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KRISLAI
Kastro svečiuojasi 
Mūsų suvažiavimas 
f platųjį pasaulį 
John H. Glenn—į senatą

— Rašo R. Mizara —
Fidelis Kastro ir vėl buvo i sonas pateikė Kongresui 

nuvykęs j Tarybų Sąjungą pa- i Jungtinių Valstijų biudžeto 
sitarimams. Be to, jis turėjo I sudarymo ir jo paskirsty-

Prezidentas siūlo gynybos 
reikalams 56 bilijonus dot
Washingtonas. — Sausio

i 21 dieną prezidentas John- stymą negalima

progos pamatyti ir pajusti ru-j mo planą. Nepaisant to,; h* skurdą.

000. Taigi, biudžeto paskir- 
, suderinti 

su prezidento kalba, kurio
je jis sakė, kad reikia kovo
ti prieš žmonių alkį, vargą 1 • 1 1

u

Prancūzijos 
at-
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BIETAI 52-ji

TSRS už konferenciją T. Sąjunga sako^ kad reikia

kiškos žiemos grožį.
Svarbu tai, kad F. Kastro 

jau atvirai pasisako, jog Kuba 
stoja už Maskvos sutarties už- 
gyrimą — kad nebūtų bando
mos branduolinės bombos at
mosferoje, ^vandenyje ir kos
minėje erdvėje. Jis stoja už 
taikaus sambūvio politiką, ku- 

'rios laikosi Tarybų Sąjunga.
Ligi šiol, reikia atsiminti, 

Maskovs sutarties užgyrimo 
klausimu Kuba laikėsi pasy-1 
viai.

kad tarptautinė padėtis su- j 
švelnėjo, kad Tarybų Są
junga gynybos reikalams 
mažiau skiria pinigų, John
sonas gynybos reikalams 
siūlo daug daugiau išleisti 
pinigų, negu buvo išleista; ma daugiau gaminti šių ra- 
1963 metais.

Johnsonas siūlo militariz-, mų, taipgi atominių subma> 
mo reikalams $56,011,000,- 
000 (penkiasdešimt šešis bi
lijonus ir vienuolika milijo
nų dolerių), tai yra, po 62 biudžetą, jo nuomone, pusę

Militarizmo reikalu o s e 
daugiausiai pinigų siūlo toli 
siekiančioms raketoms 
“Minuteman-2” ir “Atlas”, 
kurios, sakoma, gali pasiek
ti už 9,000 mylių. Planuoja-

ketų, jų iššovimui įrengi-

rinu ir kitokiu karo laivu, v v t-

Prezidentas Johns o n a s
siūlo sukelti $97,900,000,000

. šia savaitę baigiasi mūsų Į .V V.’f . J . «, u nuumunv,
kraščio vajus. Jis buvo vi-'centus ,1S kiekvieno įplaukų biudžeto, tai yra, 50 centųlaikraščio vajus. .... ............. .

sais atžvilgiais geras.
Dabar prieš mūsą akis sto

vi šiemetinis laisvječiu suva
žiavimas, kuris įvyks vasario 
9 d. Manhattane, — vadina
si, už dviejų savaičių.’

Būtų miela, jei mūsų orga
nizacijų kuopos ir pavieniai 
asmenys, kurie tik išgali, pri
austu suvažiavimui sveikini
mų ir pastabų, kas jų turi.-

Kuriems šėrininkams laikas 
leidžia, labai prašomi suva-i 
žiavime dalyvauti asmeniškai.

Taip pat prašau laisviečius 
ruoštis būti bankete, įvyk
siančiame tuojau po suvažia
vimo toje pačioje salėje.

dolerio.
Kuomet militarizmui ski

riama taip didelės pinigų atskirų asmenų įplaukų, 26 
sumos, tai sveikatos, moks- centus nuo korporacijų, o 
lo, darbo ir visuomenės pa- 24 centus paskolomis, 1 
galbos reikalams siūlo tik 5 sais už ; 
centus iš kiekvieno įplaukų 
dol. Žemės ūk\^i taip, pat 
tik 5 c., veteranų pensijoms 
ir nuošimčių išmokėjimui 
už JAV skolas — 16 centų, 
o kitiems reikalams 11 cen
tų.

Užsienio valstybių pagal
bai siūlo duoti $3,400,000,-

kiekvieno dolerio įplaukų 
reikia surinkti taksais nuo

o nuo 
gyvenimo j - DeGaulle

Paryžius. - 
prezidentas ,De Gaulle,
sakydamas į Jungtinių Val
stijų protestą prieš pripaži
nimą Kinijos, sakė, kad 
JAV atsiliko: nuo gyveni
mo.

Prancūzija juo jau pripa
žins Kiniją, ifes to reikalau
ja jos ir tarptautiniai rei
kalai. Prancūzija jau pa
renka ir ambasadorių į Ki- 

I niją.
Taipgi Prancūzija siekia 

i plėsti savo į diplomatinius
ryšius ir prdkybą su kito
mis Azijos liaudiškomis 
limis.

Daug planą dėl 
naujo kanalo

sa-

Washingtonas. — JAV ir 
Panamos krizė panaujino

Kambodžos reikalais
Maskva. —Tarybų Sąjun

ga kreipėsi į Angliją, su 
kuria jos nuo 1954 metų 
Ženevos konferencijos rū
pinasi pietrytų Azijos rei
kalais, siūlydama, kad ba
landžio mėnesį jos abidvi 
sušauktų 14-kos valstybių 
konferenciją Kambod ž o s ; lavimo 
reikalais.

Konferencijoje pri v a 1 o | vimą. 
dalyvauti: TSRS, Anglija,! Jis sake,

mažinti atominę ginkluotę
Ženeva. —Septyniolikos i mia vakarų vokiečiai. Ca- 

valstybių konferenei j o j e rapkinas sakė, kad yra pa- 
Tarybų Sąjungos delegaci- i tirta, jog Jungtinės Valsti
jos pirmininkas Semionas j jos užtikrino vakarų vokiė- 
Carapkinas sakė korespon-; čius, jog planas bus praves- 
dentams 
siekti susitarimo nusigink- 

reikaluose, reikia 
i mažinti atominį apsiginkla-

kad norint pa- tas gyveniman, nepaisant, 
j nors jam Anglija priešta
rauja ir kiti NATO nariai 
nepritaria.

Tarybų Sąjungos atsto-
kad valstybių vas sakė, kad Jungtinių 

Burma, Kanada,'. JAV," Ki- < konferencija negalės turėti i Valstijų planas prieštarau- 
nija, Prancūzija, Indi j a, i pasisekimo, jeigu bus vyki- ja JAV valdžios žmonių pa- 

, kad nebūtų 
Laosas,! planas plėsti NATO atomi- atomini^ ginklai plečiami 

ir kad jie nebūtų perouoti 
toms valstybėms, kurios jų 
dar neturi.
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Lenkija, Tailandas, Indone-. namas Jungtmių^Valstijų reiškimams, 
zija, Kambodža, , x
Šiaurės Vietnamas ir Pietų j nį apsiginklavimą ir prileis 
Vietnamas.

Poeto E. Mieželaičio poema 
“žmogus” išversta į uzbekų 
įr į azarbaidžianiečių kalbas.

> Rašytojo A. Venclovos ke
lionės po Islandiją įspūdžių 
knyga išversta į rusų kalbai 
išleido “Sovietskij Pisatelj” 
leidykla Maskvoje.
Rinktinių Vinco Krėvės- 

Mickevičiaus apsakymų kny- 
išleido rusų kalba Valst. 

grožinės literatūros leidykla 
Maskvoje. Tarp kitų apsaky
mų yra “Skerdžius” ir “Bo
bulės vargai,” parašyti dar, 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Vadinasi, ir rusas skaitytojai 
susipažins su senosios Dzūki
jos; skerdžiaus filosofija,.

Vaikų literatūrai leisti lei
dykla Maskvoje išleido rusų 
kalba A. Markevičiaus knygą 
“Požemio vaiduokliai.”

Daug lietuvių rašytojų kny
gų šiuo metu išleidžia rusai, 
ukrainiečiai ir kitos tarybinės 
tautos savo kalbomis.

Tik tarybiniais laikais tai j JĄ 
yra galima!

IZRAELIS PERKA 
TSRS NUOSAVYBĘ

Tel Avivas. — Rusijos ca- 
,rištinė valdžia Jeruzalėje 
buvo pastačiusi ne tik mal
dyklų, bet ir kitokių pasta
tų. Dabar Izraelis susitarė 
su TSRS ambasadoriumi 
M. F. Bodorovu nupirkti tas 
TSRS nuosavybes už $4,- 
500,000.

o paoAuivimoį tak- diskusijas prakasimui nau- 
prabanginitis daly-1 jo kanalo. Užsigavę JAV 

kus - pirkinius, kaip tai—j politikai sako, kad “Pana- 
automobilius, papi r o s u s, 
žiedus ir kitokius, » taipgi 
muito taksais. '

Reikia manyti, kad Kon- mission pąteįkė planus net 
gresas pvezldento pasiūly-, penkiose vietose dėk naujo1 
mą priims, ypatingai skiria-j kanalo: Meksikoje, rytinėje 
mą sumą militarizmo reika-.1 Panamoje, prie Costa Ricos 
lams. ' J ir Nikaragvos sienos ir Ko

lumbijoje. > <• .
Sako, kad vartojant ato

minę jėgą galėtų 1,000 pėdų 
pločio ir 250 gylio kanalą 
prakasti už $500,000,000.

■ 1914 m. Panamos kanalo 
prakasimui buvo išleis t a 
$380,000,000.

KASTRO JAU GRĮŽO 
Į KUBĄ

Maskva. — Kubos prem
jeras Dr. Kastro Tarybų 
Sąjungoje svečiavosi 10 
dienų. Paskui jis ir jo paly
dovai iš Murmansko išskri
do į Havaną. Tarybų Są.- 
jungos radijas tik tada pra
nešė apie jų grįžimą, kada 
Kastro jau buvo Havanoje.

IŠ VISO PASAULIO
, Washingtonas. — Prezi- Į 

dentas Johnsonas priėmė 
Edwardo R. Murrovo re
zignaciją iš USA Informa
tion Agency direktoriaus. 
Jo vieton bus paskirtas ne
gras Carl T. Rowan, esąs

i JAV ambasadorius Suo-
1 mijoje.

Paryžius. — Prancūzija 
atmetė JAV protestą prieš 
pripažinimą Kinijos. Pran
cūzija sako, kad protestas 
nelaiku ir tai išdavas negu
drios politikos.

“Pana
mos kanalas menkas, neti
kęs,. reikia naujo”.

The Atomic Energy Com-

Apie Lee Oswaldo 
žmoną Mariną

Dallas, Texas. — Lee Os
waldo žmona gimus ir au
gus Tarybų Sąjungoje. Ji 
gimė Leningrade 1941 me
tais. Jos tėvas žuvo kare 
prieš hitlerininkus. Tarybų 
šalyje ji baigė vaistininkės 
mokslą.

1961 metais ji dirbo Min
ske .vaistinėje, ten susipaži- • 
no su Lee Oswaldu ir apsi
vedė. 1962 metais jie grįžo į 
JAV. Jos vvras buvo nepa
sitenkinęs Tarybų Sąjunga 
ir prieš ją rašė knygą. Jie 
sugyveno du kūdikius.

Dabar labdaringos Įstai
gos renka Oswaldienei ir jos 
vaikams aukas, kurių ji jau 
gavo virš $30,000.

; ti vakarų vokiečius prie i 
i atominių ginklų, kurie po ! 
| pralaimėto Antrojo pašau- i 
' linio karo dega kerštu.

Jungtinės Valstijos siekia
* kad jos ir dar NATO septy- i 
nios valstybės: Angį i j a, | 
Vakarų Vokietija, Italija, 
Belgija, Olandija, Graikija i 
ir Turkija sudarytų bendrą 
atominį laivyną. Supranta
ma, ant atskirų karo laivų 
būtų atskirų valstybių įgu
los, o tai reikštų, kad Jung
tinių Valstijų dalis atomi
niu submarinu ir kitu karo 
laivų būtų perduota į vaka
ru vokiečiu rankas.

Šį JAV planą karštai re-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų specialistai tik
rino TSRS stotis Antarkti- 
koj, ar ten nėra militarinių 
Įrengimų. Pagal 1959 metų 
12-kos valstybių susitarimą 
Antarktikoje nei viena ša
lis neturi steigti militarinių 
naši ruošimų, tai vieni kitus 
ir tikrina.

Maskva. — Sulaukęs 57 . 
metų amžiaus mirė žymus , . : 
TSRS admirolas Vitalis Fo
kinas, ir 68 metų amžiaus 
generolas Izraelis B. Beski
nas.

Mus pasiekė K. Donelaičio 
/‘Metų” pirmoji dalis — “Jau 
saulelė vėl’’ — Lietuvoje iš
leista vienuolika kalbų: lietu
vių, vokiečių, lenkų, rusų ir 
kt. Knyga dailiai apipavida
linta — kiekvienam lietuvių 
tautos patriotui bus kuo pasi
didžiuoti !

Bet akademikas K. Korsa
kas, parašęs jubiliejiniam lei
diniui įžangą, primena:

“Donelaičio literatūrinis pa
likimas dar labai mažai tėra 
pasiekęs apglosaksų bei ro
manų kraštus. Jungtinėse A- 
merikos Valstijose 1962 m. 
buvo išspausdinta pora trum
pų “Metų” fragmentų, išvers
tų K. Milso j. anglų kalbą. 
Vieno tenykščio lietuvių eiliuo- 
rojo bandymas dar anksčiau 
versti “Metus” į anglų kalbą 
pasirodė tokio lygio, jog yra 
laikytinas už literatūros ribų. 
Nieko iki šiol neišversta iš 
Donelaičio kūrybos ir į pran- fcų, nėra darbininkų, nėra far- 
cūzų ar ispanų kalbas. Ma- merių. Labai maža ten tokių, 
tyt, mūsų poeto dar laukia ii- kuriems rūpėtų liaudies rei- 
gas keliai į šias kalbas var- kalai.

tojantį skaitytoją...”
Ką mes, Amerikos lietuviai, 

galime tuo klausimu pasaky
ti? .

Astronautas John H. Glenn 
ryžtasi šiemet kandidatuoti 
JAV senatoriaus vietai savo 
gimtojoje Ohio valstijoje. Jis 
nori, kad Demokratų partijos 
organizacija jį nominuotų. Bet 
seniai politikieriai tam prie
šinasi. Girdi, Glenn esąs 
patyręs, per daug jaunas.

Nežinau, kokią poziciją 
'tronautas užimtų, jei jis
tektų į senatą, bet visomis 
keturiomis stoju už jo kandi
datūrą. JAV Kongresas rei
kalingas jaunesnio kraujo, 
jaunesnių žmonių. . Per daug 
Kongrese yra sugargažėjusių 
politikierių, prieštarai! j ančių 
viskam, kas yra pažangesnio.

Per daug Kongrese tupi ad
vokatų. Nėra ten mokslinin-

Saigonas. — Rado lieka
nas JAV bombonešio “B- 
26”, kurį partizanai nušo
vė. Lėktuve žuvo du JAV 
karininkai ir vienas Pietų 
Vietnamo.

TSRS protestuoja 
prieš Italiją

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protestą Itali
jos valdžiai prieš jos sutiki
mą leisti vakarų vokiečiams 
bandyti raketas nuo Sardi- 
nijos salos. Vokiečiai tikisi 
gauti raketoms atominių 
užtaisymų.

Paryžius. — NATO ^pri
pažino, kad Sardinijoje jau 
treji metai yra Vakarų ra
ketos, prie kurių bandymų 
buvo prileisti ir vakarų vo
kiečiai.

ne-

as- 
pa-

merių. Labai maža ten tokių,

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sakė, 
kad nepaisant susitarimų 
su R. Kenedžiu, Indonezija 
bus prieš Malaziją.

Bamako, Mali. — Chou 
Enlajus, Kinijos premjeras, 
ragino afrikiečius kovoti iš
vijimui- Vakarų imperialis
tų iš Afrikos. Jis pažadėjo 
Kinijos pagalbą.

Saigonas. — šiame mies
te cholera sergančių yra 
virš 2,000. Karo nuteriotose 
srityse šimtais žmonės 
miršta nuo šios ligos.

KĄ PASAKYS APIE 
JAV ISTORIKAI?

New Yorkas. —Oasa*‘Cu
ba klubas surinko 50,000 
svarų dėvėtų drabužių ir 
avalynės pasiuntimui Ku
bos žmonėms, kurie nuken
tėjo nuo uragano “Flora”. 
Bet Jungtinių Valstijų pre
kybos departamentas ne
duoda leidimo jų pasiunti
mui. Ką pasakys apie tokį 
elgesį istorikai? Ar tai nėra 
žiaurus nusistatymas lin
kui nelaimės paliestų žmo
nių?

Sena ją pasaka
Washingtonas. — Čionai 

laikraščiai rašo ir JAV val
dininkai pasakoja, kad Pa
namos reikalavimas tvarky
ti Panamos kanalą “yra be 
pamato”, nes ji nepajėgtų 
jo tvarkyti. Jie sako: Pana
ma yra tik 1,200,000 gyven
tojų šalis. Ji neturėtų inži
nierių ir kitų technikų, taip
gi negalėtų apsaugoti ka
nalą nuo sabotažo.

Kaip tik tą patį tvirtino 
1966 metais prieš Egiptą, 
kada jis pėmė į savo rankas 
Suėzo kanalą. Gi gyvenime 
pasirodė, kad. egiptiečiai 
geriau tą kanalą tvarko, ne
gu pirmiau jį tvarkė ang
lai ir prancūzai.

