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KRISLAI Gabiausia iš visą 
ledo sportininkią

Innsbruck, Austrija. — 
Žieminėje olimpijadoje Ta
rybų Sąjungos sportininkė 
Lidija Skoblekova laimėjo 

/ net keturis auksinius meda- 
gaciją ir kitas neteisybes : baltųjų žmonių. Pikietavi-1 liūs už 1,000. 1,500, 3,000 ir
linkui negrų ir puertorikie- ’ mas buvo ramus, nes jo or- ‘ 5,000 metrų (metras 3 pe
čių. . ganizatoriai to siekė. Polici-; dos ir 3 coliai) ratu lenkty-1 tos“ jėgos būtų Jungtinių ir paneigimą jos pačios pa-

Nepaisant to, kad prieš j jos buvo pastatyta šimtais ' niavimą ant ledo. Tautų komandoje,
boikotą per radiją ir televi-1 daugiau, kaip paprastai. j Iš pirmesnių lenktynių ji 
ziją kalbėjo miesto majo- j ,Tr ” * ‘

• ras, mokyklų vedėjai ir eilė 
I religinių vadu — boikotas 

Aišku, jog visi esate paste- ■ , maginis “ 
bėję paaštrėjimą kovu už ly- ' 
gias teises negrams. Po to di
džiojo žygio į Washingtona 
pereitais metais lyg ir buvo 
pasireiškęs atslūgimas, atleidi
mas. Gerai, kad sąjūdžio va
dovybė, kiek pasilsėjus, iš 
na.ujo pradėjo kelti reikalavi
mas ir ruošti pikietus, boiko- !

Į pasirodė 3,537 mokytojai ir 
mokytojos. Nemažai jų bu
vo pastebėta pikietininkų 
eilėse. <

Oras buvo sausas—šaltas, 
apie 20 laipsnių virš zero, 
bet nepaisant to, desėtkai 
tūkstančių pikietavo mo-

Pasimatysime sekmadieni!
Kovos aštrėja
KJ&ė 1 gi jie neklausė?
Argi mes nesakėme. . .
Tik per vieną valandą. . .
Protingas balsas
Niekšai norėjo išgarsėti

—Rašo A. Bimba —

Dar kartą nuoširdžiai esate 
^ginami ir prašomi visi šios 
plačios apylinkės laisviečiai 
sekmadienį dalyvauti “Lais
vės“ dalininkų suvažiavime ir 
bankete. Svarbu mums vi
siems, svarbu laikraščiui.

New Yorke įvyko didelis 
mokyklų boikotas

Pikietavime dalyvavoNew Yorkas. — Vasario
3 dieną New Yorko mieste studentai, mokiniai ir vai- 
įvyko didelis ir istorinis mo- kai, kaip negrų, 
kyklų boikotas prieš segre- j kiečių, taip ir demokratinių

puertori-

Neramumai tęsiasi 
Kipro respublikoje
Nikosia. —Kipro respub

likos prezidentas Makarios 
atsakė, kad principe jis pri
ima JAV ir Anglijos pasiū-

“Vakarų Vokietija sudaro 
taikai pavojų,” sako TSRS
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė protestą Vaka
rų Vokietijos valdžiai prieš 

l.ymą, idant į respubliką bū- didinimą apsiginklav i m o, 
tų prisiųsta“ JAV militari- gaminimą raketų, blogini- 
nių jėgų“ bet tik tada, jeigu ‘ mą tarptautinių santykių •• • v •

Keliose vietose, po atviru 1 jau turėjo du auksinius me-i 
Į dangumi, įvyko masiniai dalius. Tai pirmoji pasauly- 
susirinkimai, kur kalbėjo 
boikoto organizatoriai. Ba- 

i yard Rustin, boikoto orga- 
j nizatorius, sakė, kad nors 
! New Yorke negrai ir turi 
l daugiau teisių, negu kituo-

tus, eisenas, demonstracijas.
Šiuo tarpu, atrodo, svar

biausias taikinys yra mokyk
los. Ypač paaštrėjo kovos už 
mokyklų integraciją didmies
čiuose — New Yorke, Cleve- 
lande, Detroite, Chicagoje.

Niujorke' vienos dienos boi
kotas puikiai pavyko ir paro
ję tiems, kurie nėr 
akli, kad pilnutinei mokyklų - 
integracijai laikas DABAR. J jo plakatus SU užrašais: 
Juo toliau bus vilkinama ir i “Jim Crow must go!”“Mes 
atidėliojama, tuo padėtis P»-j tol kovosime, kol laimėsi- 
astrSs- _ __  Į me lygybę... Integracija

reiškia geresnes mokyklas 
visiems!”

Po jo patys mokyklų 
tvarkytojai pripažino, kad 
iš 1,037,750 mokinių nedaly
vavo 464,360, arba 45 pro
centai. Prie mokinių boiko- • se miestuose, bet ir čia dar 
to prisidėjo ir mokytojai, yra labai daug neteisybės, 
nes iš 43,865 į mokyklas ne- ! Jis sakė, kad negrų tirštai

apgyventose miesto dalyse 
nėra pakankamai mokyklų, 
mokiniai susikimšę, dažnai, 
mokyklos yra prastesnės, ‘ 
negu ten, kur tik baltieji 
mokosi. Jis nurodė, kad ne
grų mokytojų dar labai ne- 

! daug yra, nes to pasiekimui♦ .v, ’ lUlYbLdllClU jJllXlCLClVU I11Ų- , j a cv, hvd uv

^mokyklų ’ kyklas. Pikietininkai nėšio- daro daug kliūčių.

Skelbiama, kad tie trys 
Amerikos lakūnai, atsidūrę 
Rytinėje Vokietijoje, ne tik 
neklausė tarybinių signalų nu
sileisti, bet nekreipė dėmesio 
ir į pačių amerikiečių iš Va
karinės Vokietijos persergėji
mus, kad jie yra “paklydę.’’ 

Kodėl? Kaip tą suprasti? 
Iš rytinės Vokietijos atėjo 

viena ir, rodosi, gerai pagrįsta 
versija. Jie buvę pasiųsti į 
Rytinę Vokietiją su šnipinėji- 
eūo misija. Jų lėktuve buvę 
V/sokių slaptų įrengimų. Nu
sileidimas būtų reiškęs tų 
slaptybių ir tos misijos ati
dengimą. Tai lakūnai nuspren
dę geriau savo gyvybę paau
koti.

Boikoto organizato, r i ai 
sužymės visus faktus ir tą 
įteiks mokyklų tvarkyto
jams, taipgi miesto majorui 
ir miesto tarybos nariams.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Kinijos spau

da ragina civilinius žmones 
pasekti armijos, orlaivyno 
ir laivyno narius—mokytis 
politiniai ir geriau atlikti 
darbus.

Bangkokas, Tailandas. — 
Čionai susirinko Indonezi
jos, Malazijos ir Filipinų 
užsienio ministrai diskusa- 
vimui Borneo teritorijų, ku
rios įjungtos į Malazijos te
ritoriją.

je moteris tiek laimėjus 
auksinių medalių sporto

Tuo pat kartu kipriečiai 
prieš pasiuntimą JAV jėgų 
jau suruošė demonstracijas 
o Nikosijoje, sprogo dvi I 
bombos prie JAV ambasa
dos. JAV ambasada patvar-

j sižadėjimų. Kartu TSRS 
protesto kopijas įteikė An
glijos, Prancūzijos ir Jung
tinių Valstijų vyria u s y-

Lidija yra 24 metų am-11 _ . . . /. v
žiaus, vedusi, mokytoja ir • ke, kad JAV civiliniai zmo- 
augusi Uralo kalnuose. nės išvažiuotų iš Kipro.

Chau Enlajus apie vidaus 
ir užsienio politiką

Conakry, Gvinėja. —Sau
sio mėnesį čionai besilan
kant Kinijos premjerui 
Chou Enlajui amerikietis 
korėspondentas Edgar 
Snow, turėjo su juomi pasi
kalbėjimą.

Snow pirmiaįusiai klausė 
apie “nesutikimus” tarp Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
klausime sienos, kuri tarp 
abiejų šalių buvo nustatyta 
1858, 1860 ir 1881 metais.:

Shou Ehlajus jam atsa
kė: Kinija ir Tarybų Są- 
junka sutiko persvarstyti 
sienos reikalus.

Amerikietis kėlė klausi- 
apie Kinijos nusistaty
liukui koegzistencijos, 
yra, taikingo sugyveni- 
tarp skirtingų sistemų

Washingtonas. — 1963 
metais' JAV pagamino 99,- 
000,000 metriškų tonų plie
no, o Tarybų Sąjunga—80,- 
000,000 tanų.

Gainesville, Fla. — Susi
daužė Soutr Central Air
lines lėktuvas ir žuvo 10 
žmonių.

Ehlajus pareiškė, kad For- 
mozos sala yra nedalinama 
nuo Kinijos, tai jos teritori
ja, ir Kinija į atsiėmimą sa
los žiūri kaip į savo viduji
nį reikalą.

Kas dėl pietryčių Azijos 
tai Chou Enlajus sakė, kad 
Jungtinės Valstijos paneigė 
1954| metų Ženevos konfe
rencijos hu tarimą, kurioje 
jos pačios dalyvavo, vesda
mos karą Pietų Vietname 
prieš partizanus. Jis sakė, 
kad Ženevos konferencijos 
dalyviai privalo priversti 
Jungtines Valstijas iš
traukti militarines jėgas 
Pietų Vietnamo.

tu raketų išvežimui i kitas v v V
valstybes. Kaip žinia, pagal 
Vokietijos besąlyginį kapi
tuliavimą ji pasižadėjus ne 
tik negaminti raketų, bet ir 
nesiginkluoti.* Tuo gi kartu 
Vakarų Vokietija ginkluo
jasi ir kiekvieneriais me
tais vis didesnes pinigų su
mas skiria militarizmo rei
kalams.

TSRS nurodo, kad Vaka- 
i rų Vokietija tą daro su 
NATO žinia, nes NATO vy
riausi nariai siekia plėsti 
atominį apsigink 1 a v i m ą. 
TSRS kaltina Vakarų Vo
kietiją ir už sulaužymą ki-

iš

prisidė-

Vakaru 
nurodo i c

Ženeva. — Čionai atvyko 
Rytų Vokietijos (Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos) Užsienio ministro pa
vaduotojas George Stibi ir 
įteikė 17-kos valstybių kon
ferencijai protestą prieš 
Vakarų Vokietijos apsi
ginklavimą. Nors protestas

Tarybų Sąjunga s ako, 
kad kol su Vakarų Vokieti
ja (Vokietijos Federatyve 
Respublika) nėra taika pa
sirašyta, tai prieš jos mili- 
tarinį pasiruošimą turi ben
drai veikti Anglija, , JAV, 
Tarybų Sąjunga, kurioms 
hitlerinė Vokietija besąly- 

•' giniai pasidavė, ir prie ka
pituliacijos sąlygų 
jus Prancūzija..

TSRS įrodymui 
Vokietijos žygių 
sekamus faktus:

Vakarų Vokietijos vy-
i riausybė pasižadėjo nega- buvo užrekorduotas į kon- 
minti raketų, o dabar Waf- ferencijos darbų sąrašą, bet 
fen-und Luftrutung A. G. ir JAV delegatas, pasitaręs su 
Aii\ Armament Go. gamina i kitais Vakarų delegatais, 
raketas, kuriomis galima j pareikalavo nesvarstyti jo, 
šaudyti atominiais užtaisy- nes nei Rytų, nei Vakarų 
mais. Ir ne tik ji gamina Vokietijos šioje konferenci- 
sau, bet padarė sutarččių ' joje nedalyvauja.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Argi mes nesakėme, kad 
Vakarinės Vokietijos valdžio
je ir vadovybėje knibždėte 
knibžda hitleriniai sutvėrimai, 
karo kriminalistai, kruvinomis 
rankomis pabaisos? ?

Tik pagalvokime: Saugu
mo organų galva, kuris saugo
jo ir visur lydėjo tiek prem
jerą Adenauerį, tiek premje-

Saigonas^— Auga studen
tų ir militaristų nepasiten
kinimas ir protestai prieš 
diktatorišką gen. Khanho 
valdžią.

Londonas. — Anglijos 
karalienės motinai padarė 
apendicito operaciją. Ji yra 
62-jų metų amžiaus.

Key West, Fla.j _______ £> ...... JAV
rą Erhardą, buvo buvęs bai-l'KraŠtų apsaugos karo lai- 
sus žmonių skerdikas. j vai suėmė keturis Kubos 
>Ar galima sveiko, pilno pro-1 žvejų laivus, sako, būk jie 4-IlroI-; bn/l A.IaU . . T ATT X • •žvejojo JAV teritoriniuose 

vandenyse.

Ammanas. — Jordanijos 
karalius Huseinas kviečia 
JAV prezidentą Johnsonąį 
svečius.

tii žmogui tikėti, kad Ade- 
/įaueris ir Erhardas nežinojo, 
kas per sutvėrimas tas jų 
aniuolas sargas?

“New York Post“ kolumnis- 
tas Marquis Childs su pasi
baisėjimu rašo (vas. 4 d.), 
kad šiuo tarpu Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga 
turi užtenkamai termobran
duolinių bombų “sunaikinti 
viską—kiekvieną žmogų, kiek
vieną Vakarinės kultūros pa
minklą.“

Ar žinote, jis sako, kad tų 
bombų pajėgumas yra toks, 
jog kiekvienam žmogui išei
na po dvidešimt tonų dinami
to?

Įsivaizduokite, kas bepalik- 
fiLdš žmogaus, jeigu jį užso- 
dJSitum ant dvidešimties tonų 
bhČkos dinamito ir bačką pa
degtum!

Tokio. — 600 mylių nuo 
Japonijos nuskendo JAV 
laivas “Agia Erinil”, 7,750 
tonų įtalpos. Japonų laivai 
išgelbėjo 26 įgulos narius.

Alexandria, La. — Susi
daužė JAV karinis lėktuvas 
“F-100” ir žuvo leitenantas 
D. Burnis.

Hongkongas. —Militaris- 
tų naujas perversmas Pietų 
Vietname yra smūgis Jung
tinių Valstijų politikai.

mą 
mą 
tai 
mo 
valstybių.

Chou Enlajus amerikiečiui 
atsakė/ kad Kinija jau se
niau yra paskelbus tuo rei
kalu principus, kurių lai
kantis yra galima koegzis- 
tencija, tai reikia: (1) 
Gerbti valstybių nepriklau- 
somingumą ir jų teritorijų 
nepaliečiamybę, (2) abiems 
pusėms prisilaikyti taikin
gos politikos, (3) Nesikišti 
vienai ir kitai į jų viduji
nius reikalus, ir (4) Lygio
mis susitarti bendrai abiejų 
pusių naudai.

Korespondentas klausė: 
Ar Kinijai negresia badas 
nuo. taip didelio gyventojų 
daugėjimo?

Kinijos premjeras0 sakė, 
kad bado pavojaus nėra, 
nes su kiekvieneriais me

Kuba protestuoja 
prieš laivą suėmimą

Havana. — Kubos Užsie
nio reikalų ministras Raul 
Roa griežtai užprotestavo 
prieš Jungtines Valstijas, 
kurios suėmė keturis Ku
bos žvejų laivus.. Jis sako, 
kad laivai nebuvo JAV te
ritoriniuose vandenyse, kad 
tai JAV “piratiškas elge
sys, idant badu marinti ku
biečius”.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kubos atstovas įteikė pro-į 
testą Jungtinėms Tautoms 
prieš JAV pagrobimą jos 
keturių laivų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje, kalbėjo Pakistano 
Užsienio reikalų ministras 
Z. Ali Bhutto. Jis sakė, kad 
Indijos valdomoje Kašmyro 
dalyje eina liaudies sukili
mas. Mat, ten dauguma gy
ventojų yra musulmonai ir 
nori jungtis su Pakistanu.

Akrą. — Šimtai studentų 
demonstravo prie Jungtinių 
Valstijų ambasados ir nu
traukė nuo stiebo vėliavą. 
Demonstrantai nešiojo pla
katus su užrašais: “Jankės, 
važiuokite namo...
kos imperialistai yra 
giai... Gana jums ne 
ma”.

Ameri- 
mela- 
Pana-

Lenkija irVaršuva.
Kuba pasirašė prekybos su
tartį. Lenkija pristatys Ku
bai įvairios mašinerijos, o 
iš kubos pirks cukraus ir 
tabako.

Atlanta, Ga. — Per dvi 
dienas čionai areštavo virš 
200 negrų, kurie demons
travo prieš segregaciją.

Washingt o n a s. Du Bona. — Kalėjime pasi- 
trečdaliai JAV valstijų už- korė Ewaldas Peters, 49 
gyrė 24-tąjį Konstitucijos 1 metų amžiaus. Jis buvo Va- 
pataisymą, kuriuomi panai
kinamas “poll tax” pietų 
valstijose įstatymas. Kons
titucijos pataisymą jau pa
sirašė JAV prezidentas

I Johnsonas.

karų Vokietijos saugumo 
ministerijoje, bet Rytų Vo
kietija iškėlė faktus apie jo 
praeitį. Pereitojo karo me
tu jis tarnavo Hitlerio 
gvardijoje ir žudė nekaltus 
žmones.

Prašau pasiklausyti kito vi
sai blaivaus balso. Iš Del
ray, Flą., rašo “New York

(Tąsa 6-me pusi.)

Maskva. —TSRS išvarė 
anglų Reuterso korespon

dentą Peterį Johnsoną už 
rašinėjimą neteisingų žinių 
iš TSRS.

Madridas. — Sulaukęs 62 
metų amžiaus mirė princas 
Alfonso, giminaitis paskuti
nio Ispanijos karaliaus. Ka
ralius buvo pašalintas nuo 
sosto 1931 m.

Indonezi j aJakarta.
pirks Olandijoje 20 “Fok
ker” lėktuvų.

