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KRISLAI
Įdomu mitingas 
Gus 'Hali pranešimas 
Ka jis kalbėjo? 
BrLhgūs paštaženkliai

— Rašo R. Mizara —
Praėjusį ketvirtadienį nuvy- | ratinių mylių plotą 

kau į masinį mitingą, kurį or- • 1 OAn "7" 
ganizavo niujorkiškė švietimo | 
sąjunga; norėjau išgirsti Gus 
Hali, JAV Komunistų partijos 

Vadovą sakant kalbą.
Gus Hali šiandien Ameri

koje labai populiarus; tik ne
seniai jis grįžo iš Kansas City, 
Mo., kur sausio 10 d. turėjo 
debatus K B E A radjo stoty. 
Debatavo jis ten su intelek
tualais ir dvasininkais per 4 ir 
pusę valandos, ir viskas buvo 
per radiją transliuota, šį vyrą 
tėn specialiai pakvietė, kad 
dėstytų marksizmą.

Daugelis šalies universitetų 
šiandien kviečia Gus Hali, 
kad pasakytų kalbas apie JAV 
komunistų pažiūrą visokiais! 
svarbiais klausimais.

ir panamiečių reikalus
Panama. — Panamos res- 

| publika užima 28,576 kvad- 
, ir turi

• 1,200,000 gyventojų. T a i 
i viena iš mažųjų Centrinės 
, Amerikos respublikų. Ji gy
vuoja nuo 1903 m., kada ten 
buvo JAV suorganizuota 
“revoliucija” prieš Kolum-. 
bijos respubliką ir įsteigta 
paklusni Panamos valstybė, •

vėliau pakėlė 
o dabar su 
n u o kanalo 
metus moka

a Tar. Lietuvos 
iP vadovybė

Š. m. sausio 9 ir 10 dd. ,mą. Pirmuoju sekretorium 
Vilniuje įvyko Lietuvos Ko-! išrinktas A. Sniečkus, ant- 
munistų partijos 14-asis su-1 ruoju — B. Popovas, Kiti:

• • -r-x i • . -i i I -r -r i , • • A T~Y I

Dar apie Panamos kaiuda Na U Prancūzai komunistai už 
liaudies bendrą frontą

Paryžius. — Prancūzijos darbo liaudžiai vadovautų 
Komunistų partijos orga
nas “L’Humanite” paskel-

Stebiu aš šį vyrą. Jis—vi
duramžis, bet atrodo gerai: 
sveikata dar nepalaužta, ne
žiūrint to, kad apie septyne
rius metus išbuvo sunkiųjų 
darbų kalėjime. Prieš < 
Hali ir šiandien yra užves
ta teisminė byla dėl to, kad 

kaip komunistas nesiregis- 
travo, atsisakė pildyti McCar- 
rano įstatymą.

Komunistų partija, kuriai ■ 
Gus Hali vadovauja, taip pat 
buvo teismo nubausta už tai, 
kad nesiregistravo kaip “sve
timos valstybės agentūra”; ta
čiau federalinis Apeli a c i j ų 
teismas Washingtone žemes
niojo teismo sprendimą atme
tė kaip nekonstitucinį.

jo $230,000, 
iki $430,000, 
nuošimčiais 
įplaukų per 
$1,900,000.

1963 met a i s Jungtinės 
Valstijos nuo kitų valstybių 
už jų laivų perplaukimą ka
nalu gavo įplaukų apie $44,- 
000,000, o kanalo užlaiky
mui išleido $27,000,000. Ki- 

kuri sutiko leisti Jungti- i tų šalių laivai už perplauki- 
nėms Valstijoms prakasti mą moka 
Panamos kanalą iš Atlanto daugumoje apie $5,000 nuo 
į Ramų jų vandenyną. laivo. <

Panamos kanalas yra 52 i Dabar Panamos respubli- 
mylių ilgio. Abiejomis ka
nalo pusėmis yra po pen
kias mylias pločio teritori- 

l.jos, kuri nuomojama nuo 
Panamos ir priskaitoma 
prie Kanalo zonos. Jungti
nių Valstijų vyriausybė ka
nalo reikalų tvarkymui yra 
sudarius specialų komitetą, 
su gubernatoriumi prieša-

nuo tonos, bet

Dabar Panamos respubli
ka reikalauja peržiūrėti se
ną sutarti, nes Panama jau
čiasi skriaudžiama. Kanalo 
zonoje dirba keli tūkstan
čiai panamiečių, daugumoje 
pas JAV turtingus biznie
rius ir militarinius pareigū
nus. Pagal sutartį jiems tu
rėjo būti mokamos lygios 

■ algos su JAV darbininkais, 
bet amerikiečiai tą sutartį 

Po 1903 metų JAV Pana- apeidavo ir panamiečiams 
mai metinės nuomos mokė- daug mažiau mokėdavo.

Gus kyje.

J Gus Hali žiūri į pasaulinius 
ir naminius dalykus abiem 
akim. Moka' trumpai, popu
liariai klausimus spręsti.

Kokia jo pažiūra į senatorių 
Gold waterį, trokštantį būti 
JAV prezidentu, neseniai sa
kiusį kalbas Niujorko miesto 
■respublikonams ?

—Goldwateris kapitalizmo 
beprotybės pavyzdys, — atsa
ko kalbėtojas.

Galiu priminti, kad ant ry
tojaus skaitydamas New York 
“Times,” past ebėjau, jog ir 
tas laikraštis beveik panašiai 
senatorių Goldwaterj apibūdi
na.

GAL KUBA GAUS 
PENKIS LAIVUS

Halifax, Kanada. — Jau 
penkeri metai čia stovi pen
ki laivai, kuriuos Kuba pir
ko nuo Kanados laivų fir
mos. Laivai buvo sulaikyti, 
nes to reikalavo Jungtinės 
Valstijos. Dabar laivai per
žiūrimi ir Jų savininkai rei
kalauja atiduoti Kubai.

KUBOS BIUDŽETAS
Įlavąna. -—Kubos respub

likos 1964 metų biudžetas 
bus 2,800,000,000 pesu. Pe-: 
sas yra lygus JAV doleriui. 
Mokslo reikalams skiria 220 
milijonų pesų, cukraus ir 
tabako gavybai—1,800,000,- 
000 pesų, žemdirbystei — 
343 milijonai pesų ir namų 
statybai 128 milijonai pesų.

IŠ VISO PASAULIO
Port au Prince. — Perei

tais metais Haiti respubli
ka labai nukentėjo nuo ura
gano “Flora”. Žuvo virš 5,- 
000 žmonių, sunaikinta apie 
150,000 maišų kavos, nuo
stoliai buvo $2,250,000.

Washingtonas. — Prieš 
dvejus metus Kinijoje buvo 
sunki padėtis, tai Čiang 
Klaišekas manė, kad su pa
galba Jungtinių Valstijų jis 
galės grįžti į Kiniją. Bet 
dabar Kinijoje reikalai pa
gerėjo, tai dingo jo viltis.

Havana. — Cuba pasira
šė prekybos sutartį su Ki
nija. Iš Kinijos gaus plieno, 
ryžių, medvilinės, audinių, 
o Kinijai parduos cukraus,

Kaip atrodo pastarieji įvy
kiai Panamoje?

—Lotynų Amerikos žmonių 
kantrybė baigiasi išsisemti;
tai liudija ir įvykiai Panamo- tabako, nikelio. 

• je. Lotynų Amerika šiandien j 
vienintelis žemynas, kur dar
bo žmonių gyvenimo lygis 
i?e kyla, o vis smunka že
myn. Tuomet, kai Azijos ir 

^Afrikos tautos laisvinasi iš 
imperialistų priespaudos, Lo
tynų Amerikos šalys dar vis 
tebevelka svetimą jungą ir 
išnaudojimą. Atsiminkit, tū
lose lotynų respublikose žmo- 

f nės dar p a r d a vinėjami ir 
perkami kaip vergai. JAV 
liaudis privalo stoti lotynams 
talkon, kad jie juo greičiau 
išsilaisvintų ir susilauktų tei
sių, žmoniškesnio 
Jų kova už laisvę 
sų kova.

gyvenimo, 
yra ir mū-

masės. Tu gali šaukti, gali 
rėkti, gali skurdą plečiantį 
k a p i t a lizmą kiek tik nori 
smerkti, bet, jei neorganizuo
si žmonių kovai prieš skur
dą, nieko neišeis. Organizuo
ti liaudį kovai tegali t i k 
marksistai, tik komunistai. Tu
riu pabrėžti, kad Jungt. Valst. 
Komunistų partija šiandien 
per maža; reikia ją didinti, 
įtraukiant daugiau darbinin
kų į jos gretas...

Tokius ir panašius klausi
mus Gus Hali dėstė savo

Kairas. — Trylikos arabų 
valstybių suvažiavime buvo 
išdirbti bendri planai Jor 
dano upės reikaluose. (Taip
gi susitarta, kad bus įsteig
ta bendra vadovybė arabų 
valstybių militarinių jėgų.

Zanzibaras. — Tik prieš 
mėnesį laiko Zanzibaro sala 
gavo nepriklausomybę. Da
bar ten įvyko valstybinis 
perversmas. Sakoma, kad 
naujoji vyriausybė susior
ganizavo iš kairiųjų.

prezidentoKaip vertinti 
Johnsono karo skurdui skel- 

x bimą — war on ipoverty; ar 
prezidentas nuoširdžiai tai pa- 

-<^ke, ar nėra ko paslėpto?
1—Karas skurdui — svarbus, 

bfone pats svarbiausias šių 
dienų dalykas. Neturėti] 
mums čia rūpėti, ką prezi
dentas turėjo gaivoje tai sa
kydamas. Svarbu, kad pasakė. 
Bet karą skurdui tegali pra- 

. vesti tik organizuotos žmonių

į Pchenjanas. — Šiaurės 
Korė jo užgydė 1950—1953 
metų karo baisias žaizdas, 

pranešime, kuris buvo neilgas, ll?63 metais jau galėjo iš- 
bet įdomus, kadangi lietė gy- i vežti plieno, čigūno, gele- 
vybinius mūsų šalies žmonių žies, cino, vario, cemento ir 
reikalus. _____ chemikalių trąšų.

Va, gavau laišką iš Lietu-Į o . TV , A7. ,
vos. Stebiu pašto ženklelius-1 Saigonas. "
štampas: viena — su Kristijo
no Donelaičio paveikslu, ki
ta—su Miko Petrausko. Pir
moji — Donelaičio 250 gimi
mo metinėms atžymėti, antro
ji — M. Petrausko 90 gimimo 
metinėms atžymėti

namo partizanai nušovė du 
JAV malūnsparnius, žuvo 
4 JAV karininkai.

Santa Cruz, Calif. — Su
laukęs 82 metų amžiaus mi- 

r. Olivermeunems atžymėti. \ c
Kaip smagu, kaip miela tai I astronomas D1 

matyti L . 'J. Lee.

važiavimas. Be kitų darbų, i CK sekretoriai: A. Baraus-! bė partijos C. Komiteto rę- 
suvažiavimas išrinko vado-, kas, A. Barkauskas, J. Ma-! zcliuciją, kurioje 1. 
vybę sekamiems 
metams.

Centro Komiteto sudėty- diumo nariai: Barauskas, 
je yra 123 žmonės, kandida- , Barkauskas, 
tais į Centro Komiteto na- Maniušis, Paleckis, 
rius išrinkti 53 žmonės. Re- j vąs, Sniečkus, Songaila ir ' ris įvyks ateinantį įjavasa- 

. Kandidatais į i’į.
Komunistų partija šako, 

kad pasaulyje padėtis pasi
keitusi ir reikalinga atsisa
kyti nuo senų pažvalgų ei-. 
Įėję klausimu. Komunistai | 
sako, kad dabar pasaulyje* 
yra taip galingos socialisti
nių valstybių jėgos, kad ga
lima ramiomis priemonėmis 
pašalinti kapitalistinę siste
mą ir eiti prie socializmo,

kurioje kviečia 
dvejiems ' niušis ir R. Songaila. | socialistus ir visas darbo 

1 Centro '■Komiteto prezi-Į žmonių organizacijas į ben-
drą kovą prieš, degaullistus. 

česnavičius, Rezoliucija bus pateikta 
suvažiavimui, ku-

Vizijos Komisija susideda iš Šumauskas.
36 žmonių. i CK Prezidiumo narius —

Suvažiavimo pabaig oje Dobrovolskis ir
įvykęs Lietuvos Komparti- čius.
jos Centro Komiteto plenu
mas išrinko Centro Komite- mininku plenumas
to sekretorių ir prezidiu-! K. Liaudį

Markevi-'

Revizijos Komisijos pir- 
išrinko

f 4

Komunistai siūlo Panamos 
kanalą sugrąžinti Panamai
Angliškas “The Worker” da:'1 “Panamos Kanalo Zona 

paskelbė Amerikos Komu- privalo tuojau būti perves- 
nistų partijos vado Gus ta Panamos Respublikai”, 
v T 1 1 • V 1 • T —• 1 • 1 • 1 1 T" T" 11

tik viena partija, kaip buvo 
manyta po 1917 metų Rusi
joje įvykusios proletarinės 
revoliucijos.

Komunistai pareiškė, kad 
Prancūzijos darbo žmonių 
partijos, jeigu visos veiktų 

i vieningai, tai sekamuose 
! rinkimuose galėtų išsirinkti 
(prezidentą ir parlamento 
i narių daugumą. Tą įrodė 
I pereitieji parlamento rinki
mai, nes kur komunistai ir 
socialistai statė bendr u s 
kandidatus, tai ir laimėjo.

Komunistų rezoli u c i j a 
nurodo, kad ir Komunistu 

Z C-
partija turi būti demokra
tiška — tvarkytis demokra
tinio centralizmo keliu. Po
litinio biuro narys Francois

i

Hali pareiškimą dėl įvykių 
Panamoje. Hali nurodo, kad 
sukilimas Panamoje negimė 
tik todėl, kad panamiečių 
vėliava, prie' mokyklos . ne-

i nes socialistinės valstybės j Billoux rašo, kad kaip Cen- 
■ pastotų kelią imperialistų ' tro Komiteto, taip ir kitų 
'intervencijai. Komunist a i | įstaigų, apart Politinio biu- 
sako, kad socializmo pasie- ’ ro, nariai turėtų būti ren- 
kimui nėra reikalinga, kad ; kami slaptu balsavimu.

i^ė Šitas 'panamiečių sukili- j
sako Gus Hali.

buvo iškelta. Sukilimo šak
nys daug gilesnės. Jas rei
kia visiems suprasti.

Kaip žinia, ■ visur kitur 
verda kova pries kolonializ- J.
mą. Desėtkai tautų gavo 
nepriklausomybę. Kol kas 
tik Lotynų Amerikoje tebe- ' 
siautėja, sako Hali, ameri
kinis imperializmas. Ir Pa- < 
narna yra ryškiausias tokio ' 
kolonializAią pavyzdys. Pa- i 
namiečiai kovoja už savo 
šalį, už savo teises.. . :

Kokia išeitis, kokia- išva- : 
da? Tėra viena aiški išva-

Dar apie Zanzibaro 
respubliką

Zanzibaras. — Naujoji 
Zanzibaro respublikos vy
riausybė areštavo kelis šim
tus monarchistų. Taipgi ji 
įsakė .130 anglų tuojau išva
žiuoti, o JAV karo laivas 
jau pirmiau išgabeno 90 
anglų ir- kitų svetimšalių. *

Zanzibaro vyria u s y b ė 
areštavo ir du JAV konsu
lato narius, kuriuos kaltina, 
kad jie kišosi į šalies vidaus 
reikalus.

Kubos respublika jau pri
pažino Zanzibaro respubli
kos valdžią. Panašaus pri
pažinimo ji laukia ir iš kitų 
šalių.

NUSKENDO TARYBŲ 
SĄJUNGOS LAIVAS

Gibraltaras. — .
vandenyne nuskendo TSRS 
“Uman” laivas, 5,650 tonų 
įtalpos. Vakarų Vokietijos 
laivas “Byblos” išgelbėjo 23. 
įgulos narius, bet 13 žuvo.

PANAMA IR KINIJA
Pekinas. — Virš 10,000

‘ * * , Jie privalo žmonių laikė susirinkimą ir 
padaryti spaudimą ant savo pasižadėjo remti Panamos 
vyriausybės Washingtone, j respubliką. Jie savo režoliu- 
kad toks pervedimas arba ! cijoje sako: “Kinijos 650,-

mas, toliau nurodo Hali; tu
ri visiems amerikiečiams 
'atidaryti akis.

sugrąžinimas butų be del
simo atliktas.

Juk mes, sako Hali, nori
me laimėti Lotynų Ameri
kos draugiškumą. Jo nieka
dos nelaimėsime, jeigu tęsi
me imperialistinę politiką. 
Sugrąžinimas Papamai Ka- 
nalp Zonos būtų vienas 
žingsnis prie atsisakymo 
senosios imperialistinės po
litikos.

