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KRIS LA l Kanadoje yra pusė pasaulinio Trumpai apie Tarybą Daugiau JAV militarinių jėgų
Ruošiasi svarbiems darbams prėsko vandens Sąjuiiogs pasiekimus
Negrai svarbioje vietoje 
Saužudystės didėja 
Pelninga profesija

— Rašo J. Gasiūnas —
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas ruošiasi dideliems dar- 
bamfc.

LDS Centro Valdybos susi
rinkime gruodžio 12 d. bus 
aptartas naujo vajaus skelbi
mas ir kiti svarbūs LDS reika
lai.

Kai bus \naujiems nariams 
įrašyti vajus paskelbtas, su
prantama, prasidės didysis 
darbas.

Ottawa. — Iš priežasties 
sausros Jungtinių Valstijų 
rytinėje dalyje susirūpino 
prėsko vandens reikalais. 
Kanada, kuri savo plotais 
yra didesnė už JAV., užima 
3,843,144 kvadratines my
lias, yra turtinga prėsku 
vandeniu. Kanadoje yra 
virš 100,000 ežerų prėsko 
vandens, kurie užima šešis 
procentus šalies teritorijos. 
Kanadoje yra apie pusė vi
so pasaulio prėsko vandens, 
bet jis stovi ežeruose, arba 
plaukia į Lediniuotąjį oke-

Maskva. — Užsieny j e, 
ypatingai JAV, komercinė

aną ir Hudsono įlanką.
Kanados gamtinių turtų la iriagi <<laig įo 

immstras Arthuras L an g sįuUo» žmonių gyvenimu ir
rašo apie, socialistinės san
tvarkos “nepasisekimus”.

Buržuaziniai ekonomistai
Yra sumanymų — pasukti nuslepia buvusios caristinės 

Kanados upes į pietus, tai 'Rusijos atsilikimą, jos įn
yra, į Jungtines Valstijas, dustrijos sunaikinimą Pir- 
pramušti po kalnais tune- mojo pasaulinio karo ir už
ims ir prakasti kanalus, ku- sienio imperialistų 
riais iš ežerų prėskas van- vencijos metu. Jie lyginda- 
duo tekėtų į Jungtines Vals- mi TSRS gamybą su JAV 
tijas, kur jo reikia, o ateity- gamyba, nuslepia tuos bai- 
je dar daugiau reikės. sius nuostolius, kokių turė-

jau kelis kartus tarėsi su 
Jungtinių Valstijų atstovais 
prėsko vandens reikalais.

inter-

533,000 kombainų, žemės j Saigonas. — Per kelias 
ūkyje 916,000 sunkvežimių, dienas dar atvyko Jy20tf

arinin-
kų ir karių "kariu prieš par-

pribuvo į Vietnamą

Centro Valdyba taipgi svars
tys naują planą, kuris galėtų 
suteikti didesnius dividendus 
ilgiau Susivienijime išbuvusių

^Šiais metais duoti dividendai 
ilgiau Susivienijime išbuvusių 
narių nepatenkino, kai gavo 
vieną nemokamą mėnesį. 1965 
metais bus kitoks dividendų 
mokėjimas, kuris bus moka
mas pagal išbūtą Susivienijime 
metų skaičių. Juo narys bus 
ilgiau išbuvęs Susivienijime, 
tu<^ didesnį dividendų procentą 
gaus.
. Kaip matote, LDS rūpinasi 
savo nariais, kad jiems būtų su
teiktos vis geresnės lengvatos. 
O tai svarbu įsirašyti į LDS ir 
tiems, kurie dar nėra LDS na
riais.

Amerikiečiai industrialistai 
ir kiti biznieriai tikrai nori 
platesnių prekybinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga ir kitais socia- 
^tiniais kraštais.
. New Yorke įvykusi pramo
nininkų ir biznierių konferen
cija nutarė raginti Jungtinių 
Valstijų vyriausybę naikinti 
visokius apribavimus preky
boje su socialistinėmis šalimis.

Tai sveikintinas raginimas, 
labai naudingas patiems ame
rikiečiams.

Kodėl JAV uždarys 
eilę karo baziy?

Washingtonas. — Nepai
sant protestų senos milita- 
rinės bazės bus uždarytos, 
nes jos atominėje ir raketų 
gadynėje jau nereikalingos. 
Yra uždaroma visa eilė 
tvirtumų, kurios pirmau 
savo patrankomis turėjo 
ginti JAV krantus. Dabar 
tokios tvirtovės jau atgyve
nę, raketomis daug kartų 
toliau pasiekiama, negu iš 
kanuolių.

Bus uždaryta Brooklyno 
ir Portsmouth jūrų karo 
laivyno bazės, kur buvo sta- 
tomi ir modernizuojami 
šarvuočiai, lėktuvnešiai ir 
dideli kreiseriai, nes dabar
karo laivyne pirmoje vie- ’ raketų diena. Maršalas N. 
toje yra atominiai ąubmari- I. Krylovas įspėjo imperia- 
nai ir greitieji’ naikintuvai, listus neprovokuoti karo.

Apie komunistinius 
užsienio siuntinius

San Francisco, Calif. — 
Trys federaliniai teisėjai 
pasisakė prieš pašte naiki
nimą komunistinės literatū
ros, prisiųstos iš užsienio. 
Jie sako, kad tas priešta
rauja JAV Konstitucijai.

Pašto viršininkai sako, 
kad nuo pradžios 1963 metų 
jie gavo iš užsienio 3,300,- 
000 komunistinės propa
gandos siuntinių. Iš jų 1,- 
800,000 pristatė tiems, ku
rie buvo išpildę tam tikras 
blankas, o 1,500,000 siunti
nių sunaikino.

Maskva. — Lapkričio 19 
dieną TSRS buvo paminėta

jo Tarybų Sąjunga Antrojo 
pasaulinio karo metu, kuo
met JAV vsiškai nuo karo, 
nenukentėjo, o visgi yra se
kami f aktai I

1920 metais TSRS indust- I gyvena 108,000,000 žmonių, 
rinė gamyba buvo 60 kartų j Mokslo ir kultūros srity - 
mažesnė, kaip JAV, gi 1963 • je TSRS eina pirmoje vieto- 
met. JAV gamyba jau tik ■ je pasaulyje. TSRS daugiau 
35%■ viršijo TSRS gamybą, mokslo ir technikos specia- 
1963 metais Tarybų Sąjun- listų per metus išmoko kaip 
goję buvo daugiau pagami- j bent kurioje kitoje pasaulio 
narna, , kaip JAV: geležies 
rūdos, anglies, metalą ap
dirbančių mašinų, elektri
nių ir anglinį^ garvežių, 
traktorių,z.<kombanų, ce
mento, vilnų ir linų audinių, 
cukraus, sugauta žuvų, ir 
dar eilės kitų: dalykų.

Caristinėje Rusijoje buvo 
tik arklai ir medžio akėčios 
žemės įdirbimui. 1963 me
tais Tarybų Sąjungoje jau 
buvo 1,451,000 traktorių,

gi per 1964 pirmąjį pusmetp JūngtiniųvVaistiių^kari—.. 
dar buvo pagaminta 157,0*00 kų ir kariųkarui prieš par- 
nių plūgų ir 103,000 sėjamų- tizanus. Viso dabar Pietų 
jų mašinų. Dabar TSRS 
industrinė gamyba net 50 
kartų yra didesnė už 1913 šimtus karo lėktuvų ir ma- 
metų. į lūnsparnių.

Antrojo pasaulinio karo Tay Ninh provincijoj 115 
metu hitlerininkai Tarybų JAV malūnsparnių, 3,000 
Sąjungoje sunaikino 31,850 Pietų Vietnamo karininkų 
didelių gamybos įmonių, ir karių puolė nužiūrėtą 
4,100 miestų ir geležinkelių 
stočių, dešimtis tūkstančių 
kolūkių, 84,000 mokyklų, 
40,Q00 ligoninių ir namus 
25,000,000 žmonių. Po karo 
Tarybų Sąjungos miestuose, 
ir kaimuose jau buvo pasta
tyta naujų namų, kuriuose

Vietname J. Valstijos turi 
21,200 militarinių žmonių,

vietą kur manė užklupti 
partizanų jėgas. Bet sura-

JAV uždarys 95 
militarines bazes

IŠ VISO PASAULIO

do tik^ partizanus ir vieną 
jų simpatiką. Dabar JĄV, 
militaristai mano, kad dide
lėmis jėgomis neverta pulti', ' 
neą gyventojai partizanus 
painformuoja. Bet ne vi
sur partizanai traukiasi — 
pietuose Mekongo upės sri
tyje, jie' valdo labai didelius

Po šio įvykio partizanai 
metė bombą į JAV malūn
sparnių ir bombonešių bazę 
ir 18 karininkų ir lakūnų 
sužeidė.

Lenkai pagerbė
Juozą Žiugždą

Vilnius. — Lietuvos TSR

šalyje. TSRS per metus iš
leidžia virš bilijoną egzem
pliorių knygų, kas sudaro 
vieną penktadalį viso pa
saulio išleidžiamų knygų.

TSRS žmonių vidutinis 
amžius dabar yra 70 metų. 
TSRS eina pirmoje vietoje 
erdvių užkariavime. TSRS 
visiškai užkariavo berašti- 
ją ir bent kokį žmogaus iš
naudojimą. Tai tokie TSRS 
pasiekimai.

JŪRININKAI SMERKIA 
SAVO KAPITONĄ

Maskva. — “Izvestijos iš-

DU BERNIUKAI ŠAUDĖ 
Į ŽMONES

Hauppauge, N. Y. — Po
licija areštavo du berniu- spausdino Jungtinių Valsti-
Iru n iTinnnci I A f\ Inlnn I LC rl i v» rv Innrn

Washingtonas. —Lapkri
čio 19 dieną JAV Gynybos Mokslų akademiją šio m i s 
sekrętorius R. McNamara 
paskelbė, kad bus uždaryta 
95 armijos ir karo laivyno 
bazės. Jis sako, kad jas už
darius per metus bus gali
ma sutaupyti arti 500 mili
jonų dolerių.

Darbininkai, kurie dirbo 
tose bazėse, kaip Brooklyno 
karo laivyno ,ba?ęje apie 
10,000, kelia protestus

dienomis pasiekė žinia, kad 
už nuopelnus, vystant ir 
stiprinant lietuvių ir lenkų 
istorijos bei archeologijos 
mokslininkų bendradarbia
vimą, Bialystoko Mokslo 
draugija drauge su Lenki
jos Mokslų akademija išrin- ' 
ko Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos viceprezidentą 
Juozą Žiugždą Bialystoko’* 
Mokslo draugijos tikruoju 
ir užsienio nariu. Apie tai 
LTSR Mokslų akademijai 
pranešė šios draugijos pir-

Maskvoje ■ amerikiečiai in- 
dustrialistai turėjo svarbų pa
sitarimą su Tarybų Sąjungos 
prezidentu Anastazu Mikoja- 
hu. ‘ Prie vaišių buvo pravesti 
draugiški pokalbiai apie ge
resnius santykius tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų-

Pokalbiuose dalyvavo apie 
90 amerikiečių pramonininkų 
ir biznierių, kurie laibai pa
geidauja platesnės prekybos 
su socialistinėmis šalimis.

Aišku, tai priklauso nuo 
Jtjiigtinių Valstijų vyriausy- 
Igįg, ant kiek prekybos verž- 
tai bus atleisti.

Tokio. — Tokio Tanker 
Co., Sanko Kisen Co. ir Ide
mitsu Oil Co. jau yra užsa
kę statyti kelis naujus naf- 
tolaivius, kurie bus po 150,- 
000 tonų įtalpos.

Kompanijų viršininkai 
sako, kad tokiais dideliais 
tankeriais pigiau pristato 
naftą.

New Yorkas. — D. J. Mc- 
Donaldas, United Steelwork
ers unijos prezidentas, sakė, 
kad su vienuolika didžiųjų 
plieno gaminimo kompanijų 
jau prasidės derybos at
naujinimui kontrakto.

Susitarimas ir naujas kon
traktas turi būti pasirašy
tas pirm 1965 m. gegužės 
1 dienos, kitaip bus streikas.

kus, vienas 14, o kitas 15 
metų amžiaus. Juos susekė 
pagal numestas iššautas tū
teles. Jie nuėjo medžioti, 
nieko nerado, tai pradėjo 
šaudyti į pravažiuojančius 
automobilius, šeši žmonės 
buvo-sužeisti, 2 pavojingai. 
Berniukai lanko Hauppauge 
High Schoolę.

Nacionalinė Darbo Santykių 
Taryba (National Labor Rela
tions Board) turi naują eg- 
zaminierių, kokio pirmiau nie
kad neturėjo.

Federalinė valdžia paskyrė 
tai svarbiai vietai negrą Ar
thur Christopher Jr. Tai bus 
pirmas tokioje vietoje negras. 
: Minima taryba labai svarbi. 
Ji reguliuoja darbo ir kapitalo 
santykius, ypač kai iškyla 
streikų ir kitokių darbo žmo
nių kovų klausimai.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė reikalau- Į 
ja, kad Jungtinės Valstijos 
sumokėtų jai tris milijonus 
dolerių už JAV padarytus 
lėktuvų nuostolius. Ji sako, 
kad JAV lėktuvai užmušė 
100 kambodiečių ir sudegi
no kelis kaimus.

Tokio. — Septyni Olimpi
ados spartininkai, kurie bu
vo atvykę iš Pietų Korėjos, 
išvyko į Šiaurės Korėją.

Pekinas. — Netoli Hiano 
surado Pekino žmogaus lie
kanų apie 100,000 metų se
numo. “Pekino žmogus” 
skaitoma pati seniausia 
žmonių grupė.

Washingtonas. — JAV ir 
Brazilija pasirašė sutartį, 
pagal kurią Brazilija grą
žins atbėgusius JAV krimi
nalinius prasikaltėlius.

Saigonas.—Partizanų už
puolimo metu buvo užmuš
tas JAV kapitonas ir kitas 
karininkas sužeistas.

Amerikoje saužudystės dau- 
g’tya. Metropolitan Life In
surance raštinė skelbia, kad 
smarkiausiai saužudystės pa
kilo tarp 15 ir 19 metų jauni
mo, padaugėjo 50 procentų. 
;• žudosi didesnis procentas 
motery, negu vyrų. Vidutinio 
amžiaus saužudžių skaičius 
pakilo 25 proc.

(Tąsa 6 pusi.)

Huntington, N. Y. — Dvi 
išdykėlės, viena 16, 
19 metų amžiaus, padegė 
Huntington High 
mokyklą ir padarė 
nuostolių.

o antra

School 
$25,000

s Maskva. — JAV ir TSRS 
susitarė bendrai dirbti iš- 
druskinimui jūrinio van
dens.

Londonas. —. Anglija ne
parduos ginklų ir amunici
jos Pietų Afrikos Respubli
kai, kuri yra pasitraukusi 
iš Britanijos sąjungos.

Sofija. — šiemet Bulga
rija turėjo pasisekimo in
dustrijoje ir žemdirbystėje.

PASTATĖ NAUJĄ 
LĖKTUVNEŠĮ

Newport News, Va. — 
Newport News laivų sta
tykla baigė statyti dar 
vieną didelį lėktuvnešį. 
Lapkričio 19 dieną jis iš
plaukė į Atlanto vandenyną 
išbandymui, po to bus per
duotas JAV karo laivynui.

jų “Wading River” laivo 
radijo operatoriaus Tho
mas T. Simpsono laišką, ku
riame jis rašo, kad jūrinin
kai piktinosi kapitono A. H. 
Fertingo pasielgimu Novo- 
rusisko prieplaukoje.

Simpsonas rašo, kad tas 
kapitonas visur sukelia 
triukšmą, burnoja, net ir 
Jungtinių Valstijų p r i e- 
plaukose. Pereitą vasarą jis 
pasakojo, buk TSRS laivas 
šaudė į amerikiečių laivą.

Detroitas. — Fordo kom
panija iš darbo jau atleido 
70,000 darbininkų, sako, kad

Į stokoja automobiliams ga
minti dalių.

_______ ■ ■

mininkas, profesorius Ta
deušas Cesliakas.

J. Žiugždai bus iškilmin
gai įteiktas Bialystoko 
Mokslo draugijos nario di-

St Johns. — Netoli New- 
foundlando salos susidaužė 
JAV karo laivyno lėktuvas 
ir žuvo 10 lakūnų.

plomas.
“Tiesos” inf.

VĖLIAUSIOS ŽEV MOS
New Yorkas.—“The New 

York Times” lapkričio 20 
pasi-

Havana. — Kubiečiai, prie 
liaudies santvarkos, ener
gingai lavinasi. Virš 600,000 dieną, redakciniame, 
darbininkų ir darbininkių, sakė už Kinijos priėmimą į 
po darbo valandų, lanko 
mokyklas. Jie lavinasi isto
rijos, geografijos, matema
tikos ir bendrai kelia savo 
žinojimą. Beveik tiek pat 
žmonių lanko technikines ir 
žemdirbystės mokyklas.

