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— Rašo A.. Bimba —

“Laisvės” Bendrovės dali 
nAnkų suvažiavimas įvyks va
sario 9 d.. Laiko mažai be
paliko. Rimtai reikia ruoštis. 
Siuntimas suvažiavimui pa
sveikinimų su parama laikraš
čiui yra sena, puiki mūsų tra
dicija. Pasidarbuokime!

Washingtonas. — J A V 
i prezidentas Johnson as 
I siunčia Justicijos sekreto- 
i rių Robertą Kenedį tartis 
'su Sukamo, Indonezijos 
i prezidentu. Visa eilė diplo
matų sako, kad Tolimuose 
Rytuose Jungtinių Valstijų 
politikai nesiseka.

Po Antrojo pasaulinio 
karo JAV rėmė Čiang Kai- 
šeką prieš Kinijos komunis
tus, bet komunistai karą 
laimėjo. Per aštuonerius 
metus JAV ėjo išvien su 

1 Prancūzija prieš Indokinų 
revoliuciją, bet ir ten liau
dis laimėjo. Eisenhowerio 
administracija nuvertė La-

Panamiečių sukilimas turėtų 
atidaryti akis visiems ameri
kiečiams. Vienintelė sveika ir 
logiška išeitis: Su visomis jė
gomis išsikraustyti » iš Pana
mos. Tegu Panamos kanalą 
jie patys tvarko ir operuoja.

Gerai padarė Egiptas, kai.-........... ......... j...........—~ —
Suezo kanalą atėmė iš anglų, ; oso liaudies valdžią ir siekė 
pnfecūzų ir amerikiečių. Kam ta §ap įtraukti į" Vakarų

militarines sąjungas, bet ir 
ten nepavyko. Pietų. Viet
name JAV eina prieš parti
zanus, bet partizanai vis'

laukti, kad ir panamiečiai Pa
namos kanalą atsiimtų per 
prievartą ?

Taip pat rejkėtų jėgas iš
traukti Kuboje iš Guantana
mo. Ta bazė ten nereikalin-

Ji irgi turės būti likvi
duota. Mūsų vyriausybė apie 
tai turėtų rimtai pagalvoti..

daugiau stiprėja. Jungtinių 
Valstijų santykiai labai pa
blogėjo su Kambodža, Indo
nezija, Pakistanu, o dabar 
jau ir su Filipinais. M- A 1

Jungtinės Valstijos jau 
daug generolų ir politinių 
vadų siuntė į Tolimus Ry-1 
tus, bet dalykai nepasikeitė.

Pereitaisiais metais Ang
lija, kad palaikyti po savo 
karūna Borneo saloje kolo
nijas, tai Sarawaka ir Šiau- i los 
rėš Borneo prijungė prie Kanadie 
Malajų federacijos, sudary
dama Malazijos valstybę. 
Su tuo nesutinka Indonezi
ja, kurios teritorijoje yra 
didesnė Borneo salos dalis, 
nesutinka ir'Filipinų vals
tybė. Sarawake ir Š. Bor
neo teritorijoj# prasidėjo 
liaudies partizanų karas už 
susijungimą su. Indonezija.

K.AISV£Sr VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VEjus prailgintas iki 1964 metų sausio 31 dienos 
i — o —
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3418 i gamtos nepatogumais žem-
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Miami vajininkai .........................
Connecticut valstija ...................
Irooklyn-Queens, N. Y. ............
0. Boston, Mass............. ...............

1. J. valstijos vajininkai . .. .........
. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. 

awrence, Mass..............................
eo. Shimaitis, Brockton, Mass. .

Worcester, Mass..............................
Philadelphia, Pa....................... . . ...

Angeles, Calif. ..................
■Šiai ...........................
litis, Baltimore, Md.
Friberg, Chicago, II).

. Pa......... ....................

A. Žemi
Mildred
Chester,
Great Neck, N. Y.
LLD 87
M. Uždf
LLD 20 I kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y. ...
Rochester, N. Y................
J. Žebras, Cleveland, O.

Sutįs, V.
San

kp., Pittsburgh, Pa. 
.vinis, Norwood, Mass.

— 1963 metais ; je pirko 5,800,000 tonų grū
dų, apie tiek teks įpirkti ir 
1964 m.

Medvilnės 1963 netais 
Kinija pasigamino/nuo 20 

' iki 30 procentų . daugiau, 
TZ. .. , . kaip 1962 m., nes 1,500,000Kimia buvo susidurusi su , , •J akrų buvo daugiau jos ap-

Sako, kad Kinija nugalėjo 
daug ekonominių kliūčių

Pekinas.
Kinija nugalėjo daug sun
kumų ir turėjo pasisekimo 
industrijoje, žemdirbystėje, 
darbininkų išsilavinime, pa
ruošime kultūrinių ir tech- į 
niniu kadru. 4. U

2904 I dirbystės srityje ir nugalė- 
2352 Pme praeities klaidų. Prisi- 
2316 i dėjo prie

—- o —
2040 i C. K. Urban, Hudson, Mass?
2020 ' J- Blažonis,' Lowell, Mass........

1960
1944
1788
1776
1572
1488

Scranton, Pa. ............................
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
M. Žiedelis, Nashua, N. H. .
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich.....
L. Tilvik, Easton, Pa............
Veronika Kvetkus.

Cambridge, Mass...........L.
Navickas M. Kazluaskas
Haverhill, Mass................

Kirslis, Bridgewater, Mass.

A.

ga.

“The Worker” praneša, kad 
JAV Komunistų partija rim- j

800,003 UŽUOJAUTOS
LAIŠKŲ IR ATVIRUKŲ

Washingtonas. — Sausio
14 dieną velionio preziden-

KOVA Už VANDENĮ
Kairas. — Artimuosiuose 

Rytuose daug yra sausu
mos dykumų. Todėl tarpjtn v nomumsiu partija run- -------- - • ■-------- x---------- -  ------- /

tai galvoja apie dalyvavimą ! to Kenedžio žmona per tele- arabų valstybių ir Izraelio 
ateinančiuose rinkimuose. Par
tijos sekretorius Arnold John
son išsiuntinėjęs visų 50 valsti
jų sekretoriams laiškus, ku
riais jis prašo informacijų 
apie sąlygas pastatymui kan
didatų.

Apeliacijų teismo patvarky-Į 
HĄas, kad valdžios reikalavi
mas partijai registruotis “sve
timos valstybės” agentūra ne
pagrįstas, neįvykdomas, suda
ro sąlygas Jai savo veikimą 
išplėsti. Taip, matyt, ir gal
voja partijos/vadovybė.

Kai aš: paskaitau klerika
lų, smetonininkų bei menše
vikų laikraščius, tuoj prieš 
mano akis atsistoja patys di
džiausi lietuvybės p r i e š a i. I 
Toks jų plūdimas visko, kas 
šiandien vyksta mūsų senojoje 
tėvynėje, paviršutiniai galvo- 
jantį jų skaitytoją atšaldo 
link savo tautos. Jis net 
gėdinasi vadintis lietuviu.

Patys aršiausi • lietuvybės 
priešai sėdi ‘‘Naujienų,” 
“Draugo,” “Dirvos,” “Darbi
ninko” ir “Keleivio” redakci
jose.

vizijos ir radijo tinklus pa
dėkojo visiems, k prisiun
tė užuojautą dėl Prezidento 
tragiškos miHičs. Ji sakė, 
kad gavo virš 800,000 užuo
jautos telegramų, laiškų ir 
atvirukų. “Tas bus neuž
miršta”, sakė Kenedienė.

ema’^Gva* už* Jordano upės

B.

f 1312
. 1272
. 1128

Taraškienč
Francisco, Calif.......... 984

— O

Daug darbininkų prasila- 
apsunkinimų ir vino geriau dirbti, kaip jie

i Kinijos komunistų skirtu-1 dirbo pirmiau. To pasiekta,
688 mai su TSRS komunistais. Į kaip industrijoje, taip ir
6d8 ! To sėkmėje TSRS atšaukė ! žemdirbystėje. Už pavyz-
564 ■ iš Kiųijos 1,390 f ’ J‘ J- -
512 
436 
430 
356 riu dideliu fabriku. < c

.. 216

. Už pavyz-
l techninių • dingą ir gerai atliktą dar- 

todėl Kinija j bą darbininkams buvo duo-specialistų, ....... ............ .
negalėjo pastatyti kaip ku-! dama dovanos.

’ •.......... -• / i
Grūdu Kinija suėmė apie

į 180,000,000 metriškų tonų, į Jancniją atvyks JAV dele- 
• tai tiek pat, kaip ir 1962 gacija priešakyje

metais, nors 1963 m. gamti- tvbės sekretoriumi Rusku. 
nės sąlygos buvo blogesnės. Ji - dalyvaus ekonominiais 
1963 metais Kinija užsieny- reikalais konferencijoje.

Tokio. — Sausio’27 dieną

su Vals-108
108

s.
Vera Smalstis, Livonia, Mieli.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.................... " 72
C. Bclunas, Detroit, Mich.......... 36

Miamio vyriausia vajininke yra M. Valilionienė. Jai 
pagelbėjo mūsų geras pietelius Jonas Smalenskas, mia- 
mietis

i/ietęlius Jonas Smal 
. Jis sumokėjo už 35 naujas prenume 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

[enskas, mia-
naujas prenumeratas ir at-

-I vunclėnį: Izraelis"' ‘ planuoja 
kanalais, pančioti savo lau- ų 
kamšytą vandenį, v 26 arabai | >
ketina paruošti tris užtvan
kas ant kitų upių, kad ir 
pačią Jordano upę nusausi
nus.

Iš komiteto raporto 
apie rūkymo žalą

Washingtonas. 
kos mėnesių tyrinėjimo spe
cialus
Advisory Commi 11 e e

•v

Po 14-

Surgeon General’s 
on

Seulas. —Šiaurės Korėjos 
kariai nušovė Pietų Korė
jos “F-86” karo lėktuvą, 
kuris buvo perskridęs sie
na. £

Ammanas. — Jordanija ! smoking and Health patei- 
uždraudė rodyti JAV ga- j kė JA” 
mintą1 filmą “Lawrence of Į šį k A t: _ n 1 1 21-^1 I . • L

Iš VISO PASAULIO
Akrą. — Ganos preziden

tas Kwame Nkruma has 
bankete priėmimui Chou 
Enlajaus sakė: “Afrikos ir 
Azijos tautos turi vieningai 
kovoti prieš Vakarų impe
rializmą už laisvę ir žmoni
jos saugų pasaulį”.

Paryžius. — Prancūzija 
Matote, kas atsitiko Itali-1 jau turi 48,133,000 gyvento

jų, 1963 m. padaugėjo 500,- 
000 žmonių.

joje. Socialistų partijos va- 
d^s Nenni suėjo į koaliciją su 
krikščionimis demokratais ir 
suskaldė savo didžiulę partiją. 
Paduodamas buržuaz i n i a m 
velniui pirštą, Nenni padarė 
.daug žalos. Jo vadovaujama 
socialistų grupė, tiesa, gaus 
iŠ krikščionių demokratų 
“sandvičių,” bet nukentės 
darbininkų judėjimas.

Eina gandai, kad Prancūzi
joje socialistai svarsto komu
nistų pasiūlymą a t g a i v i nti 
liaudies frontą ateinantiems 
rinkimams. Būtų gerai, kad 
jie pasiūlymą priimtų ir vyk
dytų gyvenime. Tik toks liau
dies frontas galėtų De Gaullę 
išversti iš prezidento vietos 
ir pastatyti Prancūziją 
kelio į šviesesnę ateitį.

gaidiškosios komisijos 
taį raportas apie rūkymo 
kenksmingumą sveikatai, tie
sa, nieko naujo nepasako, bet 
vis tiek turėtų ne vieną dar 
su savo valia neatsisveikinusį 
rūkorių smarkiai sukrėsti. 
Kam savo sveikatą statyti į

ant

rim-

JAV TURI DAUG SKOLŲ
Washingtonas. — Su pa

baiga 1963 metų Jungtinių 
Valstijų federalinės skolos 
jau buvo $310.000,000,000. 
Kaip žinia, JAV daugiau
siai pinigų išleidžia milita- 
rizmo reikalams.

j • A . * ’ i 1

gimdo rūkymas. Komitetas 
sako, kad papirosų, rūky
mas yra žalingesnis už pyp
kių ir cigarų rūkymą.

Per vienerius metus taba
ko kompanijos išleidžia virš 
$200,000,000 garsinimui pa
pirosų per radiją, televiziją 
ir magazinus. Jungtinių 
Valstijų gyventojai per tą 
laiką prarūko apie $8,000,-

V valdžiai raportą, 
omitetą dar 1962 me- 

Arąbia”. Sako, kad veikalas tais paskyrė prezidentas J. 
yra priešarabiškos dvasios. Kenedis. Į komitetą įėjo 

i daktarai: Charles A. Le- 
Maister, Leonard. M. Schu
mann, Maurice H. Seevers, j 000,000. Taksais JAV fe- 
Eugene H. Guthrie, Step. ...... ’

Santo Domingo. — Čio- • Bayne-Jones, Walter J. 
i Tin vvii 10 i unmNi i Eli Irno "D -« nz-4 T? vvim n viii nl IP n l’nai, Dominikos respublikos 

sostinėje, įvyko studentų 
demonstracija prieš JAV. 
Jie protestavo prieš JAV 
politiką Panamoje ir sude
gino JAV vėliavą.

Panama City. —Panamos 
respublikos studentai de
monstravo ant pečių nešda
mi ilgą rąstą, ant kurio bu
vo užrašas: “No Queremos 
Bandera Yankee!” (Mes 
nenorime jankių vėliavos).pavojų ? Kam trumpinti sa

vo gyvenimo dienas?
Kaip jau ten bebūtų su ki-; Philadelphia. — Lenkų 

tais ž m o n ė mis, bet mūsų | kunigas S. J. Garstka dav4ė 
mi- 
pat 
šir-

“Laisvės ’ skaitytojai, visi iki { paskutinį patepimą jau
vienam, turėtų rūkymą nu
mesti ir pamiršti. Bent jau 
vienas dalykas milijonu pro
centų aiškus: p'amesdami rū
kyti sau blogo nepadarysite.

Chicagos kunigų “Drau
gas” taip išgarbino Antaną 
Smetoną, buvusį Lietuvos dik
tatorių ir budelį, jog man net 
norisi jį nominuoti į šventuo
sius. Klerikalų dienraščio re
dakcija galėtų puikiai pasi
tarnauti, jį rekomenduodama

rūsiam J. Drazui, tuo 
metu ir kunigas gavo 
dies smūgį ir jis mirė

Washingtomas; Washingtomas. — JAV 
karo laivas “Monley” išvežė 
iš Zanzibaro 90 JAV pilie
čių, anglų, italų, olandų ir, 
jų tarpe, lietuvių.

Burdette, Emmanuel Far
ber, Jacob Furth, John B. 
Hickman ir du chemijos 
profesoriai —W i 11 i a m‘ G. 
dochram ir Louis F. Fieser. 

j Komitetas išklausė virš 
9,000 raportų iš įvairių me
dicinos centrų, kur buvo ty
rinėta ant žmonių ir gyvū
nų rūkymo pasekmės.

Komiteto raportas yra 
apie 60 puslapių knyga. To
dėl męs iš jo paduosime tik 
kelis faktus..

Faktai
laikais 

nėse Valstijose rūko 
70,000,0000 • žmonių, 
lyčių. 1930 metais 

ekvieno JAV gyven- 
•uvo surūkoma 1,365 
sai, o jau 1961 metais

Dabartin i a i s 
Jungti 
apie 
abiejų 
ant ki 
tojo b 
papiro 
surūkė 3,986.

1I9.4C

Alžyras. — Alžyro prezi
dentas Ben Bella sako, kad

popiežiui. Ypač už Smetonos jg užsienio valstybių atvyk-
balsą 
kuris

pakėlimą turėtų pake! 
prelatas Krupavičiuj 
Smetonai padėjo nu v e r s t i
Griniaus valdžią ir sušaudyti 
keturis komunarus.

Beje, kur dingo tas bazdotas 
Smetonos talkininkas, kad jo 
niekur nebesigirdi?

sta elementų, kurie kelia 
neramumą.

Cincinnati. —Sulaukęs 74 
metų mirė pianų gaminto
jas Lucien Wulsinas.

• Y G

metais nuo gyslų su
mo prie širdies mirė 
D žmonių, o 1962 me

tais jau 578,000.
1945 metais nuo gerklės 

ligų mirė 2,300 žmonių, o 
1962 metais jau net 15,000.

193(1 metais nuo plaučių 
vėžię mirė tik 3?00Q žmęnių, 
gi 1962 m. jau net 41,000.

Taj |tokie faktai apie mir
tingumą nuo j ligų, kurias, 
pagal komiteto išva d a s,

deralinė vyriausybė gauna 
virš du bilijonus dolerių | 
įplaukų, o 21-na valstija— 
$1,300,000,000. Papiro sus 
gamina virš 600 fabrikų, 
kur dirba apie 90,000 darbi
ninku, v

Visose JAV valdiškose 
įstaigose r ū k y m a s yra 
draudžiamas. Pirmas tyri
nėjimas rūkymo žalingumo 
buvo padarytas prieš šimtą 
metu, būtent 1859 metais.