1963 m. gaisruose 
žuvo 11,800 žmonių

Bostonas. — National 
Fire Protection Ass’n skel
bia, kad 11963 metais Jung
tinėse Valstijose gaisruose 
žuvo 11,800 žmonių, jų tar
pe 2,300 vaikų. Gyvenimo 
namuose sudegė 6,500 žmo
nių, o kiti kitur.

Gaisrų nuostoliai buvo 
$1,760,000,000, tai $170,000,- 
000 didesni, kaip 1962 me
tais.

Didžiausi nuostoliai vieno 
gūisro buvo Bayonnėje — 
$8,000,000, kur sudegė fab
rikas ;

000,000 žmonių visomis jė
gomis rems panamiečius jų 
kovoje prieš JAV imperia
lizmą”.

DĖMESIUI N. YORKO 
AUTOMOBILISTŲ

New Yorkas.—Motor Ve
hicle departamentas ragi
na nelaukti sausio paskuti
nių dienų su atsinaujini
mais 1964 metų “pleitų”. Iki 
sausio 15 dienos'dar nei pu
sė “pleitų” nebuvo atsinau
jinta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Vilnius. — Vilniaus Vals-1 Paryžius. — Prancūzija 

tybinio V. Kapsuko vardo eina prie Kinijos pripažini- 
universiteto Taryba į savo mo, užmezgimo diplomati- 
posėdį sausio 21 d. kviečia nių, ekonominių ir kultūri- 
ir Vilniaus visuomenę. Po- nių ryšių, 
sėdis skiriamas universite- plačiau sekamame “L” 
to istorijos mokslų garbės meryje.—Red.) 
daktaro ir Amerikos lietu
vių veikėjo Antano Bimbos 
70-sioms gimimo metinėms 
atžymėti.

(Apie tai bus
nu-

Panama.—Panamos res
publika pertraukė diploma
tinius ryšius su JAV ir sa
ko, kad nepanaujins jų 
kol Jungtinės Valstijos 
sutiks padaryti naują 
tartį Panamos kanalo 
kalais.

Zanzibaras. — Zanzibaro 
revoliucinė vyriausybė pa
skelbė, kad panaikina mo
narchinę sistemą ir įveda 
liaudies respublikinę san
tvarką.

tol, 
ne- 
su- 
rei-

Bostonas. — Peter Bent 
Brigham ligoninėje buvo 
perkeltas vienas inkst a s 
Daratos Koscuiszko jos 24 
metų sūnui. Po operacijos 
motina ir sūnus jaučiasi 
gerai.T. SĄJUNGOS SŲAUDA 

APIE PANAMA
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda ir radijas Lal Grain Co^. pardavė Ta-
I--------- i.:„ t____ rvhii iiincrni .^0 000 f-nru

politiką Panamos respubli- ryžių už $7,450,000. 
koje, taipgi militarinių jėgų 
“kriminali puolimą Pana- j 
mos studentų”.

—----------------------------------- /

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad JAV tvirtinimas, 
būk Panamoje studentus 
sukurstė Kastro šalinin
kai, neturi nieko bendro su 
tikrove.

Pekinas. — Atvyko Pran
cūzijos skaitlinga delegaci
ja tartis su Kinija įvairiais 
reikalais.

Taipei.—Formozos (Tai- 
- vano) saloje įvyko Žemės 

New Yorkas. —Continen- drebėjimas. Apie 150 žmo
nių žuvo, v

Atlanto I smerkia Jungtinių Valstijų rybų Sąjungai 50,000 tonų

Frankfortas. — Hitleri
ninkas Hans Stark prisipa
žino, kad kada 250 TSRS 
belaisvių.ir žydų buvo nu
žudyti gazais, tai jis nužu
dė 22 žmones.

Kalkuta.
riaušės tarp indusų ir mo- 
sulmonu. V

Akrą. — Ganos respubli- 
' ka stoja už sušaukimą Afri
kos ir Azijos valstybių kon- 

Vėl įvyko ferencijos.

Maskva. — Kubos prem
jeras Kastro tarėsi dvi die
nas su Chruščiovu.

Groton, Conn. —JAV vėl 
nuleido į vandenį 

Tokio. — Japonija pirko atominį submariną, 
JAV devynis “B-727” lėk- užvardino
tuvus. • ki”.1 •

Maskva. — Atvyko Rytų 
Vokietijos liaudies vadas 
Walteris Ulbrichtas.

Pekinas. — Per tris die-

“Casimir

naują 
k u r i 
Pulas-

n a s Pekine demonstravo 
virš 2,000,000 kinų, pareikš- • 
darni solidarumą su pana
miečiais.
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, 40 metą be Lenino
- f

ŠIANDIEN, SAUSIO 21 DIENĄ, sukanka lygiai 40 
metų, kai mirė Leninas, Spalio revoliucijos vadovas ir 
įkvėpėjas, tarybinės valstybės įkūrėjas, pasaulio darbi
ninkų vadas ir mokytojas, Markso ir Engelso mokslo pa- 
pildytojas, praplėtėjas monopolistinio kapitalo ir imperi
alizmo epochoje.

Tuojau ųjųto, kai Leninas mirė, revoliucinė darbi
ninkų spauda skelbė: “Leninas mirė, bet leninizmas gy
vuoja!” Taip ir buvo, taip ir yra.

, '•Lenino mokymas, jo knygos, jo žodis pasiskleidė per 
visą pasaulį, 'o jo vadovybėje sukurta valstybė šiandien 
yra viena'iš pačių galingiausiųjų ir moderniausiųjų. Į le- 
ninistinį kelią įstojo jau daug šalių, kurios, Leninui gy
vam esant, buvo atsilikusios ir vilko baisią imperializmo 
ir kapitalizmo priespaudą ir pažeminimą.

Mūsų pačių šalyje, Jungtinėse Valstijose, nežiūrint 
žiaurios anti-lenininės kovos, kurią veda valstybiniai or
ganai, Lenino mokymai vis plačiau ir giliau įsišaknėja 
darbo žmonėse.

Daugelis mūsų laikraščio skaitytojų, be abejonės, at
simena 1924 metų sausio mėnesio 21—22 dienas. Kaip 
žiauriai tuomet JAV darbo žmones sukrėtė žinia, kad mi
rė Leninas!

Atsimename, kaip didžiausios žmonių masės rinkosi į 
gedulo mitingus Niujorke, Čikagoje, Bostone, Detroite ir 
kitur. Susirinkę į masinius mitingus darbininkai davė 
pažadą, kad jie įsisavins Lenino mokymus, šviesis, orga- 
nizuosis, kovos už taiką, už kasdieninius savo ir savo 
brolių reikalus ir už šviesesnį, socialistinį rytojų.

Visa tai ir tebevyksta, nežiūrint į visokias skerspai- 
, nes, nežiūrint į reakcionierių pastangas užgniaužti, su
laikyti marksistines-leninines idėjas, jų plėtojimąsi.

ARMĖNAS
APIE LIETUVĄ IR 
K. DONELAITĮ

Tarybinės Armėnijos poe
tas Sooronbajus Džiusuye- 
jevas, atsilankęs į Lietuvą 
K. Donelaičio jubiliejaus iš- 
kilmėsna, rašo:

Neseniai Taryb> Armėnija 
ir visa Tarybų šalis šventė 
trijų Kaukazo tautų dainiaus 
Sajat-Novos 250 metų jubilie
jų. šiandien Tarybų Lietuva 
švenčia 250 metų nuo K. Do
nelaičio gimimo. Sajat-Nova 
ir. K. Donelaitis — amžinin
kai. Jų gimimo dieną mes 
minime todėl, kad didieji po
etai nemirtingi ir šimtmečiams 
išlieka tik viena data—jų gi
mimo diena.

Sajat - N o v a su Donelaičiu 
nebuvo pažįstami. Bet jų ai
niai ne tik pažĮsta vieni ki
tus, jie —' bičiuliai.

Tautos—tarsi gėlės. Kiek
viena jų* turi savo spalvą, sa
vo kvapą, savo groži. Jei žy
dėti! vien tik rožė — gėlių 
karalienė — pavasaris būtų 
nuobodus. Bet visos gėlės— 
laukų ir kalnų — puikiai de
rinasi pavasario vainike. Tai 
mes su jumis — Tarybų že
mės tautos, žmonijos, 
gystės pavasaris.

Aš laimingas, kad vėl 
kau j Nemuno Šalį, kad
padėti puokštę Armėnijos kal
nų gėlių ant Donelaičio apdai
nuotos Lietuvos žemės. Aš 
laimingas, kad turėjau pūogos 
dalyvauti didelėje lietuvių 
liaudies šventėje, kad galėjau 
savo broliams lietuviams gim
tąja armėnų kalba perskaity
ti K. Donelaičio žodžius, svei
kinančius saulę.

Tegyvuoja poeto apdainuo
toji saulė, mūsų draugystės, 
poezijos ir taikos saulė!

drau-

atvy- 
galiu

Prezidento našle dėkoja
MRS. JOHN F. KENNEDY, žuvusiojo .prezidento 

Kenedžio našlė, sausio 14 d. padarė viešą padėką visiems, 
kurie prisiuntė jai ir josios vaikams užuojautą po prezi
dento Kenedžio užmušimo. Mrs. Kennedy kalbėjo iš Jus
ticijos departamento sekretoriaus Robert F. Kennedy 
ofiso Washingtone. Jinai‘pasakė neilgą kalbą, kuri buvo 
transliuota per radiją, per televiziją ir pateikta spaudai.

Prezidento našlė sakė, kad ji gavo apie 800,006 užuo
jautos telegramų bei laiškų. Nuoširdi užuojauta plaukė 

- ne tik iš JAV žmonių, o ir iš viso pasaulio. Visiems reiš- 
kusiems užuojautą bus atsakyta, pažymėjo Mrs. Kenne- 

•tly. Bet ne visiems bus atsakyta tuojau, kadangi nebega
lima suspėti vienu kartu visiems atsakyti.

Visi užuojautos laiškai bei telegramos bus laikomi 
prezidęnto Kenedžio vardo bibliotekoje, kuri bus pasta
tyta Harvardo universiteto kieme Cambridge, Mass.

Šia proga tenka pasakyti: Pasaulis niekad nepamirš 
prezidento Kenedžio, bet jis nepamirš ir jojo našles, po
nios Kenedienės laikysenos tragedijos metu ir po trage
dijos, po prezidento Kenedžio palaidojimo. Jos laikyse
na—pavyzdys visiems, kuriems tenka pergyventi pačias 
liūdniausias ir baisiausias valandas žmogaus gyvenime!

Gins Oswaldą
‘ j JAU KURIS LAIKAS, kai tūli juristai ir eiliniai 

• žmonės per spaudą ir televiziją, sugestavo, kad reikia 
.paskirti advokatą, kuris gintų Lee H. Oswalda, taria- 

. mąjį prezidento Kenedžio užmušėją. Kaip žinia, preziden
tas Johnsonas paskyrė specialią komisiją, kad ištirtų 
prezidento Kenedžio užmušimą.

Tie, kurie sako, kad toks advokatas reikalingas, 
Samprotauja šitaip: tam tikra spauda, tam tikri elemen
tai, nežinodami, kas užmušė prezidentą Kenedį, tuojau 
užmušėju įvardijo Oswalda, ir tos nuomonės, matyt, lai
kosi nemaža žmonių. Tuo būdu, jie sako, būtinai reikia, 
kad būtų juristas, kuris Oswalda gintų, jeigu nebuvo 
leidžiama jį ginti, kai jis buvo suimtas ir laikomas poli
cijos nuovadoje Dallase. (Policija, kaip žinia, neprileido 
prie Oswaldo advokato. Bet ta pati policija prileido prie 
jo ginkluotą buvusį Čikagos gengsterį, kuris, policijai 
Oswalda laikant surakintą, ji nušovė.)

Dabar Oswaldo motina, Mrs. Marguerite Oswald, 
pasirinko advokatą, kad jis jos sūnaus vardą gintų. Ad
vokatas—įžymus Niujorko juristas Mark Lane, buvęs 
Niujorko valstijos seimelio narys. M. Lane sutiko Oswal
ds ginti be jokio mokesčio, be jokio atlyginimo.

Na, o Oswaldo našlė, Marina, tebėra laikoma izolia
cijoje. Ją tebelaiko saugumo organai (FBI) ir nei spau- 

‘ dos atstovų, neigi advokatų prie jos neprileidžia.
,,.................... —- - - ——- ... i................... i. 

Kinija siekia 
platesnių ryšių

Pekinas. — Kinijos už
mezgimas diplomtinių ir 
ekonominių ryšių su Tuni- 
sija laužo kapitalistinio pa

saulio blokadą. Dabar Kini-

ja jau turi diplomatinius 
ryšius su 48 šalimis.

Chou Enlajaus dvi ėjų 
mėnesių vizitas Afrikoje 
davė gerų pasekmių.. 1963 
metais Kenijos prekyba su 
Afrikos šalimis tris kartus 
buvo didesnė už 1962 metų.

bal-

KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

Laikraštis “Tėvynės 
sas,” leidžiamas Lietuvoje,
bet skiriamas daugiausia 
užsienio lietuviams, praėju
siais metais buvo paskelbęs 
konkursą už pasisakymus 
tema: “Graži Tarybų Lie
tuva.” 
laikraštis (praėjusių metų 
num. 103) paskelbė rezulta
tus. Skaitome:

Pasibaigė konkursas “Gra- 
^i Tarybų Lietuva, 
dalyvavo daugelis laikraščio 
skaitytojų, gyvenančių Įvai
riausiose pasaulio šalyse. Tė
vynainių atsakymai, jų gau
sūs laiškai rodo, kad jie pui
kiai prisimena savo gimtąjį 
kraštą, pasipuošusį nesuskai
čiuojamais mėlynakiais eže
rais, tarp gėlėtų pįęxų vin
giuojančiomis žydromis u pokš
imi juostomis, amžinai nerims
tančia baltakarte Baltija, kad 
jie labai domisi Lietuvos nū
diena, jos naujovėmis.
. Ne vien savitas Lietuvos 
grožis giliai Įsiveržė tėvynai
nių atmintyje. Skaitytojai su 
džiaugsmu mato, kaip gražiai 
pasikeitė Lietuva Tarybų val
džios metais: 
fabrikai, 
mai, 
namų korpusai.
nauji 
nieji, valstiečiui į pagalbą at
ėjo galinga technika.

Apie visa tai konkurso da
lyviai buvo ne kartą skaitę 
“Tėvynės balso 
laiškuose,

8. F. šlenis,
, Los Angeles, Calif., 
Jungtinės Amerikos 
Valstijos

9. J. Varkaia,1 ’**'
Sao Paulo, Brazilija

Visi šie konkurso laimėto
jai b lis apdovanoti vertingo
mis dovanomis.

Redakcija nuoširdžiai svei
kina konkurso laimėtojus ir 
jo dalyvius.

KOVOTOJO DUKTĖ— 
ĮŽYMI PIANISTĖ

1943 metais Vilniuje fa
šistai nukankino įžymųjį 
Lietuvos darbo žmonių rei
kalų gynėją Juozą Vitą, ku
rį su didžia meile ir pagar
ba ir šiandien prisimena Lie
tuvos žmonės. J. Vito var
du pavadinta viena Vil
niaus gatvių. Be kitų jo 
šeimos narių, liko jo dukre
lė Veronika. Smagu šian
dien skaityti Lietuvos spau
doje tokį raštą apie Veroni
ką Vitaitę:

Pakili, sujaudinta nuotaika 
sausio 8 d. v y r a v o Vilniaus 
Valstybinės filharmonijos sa
lėje. Įdomi, turininga pirmo
jo šiais metais simfoninio kon
certo programa, ir tai, kad ja
me dalyvavo jauna pianistė 
Veronika Vitaitė, sutrau
kė čia nemaža muzikos my
lėtojų.

...Daugiau kaip dvidešimt 
metų nuo tos dienos, kai fa- ; 
šisto kulka pakirto jos tėvo— 
aktyvaus kovotojo už Tarybų 
valdžią širdį. Liko neišklau
syti žodžiai, portretas, šviesi 
pagarba, kuria supa, jo var
dą gimtosios šalies žmonės. 
Narsaus kovotojo Juozo Vito 
duktė pernai baigė konserva
toriją Vilniuje, dėsto Šiaulių 
muzikos technikume. Vakar 
ji laikė pirmą meistriškumo 
eegzaminą prieš reiklią muzi
kinę visuomenę, Vilniaus dar
bo žmones.

Veronikos Vitaitės atliktas 
S. Prokofjevo Koncertas for
tepijonui su orkestru Nr. 1— 
sudėtingas, didelio —L

Konkursas baigėsi ir ko debiutas-

Jame

iškilo galingi 
šviesūs mokyklų rū- 

modernūs gyvenamųjų 
Išaugo ištisi 

miestai, pagražėjo se-

puslapiuose, 
kuriuos jie 'gžtuna- 

iš Tėvynės. Todėl nenuostabu, 
kad daugumas dalyvių atsakė 
Į konkurso klausimus, parody
dami, kad jie puikiai pažĮs
ta Tarybų Lietuvos gyvenimą.