Jungtines Tautas. Dienraš
tis rašo, kad Jungtinės 
Valstijos privalo pakeisti , 
savo politiką, nes toliau ne-. 
galima tęsti seną politiką— 
nesiskaitymo su Kinija.

TSRS SPAUDOS
KRITIKA

Maskva. -

AFRIKOJE GIMĖ 
“KVINTUPLIAI”

Maurenco. — Mozambiko- 
je Clara ir Felizberto Ma- 
tangue, negrų šeima, susi
laukė “kvintuplių.” Vienu 
kartu gimė 1 mergaitė ir 4 
berniukai. Kiekvienas yra 
virš 3 svarų. Daktaras sa-

Trenton, N. J. — June 
Strelecki, 36 metų amžiaus, 
paskirta New Jersey valsti
jos automobilių (motor ve
hicles) direktoriumi.- T a i 
pirmoji moteris gavusi vals
tijoje tokias pareigas.

Pnompenhas. ■— Lapkri
čio 17 dieną būrys Pietų 
Vietnamo kareivių buvo įsi
veržę į Kambodžą. Kambo
džos sargai juos išvijo. Su
sirėmime buvo sužeistų ka
rių iš abiejų pusių.

Saigonas. — JAV amba
sadorius, generolas M. Tay- 
loris, išvykdamas į Wash- 
ingtoną pasitarimams, iš
reiškė mintį, kad abejoja 
karą laimėti prieš partiza
nus, jeigu nebus užpulta 
Šiaurės Vietnamas.

Washingtonas. — JAV 
skiria $150,000,000 įtrauki
mui jaunuolių į miestų li
goninių ir knygynų darbus. 
Darbai bus duodami jau
nuoliams nuo 16 iki 21 me- 

„tų amžiaus.
i KATMANDU. — Nepalio -------------------
karalius Mahendra pasirašė
įstatymą panaikinimui feo- Republic Aviation Corp, iš- 
dalizmo. Nuo dabar viena bandė naujos rūšies “XV-5 
šeima galės turėti tik 15 ak- A” lėktuvą. Jiš gali kilti 
rų dirbamos žemės.

“Pravda” ir ko, kad naujagimiai sveiki. 
“Izvestijos” plačiai kritika- Tėvai nuo pirmiau turėjo 
vo pereitųjų dvejų metų <]u sūnus. ' 
Chruščiovo > politiką, kuri 
buvo neapgalvota, daroma j 
skubiai, su dideliais pasigy-1 
rimais, o tikrumoje vedė 
prie nepasisekimų.

Tokio.— Japonijos laivų 
statyklos už $33,6b0,()00 pa
statys Anglijai tris nafto- 
laivius.

Paryžius. Lapkričio 22Maskva,— Gruodžio mė- Paryžius, -r Lapkričio 22 
nesį čionai įvyks Žieminis dieną Pranct&ijos vadovui 
festivalis. De Gaulle sukako 74 metai.

New Yorkas. — Sulaukęs 
82 metų amžiaus mirė Roy 
Wilson Howard, Scripps- 
Howard 29-ių dienraščių 
trusto prezidentas.

Farmingdale, N. Y.—The Angelholmas, Švedija. — 
Netoli nuo čionai susidaužė 
Švedijos keleivinis lėktuvas 
ir žuvo 39 žmonės.

Londonas. — Sulaukęs 78 
metų amžiaus mirė genero
las G. J. Giffard.

stačiai į viršų, kaip malūn
sparnis, paskui skristi kaip 
ir kiti sprūsminiai lėktuvai.

Lėktuvas su kroviniu sve
ria tik'4,500 svarų. Reiškia, 
jį galima vartoti tik kelių savanorių karui prieš Pietų 
keleivių vežimui.

Saigonas.—Filipinai duos

Vietnamo partizanus.
i
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Del militariniŲ bazių uždarymo
JAU GEROKAI prieš rinkimus buvo plačiai kalba

ma, kad vyriausybė ruošiasi uždaryti visą eilę karo lai
vyno bazių bei statyklų, nors su pranešimu buvo delsta 
iki po rinkimų, kad neduotų dar vieno Goldwateriui ar
gumento prieš Johnsono kandidatūrą. Dabar Gynybos 
sekretorius McNamara paskelbė sąrašą tų bazių, kurios 
būsiančios uždarytos-likviduotos. Jų esama net 95.

Kodėl jos uždaromos? Todėl, girdi, kad jos neberei
kalingos, kad technikai ir automatų ai pasitobulinus, li
kusios bazės pilniausiai aprūpins visus laivyno poreikius. 
O tų nebereikalingų bazių uždarymas sutaupysiąs vy
riausybei daugiau kaip $500,000,000 lėšų permetus.

Viena iš didžiausių laivyno bazių randasi Brookly- 
ne, Niujorko valstijoje. Joje iki šiol dirbdavo daugiau 
kaip 10,000 darbininkų. Pridėjus dar visą eilę darbų, ku
rie netiesiogiai susieti su baze, bus paliesta iki 15,000 dar
bininkų. Tai didžiulė armija. O sudėjus darbininkus visų 
uždarymui numatomų bazių, jų skaičius perviršys 60,- 
000! •

Visiškai natūralu, kad tie darbininkai baisiai susirū
pinę savo likimu. Kur jiems dėtis? Kur jiems kitus dar
bus susirasti ? Daugelis jų jau to amžiaus, kuomet nie
kas jų nebenorės samdyti.

Žinoma, valdžia sako, kad uždarymas bus labai pa- 
laipsnus, gal paims net keletą metų. Bet tai padėties pa
grindiniai nepakeičia. Paliestieji darbininkai nuo dabar 
ir nemiegodami sapnuos apie savo padėties beviltiškumą.

Visa bėda, žinoma, tame, kad uždarymas bazių turi 
eiti kapitalistinėmis sąlygomis, kuriose jau ir taip turi
me nuo 5 iki 6 milijonų pastovių bedarbių. Prie jų dar 
prisidės 60,000 su viršum!

Vyriausybė žada tiems darbininkams padėti tuo, kad 
padėsianti jiems išmokti kitokių užsiėmimų ir pasisteng
sianti surasti bent jau kai kuriems iš jų darbus kituose 
valdžios užvedimuose bei privatiškose įmonėse.

Kaip į tai žiūri unijos, kurioms tie darbininkai pri
klauso? Aišku, kad jos tars savo žodį. Veikiausia kai ku
rios jų griežtai kovos prieš bazių uždarymą ir reika
laus, kad nutarimas būtų pakeistas. Bet sveikiausias ir 
logiškiausias reikalavimas tai turėtų būti reikalavimas, 
kad būtų visur darbo valandos taip sutrumpintos, jog at
sirastų darbų ne tik šiems 60,000 darbininkų, bet ir tiems 
milijonams, kurie jau kelinti metai randasi bedarbių gre
tose.

Čia į kovą turėtų įsitraukti visas darbo unijų judė
jimas. Tai klausimas, kuris juk paliečia visą darbininki
ją. Tuo būdu visas darbininkų judėjimas turėtų tuojau 
susirūpinti su šiomis bazių uždarymo susietomis proble
momis.

PELNAS, TAIP, 
BET KAM?

Chicagoš kunigų "Drau
gas” (lapkričio 18 d.) džiau
giasi, kad “Čekoslovakija 
grįžta į ^piUližm^^Kaip 
jis tą surado? Ogi, girdi, 
“Čekos 1 o v a k i j o s Mokslų 
akademijos Ekonomijos in
stituto direktorius Ota Sik 
paskelbė spaudoje, kad at
eityje valstybės ūkis pramo
nės srityje turėsiąs vado
vautis pelno, paklausos ir 
pasiūlos principais.”

Visa bėda su kunigų laik
raščio redaktoriais bus ta
me, kad jie nieko nenusi
mano nei apie socializmą, 
nei apie kapitalizmą. Klau
simas ne tame, ar pramonė 
turi nešti pelną ar ne. Klau
simas tame, kam tas pelnas 
turi eiti, kas juo turi nau
dotis? Kapitalistinėje san
tvarkoje jis eina į privačių 
kapitalistų, gamybos įran
kių savininkų ir kitų para
zitų rankas. Tame visas 
blogis. Socialistinėje san
tvarkoje pelnas eina visai 
visuomenei — visos visuo
menės ekonominio bei kul
tūrinio gyvenimo lygio kė
limui, tobulinimui. Štai ka
me skirtumas. To “Drau
go” redaktoriai nesupranta, 
arba nenori suprasti. Jie 
gieda apie grįžimą kapita
lizmo, kur tik eina klausi
mas apie gerinimą ir stipri
nimą socializmo.

Ponas melagius, bet ne Dr. King
FEDERALINĖS INVESTIGACIJOS BIURO (FBI) 

senas galva ir atsižymėjęs reakcijos šalininkas Edgar 
Hoover yra labai užsirūstinęs. Matyt, jam labai skau
džiai ne tik ant kojos, bet ir ant liežuvio užmynė civili
nių teisių judėjimo vadai, ypač pats jų įžymiausias vadas 
Dr. Martin Luther King. Praėjusį trečiadienį spaudos 
atstovų konferencijoje Hooveris paskelbė Kingą “visoje 
Amerikoje įžymiausiu melagiumi”. Net jau ir komercinė 
spauda stebisi tokiu Hooverio desperatišku įžulumu, aki
plėšiškumu.

Ir kuo gi Dr. King taip jau baisiai Hooveriui nusi
dėjo? Ogi tuo, kad kadaise jis, kalbėdamas apie Hoove
rio vadovaujamą FBI veiklą pietinėse valstijose, jo agen
tus smarkiai pakritikavo. King pasakė, kad tie agentai 
nelabai tesirūpina surasti žmogžudžius ir teroristus, ku
rie degina negrų bažnyčias ir žudo negrų veikėjus, nes 
jie, tie agentai, yra taip pat pietiečiai. Bet tai juk šven
čiausia tiesa! Kur jūs matėte: per paskutinius keletą me
tų tiek daug bažnyčių sudeginta ir tiek daug veikėjų iš
žudyta, o iki šiol visa FBI agentų armija nesugavo ir ne
nubaudė tų kriminalistų! Tai juk baisus skandalas. Tai 
juk gėda visam tam biurui ir jo galvai ponui Edgar 
Hooveriui!

* Taigi ir “pono melagiaus” vardas priklauso / ne Dr. 
Kingui, o ponui Hooveriui.

Beje, tas pats ponas Hooveris toje pačioje spaudos 
konferencijoje smarkiai “užvažiavo” ir Warreno vado
vaujamai komisijai, kuri tyrinėjo Kenedžio nužudymo 
reikalą. Komisija, kaip žinia, pasakė, kad pono Htooverio 
FBI nepasistengė aprūpinti prezidentą Kenėdį reikalinga 
apsauga, visiškai neparodė reikalingo budrumo.

Hooveris už tai ne tik baisiai įsižeidęs, bet ir nesvie
tiškai supykęs ant komisijos. Bet tai niekis.

Gerai, kad Dr. King ir Warreno komisija tarė tiesos 
žodį apie FBI, nors tasai žodis, matyt, ,yra be galo karti 
piliulė ponui Hooveriui.

2 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 24,1964

BIJO SUSITARIMO
“Draugui” nepatinka tas, 

kad Jungtinėse Tautose kilę 
ginčai specialių asesmentų 
mokėjimo reikalais gali ‘bū
ti išspręsti kokiu nors kom
promisu. Tiesiog jis ir sa
ko: ~
...yra baimės manyti, kad 
geraširdiška Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė, 
palinks į tokį kompromisą su 
Maskva, kad klausimas bus 
“laimingai” išspręstas ir Mask
vos delegacija galės dalyvauti 
asamblėjoje ir iš viso pasilikti 
organizacijoje. Tai būtų dar 
viena didelė nuolaida bolševi
kams iš Jungtinių Valstybių 
pusės. Tų nuolaidų jau būta 
perdaug.

Bet visi, kam tikrai rūpi 
Jungtinių Tautų ateitis, gi
liausiai trokšta susitarimo 
ne tik tuo, bet ir visais ki
tais svarbiais klausimais 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

BEVEIK Iš KOMUNISTŲ 
SKOLINTI
ARGUMENTAI

Komentuodamas apie po
piežiaus Pauliaus paaukoji
mą vargdieniams šelpti sa
vo 12 tūkstančių dolerių 
vertės tiaros ir jį už tai pa
gyręs, Brooklyno pranciš
konų “Darbininkas” (lapkr. 
17 d.) sako:

žmogaus vertei išlaikyti rei
kia ne išmaldos, bet darbo. 
Darbą turėdamas ir iš jo gy
vendamas, žmogus nesijaus 
es$s “parazitas.” Darbas yra 
jo teisė. Darbas yra žmogaus 
savigarbos laidas.

Nėra sveikas socialinio klau
simo sprendimas, jei J. Vals
tybėse laikoma bedarbiais 5 
procentai g&linčių dirbti ir jie 
išlaikomi pašalpom. \

Trečias kelias — už darbą, 
turi būti tinkamas atlygini
mas. Atlyginimas toks, kad 
galėtų išgyventi dirbantysis, jo 
Šeima ir atidėti būtiniem svei
katos, -kultūros, senatvės rei
kalams bet kuria foVma. Kur. 
bendras standartas yra aukš
tesnis, ten ir dirbančiojo atly
ginimas turi būti didesnis. 
Kur visi susispaudžia ir ken
čia, ten pakenčia ir dirbanty
sis.

Kai dirbantysis mato, kad 
kiti gyvena be darbo, o jis 
trupiniais atlyginamas, jie ne
dali nejausti skriaudos. Iš čia 

kyla jo neapykanta socialinį 
klausimą tvarkančiai valstybės 
santvarkai. Kai mato Kristaus 
vardu prisidengusius ir betgi 
darbo žmogų išnaudojančius, 
pagieža nukrypsta prieš Baž
nyčią.

Visiškai protingi, sveiki 
arguinentai, beveik tiesiog 
iš komunistų programos pa
siskolinti. Norisi “Darbi
ninko” redaktorius labai 
karštai pasveikinti. Dabar 
jie tiktai turėtų liautis plū
dę komunistus ir visus, ku
rie seniai skelbia mokslą, 
jog darbininkui reikia ne iš
maldų ir poterių, bet žmo
niškai apmokamo žmoniško 
darbo, kuriuo; deja, ji nebe
gali aprūpinti kapitalizmas.

SPAUDA IR JOS 
VAIDMUO

Chicagos dienraštyje “Vil
nyje” (lapkr. 17 d.) savo ko- 
lumnoje Vincas Andrulis 

'rašo:
Laike rinkiminės kampani

jos daugybė laikraščių palai
kė Goldwaterj, apie 237 ne
pasisakė už bet kurį kandi
datą, didelė dauguma pasisa
kė už Johnsoną. '

Bet ne laikraščių, bent ne 
komercinių, įtaka pasuko bal
suotojus. Pavyzdžiui, Čikagos 
visi keturi didieji stojo už res
publikonų kandidatą guber
natoriaus urėdui.

Bet laimėjo didele dauguma 
balsų demokratas.

Pažangesni laikraščiai ragi
na gerinti laikraščių turinį, 
kitaip visai neteksią žmonių 
pasitikėjimo.

Sverbiausiais periodais dar
bo žmonių spaudos vaidmuo 
pasidaro dar didesnis. Mes 
geriau teikiame informacijas, 
tinkamai aiškiname svarbių 
įvykių reikšmę įr nepasiduoda
me skelbimų įtekmei. Bet už 
tai negauname brangių skelbi
mų. Dėl to sunkiau verstis 
finansiniai.

Kas suprantą tai remia mū
sų spaudą .aukomis. Ruošia 
jos paramai prarnogas.

I f
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PAS REAKCINIUS 
LENKUS DIDELIS 
NUOSMUKIS

)

“Vilnis” rašo: -
Neseniai Čikagoje įvyko 

Amerikos Lenkų Kongreso 
sambūris, ši organ i z a c i j a 
kontroliuojama reakcininkų. 
Vyriausias jos lyderis Karolis 
Rozmarekas ir Antrojo pasau
linio karo metu puldinėjo Ta
rybų Sąjungą, nors netiesiogi
niai.. į

Apie 20 metų atgal orga
nizacijai įsikūrus pirmam su
važiavime, Buffalo mieste, da
lyvavo 4,768 delegatai atsto
vaudami daugybę lenkų orga
nizacijų. Vėliausiame suva
žiavime jau buvo tik 152 atsto
vai ir visai mažai organzacijų 
atstovavo. Sambūris buvo niū
rus. Lyderiai krypo prie Gold- 
waterio, o eiliniai delegatai 
priešingai.

Kongresas, kaip v rašo dar
bininkų laikraštis “Glos ^Lu- 
dowy,” atsipala i d o j ę s nuo 
kasdieninių reikalų puldinėja 
Lenkiją, tai vis daugiau orga
nizacijų nustoja.

Kongreso programa remiasi 
šaltuoju karu. Aišku, ir lau
kia karšto karo. Pagieža nau
jai Lenkijai ir Tarybų Sąjun
gai nustelbia jo lyderių protą. 