Ankara. — Turkija ne
bus priešinga pasiuntimui 
JAV militarinių jėgų į Kip
ro respubliką. ,

Kinija ir T. Sąjunga 
kovotą kartu

New Yorkas. — Per tele-
tais yra daromos pastangos vizijos 13-tą stotį kalbėjo 
pasigaminimui d a u g i a u anglų rašytojas Felix Gree- 
maisto, bet tuo pat metu ne, kris turėjo ilgą pasikal- 
yra svarbus reikalas ir su- bėjimą su Kinijos premjeru 
mažinti didelį žmonių dau
gėjimą. Jis sakė, kad Kini
joje veikia tuo reikalu: ve
da propagandą, kad jauni 
nesueitų į porinį gyvenimą, 
kad su pagalba legališkų 
priemonių stengtųsi ma
žinti gimimų skaičių.

, Buvo klaustas, kaip Kini
ja žiūri į keliamą klausimą, 
kad pripažinti dvi Kinijas, 
tai yra, Kinįją ir čiang 
Kaišeko režimą ant Taiva
nio j(Formozos) salos. Chou

Chou Enlajumi.
Chou Ehlajus 

kad lai Vakarų 
tai nesidžiaugia 
jų tarp Kinijos 
komunistų, nes jeigu impe
rialistai pultų bentz kurią 
socialistinę šalį, tai TSRS ir 
Kinija, kaip broliai, būtų 
bendroje kovoje.

jam sakė, 
imperialis- 
iš diskusi- 
ir TSRS

Jackson, Miss.—Dvi mer- ( 
ginos, Martha J. O’Brien 
ir Barbara Ann Holder, liu
dijo, kad jos matė Byroną 
De. La Beckwithą automo
bilyje visai arti tos vietos, 
kur buvo nušautas negrų 
veikėjas Medgar W. Ever- 
sas.

Tokio. — 1963 metais Ja-' 
ponijoje naujagimių buvo 1 
procentu mažiau, kaip 1962 
metais.

Saigonas.—Galinga bom
ba sprogo prie kareivinių 
ir sužeidė 6 Jungtinių Vals
tijų karius.

Washingtonas. — JAV 
pašaukė savo ambasadorių 
iš Ganos pasitarimams dėl 
ten įvykusių prieš JAV 
protestų.

Manila. — Sulaukęs 04 
metų amžiaus mirė genero
las Emilio Aguinaldo, ko
vojęs už Filipinų nepriklau
somybę.

Rockville Centre, N. Y.: 
—Sulaukus 75 metų am- 

Praga. — Karvinos srity- žiaus mire Dr. L. H. Bauer, 
je įvyko kasyklose sprogi- buvęs American • Medical 
mas. Žuvo 13 žmonių. Ass’n prezidentas.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė tariasi su kitais 
NATO nariais reikale Ta
rybų Sąjungos protesto.

Maskva. — “Pravda” kal
tina JAV korespondentą 
Theodora Shabadą už siun
tinėjimą neteisingų žinių.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pardavė 18 
transportinių “O-4” laivų 
po 15,000 tonų. Juos labai 
pigiai pirko kelios laivų 
kompanijos.
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■Mūsų suvažiavimas
" SEKMADIENI, VASARIO 9 DIENĄ, Niujorke 

' įvyks “Laisvės” kooperatyvo dalininkų metinis suvažia- 
' vimas. Jame, kaip kas metai, bus išklausyti direktorių 

' • tarybos, administracijos ir redakcijos pranešimai, ąpdis- 
kusuoti ir padarytos atitinkamos išvados. Be to, bus 

' renkamas naujas direktoriatas, kuris laikraščio reikalus 
X ^tvarkys per sekamus metus.

Kol kas nenumatoma jokių nepaprastų dalykų, kurie 
šiemetiniame suvažiavime turėtų būti sprendžiami. At
rodo, tai bus tik šiaip sau, eilinis suvažiavimas. Bet 
.kiekvienas mūsų dalininku suvažiavimas, bus jis eilinis 
ar koks jubiliejinis, yra labai svarbus, kadangi tik suva- 
šlavimuose mes, demokratiniu būdu, aptariame visus 

./reikalus, susijusius su laikraščio leidimu, su jo ateitimi.
Pasitikime, kad ir šiemet, kaip kas metai/ visi mū- 

su dalininkai (šėrininkai), kuriems tik laikas leis, suva- 
'*•’ žiavime dalyvaus ir, kur reikės, tars savo žodi.
U j). ■ ,

Juo tolyn žengiame, tuo brangesnis darosi mūsų 
laikraštis, mūsų spauda, kuria privalome nuolat ir nuo- 

,4 lat rūpintis.
Po suvažiavimo, toje pat salėje, įvyks mūsų metinis 

'" banketas, į kurį kviečiame atvykti visus mielus laisvie- 
čius, gyvenančius Niujorko mieste ir jo apylinkėse.

PAGAL KLERIKALUS: 
BLOGA, BLOGA

Čikagos klerikalų “Drau
gas” tarp Aųierikoš^:lietu
vių buržuazinių laikraščių 
bene pats aršiausiai J Kini
jos Liaudies Respublikos 
priešas ir Čiang Kai - šėko 
bičiulis. Rėkė tas laikraš
tis ir rėkė prieš Kiniją, už 
Čiang Kai-šeką, kiek tik be
galėjo išrėkti. Na, ir kas 
toliau?

Štai, Prancūzijos katali
kas prezidentas ima ir pri
pažįsta Kinijos Liaudies 
Respubliką, ir atrodo, kad
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greit Prancūzija sutraukys Lietuvos TSR žurnalistų ų 
ryšius SU čiang Kai-seko ! jungos skyriai, Sąjungos kūry- 
klika, tupinčia Taivane. Kle-1 binės sekcijos;
rikalų laikraštis iš lygsva
ros eina. Š. m. vasario 1 d. 
laidoje “Draugas,” pirma
jame puslapy, jau ima šitaip 
samprotauti:

Kokie gi to pripažinimo 
dariniai? Pagal vokiečių 
miuosius komentator i u s , 
esąs pirmoje eilėje komunis
tų laimėjimas ir čia netenka 
kalbėti tik apie kinus komu
nistus. Santykiuose su kapita
listais komunistai save laiko 
vieningu bloku ir dabar jiems 
tą vakariečių frontą pavyko 
suskaldyti . Tuo pačiu metu 
tai ir smūgis Vakarams, nes 
juk jie visuomet siekdavo vie
ningai veikti prieš Rytus. 
Prancūzams pripažinus Mao 
režimą, suduodamas smūgis 
antikomunistiniams veiksmams 
Laosel Kambodijoje ir Viet
name. Daugiau kaip 10 metų 
vykęs pasipriešinimas gali pa
lūžti, nes Pietų Vietnamo gy
ventojai gali iškelti klausimą: 
kokia gi prasmė kovoti prieš 
komunistinius partizanus, jei 
pagal prancūzų pažiūras Viet
namą,s. jau greitai gali būti 
neutralizuotas bei apjungtas?

žinoma, po generolo žygio 
pakeliamas' Pėipingo prestižas 
pietryčių Azijoje h— vokiečių 
viešoji nuomonė dar spėja, 
kad petektų stebėtis, kad Ja
ponijoje padidėtų opozicija 
prieš amerikiečius. Kelia dė
mesį — kAs gi įvyks su For- 
mozos sala, kur, panašiai kaip 
su Berlynu, galioja amerikie-. 
cių garantijos? Kadangi tiek 
Peipingas, tiek Taiwan (Fo’r- 
moza) atmeta vadinamąją 
“dviejų valstybių” teoriją, tai 
Pėipingo pripažinimas galėtų 
reikšti Formozos atsižadėji
mą. čia siejamas ir būsimos 
J. Tautų Saugumo Tarybos 
sąstatas — pats svarbusis 
klausimas, tai ne raudonosios 
Kinijos priėmimas į J. Tautas, 
bet nuolatinė, ligšiol Chiang 
Kai - šėko Kinijai priklausiusį 
vieta Saugumo Taryboje.

pa
gy
tai

Ranger 6 misija
KOVA Už MeNULIO pasiekimą tebeeina. Praėju- 

šią savaitę JAV paleido didžiulę raketą—Ranger 6— 
į Mėnulį. Tai, be abejonės, buvo didelis mostas.

Ranger 6 raketoje buvo įdėti šeši televizijos apara- 
* ' tai (kameros), kad jos padalytų Mėnulio nuotraukas ir 
‘ prisiųstų JAV mokslininkams pirmiau negu - Ranger 6 
7 atsimušęs i Mėnuli suduš.

‘ r “ J.

..f . Deja, ne viskas išėjo taip, kaip mūsų mokslininkai 
„;..<nąnė kad išeis. Ranger 6, tiesa, pasiekė Mėnulį, bet

“pikčių” heprisiuntė; matyĮį,Jjuvo kažkas netikslu su J 
-r apąratais—jie neveikė, karp ir kada reikėjo, o gal kuri 
> kita kliūtis sutrukdė visą numatytą veiksmą.

Prieš apie ketverius metus Tarybii Sąjunga buvo' 
" pasiuntusi savo raketą į Mėnulio tą pusę, kurios nuo že

mės nematome. Tarybiniai aparatai, pasirodo, veikė kur 
A kas tiksliau: jie nutraukė Mėnulio paveikslus ir juos pri- 
r" siuntė ten, “kur reikia.”

Bet nusiminti dėl to, kad Ranger 6-asis neatliko vis- 
;; ko, ko buvo tikėtasi, netenka; svarbu, kad raketa pasie- 

ke Mėnulį. Kitą kartą kita raketa, pasiųsta Mėnuliui 
nufotografuoti, gal atliks visa tai, ko-neatliko Ranger 6.

Mėnulis nepabėgs; anksčiau ar vėliau ant jo atsi- 
-j.: stos ir žmogus, pasiųstas nuo mūsų žemelės. Šiuo metu 
, L k. svarbiau, mūsų nuomone, rūpintis žemiškais reikalais.

Prezidento Johnsono sumanymas, kad reikia smar- 
u u 'kiai kovoti su skurdu mūsų šalyje, turėtų būti pačiu 

U svarbiausiu darbu.

Ki- 
ant

-iK.vUėda Niujorkui
‘X... MŪSŲ MIESTE, NIUJORKE oficialiai nėra jokios 
,UHsegregacijos, nėra įstatymų bei potvarkių, kad negras 

_Kl .neturi teisės eiti kartu su baltaisiais į mokyklą, į resto- 
raną, į viešbutį, į autobusą. Deja, neoficialiai, faktinai 

.... Niujorko viešosiose mokyklose lygybės balanso nėra.
Y, , • Mokyklos, kuriose mokosi tik baltųjų vaikai, yra 

..geriau prižiūrėtos, erdvesnės, geresnės negu tos, kur di- 
džiulėje daugumoje mokosi negrų ir puertorikiečių vai-

^K.. . Ir štai kodėl praėjusį pirmadienį, vasario 3 d., civili- 
teisiu miesto organizacijos buvo paskelbę mokykloms 

vienos dienos boikotą; neleido savo vaikų į mokyklas.’ 
.iš Kitais žodžiais: tėvai ir vaikai buvo• paskelbę viendienį* 

streiką.
.rjv... Tai pirmas toks įvykis mūsų miesto istorijoje! Ir 

tai sudaro gėdą mūsų miestui. Kultūrinis pasaulis nebe- 
* •. :gali atsistebėti, kad tokie dalykai vyksta didmiesty, ku- 

rio gyventojus sudaro visokių tautybių ir rasių žmonės.
. Boikote arba streike, sakoma, dalyvavo tarp 400— 

•*r:500 tūkstančių vaikų. Taip pat buvo suruošta ir demon- 
stracija prie miesto rotušės ir bendrai miesto gatvėse.

. Tiesa, švietimo viršininkai, kurie buvo šiam boikotui 
priešingi, skelbia, būk boikotas nepavykęs.

Toks savęs raminimasis nieko gero neduoda ir atei- 
eįąi nieko gero nežada. Reikia kuo veikiausiai dalykus 

...„.taisyti taip, kaip reikalauja segregacijos priešai, kovoto- 
W.T*jąi už laisvę ir lygybę.

Turime nepamiršti ir to, kad panaši kova ruošiama 
.ir kituose (ne pietinėse valstijose) amerikiniuose mies- 

, /tifpse: ir Bostone, ir Clevelande, ir Čikagoje, ir kitur.
Daryti visa, kad tai būtų išvengta.
Šalinti “neoficialią” nelygybę bei segregaciją jš mo- 

'“kyklų!
. ynri. ------- ----- ---------- -----........ ..........*~~

3' 2 p.-Laįsvū (Liberty) - Peuktad., vasario (Feb.) 7, 1964

Jei klerikalų laikraščio gaudavo tik Bo’rublių per ihė- 
redaktoriai būtų teisingi ir'f.Ilef!;._ r> p „„
atviri,1 tai jie turėtų pasa
kyti, kad visas jų pranašys
tes apie Kinijos Liaudies 
Respublikos busimąjį žlugi
mą, o Čiang Kai-šeko klikos 
viešpatavimo grįžimą į 
niją margis nusinešė 
savo uodegos.

V. KAPSUKO 
VARDO PREMIJA

Vilniaus “Tiesa” (š. m. 
sausio 29 d. laidoje) skelbia 
tokį įdomų pranešimą:

Siekiant skatinti Tarybų 
Lietuvos žurnalistus savo kū
ryba dar aktyviau prisidėti 
prife kovos už komunizmo su
kūrimą mūsų šalyje, Lietuvos 
TSR žurnalistų Sąjungos Val
dybos prez i d i U m a s nutarė 
įsteigti V. Mickevičiaus - Kap
suko vardo premiją už ge
riausius žurnalistų kūrinius.

. V. Mickevičiaus-Kapsuko— 
vieno iš Lietuvos Komunistui 
partijos įkūrėjų ir vadovų, ta
lentingo - publicisto, įžymaus 
kovotojo dėl Tarybų valdžios 
Lietuvoje, pirmojo Tarybų 
Lietuvos vyriausybės pirminin
ko — vardo premijos įsteigi
mas ir šios premiijoš laureato 
vardb suteikimas žurnalistams 
—tai aukštas kilnaus jų dar
bo įvertinimas.

V. Mickevičiaus - Kapsuko 
vardo premija bus skiriama 
vieną kartą per metus už ge- 

■ ria usius j žui’ųalistikos ir publi

cistikos kūrinius, paskelbtus 
respublikos periodinėje spau
doje, per radiją, televiziją ar 
išleistus atskira knyga. Kas
met bus skiriarnos trys premi
jos: 1) už laikraščiuose ir 
žurnaluose išspausdintą me
džiagą; 2) už radijo ir tele
vizijos laidas; 3) už leidyklų 
išleistus žurnalistų kūrinius, 
straipsnių ir apybraižų rinki
nius.

Premijavimui darbus gali 
pateikti žurnalistiniai kolekty
vai : respublikinių laikraščių 
ir žurnalų, miestų, rajoninių 
laikraščių redakcijos, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Valsty
binis radijo ir televizijos ko
mitetas, Lietuvos telegramų 
agentūra ELTA, leidyklos,

1 są-

Kūriniai V. Mickevičiaus- 
Kapsuko vardo premijai gauti 
pristatomi trimis egzemplio
riais.

Premijai pristatyti galima 
tiek vieno asmens, tiek ir 
kolektyvinį kelių autorių kū
rinį.

V. Mickevičiaus - Kapsuko 
vardo premijos laureatui įtei
kiamas medalis su užrašu “V. 
Kapsuko vardo premija“ ir 
atitinkamas raštas. Medalio 
antroje pusėje nurodomi pre
mijos Įteikimo metai, laureato 
pavardė ir inicialai.

V. Kapsuko vardo premija 
už geriausius žurnalistikos ir 
publicistikos k ū r i n i u s bus 
įteikiama kasmet balandžio 7 
dieną—V. Mickevičiaus - Kap
suko gimimo dieną .

NA, I RMELUOJA!..
Kažkoks —■. ■ R. Čikagos 

“Naujienose” rašo, būk, gir
di, jis gavęs laišką “iš Vil
niaus,” kuriame jąm kaž 
kas rašąs apie Dr. J. Kaš- 
kiaučių. Esą buvę taip: ;

Dr. Kaškiaučius iškeliavo 
Lietuvon gyvenimo' baigti. 
Jam b u v o-« prižadėta pensi
ja, geras butas ,įr geros sąly
gos atsiminimams rašyti. Pra
džioje tos sąlygos buvusios ne
blogos, bet kai jis nutraukė 
visus ryšius su America ir 
kelio grįžti atgal nebebuvo, 
tai komunistų valdžia tas 
lengvatas pradėjo karpyti. 
Jam buvo sumažinta pensija, 
pakeistas butas Jr atimtos ki
tos privilegijos.

Dr. Kaškiaučius turėjo 
ti, kad galėtų gyventi, 
imti gydytojo praktika 
negavo leidimo. Jam
dirbti ligoninėje, bet tik pa
prastu tarnautoju. Jis pri
žiūrėjo ligonius, nešiojo jiems 
vandenį ir atlikdavo papras
to ligoninės darbininko dar- 

. bus. Už darbą ligoninėje jis

dirb- 
Užsi- 
jisai 

leido

Visa tai, kas čia Ž. R. pa
sakyta — biaurus melas! 
D-rui KaškiauČiui Vilniuje 
niekas “nekarpė” jokių leng
vatų ir jis jokioje ligoni
nėje “paprastu tarnautoju” 
nedirbo. D-ras Kaškiaučius 
norėjo turėti kokį užsiėmi
mą, tai jam buvo duo
ta tarnyba Partijos Is
torijos institutę Vilniuje. 
Jis ten vartinėjo Amerikos 
lietuvių spaudą, rinko me
džiagą istorijai, savo kny
gai, taipgi Enciklopedijai. 
Ir jis nuolat ir nuolat apie 
tai pats rašė mums asme
niškai ir mūsų spaudoje.v

O kai jis mirė — išsilie
jus į smegenis kraujui — 
d-ras Kaškiaučius buvo 
garbingai palaidotas gar- 

■Jff Taip atrodo naujieji Kapsuko inįėsto1 kvartalai

bangiausioje vietoje Lietu
voje.

Dabar visokie menševikų 
peckeliai, žinodami, kad 
d-ras Kaškiaučius jau mi
ręs, pats jiems atkirsti ne
galės, pradėjo jį visaip juo
dinti, apie jį skleisti melus.

Tai biauru!