Konkurso laimėtojais pripa
žinti šie skaitytojai (abėcėlės 
tvarka:

J. Bernotas,
Sao Paulo, Brazilija
V. Bulzkis,
Bradford, Ont., Kanada 
J. Gaidys,
Maynard, Mass., Jung
tinės Amerikos Valstijos 
A. Gunga,
Olbernhau, Erzgeb., 
Vokietijos D’emokyatine 
Respublika 
T. Rafeihs,
Toronto, Ont., ‘ Kanada
L. S pūras,
Sao Paulo, Brazilija 
J. Staskus,
Sudbury, Ont., Kanada

K

6.

Lenino Mauzoliejus 
Maskvoje

Garbės sargyba prie Įėjimo Į V. I. Lenino mauzoliejų.

Maskvoje — didžiuliame 
pramoniniame ir kultūrinia-| 
me centre, pirmosios pasau
ly socialistinės valstybės 
sostinėje, visų Tarybų Są
jungos tautų ir pažangio
sios žmonijos mylimame 
mieste, tarybiniai darbo 
liaudžiai pageidaujant, 1924 
metais buvo įrengtas V. I. 
Lenino Mauzoliejus.

... Raudonoji aikštė. Grei
tai vienuolika valandų — 
Vladimiro Iljičiaus Lenino 
Mauzoliejaus atidarymo mo
mentas.

Šiomis jaudinančiomis mi
nutėmis, greičiau ir iškil
mingiau darosi aikštėje.

.. .Iš Istorinio muziejaus 
pusės į aikštę lėtai žygiuoja 
iškilminga kolona. Dešim
tys, šimtai, tūkstančiai žmo
nių. Nematyti kolonos ga
lo. Rankose gėlės, vainikai. 
Žmonės eina į Mauzoliejų— 
pas vadą...

Jau 40 metų liejasi žmo
nių tėkmė i Lenino Mauzo
liejų. Jie čia ateina, kad 
pamatyti brangius Tarybų 

I Sąjungos Komunistų parti- 
j virtuoziš- jos.'įkūrėjo bruožus, pama- 

kumo reTka l a i' j ą s kūrinys, tyti pirmos* pasaulyje Tąry- 
Kaip pavyko debiutuojančiai ! bines valstybes įsteigėją. 

Žmonės eina pamatyti to, 
kas ir šiandieną jiems pa
deda gyventi, dirbti, kovoti 
ir nugalėti, — Vladimirą II- 
jičių Leniną.

Paskutinės seku n d ė s... 
Prie Mauzoliejaus keičiasi 
sargybinių pamaina. Štai 
Spaskų bokšto laikrodis mu
ša vienuolika. Atsidaro į 
Mauzoliejų durys. Eilė iš 
lėto eina į priekį. Žmonės 
nusiima kepures. Prie gra
nitinės Mauzoliejaus sienos 
padeda pirmuosius vainikus 
ir gėles. zŽmonės eina pro 
sustingusius prie durų sar
gybinius. -Virš durų papras
tas užrašas — LENINAS.

.. .Gedulinga salė—Mau
zoliejaus širdis. Gedulingas 
ramumas pažeidžiamas tik 
žingsnių. Salės centre 
sti kfi n i a m e sarkofage 
miega Mylimas Iljičius. 

Į Jo galva, apšviesta švelnia 
i šviesa, ilsisi ant apdengtos

solistei ?
—Kiekvieno .jauno meninin- 

__ _______ - — didi šventė ir 
atlikėjui, ir vLam orkestro 
kolektyvui, ir klausytojams. 
Ir mes nuoširdžiai džiaugia
mės, kad į atlikėjų gretas Įsi
liejo ši techniškai stipri, daug 
dirbanti ir daug žadanti pia
nistė,—pokalbyje su “Tiesos” 
korėšpondentU' pažymėjo va
kar dienos koncerte orkestrui 
dirigavusi Margarita Dvario
naitė. — Pianistė Vitaitė ge
rai susidorojo su šiuo iš tiesų 
nelengvu uždaviniu. Jai pa
vyko perteikti kūrinio garsi
nio audinio spalvas ir nuotai
kas. linkime Veronikai naujų 
sėkmingų koncertinių ataskai
tų, aukšto meistriškumo, gra
žių pergalių jos kūrybiniame 
darbe. '

T. Sąjunga atmuša 
CIA. išmistas

Maskva. —Jungtinių Val
stijų Centrinė Žvalgybos
Agentūra (C.I.A.) per kele-1 tūliu raudonos pagalvėlės.
4-o rlmnii cdrnlhn o o i i rl o i ta — ' v • * • i v •tą dienų skelbe spaudoje 
apie “nepasisekimą TSRS 
ekonomikos”. TASS, TSRS 
žinių agentūra, sako:

“Mums tai nenuostabu, 
nes tai eilinė tos agentūros 
fabrikacija... Jau net JAV 
žmonės žino apie C.I.A. 
skelbiamus “faktus” dėl Ku
bos ir Pietų Vietnamo, nes 
jie buvo melagingi... Kas dėl 
Tarybų Sąjungos ekonomi
kos, tai jos stovis žinomas 
Jungtinėse Tautose ir JAV 
ekonominėse įstaigose”.

ITALIJOJ SUSKILO 
SOCIALISTAI

Roma. — Suskilo’ Italijos 
Socialistų partija. 750 kai
resnių delegatų suorgani
zavo Italijos Socialistų-pro- 
letarų vienybės partiją. Jie 
išsirinko Nacionalį komite
tą iš 121,asnjens, kurių tar
pe yra ir 13 parlamento na
riu. - ;t

Brangūs pažįstami bruožai: 
didelė gudri kakta, rudoki 
ūsai ir barzdelė.

Ant Lenino—tamsiai ža
lias švarkas su kairiame at
lape įsegtu deputato ženk
lelių. Rankos uždėtos ant 
peršviečiamo juodo tūlio, 
dengiančio bordo šilką.

Sulaikę kvėpavimą, kaip 
kad bijodami pažadinti mie
gantį, žmonės iš lėto eina 
aplink sarkofagą. Jie susi
kaupę žiūri į be galo arti
mus vado bruožus stengda
miesi juos lengviau įsimin
ti. Suaugusieji pakelia vai
kus.

Kiekivenas stengiasi siu 
lėtinti žingsnius, ilgiau pa
būti salėje, kad įsižiūrėti į 
brangų veidą.

Ka$ pusė valandos prie 
sarkofago tykiai, be triukš
mo, keičiasi garbės sargy
biniai.

Valanda, dvi, trys... srau-

‘St. Petersburg, Fla-
Leidžiam laiką su svečiais

Pažangiečių veikla sukasi > 
vienu ratu, o tasai ratas y 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopa. Po Nau
jų metų, sausio 11 d., su 
daugeliu svečių, kuopos 
banketas buvo įdomus. Bu
vo iš Chicagos tik ką atvy
kę svečiuotis Benis ir Agu- 
tė Salaveičikai, su jais at
vyko V. ir M. Plėčkaičiai ir 
Bill Cook. Buvo jauna, ma
loni viešnia iš tolimos ša
lelės — Cruz, Venezuela — 
Mildred Kuriger, tai drau
gų Šklėrių dukra, šiame 
bankete dalyvavo ir gražius 
linkėjimus mūsų darbuoto
jams reiškė.

Baigiant pietus, vienas iš 
valdybos pristatė vietinius, 
svečius ir viešnias tarti žo
dį kitą. Kalbėjo draugė 
Rožė Samulionienė (čika- 
gietė). Ji, be kitko, gyrė 
čionaitinį pasišventusių 
draugų ir draugių vedamą 
sėkmingą veikimą. J&i 
džiugu, kad šios kolonijos 
žmonės gražiai nusiteikę, 
draugiški, dėl to čia jai pa
tinka. Ji nusisprendė ir ap
sigyventi čia; sakė įsigijusi 
gražią rezidenciją. Tie jos 
malonūs pareiškimai sutik
ti entuziastiškai. Kaip tik ir 
geidžiama gauti tokių narių 
į kuopą, kurie myli darbą, 
o jo yra daug darbščioms 
rankoms.

Be šios draugės, d&Mg 
gero šiai kolonijai linkėjo 
Bill Cook, B. Salaveičikas, 
J. P. Stančikas. Ne visų 
svečių vardus teko pagauti, 
tai apie anuos kiti gal pa
rašys.

Po pietų sekė įvairūs šo
kiai bei masinis dainavimas 
vadovybėje Adelės Pakaf- 
niškienės. Dainos skambė
jo harmoningai, gyvai. Už
baigoje ' drg. A. Petronis 
(čikagietis) sudainavo dai
nelę solo.

Tai taip malonioje nuo
taikoje praėjo tos dienos 
pramoga pakilusiu ūpu.

Nugirsta, kad Jonas ir Q- 
na Stančikai, iš Rochester, 
N. Y., apsistojo šiame mies- 

, įsigijo kuklų namuką ir 
liks nuolatiniai St. Peters- 
burgo gyventojai. Malonu, 

’ kad mūsų eilės didėja. Vė- 
a” M." Gorkio, ‘G? k' 1 lesnieJ* atvykėliai bando a»- 

Čia slgyventi viename miesto

tas neišsenka. Civilių ko^- 
t i u m a i, milinės kariškių. 
Čia galima pamatyti žmo
nių iš visų pasaulio šalių. 
Kaip ii gyvenant Leninui, 
jį supa liaudis. Rodosi, kad 
miegantis sarkofage apsup
tas gyvų žmonių vainiku.

Nors kiekvienas Leniną 
mato tik 80 sekundžių, ta
čiau kiek gimsta jaudinan
čiu minučių... ,

Kiekivenas, kas atvažiuo
ja į Maskvą, aplanko Leni
no Mauzoliejų. į Nuo 1924 
metų Lenino Mauzoliejų 
aplankė daugiau kaip 52 
milijonai žmonių..

Apėję sarkofagą, išeina 
iš gedulingos salės prie du
rų, už kurių granitiniai 
laiptai veda į viršų. Išėjus 
iš Mauzoliejaus matosi am
žinai žaliuojančios eglės. 
Ten žmonės ir traukia tie
siai prie Kremliaus sienos, 
kur greta savo vado miega 
amžinu miegu revoliucijos 
kariai ir vadai. Daugumą 
drąsių bolševikų priėmė že
mė prie Kremliaus sienos: 
Inesu Armandą, V. P. No
gina ir V. N. Podbielskį, 
H. Narimanovą, Amerikos 
žurnalistą, ištikimą rusų re
voliucijos karį Džoną Rydą, 
diplomatus V. V. Vorovskį 
ir P. L. Volkovą, nužudy
tus užsienyje.

sienoje matosi juodos gra
nito lentos su žymiausių 
Tarybų šalies ir tarptauti
nio komunistinio judėjimo į f1*
veikėjų vardai^. Čia ilsisi 
urnos su palaikais N. K 
Krupskos, M. JU Uljanovos 
S. M. Kirovo, V. V. Kuiby- 
ševo, . 
Ordžonikidzės ir kitų, 
palaidoti: Japonijos komu
nistų vadas Sen Katajam, 
žymūs Vokietijos komparti
jos veikėjai K.' Cetkina ir 
F. Gekertas, Amerikos dar
bininkų judėjimo vadai C. jant, bet keletas yra pa- 
Rutenbergas ir V. Heivu- 
das. •

Greta yra Tarybinių va
dovų antkapiai — J. M. 
Sverdlovo, per kurio laido
tuves 1919 metų kovo mėn. 
18 d. kalbėjo V. I. Leninas,

ruožte, veikiausiai, reikės 
paieškoti tai lietuviais ap* 
gyventai vietai ir vardo.

Pramogose matai visus 
linksmus, šokant, dainuo-

Frunzės, M. I. Kalinino, A. 
A. Ždanovo, I. V. Stalino. 
Visa tai apžiūrėję, žmonės 
išeina į Raudonąją aikštę. 
Visi susijaudinę.

Nuliūdimas dėl mylimo 
žmogaus pinasi su energi
jos pasipildymu, su noruriar 
aistringiau kovoti už Leni
no reikalą, už liaudies r lai
mę, už komunizmą. Nuliū
dimas virsta i jėgą. Per 40 
metų Visoje Tarybų Šalyje 
įvyko daug gerų pasikeiti
mų, o dar kiek įvyks arti
moje ateityje.

Dabar, žiūrint i šalies 
praeitą kelią, į pasiektus 
laimėjimus ir atliktas mūsų 
pergales, aiškiai matai: mū
sų laimėjimai, mūsų reika
lai—tai yra geriausias vai
nikas Leninui.

K. Akmenėlis

liesti ligos. A. ir K. Pakšiai 
darbuojas kuopoje, bet pri
sieina ir daktarą pamatyti, 
tai vis senatvės žymės. 
Draugė Rūbiene ir be dak
taro neapsieina, Jacaitienė 
taipgi serganti. V. Grigie
nė jau susveiko. Eina stip
ryn ir' suvenyrų meistras 
Jonas Žilinskas/ — iš ligo
ninės grįžo. Jau kelintą 
kartą parengimuose mato
me dalyvaujant P. Simonie
nę. Ji ilgai sirgo, dabar su-

Linkėtina visiems būti svei
kais, tvirtais ir darbuotis 
apšvietos srityje.

Svarbu LLD 45 kuopos 
nariams. Susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 2.d., 11 
vai. Nariai prašomi ateiti 
ir kurie duoklių nepasimo- 
kėjote, tai bus proga tai pa
daryti. Kviečiami svečiai ir 
šiaip geros valios žmonės, 
nes po susirinkimo bus diiA- 
ti skanūs pietus. Susiri
kimo vieta — Laiškanešių 
salėje, 314—15th Ave. So.

Vikutis
i i i u,..*...u , .... -,i i..,. n ----------------------------------- .................... ........... ............
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Garbingas jubiliatas J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAISA. Bimbos 70-ąsias gimimo metines minint 
t

* . Žmogaūs gyvenimą puo-, mingai gyventi, kaip dera
šia ne pergyventi metai, o'sąmoningam žmogui. Jis 
tai, ką jis yra atlikęs per stojo į kovą, atsisakydamas i girdėjo 
savo išgyventus metus, ką š ramaus gyvenimo ir visų jo na”; 
nuveikęs visuomenės labui, g ė r y bių. Burlington as, i 
savo liaudžiai, iš kurios yra i Rumfordas, Bruklinas, či-'dininku; subrendusiu vyru 
kilęs. Vieni gyvena nepa- kaga, ir kokie dar kiti mies-1 b ū d a ma s matė antrojo 
prastai ilgai, bet apie juos ! tai jo nematė... Profsą- slepia savyje ’________
niekas nežino, nebent jie jungos, streikai, redakcijos, 
sumuša ilgaamžiškumo re- j mitingai, literatūrinis dar- 
kordą ir tuo būdu tampa , bas, knygos, knygos... Pa- 
trumpalaike sensacija. Kiti'skendo jis visuomeniniame 
gyvendami palieka neišdil-' darbe. Bet savojo gimtojo 
domą pėdsaką, gilų ženklą, krašto, Rokiškio laukų ir 
nusipelno savo visuomenės, 
savo liaudies pagarbos už 
tai, kad ne veltui praleido girdėjo padrąsinantį 
savo gyvenimo dienas, jog Bimbos balsą, kai fašiz 
dirbo prasmingai, 1 
kįkiių idealų vardan. džia.

Kas gi pažangiame Jung
tinių Amerikos Valstijų ju-' 
dėjime nežino Antano Bim- 

xbbs? Kas nėra skaitęs jo 
knygų, kurių gilumu ir įvai-i 
riapusiškumu ne vienas ga-J 

Ai pavydėti? Kam nėra ži
nomi A. Bimbos straipsniai,, 
taip dažnai pasirodą “Lais-; 
vėje,” įvairiuose laikraš-l 
čiuose bei žurnaluose? Jais 
džiaugiasi ne tik autoriaus ’ 
draugai ir bičiuliai, bet ir 
visi tie, kuriems artimi ir 
brangūs yra tokie paprasti, 
labai prasmingi žodžiai, 
kaip Taika, Laisvė, Drau-1 
gystė.