Pas lenkus, taigi, .kaip ir pas 
lietuvius, reakcininjkų smuki
mas didėja.

Lietuvių reakcininkai dėjo 
viltis ant Goldwateriq. 1 Kai 
kurie vis dar ątrajoja: . ‘Ge
riau lavonu negu raudonu,” 
bet perša tai jie tik kitiems. 
Patys bėgo pas nacius kiek 
drūti, jiems nebuvo i pavojaus 
lavonais tapti. . Blogiausia, 
kaip rašb vienas jų, jiems bu
tų tekę parsidavėlių vardas.

Tas šūkis, beje, iškeltas 
amerikinių fašistų, bet nepri
gijo, tai jau užmirštas. Lietu
viai kai kurie dar vis atrajo
ja jį.

Lenkų Amerikoj skaitoma 
apie 6 milijonus. Reakcininkai 
galingesni. Lietuvių reakci
ninkams blogiau — blogiau ir 
dėl to, kad mūsų spauda įta- 
kįngesnė. ,

Gerai, kad ir lenkų reakci
ninkai smunka. ■
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Negrų balsai žymiai padėjo 

reakcionierius sumušti
Pirmu sykiu rinkimuose 

negrai vieningai pasisakė 
prieš respublikonų kandida
tus. šeši milijonai negrų 
balsuotojų dalyvavo rinki
muose. Apie 95 procentai 
balsavo už demokratų kan
didatus.

Pietinėse valstijose dau
guma negrų balsuotojų dar 
vis tebėra prievarta ir bau
ginimu atskirti nuo dalyva
vimo rinkimuose. Jeigu to
se valstijose negrams būtų 
buvusios suteiktos pilnos 
teisės balsuoti, kaip kitose 
valstijose, tai Goldwateris 
ir Milleris tų valstijų nebūtų 
gavę ir veikiausiai būtų “pa
sitenkinę” tik viena valsti
ja. '

Nemažas respublikonų se
natorių ir kongresmanų 
skaičius šiuose rinkimuose 
prarado šiltas vietas. Tai 
daugiausia dėka negrų bal
sams. Žymėtina, kad trys 
respublikonai jau iškrito iš 
kongresinio neameri k i n ė s 
veiklos komiteto: prakišo 
rinkimus Augus E. Johan
sen, Henry C. Schadeberg 
ir Donald C. Burce. Išsi
laikė tik vienas—John Ash- 
brook.

Visi penki to fašistinio 
ragangaudžių komiteto na
riai demokratai buvo vėl iš
rinkti. O jie laimėjo rin
kimus tik todėl, kad tose 
valstijose, iš kur jie paeina, 
negrų balsuotojų teisės bu
vo suvaržytos. Jie visi par
eina iš pietinių valstijų.

Organizuotų darbininkų 
ir negrų balsai sudavė res
publikonams ir įvairiems 
reakcionieriams tokį skau
dų smūgį, nuo kurio jiems 
dabar sunku atsipeikėti.

Sunkios Darbo Partijos 
vyriausybės problemos

Anglijos Darbo Partija rin
kimuose gavo daugumos 
balsuotojų mandatą praves
ti gyveniman savo siūlytą 
programą. Bet parlamente 
darbiečiai teturi keturių 
balsų daugumą, todėl susi
daro problema, kaip išsilai
kyti valdžioje ir pravesti 
gyveniman savo programą.

Tuo svarbiu klausimu ra
šo kairysis darbietis Konni 
Zilliacus savaitraštyje “Na
tional Guardian.”

Darbo Partijos atstovybė 
parlamente, jo nuomone, da
bar yra jaunesnė ir kaires
nė, pasiryžusi viską dary
ti, kad savo partijos vardą 
išpopuliarintų darbo žmonių 
masėse ir rinkiminius pa
žadus ištesėtų.

Gabaus ir energingo 
premjero Wilsono vadovy
bėje naujoji valdžia esanti 
palyginamai stipresnė už ki
tas buvusias valdžias. Jos 
sudėtin įeina dešinieji, cent
riniai ir kairieji darbiečiai.

Artinasi valdžios siūlomas 
išbandymas, ar ji galės lai
mėti nulemiamą daugumą 
parlamento atstovų, kuomet 
bus balsuojama už plieno 
pramonės nacionalizavimą ir 
žemės ūkio reformas. Kon
servatoriai ir liberalai vie
ningai pasisakė prieš.

Begaliniai svarbu išlaiky
ti darbiečių tarpe vienybę, 
nuo kurios viskas priklau
sys. O visgi toji vienybė 
nėra pilna. Kairieji darbie
čiai, būdami dar daug tvir
tesni, smarkiai kertasi su 
dešiniaisiais. Kairieji da
bar siūlo, kad socialiniai ir 
ekonominiai reikalai užimtų 
pirmą vietą biudžete, o ttii- 

litariniai pasiliktų antroje 
vietoje; kad Nato, Seato ir 
Cento militarinės sąjungos 
skaitytųsi tik apsigynimo 

'priemonėmis pastoti “neiš
provokuotai agresijai”; kad 
Anglija nesikištų į viduji
nius kitų šalių reikalus, ne
siveltų į kovą prieš “komu
nizmo pavojų.”

Kairieji laikosi Aneurino 
Bevano nusistatymo: “Ne 
Anglijos reikalas kovoti 
prieš komunizmą arba slo
pinti kitų šalių liaudies re
voliucijas.”

JAV ambasadorius nemato 
Vietname laimėjimo

Pietų Vietname politinė ir 
militarinė padėtis nepatai
somai bP~ėja. Tai pripažįs
ta ir generolas Maxwell 
Taylor, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Pietų Vietna
me.

M. Taylor raportavo prez. 
Johnsonui, kad Nacionalinis 
Laisvinimo Frontas (parti
zanai) nesumušamas milita- 
rinėmis priemonėmis, kad 
Saigono valdžia teturi savo 
kontrolėje tik 30 proc. visos 
Pietų Vietnamo teritorijos, 
kad toji valdžia taip silpna 
ir pakrikusi, net negalima 
ją valdžia vadinti.

Partizanų jėgos veikia jau 
visoje sostinės Saigono apy
linkėje. Per tris mėnesius 
valdžia panešė virš 11,000 
kareivių užmuštais ir 10,000 
pabėgusiais partizanų pu
sėn. Lapkričio 1 d. parti
zanai, sudaužydami ameri
kiečių militarinį orlaukį tik 
12 mylių nuo Saigono, pa
darė 25 milijonų dolerių 
vertės nuostolių.

“N. Y. Times” kolumnis- 
tas C. L. Sulzbergeris be
viltiškai rašo, kad amerikie
čiams Pietų Vietname daro
si labai karšta. Jeigu būtų 
pasiųstos net penkios kari
nių jėgų divizijos, padėtį 
tik pablogintų, nes Pietų 
Vietnamo žmonės viening- 
giau išstotų prieš amerikie
čius kaip prieš “baltuo
sius neo-kolonistus.”

Senatorius Morse ir vėl 
smerkia JAV politiką Pietų 
Vietname. Jis sako, kad 
amerikiečiai “lošia pralai
mėtą-, lošį” su didžiausiais 
nuostoliais. Be jokio rei
kalu amerikiečiai ten žūsta 
irA valdžią me turi jokio rim
to tani ^pasiteisinimo.
, Brahcūzijos valdžia reika

lauja Pietų Vietnamą neut
ralizuoti -ir amerikiečius iš 
ten pasitraukti, nes kitokios 
išeities jau nebėra, kaip 
baigti ten karą.

* ■

Amerikiniai fašistai kviečia 
saviškius ginkluotis

John Birch Society (ame
rikiečių fašistų draugija) 
St. Petersburge išsiuntinėjo 
savo sekėjams patarimus: 
“Jeigu kada nors manote 
pirkti šautuvą, pirkite da
bar.”

Goldwateriui pralaimėjus 
šautuvai esą reikalingi ko
vai su komunistais ir jų 
simpatikais, kurių esą pri
visę dabartinėje valdžioje ir 
daugelyje įvairių organiza
cijų. Bet koks šautuvas ga
lįs būti taip brangus, kaip 
auksas.

Jie kviečia “kooperuoti su 
kitais patriotais sudarymui 
slapto minutmenų tymo,” 
slaptosios militarinės orga
nizacijos.

Tai despėratų pasimoji- 
mas, galįs visuomenei.žalos 
padaryti, jeigu laiku nebus 
jiems kelias pastotas.

Klausimai ir atsakymai
Ar galiu gyventi užsienyje 

neprarasdamas JAV 
pilietybės? *5

Klausimas: — Aš tapau 
Amerikos piliečiu prieš 20 
metų ir nuo to laiko gyve
nau JAV-ose. Dabar aš esu 
išėjęs į pensiją ir gaunu 
socialinės apsaugos mokėji 
mus. Man būtų lengvini! 
gyventi krašte, kur pragy
venimas yra pigesnis ,bet aš 
nenoriu prarasti Amerikos 
pilietybės nuolatiniai gyven
damas užsienyje. Ar gali
ma ką nors dėl to padary
ti?

Atsakymas: 1964 m. ge
gužės mėn. 18 d. JAV-jų 
Aukščiausiasis Teismas 1^ 
bai svarbiu nutarimu rad j 
kad įstatymas, sakąs, kad 
natūralizavęsis pilietis, grį
žęs į savo gimtąjį kraštą, 
praranda pilietybę, jeigu ja
me nuolat pasilieka per tre
jus metus, yra nekonstitu- 
cinis. To rezultate jūs gali
te grįžti į savo gimtąjį kraš
tą, jeigu taip norite, ir netu
rėsite pavojaus prarasti pi
lietybę.

Panašus įstatymo para
grafas sako, kad natūrali
zavęsis pilietis praranda A- 
merikos pilietybę, jeigu jis 
gyvena ne savo gimtajame 
krašte ar pasilaiko savo bu
vusią pilietybę virš penke- 
rių metų. Nors Teismo nu- 
tarimas tiesioginiai ir ne tu* 
rėjo nieko bendro su šiuo 
paragrafu, tačiau tas pats 
principas ir čia yra pritai
komas ir yra galimybė, kad 
ši taisyklė bus taip pat pa
keista. Tuo tarpu tačiau 
reikia priimti, kad šis para
grafas vis dar egzistuoįą. 
Natūralizavęsi piliečiai ta
čiau, kurie išgyveno JAV- 
ose mažiausiai 15 metų po 
savo natūralizacijoj nėra 
Šio paragrafo liečiami, nors 
jis ir egzistuoja.

Maskva. — Po Tarybų 
Sąjungos 47-ių metų revo
liucijos sukakties Maskvoj^ 
dar ilgai viešėjo karininkas 
ir Kubos industrijos reika
lų ministras Ernesto Che 
Guevara.

Guevara yra ne vien žy
mus politinis veikėjas, fyet 
ir sugabus militarinių rei
kalų žinovas.

Didina vėžio ligas
D r. Linus Paulingas, ato

minis mokslininkas, Nobelio 
premijos laimėtojas, kalbė- 
damąs Australijoje, pareiš
kė, kad termo-branduolinių 
bombų bandymai gali su
kelti vėžio ligas ir kad du 
milijonai dabar sveikų žmo
nių gali nuo tų ligų mirti.

Paulingas ragina vis^ 
valstybes eiti prie nusigini 
lavimo. ~

•

Apie vidurių opas
Pas mus manoma, kad vi

durių opomis (ulcers) su
serga daugiausia tie, kurie 
savo atsakomingose vietose 
daug rūpinasi, neturi ra
maus gyvenimo. Bet dabar 
surandama kita svarbi vi
durių opų priežastis.

Švedijos daktaras Fritz 
Karstrom, išegzam i n a v ę s 
184 vidurių opomis sergan
čius vaikus Švedijos klini
kose, surado, kad 47% set^r 
gančiųjų yra vaikai vidurį 
opomis sirgusių ar sergant 
čių tėvų.

D r. F. Karstrom priėjo 
išvados, kad daugumoje at
sitikimų vidurių opos pa
velde j amos iš tėvų.



Mūsų poetai
Jų reikšme kaip politikoje, taip ir sveikatos reikaluose j 

^Nors mes čia Amerikoje pus. Dar toliau. Alkoho-! 
niekada neturėjome poetų lis ne tik gyvybę trumpina, I 
perviršiaus, tačiau vis tiek bet jis yra priežastis dauge-
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FlirnnniP line kalcio druskas, medžiagų
LUiupUJv UUb UvpiKdl apykaitų tvarkančius pre-
Vakarų Vokietijos spau- Paratus.

jų buvo keletas', kurie gana 
stipriai pasireikšdavo poe
zijoje. Vieni pasireikšdavo 
daugiau romantikoje, kiti 
mėgo eiles pinti apie gam
tos grožį, dar kiti audė ei-

lio nelaimių ir įvairių kri- 
minalysčių. Kuomet žmo
gus, alkoholio prisiragavęs, 
ima vairuoti automobilį, tai 
jis ne tik savo gyvybę pa- 
vojun stato, bet jis yra ir

doje pasirodė tvirtinimai, 
kad netoli ta diena, kai Eu
ropoje vėl atsiras tropikų 
augmenija ir gyv unija., 
Reino krantas apžels ne
praeinamomis džiunglėmis.

les, surištas su klasių ko
va iš darbininkiško taška- 
regio, ragino pažinti, kas 
yra darbininkų draugai, o 
kas jų priešai; pažinus prie
šų, šaukė liaudį j kovą ap
ginti jai priklausančias tei
ses.

Bet per keliolikų paskuti
nių metų ir taip jau ne
skaitlingas poetų eiles mir
tis dar labiau praretino. Aš 
čia jų vardų neminėsiu.

Bet ir tie buvusieji poetai 
mažiausia eilių pynė apie 
mūsų sveikata.

Dabar, čia Amerikoje iš 
žymesnių pasilikusių poetų, 
kuriuos aš pažįstu asmeniš
kai. yra Jonas Juška ir Pra
nulis.

Šių metų “Laisvės” Nr. 86 
tilpo eilės dviejų poetu — 
J. Subatos ir Jono Juškos. 
J. Subatos nežinau, ar jis 
yra amerikietis ar Lietuvoj 
gyvenąs, kuris šaukia “Ša
lin tabaką!” Skaitome:

Pasaulio gydytojai skelbia,
4 Kad nikotinas yra nuodas, 

Kad jis galias sveikatos stelbia, 
Kad įpročiui tam pasiduodą* 
žmogus bevalis tampa 
Ir jį į kapus tempia 
Tabako dūmuose slypįs

ligų aruodas.

Subata kietai pasisako ir 
prieš valstybes, kurios taba
kų augina:

Kodėl Šią piktžolę augina 
Valstybės žemė derlingiausia?

Subata nepasigaili ir tų 
veikėjų, kurie nepasmerkia 
tabako kaip sveikatos nuo
do:

Kodėl per spaudą ir per kiną

kito gyvybei pavojingas, ir 
kaip toks jis yra pirmo nu
merio publikos priešas. To
dėl prieš alkoholikus turi 
kovoti ne tik paskiri gyd- 
tojai bei poetai, visi visuo
menininkai, kad pašalintų 
tą blogį, bet ir valstybės, ne
žiūrint kokią sistema vals
tybė turi, ar ji būtų kapita
listinė, ar komunistinė.

Aš sveikinu Subata ir 
Jušką už tuos eilėraščius, 
kuriuos lie prieš tas blogy
bes parašė.

Daugiau panašiu eilėraš
čių, daugiau agitacijos prieš 
tą blogybę!

J. Bimba

Praktiški patarimai
*Į verdančias pupeles įdė

jus kelis lašus alyvos, jos 
pasidarys minkštesnės ir 
skanesnės; alyva, sumaišy
ta lygiomis dalimis su actu, 
suteiks bronzai blizgesį.

^Svogūnai įgaus gelsvą 
spalvą ir pasidarys skenes- 
ni, jeigu juos kepdami api
barstysime cikraus pudra.

'■"Palaikius krienus naktį 
vandenyje, juos lengva su
tarkuoti.

■"Burokėliai nusilupa 
greičiau, kada jie yra pa
nardinami iš verdančio van
dens į šaltų.

* Verdant kaulus, čiulpai 
neiškris, jeigu iš abiejų 
kaulo galų įdėsime po ru
pios duonos kristalą..

'"Sviestas, susuktas į su
vilgytų acte plonytę skepe-

0 Bonoje, gal, pasigirs liū
tų staugimas. Esą, astrono
mai, meteorologai ir geofi
zikai tvirtina, kad Žemės 
padėties pakitimas Saulės 
atžvilgiu jau sekančiame 
šimtmetyje sukels “milži
niškus klimatinius pasikei
timus”. Tai reiškia, kad pa
sislinks Žemės platumos. 
Ekvatoriaus rajone vyraus; 
vidutinis klimatas, o šiau
rės pusrutulyje įvyks žy
mus atšilimas..