KAIP MIRŠTA 
LIETUVIŠKOS 
DRAUGIJOS

Kadaise JĄV buvo šimtai 
lietuviškų savišalpos drau
gijų; jų šiandien nebėra, 
jos išmirė. Mirtis, pakir
tusi, gyvybę daugelio mūsų 
senosios kartos žmonių, 
kerta smūgius ir draugi
joms, kurias pirmoji lietu
vių karta Amerikoje orga
nizavo ir palaikė.

Antai Čikagoje ilgai gy
vavo Lietuvių Teisybės My
lėtojų Draugija; dabar ji 
likviduojasi. D-jos pirmi
ninkas J. Balčiūnas “Nau
jienose” (š. m. vas. 1 d.) 
šitaip pasakoja apie likvi
daciją:

Draugija dar turi daug na
rių ir didoką sumą pinigų. 
Ji išgyvavo 67 metus, bet pas
kutiniu metu jos narių skai
čius mažėja, o turtas neauga. 
Visuomeniniame darbe dir
bantieji veteranai negalvojo 
apie likvidavimą, bet narių 
tarpe atsirasdavo ir tokių, ku
rie keldavo šį klausimą. . . 
Praeitais metais buvo išrinkta 
komisija finansams patikrinti. 
Šios komisijos nariai ir pasiū
lė draugiją likviduoti. Buvo 
išsiuntinėtas atvirukas kiek
vienam nariui, kad sausio mė
nesio susirinkime bus svarsto
mas /tolimesnis draugijos gy
vavimo klausimas. Nariai, ga
vę šį priminimą, didesniame 
skaičiuje atvyko į susirinkimą. 
Susirinkimas didele balsų dau
guma nutarė likviduoti. . .

Už draugijos likvidavimą 
buvo paduota 112 balsų, o 
prieš buvo paduoti tiktai 7 
balsai. Daugelis susilaikė. 
Turiu pasakyti, kad ir man 
pačiam šis nutarimas buvo di
delė staigmena. Aš žinau ,. 
kaip sunku yra draugiją suor
ganizuoti, ją’išauginti ir pa
statyti ant kojų. Man atrodė, 
kad Teisybės Mylėtojai galė
tų dar pagyvuoti. ^Dar turi
me 258 narius, mūsų turtas 
siekia $36,000.00. Šis’nutari
mas nustebino ne tik mane, 
bet ir kitus valdybos narius.

Draugijos nariai pasitikėjo 
ir pasitiki valdyba, bet, ma
tyt, kad mes nejutome daugu
mos nuotaikų. Mes žinojome, 
kad atsirado keli nariai, kurie 
labai 
gus,“ 
tokia 
kytų 
tinas 
draugiją likviduoti.
eigom visą vaidybą atiiKti si 
darbą. Dar pridėjo du tik
rintojus — Julę Pukelienę ir 
Kvietkų. Valdyba ir komisija 
jau posėdžiavo. Nutarta su
daryti tikslus visų narių są
rašas ir suskaičiuoti visas 
turtas. Kai žinosimo, kiek tur
to turime, tai tada galėsime 
likviduoti draugiją.

norėjo “pasidalyti pini- 
bet mes nemanėme, kad 
didėlė dauguma pasisa- 
už likvidavimą. Visuo- 
susi rinkimas nutarė 

Jis įpar- 
visą valdybą atlikti šį

Maskva. — Prie Serpu- 
kovo, 55 mylios nuo Mask
vos, jau baigta įrengti da
lis milžiniško radijo teles
kopo. Radijo teleskopas tu
rės 21-no akro “akį”, tai 
bus didžiausias teleskopas 
pasaulyje.

Jungtinėms Valstijoms 
nelengva trauktis 

iš Panamas
Panamos respublikos rei

kalavimas, kad Jungtinės 
Valstijos trauktųsi iš Pana
mos Kanalo kontrolės, ne
lengva patenkinti. Iš tokios 
pelningos ir JAV prestižą 
palaikančios vietos pasi
traukti būtų “labai negar
binga” ir “pavojinga.” Ta
da tektų ir visą Kanalo zo
ną atiduoti panamiečiams 
ir strateginę militarinę ba
zę Kanalo zonoje likviduo
ti. O tai būtų pradžia trau
kimosi iš visos Lotynų Ame
rikos.

Visai todėl nenuostabu, 
kad JAV vyriąusybė visaip 
manevruoja. Kanalo zonos 
adminis. racija aiškina, kad 
Panamos Kanalas Jungti
nėms Valstijoms finansiniai 
duodantis nuostolius, o Pa
na m o s respublikai sutei
kiantis didelę finansinę pa
ramą. Dėdė Samas tuo at
žvilgiu esąs labdaringas. 
Bet tai tik gudravo j imas, 
išsisukinėjimas.

Apskaičiuojama, kad Pa
namos Kanalas kasmet duo
da maždaug po 50 milijonų 
dolerių pelno. Jo iškasimas 
ir įrengimas, kainavęs apie 
300 milijonų dolerių, jau se
niai keleriopai atgautas. 
Panamos respublika tegau
na tik penktąją pelno dalį. 
Tai tau ir “labdarybė.”

Kita Kanalo zonos admi- 
n i s t r a c i j o s “ labdarybė” 
samdant darbo jėgą. 1961 
metais dirbo 5,613 Jungti
nių Valstijų piliečių ir jiems 
vidutinė metinė alga išėjo 
po $7,800. Panamiečių dir
bo 12,646 ir jų bendros al
gos išėję po $1,768. Tai ma
tote, koks didžiulis skirtu
mas, kaip pietinėse valstijo
se tarp baltųjų ir negrų.

Tiesa, sutartis nusako ly- 
gią algą už lygų darbą. Ta-! (konservatorių) partija tu
čiau administracija suran
da būdus panamiečius vi
saip diskriminuoti. Pana
miečiai mato, kad Jungtinių 
Valstijų piliečiai, gyvenda
mi Panamos teritorijoje, gy
vena pertekliuje, o pana
miečiai savoje žemėje pri
versti didžiulį skurdą nešti. 
Ar gali-panamiečiai pakęsti 
tokią skriaudą ir dar tau
tinį pažeminimą, kuomet 
Kanalo zonoje plevėsuoja 
JAV vėliava, o Panamos vė
liava neleidžiama iškelti? 
Panamiečiai trakt u o j a m i 
kaip žemesnės klasės žmo
nės.

Panamiečiai, matyti, nesi
bijo iš Jungtinių Valstijų 
skleidžiamos propagandos, 
būk tai komunistai ar Kas
tro agentai juos sukurstę 
prieš Jungtines Valstijas. 
Nepaisant, ką mūsų vyriau
sybė dar r y s, atėjo laikas 
mums trauktis iš Panamos 
Kanalo zonos, 
Kubos žemėje 
bazę, trauktis iš 
Amerikos.

likviduoti 
militarinę 
Lotynų

Gerbiamų mokslo įstaigų 
nėgarbingas elgesys

Kai Graikijos karaliene 
Frederika lankėsi New Yor
ke, tai Kolumbijos universi

tetas pasikvietė ją ir suteik 
kė jai garbės laipsnį ir Ber
nardo kolegija taipgi ją pa
gerbė. Tuo metu daugelis 
tų mokslinių įstaigų studen
tų ją pikietavo, nešdami 
plakatus su šūkiais: “Fa
šiste, važiuok namo”; “Pa
leiskite 11,000 politinių ka
linių.” Studentai taipgi 
smerkė šių mokslinių įstai
gų vadovybę, kam ji sutei
kia fašistams pagarbą.

Karalienė Frederika yra 
žiauraus būdo. Fašizmas 
jai visada buvo prie širdies. 
Kai Hitleris Vokietijoje įsi
galėjo, ji buvo viena pirmų
jų fašistinio jaunimo sąjun
gos organizatorių. Visuo
met hitlerinę uniformą dė
vėdavo. Ištekėjusi už Grai
kijos karaliaus, ji visai ne
atsižadėjo savo senų įsitiki
nimų. O Kolumbijos univer
sitetas ir Bernardo kolegija 
vis tik ją pasikvietė ir pa^ 
gerbė. Ir tai padarė nepai
sant visuomenės ir studen
tų protestų.

Kolumbijos universitetas 
tęsia savo negarbingą tra
diciją. Musoliniui įsigalėjus 
Italijoje, nemažai fašistų, 
atvykusių New Yorkan, bu
vo tos įstaigos apdovanoti 
garbės laipsniais. Panašiai 
buvo padaryta ir su keletu 
hitlerininkų ir kitų šalių 
fašistėlių. j

Kaip galima stu d e n tm s 
tinkamai paruošti, kad jie 
demokratiją gerbtų ir gin
tų, kuomet jų pastogėje di
džiausi demokratijos prie
šai yra gerbiami ir aukšti
nami?

Torių partijai nevyksta
Anglijoje dabar plačiafi 

kalbama apie sekamus par- 
lameji,(arinius rinkimus. 
Prie’ jų’ rimtai ruošiasi vi
sos partijos. Vis garsiau ir 
garsiau kalbama, kad torių 

rės perleisti valdžią Darbo

Rinkimų propagandos su
metimu torių partija sum^< 
nė pasidaryti filmą, kuris 
žymėtų, kiek jos valdžia pa
žangos padarė apšvietos ir 
mokslo srityje. Buvo tam 
paskirta nufilmuoti vieną 
mokyklą .

Kuomet filmavimo aparąį 
tai buvo paleisti darban, tos 
mokyklos studentai iškėlė 
plakatus su šūkiais: “šalin 
torių partija”; “Balsuokite 
už Darbo partiją.” Studen
tai pareikalavo filmuoti tas 
mokyklas, kurios labiausiai 
apleistos. Jie atsisakė būti 
torių propagandos įran
kiais.

Baus apgavikus
Kalifornija bus bene pir

moji valstija, įsteigusi biu
rą nuo apgavikiškų televi
zijos taisytojų apsaugai..4.

Dabar visi toje valstijojte 
televizijos, radijo ir fono^ 
grafų taisytojai privalo ta
me biure užsiregistruoti. 
Sugautieji apgavingai api
plėšiant publiką bus bau
džiami $1,000 pinigais ir 6 
mėnesiais kalėjimo.

Tokių “taisytojų,” kurie 
keleriopai apiplėšia publi
ką, žinoma, yra visur pilna.

Istorijon įrašyti įvykiai
Vasario 3 d., 1821 m. — 

gimė pirmoji amerikietė gy
dytoja Elizabeth Blackwell, 
gavusi 184 9 m. medicinos 
laipsnį Syracuse universite
te.

Vasario 4 d., 1869 m. dy
gime Amerikos darbininkų 
vadas William D. Haywood, 
buvęs generalinis Pasaulio 
Pramonės Darbininkų 
(IWW) sekretorius, socia- 

{listas, miręs Maskvoje.
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Šen ir ten pasidairius
Pennsylvanijos valstijos; bos pabėgėlių j JAV buvo 

advokatų sąjungos pareigu-' prisidėję 343 fašistai užpuo- 
nai pasiūlė sumanymą gu-; limui Kubos liaudies res- 
bernatoriui Scrantonui, kad Į publikos.
jis nedelsdamas paskirtų | Sakoma, kad mūsų šalyje 
apie pustuzinį naujų teisėjų apie 20 mil. darbininkų dir- 
Philadelphijos miesto teis- ba viršlaikį ir gauna ady
mams. Advokatų sąjunga ginimą
mano įdiegti nors kiek nau- j O 5, milijonai darbininkų 
jo kraujo Philade 1 p h i j o s neturi jokio darbo . Todėl 
teismų rūmuosna, gal pa- Kongrese yra įneštas bilius, 
vyktų atsteigti nors trupu- i taikomas įstatymais pri- 
tį teisingumo, nes pasirodo, versti fabrikantus atlyginti

“už laiką ir pusę.”

kad per kiek metų Philadel- ‘ dvigubai darbininkams, dir- 
phijos teismų rūmuose tei-' bantiems viršlaikį. Tuo pri- 
singumas visiškai išgara- verstų kompanijas priimti 
vęs-.. Teisėjai išduoda to-, daugiau darbininkų, nes 
kius nuosprendžius, kokius1 dvigubas atlyginimas dar- 
didieji politikieriai jiems i bininkams perdaug lėšuotų. 
isako. ; —:—

Be to, teismuose yra už- Į Papa Paulius VI susitiko 
sivilkusių senų bylų keli i su Italijos premjeru Aldo 
šimtai, kurių teisėjai nespė-! Moro ir pareiškė savo kės- 
jo iišspręsti per praėjusius I lūs ir viltis, kad dabarti- 

su dešiniaisiais socialistais 
atitrauks daug darbininkų 
trauks daug darbininkų 
nuo komunistu ir tuo su
silpnins komunistų partiją. 
Tai bergždžias džiaugsmas.

trejus metus

Pagaliau susirūpino ir 
mūsų vyriausybė: susirūpi
no dviem sunkiai išrišamo
mis problemomis. Pirmoji 
labai rimta problema, tai 
kasmet šalyje vis daugėjan
tis skaičius protinių ligonių, 
iš kurių kyla visoje šalyje 
daug kriminališkų nusikal
timų ir kitokių piktadary
bių . O antroji nemaloni 
problema —jaunuolių ne- 
baigimas vidurinio mokslo. 

Kiekvieneriais metais treč
dalis jaunuolių, sulaukusių 
Įstatymais legalizuoto dar
bui amžiaus meta vidurinio 
mokslo mokyklas ir vyksta 
į įvairiausias įmones bandy
dami kokį nors darbą susi
medžioti. Jie pirmiau nei 
nepagalvojo, kad be viduri
nio mokslo diplomo jauni
mui darbą gauti labai sun
ku.

Šiandien daugelio pramo- (
nes įmonių savininkai net Į mas penkis dolerius dėl A. į 
reikalauja kolegijos laips- > Bimbos pilietybės apgyni
mo, duodant darbininkui « mo.1 ' f • Idarbą. Dauguma jaunuolių,! Taipgi jis sveikina “Lais- i 
nebaigusiu vidurinio moks
lo, gyvendami skurde, iš- 
tvirksta, pavirsta bomais, 
blogadariais. Tokie ištvir
kėliai dažniausiai išvarto 
antkapius kapinėse, sudau
žo visą inventorių mokyklo
se, arba kartais uždega mo
kyklas, užkabinėja praei
vius ir kartais juos sumuša 
ir apiplėšia. Jie nežino, kas 
yra darbas ir kaip užsidirb
ti pinigų. O tokiems padau
žoms pinigai labai reikalin
gi.

Širdį peršti praeinant 
pro jaunuolių laikinąjį ka

lėjimą . Tie jaunosios kar
tos žiedai, iškišę galvas pro 
langus, alasu verkia, o kuo
met juos išleidžia iš kalėji
mo, jie ir vėl pradeda blo
gai elgtis.

O ką gi kitą jie darys? 
Amatų nemoka, darbų nė
ra, o gyventi reikia.

Pennsylvanijos valstijos 
sveikatingumo direktorius 
dr. C. L. Wilbar griežtai 
uždraudė tabako rūkymą 
tuberkuliozės sanatorijose, 
nes pirmiau gydymosi už
krečiamų ligų įstaigose rū
kydavo cigaretes ne vien tik 
ligonių aplankytojai, bet ir Į 
kai kurie ligoniai, kurių! 
plaučiai bacilų sužaloti.

Pregresas

ALDLD REIKAL AI
Į VISUS NARIUS IR KUOPŲ VEIKĖJUS

Brangūs draugai ir draugės:
Jūsų išrinktas ALDLD Centro komitetas 1964—1965 

metams prašo visus- mokėtis metines duokles pradžioje 
metų. ' . ; .,(

Nelaukie, kad jūsų sekretorius jus kiekvieną 
aplankytų ir kalbintų duokles pasimokėti. Nes sekreto
riai irgi turi visokių darbų ir rūpesčių. Kiekvienas rū
pinkimės save palaikyti šioje kultūrinėje organizacijoje. 
LLD centrui yra labai svarbu turėti centre duokles ir 
žinoti, kiek galėsime knygų išleisti.

Mūsų duoklės į ALDLD yra nustatytos jau prieš 20 
metų, gi visokios išlaidos daugiau kaip per pusę pakilu
sios. Dabar kiek mes gaunam knygų ir žurnalą “Šviesą”, 
tai jų vertė yra tris kartus aukštesnė. Tik šių metų pir
mas “Šviesos” numeris bus vertas mūsų metinių duoklių.

Ne tik mes mokėkimės duokles, bet kalbinkime ir 
kitus geros valios lietuvius stoti į ALDLD eiles ir nau
dotis šiuo apšvietos-kultūros! šaltiniu.

ALDLD SUVAŽIAVIMAS
LLD Centro komitetas nutarė šiais metais šaukti 

LLD suvažiavimą. Susidėjo keletas reikalų, kuriuos visos 
organizacijos suvažiavimas turės išspręsti ir tarimus 

i pravesti gyveniman.
Suvažiavimas įvyks 1964 m. liepos 4 d. New Yorke, 

Henry Hudson Hotel, 353 West 57th St. prie Broadway.
Suvažiavimo dienodarbis bus greitai paskelbtas.
Nuo dabar visos ALDLD kuopos ir apskritys jau 

gali pradėt rengtis pasiuntimui delegatų į suvažiavimą. 
Galima ruošti parengimus sukėlimui pinigų delegatų ke
lionėms ir suvažiavimo pasveikinimui.

Mūsų ALDLD augimas ir senųjų nariu pasilaiky-

Vakaras. . . Lietuvos žvejų gyvenvietėje Rusnėje.

IŠ LAIŠKŲ
Brangus ir mielas 
A. Bimba!

Iš spaudos sužinojau : 
Jums 70 metų. Nepatikė
jau. Kodėl? Todėl, kad iš 
Jūsų knygų puslapių, iš Jū
sų publicistikos, kuri dažnai 
rodosi spaudoje, spindi pa
tosas, spindi saulėtas pava
saris. Jūs parašėte keletą 
puikių knygų. Bet Jūsų gy%. 
venimas irgi labai graži 
knyga. Jūs didelį darbą at
likote, objektyviai ir jaut- 

į riai vertindami daugelio au- 
' torių rankraščius. 1930-40

DETROIT, MICH
Sveikinimai

Zigmas Ramanauskas 
sveikina dr. Antaną Bimbą 
su jo dagyventu 70 metų 
gimtadieniu ir daug atliktų 
garbingų darbų, suteikda-i
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i mas labai daug priklauso nuo sugabių ir veiklių kuopų | metais Jūs kartu su rašyto- 
finansų sekretorių. Jie tuos narius, kurie nesilanko susi
rinkimuose, aplanko namuose ir duokles išrenka. Tai 
yra sekretorių didelis pasiaukojimas organizacijai.