“JAV NE! BEŠALIŠKOS” 
SAKO ARABAI

Kairas. — Arabų Lyga 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos nėra bešališkos 
ginče tarp Izraelio ir arabų 
valstybių. Lygos sekreto
rius sakė: “Jungtinės Vals
tijos negali būti neutrališ- 
kos, nes Izraelis gimė prie 
Baltojo Namo durų, Wash
ingtone”.

Manila. — Čionai atvyko 
Kambodžos vadas Princas 
Sihanoukas.

Washingtonias. — Pana
gios atstovas Amerikos val
stybių sąjungoje pareiškė, 
kad bent koks naujas JAV 
liriešpanamiškas pasireiš
kimas iššaukę griežtą pana
miečių atkirtį.

Alban^, N. Y. — New 
Yorko valstijos Board of 
Social Welfare patvarkė, 
kad galima duoti patarimų 
ir pagalbos šeimoms dėl 
gimdymų kontrolės, 
bet toji pagalba apstatyta 
visokiais formališkumais.

žMONItJ SIMPATIJA 
TYMSTERIŲ VADUI
Chattanooga. — Čionai 

Setoma klube kalbėjo tyms- 
terių unijos vadas Jąmęs 
Hoffa. Jis aiškino, 
per daugelį metų neteisin
gai kapitalistai, valdžia ir 
unijų raketieriai jį puola. 
Susirinkusi publika reiškė 
Hoffai užuojautą.

BENDRAS FRONTAS 
PRIEŠ JAV

Hongkongas. — Kinijos 
laikraščiai rašo, kad Kini
jos komunistų vadas Mao- 
Tsetungas planuoja organi
zuoti pasaulyje /bendrą 
frontą prieš Jungtinių Val
stijų imperializmą. Jie rašo, 
kad prie to ragina įvykiai 
Panamos respublikoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Prancūzijos 

vyriausybė pripažino Kini
ją. Dabar ruošiasi apsikeis
ti ambasadoriais.

Londonas. — Apie 6,000 
anglų marininkų ir pėsti
ninkų nuslopino kareivių 
sukilimus Tanganikoje, U 
gandoje ir Kenijoje. Api 
800 vietos žmonių ir jų tar 
pa daug kareivių buvo areš 
tūta.

Tokio. — Virš 50,000 ja- 
p o n ų demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų karo or- 
laivyno Yokota bazes. Jie 
šoko “gyvačių” šokį ir rei
kalavo JAV militarines jė
gas išsikrhustyti iš Japoni
jos.

Londonas. — Anglijoje, 
miglos metu, ant trijų vieš
kelių įvyko trys nelaimės, 

rių metu susimušė 400 
sunkvežimių ir automobilių. 

Kongo Nelaimėse trys žmonės bu- 
Kwiulu provincijoje prasi- vo užmušti ir 70 sužeisti, 
dėjo antiamerikinis sukili- 
mass.

Leopoldville

Londonas. — Vasario 17 
dieną į streiką ifeis 75,000 

Atlanta. — Areštavo 86 Į anglų jūrininkų, reikalau- 
n eg rus, kurie protestavo damf didesnių algų ir trum- 
prieš segregaciją. pesnių darbo valandų. Tai

------------- i bus pįrmas jų streikas bė- 
Washingtonas. — JAV | gyje 50 metų.

Valstybės sekretorius Rus- ----------------
kas vėl pasakojo, būk Kuba 
“sudaro JAV pavojų”.

Dover, Del. — Delaware 
gubernatorius E. N. Carvel 
sako, kad jis darys viską 
panaikinimui valstijoje vi 
šo prasikaltėlių plakimo.

Toronto. — Tarybų Są; 
junga Kanadoje pirko tab 
ko už $1,350,000.

Chicago. — Walter Reu- 
I theris sakė, kad automobi
lių fabrikantai gali pakelti 
darbininkams algas ir dar 
galės pasidaryti daug pelno.

Saigonas. — Pietų Viet- 
o partizanai jau valdo 
Camau pusiasalį. Jų 

artilerija bombardavo pas
kutinę valdžios tvirt o v ę 
Nam Cano mieste.

n
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Canada’, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Akli tie žmones!

tik

per

PASAULIS VIETOJE nestovi. Žmonių judėjimas, 
kova už geresnį gyvenimą, už šviesesnį rytojų tebevyk
sta. Pažemintieji, prispaustieji, išnaudojamieji kyla 
prieš savo engėjus.

Bet kaip visa tai aiškina, kaip dėsto buržuazinė 
spauda ir buržuaziniai specialistai?

Dėl tautų, dėl liaudies judėjimo jie verčia bėdą 
ant komunistų. ,

Panama pasiryžo pati valdyti kanalą, einantį 
jos teritoriją, per jos žemę—komunistai kalti.

Zanzibare įvyko perversmas—Zanzibaras paskelbtas 
Liaudies Respublika—Kastro kaltas.

Tanganikoje iškilo sukilimas—komunistai kalti.
Venezueloje liaudies judėjimas prieš išnaudotojus 

plečiasi—Kastro komunistai kalti.
Ir taip nuolat ir nuolat buržuaziniai rašeivos “aiš

kina” pasaulinius įvykius.
Reikia pripažinti, jog komunistai nesnaudžia; ten, 

kur jų yra, veikia, organizuoja žmones kovai prieš impe
rialistus, kovai už naują gyvenimą. Bet ten, kur organi
zuotų komunistų dar nėra, liaudis vis vien kyla, juda, tai 
atsiranda ir komunistų.

Buržuaziniai rašeivos, viską versdami ant komunistų, 
pamiršta, kad žmonių judėjimas, kad sukilimai, revoliu
cijos vyko prieš šimtus metų, kuomet komunistų dar ne
buvo, kuomet žodis “komunistas” dar nebuvo girdėtas.

Geriausias pavyzdys: Kuba. Kaip seniai Kubos liau
dis sukilo? Prieš daugiau kaip penkerius metus. Kubos 
socialistinė respublika tik neseniai atšventė penkerių 
metų sukaktį.. Kodėl Kubos liaudis, vadovaujama Fide
lio Kastro, sukilo ir nuvertė buržuazinį viešpatavimą? 

. Todėl, kad ją vertė tai daryti skurdas, vargas, priespau
da.

Ar sveikai galvojantis žmogus šiandien gali skelbti, 
- jog paskutinius įvykius į Panamą atnešė Kastro? Ne, ne
gali, nes tai būtų didžiulis melas!

Panamos žmonės panoro valdyti tai, kas jiems prik-

APIE LKP 14-ĄJĮ 
SUVAŽIAVIMĄ

Kaip jau- buvo rašyta, š. 
m. sausio 9 ir 101 dd. Vil
niuje įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos 14-asis suva
žiavimas. Pagrindinį, ata
skaitinį suvažiavimui pra
nešimą padarė LKP CK 
p i r m a s i s sekretorius A. 
Sniečkus. Jis pabrėžė, kad 
su šių metų sausio 1 d. LKP 
turėjo 69,522 narius ir

Nežinau, ar daug kas 
skaitė Vilniaus savaitrašty
je “Literatūra ir menas” 
tilpusi. Lietuvos K.P. O.K-^o 
pirmojo sekretoriaus An- 
tan Sniečkaus ataskaitinį 
pranešimą Lietuvos K. P. 
XIV suvažiavimui Vilniu
je? Tai labai svarbi ir pa
mokanti lektūra. Dėl to čia 
noriu paduoti kelias ištrau
kas iš jo “Laisvės” skaity
tojams. Raportas liečia 
daugelį Lietuvos tarybinio, 
gyvenimo fazių, jos gyvybi
nių reikalų eigą. < Atidžiai 
minėtąjį raportą perskai
čius, neišvengiamai susida-

-sinis grūdinių kultūrų derliaus 
nuėmimas kombainais ir kū
limas derliaus nuėmimo meta. 
Tai teigiamai atsiliepė žemės 
ūkio kultūrų derliui.

Tačiau vidutinis žemės ūkio 
kultūrų derlingumas kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose vis 
dar nepakankamas. Visas mū
sų partinės organizacijos dar
bas turi būti nukreiptas der
lingumui pakelti; Tai dabar 
yra svarbiausias uždavinys vi
sų komunistų, visų Tarybų 
Lietuvos darbo žmonių, ir gar
bės reikalas yra jį įvykdyti.

Nustatant grūdų gamybos 
lygį, būtina atsižvelgti ne tik 
į valstybinius grūdų supirkimo 
planus, bet ir numatyti gyvu
lininkystės aprūpinimą kon
centruotais pašarais. Grūdų 
gamybai toliau didinti būtina 
artimiausiais metais išplėsti 
grūdinių kultūrų pasėlius iki 
50 procentų ariamos žemės ir 
pakelti jų derlingumą ne ma
žiau kaip iki 13-15 centnerių 
iš hektaro.
Darbo žmonių materialinės 
gerovės kėlimas

• Mes pagrįstai didžiuojamės 
tomobilių, geležinkelio ir van-i ir džiaugiamės tuo, jog .dabar 
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rėnų agregatai. Nauju elektri
nių statyba ir' elektros tieki
mo linijų vystymas įgalins ar
timiausiais metais pilnutinai 
elektrifikuoti- Lietuvos liau
dies ūkį. šiais metais prie 
elektroenergijos tinki ų bus 
prijungti viši kolūkiai ir tary
biniai ūkiai.

Mašinų gamybos ii' metalo 
apdirbimo pramonės gamybos 
apimtis per pastaruosius pen
kerius metus padidėjo 2.7 
karto, iš to skaičiaus staklių 
gamybos pramonės produkci
ja —- 5 kartus, elektrotechni-

7,968 kandidatus į T S P K ; kOs — 4 kartus, radiotechni- 
narius. Iš viso Lietuvoje 
veikia 4,758 pirminės par
tinės organizacijos (mūsiš
kai: kuopos).

A. Sniečkus lietė pačius 
svarbiausius respublikos 
klausimus: pramonę, žemės 
ūkį, politinį ir ide o 1 o g i n į 
darbą, žmonių materialinės 
gerovės kėlimą, ir tt. Vis 
tai sritys, vis tai darbai, 
kuriais pirmiausia rūpinasi 
komunistai.

Kiek tai liečia pramonę, 
šiandien Lietuvoje vyriau
sias dėmesis kreipiamas į 
chemiją. Tik su chemijos 
pagalba bus galima grei
čiau pakelti į aukštesnį lygį 
žemės ūkį, su chemijos pa
galba bus galima aprūpinti 
visą eilę kitų svarbių, gy
ventojams reikalingų porei
kiu.-

Mes čia paduosime kai 
kurias iš A. Sniečkaus kal- 
bos-pranešimo ištraukas ■— 
jos padės skaitytojui geriau 
suprasti, kur link žengia 
mūsų gimtoji šalis.
Pramonė:

Sparčiai vystosi respublikos 
pramonė. Per penkerius me
tus pramonės produkcija pa
didėjo 72' procentais palyginti

vystomos taip pat 
medžio apdirbimo, 
ir maisto pramo-

Žymiai išaugo

kos — beveik 7 kartus.
Sparčiai 

popieriaus, 
lengvosios 
nes šakos
liaudies vartojimo prekių ga
myba. Dideliais gamybiniais 
laimėjimais baigė 1 9 6 3 me
tus žuvies pramonės darbuo
tojai. Metinį žuvies sugavi
mo planą jie įvykdė per de
šimtį mėnesių.

Tam tikrų laimėjimų, už
tikrinant liaudies ūkio krovi- į 
nių pervežimus, pasiekė au- į

5 , .. , .. i t t* i j • • i • uiuejo piocentais palyginuTauso, ir Jie to reikalaųjąb>Jie mano, kad jie, kaip nepn- su 47 procentais, .kaip buvo
narnos ka-

Suezo
klausoma valstybė, turi 'tfeisę patys valdyti

’ fialą. Jie žino, jie mato, kaip Egipto žmonės .'va 
kanalą, taip jie gali valdyti kanalą, einantį per jų žemę. 
Kai šiandien panamiečių! patrijotui pasakysi, kad riau
šės, neseniai įvykusios Panamoje prieš JAV, yra sugal
votos Kuboje, jis labai pyks, nes tai jo pažeminimas.

Nors kartą buržuaziniai rašeivos tai turėtų suprast- 
ti, bet ne: jie plepa savo ir gana! Tiesa, turi tam ir tiks
lo: už viską kaltindami komunistus bei Kubą, jie mano 
vis labiau ir priešiškiau žmones nuteiks prieš Kubą, ku
rią tūli kapitalistų sluoksniai dar vis galvoja badu nu
marinti arba ginklais sunaikinti.

Ar tai gerai?
JAV 'KOMERCIJOS departamentas, rašo New 

York “Times”, atsisakė duoti leidimą siuntimui į Kubą 
panešiotų rūbų ir avalynės žmonėms, nukentė j tįsiems 

1 nuo uragano, kuris tūlas provincijas baisiai nusiaubė 
praėjusią vasarą.

Niujorko mieste veikia specialus komitetas —Casa 
•Cuba, Inc.,Jis rinko padėvėtus, panešiotus rūbus, taipgi 
batus ir batelius, kad galėtų juos pasiųsti Kubon, o- ten 

-Raudonasis Kryžius juos paskaidytų labiausiai nukentė- 
' juslėms žmonėms.

Bet komiteto darbas, atrodo, bus veltus. Mūsų vy
riausybė skelbia, jog panešiotą rūbų siuntimas į Kubą 
nuo uragano, nukentėjusiems “prieštarautų mūsų tauti
niams interesams.”

Mes manome, kad Komercijos departamentas daro 
didžiulę klaidą, atsisakydamas duoti leidimą; jis turėtų 
savo nusistatymą pakeisti.

Laisviečiai, ruoškimės!
/•' “LAISVĖS” BENDROVĖS akcininkų metinis suva
žiavimas, kaip žinoma, šiemet įvyks vasario 9 d. Ameri
kiečių Rusų Centre, Manhattane.

Prašome visus mūsų akcininkus-šėrininkus, kuriems 
aplinkybės leidžia, dalyvauti suvažiavime.

Kartą per metus mes susirenkame aptarti laikraščio 
reikalus, išrinkti bendrovei vadovybę, kad ji sėkmingai 
galėtų per visus metus laikraščio leidimu rūpintis. Dėl 
to, kurie išgalite, draugės ir draugai, dalyvaukite.

Kurie negalėsite būti suvažiavime, siųskite sveikini
mus.

Šiuos žodžius rašant, įeina į redakciją mūsų’ laikraš
čio1 skaitytoja, brooklynietė Elizabeth Laurinkus, ir 
įteikdama šimtą dolerių, sako:

—Tai bus mano sveikinimas šiemetiniam laisviečių 
-•suvažiavimui'.

Nuoširdi jai padėka!

numatyta septynmečio plano 
kontroliniais skaičiais. Per šį 
laikotarpį produkcijos paga-1 zultatas. 
minta viršum plano daugiau ’ 1 " 1 
kaip už milijardą rublių.

TSKP CK gruodžio Plenu
mo nutarimų vykdymas bus 
tvirtas tolesnio1 gamybinių jė
gų augimo- pagrindas, patiki
mas nepaliaujamo tarybinių 
žmonių gerovės kilimo lai
das . Apibrėždamas chemijos 
vaidmenį komunizmo statybo
je, drangas N. Chruščiovas 
Plenume padarytame praneši
me pasakė : “Jei būtų gyvas 
Vladimiras Iljičius Leninas, 
tai, matyt, dabar jis pasakytų 
maždaug taip1: komunizmas 
yra Tarybų valdžia plius vi
sos šalies elektrifika v i m a s , 
plius liaudies ūkio chemiza
vimas.’’

Didžiosios chemijos sukūri
mo pagrindas respubli k o j e 
buvo pradėtas kurti po TSKP 
CK birželio Plenumo ( 19 58 
m.). Dabar jau veikia dvi 
sieros rūgšties gamybos tech
nologinės linijos, o suvažiavi
mo išvakarėse pradėta gamin
ti superfosfatą Kėdainių che
mijos kombinate. Sparčiais 
tempais statomos Jonavos 
azotinių trąšų ir Kauno dirb
tinio pluošto gamyklos. Bai
giama statyti Vilniaus plast
masinių dirbinių gamykla. 
Reikia paspartinti chemijos 

| pramonės įmonių statybą, ap
rūpinti jas naujausiais įrengi
mais, padidinti produkcijos 
išleidimą veikiančiose gamyk
lose. ’ ** ’

Tai ir bus praktiškas TSKP 
CK gruodžio Plenumo nuta
rimų įgyvendinimas ir duos

dens transporto kolektyvai. ' 
Toliau buvo vystomos ryšių 
priemonės. Transporto dar
buotojai turi įvykdyti pakro
vimo - iškrovimo darbų pla
nus, laiku išskirti vagonus, 
tvarkingai vežti ir ypač iš
krauti krovinius.

Respublikos pramonės įmo
nės kasmet išleidžia vis dau
giau žemės ūkio mašinų ir in-, 
ventoriaus. 
tojai turi 
žemės ūkį, ypatingai rūpintis, 
kad būtų daugiau gaminama 
akuštos kokybės žemės ūkio 
mašinų. Svarbią reikšmę že
mės ūkiui turi baltyminių pa
šarų gamybos išplėtimas, ypač 
iš nemaistinių žaliavų.

Laimėjimai, vystant Tarybų 
Lietuvos pramonę, statybą, 
transportą ir' ryšius, yra pa
siekti dėka to, kad Lietuvos 
ekonomika yra1 visos Tarybų 
Sąjungos' ekononūkos sudėtinė 
dalis, jie yra lenininės nacio
nalinės politikos vykdymo re- 

šie laimėjimai pa
siekti darbininkų, inžinierių, 
technikų pasiaukojamu darbu, 
respublikos komunistų orga
nizacinio darbo dėka.
Apto žemes ūkį

Neseniai .sukako 15 metu 
nuo tos dienos, kai įvyko pir
masis Lietuvos kolūkiečių su
važiavimas. Per praėjusius 15 
metų, ypač per pastarąjį de
šimtmetį, Lietuvos socialistinis 
žemės ūkis nužengė tikrai di
delį kelią. Per šį dešimtmetį 
visas mūsų šalies žemės ūkis, 
ištaisius asmenybės kulto lai
kotarpio padarytas klaidas ir 
įvedus teisingą politiką žemės 
ūkyje, pasiekė didžiulius lai
mėjimus.