Biologai galvoja, kad
nuo 1980 m. prasi dės 

spartus tropinės augmeni
jos persikėlimas iš Afrikos 
į Europą,

nuo 1990 m. šiauriniuose 
Europos rajonuose bus 
gaunami 2—3 derliai į me
tus,

nuo 1995 m. gali gerokai 
nusmukti gruntinio van
dens lygis, todėl teks inten
syviai filtruoti jūros vande
nį,

nuo 2005 m., galimas da
lykas, į Europą palaipsniui 
persikels Afrikos gyvūnija, 

nuo 2025 m. prasidės es
minis miestų pritaikymas 
prie naujo eutropinio kli
mato,

2055 m. vidurinės Eu
ropos gamta bus jau tropi
nė ir subtropinė.
' Tačiau daug mokslinin
kų, pažymi spauda, priešta
rauja šiems tvirtinimams, 
nesutikdami, kad gali įvyk
ti toks staigus klimato pa
sikeitimas. Yra galvojama, 
kad Žemėje apskritai vyks
ta “atšilimo periodas”, kurį

Jeigu dėl dažnų mėšlun
gių sunku ligoniui, papras
tai vyresnio amžiaus, vaikš
čioti, padeda kraujagysles 
plečiantys preparatai. Rū
kantiesiems būtina mesti 
rūkyti. Ypač sunkiais atve
jais efektyviai padeda chi
rurginės operacijos.

Gyd. Z. SATKEVIČIUS

Kauno mokytojų namų meno saviveiklos ratelių tarpe labai 
gražiai pasirodė vaikų klasikinio šokio kolektyvas.

Šiemet jaunosios Kauno balerinos pasirodė 
ir respublikos sostinėje Vilniuje.

su

Visi dori veikėjai, 
Į mitingą suėję, 

, Tabako nepasmerkia 
prakeiksmu rūsčiausiu ?

Jonas Juška pila kailį al
koholikams savo eilėrašty 
“Kieta proto atspara.”

“Kai nelaimė pasitaiko 
Ir liūdnumas sielą draiko, 

4 Tai ramybės 
Bei linksmybės

Reikia ieškoti širdy, 
O ne šnapso butely.

Tai silpnybei 
Bei kvailybei

Reikia kelią tuoj pastot, 
O ne šnapsuką gurkšnot.

Šie du poetai pataiko
savo poezija kaip tik į taš
kų. Juk žmogaus sveikata 
yra brangiausias jo turtas, 
nes sveikatų užnuodijęs ta
bako bei alkoholio nuodais 
už jokius pinigus jos nebe- 
atitaisysi ir savo gyvybei 
j^ilų greičiau priartinsi.
* Kiekvienas, kad ir visiškai 
mažai turi proto, kovoja už 
savo gyvybę kaip jis gali. 
Gi žmogus, turėdamas už 
visus gyvūnus tobuliausią 
protų, žinodamas, kad taba
ko ir alkoholio nuodai jo 
gyvybei galų artina, ir taip
gi žinodamas, kad be tų 
nuodų lengvai galima apsi
eiti, tačiau juos vartoja.

Tai kame gi čia priežas
tis?

Tai ko gi žmogui čia 
trūksta?

Atsakymas pats savaime 
veržiasi, ir aš manau, kad 
nereikia būti dideliu filoso
fu, kad atsakyti į šiuos klau
simus. Aš manau, kad tie 
žmonės, kurie pasiduoda tai 
silpnybei, yra silpnavaliai, 
kad jie neturi to supratimo, 
jog reikia kovoti prieš tų 
blogų, kuris jo gyvybę trum
pina ir be laiko nuvaro į ka-

taitę ir padėtas po užvožtu 
stiklainiu, ilgai nepraras 
savo skonio. Po stiklainiu 
patartina dar padėti porą 
gabaliukų cukraus. Pora 
gabaliukų cukraus, įdėtų j 
bet kokias verdančias dar
žoves, žymiai pagerina jų 
skonį. Taip pat jie. kartu su 
actu pakeičia padaže baltą
jį vyną.

*Uogienė niekad nesusi- 
cukruos, jeigu į ją virdami 
pridėsime citrinų rūgšties.

* Pusiau perplauta žalia 
bulve galima nuvalyti nuo 
lakuotų baldų rankų pėdsa
kus. Ji taip pat puikiai nu
valo patamsėjusį varį, alie
jiniais dažais tapytus pa
veikslus.

* Žalias svogūnas nuvalo 
nuo metalinių daiktų rūdis. 
Juo patrynus lakuotą odą, 
ji pradada blizgėti, kaip 
nauja.

* Patrynus keptuvę arba
ta, dingsta žuvų arba svo
gūnų kvapas.

* Pamirkytu į juodą kavą 
vatos tamponu galima pa
naikinti juodų drabužių 
blizgesį

NUTEISĖ KUNIGĄ
Chatham, Ontario.—Teis

mas nuteisė kunigų R. D. 
Horsburghų metams kalėji
mo. Jis yra 44 metų am
žiaus . Rado kaltu raginime 
jaunų mergaičių, parapi- 
jonkaičių prie lytinių aktų. 
Kunigas pasitraukė iš kuni
gavimo ir kreipiasi į aukš
tesnį teismą.

New Yorkas. — Gruodžio 
6 d. sukaks 80 metų socia
listų vadui Normanui Tho- 
masui.

vėliau seks atšalimas. Tada 
vėl užeisiąs naujas apledė
jimas. Bet tai įvyks dar ne
greit.

Mėšlungis
Kartais žmogų iš miego 

pažadina stiprūs skausmai 
blauzdoje — koja pritrauk
ta, blauzdos raumenvs su- 
kietėję. Tai — mėšlungis. 
Jis gali paliesti ne tik blauz
dos, bet ir pilvo, tarpšon- 
kaulinius bei kitus raume
nis. Mėšlungis trunka keletą 
minučių. Jį galima nutrauk
ti, energingai masažuojant 
raumenį, stengiantis pra
mankštinti jį. Panašūs trau
kuliai gali užeiti ir dienos 
metu.

Mėšlungį sukelia krauja
gyslių susitraukimas, spaz
mas, medžiagų apykaitos 
sutrikimas raumenyje. Jam 
atsirasti padeda pervargi
mas, ypač tos raumenų 
grupės, kurių mėšlungis pa
liečia. Spazmas gali atsiras
ti išalkus, staiga pasikeitus 
aplinkos temperatūrai, pa
vyzdžiui, maudantis šalta
me vandenyje.

Didelę reikšmę mėšlun
giams atsirasti turi nervų 
sistemos, kepenų, endokri- 
nių liaukų bei pačių krauja
gyslių susirgimai. Labai ža
lingai veikia rūkymas.

Dažniau kartojantis mėš
lungiams reikia kreiptis į 
gydytoją. Išaiškinus jų 
priežastis, galima pritaikyti 
atitinkamą gyd y m ų. Gy
dantis, jeigu neatrandama 
kito, paruošiančio dirvų 
mėšlungiui, susirgimo, rei
kia tinkamai sutva r k y ti 
darbo ir poilsio režimų, ma
sažuoti raumenis, vartoti

Kada Amerikoje 
pasirodė žmogus

Daugelio mokslini n k ų 
nuomone, tai įvyko prieš 
25—20 tūkst. metų. Azijos 
gentys, keliaudamos per Be
ringo sąsiaurį, davė pra
džią tai naujajai žmonijos 
rasei, kuri vėliau buvo pa
vadinta Amerikos indėnais. 
Pamažu apgyvenusios visą 
didžiulį žemyną, šios gen
tys, tyrinėtojų te i g i m u, 
maždaug 7000 metų prieš 
mūsų erą (gadynę) pasiekė 
Argentinos ir Ugnies Že
mės rajoną.

Ir štai neseniai moksli
ninkus sujaudino atradi
mas, žymiai keičiąs susida
riusią padėtį.

Meksikiečių archeologas 
Cuanas Armenta Pueblo 
miesto apylinkėse aptiko iš
kasamųjų gyvūnų kaulus ir 
greta jų primityvius, žmo
gaus rankos pada rytus 
įrankius. Sprendžiant iš vi
so, jie priklauso geologi
niam pleistoceno periodui, 
atseit, epochai, kuri egzista
vo žemėje daugiau kaip 
prieš 30 tūkstančių metų. ' ’>

Vadinasi, senovinių žmo
nių buvimo Me k s i k o j e 
“daiktinių įrodymų” am
žius dabar didesnis už ana
loginių radinių JAV teri
torijoje amžių. O juk JAV 
toliau šiaurėje, taigi žmo
nės, jeigu jie atkeliavo iš 
Azijos, ten turėjo anks
čiau apsigyventi. Matyt, 
esančią nuomonę apie pir
minius Amerikos žmones 
reikia peržiūrėti.

Vokiečiai bijo 
pasaulio pabaigos

Vakarų Vokietijos Alens- 
bacho miesto Viešosios nuo
monės tyrimo institutas pa
skelbė įdomią anketą. Buvo 
klausiama, kokio įvykio 
daugiausia bijo Vakarų Vo
kietijos piliečiai. 20 proc. 
atsakė, jog daugiausia bijo 
infliacijos, 19 prde.—pasau
lio pabaigos, 16 proc.—eko
nominės krizės, 13 proc. — 
greit augančio nusikaltimų 
skaičiaus, 12 proc. radioak
tyvumo.

Anketa buvo platinama 
visoje Vakarų Vokietijos 
teritorijoje. Ryšium su tuo 
įdomus yra pasiskirstymas ' 
sritimis. Šiaurinėse srityse 
daugiausia bijoma (beveik 
25 proc.) pasaulio pabaigos, 
o Bavarijoje ši baimė jau 
yra penktoje vietoje. Įdo
miausia, kad “pasaulio pa
baigos” daugiausia bijo 
žmonės, baigę aukštąjį 
mokslą (!). Antra didžiau
sia “diplomuotųjų” baimė— 
radioaktyvumas (18 proc.).

VIRŠ 500 MERGAIČIŲ 
YRA NĖŠČIŲ

New Yorkas.—Marcus S. 
Arnol, Board of Education 
gydytojas, sako, kad mokyk
las lanko virš 500 mergai
čių tik virš 12 metų am
žiaus, kurios yra nėščiosA

Alytaus rajono “Volungės” kolūkio paukščių farmoje.

Moksleivių dainų šventė Vilniuje.

Lazdijų rajono Jono Biliūno avrdo kultūros namuose niekada 
nestinga jaunimo. Po darbo vaikinai, merginos, o ir senimas 
renkasi čia sulošti šachmatais ,pagroti akordionu, pašokti, gi 
knygų mylėtojams visuomet paruoštas siurprizasNauja knygų 
siunta, gauta iš Vilniaus. Nuotraukoje matome keletą jaunų 

kolūkiečių prie savųjų kultūros namų.

Alytaus stambiausioji įmonė “ūkmašina”

Šypsenos
(Iš “Krokodilo“)

Savotiška diagnozė
Jaunas asistentas klausia 

savo mokytoją, įžymų pro
fesorių:

—Sakykite, ser, dėl ko 
jūs taip atsidėjęs klausinė - 
jate kiekvieną pacientą, ką 
jis per dieną valgo? Ne
jaugi tai taip svarbu nu
statant ligos diagnozę?

—Ne, mano mielas. Tai 
svarbu nustatant, kiek iš 
jo reikalauti už vizitą.

Jie taip kalbės jau rytoj
—Po kelių metų,—pasakė 

menininkas namų savinin
kui, — žmonės ateis į šią 
varganą studiją ir kalbės: 
“Čia dirbo didis menininkas 
Viljamas Smitas.”

—Jie taip kalbės jau ry
toj, jeigu jūs šiandien iki 
vakaro nesumokėsite man 
nuomos už šią patalpą, — 
atsakė namų savininkas.

Teisingas kreipimasis
Stambus advokatas ruo? 

šiasi diktuoti mašininkei 
laišką kitam advokatui.
—Kaip pradėti laišką, — 

i klausia mašininkė, — “Ger
biamas Ser?”

—Gerbiamasis? Juk jis 
apgavikas ir sukčius! Ne* 
n e, rašyki te p a p r a s t a i: 
“Brangusis kolega!”

Ir tą, ir aną j

Du draugai susitinka po 
ilgo nesimatymo:

—Kaip gyveni, ką veiki, 
drauguži? Gal jau apsive
dei, o gal kaip ir pirmiau 
pats verdi sau valgyti?
—Ir tą, ir aną.

—Kaip tai turiu supras- 
! ti?

—Ir apsivedžiau, ir pats 
verdu valgyti.

Išaiškino
—Kas tai yra opera? — 

klausia savo tėvą mažasis 
Džionis.

—Opera, — atsakė tėvelis, 
—tai kai vienas žmogus su
varo kitam žmogui į krūti
nę durklą, o šis vietoj pa
plūsti kraujuoes, ima gar
siai ir ilgai dainuoti.

Ne taip pagalvojo
—Dėl ko jūs taip pavėla

vote pranešti apie vagystę? 
Juk jūs sakote, kad vagys 
namuose viską išvertė aukš
tyn kojom.

—Taip, bet iš pradžių aš 
pagalvojau, kad mano vyras 
bus ieškojęs švarių marški
niu, v

Pati paprasčiausia 
priemonė

Ryšium su pasklidusiais 
gandais, būk tai Pikasso pa
veikslo “Arlekino mirtis”” 
paskutiniame aukcione ano- 
minis pirkėjas buvęs pats 
Pikasso, dailininkas pareiš
kė:

• —Aš niekad savo paveiks
lų neperku. Jeigu man rei
kalingas paveikslas, aš jį 
paprastai imu ir nupiešiu.;

Lazdijų rajono Vainiūnų aštuonmetė mokykla dar tik sta- 
tomą. Bet praeis mėnuo-kitas ir čia nuaidės, pirmasis skani-I 

būtis, kivečiantis kolūkiečių vaikučius į pamokas.

3 gusi. Laisvė. ^Liberty). Antrad., lapkr. _(Nov.) 24, 1964

DURPĖS PRIEŠ 
SPINDULINĘ LIGĄ

Iki šiol durpėmis dau
giausia domėjosi žemės 
ūkio darbuotojai ir energe
tikai. Dabar jomis susido
mės biofizikai, biochemikai, 
farmacijos specialistai ir 
gydytojai.

Vroclavo (Lenkija) moks
lininkai nustatė, kad į dur
pių sudėtį įeina medžiagos, 
sugebančios apsaugoti žmo
nes ir gyvulius nuo radio
aktyvių medžiagų žalingo 
veikimo. Galimas dalykas, 
jos padės, išgydyti jau atsi
radusią spindulinę ligą.
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A’. Savickas -----------—

Dvi savaitės Graikijoje
Žemiau telpančių keliones įspūdžių po 

Graikiją autorius — žymusis Lietuvos 
dailininkas, paletės meistras A. Savickas. 
Šis jo įdomių įspūdžių žiupsnis tilpo žur
nale “Švyturys.”—“L.” Redakcija

__ o
" •

Man teko dvi savaites pakeliauti po 
Graikiją. Ten pamačiau daug daugiau, 
negu tikėjausi — puikus šalies landšaf
tas, šiltas klimatas žiemą, reti ir turtin
gi skulptūros rinkiniai muziejuose, gar
sūs senovės architektūriniai ir archeolo
giniai paminklai Atėnuose, Delfuose, 
Olimpe, Mikėnuose—ir, svarbiausia, susi
tikau su puikiais žmonėmis, mūsų šalies 
draugais, įsigijau nuoširdžių bičiulių.

Ruošdamasis kelionei į Graikiją, ma
niau ten pasilsėsiąs. Apgyniau deserta- 
ciją menotyros kandidato laipsniui įgyti, 
ir kitą dieną jau skridau lėktuvu, važia
vau traukiniu, plaukiau garlaiviu, kol pa
siekiau Elados šalį.

Graikijoje visas poilsio planas suby
rėjo. Viskas buvo įdomu. Be perstojo 
piešiau, tapiau, fotografavau, užsirašinė- 
jau. Eidavau gulti po vidurnakčio, kel
davausi prieš pusryčius.'.. Dingo svajo
tas poilsis, liko malonus darbo nuovargis, 
700 piešinių bei tapybos darbų, glėbis 
fotografijų, šeši užrašų bloknotėliai...

I
Toli toli, lyg baltas cukraus gabalas 

ant juodos duonos kepalo, ant aukštos 
plikos uolos baltomis marmuro kolono
mis sušvinta Poseidono šventykla. Ta
čiau mūsų laivas “Feliksas Dzeržinskis” 
greitai ir abejingai palieka šį žavų se
novės Antikos vaizdą...

—Nenusiminkite, — ramina mus va
dovas. — Po kelių dienų mes ten būsime, 
nuvažiuosime autobusu.

Mes—turistai menininkai—lyg užhip
notizuoti negalime atplėšti žvilgsnių nuo 
Graikijos krantų. Balti nameliai, žalsvi 
alyvmedžiai, pilkos uolėtos pakrantės. 
Plaukiame į Pirėjus — uostą prie Atėnų. 
Už molo stovi ‘didžiuliai garlaiviai, tarp 
kurių plaukioja daugybė mažesnių lai
vų. Kalnų fone išsiskiria uostamiesčio 
dangoraižiai.

—Pirkite! Pirkite gražią, lengvą kaip 
pūkas skarą! Tik 20 drachmų!— laužyta 
rusų kalba perša savo prekę apsukrus 
graikas verteiva uoste.