Dabar JAV valdiškos 
įstaigos svarstys raportą ir 
numatoma, kad imsis tam 
tikrų priemonių, kaip tai 
prieš rūkymo gyrimą per 
radiją, televiziją ir spaudą.

Ka darys tabako 
kompanijos?

George V. Allen, Tabako 
instituto prezidentas, kuris 
atstovauja tabako kompani
jas, sakė, kad komiteto ra
portas “dar nėra galutinis 
žodis”, kad tabako kompa
nijų specialistai irgi tyrinė
ja rūkymo pasekmes. Bet 
jis sakė, kad ir jiems “rūpi” 
žmonių sveikata, kad taba
ko kompanijos kooperuos 
su'JĄ V vyriausybe.

Washingtonas. — Ims il
gai, kol specialus komitetas 
ištyrinės prezidento Kene
džio nužudymą.

Bostonas. — Kardinolas 
Gushingas turi skilvio, žaiz
dų. Daktarai padėjo jį ant 
griežtos dietos.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ne
darys Panamai nusileidimų 
Panamos kanalo sutarties 
reikalais.

BOMBONEŠIAIS VEŠ 
1,003 KARIŲ

Washingtonas. — Jung
tiniu Valstijų strateginių 
bombonešių komanda pa
skelbė, kad šiais lėktuvais 
bus nugabentai4,000 karių 
už 5,000 mylių.

Bombonešiai pakils iš 
Havajų salų ir karius nu
gabens i Okinawos salą, ku
rią JAV yra okupavę ir ten 
įsitaisę militarinių bazių.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė numato, kad 
bus ilgos derybos su Pana
mos respulika kanalo reika-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Attleboro, Mass. —Įvyko 

sprogimas Thompson Che
mical Go. fabrike. Nelaimė
je žuvo 5 darbininkai ir 
apie 40 buvo sužeista. Spro
gimas buvo girdimas už 25 
mylių.

Balboa. — Panamos ka
nalo zonoje, prie amerikie
čių studentų mokyklos, jau 
iškelta Panamos vėliava gre
ta JAV vėliavos.

. Paryžius. — Naujai sta
tomas 12-os aukštų apart- 
mentinis sugriuvo.
Nelaimėje užmušta 15 dar
bininkų ir 17 sužeista.

Panama. — Panamos res
publika ir Jungtinės Vlsti- 
ajos atsteigė diplomatinius 
ryšius.
\---------------------------

Sofija. — 1963 metais 
Bulgarijos prekyba su Ku
ba pakilo 60 procentų.

Port Norris, N. J. — Nak 
tį kilo gaisras Johnsonų na
me. Sudegė Birginė John- 
sonienė ir 8 vaikai. Vyriau^ 
sias buvo 11 metų, o jau
niausias tik 10 mėnesių am
žiaus.

Londonas. —Anglijbs lai- 
boristai reikalauja, kad Ki
nija būtų pakviesta į 18-kos 
valštybių nusiginklav i m o 

| konferenciją Ženevoje.

New Delhi. — Indijos 
premjero Nehru 
sveikata.

Albany, Ga. — Penkis 
taikos žygiuotojus apkalti
no ardyme ramumo ir nu
teisė po 30 dienų kalėjimo.

Tunisas. — Tunisija ir 
Kinija užmezgė diplomati
nius ryšius ir apsikeis am
basadoriais.

Panama. —Panamos res
publikos radijas ir spauda 
reikalauja peržiūrėti Pana
mos kanalo sutartį su JAV.

Paryžius. — Kovo 15 d. 
pagerėjo Prancūzija nuleis į vandenį 

pirmą atominį submariną, 
— . kuris iš po vandens šaudys

Kainas.- — čionai prasi- atominėmis raketomis, 
dėjo 13-kos arabų valstybių • 
konferencija.

Washingtonas. — Atvyko
Italijos prezidentas Segni.

Honkongas. — Kinijos 
spauda rodo, kad jos komu
nistų santykiai su TSRS 
komunistais švelnėja.

t
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IMH HM HH 5Kas ką rašo ir sako
versti dokumentą ir perduoti 
prezidentui Johnsonui jo ūky
je, Texase. Departamento 

Kanadiečių “Liaudies Bal- pareigūnai laiko tai svar- 
sas” rašo:

Kolonializmas labai sunkiai 
miršta. Nors tautoms sutei
kiama šiokia tokia nepriklau
somybė, bet kolonialistai pa
lieka ekonominiai viešpačiai. 
Darydami visokias machinaci
jas, jie pasilieka kolonijose ir 
sunkia jų prakaitą. Bet, ma
tyti, jiems nebus lengva ilgai 
laikytis.

Britai buvo sudarę taip va
ne tik davė didžiulį antausį mūsų kraštui—Jungtinėms dinamą Centrinės Afrikos Fe-
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Panama ir JAV
PASTARIEJI ĮVYKIAI Panamos Kanalo Zonoje

Valstijoms,—bet supurtė visą Lotynų Ameriką ir

Net ir šiandien ne vienas gal būt klausia pats savęs: 
Kaip tai galėjo atsitikti? Kodėl buvo prileista įvykti 
toms baisioms riaušėms, kur žuvo keletas dešimtų žmo
nių ir keletas šimtų žmonių sužeista?

Atsakymas keri tame: Lotynų Amerikos žmonės at
sisako būti svetimų valdomi, nenori, kad jų žemėje vieš
patautų svetimieji.

Panamos Kanalo Zona buvo paimta JAV žinion prieš 
daugiau kaip 60 metų. Ir ji buvo paimta mūsų šalies 
kontrolėn “visiems laikams” (“in perpetuity”). Bet nie
ko nėra amžino. Kolonistai Afrikos tautas vergė taip pat 

- “in perpetuity”, o tačiau šiandien dauguma Afrikos tautų 
Ajau turi savo tautines nepriklausomybes.

Tas pats ateina ir Lotynų Amerikon: žmonės nori 
turėti pilną tautinę nepriklausomybę, nori atsiimti tai, 
kas jiems priklauso. Ir Panamos respublikos žmonės no
ri padaryti galą kitos šalies viešpatavimui jų žemėje— 
nori, ryžtasi atsiimti Panamos Kanalo Zoną ir visą ka
nalą. Savo žemę jie nori patys valdyti.

Jei Panamoje darbo žmonių gyvenimas būtų žmoniš
kesnis, gal būt jie ir nedarytų pretenzijų prie šmotelio 
žemės, valdomos jankių. Bet gi ten, kaip ir daugumoje 
Lotynų Amerikos respublikų, ekonominis skurdas smau
gia žmones, varo juos desperacijom Ir jie jaučia, kad jų 
gyvenimas būtų geresnis, jei jie patys valdytų kanalą, 
kuris eina per jų žemę. Aišku, taip ir būtų.

Kova, kilusios riaušės, panamiečių su “jankiais” kru
vini susirėmimai dėl vėliavų, iš tikrųjų buvo panamiečių 

.kova už teisę valdyti savo žemę ir visa, kas joje stovi.
Netenka nei sakyti, kad šie kruvini tarp panamiečių 

ir mūsų šalies karių, stovinčių Panamos žemėje, susirėmi
mai, uždavė didžiulį moralį smūgį JAV. Ir tai, reikią ma
nyti, tik pradžia. Jei reikalai bebus išspręsti pagrindi- 

’ niai, tai visko teks tikėtis ateityje. < ; ,

deraciją iš dviejų Rodezijų ir 
Nyasalando. šiomis dienomis 
ji jau subyrėjo. Buvo aišku, 
kad ji ilgai negyvuos, kadangi 
keli šimtai europiečių bandė 
per šią federaciją valdyti arti 
10 milijonų afrikiečių.

Kokias privilegijas turėjo 
europiečiai, matyti iš sekan
čio: 223^000 europiečių Pieti
nėj Rodezijoj buvo įstatymais 
užtikrinta 41 milijonas akrų 
žemės, o 3,690,000 afrikiečių 
—44 milijonai akrų. Europie
čiui ateiviui buvo duodama 
750 akrų, o afrikiečiui nauja
kuriui—6 akrai.

Skaudų smūgį gauna koloni
zatoriai Ceylone. ' šiomis die
nomis vyriausybė panaikino 
anglų kalbą vyriausybės įstai
gose, kur ji veikė 165 metus. 
Vietoj anglų kalbos įvedama 
singalesų kalba, kuria kalba 
8,000,000 iš 10,000,000 ceylo- 
niečių. Visoj šaly Shell, Esso 
ir Calte'x aliejaus kompanijų 
ženklai pakeisti ceylohiečių 
valstybės korporacijos ženk
lais. Dabar Ceylonas dau
giausia aliejaus perka Tarybų 
Sąjungoje ir Egipte.v/

Ceeylone nacionalizuotos ir 
visos apdraudos kompanijos. 
51 kompanija veikė Ceylone. 
Iš jų 41 puvo svetimšalių.

biu. Kai kuriuos punktus jie 
skaito amerikiniais reikalavi
mais.

Antitarybiniai politikieriai 
reiškia baimės, kad premjeras 
Chruščiovas norįs įklampninti 
kitas valdžias. Girdi, punktas 
prieš draudimu paneigti tei
ses nepripažintų valdžių taiko
mas prieš JAV veiksmus Pieti
niame Vietname ir Vokietijo
je.

Kaip prezidentas Johnsonas 
tai sutiks, tenka palaukti.

Reikia manyti, kad daugelis 
valstybių ir Vakarų pusėje su
tiks tai gerai.

Ir šioje šalyje pirmieji pa
reiškė baimės tik aršūs reak
cininkai, • kurstę karą ir lai
kę veiksmus už taiką prasi
žengimu. Tik vėlesniu laiku 
jie aptilo, bet, matyti, rienusi- 
kratė samprotavimo, kad karu 
jie gali laimėti ką nors.

m. 
kai

Scott Nearing rašo iš 
socialistinės Vokietijos

ri viltį, kad demokratinės 
jėgos Gvatemaloje laimės.

MŪSŲ NUOMONE, JAV vyriausybė turėtų tartis 
su Panamos respublika dėl kanalo grąžinimo Panamos 
kontrolėn. Visa zona turėtų būti grąžinta tiems, ku
riems ji priklauso—panamiečiams.

Reikėtų (ir tai, manome, bus padaryta) atlyginti 
šeimoms, kurių nariai susirėmimuose žuvo arba buvo 
sužeisti.

Bet ne tik tai reikia atlikti. Norint pagerinti santy
kius tarp mūsų šalies ir Lotynų Aftiierikos, reikią visą 
ftiūsų vyriausybės nusistatymą link Lotynų Ahierikos pa
keisti. Visų pirmiausia: reikia atsteigti diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Kuba, parodant lotynams, kad mes 
..nesikišame į jų vidujinius reikalus.

Kai kuriu raudonbaubiu bliovimas, būk Panamos 
Kanalo Zonoje riaušes pradėję “raudonieji”, Lieko neiš
sprendžia.

Kai kurie politiški apuokai garbina tuos mokslei- 
^Vius, kurie Panamos Kanalo Zonoje ant mokyklos pasta

to kėlė JAV vėliavą, neleisdami iškelti panaihinės vėlia
vos. Bet taip darydami, jie tik labiau kursto Lotynų 
Amerikos žmones prieš mūsų šalį.

Reikia atsiminti vieną: Lotvnų Amerikos kraštų 
žmonės pabudo iš letargo ir jiezi*yžtasi kovoti tol, kol 
laimės—kovoti prieš imperializmą ir kartu, žinoma, 
prieš1 “savuosius” išnaudotojus, palaikomus Wall stryto 
kapitalistų. ? .

TAIP, ĮDOMU!
L. Jonikas “Vilnyje” pri

mena:
Lietuvos' Aukščiaus i o s i o s 

Tarybos Prezidiumas apdoVa- 
■nojo' garbės rištais 41 teatro 
ir muzikos menininką, jų tar
pe ir Lietuvos kamerinio .or
kestro dirigentą Saulių Sondec
kį

Įdėmu, kaip jaučiasi jo tė
vas, redaguodamas menševikų 
geltonlapį Bostone ?

Ar neužeina jam mislis, 
kaip jo gyvenimas,.būtų susi
klostęs, jei nebūtų pabėgęs į 
Vakarus kartu su, anot Gri
gaičio, “nepergalimais Hitle
rio legionais” ?

Mums atrodo, jog Sonda- 
Sondeckis nieko, anot Joni- 
niko, nemislija, nes jei jis 
mislytų, tai ir savo reda
guojamą laikraštį padarytų 
švaresnį, geresnį.

KAI KURIŲ 
PASISAKYMAI 
APIE K. DONELAITĮ

Vilniaus “Tiesa” (š. 
sausio 4 d.) išspausdino
kurių pasaulio įžymių žmo
nių trumpus pasisakymus 
apie lietuvių klasiko poeto 
Kristijono Donelaičio poe
mą “Metus.” Štai jie:

Adomas Mickevičius, 1858:
Minimoji poema (K. Done

laičio “Metai) dėl jos vaiz
duojamo dalyko ir puikios iš
raiškos yra verta pagirti, ir 
todėl mums privalu ja domė
tis, kadangi tai yra tikras 
tuvių liaudies papročių 
veikslas.

G. Neselmanas, 1869:
Donelaitis leidžia sąvo vals

tiečiams veikti taip, kaip jie 
galvoja, ir kalbėti neišdailin
ta, šiurkščia ir stipria kalba...

L. Pasarge, 1894:
Reikią laikyti beveik ste

buklu, kad antroje aštuonio
liktojo amžiaus pusėje, kuo
met Lesingo, ’Šilerio, Gėtės, 
Kanto vardai nuošalioje Lie
tuvoje dar nebuvo žinomi, tai 
yra prieš pasirodant . jų di
diems veikalams, tuo laiku, 
kai buvo žavimasi Gesnerio 
idilėmis ir nebent tik Haleris 
ir Hegedornas žymėjo naujų 
laikų pradžią, galėjo atsiras
ti toks įžymus realistinis kūri
nys, kaip “Keturi metų lai-

lie- 
pa-

Kova prieš rūkymą
1962 METAIS prezidentas Kenedis paskyrė iš de- 

-•šimties įžymių mokslininkų komisiją, kuriai vadovavo 
ckias Luther L. Terry, kad ištirtų, ar tabako rūkymas 

.įlenkia žmonių sveikatai.
Po 14-kos tyrinėjimo mėnesių komisija paskelbė pla

tų pranešimą-raportą, kuriame aiškiai pabrėžiama, jog 
tabako vartojimas—i-ūkymas rūkančiųjų sveikatai ken
kia. /

, Bet ką dalyti, kad žihohės liautųsi rūkę, komisija 
nieko nesako, palieka įstatymų leidėjams bei jų vykdyto
jams tai padaryti.

Tai kas dabar bus ?
Pastaruoju metu rūkorių skaičius vis daugėjo. .1963 

metais jų mūsų šalyje buvo apie 70;000;000. Per tuos me- 
jrtiįs jie pirko 523 bilijohus cigarečių!

Ką darys JAV Kongresas? Ar jis leis kokius įštaty- 
* mus rūkymui suvaržyti ? Ar valdžia darys kokius žings- 
Ų-ftiuS; kad atbaidytų rūkorius nuo rūkymo?

Tabako pramonės viešpačiai viską darys, kad jų biz- 
-nio nieks nevaržytų. Jie išleis daug milijonų dolerių pro- 

f. pagandai už tai, kad žmonės daugiau pirktų cigarečių ir 
Jčągarų. I >

Aišku, verstiniu būdu rūkymo nebus galima panai
kinti; Reikia žmones šviesti, reikia aiškinti rūkymo blė- 

. • ■■■ ’• r.r-,,!-,/„-—..r. ............................ ...
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skelbia 
keturių

DĖL N. CHRUŠČIOVO 
PASIŪLYMU

“Vilnis” rašo:
Maskvos radijas 

premjero Chruščiovo
punktų pasiūlymą taikiu būdu 
spręsti sienų klausimą ii- ki
tas problemas:

Padaryti tarptautinę sutartį; 
kuridjė visos valdžios atsiža
da ginklu spręsti bet kokius 
nėsutikinius.

Sudėti pažadus nesiimti 
ginklo pakeitimui sienų.

Padaryti griežtą deklaraci
ją, kad skirtingos socialinės 
sistemos ar stoka diplomati- 
riių ryšių negali būti priežas
tim vienAi valstybei paneigti 
kitos teisės.

Sienų klausimą taikiais bū
dais rišti pasiremiant SNO 
čarteriu.

A. Fadejevas, 1943:
Koks realistas! Koks nepa

prastas realistas jūsų Donelai
tis! Jis iš kiekvienos, net pa
prasčiausios kasd i e n i š k o s 
smulkmenos sukuria giliausią 
poeziją.

V. Kirpotirias, 1947:
Donelaičio poemos herojai 

yra valstiečiai! —- nebūtas da
lykas, beveik negalimas XV11I 
amžiaus poemoje, kur veikian
tieji asmenys būdavo dažniau
siai kilmingųjų, valdančiųjų, 
įtakingų visuomenės sluoksnių 
atstovai.

Donelaitis patsai savo poe
moje nedaro maištingų išva
dų, bet tokių išvadų galimybė 
joje yra.