Antanui Bimbai sukanka
• septyniasdešimt metų. Jis ; 
gipiė 1894 m: sausio 22 d. 
Neginčytina — gražus jubi-1 
liejus, puošiantis žmogų, o 
tuo labiau, jei jis dar tvir
tai stovi kovos rikiuotėje, 
jei jo plunksna nenudilo, jei 
protas lakus, o ž v y t r i o s i 
akys mato, ką reikia. An
tanas Bimba dar rikiuotėje, 
^is dar daug metų bus ri-1
kiuotėje. Septyniasd e š i m t pasiekimais ir jos džiaugs- :)lito |0 c]arbaj Tarybų Lie- v-v-k 4- 1 r ■» w> ■« t i r-* ir* n t i 1 F i ■» z« ■» t.»/d t t a t z- J r■» T T 1 -* 'metų amžiaus, o iš jų pen-1 mais. Jis nuoširdžiai džiau- 
kiasdešimt — visuomeninio | gėsi, kai Lietuvai, poeto žo- 
darbo. Ir kokio dar darbo!: džiais tariant, “iš rytų ša- 
Kiek per tuos metus būta lėlės saulelė patekėjo.” Jis. 
negandų, didelių išgyveni- pirmasis iš pažangių JAV' 
mų, nervų alinimo, sėkmių lietuvių atskubėjo-aplanky-1 
ir nesėkmių, džiaugsmo ir ti Tarybų Lietuvą, kai į| 
nusivylimo! Penkiasdešimt; dangų dar stiebėsi apgriau

ti fabrikų kaminai, tūnojo 
sudegę namai, kaimuose vė
jas dar žarstė sudegusių so
dybų ‘pelenus. Beveik dvi-; j. 
dešimt metų jau praslinko 
nuo to laiko.

Daug, labai daug ko ne- 
beatpažintų 'dabar atvykęs 
į Lietuvą A. Bimba. Atsi- 

į statė ir išaugo miestai, ir 
: Vilnius toks mielas pasida- 
i rė, o asfaltuotais keliais va- 
! žiupjant smagu žiūrėti į 
šviesius Elektrėnus, elekt
ros laidais išraižytą lietu- 

■ ':ą žemę. O kaip per 
s metus išaugo žmonės. 

Kiek puikaus jaunimo dir
ba inžinieriais, gydytojais, 
architektais, mokytoj ais, 
erdviuose pastatuose prie 

| modernių staklių, ar vai
ruodami kombainui, buldo
zerius, aukštakaklius kra
nus. Tai tarybiniai žmonės, 
paprasti, kuklūs darbštūs. 
Jie yra artimi ir brangūs 
Antanui Bimbai, tarytum 
jie visi būtų jo jaunystės 
geri draugai, tariant tar-

metų — penkiasdešimt ko
vos metų. Čia ir universi
tetas, ir priverstinas atsi
sveikinimas su juo, ir per
sekiojimai, ir kalėjimas, ir 
kam gi nežinomi “raganų 
teismai,” ir streikai, ir -susi

būrimai su įvairiausiais 
oportunistais, su įvairiau
siais “patriotais” (kuriems 
tėvynė yra nelyginant stam-' 
bus čekis), ir kova su tam-I 
sos apaštalais (nesvarbu,: 
sutanuoti jie ar ne), ir su l 
visais tais, kurie įpratę 
kiekviename laisvesni am eIVIVU V AVllUlllV 1CV1O V VO 11 1 Cl> 111 V • v J 

žodyje matyti kriminalą, o 
kartu ir pavojų savo nešva-
riam bizniui.

Nelengvi buvo tie pen
kiasdešimt kovos metų. Ne
lengvi jie ir dabar. Įprastai 
gydytojai sako, kad infark
tas — šis nelemtas širdies 
sutrikimas — lyg kokia 

^šmėkla slankioja paskui 
tuos protinio darbo žmones, 
kurie ilgai sėdi prie stalo, 
daug nervuojasi ir maža tu
ri poilsio. Vargu ar per 
tuos penkiasdešimt metų A. 
Bimba turėjo pakankamai 
poilsio ir ramumo, jei jis 
tiek nuveikė, tiek knygų 
parašė, taip aktyviai daly
vavo visur, kur jam liepė 
sąžinė ir visuomeninės par
eigos jausmas.

Antanas Bimba gimęs ir 
augęs Lietuvoje, kurią pa
liko prieš pusę amžiaus, pa- 

v našiai kaip ir kiti išeiviai, 
. Nesuradę tinkamo darbo 

pavo rankoms gimtajame 
krašte. Bet išvyko jis ne 
dolerių krauti, ne bizniu 
verstis, ne “šipkartes” savo 
giminėms ar artimiesiems 
nusiųsti. Darbas ir moks
las viliojo jį. Troško pras-9

Bet savojo gimtojo

pievų, Lietuvos darbo žmo
nių jis neužmiršo. Lietuva

imas 
kovojo per kraują įsirioglino į val-

miškai nuo Rakiškio. ’ Ma
lonu, kad A. Bimba myli 
Tarybų Lietuvą, kaip moti- 
nąįsavo vaiką, kaip žmogus 
savo gimtąją žemę.

Vaiku būdamas, jis tik 
v i apie “japonų^vai- 

; jaunuoliu tapęs, buvo
pirmojo pasaulinio karo liu- Prisiuntė kelias iškarpas iš

_______vandenilinių tos”, kuriame telpa aprašy- 
pasaulinio karo baisius pa- mas aPie darbininkų siądi- 
darinius. Jis skaudžiai per-Į katu (darbo unijų) 'suruoš- 
gyveno Hirošimos tragedi-| tą milžinišką demonstraciją 
ją, jis neslėpė savo rūstaus 
pasipiktinimo, kai napalmo 
liepsna degino Korėjos že
mę. Jis gerai suvokia, ką 
bombų negirdėtas kaupimas 
i r n u o 1 a t i n i a i požemi
niai dundesiai išmėginant 
naujas termobranduol i n i o 
ginklo rūšis. Todėl jis kar
tu su visais taikos šalinin
kais karštai sveikino Mask; 
vos sutartį, apribo j a n č i ą 
ginklų išbandymus.

A. Bimba nuoseklus ko-
votojas už taiką. Nepaisy- piema Delegacija dartas “pasiutėlių” šėlimo, plentui tuo

A. Bimba
Kas gi iš senų kovotojų, 

vilkėjusių karių milines, ne
prisimena Bimbos, o taip 
pat visų pažangių Ameri
kos lietuvių kilnaus žmo
giškumo, parodyto sunkiai
siais Didžiojo Tėvynės karo 
metais? Nevien negandų 
metais A. Bimba prisimin
davo Lietuvą. Jis visuo
met džiaugėsi savo liaudies

jis drąsiai rašo prieš tuos, 
i kurie apkvaišusiai ' žaidžia 
. su ugnimi, kurie nenori, 
kad taikiai sugyventų JAV 
ir TSRS ir viso pasaulio 

! žmonės, o žiūri tik egoistiš
kai, kaip daugiau pasipel
nyti pavartojus termobran
duolinius ginklus — nesvar
bu ar iš žmonių kraujo, ar 
iš nuvytusių gyvybių.

Antano Bimbos parašy
tos knygos yra stambiose 
JAV mokslinėse biblioteko
se. Išverstos į anglų kalbą, 
jos pateko į Londono knygų 
fondus. Maskvos, Leningra
do ir daugelio kitų Tarybų 
šalies miestu mokslinėse 
bibliotekose jau prieš dau
gelį metų žmonės naudoja- 

. si jo . knygomis, išverstomis 
į rusu kalba. Plačiai pa-

tuvoje, neperseniausiai di
deliais tiražais išleidus jo1 
knygas.

Senasis Vilniaus universi- magnatai tą valstiją laiko
. tetas, pavadintas jo atkūrė- 
I jo Vinco Kapsuko vardu, 
įvertindamas Antano Bim
bos nuveiktą reik š m i n g ą 
mokslinį darbą, tyrinėjant 
JAV darbininkų klasės gy- 

Ivenimą ir kovas, suteikė 
jam istorijos mokslų garbės 

i d a k t a r o diplomą. Kaip 
džiugu, kad atkurto senojo 
universiteto pirmuoju gar
bės daktaru yra Antanas 
Bimba, kuris jaunystėje bu
vo priverstas palikti savo 
gitmąjį kraštą, o senatvėje 
susilaukė tokio aukšto pri
pažinimo !

Iš visos širdies norisi pa
linkėti gerbiamąja! Jubilia
tui jo gražios, sukakties 
proga sveikatos, negęstan
čios energijos, žvalumo,' 
darbingtimo, kad jis galėtų 
įvykdyti ne vieną savo puo
selėjamą sumanymą, savo 
planus, kuriais pradžiugin
tų užjūrio pažangiąją vi
suomenę, o jo gimtajame 
krašte 
desnės

Lietuvos

Vilnius

susilauktų d a r di- 
pagarbos.
J. Karosas

TSR Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas

Iii

Urugvajaus lietuvių-turistų grupė susipažįsta su Lietuvos 
žemės ūkio akademijos miesteliu Kaune, Noreikiškėse.

Argentinos darbininkai 
vieningai kovoja

Vienas arge n t i n i e t i s

Buenos Aires mieste išei
nančio laikraščio “Proposi- 

prie parlamento rūmų. Ap
skaičiuojama, kad toje de
monstracijoje dalyvavo 
ši m t a tū k s ta n t i n ė minia.

Gruodžio 6 d. jau nuo 10 
vai. ryto dirbtuvės ir ko
mercinės įstaigos užsidarė. 
Darbininkai rinkosi į Plaza 
del Congreso. Demonstraci
ja tęsės iki 12:30 popiet. 
Demonstrantai reikal a v o 
sulaikyti reikalingia u s i ų 
prekių kainų kilimą ir iš
spręsti sunkią nedarbo pro- 

, pridavė 
tuo klausimu 

peticiją.
Deputatai visai nesitikėjo 

tokios milžiniškos.; demon
stracijos. Ji smarkiai juos 
sukrėtė. Jie pamatė, kad or
ganizuoti darbininkai nęty-.; 
lės, kad jie atstovaują sim-‘ 
tus tūkstančių pusbadžiai 
gyvenančių šeimų. Jie rei- 

į kalauia deputatų ir naujojo 
prezidento Illijos ištesėti 
tai. ką jie pažadėjo prieš 
linkimus.

“Propositos” taipgi pla
čiai rašo apie JAV prezi
dento Kenedžio nužudymą. 
Šis laikraštis nurodo,, kad 
tai buvo darbas K u Klux 
klanų ir kitu kraštutiniųjų, 
kurie vpač.Texas valstijoje 
yra tvirti.

Argentiniečių laikraštis 
ena, kad Texas valsti-pr .

ja kadaise buvo atplėšta iš 
Meksikos ir padaryta vergų 
prekyviete. Dabar aliejaus

savo rankose. Dallaso mies
tas, kuriame prez. Kenedis 
užmuštas, yra pats vyriau
sias jų centras.

B?njaniin Careathers — 
pasiaukojęs kovotojas

Sausio 7 d. Pittsburghe 
mirė Benjamin .Lowell Ca
reathers, 75 metu amžiaus. 
Palaidotas sausio 10 d.

Velionis buvo plačiai pa
garsėjęs kovotojas už dar
bo žmonių reikalus. Gimęs 
vargingoje negrų šeimoje, 
Careathers jaunystėje jau 
pradėjo susipažinti su kla
sių kova ir greit j on įsi
traukė. Socialistų partijoje 
jis palaikė kairią jį sparną, 
o kai 1919 metais susikūrė 
Komunistų partija, jis pa
tapo jos nariu ir iki mirties 
pasiliko čarteruotas narys.

1919 metais Pittsburghe 
virė griežta plieno darbi
ninkų kova, Wm. Z. Foste- 
rio vadovybėje. Careathers 
daug kuo Fosteriui padėjo, 
ypač veikdamas tarp negrų 
plieno darbininkų. Kai kū
rėsi CIO, Careathers irgi 
buvo pasinėręs darbininkų 
organizavimo veikloje. CIO 
pirmasis prezidentas Philip 
Murray paskyrė jį į plieAo 
darbininkų organizacinį ko
mitetą, kuriame Careathers 
irgi pasižymėjo. Tuo metu 
jam teko tankiai susitikti 
ir su lietuviais plieno dar
bininkais.

Ekonominės krizės metu 
jis organizavo bedarbių ta
rybas, ruošė demonstraci
jas, stovėjo pirmose bedar
biu kovos eilėse.

Daug kartų jis buvo 
areštuotas, kalintas. Ma- 
kartizmo siaubui užėjus še
ši Pittsburgh© darbininkų 
vadovai buvo areštuoti, 

tarp jų buvo ir velionis Ca
reathers. Ilgai jie buvo ka
lėjimuose kankinami, teis
muose rasti kaltais, tik 
Aukščiausiajam Tei s m ui 
pasisakius prieš jų apkalti- 
nima, tada buvo išlaisvinti 
iš kalėjimų. Tada ir C’areū- 
thers atgavo laisvę.

Su jo mirtimi pittsbur- 
giečiai neteko įžymaus dar
bo žmonių gynėjo, pasiau
kojusio kovotojo.

žiaurus žygis pasiremiant 
nedemokratiniu aktu

JAV Aukščiausiasis teis
mas, užgirdamas žemesnio
jo teismo nutarimą depor
tuoti kinietį Ng Kam Foo
ką, suteikė Justicijos de
partamentui galią Fooką iš
tremti. Tai padaryta pasi- 
remiant nedemokratiniu 
Walter - McCarran aktu.

Kitas nedemokratinis ir 
labai žiaurus pasinio j imas 
—deportuoti Fooką ne Ki
ni j on, kur jis gimęs ir au
gęs, bet Taiwanan (Formo- 
zon), kitaip sakant, atiduo
ti jį čiang Kai-šeko vald
žiai, kad jinai su šiuo jai 
priešingu žmogumi susido
rotų, kaip jai patiks.

Imigracijos įstatymas nu
kako, kad deportuojamas 
turi teisę pasirinkti šalį, ku
ri jam patiktų ir jį priimtų. 
Bet Fookui toji teisė nesu
teikta, Kinijos valdžios vi
sai neatsiklausta.

A,me r i k i n i s Sveturgi- 
miams Ginti komitetas,' ku
ris Fooką. gina, griežtai 
.protestuoja prieš tokį žiau
rų valdžios pasimojimą de
portuoti žmogų ten1; kur 
jam gali grėšti net* mirties 
pavojus.

Naujos rūšies bažnyčia
Kalifornijos valstijos Es

condido miestelyje pasta
tyta naujausios rūšies baž
nyčia, kokios dar niekur ki
tur negirdėti.

Kad pritra u k u s prie 
“dvasios šventos” daugiau 
žmonių, ypač jaunimo, ir iš 
to pasidarius daugiau biz
nio, vienas reformistų sek
tos kunigas sumanė pasta- 

| tvti tokią bažnyčią, į kurią 
maldininkai galėtų savo au
tomobiliais įvažiuoti (pana
šiai, kaip įvažiuojami teat
rai). Pastatymas kainavo 
$420,000.

Toje bažnyčioje kunigas 
vadovauja pamaldoms iš 
stiklinio bokšto per garsia
kalbį. Sėdėdami automobi
liuose malddininkai jį mato 
ir jo pamaldas seka.

Istorijon įrašyti įvykiai
Sausio 15, 1946—Elektros 

darbininkai išėjo generali
niu streikan, kuris uždarė 
78 dirbtuves 16 valstijų. 
Reikalavo didesnių algų.

Saus. 17, 1706—gimė ra
šytojas, išradėjas, diploma
tas ir revoliucion i e r i u s 
Benjaminas Franklinas.

Saus. 21, 1919—Seattle, 
Wash., darbininkai paskel
bė generalinį streiką.

Klaidos Atitaisymas
Sausio 17 d. laidoje Gri- 

giškio kolumnoje, kalbant 
apie Scott Nearingo paduo
tas skurdo kilimo priežas
tis, apleistas sekamas para
grafas:

“Trečia skurdo priežastis 
—tai liga ir kitokie, sune
galavimai . Rytų Vokietijo
je medicina socializuota, vi- 
viems veltui prieinama, 
todėl ligoniams netenka 
skursti.”

Smagus pasivažinėjimas Trakų ežerais! Nuotraukoje—Justas 
Paleckis ir viešnia iš JAV Uza Bimbienė (dešinėje).

MIAML FLA
šis tas iš mūsų miesto
Nors dar labai daug lai

ko iki prezidentinių rinki
mų, bet politikieriai jau 
alasavoja, spėlioja apie rin
kimus. Vienas vietos did- 
lapio korespondentas nubė
go net pas čigonę (“fortune 
teller”),kad anoji išspręstų 
jam, matomai, labai rūpimą 
klausimą, ar Galddwateris < 
bus išrinktas prezidentu? 
O “Miami Herald” leidėjas 
Knight savo laikraštin už 
sausio 5 d. įdėjo ilgus iš
vedžiojimus apie tai ir tokį 
paveikslą: Lyndon Johnson 
jau ant demokratų asilo, 
kuris žvalus, ausis pastatęs, 
gatavas prezidentinėms 
lenktynėms, o respublikonų 
dramblys, nors ir pabalno
tas, sudribęs ant žemės ir 
nė krust. Gi biednas Gold- 
wateris šalia dramblio ant 
kelių ir su ašaromis akyse 
jį prašo keltis — nominuoti i 
jį į respublikonų kandida
tus. Bet John Knight išve
džiojimai už Goldwateri— 
nelabai entuziastiški.