—Tik negalvokite pirkti,—įspėja mūsų 
grupės vadovas, senyvas, bet labai žva
lus graikas,—skaros padarytos iš vatos...

Pasitaiko ir tokių pirmųjų pažinčių.
Dvidešimt šeši kilometrai skiria mus 

nuo Pirėjų uosto iki Atėnų. Nė nepaju
tome, kaip atvažiuojame į Graikijos sos
tinę. Visą laiką godžiai dairomės pro 
autobuso langus, gėrėdamiesi nuosta
biais įlankos vaizdais. Puiki autostrada 
staiga kyla kalnan, ir mes regime tolimą 
įlankos pakrantę su daugybe plūduriuo
jančių laivelių, mūsų kelias leidžiasi že
myn, priartėja prie pat vandens, ir, ma
tant visa tai, sunku ramiai benusėdėti 
man, tapytojui. Koks puikus vaizdas! 
Po šimts velnių, kad nors valandą gali
ma būtų patapyti!

Įvairiaspalviai laiveliai melsvo van
dens fone sudaro puikų “šklėrišką” vaiz
dą, primena Prancūzijoje ir Italijoje ma
tytus peizažus. Tačiau autobusas ne
gailestingu greičiu prašvilpia pro Pirėjų 
grožybes, palieka Soronicų įlanką, ir mes 
jau važiuojame Atėnų priemiesčiais.

—Štai didelis kalnas, garsus... savo 
medumi,—aiškina mums grupės vadovas, 
nepavargstąs graikas Pamonis. Čia auga 
daug čiobrelių, ir Atėnai iš čia gauna sa
vo numylėtą “Imitos kalno medų.”

Gavę tokią’informaciją, prašvilpiame 
laukiniais pipirais apsodintą alėją. Va
žiuojame pro soduose paskendusius bal
tus namukus ir žvelgiame į paminklą 
Baironui.

—Baironas — vienintelis anglas, kurį 
graikai mylėjo,—sako Pamonis.

Paminklas blogesnis, negu pusėtinas, 
ir jokiu būdu nesiderina su čia pat stūk
sančiomis Dzeuso šventyklos kolonomis.

Miesto centre—vėl gero ir blogo skonio 
kontrastai. Pseudoklasinio stiliaus aka
demija,, universitetas, biblioteka niekaip 
^eįsijurtgia į bendrą gražų Atėnų pasta
tų ansamblį. Mus, menininkus, iš karto 

• sužavi skoningai suprojektuoti viešbu
čiai, krautuvės ir kiti pastatai.
t- štai ir mūsų viešbutis “Omonia.” Jis 
visiškai naujas, atidarytas prieš kelias 
savaites. Šiame pastate architektams 
pavyko suderinti stiklą, geležį ir mar
murą. Viskas pajungta geram svečių 

poilsiui. Nuvargę kelionėje ir nuo stip
rių pirmųjų įspūdžių, mes iš karto įsiti
kinome puikiomis “Omonios” viebučio sa
vybėmis.
/ ■ ' ‘ II :

Maskvoje, Graikijos pasiuntinybėje, 
sunku buvo gauti vizas. Jas išdavė ne
norom, paskutiniu momentu. Graikija 
ruošėsi rinkimams. O baimė, kaip sako
ma, turi dideles akis...

Atėnai ūžė lyg avilių spiečius. Kalbas 
drožė oratoriai, visur vyko demonstra
cijos. Kaip ir kitur, čia karštligiškai va
roma antikomunistinė propaganda apie 
“raudonąjį baubą.” Valdančiosios kla
sės visokiais būdais stengiasi suklaidinti 
rinkėjus.

—Aš nieko neturiu prieš kairiųjų par
tijų vadovus, — pasakojo mums vienas 
graikas, balsuojąs ne už valdžioje tuo 
metu buvusius kraštutinius dešiniuosius, 
bet už “Centro sąjungą.”—Bet pagalvo
kite, kas įvyktų,' jeigu darbininkai, vals
tiečiai gautų valdžią! Juk jie tik ir lau
kia, kada galės užgrobti turtingų žem
valdžių vilas, rūmus, krautuves ir viską 
sudaužyti, sumaišyti su žeme!

Kaip matome, šio žmogaus supratimas 
apie socializmą nėra didelis...

Graikijos reakcija, užsienio imperia
listų padedama, numalšino pažangų ju
dėjimą pokariniais metais.

Vienas buvęs partizanas, kalbėdamas 
apie dešiniųjų ir “Centro” kovą, man 
pasakė:

—Kas laimės, ypatingos reikšmės ne
turi. Kova tarp buržuazinių partijų pri
mena arklių lenktynes.

Vis dėlto kraštutiniai dešinieji, reak
cijos jėgos, pralaimėjo. Po rinkimų su
daryta vyriausybė, kuriai vadovauja 
anksčiau opozicijoj buvusios “Centro” 
sąjungos” partijos lyderis G. Papandreu.

Man teko lankytis dailininko Kacikoja- 
nio dirbtuvėje. Keturiolika metų jis iš
buvo katorgoje . O tokių, kaip jis, Grai
kijoje daug.

Kacikojanis dar tik vienerius metus 
laisvas, bet ir per tą trumpą laiką jis 
labai daug padarė. Tiesa, jis piešė ir ka
lėdamas, tačiau nedaug tų piešinių išli
ko. Jam teko nepaprastai įtemptai dirb
ti, norint atstatyti visa, ką matė lage
ryje.

Dailininko tematiką nusako piešinių 
pavadinimai. Štai jie: “Kalinio duktė,” 
“Viena minutė tylos,” “Išgelbėti kali
nius!,” “Tėvas, devyniolika metų lau
kiantis sūnaus,” “Kaliniai protestuoja 
prieš kalėjimo viršininką,” “Vokiečiai 
perduoda kalėjimo raktą graikams,” 
“Vis tiek saulė mūsų!,” “Anūkas atėjo 
į kalėjimą,” “Paskutinis laiškas.”

Kacikojanis parodė mums savo pa
veikslus. Tai baisus kaltinamasis aktas 
reakcijai, kuri iš tikro perėmė iš vokie
čių fašistų kalėjimų raktus ir ištisus me
tus^ kankino pažangius žmones. Šiurpas 
nukrato, žiūrint į Kacikojanio scenas iš 
kalėjimo gyvenimo, išraiškingai atliktas 
toniniame popieriuje spalvotu sangvinu. 
Kaip baisu: juk tai vyksta saulėtoje 
Graikijoje ,nuostabaus Akropolio šešė
lyje!

Dailininkas kartais naudojasi grafiški 
technika—žaliame ar mėlyname popie
riuje kreida piešia baltai juodą piešinį. 
Tačiau mėgstamiausias Kacikojanio pie
šinys — paspalvintas. Daugelis Kaciko
janio piešinių, skulptūrų nukreiptos 
prieš karą.

Mes, tarybiniai dailininkai, susitikę su 
Kacikojaniu, nedideliu, liesu, iškankinto 
veido žmogumi, žvelgiančiu į mus tyro
mis akimis, nuoširdžiai kalbėjomės apie 
jo darbus. Mes buvome atviri ir nesi
gailėjome gerų žodžių. Jo darbai iš tik
rųjų žavūs.

Išklausęs mūsų nuomonių, dailininkas 
kukliai prasitarė:

—Išėjęs iš kalėjimo, aš jaučiu didelę 
atsakomybę pasakyti visiems žmonėms 
tiėsą apie tai, ką mačiau per keturioli
ka katorgos metų. Žinau, kad savo kū
ryboje dar nepasiekiau to, ką jaučiu, 
bet, visų pirma, reikia pasakyti žmo
nėms, ką mačiau.

Susidomėjome, iš ko dailininkas gy
vena. Jis atsakė, kad nieko neuždirba, 
jam padeda kovos draugai.

Tiesa, dalininkas Atėnuose buvo su
ruošus parodą. Ji turėjo pasisekimą, bet 
Kacikojanis atsisakė už pinigus parduo
ti tokius širdžiai brangius savo piešinius. 
Jo dirbtuvė nedidelė, miesto pakraštyje, 
maniškas Kacikojanio menas.

Patalpos nejaukios, bet Jas sušildo Ku
ilį

Atvykusi į Atėnus, mūsų, menui pasi
šventusių žmonių (architektų ,meno isto
rikų, dailininkų), “procesija” jau kitą ry
tą traukia į Akropplį. Einame visiškai 
taip, kaip prieš 2,500 metų, Periklio ir 
Fidijaus laikais, eidavo iškilmingos pro
cesijos Didžiųjų Panafinėjų švenčių die
nomis.

Meno žmogui sunku įsivaizduoti Atėnų 
merginas (ir “dabartinės” tiktų tokioms 
eisenoms), nešančias išaustus “peplos,” 
paaukotus deivei Atėnei. Tačiau mes 
nežengiame tiesiai prie Partenono. Rei
kia pamažu susigyventi su Atėnų Akro
poliu, palaipsniui pajusti jo “kvapą.” Pa
klusniai sekame paskui mūsų nenuvargs- 
tantį Pamonį ir pirmiausia patenkame į 
žemiausioje vietoje stovinčią, mažiausią 
visame ansamblyje Nikės Apteros- (Be
sparnės Pergalės) šventyklą.

—Ar žinote, kodėl senovės graikai pa
darė savo deivę Pergalę besparnę—pa
klausia Pamonis ir, nedavęs mums net 
išsižioti, atsako:

—Kad ji neįsigeistų išskristi, kad per
galė niekad neapleistų atėniečių...

Žinojo graikai, kokias deives sutver
ti! Kuo ilgiau grožėjausi Besparnės 
Pergalės šventykla, tuo labiau įsitikinau, 
kad Nikė, jei ir galėtų, vargu ar kada 
nors sumanytų skaisti iš šios vietos. Čia 
taip jauku, taip malonu žavėtis neaprė
piama Atėnų panorama. Vargu ar deivė 
kur nors pasaulyje susirastų idealesnę 
vietą.

THEY CALL ME ALIEN
By ALLEN NURMI

They call me alien, unamerican. ..
I who came here with a dream and a vision, 
I who built America with these

immigrant hands.
I am the giant that walked this earth from 

ocean to ocean in forty-league boots. 
Wherever you go you can see my tracks.
I have built America to the tune

of a thousand assembly lines, 
the throbbing music of the locomotive, 
the crane,

« the tractor,
the steam drill,

John Henry’s forty pound hammer.
I have built America with hope and singing, 
Poverty and sorrow;
I have built America with blood and sweat, 
That dripped to the good American

earth and wedded with it.
Show me the brick these hands

have not touched,
The steel rail they have not laid,
And the tall skyscrapers haunting

the smoke-crossed skylines,..
Buffalo... Chicago... Pittsburgh... Frisco, 
These are my monuments.
They call me alien, unamerican...
My sons have carried the rifles

in America’s battles,
My sons are buried at Cassino, Bastogne,

Guadalcanal, Buna,
My sons are sleeping in far-away 

places with lonesome names.
Oh tyrant, who are you to still my voice?
Where will you deport me ?
I who am America’s history and its future,
I who am America’s blood, nerves, sinews, 
I who am America’s living heart.
Can you deport a Sunday afternoon, 

a Dakota Wheatfield, 
the song in a mockingbird’s throat, 
the night-time whisttie

of a continental train?
Are you going to deport 1776, the blood 

on the snow at Valley Forge,
And giant Lincoln’s Gettysburg Address?
To this stranger in my house I will say: 
America is a matter of the heart.
America ir the shining grail dream

that man has followed
Since hte first walked on the earth 

and looked at the stars.
All those who have died under the

pogrom and the knout,
All those who have fallen on the 

thousand anonymous picket lines,
These are the Americans.
What matter the: color, the time, 

the tongue, the place he came from ?
The American is never an alien 

or stranger to this earth.
'For America is the dream of millions,
/ the dream of peace,

of bread,
of love, 

that all men are brothers;
A dream of work to do and things to build, 
Of a house with lawns enclosing it, 
Children playing at the door,
Of long days tb grow and think.

Nors čionai ir labai gražu, norime ei
ti toliau, arčiau Partenono. Palieku karš
tai pasakojantį Pamonį ir žengiu pro 
Propilėjų. Tarp baltų kolonų mėlynuoja 
dangaus lopai, saulėje žaižaruoja uolos,. 
o tolumoje — Partenono fragmentas. Ne
gali atsidžiaugti šviesos ir spalvų žais
mu. Negali atsižavėti architektūrinėmis 
proporcijomis, žmogaus ir pastatų har
monija, spalvų efektu. ,

Aš net [pamiršau, kad čia, šalia ma
nęs, kairėje kadaise yra buvusi pinako- 
teka — paveikslų galerija. Beliko gale
rijos vardas, ir mes galime grožėtis tik 
architektūra, skulptūromis.

Žengiame toliau, prie Partenono, prie 
Akropolio širdies! Staptelėjau prie ak
menskaldžių. Įdegę, nubronzuotais vei
dais, juodaplaukiai graikai smagiai mu
ša didelį marmuro gabalą. Tai medžiaga, 
Partenono restauracijai. Aplinkui, visoje 
Akropolio teritorijoje, guli daug sudau
žytų kolonų, pastatų dalių, kurios lėtai, 
bet tvirtai grįžta į savo pirmykštę vietą.

Galų gale iš visų pusių galime ap
žvelgti Partenoną. Ištisus amžius stovi 
jis čia, ant pačios aukščiausios vietos, ir 
džiugina akį. šis žymus graikų archi
tektūros kūrinys sukurtas Atėnės Parte- 
nos garbei. ' Žiūrint iš arti, stebina ju
velyriškos architektūrinės detalės, o iš 
toli,—žavi puikiai išspręstos architektū
rinės proporcijos, kurios lėtai ir didin
gai įplaukia į tvirtą pastato audinį.

Vėliau, prieš išvažiuodamas, ihėginau 
tapyti Partenoną. Tačiau, laimei, pa
miršau paletę. Todėl griebiausi foto
aparato.

(Bus daugiau)

Citrinos sunka
Kad citrinos (“lemon”) 

naudingos, plačiai žinoma. 
Citrinos sunka malšini 
troškulį, žadina apetitą.

Citrininius gėrimus noriai 
geria žmonės, kurių skran
džio rūgštingumas suma
žintas, nes citrinos sunka 
skatina virškinamųjų liau
kų veiklą ir tuo pačiu page
rina maisto įsisavinimą. Iš 
citrinos gaminami gėrimai, 
Citrinas mėgsta ir maži 
vaikai, kurių skrandyje ma
ža druskos rūgšties.

Citrina turi vertingų sa
vybių. Pirmiausia, malonus 
jos skonis. Jei daugelyje 
vaisių ir uogų yra įvairių 
rūgščių ir aitrių kailiarau- 
gių medžiagų, tai citrinos4'' 
sunką beveik išimtinai su
daro citrinos rūgštis.

'Citrinos turtingos ir vi
tamino C. Nuvalyto vai
siaus 100-e gramų yra iki 
40 miligramų šio vitamino— 
daugiau kaip pusė sveiko 
žmogaus paros dozės. Vita
minas C citrinose patvares
nis, negu kituose vaisiuose, 
ir, teisingai jas laikant, il
gai nesuyra. Štai kodėl žie
mos pabaigoje ir pavasarį, 
kai šviežių daržovių ir vai
sių pasirinkimas ribotas ir 
juose' mažiau vitamino C, 
citrina yra labai vertingas 
jo šaltinis.

Citrinoje daug ir vitami
no P, kuris turi didelę

No bomb has been made big enough
to destroy this dream,

No knife sharp enough to cut it,
No prison big enough to hold it,
No tyranny great enough to crush it.
Oh tyranny, oh stranger in my house

I will say this:
It is the oppressors who are aliens,
Only the small evil men,
Crying hate and battering

on thąir brothers’ blood
These, only these, are alien, unamerican.

V. LAUŽIKAS
KAŠTONŲ ŽVAKUTES

Dega kaštonų žvakutes aukštai.
Spaudžiu tau ranką tvirtai,
Eikš, padainuosim mudu kartu 
Laimes savosios ir džiaugsmo vardu’.
Kaista krūtinė, dega delnai,
Eikš, laukia darbo kalnai.

Tik sukis, nedelski, darbe ir žieduos,—> 
Tau draugas sustoti nedudos.
Jaunystė ir saulė kasdieną drauge 
Margajam gegužio žiedų vainike.

Dega kaštonų žvakutės aukštai, 
žydi bijūnais veidai.
Nieko gražesnio žemėj nėra,
Kaip darbo rankos, širdis atvira...
Eikš, uždainuosim šiandieną kartu 
Laimės savosios vardu.

Baltakarčiai žirgai puola krantą— ' 
Šėlsta, siautėja jūra žila, 
žaibo perkirsta sprogo tyla 
Ir gelmėj neramiojoj nuskendo.

.Ne, aš niekur nuo kranto nebėgsiu, 
Noriu audrą sutikt krūtinėj 
Ir nekaltinki niekatr įtapęs, 
Jei žaibu aš per audrą sudegsiu.