N; Tichohovas, 1955:
Kristijonas ĮDoilelaitis sukū

rė poemą apie liaudį, apie 
valstietiją, sukūlė poemą, 
skirtą paprastų žmonių gyve
nimui ir jų kasdieniniam dar
bui. Kartu tai yra himnas 
gimtosios žemes garbei, ap
dainuojąs žmogų if gamtą,

Chruščiovas neduoda smulk- kaip amžinus sąjungininkus - 
meniško aiškinimo, kaip tai darbininkus.
pasiekti, bet jis sako:

labai slinkit silsiitar- 
ti, jei siiiftterėsiiottfš valsty
bės pdrodys tam nbro.”

Atsiliepimai j pasi ū 1 y m ą 
Vašingtone nevienodi. Valsty
bės departamentas skuba iš-1

Poema savo,, realizmu yra 
originali, o vaizdaVifho ryšku
mu primena puikius kaimo 
gyvenimo paveikslus, nutapy
tus nepalyginamojo Breigelio 
Piterio Vyresniojo, praminto 
“mužikišku.”

dį žmonių sveikatai. Televizija, spauda ir radijas netu
rėtų tabako reklamuoti.

Tenka priminti, kad tarp senesniosios kartos JAV 
lietuvių, ypatingai tarp pažangiųjų, rūkymas pastaruoju 
metu sumažėjo. Daug mūsų žmonių metė rūkymą ir dėl 
to, kad mūsų spaudoj buvo smarkiai prieš jį kovojama. 
Ypatingai d-rui J. Kaškiaučiui priklauso didžiulis nuo
pelnas už vestą kovą su rūkymu! 4

Profesorius Scott Near
ing šiuo metu lankosi Rytų 
Vokietijoje. Laikraščiui 
“Worket” jią trumpai para
šė savo pirmuosius įspū
džius.

Atvykęs iš Jungtinių Vals
tijų, “pasaulyje turtingiau
sios šalies,” kur kiekviena
me mieste gali matyti daug 
lūšnynų ir skurdo, sustojęs 
Švedijoje tuoj galėjo maty
ti, kad joje nėra nei lūšny
nų, nei tokio skurdo, koks 
Amerikoje matomas. Šve
dija yra senas ir turtingas 
kraštas, nuo karo visai ne
nukentėjęs. Bet Rytų Vo
kietija yra neturtinga šalis, 
buvo baisiai karo sunaikin
ta. Bet joje taipgi nesima
to tokio skurdo, kokį gali
ma patėmyti Amerikos 
miestuose.

• Scott Nearing nurodo, 
kad skurdą palaiko žemos 
algos ir nedarbas. Rytų Vo
kietijoje skurdo nėra todėl, 
kad visiems yra pakanka-- 
mai darbo ir uždarbiai su
teikia galimybę vidutiniai 
pragyventi.

Antra skurdo priežastis— 
liga ir kitoki sunegalavi
mai. Rytų Vokitijoje me
dicina socializuota, visiems 
veltui prieinama, todėl li
goniams netenka skursti.

Ketvirta skurdo priežas
tis — daugiavaikių šeimų 
didžiulės lėšos. Rytų Vo
kietijoje tokios šeimos gau
na valdžios subsidijas, jų 
vaikai naudojasi nemoka
mu mokslu.

Tai štai ką prof. Near
ing mate socialistinėje Vo
kietijoje, kuri didžiules ka
ro žaizdas pati baigia užgy
dyti ir'kasdien daro nema
žą pažangą.

Vadinasi, skurdo priežas
tys ten panaikintos. Rytų 
Vokietijoje nesimato nei di
džiulio pertekliaus, nei 
skurdo. _ •

Gvatemaloje partizanai 
K smarkiai veikia

Įžymus meksikietis žur
nalistas Victor Rico Galan 
buvo nuvykęs į Gvatemalą, 
kur jam pasisekė pasima
tyti su partizanų koman- 
dantu Yong Sosa. Pasikal
bėjimą su Sosa jis perdavė 
Meksikos sostinėje išeinan
čiam savaitraščiui “Siemp- 
re.”

Partizanai Gvatemaloje 
veikia, sako komandantas 
Sosa, nuo to laiko, kai buvo 
demokratiniai išrinktoji 
valdžia JAV pagalba nu
versta ir diktatūra įsteig
ta. Tai atsitiko 1954 me
tų birželio 17 d. Po to bu
vo neva rinktos kelios val
džios, paskiausioj i rinkta 
valdžia buvo militaristų nu
versta ir dabar ten viešpa
tauja nuoga *militarinė dik
tatūra.

Sosa teigia, jog šiuo me
tu partizanų kova prieš mi- 
litarinę diktatūrą žymiai 
pagyvėjo. Partizanai dau
ginusia refniasi vargingai
siais valstiečiais, su kuriais 
jie turi gerus ryšius. Val
džios siunčiama kariuome
nė bijo eiti į kalnus, kur 
partizanai turi stovyklas,, 
Nes kareiviai žino, kad iš 
kalnų gyvi jau nebegalės 
grįžti.

Užklaustas, ar jis yra ko
munistas, Sosa atsakė, jog 
jis nėra partietis, bet nėra 
ir anti-koniunistas. Jis su
tinka bendrai veikti sU įvai
rių pažvalgų žmonėmis, šie ■ 
kiančiais huveršti militari-

Argėntiniečių laikraštis 
“Vaga” progresuoja

*
Šidmis dienomis gavau 

keletą Argentinos lietuvių 
laikraščio “Vagos” nume
rių. Malonu buvo susipa
žinti su jo turiniu. Aštuo-: 
nių puslapių tablodinis laik
raštis, įdomu pasiskaityti^ 
talpina daug žinių iš Lietu-, 
vos, Tarybų Sąjungos ir vi
so plataus pasaulio. Nema
žai žinių ir iš Lotynų Ame
rikos.

“Vagos” korespondentas 
Tulpe įdomiai aprašo milži
nišką antifašistinį mitingą, 
įvykusį Luna Parke, Bue
nos Aives mieste. Dalyva
vo virš 23,000 žmonių. Su
rengė profsąjungos ir pa
žangieji intelektualai. Mi
tingas ypač smerkė Ispa
nijos diktatorių Franko. 
Gavo nemažai kritikos ir 
JAV politika Lotynų Ame
rikoje.

Laikraščio redakcija nuo
širdžiai sveikina urugvajie
čiu laikraščio “Darbo 28 m. 
sukaktį ir linki šiam pažan
giam laikraščiui ilgiausių 
metų.

Niujorkiečiai pirmauja 
arklių lenktynėse

Pasirodo, kad New Yorko 
valstija nenori užleisti pir
menybės arklių lenktynėse 
nei vienai kitai valstijai.

1963 metais šioji valstija 
gavo iš arklių lenktynių 
vien taksais 95 milijonus 
dolerių. Kalifornija, gyven
tojais pralenkusi N. Y. vals
tiją, taksais tegavo tik 37 
milijonus dolerių. Florida— 
27 milijonus.

New Yorko miesto pilie
čiai pereitą lapkritį įvyku
siuose rinkimuose pasisakė 
už legalizavimą arklių lenk
tynių lažybų (betinimų) ir 
lauko pusėje, kuo dabar 
naudojasi slaptieji “bukės” 
(bookies). Tik laukiama 
valstijos legislatūros užgy- 
rimo. A

* __ •__
^Televizija ir kortų biznis

Žinome, kad televizija 
smarkiai pakenkė teatrų 
biniui. Bet dabar ir kortų 
biznis nusiskundžia.

Pirmiau, kol publika ne
buvo tiek sužavėta televi
zija, kasmet Amerikoje par- 
siduodavo maždaug po 83 
milijonus kortų kaladžių. 
Bet dabar biznis nupuolė 
iki 67 milijonų, nepaisant 
to, kad gyventojų skaičius 
paaugo 23%. 

• '
Brangi aktorė

Pasauliniai pagarsėjusi 
aktorė Sophia Loren reika
laują milijono dolerių už 
vaidinimą tik viename fil
me.

Montreal, Canada
LLD susirinkimai

Kanados Lietuvių Litera
tūros Draugijos Montreal 
kuopa šaukia savo narių 
metinį susirinkimą sekma
dienį, sausio 26 d., 1:30 vai. 
p. p., Moose salėje, 3485-A 
Park Ave.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Yra svarbiu 
Draugijos reikalų aptarti. 
O po to, kiek laikas leis, bus 
ir diskusijų bendrais visuo
meniniais klausimais, todėl 
kviečiame ir ne narius, kas 
įdomaujasi, dalyvauti.

Kp. Valdyba

Gražiai pavaišino 
dr-jų narius

Sezoninių žiemos švenčių^ 
proga DOW bravoras pa
kvietė didžiųjų Montrealo 
lietuvių draugijų narius — 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Dr-jos 
irD.L.K. Vytauto Neprg. 
ir D.L.K. Vytauto Neprg. 
Ęlubo — vaišėms sausio 
d. vakarą. Kadangi patogus 
tarpušvenčių vakaras ir 
dviejų didžiausių draugijų 
nariai buvo kviesti, prisi
rinko gana daug žmonių. 
DOW bravoras gražiai pri
ėmė ir puikiai pavaišino 
svečius savo gamyklos ska
niausiu šviežiu alučiu bei 
įvairiais užkandžiais, o ku
rie norėjo, prie smagios 
muzikos dar galėjo ir links
mai pasišokti. į

Kaip vakarui įsismagihus 
teko patirti iš Klubo pirmi
ninko P. Paukštaičio ir Sū- 
nų-Dukterų Dr-jos pirmi
ninko A. Janušio kalbų, tai 
daugiausiai šis linksmas 
DOW bravoro vakaras įvy
ko abiejų draugijų nario 
Albino Vaitekūno pastan
gomis, kuris ten dirįa. Ne
veltui, todėl, kada tik buvo 
Albino vardas paminėtas, 
jis buvo palydėtas griaus
mingu rankų plojimu.

Išvažiavo svečiuosna
Ida Šuplevičienė išvažia

vo svečiuotis pas savo sesu
tę į Jungtines Valstijas, 
Philadelphia. Pa. v

Mirė '
Sausio 3 d. mirė Bronius 

j Kūlikas - Kulikauskas, su- 
i laukęs 66 m. amžiaus. Pali- 
i ko nuliūdime žmoną Mari
joną (Tamutytę) ir vieną 
sūnų. /.

Iš kokio krašto velionis 
i kilęs Lietuvoje, neteko pa- 
tirti.

i ’ L-

PAIKA PASAKA
New Yorkas. — Sausio 8 

i d. “The New York Times” 
patalpino laišką Raulo Uo- 
mesanaso. Jis paša koja, 

' būk Kuboje šimtu nuošim
čių gyventojai yra prieš 
I dabartinę valdžią. Tai to
liau, negu dangus nuo Že
mes. Vien 5-rių metų revo
liucijos minėjimo pal’ąįai 

.įrodė, kaip masiniai kulfte- 
; čiai stovi su savo vyriausį;- 
jbe. • • •

Urugvajaus lietuviai dalyvavo Kauno Politechnikos instituto 
1963-1964 mokslo metų atidarymo iškilmėse,

■ , kurios įvykb sporto halėje,

p

nę diktatūrą ir atsteigti 
krašte dembkratiją. Jis tu-



Jonas Šimkus PHILADELPHIA, PA.Tarybų Lietuvos liaudies poetui
* Teofiliui Tilvyčiui -—60 metų

Antiiiacinė veikla didėja

Kilęs iš neturtingų valstiečių Teofi
lis Tilvytis gimė 1904 m. Tauragnų mies
telyje. Mokytis pradėjęs buržuazinės 
Lietuvos laikais Utenos gimnazijoje, kle
rikalams siautėjant mokyklose, jaunasis 
poetas anksti ėmė priešintis juodaskver
nių mulkinimui, apsigimęs jumoristas ir 
satyrikas, Teofilis jau gimnazijoje, ašt
ria epigrama kapojo kapelionus ir kitus 
klerikalus. Ir štai 1923 m. liž antikle- 
rikaljnę savo veiklą T. Tilvytis su “vilko 
bilietu” pašalinamas iš gimnazijos. Jau
nas, kupinas ryžto ir poetinės nuotaikos 
T. Tilvytis atsikelia į Kauną, gauna men
ką tarnybą Finansų ministerijoje, suar
tėja su teatro artistais, su ano meto po
etais modernistais.

^Pastebėjęs jaunajame Tilvyty stambų 
talentą, i jį dėmesį atkreipia poetas Ka
zys Binkis, kuris ilgą laiką buvo tarsi 
poeto mokytojas. Tilvytis atidžiai stebi 
buržuazinį gyvenimą Kaune, mato jo 
milžiniškus kontrastus ir vienas po kito 

Amą gimti jo kūriniai. Jis parašo saty
rinį romaną “Kelionė aplink stalą,” ku
riame išjuokia buržuazijos šulus ir viso
kius prisiplakėlius, karjeristus. Jis pa
rašo jumoristiškai sentimentalų roma
ną “Ministerijos rožė,” pagaliau pasiro
do jo satyrinė poema “Dičius,” kuri iš
juokia karjerizmą, parodo Kauno val
džios piktažaizdes. Poemos stilius ofo- 
ristinis, čia pasigirsta ir šiurpių įvykių 
atgarsiai. Buržuazija įvykdė 1927 m. 
fašistinį perversmą, sušaudė keturis ko- 
munarus. Poemoje “Dičius” Tilvytis sa
kė:

k Miršta žemės kaubury 
Komunarai keturi.
Žeme, rodosi, kilnoja, 
Kruvini vaizdai galvoj— 
Liūdna mūsų Lietuvoj.

Su savo satyriniais eilėraščiais Tilvy
tis dalyvauja visoje ano meto Lietuvos 
satyrinėje spaudoje.

* Po “Dičiaus” pasirodo nauja Tilvyčio 
poema “Artojėliai,” kuri buržuazinės 
cenzūros buvo negailestingai braukoma. 
Tame literatūros vakare, kur Tilvytis 
skaitė savo “Artojėlius,” visad būdavo 
pilna jaunimo, ypač studentų. Šioje po
emoje rašytojas Petro vardu nusako 
Lietuvos liaudį, kuri 1918 m. ir vėliau 
kovojo su dvarponių pakaliku Jonu dėl 
tarybinės santvarkos Lietuvoje, kuris su 
užsienio buržuazijos parama Petrą nu

galėjo . Bet liaudis nemari, taip ir Pet
ras, Jono užkastas, palaidotas, pakyla 
vėl gyventi. Nepamirštami poemos ofo- 
rizmai.

> Paskutiniais buržuazinės santvarkos 
metais T. Tilvytis Lietuvoje redagavo 

į satyros laikraštį “Kuntaplis,” kuriame 
aštriai kritikavo buržuazijos veiklą, san
tvarką. Kai 1940 m. vasarą Lietuvos 
liaudis nuvertė buržuazinę santvarką, T. 
Tilvytis kartu su visais pažangiaisiais 
Lietuvos žmonėmis įsijungė į tarybinės 
santvarkos statybą. Rašytojas pats apie 
tą metą vienoje savo Raštų vietoje ši
taip sako: “Aš didžiuojuos, kad man te
ko laimė būti istorinio mūsų liaudies po
sūkio dalyviu.” Buržuaziją jis palydėjo 
savo satyriniu laišku milijonieriui, ku
riame juokėsi iš Lietuvos milijonieriaus 
Vailokačio, pabėgusio į Vakarus.

Tilvytis ima dirbti pirmame lietuvių 
tarybinių rašytojų žurnale “Raštai,” ku- 

Itį redagavo Petras Cvirka. Fašistinei 
, Vokietijai 1941 m. pradėjus karą prieš 

X Tarybų Sąjungą, T. Tilvytis nespėjo pa
sitraukti į Tarybų Sąjungos gilumą ir 
fašistinės okupacijos metu gyveno Lie
tuvoje. ,Apie pusmetį fašistai išlaikė 
poetą Pravieniškių konclageryje ir tik 
atsitiktinai jam pavyko išlikti gyvam. 
Išėjęs iš konclagerio poetas išvyko į kai
mą. Bet ir fašistų okupuotoje Lietuvoje 
poetas tęsė savo kūrybinį darbą. Jis pa
rašė savo “Artojėlių” 3-ią dalį ir pa
vaizdavo, kaip liaudies priešai, buržuazi
niai nacionalistai, kartu su vokiškais fa
šistais, naikino Lietuvos darbo žmones. 
Poetas sako:/

Girios tamsios žalios, senos—
Girioj vaikšto partizanas.

Jfc. Krito laiškas iš dangaus 
Nuo pažįstamo žmogaus. . .

Čia ir vėl Jonas žudo Petrą. Petras 
sako:

Buvęs ponas, Jonas buožė 
Į gestapo rūsį čiuožia.

Čia labai graži poeto baladė apie. Die

vulį. Smėlynėje gyveno valstietis Die
vulis, kuris visaip rėmė susikūrusią ta
rybinę santvarką, bet kai įsiveržė vokiš
ki fašistai, prieš Dievulį atsisuko buožės 
ir visų pirma klebonas:

Prie šventoriaus griovio 
Dievulį nušovė.
Užkasė suėję
Žmones sužvėrėję, 
Ir ant jo kapo

• Juodžemėlis tapo.