Praėjusiais rpetais respubli
ka pirma laiko įvykdė grūdų*, 
bulvių, cukrinių runkelių, mė
sos ir kiaušinių p a rd avimo 
valstybei planus. Viršum pla
no valstybei parduota 42 tūks
tančių tonų bulvių. Mėsos šu
tančių -tonų bulvių, Mėsos so- 
pirkimas- kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose padidėjo paly
ginti su 1961 metais 25 pro
centais, pieno — 7 procentais, 
kiaušinių 71 procentu, žymiai 
išaugo visuomeninio ūkio ly
ginamasis svoris paruošose.

Tiesa, dėl pašarų stokos gal
vijų produktyvumas per ata
skaitinį laikotarpį kiek suma
žėjo, ir nebuvo pasiektas nu
statytas mėsos ir pienę gamy
bos lygis.

Per ataskaitinį laikotarpį: 
kolūkiuose buvo atliktas žy
mus organizacinis darbas sie-

Pramonės d'arbuo- 
ateityje aprūpinti ! to.

vis daugiau žmonių ’įsitikina 
tuo iš savo pačių patyrimo.

Socialistinėje vals t y b ė j e 
liaudies gerovės lygį apspren
džia ne tik darbo užmokesčio 
dydis, bet ir vis auganti ap
imtis materialinių ir kultūri
nių gėrybių, kuriomis naudo
jasi kiekviena šeima visuome
ninių fondų sąskaita. Per pa
starąjį dešimtmetį šie fondai 
padidėjo beveik pustrečio kar-
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galimybę plačiau išvystyti ir kiant intensyviau- panaudoti 
Lietuvoje mineralinių trąšų 
gamybą žemės ūkiui, o taip 
pat sėkmingiau' vystyti, leng
vąją pramonę^ ir tuo pačiu 
kelti darbo- žmonių materia- , 
linę gerovę. /
Elektros energijos gamyba 

Lietuvoje 1963 metais padidė
jo iki 1.8 milijardo kilovatva
landžių ir daugiau kai;p 21 
kartą viršija prieškarinį lygį. 
Septynmečio metais elektros 
energijos gamyba padidėjo 2 
kartus. Piradėjo veikti 385 
tūkstančių kilovatų pajėgumo 
energetiniai' objektai.

žemę, .gerinti pasėlių struktū
rą. Darant teisingas išvadas 
iš kritikos žalieilinės žemdir
bystės .sistemos adresu, 1963 

, m.etai’s grūdini^ ir grū: d i n i ų 
ankštinių kultūrų pasėlių plo
tai kolūkiuose'ir tarybiniuose’ 
ūkiuose buvo*' išplėsti paly
ginti su 1962 ,'mctais 17 pro
centų. Ankštinių kultūrų pa
sėlių plotai padidėjo 80 pro
centų. J ■

Praėjusiais ’metais kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai labiau- or
ganizuotai ir greičiau įvykdė 

An'ks- visus žemės ūkio darbus, šiek 
čiau nuštatytoi laiko-buvo ati- tiek pakilo agrotechnikos ly

giuoti- eksploatacijai dnr Elekt- gis. Buvo organizuotas m,a-

1962 metais Lietuvos gyven
tojai gavo iš visuom e n i n i ų 
fondų įvairių išmokų ir leng
vatų (stipendijų, pensijų, me
dicininio aptarnavimo ir t. t.) 
284 milijonų rublių sumai. 
Skaičiuojant vidutiniškai vie
nam gyventojui, tai sudaro 99 
rublius, o skaičiuojant viduti
niškai vienam darbuotojui, 
dirbančiam visuomeninėje ga
myboje, — 244 rublius. Toks 
yra esminis priedas prie kiek
vienos šeimos biudžeto. At
eityje visuomeninių fondų 
reikšmė ir apimtis toliau di
dės.

Per pastaruosius dvejus me
tus- pastatyta dešimtys naujų 
mokyklų, žymiai išaugo iki
mokyklinių vaikų įstaigų tink
las. Vis daugiau valstybinių 
lėšų išleidžiama aukštosioms 
ir specialiosioms vidurinėms 
mokykloms išlaikyti.

Sėkmingai įgyvend i n a m a 
darbo žmonių aprūpinimo bu
tais programa. Tik per dvejus 
pastaruosius metus valstybė 
pastatė gyvenamųjų n a m ų 
daugiau kaip milijono kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto. .Vis daugiau namų 
statydinasi butų statybos ko
operatyvai. Nepaisant to, kad 
gyvenamųjų namų statyba žy
miai didėja, gyventojų aprū
pinimas butais vis dar yra ne
pakankamas.

Reikia siekti-, kad visos gy
venamųjų namų statybai’ skir
tos lėšos būtų pilnutinai pa
naudotos, kad butai būtų tei
singai paskirstomi, kad gyve
namasis fondas būtų šeiminin
kiškai saugomas.

Septynmečio metais žymiai 
išsiplėtė gydymo įstaigų tink
las. Lovų skaičius ligoninėse 
padidėjo 4 tūkstančiais; kiek
vienai dešimčiai tūkstančių: 
gyventojų respublikoje tenka 
19 gydytojų. Pagerėjus dar
bo žmonių sveikatos apsaugai, 
žymiai sumažėjo susi r g i m ą 
skaičius. Reikia ir toliau to
bulinti sveikatos apsaugą, ge
rinti poliklinikų darbą, kelti 
gyventojų medicininio aptar
navimo kultūrą. Reikia nuo
lat rūpintis- kova su gamy
biniais sužeidimais.

Per praėjusius dvejus metus 
žymiai sustiprinta sanatorijų' 

■ ir poilsio namų, materialinė 
bažė. 
vaikų 
nierių

stipresnį ateistinį darbą. Se
niau rašyti ateizmo klausi
mu Lietuvoj buvo lyg ir “ne 
Lietuvoje buvo lyg ir “ne 
mada,” laikoma kone yda. 
Tūli rašytojai tiksliai veng
davo tos temos. O ateizmo 
temomis galima sukurti 
puikių apysakų bei roma
nų, nė kiek neprastesnių 
kaip apie kolūkio darbus. 
Alisai teisingai raporte pa
sakyta :

^Svarbią vietą partinių 
organizacijų veikloje turė
jo kova prieš religinę ide
ologiją. Moksliniam - ateis
tiniam auklėjimui pagerinti 
padėjo platus šio klausimo 
apsvarstymas Lietuvos KP 

to plenume, o taip pat 
partinėse organi- 

ose. Mokslinės-ateisti- 
propagandos tarybų su- 

padeda gerinti at
eistinio auklėjimo koordi
navimą ir jo organizavimą, 
o taip pat ruošti kovingus 
ateistus. Pastaraisiais me
tais daugiau buvo išleidžia
ma ateistinės literatūros.

Daugelis partinių organi
zacijų dabar sumaniau dir
ba ateistinį darbą gyvento
jų tarpe, geriau derina in
dividualų darbą su masinė
mis priemonėmis... Neblo
gai dirbamas ateistinis dar
bas daugelyje įmonių’’ir 
miesto mokyklų. Mokslinio- 
ateistinio auklėjimo darbas 
tebėra vienas iš svarbiausių 
partinės organizacijos už
davinių. Reikia siekti, kad 
ateistinė propaganda būtų 
giliai moksliška, geriau or
ganizuoti individualų darb^ 

"su tikinčiaisiais. Ypač svar
bu sustiprinti ateistinį auk-

A. Sniečkus
ro įspūdis, jog svarbiausia 
šiuo metu visasąjunginio 
tary bin to; „kolektyvo užduo
tis, tai išauklėti tarybinį 
žmogų, kuris ideologiniai ir 
psichologiniai būtų perauk
lėtas, kuris būtų ne indivi
dualistas, bet nuosakus ko- 
lektyvistas, sąmoningai sta
tąs socialistinę visuomenės 
santvarką, žiūrįs į bendrą 
kolektyvo savastį kaip į sa
vo, ją saugąs, ir širdingai 
jai dirbąs. O sukurti tokį 
žmogų yra labai sunku, tai 
ilgo proceso darbas. Anta- Įėjimą ^vyruojančiųjų tar-
nas Sniečkus tuo labiausiai pe. Kovai prieš religiją rei- 
ir susirūpinęs. Savo raporte kia panaudoti visas ideolo-

pe. Kovai prieš religiją rei-

Kasihet Vis daugiau 
ilsisi vasaros metu pio- 
stovyklose.

La Jolla-, Calif. — Sulau
kęs 87 metą aūiži-aus miTė 
JA,V mąrininkų generolas 
D. C. McDaugal.

. Londonas-. — Numatoma,: 
kad Anglijos lėktuvų ga
mintojai parduos- jų kubai.

jis sako:
“Reikia aštriai, nesi

taiksto m a i k r i t i k u o t i 
trūkumus ir klaidas, de
maskuoti biurokratus, as
menis, kaltus dėl neūkišku
mo, neatsakingumo, ištiži
mo... Mes dar nepakanka
mai- naudojame visas prie
mones ugdant žmonių sie
kimą- aktyviai, dalyvauti vi
suomenei naudingame ytar- 
be. Vis dar esama žmonių, 
kurie nerūpestingai žiūri į 
darbą, užsikrėtę privačiasa- 
vininkiškomis nuotaikomis, 
gyvena parazitiškai...

Mes negalime taikstytis 
su tuo, kad nežymi žmonių 
dalis — visuomeninio turto 
grobstyt o j a i, kyšininkai, 
veltėdžiai ir kiti —drumstų 
tarybinių piliečių gyveni
mą. Su šiais pavojingais vi
suomenei elementais reikia 
kovoti ryžtingai, visu įsta
tymų griežtumu. Labai Ryž
tingai reikia kovoti sir-gi-K 
tavimu, chuliganizmu ir ki
tais nesveikais reiškiniais... 
Daugiau dėmesio reikia 
skirti kovai su nusikalsta
mumu jaunimo, paauglių 
tarpe... Kai kurie vadovau
jantys darbuotojai abejin
gai žiūri į politinį darbą 
masėse. Neretai pasitaiką 
kad atskiri vadovai, užuot 
dirbę auklėjamąjį darbą su 
žmonėmis, bevelija šiurkš
čiai administruoti-..-. Parti
nės organizacijos dabar turi kiškumo, egoizmo pasireiš- 
puikų idėjinį ginklą — ko- kiniais, 
munizmo statytojo moralinį 
kodeksą. Reikia siekti, kad bas turi būti orientuojamas 
jo kilniais principais vado- taip, kad jisai auklėtų žmo- 
vautųsi- visi darbo žmonės, | nes broliškosios draugystėj 
kad kilnūs kolektyvizmo ir 
draugiškumo’, socialistinio 
internacionalizmo ir tautu 
draugystės jausmai vis dau
giau įsitvirtintų tarybinių 
žmonių protuose ir širdy
se/’ j.

ginio poveikio grandis, ne
leidžiant nei nuolaidžiavimo 
bažnyčios atžvilgiu, nei ad
ministravimo ir tikinčiųjų 
jausmų pažeidimo.”

Dar yra rašytojų, kurfe 
perdaug mėgaujasi feodali
ne Lietuvos senove, per- 
aukštai vertina senųjų ku- 
iTivaikščių kultą. O tie ku
nigaikščiai buvo savo liau
dies priešai, didikų, bajorų 
p r o t e g u o to j ai. Jie kelis 
kartus buvo atidavę kry
žiuočiams Žemaitiją, jie ati
davė ir vakarų lietuvius. 
Jiems labjau rūpėjo rusų, 
ukrainiečių ir baltarusių 
žemės, negu Prūsų Lietu
vos gynimas; jiems rūpėjo 
Smolenskas, Minskas, Kije
vas, Polockas ir kiti sveti
mi miestai, o tuo patim kar
tu jie užmiršo Klaipėdą, 
Tilžę, Karaliaučių...

A. Sniečkus visai pagrįstai 
^apsidžiaugia, kad tokių ra
šytojų ir tokio sentimento 
pasireiškia vis mažiau, kau 
jisai nyksta:

“Pastaruoju metu mes 
vis rečiau sutinkame atve
jų, kai pratempiamos par
tijos pasmerktos nacionalis
tinės koncepcijos meno ku

priniuose, mokslo darbuose, 
vertinant lietuvių liaudies 
kultūrinį palikimą ir istori
nę praeitį. Tačiau vis dar 
tenka susidurti su naciona
listinių pažiūrų, vietinin-

Tarybinių rašytojų dar-

ir proletarinio internacio
nalizmo dvasia, tarybinio 
patriotizmo dvasia, kad 
skiepytų Tarybų Sąjungos 
tėvyniškumo meilę ii’ pa
garbą.

Tėvynės Mylėtojas



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Krislai iš Lietuvos

Ką atsiekė popiežiaus 
vizitas Jeruzalėje

Reikia pasakyti, kad po
piežiaus Povilo VI apsilan
kymas Jeruzalės mieste bu
vo visapusiškai sėkmingas. 
Arabai'ir žydai, pirmu sy
kiu pamiršę šaltąjį karą, 
bendrai sveikino Vatikano 
galvą. Beveik visų religijų 
dvasininkai taipgi jį pager
bė.

Nuo įsikūrimo Izraelio 
valstybės Jeruzalės miestas 
pusiau padalintas: vieną 
dalį turi Jordanas, kitą Iz
raelis. Popiežiaus vizitui 
tai netrukdė, jam visur bū
vi^ atdara, visur ii iškilmin
gai pasitiko. Tik patys 
kraštutiniai žydų fanatikai 
su vyriausiu rabinu Nissi- 
mu popiežiaus vizitą igno
ravo.

Tenka priminti tai, kad 
^popiežiaus vizito sėkmin
gumui daug prisidėjo po
piežiaus Jono XXIII pasu
kimas Vatikano politikos į 
taikos ir visų tautų, rasių, 
tikėjimų tolerancijos kelią, 
taipgi dabartinio popiežiaus 
Povilo pasisakymas, kad dėl 
Kristaus nukryžiavimo žy
dų nebegalima kaltinti. 
Naujoji Vatikano politika, 
aišku, žymiai sušvelnino ka
talikų ir žydų santykius.

iPer beveik du tūkstančius 
metų katalikų hierarchija 
kaltino žydus dėl Kristaus 
nukryžiavimo. Šis kaltini
mas buvo priimtas ir dau
gelio kitų krikščioniškų sek
tu. Krikščioniškieji dvasi
ninkai aiškino, jog dėl to 
žydai prarado savo valsty
bę ir buvo išsklaidyti po vi
sa pasaulį. Tai esanti to
kia paties dievo koronė. 
Žydai buvo persekiojami ir 
skerdžiami. Jie buvo be
teisiai.

Bet dabar popiežiaus ap
silankymas Izraelyje oficia
liai žydu valstybę pripaži
no. Reiškia, kataliku hier- 
<rchija ir kitų krikščionių 

ektu dvasininkai dabar 
prisipažįsta, kad jų moky
mas pagrindiniai buvo klai
dingas. Juk ne vieni žydai 
neteko savo nepriklausomy
bės, kai pagoniškoji Romos 

^imperija užkariavo beveik 
visą tais laikais žinomą 
pasaulį. Vėliau didžiųjų 
valstybių imp e r i a 1 i s t a i, 
krikščionių dvasininkų pa
laiminti, nusiaubė pasaulį, 
pavergė šimtus tautų. Mili
jonai žmonių buvo išskersti.

Pasiremdami tuo, kad 
žydai atneša visam pasau
liui nelaimes, hitlerininkai 
išskerdė apie 6 milijonus 

• žydų, o tuometinis popie
žius Pijus XII nei protes
to neišnešė, reiškia, jis savo 
tyla užgyre hitlerininkų 

^darbą. Daugelis kunigų 
Lietuvoje taipgi prisidėjo 

/ prie r kriminalinių nacių 
darbų, savo bažnyčiose, lai
mino hitlerininkus.

Senoji reakcinė Vatikano 
politika nešė pasauliui tau
tų, rasių ir skirtingų tikė
jimų neapykantą, savo jė
gomis ruošė kryžiaus ka
rus, vėliau laimino imperi- 
ęlįstinius karus, palaikė 
negrų vergovę ir diskrimi
naciją, ir tą viską darė su 
“dievo palaiminimu?’

Bet dabar nauja era. 
Trečdalis pasaulio jau turi 
socialistinę santvarką. Ci- 
.vilizacija jau nebegali se

kliosios Vatikano ir kitų 
ptrikšcioniškų sektų politi
kos toleruoti. Pasaulis 
maršuoja progreso keliu, 
ai ir Vatikanui tenka savo
gaires keisti: nenoromis 
prisipažinti smarkiai kly
dus.

Popiežiaus Povilo vizitas 
Jeruzalėje kaip tik ir už
akcentavo tai, kad Vatika
nas buvo klaidingas ir da
bar ieško naujų kelių.

Hazel Brannon Smith— 
drąsi moteris

Atstovė Edith Green Kon
greso sesijoje gruodžio 13 
d. skaitė laišką*Hazel Bran
non Smith. Tame laiške
Smith rašo, kad prez. Kene
džio užmušimui atmosfera 
buvo ruošiama keletą me
tų. Tai keršto ir neapy
kantos atmosfera. 1

I

“Mississippi vai s t i j o j e 
skleidžiamas fanatizmas 
nuo 1954 m.^ kai ten susi
kūrė Baltųjų Piliečių Tary
ba.'’

