkiai 
sutramdomų žirgų vilkstines, riebapie- 
nių karvių bandas. Šitoje scenoje jie 
matė ne vien “Čolpon” baletą. Geriau
sieji rusų ir pasaulinių muzikos klasi
kų kūriniai, tarybinių kompozitorių ope
ros ir baletai išvydo čia rampos šviesą! 
M. Glinka, P. Čaikovskis, D. šostakovi- 
čius, S. Prokofjevas, D. Verdi, Guno, 
Mocartas ir Bethovenas — visi jie Kir
gizijoje “seni pažįstami”. Ir bene šitos

.......................  .,1..-,,,., ....... . ,l

Didžiajai chemijai — kvalifikuotus spe
cialistus. Toks uždavinys keliamas Lietuvos 
aukštosioms ir specialioms vidurinėms mo
kykloms. Pastaraisiais metais, Vilniuje ir, 
Kėdainiuose pradėjus veikti chemijos pra
monės pajėgumams, studentai ir moksleiviai 
pirmąją kvalifikaciją įgyja betarpiškai įmo
nėse. Kauno Politechnikos instituto, Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko vardo Uni
versiteto studėhtai, Vilniaus ir Kauno tech
nologinių technikurhų moksleiviai pirmuo
sius studijų metus praleidžia Chemijos pra
monės įmonėse. r

Nuotraukoje: Kauno Politechnikos ihšfi- 
tuto plastmasių gamybos techhologįj oš , spe
cialybės H kurso studentė D. CibulskUįU 
antrus metus dirba Vilniaus plastmasių /ga
mykloje. Tik po šios praktikos jL tęs .stu
dijas auditorijoje. . ’ s '/■ j'/?/' 

pažinties’dengime šedevras “čolpon”?
Toks klausimas kilo mums ne vieną 

kartą. Irlle vien Čia, tėatro salėje. DL 
di kultūrų sandrauga visuomet neša di
džius rezultatus. Pasaulinio masto še
devrai niekuomet nesikerta su tautų na
cionaliniu ..fakt^yiųm, .. , nestelbia , tautų 
nacionalines kūrybos. Priėšingat Savo 
pavyzdžių, sayp ^ didybe ir gelme jie, lyg 
ryto rasa, gaivinančiai . veikia kiekvie*: 
nos tautos kūrybinius polėkius, skatina 
nacionalinių šedevrų gimimą. Pastarie
ji, savo ruožtu, papildo pasaulinį meno 
lobyną. Taip vyksta amžinas pasaulio 
atjaunėjimas, visų tautų kultūrų augi
mas, nacionalinis jų vystymasis, išaugąs 
iki internacionalinių platumų. Tam rei
kia tiktai glaudžios tautų sandraugos, 
tolerantiškumo, nuoširdžios tautų bro
lybės. O šitai mes turime. Šitai mums 
atnešė didysis Spalis.

Kultūra
Didžiosios rusų ir kitų broliškų tary

binių tautų pagalbos dėka, kirgizų tau
ta iškėlė savo pačios kultūrą iki nema
tytų aukštumų, išėjo į visasąjunginį vy
stymosi kelią, į pasaulinį kelią. Dau
gelio jos geriausiųjų menininkų, kom
pozitorių,-rašytojų vardai Žinomi toli 
už mūsų didžiosios Tėvynes ribų. Kir
gizijos mokslininkai, žemės ūkio specia- 
sitai, statybininkai, racionalizatoriai į- 
nešė'didelį indėlį į bendrą tarybinio 
mokslo lobyną. Ir tuo pat metu kirgi
zai tauriai saugo gražiausias Savo liau
dies tradicijas,, puoselėja ir vysto jas, 
turtina ir ugdo. Šituo met itin giliai įsi
tikinome jubiliejaus proga suruoštuose 
pasirodymuose, liaudies vaikštynėse, 
dainų ir muzikos šventėse.

Spalio 31 diena, visų džiaugsmui, iš
aušo saulėta, be mažiausio debesėlio 
danguje. Sėdint ipodrome, kur susirin
kome žiūrėti rungtynių, prieš akis at
siveria nepamirštami vaizdai. Dešinėj 
pusėj grandiozinė virtinė kalnų. Žiba, 
tviska saulėje jų viršūnės, padengtos 
amžinouju sniegu. Kvėpuoti lengva. 
Jautiesi tarytum tuoj pakilsi ir nuskri- 
si, nuplasnosi aukštyn. O tai dėl to, 
kad pats Frunzės miestas stovi 800 me
trų aukščiau jūros lygio. Kairėje pufeej 
— irgi kalnai. Irgi padengti amžinuo
ju sniegu. ;Tik čia jau nebe Kirgizija, 
čia broliško1 Kazachstano žemė? Ir vie
ni, ir kiti stovi taip arti nuo mūsų tri
būnos, jog, rodos, tik ištiesk pirštą, ir 
atremsi jį snieguoton viršūnėm Tai, ži
noma, optinė kalnų apgavystė. Pirštą 
reikėtų tiesti-labai toli —- 40 ar 50 kilo
metrų! Lieka tad gėrėtis jais, džiaug
tis kvėpavimu, gaivinančiu visus sąna
rius. Ir gėrėtis nesibaigiančiu spalvin-

Apie šunų gyvenimą
Visos tautos turi daug 

įvairių posakių apie šunis 
ir jų gyvenimą, bet aš ma
nau, kad lietuviai savo tau
tosaka pralenkia visas tau
tas. Asmeniniuose pokal
biuose apie šunų charakte
rį ir jų psichologiją čhtžnai 
mes girdime nuo savo drau
gų ir bičiulių, Girdime mL 
siskundimus, v. kuomet juos 
ištinka kokie' nepasiseki
mai, arba įstaigūs blogi 
nuotykiai, jie atsako į pa
klausimus: “šuniškai gy
venu.” Arba: “Mano šuniš
kas gyvenimai” Kiti lyg ir 
su užuo j auta nusiskundžia i 
“Aš nei šuniui nevelinų to
kio gyvenimo.” “Alkanas, 
kaip šuo,” ir,t. t Paminė
jau mažą dalelę šunims pri
metamų paniekos priežo
džių. *' ,

Tačiau šie visi posakiai 
neatitinka šunų gyvenimą.

Yra pasaulyje ir nuosta
bių, įdomių šunų, kuriuos 
galima prilyginti prie pro
tingo, išmokslinto žmogaus 
gabumų, ir tie atsižymėję 
Šunys užlaikomi karališkai, 
apsagstyti medaliais už jų 
žygius.

Pavyzdžiui paimkim di
džiuosius Švento Bernardo 
šunis. Kiek jie didvyriškai 
atsižymi gelbėdami daug 
ižmoriių nuo mirties ištikto
se nelaimėse, kuriose pats 
žmogus tampa bejėgis.

Šveicarijos Alpų kalnuo* 
se dažnai užgriūna sporti
ninkus Čiužinėto j tte slen*

kimiausi žmogaus draugai 
ateina į pagalbą. Snukiais 
parodo užgriūtus po sniegu 
žmones, o gelbėtojai iškasa 
iš po sniego gyvus ir už
muštuosius.