Pamenu, kai karui baigiantis susitiko
me išvaduotoje Tarybų Lietuvoje T. Til
vytį Vilniuje, negalėjome susivaldyti ne
verkę. Petras Cvirka apkabino, išbučia
vo Tilvytį ir apgyvendino d a b a r t i n i ų 
Rašytojų sąjungos rūmų patalpose su 
visa jo šeima. Trokšdamas labiau pri
sidėti prie Lietuvos tarybinių rašytojų 
sąjungos veiklos, T. Tilvytis išrenkamas 
Valdybos atsakingu sekretorium ir kar
tu su Cvirka daug prisideda prie lietuvių 
tarybinių rašytojų konsolidavimo. Ūmus 
Tarybų Lietuvoje organizuotis pirmie
siems kolūkiams, T. Tilvytis ima rašyti 
savo įžymiąją poemą “Usnynę,” už kurią 
jis buvo apdovanotas TSRS valstybine 
premija ir kurioje jis ne tik ^pavaizdavo 
kolūkių organizavimosi sąlygas, vykusią 
kovą, bet trokšdamas visą vaizdą pada
ryti pilnesnį, jis parodė ir buržuazijos 
gyvavimo paskutines dienas, buožių siau
tėjimą vokiečių fašistų okupacijos me
tais, pavaizdavo lietuvių partizanų ko
vas prieš fašizmą ir tarybinės santvar
kos stiprėjimą išvaduotoje Tarybų Lie
tuvoje. “Usnyne” tapo didžiai reikšmin
gu lietuvių tarybinės literatūros faktu, 
ji buvo išversta į rusų kalbą. Už dide
lius literatūros nuopelnus T. Tilvytis bu
vo apdovanotas Lenino ordinu, ir jam 
buvo suteiktas Tarvbų Lietuvos liaudies 
poeto vardas.

T. Tilvytis labai aktyvus rašytojas. 
Tilvyčiui minint savo gyvenimo penkias
dešimtmetį buvo išleistas jo rinktinių 
Raštų tritomis, kur • sudėti jo geriausi 
kūriniai. . 

• • I I ,
Bet Tilvytis beveik kasmet išleidžia 

naujas savo kūrybos knygas. 1963 me
tais pasirodė jo nauja poema “Daina 
gyvybės kaina,” kurioje *is pavaizduoja 
poetą kovotoją Vytautą Montvilą. Tai 
novatoriškas kūrinys, kur Tilvyčio min
tys ir poezija persipina su kovingais 
Vytauto Montvilos posmais. Šiuo metu 
Tilvytis- yra sumanęs parašyti “Artojė
lių” poemos IV-ą dalį, kur tikisi pavaiz
duoti tarybinės santvarkos įsigalėjimą 
Lietuvos liaudyje. Rašymo darbo atvan
gomis Tilvytis lipdo skulptūras, turi nu
lipdęs poetų K. Binkio ir V. Montvilos 
biustus. Jo kambary ant staliuko nuo
lat stovi smuikas, kuriuo poetas griežia 
poilsio ; minutėmis. Be to, jis puikus 
akordeonistas. Jis aistringas visuomenės 
veikėjas, Respublikinio Taikos gynimo 
komiteto Pirmininkas. Po karo kelis 
kartus lankėsi užsienyje, buvo Varšuvo
je, keliavo po kitas Lenkijos vietas. Po
etas gerai valdo automašiną, ir aš jo ve
žamas esu daug kur Tarybų Lietuvoje 
pabuvojęs, mudu aplankėme Ignaliną, 
pirmąją Lietuvos sostinę—Kernavę, kur 
gėrėjomės nuostabiais piliakalniais. Vi
sa širdimi linkiu poetui naujų kūrybinių 
laimėjimų ir geros sveikatos.
vnnius ‘ ' nu

National Committee 
Against Nazi Criminals and 

| Nacism siuntinėja delega
tams savo gerai pavokusios 
konferencijos nuoveikius ir 
planus- tolimesnei veiklai.

Svarbu pažymėti, kad vie
nas komiteto reikalavimų 
jau ^atpuolė. Gen. Hansas 

! Hoisingeris paš alintas iš 
i NATO karinių jėgų koman- 
j dos. Jo vieton paskirtas bel- 
; gas gen. C. P. de. Cumont. 
I Svarbu, kad jis. pašalin
tas, taipgi svarbu, kad ki
tas. vokiečių generolas jį

} nepavadavo.
! Komitetas įdėjo kaltina
mų kriminalystėmis dardu 
vardus —Sergejų ir Mykolą

1 Kovalčukus, ukrainie č i u s. 
Bus priskirti ir dar keli lie
tuviai. Gavome vardus ir 
adresus pustuzinio lietuvių, 
bet reikia patikrinti doku
mentus. , .

Vilniaus laikraštis “Tie- 
j sa” atspausdino visą pusla
pį apie vyskupo Brizgio 
veiklą naciams talkininkau- i 
j ant Lietuvoje. Amerikos 
lietuviams tas svarbu.

Konferencijos darbų trum
pame atžymėjime telpa pri
imti tarimai, rezoliucijos, | 
telegramos į Vašingtoną ap-: 
gailestaujant prezidento! 
Kenedžio tragišką mirtį
(nužudymą), reiškiant sim
patiją jo šeimai. Taipgi tel
pa delegatų svarbesni išsi
reiškimai.

Kokie yra darbo planai?

Vilnietės sporto meistro Juzės žurauskaitės 
atliekamus pratimus Vingio parke Vilniuje 

stebi tūkstančiai vilniečių.

Stropiai imtis darbo su
organizavimui komitetų, 
bet reikalingi tautiniai ko
mitetai, tokie kaip lietuviai 
turi. Kur dar nevyksta su
kurti tarptautinį komitetą, 
raginama kurti tautinius, 
—lietuvių, žydų, ukrainie
čių ir t. t.

Padidinti reikalavimą 
siuntimo nacinių kriųiina- 
listų į tas šalis, kur jie pa
pildė piktadarystes.

Padidinti kovą prieš vis 
daužia u keliančius galvą 
šios šalies fašistus, rasis
tus ir kitus tos rūšies ele
mentus. Nužudymas prezi
dento Kenedžio rodo, kad 
tas gaivalas darosi atkak
lesnis ir desperatingesnis. 
Dabar ypač svarbu veikti 
prieš juos.

Gen. Hoisingerio pašali
nimas iš NATO komandos 
yra geras reiškinys.

Mažesnėse kolonijose, kur 
negalima sudaryti tarptau
tinio komiteto, lietuviai tu
rėtų sudaryti savus, kad ir 
nedidelius komitetus.

Gauti iš delegatų laiškai 
(po konferencijos) rodo 
geras pastangas ir pasėkas. 
Ypač kur susisiekta su žy
dais, darbas eina gerai. Rei
kia žinoti, kad žydai dau
giausia nukentėjo nuo fa
šizmo ir nacių kriminalis

tų. Reikia taipgi žinoti, 
kad jų yra šioje šalyje pen
ki su puse milijono ir kad 
jų vaidmuo yra labai svar
bus ir įtaka šalies gyvenime 
didelė. Veikiant bendrai su 
jais galima daugiau atsiek
ti.

Lietuviams krinta didelė 
atsakomybė, nes’ tarp kalti
namų kriminalyste yra di
delis skaičius lietuvių. Dau
gelis jų teisti Lietuvoje. 
Dauguma jų gyvena šioje 
šalyje.

Šis musų darbas rišasi su 
kova už civilines teises ,nes 
rasistai juk yra fašistai. 
K. o v o j a n tieji už civilines 
teises ima tai permatyti ir 
kai kur stoja bendrai veik
ti. •

Suprantama, nereikia ten
kintis vien lietuvių darban 
įtraukimu. Reikia įtraukti 
ir ’kitų, tautybių. Nacionali
nis komitetas susideda jau 
iš daugelio tautybių. Stojo 
veikti ir vokiečiai. Iš atsi
liepimų matosi, kad italai, 
net amerikiniai japonai pri-
sideda. 1

Išsiuntinėti faktai apie 
nacinius kriminalistus Kon
greso nariams ir atsakin
giems valdžios pareigū
nams.

Informacijų reikalu kreip
kitės prie nacionalinių ko
mitetų — lietuvių ar tarp-
tautinio.

Paskubinkime šį svarbų 
darba.

Lietuviu Komitetasc- 1

Bridgeport, Conn. *
Su pradžia šių metų drau

gė Kl. Jenkeliunięnė, wates- 
burietė, atvyko į Bridge- 
portą ir praleido vieną sa
vaitę poilsiui. Ta proga užė
jo ir pas mus. Buvo malonu 
pusdienį praleisti kartu su 
malonia drauge, pasikalbė
jome apie praeitus laikus, 
mat, su drauge per daugelį 
metų teko būti asmeniškais 
ir idėjos draugais. Nebuvo 
tokio parengimo, kur nebū
tume susitikę.

Sausio 5 d. įvyko LDS 74 
kp. susirinkimas, kur buvo 
atlikta Centro valdy bos 
nominacijos ir išrinkta kuo
pos valdyba 1964 metams. 
Po susirinkimo turėta už
kandžių.

Lapkričio mėnesį susirgo 
; ir dar tebeserga draugė Do
micėlė Kajeckienė ir drau
gas J. Butnoris. Abudu bū
davo susirinkimų lankyto
jai ir darbuotojai. Vėlinu 
greitai ligą nugalėti ir pil
nai susveikti.

J. Strižauskas

Roma. —Jau grįžo iš Pa
lestinos popiežius Povilas 
VI-sis. 3 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 17, 1964

Draugijų ir klubų bėdos
Prieš virš 50 mėtų lietu

viai kūrė draugijas, klubus, 
statė namus su salėmis, plė
tė lietuvišką veiklą^jPrakal- 
bos, paskaitos, koncertai, 
chorų ir teatrininkų prak
tikos taip ir skambėdavo. Į 

i kurį klubą užeidavai, visuo
met rasdavai būrį lietuvių. 
Jei ko nors nerepetuodavo, 
tai skaitydavo knygas. Da
bar visa to nėra.

Neseniai Lietuvių Tautiš
kas klubas su sale buvo 
parduotas, ir tie pinigėliai 
išdalyti likusiems nariams. 
Pietinės miesto dalies Lie-

I tuvių tautiškas namas su 
| puikia sale turi labai gar
bingą praeitį. Bet draugi
jos nariams senstant ir 
mirštant, klubas pateko į 
naujų ateivių (dipukų) ran
kas, ir jo turtas pradėjo ne
sulaikomai mažėti. Nusitar
ta namą parduoti. Bet sun
ku buvo rasti pirkėjus. Na
mo vertė buvo apie $60,000, 
parduotas už $18,500.

Kitas pašalpinis klubas— 
tai Šiaurinės miesto dalies 
Lietuvių Respublikonų klu
bas. Suorganizuotas 1908 
metais. Visą laiką buvęs 
pažangiausias ir veikliau
sias klubas, taipgi turtin
giausias. Ne per seniausiai 
pinigų bankuose turėjo virš 
$200,000. Bet ir čia viso
kiausios bėdos apsėdo. Kai 
kurių narių pernelyg dide
lis “optimizmas” ir labai 
mažas permatymas ateities 
draugijai atsieina gana 
brangiai. Buvo sumanyta 
keltis į kitą vietą, įrengti 
kitą moderniškiausią namą, 

l dėl ko buvo išmokėta virš 
$115,000. Nesant tinkamų 
senų darbuotojų - gaspado- 
rių, buvo parinkti iš jau
nesniųjų, čia augusių, ma!-

1 nant, kad jie geriausiai tiks 
I prie kitataučių. Na, ir “ti
ko.” Vienas, klubą nu
skriaudęs virš tūkstantinės, 
išėjo visai suskuręs. Gavo
me kitą, tas per metus spė
jo klubą nuskriausti trimis 
tūkstančiais.

Su pastaruoju bandyta 
bylinėtis, tikėtasi bent kiek 
atgauti. Bet tie advokatai 
kainavo daugiau... Tokia• 
padėtimi visuomet naudo
jasi asmenys, visai neatsa
kingi nei už savas kalbas, 
nei už darbus. Taip vyko ir 
šiame klube. Sulindo į 
valdybas, į gaspado r i a u s 
vietą asmenys, tam darbui 
neturintys mažiausio paty
rimo, neigi ryžto darbuotis. 
Pajamos pradėjo smarkiai 
mažėti, o nuo labai didelių 
išlaidų pabėgti neįmano
ma. ..

Buvo sumanyta susivie
nyti su Richmondo Muzi- 
kaliniu klubu. Susivienijus 
dviem draugijom, panaiki
nus vieno namo užlaikymą, 
valdyboms ir visoki ausiu 
taksų išmokėjimą, galima 
būtų sutaupyti apie $10,000 
bereikalingų išm o k ė j i m ų 
per metus laiko. Tai tiek

Vilnius. Gaudžia Dainų šventės estrada nuo 
skambių lietuviškų dainų.

puola žemyn pajamos dėl 
padidėjusio mirimų skai
čiaus ir ligų. Susivienijus, 
dabartinis nepriteklius pil
nai pasidengtų ir abi drau
gijos galėtų dar ilgokai pa- 

' gyvuoti. Bet ir Muzikalinis 
klubas eina žemyn bent po 
trejetą tūkstančių dolerių 
per metus. Nežiūrint to, 
tūlų viršūnių manymu, .to
kia vienybė nepageidauti
na. ..

Tokiai padėčiai susiklos
čius, Liet. Respublikonų su
sivienijimas savo metinia
me susirinkime vienbalsiai 
išsireiškė už išpardavimą. ir 
išsidalijimą. Dėl to bus dar 
visuotinis susirinkimas ko
vo 9 d., ir, kaip atrodo, bus 
nusitarta išsiparduoti. Lai
kytis toliau — reikštų visko 
netekti. Dabar klubas turi 
dar 300 narių ir pinigų, be 
namo, apie $67,000.

Anksčiau daugelis mažų 
l draugijėlių vienijosi ir pra- 
! tęsė savo gyvavimą, niekas 
nebuvo nuskriaustas —visi 
patenkinti. Dabar, susimai
šius su jaunuoliais ir nau
jaisiais ateiviais, visai kito
kį dalykai dedasi.

Gaila garsių klubų.
Senas Klubietis

Rocky Hill, Conn.
Draugai Ona ir Jurgis 

Šilkai, atsiųsdami $10 “L” 
fondui, kartu atsiuntė ir 
Justo Paleckio jiems at
siųstą sekamą laiškutį:
Gerbiami Draugai,

Draugai Ona ir Jurgis 
abu su žmona nuoširdžiai 
sveikiname Jus ir Jūsų ar
timuosius Naujųjų 1964 Me
tų proga.

Linkime geros sveikatos, 
gerovės ir sėkmės.

Ta proga nuoširdžiai, dė
kojame už malonų suveni- 
rą,, kurį mums prisiuntėte.

Su pagarba,
J. Paleckis 

Vilnius,, 1963. XII. 26

Japonai įsigalėję 
Brazilijos ūkyje

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje gyvena 430,200 japo
nų, kurie sudaro tik 6 pro
centus šalies gyventojų. Bet 
japonai yra. įsigalėję žemes 
ūkyje.

Japanai pagamina 90 pro
centų pamidorų, apie tiek 
šilko ir gauna šaliai kiauši
nių. Jie turi didelius persi
kų ir kitokių vaisių sodus. 
Daug užaugina žemuogių, 
pipirų ir arbatos.

JAV MILITARINĖS 
JĖGOS ISPANIJOJE

Washingtonas. —JAV tu
ri Ispanijoje penkias milita- 
rinio orlaivyno bazes. Da
bar viena bus sumažinta ir 
iš Ispanijos išvežta 3,500 la
kūnų ir technikų. Ispanijo
je dar pasiliks 40,000 lakū
nų ir technikų. (



ROJUS MIZARA
■>

Bruožai iš Jono Kaškaičio 
gyvenimo ir kūrybos

Metai prasidėjo meno šventėmis

(Tąsa) /
Kaškaitis eilutes pradėjo rašyti, ndar 

būdamas jaunas, — prieš arti 50-[me
tų, dar mokydamasis Mintaujos gimna
zijoje. Pirmiau jis rašė rusiškai, o pas
kiau—lietuviškai. Ir tų jaunų dienelių 
svajas jis tebelaiko tik sau, spaudon 
duoti nedrįsta.

Spaudoje jo eilėraščių pradėjo rody
tis apie 19 05 metus Vilniaus “Aušrinė
je”— moksleivių priede prie “Vilniaus 
žinių.” Atvykęs į Ameriką, kol mokslą 
baigė, daug ką nors rimtesnio kurti 
niekaip negalėjo; laiko neturėjo. Bai
gęs mokslą, pradėjęs praktikuoti medi
ciną, rūpinosi šeima. Todėl jo poezijo
je. yra,' sakytum, “spragų,” nėra vien
tisumo.

Kai kurie jo eilėraščiai, matyt, rašyti 
skubotai, ir ne visi jam pavyko pilnai 
išjausti, išgyventi. Tačiau visa jo po
ezija pilna humanizmo ir kūrybinės ug
nies.