Mrs. Smith nurodo, kad 
Mississippi neapykanta ir 
kerštas paremti rasizmu, o 
Dalias turi daugiau politinę 
kryptį. “Bet tai dalis tos 
pačios beprotystės.”

i
Aukščiausiojo teismo ta-\ 

rimas mokyklų desegrega-1 
ei jos klausimu baisiai erzi- 1 
na baltuosius šovinistus.

Laiško autorė yra re
daktorė “Durant News” ir 
“Lexington Advertiser,” 
kurie leidžiami Mississippi 
valstijos Holmes apygardo
je. kur baltųjų piliečių ta- | 
ryba siaučia ir skleidžia pa
giežos nuodus.
- Keletą kartų buvo baltų
jų šovinistu pasikėsinimų 
ją nutildyti, bet kol kas 
jiems tai nepavyksta./ Kai 
ji parašė, kad šerifas neg
rą nušovė, tai šerifas ją 
teisman patraukė ir žemes
niame teisme jis laimėjo, į 
bet aukštesnysis teismas že
mesniojo teismo nuosprendį 
panaikino. Šiuo metu «poli-' 
cija užvedė byla, reikalau
dama iš jos $100,000 atly
ginimo už “kriminalinį ap
šmeižimą,” kai ji parašė, 
kad policija nušovė 39 me
tų negrą karo veteraną.

Baltųjų piliečių taryba 
darbuojasi, kad Mrs. Smith 
būtų nubausta ir nutildyta. 
Bet ji — drąsi moteris, vi
sais galimais būdais kovo
janti prieš rasinius šovinis
tus.

Didžiausias žmonių 
skerdikas Azijoje

Jungtinių Tautų pasauli
nei sveikatai tirti organi
zacija paskelbė savo rapor
tą, kuriame nurodoma, kad 
60 procentų vaikų ir moti
nų Azijoje neša skurdą ir 
milijonai žmonių miršta iš 
bado.

Skurdas, badas ir įvai
rios ligos sudaro didžiausią 
Azijoje žmonėms pavojų ir 
niekas rimtai tuo klausimu 
nesirūpina. Raportas rei
kalauja, kad Jungtinės Tau
tos sudarytų atitinkamą 
planą badaujantiems Azijos 
žmonėms padėti.

Ištiso raporto nemačius 
nežinoma, ar tas raportas 
atžymi, kuriose Azijos vals
tybėse bado šmėkla dau
giausia siaučia. Žinome 
tiek, kad socialistinės vals
tybės Azijoje — Kinijos 
Liaudies Respublika, Šiau
rinės Korėjos ir Šiaurinio 
Vietnamo respublikos — 
rimtai tuo klausimu rūpina
si. Tose šalyse bado šmėk
la jau nugalėta. O ką jau 
bekalbėti apie tą Azijos tel 
ritoriją, kuri yra Tarybų 
Sąjungos dalimi. Ten se
niai badas ir skurdas nu
galėti.

Taigi negalima sakyti, 
kad visoje Azijoje skurdas

(Laiškas iš Vilniaus)

Kipras Petrauskas 
apie Donelaitį

Žurnalas “Mūsų Girios” 
patalpino tokį Liaudies ar
tisto ir medžiotojo Kipro 
Petrausko pareiškimą del 
K. Donelaičio sukaktuvių: 
“žinia, kad Kristijono Do
nelaičio, mūsų literatūros 
klasiko, jubiliejus minimas 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
mane labai sujaudino. Ir 
kaip nesidžiaugti, nesidi- 
d/iuoti! Vadinasi, mūsų 
tauta davė pasaulinio mas
to literatūrinę pajėgą, va
dinasi, ta jėga savo giliu 
humanizmu, realizmo didy
be peržengė šimt mečius, 
žmonijos kartas ir tautas.
Kristijonas Donelaitis ne
priklauso vien tik mums. 
Jis visos žmonijos nuosavy
bė. Tai būdinga kiekvienam 
dideliam kūrėjui.

Aš dainininkas, ir mėgs
tu muziką, todėl “Metuose” 
randu dvigubą pasitenkini
mą. Gėriuosi ne tik savo dL 
dybe kvapą užgniaučiančiu 
epiniu piešiniu, bet ir nuo
stabia harmonija, muziki
niu kiekvienos eilutės, kiek
vieno žodžio skambesiu.”

Mišką kerta ir augina
“Mūsų Girios” savo 1961 

m. Nr. 1 rašo: “Kad miškų 
respublikoje nemažėtų, pir
moji sąlyga kiekvieneriais 
metais iškirstų jų ne dau
giau, kaip kad priauga. 
Kalbant miškininkams 
įprastais terminais — ne
viršyti apskaičiuotos meti
nės kirtimo biržės. Jau ku
ris ląikas Lietuvoje šios są
lygos pilnai laikomasi: per 
metus iškertama ne dau
giau, negu miškas gali at
statyti.”

Baisūs žudynių vaizdai
Neseniai Vilniuje išėjo M. 

Rolnikaitės knyga “Turiu 
papasakoti.” Tai šiurpus do
kumentas apie žudynes, ku
rios vyko karo metu Vil
niaus gete. Knygą rašo tų 
baisių įvykių liudininkė, ka
ro pradžioje turėjusi 14 me
tų, p e r g y v e n usi klaikius 
įvykius, kai buvo žudomi 
tūkstančiai žydų tautybės 
žmonių be jokio pasigailė
jimo nei kūdikiams, nei se
niams. o gyvieji pergyveno 
šlykšč i a u s i u s pasityčioji
mus. Tą knygą turėtų per
skaityti visi, kas nori įsi
tikinti, prie ko priveda fa
šizmas, rasizmas ir nacio
nalizmas - šovinizmas. Ne
galima užmiršti, kad pir
masis Vilniuje žydų perse
kiojimo ir pažeminimo nuo
status išleido ne kas kitas, 
kaip gyvenąs Amerikoje M. 
Biržiškos žentas Žakevičius. 
Tai buvo pirmas žygis eilė
je žiaurių priemonių, ku
rios baigėsi apie šimto tūks
tančių žmonių nužudymu 
Paneriuose.
šviesos ir kultūros rūmai
Praėjusių metų gale Vil

niuje-buvo iškilmingai ati
daryti nauji didingi Res
publikinės bibliotekos rū
mai. Tai viena moderniausių 
knygų saugyklų Tarybų 
Sąjungoje. Joje yra apie du 
milijonai knygų. Bibliote
koje veikia 16 gerai įreng
tų salių. Tokių rūmų netu
rėjo Lietuoje jokia biblio
teka. Smetoniškais laikais 
šimtai tūkstančių k n y g ų 
buvo sugrūsta į tautininkų 
rūmų drėgnus požemius 
Kaune . Sveikinamas kartu 

ir badas siautėtų. Bet kad 
didžiulėje Azijos dalyje 
skurdo ir bado .šmėkla te- 
besiautėja, ta-i^visiems jau 
žinoma.

su kitais bibliotekos rūmu 
atidarymą, lenkų žurnalo 
“Polša” redaktorius S. 
Sviezevskis pareiškė: “Esu 
labai patenkintas, kad galė
jau pamatyti šią gražią bib
lioteką. Puikiai įrengta, tu
rėdama didelį knygų loby- 
n ą, ji t a r n a u s visiems, 
trokštantiems daugiau ži
noti... Leiskite man pa
linkėti bibliotekai toliau 
augti ir didinti savo turtus, 
kurie tarnauja lietuvių liau
džiai.”

Šiuo metu Respublikinėje 
bibliotekoje suruošta didelė 
paroda, skirta K. Donelai
čio 250 metų sukaktuvėms.

Pažymėjo A. Bimbos 
sukaktuves

Žurnalas “Bibliotekų Dar
bas” Nr. 1, 1964 m., talpina 
straipsnį su portretu Anta
no Bimbos’70 metų sukak
čiai pažymėti. Jame rašo
ma: “JAV lietuvių pažan
gusis judėjimas išugdė ir 
iškėlė nemaža įžymių asme
nybių, kurių gyvenimas ir 
darbai pažymėti pasišventi
mu ir pasiaukojimu taikos 
ir demokratijos, humaniz-i 
mo ir progreso idealams. 
Leono Prūseikos, Rojaus 
Mizaros, Vinco Andrulio, 
Algirdo Margerio, Antano i 
Petrikos, Leono Joniko,! 
Katrinos Petrikienės, Ievos | 
Mizarienės, Ksaveros Ka- 
rosienėsi, Jono Kaškaičio ir 
kitų vardai su didele pagar
ba minimi ir jų gimtojoje 
žemėje — Lietuvoje. Tokių 
asmenybių tarpe viena iš 
pirmųjų vietų tenka Anta
nui Bimbai — pažangiam 
JAV visuomenes veikėjui ir 
mokslininkui, talenti n g a m 
publicistui ir žurnalistui.”

. Straipsnyje plačiai išnag
rinėjama A.- Bimbos veikla 
public ištiko je, apibūdina
mos jo parašytosios knygos,

i ir užbaigiama:
“Saulėto džiaugsmo, daug 

giedrių gyvenimo bei kūry
bos dienų mūsų brangiajam 
draugui Antanui Bimbai.”

V. Brigmano atsiminimai
Seniausias Lietuvos revo

liucinis veikėjas Viktoras 
Brigmanas, 190 5 metų re
voliucijos dalyvis ir parti
jos narys nuo tų pat metų, 
sausio 12 d. minėjo 80 metų 
sukaktuves. Jis gimė Va
lakų kaime prie Kriukų, ne
toli Joniškio, bet ankstyvo
je jaunystėje išvyko į Rygą, 
kur prasidėjo jo visuome
ninis darbas ir. revoliucinė 
veikla. Jis dalyvavo lietu
vių choruose, o taip pat L. 
Jakavičiaus suorganizuota
me darbininkų liaudies te
atre. Pirmojo pasaulinio 
kąro metu jis išvyko į Ru
siją, kur dalyvavo 1917 me
tų revoliucijoje. 1919 m. 
atvyko į Lietuvą ir buvo 
Ukmergės miesto Tarybos 
darbuotoju pirmosios Tary
bų Lietuvos laikais. Pas

3 pusi. Laisve (Liberty) A’ntrad., sausio (Jan.) 28, 1964

kui darbavosi Tarybų Są
jungoje, o nuo 194 0 metų 
veikė Lietuvoje kaipo Pro
fesinių sąjungų darbuoto
jas, o po karo'buvo Lietu
vos 'Raudonojo Kryžiaus 
draugijos pirmininkas .

Dabar V. Brigmanas yra 
personalinis pensininkas, 
bet dar sveikas ir tvirtas 
žmogus. Jis ruošia spaudai 
savo atsiminimus. “Perga
lės” š. m. 1 n u m e r y at
spausdinti fragmentai iš tų 
atsiminimų “Mačiau saulė
tekį” apie V. Brigmano pir
muosius žygius visuomenės 
darbe ir 1905 metu revoliu
cijos įvykius.

“Jau saulelė vėl...’”
Tarp leidinių, išleistų K. 

Donelaičio 250 metų sukak
tuvių proga. įdomi yra kny
ga. “Jau saulelė vėl...” Joje 
atspausdintos ištraukos iš 
Donelaičio' “Metų” poemos, 
išverstos į 10 kalbu, o taip 
pat ir lietuviškai. Daugiau
siai duota “Pavasario links
mybių” žinomoji pradžia su 
pirmutinėmis eilutėmis:

Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą 

Ir, žiemos šaltus triūsus 
pargriaudama, juokės...

Kai kurie vertimai pa
tiekti kelių autorių. Pav., 
vokiškai yra trys vertimai 
—Rėzos iš 1818 m., Nesel- 
mano iš 1869 m. ir Pasar
gos iš 1894 m. Latvių kal
ba patiekti net penki verti
mai: Sudrabu Edžaus iš 
1902 m., Jaunsudrabinio iš 
1914 m., Sudrabkalnio iš 
1955 m. ir P. Kalvos iš 1963 
m. Lenkų kalba du verti
mai — Osovskio iš 1883 m. 
ir Pietkievičo iš 19 53 m. 
Rusų kalba trys vertimai— 
Viačeslavo Ivanovo iš 1916 
m. ir Brodskio iš 1946 m. ir 
1960 m. Po vieną vertimą 
duota.1 ukrainiečių (vertė 
Tičyria, 1955 m.), čeku (H. 
Jechova ,1960 m.), baltaru
sių (Zarvcki. 1961 m.), estų 
(Loodus*1963 m.), lotynų 
(Brenderio. 1936 m.) ir žy
dų (L. Olickio, 195 5 m.) 
kalbomis.

Donelaičio ir Miko 
Petrausko markės

Jau turbūt teko girdėti, 
kad Tarybų Sąjungos Ry
šių (Pašto ir Telegrafo) 
ministerija išleido pašto 
markes, skirtas K. Donelai
čio 250 metų ir Miko Pet
rausko 90 metu sukaktu
vėms. Lietuvoje išleisti vo
kai su Donelaičio atvaizdu. 
Kas domisi filatelija, prašy
kite, kad atsiustu laiškus su 
tokiomis markėmis ir Do
nelaičio vokuose, nes jie ne
trukus bus didelė retenybė.

J. Paliukams

Tokio. — Japonijos biz
nieriai siekia didinti preky
bą su Afrikos šalimis.

Newport Beach, Calif. — 
Rado baliono liekanas ir ne
gyvą balionistę B. Keith.

Baltijos jūra šiandien rami. . .

Lietuvių kalbos 
15 tomų žodynas

Lietuvių kalba, pati se
niausia iš gyvųjų indoeuro
piečių kalbų, iki šiol neturi 
išsamaus žodyno, apiman
čio visą jos leksiką, vartotą 
ar vartojamą tiek raštuose, 
tiek ir tarmėse. O toks žo
dynas yra reikalingas ne 
vien ugdyti lietuvių litera
tūrinei kalbai.—Jis yra bū
tina priemonė, tiriant indo
europiečių kalbų raidą, nu
statinėjant tos raidos dės
ningumus.

Lietuvių kalbos žodyną 
išleisti jau šio šimtmečio 
pradžioje buvo užsibi^zęs' 
įžymus lietuvių kalbininkas 
Kazimieras Būga. Šiam 
darbui jis pašventė beveik 
25 metus, surinko didelę žo
džių kartoteką. Tačiau iki 
savo mirties K. Būga tespė
jo parašyti tik pačią žodyno 
pradžią (iki žodžio ANš- 
TIKTAI). šio žodyno tebu
vo išleisti du sąsiuviniai. Iš 
parašyto teksto dabar gali
ma tik įsivaizduoti, kokį 
milžiniška darbą buvo užsi
brėžęs'atlikti šis talentin
gas- kalbininkas.

1930 m. K. Būgos darbą 
ėmėsi tęsti prof. Juozas 
Balčikonis. Dirbdamas su 
nedaugelių bendradarb i ų, 
jis išleido du pirmuosius 
lietuvių kalbos'žodyno to
mus, apimančius A-F rai
des. Prof. J. Balčikonis pa
didino žodyno kartoteką 
daugiau kaip 1 milijonu la
pelių. Tai taip pat maždaug 
25 metų kruopštaus darbo 
vaisius.

Prof. J. Balčikonio moki
niai tęsia žodyno leidimo 
darbą. Neseniai išėjo šeštas 
šio žodyno tomas. Jame su
dėti K raidės žodžiai nuo 
KLAUSYTI iki KVUN- 
KINTI. žodyno kartoteka 
turi dabar beveik 3 milijo
nus lapelių.

Lietuvos TSR Mok s 1 ų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute šiuo 
metu yra parengtas detalus 
Lietuvių kalbos žodyno lei
dimo planas. Žodyną suda 
rys 15 tomų, ir jis bus baig
tas leisti 1980 m. Taigi Kas 
antri metai turi išeiti po 
tomą, apimanti daugiau 
kaip po 100 autorinių lan
kų. B,e to, bus perredaguo
ti, papildyti ir iš naujo iš
leisti šio žodyno I ir II to
mai, kurių jau seniai nėra 
knygynuose. Tuo būdu pex 
25 metus (III tomas išėjo 
1956 m.) bus atliktas di
džiulis mokslinės ir litera
tūrinės vertės darbas.

Taip paspartinti žodyno 
leidimą įgalino tarybinėje 
santvarkoje sudarytos pa
lankios darbo sąlygos. Šiuo 
metu Žodyno redakcinį ko
lektyvą sudaro 25 darbuoto
jai, neskaitant didelio būrio 
rinkėjų iš visos Lietuvos.

Lietuvių kalbos žodyno 
leidimo planas dabar inten
syviai vykdomas. ‘

Havana. — Vengrija su
teikė Kubai 150 autobusų.

Petro 1-ojo sūnaus 
elementorius

Maskvos Kremliaus mu
ziejaus Patriarchijos pala
toje ir “Dvylikos apaštalų” 
sobore įkurtas XVII am
žiaus rusų meno ir buities 
muziejus. Jo stenduose — 
daugiau kaip 700 ekspona
tų. Lankytojas čia susi
pažįsta su geriausiais XVII 
amžiaus rusų ir užsienio 
meno meistrų darbais. Čia 
galima pamatyti originalius 
dirbinius iš vario, alavo, si
dabro, brangius audinius ir 
juvelyrines retenybes.:

Štai vienoje iš vitrinų ma
stome nuostabius šachma
tus: ir lenta, ir visos figū
ros išlietos iš sidabro. O 
greta — ypatingai meniš
kai atliktos šaškės, išpiaus- 
tytos iš gintaro.