TOPOLIS^
Senelis topolis prie kelio 
Liesas šakas į saulę kelia. 
Liemuo graublėtas— 
Jį suaižė laikas, 
Bet buvo topolis 
Kadaise jaunas, sveikas. 
Svajojo saulę jis praaugti 
Ir audroj <
Dainą pergalės užtraukti. 
Bet ligi saulės— 
Jis užkopt nespėjo. 
Anksti sulankstė 
Liemenį jo vėjai; 
Ir svajos 
Kaip gija nutrūko.— 
Apstojo topolį 
Būrys anūkų*
Bet turi dar sępelis viltį, 
Kad lig žvaigždžių 
Vaikaičiams teks pakilti, 
Nes jų šimtai
Pečius surėmę stovi...

reikšmę normaliai krauja
gyslių - kapiliarų funkcijai. 
Vitaminas P citrinoje padi
dina joje esančio vitamino 
C aktyvumą ir pats tampa 
aktyvesnis. Be to, citrinoje 
yra B grupės vitamino, taip 
pat ir karotino — provita- 
mino A. . /

Angliavandenių citrinoje 
ne mažiau, kaip ir apelsine. 
Citrinoje yra šiek tiek ir 
augalinio baltymo, vertingų 
organizmui kalio, magnio ir 
kitų mineralinių druskų.

Kaip matome, citrina 
naudinga, tačiau tai nereiš
kia, kad jos galima valgyti 
neribotai daug. Sistematiš- 5 
kas dviejų ir daugiau citri-' 
nų per dieną vartojimas at
siliepia sveikatai. Kai orga
nizmas gauna per daug cit
rinos rūgšties, ji žalingai 
veikia druskų apykaitą. Pa
didintai dirginant skrandį 
jame gali atsirasti uždegi
minis procesas, ir žmogus 
gali prarasti apetitą.

Citrinos rūgštis, jei per 
daug jos suvartojama, gali 
sudirginti ir inkstus. Ta
čiau vidutiniškas citrinos 
kiekis sergantiesiems inks
tais ne tik nekenkia, bet yra 
naudingas, nes pagerina 
apetitą. Rekomenduojama 
per dieną ne daugiau kaip 
pusė citrinos. Tą kiekį ge
riau suskirstyti per 2—3 
kartus. Pridedant citrinos 
arbatą, vaisių sunką ar ki-\ 
sielių, citrinos rūkšties kon
centracija sumažinama.

Kai kurie žmonės valgo 
citrinas su žieve. Tačiau 
žievėje yra daug eterinių 
aliejų, kurie gali sudirginti 
burnos gleivinę. Geriau pa
naudoti nedideliu kie k i u 
citrinos cedrą aromatui vi
tamininiams gėrimams su
teikti, o žievę—^verdant uo
gienę, cukatus.

DARBIETIS VAŽIAVO 
IR SKUTOSI

Bicester, Anglija. — Teis$ 
mas nubaudė darbietį, paryk 
lamento narį, laną Rover- 
tą Maxwellą pasimokėti $70 
bausmes.' Mat, jis skutosi 
važiuodamas autom o b i 1 i u 
virš 60 mylių per valandą.

Senelių pasakos— 
Dabar tikrovė. <
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ST. PETERSBURG, FLA.
Įvairenybių nestokoja

" įlūsų draugai J. ir P.Blaš- 
kiai, Rožė Samulionienė ir 
kiti buvo nuvykę į Miamį 
pasiviešėti, pasimatyti s u 
draugais buvusiais čikagie- 
čiais ir kitais. Jie buvo už
sukę ir į pažangiečių baza- 
rą, kuris buvęs gražiai pri
rengtas, nemenkai jį žmo
nės lankė, tik oras jam ken
kė, lynojo.

Miamiečiai draugai J. ir 
S. Daniai ir LLD 75 kuopa 
įteikė gražių dovanėlių par
vežti į St. Petersburg^ mū
siškėms pramogoms paj 
vairinti. Varde kuopos už 
dovanėles teikėjams didis ir 
šaltas ačiū!

'Darbštusis kuopos rašti
ninkas drg.’ J. Davidonis pa
siliko Tampos mieste ligoni
nėje gydytis. Lankytojams 
jis pasakojo, jog jam tek
sią ilgokai ligoninėje pabu
voti. Bet nenusiminęs. Jį 
ten gerai prižiūri, gerą 
maistą duoda, su kitais to
kiais pat ligoniais šeškėmis, 
lošia, tai esą nenu o b o d u . 
Tik susirūpinęs namie pasi- 
kusia žmonele Elzbietuke.

Per savaitę jį .galima lan
kyti penkias dienas po va
landą laiko ryte nuo pusės 
po 10-os ir vakare nuo 7-os 
iki aštuntos vai. Draugai 
gali jam ir atvirukų pasiųs
ti, nežymint ligoninės var- 
uo, sekamai: J. Davidonis, 
4001 Tampa Bay Blvd., 
Tampa, Fla., Room 431 (4- 
ame aukšte).

Lankytojai nepageidauja
mi trečiadieniais ir penk
tadieniais.

Kita mūsų narė Petrė Si
monienė grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta.

Linkime ligoniam greitai 
susveikti.

Kuopos dažnai rengiamos

Skaudus Prisiminimas

LOS ANGELES, CALIF.

Onos Smithienes

Lapkričio 25 d. sukanka 3 metai, kai žiaurioji 
mirtis išskyrė ją iš gyvųjų tarpo. Gyvenime 
ji paliko daug prisiminimų, kurie vilgo man 
blakstienas. Ji ėjo pažangiu keliu ir pagal išgalę 
prisidėjo prie liaudies kovų.

Ilsėkis, Onyte, ramiai. Ne už kalnų laikas ir 
man Tave pasekti.

Tave minintis—
S. F. SMITH

ROCHESTER, N. Y.

Antanina Duobiene
mirė 1964 metų lapkričio 5 dieną.

X t

Reiškiame užuojautą jos dukterims ir žen
tams: Mr. ir Mrs. Franklin, Mr. ir Mrs. Brown, 
anūkams, sesutei S. Vaivodienei ir visiems jos 
giminėms ir draugams. Linkime ištvermės šio 
liūdesio valandoje:

R. Barauskas
A. Usavičienė
M. Giedraitis
A* L. Bekešiai

' F. O. Griciai
F. J, Konteniai
K. Žemaitienė
N. Baltakienė
V. Bullienė
J. M. Žemaičiai 

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 24, 1964 A. Večkys

pramogos džiugina svečius 
iš šiaurinių valstijų atvyku
sius, taip pat ir iš atostogų 
sugrįžusius bei vietinius. 
Lapkričio 14 d. spaudė ran
ką visa eilė nematytų ir 
gerai pažįstamų draugų ir 
draugių. Iš Čikagos drau
gės Shnaiderienės sūnus Jo
nas ir žmona Betty besi
svečiuodami pas savo ma
mytę užsuko ir į balių pa
silinksminti. ‘Sutiktos čika- 
gietės Daratėlė Čeplinskie- 
nė ir Della Ruether, Katri
na Jakaitienė ir jos dukra 
iš Bridgeport, Conn. Pasta
rosios apsistojo pas drau
gus J. ir A. Wallen Anna 
Maria srityje.

Grįžo iš Wisconsino A. ir 
S. Palukai, iš Leonidas, 
Mich.—J. ir M. Milleriai, iš 
Worctester, Mass. — J. ir S. 
Bakšiai. Sveikino ir kalbas 
sakė iš Čikagos atvykę 
Mildred Friberg ir jos vyras.

Kai kuriūos draugus va
diname grįžusiais dėl to, 
kad jie žiėmomis čia apsi
stoja laikinai. Draugai Bak
šiai ruošiasi Floridoje pasi
likti pastoviai. Juozas sakė 
dar neapsisprendę kuriame 
mieste. Jonas Milleris pasa
kė gražią kalbą mūsų pro
gramoje. Džiugu, jis pra
leis visą žiemą su mumis, 
daug galės prisidėti prie 
judėjimo.

Draugai Jonas ir Onutė 
Rubai tykiai atšventė savo 
50-ąsias vedybų metines. Jis 
pageidavo šią sukaktį atžy
mėti su žmonėmis bankete, 
bet Onutės sveikatos pašliji- 
mas tai sukliudė. Linkime 
draugei atgauti sveikatin
gumą ir abiem ilgo malo
naus gyvenimo.

Liet. Liter. Dr-jos 45 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio

r.

V. O. Bačiuliai
O. Zagj
P. O. Malinauskai
J. F. Stančikai
G. S. M. ;•
S. Gendrėnas
O. Vilimaitienė
D. Vaitienė
S. Sasna

6 d., 11 vai. Šalia visų ki
tų reikalų apkalbėjimo rei
kės išrinkti sekantiems me
tams kuopos valdybą. Po 
susirinkimo bus išduoti pie
tūs.

Pageidaujami svečiai ir 
susirinkime ir pietuose.

Šeštadienį, gruodžio 12 d., 
įvyks vestuvės. Prasidės 12 
vai. Ne vien jauni žmonės 
susimyli ir apsiveda, bet ir 
mūsų pagyvenusieji yra su
simylėję ir apsisprendę ap
sivesti. Kuopos pramogų 

i komisija iškels šias vestuves 
tokias, kokių čia retai būna. 
Tik gaila, kad iš anksto ne
galima pasakyti, kas bus tie 
naujavedžiai. Atėję pama
tysime.

Visi pažangiečių paren
gimai atsibūna 314 — 15th 
Ave. So., St. Petersburge. 
Svečiai iš toliau labiausiai 
turėtų šį adresą įsitėmyti.

Vikutis

Rochester, N. Y.
Senųjų lietuvių eilės retėja

Mirtingumas labai padi- 
! dėjo. Mūsų nedidelė lietu
vių kolonija per šiuos 12 
mėnesių netekom 35 asme
nų. Kaip liūdna darosi, kai 

i tautiečiai, su kuriais teko 
i pasipažinti ir draugauti, ■ 
I per metus staiga išsiskyrė 
I iš mūsų tarpo!

Štai sąrašas lietuvių, ku
rie pereitais metais mirė:

Maika Ventis, 82 metų; 
i Magdalena Vaičekevičienė, 
73 m.; Juozas Bertmonas, 
74; Vladas Saunorius, 78; 
Kastantas Kairis, 75; Sopi- 
ja Palašinskienė; Monika 
Saunorienė; Ana Zygiero- 
vienė; Ana Belskienė, 93; 
Mrs. Kalinauskienė; Pra
nas Jodauskas, 64; Juozas 
Ambrasas, 71; Juozas Vile
mai tis; Ignas Margelis, 73; 
Juozas Kulis, 74; Valter 
Gurka, 69; -Marcelia Rim-
kus; Dovidas Bulsis, 39; 
Berną r d a s Mikalauskas; 
Veronika Manelis, 69; Mrs. 
Tamašauskas, 83; Adolpas 
Orlauskas, 78; Mr. R. Ska- 
rabogalas, 53; Jonas Bru- 
notas; Martinas Budris, 77;
[Juozas Pentkevičius, 61; 
Kommet Monika, 47; D. 
Naujelienė; Antanas Kava
liūnas. 69; Veronika Palšiū- 
nienė, 73; Mary Sistaika; 
Jaskunas, 51; Boleslaus Mi- 
čelevsky; Mrs. A. Duo- 
bienė, 80; Mrs. Kazy Krei- 

' vaitienė, 80 metų.
Senosios kartos lietuviai 

baigia atgyventi savo die- 
. nas. Jau mažas skaičius jų 
beliko. Das vieni kiti me
tai ir jų labai sumažės.

Trejų metų bėgyje (turiu 
1 atskaitą) apleido šį pasaulį 
. 89 lietuviai.

Lawrence, Mass.
Kritika

Čia gyvena tūlas kores
pondentas, kuris, jei nori ką 
nors “krimstelėt,” ypač mi
rusius, tai pasirašo slapy
vardžiu. -O to pasekmėje 
kai kas turi už tai nukentė
ti nuo mirusių giminių.

Pavyzdžiui: Prieš dauge
lį metų tas pats korespon-! 
dentas neprielankiai aprašė 
apie mirusį V. Bilą, pasira-! 
šydamas Dzūkeliu. Mirusio-' 
jo giminės dar ir šiandieni 
užsirūstinę ant manęs, ma
nydami, ; kąd aš rašiau tą 
korespondenciją.

Dabar vėl apie vieną mi
rusį ir apie kitus dalykus 
jis rašo “Laisvės” Nr. 92 po 
tuo pačiu slapyvardžiu. At
rodo, kad jis iš to turi pasi
tenkinimo: aš krimstelėjau, 
o lai kitas už tai atsako.

Detroit, Mieli.
Parėmė “Laisvę”

LLD 52 kuopa parėmė 
“Laisvę” paaukodama $15 
iš savo iždo. Nereikia nė 
kalbėti, kaip yra labai svar
bi darbininkiška spauda, 
kuri teikia teisingų žinių, 
mokslinių ir kitokių raštų.

Aš gyvenu Jungtinėse 
Valstijose jau 54 metai. Per 
tą laiką teko visko pergy
venti, kaip tai darbo žmonių 
kovų už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas. Te
ko ir mums, lietuviams pa
žangiečiams, visko matyti.

Po antrojo pasaulinio ka
ro į mūsų šalį atvyko iš Lie
tuvos pabėgėlių. Jie pasi
nio j o mus “pamokyti,” tai 
yra, vesti organ i z a c i j a s 
naujais keliais, įsakyti 
mums, kokią spaudą skaity
ti. Buvo net užpuolimų, ir 
ant manęs paties puolė.

Bet jiems nepavyko. Tos 
organizocijos, kurios jų pa
klausė, tik sau blogo pada
rė, tie iš senų lietuvių, ku
rie juos pasekė, tai dabar 
daugelis jau gailisi. Gi “Lais
vė” ir “Vilnis” rodė teisin
gą kelią, darė persergėijmų. 
Kas paklausė, tai nesigaili.

Senas Amerikonas

New Haven, Conn.
The Sperry E. Barnes Co. 

ir Meat Packing firma pa
skelbė, kad uždarys savo iš- 
dirbystę ir 375 darbininkus 
paleis iš darbo. Daug dar
bininkų jau yra senyvo am
žiaus, tai jiems kitur darbo 
susirasti bus labai sunku. 
Miesto majoras kreipėsi į 
kompaniją raginant pasilik
ti vietoje.

Šalia New Haveno, Wood
bridge, vandalai padare 
daug nuostolių. John Lar- 
seno žmona, grįžusi iš mies
to su pirkiniais, rado stu- 
boje sudaužytus rakandus. 
Pašaukė policiją, kuri keti
no ieškoti piktadarių.

•

Sulaukęs 72 metų amžiaus, 
mirė Felix Sparvelis. Buvo 
Pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Paliko liūdesy du 
sūnus ir 2 dukras, taipgi ke
letą anūkų.

Paėjo iš Lietuvos, nuo 
Kuršėnų. Mažai kur daly
vavo, kare buvo praradęs 
klausą.

“Laisvės” vajininkas Jo
nas Petkus vis dar yra Vet
erans Hospitaly, G-4, West 
Havene. Aplankiau jį, skun
dėsi, kad po susitrenkimo 
vis dar skauda strėnas. 
Linkiu greitai pasveikti.

J. Kunca

Rochester, N. Y. — East
man Kodak Co. per 9 mėne
sius 1964 metais turėjo $61,- 
400,000 pelno.

New Delhi. — Indijos vy
riausybė sutiko, kad JAV 
ir Kambodža tartųsi' New 
Delhi mieste.

BROCKTON, MASS.

DRAUGIŠKAS VAKARAS
IR FILMAI Iš LIETUVOS 

' ’ t , r ' , i

ŠeštadL, Lapkričio 28, 7 v. vak.
LIET. TAUT. NAMO ŽEMUTINĖJE SALĖJE 

i .' \ s* ■

Bus gerų namie gamintų valgių, kugelių, košelienos, 
pyragų, arbatos ir kitokių skanumynų.

Įvairių gėrimų.
Įėjimas — $1.50. —:— Rengia LLD € kuopa.

Parengimas ruošiamas “Laisvės” spaudos naudai. 
Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.

Rengimo Komisija 1
u '

Miami, Fla.
Kankinami žmones, kurie 

nori taikos
Jau praėjusį pavasarį at- 

maršavo grupė taikos ieš
kotojų — Peace Marchers, 
Pacifists. Jie pradėjo kelio
nę nuo Kanados. Atėjus į 
Miamio miestą prie Bay- 
front parko . pasitiko juos 
Kubos pabėgėliai, ir pradė
jo pulti mušti, šaukdami vi
sokiais biauriais pravar- 
džiavi m a i s ir šmeižtais, 
laistė dažais.

Vietos policija neva ap
gynė nuo Kubos bėglių. Bet 
kai kurie maršuotojai buvo 
areštuoti, visaip jiems truk
dė toliau eiti. Po kokio mė
nesio laiko visgi jie numar- 
šavo iki Key West, o tenai 
dar daugiau jie buvo puola
mi, ir vėl tūli buvo areštuo
jami, primetant jiems viso
kių nesąmonių.