Kviečiame visus ALDLD narius prie veiklaus 
tūrinio darbo.

Centro komitetas 1964 ir 1065 metams:
K. jPetrikienė, pirmininkė
T. Grybas, sekretorius

■ P. Bechis, iždininkas 
A. Bimba 
E. T. MizarieneE. T. Mizari 
P. Venta
P. Buknys

Alternatai:
P. M. šolomskas
W. Brazauskas
C. Bready
M. Stakovas

MIAML FLA
vės” Bendrovės suvažiavi- ] 
mą su $5.

Vardan Bimbos ir Bend
rovės suvažiavimo dėkui Z. 
Ramanauskui už $10.

Svečiuose pas Sent 
Petęrsburgiečius

Kai trečiadienio rytą ap- 
leidome namus, dar buvo • 
tamsoka, bet netrukus pra
dėjo aušti skaidrus 
saulė nušvietė laukus 
riubse žmonės į_____
ba, ypatingai tie naujų kul
tūrų augintojai. Matai, da
bar Floridoje steigiasi ant
ra Cuba cukraus gamybai. 
Kiek tik akis užmato per 
mylių mvlias didžiausi lau
kai apsodinta cukrinių nen
drių mažų jaunų daigų ir

Detroito pažangių mote
rų klubas vas. 2 d. laikė su
sirinkimą ir po susirinkimo, 
kaip jos sako, turėjo arba
tėlės. Tikrenybėje, arbatos 
nebuvo, tik kavutės ir ska
naus maisto. Jos tą darė 
tikslingai, kad gautų dolerį 
kitą “Laisvės” Bendrovės 
dalininkų suvažiavimui pa-
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sveikinti. j «au užaugusių. Na, ir nauja
Suprantama, kur mote- j statyba, cukraus gamykla 

rys, ten ir vyrai.^ Kadangi vįena jau veikia, iš kamino 
motei y s visas vaišes iš savo rūksta dūmai ir garais ap- 
kisenių padengė, jos papra- tvinns. O už kokių 5 mylių 
sė sveikinimu! aukų.^ Jos su- nauja statyba, dar tik

moterys visas vaišes iš savo rūksta dūmai ir garais ap-

Čikagoje neseniai susidū
ręs prieš nacius karo kri
minalistus komitetas savo 
energinga veikla jau pasi
žymėjo laimėjimais. Svar
biausias laimėjimas — tai 
pašalintas iš pareigų NA
TO planavimo komandos 
generolas Adolfas Heusin- 
geris, aršus hitlerininkas, 
kar<y nusikaltėlis, 
paskirtas belgas 
rolas Baron C.
mont.

Jo viėtoj 
leit-gene- 
P. Decu-

Mes nepamirštame 1961 
metų birželio 20-os dienos, 
kurią aukso karaliukai su- 

I ruošė nesėkmingą invaziją 
į Kubą. Toje invazijoje da- 

I lyvavo iš 32 valstybių su
rinktų valkatų, iš kurių bu
vo paimta suvirš 1,200 į ne
laisvę. Ispanijos falangistų 
—222, lenkų —13, japonų— 
10, portugalų 14, anglų—8, 
lietuvių 2, ir t.t. Prie Ku-

kėlė net $49 ir iš iždo pri- I 
dėjo $15.

. ^^roitietės-detroi- cuRraus kaina aukšta 
tieciai sveikins Laisvės” - - * 1 -
B-vės suvažiavimą su $64.

Rašantis linki Dr. A. Bim
bai dasidirbti žurnalistinia
me darbe iki 100-tojo gim
tadienio.

Galima drąsiai sakyti— 
“L.” Bendrovės atstovų su
važiavimas bus sėkmingas 
ir įdomus.

V. Žabu!

VYKINS RELIGIJOS 
FEFORMAS

Roma. — Popiežius PovL 
las patvarkė, kad nuo vasa
rio 16 dienos būtų vykdo
mos gyveniman religinės 
formos, pagal Visuotinio 
katalikų suvažiavimo nuta
rimą.

Bus įvedama tautinė kal
ba vieton Lotynų mišių me
tu, tautinė fnuzika, net ir 
būgnas, kur jis plačiai 
praktikuojamas. Pravedi- 
mui religinių reformų pa
skirta kelios komisijos.

pamatai rengiami. Darbas 
eina kuo skubiausiai, nes 

,, tai 
j bus nemažai belno gamin
tojams. Floridoje darbo jė
ga nigi, darbininkai labai 
mažai organizuoti, o vietos 
tiek daug ir dirva- atrodo 
derlinga, juoda lyg nusma- 
luota. turbūt kada tai se
niai jūrų dugnas čionai bu
vo.

Na, taip besigrožėdami 
cukraus augmenija, priva
žiavome citrinų ir apelsinų 
sodus, kur taipgi neaprė
piami akiai laukai jau pri
nokusių vaisių. Tarpe tų 
vaismedžių randasi nedide
lis miestukas Valrico, kur ir 
apsistojome pernakvoti pas 
draugus Praną Mockapetrį 
ir Leo Valančių. Pranas 
Mockapetris nupiešė du 
paveikslus mūsų L i e tu- 
vių Socialiam Klubui pa
puošti svetainę. Vienas-pie
šinys vaizduoja senos tėvy
nės rugiapiūtę, o kitas da-

bartinės, moderniškos Lie
tuvos vaizdas, ir tas viskas 
klubui nekainavo nei cento.

I Klubai labai dėkingas Pra- 
i nui Mockapetriui už tokią 

yvTns i PWki^ dovaną.
^ki/ j Ant rYtojaus ivVko LLD 

'skubiai dir-!45k«°PosP™™as.’ ku- 
ris buvo labai sėkmingas, 
perpildyta svetainė buvo 
žmonių, labai daug matėsi 
svečių iš plačios mūsų šalies 
ir tiek daug pažįstamų vei
dų, taip malonu buvo pasi
matyti ir paspausti dešinę, 
su kuriais teko susipažinti 
įvairiose organizacijų suei
gose. Vakare pas vaišinguo
sius Pakalniškius su Zab- 
lackiene laikas taip greitai 
prabėgo, besidalinant gyve
nimo įspūdžiais.

b Ant rytojaus, susikrovę 
piešinius, atsisveikinę mie
luosius Praną, Leo ir jų 
kaimynus Klimus, laimin
gai sugrįžome į namus, la
bai pasitenkinę kelione ir 
visokeriopomis draugų vai
šėmis.. Grįžę sužinojome, 
kad labai veiklus klubo na
rys Jonas Stivensonas, per
gyveno labai sunkią opera
ciją ant kepenų. Dar tebė
ra ligoninėj.' Linkiu perga
lėti ligą ir vėl būti su mu
mis.

Savona, N. Y.—Charlotte 
CĮpnz, 59 metų amžiaus, 
greitai važiluodama išlaužė 
šešis metalinius stulpus, iš
vertė 40 pėdų tvorą, atsi
mušė į medį ir pati užsimu-

Albany, N. Y. —1963 me
tais New Yorko valstijoje 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 2,4 07 • asmenys, 
vien New Yorko mieste 675.

3 pu®!. Laisvė (Liberty) P^nktad., vasario (F®b.) 7,1964

ju Rojum Mizara buvote ir 
mano kūrinių redaktorius, 

j Spausdinote eilėraščius, ap- 
kul- ! sakymus, lite r a t ū r i n i u s 

j straipsnius. Gal Jūsų buvo 
: perdėtas jautrumas jaunam 
j autoriui? Gal per daug nuo
laidūs buvote? Jūs iš pir
mo rankraščio sugebėjote 
atskleisti autorių, rašiusių 
Jums sunkiais laikais iš 
Lietuvos, kūrybinę ateitį.

Į Taip, Jūs buvote'reiklus ir 
|bičiuliškas redaktorius. 
:Jūs ir nenuolaidžiavote.
Juk vėliau mano kūrinius 
redagavo tokie rašytojai, 
kaip P. Cvirka, J. Baltušis, 
A. Venclova ir daugelis ki
tu.

Lietuvos bibliografai apie 
mane skelbė: jie ligi 1962 

i metų surinko 402 literatū- 
ratūrinius dalykus: eilėraš-’ 
čius, apsakymus, literatūri
nę kritiką, apybraižas ir kt. 
Į tą skaičių įeina mano li
teratūriniai' dalykai, sure- 
guoti ir atspausdinti “Lais
vėje” ir “Vilnyje.”

Juo labiau man džiugu, 
kad Jūsų toks literatūrinis 
jautrumas atsispindi visų 
pažangiųjų1 rašytojų atžvil
giu.

1939 metais Jūs su Miza
ra “Laisvėje” spausdinote 
iš Lietuvos prisiųstas Blin
dos apybraižas. Blinda jo
se su patosu atskleidė Lie
tuvos darbo žmonių kovą 
už laisvę, atskleidė tą pavo
jų, kuris tuomet grėsė iš 
hitlerinės Vokietijos pusės 
Lietuvai. Taigi Jūs šitame 
autoriuje pajutote gabų li
teratą. Ir šituo atžvilgiu Jūs 
parodėte didelį įžvalgumą. 
Jūs tuomet nežinojote, jog 

[Blinda — tai A. Guzevičius, 
kuris dabar išgarsėjo pui
kiu ir labai talentingu ra
šytoju. Taigi Jūs pirmųjų 
jo rankraščių pelenuose su
gebėjote iškasti didelę žari
ją — tikrą talentą.

Stebiuos, kad Jūs, būda
mas redaktorius, parašėte 
tiek daug knygų! Tos kny
gos ne tik atkeliavo į Lietui 
vą, jos sužavėjo ir reiklių 
jos skaitytojų širdį. O dir
bant dienraštyje, sunku pri
pulti prie knygos. Tai ne
galiu nežinoti: pats 18 metų 
be pertraukos dirbau re
daktoriumi. Tai manę ska
tino dažnai spaudoje rody
tis. Bet vis. gi negalėjau 
išskirti laiko stambiai kny
gai — romanui.

Pas mus, Lietuvoje, re
daktorių darbą labai aukš
tai įvertina skaitytojai, kai 
atspausdini gerą kūrinį. 
Bet Jums ne kartą už dorą

į ir sąžiningą darbą teko iš- 
i girsti ir išpuolių. Tenka 
j redaktoriui jaudintis ne tik 
; dėl laikraščio turinio, bet ir 
kai technika spaustuvės įve
lia kokią nors klaidą. Štai, 
Antanas Venclova savo kny
goje “Epochos vėjas” at
spausdino įdomią apybraižą 
apie Vaižgantą. Ten jis iš- 

' kelia kurjozišką faktą: bū
damas studentu, vienai re
dakcijai jis pasiuntė recen
ziją. O kai žurnale pamatė 
savo straipsnį, tai po juo 
rado parašą Vaižgantas. 
Bet Vaižgantas neatšaukė, 
kad tai ne jo straipsnis.

Pažangioji spauda labai 
yra jautri Lietuvos rašyto
jų kūrybos atžvilgiu. Jūs 
perspausdinate jų kūrinius 
iš Lietuvos spaudos. Kar
tais Jūs apsausdinate rašy
tojų literatūrinius laiškus. 
Tai irgi liudija, kad Jūs la
bai vertinate teisingą žodį 
apie lietuvių kultūrą. Bet ir 
su manimi atsitiko tas, kas 
atsitiko su Venclovos minė
tu rankraščiu. Štai, 1963 
metais “Vilnies” liepos 31 
dienos perskaičiau straips
nį1: “Pralietas kraujas ne- 
džiūsta.” Turinys teisingas. 
Su juo sutinku. Bet kaip 
nustebau, kad ten mano pa
rašas. Taigi technika kar
tais padaro pokštus. Ži
nau, kad Jums nelengva, ne 
tik parašyti, bet ir išleisti 
laikraštį. Bet Jūs šitą vaid
menį puikiai atliekate.

Lietuvos medikai sako: 
pats pavojingiausias am
žius maždaug ligi 65 metų. 
Kas išgyvena septyniasde
šimt metų, tai tas gyvens 
ir šimtą metų.. Tai yra svei
kata tartum karieta, kuri, 
nuriedėjusi iki 70 metų, pas
kui rieda ir rieda be jokių 
kliūčių į tolumas. Va, lin
kiu ir Jums sveikatos at
žvilgiu būti tuo ąžuolu, ku
ris, ir sulaukęs šimto metų, 
taip žaliuotų, kaip žaliuoja 
šiandieną. Nuoširdžiai spau
džiu Jūsų garbingo jubilie
jaus proga ranką ir linkiu 
glėbį visokių gerovių.

A. Liepsnoms
Kaunas, 1964. I. 24

Gerbiami Laisviečiai
Šiuo laiškeliu, nors 

pavėluotai, sveikinu jus su 
1964 metais. Nuoširdžiai 
linkiu sveikatos ir gerų pa
sekmių jūsų darbuotėje ir 
naminiuose gyvenimo rei
kaluose, o užvis labiausiai 
sveikatos ir ištvermės ger
biamam Antanui Bimbai.

Labai gaila, kad šioje gar- 
bingooje šalyje yra daug 
neteisingų užsipuolimų, ku
rie sveiką žmogų apsargdi
na ir nervus gadina. •

Noriu šiuo laiškučiu pa
prašyti geros valios žmo
nių, prietelių ir '“Laisvės” 
skaitytojų pagelbėti garbin
gam žmogui — A. Bimbai, 
kuris tiek daug žmonių ge
rovei pasidarbavo.

Aš prisidedu prie pagal
bos su maža auka, nes dide
lės neišgaliu, bet aš turiu 
viltį, kad ir maža mano au
ka prilygs didelei, nes ji 
yra iš širdies.

Pasakysiu atvirai ir tei

jau

MIAMI, FLA. f
Gruodžio mėnuo Miamės £ 

Lietuvių Socialio Klubo pa- į 
stogėje buvo itin aktyvus 
savais reikalais, bet ir suti- r; 
kimu anks t y v ų j ų svečių, į ” 
tarp kurių J. Grybas su lie- 
tuviškais filmais buvo žy
miausias. Sausio mėnuo 
nors dėl nepastovaus oro, k 
turėjo būti lėtesnis, bet pa- L 
sirodo, kad naujoji klubo !'• 
valdyba turėjo pilnaS-Tan-1 • 
kas darbo priėmimu daug r 
gausesnio antplūdžio svečių r 
iš šiaurės, bėgančių pas į; 
mus nuo šiaurės pūgų. Dau
gelis iš jų rado pas mus 
jaukią vietą, ne tik šiltesnį 
orą, bet ir sąlygas sutiki
mui senų ir naujų draugų, 
suvažiavusių į čia iš visų 
Jungtinių Valstijų kampų 
ir net iš Kanados. Kai ku
rie iš tų svečių patapo ’So
cialio Klubo nariais, o kiti 
prisideda finansiniai prie jo 
palaikymo. Vėlesni rėmėjai 
iš jų yra: buvusi worceste- 
rietė Walatkiene parėmė 
klubą su $25 ir mūsų naują
jį Aido chorą su $25. Vie
tinis Tonny Benny prisidė
jo su $30, J. Millweed iš 
New Jersey su $25, Ted. 
Wista iš Michigan su $5. 
Visiems rėmėjams Socialis 
Klubas yra širdingai dėkin
gas.

Vieni iš svečių jau sugrį
žo i namus, kiti dar 
čiuojasi, o kai kurie 
čiuosis pas mus per 
žiemos sezoną.

Iki šiol New Yorko 
tija yra gausiausiai atsto
vaujama svečiais, kaip tai: t 
Goryleasky, Elena Szmidt, 
B. White, Verkamanai, J. 
Aukštikalnis, A. Kaminsky. • 
Medaus mėnesį leidžia jau- • 
navedžiai A.
Pauliukas. V j chicagiečių
kol kas pasirodė tik Sarkiū- 
Uas, Podžiukai, A. Žade ir 
J.jJerusė: Bostonietis S. 
Einingis žiūrinėja sau vie
tos pastoviam čia apsigyve- , 
nimui.

Čia vieši detroitietis A. 
Kočiulis, iš Connecticut Su- ; 
batonis, iš Pennsylvanijos 
Melinis, iš Wisconsino Wa- 
sienė, iš Kanados J. Urba
navičius ir Russ, iš New 
Jersey Augučiai ir J. Žilins
kas su dukteria.

Kai kurių svečių dar ne
teko sutikti, tai atsiprašau 
už neprisiminimą.

Atsistatydinusio klubo 
namo prižiūrėtojo Petro 
Gaspar vietą užima» brook- 
lynietis Chas. Aleksynas.

Visi klubo nariai apgai-1 
lestauja sunkiai susirgusio 
klubo rėmėjo ir garsiakal
bių eksperto J. Stevensono.

Kovo 1 d. pas mus Socia
liame Kliube įvyks maloni 
staigmenukė, tai koncertas, 
kurį vyriausiai atliks vi
siems žinoma dainininkė— 
garsioji Birūta Ramoškai
tė. Prie jos bus dar ir dau
giau kai kas, bet kol kas 
dar tikrai nežinome kas. 
žinoma, mūsų choras tai 
jau tikrai bus. Daugiau ži
nių apie tai bus vėliau.

Visiems vietiniams lietu
viams ir daugeliui svečių 
bus smagi pramogėlė vėl iš- • j 
girsti mūsų mylimąją dąi- ’ 
nininkę Birūta Ram^kaitę 
dainuojant. Arėjas.

zimedai ir I
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singai : kur aš kam gero lin
kėjau,/tai niekur nepralai
mėjau.

Gerbiamieji “Laisvės” re
daktoriai, prašau šį laiškutį 
įtalpinti į “Laisvutę” ir ta
riu širdingą ačiū.

Pasilieku su gerais linkė
jimais visam “Laisvės” per
sonalui.