Bene daugiausia lankyto
ją būriuojasi prie stendo, 
kuriame eksponuojami rusų 
išsiuv i n ė t o j ų iš aukso ir 
siuvėjų - dailininkų darbai. 
Šie išsiuvinėjimai — tai iš
tisi paveikslai, “nutapyti” 
adata ir auksiniais siūlais. 
Sumaniai parinktos ’ šilkų 
Spajyos, auksinių siūlų ir 
deimantų deriniai sudaro 
nuostabiai žavų reginį.

Žymią vieta ekspozicijose 
užima spausdintos ir rank
raštinės knygos su puikio
mis iliustracijomis. Jų tar
pe yra tokia retenybė, kaip 
pamokančiųjų apsakymų 
rinkinys “livasios vaistai.” 
Jis apipavidalintas 335 mi- 
niatūromis, pieštomis žąsies 
plunksna ir išdailintomis ' 
akvarele. Čia pat ir 1693 
metų laidos “Raidynas,” 
kurio autorius žymus to 
meto rusų mokytojas Kon
stantinas Istominas. Iš šio 
elemento riaus pirmąsias 
raides pažino Petro I sūnus 
Aleksiejus. Beje, “Raidy
nas” buvo paruoštas specia
liai impera t o r i a u s sūnui 
mokyti.

Dviejose didžiulėse salėse 
atvaizduotas XVII amžiaus 
gyvenamosios patalpos in
terjeras.

T. Sviderskis

ŽEMIŠKAS 
PAGEIDAVIMAS

A. Linkolnas, būdamas 
kandidatu į kongreso na
rius, apsilankė religiniame 
susirinkime, kuriame kalbė
jo evangelistas Kartraitas. 
Baigęs pamokslą, Kartrai
tas sušuko:
^/Tegul atsistoja visi, ku
rie nori patekti į dangų!

Iš vietų pakilo keletas vy
rų, moterų ir vaikų.

Pamokslininkas tęsė:
—Tegul atsistoja visi, ku

rie nenori pakliūti į praga
rą!

Atsikėlė iš suolų visi, iš
skyrus Linkolną. Kartrai
tas paniuro ir paklausė Lin- 
kolno, kur gi šis norįs pa
kliūti!

—Noriu patekti tiesiog į 
kongresą!



Justas V. Paleckis

Važiuojant i rytus, laakrodj 
reikia pasukti pirmyn

Laiškas “Laisvei” 
iš Vilniaus

Neseniai varčiau dulkiną 
komplektą — nei labai pro
gresyvaus, nei labai tautiš
ko prieškarinio lietuviško 
žurnalo. Reta ten buvo in
formacija apie Tarybų Są
jungos gyvenimą — jei ir 
buvo, tai labai šykšti ir ša
liška — kažkas apie vaikus, 
vystykluose atimamus iš tė
vų ir auklėjamus “valstybi
nėse kolonijose,” apie siau
raakius komisarus... Bū
dinga buvo fotografija: nu
skurę, išsižioję valstiečiai 
nykios cerkvės fone įsiste
beiliję į ore pakibusį milži
nišką cigarą. Ir komentarai: 
“Grafas Cepelinas kelionė
je aplink pasaulį. Skridi
mas virš nuskurusios, cha
oso draskomos Rusijos.” 
Tai buvo apie 1930 metus. 
Po to sekė dešimtmetis, ir 
—žiauriausias žmonijos is
torijoje karas. Jis buvo pa
šau liniu, bet pačiu savo 
smaigaliu atsisuko į tą pa
čią “nualintą Rusiją”—Ta
rybų Sąjungą. Dar vienas 
talpus dešimtmetis — ir 
dangumi nubėgo m a ž a s 
taškelis. Atėjo eilė užvers
ti galvą Europai, tai pačiai 
Vakarų Europai, kuri prieš 
27 metus iš savo civilizaci
jos aukštybių atsainiai žiū
rėjo j “nuskurusią,” “chato- 
tišką” Rusiją.

Pasklaidai laiko nublukin
tus leidinius, paskaitai, kas 
Vakaruose buvo rašoma 
apie porevoliucinę Rusiją, 
vėliau — Tarybų Sąjungą, 
ir norom nenorom pagalvo-

džiant atskira knyga, kelio
nės apybraižos buvo spaus
dinamos dešiniajame Romos 
laikraštyje “Tempo.” Kva- 
rantoti’ atvyko į TSRS su 
slegiančiu, sunkiu antitary
binių nuotaikų bagažu. Di
džiąją šio bagažo dalį po 
kelionės teko išmesti, gi da
lį jis išsivežė su savim.

Savo knygoje Kvaranto- 
ti nepaprastai daug dėme
sio skiria buitinėms tarybi
nio gyvenimo pusėms. Jis 
nepatenkintas (ir kartais— 
visai pagrįstai) aptarnavi
mo lėtumu ir tuo, kad vi
sur, net muziejuose, per di
delis skaičius tarnautojų. 
Jo nuomone: “įspūdingo 
pramogų, poilsio ir auklėji
mo tinklo masėms atvirkš
čia pusė — nepakankamas 
kavinių, viešbučių, restora
nu skaičius.”

Tačiau įdomiausia italų 
rašytojo knygoje — jo sam
protavimai, išvados.

Savo knygoje Kvarantoti 
atvirai prisipažįsta, kad jį 
labiausiai nustebino ne di
džiuliai pasiekimai TSRS 
ekonomikoje, nors, kaip jis 
rašo, “tai tikras stebuklas,” 
bet moralinės - psichologi
nės pasekmės tų didžiųjų 
socialistinių pertvarkymų, 
kurie “pakeitė žmonėse tai, 
kas atrodė pačia žmogiško
sios prigimties esme”—pa
naikinus kapitalistinę, eks
ploataciją, išaugo naujas 
žmogus, pas kurį išnyko 
aistros pasipelnyti. “Tary
binė santvarka išlaisvino 
savo piliečių sielas... nuo 
pasipelnyjimo troškulio taip

rytiniai žmones geriau ren
giasi, daug daugiau krau
tuvių (nors kai kur dar yra 
eilės). Jis pripažįsta, jog 
didžiulė dauguma tarybinių 
žmonių tvirtai įsitikinę, kad 
komunizmas — geriau užs 
kapitalizmą. Kai Šeiveno 
klausinėdavo apie darbinin
kų padėtį Vakaruose, jo 
pašnekovai retai užsiminda
vo apie šaldytuvus ir televi
zorius, bet teiraudavosi, ar 
visi belgų darbininkų vai
kai lanko mokyklą, ar visi 
jie gali įstoti į aukštąsias 
mokyklas. “Deja, — kon
statuoja Šeivenas, — aš to
li gražu ne visada galėjau 
atsakyti į tokius klausimus 
teigiamai.”

Šeivinas pabrėžia, kad 
TSRS žmonės nebijo kriti
kuoti trūkumų, ir įsitikinę, 
kad jų gyvenimas kiekvie
ną dieną gerės. Jis rašo ir 
apie “bereikalingą libera
lizmą,” kuris taikomas spe
kuliantams ir chuliganams: 
“jų nedaug, bet valdžios 
kantrybė jų atžvilgiu stebi
na.”

“Kas gi bus rytoj?” — 
taip pavadintas paslaitinis 
knygos skyrius. Šeivenas 
pranašauja Tarybų Sąjun
gai “tolimesnį visuomenės 
liberalizavimą,” g i g a n tiš
kus poslinkius kultūros ir 
švietimo srityje, p a b r ėž- 
damas, kad tai nebus grį
žimas į kapitalizmą, o 
natūralus tarybinės civili
zacijos išsivystymas. Lies
damas ekonominio vys
tymosi perspektyvas, jis 
skeptiškesnis—plataus var
tojimo prekių gamyboje Ta
rybų Sąjunga dar žymiai 
atsilieka nuo kapitalistinių 
šalių.

Paskutiniais knygos žo- 
I džiais buvęs Belgijos eko-

O kas gi toliau? nomikos ministras tvirtina,

rašo,

ji-—juk tai didžiausia agita-, at, kaip ji išlaisvino juos 
cija. Agitacija, nereikahn-į nUQ netikrumo ateitimi — 
ga jokių komentarų. Kieno ; ^okia Kvarantoti nuomonė, 
naudai? Įdomu, ar galėtų h. tai dar ne viskas.nors vienas dešinysis Vaka
rų laikraštis ar žurnalas, 
pasirausęs savo archyvuose, 
ramia sąžine prabilti: “Tai, 
kas manyje dešimtmečiais 
buvo rašoma apie TSRS, 
tiesa. Mano skelbti prana
šavimai pasitvirtino.” Ne, 
tikrai negalėtų.

Po Spalio revoliucijos Va
karų laikraščiai springdami 
šaukia apie 
avantiūrą,”

nesąmoningo — abiejose 
knygose nemaža. Yra jose 
ir kitko — šmeižtų, hiper
bolių. Rejįkarčiais — tei
singai pastebėti trūkumai.

Taip, tokiais metodais ra
šyt nesūnktfy— reikia tik 
laiku sugebėt užsimerkti. O 
vi;
su, ^juntama ir užsimer- 
kusAjĮdomu, kaip gi abu 
komercinės spaudos žurna
listai žiūrėjo į tai, ko vi-, 
sai nenorėjo matyti.

Ronkėjus ypač priekabus. 
Jam nepatinka tarybiniai 
laikraščiai, kuriuose maža 
sensacijų, neaprašomi skan-1 
dalai ir kriminaliniai nusi
kaltimai. Jis susierzinęs 
rašo, kad jam nuobodus ta
rybinių žmonių patriotiz
mas. Ir čia pat: “man teko 
susidurti su dideliu techni
niu progresu, masiniu ap- 
wiAlrxrVvMi 111 4- i 1 L i i v» o'

eito — kai labai švie-'

jauni gražūs veidai—tai studentai-naujokai, kuriuos ši
Dabar šia-

šie 
rudeni priėmė i Kauno Politechnikos institutą, 
me institute mokosi 12 tūkstančių jaunuolių ir merginų.

Radioaktyvusis kobaltas sunaikino 
du vaikus ir protiną

mokymu, aukšta kultūra1.” | Meksikos Miesto pakraš- 
Ronkėjus apkeliavo ir ryti- j tyj gyveno vargana Jesuso 
nę TSRS dalį. Nustebintas Espindolos šeima: jis pats, 
spartaus industrijos augi-; jo senelė, žmona, dešimties 
mo ir gamtos dosnumo, jis metų sūnelis ir dukrytė, 
randa originalų palygini
mą: “Sibiras — tai Eldora
do be aukso karštligės.”

“Tarybinis jaunimas ne
blogai apsirengęs ir gerai 
išauklėtas”—Metlerio nuo
mone, tai pastarųjų metų 
žymė, nes “žymiai pakilo 
gyvenimo lygis, realus dar
bo užmokestis.” Šveicarų 
žurnalistas ypač dažnai kar
toja posakį apie stebėtiną, 
jo nuomone, tarybinių žmo
nių kolektyviškumą.

Nors su įvairiom išly
gom su daugiareikšmiais 
“bet,” Metleris savo brošiū
ros pabaigoje konstatuoja: 
“Tarybų Sąjunga audringai 
vystosi, ir šiandien sudaro 
grandiozinį įspūdį aukštai 
išsivysčiusios šalies, esan
čios tolimesnio ekonominio 
augimo stadijoje.”

me-
v ar

Bet kaip radioaktyvi 
džiaga galėjo patekti 
gano EspnųĮ$os namelyj?

Tuojau paimti atitinka
mam gydymui patsai Es
pindola ir jo senelė, ant kup
rių kūnų irgi jau pradėjo 
reikštis panašūs simpto
mai. Tuojau apie įvykį 
pranešta Nacionalinei bran
duolinės energijos komisi
ni. \

Branduoliniai ekspertai

Bū
tent dėl šios priežasties 
TSRS dabar turi^daugu- 
moje dorą besimokantį ir 
bedirbantį jaunimą, iš ku
rio eilių iškilo Gagarinai ir 
Titovai bei dešimtys tūks
tančių kitų rūpestingai pa
ruoštų jaunuolių su dideliu 
siekimų tyrumu, šių pionie- 

j rių-idealistų, kuriems visai 
., i nesunku pajungti visuome- 

b oi s e vi ku | nįngS ger0VeS vardan asme- 
. . . .. LU11. suz ninius interesus.” Tai *he

sianti po kelių dienų. Sis pg0S bet ir reikšmingos 
sauksmas pamažu nutyla, cįįaį0S
tačiau seka dešimtai e ei a i Kyg diskutuodamas su sa

vo oponentais, o kartu su 
savo ankstesnėm pažiūrom, 
Kvarantoti pareiškia, kad 

j tarybinė tikrovė — “tai nei 
pragaras, nei rojus, ji visai 
normali ir natūrali, gal iš iš
orės kiek pilkoka, mūsų 
akimis žiūrint, bet labai tu
rininga.”

i Rašytojas tiesiog apstul
bintas nelauktų kultūros, 
meno, mokslo, sporto išsi-

biauriausių šmeižtų, fan
tastiškiausių prasimanymų 
apie Tarybų Sąjungą. Da-' 
bar tokie metodai jau ne
betinka: ir Tarybų Sąjun-1 
ga nebe ta, ir Vakarai, pa
galiau, nebe tie.

Taip, šiandien Europa ki
tomis akimis žiūri į Tarybų 
Sąjungą. Gal “Laisvės” i 
skaitytojams bus įdomi ši 
apžvalga, 1 ypač palyginant 
su informacija, pateikiama vystymo lygiu Tarybų Są- 
JAV-ose. Medžiaga rinkta jungoje. Jo nuomone, dar 
iš įvairių šaltinių, todėl ga
limi kai kurie netikslumai, 
vertimų nesklandumai. Bel
gas, italai, šveicaras — vi
si jie buvo nuvykę į TSRS 
ir, sugrįžę, savo šalyse iš
leido knygas apie šią kelio
nę. Vjsi jie daugiau ar ma
žiau susiję su savo šalių 
valdančiaisiais sluoksniais. 
Ką gi jie rašo? Kokiomis 
akimis žiūri Vakarų Euro
pos buržua į Tarybų Sąjun
gą dabar, 1962-1963 me
tais?
“Status quo.” O kas toliau?

vienas charakteringas ta
rybinio gyvenimo bruožas: 
“masės* optimistikai priima 
tai, ką duoda joms vyriau
sybė.”

Kvarantoti įspėja vaka
riečius, “vertinančius TSRS 
požiūriu tų nedaugelio, ku
rie pasirinko laisvę.” Tai 
klaidinga: “šie žmonės ne
turi priversti mus manyti, 
tarytum Tarybų Sąjungos 
piliečiai žiūri į Vakarus 
kaip į pasaulį, geresnį už 
tą, kuriame jie gyvena.” 
Tarybiniai žmonės, Kvaran- 

| toti nuomone, “žiūp į Va- 
P. A. Kvarantoti Gambi- / karus kaip į kažką chao- 

ni, italų rašytojas, šavo įspū-Į tiško. Jie nori, kiekvienas 
savo srityje, kai kurios au
tonomijos, kaip ir kai ku
rio gyvenimo pagerėjimo, 
bet ne mūsų laisvės.”

Žymėtinos italų rašytojo 
išvados, kuriomis jis bai-

džių knygai apie TSRS pa
rinko daug žadantį pavadi
nimą: “Po Rusijos dangu
mi.” Kodėl “Rusijos,” o ne 
“Tarybų Sąjungos”? Tai 
nenuostabu: prieš išlei-

kad knygos turinys pilnai 
atitinka reikalų padėtį Ta
rybų Sąjungoje 1962 metų 
rudenį.. \ "

Matė, nors nenorėjo 
matyti

Jei nenori į ką nors žiū
rėti — receptas paprastas— 
užsimerk. Jei kai ką sunku 
įžiūrėti — šen galingą mik
roskopą į pagalbą. Šia ne
sudėtinga logika savo įspū
džių knygose apie TSRS 
vadovavosi du žurnalistai— 
šveicaras ir italas. Kur jie 
užsimerkdavo ir kur išsi
traukdavo mikroskopą, bus

gia savo knygą. Jis 
jog jam “dažnai atrodė, 
kad ne revoliucija, ne ka
ras, o vėjelio pūstelėjimas 
gali sugriauti visą mūsų 
pasaulį. Kada aš žiūrėjau 
iš ten, man atrodė, kad mil
žinu ant molinių kojų esa
me mes.” Nesunku atspė
ti, ką autorius turi galvoje. 
“Molinis milžinas, kurį ga
li nugriauti ir vėjelio pūs
telėjimas. ..” Tokia mintis 
apie kapitalistinio pasaulio 
ateitį gan neįprasta italų 
rašytojo, nepasižyminčio 
simpatijomis Tarybų Są
jungai, lūpose — rašytojo, 
besispausdinančio dešiniuo- 
siuose, komerciniuose laik
raščiuose !

Ir paskutinis P. A. Kva
rantoti Gambini sakinys, 
po kurio seka žodelis “Pa
baiga.” Jis kreipiasi į jė
gas, “atstovaujančias Euro
pą ir Ameriką.” Kreipiasi 
aiškiai ir nedviprasmiškai: 
“reikia sutikti su “status 
quo” išsaugojimu Tarybų 
Sąjungoje būtent tam, kad 
išsaugotume patys save.”

Labai sena prancūzų pa
tarlė tikina, kad “tik vil
tis suteikia jėgų gyventi.” 
Kokia gi viltis lieka tiems, 
kurie kadaise tikėjosi, kad 
socializmo, komunizmo idė
jos liks tik idėjomis? Tiems, 
kurie septynioliktais metais 
pranašavo, kad Sovietai iš
silaikys dvi-tris savaites ? 
Pagaliau besiyylusiems tuo, 
kad Tarybų Sąjunga liks 
vienintelė nekapital ištinę 
šalimi?

Ir štai dabar — vėl “sta
tus quo.”