Prieš kalėdas visi pūtė į 
vieną dūdą, o po kalėdų — 
kas kita. Prieš kalėdas, 
kaip paprastai, kai užsuka 
visas priemones rėkti, kad 
Amerikoje viskas gerai, kad 
biznis eina kuo puikiausiai, 
kad visų kišenės pilnos pi
nigų ir t. t., tai viską užrė
kia ir, rodos, kad taip ir 
yra — kai visi pasiduoda 
tam tvaikui ir visi ima rėk
ti, eiti pirkti niekniekius ir

O dabar, po kalėdų, jau 
kita giesmė. Tas pats “Mi
ami Herald” sausio 12 d. 
įdėjo platų savo korespon
dento raportą apie namų 
statymo, pirkimo ir parda
vimo bizni. Čia tas biznis 
prastas — jis puola žemyn 
jau per kelerius pastaruo
sius metus. Pardavėjai tu
ri labai daug namų parda
vimui, bet nėra pirkėjų.

Sugalvota statyti komu
nalinius namus — Co-ops. 
Matomai, taikyta daugiau 
seno amžiaus žmonėms — 
pensininkams. Pradžioje vy
ko geriau parduoti negu at
skiri namai, tad į tą biznį 
puolėsi ir FHA. Pristatė 
daug didžiulių namų, kiti 
turi net po 20 aukštų, 2,500 
vienetų (units).

Vieni iš jų buvo pardavi
mui, kiti rendavimui. Kai
nų, žinoma, buvp visokių — 
pigesnių ir brangesnių. Bet 
darbam mažėjant ir pragy
venimui brangstant, pas 
žmones pinigai mažėja. 
Daugelis apsipirkusių ant 
išmokesčio nebegali sutartų 
mokesčių mokėti, namus 
palieka ir išeina. Kas atsi
tinka su pirkėjais, tas atsi
tinka ir su rendauninkais. 
Gražūs pastatai stovi pu
siau tušti. O, prie to, vien 
tik FHA (Dade apskrityj) 
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turi 1,000 atskirų privatiš- 
kų namukų, irgi paliktų. 
Tai taip atrodo reikalai po 
kalėdų.

Mūsų miesto “tėvai” ir 
vietos TV komentatoriai 
baigia gerkles prarėkti be
prašydami nedaryti pikta
darysčių, bet piktadarystės 
mieste žydėte žydi. Rodos, 
kad piktadariai, keršydami • 
aniems, tyčia daro jų kas
dien vis daugiau ir dau
giau. Ugniagesiai nespėja 
gesinti degančių namų, ir 
vis didelių; atrodo, kad kas 
nors tyčia juos padega. 
Apiplėšimai, žmogžudystės 
taip pat neatsilieka.

žilas Juozas

Trumparegiams gali 
gelbėti operacija

Žinomas lenkų okulistas 
profesorius T. Krvavičius 
Lenkijos akių gydytojų su- . 
važiavime pareiškė, jog ne
tolimoje ateityje pavyksią 

' išspręsti nelengvą trumpa
regiškumo gydymo proble
mą. Profesorius T. Krva
vičius su savo bendradar
biais tiria įvairių gyvulių, 
ypač triušių, akis. Trumpa
regiškumas siejamas su 
akies ragine, todėl reikėtų 
išaiškinti, kaip pašalinti 
raginėje slypintį trūkumą. 
Pirmiausia teko sustiprinti 
raginę, nes operacijas tega
lima atlikti tik tam tikra
me sluoksnyje, kuris yra 
ne storesnis kaip į milimet
ro. Iš pradžių atsirado sun
kumų, nes reikėjo pasirū
pinti, kad nebūtų pažeista 
vidinis ir išorinis paviršius, 
kuris apsaugo pačią ragi
nę. Raginė “iškalama” grū
delio dydžio gilumu, ji pa
sidaro toje vietoje silpnes
nė ir po išoriniu sluoksniu 
atsiranda nematomas įdu
bimas, dėl kurio akis įgau
na normalų aštrumą.

Daugelis bandymų įrodė 
operacinę techniką esant 
teisingą. Metams praslin
kus, pradėta operuoti ir 
žmogaus akis. Paciento 
viena akis buvo sveika, o 
kita beveik nematė. Su 
ydinga akimi pacientas 
netgi per 1 metrą tematė 
lyg per miglą. Profesorius 
Krvavičius operavo jo akį. 
Operacija pasisekė, akis 
buvo išgydyta. Paskui se
kė naujos sėkmingos opera
cijos. Pacientai išeidavo iš 
klinikos sveiki, ir, apžiūrė
jus juos po vienerių metų, 
paaiškėjo, kati be jokių aki
nių neblogai mato abiem 
akimis, 
vičius 
ruoti 
kurių 
lios.

Proesorius Krva- ‘ 
numato ateityje ope- 
ir tokius pacientus, 
abi akys nenorma-

Washingtonas. — Sniego 
audros metu Jungtinėse 
Valstijose žuvo 140 žmonių.
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Bruožai iš Jono Kaškaičio 
gyvenimo ir kūrybos

AUDROS DEBESYS Ar buvo senovėje žmonės milžinai

(Pabaiga)
Poezija—Jono Kaškaičio mėgiamiau

sias grožinės literatūros žanras. Deja, 
jis turėjo mažiausiai progos poezijai 
kurti!

Mudu kalbamės, ką jam būtinai reikė
tų dar parašyti. Abiejų mintys supuo
la: atsiminimus. Taip! Kaškaitis tiek 
išgyveno, tiek prityrė, tiek daug žymių 
mūsų tautoje žmonių—gerų ir blogų— 
pažino! Turint tokią nepalaužiamą at
mintį, kokią turi Kaškaitis, jo memua
rai (atsiminimai) būtų didžiulis įnašas 
mūsų literatūros lobynan ir nepavaduo
jama medžiaga lietuvių tautos istorijai.

Jis pažadėjo juos rašyti!
' IX
“Prošvaistės” leidžiamos neramiu lai

ku,—kai mūsų krašto kariai krinta Ko
rėjoje, kai imperialistai mojasi uždegt' 
pasaulį atomo bombos ugnimi. Gerai 
žinau, jog skaitytojas “Prošvaistėse” 
suras ne tik suraminimo, o ir padrąsi
nimo, ir įkvėpimo kovai dėl taikos ir lai
mingesnio naujo rytojaus sau ir visiems 
darbo žmonėms!

“Prošvaistės” leidžiamos tuo metu, 
kai 800,000,000 žmonių sėkmingai kuria 
naują pasaulį, — gyvenimą be ponų, be 
išnaudotojų — socialistinę santvarką, — 
kurios idėjai autorius atidavė veik vi
są savo sąmoningą gyvenimą.

“Prošvaistės” leidžiamos tuojau po to, 
kai Kaškaičio numylėtoji ir apdainuoto
ji gimtoji šalis, Lietuva, iškilmingai at
šventė tarybinio gyvenimo dešimtmetį.

Tūkstančiai lietuvių darbo žmonių 
trokšta, kad Jonas Kaškaitis gyventų 
dar ilgiausius metus ir nesiliautų rašęs.

Linkėdamas jam ilgiausio amžiaus ir 
daug energijos, baigiu šiubs bruožus jo 
dažnai kartotais žodžiais:

—Skaitykit, draugučiai, poeziją. Mes 
turime ios tokios gražios!..
1950—VII—25

•

Tai, kas viršuje parašyta, buvo įžan
ga į Jono Kaškaičio eilėraščių knygą 
“Prošvaistės,” kurią išleido “Laisvė” 
1950 m. Richmond Hill, N. Y.

Tų pačių metų rugsėjo mėn. 10 d. 
Richmond Hillyje, N. Y., buvo suruoš
tas didžiulis banketas Kaškaičiui pagerb
ti. Dalyvavo daug žmonių; gavo jis 
daug sveikinimų.

Deja, tuoj po to jam teko eiti ilgiems 
metams kalėjiman, Rahway miestely, 
New Jersey valstijoj, netoli Niujorko. Iš
buvo ten Kaškaitis kelerius metus iki bu
vo išleistas “on parole.” Kalėjime jis 
parašė ilgą poemą — “Už tų sienų mū
rų.” Poemoje vaizduoja kalinių gyveni
mą, atskims jų tipus. Iš “Laisvės” at
karpas ir rankraštį taupiau ir vėliau 
jam įteikiau; visa tai šiandien turi būti 
Vilniuje.

Jam einant į kalėjimą, jo šeima—žmo
na, sūnus ir dukra—Kaškaitį visai aplei
do; įsikūrė Los Angeles, Cal., ir tarp jo 
ir šeimos visokie saitai sutruko, matyt, 
“ant visados.”

Paleistas iš kalėjimo “on parole,” J. 
Kaškaitis gyveno pas savo brolį Tadą 
Kaškiaučių Newarke. Čia rašė savo me
muarus. Dalį jų ALDLD išleido knyga— 
“Iš atsiminimų.” Vėliau šita pati kny
ga buvo išspausdinta Lietuvoje, tik kitu 
pavadinimu.

Memuarų jis parašė daug—milžinišką 
krūvą, ir šiandien jie tebėra neišspaus
dinti.

Kaškaitis vis galvojo apie išvykimą į 
gimtąjį kraštą, į Lietuvą. Proga pasi
taikė 1959 m., kai vyko antroji JAV lie
tuvių turistų grupė. Pasiekęs Lietuvą, 
J. Kaškaitis prašė tarybinę vyriausybę, 
kad jam leistų ten pasilikti, kad jįįpi- 
lietintų.

Vilniuje jis buvo aprūpintas gerų bu
tu (Antakalnyje) ir personaline pensija. 
O kad netektų jam nuobodžiauti, tai 
Partijos Istorijos Instituto direktorius 
R. Šarmaitis pasiūlė J. Kaškaičiui toje 
įstaigoje darbelį, kurį jis pasididžiuoda
mas ir dirbo iki mirties. Jis daug rašė 
ir mūsų spaudai, rinko medžiagą enci
klopedijai. Be to, ruošė savo raštus 
kitai memuarinei knygai.

Tenka atvirai pasakyti, kad J. Kaš
kaitis į Lietuvą grįžo jau nebe toks, kokį 
mes jį pažinome prieš 1950 metus. Jis 
buvo gerokai palaužtas fiziškai; jis jau 
buvo kitoks žmogus.

Aš turėjau progos jį stebėti per apie

pusę metų, ir dažnai su liūdesiu žiūrėjau 
į jį ir galvojau: kaip sunkus gyvenimas, 
nesėkmės žmogų pakeitė!

Mudu gyvenome tame pačiame “Vil
niaus” viešbuty; tik man išvykus iš Vil
niaus, jis persikėlė gyventi į savo butą, 
į Antakalnį. Dažnai susitikome, kalbėjo
mės. z

Amerikoje gyvendamas, J. Kaškaitis 
mėgdavo eiti į teatrus, į mitingus, į po
būvius, būti su žmonėmis. Vilniuje, kur 
gyvenimas virte verda, jis, mačiau, jau- 
nebenorėjo niekur eiti. Sėdėjo kambary
je ir rašė, ir rašė.

Keletą kartų vadinau jį į teatrą. Vis 
atsisako. Pagaliau, sykį jam tariau:

—O visgi, daktare, Moniką Mironaitę 
scenoje norėtumėt pamatyti, ar ne?..

Sutiko. Nupirkau du bilietus, ir tą 
vakarą mudu smagiai praleidome Vil
niaus Rusų dramos teatre, stebėdami Ib
seno “Norą,” kurią vaidino talentingoji 
M. Mironaitė.

Lietuva J. Kaškaitį priėmė kaip tik
rą sūnų. Viskuo aprūpino. Bet jis ne
bepajėgė išnaudoti visų gėrybių, stovėju
sių prieš jo akis, kadangi buvo palauž
tas sveikatoje. Kalėjimai, šeimyninių 
saitų sutrūkimas, be abejonės, skaudžiai 
atsiliepė į jo sveikatą ir į visą moralę. 
Nors Kaiškaitis mėgdavo visiems saky
ti, kad viskas okei, tačiau, kurie jį iš ar
čiau ir giliau pažino, matė, kad nėra 
viskas okei, kad jis susilpnintas, suluo
šintas žmogus. •

, Tai, beje, buvo galima pastebėti ir jo 
vėlesniuose raštuose, kurie tilpo mūsų 
spaudoje.

Apie J. Kaškaitį kaip draugą, kaip vei
kėją, kaip rašytoją būtų galima daug pa
rašyti ir, be abejonės, bus parašyta. Šian
dien rašyti perdaug liūdna, nes dar tebe
stovime prie jo šviežio kapo.

J. Kaškaitis baigė savo gyvenirho ke
lionę jo numylėtame Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. ‘ Ir ten jis atsigulė amžinam 
miegui: ilsisi garbingose Karių kapinė
se tarp įžymiausių kovotojų už lietuvių 
tautos laisvę ir gerbūvį.

Kapinės apsuptos tankių ilgamečių 
medžių, jose dega amžinoji ugnis. Gra
žesnės, jaukesnės vietos tokiam poilsiui 
retai kur kitur surastum...

Kas yra perkūnija?
Saulė įkaitina žemę, o nuo 

jos sušyla oras. Šiltas oras, 
kildamas į viršų, maišo la
šelius debesyse. Nuo trinties 
su oru ir tarpusavyje lašeliai 
įsielektrina. Oro srovė de
besies vandens lašeliuose ta
rytum. suvaro L________
elektronus į lašelių “uode
gėles.” Ta pati oro srovė 
nuplėšia lašelių “uodegėles” 
su laisvaisiais elektronais ir 
nusineša su savim į viršų. 
Aukštai iškeltos neigiamai 
įelektrintos vandens dulke
lės atšąla, kondensuojasi — 
susidaro neigiamai įelek
trintas debesis. Oro srau
to pakelyje palikta debesies 
dalis netenka elektronų — 
susidaro teigiamai įlektrin- 
tas debesis.

Debesų elektrinimasis yra 
sudėtingas reiškinys. Č i a 
vyksta ir jonizacija, ir elek
tros krūvių keitimasis tarp 
susiliečiančių skirtingos dis
persijos vandens lašelių ir 
kiti procesai. (Jonas—įelek
trintas atomas, nuo norma
laus atomo skiriasi vieno ar 
kelių elektronų pertekliumi 
arba trūkumu; dispersija— 
išsklaidymas, medžiagos su
siskaldymas į labai mažas 
daleles.)

Tarp elektrinių debesų ,o 
taip pat tarp jų ir žemės, 
susidaro elektrinė įtampa, 
kuri gali pasiekti dešimtis 
milijonų voltų.

Aukštai virš mūsų slenka 
audros debesys, nešdami di
delius elektros krūvius, ku
rie ieško sau kelių į žemę 
arba į kitus debesis — nori 
išsilaisvinti. Tačiau oras 
yra izoliatorius ir tam-ddiu- 
do. Bet ore tarp debesies 
ir žemės visuomet esti įelek
trintų dalelių bei laisvųjų 
elektronų. Jie, patekę į stip
rų elektrinį lauką tarp aud-

laimės metu. Seniai jau ži
noma, kad smėlyje iš jo 
smiltelių žaibas audros me
tu sulydo išsišakojusius 
vamzdelius, kurie liaudies 
yra vadinami “perkūno strė
lėmis.” Tai fulguritai (lot. 
“fulgus”—“žaibas”). Juose

stipresni, ilgi a u gyvenę. 
Tokie pasakojimai žinomi 
gana seniai. Sakysime, 
Biblijoje surašyti žydų pa
davimai sako, kad “pirma
sis žmogus” Adomas gyve
nęs 930 metų, Matusalis net 
969 metus, dargi Nojus gy
venęs daugiau kaip 600 me
tų. Žinomi įvairūs pasako
jimai apie milžinus-stipruo- 
lius. Tai graikų padavimai 
apie galingą Herkulį, suo
mių padavimai apie stip
ruolį Kalevalą, latvių apie 
Lačplėsį. Stipruolius kar
žygius mini rusų bylinos. 
Žinomi buvo tokie pasako
jimai ir lietuviams, kaip, 
pavyzdžiui, apie milžiną 
Džiugą ir kitus, kurie py
lė kalnus, kasė ežerus,' ro
vė miškus, išrautais me- 
medžiais nušluodavo išti-' 
sus kariuomenės būrius ir 
t. t. Kaip šių kadaise gau
sių pasakojimų liekana Lie
tuvos laukuose yra išlikę 
senovės kapai, vedinami 
milžinkapiais, milžinų ka
pais.

Tačiau įvairiose pasaulio 
. . šalyse ir Lietuvoje vykdo- 

dažnai su tampa su vėjo ' mi kasinėjimai rodo, kad 
kryptimi. Kartais tas ug- per pastaruosius kelioliką 
nies kamuolys stabteli ar tūkstančių metų senovės 
visiškai sustoja žaibolaidžių žmonių ūgis yra panašus į 
viršūnėse, 1 ” 1 ’ .........*
nuošė. Sutikęs kliūti, jis 
dažnai sprogsta, ją suaižy
damas. Kitais atvejais ka
muolinis žaibas išnyksta ty
liai, nors, jam judant, girdi
mas švilpimas, šniokštimas.