Jų tikslas buvo nuvažiuo
ti į Kubą, kurion važiuoti 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė draudžia. Jie stengėsi 

! išreikalauti, kad Amerikos 
žmonės būtų leidžiami lais
vai keliauti ten, kur jiems 
patinka.

Išbuvę geroką laiką Key 
■ West ir neišleidžiami va
žiuoti į Kubą, maršuotojai 
spalio mėnesį vėl susidru- 
pavo Miamio mieste, įsigijo 
laivelį ir leidosi važiuoti tie
siai į Kubą, bet pajūrių 
sargai juos vėl sulaikė ir 
pasakė, kad jiems nevalia 
niekur išvažiuoti be leidi
mo, o leidimo nebus duoda
ma. Tada maršuotojai bu
vo pranešę, kad jie gyvens 
tame laivelyje badaudami, 
bet nepasiduos iki jie bus 
leidžiami važiuoti laisvai, 
kur jiems patinka. Bet iš
buvę keletą savaičių laive
lyje, dabar pranešė, kad jau 
apleidžia laivelį ir ke
lionę laikinai, bet mano, jog 
jie toliau kada vėl susior- 

i ganizuos ir tada nutars, ką 
į darys ateityje.

Tai ne jie vieni patyrė, 
kiek “laisva” yra ši šalis. 
Yra daugiau žmonių, kurie 
buvo baudžiami už keliavi
mą ten, kur jie nori keliau
ti.

Saulutė

New Delhi. — Indijos vy
riausybė norėtų, kad atsi
lankytų nauji TSRS vadai 
A. Kosyginas ir L. Brežne-

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau savo tėvo trijų draugų, ku

rie gyvena JAV. Prašau juos pa
čius atsiliepti, arba kas žino kur jie, 
gyvena man pranešti—Povilas Gri
galiūnas, Antanas Bielevičius ir Le
opoldas Grigonis. Iš anksto tariu 
ačiū. Stasys Rėklaitis, Klaipėda, 
Valstiečių 9-3, Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras ir filmai iš 
Lietuvos, šeštadienį, lapkričio 28 d., 
7 vai. vak., Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje. Bus gerų namie 
gamintų valgių, kugelio, košelienos, 
pyragų ir šiltų ir šaltų gėrimų. 
Įėjimas $1.50. Parbngimas “Laisvės" 
naudai. Kviečiame visus dalyavuti. 
Rengėjai—LLD 6 kuopa. (91-93)

CAMDEN, N. J.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY ’

Help ,Wanted—-Female HELP WANTED MALE
HOUSEWORK. Good home. Ideal 

position for right person. 2 young 
children. Sleep in. Vacation. $175 
per month.

MO. 4-7094
(89-93)

CASHIER. For a garage and 
parking lot. Good wages. Steady 
work. Capable of reading time. 
Apply at 12th & Sansom Street 
Garage. S. E. Cor.

(89 95)

HOUSEKEEPER ,
Desire woman to live in and 

assist with care of children. Refer
ences, please. LA. 5-8771.

(91-95)

TAILOR. Full time, experienced 
in men’s clothing. Many employee 
benefits. Apply in person 9.30 tU
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

HOUSEKEEPER
General Laundry & Cooking. Sleep 
in own room and bath. 6 day week. 
Recent references. $45 week. WA. 
2-2577.

(92-97)

SERVICE STATION ATTEND
ANTS (2). All around. Steady em
ploy., top sal. Must have Penna, 
driver's lie. & submit to state insp. 
test. App. in person. Mon. thru’ Fri. 
HALL’S CITY SERVICE, 413

SERVICE station, Main Line 
area, % mile off Expressway. Able 
& willing to dp service station work 
as well as inspection & repairs. LA. 
5-3584, weekday!, after 8 AM.

(92-96)

Newportville Dr., Levt’n, Pa. No. 
phone calls. (88-94)

MECHANIC 1st Class 
SERVICE STATION ATTENDANT 

4 hr. 7 to 5:30. LU. 3-9894.

HOUSEWORK. General and child 
care. * Good laundress, sleep in own 
room and TV. Tues. AM to Sun. 
Noon. Long references required. 
40. Call$ OL. 7-0195.

(92-95)

(91-93)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be 1st class.

LENNY’S AUTO BODY SHOP 
4000 Germantown Ave.

(91-93)

HOUSEWORK. —Plain cooking, 
no laundry. Other help, sleep in. 
Own room and bath. Mon. and 
every other Sunday off. $45. ME. 
5-4655.

(92-93)

TOOL & DIE MAKER.
1st class. Day work. 

FRANKFORD MANUFACTURER 
Permanent Benefits.

CU. 8-7000.
(91-93)

HOUSEKEEPER. General laundry 
and cooking. Sleep in own room 
and bath. 6 day week, recent ref
erences required. $45. Apply 914 
Walnut St. or call DA. 2-2577.

(92-93)

MECHANIC 1st Class
SERVICE STATION ATTENDANT

4 Hrs. 7 to 5.30. LU. 3-9894.
(92-95)

HOUSEMOTHER for children's 
cottage group. On beaut, suburb
an campus. Children attend. Pub. 
Schl. Activities planned by re
creation staff. Children have meals 
and family living experience in each 
hse with hsemother. 5 day wk. 
Good working conditions. Pleasant 
accommodations provided. Call 10 
to 5 for appt. AD 3-1945. (92-95)

MECHANICS
1st class. Prefer men with 

r automatic transmissions.
Call PO. 5-9357 or Apply:
PETE GAMAS GARAGE

(92-94)

PRESSMEN
Rubber molding. Experienced in 

all types of synthetic materials. 
ALPHA RUBBER. EL. 7-2990.

(92-94)
HOUSEKEEPER. General house

work and care of 2 pre-school child-
ren. 5 days a week. Must have 
excellent references and experience. 
OR. 3-8441. (91-95)

CARPENTER. Framers & Sheathers. 
Steady work. Also need 2 or 3 
good layout men capable of run- 
ing job. Wages and bonus. Be 
ready to start immediately. Call 
YE. 1-4602 (N. J.) (92-93)HOUSEKEEPER

Laundry & Cooking. Sleep in own 
room and bath. 6 day week. Re
cent references . $45 per week. WA. 
•2-2577.

(91-95)

DIE CUTTER. For work in ad
vertising display plant. Must be 
experienced in operation of Platen 
Press. Call 828-8900. (92-95)

MACHINIST FIRST CLASS
For tool room of Center City 

Manufacturing Concern.
MA. 7-6130.

' (92-97

DRIVER SALESMEN

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

designing and detailing of lamination 
dies and related equipiment. Must 
have knowledge of trigonometry, 
background of forming dies helpful. 
Good working conditions, paid ho
lidays, life insurance and "other 

fringe benefits. , Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Ave., Camden, N. J.

92-97)

Elizabeth. N. J.
Elizabetho ir apylinkės 

lietuviai turės ge*’ą progą 
pamatyti judamus paveiks
lus iš savo senos tėvynės — 
Tarybų Lietuvos. Tai bus 
sekmadienį, šio mėnesio 29 
(Į., Lietuvių klube, 408 Court 
St., Eiizabethport, N. J. 
Pradžia 5 vai. popiet. Fil
mus rodys Jonas Grybas iš 
Brobklyno. Jis turi naujų 
filmų, kurių šios apylinkės 
lietuviai dar nėra matę. Iš
girsite gražias dainas ir lie- 
utvišką muziką. Kviečiame 
vietinius ’ir iš '^artimesnių 
apylinkių atvykti ir pabūti

Philadelphia’s most progressive 
dairies now has openings in per
manent retail route positions at 
several locations. Sal. & Comm. 
Company pd. benefits program. If 
you are married & over 21, apply 
9 AM—5 PM or call CH 2-2160. 
MARTIN CENTURY FARMS. 
Allentown Rd., Lansdale. , 2823 W. 
Susquehanna Ave., Phila., 10 6 
Walnut St., Ardmore. An equal 
opp. employer.

(91-97)

MALE or FEMALE

HAIRDRESSER, male or female 
with following. Good working con
ditions. JOSEPH C. BEAUTY 
SALON. Drexel Hill, Pa.

- MA. 3-9579.
(9194)

bent porą valandų savo “se
nojoje tėvynėje”.

Filmų rodymą rengia 
LDS Trečioji Apskritis.

Rengėjai

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partija > pasiuntė 
penkis atstovus į Japonijos 
Komunistų partijos suva
žiavimą.



Pirma is ir malonus 
dėjimas
nemokyto pasitenk i n i m u. 
Mokytas žmogus pats savo 
gyvenimą valdo; nemoky
tas gyvena baimėje ir pa
skendęs burtuose, prieta
ruose. Bėda tam, kuris mie- 
ruoja mokslą su šituo klau
simu: “Jeigu aš išsimoks
linsiu, tai kiek daugiau aš 
uždirbsiu?”

Po apie poros valandų 
kalbėjimo apie Lietuvos pro
gresą, industriją, agrikul
tūrą, statybą, ir literatūrą, 
Juozas ryžosi atsakinėti į 
ypatiškus klausimus. Viso
kių jų buvo. Pavyzdžiui, 
ar Juozas gyvena tik iš-ra
šybos? Ak, ne. Jis rašo 
tik likusiu laiku nuo kitų 
darbų. Kokiame jis name 
gyvena? Nagi, turi labai 
gražius tris ir pusę kamba
rių, su šiluma ir visais įren
gimais. Kiek į mėnesį? 
Dvylika rublių! Manai, kad 
galimas toks dalykas Brook
lyne? Don’t be silly! Ar 
visi turi tokias gyvenvie
tes? Ne, bet statyba eina 
visais garais, ir netoli ta 
ateitis, kai visi tą turės.

Esu gimęs Gruzdžių “vo- 
lasty.” Žingeidu buvo, kaip 
dabar Gruzdžiai atrodo, pa
lyginus su tada, penkiasde
šimt metų atgal. Mat, tada 
ten buvo didelė bažnyčia, 
ištaiginga dvariška kleboni
ja, su dideliu sodu ir dide
liu aplink užtvertu kluonu, 
kur per šv. Roką valstie
čiai priveždavo gražiausių 
jaunų jaučių, avinų, žąsų 
(tik ne kiaulių, kažin ko
dėl) ant afieros klebonui. 
Prieš bažnyčią buvo didelė 
dulkėta ir purvina turgavie
tė, aplink šiaudastoginiai 
nameliai, kur radosi treje
tas karčiamėlių ,monopolis, 
vaistinyčia ir kelios kitos 
krautuvėlės.

O, drauge tu mano, jis 
sako, jokiu būdu tu neatpa- 
žintum dabar Gruzdžiu. 
Dabar ten agrikultūros 
mokslo ir vedybos vieta. 
Daugelis mūrinių namų pri
statyta dėl mokslo įstaigų, 
dėl administracijos. Gatvės 
ten dabar asfaltuotos, ly
gios, kur gražūs gyvena
mieji namai iš kraštų. Ta 
turgavietė — pasivaikščio
jimo, poilsio sodas. Ten da
bar gražūs ir mokyklų na
mai. Tiesa, čia industrijos 
nėra, nes jai čia ne vieta; 
čia žemės mokslo ir jos rei
kalai.

Dabar jau nebereikia brai
džioti purvinais arba dulkė
tais vieškeliais pasiekti 
Gruzdžius iš tolimesnės 
apylinkės. O aš juos žino
jau. Brizdavau dvidešimt 
viorstų purvynais arba dul
kėmis iš Linkaičiu, kol pa
siekdavau Gruzdžius. Da
bar ten einąs gražus asfal
tuotas kelias per Gruzdžius, 
per kurį galima pasiekti vi
sas kitas puses švariai ir 
lengvai.

Už tokią geraširdystę, už 
tokį draugiškumą ir nepar 
tingėjimą mus atlankyti, 
mes bandėme, kaip galėda
mi geriausiai, Juozą Baltušį 
ir jo draugą Borisą paten
kinti, pamylėti, atsilyginti 
jam. Nemažas būrelis ai- 
diečių sugebėjo atvykti ir 
sudainuoti, labai, labai gra
žiai tinkamas' daineles dėl 
svečio. Pirmoji buvo la
bai į tašką: “Sukeikime ko
vą!” Jovaro. Tai parody
mui, kaip dainuodayo čia 
mūsų choras tolimoj praei
ty. Taipgi labai jausmin
gai sudainavo “Liepos žydi 
baltai!,” ir kitas. O Aido 
choro moterų kvartetas 

HBįiuiJ
Lauktas, bet netikėtas 

svečias, įžymus Lietuvos ra
šytojas Juozas Baltušis ėmė 
ir užsuko pas mus brookly- 
niečius šeštadienio vakare, 
lapkričio 14 d. Gal jis džiau
gėsi, kad jis turėjo progą 
pas mus brooklyniečius už
sukti, bet mes tai iš tikrųjų 
džiaugėmės, kad jis buvo 
toks gerutis ir neprašvilpė 
pro Brooklyną, ale užsuko 
ii- pas mus.

Jo atsilankymo žinia mus 
pasiekė tik tos pačios die
nos rytą. Kadangi šeštadie
niais lietuviška spauda 
Brooklyne neišeina, tai tos 
komunikacijos būdo negalė
jome panaudoti pranešimui 
vienas kitam apie tokio gar
bingo svečio užsukimą pas 
mus. Viena išeitis buvo, tai 
panaudoti automobilį ir te
lefoną. Taip ir padaryta. 
Kuris nebuvo galima pa
šaukti telefonu, pas tą kas 
nors nulėkė automobiliu.

Ir stebėtina, kaip tos pa
stangos davė geras pasek
mes. Susirinko net gal ko
kia šimtinė pasitikti šį ger
biamąjį svečią. Tuomi tai 
jau džiaugėmės, nes tas pa
tvirtina amerikiečių posakį: 
“Where there is a will, there 
is way” — kur yra noras, 
ten atsiranda ir išeitis.

Nieko nepadarysi-, bet 
taip jau yra. Jeigu kuris 
žmogus atlieka ką įžymaus, 
tai esi kiek priverstas ma
nyti, kad būk jis gal ne toks 
išvaizdoje, apsiėjime, kalbo
je, kaip kiti eiliniai žmo
nės.

Ir kokia mūs nuostaba bu
vo, kai pamatėme Juozą, 
kad jis ne tik lygus mums 
visiems išvaizdoje, ale taip 
pat lygus kuklume, kalbo
je. Tas davė mums stebė
tinai gilų pasitenkinimą ir 
suteikė šiltą jausmą pirmą 
sykį pamatytą svečią pamy
lėti ...

Ir, iš tikrųjų, stebėtina. 
Juozas Baltušis yra aukšto 
masto rašytojas, nėra nei 
kalbos apie tai, kurie skai
tė jo raštus, tą patvirtins. 
Ko gero, nagi, jis Lietuvos 
prezidento Paleckio padėjė
jas. Tai bus lygus bile de
mokratinės šalies viceprezi
dentui. O visgi jis dabar 
čia taip kaimietišku šiltu
mu ir paprastumu su mumis 
kalba mums įprasta namų 
kalba, sykiu maišosi, sykiu 
kanda į kumpio sandvitį ir 
geria su mumis šiltą kavu
tę.

Juozas Baltušis mums 
labai gražiai papa šakojo 
apie dabartinę Lietuvą. Jis 
papasakojo ir apie kaimą, 
ir apie miestus, ir apie mo
kyklą. Jo Lietuvos paveiks
las labai gražus ir įtikinan
tis. Nors jau mes iš savo 
progresyvės spaudos daug 
girdėjome ajjie Lietuvos 
progresą ir gerbūvį, tačiau 
jo kalba dabar mus labai 
įtikina, kad Lietuvos žmo
nės iš tikrųjų stato sau ge
rą, gražų ir daug laiminges
nį gyvenimą, negu kaip ten 
buvo, kai mes bėgome iš 
Lietuvos penkiasdešimt me
tų atgal.

Sako, visi Lietuvoje dabar 
mokyti. Kurie deda dides
nes pastangas, tie pasiekia 
labai aukšto žinojimo. Tie, 
kurie ne, mažiau žino, bet jie 
vis tiek mokyti... O tas taip 
daug reiškia, man tas taip 
artimas širdžiai. Ir kur gi 
ne. Kur mokytas žmogus 
tarps, tai, taip sakant, daž
nių dažniausia ten bemoks
lis badu stips. Ir kur tu 
prilyginsi mokyto žmogaus 
pasitenkinimą gyvenimu su

gražiai sudainavo “Ra:au- 
nėlis.”

Augustas Iešmantą dai
navo solo chore taipgi gra
žiai ir jausmingai.

Victor Becker šiandien 
taipgi pasižymėjo pastango
mis sudainuoti labai įspūdin
gai, svečius pavaišinti. Man 
lietuviškai versta “Home on 
the Range” patiko labai ge
rai.

Po programėlės Juozas, 
sykiu su savo draugu Bori
su, apdovanojo tūlus mūsiš
kių kukliomis dovanėlėmis. 
Victor Becker ir kas kitas 
gavo po bonkelę “palangin- 
nės.” Augustas Iešmantą— 
kaklaryšį. Gavo ką ir kiti, 
bet nesuspėjau nužiūrėti, 
kas.