“Aš nebesistebiu...”
Belgijos parlamento de

putatas ,buvęs ekonomikos 
ministras Raimonas Šeive
nas turi dideles galimybes 
lyginti. Jis buvo TSRS 
1932, 1953, 1954 metais. Ap
silankęs dar kartą užper
nai, jis išleido knygą “Kur 
atėjo Tarybų Sąjunga?”

Knygos įvade Šeivenas 
pažadėjo kuo nuoširdžiau 
aprašyti savo įspūdžius. Jis 
pabrėžtinai stengėsi būti 
objektyviu. Ir buvo — kiek 
leido jo padėtis, jo^ pažiū
ros.

Dar 1932 metais, apsilan- aišku, jeigu žinosime, kad 
kęs TSRS pirmą kartą, Šei-1 jie abu — stambių buržua- 
venas padarė išvadą, kad žinių laikraščių korešpon- 
Spalio revoliucija taip pat dentai: Ciuricho “Neue Zu- 
reikšminga, kaip ir XVIII richer Zeitung” ir Turino 
amžiaus pabaigos Didžioji “Stampa.” 
Prancūzijos revoliucija, nes1 “Į jaunavedžių salonus 
kartu su ja milžiniškoje ša- įleidžiami tik komjaunuo
lyje atsirado nauja civili- liai” — savo knygoje tvir- 
zacija. “Aš nepakeičiau sa- tina italas A. Ronkėjus. 
vo nuomonės, — rašo jis.— i “Didžiulės eilės visur ir vi- 
Apsilankęs TSRS 1953 me- sada” — iškilmingai savo 
tais, aš buvau nustebintas brošiūroje skelbia švenca- 
tų nepaprastų laimėjimų, 
pasiektų po 1932 metų pra
ėjusiu laikotarpiu, bet 1962 
metais aš nebesistebiu. Aš 
net prikaišioju sau, kad vie
ną kartą esu pasakęs, j o g 
TSRS pavys JAV per 20 ar
ba 30 metų.”

Šeivinas pažymi, kad ta-

Espindolų sūnelis Erikas 
netoli savo namelio lauke 
rado juodą blizgančią 
gilzelę apie l.į colio dydžio. 

 

Ir apsidžiaugė vaikas, an\t 
mūsų patarlės, “geležei 
radęs.” Jis rodė ją sav 
sesutei, draugams ir tėvitf 
nešiojosi ją savo kelnaičių su Ceigerio aparatu ir 
kišenėlėj, žaidė ja su sesu- staugiančiomis sirenomis 
te, vienas kitam mėtydami-, nuskubejo į Espindolos na- 
ga^dyda“i’, _ >• Imelį. Vos jiems privažia

vus prie namelio, aparato 
rediklėlė pradėjo judėti/ ir 
aparatas—dūgzti. O įėjus Į 
namelio vidų — dar labiau. 
Gi priėjus prie lentynos, 
kur ta kapsulė buvo—apa
ratas staugte staugė!

Tykioji giltinė — radio
aktyviojo kobalto kapsulė— 
ęta į švininę dėžutę ir iš
vežta.
Pravedus apklausinėjimą, 
a tirta, kad kapsulė buvo 
pind<?Ms kaimyno inži
nieriaus Zaratės nuosavy
bė, kurią jis laikė švino dė
žutėj, pritvirtintoj prie sa
vo namo sienos lauko pusėj.

Dailidės, prie jo kiemo 
statydami sieną, kalikai 
nudaužė dėžutės užrakta, 
o dėžutei apsivertus, gilzelė 
iškrito. Gi jie, nieko apie 
ją nežinodami, numetė ją 
i lauką kai]) beverti daikte
lį. Espindolos sūnelis ją ra
do ir pasiėmė kaip gražų 
žaisliuką. i

gaudydami. j
Po keturių dienu vaikas, 

lipdamas į medį, įsidrėskė 
kojytę ir verkdamas parbė
go namo pas motiną. Mo
tina numovė jo kelnaites ir 
žaizdą aprišo. Bet ji paste
bėjo, kad vaiko kojytė pra
deda juodėti. Ji taipgi pa
stebėjo raudonas dėmes 
ant jo šono. Kojytę ir š^ną 
apdėjo karštais kompresui 
ir paguldė jį į lovą.

. .. v. i Eriko kelnaičių kišenėlėj į

Yra sena taisyklė -r ji zi-1 motbha rado gabalą virvu-! 
noma kiekvienam, daug ke- į eiliuką, šmočiuką 
liavusiam. Lėktuvu ar trau • preidoš irgilzelę ir viską

kiniu, laivu ar automobi- i 
liu — jei važiuoji į rytus, 
privalai pasukti laikrodį 
pirmyn. Perkirtai laiko 
juostą — suk laikrodžio ro
dytų dviem valandom į 
priekį, nes čia jau kitas lai
kas. x

Tai gamtos dėsnis. Bet 
veikia ne tik gamtos dės
niai. Taipgi jau įprasta 
Vakarų Europoje: sąvokos 
Tarybų Sąjunga ir Rytai— 
vos ne sinonimai. Važiuoji 
į TSRS — važiuoji į Rytus. 
O taisyklė ta pati—važiuo
damas į Tarybų Sąjungą, 
suk laikrodį pirmyn. Nes 
ten kitas laikas. Tikras 
laikas!

Justas V. Paleckis

KRITIKA Iš ESMĖS
Svetingas šeimini n k a s 

nuvedė Marką Tveną į savo

padėjųž ant lentynos.

Ta gijelė — tai buvo ty
kioji mirti kuri galėjo su

naikinti vis įą gyvybę per 
25 pėdas aplink save. Tai 
buvo radioaktyviojo kobal
to kapsulė.

Eriko sesutė Marija irgi 
pradėjo juodėti ir raudonos 
dėmės apėmė visą jos kū-

Ir Eriko kūnelis tapo visas 
apimtas raudonų dėmių. Jo 
plaukai pradėjo kristi dide
lėmis kuokštėmis.

Ligonis ėjo blogyn kiek
vieną valandą. f Pradėjo 
vemti krauju.' Rankų ir 
kojų pirštų nagai nukrito. 
Kraujas pradėjo tekėti iš- 
nosies ir ausų. Kaulai ėmė 
lūžinėti nuo mažiausio pa-^ 
spaudimo.

Nuvežus į ligoninę, dak-! 
taram atrodė, kad vaikas Taj gitokią :

žmonijai žada uraniniu ir 
vandenilinių ginklų gamy
ba, jų bandymai ir grūmo
jimai jais kapitalizmą “iš
gelbėti” ... ‘ SV \

tai ivyko 1932 me-

’; vaitraščiui “National En- 
L quirer” 1963 metų ba]an- 

džio 14-ai laidai na t eik ė 
se Mendez, ši laikraščio 

įerį išlaikiau iki šiol, 
vis manydamas kada nors 
ši aorašvma nenaudoti, i. 4- » *•

kabinetą ir parodė dailią i gavo kraujo apsinuodijimą 
italų dailininko skulptūrą Taip jo ligą ir užrašė.
—jauną moterį, šukuojan-, 
čia plaukus.

—Kaip jums patinka? — 
paklausė šeimininkas.

-—Visiškai nenatūralu, — 
atsakė Markas Tvenas 
kiek pagalvojęs pridūrė,— 
Jos burna turėtų būti pilna 

Tokio melo—sąmoningo ar I segtukų.

ras E. Metleris. Manau, kad 
šiuos savo tvirtinimus ubu 
žurnalistai nenorėtų pama
tyti Maskvos, Kijevo ar Vil
niaus- laikraštyje—juk nie
kas nemėgsta, kai iš jo juo
kiamasi. O Ciuriche ar Tu
rine— nesijuoks, patikės...

Riigiapiūte Lietuvoje

ir

Erikas mirė sekamą dieną.
Tėvas Espindola pastebė

jo, kad jo dukrytė Ma
rija taip pat ūmai blogėjja. 
Jos simptomai—tokie paL

Ir pati motina, belau
kianti naujagimio, taipgi 
pradėjo juodėti, jos kūnas 
—pūti; jai taipgi nukrito 
plaukai ir nagai, kraujas 
plūdo iš burnos ir ausų.

JAPONIJA STOJA Už 
PREKYBĄ SU KINIJA
Tokio. —Japonijos prem

jeras Hayato Ikeda parla
mente sakė, kad prisilai- 

! kant JAV politikos, tai Ja- 
Espindola, dabar jau ne-' ponija palaikys diplomati- 

delsdamas, žmoną ir dūk-\ nius ryšius su Čiang Kaiše- 
rytę nuvežė į ligoninę.

Motina ir 
ir E r i k a s 
agonijoje.

Daktaram
kis: liga atrodė limpanti, 
bet kodėl ji pasireiškė tik 
Espindolos šeimoj?

Sušauktas medi kalulių 
ekspertų pasitarimas. Pri
eita išvados, kad ar tai tik 
nebus radiacijos paseka?

dukrytė, kaip 
mirė didelėje

buvo galvosu-

j ko režimu, bet tuo pat me
tu ves prekybą ir su Kinija.

Jis sakė, kad prekybą su 
Kinija veda ne Japonijos 
valdžia, bet privatiniai biz
nieriai, o jie negali Igno ruoš
ti šalį su 700,000,000 gyvep

alkuta. —Čionai riaušė
se tarp indusų ir musulmo
nų žuvo 150 žmonių.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 28, 1964



/

. Binghamton, N. Y.
Pas mus sergaft&ų lietu

vių yra daug. Amilija Že
maitienė, LLD 20 kuopos fi
nansų sekretorė, sirgo virš 
mėnesį. Buvo užsinuodijus 
rankas kokiais chemikalais. 
Dabar rankos jau sugijo, 
bet ji susirgo sloga. Tačiau 
ji vis vien rūpinasi LLD 20 
kuopos ir Moterų skyriaus 
reikalais—r e n k a narių 
duokles. Prašo narių, kad 
užeitų pas ją į namus ir pa- 
simokėtų.

St. Evans, Iz. ir Helenos 
Vėžių dukra, jau ilgas lai
kas serga kojų liga. Buvo 
išvežta į ligoninę, Syracuse 
mieste, dvi savaites dakta
rai tyrinėjo ligą, bet, nega
lėdami pagelbėti, patarė va
žiuoti namo. Dar jauna mo
teris, o turi kankintis.

Antanas Nav a Ii n s k a s 
taipgi serga kojų liga.

Nellie Strolienė, veikli 
LDS 6 kuopos ir LLD 20 
kuopos narė, sirgo sloga, 

dabar jau eina geryn. 
Sveiksta ir Jonas Žemaitis, 
kuris ilgai sn’go, apie mėne
sį buvo ligoninėje.

Jau pasveiko Viktorija 
Miller, E. Tinkūnienė, kuri 
kelis kartus buvo ligoninė
je, Juozas Strolis ir K. Mar- 
kūnienė.

Naujai susirgo K. Joza- 
paitienė, B. Gaidienė ir M. 
Pundiene. Visoms
siems sergantiems linkiu 
greitai pasveikti.

* .— ------------- *-

Teko sužinoti, kad Che- 
kanauskienės anūkė—Aldo
na Dudek suėjo į porinį gy
venimą su J. Fanciulli. Ve
dybos įvyko Naujų metų 
vakarą. Linkiu jaunave
džiams daug laimių.

Josephine Nelesh

ir vi-

puošniose Blue Hill kapi
nėse.

Jono Peldžiaus gyveni
mas* buvo labai sudėtingas 
ir lietuvių istorijoj veikiau
siai bus atžymėtas.

Filmai
Jau kelinti metai, kai bos

toniečiai kas šeštadienio va
karą sueina ii’ žaidžia... Bet 
šiemet įvyko pakaitos: pusę 
vakaro žaidžiam, o antrą 
pusę žiūrime filmus. Žino
ma, visuomet pradžia sutin
ka skerspainių ir jas tenka 
nugalėti. Įsigijus prožekto
rių, mes gavome iš drg. J. 
Grybo keletą filmų ir ma
nėme, kad greitu laiku gau
sime ir iš kitų šaltinių dau
giau filmų, bet dar negavo
me. Mums prisiėjo vietoj 
Lietuvoj gamintų filmų nau
doti Amerikoj susuktus is
torinius filmus, kaip tai: apie 
Rusijos carų gyvenimą ir 
ant rytojaus po revoliuci
jos, apie Sovietų vaikučius, 
apie numestas atomines 
bombas ant Japonijos mies
tų ir tam panašius filmus.

Iš karto filmus rodėme po 
žaidimo, tai tiems, kurie ne
žaidžia, tenka ilgai laukti 
filmų, o antra, kurie iš to
liau atvyksta, tiepis vėliau 
sunku gauti priemones par
važiuoti į naipus. Dabar 
filmus rodysim nuo šeštos 
valandos vakare, o po to lo
šime.

Vietoj reikia pastebėti 
tiems, kurie nelanko orga
nizacijų susirinkimų ir kul
tūrinių parengimų. Jie ne 
tik daro klaidą, bet net' 
trumpina savo amžių.

Jaunutis

EASTON, PA.
Mirė M. Kužiniene

Sausio 2 d., Eastono ligo
ninėje, po operacijos ant 
pūslės, mirė Morta Kuzinie- 
ne. Ji iš jaunh| dtenų buvo 
ęu progresyviais, rėmė dar
bininkišką judėjimą, pri
klausė prie moterų organi
zacijos. Bet kada jos vyras 
mirė; nebegalėjo dalyvauti, 
nes: turėjo* tupintis savais 
reikalais. Našle išgyveno 18 
metų.

Iš Lietuvos atvažiavo

Boston, Mass.
Prie žiemos pūgų ir mirtis 

prisidėjo
Sausio 18 d. palaidojom 

Joną Rainardą, kuris pragy
veno 75 metus, šioje šalyje— 
56 metus. Jonas nieko gy
vendamas neužgavo. Gal 
džl to, kad jokios literatū
ros jis neskaitė ir viešame 1910 metais j Čhicagą, o vė- 
gyvenime nedalyvavo, save ]įau persikėlė gyventi Eas-
skaitė respublikonu ir su ta 
idėja apleido šį pasaulį.

Šioje šalyje paliko brolį 
&Zasį, seserį Zdanę Žaldo- 
kienę ir Lietuvoje brolį Ju
lių ir seserį Elzbietą.

Velionio brolis Stasys yra 
apsiskaitęs mūsų pažangaus 
judėjimo karys. Vienos mo
tinos, viename mieste gyve
no, vienodose sąlygose, o 
koks didelis skirtumas !

Sausio 20 d. išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo daug dirbęs 
m*no srityje ir gilią vagą 
išvaręs darbininkų dirvoj 
Jonas Peldžius, sulaukęs 70 
metų. Gimęs Lietuvoj, Pan
dėlio rajone, Beržuonių kai
lio . 1913 metais pribuvo į 
Bostoną ir visą laiką išdir
bo siuvyklose. Liūdėti liko 
jo žmona Emilija ir jos tė
vas, kuris baigia gyventi 
-104-us metus. Palaidotas

tone, kur ir gyveno iki mir
ties. Gimus buvo 1870 me
tais. Nuliūdime paliko tris 
duknas ir vieną sūnų, seserį 
Chicagoje ir daug draugų 
ir draugių.

Prie jos karsto buvo daug 
gėlių ir šermeninėje daug 
•lankėsi žmonių. Lai būna 
jai ramybė amžinai.

Elzbieta Katinis
Philadelphijoje gyvenan

tys Mykolas ir Viktorija 
Dumčiai minėjo 50-ties me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Kaip buvę Eastono 
gyventojai, jie pakvietė ir 
mus į p arę. Svečių atvyko 
daug. Sueiga buvo linksma.

Dumčiai išaugino sūnų ir 
dukrą, dabar jau turi ir 9 
•anūkus. Mes linkime jiems 
. sveikatos ir daug 1 a i- 
mių. E. K.

& , . ■

Miami, Fla.
Kur kas yra pamatyti
Dabar vis> daugiau lietu

vių atvažiuoja iš šiaurinių 
valstijų čionai. Vieni — tik 
trumpam laikui, pasižiūri- 
nėti, kiti pastoviai apsigy
venti. Jie nori pavažinėti, 
pamatyti ką nors įdomaus, 
ko dar nematė. Čia yra tin
kamų įvairių vietų pamaty
mui. Čia priminsiu vieną to
kią, vietą. ,

Vietovės vardas —Coral 
Castle of Florida ant kelio 
Nr. 1 į pietus nuo Miamio 
miesto, apie 25 mylios nuo 
miesto centro. Tai tikrai 
verta pamatyt, nes, tur būt, 
niekur kitur tokios vietos 
negalima matyti. Apie ją 
štai kas pasakojama:

. 1920 metais Edward 
Leėdskanin atvažiavo iš 
Latvijos, ten palikęs myli
mą merginą, kuri atsisakė 
su juomi apsivesti. Jis nu
pirko 10 akrų žemės plotą 
ir pradėjo akmenis kapoti, 
pjaustyt, iš jų budavoti kas 
reikalinga dėl šeimyninio 
gyvenimo. Tik nežinia, ar 
jis iš piktumo ant savo mer
ginos, ar iš meilės dėl jos, 
nusprendė viską padaryti 
iš coral akmenų. Pastatė 
stubą-—castle—dviejų ankš
tų ir visokius baldus, kaip 
tai stalus, kėdes, ir supa
mas kėdes, lovas, net ir 
būsimiems kūdikiams lop
šius, viskas iš didelių akme
nų, nekatrie svėrė po ke
lias tonas.

Visi jo įrankiai buvo 
veik primityviški, paties 
pasigaminti, daugiausiai iš 
seno automobilio Fordo da
lių. Bet kas tiktai matė jo 
dirbinius; pripažįsta, kad 
buvo nepaprasto gabumo 
žmogus.