Ethiopijos karališkame pa- 
lociuje karalius laikydavo 
didelį ir piktą šunį vardu 
“King” (karalius), šuo bu
vo aprengtas karališkais 
drabužiais ir užmauta karū
na ant galvos. Kartais kai 
karališkieji tarnai atvesda
vo į palocių kokį nusikal
tėlį, kiekvienas nusikaltėlis, 
pamatęs Šunį, virpėjo iš bai
mės, o jeigu šuo suburgz- 
davo, tai reiškė nusikaltė
liui kartuves arba kalėji
mą... Bet jeigu karaliukas, 
būdamas gerame ūpe, palai
žydavo nusikaltėlio ranką, 
tuomet nusikaltėlis nu
džiunga ir jaučiasi laimin
gu, išlaisvintu.

Ne visi žino, kad JAV 
kiekvienam kiek didesniam 
mieste randasi šunų kapi
nės; Turčiai laidoja šunis 
brangiuose karstuose ir sta
to dailius iškaštingus ant
kapius . Sakoma, kad yra 
moterų, kurios įsitikinę, 
kad ir šunelis turi dūšią, ir 
dažnai už mirusį pasimel
džia. ; '

1910 m. mirus Anglios 
kaliui Edvardui VII, ka
raliaus iškilmingose laido-

Vallejo, Calif.
Man prisiėjo net tris * 

šventadienius važinėti, nes 
sutikau grįžusius delegatus 
iš priešfašistinės konferen
cijos iš Chicagos. Gruodžio 
15 d. LLD 153 kuopos įvyko 
parengimas dėl delegatų 
pas Sutkus bute, San Fran
cisco. Visų delegatų kalbos 
rodo, kad pradžia padaryta 
su gerais rezultatais. Dabar 
priklausys nuo tų pačių de
legatų ir pritarėjų, kaip 
greitai pradės darbuotis. 
Kalifornijoje darbas nebus 
lengvas kol veikla išsivys
tys tarptautine kryptimi. 
Turiu mintyje jauni m ą.^ 
Jaunimas būtinai privalo 
būti įtrauktas į šį judėjimą. 
Be jaunimo nesimato gerų 
pasekmių. Mes matome, kas 
dedasi senosios kartos drau
gijose be jaunimo. Jos pa
mažu retėja ir silpnėja.

i Mes turėsime surasti tin
kamą vadovybę, su kuria 
pajiegtume perduoti savo 
mintis čia gyvenantiems ki
tataučiams, ir tiems, kurie 
patyrė Hitlerio “kultūrą”: 
latviams, estonams, 1 e n- 
kams, ukrainiečiams, balta
rusiams ir kitiems kitatau
čiams, kurie yra prieš fašiz
mą, prieš karo kriminalis
tus. Apie tai dar ne kartą 
prisieis pakalbėti ateityje. *

' gurnu nacionalinių drabužių, kuriais ap
sidarę šventės dalyviai. Visos žiūrovų 
tribūnos dega žaliai, tamsiai mėlynai ir 
skaisčiai raudonai, tvieskia akinančiu 
veltinių kepurių baltumu, žvilga kiau
nių auksu, aguoniniu barso kailo mar
gumu. Turtingi Kirgizijos kalnai žvė
rimis. Veisiasi čia lapės, vilkai, enoti- 
niai šunes, rudosios meškos, plėšriosios

- lūšys ir gražuoliai barsai. Ir visų jų 
kailiais pasipuošė kirgizai, atėję į savą
ją šventę, pelnytai didžiuodamiesi savo 
laimikiais

O štai atskrenda ant baltų žirgų du 
raiteliai. Abu juodo pliušo apdarais, 
perjuostais plačia sidabro juosta, abu 
kiaunių kailio kepurėmis. Tai liaudies 
dainiai-improvizatoriai akynai. Jie su
stoja ties kiekviena tribūna ir šlovina 
didžiąją šventę — Kirgizijos laisvano
riško susijungimo su Rusija jubiliejų, 
kviečia džiaugtis nauju gyvenimu, links
mintis visiems drauge, o ryt .vėl į dar
bą, į kovą dėl naujų laimėjimų. Žiūro
vai karštai ploja už puikiuosius jų pos
mus, sueiliuotus čia pat, ant baltųjų žir
gų, ir išdainuotus čia pat, pateiktus 
liaudžiai, taip sakant, betarpiškai. j

Ir prasideda žaidynės. Paukščių grei
tumu skrenda lenktyniniai žirgai, nuga
lėdami daugelio kilometrų distancijas, 
nešdami balne raitelį, augte priaugusį • 
prie žirgo. Skrenda kiti žirgai, pakin
kyti į lengvus lenktyninius dviratukus, 
ir skrenda taip, kad akimi nesugausi 
nei jų šuolio, nei distancijų nuotolio. 
Grožio, vikrumo, ištvermės, jėgos įsikū
nijimas! Ir tai skrenda ne kokie dykū
nai, specialiai lenktynėms auginti ir pa- 
ruošti žirgai, o kolūkių ir tarybinių ūkių 
augintiniai, darbo bitelės.

Ožys begalvis
Ipodromo vidury guli ožys. Be gal

vos ir be kojų, bet tikras ožys. Tik ką 
paplautas ir paruoštas. Ilgaplaukis. 
Sveria jis daugiu kaip šešiasdešimt ki
logramų. Gerokai sustenėsi, kol tokį 
ožį pakelsi į viršų. O pakelti jį reikia 
ne šiaip sau, abiem kojom atsispyrus į 
žemę, o sėdint balne. Ir pakelti viena 
ranka. Ir ne tik pakelti, bet nunešti 
raitam prie centrinės tribūnos ir nu
mesti prieš žiūrovus. Štai kur reikia 
sveikatėles! Ir vikrumo sėdėti balne, 
juoba“ niekas tavęs vieno neprileis prie 
ožio. Jį puola daugelis raitelių iš kar
to. Kiekvienas svajoja nunešti, kur rei
kia. Ir jeigu vienas pagauna jį už ilgos 
vilnos, kitas užjoja ant ožio priešakinėm 
žirgo kojom ir atima. Ir vėl viskas pra
sideda iš naujo. “Ulak-tartys” vadina
si šis žaidimas.

(Bus daugiau)
i i .i 11 ....c

kantis nūo aukštų kalnų1 tuvėse, tarp 9 karalių ir 
sniegas. Kartais giliai po daugybės princų-princesių, 
sniegu palaidoja daug žmo- eisenoje žygiavo ir velionio 
nių gyvybių. Tuomet ištL karaliaus mėgiamasis šuo

Čia lankėsi vilnietė Alice 
Jonikienė ir turėjo labai ge
rų pasekmių. Turėjom pro
gą sugiedoti “Happy Birth
day to You!” Ji paminėjo 
savo dukters 39-tų metų< 
gimtadienį, o kėką pastatė* 
padabintą septyniom žva* 
kūtėmis. Jai prisi minus 
“Vilnies” reikalus, visi su
bruzdo tuštinti savo pinigi
nes: kas “Vilnį” užsirašė, 
kas jos išlaikymui auką da
vė, kitas Naujų Metų pa- 
sveikiniihą “Vi’nyje” iš
spausdinti užsakė. Bema
tant Jonikienės rankos pri
sipildė pinigų, į du šimtus 
dolerių sudėjo.

John Baker

I

“Cezaris.”
Ypatingai Egipto ir Ethi- 

opijos liaudyje buvo giliai 
pasireiškusi meilė šunims.