Anna Norkus
Detroit, Mich.

Pinigai perduoti komite
tui. — Redakcija’

H



Kas tie “septyni 
.broliai miegantys”?

'■ Dar ir mūsų dienomis 
yra žmonių, kurie tiki, kad, 
liepos mėn. 10 d. lyjant, po 
to kasdien lis ištisas septy
nias savaites, nes tuo metu 
būnąs “septynių brolių mie
gančiųjų” laikotarpis. Q 
giedra liepos 10 d. lemianti 
ilgą šilto, saulėto oro laiko
tarpį. Tokia priežast i m i 
bandoma aiškinti ir lietinga 
1962 m. vasara bei sausas ir 
gražus oras 1963 m. Kaip gi 
iš tikrųjų atsirado šis tikė
jimas ir ką jis reiškia?

Legenda apie septynis 
miegančiuosius brolius atsi
rado penktame mūsų eros 
šimtmetyje. Legendoje pa
sakojama, kad 251 m. seno
viniame Efezo mieste Ma
žojoje Azijoje, valdant Ro
mos Imperatoriui Decijui, 
buvo persekiojami krikščio
nys. Krikščionių tikėjimą 
išpažinę ir nesutikę jo atsi
sakyti septyni jaunuoliai, 
Decijaus tarnai. Nuo perse
kiojimo šie jaunuoliai pasi
slėpę vienoje oloje Kalijono 
kalne netoli Efezo. Ten šie 
septyni krikščionys užmigę 
ir bemiegą buvę kalne už
mūryti. Maždaug po dviejų 
šimtų metų, 446 m., impera
toriaus Teodozijaus II lai
kais, atsitiktinai atmūrijus 
olą, šie jaunuoliai vėl pabu
dę. Jų stebuklingą pabudi
mą tariamai matęs vysku
pas Martynas ir pats impe
ratorius. Po to šie septyni 
jaunuoliai užmigę amžinai. 
Toks legendos branduolys 
buvo užrašytas siriečių kal
ba ir vėliau, įvairiai per
dirbtas, skirtingomis re
dakcijomis bei variantais 
paplito daugelyje Rytų ir 
Vakarų šalių.

Šitokio įvykio nėra buvę." 
Legenda yra vienas iš va
riantų pasakojimo apie olo
se miegančius herojus. Ji ži
noma dar prieš krikščiony
bę. Vėliau atsiradus krikš
čionybei, pasakojimas buvo 
pritaikytas krikščionių reli
gijos reikalui, papildytas, 
įvedant istorinius asmenis, 
ir nauju pavidalu išplatin
tas.

Prietaringų žmonių tikė
jimas, kad lietus liepos mėn 
10 d. nulemia lietų ištisas 
septynias savaites, o giedra 
—giedrą, neturi pagrindo. 
Ir data yra nevienodai mi
nima įvairiose šalyse. Pa
vyzdžiui, romėnai šią šven
tę siedavo su birželio arba 
liepos mėn. 27 d., graikai — 
su rugpiūčio mėn. 4 d. Vo
kietijoj taip pat žinomas ti
kėjimas, jog lis septynias 
savaites, jeigu lyja birželio 

■. mėn. 27 d.. Be to, septynių 
miegančių brolių šventė sie
jama ne tik su lietumi ir 

j. giedra. Antai, Latvijoje bu
vo tikima, kad “miegą bro
liai” apsaugo nuo drugio ir 
nemigos. Vokietijoj tikėta, 
kad, kas šios šventės dieną 
ilgai miegos, bus miegalius 
visus metus. Taigi, septy
nių brolių miegančių legen
da siejama ne tik su oro 
spėjimu, bet ir su kitais da
lykais, ir ne tik su liepos 
mėn 10 d., bet ir su kitomis 
dienomis.

Paplisti tikėjimui apie 
sept ynių brolių m i e- 
gančiųjų pranašišką dieną 
yra padėjusios ir kai kurios 
kitos aplinkybės. Kai žmo
gus dar visiškai nepažino 
gamtos reiškinių, jis tikėjo 
net stebuklinga, antgamti
ne atskirų žodžių ir skai
čių jėga. Buvo tikima, kad 
septyni taip pat yra magiš
kas skaičius.-Dėl to ir mie
gantys broliai yra septyni. 
Krikščionių persekiojimas, 
kada jie tariamai buvo už-

mūryti oloje, irgi laikomas 
septintuoju. Šiai šventei 
liaudyje plisti padėjo ir 
tamsybiška literatūra, pa
vyzdžiui, senieji kalendo
riai, kuriuose ta diena bū
davo žymima, ir pan.

Kita vertus, šiame tikėji
me tam tikini laipsnių atsi
spindi liaudies pati r t i s. 
Lietuvos klimato sąlygomis 
antroji metų pusė visada 
yra lietingesnė. Lietūs dar 
padažnėja lietingais metais. 
Žmonės, norėdami tokį 
gamtos reiškinį paaiškinti, 
ir susiejo jį su minima 
“švente”. Legendos priklau
somumą nuo atskiro krašto 
klimato gražiai rodo ir toks 
faktas, kad Prancūzijoje, 
kur klimatas šiltesnis ir 
sausesnis, buvo tikima, jog 
lis ne septynias, bet tik ke
turias savaites. Taigi, liau
dies patirtis ir . praktiškas 
galvojimas suteikė šiai da
tai ypatingos galios pobūdį. 
Kitokiu būdu aiškinti gam
tos reiškinių senovės žmo
gus nemokėjo. Jau iš to, 
kas sakyta, aiškiai matyti, 
kad tikėjimas septynių bro
lių miegančiųjų šventės 
lemtinga galia neturi jokio 
pagrindo. Kjaip visi senovi
niai tikėjimai bei prietarai, 
taip ir šis liudija tam tik
ras žmogaus pasaulėžiūros 
vystymosi stadijas praeity
je, kai žmogus dar neturėjo 
daugiau mokslo žinių ir pri
mityviai aiškinosi pasaulį. 
Jis rodo, kad juo tikį žmo
nės yra atsilikę ir prieta
ringi.

Ambr. Jonynas
Filologijos mokslų kand.

Brockton, Mass.
Sausio 26 d. popietę Lie

tuvių Tautiško Namo žemu
tinėje salėje buvo rodomi 
'filmai. Žmonių atvyko apie 
60. Filmus rodė Jonas Pet
ruškevičius su nauju pro- 

! žektoiriumi. Viskas gerai iš
ėjo.

Jis parode keturis filmus:! 
Amerikos turistai Lietuvo
je 1959 m., iš Romoje ope
ros prieš 100 metų, Dainų 
šventė Vilniuje, Lietuvoje, 
ir iš Brazilijos žmonių gyve
nimo. Filmai publikai pati
ko. Petruškevičius savo 
darbą aukojo, tai didelis 
jam ačiū! Knygynui pelno 
liko $23.50.

Parengimai
šeštadienį, vasario 22 d., 

Washingtono gimimo dieną, 
Montellos Vyrų Dailės Gru
pę ruošia vakarą, kuris 
įvyks Liet. Tautiško Namo 
viršutinėje svetainėje.

Bus šokiams muzika, na
mie gaminto maisto ir me
ninė programa. Įžanga tik 
50 centų ypatai. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Lietuviu Tautiško Namo 
valdyba^au yra suplana
vusi parengimą atžymėji- 
mui namo 50-ties metų su
kakties. Parengimas bus 
suruoštas kada nors balan
džio mėnesį.

San Francisco, Cal.
Moterų Dienos atžymejime 

turėsime svečią rašytoją
Bonosky

Kovo 1 dieną tarptautinės 
Moterų Dienos atžymėjimui 
turėsime labai laukiamą 
svečią rašytoją Phillip Bo
nosky. Šis Moterų Dienos 
atžymėjimas įvyks Finų sa
lėje, 1819—10 St., Berkeley, 
Calif., 1 vai. popiet. Patar
tina visiems šią datą pasi
žymėti, nes tai-bus viena iš 
įdomiausių popiečių. Rašy
tojas Bonoskis sakys kalbą 
šiame pobūvyje. Be to, įdo
mu, kad Bonoskis yra lietu
vis ir, rodos, dar pirmu kar
tu San Francisco ir apylin
kės lietuviams bus proga 
susipažinti su rašytoju ir 
išgirsti jo kalbą.

Prie to, mūsų žymi vei
kėja Karosienė, be abejo, 
pasakys daug naujo, ypa
tingai moterų klausimu. Al. 
Taraška pasižadėjo parody
ti įdomų filmą iš Lietuvos. 
O darbščiosios moterys ruo
šiasi prie skanių užkandžių 
ir daugiau ko.

Nevadoj požeminiai 
branduolinių ginklų 

sprogdinimai
Mūsų energingoji Ks. Ka

rosienė su kitomis už taiką 
delegatėmis buvo nuvykusi 
sausio 25 d. į Nevada valsti
ją demonstracijai-eisenai 
prieš požeminius nuodingus 
branduolinių ginklų sprog
dinimus. Pasirodo, kad 
mūsų už taiką" kovojančios 
moterys yra giliai pasi- 
šventusiosv ir neįkainuoja
mos. Tokios demonstraci
jos, kur reikia joms vykti 
šimtus mylių, aišku, nėra 
lengvos. Reikalauja geros 
ištvermės, sveikatos ir ne
mažo nuovargio. Pav., vie
na tų delegačių buvo atvy
kusi net iš Oregono valsti
jos su mažu 10 mėnesių kū
dikiu. Ši moteris savo ma
žą kūdikį ant nugaros pri
kabinus demonstravo su vi
somis kitomis delegatėmis.

Motinos daugiau jaučia 
didelį pavojų savo kūdikių 
sveikatai. Jau yra žinoma, 
kad laike tų visų bandymų 
yra išsiveržę į orą radiaci
jos srovės. Galime būti pil
nai tikri, kad toki nuodingi 
požeminiai bandymai labai 
pavojingi žmonių sveikatai, 
o ypatingai vaikų.

šis tas iš praėjusio 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko sausio 
19 d. V. ir U. Burdų bute, 
San Leandro. Veiklūs Bur- 
dai, nepaisant, kad gyvena 
San Leandro, abu yra mū
sų San Francisco LDS kuo
pos nariai. Į LLD mūsų 
kuopą įsirašė nauja narė 
Josephine Anscott-Valdytė.
Bėję, džiugu, kad mūsų.Jo- 
sephina jau yra sveika. 
Prieš tūlą laiką ji buvo su
sirgusi ir išbuvo kelias sa
vaites ligonbutyje.

Dr. Kaškevičiaus mirties 
užuojautai nutarta iš LLD 

J kuopos paskirti $10 ir pa- 
i vieniai draugai sudėjo ke-Geo. Shimaitis

Nuo kalvelės pro šiuos tris berželius žiūrint atsiveria žavingas
Lietuvos lauku vaizdas. Tai. Tauragnų, poetiškos apylinkės.

lis dolerius dėl “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Tikrai skaudu, 
kad ta beširdė mirtis pasi
ėmė Dr. Kaškevičių. Visi 
amerikiečiai jo draugai ir 
pažįstami niekad jo neuž
mirš. Didžiuma mūsų la
bai daug pasinaudojome 
gausiais, širdingais jo raš
tais, patarimais, kaip sau
goti sveikatą, kaip svei
kiems būti, ir tt. Lai jam 
būna lengva ilsėtis amžinai 
gražuolio Vilniaus gražiose 
kapinėse.

Nutarta pasveikinti ir pa
linkėti sėkmės “Laisvės” 
suvažiavimui nors su maža 
suma, nes šiuo taVpu LLD 
kuopos iždas neturtingas. 
Beje, pagirtina, kad mūsų 
laikraščių vajininkas Benis 
Sutkus ir sanleandrietė V. 
Taraškienė puikiai kartu 
darbavosi vajuje. Taipgi 
abiejų kuopų valdybos pasi
liko tos pačios 1964 metams.

Sausio 25 d. „Oaklando 
LLD kuopa surj^gvakarą 
jaukiame Ta^p^^bute. 
Pramogėlė buvo^šu užkan
džiais ir filmais. Iš tikrųjų 
mūsiškis Al. Taraška geras 
specialistas filmų rodyme. 
Mano nuomone, losangelie- 
čiai ir jukeipiečiai turėtų 
susidomėti ir būtinai pasi
kviesti Tarašką su filmais.

Be Lietuvos filmų, jis tu
ri gražių spalvotų filmų, 
ypatingai iš' Kanados. Savo 
atostogų metu Taraškai nu
filmavo gražiuosius Kana
dos parkus. Prie to, jie tu
ri nemažai vietinių spalvo
tų filmų iš įvairių pobūvių. 
Jo prožektorius geras, fil
mai per jį išeina gana aiš
kūs.

S. F.

Miami Springs, Fla.
Atsiminimai iš senų laikų

Iš Cleveland, N. Y., tiktai 
dabar gavome pranešimą, 
kad ten mirė Louis Kasper- 
Kasparavičius. Mirė prieš 
porą metų, 1962 m., sulau
kęs maždaug apie 75 metus. 
Su Louis Kasper man pri
siėjo kartu darbuotis darbo 
klasės reikaluose Easton, 
Pa., nuo 1907 metų iki 1911 
metų.

Tais pačiais metais jis iš
važiavo į Utica, N. Y., pas 
savo sesutę ir daugiau ne
sugrįžo. Tai laike tų 4 metų 
aš buvou LSS 42 kp. proto
kolų sekretorius, dažnai 
rengdavome prakalbas, 
koncertus, teatrus ir šo
kius. Prakalbų surengimui 
man prisieidavo daug dar
buotis, susirašinėti su kal
bėtojais, parašyti plakatus 
ir juos išnešioti po Eastono 
ir Phillipsburgo lietuvių 
stubas. Pasekmes turėdavo
me visados labai geras, nes 
ateidavo daug žmonių, viso
kių pakraipų. Prakalbose 
man ir pirmininkauti prisi
eidavo, apart kalbėtojų, pri
sieidavo pristatyti kelis ei
lių deklamatorius. Tame 
tarpe mes turėdavome du 
pusėtinai gerus daininin
kus, tai yra, Louis Kasperą 
ir Joną Pocių. Pocius mirė 
prieš 10 metų Floridoj. Jie 
kožname parengime sugie
dodavo duetą, apart “Mar- 
salietės”, kelias dainas, iš 
kurių vieną pamenu, tai bu
vo tokia:
Maž kan valgę ir negėrę 
Mes vienybėj susitvėrę 
Drąsiai stosim ir kovosim 
Kraujo gėrikus.

Už prispaustus mes 
užstojam,

Jų už nosių nevedžiojam, 
Tik ką matom, tą jiems 

sakom, 
... Kas- kankina' juos. V

Paskutines posmo dvi ei
lutes būdąvo pakartojamos. 
Kas tokią giesmę jiems pa
rašė, nepamenu. Populia
riausiais kalbėtojais tais 
laikais buvo . F. J. Bagočius, 
Žagaras, Šukys ir kiti. Mū
sų kuopos giesmininkai L. 
Kaspei' ir J. Pocius buvo iš 
Žemaitijos, bene nuo Var
nių apylinkės. Jie kalbėda
vo ir giedodavo su žemai
tišku akcentu - tarme.

Louis Kasper paliko nu
liūdime žmoną, dukrą, anū
kę ir pusbrolį Juozą ir Gi
gą Šimkus, gyvenanč i u s 
Miamyje. « ■

Antrą pranešimą gavome 
iš Chicago Heights, Ill., kad 
ten mirė Jonas Vogonis, 86 
metų. Mirė 1963 metų lapkr. 
27 d., ligoninėj, po sunkios

širdies operacijos. Tai buvo 
senų laikų Philadėlphijos 
gyventojas. Su juomi teko 
draugauti 1905 metais, kuo
met buvome^ cukernės dar
bininkai. Vėliau apsivedė su 
Marijona Kiveriute. Daug 
metų vertėsi vertelgyste, 
turėjo valgomųjų produktų 
krautuvę. Gyvenimas jam 
sekėsi pusėtinai gerai. 
Prieš 13 metų pardavęs na
mą ir krautuvę nusikraustė 
į Chicago Heights ir nuola
tos susirašinėdavo su ma
nim norėdamas atvažiuot 
gyvent Floridoj.

Visi virš paminėti mano 
buvusieji draugai buvo dar
bininkiško nusistatymo •— 
laisviečiai ir vilniečiai. Lai 
būna jiems lengva Dėdės 
Somo žemelė.

V. J. Stankus

PHILADELPHIA, PA.
Philadėlphijos AFL-QIO 

Human Rights komis i j a 
kaltina negrų lokalą 307A 
nesivienijant su lokolu 307. 
Negrų lokalas kaltinamas 
nesamdymu baltos rasės 
darbininkų į jų kontroliuo
jamus teatrus. Negrų ope
ratoriai kaltinami dirbą už 
mažesnę mokestį.

Biednuomenės sekcijoje, 
kurioje mirė 31 nuo medi
nio alkoholio, areštuotas 
Max Teinberg ir padėtas po 
$15,000 kaucijos kaipo par
davėjas nuodingo gėrimo.

TWU lokalo 234 kova su 
transportacijos kompanija 
pasiekė Harrisburgą. Kom
panija mojasi busų skaičių 
mažinti, pagreitinti važia
vimą ir, aišku, sumažinti 
darbininkų skaičių. Lokalas 
renka parašus po peticija 
su skundu, kad greitas va
žiavimas padidina nelaimes. 
Public Utility Commission 
veda tuo klausimu tyrinė
jimą.

Viceprezidentas Kae 1 i n 
sako: Transportacijos kom
panijos su unija kontraktas 
baigsis pabaigoje metų, bus 
reikalaujama algų pakėli
mo, kad susilygintų su New 
Yorko važiuotės darbininkų 
algomis.

Viešbučių - valgyklų uni
jos lokaluose pasireiškė ne
sutikimas, kuomet lokalo 
434 sekretorių - iždininką 
Rovnee respublikonai stato 
kandidatu penkto distrikto 
kongreso vietai. Pusė narių 
sako, kad respublikonai ^bal
savo prieš įvedimą nuo va
landos mokesčio įstatymo. 
Statydami Rbvnee respub
likonai tikisi suskaldyti 
unijinį judėjimą.