Įdomūs Kaškaičio eilėraščiai, sukurti 
dabartinio amžiaus pirmajame dešimt
metyje, deja, jų nedaug turime. Nėra 
lengva juos surankioti, ypatingai tilpu
sius Lietuvos spaudoje. Tenkinamės 
tais, kuriuos pavyko autoriui išsikirp
ti ir ligi šiol išlaikyti. Kada nors Kaš
kaičio biografas, be abejo, pajėgs visits 
surinkti, atitinkamai surūšiuoti ir įver
tinti.

Be išspausdintų Lietuvos spaudoje, 
Kaškaičio eilėraščių tilpo ir senoje Ame
rikos “Vienybėje lietuvninkų,” “Laisvė
je,” “Vilnyje,” “šviesoje,” kalendoriuo
se ir kt. Jis yra parašęs nemažai ir 
trumpų novelių, apybraižų, išsibarsčiu
sių .po pažangiąją Amerikos lietuvių 
spaudą.

Daug Kaškaitis yra atlikęs vertimų; 
daug jis yra savo eilėraščių pritaikęs 
įvairių kompozitorių muzikai,—dainoms, 
kurias šiandien dainuoja mūsų liaudies 
chorai ir solistai!

Lietuviams menininkams jis yra tik- ' 
rasis tėvas: prireiks jiems ko nors, pir
miausia eina pas Kaškftfrfr"' Abejoju, 
ar jis mūsų menininkų prašymo kada 
nors nepatenkino.

“Prošvaistės” leidžiamos šio uolaus ra
šytojo ir draugo 65-ių metų amžiaus ir 
50 metų literatūrinio darbo sukakčiai 
atžymėti. Čia telpa toli gražu ne visi 
jo eilėraščiai—tik jų dalis. Savo laiku 
bus išleisti visi.

Apart pirmųjų trijų kūrinių, kiti ei- 
eilėraščiai dedami chronologiškai, paei
liui,—daugmaž pagal metus, kuriais jie. 
buvo parašyti.

Kadangi Kaškaičio poezinė kūryba 
“Prošvaistėse” telpa ne visa,, tai ir jos 
įvertinimas čia nė neliečiamas. Paga
liau, ši knyga leidžiama dvigubam auto
riaus jubiliejui atžymėti, o ne išsamiam 
jo poezijos kūrybos nagrinėjimui.

Jono Kaškaičio poezija, kaip ir visi 
kiti raštai, kupina gilaus nuoširdumo. 
Paskaitykit jo “Jaunatvės draugui” ei
lėraštį — kiek jame šiltos, draugiškos, 
aistringos ugnelės tiems, kurie mindžio
ja savo jaunatvėj puoselėtus idealus, 
eidami tarnauti kapitalizmui! Kaškai- . 
tis, atsiminkime/ jaunystėje dėjo di
džiulių vilčių ano meto savo drauguo
se, stovėjusiuose su revoliuciniu darbi
ninkų judėjimu. Tūlus jis tiesiog die-

vino,—pav.; dar iš Mintaujos laikų Vla
dą Požėlą. Bet nemažai jo buvusiųjų 
draugų ilgainiui nuo revoliucinio dar
bininkų judėjimo atitrūko, tūli patapo 
žiauriais socializmo priešais. Vladams 
požėloms, pijams grigaičiams ir jiems 
panašiems jis skyrė šį eilėraštį. Ir kaip 

It nuoširdžiai, draugiškai, broliškai jis 
r> bandė juos sulaikyti nuo klampynės, ku- 

•* rion jie maknojosi! Žinoma, tai buvo 
veltus kreipimasis.

Kaškaitis—realistas. / Jis, drįstu saky
ti, — lyg Amerikos lietuvių Walias 
Whitmanas. “Menas menui” obalsis jam 
nežinomas. Jis tvirtai stovi darbo žmo
gaus, liaudies pusėje. Jis gina darbinin
kų klasės reikalus. Jis smerkia plėšrųjį pa
razitinį kapitalizmą. Vaizduodamas dar
bininko nedalią kapitalistinėje santvar
koje, jis rodo’ jam kelią į laisvę, į socia
lizmą. Jis griežtas anti-fašistas. ,zJis uo
lus kovotojas už taiką. Jo poezija, kur
ta Amerikoje, išreiškia gražiausius troš
kimus, per ilgus metus darbininkų kla
sės pažangiosios dalies puoselėtus.

Politinis Kaškaičio akiratis taipgi 
platus. Jis .nepalaužiamai įsitikinęs 
Amerikos darbininkų klasės ir viso pa
saulio darbo žmonijos pergalės būtinu
mu. ' ■ .

1941 m. birželio mėnesio dienomis, 
kai hitlerinės govėdos įsiveržė Tarybų 
Sąjungon, daug gerų žmonių nusigando 
ir suglumo. Bet ne Kaiškaitis! Pirma
jame savo eilėraštyje, rašytame tuojau 
po birželio 22 dienos, jis sakė:

Žinok tu, Hitlerį, pasaulinis bandite: 
Tarybinin daržan tu snukį įkišai!.. 
Ir naftą ir kviečius pagrobt

kaip nebandytum,—. 
Tai tau tik bepaliks tušti pelų maišai.
Čia bus tau Žalgiris!. . Napoleono smūgis!.. 
Fašizmo pamatai į dulkes subyrės!
Ir bėgsi tu šalin — sugėdintas, surūgęs, — 
Ir nieks, o nieks tavęs priglausti nenorės.

Poetas giliai tikėjo tarybinės armijos, 
tarybinės liaudies, tarybinės vądovybes 
ryžtumu, drąsa ir išmintimi. '

(Bus daugiau)

Laiškas iš Vilniaus— \ 
specialiai “Laisvei”

Turbūt jau žinote apie 
tuos žymius meno ir litera
tūros įvykius, kurių įspūdy
je gyveno Lietuva Naujųjų 
Metų angoje. Bet mes dar 
gyvename jų atgarsiais, 
tad apie juos norisi dar pa
kalbėti.

Nepaprastu egzaminu bu
vo mūsų Akademiniam 0- 
peros ir Baleto Teatrui jo 
gastrolės vyko naujai pa- 
gastrolės vyko naujai pa
statytuose Kremliuje Suva
žiavimų rūmuose, kurių sa
lėje telpa 6,000 žmonių, o 
scena tiesiog milžiniška, jei 
palyginti su vilniškio teatro 
scena. Visas teatro kolek
tyvas nuo scenos meistrų ir 
kostiumerių ligi solistų ir 
režisierių — apie 300 žmo
nių — turėjo gerokai pasi
darbuoti repeticijose, pri
prasti prie naujų sąlygų. 
Viskas buvo nugalėta, sude
rinta.

Gastrolės prasidėjo ir 
maskviškiai žiūrovai eilę 
vakarų turėjo progą susi
pažinti su Lietuvos operos 
ir baleto menu. Teatras pa
rodė šiuos keturis veika-

Lietuvos Operos ir Baleto 
teatro gastrolės. Tai dide
lis teatro ir viso Lietuvos 
meno laimėjimas. Siunčiu 
geriausius sveikinimus ir 
naujų pasisekimų linkėji
mus Lietuvos meno darbuo
tojams bei naujų susitiki
mų su jų kūryba.

Apdovanoti
Grįžtantieji’ iš Maskvos 

menininkai buvo triumfa- 
liškai sutikti Vilniuje. Sto
tyje griežė dūdų orkestras, 
sveikino vyriausybės nariai 
ir kolegos menininkai.

Vakar, sausio 6 d., Vil
niaus Operos4 ir Baleto te
atre buvo suruoštas kon
certas, kuriame tie patys 
artistai atliko visą Mask
voje įvykusio užbaigiamojo 
koncerto programą. Publi
kos buvo pilna salė, daugy
bė norėjusių ateiti jau ne
begavo bilietų.

Po koncerto L. Diržins- 
kaitė perskaitė LKP CK, A. 
Tarybos Prezidiumo ir Mi
nistrų Tarybos sveikinimą 
teatro kolektyvui, A. T. Pre
zidiumo sekretorius S. Nau
jalis paskelbė A. T. Prezidi
umo Įsaką apie daugelio ar
tistų apdovanojimą garbės

*x.

JAV lietuviai turistai keliauja po 
egzotiškąsias Neringos kopas.

Nepažįstamam
(Devyniasdešimtmetinė sukaktis)

Toli, toli, už kalnų ir pelkės ■ \ 
Saulės deimantinės akys merkės/ 
Ji, numetus aukso ploščius, 
Šilko debesėliais užsiklosčius, 
Poilsio ramaus nektarą gėrė. 
Šitaip saulė baigė dieną, 
Šildžius europietį ir indėną.

• Bet iš jos pasimokyti negalėjo 
Forto Skato mirtingieji.
jųjų širdys, it maži vulkanai 
Arba viesulingi uraganai, 
Tvinko, virė, kunkuliavo, 
Kol nykias gatves užblokadavo, 
Vedančias kalėjimo kieman. 
Vyrai, moterys, vaikai 
Rėkė, staugė, kaip vilkai, 1 
Kumščiais grasė, tvoras draskė^ 
žengė vis pirmyn, pirmyn, 
Veržėsi karšta lavai žmonių artyn' 
Kalėjimo. Nugalėjo jie sargybą, 
Ir, apkvaitusi kerštu taryba, 
Vilko negrą jau į aikštę. • 
Ne bizūnu, ne pagaikšte— 
Plieno kietojo kuolais 
Ištaškė smegenis žmogaus.
Vyra, moterys, vaikai 
Graibsto nuotrupas ūmai:'

. Kam pateko guzikėlis, 
Kam drabužio skudurėlis, 
Kam šukelė kaukolės šiltos.
Be ašarų, skausmų, gėdos, 
Be giesmių ir be maldos, 
Graibsto, renka suvenirus. 
Ko atplėšti negalėjo, 
Tuoj aliejumi apliejo: 
Dega nafta ir žmogiena, 
Ir liepsna sutviska, tartum diena, 
Matosi veidai rūsčių dalyvių. » 
Dega, čirška žmogaus kūnas, 
kyla į padangę aitrus dūmas, . 
Skirstosi dalyviai tragiškos dramos. 
Ar užmigs jie šiąnakt? Ar miegos? - 

Auka užmigo amžinai!
Už ką? — neklausk!
Gal su geltonkasėm jis flirtavo?
Gal iš baltojo stiklinės vandenį ragavo? 
Gal ne ta puse šaligatvio jis ėjo?
Gal su kepure prieš kaukazietį jis stovėjo ? 
Iš plantacijos pabėgo gal slapta?
Gana! Neklausk! Daina jo jau baigta... 
Ir niekas čia neklausia.
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lūs: J. Juzeliūno b a le tą ! vardais ir garbės raštais. 
“Ant marių kranto,” E. BaL Turbūt jau buvo_ pranešta, 
šio baletą “Elgė—žalčių ka
ralienė,” klasikinį baletą 
“Silvija” ir Š. Prokofjevo 
operą “Meilė, trims apelsi
nams.” Paskutinę gastro
lių dieną—gruodžio 29 d.— 
didelis atsisveikinimo kon
certas, susilaukęs didelio pasi
sekimo. Daugiau kaip 30,- 
000 žiūrovų matė ir girdėjo 
gastrolių ‘ eigoje mūsų me
nininkų pasirodymus pačio
je salėje, o 'dar milijonai 
klausėsi per radiją ir žiū
rėjo prie televizorių.. Tai, 
buvo didelė lįętuvių tautos 
meno demonstracija, paro
džiusi jo didelius laimėji
mus. ' (

Žymėtina, kad operą 
“Meilė trims apelsinams” 
ir užbaigiamąjį koncertą 
žiūrėjo eilė Tarybų Sąjun
gos vyriausybės vadovų su 
Nikita Chruščiovu prieša
kyje . Ložėje greta su N. 
Chruščiovu buvo Tarybų 
Lietuvos atstovai — LKP 
CK I sekretorius ir A. Ta
rybos Prezidiumo narys A. 
Sniečkus ir Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduoto
ja L. Diržinskaitė.

Kokį padarė įspūdį?
Kokį įspūdį padarė žiūro

vams mūsų teatro gastro
les? Apie tai liudija eilės 
žiūrovų pasisakymai spau
doje. > Rusijos TSR Liau
dies artistas L Tumanovas 
sakė:

—Džiugu buvo matyti mū
sų kolegų iš Lietuvos aukš
tą profesionalinę kultūrą. 

•G astrų lės sukėlė didelį 
maskviečių susidomė j imą, 
tik gaila; kad lietuviai atsi
vežė tik keturis veikalus, o 
ne daugiau. Nuoširdžiai 
sveikiname kolegas lietu
vius su dideliu pasisekimu.

Tarybų Sąj ungos<marsa
las L Bagramianas, kurio 
kariuomenė prieš 20 metų 
vadavo Lietuvą iš hitleri- 
nihkų, pareiškė:: 
• —Lietuvos Operos ir Ba
leto teatro gastrolės parodė 
mūsų broliškos tautos meno 
didelĮ suklestėjimą. Džiu-, 
gina repertuaro platumas 
ir įvairumas. Ypatingai dė-. 

“mesio vertas yra tas faktas, 
kad kartu su respublikos 
kompozitoriais teatras su-1 
kūrė eilę tiūcionalinių operų 
ir baĮetų.

Tarybų Sąjungos Kultū
ros ministras E. Furceva 
tąip pasisakė:

—Labai puikiai pavyko

) knygą, latviškai išverstą P. 
Kalvos. Ir taip vienas po 
kito sveikino ir kalbėjo 
įvairių tautų atstovai, ku- . 
rių kalbos susiliejo į vieną^ ( 
bendrą mintį:

—Jūsų Donelaičio jubilie
jus yra visų mūsų šventė. • 
Broliškai tarpusavyje daly
damos! dvasinėmis vertybė
mis, tarybinės tautos papil
do savo kultūros ir meno 
lobyną.

Visi svečiai aukštai verti
no nūdienės mūsų tautos 
poezijos laimėjimus, kurie 
parodo, kad dabartinė • lie
tuvių poetų karta aukštai 
neša Donelaičio iškeltą vė
liavą.

Telegramomis sveikino žy
musis rusų poetas N. Ticho- 
novas, ukrainiečių poetas 
M. Bažanas, estų poetasvJ. 
Semper ir kiti.

Po iškilmingosios dalies
I sekusiame koncerte ištrau- 

ševčenka, K. Donelaitis, M. kas iš “Metų” poemos dek- 
Musorgskis. | lamavo K. Donelačio vardo

Kaipo plačiašakį ąžuolą ' raiškiojo skaitymo konkur- 
lietuvių poezijoje apibūdino 
būrų dainių A. Venclova. 
Jis priminė Donelaičio pos
mą apie žmonių lygybę:

Ponu dar nė vienas 
su kardu, negimė 

tarp būrų vėl 
nė vienas sau n’atnešė žagrę.

Anais laikais, XVIII am
žiaus sutemose tai buvo 
drąsūs, netgi revoliucingi 
žodžiai.

Aįifie amžių išbandytą K. 
Donelaičio kūrybą įdomiai 
kalbėjo Liaudies poetas T. 
Tilvytis. Jis pabrėžė, kad 
Donelaičio “Metai” yra gi
liai nacionalinis, lietuviš- 
kas, nepaprastai originalus,' grojo birbynių 'kvintetas, 
nepakartojamas literatūros dainavo V. Noreika.

Rusų poeto D. Brodskio

vyriausybes vadovai ir be
veik visų tarybinių respub
likų rašytojų atstovai.

Įvairi ir įdomi buvo Do
nelaičio sukaktuvių minėji
mo iškilmingoji dalis, ku
rią atidarė Jubiliejinio ko
miteto pirmininkas akade
mikas K. Korsakas turinin
gu įžangos žodžiu. Paskui 
vaizdingai kalbėjo Visasą
junginės komisijos K. Do
nelaičio jubiliejui pažymėti 
pirmininkas poetas A. Pro
kofjevas. Paskui Pasaulinės 
Taikos Tarybos narys pro
fesorius L Gluščenka pra
nešė, kad tos tarybos reko
mendavimu pažangioji žmo
nija 1964 metais pagerbs 
tokius kultūros milžinus, 
kovotojus už pažangą, kaip 
V. šekspiras, M. Lermonto
vas, I. Kotliarovskis, T.

kad Lietuvos TSR Liaudies 
artisto vardai suteikti ope
ros solistams E, Čudakovui, 
E. S a u 1 e vičiūtei, R. Sipa- 
riui, režisieriui J. Grybaus
kui, vyr. baletmeisteriui V. 
Grivickūi. Nusipelniusio ar
tisto vardus gavo operos 
solistai I. ’Jasiūnaitė, Virgi
lijus Noreika, I. Žukaitė; 
baleto artistai L. Aškelavi- 
čiūtė, Č. Žebrauskas, o taip 
pat kamerinio orkestro di-, 
rigentas S.'Sondeckis, to 
orkestro solistas V. Radavi-! L 
čius. Nusipelniusio meno 
veikėjo vardas suteiktas re
žisierei V. Mikštaitei ir di
rigentui Ch. Potašniskui, 
40 kolektyvo narių apdova
noti Prezidiumo garbės raš
tais. Po koncerto įvyko 
nuoširdus viso teatro kolek
tyvo susitikimas su vyriau
sybės nariais ir respublikos 
vadovybe.