79-ais mūsų eros metais 
Pompėjos miesto kapinėse 
po ugnikalnio išmestais pe
lenais buvo palaidota jau
na mergina su josios ištiki
mu budėtoju. O 18-ame 
šimtmetyje tos mergaitės ir 
šunies griaučiai buvo iškas
ti su antkapiu, ant kurio iš
kalta: “Šis šuo išgelbėjo 
merginą nuo plėšraus vil
ko.” Anglijos karalius 
Jamesas I irgi buvo labai 
įsimylėjęs į savo medžioja
muosius gončius. Kartą, 
m e d ž i o j ant, Kanterburio 
vyskupas atsitiktinai nušo
vė vieną karaliaus gončių. 
Karalius taip įsiuto ant vys
kupo, kad net grasino jį nu
šauti. O ką ir bekalbėti 
apie pasižymėjusius akto
rius “Rin-tin-tin” ir “Las- 
sy,” kurie dabar stebina 
žiūrovus televizijoje.

žinovai sako, kad JAV 
yra apie 27 milijonai šunų. 
Jų maistui per metus išlei
džiama $200,000,000. Be to, 
dar išleidžiama apie 100 mi
lijonų pirkimui įvairių pus
ių ir pudrų apsaugojimui 
Šunų nuo blusų.

Pregresas
nu.—.............

4 pusk Laisve (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 24, 1963

Naujas gyvenimas 
Gorainiuose

Toli nuo centro, tarp miš
kų įsispraudęs “Gorainių” 
kolūkis. Anksčiau čia žmo
nės gyveno varge ir tamso
je. Prie Smetonos ir Hit
lerio darbo žmogaus nusi
raminimas buvo karčiama 
ir bažnyčia. O dabar toli-^ 
mas Šilutės rajono kolūkis 
neatsilieka savo kultūra ir 
buitimi nuo priemiestiniū 
ūkių.

Kiekvieno kolūkiečio na
me dabar pamatysi radijo 
aparatą, motociklą ir dvira
tį. Į kiekvieną butą laiška
nešys atneša po 2-3 laikraš
čius ir žurnalus.
' Kolūkis kasmet kyla ir 
žmonės gyvena pasiturin
čiai. Po darbo jie skuba į 
kultūros namus, klųbą-skai- 
tyklą ar biblioteką. Kas 
antrą dieną žiūri filmus, 
vaidinimus, kuriuos suruo
šia vietos jaunimas ir iš 
kaimyninių kolūkių atvykę 
saviveiklininkai. Jaunimas, 
o kai kas ir suaugę mokosi 
vakarinėje mokykloje.

A. Bingelis
t

Paryžius. —Robertas Mc
Namara, JAV Gynybos 
sekretorius, reikalavo, kad 
NATO nariai daugiau gink
luotųsi.

K

■|

Maskva. — TSRS parla
mentas vėl išrinko TSĘjg 
prezidentu Leonidą Bražne- 
vą.

t



GLOBKĖS TEISMAS
t. (Tąsa iš 3-čio pusi.) 
bės” perėmė žmonių šaudy
mą Lietuvoje ir šaudė iki tų 
pačių metų gruodžio mėne
sio 1 dienos.

Po to jis pateikė savo vir
šininkams Rygoje ataskai
tą, parašytą, galima sakyti, 
su vokišku tikslumu. Nuro
dyta, kada, kokios jie tau
tybės. Liepos 21 dieną Pa
nevėžyje sušaudyti 103 
žmonės: 59 žydai, 11 žy
džių, 22 lietuviai, 1 lie
tuvė, 9 rusai, 1 lenkas. 
Liepos 23 dieną Kėdainiuo
se sušaudyta 125. Jų tar
pe—83 žydai, 12 žydžių, 15 
lietuvių, 15 rusų. Liepos 28 
dieną vėl Panevėžyje sušau
dyta 288. Iš jų—234 žydai, - j*. on v tinkamus dokumentus pagal15 žydžių, 19 rusu, 20 lie- , . . i j

J *■’ į neteisingus anketos duome-
»nis.” Visa tai jam, Miule
riui, pasisekę išaiškinti, ir 
minėtieji vaikai drauge su 

i kitais 1943 m. balandžio 5 
dieną buvę sušaudyti Pane
riuose.

“Negryno kraujo” šeimų 
Lietuvoje buvo surašyta ke
li šimtai. Mišrių šeimų vai
kus .pradėta šaudyti 1943 
metais. Daugelio mišrių šei
mų vaikus išgelbėjo Tarybi
nė Armija. Globkė žudė 
žmones ne šautuvu, o rašo
mąja plunksna. Laiko dul
kės jo pėdsakų nepaslėpė.

Teismas nuteisė Hansą 
Globkę kalėti iki gyvos gal
vos, bet jis tebėra Adenau
erio dešinioji ranka. Sąjun
gos su Globkė ir Vakarų 
Vokietijos revanšistai ieško 
lietuviškieji Jėgerio pagal
bininkai, norį dar kartą 
“vaduoti” Lietuvą taip, 
kaip ją “vadavo” 1941 me
tais.

Žudikų Paškevičiaus ir 
Impulevičiaus vardai žino
mi ne tik Tarybų Sąjungo
je, kur jie žudė, bet ir JAV, 
kur jie prieglobstį rado. 
Globkės teismas primena 
Paškevičiaus ir Impulevi
čiaus buvusiems viršinin
kams ir dabartiniams glo
bėjams, kad jų nusikaltimų 
laiko dulkės taip pat nepa
slėps.

tuvių. Liepos 30 dieną Ario
galoje sušaudyta 38. Jų tar
pe — 27 žydai, 11 lietuvių. 
Rugpiūčio 14 dieną Rokiš
kyje sušaudytas 981 žmo
gus: 493 žydai, 432 rusai, 56 
lietuviai. Ir taip lapas po la
po tęsiama nužudytųjų bu
halterija su tiksliais sumų 
perkėlimais.

Galutinė suma — 137,346 
žmonės.

Teismo posėdžio dalyvius 
stebino tos ataskaitos tonas. 
Apie žudikus Jėgeris kalba 
kaip apie didvyrius. Lietu
viškiesiems savo talkinin- 

i kams, kuriuos jis vadina 
partizanais, dėkingumo ne
rodo. Jie buvę kvailai žiau
rūs. Tokia Jėgerio atesta
cija Škirpos, Ambrazevi
čiaus, Žakevičiaus, Prapuo- 

<lėnio ir kitų buržuazinių 
nacionalistų organizuotiems 
Lietuvos “vaduotojams,” 
kurių atstovas neseniai da
lyvavo įvykusiame Rytprū
sių (tame tarpe 
dos) revanšistų 
me.