Gub. Scrantonas paskyrė 
komitetą iš septynių narių, 
kurie rekomenduos jam ką 
paskirti į penkis teisėjus 
Philadelphijai.

nijos—Scrantonas ir Stas- 
senas. Stassenas pasisakė 
norįs būti kandidatu. Scran
tonas tyli.

Michael Olever, 53 metų, 
plieno darbininkas, pirmuti
nis pradėjo 13-kos savai
čių atostogas pagal unijos 
su kompanija padarytą su
tartį pereitais metais.

AFL-CIO ragina unijas 
reikalauti algų pakėlimo, 
kuomet kompanijų pelnai 
kyla. į

Dėl užmojo valstijoje pa
keisti bedarbių apdraudos 
įstatymą Bucks County 
AFL-QIO pasisakė prieš. 
Biznierių susivienijimas ve
da agitaciją už pakeitimą.. 
Valstija moka po $32.19 
(per 35 savaites) ir, sako
ma, 21 valstija tiek mokan
ti nedarant'pakaitų.

Philadėlphijos unijos pasi
sakė, kad jos neužgiria de
mokratų , ar respublikonų 
kandidatų penkto distrikto 
kongreso vietai, nepaisant, 
kad respublikonai pasirinko 
viešbučių unijos lokalo 343 
sekr.-iždininką Rovnee sa
vo kandidatu. Philadelphi- 
jos apylinkėje yra stiprus 
unijų judėjimas, bet kad 
organizuoti Darbo partiją 
sakymui kandidatų, niekas 
nekalba.

UMW unija buvo suorga
nizuota 1890 metais, tad 
pradeda 75 metus. 1950 me
tais kietosios anglies kasyk
lose dirbo nuo 75 iki 80 tūk
stančių darbaninkų, dabar 
dirba tik 5,400, arba visose 
kietosios anglies kasyklose 
15 tūkstančių. Sakoma me
tinis uždarbis siekia $$5,300, 
bet dirbdami viršlaikius pa
sidaro daugiau.

State Bureau of Traffic 
pranešimu, 1963 metais su
spenduota 15,790 automobi
lių vairuotojų leidimų dau

giau negu 1962 m. arba vi
so 143,938.. Visai atimti lei
dimai nuo 5,225 vairuotojų.

Pilietis
Du1 kandidatai prezidento 

vietai minimi iš Pennsylva-

>Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje. Ir atėjo rudenėlis...
......... m n j— ■ ■ i. . - i - i '

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 7, 1964

Tarptautinis žurnalas 
“Baltica” 

«. -a

Vilniuje išėjo pirmasis 
tarptautinio kasmetinio 
žurnalo “Baltica” numeris. 
Žurnalą leidžia Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos ge- 
grafijos skyrius kartu su ." 
Tarptautinės kvarterio pe
riodo tyrinėjimo asociacijos 
(INKVA) tarybine sekcija.

—Mūsų žurnalo tikslas,— 
pareiškė ELTOS korespon
dentui jo redaktorius, geo- 
logijos-geografijos mokslų 
kandidatas Vytautas Gude
lis, — nušviesti naujausius 
Baltijos jūr.os ir paleogeo
grafijos, dinamikos ir mor
fologijos tyrinėjimus. Žur
nalas turi suvaidinti didelį,. • ’ 
vaidmenį, gerinant pasikei- x * 
timą moksline informacija 
ir tyrinėjimo rezultatais • 
tarp Pabaltijo šalių moksli
ninkų, vystant tarptautinį • •• 
mokslini bendradarbiavimu 1 •• 
ir gerinant tyrimo darbui 
koordinavimą bei koopera- 
vimą. Tam tikra vieta žur
nale skiriama mokslinės dis- ’ ’ 
Rusijos klausimais, o tai]) 
pat veiklai Tarptautinės ko- ?'• 
misijos B a 11 i j o s jūros ir 
Skandinavijos krantų lini- , ; 
jai tyrinėti, kurioje aš at
stovauju Tarybų Sąjungai. 
Mes įsitikinę, jog žurnalas 
padės taip pat stiprinti 
draugiškus santykius ta r]) 
Baltijos jūros baseino šalių. ..

Pirmasis žurnalo nume-j.L 
ris pradedamas seniausios ... 

i švedų mokslininkes profe- -5 
so rėš Ebos H ui t D e Ger 
straipsniu, skirtu jos velio- -- 
nio vyro Gerardo De Gero, : 
mokslo apie juostinių molių 
chronologiją pradininko, j 
darbams. Moksliniu požiū- 
riu labai įdomi yra Balti- L 

; jos jūros vystymosi chro- 
nologijos tyrinėjimų ap- T 
žvalga, kurią pateikė Švedi
jos geologinės tarnybos vy- , 
riausiasis geologijos profe- T 
sorius Erikas Fromas. Bal- ’ 
tijos jūros pajūrio klasifi- '° 
kacijos klausima m s yra 3 
skirtas žinomo vokiečių ge- 3 
ografo, profesoriaus Teodo- 

( ro Hurtigo (VDR) straips- M 
nis. Profesorius Juzefas t 
Bončikas iš Toninės uni- 3 
versiteto (Lenkija) pateikė '* 
naujus vertingus duomenis !’’ 
apie Gdansko įlankos ir Me
los nerijos krantų sandarą 
ir ' vystymąsi. Tarybiniai 
mokslininkai parašė aštuo
nis \straipsnius.

“Baltica” skelbia straips
nius rusi/, anglų, prancūzų 
ir vokiečių kalbomis.

(“Včakar. naujienos”)
* ........... . .............. .  . .................

Didelis miestas be > 
prėsko vandens

Honkongas. — 1841 -me
tais Anglijąs imperialistai 
pagrobė nuo. Kinijos salą, į 
ant kurios yra Honkongo * 
miestas. Bet sala užima tik 
32 kvadratiniu mylių plotą “ 
ir neturi prėsko vandens. ’ 
Kol miestas biuvo mažas, 
gyventojai tenkinosi kalėk- ' 
tuodami lietaus vandenį.

1860 metais anglai pagro
bė Kawlono teritoriją, Ki
nijos sausumoje, ties Hon
kongu. Kawlonas užima 356 
kvad. mylias. Laikinai iš jo 
plotų buvo Honkongas ap
rūpinamas prėsku vande
niu. Bet dabar mieste ir • 
Kawlone jau yra 3,51X1,(100 * 
gyventojų. Jiems vėl stoka | 
prėsko vandens.

ARAS VALSTYBIŲ yl 
SIMBOLIS

Daug valstybių turėjo sa
vo herbuose arą, tai yra, sa
vo simbolį. Aras skaitomas 
“paukščių karalium”. Arų 
pasirinkimas buvo1 siekimas | 
diktuoti kitoms tautoms.
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MONTREAL, CANADA Camden, N. J
j Geras uvo susirinkimas
J .^r Kanados Lietuvių Lite

ratūros Draugijos Montre
al kuopos šauktas susirin
kimas sausio 26 d., tenka 
pasakyti, buvo tikrai geras, 
kaip dalyvių skaičiumi, taip 
ir savo gyvumu.

Pirmiausia^ kuopos finan
sų sekretoriui L. Kisieliui 
dėl darbo sąlygų susirinki
me nedalyvaujant, raportą 
išdavė jo žmona Petrė. Ji
nai, pasididžiuodama narių 
rūpestingumu, rapor tavo, 
kad visi nariai pasimokė j ę 
narines duokles už pereitus 
metus ir jau didesnė pusė— 
už šiuos metus . Iš jos ra
porto taipgi paaiškėjo, kad 
kuJpa pereitais metais spau
dos paramai ir šiaip visuo
meniniams reikalams yra 
sukėlusi apie $2,000. Ar ne 
puikus darbas? Ar nėra 
kuo pasididžiuoti?!
^Tik pasibaigusio Liaudies 

Balso vajaus raportą išda
vė J. Lesevičius. Čia irgi 
pasirodė, kad nuoširdžiu 
Montrealo ir apylinkės pa
žangios lietuvių visuome
nės dosnumu ir gražaus bū
rio vajininkių ir vajininkų 
ryžtingu darbštumu mūsų 
kvota gavimui naujų skai
tytojų išpildyta dubeltavai: 
vietoj 15-os gauta 30 naujų 
skaitytojų! O piniginė kvo
ta $800 išpildyta su geru 
perviršiam — aukų sukelta 
$935.60. Vajininkams pa
gerbti nutartą prie pirmos 
progos surengti vakarienę.

Buvo perrinkta šiems me
tams ir kuopos valdyba, ar
ba, tikriau pasakius, užtvir
tinta ta pati, būtent: pirmi
ninkas — J. Urbanavičius, 
fm. sekr.—L. Kisielis, ižd.— 
J. Petrauskas, prot. rašti- 

, ninkas J. Lesevičius, ir val
dybos nariai — M. Spaičys 
ir B. Kvietinskas.

Ant galo dar buvo gana 
gyvų diskusijų visuomeni
niais klausimais. Pasirodo, 
žmonės gana giliai žingei- 
dauja apie Tarybų Lietuvos 
gyvenimą. Į klausimus at
sakinėjo buvę turistai, kaip 
J. Vilkelis, P. Šiuplevi- 
čius, M. Gudas ;ir kiti. 
Gyvai padiskusuota ir Ka
nados bėgamieji reikalai, 
kaip Kvebeke pakilęs nacio- 
dhlinis judėjimas, Colum
bus (B. C.) vandens jėgos 
pardavimas Jungtinėms 
Valstijoms, plačiai kalba
mas pensijos planas, ir tt.

Linksmai Praėjo 
pašalpinės vakarienė

Kaip ir buvo tikėtasi,, pa
šaliniam žmogui žiūrint, 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugi
jos ruošta vakarienė-balius 
visais atžvilgiais buvo pa- 

. sėkminga. Svečių buvo 
daug daugiau, negu rengė
jai galėjo susodinti už sta
lu. Tačiau nežiūrint to, nors 
Aptarnautojai, kaip maisto 
padavėjos moterys, taip vy
rai, pristatydami jo “suvil- 
gymui” gėrimo, smarkiai 
sušilę dirbo, ir svečiai buvo 
maloniai priimti, puikiai 
pavaišinti, todėl publikoje 
matėsi kuo geriausia nuo
taika. žodžiu, vakarienė la
bai linksmai praėjo.

Korespondentui kažkaip4 
peršasi mintis pasakyti, kad 
šios vakarienės pasėkmin- 
gumas daug paėjo ir iš to, 
kad Draugijos valdyba pri
siėmė kooperacijos principą 
su kitomis paŠalpinėmis 

ĮLaugijomis. Pap rašyta, 
j^Tątidėjo pirmiau rengtą 
vakarienę, kadangi tuo sy
kiu ruošė parengimą Šv. 
Onos moterų p a š a 1 p i n ė 
draugija, ir paragino savo 
narius ten dalyvauti. Da
bai’ gi šioje vakarienėj da-

lyvavo daug tos draugijos 
narių. Taigi, kaip anglai 
sako, “cooperation pays 
dividends.”

Gimė
Jonas ir Patsy (Matuse

vičiūtė) Ivanauskai susilau
kė sveiko ir gražaus sūne
lio. Motina ir naujagimis 
jaučiasi gerai .

Serga
Teko sužinoti, kad mont- 

realiečiams gerai pažįsta
mas, nes čia seniau ilgai gy
venęs, Rapolas Karalevi- 
čius, dabar gyvenąs Bed- 
forde (Que.), yra susirgęs. 
Su gydytojo priežiūra gy
dosi namuose.

Mirė
Sausio 25 d. mirė

nina Keblinskienė (Motu
zaitė), sulaukusi 81 metų 
amžiaus. Paliko liūdesyje 
dvi dukteris, Jean Zaba- 
rauskienę ir Aldoną Groulx. 
Velionė.. į Kanadą buvo at
važiavusi prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Jos vyras, 
Pranas Keblinskas, buvo 
jau miręs daug pirmiau.

Anta-

Miami, Fla.
šis tas iš mūsų miesto
Miamio miesto politikie

riai vis dar negali apseiti 
be globojimo kubiečių bėg
lių ir skriaudimo senų gy
ventojų — piliečių. Iškyla 
aikštėn, kad miesto valdi
ninkai neteisėtai atima dar
bus iš amerikiečių ir ati
duoda bėgliams kubiečiams. 
Jie taip pądarė su 200 tak
sių vairuotojais. Nors mies
to taisyklės sako, kad tak
siai turi būti vairuojami 
gerų ir balsuojančių piliečių, 
bet miesto “tėvai,” su majo
ru Robert King High, dar
bus atidavė Kubos bėgliams, 
nepaisydami piliečių protes
tu.

; Kai šiaurėje oras atšala, 
žmonės bėga į Floridą su
šilti, bet ne tik žmonės, o 
ir paukščiai — robins; jų 
į Miami dabar prilėkė gal 
milijonai. Ypač anksti ryte 
jie skrenda ir skrenda dide
liais pulkais ieškodami me
džių ,ant kurių auga nedi- 
didelės uogelės. Žmonės 
juos vadina “Christmas 
trees”; jų raudonos uogos 
susirpsta prieš Kalėdas. 
Žmonės iš jų šakučių daro 
vainikus, pakabinti ant du
rų. Ępbinai, čia nerasdami 
kirmėlių, lesa tas uogas ir 
džiaugiasi šiltu oru.

Camdeno ir apylinkės 
naujienų#

Vasario 2 d. įvyko Cam
deno ALDLD 133 kuopos su
sirinkimas. A. J. Pranaičiui 
perskaičius pereito susirin
kimo užrašus, jie vienbal
siai tapo užgirti. y

Delegatams išdavus ra
portą iš ALDLD VI apskri
ties konferencijos, kuri įvy
ko pereitų metų spalio mė
nesį Chestery, po apkalbėji
mo, giliu pasitenkinimu ra
portas užgirtas.

Pakeltas klausimas apie 
gavimą naujų narių į kuo
pą. Persimetus šiuo klap
simu mintimis, nariai pri
žadėjo dėti visas pastangas 
įrašyti naujų narių į kuopą. 
Visi nariai užsimokėjo 
duokles už 1964 metus. Pa
sitarta apie “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavi
mą. Visi pritarė suvažiavi
mą pasveikinti su pinigine 
dovana. A. J. Pranaitis da
vė $12, Nąvalinskienė $8, 
Urš. Guzonienė $3, Bekam
piai $2, K. Bakšai $2, Sof. 
Vaišvilienė $2, J. Baranaus
kas $1. Visi nariai pensi
ninkai, ir dovanų suvažia
vimui sudėjo $30. Keturi 
kuopos nariai negalėjo da
lyvauti susirinkime. Jeigu 
jie būtų dalyvavę, tai dova
nų suvažiavimui būtų buvę 
daug daugiau.

Kuopos narių sąstatas jų 
gyvenimo vietomis yra la
bai įvairus. Kuopoje yra 12 
narių, o tik du—A. J. Pra
naitis ir K. Bakšas—gyve
na Camdene; Bekampiai — 
Avalone, Urš. Guzonienė — 
Gloucesteryje, J. Baranaus
kas ir Sofija Vaišvilienė — 
Somerdale, Antanas Gailiū-

* nas — Glendoroje, . Nava- 
linskienė — Atlantic City, 
Mike Pučkus — Filadelfi; i 
joje, Shinkųnas — ... — 
lingswoode, Benediktas 
Cherry Hill.

Susirinkimui pasibaigus, 
nariai turėjo baliuką. Turė
jome užkandžių, kuriuos ■ 
parūpino Guzonienė ir Vaiš- j 
vilienė.

w co/- tos-

Kazimieras gražiai ir šir
dingai mus pavaišino, o ka
dangi Onutės neradome na
mie, tai* nedelsdami išva
žiuojame į Eddystoną pas 
Anjaną Lipčiųrir pasiekėme 
jį-vakare. br...

jis, mus pamatęs, nusi
stebėjo, nes nesitikėjo mūsų 
atsilankymo. Antaną rado
me gerai nusiteikusį ir tu
rėjome progą pasikalbėti 
porą valandų apie bėgamus 
gyvenimo reikalus. Anta
nas žadėjo važiuoti su savo 
bičiuliais į “Laisvės” suva
žiavimą. Kiek jų važiuos, 
kol kas negalima pasakyti.

Kalbėjome apie VI apskri
ties reikalus. Antanas sakė, 
kad turėjo įvykti Veikian
čiojo komiteto posėdis, bet 
dėl blogo oro ir keleto ko
miteto narių susirgimo po
sėdis neįvyko, tačiau arti-' 
m o j. ateity jis įvyks.

Tarėmės apie prisiarti
nantį mūsų rezidencijoj lie
tuvių pažangiečių išvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 2 d. Antanas apie 
tai štai ką pasakė: kada 
įvyks Veikiančiojo komite
to posėdis, tai bus suorga
nizuotas iš keleto apylinkių 
komitetas, kuris paims į sa- anūkus. 
vo rankas visą to išvažiavi
mo darbą. Atsisveikinę su 
visais šeimos nariais, va
žiuojame namo.

Sugrįžtame į namus 11 
valandą ir įėję į vidų ran
dame pėdsakus, kad mūsų 
name būta svečių. Ant sta- 

' lo guli lėkštė, kurioj padėL 
tas trupinėlis lietuviško sū
rio. Ugniavietėje kūrenta 
malkos, susišildyta, išsivir
ta kavos. Nors mūsų du
rys buvo užrakintos, bet sve
čiai žinojo, kur yra paslėp
tas raktas, ir įėjo į vidų.. 
Name viskas palikta tvar
koje, net ir lėkštės nųplaų-

PRAŠYMAS
Man būtinai reikia didžiojo Lie

tuvių Kalbos žodyno I ir II tomų. 
Jei kas iš gerbiamųjų skaitytojų 
juos turi, nuoširdžiai dėkočiau už 
man jų padovanojimą ar pardąvimą. 
Iš anksto už šias dovanas dėkoju'

Prašau siųsti “Laisvės” adresu; ji 
man juos perduos.

“Lai^ypą” adręsąę: 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, ''N. Y. 11417.