Apie kamuolinio žaibo fi
zinę prigimtį galima kol kas 
tik spėlioti, remiantis atitin- • 
kamais jo stebėjimais. Vie
na tik aišku, kad kamuoli-: 
nio žaibo paąirpdyma^ susi
jęs su perkūnija.’ Pagal1 

ros debesų arba tarp aud- Frenkelio hipotezę, kamuo- 
ros debesies ir žemės, pra- žaibas yra suspensija,

Daugelyje tautų yra pa- kapai. Žmogaus amžius bu- 
plitę pasakojimai apie tai, vo žymiai trumpesnis negu 
kad seniau žmonės buvę dabar. Pavyzdžiui, Lietuj

Rudens liūdnumas
Nuvyto lapai liepų, berželių, 
Nutilo giesmės miške paukštelių. 
Šiaurinis vėjas ima ūbauti, 
Rudens liūdnumas viską im’ gaubti. 
Skaisti padangė rūškanoja,—

■ Vėjo užgautos pušys vaitoja. 
Ruduo ateidamas viską terlioja, 
Vien tik šermukšniai dar raudonuoja. 
Kalnai, kalneliai, slėnys puošnieji 
Nežavi sielos — vaizdai liūdnieji! 
Dingo skaistumas jau vasarėlės, — 
Prie mano lango nuvyto gėles! 
Kur bepažvelgsi, visur niūrumas, 
širdį vien gnaibo koks neramumas, 
Kad vasarėlė trumpai viešėjo, 
Rod’s, kaip nebuvus ir vėl išėjo! 
Dienos nuobodžios, ūkanom gaubtos, 
Kaip iš neramių svajonių austos. 
Visur vaidenas rudens šešėliai, 
Kasedien vis gaudžia aštresni vėjai.

I. Vienužis 
1963-—X—20

Mūsų emblema
Didžio Spalio saulė teka,
Saulė laisvės ir giedros, 
šviest žmonijai didų taką
Amžių įstabios aušros.
Piautuvas ir kūjis, kryžmais
Virš planetos iškelti, 
Garsina, kad komunizmas — 
Darbo vaisiai sukaupti.
Emblema šita virš žemės — .*
Kelrodis visiems šviesus, 
Jie iš jos stiprybės semias, 
Jinai įkvepia visus. ‘ i
Simbolis šis — laimės herbas z. 
Triūso žmogui kiekvienam, 
Jis — nebe niekingas vergas,- 
Patarnaudamas kitam. I
Didžio Spalio saulė teka,
Saulė amžių dyvinųr
Šventai pergalei šviest taką, — 
Taką žemės milžinų.

J. Subatavičtas

laisvuosius y.ra ?kylatė »avir- 
| siumi. Pasitaiko ilgesnių 
kaip 1 metro fulguritų. 
, Žaibas esti kelių rūšių. 
Dažniausiai pasitaiką liniji
nis žaibas. Tai milžiniška 
elektrinė kibirkštis, panaši 
į vingiuotą upę su daugeliu 
intakų. Tokie žaibai esti ne
retai kelių, o kartais ir ke
lių dešimčių kilometrų ilgio. 
Kita žaibo rūšis 1— plokš
čiasis žaibas. Tai ryškios 
elektros šviesos pliūpsniai 
debesyse ar už jų. Rečiau 
pasitaiko raketos formos, 
karoliniai ir kamuoliniai 
žaibai. Raketos formos žai
bas dangaus skliaute atrodo 
kaip kreiva taškinė linija. 
Įdomiausias yra kamuolinis 
žaibas.

Kamuolinis žaibas — rau
donas, akinančiai baltas ar 
melsvas ugnies kamuolys, 
rečiau kriaušės formos, plau
kiąs bėgančio žmogaus grei
čiu. Jo judėjimo kryptis

fabrikų kami- šių dienų žmonių ūgį. Mil- 
Irna Vliiifi iia I __2.____

voje mūsų eros pirmųjų 
amžių kapinynuose retai 
kada randamas 50-60 metų 
amžiaus palaidotas vyras. 
Šitokio amžiaus dažniausiai 
galėdavo sulaukti privilegi
juotas visuomenės narys— 
giminės ar genties vyres
nysis, turėjęs geresnes bui
tines sąlygas. Moterys' tuo 
metu mirdavo dar jaunes
nės—daugiausia 25-35 me
tų.

Vėliau žmonių amžius, 
kad ir nežymiai, ilgėja. 
Taip, pavyzdžiui, 1961-1962 
m. ištyrus Rumšiškių sen
kapyje (dabar—Kauno ma
riose) iškastus 76 mi rudų
jų griaučius iš XIV-XV‘am
žių, paaiškėjo, kad daugiau 
kaip trečdalis y(27 kapai) 
yra vaikų iki 10-11 metų. 
Iš 24 čia palaidotų mote
rų tik dvi buvo palaidotos 
sulaukusios daugiau kai^ 
50 metų, iš 25 vyrų tik 6 
mirdami turėjo daugiau 
kaip 60 metų.

Daugumas žmonių mir
davo jauni, be to, maitinosi 
natūraliu šviežiu maistu, 
todėl mirusiųjų dantys iš 
tiesų dažniausiai randami 
visiškai sveiki. Dantų ge
dimas senovėje buvo labai 
retas reiškinys. Jis labiau 
paplinta tik nuo XIX a.

Taigi, senovės padavimai 
atspindi ne tiek tikrovę, 
kiek žmonių svajones su
laukti ilgesnio amžiaus. Tuo 
tarpu atskiri asmenys, pa
našiai kaip ir dabar, išsi
skirdavo ne tiek savo dy- 

I džiu, kaip stiprumu. Jėgai 
' lavinti senovėje buvo daug 
! progų: darbe, kare — visifc’

l To-

žinkapiuose randame įpras
to dydžio žmonių kaulus. 
Pasakojimai apie surastus 
dažniausiai yra kilę per ne
susipratimą — gyvulių kau
lai palaikomi žmonių kau
lais. **

Nepasitvirtina pasakoji
mai ir apie labai ilgą žmo
nių amžių bei jų stipru-Į .......... -j-
mą. Tiriant sepovės ka- ( stiprios rankos. To
puose sukastus žmonių dėl stipruoliai buvo ypač 
griaučius,^ aiškėja, kad ir pastebimi/ apie juos suku- 
senovėje žmonės sirgo įvai- rįamį pasakojimai, legen

deda judėti. Neigiamai 
įelektrinto audros debesies 

' ir žemės atveju oro laisvie
ji elektronai ima judėti že
myn (audros debesies nei’ 
giamas krūvis nuo savęs 
stumia) vis greičiau ir grei
čiau. Judėdami jie susidu
ria su oro molekulėmis ir 
atomais, išplėšia iš jų elek
tronus, o šie taip pat švil
pia žemyn, išplėšdami vis 
daugiau ir daugiau sau 
draugų. Kaip kalnų griūtis 
vystosi katastrofa—ore pa
ruošiamas laidus kelias elek
tros srovei — žaibo kibirkš
čiai. Per akimirką to kelio 
laidumas elektros srovei pa
didėja milijonais kartų. De
besies elektrinis laukas, nu
sitiesęs sau laidų kelią į že
mę, milžiniška jėga išjudina 
to kelio elektronus, o šie ju
dėdami (teka elektros sro
ve) įkaitina orą iki balto žė
rėjimo — mes matome žai- 

| bo kibirkštį. Stipriai įkai
tintas oras staigiai plečia
si—sprogsta su garsiu dun
desiu, ir mes girdime griaus
mą.

Paprastai žaibo kibirkštis 
pasiekia žemę per medžius; 
pastatus ar kitokius aukš
tesnius daiktus, gerai pra
leidžiančius elektros srovę. 
Dėl to žaibolaidžiai ir yra 
ne kas kita, kaip metaliniai 
stiebai, iškelti aukštai virš 
žemės paviršiaus ir sujung
ti su žeme laidais.

Tačiau dar ir šiandien 
sunku paaiškinti kai kuriuos 
keistus žaibo reiškinius. Ži
noma atsitikimų, kad žaibas 
nuplėšia nuo žmogaus dra
bužius, jo net nepaliesda
mas, nudegina žmogaus 
plaukus, o pats žmogus , iš
lieka gyvas. Kartais žaibas 
ant žmogaus kūno atspau- 
džia atvaizdus tų daiktų, 
netoli kurių žmogus esti ne-

. riomis ligomis. Be to, mir- ' 
kuri krisdama ima suktis (tingumas buvo daug dides- 
aplinkos atžvilgiu ir įgauna i nis. Mat, nemokėta kovoti 
rutulio formą. Kapicos nuo- su infekcinėmis bei kitomis 
mone, kamuolinio žaibo 
energijos šaltinis yra radijo 
bangų, atsirandančių vyks
tant atmosferiniams išly- 
džiams, energija, susikon- 
cęntravusi, atsis p i n d ė j u s 
toms radijo bangoms nuo 
žemės, stovinčių bangų iš
kilumose. Tarybinis moks
lininkas P. Čirvinskis tei
gia, kad kamuolinis žaibas 
yra stipriai įelektrintų oro 

I dujų mišinio karnų o 1 ė 1 i s.
Žymus tarybinis audrų ty
rinėtojas V. Arabadžis aiš
kiną, kad kamuolinis žaibas 
atsiranda, susifokusavus ra
dioaktyvioms kosminėms 
dalelėms galingame audros 
debesų elektriniame lauke, 
ir kad kamuoliniame žaibe 
vyksta atomo branduolių 
skaldymosi reakcijos.

Didžiausia išmatuoto liniji
nio žaibo srovė yra 200,000 
amperų. Įtampa tarp 2 ki
lometrų aukščio debesies ir 
žemės paprastai siekia 10,- 
000,000 voltų, Sakykime, kad 
vidutinio žaibo dydžiai už 
šiuos dydžius yra’ perpus 
mažesni. Suda u g i n k i m e 
juos. 100,000 X 5,000,000 -- 
500,000,000,000 vatų arba 
500 milijonų kilovatų! Žai
bo galingumas milžiniškas! 
Tačiau vidutinis žaibas trun
ka apie 0.00003 sekundės. 
Tą laikotarpį padauginę iš 
galingumo ir gausime žaibo 
energiją: 500,000,000 kw X 
0.00003 = 15,000 kilovatva
landžių—4 kilovatvalandžiai. 
Jei vienas kilovatvalandis 
kainuoja 4 kapeikas, tai to
kio žaibo kaina būtų: 
4 kw X 4 kp.=16 kapeikų, 
šis paprastas skaičiavimas 
parodo, kad imti elektros 
energiją iš audros debesų 
neapsimoka.

ligomis, ir žmonės mirdavo 
tokiais atvejais, kai dabar 
yra lengvai pagydomi. Be 
to, menkai buvo išvystyta 
žemdirbystė ir gyvulinin
kystė, žmonės negalėdavo

dos.
A. Tautavičius

Istor. mokslu kand. v

J Liūdni skaičiai
Kanadoje, kur gyvena 18 

milijonų žmonių, yra tiktai 
1,047 viešosios bibliotekos.

sukaupti didesnių maisto i a?aJ. ^tolygiai
atsargų. Todėl po kiekvie- į Pas^n stytos sahes teiiton- 
no nederliaus ar kitos sti-' 4.nta1’
chinės nelaimės prasideda- • provincijoje atidai yta M

x Ki Ia 11 rxin I'v o i IrirAon

vo badas, o jį sekdavo įvai
rios epidemijos, nes išba
dėjusių, nusilpusių žmonių 
organizmas mažiau atspa
rus ligoms. Nemaža žmonių 
žūdavo medžioklės metu 
nuo stambesnių žvėrių, kai 
juos tekdavo nudobti pri
mityviais ginklais.

Senuose kapinynuose vi
sada vyrauja jaunų žmonių

Audrų skaičius mažėja, 
einant nuo pusiaujo į aši
galius. Sausumoje, pusiau
jo zonoje, per metus būna 
50-150 . audringų dienų. Ta
čiau Žemės rutulio pavir
šiuje yra ypač audringų ra
jonų. Pavyzdžiui, Amazonės 
vidurupyje pasitaiko metų, 
per kuriuos esti net 180 
audringų dienų.

Sausumoje audros daž
niausios vasarą. Islandijo
je audros viešpatauja žie
mą. Nemaža audrų pasi
taiko Norvegijos, Anglijos 
bei Švedijos pakrantėse. Pa
sitaiko jų žiemą ir Lietuvo
je.

Žemynų gilumose audros 
dažniausios dieną, tuo* tar
pu naktį jos šėlsta jūrų pa
krantėse. Dykumose audros 
labai retas reiškinys.

J. Nainys
(Iš “Mokslas ir gyvenimas”)

bibliotekos, tai kitose dvie
jose Niufaundlando ir Prin
co Eduardo Allendos pro- x 
provincijose tėra tik pen
kios viešosios bibliotekos.

Plačiuose šalies rajonuo
se, kur gyvena apie 4 mili
jonus žmonių, aplamai nėra 
nė vienos bibliotekos.

Kanados viešųjų biblio
tekų knygų fondas nedide
lis. Specialistai apskaičia- 

|vo, kad gyventojų porei
kiams patenkinti jame turi 
būti 26 milijonai tomų. Ta
čiau dabar jis vos pasiekei 
šio skaičiaus pusę. Kiek
vienam kanadiečiui yiešo-v 
siose bibliotekose tenka tik 
0.73 knygos. Maža bibliote
kininkų. Dabar šalies vie
šosiose bibliotekose dirba 
678 bibliotekininkai, kurie 
turi specialų išsilavinimą, o 
reikia jų keturis kartus 
daugiau.

Skelbdamas šiuos skai • 
čius, laikraštis “Kanadien 
tribiun,” kaip bibliotekinin
kystės išsivystymo pavyz
dį, mini Tarybų Sąjungą, 
kur yra 137,609 viešosios 
bibliotekos su 897 milijo
nais tomų knygų fondu.

1 (APN) jp

ŠiameBangkokas.
mieste, Tailando sostinėje, 
yra 100,000 automobilių.
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Norwood, Mass.
Gruodžio 8 d. LDLD 9 

kuopa turėjo nedidelį, bet 
gražų parengimą spaudos 
raudai. Visas pelnas buvo 
paskirtas trims laikraš
čiams: “Laisvei”, “Vilniai”’ 
ir “Liaudies balsui”—vi
siems lygiai po 25 dolerius.

Atėjus šaltai žiemai pa
daugėjo ir žmonių susirgi
mai, ypač moterų. Atrodo, 
moterys lengviau pasiduoda 
slogoms, negu vyrai. Štai 
koks skaičius jųjų jau per
sirgo po dvi bei tris savai
tes: M. Trakimavičienė, M. 
Krasauskienė, B. Sarapie- 
nė, N. Grybienė, Y. Niau- 
rienė. Nekurios iš jų davė 
gydytojams ir vaistinėms 
nemažai pasipelnyti. Linkiu 
visoms greit , ir pilnai pa
sveikti.

Lapkričio ir gruodžio mė
nesiais buvo keletas ir mi
rimų iš senesnės kartos. Mi
rė D. Mačys, Toni Šimkus, 
lį Yakštis, Nellie Demas- 
cio (Griguniutė), o sausio 
9 d. — M. Dulkė. Jis buvo 
troko mirtinai suvažinėtas, 
kada bandė pereiti skersai 
Washington gatvę.

Joseph Trakimavičius 
(sūnus L. ir M. Trakimavi-. 
čių), kurie gyvena 58 Aus-, 
tin St., Norwoode, prieš po
rą metų įsitaisė gražią, erd
vingą “greenhouse”, kurio
je augino įvairių rūšių gė
les,^rodosi, daugiausia pa- 
lergonijų, kuriomis dabar 
buvo užpildyta didesnė 
“greenhouse” dalis.

Prieš porą savaičių nak
ties laiku užgeso šiluminis 
pečius ir visos gėlės nušalo. 
Nuostolių padarė keletą 
šįijntų dolerių. Tiek daug 
žmogus buvo įdėjęs darbo, 
pinigo ir’per vieną naktį 
viskas žuvo. Kai pamačiau, 
net širdį nuskaudėjo. Prieš 
keletą dienų buvau atsilan
kęs ir mačiau—visos gėlės 
žaliavo, įvairiomis spalvo
mis žydėjo.

Norwoodas neatsili e k a 
ild didmiesčio Bostono, tikn 

ne su gerais darbais. Plėši
kai ir čia nuolatos vis pla
čiau “darbuojasi”, nekurie 
laužiasi į namus, kiti į 
krautuves, bet, atrodo,ban
kas apiplėšti jiems leng- 

• viausias darbas. 
4

Sausio 7 d. padarė “hold
up” Bay State Federal 
Savings & Loan Associa
tion banko. Tai jau ne pir
mas buvo užpuolimas tu 
banko. Pirmas apiplėšimas 
buvo atliktas spalio 8 d. per
eitų metų. Tuomet plėšikai 
išsinešė $2,360, šį kartą — 
$2,B19. Antras jo sėbras 
laukė, šalia banko vogtame 
kare, kurį vėliau policija 
surado pamestą. (Plėšikai 
nesugauti,

M. Uždavinis

f

Lietuvių Socialis Klubas 
Miami, Florida .■-į.