Mišrių šeimų
Ne tik taikių gyventojų 

žudymas, bet ir jų persekio
jimas okupuotame krašte 
buvo uždraustas tarptauti
ne 1907 m. Hagos konven
cija, kurią pasirašė ir Vo
kietija. Hitlerininkai su tuo 
nesiskaitė. Globkės paruoš
ti rasistiniai įstatymai su 
visu žiaurumu perkelti į 
okupuotus kraštus, ir pa
gal juos Jėgeris, šaudyda
mas be jokios kaltės civilius 
gyventojuns, veikė “teisė
tai.” Už šitokį “teisėtumą” 
turi atsakyti Globkė. Pagal 
jo instrukciją buvo regist
ruojami ir po to esesininkų 

Kšaudomi mišrių šeimų vai
kai.
< Teisme buvo perskaityta 
1941 m. spalio 7 dienos Lo
žės instrukcija dėl mišrių 
Šeimų registraciojs. Eks-į 
pertų rankose buvo tokių 
šeimų sąrašai, sudaryti į
buržua žinių nacionalistų, j zacijoms.
Štai keletas pavyzdžių iš ii-1 Antanas Navalinskas

' sunkia! serga. Yra po dak
taro priežiūra, bet mažai 
gelbėja vaistai. Mažai tega- '.
Ii atsikelti iš lovos.

Jonas Žemaitis ture j o 
sunkią operaciją ant vidų-Į 
rių. Neteko daug kraujo,, 
■tai Jam kelis kartus -davė: 
kraujo. Ligoninėje išbuvo' 
virš 5 savaičių. Dabar laips-} 
niškai .atgauna sveikatą.

Susirgo ir į ligoninę iš
vežti Petras Mainonis ir 
Elzbieta Tinkūnįenė. Elz
bietą naktį išvežė į Wilsono 
ligoninę.

Visi ligoniai yra LD.S 6 
kuopos nariai. Linkiu jiems 
ir joms greitai pasveikti.

J. K. Navalinskienė

ir Klaipė- 
suvažiavi-

vaikai

go sąraso:
Jačionių vaikai: Leonar- 

das^ gimęs 1938 metais, ir 
Juozas, gimęs 1940 metais 
Telšių mieste. Prano Bere- 
nio šeima: jo žmona Bere- 
nienė - Jankelevičiūtė ir 6 
vaikai, 3 berniukai ir 3 mer
gaitės, gimę Telšiuose. Vi
sa šeima katalikų tikėjimo, 
bet Berenienė esanti žydiš
kos kilmės.

Alsėdžiuose užregistruota- 
Prano Minkevičiaus šeima 
su dviem vaikais, nes Bro
nės Minkevičienės - Lekytės, 
dukters Jono, motina, re
gistracijos metu jau miru
si, buvusi žydė. Navarėnų 
valsčiaus Mitkaičių kaime 
užregistruota Vitkauskų 
jseima,' nes Vitkauskienė - 
Skuryydaitė Aleksandra,, 
Kosto duktė, turėjusi “pus-* 
žydę” motiną. Ir taip to
liau.

Washingtonas. — JAV 
federąlinė aviacijos agentū
ra reikalaus, kad ant dide
lių keleivinių lėktuvų būtų' 
■Įrengta apsauga nuo žaibo.

Liudija A. Savickas
Apie tai, koks likimas lau

kė vaikų, gimusių rasistiniu 
požiūriu mišriose šeimose, 
teisme liudijo dailininkas 
A. Savickas. Jo tėvas—lie
tuvis, motina — žydė. Jo 
motina žuvo gete, buvo nu
žudytas ir jo brolis Algir
das. Kad buvo žudomi miš
rių šeimų vaikai, liudija pa
čių hitlerininkų surašytos 
ataskaitos.

Vilniaus gebitskomisaria- 
to veikėjo Miulerio ataskai
toje rašoma: “Du lietu
viai vyrai, kurių žmonos žy
dės, Visokiais būdais stengė
si savo vaikus laikyti ari
jais. Iš dalies jiems tai bu
vo pasisekę, išgaunant ati-

Kaip kurie seniau ser
ganti jau sveiksta, bet atsi
randa naujų ligonių. Vikto
rija Millerienė laipsniškai 
sveiksta. Daktaras sakė, 
kad pas jį jau tik nž dviejų 
savaičių ateitų. Sirgo apie 
mėnesį laiko.

Praeityje Viktorija ir 
jos sesuo Bronė Keršulienė 
daug veikė organizacijose, 
bet dabar, tam tikroms są
lygoms susidėjus, tai ji ma
žiau begali veikti. Ji skaito 
“Laisvę”, ‘“Vilnį” ir pri
klauso pažangioms organi-

Westwood, Mass.
širdinga padėka

Šiuomi reiškiu nuoširdžią 
padėką giminėm, draugams 
ir draugėms, kurie, man 
sergant, lankė mane ligoni
nėje, o vėliau namie. ■• --:

Taipgi dėkoju tiems, ku
rie prisiuntė man suramini
mo laiškus ir atvirutes, už 
gyvas gėles ir dovanas. Jū
sų, draugės ir draugai, nuo
širdi užuojauta suteikė man 
daug jėgos greičiau nuga
lėti ligą.

Dar kartą tariu visiems 
ačiū! B. Žukauskienė

Hartford, Conn.
Naujų Metų pasitikimu!
Gražiai bus priimti .sve

čiai iš kitur atvykę. Banke
tas tęsis iki 3 valandos 
Naujų metų ryto, 1964 m. 
sausio 1 dienos. Mes links
mai pasitiksime Naujuosius 
Metus. Surengimui tų su
tiktuvių komisija darbuoja
si energingai. Kiek žinoma, 
kelis pasitarimus turėjo.

Naujų Metų banketas į- 
vyks gruodžio 31 d., vakare, 
Laisvės choro svetainėje, 
157 Hungerford St., Hart
forde. Gerbiamieji, prašo
me tai pasižymėti kalendo
riuje. Naujų metų sutikimą 
kiekvieneriais metais ren
gia Laisvės choras ir Namo 
bendrovė. Tai pasimatysi
mo., o šį kartą turėsime 
daug svečių ir tolimų kolo
nijų.

Įvyko priešmetinis Sūnų 
ir Dukterų Draugijos susi
rinkimas. Pasitaikė blogas 
oras., tai mažai narių atėjo. 
1964 metams valdyba pasi
liko ta pati: pirmininku Jo
nas Shunta, vicepirmininku 
—P. Miller, užrašų rašti
ninku Juozas Kazlauskas, 
kasieriumi — Antanas Am
bras,- finansų raštininku— 
Jonas Vasil, kasos globėjais 
—J Baltulionius ir M. Nak
tinis.

Nutarta surengti balių 
sukėlimui pinigų padengi
mui išlaidų.

Šiais metais mirė 9 na
riai, dabar dar yra ligonių. 
Linkiu jiems pasveikti.

. J, Vasil

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Banketas laukimui Naujų 1964 
•metų įvyks gruodžio 31 Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, 10 Vine 
St., Montelloj. Bus kalakutienos va
karienė, visokių gėrimų ir šauni mu
zika. Įėjimas $3.00. Pradžia 8 
vai. 
sočiai 
draugija. Geo. Shimaitis (102-103)

£ gLTN Vyrai
p- - “kostumerių”' ant gatvių.

ROCHESTER, N. Y.

Minis

Elzbietai Dnobieiiei
Gruodžio 5 d.

Lfci

Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio 
valandoje dukrai Helen Velykis, anūkei Lila Ve- 
lykis, sūnui Antanui ir marčiai Duobams, bro
liams Beter Anušikevičiui, Jonui ir Onai Kunis- 
kams, ir sesutei Lietuvoje. Taipgi visiems gi
minėms ir draugams.

Draugai G.. M.
M.