ū'/’ i d .. Dr. A. Petriką
■ (10-11)

Lowell, Mass.
Vasario 2 d. buvau nuva

žiavęs į Bedfordą (Mass.) 
pas Joną ir Juliją Gecėvi- 
čius. Tik iš vakaro Jonas 
buvo grįžęs iš ligoninės. 
Dar buvo silpnas.

Gecevičiai nuoširdūs pa
žangiečių rėmėjai. Linkiu 
Jonui greitai ir pilnai pa
sveikti.

- Sausio 17 d. mirė O. Kas- 
tačkienė. Ji sulaukė 96 me
tų amžiaus. Lowellyj buvo 
seniausia lietuvė moteris. 
Lai būna jai amžina ramy
bė, o vaikams ir giminėms 
reiškiu užuojautą.

Vasario 1 d. mirė Jonas 
Šlaičiūnas, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Lietuvoje paėjo iš 
Onuškio parapijos, Grenda- 
lės kaimo. Liūdesye paliko 
žmoną, sūnų, 2 dukras ir 4

Šlaičiūnas per daugelį 
metų “vadavo” Lietuvą nuo 
pačių lietuvių. Reiškia, mi
rė nebaigęs “vadavimo.”

1964 metais pas mus mirė 
4 lietuviai. Vasario 3 die
ną buvo padaryta lengva 
operacija U. Daugirdienei.

Lowellietis

rašyti šie vardai: Anna 
Zalner,-Mr. iF'Mi’S.1 Ed.; Pil- 
dis, Anita ir Al. Gunderson, 
Frances ir Francis Pomp
riuk ir Mrs. Veronica Fer- 

igis.
,r .v . _ . I Namus apleisime vasario Kavą išvirė ir pa-. 9 h. 16 v^aį ypač sek_ 

tarnavo pne stalo Baksie-i madieniais, kada oras šiek 
ne, o butelį stipnosiospnsta- į ^ek a^įĮs būsime namie.

lada lauksime draugų ir 
draugių atsilankymo.

J. A. Bekampis

tė Pranaitis.
Užsikandus ir pasilinks

minus, nariai išsiskirstė kuo 
puikiausioje nuotaikoje.

Mūsų miesto “tėvai” nie
kaip negali būti tarpusavy 
nesusiėdę. Aną sykį net 
mano korespondenciją “L” 
redaktorius nukirto, pama
tęs žodžius “rinkimai įvyks 
šiandien.” O taip buvo — tą 
mėnesį buvo net treji bal
savimai. Mat, čia duodami 
piliečiams tam tikri projek
tai nubalsuoti.. Dabar jie 
ėdasi už tai, kaip naikinti 
lūšnynus. Viena grupė sto-‘ 
ja, kad juos reikia naikin
ti bendromis Dade apskri
ties jėgomis, o kiti — kad 
atskiri miesteliai, kurie tu
ri savo atskirą administra
ciją.

Mūsų miestelių atstovai, 
kaltina Miamio atstovus 
tarnavimu lūšnynų savinin
kams, o šie — pirmuosius 
trukdymu naikinti lūšny
nus. Lūšnynų naikinimo 
kova tarp politikierių eina 
jau seniai—prieš kiekvienus 
miesto valdininkų rinkimus, 
o lūšnynai kaip buvo, taip ir 
yra.

Važiuojame į Filadelfiją 
atlankyti Onutės Zalner, 
kurią buvome atlankę gruo
džio 13 dieną. Tuo metu jos 
sveikata puvo smarkiai pa
kirsta. Nors iš išvaizdos 
atrodė gražiai ir jos veide 
matėsi maloni šypsena, bet 

‘buvo silpna, mažai galėjo 
vaikščioti, ir gydytojas bu
vo įsakęs jai nedirbti jokio 
darbo. Dabar nuvažiavus, į 
namą' mus įsileidžia jos vy
ras ir, mūsų nuostabai, sako, 
kad Ona šiandien, kartu su 
France Pompriuk, išvažia
vo į Avaloną mus atlankyti.

Hartford, Conn.
Mirė Antanas Raulinaitis
Jis buvo 79 metų amžiaus, 

“Laisvės’ ’skaitytojas. Liū
desyje paliko žmoną Mari
joną, 2 dukteris—Mrs. Hel
en Viezalis, Hartforde, ir 
Florence Thompson, Thomp
sonville j, ir daug giminių ir 
draugų.

Palaidotas .vasario 5 die
ną Rose Hill Memorial Par
ke, Rocky Hill. j

Reiškiame užuojautą vi
siems giminėms ir drau
gams, Lucy žemaitis

Lawrence, Mass.
Lawrenco mieste mokyto

jų algos bus pakeltos $400 
metams. Pirmą pusę gaus 
kovo 1 d., o antrą—rugsėjo. 
Tai jau bus- jų*metinė,alga 
$6,800. Todėl bus pakelti na
mų savininkams taksai.

Methuen miestely aukš
tesnės mokyklos mokiniai 
buvo sustreikavę ir nėjo į 
mokyklos valgyklą valgyti. 
Streikavo dvi dienas. Jie 
sakė, kad buvęs labai pras
tas maistas.

Raudonasis Kryžius veda 
vajų už gavimą kraujo. 
Western Electric kompani
ja prisidėjo prie vajaus. 
Jos automobiliai važinės 
tuo reikalu po miestą. Bus 
agituojami darbininkai fab
rikuose, kad duotų kraujo.

Sausio 29 d. buvo atva
žiavę draugai Kazlauskai iš 
Haver hillio. Kaip žinia, 
Kazlauskas ilgai ir sunkiai 
sirgo. Dabar gerai atrodo 
ir sakė, kad gerai jaučiasi. 
Susitarėme važiuoti į LLD 
kuopos parengimą Worces- 
teryje, kuris turėjo įvykti 
vasario 2 d., kad dar pasi
darbuoti “Laisvės” vajaus 
užbaigimui.

S. Penkauskas

Hudson, Mass.
Mūsų mažame miestelyje 

buvo nedidelė ligoninė, ku
rią užlaikė daktarai. Gruo
džio pabaigoje ją uždarė, o 
ligonius ir slauges pasiuntė 
į namus. Dabar busr bloga 
sergantiems, nes į ligonines 
reikės važiuoti į kitu^’mies
tus.

Mirimai
Gruodžio 25 d. mirė Ju

rienė. Skurdžiai gyveno. 
Paliko vyrą, sūnų ir dukte
rį.

Sausio 1 d. mirė Shadzi- 
vienė. Pirm to porą kartų 
buvo operuota. Ji pirm Pir
mojo pasaulinio karo atvy
ko iš Lietuvos. Gyveno pa
siturinčiai. Mirdama turtą 
paliko religinėms sektoms 
ir giminėms, gyvenantiems 
Lietuvoje. Jos nurodymu, 
kiekvieneriais methis į Lie
tuvą turėtų pasiųsti po $14,- 
000.

Sausio 27 d. tapo palaido
tas senas Hudsono lietuvis 
Antanas Paleckas. Liūdesy
je paliko dukrą, jos vyrą, 
sūnų Juozą, seserį Nelę 
Venskus, kuri gyvena To
ronte, Kanadoje, ir kelis 
anūkus.

Steponas Majauskas, tar
navęs 21 metus JAV orlai- 
vyne, lėktuvo nelaimėje Ko
rėjoje buvo užmuštas. Jo 
palaikai buvo parvežti tė
vams ir sausio 25 d. palai
doti.

Serga
Sudburyje serga P. Alek

sandra, buvo operuotas. 
Priklauso prie LDS. Po 
operacijos sveiksta, jau yra 
namie.

Ona Jakšienė jau ilgas 
laikas nesveikuoja. ‘ Perei
tais metais turėjo operaci
ją, bet vis gerai nesijaučia. 
Pažangi moteris; kada ji 
gyveno Hudsone, tai nuola- j 
tos rėmė pažangiečius.

Chas Statkus, gyvenąs 
Marlboro, girdėjau, tapo iš
vežtas į ligoninį.

Darbai
Pas mus su darbais yra 

blogai. Apie pusę gyvento
jų važiuoja į kitus miestus 
dirbti. Gyventojų skaičius 
daugėja, o darbai mažėja. 
Iš šešių avalynės gamyklų 
jau beliko tik dvi ir tos 
prastai dirba.

P. Vaitekūnas

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugijos Moterų sky
rius ruošia šaunų, vaišingą 
Užgavėnių pobūvį. Jis įvyks 
vasario 8-tos vakaro 5 va
landą. Rengėjos kviečia 
worcesteriecius ir iš apylin
kių šį šeštadienį pasisve
čiuoti su mumis L. S. ir D. 
D-jos salėj, 29 Endicott St..

M. K. S.

. SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Jonui Peldžiui
Reiškiame širdingą užuojauatą. jo žmonai 

Emilijai, artimiesiems, giminėms ir draugams. 
Tu daug veikei jaunas būdamas meno ir apšvie- 
tos srityje. Dabar 
žemėje.
B. W. Lassell
K. Kazlauskienė
S. ir J. Rainardai
B. Čiuberkienė
S. Šukienė
P. Remeika

ilsėkis ramiai šios šalie

P. Pavidis .
J. ir P. Petrus
A. ir K. Yahkus
A. Pilavich
F. ir M. Kvetkas 
Bostonietė

■ •(<

žilas Juozas HfflM

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

BODY MAN (2) Expd. Large 
modern body shop. Call 'TR. 6-2501, 
9 to 5. Ask for Mr. Fisher, Chester 
Lincoln-Mercury, 9th & Sproul Sts., 
Chester, Pa. (11-13)

Pekinas. ■—Kinija vėl pa
smarkino propagaųdą ir 
veiklą už Žemės ūkio kolek
tyvizaciją.

Tokio. —Japonijoje taba
ko industriją kontroliuoja 
pati valdžia. Ji pradėjo 
kampaniją prieš rūkymą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, J*A.

1 LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 
Vasario-Feb. 14 d., 1144 N. 4th St. 
Prasidės 7:30 vakare. Nariai kvie
čiami pasimokėti metines duokles, 
kurie dar nepasimokėję. ‘ Pasitarsi
me apie sumanytą parengimą šią 
žiemą ir Išgirsite • komisijos rapor
tą ir kitų svarbių reikalų, Valdyba

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Vasario-Feb. (ku
rią dieną?—Admin.), 2:30 popiet, 29 
Endicott St.

Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsime 
daug reikalų apkalbėti.

(Dėl blogo oro, sausio mėnesį su
sirinkimas nėįvyko.) (10-11)

Maskva. — Sušaudė V. 
Jonesijaną, kuris nužudė 2 
moteris ir tris berniukus.

Baltimore, Md.
Daug miršta lietuvių

1964 metai nesmagūs lie
tuviams, nes tik sausio mė
nesį jau mirė 9 lietuviai, 8 
vyrai ir 1 moteris.

Iš jų du buvo “Laisvės” 
skaitytojai — Ignas Krivic
kas ir Juozas Konišauskas. 
Abudu buvo pavieniai, lais
vų pažiūrų, tai taip ir pa
laidoti. Kadangi nebuvo 
turtingi, tai ir laidotuvės 
buvo kuklios.

Visi mirę jau buvo virš 70 
metų amžiaus. Bet Andrius 
Valiukas buvo jau virš 90 
metų amžiaus, ir buvo lai
komas seniausiu lietuviu 
Baltimorėje.

Jau keturi mėnesiai, kaip 
serga Kazys Lopata. Kam 
laikas leidžia, atlankykite; 
jis serga namie 4707 Wel
kins Ave., telefonas VL 2- 
4328. . •

Baltimoriečiai neturime 
lietuvio laidotuvių direkto
riaus. Kai kas sako, kad 
bųtų gerai, jeigu toks at
vyktų iš kitur, nes vis tiek 
senoji karta jau yra kan
didatais.

Darbai pas mus, kol kas, 
eina neblogai — kriaučiai 
dirba gerai.

J. F. Deltuva

Jūry vanduo ir 
jo gėrimas

Ar galima gerti jūros 
vandenį, perkošus jį pro 
audeklo gabaliuką? Pasiro
do, galima. Tokį audinį su
kūrė Leningrado S. Kirovo 
vardo tekstilės instituto 
darbuotojai. Jie pagamino 
nuostabią medžiagą — pa
kaitų pluoštą, kuris suren
ka net nežymius kiekius 
medžiagų, esančių vande
nyje. Šių pluoštų audiniai 
gali būti pritaikyti nute
kantiems vandenims valy
ti ir vertingom medžiagoms 
ir labai praskiestų tirpalų 
išgauti.

Tame pačiame institute 
pagamintas ir kitas nepa
prastas audinys, kuris už
muša mikrobus. Drabužius 
iš audinių, pasižyminčių an- 
timikrobinėmis savybėmis, 
galima siūti gydytojams, 
maisto pramonės- darbinin
kams, vaikų įstaigų darbuo
tojams. Tokį audinį galima 
panaudoti ir ger i a m a m 
vandeniui valyti.

Haga. — Olandija gerins 
savo santykius su Indonezi
ja.

Lietuvių Socialis Klubas 
Miami, Florida

Pranešame atostogautojams, kad Socialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietūs 1 valandą. 
’Vėliau seka muziku ir šokiai.

f .
Čia galite gauti informacijų dėl nakvynių ir apsistojimo. 

—- Gera vieta susipažinimui ir laiko praleidimui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB, OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida

Phone 688-4161

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 7, 1964



TS-oje filmuojamas Tolstojaus 
veikalas “Karas ir taika”

Jau antri metai, kai žy
musis Tarybų Sąjungos ki
nematografijos režisier i u s 
Sergiejus Bondarčiukas fil
muoja Leono Tolstojaus no
velę “Karas ir taika.”

Dar mokinantis Maskvos 
Kinematografijos Institute, 
jis jau svajojo sukti filmą 
apie taip reikšmingą savo 
tėvynės istorinę dramą, 
kuomet jo gimtinis kraštas 

• buvo Napoleono kariuome
nės užpultas ir teriojamas. 
Galutinas nusitarimas pasi
reiškė tuomet, kai S. Bon
darčiukas pamatė ameriko
nišką 1956-tų metų produk
ciją “War and Peace,” kur 
vaidina Henry Fonda ir 
Audrey Hepburn. Jis pri
pažįsta. kad techniniai fil
mas atliktas pagirtinai ge
rai. bet trūko sielos — tos 
didingos tėvynės meilės 
jausmo, kurį gali parodyti 
tiktai tėvynainis, mylintis 
savo kraštą ir savo tautie
čius. Šią spragą S. Bondar
čiukas nori dabar užpildyti 
ir parodyti pasauliui, kaip 
iš tikrųjų Rusijos kariuo
menė su liaudies pagalba 
apsigynė nuo Napoleono. 
Jis nori pabrėžti daugiau 
tautos ryžtingumą bei nar
sumą mūšiuose prieš pran-
cūzus ir palikti antrame fo- 
ne atskirų charakterių nuo- 

• tykius ir romansus.
Jis filme daugiausia kon

centruojasi ant Borodino ir 
Smolensko mūšių laukų, 
kur tūkstančiai kareivių žu
vo, kur nuo žmonių krauio 
žemė raudonavo... Kad iš
laikyti a u t e n t i š kurną, S. 
Bondarčiukas planuoja 
kiekvieną įvykį fotografuo
ti tose pačiose vietose, ta-

(70 mylių į vakarus nuo 
Maskvos) jis negalėjo pasi
naudoti, todėl, kad ten pri
statyta daug paminklų pa
minėjimui to žiauraus mū
šio. Jis pasirinko kalnelių 
šlaitus netoli nuo Maskvos, 
apie 160 mylių į 'vakarus, 
kur tapo nufilmuątas šis 
garsusis istorinis 1812-tų 
metų įvykis. f

Keletas scenų susukta 
Maskvos senojo miesto kvar
taluose, kurie išsilaikė per 
150 metų nepakeitę savo 
išorinės išvaizdos ir istori
nės reikšmės.

Praėjusią žiemą S. Bon
darčiukas buvo nuvažiavęs 
su visa technine ir vaidvbi- 
ne grupe prie Karpatų-Uk- 
rainoje susukti keletą sce
nų iš 1805-tų metų aštrių 
kovų Austerlitz ir Shogra- 
ben susidūrimuose su pran
cūzais mūšių laukuose.

Kad parodyti ir išlaikyti 
filme originalumą, sudary
tas tyrinėjimo komitetas su 
akademiku-istoriku Nikolai 
K. Grudzi priešakyje, studi
juoti ir rūpintis Napoleono 
periodo reikmenims, kaip 
tai: šautuvais, kardais, dra
bužiais, portretais ir visa 
kita. Žinoma, daugiausia 
medžiagos gauta iš muzie-\

. Prancūzijos Nacionali
nis Knygynas pasirūpino 
pristatyti būgno mušimo 
gaidas, po kurio ritmu mar- 
šuodavo Napoleono armija.

Režisierius S. Bondarčiu
kas vaidina vienoje iš-svar
biausiųjų rolių. Jis prisidė
jo su savo patarimais prie 
rašytojų, kurie prirengė 
šios dramos tekstą filmavi
mui. Jis geriausiai žinomas 
užsienyje iš filmo “Fate of (

Mąn,” kurį jis taip pat

“Laisves” bendroves akcininkus kviečiame dalyvauti mūsŲ meti
niame suvažiavime—sekmadienį., vasario 9 d., Rusų-amerikiečiu 
centre, Manhattane. Visus laisviečius prašome būti bankete, kuris 

įvyks ten pat ir prasidės 5 valandą, tuojau po suvažiavimo.
Sveikinimai “Laisvės” 
Bendrovės Dalininkų 

Suvažiavimui
Binghamton, N. Y. Mes, 

geri “Laisvės” patriotai ir 
jos rėmėjai, skaitytojai, 
sveikiname dalininkų suva
žiavimą, linkėdami laikraš
čiui “Laisvei” ilgo amžiaus 
ir stipriai laikytis tų pačių 

s prakilnių idėjų, kaip ir iki 
šiol, ir eiti tuo keįiu, kuris 
veda žmoniją į malonų, sau
lėtą gyvenimą.
mės apsvarstyme svarbiųjų 
reikalų. Priimkit mūsų do
vanėlę, sudėtą A. ir J. Ka
minskų minėjime jų 50-osios 
vedybinės sukakties. Auko
jo: A. ir H. Pagiegalai $3. 
Po $2: A. ir J. Kaminsky, 
F. ir V. Miller. Po $1: G. 
Liepa (Scrantonietis), P. 
Jasilionienė, N. Strolienė,

Draugės brangina savo ,XjI
* V a a ___ i

Ignui Sutkui 
71 metai amžiaus

Š. m. sausio 28 d. IgrrtĮti 
Sutkui sukako 71 metai am
žiaus. Lietuvoje Sutkus ki
lęs iš Veliuonos parapijos. 
Sulaukęs jau vėlvvo am
žiaus, jis jaučiasi gerai.

kultūrinį centrą nėtosios, o taip pat Bronė 
I Keršulienė ir Nellie Ventie- 

Jau ilga eilė metų, kai I nė nuolat pasidarbuoja, kad 
Laisvės salė yra tapusi pa-1 virtuvėje būtų švarių šluos- 

—s ir ne tukų.čiu įžymiausiu, nors 
didžiausiu, Didžiojo New 
Yorko lietuvių centru. Čia 
kuopos, kuopelės, jų komi
tetai ir komisijos susieina 
apsvarstyti savo organiza- 

| cijų reikalus, rengia savo 
Daug’ sėk- banketus, filmų iš Lietuvos

rodymo vakarus, prelekcijų 
ir meno demonstravimo po-

Čia šaunusis Aido choras 
ir jo grupės kuria savo ža
vingosioms operet ė m s ir 
koncertams aktus.