Pranešame atostogautojams, kad Socialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietūs 1 valandą. 
Vėliau seka muzika ir šokiai.

Čia galite gauti informacijų dėl nakvynių ir apsistojimo.

Gera vieta susipažinimui lir laiko praleidimui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida
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Binghamton, N. Y.
Petras Plučas, 48 metų 

amžiaus, gyvenęs 26 Henry 
St., po ilgos ligos mirė penk
tadienį, gruodžio 27 dieną.

Jis buvo antro pasaulinio 
karo karys (veteranas), 
dalyvavo su JAV armija 
Pacifike. Gyvenimą darė
si iš sunkaus darbo, dirbda
mas valgyklose: Bingham- 
tone ir Johnson City, virė
ju.

Paliko liūdesyje žmoną 
Mildred Plučas Binghamto- 
ne; dvi seseris — Rozaliją 
Ostrowski ir Alpina Sobel— 
Springfield, Mass.; tris te
tules — Anna Kizis, Mary 
Kazlauskas ir Anna Wel- 
lus — Bingham tone; taipgi 
artimųjų ir draugų.-

Velionis buvo pašarvotas 
William R. Chase & Son 
laidotuvių koplyčioje, 44 
Exchange St. Velionis Plu
čas palaidotas pirmadienį, 
gruodžio 30 d., veteranams 
skirtame žemės sklype 
Spring Forest kapinėse.

Širdinga užuojauta arti
miesiems ir draugams.

Teko sužinoti, kad žiemi
nių švenčių proga pas Ur
šulę šimoliūnienę ir jos šei
mą svečiavosi prieš daugelį 
metų čia gyvenusių ir bing- 
hamtoniečiams gerai žino
mų Depsu duktė Albina. Ji 
aplankė^savo tolimos pra
eities drauges, panaujino 
bei sustiprino arti m e s n ę 
draugystę su jomis. Taip
gi aplankė ir sergančią M. 
Kazlauskienės dukrą^'Flo- 
rence, pas kurią buvo nu
vykusi sykiu su Alice ir Ar
thur Šimoliūnais. Fllorence 
buvo labai patenkinta jų 
atsilankyinu ir reiškia jiems 
širdingą padėką.

LLD 20 kuopos Moterų 
skyriaus literatūros platin
toja M. Kazlauskienė buvo i 
užsisakiusi iš “Vilnies” ad-1 
miųistracijos 10 egzemplio-; 
rių knygučių “Po Amerikos 
dangum,” ir visus pardavė. 
Ji sakė, kad lengvai parsi
duoda. Geros sėkmes jūsų 
darbe, apšvietos skleidime.

Onytė Wellus

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia didelį ba
lių, kuris įvyks Sausio-Jan. 23 d. 
(ketvirtadienį), vieta 314 15th Avė., 
So. St. Petersburg.

Pietūs bus patiekti 12 vai. die
ną. Po pietų bus šokiai ir kiti pa
silinksminimai. Kviečiame visus at
silankyti. Rengimo Komisija

LLD 45 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Vasario-Feb. 2 d., 
tersburg, ’ pradžia 11 vai. dieną. Po 
susirinkimo bus patiekti geri pie
tūs už mažą kainą.

Kviečiame atsilankyti ir nenarius, 
kartu smagiai praleisti laiką.

Nutar. Rast. (6-7) 
vieta 314 15th Ave., So. St. Pe-

HARTFORD, CONN.
Lietuvių choriečių Namo Bend

roves metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 26 d. A 1:30 popiet, 
357 Hungerford St. Visi 'nariai kvie
čiami dalyvauti. (6-7)

Phone 688-4161

Mirus

Dr. Joiiui Kaškiaučiui
Reiškiame gilhą užuojautą jo broliui 
Tadui ir kitiems artimiesiems, taipgi 

ir visai pažangiajai visuomenei.

—Moterų Pažangos Klubas 
Narės ir Valdyba
Per sekretorę Ursulą Kasparkicnę

Detroit, Mich. ,

Tegyvuoja “Šviesa” ir skaisčiai 
nušviečia gyvenimo ir kovos 

už būvį kelią
, To velija ir širdingai sveL 
kiną savo mylimą žurnalą 
“šviesą” jos/gimimo ir gy
venimo 30 metų sukakties 
jubiliejaus proga —

ALDLD 1-os Apskrities 
kuopų metinės konferenci
jos delegatai, draugai ir 
draugės chicagiečiai

Podraug su pasveikinimu 
siunčia $33 tikslu, kad pri
sidėjus prie išleidimo “Švie
sos” jubiliejinio padidinto 
šių metų pirmo leidinio.

> Negana to, konferencijos 
delegatai tarė rimtą savo 
įžodį, kad šiais 1964 metais 
savo apskrities ribose būtų 
gauta į ALDLD gretas 
50 naujų narių, kad užpil
džius mirusiųjų narių vie
tas ir kad linksmai pasiti
kus ALDLD 50 metų jubi- 
jų, kuris įvyks 1965-ais me
tais.

Taipgi konferencijos de
legatai širdingai sveikina 
{‘šviesos” vyriausią redak-
.'torių Antaną Bimbą — lin-' savo teises kovoti, tai tą ko-

WORCESTER, MASS.

Mirus

Vincui Bernotui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Bronslavai, sūnui Frederick, marčiai, 
jo artimiesiems giminėms ir draugams.

J. ir K. Sabaliauskai 
Mrs. P. Cook

’ M. šupenienė
M. Jucienė
J. ir B. Jakaičiai
J. ir M. Petkūnas
P. ir D. Jelskiai
F/ ir P. Petrauskai
F. ir K. Ausiejus 
Draugė A
V. ir K. Žitkai
P. Sadauskas
D. ir B. Žemeikiai
A. ir M. Sukackai 

BROCKTON, MASS.
Mirus

Helen (Budrikaitei) Stripinis
Mes, jos draugai, reiškiame giliausią užuojautą 
jos vyrui Stanley Stripinis, sūnums Elvin, Philip, 
Edwin. Taipgi motinai Mary Valant, broliui Ru
dolph, tetai Anna Chestnut ir visiems giminėms.

F. ir K. Čereškai
A. ir J. Skirmotfitai
F. ir A. Markevičiai
A. ir F. Sukorskai
M. Gutauskienė
E. Zaleskaitė
G. Shimaitis
W. Kelley
K. Sireikienė
M. Potsienė

ki kuo geriausios sveikatos 
ir sėkmės, nenuilstančiai 
dirbti apšvietos - kultūros 
ir, organizacinį darbą taip, 
kaip iki šiol kad dirbate.

JAV pažangiųjų lietuvių 
judėjimas iškilo ant aukšto 
kultūrinio laipsnio-lygio ir 
patapo galinga jėga kovoje 
už taiką ir geresnį gyveni
mą už tai, kad turėjo ir turi 
gerą, ištikimą darbininkų 
judėjimo vadovybę ir galin
gą spaudą savo rankose.

Už tai mes džiaugiamės 
ir didžiuojamės, o mūsų 
priešai dantimis griežia ir 
mus persekioja, po teismus 
tampo ir žada Jus, Antanai, 
nupilietinti. Tai ne pirmas 
ir gal ne paskutinis ant Jū
sų priešų užpuolimas, bet, 
be-abejo, kaip pirma, taip ir 
dabar Jūs savo bylą laimė
site, nes tam kaltinimui 
sulyg konstitucinių teisių 
nėra pagrindo.

O jei Jums prisieis už

Lucija Ausie jus
H., Žilinskienė

G

J. ir H. . Raulušaičiai
E. Jussienė
J. ir S. ’Bakšiai
M. Green
J. Senkus.' '
J. ir D. Lukai
P. šušas
A. Vosilienė
J. ir U. Jaskevičiai

I

K. Kasulis
J. ii; J. Demikiai
F. ir M. Petkunai

B. Navickienė
T. Kaminskienė 
P. Sinkevičienė 
J. Waitekunas 
B. Lapinskienė 
R. Wallant 
A. Potsius .
G. Wondzell

A. Kukaitienė

vą rems moraliniai ir ma
terialiniai visas JAV pa
žangiųjų lietuvių jurėjimas, 
nes to Jūs esate pilnai užsi
tarnavęs.

Vienas už visus-r-visi už 
vieną privalo stoti ir kovo
ti! Tai toks pažangiųjų 
lietuvių šūkis ir nusistaty
mas.. .

Todėl be baimės drąsiai 
ženkite pirmyn apginti sa
vo teises ir priešus prikal
ti prie gėdos stulpo.

To linki Jums
ALDLD Los Apskr. 
Komitetas z

Iš Lietuvos
RUDENS DARBAI

Krintant lapams, Tarybų 
Lietuvos sostinė virto nely
ginant didžiuliu “kosmeti
kos kabinetu.” Įrengiami 
nauji skverai, sodinąmi me
džiai, dekoratyviniai krū
mai.

Apželdinimo dhrbai šį ru
denį įgavo platesnį pobūdį 
gyvenamųjų kvartalų, mo
kyklų, įmonių teritorijose. 
Rudens tvarkymo darbai 
vyksta kuro aparatūros ga
mykloje, naujai pastatytos 
Antakalnyje vidurinės mo
kyklos teritorijoje, Rau
donosios Armijos prospek
to ir Antakalnio rajonuose 
prie naujųjų gyvenamųjų 
namų, vaikų darželių ir lop
šelių teritorijoje.

Žaliasis sostinės rūbas 
pasipldys 10 tūkstančių me
džiu ir 30 tūkstančiu deko
ratyvinių krūmų.

Dideli žaldinimo darbai 
atlikti taip pat miško par
kuose, kurie apjuosia sosti
nę. Miško parkuose paso
dinta tūkstančiai uosiukų, 
klevukų, topoliukų, beržiu- 

i kų. Čia padėjo sostinės vi
suomenė, mokyklos. Štai 
10-osios vidurinės mokyklos 
moksleiviai Markučių miš
ko parke pasodino 2 tūks
tančius uosiukų bei klevu
ku, c-

Sieros rūgštis - 
viršum plano

Kėdainių chemijos kom
binatas įvykdė metinį sie
ros rūgšties gamybos už
duotį. Iki metų pabaigos 
numatyta duoti yiršum pla
no šalies liaudies ūkiui 
tūkstančius tonų sieros 
rūgšties'.

Lietuvos pramones 
dispečerinis centras

Telegrafo kanalais į in
formacinį skaičiavimo cent
rą plaukia iš įmonių pra
nešimai. Jie pasakoja apie 
tai, kiek ir kokios produk
cijos šiandien išleista, kiek 

• sunaudota žaliavų ir me
džiagų ... Specialūs agre
gatai automatiškai užrašo 
gausybę žinių, suskirsto jas 

'ir perduoda į skaičiavinfo 
mašinas. Praeini nedaug 
laiko, ir respublikos pramo
nės vadovai gauna operaty
vias žinias apie įmonių, iš
tisu šakų darbą.

Tokio pramonės dispeče
rinio centro dar nėra., Ta
čiau jo projektą jau sukū
rė Centrinio projektavimo- 
konstravimo biuro ekono
minių tyrimų laboratorijos 
bendradarbiai. Ateinančiais 
metais jį numatyta įsteigti 
Liaudies ūkio taryboje.
Nauja mokykla kolūkyje

Ukmergės rajono “Rau
donosios vėliavos” kolūky
je pastatyta nauja mo
kykla. Dviejų aukštų pa
state yra 14 klasių ir ka
binetu, metalo ir medžio 

, apdirbimo dirbtuvės.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nuš o v ė 
JAV bombonešį “B-26”, žu
vo du karininkai.

Iš hitlerininką 
teismo

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Dvidešimt dviejų 
hitlerininkų teisme du buvę 
nacių karininkai Klaus Dy- 
levskis ir Pery Broadas kal
bėjo apie žvėriškumus Os
vencimo stovykloje.

Dylevskis sakė, kad iš 
nr. 11 barako, kur jis buvo 
karininku, kasdien sušau
kdavo ne mažiau 10 žmo
gių. Pirmiausiai jiems įsa
kydavo nusirengti, paskui 
išvesdavo, pastatydavo prie 
mūro sienos ir nacių parei
gūnas nušaudavo į pakaušį.

Iš JUGOSLAVIJOS
Belgradas. —1963 metais 

Jugoslavija nukentėjo nuo 
Žemės drebėjimo. Skoplės 
miestas, su 200,000 gyven
tojų, baisiai buvo sunaikin
tas. Bet valstybė industrijo
je darė progreso. Ji statė 
laivų Graikijai, Tarybų Są
jungai, JAV ir kitoms ša
lims. Suėmė 4,140,000 met- 
riškų tonų grūdų. Vidutinė 
darbininko alga per mėnesį

ZANZIBARAS BUS 
RESPUBLIKA

Zanzibaras. — Zanzibaro 
revoliucinė vyriausybė pa
skelbė, kad panaikina sulto
no karališką valstybės for
mą ir pasiskelbia respubli
ka.

Zanzibaro valstybėlė yra 
ant salų, į pietrytus nuo Af
rikos; Ji užima tik virš

MIRUS

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Mes, LDS 21 kuopos nariai, reiškiame širdingą 

užuojautą jo broliui Tadui, jo šeimai ir 
draugams, gyvenantiems Amerikoje 

Taipgi jo giminėms ir draugams 
Tarybų Lietuvoje.

... LDS 21 kp. Valdyba 
ir Nariai

ep

Detroit, Mich.

>

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Helen Mattes
mire sausio 17, 1962

Liūdime Tavęs. Mūsų mintyse esi visuomet.
—Frances Pomrink, duktė

Charles Mattes, vyras
Francie Pomrink, anūkė

Collingdale, Pa.

SO. BOSTON; MASS.

Prisiminimas

Juozas Šūkis
Mirė Sausio-January 23, 1957

Jau septyneri metai, kai mirtis išskyrė Tave 
iš mūsų — mylimas Vyre ir Tėve.

Dirbai sunkiai ir veikei organizacijose, da
bar kiti užėmė Tavo darbą. Esi visuomet mūsų 
mintyse. '

Mes trys Tavęs niekad nepamiršime., 
Ilsėkis amžinai!

Suzana Šukienė, žmona
Olga šukis-Graham, duktė
Frank J. Graham, žentas

f 1
. I

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

BUSINESS DIRECTORY
THE MURRAY 

FUNERAL HOME
Est. 19Q2

WM. J. PARADEE MGR.
Richard G. Ward

408 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
* v . (5-6)

HOUSEKEEPER—COOK

Full time. Sleep in. General care 
of home & laundry; infant and 
child care for working mother. 
$160 mo. DE.8-|889 (2-6)

HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call DA. 9-9611

(1-7)

1,000 kvadratinių mylių plo
ta ir turi 350,000 gyvento- 
jų.

Washingtonas. — Dr. H. 
M. Dater, JAV istorikas, 
dėkojo Tarybų Sąjungos 
mokslininkams už bendra
darbiavimą Antarktikoje.

$

r



$

Iš Motery Klubo veiklos
Blogas oras sulaikė mūsų 

klubo nares nuo gausaus 
lankymosi į susirink i m u s 
per du mėnesiu. Tikimės, 
kad tai jau bus pabaiga 
gamtos trukdymo mūsų su
sirinkimams ir sekančiam 
susirinkime, kuris įvyks va
sario 19 d., sueisime visos.

Praėjusis susirinkimas, 
Įvykęs sausio 15 d., nors ir 
buvo neskaitlingas narėmis, 
bet buvo gyvas, rimtas ir 
galime pasididžiuoti, kad 
atlikome daug naudingų ta
rimu.

Iš klubo pirmininkės ra
porto sužinojome, kad Klu
bas baigė metus su 102 na
rėmis. Deja, 1963 metais 
trys narės mirė — M. Kim
tienė, M. Nečiunskienė ir F. 
Kazokienė. Visos liūdime, 
netekę šių gerų narių ir 
reiškiame užuojautą jų šei
moms ir draugams,, šiais I 
metais jau gavome vieną 
naują narę — Anna Smay, | 
kurią rekomendavo mūsų; 
buvusi ilgametė sekretorė į 
E. Kasmočienė.

Parengimų praėjusiais ' 
metais turėjome keturis; 
buvo tikrai sėkmingi. Mi-: 
nėjome 50 metų lietuvių 
moterų pažangiečių veikla 
JAV, minėjome Kovo Aš- i 
tuntąja, buvo surengtos 
prakalbos Ievai Mizarienei, 
sugrįžusiai iš Pasaulinio 
Moterų Taikos Kongreso, 
įvykusio Maskvoje iv iš Ta- 
rvbų Lietuvos ir surengėm 
K. Petrikienės 70 gimimo 
metinių proga banketą. Dė
kojame visuomenei už lan
kymąsi į mūsų parengimus, 
o Klubo narėms už darbą, 
įdėtą surengime.