Jis tiek buvo užimtas sa
vo darbu, kad dažnai pa
miršdavo pasidaryti valgį, 
dėl to pradėjo nuo badavi
mo sirgti. Jam nebuvo laiko 
nei pas gydytoją eiti, nes 
savo darbą statė pirmoje j 
vietoje. Matyt, kad dar jis 
Vis tikėjosi, jog jo mylima 
kada nors atvažiuos pas jį. 
Bet gali būti, kad jinai jį 
žinojo ir jo gyvenimas jai 
nepatiko, kur jos laukė vis
kas iš akmenų. Mažai ras
tųsi moterų, kurios norėtų 
gyventi, sėdėti, valgyti ant 
akmenų ar net ir miegoti' 
akmenų lovoj. Tai taip 
viską išbudavojęs, vargšas 
mirė išbadėjusio

Toks b u v o 
Leedskanin.

Lawrence, Mass.
Gal Lietuvių Pil i e č i ų 

Klubas yra seniausia vietos 
organizacija apart SLA 
vietinės kuopos. Buvo įkur
tas 1907 metais ant bepar
tyviškų pamatų. Per 
12 - metų nuosavo namo 
neturėjo. Tik 1919 m. per 
pasidarbavimą kelioli k o s 
narių (jau jų mažai randasi 
gyVų) tapo nupirktas nuo 
vokiečių didelis ir erdvus 
namas su puikia sale ir ke
liais erdviais kambariais.

Nuo to laiko tas lietuviš
kas namas patapo visų pa- 
šalpinių draugijų ir mažes
nių organizacijų centras. 
Ne be reikalo buvo pramin
tas “State Hquse” o vokie
čių kitas namas “KlaipėddįT 
Mat, tame name — Central 
Hali, kaip socialistų 64 kp., 
taip ir sandariečių (tauti
ninkų), ir Moterų Birutės 
klubas rengdavo sceniškus 
veikalus ir balius.

Klubas nuo įsigijimo savo 
namo augo nariais ir pini
giškai. Bet po keliolikos 
metų palaipsniui senesnės 
kartos narių mirtingumas 
susilpnino vieną ir kitą mi
nėtus namus, nes jaunesnės 
kartos neužpildo mirusių 
vietas.

Verta priminti nariams 
ir simpatikams, kad klubas 
rengia metinį banketą va
sario mėnesį.

Išlaidos labai didelės. 
Apart pataisymų, reikia už- 
laikyt namo prižiūrėtoją, 
taksai, apdrauda, šiluma, 
šviesa, ir t.t.

Paskutinis parengimas— 
metinis banketas — pavyko 
gana gerai ir skaitlinga 
publika buvo patenkinta.

Vertėtų prisimint nuo tų 
laikų, kuomet klubas įsigijo 
nuosavą namą. Tais* laikais 
progresyvis judėjimas buvo 
labai stiprus. Gyvavo LSS 
kp., LDLD kp., Lietuvių 
Moterų progresisčių kuo
pa ir Liaudies choras. Visos 
bendrai nuomavo erdvų 
kambarį, kuriame mokėsi ir 
buvo pastatyti tokie scenos 
veikalai, kaip “Veidmainys- 

TČ ir meilė”, “Du broliai”, 
Ameretė “Pepita” ir kiti 

seeųiški veikalai bei ruošta 
j koncertai.

Dabartiniu laiku viskas 
apmirė... Tik pasiliko atmi
nime gražiais darbais nu
skaidrinta praeitis.

- Prieš virš 30 metų tapo- 
įsteigtas Moterų klubas, ir- 
ant bepartyviškų pamatų. 
Jos taip pat laiko susirinki
mus ir parengimus vyrų 
klubo patalpose. Jos savo 
veiklumu pinigiškai vejasi 
vyrų klubą. *

Bet kažin, ar jos pagal
voja apie tai, jei kada vyrų 
klubui prisieitų likviduotis, 
neišgalint tokį didėlį namą 
išlaikyt? ’Jr < • •

liga.
Edwardas

Saulute

Londonas. — Kuba užsa
kė pastatyti jai du laivus 
upių gilinimui (žemsemius).

Worcester, Mass.
Užbaigimui “Laisvės” vajaus

B A N KET A S-PIETC S 
Rengia ALDLD 11-a kuopa 

Sekmadienį, Vasario 2 Feb.
29 Endicott St. —:— Pradžia 1:30 poptet

Kviečiame visus “Laisvės” skaitytojus dalyvauti 
šiame bankete. r" 
mas įvyksta vasario 9 dieną. Šiame 
apkalbėsime “Laisvės” turinį. Ateidam 

atsineškite gerų sumanymų suvažiavimui
i Kviečia Rengėjai

“Laisvės” dalininkų suvažiavi- 
! bankete 

ietus

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks Vasario-Feb. 3 d., Liet. 
TaUt. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Prašome narius 'ateiti į susi
rinkimą. Kurie dar nesate mokė
ję savo duoklių, prašome ateiti ir 
pasimokėti.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Vasario-Feb. 6 d., 
Liet. Taut. Namo- kambariuose, 7 
vai. vakaro. Nariai prašomi ne
pamiršti duokles pasimokėti metų- 
pradžioje. < Už vieną mėnesį ne
reikės mokėti apdraudos skyriaus 
duoklių. Geo. Shimaitis

(8-9)

CAMOęN, n. j.
LLD 133 kuopos susirinkimas' 

įvyks sekmadienį, vasario 2 d., 1 
vai., 1622 Fillmore St. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti A.J.P.

(7-8>

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai. įvyks 

‘Vasario (Feb.) 2' d.
Court St.

Pirmas bus LDP Klubo susi- 
! ririkirrias.
poš susirinkimas.

Trečias 
sirinkimas.

Visi minėtų organižačijų nariai 
kviečiami dalyvauti ir užsimokėti 
duokles.

Ir turėsime LDS Centro Valdybos 
nominacijas atlikti; ir kitus kuopos 
reikalus apsvarstyti. Valdyba

(7-8)

Vieta 408 
Pradžia 2 vai.

Po jo seks LLD 54 kuo-

LDS 33 kuopos su-

Maple Parkas gyvuoja 
neblogai. Pereitų metų pel
nas buvo geras. Todėl ir 
darbininkiška spauda nebu
vo pamiršta.

Nutarta rengtis dėl pa
minėjimo 50 metų (1914- 
1964) jo gyvavimo sukak
ties.

Vietinis

Miami, Fla.
Sausio 15 d. atsibuvo LLD 

75 kuopos metinis susirin
kimas. Kadangi oras buvo 
pusėtinai šaltas, tai nedaug 
nariu atsilankė.' Nors ne
didelis būrelis susirinko, 
bet pasekmės buvo geros. 
Padarytas geras tarimas — 
surengti liūdesio prisimini
mui 1 apie brangų draugą

daktarą Kaškiaučių paren
gimą.

Po susirinkimo buvo ska
ni vištienos vakarienė, ku
rią paruošė draugės M. Va- 
lilionienė, E. Kancerienė, 
U. Tamošiūnienė. Pirm va
karienės J. Thomsonas da
vė įdomią paskaitą apie 
sveikatą. Prelegentas ne 
tik žodžiu aiškino apie žmo
gaus kūno sistemą, bet tu
rėjo ir paveikslą, iliustruo
jantį, kaip visa žmogaus 
vidurių sistema atlieka sa
vo užduotis — širdis, plau
čiai, kepenys ir abelnai vi
sos dalys, kas tik yra žmo
gaus kūne. Thomsonas daug 
laiko pašvenčia prirengda
mas tokias paskaitas, ypa- 
tinkai sveiaktos klausimais. 
Tik reikėtų daugiau publi
kos.

LLD 75 kuopos protokolų 
sekretorius S. Šukaitis ser
ga, yra daktaro priežiūroj. 
Nuoširdžiai linkime drau
gui Šukaičiui greitai pa
sveikti.

Dar keli žodžiai kas link 
daktaro Kaškiaučiaus pri
siminimo, kuris įvyks vasa
rio 19 dieną. Tai bus papras
tą dieną, trečiadienį. Bus 
pietūs taip, kaip visuomet, 
ir, be abejonės, bus ir trum
pų kalbų, nes d-ras Kaš- 
kiaučius tarp pažangios lie
tuvių visuomenės buvo pla
čiai žinomas ir gerbiamas 
kaip profesionalas ir visuo
menininkas. Paren girnas 
įvyks Socialio klubo salėje.

Šiuo tarpu nieko svarbaus 
naujo mūsų mieste nėra. O 
politiniai žiūrint, tos pačios 
žinios, kaip ir visur — vi
sų galų suirimas: viena bė
da pasibaigia, kita praside
da. Visur žmonės juda kru
ta už geresnį gyvenimą. O 
tas buržuazijai duoda didelį 
galvoskaudį.

LLD 75 Kp. Koresp.

Dvi Anglijos
Dvi nuotraukos... Jos 

pasirodė Anglijos laikraš- 
čių\puslapiuse beveik vienu 
laiku. Abiejose buvo at
vaizduotas nedidelis prika
binamas vagonėlis, įrengtas 
gyventi. Tačiau tuo ir bai
giasi tų dviejų vagonėlių 
panašumas. Vienas priklau
so darbininkui, antras—mi
lijonieriui.

Statybini n k u i Vestikui,’ 
kuris turi keturis nuo pus- 
afrtrų iki devynerių metų 
amžiaus vaikus, vagonėlis 
jau daug mėnesių yra gyve
namasis namas. Prieš tai 
Ves tikai, kaip ir daug tūks
tančių anglų, liko be pa
stogės ir turėdavo miegoti 
šieno kupetoje. Žmonos tė
vas nutarė padėti dukros 
šeimai: jis įsigijo vagonėlį 
ir pastatė jį savo žemės 
sklype. Nuo to laiko jį 
ir jo gimines nuolat perse
kioja vietos valdžia. Ma
gistratūra jau nubaudė 
juos 5 svarų bauda ir dabar 
grasina smurtu iškeldin
sianti Vestikų šeimą.

Antrasis vagonėlis savo 
savininkui yra ne butas, o 
pramoga. Prikabinęs jį prie 
“rols-roiso,” šeim įninkąs 
važiuoja ilsėtis “į gamtą.” 
Vienas buržuazinis laikraš
tis, kupinas pagarbaus susi
žavėjimo, rašė, kad šiame 
vagonėlyje yra viskas, net 
nedidelis baras.

Tai puiki iliustracija ofi
cialios propagandos plepa
lams apie “visuotinės gero
vės visuomenę” Anglijoje ir 
mitui, kad klasiniai skirtu
mai Britanijos salose, esą, 
jau nuėję i praeitį.

V. č.

YUCAIPA-REDLANDS, CALIF.
MIRUS

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Lietuvos Sostinėje Vilniuje

Red. atsakymai
J. Petruškevičiui. — Gai

la, bet Petro Matausko nuo
traukos mes neturime.

Londonas. — čionai lan
kėsi Lenkijos premjero pa
vaduotojas P. Jaroszewicz. 
Jis ir Anglijos valdininkai 
susitarė bendrai veikti tai
kos labui.

Vientiane. — Laoso val- 
tybė savo sostinę perkėlė 
iš Vientianes į Luang Pra
bangą.

Reiškiame širdingą užuojautą jo sūnui, dukrai 
ir broliui Tadui, gyvenantiems JAV. Taipgi 
visiems giminėms ir draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Gailestingai liūdime, netekę gero visuomeni
ninko, rašytojo ir veikėjo.

Nors velionis vėlesniu laiku gyveno Lietuvo
je, bet idėjiškai dalinomės bendrai darbo klasės 
reikaluose. Jis niekuomet

• čių. .

Jurgis Šidlauskas
J. M. Dementis
J. M. Miller’iai (išMich.)
C. A. Žix
J. M. Alvinas
M. A. Pūkis
Jonas Marks
J. M. Palukaitis

ATMINČIAI USIO

Dr. Jono Kaškiaučiaus

Užuojauta jo broliui ir artimiesiems
nepamiršo amerikie-

A. D. Shultz
P. Mikalajūniūtė ■ 
Marytė Pasvalietė 
Juozas Gynius 
Onutė
Julia Paulauskienė

Simpatijos draugė

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Albinui Galiniui
Sausio 8, 1964

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai ir sū
nums, netekusiems savo tėvelio. Taipgi motinai 

ir patėviui Galiniams užuojauta. y

Ig. R. Chuladai,
S. S. Penkauskai 
J. U. Daugirdai 
J. A. Rodžiai
A. M. Kazlauskai 
J. Sabaitis
T. - Tartoms 
J. Šleivieji

A. Navickas
W. C. Platukys
B. A. Chuladai
F. Sharpe
V. E. Kralikauskai
J. M. Milvidas
X N. Rudis e

— nuo —

Maple Pai thuen, Mass.

Mirus ištikimam darbininkų judėjimo draugui

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Vilniuje, Lietuvoje, 1963 m. gruodžio 30 d. 

reiškiame širdingą užuojautą jo broliui Tadui, 

 

gyvenančiam Amerikoje, jo sesutei ir kitiems 

 

jo giminėms ir draugams, gyvenantiems Tary

 

bų Lietuvoje. Taipgi/reiškiame užuojautą tūks
tančiams Dr. Jono ąškteučiaus draugų Ame

 

rikoje, kurie liūdi dėl jo mirties taip jautriai, 
kaip ir mes:

Marijona Kazlauskienė 
Helen Blenkevich
Katryna Vaičikauskienė 
Uršulė Šimoliūnięnė 
Mary Kulbienė 
Helen Vėžienė 
Helen Pagiegalienė 
Antanas Žolynas 
Marijona Liužinienė

Binghamton, N. Y.

Ona Wellus
Jonas Vaicikauskas 
Juozas
Vincas Kazėnas 
Amilija Kazėnienė 
Paulina Jasilionienė 
Helen Žukienė 
Ignas Liužinas
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p;—Laistė (Liberty)—An trad., sausio (Jan.) 28, 1964
■ iii ■ 1 i .b——



Kultūrinėmis temomis
“Naujų Metų proga nuo 

Jūsų gavau gerą pundą A- 
merikos klasikų anglų kal
ba. Tai yra brangus tur
tas mūsų studentams, dės
tytojams ir šiAip inteligen
tams, studijuojant anglų 
kalbą. Tarp šių knygų 
yra tokie klasikai kaip He- 
mingvei, Witmanas ir visa 
eilė kitų, iš literattūra 
mums labai svarbi daugeliu 
atvejų ir todėl, kad ji tie
siog autorių kalba išleista, 
ir todėl, kad ji originali. 
Pas mus stengiamasi kuo 
daugiau jų jaunimui patar
ti skaityti užsienio klasikus 
jų nacionaline kalba. Nežil 
nau, kaip Jums atsilyginti 
už šią brangią literatūrą... 
Kartu Jums dėkoja ir šios 
literatūros skaitytojai.”'

Repečka—bankininkas 
vietoj kultūrininko

Naujųjų išeivių
prieš keletą metų iškilo 
žurnalas “Darbas.” 
metinis redaktorius 
ka, ekonomistas, bandė šiuo 
leidiniu, kurio leidėjai buvo 
Bielinio-Kairio-Sondos tipo 
“socialistai,” sugrąžanti iš
eivius į moderniuosius lai
kus, kai dauguma šių žmo
nių tebegyvena atsimini
mais ir tolima praeitimi. 
Deja, jo bandymas buvo pa
smerktas žlugti, kaip ir be
veik kiekvieno gyventi no
rinčio žmogaus, bandančio 
bendrauti su “mirusiomis 
sielomis.”

Kas atsitiko Repečkai? 
Aukodamas poilsio laiką, 
atsitraukdamas nuo savo 
šeimos, jis visomis išgalė
mis redagavo šį žurnalą — 
“Darbą.” Jis net drįso pa
liesti kultūrinio ryšio t^emą.

Penkiasdešimtaisiais me
tais, vieną vakarą, redakto-

Trečia Amerikietės knyga 
Lietuvoj

Iš Lietuvos praneša, kad 
ten Valstybinė Leidykla ne
trukus išleis trečią ameri
kietės Sonės Pipiraitės kny
gelę vaikams. Pastangos iš
leisti Lietuvos vaikų knyge
les angliškai nedavė vaisių. 
Kritikai mano, kad ameri
kiečiams lietuviškas leidimo 
ir iliustravimo būdas nebus 

^priimtinas.
Morkus aktyvus Lietuvoj
Albinas Morkus, vilnietis, 

grįžęs tėvynėn, skundžiasi 
“amerikoniška laiko stoka.” 
Gyvenąs jis senamiesty, 
naujo namo penktame aukš
te, iš kur visas Vilnius kaip 
ant delno—nuostabiai gra
žus ir po sniegu, šekšne. 
Dažnai jis lankąs teatrą, 
koncertus, daug skaitąs li
teratūros. Rašo Morkus: 
“Labai gerai nuteikia visa
me Lietuvos gyvenime be
sireiškianti jaunatvė. Jau
ni, energingi žmonės dirba

■ atsakinguose postuose, vi
soj sostinėj pilna lietuviš
kos studentijos ir šiaip vi
sokiausių moksleivių. Kur 
tik Vilniuj beužeitum, visur 
jauni, artimi lietuviški vei
dai, patrauklios šypsenos.” 
Morkus dažnai parašo Či
kagos “Vilniai,” aktyviai 
bendradarbiauja Vilniaus 
spaudoj: “Švytury” Nr. 22 
(parodija apie Grigaitį?), 
“Tarybiniame Mokytojuje.” 
Be to, daug verčia.

Lietuviška architektūra 
anglų kalba

Prieš kiek laiko buvo 
kreiptasi į Lietuvos archi
tektus prašant medžiagos 
apie kai kuriuos Lietuvos 
architektus ir jų darbus. 
Buvo nurodyta, kad netru
kus Mokslinė-politinė lęidyk- j įūs j. Repečka su savo 
la Vilniuje išleis pora bro-' draugu inž. ’Balkum atva- 
šiūrų anglų; kalba apie nau-; žiavo pas žurnalistą A. šal- 
J^j4 Lietuvos architektūrą1 įr pakvietė parašyti 
ir vidaus išpuošimą.. Leidi-1 straipsnį kultūrinio ryšio

tarpe

Tuo- 
Repeč-

niai būsią gausiai iliustruo
ti ir skoningai suredaguoti.