O juk ne kur, kaip tik čia 
susitikome skaitlingas Ta
rybų Lietuvą atlankyti iš-

O. Dišienė/A. Žolynas, M.’! vykstančių turistų grupes _______ 
Kazlauskienė, J. Kamins- nemažai jų susitikome su- j pagal 
kas, O. Wellus, J’, ir O. Uo- grįžtančių. Čia ^susitikome 
gentai ir J. ir O Kereliai. ' Amerikoje besilankanči u s 
Viso $17. Aukotojams ačiū. Į Tarybų Lietuvos turistus ir 
Surinko P. Jasilionienė ir T. Lietuvos atstovus.
0. Wellus. Draugiškai, An
na Wellus.

Miami, Fla. Mes, Miamio 
ir apylinkės pažangieji lie
tuviai, sveikiname šį “Lais
vės” B-vės suvažiavimą, lin-

Taip, brangus atsimini
mais, mielas ir galimybe su
sieiti yra mums visiems 
šis mažytis mūsų centras.

Laisvėje jau buvo minėta 
darbštuoliai Vincas Venc- 

! kūnas ir Petras Babarskas,
su n-kėdami, kad jūs draugai de- ( kurie įdeda Savaites 

legatai rūpestingai apsvars-; kaus darb0 modernizuoda-
~"L~ jmi to reikalingas vietas,

i gražindami. Bet, ...
i Kas žino, ar atėjo kam į

Vlso“; mintį klausimas: kas tose

tytumėte tolimesnį “Lais-' 
vės” gyvavimą, idant “Lais- ' 
ve“ ir toliau eitų pažangos į 
keliu ir kovotų prieš ' ‘ 
kifts darbo žmonių priešus, j įstaigoseJ'palaiko kasdieni-

Su pasveikinimu siunčia-! nę tvarką ir švarą?
mi į rp0^a m.įnįis atėjo. Tiesą,čiau Bprodino apylinkėmis a Man, kuri jis taip pat -v» > i

______ • • ‘.surežisavo ir kuriame labai me maz^ dovanelę, $31 nuo ;

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Timesui” (vas. 4 d.) Robert 
W. King ir pataria mums tik 
džiaugtis, kad Kiniją valdo 
komunistai. Jie, jis sako, ten 
reikalus gerai sutvarkė, tau
tą suvienijo, vykdo milžinišką 
krašto industrializaciją, kelia 
jo kultūrą.

Na, o kas būtų, jeigu komu
nistinė vyriausybė būtų nu
versta? Tuojau krašte pakil
tų visokios klikos, perversmas 
lydėtų perversmą (kaip, pa v., 
Pietiniame Vietname, arba 
Pietinėje Korėjoje), užvirtų 
suirutė, ji išsilietų į kitus kraš
tus ir pastatytų į pavojų visą 
pasaulį.

Todėl mes, Amerika, girdi, 
turime ne konspiruoti prieš 
dabartinę Kiniją, bet viskuo 
jai padėti dalykus tvarkyti.

Patarimas prezidentui John- 
sonui: Būtinai perskaitykite 
Kingo laišką!

i talentingai sukūrė žmogaus v}so.^ SJūpčs, ir $10 nuo‘ So- I pasakius, grupe asmenų to 
paveikslą, papuolusį: nacių į cialiojrhįbo Patrioto ’. Viso I reikalo niekad neužmiršo.

: koncentracijos stovyklon. , i $41. Jzraugiškai, M. Valilio-1 . - y- ---------
'‘Karas ir taika” nien^« :Filmas

susidės iš keturių dalių. 
Kiekviena dalis užims pus
antros valandos (90 minti

Nepaprastai gabios ir
,•1 • -vi i ; Jaunatvėje, Amerikoje, sa-tikrai meniškos rankos j kosi dirbęs sunkius darbus 

, r . Į geležies lie jvklose. Bet jam Praėjusi sekmad.enĮ pa-^sant stambi sti iam 
rengime Laisves saleje { gunk j(J
pastebėjote estradoj naują s'eikatos nepalaužs.

Sales ir viso namo reika
lus prižiūri, darbus atlieka 
nedidelė grupė d r a u g ų 
neapmokami, nes brangina 
darbo žmonėms tarnaujan
čią ištaigą.

Primintina, jog tik sava
norišku, dovanotu darbu 
centre ir tepalaikoma tvar
ka, kiek jos čia yra.

Nei Laisvės salei, nei bile 
įstaigai po tuo stoju sam
domo prižiūrovo ar valyto
jo nėra. Dirbantieji laikraš
tininkų ir organizacijų raš
tinių darbus kiekvienas ap
link savo mašiną ar prau- 

' syklą atlieka būtiniausi dar- 
l savo išgalę. Gi 

viešojo vartojimo dalis 7— 
salė, virtuvė — priklauso 
nuo kelių asmenų pasišven
timo savo įstaigai ir dar 
daug priklauso nuo įstaigą 
lankančios visuomenės kul
tūringumo. Į pažangiųjų 
įstaigas šiais laikais retai mų menininką, 
beužklysta tokių, paskui medžio pagražinimus sugal- i 
kuriuos nesamdyta tarnai-; voti, suplanuoti ir savo ran
tė turėtų su šluotele ranko- komis padaryti, reikia su- 

sekioti. š—e pratimo, reikia lakios vaiz-
----------------- 'duotės, reikia tikros meilės buvęs kriaučių kontrak- 

' savo darbui.
Beje, dar priminsiu, kad j Pašarvotas Garšvos šerme- 

ibe gražios estrados, Vincas | ninėj, Brooklyne. Bus pa- 
jVenckūnas ir Petras Ba- laidotas penktadienį, vasa- 

barskas pertaisė pagal in- rio 7 d. -g

gražų dalykėlį. Tai kalbė
tojo “stendas.” Jį padarė 
savo gabiomis, talentingo- i kus yra Bar & Gril biznyje, 
mis rankomis ir mums pa-! 492 Grand St.. Brooklyne. 
dovanojo draugas Vincas i Prieš savaitę Sutkaus duk- 
Venckūnas, mūsų LLD 185 tė Beatrice Krasnickienė, 
kuopos pirmininkas, Lais- tėvo ir savo sūnaus gimta- 
vės bendrovės direktorius dienio proga, surengė ^fa
ir nuolatinis mūsų parengi- žią parę Sutkaus biznio pa
inų ir sueigų lankytojas.

Paprastai, tik akimis už-; 
metus, gal kuriam paro
dys, jog tai kas čia tokio, 
juk tik iš lentų sukaltas 
stendas. Bet įsižiūrėk į jį 
arčiau ir pamatysi, kiek čia 
darbo ir meninio talento 
įdėta. Tik tikras medžio 
darbų meistras tegalėjo to
ki gražų stendą sukurti. 
Na. o pridėk prie šio kū
rinio dar pačią estrada ir 
jos gražų meninį apdirbi
mą ir tupjau pamatysi, kad į 
mes mū 
turime tikrai didelių gabu-

Tokius 'iš!

asmenyje

J e

Jau daug metų kai Sut-,

talpoje kostumeriams pa- 
; vaišinti. Mrs. Krasnickienė 
t turi jau užaugusius sūnų ir 
dukrą. Sūnus tarnauja US 
armijoj Texas valstijoje ir 
ten eina medicinos mokslą. 
Tėvą ir sūnų gimtadienio 
proga pagerbusi, Mrs. Kras
nickienė su savo dukra iš
vyko i Texas valstiją pasi
matyti su sūnumi. Ji ten 
pabuvos anie pora savaičių. 
O Ignas Sutkus dabar vie
nas šeimininkauja namie ir 
biznyje iki jo dukra sugrįš 
iš Texaso.

Reporteris

MIRĖ 4
Daugeliui Niujorko lietu

vių žinomas S. Karvelis,

torius, mirė vasario 3 dieną.Neutrališkumas 
turės laimėti

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda rašo, Lad nesvarbu, 
kaip į De Gaullės pasiūlymą 
dabar žiūri JAV vyriausy
bė, bet Azijoje neutrališku
mas valstybių turės laimėti.

Pietų Vietname karas 
prieš liaudies partizanus 
kelia neramybę visame pu
siasalyje. Tą jaučia kaimy
ninės valstybės, tą jaučia ir 
didžiosios pasaulinės vals
tybės.

spektoriaus reikalavimus ir* 
salės abejas duris. Tai irgi 
didelis, gerai, gražiai atlik
tas darbas.

Nežinau, ką ( reikėtų pa
siūlyti, kad mes galėtumėm 
pilnai įrodyti savo aukštą 
įvertinimą šių gerų draugu 
past angoms ir rūpesčiui. 
Tegu apie tai pagalvoja tiek 
“Laisvės” bendrovės, tiek 
Namo korporacijos direk
toriai.

APIE RYŽIUS
Jau prieš 5,000 metų Ki

nijoje augino ryžius. Iš Ki
nijos jų auginimas persime
tė į Indiją ir kitas Azijos 
šalis. Italijoje ir Europoje 
pirmu kartu ryžius pradėjo 
auginti tik 15-tame amžiu
je- f"

cialio $Hųbo Patrioto”. Viso I reikalo niekad neužmiršo.
Štai d. Kaze. Čaikauskas 

sprendė taip: jeigu namie, 
kur gyveųa tik keli asme
nys, reikalinga kasdieninė 
priežiūra ir retkartinė abla- 
va nuo grindų iki lubų, tai 
masiniai lankomai visuome
niškai įstaigai juo labiau to 
reikia. Ji tokią ablavą pa
darė L. salės virtuvėj, plau
dama indą po indo, lentyną !
po lentynos, o kai kurių TSRS krantų ir Alaskos, 
reikmenų ir dovanojo. i veisiasi krabai, kuriuos vie-

Panašių talkų eilės metų ni vadina “king crab,” kiti 
bėgiu yra daug atlikusi kitaip. ŲConey Island akva- 
Marcelė Jakštienė. Jeigu ji riumą parodai atgabeno iš 
būna parengimo komisijoj, ? Alaskos ' pakraščių “king 
ji visuomet iš anksto pri- ■ crab”, kuris nuo vienos “ko- 
ruošia virtuvę ir dieną po jos” galo iki kitos turi 4 pė- 
pramogos būtinai patikrina das. *

Nuo kitų gauta sekamai: 
Elizabeth Laurin k u s,

čių). Taip, kad pamatyti iš- Brooklyn, N.j Y. ... $100.00 
tisai vienu kartu visą filmą, 
užtruktų šešias valandas. 
Kadangi toks ilgas' laikas 
nuvargintų žiūrovus, tai fil
mas bus rodomas atskiro
mis dalimis, skirtinguose 
kino teatruose. Žiūrovas 
galės pasirinkti, kiek šios 
dramos dalių jis norėtų iš 
karto pamatyti. Pamatęs 
vieną seansą viename kino 
teatre, gali nueiti į kitą ki
no teatrą pamatyti sekan
čią dalį, o pakeliui gal bus 
ne’pro šalį užsukti kur nors 
į kavinę ir atsisėdus, pagal
voti apie tai, ką jis jau yra 
matęs...

Tikimasi, kad Leono Tols
tojaus novelė “Karas ir tai
ka” bus atvaizduota kuo 
charakteringiausiai ir tei
singiausiai, todėl, kad fil
mas sukamas savoje žemė
je — savoje tėvynėje. Bus 
parodma, kaip Rusijos 
parodoma, kaip Rusijos 
kariuomenei atmušti Napo
leono armiją, taip, kaip 
Antrojo pasaulinio karo 
mūšiuose, kuomet ir vėl pa
sikartojo istorija — kai So
vietų Sąjungos liaudis pa- 

gant į vakarus, buvo palikti n~ 1’
bolševikų malonei” (“V.,” 
sausio 29 d.).

Man gi aišku. Tie Hitlerio 
čebatlaižiai nespėjo su savim 

- savo dienoraščius pasiimti, o 
jie juos rašė tuo sumetimu, 
kad paskui, kai Hitleris lai
mės ir užkariaus pasaulį, galė
tų jam pasigirti: Matote, ko
kiais ištikimais mes jums, 
brangus furjeri, buvome!

Jie norėjo išgarsėti, pasiro
dyti didvyriais.

Jų baisi nelaimė ta, kad jų 
furjeris pralaimėjo ir pats ga
lą gavo.

Ar dabar aišku?

Dažnai mūsų pažangiojoje 
spaudoje .ir Lietuvos tarybi
nėje spaudoje pasirodo infor
macijų apie lietuviškus naci
onalistus, tuos Hitlerio pa
stumdėlius, ir jų kruvinus 
darbus karo metu ir po karo 
Lietuvoje. Duomenys paimti 
iš dokumentų, iš tų pačių kri
minalistų lūpų, iš jų paliktų 
dienoraščių.

“Vienybės” bendradarbis 
Girnakalis susijaudinęs šau
kia : “Galas žino, kuriems 
tikslams tie dienoraščiai buvo 
rašomi. Dar didesnis galas ži> 
no, kodėl tie dienoraščiai, be-

dėjo kariuomenei sutriuš
kinti nacius.

H. Feiferiene

Saulėgrąžų, alyvų, kuku
rūzų aliejus yra žinomas 
vartotojams. O štai atsira
do vynuogių aliejus. Jis 
gautas Bulgarijos Liaudies 
Respublikoje. Aliejus gami
namas iš vynuogių grūde
lių. Jo kokybė žymiai geres
nė už saulėgrąžų, o skonis

Charles Kfasnitski, Wa
terbury, Conn...........25.00

LLD 145 kp. (per S. F. 
Smith), Los Angeles, Calif. 
.......... . Y............... 10.00

LLD 153 kp. (per V. Sut- 
kienę), San Francisco, Ca
lif. .............V.........

Ona černevičienė
10.00 
Mas- 

. 5.00
Zigmas Ramanau s k a s, 

Detroit, Mich.............. 5.00
C. Pečiulis, Los Angeles, 

Calif............................. 5.00
K. R., Inglewood, Calif. 

..................................   5.00
M. Jodagienė, No. Plain- 

field, N. J................. .. 1.00

v f

Tai pirmieji sveikinimai, 
už kuriuos tariame jų siun
tėjams didelį ačiū. Suvažia
vimas įvyks vasario 9 d. Ti
kimės, kad pačiame suva
žiavime įteiks daugiau svei
kinimų. Po suvažiavimo bus 
pranešta.

“Laisves” Administracija

NENORI PASIMOKYTI
New Yorkas.—City Com

mission /H u m a n Rights 
bandė suvesti mokyklų boL 
koto vadus su makyklif 
tvarkytojais ir pašalinti ne
sutikimus, bet mok y k 1 ų 
tvarkytojai, su James B.; 
Donovanu, mokyklų tary-1 
bos prezidentu priešakyje,1 
atsisakė tartis. Donovanas 
mano, kad pirmadienio boi
kotas “nepavyko”, nors 
daugiau kaip trečdalis mo-1 
kinių boikotavo.

primena išvalytą alyvų Saigonas. — Cholera su- 
aliejų. sirgimai vis dar daugėja.

KRABAS 4 PĖDŲ
Tolimuose Rytuose, prie

Prisiminimas

Julius Kalvaitis
Mirė Vasario-February 7, 1963.

jau vieneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Julius. Pasigenda jo ne tik šeima, bet ir 
visi jo pažįstami, draugai. Jis buvo veiklus mū
sų visuomenėje.

Ilsėkis, Juliau, ramiai. Pasiliksi mūsų min
tyse amžinai, ir kol gyvi būsime, Tavo kapą lanT 
kyšime.

Brooklyn, N. Y. 
*» i! •

—Marijona Kalvaitienė, žmona 
Albinas ir Justinas— 
posūniai ir jų šeimos

Antanas

Jakarta. — Indonezijos 
spauda rašo, kad Malazija 
turės, pakrikti, nes Anglija 
ją dirbtiniai sudarė, 
valdytų buvusias kolonijas.

' RIHCMOND HILL, N. >

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 11 d.,
pradžia 7:30 vai. vakaro. “Laisvi” 

( salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
kad Parkc- , , Visi narrai malonėkite ateiti.

Valdyba (10-11)

Kon venci j inis Banketas 
Renčia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 9 February
Pradžia 5 Valandą Vakare

Banketui Bilietas $3.50 *
Banketą pradėsime 5 valandą todėl, kad būtų ’<■ 

patogiau iš toliau atvykusiems anksčiau grįžti 
namo.

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

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

Kviečiame dalininkus dalyvauti suvažiavime 
ir visus ateiti į banketą.

Iš Brooklyno važiuojant per Williamsburgo tiltą, iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fultoa 
gatve skersai Broadway iki Nassau St. čia imti JamaicW 
subway ir išlipt ant ant Essex St. stoties. Išlipus į viršui 
reikia pasiklausti Rivington Streeto.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus 
galimas.

6 p.—Laisve (Liberty) — Penktad., vasario (Feb.) 7t 1964