K. Donelaičio jubiliejus
Kitas žymus įvykis buvo 

—Kristijono Donelaičio 250 
metų sukaktuvės, kurių 
centrinis paminėjimas įvy
ko Vilniuje, Filharmonijos 
salėje, sausio 4 d. Didžioji 
salė, kurioje gali susėsti 
apie 900 žmonių, ne tik bu
vo pilna, bet dar keli šim
tai žmonių kantriai stovė
jo. Estrada buvo gražiai 
išdekoruota, švitėjo skaitli
nės “1714, “1964,” o jų kai
rėje stovėjo didelė K.,Bog
dano darbo skulptūrinė Do
nelaičio stovyla. Aplink ją 
susėdo Jubiliejinio komite
to nariai, jų tarpe V. My
kolaitis-Putinas, T. Tilvytis, 
A. Venclova, Just. Marcin
kevičius, V. Reimeris ir k.,

O
sviete,

so nugalėtojas profesionalu 
tarpe aktorius T. Vaisieta. 
Paskui vargonininkas L. 
Digrys vargonais grojo J. 
S. Bacho kūrinius, kuriuos 
sekė ištrauka iš “Rudens 
gėrybių,” kurią gražiai dek
lamavo kita konkurso lau
reatė iš saviveiklininkų tar
po—jaunutė Kulautuvos vi
durinės mokyklos moksleivė 
L Patušiūtė.

Toliau ėjo E. Čudakovos 
ir M. Aleškevičiūtės atlikta 
S. Šimkaus daina “Plaukia 
sau laivelis” ir moterų su
tartinė iš J. Karnavičiaus 
operos “Gražina,” paskui

kūrinys. Rusu poeto D. Brodskio
Poetas Justinas Marcin- vertime ištrauką iš “Vasa- 

kevičius skaitė K. Donelai- 
iciui atminti skirtos savo 
poemos fragmentus. Jis pie
šia-rūsčiuosius maro ir vo
kiečių kolonizacijos metus, 
kada Donelaičio gimtinėje 
viešpatavo mirtis, priespau
da ir išnaudojimas. Tačiau 
būrų liaudis nemirtinga. Jos 
dainiaus poezijos žodžiai 
per šimtmečius pasiekė mū
sų dienas. Štai keli posmai 
iš J. Marcinkevičiaus poe
mos :•

D-ne-Iai-tis!
Klausykit, skamba' kaip 
Do-n-lai-tis!
Klausykit, skamba kaip 
Do.-ne-lai-tis! 
] 
Ir kiekviena pėda 

po mūsų kojom— 
poilsio vieta, 
sermėga užsiklojo

varpas, 
i 

kardas.

Klausykit, skamba kaip arklas sostinėje 
Tr IrifUrvipnn ' i

ros darbų” deklamavo ak
torius V. Kostarevas. P<0 
puliarusis Filhar m o n i j o s 
styginis kvartetas atliko iš- 
tra'ūkafe'i^' M. K. Čiurlionio 
ir J. Haidno kvartetų.

Koncertą užbaigia cho
ras, vadovaujamas L. Aba
riaus, kuris atlieka eilę 
liaudies dainų, o paskui A. 
A. Račiūno galingai skam
bančią poemą “Metai” mit
riam chorui ir vargonams 
pagal K. Donelaičio tekstą.

Toks buvo K. Donelaičio 
250 metų gimimo sukaktu
vių minėjimas T. Lietuvos 

, Minėjimai tai/j 
i pat vyko Kaune, Klaipėdo
je ir po visą Lietuvą. Pla
čiai Donelaičio sukaktį at
žymėjo Maskvos ir visų ta
rybinių respublikų spauda. 
Taip prasidėjo Donelaičio 
metai.

V. Paliukonis
Vilnius. 1964. L 7

Ar pasitarnaus 
neregiams?

Detroitas. Dr. R. P.

Jo kapas ir 
Jis, tartumei 
Visa planeta.

Lietuvių kalbos keitėsi su 
svečių kalbomis. Labai jaus- 
mingai kalbėjo baltarusių 
poetas Petrus Brouka, uk
rainiečių rašytojas R. Bra- 
tuhis, liepsningas armėnų 
poetas Ašotas Graši, gru
zinų poetas Grigolas Aba- 
šidzė, eilėmis prabilo jau
nas kazachų rašytojas O. Su- 
leimanovas, latvių rašyto
jas E. Sokolas priminė J.
Rainio jaunystėje darytus I Youtzas, iš Barriardo kok|į- 
“Metų” vertimus ir padova-' gijos, tyrinėja, ar pirštu 
nojo ką tik išėjusią “Metų” i “regėjimas” galės patai-1

| nauti neregiams. Pereitais 
i metais daug buvo rašyta 
! apie Rožę Kulešovą, 22 me- 
l tų merginą, Tarybų Sąjun
goje, kuri krepšyje apčiuop- 

' tų daiktų pasakydavo spal- 
i va. v 

Dabar Jungtinėse Valsti
jose tas pasikartojo. Jauna

į mergina Patrie i a A i n s- 
1 worth, nežiūrėdama, t i k 
' pirštais paliesdama, pasa
ko daiktų spalvas.

Dr. Youtzas sako, kad ge
rai ištyrus, gal tas galės 

j pasitarnauti neregiams, nesy 
! jis mano, kad pirštais “re
gėjimas” nėra tik kai kurių 
atskirų asmenų jauslumas.

Vilniečiai ae/odrome širdingai išlydi į JAV grįžtančią 
Ilzą Bimbienę.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 17, 1964

Buenos Aires. — Susi
daužė Argentinos lėktuvas 
“C-3” ir žuvo 23 žmonės.



'LAISVES' VAJUS 
(Tąsą iš J-tnold btiSiahW

naujino 66 prenutnėratas į Lietuvą. Tai graži dovana 
įietuvos piliečiams nuo Jono Smalehskb!

L. Žemaitienė, Hartford, Gohn.; prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Brooklyn-Queens vajinirikas V. BUhkūs pridavė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Iš New Jersey prisiuntė atnaujinimų vajininkai S; 
Radušis ir A. Lukaitis, bayonniečiai; J. Bimba, paterso- 
nietis.

Puikiai darbuojasi Jurgis Gendrėnas, St. Peters
burg, Fla. Beveik su kiekvienu jo laišku gauname naujų 
skaitytojų. Šį sykį prisiuntė tris naujas premtirtėratas ir 
atnaujinimų.

Punktais pakilo su atnaujinimais—V. Kralikauskas; 
Lawrence, Mass.; R. Mferkis, Philadelphia, Pa.; S. F. 
Smith, Los Angeles, Calįf.; M. Kį Jagmin, Palm Springs, 
Calif.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; L. Bekesienė, Ro
chester, N. Y.; 
nė, Livonia, Mich.

— o —
AUKŲ I $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Los Angeles,Calif.S. F; Smith prisiuntė $41. Aukojo: 

$10.00 
6.00 
6.00 
5.00 • 
5.00 
4.00 .

J. Karan (Monterey Rhi-k) ......... 2.00
Po $1: A. Bush, CharlesJ. Alvinas (Yucaipa).

A. A. Buddy .
Anna Miswick
Paul Zunaris, Lake Worth, Fla. ..
Antanas ............. ..................
S. Petravich (Pasadeną).........
Mae Zasines (San Bęrpąrdino)

(Monterey Phvk) ...

Hartford, Conn., L. Žemaitiene prisiuntė $17. Aukojo:
J. Barnett ........... .  . i......... $10.00
K. August (Rockville) ................. 4.00

Po $1: Mrs. Ketchin (Windsor Locks); P. Norvidas; 
M. Egelevičius (Wilson).

— 0 — ,
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

Mike Pučktis, Philadelphia, Pa..........
Jonas Ragauskas, Št. Petersburg, Fla

i A. PūrėnaSj Richfridnd Hill, N. Y. ... 
J. ir O. Šilkai, Rocky Hill, Conn. .... 
H. Lyben, Detroit, Mich...................
M. Slogsnaitis, Brooklyn, N. Y..........
F. Raubis, Philadelphia, Pa................
J. Kasper, Baltimore, Md....................
J. PluščiaUskas, Jamaica, N.Y. ......
B. Jankowski, St. Petersburg, Fla. ..
Anne Qherkauskas, Scranton, Pa. ... 
Mary Kaunas, St. Clair, Pa. .. ............
A. Wollow, Danielson, Conn................
K. ir B. Briedžiai, Brooklyn, N. Y. ..
C. Pozar, Hannacroix, N. Y................
J. ir M. Judžentai; Gulfport, Fla........
N. Pensininkė, Brooklyn, N. Y. ......
J. Čeponis, Montreal, Canada......... '.
Mrs. Vitartienė, Miami, Fla................
John WalinsJ Anna Maria, Fla..........
F. Skleris, St. Petersburg, Fla............

. Po $1: Jokūbas šupetris, Lawrence, Mass.; A. Grei
čius, McKeesport, Pa.; Wm. Degutis, Albahy, N. Y.; S. Už- 
davinis, Haverhill^ Mass.; W. Stadolnick, W. Lynn, Mass.; 
D. Kvalkauskas, Bloomberg, Pa.; J.Dulkis, Paterson, N. 
J.;Ch. Cherka, Woodhaven„N. Y.; P. Zeikus, A.Kaihibne, 
Wm. Shimėhas, Brooklyn, N.Y. ;> Walter Grannas, Ozone 
Park, N. Y.; M. Klimas, Ramsey, N. J.; M. Stainys, J. 
Stanley, Natalie Lenigan, St. Petersburg, Fla.; W. Šta- 
kenas, Brandon, Fla.; J. Pabijanskas, J. Vilimaitis, Ro
chester, N. Y.; P. Nemunas, Phila, Pa.

— d —
Šį sykį gauta $188. Anksčiau įplaukė $5,203.50. Viso 

$5,391.50. Sekančio penktadienio laidoję bus daugiau re
zultatų. Vajus eina prie užbaigos. Laiškų plaukia dauge
lis. Po sutvarkymo, pranešame. Didelis ačiū vajinihkahis 
už jų gražų pasidarbavihią. Darbas nelengvas, daug rei
kia pastangų įdėti? Už tai, varde viso “Laisvės” persona
lo—daug sėkmės Jums, vajininkai, užbaigime vajaus. 
Ačiū ir viršminėtiems pl’ieteliams už paraitą. Foiido 
kvota gražiai peržengta.

I

> Chester, Pa.
> Sausio 12 d. įvyko Vytau

to Lietuvių P. klūbo metinis 
susirinkimas. Iš raportų pa
sirodė, kad draugija biskį 
sutvirt ė j o finansiniai it 
prie klubo prisirašė jaunų 
įmonių.

1964 metams valdyboje 
liko beveik tie patys, iŠŠki- 
’iant klubo gaspadorių, da
bar bus jūbmi Jonas Reine- i r • zis.

Prie klubo, daugumoje, 
priklauso čiagimiai, kurių 
tėvai jau yra išmirę. Svars
tant klubo reikaltis būna ir 
karštų diskusijų, bet susi
rinkimui pasibaigus vėl visi 
dwugiški, tai tas gerai.A

Nutarta surengti klubo 
hariams Užgavėnių -balių.

Dabar Chestėtyje darbai 
prastai eifta, tai senesnio 
atilžiauš d&fbininkai negali

™ nes. Apuranuuos Konipani-
; L. Tilvikas, Easton, Pa.; Vera Smąlstiė^ ja siūlo viena milijoną do-

.. $11.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

.'... 6.00 

.....  6.00 

.... 6.00 

.... 6.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 4.00 
.... 4.00 
....3.00 
.... 3.00 
....3.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00

“Laisves” AdittiitiSttdCija

gauti darbo. E'ddyston 
Print Woi’ks fabrikas užsi
darė^ apie 800 darbininkų 
liko be dafbb. General Steel 
Works fabrikas taipgi bai
gią užsidaryti, ten apie 
tūkstantis dai’bininkų ne
teks dąrbo. Cleamont Steel 
Works fabrikas, sako, einąfc 
į bankrotą. Fabriką rengią
si pdrdūoti .arba uždaryti, 
tai vėl tūkstančiai darbi
ninkų neteks darbo.

Ai Lipčiufe

Rochester, N. Y.
SvelltitiiftiMš

Su pradžia 11964 metlį 
sveikinu “Laisvės” kolekty
vą; visus bendradarbius,. 
veikėjusj dalininkus^ vajl- 
ninkiis ii’ skaitytojus. Vėli
nu visiėms geros sveikatos 
ir sėkmės jūsų darbuose už 
taiką ir laisvę pasaulyje.

L; BfekėŠieriė

PHILADELPHIA, PA.
Hurhan Relations Commis

sion reikalauja teismo 
drausmės prieš pehkioliką 
vyrų ir dvi moteris-už , da7' 
rythą nesmagumų <ir nuo-' 
stalių tarnui, kurį turi neg
rų Horace Bakerių šeima 
Folcraft Delmar Village. 
Nėprisilaikiuk drausmės — 
blis traukiami į teismą. Ba- 
kerio^sveikata pašlijo, gavo 
nervų sutrikimą ir randasi 
Mental Institution.

Fairgrounds Coliseum 
eksplozijoje praėjusių metų 
spalio 31 d. žuvo 363 žmo
nės. Apdraudūos kompani- 

lerių atlyginimo žuvusiųjų 
šeimynoms.

270 Reading busų kompa
nijos darbininkų nori nu
pirkti kompanijos busus už 
vieną milijoną dolerių, už- 
statydami savo namus ir ki
tą ntibsavybę. Kitos dvi 
kompanijos Jįaro tą patį.

1 • *
August J. Lippi, mainie- 

rių pirmo distrikto prezk 
dentas, apleido ligoninę;- 
Teisėjas turėjo paskirti jam 
kalėjimo bausmę, bet esant 
ligoninėje, susilaikė. Dabar, 
sakoma, bausmė bus paskir
ta. Lippi pripažintas kal
tu išeikvojime banko pini
gu.

RCA nuo praėjusių metų 
iki sausio pradžios atleido 
virš 700 inžinierių. 1963 
metų kompanijos, pelnas 
viršijo 1962 metų pelną.

Darbo sekretorius Wirtz 
sako: Panaikinus viršlai
kių dirbimą, gautų darbus 
virš 900,000 darbininkų.

Stanley Kuklewicz už
muštas 200 pėdų gilumoje 
Clenalden Coal ’kasykloje, 
Wilkės-Barrėje.

Ant New Jersey Turn
pike 1963 metais užmušta 
62 žmonės.

Sun Shipbuilding and Dry 
Dock 2,5900 darbininkų, 
priklausančių prie AFL- 
CIO lokalo $02 Chesteryje, 
laimėjo uždarbio pakėlimą 
19 centų valandai 7 cen
tus dab^r ir 6 centus- per 
ateinančius dvejus metus. 
Nelaimėjo senatvės pensi
jos. Lokalo vadovybė sako, 
būtų buvęs a ilgas streikas, 
kad laimėti, ) Lokalo; ąariai

LLD 10 kuopos susirinki
mas Sausio 10 d., neatsižvėl- 
giaht į didėlį šąltį, būvo ne- 
ftiažas. Pasveikiiltas “Lais
vės” dalihinkų suvažiavi
mas su auka ir išrinktas 
delegątas kuopai atstovauti 

! —J; Stasiūkaitis. Padisku- 
sūbta pasikėsinimas atimti 
A. Biihbai pilietybę, bet ta- 
ririias paliktas kitam - susi
rinkimui. Parengimo klau
simas irgi atidėtas kitam 
susirinkimui.

tus. mirė ir paliko $78,Č

Jefferson Davis, 44 metų, 
prieplaukos dkhbi hi ūkas, 
kuriam Operacijos būdu įdė
jo čhimpanzės inkstus prieš 
du mėnesius, mirė nuo plau
čių Uždegifho.

Teisėjas Thomas Marotta 
priteisė 90 dienų kalėjimo 
ir $300 pasimokėti rūkoriui, 
kuris rūkydamas užtnigo ir 
sukėlė gaisrą.

•

Aukščiausiasis šalies teis
mas pąnąikitio valstijos 
nuosprendį dėl vieno pirmcN 
jb pasaulinio karo veterano, 
jti^bslaviį tautybės, paliki- 
Ūio. jis prieš kėlėhitis itfe- 

00 iš

mokėti giminėms Jugoslavi
joje. Valstija buVb sulai
kiusi. Dabar turės išmokėti.

Meras Tate prisaikdintas 
ke,tveriems metas eiti mero 
pareigas. Sakosi, kovos 
prieš suktybes miesto admi
nistracijoje. Valstiją, sako, 
panaujins suktybių tyrinė
jimą miesto administracijo
je Pirmas nepavyko.

Pilietis

atidarius 
pakalbėti 
trumpai

Gauti 56 naujų narių į 
LLD; čikagiečiai vėl 
duoda gerą pavyzdį

Sausio 12 įvyko Lietuvių 
Darbininkų Liter a t ū r o s 
Draugijos pirmos i o s ap
skrities konferencija, ku
rioje dalyvavo 35 delegatai 
nuo 7 kuopų. Kelios kuopos 
delegatų neprisiuntė, gal iš 
priežasties nepal a n k a u s 
oro.

Konferencija buvo gera, 
konstruktyvi.