I

Winnick 
Zagiš 
Bulięnė . 
Žemaitienė

E. P. Čereškai 
A. L. Bekešiai
F. Degutis 
A. Duobienė 
0. Galinat 
A. Janusik 
J. D. Vaitai 
J. V. Rinkevičiai 
V. O. Bačiuliai 
N. Baltakienė
G. Lobeikienė

Lawrence, Mass.
Įspūdžiai ir mūsų naujienos

Tėmi j ant “L a i s v e j -e” 
kaip eina vajus,man atro
do, kad silpnokai, o ypatin
gai dįdžfbšibš'kojonijos silp
nai pasirodė su aukomis į 
“L” fondą. M&hau, kad vi- 
siems ir visomš reikia dau
giau pasispąųsta, nes iki va
jaus pabaigbs jau nedaug 
laiko beliko.

Lawrence mieste mes 
darbuojamės, o ypatingai 
Vincas Krali’kauskas su sa
vo žmonele. Ir jiems gerai 
sekasi. Man -teko vykti į an- 
tinačišką suvažiavimą, ku
ris įvyko Chicago j, tai apie 
savaitę laiko sugaišau ir 
negalėjau vajui pasidarbuo
ti.

Jau čia pat ir metinės 
šventės. Geriausia dovana 
•bus jūsų giminėms Lietuvo
je arba Amerikoje, jeigu 
užrašysite “Laisvę” arba 
“Vilnį”. Per visus metus 
džiaugsis jūsų dovana. Pa
darykite -tą.

Miami, Fla.
Gruodžio 8 d. atsibuvo 

pasekmingas LLD 75 kuo
pos gražus parengimas. Pu
blikos atsilankė (daug ir vi
si gražiai laiką praleido. 
Naujas Aido choras, vado
vybėje Violos Hagerty, gra
žiai j padainavo. Choras 
kiekvieną kartą vis geriau 
pasirodo*

Choristai turi gerus bal
sus. Chore dainuoja A. 
Paukštienė ir jos marti.. 
Marti ne lietuvė, bet ji myli 
lietuvius. Labai maloni mo
teris. Būtų smagu, kad ir 
jos vyras Carol Bieliauskas 
dalyvautų .chore, nes chore 
vyrų mažiau, negu moterų.

Solistė Anna Tamchuk 
gražiai padainavo porą dai
nelių.

Programos vedėja buvo 
E. Kancerienė.

Po dainų, kaip paprastai, 
buvo paruošta pietūs. Vy
riausia gaspadine buvo M. 
.^huladienė. Prie stalų pa
tarnavo ir virtuvėj dirbo 
^raugės Tamošiūnienė, Šu- 
kaitiętį& M. Gabrėnienė, J. 
Jurevičienė, A Paukštienė, 
Ė. Milerienė.

i Jau turime malonių sve- 
Policija pataria, kad -mote- jgįu kurie dalvvavo naren-

Policija vis įieško pikta
dario, kuris su kojine pa
smaugė prie pat ‘lovos mer
gaitę Joann Graff. Tai jau 
ne pirmas toks atsitikimas.

rys ir merginos laikytų na
mų duris užrakintas.

Plėšikai jau atėmė nuo 
kelių moterų pinigines ir 
pabėgo. Vieną moterį ban
dė įsivilkti į automobilį, be
sigindama susižeidė sau 
ranką.

Dingo saugumas. Kas dėl 
piktadarių, kurie veikia iš 
automobilių, tai policija pa
taria paimti ,įų nors tris pa
skutinius automašinų “plai- 
tų” numerius, jeigu negali
ma suspėti paimti visus.

Maple pąrjcas uždarytas 
keturiems mėnesiams •—žie
mos sezonui. Dabar organi
zacijų parengimai -eina sve
tainėse. Bet - netruks pra
bėgti žiema, tada vėl pa
rengimai persikels į Maple 
parką. S. Penįauskas

----------------------------------

SMARKIAI PLINTĄS 
IŠTVIRKIMAS

Toronto. — Miesto mora
lybės skvado inspektorius 
Herbert Thurston sako,' 
kad Toronte smarkiai plin
ta homoseksualistų skaičius 
(abiejų lyčių). Už tai esąs> 
kaltas žmonių išsigimimas, i 
Jis sako, kad Toronte yra 
virš 40,000 -: r h o m o s e k s ų

J, P, B.arzdaiciai
R. Barauskai 
G. Daukas
J. Q. Viliiųaičiai 
G. N. švedai 
L. Baronas 
J. K. Savarinai 
F. 0„ Grįciai 
J. H. ’Stančikai
S. Gendręnas , 
A. Usavičienė
P, O. Malinauskai 
V. Greibienė 
J. E. Shopiai 
J. Gužas 
S. Sasna ; 

turėsime progą ir mes, mie- 
mieaai, pamatyti. Be abe-i 
jonės, bus rodoma bent po
rą kartų.

Kadangi parengimas bu
vo pasekmingas, tai davė 
pelno. Ten pat ant vietos 
kuopos valdyba pasitarė su 
nariais, kad reikia pasvei
kint “Laisvę” ir “Vilnį” ka
lėdinėmis šventėmis, -abiem 
mūsų laikraščiams' pasiųsti 
po $10 už nuoširdų patarna
vimą. Reikia nors' kartą į 
metus pasveikinti mūsų ii 
gų metų darbuotojus redak
torius ir visą personalą.

Širdingai ačiū prisidegu
siems su darbu laike paren
gimo : Aido ehorui ir jo mo
kytojai, gaspadinėms ir jų 
talkininkams už didėlį dar
bą, taipgi svečiams už atsi
lankymą.

LLD 75-os Kuopos 
Korespondentė

GVINĖJA REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS \
Madridas.

fašistų režimas, kad nura
minti Afrikoje Gvinėjos gy
ventojus, leido jiems bal
suoti už autonomiją. Didelė 
dauguma gyventojų pasisa
kė už ją.

Rio Muni teritorija Afri
kos kontinente ir Fernando 
Po sala sudaro Ispanijos 
Gvinėją. Ji užima 10,852 

: , v .. . _ | kvadratines mylias ir turi
Yęžė filmų iš Lietuvos, tai ‘ apie 300,000 gyventojų.

(įų, kurie dalyvavo paren
gime. Yra atvažiavę J. Gry
bas, Aleksynas ir J. Vmi- 
k'aitis iš New Yorko. Jie at-

..J 4 ■ A W •

Ml*

Ispanijos

Sezoniniai Sveikinimai
Širdingiausi linkėjimai mūsų draugams ir 

pažįstamiems, “Laisvės” skaitytojams, ir “Lais
vės” personalui.

Visus sveikiname su sekančiais naujais me
tais, kad būtų laimingi ir sveiki! !

—Anna ir Jotai Dankus
29900 Lahser Rd.
Southfield, Mich.

,Jt 1
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SVEIKINIMAS
Sveikinu su žiemos šventėtmis “Laisvės” 

personalą, darbuotojus, skaitytojus, rėmėjus; Sj 
taipgi gimines ir pažįstamus Lietuvoje. Linkiu 
visiems laimės, ir kad ateinanti metai būtų tai- 
kingi visame pasaulyje.

—J. Purtikas, ukmergiškis 
Pittsburgh, Pa.

Žieminių švenčių proga4 sveikinu 
savo pažįstamus.