Šiais metais jau numato
me du parengimus: vasario 
mėnesį J. Siurba rodys pa
veikslus (slides)), kurių jis 
turi labai įdomių, kaip iš 
Tarybų Lietuvos, taip ir iš 
JAV; Kovo Aštuntąją mi
nėsime Tarptautinę moterų 
dieną Schwaben salėje,
Brooklyne.

Klubietės paskyrė iš iždo 
visą šimtinę JAV darbinin
kiškiems reikalams ir $24 
pasveikinti “Laisvei”; juos 
įteiks mūsų delegatė, O. 
Walmusiene, “Laisvės” ak
cininkų suvažiavime vasa
rio 9 d.

Malonu buvo pamatyti 
Kuršėnų Namų vaikučių 
stebėtinai gražiai pačių pa- 
padarytą atviruką Naujųjų 
Metų sveikinimo proga, pri
siųstą Ievai Mizarienei, bet 
taikomą visiems geros va
lios lietuviams. Štai kaip 
jis skamba:

“Laimės Naujais Metais!
Tegu Nauji Metai atneša 

Jums džiaugsmo,
Kaip vaikų akutės, tyro 

ir šviesaus,
Su daina krūtinėj puo

šiame eglutę,
Senis šaltis greitai grei

tai atkeliaus.
Kuršėnų Vaikų Namų 

auklėtiniai ir 
pedagogai.”

• Klubo valdyba šiems me
tams pasiliko ta pati, ku
ri dirbo per visus 1963 me
tus. Klubietės išreiškė pa
dėką pirmininkei ir kitoms 
komiteto narėms už jų dar- ' 
bą; pirmininkė' pareiškė, 
kad be talkos visų klųbiečių 
nebūtų galima nuosekliai 
vesti jokio visuomeninio 
darbo. IEVA

BOMBONEŠIS NUKRITO 
SU ATOMŲ BOMBOMIS

Cumberland, Md. —JAV 
bombonešis “B.-52” nukrito 
su atominėmis bombomis. 
Militaristai tvirtina, kad 
nėra pavojaus, bet ėmėsi 
atsarginių priemonių nu
kritusio lėktuvo srityje.

Keletas įspūdžių 
iš Floridos

Man lankantis Floridoje 
su Tarybų Lietuvos filmais 
teko juos rodyti St. Peters
burg tris vakarus, Tampa 
vieną vakarą ir Miami tris 
vakarus. Visur rodymas fil
mų išėjo labai aiškiai ir 
publikos filmai buvo priim
ti maloniai.

Miamyje kultūrinis vei
kimas jau pilnai pastatytas 
ant kultūrinės pape dės. 
Apart visokių kultūrinių 
susiėjimų, miamiečiai jau 
suorganfzavo ir Aido chorą, 
kuris bus kultūrinės veik

los, lietuviškos dainos ir 
vaidinimo palaik y t o j a s.

Pirma Aido choro moky
toja yra Viola Hagerty- 
Stankutė. Pilna energijos ir 
ryžto, kad Aido chorą gerai 
išlavinti ir kad lietuviška 
daina skambėtų plačiai ne 
tik lietuvių, bet ir amerikie
čių tarpe. O tai bus galima 
atsiekti, tik reikia visiems 
lietuviškos dainos mylėto- 

I jams stoti į Aido chorą ir 
į su Viola Hagerty pilnai ko- 
; operuoti dainos ir vaidybos 
i srityje.

Nuotraukoje Viola Ha-
• gerty - Stankutė, M i a m i d 
Aido choro mokytoja, ir J.

* Grybas, New Yorko Aido 
| choro pirmininkas.

Foto-nuotrauka J. P. Be- 
nikaičio. J. G.

Mirus /

Dr.Vjonui Kaškiaučiui
/ \

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų Cho
ro nariui, velionio broliui Tadui Kaškiaučiui, jo 
šeimai ir visiems kitiems giminėms. Taipgi vi
siems velionio bičiuliams Jungtinėse Valstijose . 
ir Tarybų Lietuvoje.

—Aido Choras I
Ozone Park, N.Y. I Su naujaisiais 1964 metais sveikiname 

visą “Laisvės” personalą, skaitytojus, 
rėmėjus ir rašytojus.

—Michael ir Lucy Janis 
Portland, Oregon

Gavau žinią iš Lietuvos, kad mirė mano mylimi 
brolis ir sesuo—abu per vieną savaitę.

Ona Šapolaite-Leonavičiene
mirė gruodžio 23, 1963 (Kurklių kaime)

Jamaįca, N. Y.
Aš ir mano žmonaCyeiškiame gilią užuojautą 

■ mano mylimos sesers dukterims Suzanai Ka
zokytei ir Aldonai Grabauskienei, giminėms ir 
artimiesiems.

Ilsėkis ramiai, sesute!
—Michael Norkus, brolis 

Anna Norkus, brolienė 
Stoughton ,Masš. r

Viktoras Šapolas
mirė gruodžio 26, 1963 (Kurklių kaime)

Reiškiu užuojautą sesers keturiems sūnums, 
dukteriai ir mano broliui Kaziui Šapolui.

Taipgi reiškiu užuojautą mano brolio našlei 
Karolinai, jos trims sūnums ir dukteriai.

Lai jie perneša liūdesio valandas lengvai.
Skaudu/buvo gauti tokią liūdną žinią—apie 

netekimą brolio ir sesers per tokį trumpą laiką.
Ilsėkitės ramiai, mano brangieji, Lietuvos 

žemelėje. Man mintyse liksite amžinai!

—Frances šapolaitė-Mažilienė 
švogerisDanatas Mažilis 

' ir mano šeima.
Brooklyn, N. Y.

BB

MIRUS

Pranciškai Kazakevičienei
Suzanai Kazokytei ir jos sesutei Aldonai 

Grabauskienei, giminėms ir draugams 
reiškiame užuojautą ir linkime ištver

mės pergyventi liūdesio valandas.

— Jacobs ir Karszes šeimos 
Stoughton, Mass.

Konvencijiiiis Banketas 
Rengia “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.

AMER.-RUSSIAN CENTER HALL
61 Rivington Street New York City

Banketas ir suvažiavimas bus laikomi žemu
tinėje salėje. Vienais laiptais žemiau bus lipti 
negu būdavo anksčiau. C

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime ' 
ir visus ateiti į banketą.

6 p.jALaisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 21, 1964

Oi tu sniege, sniegeli, 
padarei mums vargelio!

Per visą praėjusią savai
tę Niujorko miestas kaps
tėsi iš šniego. Snigti pra
dėjo sausio 12 d. ir snigo 
ir snigo, kol privarė apie 
12 colių “plutą.”

Gatvėmis judėjimas buvo 
suparalyžiuotas. Automo
biliais per keletą dienų ne
buvo galima važiuoti; dau
gelis automobilių tebestovė
jo viduryje gatvių, su- 
klampdyti į sniegą, užpus
tyti. Tik po keleto dienų 
tebuvo galima tūlomis gat
vėmis prasiskinti kelius.

Sniego kalneliai ir šiuo 
tarpu daugelyje vietų te
beriogso. Tik Manhattane 
miesto tėvai tematė reikalo 
pirmiausia s u s i d o r oti su 
sniegu, bet ir tai ne visur. 
Kvynse, Brooklyne kelius 
pravalė tik tose gatvėse, Į 
kur yra k r a u t u v ė s, kad 
sunkvežimiai galėtų pro-1 
duktu atvežti.

Šiuo tarpu didieji vieške
liai jau apvalyti visur, gali
ma automobiliais judėti. Jei 
gerai palis, tai ir kitur snie- 
gužėlį sudildys, bet tuomet 
gatvės vandenyje pažlugs.

: >Kaip čia yra, kad atomo i 
! gadynėje žmonės nebegali 
' greičiau susidoroti su snie- 
Igu? Ns.

*------------- ----- -

Atplauks buriniai į 
laivai į N. Yorką

New Yorkas. — Balan
džio 22 d. New Yorke prasi
dės 1964-1965 metuy^PasXu- 
line paroda. Jos paįvairini
mui liepos mėnesį į New 
Yorką atplauks daug buri
niu dideliu laivu. C t.

Jie bus Argentinos, Por-, 
tugalijos, Vakarų Vokieti-; 

j jos, Danijos, Ispanijos ir ki- 
I tu šalių, v C

Sakoma, kad gal atplauks 
ir Tarybų Sąjungos trys 
“Tovarišč” rūšies laivai.

Iš LDS13 kuopos 
susirinkimo

LgS 13 kp. susirinkimas 
atsibuvo sausio 8 d. Pirmi
ninkė susirinkimą atidarė 
su linkėjimais visiems na
riams laimingų naujų me
tų.

Finansų sekretorė išdavė 
metinį raportą. Raportas 
geras ir kuopa yra gerame 
stovyje. Gautas vienas nau
jas marys. Ligonių buvo 
vienas. Duokles visi nariai 
pilnai užsimokėjo už 1963 
metus, vienas išsibraukė.

Kalėdinio parengimo ko
misija raportavo, kad pa
rengimas, buvo sėkmingas, 
liko ir pelno.

Jau buvo rašyta anksčiau, 
bet nebuvo paminėta Ona 
černevičienė, kuri negalėjo 
parengime būti, tai aukojo 
$2. Širdingai ačiū visiems, 
kurie aukojo parengimui.

Sekantis - kuopos susirin
kimas įvyks vasario 5 d., 
7:30 vakaro. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti. Tu
rėsime LDS Centro Valdy- 

'bos nominacija?.

p rot. sek r.

New Yorkas. — Balan
džio 22 d. Flushinge, / New 
Yorke, atsidarys Pasaulinė 
1964—1965 metų paroda*. Ji 
bus įrengta ant 1,260 akrų 
ploto. Dauguma paviljonų 
jau baigiami.

Kenedžio ir LaGuardia 
o riaukiu patobulinimui įdė
ta $450,000,000. Orlaukiuo- 
se dirba 64,800 žmonių. Ke
lių linkui 'parodos pataisy
mui įdėta $125,000,000.

Marina ežere bus 800 lai
velių norintiems paplaukio
ti. Baigiamas įrengti Shea 
stadionas dėl 55,000 žmonių.

Mirus

Dr. Jonui Kaškiaučiui
pašventusiam visą gyvenimą ir išteklius 
liaudžiai, dėl panaikinimo klasinės nelygy
bės, pergyvename skaudų liūdesį ir reiš
kiame gilią užuojautą jo broliui Tadui, gi
minėms, draugams šioje šalyje ir Lietuvoje.

D 145 kuopa
Los Angeles, Calif.

Mirus

Pranciškai Kazakevičienei n

Brangūs draugai 
laisviečiai!

Sveikinu visus šu Naujai
siais Metais. Pranešu, kad 
aš sausio 16 d. iš Argenti
nos išvykstu į' UriįVvajų. 
Sausio 12 d. draugaiynan 
suruošė išleistuves laukuo
se. Drg. Adamonis mane 
parvežė Į miestą; už tai 
jam didelis ačiū.

Argentinos lietuvės mo
terys įteikė dovanėlę Niu
jorko Lietuvių Moterų klu
bui, taip pat Ona Undrai- 
tienė įteikė dovanėlę Ievai 
Mizarienei ir man. Širdin
gai jai dėkoju!

K. ir O. Undraičiai pa
kvietė mane vakarienės; 
ten taip pat buvo ir Jonas 
Baltušninkas. Jis kalbėjo 
ir apie R. Mizarą. Sakė, 
name, kur mes valgome, 

j pirmą vakarienę valgė ir R. 
Mizara. kai jis p r i b u v o į 
Argentiną, šis namas ta
da buvo mažas, o dabar pa
didintas, dviejų aukštų, gra
žus. Prašė, kad R. Mizara 
atvažiuotų į Argentiną da
bar.

Aplankiau kapines, kur 
palaidotas Marijos Palio
nienės vyras; ten ilsisi ir 
daugiau lietuvių .
Marija Palionienė siunčia 

visiems niujorkiečiams ge
riausių linkėjimų, taip pat 
dėkoja ir už dovanas, jai

Julia Šimkienė
Buenos Aires

Helsinkis. — 1963 metais 
Suomijos užsienio prekybos 
23 procentai buvo su Ryti
ne Europa,

Ankara. — Turkija lai-, 
i kys Kipro saloje savo armi- 
I ios dalini:»/ v

Kova su žiurkėmis, 
kova su skurdu

Bagočiausiame Amerikos 
mieste yra nemažiau kaip 
vienas milijonas žmonių, gy
venančių baisiame skurde: 
nedavalgę, žmoniškai neap
sirengę, lindi’ lindynėse,, 
kuriose siautėja .ir šaltis, 
ir.?., žiurkės. Nedarbas, 
aišku, ten viešpatauja žiau
riau nei kur kitur.

Skurdas vyriausiai siau
tėja tarp negrų įr puerto- 
rikiečių, kurie gyvena Man- 
hattano ir Brooklyno lūšny
nuose. Be kitko, ten siautė
ja ir žiurkės — gal būt mi
lijonai jų. Žmonės nebega
li nuo jų apsiginti; žiur
kės užpuola mieganičuosius 
—ypatingai vaikus ir juos 
apkramto; platina jos iy li
gas. J

Dėl “vainos” su žiurkėmis 
dabar padėtis tokia: miesto 
valdžia skiria specialius jų 
naikintojus. Žiurkių nai
kinimas prasidės neužilgo. 
Kova su žiurkėmis miestui, 
sakoma, šiemet kaštuos ne
mažiau vieno milijono dole
rių.

Užpulti žiurkių, neturė
dami. šilumos, gyvendami 
baisiausiuose ■ “palotinose,” 
žmonės atsisako mokėti 
rendas. Vyksta teTsmai. 
Lūšnynų savininkai, kurie 
negauna rendų, žada užda
ryti tuose namuose elektros 
šviesas, neteikti jokių ap
tarnavimu.

Na, o miesto m a j oras 
Wagneris sako, kad jis ir 
valdžia pradės rimtą kovą 
su žmonių skurdu. Pirmiau
sia, jis mano, reikią nai
kinti mieste nedarbą. Wag
neris sako, reikės padvigu
binti arba patrigubinti vi
suomeninių darbų kiekį ir į 
juos imti bedarbius iš lūš
nynų.

Daugelis lūšnynų gyven
toją baigia prarasti pasku- 

I tinę viltį
Baisi lūšnvnų gyventojų 

padėtis . Kažin, ką galvoja 
milijonieriai, kurių Niujor
ke yra daugiau nei bet ko
kiame kitame pasaulio mies
te? Ns.

Ottawa. — Kanada par
duos Prancūzijai uraniumo 
atominių bombų gamini
mui.

Apie poezijos 
skaitymo popietę

Minint Kristijono DoncA 
laičio jubiliejų, sausio 12 m,' 
buvo prisiminta, kad reikė
tų mums. Niujorko pažan
giečiams lietuviams, suruoš
ti poezijos skaitymo ‘ popie
tę.

Mes turime tokios puikios 
poezijos, tokiu kūriniu! 
dėl gi jų nepaskaityti 
šuose pobūviuose!

Rodosi, būtų galima 
padaryti kada nors balan
džio mėnesio sekmadienio

Ko- 
vie-

tai

Gal Lietuvių Literatūros 
1-oji kuopa tai galėtų pa
daryti?

Pirmosios ’kuopos suruoš
tas pobūvis Kristijono Do
nelaičio 250 gimimo keti
nėms atžymėti, reikia pa
sakyti, buvo visais atžvil
giais sėkmingas!

New Yorko taksiu 
vairuotojų bėdos *

New Yorkas.—New Yor
ko didmiestyje sunkus tak
sių vairuotojų darbas. Sau
sio 12-13 dienomis miestą 
užvertė 13-kos coliu storu
mo sniegas, o pusnys užblo- 
kadavo gatves. Virš 500 
taksių vairuotojų atsisakė 
dirbti.

Viena, tai sniego daug, o 
kita—juos terorizuoja plė
šikai. Jau šiemet plėšikai 
nužudė tris taksių vairuo
tojus ir virš 50 sumušė.. 
Dažnai taksio vairuotoją! 
sumuša, kada jis turi tik 
kelis dolerius.

1963 metais kriminalių 
užpuolimų ant taksių vai
ruotojų buvo apie 600.

Washingtonas. — Sausio 
12 ir 13 dienomis siautė 
sniego audros nuo Floridos 
iki Kanados ir nuo Missis
sippi upės iki Atlanto van
denyno. Vietomis iškrito 
apie 20 colių sniego. Pus
nys suparalyžavo važiuotę. 
Žuvo apie 60 žmonių.

PRANEŠIMAS*,
LEDI 1 kuopęs susirinki

mas įkyks sausio 21-os 
vakaro\7:30 vai. Laisvės sa
lėj. Prašome visus narius 
dalyvauti. Valdyba