S. J. Jokubkai 
konf., pakviestas 
V. Andrulis. Jis, 
paminėjęs svarbiausius die
nos įvykius, kalbėjo apie or
ganizacijos reikalus^ ir- pa
dare. eilę pasiūlymų. Po jo 
trumpai kalbėjo d. Jonas 
Mažeika.

Imtasi svarstyti organi
zacijos reikalui Berods re
tai kada pirmiau diskusijos 
ėjo taip gerai, be ginčų, be 
išmetinėjimų. Kas ką kal
bėjo, tai tiksliai LLD gero
vei. ,.;l/

.Skaitytas ;LLD Centro 
Komiteto laiškas, d. Katri- 
nos Petrikiėhes atsiųstas. 
Atsakymu į još paraginimą, 
nutarta pasveikinti organi
zacijos 50 metų sukaktį 
įrašymu į LLD 50 naujų na
rių. Apkalbėjime to padary
ti pažadai gauti 65 naujus 
narius. Iš diskusijų rimties 
ir entuziazmo atrodo, kad 
50 nauujų narių tikrai bus 
galima gauti.

Prisiminus žurnalo “Švie
sa” 30 metų sukaktį, nutar
ta pasveikinti jį ir skubotai 
sumesta medžiaginiam žur
nalo stiprinimui $33.

Apkalbėta visos galimy
bės organizacijos ugdymui. 
' Kurie gauna naujų na
rių, parodė, kad nėra sun
kumų gauti narių į LLD, 
nes nei amžius, nei kita kas 
nekliudo tam. Reikia tik di
desnių pastangų. Ligi šiol, 
nors Čikagoje tiek daug 
svarbių pramogų vyksta, 
tiek daug didesnių sueigų, 
bet organizaciniai tas neiš
naudota reikiamai. Nusitar
ta nuo dabar visa ką daryti 
organizacijos ugdymui.*

Pastebėtina, kad laike 
diskusijų nebuvo ieškoma 
jokių skėmų, jokių techniki
nių būdų, arba kad kiti at
liktų darbą. Visi jautėsi at
sakingi už tai, kas neatlikta 
ir rodė ryžto ateityje to ne
pakartotu A

Apskrities komitetas pa
prastai duoda delegatams 
užkandžius, bet delegatai 
atsimoka paremdami kokį 
svarbų tikslą. Šiuo tarpu 
parama

Kon o_
roje nuotaikoje, pakilusiu 
ūpu ir ryžtu ugdyti šią 
svarbią apšvietos organiza
ciją; Apskrities komitetas 
perrinktas vienbalsiai.

Vilnietis

“Šviesai”. • 
jencija baigėsi ge
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Brockton, Mass.
Sausio 6 d. įvyko LLD 6 

kuopos susirinkimas. Jau 
daug narių pasimokė j o duo
kles už 1964 metus.

Nutarta surengti parody
mą filmų iš Lietuvos. Rpdys 
J. Petruškevičius, kuris bū
damas Lietuvoje jas pasiga
mino. Rodymas įvyks sek
madienį, sausio 26 d., Lie
tuvių Tautiško Namo že
mutinėje salėje, 10 Vine St. 
Pradžia. 2 vai. po pietų. 
Įžanga tiktai 50 centų. Pel
nas skiriamas Lie tuvių 
Tautiško Namo knygynui— 
nupirkimui knygų ir.užprė*- 
numeravimui laikraščių iš 
Tarybų Lietuvos. •

Sunkiai serga “Laisvės” 
skaitytojas Pranas Rudai
tis. Jis yra Sildalia Nursing 
Home, 227 W. Elm St., 
Brocktone.

Sausio 9 dieną mirė W. 
Zilevich, Jamaica Plain li
goninėje, Bostone. Buvo ka
ro veteranas, priklausė prie 
Amerikos legiono, taipgi 
Lietuvių Piliečių ir Franfc- 
lirfo klubų. Paliko nuliūdi
me žmoną Lucy, dvi duk
ras, 4 seseris, anūkų ir 
daug giminių.

Geo. Shimaitis

NORFOLK, MASS.
Nelaimė

Mano sūnaus žmona, pen
kių vaikų-motina, nuėjo ant 
ežero pačiužinėti. Krito 
aukštelnika ir labai sužeidė 
galvą. Dar gerai, kad su ja 
kartu buvo septynerių metų 
jos dukraitė, kuri parbėgo 
ir pranešė,

Pribuvo ambulansas, nu
vežė, į Norwoodo ligoninę. 
Bet ten nėra galvos specia
listo, tai buvo nuvežta į 
Bostoną. Sako, kad jai jau 
darė operaciją. Prie jos 
dar nieko neprileidžia.

A. Waitkeyičius

Lowell, M^iss.
Naujuosius metus susiti

kome pas mūsų geruosius 
draugus A. ir M. Kazlaus
kus Haverhillyje.- Kai susi
rinkome, pasigirdo daina 
“Happy Birthday”,." Misiū
nu, kam čia ji taikoma. Na
gi, žiūrim, S. 'Penkausko 
žmona atneša gimtadienio 
gražiausią tortą. Pasirodo, 
kad tai mūsų draugo Stasio 
Perfkausko 67-tas gimtadie
nis. Linkiu šiam geram 
draugui susilaukti dar dau
gelio gimtadienių ir dirbti 
toliau garbingą darbą dėl 
darbo liaudies labo ir pa
saulinės aikos.

Taip pat pas tuos pačius 
mielus Kazlauskus turė
jome žuvų “parę” sausio 11 
dieną. Puikiai buvome pa
vaišinti.

Mūsų miesto majoru tapo 
išrinkta Mrs. H. Tamson, 
graikų tautybės moteriškė, 
per daug meibdmvusi kon- 
silmahu. Tai pirmą . kartą 
mūsų miesto majoras bus 
moteriškė. Pažiūr ė s i m e, 
kaip ji darbuosis . dėl žrrto- 
niu gerovės.

Draugės ir draugai, LDS 
nariai! Jau pradėjome 1964 
metus. Atėjo laikas pasimo- 
kėti narines duokles už 
šiuos metus.

Sekretoriaus naujas ad
resas toks:

v J. Daugirdas, 
158 Howard St. 
Tel. 452-2066

Sausio 4 d. mirė Juoza
pas Kazlauskas, 75 metų 
amžiaus. Paliko liūdesyje 

moterį, dvi dukteris ir pėii- 
kis' anūkus. Per keletą me
tų sirgo. Skaitė “Laisvę” ir 
aukodavo darbininkiškiems 
reikalams. Lietuvoje paėjo 
iš Lieponių kaimo hub Val
kininkų.

Sausio 10 d. mirė M. 
Stravinskienė. Neilgai sir
go. Buvo narė LDS 110 kuo
pos.

Lowellietis

Iš laiškų
196 4m. sausio 4 d. 

Gerb. Mizara!..
Širdingiausi sveikinimai 

iš Lietuvos, iš Dzūkijos gi
lumos, o taip pat nuo pa
žįstamų ir giminių.

Linkime tamstoms ilgo 
amžiaus, geros sveikatos ir 
pasisekimo gyvenime.

Iš jūsų giminių bei pa
žįstamų gaunam jūsų reda
guojamą laikraštį “Laisvę,” 
jį skaitom su noru ir džiau
giamės, kad dažnai paminit 
apie mūsų pažįstamus, gi
mines.

Tik kelios savaitės atgal 
pasiekė mane jūsų leidžia
mas laikraštis su liūdna ži
nute, kad mirė mano myli
mas brolis Petras Bara
nauskas. Mes likome liūdė
ti, netekę brolio, bet tams
toms esam didžiai dėkingi 
už rūpinimąsi velionim bro
liu Petru ir už žinutes apie 
jo susirgimą ir mirtį. “Lais
vė” pranešdinėjo apie jį la
bai dažnai. Iš čia ir suži
nojau apie jo ligą ir mirtį.

Teofilius Baranauskas
Petro brolis 

Alytaus rajonas

Stokholmas. — 1963 m. 
Švedijos nacionalinės įplau- 

I kos padidėjo 3 procentais, 
lyginant su 1962 m.

Lietuv

Jums Bus NaudĮnga Turėt 
Daugiau Apdraudos

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

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

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

mi į

ių Darbininkų
Ddbar galima įsirašyti į LDS be

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

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

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

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

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

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

LDS pašalpos skyrių.
Pažvėlgkite į mokesčius irsfekamus mėnesinius 

savaitinę pašalpą:
Mėnesiniai 
Mokesčiai 
.35 
.65 
.95 \ 
1.20 }

i Pašalpos
Laipsnis

I
H 
in 
IV

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

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

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
104-07 102nd Street 

Ozone Park, N. Y., 11417

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

BUSINESS DIRECTORY
THE MURRAY 

TUNERAL HOME
» Ėst. 1902

WM. J. PARADEE MGR. 
Richard G. Ward

40S Cooper St., Camden, N. J.
WO. 8-1460

Help Wanted—Female

CHRISTMAS BILLS HAVE YOU 
DOWN ? Get up and go with 
LUZIER, INC., a BRISTOL-MY
ERS Subsidiary. For details call; 
MI. 2-7402.

(5-6)

HOUSEKEEPER-COOK
5 days. Sleep in. Own room & bed. 

Experience and references.
$$45.

TU. 7-7269,
(5-6)

HOUSEKEEPER—COOK

Full time. Sleep in. General care 
of 'home & laundry^ infant and 
child care for working mother. 
$160 mo. DE.8-4839 (2-6)

i<HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call DA. 9-9611

(1-7)

KINIJA STOJA Už 
PANAMĄ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pasmerkė Jungti
nių Valstijų elgesį Panamos 
respublikoje ir pasižadėjo 
teikti Panamai visokią pa
galbą.

Kinijos laikraščiai ir ra
dijas reikalauja, kad JAV 
pasitrauktų iš Panamos ka
nalo zonos, jies kitaip ten 
įvyks tas pats, kas įvyko 
1956 metais Egipte dėl Sue- 
zo kanalo.

Susivienijiniipx^
daktaro egzaminacijos.

Savaitinė 
Pašalpa 

$6.00 
9.00 * 

12.00 
15.00



Apie JAV Kongresą
Su 1963 m. pabaiga JAV 

Kongresas pabaigė savo iš
imtinai ilgą sesiją. Atstovų 
Rūmų ir Senato nariai grį
žo sausio mėnesį pradėti 
naują legislatyvines progra
mos darbą ir dorotis su kai 
kuriais darbais, užsiliku
siais nuo pereitų metų sau
sio mėn., ’ kai ' nariai susi
rinko po 1962 m. lapkričio 
mėn. rinkimų.

r Paprastai Kongresas bai
gia savo matines ^esijas 
rugsėjo mėn., o vėliausiai 
spalio mėn. Šiuo metu tai 
nebuvo galima. Tam buvo 
keletas priežasčių ir viena 
jų turėjo ypač didelės įta
kos. Šis Kongresas turėjo 
dorotis su kai kuriomis ne
paprasto dydžio ir kompli
kuotomis problemomis, ku
rios negalėjo būti greitai iš
spręstos.

Tarp šių problemų yra 
JAV-jų viešoji politika, 
svarbi ir įdomi ne tik Ame
rikos žmonėms, bet ir pa
sauliui. Kongreso debatai 
pagrinde reiškė pastangas 
surasti pagrindą šiais klau
simais bendram sutarimui 
tarp Kongreso narių, Ad
ministracijos ir bendrai 

t publikos. Tarp jų du di
džiausi klausimai buvo ci
vilinės teisės ir ekonominė 

' politika. Abu yra nauji mė
ginimai ir dėl jų Kongresas 
praleido tiek .daug laiko.

Civilinės teisės suteiktų

naujas garantijas pagal 
įstatymą rasių lygybei, nau
dojant bendrus viešus įren
gimus, kaip, pav., viešbu
čius, restoranus. Civilinių 
teisių priėmimas reikštų ir 
daug kitų d a 1 yk ų, tačiau 
šie yra pagrindiniai. Galuti
nė' forma, pagal kurią civi
linės teisės pasidaro įstaty
mui reikš žingsnį, pagal ku
rį įstatymas suteiks apsau
gą rasinei ybei, garan
tuotą JAV-jų stitucijos.

Ekonominės politikos 
klausimas yra legislacijoje, 
siūlant sumažinti mokes
čius. Tai pasidaro, proble
ma ta prasme, kad mokes
čių sumažinimas vyktų tuo 
metu, kai federalinė val
džia išleidžia daugiau pini
gų, negu gauna, ir tuo da
ro deficitą. Siūlymas yra 
pagrįstas protavimu, kad 
sumažinant individualinius 
ir korporacinius mokesčius, 
atsipalaiduos ekonominė 
energija, kuri dabar suvar
žyta aukštų mokesčių .

Administracija argumen
tuoja, kad mokesčių suma
žinimo rezultate būsianti 
gyvesnė ekonominė veikla 
atneš daugiau mokesčiu ir 
duos įnašą nuo federalinių 
mokesčių.

Prezidentas Johnsonas iš
reiškė savo palaikyma šio 
ir civilinių teisių biliaus 
tais pačiais žodžiais, kaip ir 
prezidentas Kenedis.

• MCNS

Ateities gamykla
(Reportažas)

Elektroninių vamzdel i ų 
gamykla... Sunku kol kas 
kalbėti apie šios įmonės ga
mybą; kada ji pradės pilnu 
pajėgumu. Iš pagrindinių 
įmonės korpusų1 kol kas iš
kilo tik du stiklo ir sąstatų 
paruošimo skyriai. Surinki- i 
mo skyriaus linijas nubrėžė i 
tik į pamatus susmaigsty-! 
tos kolonos. Tačiau jau 
šiandien nors trumpam 
mes galime pakelti uždangą 
ir susipažinti su gamybos 
procesais, įsivaizduoti dar
bo sąlygas būsimoje įmonė
je.

...Deguonies kompresinė 
—pagalbinis busimosios ga
myklos skyrius. Prieš ketu
ris mėnesius stojo rikiuo- 
tėn deguonies technologinė 
linija. Dabar čia dieną ir 
naktį aparatuose ir kom
presoriuose vyksta nenu
trūkstantis procesas: iš at
mosferos oro gįaminamas 
deguonis.

Per tą laiką, kai surenka
mas oras į vamzdžius ir ba
tonuose iki 150 atmosferų 
suspaustas deguonis lygio
mis eilėmis išsirikiuoja san
delyje, įvyksta daugelis su
dėtingų operacijų. Čia ir 
didžiulis oro spaudimas, 70 
kartų viršijantis paprastą, 
kuriuo mes kvėpuojame, ir 
didžiulis temperatūrų skir- 

. tumas — nuo 140 laipsnių 
karščio iki didžiulio šalčio, 
kuriam esant, deguonis ver- 

. da, tarsi vanduo ant karš
čiausios liepsnos.

Kartu su meistru Stasiu 
Preidžiu ir aparatininku 
Zenonu Karvecku mes su
stojome prie valdymo pulto. 
Ant dalelytėmis sužymėtų 
skalių šokinėja jautrios ro
dyklės. Jos, tarsi budrios 
žvalgės, kiekvieną akimir
ką “pranešinėja” apie ma
žiausius pakitimus, vyks
tančius aparato viduje. 
Kiekvienu atveju raudonos 
ir žalios signalinių lempu
čių “akys” gali duoti “ko
mandą”, suprantamą tik 
Žmonėms, susipažinusioms 
su procesu. .

Aido Choro Veikla į
Su naujais metais prasi

deda nauji darbai. Aido 
choras jau pradės mokytis 
komišką operetę, kuri s bus 
suvaidinta šį pavasarį. Tai

! Masinė demonstracija prieš 
naciškus karo kriminalistus
Pagaliau Niujorke susida

rė platus komitetas prieš
didelis užsimojimas ir‘jau j nacizmą ir antisemitizmą, 
laikas rimtai mestis darban, j Jame

-  • tautinių grupių.
atstovaujama daug 

Komiteto 
pirmininko pareigas einaGautas laiškas nuo Lietu

vos T.S.R. nusipelniusio įžymus veikėjas Mr. Simon 
meno veikėjo, Teatro drau-1 Federman.
gijos nario Vytauto Pečiu-• lr štai šitas komitetas, 
ros, kuris rūpinasi meno ; pravesdamas Chicagos kon- 
reikalais ir palaiko ryšius ! ferencijos prieš nacius karo 
su užsienyje esančiais lietu- kriminalistus nutarimus, 
viais. Jis sveikina visus ai- jau ruošia milžinišką masi- 
diečius su geriausiais linkę- nį mitingą - demonstraciją

jau ruošia milžinišką masi

jimais ir linki mūsų moky
tojai Mildred Stensler iš
tvermingumo tolimesnė j e

vasario 27 dieną. įvyks Ho
tel Diplomat salėje, Man- 
hattane. Kalbėtoių vardai 
dar nepaskelbti, bet jų bus 
visa eilė nuo įvairių orga
nizacijų. darbo unijų, klu- 

linki Vytautui Pečiūrai ge- ,bų, tautinių grupių ir t. t. 
riaušių sėkmių savo užsi
brėžtuose darbuose.

Aido choras širdingai dė
koja už šiltus linkėjimus ir

Komitetas sako, kad yra 
prasidėjęs platus judėjimas 
už atkreipimą vyriausybės 

1 žmonių dėmesio link čionai

Čia, prie aparato, S. Prei
dys pademonstruoja skysto 
deguonies savybes. Guminė 
šlanga, nuleista j verdantį 
skystį, akimirksniu pavirs
ta į trapią, ,kaip -plonytis 
stiklas, apšerkšnijusią ma
sę, kuri, vos prie jos prisi
lietus, sudūžta į dalis.