Taipgi “Laisvės” ir '“Vilnies” 
skaitytojus.

&

-Jonas Kasparavičius
Baltimore, Md.

SVEIKINIMAS
.Sveikinu South Bostoniečius ir Bostono ’ 

apylinkės- draugus, .taipgi visus “Laisvės” skai- j 
tytojus. j

Linkiu geros sveikatos ir daug sėkmės 1964 J 
r pietuose. Linksmai praleiskite šventes. 1

f —Tony Brosky J
f Triadelphia, W. Va. j

liįi-ttjiisvŠ (Ubeily)—Artbr,, (Dee.) 24, MS 
, ji •

A

& VICINITY
Help Wanted—Female

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)

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

(101-102)
-------------------- 1-------------------------------- ----

HAIRDRESSER. Experienced.
Female -only.

ANTONE'S BEAUTY SALON
Limekiln Pk. & Twining Rd.

Call W. «-2448
.(101-103)

HOUSEKEEPER. Live in Berlin, 
N. J. Own room and TV. Care 
for two children in Motherless home. 

I Week ends off. Salary open. Call 
988-2477. After 7 P. M- RO. 7-2427.

(1Q2-106)

DOMESTIC for cooking, 
lite laundry, lite cleaning, 

live in. Ample salary.
References.

Call GR. 7-7869

(102-103)

HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call DA. 9-97JL1

(100-106)
--------------t--------------------------------------

TOOL AND DIE MAKER
Must do neat accurate work

EL. 6-0763

(102-103)

DRILL PRESS 
OPERATORS

Set up and operate multi-spindle 
or gang drill press on ordinary 
drilling, reaming, topping, spot
facing counter-boring operations. 12 
months experience necessary. Must 
be able to work with decimals and 
feiac&ions, ■■ part drawings and/or 
operation sheets. Ability to use 
micrometers and a variety of fixed 
gauges.

Interviews at the Employment 
Office by Mr. Edward France be
tween the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM.

HONEYWELL 
PHILADELPHIA DIVISION

Wayne &. Windrim Aves.
An Equal Opportunity Employer

DĖL SAUGUMO TARY
BOS PADIDINIMO

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Valstijos pasisa
kė už tai, kad Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba būtų pa
didinta nuo 11 iki 13 narių.

TSRS delegatas N.T. Fe
dorenko pareiškė, kad Ta
rybų Sąjunga bus prieš pa
didinimą Saugumo Tarybos 
narių skaičiaus tol, kol yra 
nepriimta Kinijos Liaudies 
Respublika.

CHRISTMAS GREETINGS 
......................  , ■ ■ ■■■—■<

From
CHARLES J. ROMAN 

FUNERAL EST.
Charles J. Roman 
Funeral Director

Mt. Vernon St., PO. 5-41101118

POTTS
ICE CREAM CO.
.680 Nx>. 20th Street

NORKAS 
FUNERAL CHAPEL

1400 No. 29th St.
Philadelphia, Pa.

PO. 9-8231

INGLESBY & SONS
Funeral Home 

Cove & tVyndam Rds.
Pennsauken, N. J.

DINAN
FUNERAL HOME

1923 Spring Garden St. 
Parking Facilities. 24 Hr. Service. 

•No additional charge for suburban 
calls

LO. 3-8655 IX). 8-224i Bes.



Kaip buvo pavogtas ir rastas Suaugusieji renge, Waikai
jaunasis Frank Sinatra?

Los Angeles. — Gruodžio j 
8 dieną du ginkluoti vyrai 
pagrobė jaunąjį Frank Si
natrą, 19 metų vaikiną, iš 
Harra Club Motel, State- 
line, Nebraskoje.

Sekamą dieną telefonu 
buvo pranešta jo tėvui— 
Frankui Sinatrai, kad “ta
vo sūnus sveikas”. Už kelių 
valandų vagys vėl pašaukė 
tėvą, ir jo įtikinimui, kad 
sūnus sveikas, sūnui leido 
su tėvu apsikeisti keliais 
žodžiais per telefoną.

Po to vagys pareikalavo, 
kad tėvas pristatytų jiems 
$240,000 popieriniais pini
gais, nuo $5 iki $100 bu- 
mažkomis. Pinigai turi būti 
seni ir nesuženklinti.

Tėvas veikė su JAV vi
daus žvalgyba (F.B.I.). 
Žvalgyba paėmė 9,700 po- ‘ 
pieninių bumažkų, nutrau
kė jų paveikslus, sužymėjo

atliko programą
Praėjusį sekmadienį “Lais

vės” salėje LDS 13 kuopa
Nerado kaltininkų 1936 

m., kurie pavogė Charles 
Mattson, 10 metų berniuką, suruošė tradicinį kalėdinį 
Tacoma, Wash. Vagys rei- parengimą, kuriame vaikai 
kalavo $28,000. Už poros sa
vaičių rastas nužudyto vai
ko kūnelis.

1938 m., New Rochelle, 
N. Y., buvo pavogtas Peter 
David Levine, 12 metų ber
niukas. Vagys reikalavo 
$60,000. Už kiek laiko Long 
Island Sound bangos išmetė 
į krantą vaiko kūną,

1960 m., National City, 
Calif., buvo pavogta mer
gaitė Mary Lou Olson, 10 
metų. Vagys nereikalavo 
pinigų, bet mergaitę nužu
dė.

Imperial Beach, Calif.
Kada James R. Irving’as 
sužinojo, kad jo brolis John 
Irving dalyvavo Frank Si
natros pavogime, tai įkal
bėjo, kad jis turi pasiduoti 

ar apdulkino pinigus tam' policijai. Jie abudu nuva- 
tikru nematomo chemikalo ; žiavo j F.B.I. agentūrą ir 
junginiu, ir, pagal vagių 
nurodymą, gruodžio 11 die
ną, F.B.I. agentas tuos pini
gus padėjo nurodytoje ga
zolino stotyje.

Po to vagys jaunąjį Si
natrą paliuosavo. Per tas 
kelias dienas vagys buvo su 
juomi viename Chnoga par
ko name. Jie mažai maitino 
suimtąjį, bet ir patys ne
daug teturėjo su savimi 
maisto. Jaunasis Sinatra 
per tas kelias dienas iš al
kio ir rūpesčio neteko 15 
svarų, uuo 135 nupuolė iki' 
120.

Kas tie vagys?
Slaptoji policija suėmė 

tris vagis: John William 
Irving, 42 metų amžiaus, 
Hollywoodo gyventoją, iš 
amato dažytoją; Barry W; 
Keenan, 23 metų, Los An
geles gyventoją, kurio tė
vas yra “brokeris” (namų 
pardavimo ir pirkimo biz
nyje), gyvena $100,000 ver
tės name; Joseph Clyde 
Amsler, 23 metų, Playe Del

■John Irving pasidavė. Poli
cija jo automobilyje rado 
$47,938 iš įmokėtų $240,000 
pinigų.

čio 24 d. įvykusią antinaci- 
nę konferenciją Čikagoje.

Jonas Siurba parodė pa
veikslų (slides).