Vis labiau domisi 
Lietuvos gyvenimu

Nauja Lietuvos kultūri
nio - ūkinio gyvenimo link
mė — jos rimtas užsireko- ; 
mendavimas susilaukia vis 
daugiau net skeptiškiausių 
lietuvių išeivių dėmesio. 
Amerikos Lietuvių Fon
dacija, viena iš orga
nizacijų, kurios tikslas yra' 
skatinti lietuviškos kul-Į 
tūros pažinimą Amerikoje,! ., 1
o amerikoniškos—Lietuvoj, 
pastaruoju laiku gauna vis*..“2:-0 
daugiau užklausimų gauti: 2 .
tokius pažymėtinus kultu-1 s^psni paskelbti Darbe, 

<7 4* v.■» "V* rx 11 I r I r i 4* I r zx I 1 r

ros leidinius.
Šiuo metu amerikiečiuose 

apie K. Donelaitį su paskai
tų ciklu ‘ ruošiasi keliauti 
Yale universiteto profeso
rius A. Rannit. Vasario mė
nesyje jis skaitys apie lie
tuvių genijų paskaitą gar
siojo Princetono universite
to profesūrai ir studentijai. 
Tai universitetas, kuriame 
dirbo ir dirba tokios įžymy
bės, kaip Einšteinas, Ken- 
nanasir kiti. Paskaitos apie 
Donelaitį numatomos taip 
pat Minnesotos universitete 
ip Kalifornijoj.
Dėkoja už amerikoniškos 

literatūros dovanas
A. L. Fondacija, esamo

mis sąlygomis, mažais 
žingsneliais vykdanti savuo
sius užsimojimus, iš pasku
tiniųjų ją tebešmeižiant ir 
boikotuojant lietuviškos kil
mės valdininkams mūstj 
saugumo ir inform a c i j o s 
įstaigose, šiomis dienomis 
gavo laišką, liudijantį pasi
imtų tikslų prasmingumą. 
Rašo sausio 3 d. laišką svar
bus asmuo Vilniuje:

tema.. Straipsnį parašius, 
jis rado reikalinga jį pa
skaityti senukams leidė
jams — Kairiui, Bieliniui. 
Šitie vos nenualpo ir už
draudė redaktoriui spaus- 

I dinti. Išdavoje dr. Repečka 
kapituliąyo. Pasitraukė iš 
redaktorių, ir netrukus iš
keliavo Fhrridon, dingda
mas iš bėglių kultūriškos 
veiklos. Neseniai spaudoje 
skaitėme, kad jis Los Ange

les paskirtas- stambaus 
i amerikoniško banko vice- 

Kai antrasis 
; "Darbo” redaktorius Kiznis 
i išdrįso perrašytą Šalčiaus •• “-- - n
tai ir jam neliko kito kelio, 
kaip tik bėgti iš redakcijos. 
Ir taip nieko nebeliko: lei
dėjų (jie invalidų namuose, 
kapinėse ar beprotnamiuo
se), nei redaktorių, nei ben
dradarbių. Bet Maironis 
sakė: “idėjos, jei didžios, 
nemiršta, kaip žmonės,” Iš 
tikro—kas besustabdys lie
tuvių tarpusavio bendravi
mo, kultūrinio klestėjimo 
idėją? Tik jau ne lietuviš
ki saugumiečiai. /

Niujorko vitražistams 
sekasi /

Albinas Elskus, vitražis- 
tas, neseniai tapo garsiosios 
Niujorko vitražų studijos 
vienu v a d o v u - p artnenu. 
Jis sukūręs vieną didžiau
sių vitražų Niujorko mies
te. Praėjusiais metais įsu 
žmona amerikiete jis laikė
si pas tėvus Vilniuje. Gaila, 
kad jis neturėjo galimybės 
susitikti ir Tarybų Sąjun
goje dominuojančių Vil
niaus vitražistų.

Vytautas K .Jonynas, lie
tuvių grafikas, dailininkas, 
skulptorius, architekt ū r o s

Laiškas iš Kauno 
Jonui Juškai

Rašo Motiejaus Klimo 
sesuo Julija

Kaunas I 6 
Didžiai gerbiamas Tautieti!

Pirmas mūsų susitikimas 
buvo 1950 m. rugpiūčio mė
nesį. Kuomet .Amerikos lie
tuviai aplankė savo Tėvy
nę, tada man teko garbė 
susipažinti ir su jumis, kurį 
vos nepabučiavau per savo 
brolį Motiejų, toks man liko 
prisiminimas. Praėjo ketve- 
ri metai, per visą tą laiką 
skaitau “Vilnį” ir “Laisvę”, 
kuriuos priesiunčia mano 
mylimas brolis. Tuose laik
raščiuose dažnai randu pa
žįstamų pavardžių tų asme
nų, kurie lankėsi Lietuvoje. 
Apie vienus būna linksmos 
žinutės, o apie kitus liūd
nos. Taip ir perskaičiau tą 
liūdną žinutę apie jūsų sun
kų kojos susižeidimą. Taip 
pat ir brolis savo laiške ra
šė apie' jūsų nelaimę fr kad 
ilgesnį laiką teks pabūti 
namuose. Mielas tautieti 
drg. Juška, siunčiu jums 
savo nuoširdžiausią užuo
jautą, linkiu būti tvirtam ir 
niekada neprarasti tos ge
ros nuotaikos ir tos malo
nios šypsenos, kurią mačiau 
jumyse būnant Vilniuje.

Tenenueina veltui tos 
skausmo, o gal ir liūdesio 
valandos, lai palieka jos 
įamžintos į tuos puikius jū
sų eilėraščius, kuriuos kar- 
tais tenka skaityti “Laisvė
je”. Iš visos širdies linkiu 
jums sveikatos, kūrybinių 
jėgų ir ilgiausių metų,' o ir 
dar vienintelis mano troški
mas, kad mes gal būt 1965 
metais susitiktume pas mus 
Lietuvoje. Tuomet tikrai jus 
nuoširdžiai pabučiuočiau 
kaip puikų ir gerą draugą 
ir nuoširdų lietuvį, kuris 
nepamiršta savo mielojo l 
krašto—Lietuvos

Gruodžo 31 d. Vilniuje 
palaidojo jūsų visų draugą 
J. Kaškevičių. Labai gaila 
dar galėjusio ilgai gyventi 
žmogaus. Nors jis čia daug 
turėjo draugų ir pažįstamų, 
bet man atrodo, kad jo šir
dis buvo Amerikos lietuvių 
tarpe ir tą viską teko per
gyventi, kur tielC^tug me
tų praleista ir i
Norėčiau apie iį plačiau su-1 paj kėsinimasis redaktorių 
žinoti. Užmiršau paprašyti •; nupilietinti yra pa
brolio, kad parašytų. Man - - -
atrodo, kad jis savųjų 
neturėjo.

Gal turite laiko ir man 
parašyti bent keletą žodžių 
apie savo sveikatą, aš bū
siu jums labai dėkinga.

Baigdama rašyti, linkiu 
dar kartą jums, brangus ir 
mielas tautieti, ištvermės, 
giedrios nuotaikos ir viso 
viso geriausio.

Su gilia pagarba
Julija Klimaitė

ši

Pasimatysime 
sekmadienį!

Visi ir visos būkime
sekmadienį, vasario 2 d., 
3:30 vai. po pietų, “Laisvės” 
name, New Yorko Moterų 
lyubo rengiamame pobūvy
je

Antanas Bimba, “Šviesos” 
redaktorius, kalbės ryšium 
su “Šviesos” 30 metų jubi
liejum. Jonas Siurba rodys 
slankioj amus (slides)pa
veikslus. Moterų Klubas 
pavaišins visus kavute ir 
pyragais.

Taigi, sueikime visi—pra- 
leiskime kelias valandas 
kultūringai, smagiai.

J. Siurba turi puikių nuo
traukų iš Lietuvos, nese
niai gautų. Jis čia jas pa
demonstruos. Bus labai įdo
mu pamatyti.

Valdyba

A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas

Lietuviu Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas ir 
“Laisvės” Direktorių tary
ba suorganizavo Komitetą 
A. Bimbos Pilietybei Ginti. 
Jo sudėtis yra tokia:

Clemance Bready, pirmi
ninkas

Jonas Grybas, sekretorius
Bronė Keršulienė, iždinin-

Svarbūs nutarimai 
apsigynimo reikalais ■t.

Praėjusį sekmadienį Man- 
hattane Hotel Belmont Pla
za salėje įvyko labai svarbi 
įžymių amerikiečių konfe
rencija . Ją sušaukė Nacio
nalinis Sveturgimiams Gin
ti Komitetas. Konferenci
jai’ pranešimą padarė iš 
Washingtono atvykęą įžy
mus advokatas Joseph Fo- 
rer. Dienotvarkyje buvo du 
klausimai: gynimas 
komiteto ir gynimas 
no Bimbos pilietybės.

Kaip žinia, valdžia
Jauja, kad pats Sveturgi-1 
miams /Ginti Komitetas už
siregistruotų . “kaip komu
nistinio fronto organizaci
ja.” Byla jau seniai randa
si teismų rankose. Bet ji 
dar nebuvo pasiekus šalies 
Aukščiausiojo Teismo. Tai 
žinoma, labai didėlis daly
kas ir labai iškaštingas da
lykas. Tačiau konferencija 
vienbalsiai pasisakė už ėji- j 
mą į Aukščiausiąjį Teismą. ■ 
Bus atsikreipta į plačiąją 
visuomenę f inansinės ir mo
ralinės paramos. Lietuviai 
turėsime prie tų komiteto 
apsigynimo pastangų prisi- j 
dėti. ' j

A. Bimbos bylos klausimu | 
konferencijai pranešimą 
pateikė plačiai žinoma vi-'

Į suom e n i n i n k ė ir veikė ja Į

Kiti komiteto nariai:
Vera Bunkiene
Milred Stensler
Paul Bechis
George Warison
Apsgynimo, reikalams 

siunčiant paramos prašome 
čekius išrašyti iždininkės B. 
Keršulienės vardu ir siųsti:

A. Bimbos Gygnimo 
Komitetas

. 102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Iš laišką
A. Bimbai 1

Sveikinu tave sulaukus* 
garbingų septyniasde š i m t 
metų. Gerbiu jus, Antanai, 
iš širdies, ir kad patvirtin
ti tą pagarbą, tai siunčiu ! 
čekį vertės $70. Gyvenk, 
drauge, dar daugjnetų. Ve
liju geros sveikatos ir lai
mės.

Ii f T P P ' ^ew Yorkas. — Atvyko 
...T JĮ 1 £ į r j Graikijos karalienė Frede-

! rika. Graikai pasitiko ją 
Sausio 13 dieną, ligoninė-, su plakatais: “Fašiste, va- į 

je, mirė Katrina Raibikauc- ■ žinok atgal... Paleiskite pf - \ 
kienė. Paliko nuliūdime vy- litkalinius!” 
rą Joną, dvi seseris—Cvir-' 
kienę, gyvenančią Florido-j 
je, ir Marijoną Danilevičie- i 
ne, gyvenančią su jais, pus- , ^nį7cLaTZn7 buvęs" JAV 
biolį. Ba ni, vyio vi sese-; federalinis teisėjas, 
ris, jų seimas ir daug kitų į _______ _____
giminių.

Pašarvota buvo pas 
linską. Atsiųsta daug gėlių 
bet žmonių į šermeninę m/- 
žai atsilankė, nes tuo meįu 
New Yorke buvo labai dahg ! 
sniego. Nuo kapinių paly- i 
dovus pakvietė į valgyklą ir 
pavaišino.

Dar gyva būdama ji nu
sipirko kapinėse pasilaido- 
jimui plotą greta Motiejaus , 
Duobinio, mat, jie abudu 
Lietuvoje kaimynystėje au- planuojamas statyti Preky- 
go. Velionė prašė mane, kad bos centras, kuris užims 5 
jos kapą papuoščiau. Pra
šymą išpildysiu—puošiu sa
vo draugo Motiejaus Duo
binio ir jos kapus. Lai būn

New Yorkas. — Sulaukęs
87 metu amžiaus mirė Cla-

■ federalinis teisėjas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
tik 58 metų amžiaus auto
mobilio nelaimėje užmuštas 
kompozitorius Mare Bliz- 
•steinas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
75 metų amžiaus mirė Mare 
A. Rose, buvęs “The Di
gest” žurnalo redaktorius.

New Yorkas.

Ona Duobiniene

Čionai

b 
akrų žemės plotą, bus 1,350 
pėdu aukščio, kainuos 
$350,000,000. w

Londonas. — Čionai lan- 
osi Maskvos majoras Vla

dimiras Promyslovas.

Joseph Deltuva 
Baltimore, Md.

Mano žodis
i širdingiausiai ačiū jums, 

reika-jdrauguti, už'šiltus linkėji
mus ir stambią auką. Pini
gus pervedu apsigynimo ko
mitetui.

paties 
Antu

“Laisvės” redakcijai:
Maloniai prašau prisiųsti 

man, jeigu galima, jeigu 
yra žydų tautybės laikraš- 
t is, jo redakcijos adresą.; 
Aš pats esu žydų tautybės 
ir aklas — gyvenu invalidų 
namuose. Noriu paieškoti 
savo giminių, gyvenančių 
Amerikoje, bei brolio vaikų. 
Labai noriu su jais susira
šinėti. •

Su pagarba,
Plopas Girša

Šakių rajonas
Pavilki j o paštas

. Krestkampių
gyventa. ‘i ^7? j Invalidų namai
ačiau su-1I (Niujorke išeidinčj

. sikėsinimas ant spaudos ir i yOrk N
1 rr zx ry 1 Z~V 1 O 1 riT T VW Z'N < w ZX 4- •• 1 f

a .pa
žangus žydu dienraštis 
“Freiheit,” 35 E. 12 St., New 

. Y.—Redakcija)cia žodžio laisvės visų — ne tik 
sveturgimių, bet ir čia gi- 11 n I If • 
musių ir augusių amerikie- LLU1 Kp. Žinios
čių. Todėl kon f e r e n c i j a 
vienbalsiai pasisakė visomis 
išgalėmis A. Bimbų ginti

Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmosios kuo-

teismuose ir nutarė suda- j P.os susirinkimas įvyko saū- 
ryti specialų komitetą. Į tą I s^° 21-mą, “Laisvės patal- 
komitetą bus įtraukti įžy
mūs amerikiečiai iš intelek-

i tualinio pasaulio. Apie tai 
vėliau visuomenė bus pla
čiau painformuota.

Rep. .

kūrėjas, išstatė savuosius 
skulptūros darbus kartu su 
klasikiniu Mykolu Angelu. 
Niujorko Pasaulinės Paro
dos Vatikano Paviljone bus 
išstatyta garsioji Mykolo 
Angelo statula “Pieta,” o 
Vatikano paviljoną išorėje 
puoš Vytauto K. Jonyno 
moderniška skulptūra “Vi
suotinė Eklezija.”

Skaito Mero novelę
ALFondacijos pastango

mis, Niujorko vienos knygų 
leidyklos redaktoriai skaito 
vilniečio įšoko Mero novelę 
“Lygiosios Trunka Akimir
ką.” Jie nuspręs, ar jie no
rės išleisti pirmą lietuvišką 
knygą anglų kalba masiniu 
tiražu.

Dovanos “Laisvei”
Louis ir Anna Bagdonas, 

Pittsfield, Mass., dovanoja 
“Laisvei” 4 Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerus.

A. Grigas, Chicago, Ill., 
dovanoja “Laisvei” du ir 
“Vilniai” du Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerus.

Už dovanas širdingai dė
kui. J. G.

“RUSKY GOLOS” 
FONDAS

New Yorkas. — Pažan
giųjų rusų savaitraštis 
“Rusky Golos” veda kam
paniją už sukėlimą $35,000 
fondo. Per trumpą laiką 
pažangūs riliai jau suauko
jo $12,300,

šio 21-mą, 
poje.

Valdyba raportavo, kad 
kuopa įžengia į 1964 metus 
garbingai. Jau turi ji nau-Į 
jų narių įrašius. Graži pra
džia.

Parengimų komisija pa
teikė raportą iš sausio 12 
parengimo. Šaunią progra
mą pildė: Dr. A. Petriką, R. 
Mizara, V. Zenkevičius, Ai
do choras ir jo vadovė Mild
red Stensler. Visiems dide
lis ačiū už patarnavimą.

Kuopa jau sudarė met
menis pavasariniam paren
gimui. Jis įvyks balandžio 
26-tą. Dieną jau dabar pa
sižymėkite.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimą (įvyksiantį vasario j 
9-tą, Rusų kultūros Centre)' 
kuopa sveikins ne tuščia 
ranka. Būtų gerai, kad ir 
nariai tą padarytų.

Kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 25-tą. Jis bus 
labai svarbus. Dalyvaukime 
visi kuopos nariai.

Vienas Jūsų

Konvencijinis Banketas 
Rengia “Laistės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

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

patogiau iš toliau atvykusioms anksčiau grįžti 
namo.

AMER.-RUSSIANXCENTER HALL
61 Riyington Street

Banketaą ir suvažiavj
tinėje salėje. Vienais 
negu būdavo anksčiau.

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.

New York City 
as/bus laikomi žemu- 

rptais žemiau bus lipti

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

t

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs^rasfte nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę dabai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

ir jų viešpačiai
Amerikoje

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

1880-1886 i
Profesinės sąjungos ii irmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinį jungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE ’
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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