—Čia šalčio karalystė,,— 
sako meistras. — Tempera
tūra — minus 183 laipsniai, 
kokią mes galim įsivaizduo
ti tik kosminėje erdvėje...

Per visą deguonies virti
mo į skystį procesą niekur 
neprisiliečia žmogaus ran
ka. Žmogų pakeičia jautrūs 
elektroniniai įre n g i m a i. 
Žmogui belieka tik įdėmiai 
sekti jų parodymus.

Tokia kol kas šiandien 
gamyba vyksta elektroninių 
vamzdelių gamykloje. Iš jos 
vienintelio veikiančio sky
riaus į Panevėžio, Vilniaus, 
Šiaulių, Kauno ir kitų res
publikos mtostu pramonės 
įmones ir statybas keliauja 
suspausto deguonies bato
nai. Paleidus gamykla dirbt 
pilnu pajėgumu, šio deguo
nies užteks tik saviems rei
kalams.

Aš domiuosi žmonėmis, 
dirbančiais deguonies kom
presorinėje. Jų kol kas—30, 
šimtoji dalis 1 busimosios 
įmonės kolektyvo. Visi jie 
neseniai įsigijo naujas pro
fesijas. Pats meistras St. 
Preidys prieš pusmetį dirbo 
linų kombinato audimo 
skyriaus meistro padėjėju, 
aparatininkas Z. Karveckas 
atėjo įš mėsos kombinato. 
Aparatininkais ir kompre- 
sorininkais tapo buvę šalt
kalviai J. Paškevičius, B. 
Vaitekūnas, J. Vala.

Naujas darbas pareikala
vo naujų žinių. Šią vasarą 
visi jie sėmėsi patyrimo 
Klaipėdos laivų statykloje. 
Daugelis jų tęsia mokslą ir 
dabar.

Augančios gamyklos di
rekcijoje mane supažindino 
su kai kuriais busimosios 
įmonės technologiniais pro
cesais. Visi jie kol kas už
fiksuoti skaičių ir formulių

Paskutinėse pamo koše > 
choro vicepirminin k ė E. I 
Brazauskienė davė raportą i 
iš surengto Naujų Metųba- • 
liaus. Pasirodo, kad atliko 
biskelis pelno. Aidiečiai pa- I 
tenkinti, kad šio baliaus ’ 
rengimo komisija neveltui ■ 
taip sunkiai dirbo. i

Po pamokų ture j o m e I tas skaięius. Tai pripažini- 
kuklias sutiktuves choro Ne.W Yorko miesto ge- 
pirmininkui J. Grybui ir i rovės departamento komi- 
Gh. Aleksynui. ! sionieriaus James R. R.

--------  ; Dumpson. Jis sako, kad
Paskutiniame aprašyme, i daugiau kaip milijonas niu- 

apie choro! bendras •____
švenčių laikotarpiu, pamir
šau paminėti, kad dradgai 
K. ir J. Rušinskai pastatė 
ant stalo butelį “stiprio
sios”—kaipo antpaudą savo 
50-ties metų vedybinio gy
venimo. Sudainavome mes 
visi jiems Ilgiausių Metų ir 
linkime, kad Kastulė dar il
gai būtų aidiečių tarpe.

Amerikoje esančių ir vei
kiančių baisių naciškų ka
ro kriminalistų. Sako, kad 
jau visa eilė kongresmanų 
tuo yra susirūpinę ir daro 
žygius, kad valstybės pro
kuroras paimtų visą reika
lą tuojau ištirti. Minimi šie 
kongresmanai: Emanuel 
Celler, Victor L. Anfuso, 
'Seymour Halpern ir Wil
liam Fitts Ryan iš New 
Yorko, John F. Shelley iš 
Kalifornijos ir Alvin O’- 
Konski iš Wisconsin.

Vadinasi, ir Niu jorke pra
sidėjo žygiai prieš naciškus 
k r i m i n a listus. Lietuviai 
tuose žygiuose aktyviškai 
turėtų pasirodyti, nes, kaip 
žinia, tarp, tų baisių naciš
kų kriminalistų randasi ke
letas ir lietuvių. Juoš' rei
kia išvilkti aikštėn ir paro
dyti plačiajai Amerikos vi
suomenei. Rep.

Milionas vargšų mūsų 
Didžiajame Niujorke!

Tai nėra iš piršto išlauž- per metus. Jų padėtis tik- 
' rai baisi.

Tokį pripažinimą padarė 
ir tokius skaičius komisio- 
nierius paskelbė konferen
cijoje, įvykusioje sausio 13 
d. vienam iš puošniausių 
New Yorko viešbučių — 
Commodore Hotel. Tas tru
puti keista, kad ponas . ko- 

1 misionierius apkalbėjimui 
Į skurdo sušaukė konferenci- — 1p0 I ją tokioje vietoje, kuri pri-

vaišes i jorkiečių gyvena didžiau
siame skurde. Jis sako, kad 
nėra joks perdėjimas saky
ti, kad visų miesto gyvento
jų daugiau kaip 13 procen-: 
tų yra skurdžiai. Daug, la- ! 
bai daug šeimų tetįuri ; 
$2,000 bei $1,500 ^įplaukų ! einama tiktai turčiams!

SVEIKINIMAI
Aido choras dėkoja drau-' Viln!u£ d‘

gams, drenai ir Kancy Le-1BraW. D1W* ;
> vanąms už dešimtinę ir j Man malonu Skaityti “Lai- 
draugui K. Dzevečkai už svėje” apie jūsų atliekamą 
penkinę. Tai pirmieji »Aido didelį kultūrinį darbą, nuo- 
choro garbės nariai šiais lat organizuojant koncertuschoro garbės nariai 
metais.

Gyventojai Panamos 
Kanalo Zonoje

,Washingtonas. — Dana
juos kanalo zonoje, apart 
Jungtinių Valstijų militari- 
nių žmonių, dar gyvena 15,- 
000 JAV piliečiu, visokių 
biznierių ir darbininku, v <.

ir aktyviai dalyvaujant su 
“Aido” v c h o r u įvairiuose 
piknikuose bei parengimuo
se.,

Labai džiugu, kad Aido 
choro garsai vis skamba 
tvirčiau ir galingos dainos 
aidai net pasiekia tėviškės 
žeme. n <.

Miela Mildhed, Jūsų atlie
kamas didelis kultūrinis 
darbas labai reikšmingas. 
Jūs per lietuvišką, dainą

Toje.zonoje dirba ir 5,000 | primenate apie brangia te-
panamiečių; Pagal 11955 me
tų sutartį visi už tokį pat 
darbą privalo gauti lygias 
algas, bet JAV biznieriai 
dažnai tą sutartį apeina, 
nes panamiečius jie laiko 
prastesniaife darbininkais.

LLD 1 Kp. NARIAMS
LLD pirmosios kuopos 

susirinkimas įvyks sausio 
21-mą, 7:30 vai. vakaro 
Laisvės salėje., Prašome vi
sus narius dalyvauti.

Valdyba
*

Kalkuta, Indija. —Religi 
mėse riaušėse buvo užmušta 
60 žmonių.

eilutėse, vatmano b r ė ži- 
niuose. Tačiau iš to galima 
susidaryti vaizdą apie busi
mąją gamybą. Didžiuliuose 
skyriuose išsirikiuos’ auto
matinės ir pusiauautomo- 
tinės linijos, o žmogui be
liks tik sekti jų darbą, rer 
guliuoti šias “protingas” 
mašinas. Tai bus įmonė, ku
rioje paties paprasčiausio 
darbininko darbas prilygs 
techninio-inžineri n i o 
buotojo darbui.

B.
Panevėžys

ar-

Petkevičius

vis‘ tiek gražu. Važinėda
ma p a j u t a u savo krašto 
grožiui tokią meilę, kad, ro- 

‘dos, iš džiaugsmo širdis ga
li trūkti! y

Antrame laiške Irene 
rašo apie žiemą

Dabar jau šalta. Nelabai 
galiu apsiprasti su ta žie-

asmeninės laimės, ilgaausių venų kaip rojuj. 
iPetU. •< i. f , / ■* į GdUOlU ĮJVUOlJCį

Tegul plačiai škainba jū- ■ visko neparuošiau. 
su choro dainos, šlovinan
čios mūsų brangią tėviškę, 
raginančios kovoti už pro
gresą'ir taiką. ;

Tegul visad jums šviečia 
saulė!

Vytautas Pečiūra
Gerb. drg. Povilai ir
Anele Ventai!!

‘Nuoširdžiausiai sveikinu 
jus ir visą “Laisvės” klubą 
su Naujaisiais 1964 metais.

Linkiu daug džiaugsmo, 
sveikatos ir laimės.

Su gilia pagarba
K. Meškauskas

. Džiaugiasi į Lietuvą 
sugrįžusi argentinietė
Niujorkiečiai Augustas ir! 

batalija Iešmantai, gyve- j 
nusieji Argentinoje, gavo 
porą laiškų nuo artimos pa
žįstamos, praėjusią vasarą 
sugrįžusios į Lietuvą iš Ar
gentinos, Irenes Ržepecka- ma. ji man visai nepatinka, 
jos (buvo ištekėjusi už bal- Tiek susivelku rūbų, kad 
tarusio).' Pirmas laiškas | vos galiu paeiti, ir batus to- 
datuotas 1963 m. spalio 20. į kius baisius nusipirkau —

Paduodame kai kurių iš-! 
trauku, c
Brangūs Natalija 
ir Augustai!

Jau trys mėnesiai, kai ap
leidau Argentiną. Kelionę 
per vandenį turėjau labai 
puikią. Į Vilnių atvykau 
rugpiūčio 8 d. ir prasibas- 
čiau jame 4 dienas. Čia gy
venančių savo giminaičių' 
neradau—buvo išvykę į Pa
langą. r Vilniuj sutikau grį- 
žusiusuš Argentinos. Taip 
buvo malonu! Jie man pa
dėjo kaip galėdami kreip
eis į valdžią, ir viskas išėjo 
gerai.

Norėjau gyventi Kaune, 
tai ot ir gyvenu jame, “Ne
muno” viešbutyj, iki gausiu 
butą. Bet, atrodo, buto il
gai reikės laukti. Būtų ne
bloga, bet kambarys. per 
mažas, tai neturiu kur pa
kabinti drabužių; šėpos ir
gi mažos. Bet gyvenu už 
dyką. Kambarys švarus, 
paklodes ir rankšluosčius 
maino kas savaitė. Viskas 
gatava. Tik maistą turiu 
pasigaminti. Kambaryj tu
riu vandeni ir elektra ver
du. Jau nuo šio mėnesio 
(spalio) 15 d. pradėjo šildy
ti; man net perdaug šilta, 
langą laikau atdarą visą 
dieną; manau, gal ir 'žiema 
bus nesunku praleisti, tik 
maisto išbėgsiu nusipirkti. 
Miegu kuo ilgiausiai. Gy-

Gausiu pensiją, tik

Natai y te. esu taip

! su kailiuku viduj/ ir vis tiek 
man šala kojos.

Bet abelnai esu labai pa
tenkinta, jaučiuosi laimin
ga. Pirmą sykį savo gyve
nime gyvenus be Rūpesčių. 
Miegu kuo ilgiausiai.

Dar tebegyvenu viešbu
ty j. Pradžioj kambarį tu
rėjau per maža, bet dabar 
davė puikų dideli kamtfarį, 
ir viską kuo puikiausiai su
sitvarkiau.

O kaip aš vargau Argen
tinoj paskutiniu laiku, kokį 
kambarį turėjau — nesino
ri nė prisiminti.

Atvažiavau i Lietuva la
bai suvargusi., vos ant ko
jų laikiausi. Dabar gydau
si. Visu reikiamu vaistų 
man prirašė, ir viskas ne
mokamai. Jaučiuosi jau 
stipri. Kad nors dar kiek 
ilgiau galėčiau pagyventi ir 
pasidžiaugti Lietuva.

Irene

dar

lai-

Jau meta laukan ir 
lavintus darbininkui <

\

Netoli nuo N i u j o r ko 
Long Island .saloje prie Far
mingdale randasi stambus 
fabrikas “Republic Avia- 
ticn”ATame dirba tūkstan
čiai darbininku.

Bet paskutiniais laikais 
pradėta atleidinėti d a uljg 
darbininkų. Nuo praėjusių 
metų rugsėjo mėnesio iš 
darbo atleista 1,000 darbi
ninku.

Iki šiol atleidinėto tik nu
prastus darbininkus. Bet

viškę, ugdote patriotizmo 
jausmus, kovojate prieš nu
tautėjimą.

Mano supratimu, svar
biausia tai, kad jūs su Aido 
choru demonstruojate Ta
rybų Lietuvos kompozito
rių šių dienu kūrybą, jų at
sekimus. Jūsų vadovauja
mas choras atlieka geriau-, 
"ias mūsų kompozitorių 
hunas, kuriose atsispindi 
'•iii meilė darbo žmogui, sa- 
To kraštui.

Mes mylime mūsų kolūki
nius laukus su plačiomis 
naujomis mūro statybomis 
> tėvų, baigiančią savo am- 
nų, sukrypusią samanotą 
bakūžę; mylime ošiančius 
miškus ir plačiai banguo
jančią Kauno jūrą; jauną 
Elektrėnų miestą su ga- 
"mga elektrine ir senelį Vil
nių su aukštai iškilusiu Ge
dimino bokštu.

Aido choro skambios dai
nos nevienam paniekinu
siam tėviškės žemę atvėrė 
akis ir sušildė suledėjusią 
širdį

Brangi drauge Mildred, 
brangūs draugai Aido cho
ro dalyviai! Sutinkant Nau
juosius 1964-tus metus lin
kiu Jums visiems geriausios

MIRĖ
Joe Chesna, 77 m. amž., 

gyv. 181 Scholes St., Brook- 
lyne, mirė sausio 14 d. Kū
nas pašarvotas M. Ballas 
koplyčioje, 660 Grand St. 
Laidotuvės įvyks sausio 18 
d., Mt. Olivet kapinėse, 2 

(vai. dieną. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Mary, sū-‘ 
nų Joseph, dukterį Eilėn ir 
8 anūkus, taipgi seserį Ma
ry Moroz.

Laidotuvių pareigo m i s 
rūpinasi > direktorius Albert 
Baltrūnas.

l,000( darbininkų 
išmesta iš darbo

minga, kad iš džiaugsmo dabar pradėjo mesti laukan 
širdis gali plyšti.

Mano giminaičiai vilnie
čiai pavežiojo mane po visą jįenį išmetė iš darbo 100 m- 
Lietuvą. Buvau Vilniuje žinierių. Numatomas atlei- 
Gedemino pilyj, Trakų pi-! jjmas jr daugiau kvalifi- 
lyj, Paneriuose, kur naciai 
sušaudė 100 tūkstančių 
žmonių,-ir Pirčiupyje, kur 
viso kaimo gyventojai buvo 
gyvi sudeginti. Kadaise sa
vo tėvynės maža buvau ma
čiusi — tik savo miestelį ir 
Kauną, o dabar,, mano gi • (
minaičių dėka, kelis kartus 1 tirpinimui. Kiekvienos pa- 
pervažiavau visą Lietuvą. 
O gražumas Lietuvos ne
apsakomas. Važiuojant 
plentu tarp Vilniaus ir Kau
no — pušynai, kalneliai, pa
kalnės, upės, ežerai, slėniai. 
Nuo Kauno iki Klaipėdos— 
mažiau kalnuotų vietų, bet

American Bakeries Com-; 
pany operavo 103 duonke- ! 
pyklas šiame didmiestyje 
po vardu “Cushman”. ’ Da-' 
bar kompanija paskelbė,' 
kad ji tas duonkepyklas už- i 
daro ir iš darbo išmeta 
1,000 darbininkų!

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės direk
torių susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio 20. Pradžia 7:30 vai. 
vakarei O» (4-5)

ir aukštai kvalifikuo t u s 
žmones. Praėjusį penkta- 

nete iš darbo iuu in
žinierių. Numatomas atlei-

kuctų darbininkų.

SNIEGO TARPINIMO
MAŠINOS SUGEDO

New Yorkas. — Mies^ 
švaros departamentas yra 
įsigijęs dvi mašinas sniego

gaminimui buvo išleista po 
$35,000. Dvejus metus lau
kė progos jas išbandyti. 
Sausio 13 d. prisnigo 13 co
lių. Pačioje pradžioje darbo 
abidvi mašinos sugedo ir 
vėl teko sniegą valyti seno
mis priemonėmis..

Koiivencijinis Banketas 
Renčia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

Banketui Bilietas $3.50
Banketą pradėsime 5 valandą todėl, kad būtų 

patogiau iš toliau atvykusiems anksčiau grįžti • 
namo. y

AMER.-RUSSIAN CENTER HALL*

61 Rivington Street New York City
Banketas ir suvažiavimas bus laikomi žemu

tinėje salėje. Vienais laiptais žemiau bus lipti dfc 
negu būdavo anksčiau.

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.

6 p.—Laisve (Liberty) — Penktad., sausio (Jan.) 17, 1964