Po programos buvo pui
kiu vaišių. Gavome po stik
liuką wno. šiltos kavutės, 
“sandvičių” ir dar pyragu. 
Maistą parūpino ir kavą iš
virė 13 kuopos pirmininkė 
Marcelė Jakštienė ir iždi

ninkė Stefanija Vinikaitie-

atlieka svarbiausią progra
mos dalį. Šiuo kartu jie su
vaidino vienaveiksmį veika- 
liuką, komediją, pritaikytą 
žiemos šventėms: “It Was 
the Night Before Christ
mas.”

Veikėjai:
Fred—Paul Venta, Agnes prje c|uru patarnavo P. 

—Diana Nevins, Bud—Con- Babarskas 
rad Venta, Betty Joyce nuotaj]<a buvo draugiška, 
Nevins, Ruby—Jennie Kaz- unksma 
lauskaitė. ....... j Pirmininkavo Jonas Ga-

Aisku, veikahukas buvo i sįįįnas 
suvaidintas anglų kalba. L ’ ................
Smagu buvo stebėti jaunuo
lius scenoje. Veikaliuką su
režisavo Valentina Nevins- 
Nevinskienė, o sufleravo 
Ona Jakštienė.

Antrąją meninės progra
mos dalį taipgi atliko vai
kai: Conrad Venta pagro
jo trumpėtų, Paul V e n t a ! dinti. Teisingai pirmininkas 
atliko klarneto solo; Patri-1 pastebėjo, kad dabar reikė- 
cia Kazlauskaitė — padek- tu šią sale išnaudoti viso- 
lamavo (lietuviškai), Diana kiems meniniams parengi- 
skambino pianą (J. Massa- mams — galima nedidelius 
neto ir W. Lemont kuri- Į veikaliukus suvaidinti čia 
nius), Joyce Nevins taipgi 
pianą skambino (Gustavo 
Lange kūrini) ir kitą leng
vesni.

Miela, kad mūsų vaikai 
lavinasi, kyla mužikoie. Vi
si programos dalyviai buvo

Nevins, Ruby—Jennie Kaz
lauskaitė.

J. Steponaitis ligoninėje
Juozas Steponaitis j a u 

apie trejetą metų gyveno 
Oxford Nursing Home, bet 
bendrąja sveikatos padėti
mi nesiskundė. Tačiau pa
staromis keliom savaitėmis apdovanoti dovanėlėmis, 
sveikata pašlijo. Prieš apie 
savaitę iš ' 
perkeltas i Brooklyn Hospi
tal, DeKalb Ave. ir Ashland 
Pl., Brooklyne. Kaip ilgai 
jam teks ten būti, šiuos žo
džius rašant tebebuvo ne
numatyta. Jonas, Jr.

Visos publikos

Reikia pabrėžti, kad 
programa buvo atlikta gra
žioje estradoje, kurią nese
niai V. J. Venckūnas su Ba- 
barsko talka pastatė.

Dabar visas “Laisvės” sa
lės veidas pasikeitė: salė 
atrodo jau tikra sale, su 
patogumais ka nors suvai-

I i • i i • m • • • * • • i

onjM. x iivo «FxO Povilas Venta padarė ne-! 
Nursing Home ilgą pranešimą apie lapkri-'

ir jo mylimą žmoną M, 
Kvietkienę ir visus “Lais
vės” skaitytojus.

P. Kairevičius
Reemigrantas iš Argentinos 

Druskininkai, Lietuva

Visiems
ninkams
Naujų Metų ir geros svei
katos.

E. K. Sliekienė

“Laisves” darbi- 
linkiu laimingų

Daug širdingų linkėjimų, 
ir laimingai sulaukti Naujų 
Metu linkime visam “Lais
vės” personalui!

S. K. Radusiai
Bayonne, N. J.

Kiti sveikina:
Adv. St. Masyte, iš Det

roito.
Anna Kazilionienė, išCle- 

velando.
Juozas Byronas, iš Man- 

hattano, N. Y.
Mylda ir Walteris Žukai, 

iš Elizabeth, N .J.
Domicėlė ir Juozas Lukai, 

iš Worcester, Mass.

Sveikinu “Laisvės” štabą ir visus darbinin
kus, ir skaitytojus. Be jūsų visų tas moksliškas 
laikraštis “Laisvė” nepasiektų lietuvišką pasaulį.

Linkiu visiem geros sveikatos ir stiprybės 
sulaukti Naujus Metus, tęsti naują kovą už tai
ką pasaulyje.

—Ona Arlauskienė
Newark, N. J.

9,

ST. PETERSBURG, FLA.

Sezoniniai Sveikinimai

Sveikinu su Naujaisiais Metais visus “Lais- 
vės” skaitytojus ir rėmėjus, ir visą “Laisvės” 
personala, kuris neatleidžiausiai veda kovą už 

M
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'S

'b
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— Petras Butkevičius

Aido Choras Kviečia !
Aido choras kviečia visus '------------ .................... —--  ■------ ---

atsilankyti į jų rengiamą 
Naujų Metų sutikimą. Ži- 
nant iš patyrimų, kad aidie-

'S
1čiai labai stropus ir puikiai W 

surengia savo pokylius, 
publikoje, mažai I pravartu ir kitus dar para- ' 

vaiku. I tokias nra- j ginti.
Naujų Metų .parengimas 

. įvyks “Laisvės” salėje. Ma- i 
lonėkite įsigyti bilietus pas ! 
bile kurį aidietį arba skam
binkite telefonu L. Kava
liauskaitei MI 1-6887, kad 
jinai jus užregistruotų (pa- 
skiausiame 
telefonas buvo išspausdin
tas klaidingai).

Tik už penkinę bus gali
ma puikiai pasivaišinti ir; 
pasilinksminti. Lauki ame i 
visu!

Tik gaila, kad šiame pa
rengime, 
buvo 1 
mogas. kur vaikai atlieka1 
programa, reikėtų įtraukti 
juo daugiau vaikų, kad ir ! 
kiti mažieji susidomėtų sce
nine veikla.

LDS Narys

9i
Širdingiausi linkėjimai visoms giminėms, pa

žįstamiems, draugams, “Laisvės” skaitytojams 
ir “Laisvės” personalui. Linkime laimingų 1964 
metų, kad būtume sveiki, kad žlugtų visi karai, 
taika gyvuotų, tuomet ir būsime laimingi.

-Julia ir Jonas Gittzus

'G

'ia

sveikinimai numeryje Bedford, Mass .

P. Gūobys, buvęs argenti- 
nietis, dabar gyvenantis 
Vilniuje, rašo:
Mieli broliai ir sesės:

Sveikinu jus su Naujais 
1964 metais ir linkiu geriau- 

besimatė Petro Jankausko. Isėkmių organizaciniame 
Pasirodo, tam priežastis—(darbe,.taip pat kiekvienam 
rimta. Aptvarkydamas žie
mai langus, Petras krito, 
susižeidė, ir dabar jau ke
linta savaitė būna Kings

Susižeidė
Paskiausiose sueigose ne-

Rey, Los Angeles priemies- ■ County ligoningje.
čio gyventoją, buvusį kumš
tininką ir narūną. Visi jie 
turi kriminalinių prasikal
timų praeityje.

Policija pas John Irvingą 
rado ant jo piršto Sinatros 
auksinį žiedą su raidėmis 
“F.S.”, taipgi $47,938 pini
gais. Pas J. C. Amslerį rado 
pinigais $168,927. Pinigai 
tie patys, kurių F.B.I. nu
traukė paveikslus. Reiškia, 
iš $240,000 Sinatros sumo
kėtų pinigų, jau atsiėmė 
$216,865, dar stokoja $23,- 
145. Policija mano, kad dar 
gal yra ketvirtas asmuo. 
Eina sekimas.

žmogvagiams vis 
nesiseka

Jungtinių Valstijų vidaus 
žvalgyba praneša, kad bė
gyje 30-ties metų mūsų ša
lyje buvo atlikta 677 žmog- 
vagystės. Iš to skaičiaus tik 
trijų vagysčių kaltininkai 
nebuvo sugauti.

AUGUSTAS IEŠMANTĄ 
OPERUOTAS

Praėjusią savaitę Wicker
sham ligoninėje, Manhat- 
tane, draugui Augustui Ieš
mantai padaryta operacija 
ant, išsiplėtusių gyslų abe
jose kojose.

Ligonis jaučiasi gerai.
Chirurgas sakė, kad šios 

savaitės antradienį arba 
ketvirtadienį Augustas jau 
galės grįžti namo,—tai pri
klausys nuo to, kaip jam 
atrodys žaizdos.

Stiprių ir greitų kojelių!

Farmingdale, N. Y. — Su 
pabaiga 1963 metų Republic 
Aviation Corp, paleis iš 
darbo 500 darbininkų. 1962 
metais fabrike dirbo 18,000, 
o dabar tebedirba tik 15,- 
000 darbininkų.

į asmeniškame gyvenime.
Daug metų prabėgo, kai 

jūs palikote savo gimtąjį 
kraštą. Kiekvienam iš jūs, 
kaip ir man, prisiėjo va
žiuoti į tolimą nepažįstamą 
šalį ieškoti pragyvenimo. 
Jūs gerai prisimenate, kai 
buožės vadindavo neturtin
gųjų tėvų vaikus pirkeli- 
niais. Dabar pas tokių pir- 
kelinių nebėra. Gimtasis 
kraštas pasikeitė labai 
daug. Visi turi lygias tei
ses gyventi, dirbti ir mo
kytis.

Pasuktiniais metais dau
gelis iš jūsų apsilankėte 
gimtiniame krašte ir patys 
savo akimis matėte, kiek 
daug nuveikto naudingo 
darbo. O jei sekamais me- 
metais kas atsilankys, pa
matys dar daugiau. Todėl 
prašome atvažiuoti.

Man labai džiugu, kad 
jūs, ten gyvendami daug 
metų, nepamirštate savo 
tėvų žemės ir gimtosios 
kalbos.

Viso gero, mieli draugai!
P. Guobys

1963 m. gr. 11 d.

Sveikiname Jus. brangūs 
draugai, su Naujais 1964 
Metais ir linkime Jums il
giausių metų, sveikatos ir 
sėkmės.

Tegul sekantieji metai 
būna dar vaisingesnį Jūsų 
veikloje.

Galia ir Ričardas 
Vaigauskai

Vilnius

SU

Vilnius, 1963 m. gruodis
“Laisvės” Redakcijai

Ne taip seniai kartu 
kitais lietuviais amerikie
čiais pas mus viešėjęs Pra
nas Kvietkas iš Bostono už
sakė man “Laisvę.” Ją gau
name reguliariai. Skaitau 
ne tik aš, bet ir daugelis 
druskininkiečių. Sveikina
me su Naujais metais, lin
kėdami gero pasisekimo ir 
laimės. Kartu sveikiname

H. F

Tarp lietuvių
Penktadienio popietę už

ėjo į “Laisvės” raštinę 
brooklynietė V. Lisajienė. 
Ta proga ji padovanojo “ka
bučių”—sako, matė, jog sa
lėje trūko svečiams kabių 
pasikabinti paltams, tad, 
kai persikėlė į naują vietą 
gyventi, atliko “hangerių” 
—ir tuomi juos padovano
jo-

Dėkojame Lisajienei už 
jos dovaną ir linkime jai 
daug sėkmės naująja m e 
bute.

Musų linkėjimai “Laisves” skaitytojams, 
taipgi ir “Laisvės” personalui.

Visus sveikiname su ateinančiais • naujais 
metais, kad taika būtų pasaulyje.

— LLD 75 kuopos nariai ir 
valdyba. — Miami, Fla.

A*

Los Altos, California

sd Mes, Roko ir Madeline Mijats, sveikiname 
“Laisvės” kolektyvą ir visus mūsų pažįstamus 

§2 su pradžia. 1964 metų.
y Mudu ir mūsų šeimyna kol kas esame sveiki, 

ir jums, brangūs draugai ir žinantieji, vėliname 
daug laimės, sveikatos, kad dar daug metų tek- 

žto tų sveikiems ir laimingiems sulaukti.

Buvusi Brooklyniee

į’ Sezono šventės ir Nauji Metai, 1964, jau Čia 
r pat. Ta proga, mudu su Elzbieta sveikiname 
J “Laisvės” redakciją, Administraciją, visus dar- 
I bininkus, taip pat visus veikėjus ir skaitytojus, 
I velydami visiems tvirtos sveikatos, kad galėtume 
f dar su didesniu ryžtu ir pasišventimu tęsti dar- 
r bininkų klesos kovą už visos žmonijos taiką ir 
f šviesesnį rytojų.

( —Juozas ir Elzbieta Bekampiai,
. Avalon, N. J.

M 7!, tarnai

PASITIKIME NAUJUOSIUS METUS SU

AIDAS maloniai kviečia visus dalyvauti su $5 
jais, praleisti senuosius ir sutikti naujuosius įįfi 
1964 metus. Bus įvairių užkandžių, įsigėrimų, 
dainų ir muzikos.

Antrad., Gruodžio 31,8 v. vak. |
LAISVĖS SALĖJE

102-03 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.-
Bilietas $5 asmeniui ®

(Bus duodama ir žaisliukų, tinkamų šiam vakarui) Ė

Širdingai sveikinu visą 
“Laisvės” kolektvvą, rėmė
jus ir bendradarbius.

Linkiu sėkrųės visuomeni
niame darbe, tyro džiaugs
mo asmeniniame gvvenime.

L. Valbasys
Vilnius

Sveikiname su žiemos 
šventėmis “Laisvės” kolek
tyvą ir visus skaitytojus, 
rėmėjus, draugus ir gimi
nes kaip Lietuvoje, taip ir 
Tarybų Lietuvoje. Linkime 
viso geriausio visiems!

A. ir J. Navalinskai 
Binghamton, N. . Y

V

r Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą ir skai- j 
į tytojus, rėmėjus, korespondentus, draugus, gi- ’ 
I mines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žiemos j 
į šventėmis — Kalėdomis ir naujaisiais metais. j

Linkime meilės ir daug sėkmės visiems.
4

—Petras ir Katrina Juozapaičiai 
Binghamton, N. Y.

4

—Juozas ir Liudvisė Mockaičiai 
Bridgeport, Conn.

? Sezono švenčių — Kalėdų ir Naujų Metų 
? proga sveikiname visą “Laisvės” personalą, 
? skaitytojus, vajininkus ir visus rėmėjus. Gimi- 
? nes ir draugus čionai Amerikoje, taipgi ir Ta- 
? rybrų Lietuvoje.

Linkime stiprios sveikatos ir geros sėkmės 
į visiems.

1L

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 24, 1963