O daugiau — daugiau val
gėme kumpio sandvičius, 
gėrėme šiltą kavutę ir kal
bėjome su Juozu tol, kol jį 
galutinai privarginome.

Turėjome labai, labai pa
mokinantį vakarą su taip 
maloniu draugiškumu, ko il
gai, ilgai nepamiršime...

A. Gilman

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Nuo 65 metų amžiaus pir
miau buvęs gana aukštas sau- 
žudžių procentas dabar suma
žėjo 18 proc.

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuras skelbia, kad privatūs 
daktarai, turintieji savo pri
vačius kabinetus, uždirba ge
rokai daugiau, negu kiti pri
vatūs profesionalai.

62 procentai tų daktarų pa
daro metinių pajamų po $15,- 
000 ir daugiau. Daugelis jų 
ima už patarnavimus tokius 
atlyginimus, kuriuos tegali su
mokėti turčiai. Paprastiems 
žmonėms jie neprieinami.

Iš 100,000 vokiečių karo 
kriminalistų r tik 10,000 buvo 
Vakarų Vokietijoje teisti, 
daugelis jų gavo , po mažą 
bausmę.

Teisiant juos vaduotasi tuo, 
kiek kuris karo metu yra žmo
nių nužudęs. Tie, kurie yra 
išžudę po mažiau 5,000 žmo
nių, pasilieka neteisti. Tik 
tie teisiami, kurie nužudę po 
5,000 ar daugiau žmonių.

Bet ir jų teismai Vakarų 
Vokietijoje baigsis su sekamų 
metų gegužės mėnesiu, nes 
Vakarų Vokietijoje yra teis
mams limitacijos: tas, kuris 
per 20 mtįtų pasilieka nenu
teistas ir įienubaustas, po 20 
metų pasilieka saugus .

Daugelis karo kriminalistų, 
pasirodo, išsisuks nuo baus
mės. Nieko geresnio ir nega
lima laukti ten, kur hitleri
ninkai toleruojami net val
diškose ir kitose visuomeninė
se įstaigose.

Nuoširdi padėka
Mūsų mylimamasis gyve

nimo draugas ir tėvelis po 
baisios nelaimės ir kančių 
mirė rugsėjo 16 d. ir tapo 
palaidotas gražiose Cypress 
Hills kapinėse Brooklyne 
rugsėjo 21 d. Nuoširdžiau
siai dėkojame visiems, ku
rie ligonį lankė bei suteikė 
paskutinį patarnavimą šer
meninėje ir palydėjo į kapi
nes ir kurie išreiškė mums 
užuojautą toje didelio liū
desio valandoje. Jūsų paro
dyto draugiškumo tiek ve
lioniui, tiek mums niekados 
nepamiršime.

Dar kartą: visiems, vi
siems nuoširdžiausia mūsų 
padėka.

Ona Malinauskienė, 
žmona

William Malinauskas, 
sūnus

New Yarkas. —Kada ati
darė Verrazano - Narrows 
tiltą į staten Island, tai tapo 
sulaikytas laivų - keltų kur- 
savimas tarp tos salos ir 
Brooklyno. Laivai - keltai 
kursavo per 75 metus.

Po miestą pasidairius
Filmininkas Jonas Gry

bas sugrįžo iš Waterburio 
labai pasitenkinęs. Sako: 
rodymas iš Lietuvos filmų 
sekmadienį pavyko labai 
puikiai. Buvo susirinkę 
daug vietos ir apylinkės lie
tuvių pamatyti vaizdus. iš 
savo senosios tėvynės. Pub
lika susidėjus iš įvairių pa
žiūru žmonių, u c.

Praėjusį šeštadienį įvyko 
oficialus naujausio Verra
zano tilto atidarymas. Til
tą pastatyti ėmė penketą 
metų. Dabar iš Brooklyno 
ir visos Ilgosios salos žmo
nės galės pasiekti New Jer
sey valstiją tiesiai, neberei
kės grumtis ir grūstis per 
Manhattaną. Sutaupys 
daug laiko. Bet reikės va
žiuoti per. du tiltus, tas kaš
tuos $1. Gi tuneliai bei Wa- 
shingtono tiltas atsieina 
tik 50 centų.

>

Taip vadinamas “Miesto 
Universitetas” nori, kad 
valdžia paskirtų 104 mil. 
dolerių praplėtimui jo sta
tybų. Sako, vietos per ma
ža, tūkstančiams studentų 
nėra kur pasidėti, tūkstan
čiai kitų negali į universite
tą būti priimami.

Reikia žinoti, kad univer
sitetas susideda net iš de
šimties kolegijų. Jas lanko 
daugiau kaip 130,000 stu
dentų. Tai milžiniška moks
lo įstaiga.

Netoli iš miesto, Nassau 
paviete East Meadow mies
telyje planuojamas yra di
džiulis medicininis centras. 
Jo įsteigimas kaštuosiąs 
daugiau kaip $40,000,000. 
Bet, sakoma, tokia įstaiga 
ant Long Islando esanti la
bai seniai reikalinga.

Neseniai išrinktas iš New 
Yorko senatorius Robert 
Kennedy ragina Jungtines 
Valstijas daugiau lėšų skir
ti ir rimčiau pradėti kovą 
su. visokiomis ligomis. Pri
minę jis, kad ir velionis pre
zidentas John Kennedy la
bai daug dėmesio skyrė ko
vai su ligomis.

Dvi išdykusios mergaites, 
viena 15, o kita 19 metų am
žiaus, neapkentė mokyklos 
ir ją padegė. Nuostolių pa
darė už $25,000! Jos suareš
tuotos ir laukia teismo. Sa
ko nesigailinčios tą “didvy
rišką” žygį atlikusios.

Praėjęs savaitgalis buvo 
mūsų mieste nepaprastai 
šaltas. Temperatūra buvo 
nukritus net iki 24 laipsnių. 
Bet šiaip oras buvo labai 
gražus.

Po 413 Ocean Parkway, 
Brooklyne, gaisre žuvo 
Fred Kahane, 32 metų am
žiaus, ir jo dukrelė, tik 8 
mėnesių. Kiti trys tos pa
čios šeimos nariai tapo iš
gelbėti. Nelaimė įvyko sek
madienį. ,

NEW YORKO TAKSIŲ 
ŽENKLAI

New Yorkas. — Įėjo į ga
lią naujas patvarkymas, kad 
taksiai turėtų ženklus," ar 
jie laisvi, ar užimti. Iš 11,- 
770 taksių jau 1,600 turi 
viršuje elektros apšviestas 
“sainas”: Tik “TAXI,” ka
da jis laisvas; bet kada 
taksis jau nusamdytas ar
ba vairuotojo nėra, tai yra 
žodžiai “Taxi off duty.” 
Manoma, ka7d iki Naujųjų 
metų jau visi*'taksiai turės 
tokius ženklus.

PADĖKA
Aš labai dėkoju gerbia

miems Kersuliams už taip 
gražų manęs priėmimą, kan 
aš lankiausi New. Yorke. 
Gerbiamas Jonas Grybas 
mane nuvežė pas Keršulius 
į Brooklyną. Kai tik įkėliau 
koją į jų gražiai išpuoštą 
butą, tuojau pajutau, kad 
esu tarpe širdingų draugų. 
Keršuliai yra labai manda
gūs, vaišingi ir tuo pačiu 
laiku labai kuklūs žmonės. 
Aš pas juos išbuvau net tris 
dienas ir naktis, ir kiekvie
na diena vis buvo įdomesnė

Draugės Rainienė ir Ker- 
šulienė po koncerto pirma
dienį net mane nusivežė į 
New Yorką. Buvome Radio 
City teatre, Russian Tea 
Room ir taip toliau.

Po koncerto sekmadienio 
vakarą draugai Keršuliai 
savo name surengė puikią 
puotą, į kurią suėjo gražus 
būrys svečių. Visi linksmi
nosi ir kalbėjo apie “Lais
vės” pasekmingą koncertą.

Už tokį širdingumą aš 
galiu tik pasakyti ačiū, 
draugai Keršuliai, jūsų ge
ros širdien niekados neuž
miršiu.

Bostone mane irgi labai 
gražiai priėmė d. d. Kvet
kai, kurie'- dabar gyvena 
Arlington, Mass. Pas G. ir 
V. Kvetkus irgi nakvojau ir 
valgiau įvairius skanumy
nus, kaip ir pas Keršulius. 
Ačiū jums, draugai.

Taipgi dėkoju d. Čeikie- 
nei už vaišes ir M. ir P. 
Kvetkams So. Bostone. 
Man buvo malonu sueiti 
Barisienę, Minkienę ir daugx 
kitų draugų So. Bostone.

Brooklyne dėkoju Jonui 
Grybui už manęs visur nu
vežimą su savo auto, o Ga
šlūnui ir kitiems; už drau
giškumą. ' ; ’ ' > - ■ . - :

Aš ‘čia noriu pasakyti/ 
kad mane Brooklyne labai 
gražiai priėmė*, o koncerte 
išdainavau net 10 dainų, 
nors tik buvo 5 pažymėtos 
programoje. Aš esu labai 
daug dainavusi. savo gyve-: 
nime, bet gražesnio priėmi
mo publikos nesu turėjusi. 
Ačiū, draugai.

Ona B. Kubiliene

Žmona pabėgo, tai 
bandė nusižudyti

Brooklynas. — New Yor
ke dažnai pasikartoja, kad 
koks nors pramuštagalvis 
užsilipa aukštai ir grasina 
šokti žemyn. Tokios scenos 
sutraukia daug žmonių. Vie
ni dūsauja apgailestaudami, 
o kiti šaukia: “Šok, šok!”

Lapkričio 15 dieną panaši 
scena buvo Brooklyne, ties 
481 — 17th St., kada namo 
savininkas Robertas Bart- 
lingas, 32 metų amžiaus, už
silipęs ant keturių aukštų 
namo, grasino šokti žemyn, 
jeigu nesugrįš jo pati, kuri 
jį paliko pasiimdama 5 vai
kus. Po 40 minučių polici
ja jį nučiupo ir įvilko į na
mą atgal . 

•----------—........................ ‘ —■■■—f

Susirinkimas
I

LLD 1-osios kuopos susi
rinkimas įvyks lapkričio 30 
d., 7:30 vai. vakaro, Laisvės 
salėje. Turime daug skubių 
reikalų svarstyti. Prašome 
visus, narius dalyvauti.

Valdyba
— * ' ■ ■1 . 1 I '' ■■• \

New Yorkas. — Lapkri
čio 19 dieną ir naktį buvo 
lietaus.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Būsimoje J. T. asamblėjoje 
Alžyras, Gvinėja, Malis ir 
Kongo pateiks rezoliuciją 
už Kinijos priėmimą.

Įspūdžiai iš “L” koncerto
Lapkričio 8 d. Schwaben 

Hall, Brooklyne, įvyko gra
žus “Laisvės” metinis kon
certas. Man koncertas la- 
bai patiko, nes jame daly
vavo gerai prisirengę artis
tai bei Aido choras. Choras 
atidarė programą. Turiu 
pasakyti, kad Aido choras 
dainuoja labai gerai. Kai 
jie dainavo “Jūra,” muzika 
J. A. Valentino, tai publi
ką tikrai žavėjo. Aš duo
du M. Stensler didelę gar
bę už jos gabumą ir pa
stangas. Mano supratimu, 
ji yra tikra choro dirigen
tė.

Visi svečiai dainininkai 
labai gražiai pasirodė. Man 
labai patiko dainos-Victoro 
Beckerio ir E. Brazauskie
nės. Ji geriausiai dainavo 
Ž. Kosmos “Ramunėlė.” O 
V. Beckeris geriausiai “Gra
nada,” A. Laros.

Irena Janulis dainavo la
bai artistiškai “O, pažvel
ki,” muzika Alekso. Nėra

LDS 3-cios Apskrities 
konferencija ir filmai
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 3-čios Apskri
ties, apimančios N. Y. ir N. 
J. valstijas, konferencija 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
29-tą, Lietuvių klube, 408 
Court St., Elizabeth, N. J. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Kuopos prašomos atsiųs
ti pilną skaičių delegatų. 
Jie turėtų atsivežt raportus 
iš kuopų veikimo bei stovio.

Delegatai gaus veltui už
kandį konferencijos per
traukoje.

Užsibaigus konferencijai, 
bus rodomi filmai iš Lietu
vos. J. Grybas turi naujų 
filmų', kurių elizabethiečiai 
dar nėra matę: Todėl kvie
čiame ne tik LDS narius, 
bet abelnai publiką atsilan
kyti pamatyti vėliausius 
vaizdus iš mūsų senos tėvy- j 
nės. Filmų rodymas prasi
dės 5 valandą.

Apskr. Komitetas

LLD kuopų dėmesiui
ALDLD 2-sios Apskrities 

komitetas šaukia meti n ę 
kuopų konferenciją. Įvyks 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
Laisvės salėj, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Visos 2-sios apskriti e s 
kuopos būtinai prisiųskite 
delegatus, arba kuopų ko
mitetai nuskirkite delega
cijas, arba patys pribūkite.

ALDLD 2-sios Apskrities 
Komitetas

Help Wanted—Male

MEN. Immediate employment. 
If you speak 2 or more languages 
we can offer you a lifetime em
ployment with leading electrical 
manufacturer. Opportunity for $95- 
$125 week to start. Car necessary. 
Upper Bronx/and Westchester 
residues, apply until 7 PM at 667 
Main St.; New Rochelle, N. Y.

* ’ ' ' (91-93) 

> ---i Liūdnas Prisiminimas
1959 m. lapkričio 25 d. mirė mano miela žmona

' Stefanija Cedroniene
Šią taip labai liūdną penkerių metų sukaktį 

miniu su dildeliu skausmu širdyje, netekęs bran
gios žmonos, kuri savo maloniu būdu ir širdingu
mu buvo' mano gyvenime viskas.

Lai būna Tau, mano brangioji, amžina ramy
bė. 'Mano širdyje ir mintyje Tu esi puikiausias 
prisiminimas.

JUOZAS CEDRONAS 
Brooklyn, N. Y.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 24, 1964

abejonės, kad su laiku, jei 
ji lavins savo balsą toliau, 
ji bus tikra scenos pažinu. /

Ona Kubilienė sudainavo 
iš viso 10 dainų. Kurią dai
ną ji geriausiai sudainavo, z 
negaliu pasakyti, nes jai 
publika plojo po kiekvienos 
dainos labai griausmingai. 
Savo parašytas dainas ji 
programoje dainavo dvi: 
“Tik Motulės širdyje” ir 
“Tėviškėlė.” Kai ji padai
navo paskutinę dainą “Tė
viškėlė,” tada publikoj pasi
girdo “bravo” balsai. Po 
artistės Kubilienės dainavo 
duetus I. Janulis ir Daukšys 
labai gražiai ir sutartinai. 
Jų balsai labai jautri a £ 
skambėjo duete.

Taigi “Laisvės” koncertas 
buvo vienas iš gražiausių. 
Publika užsilaikė labai ra
miai per koncertą ir nesi
gailėjo katučių programos 
atlikėjams. • .

Viena iš dalyvių

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų kuopų susirinkimai
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, Gruo- 
džio-Dec. 3 dieną. z

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, Gruodžio- 
Dec. 7 d. Vieta Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine Street. Na
riai prašomi ateiti į susirinkimus ir 
baigti pasimokėti savo užvilktas 
duokles, nes jau seni metai baigiasi^ 
Turėsime pagalvoti ir apie žieminį* 
veiklą.

Liet. Taut. Namo Draugovė ren
gia Naujų Metų pasitikimą gruo
džio 31 d. viršutinėje salėje (94-95)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa laikys metinį su- 

j sirinkimą gruodžio 1 d., 2 vai. po
piet, L. S. Klubo svetainėje. Reikės 
išrinkti kuopos valdybą 1965 me
tams. Yra Ir daugiau užvilktų da
lykų, kuriuos turime sutvarkytu

Kuopos Valdyba
Baigus LDS susirinkimą, seks 

Literatūroj Draugijos 32 kuopos po
sėdis,, . kur turėsime pasitarti apie 
savo nuveiktus darbus ir bus proga 
pasitarti apie ateitį. Yra reikalas 
išrinkti valdybą 1965 metams. Da
lyvaukite visi nariai. J.S.K.

(94-95)

MECHANICS. Amusement Ma
chines. Vending Machines. Must have 
some experience in repairing amuse
ment, food, and beverage vending 
machines. Good opportunity in neW 
store opening- soon.

Apply to Mr. Al Cohen.
TWO GUYS

Route 1 (next to Langhorne Speed
way), Levittown, Pa.

(93-94)

Man with mechanical aptitiiftte 
for drilling bowling balls, apply ski 
bindings, engraving, general sport
ing goods maintenance. Willing to 
train. Call for appointment.

BROOKS SPORTING GOODS 
JA. 8-6711.

(89-95)

San Francisco, Calif. — 
R. Hilsman, buvęs JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas, reikalauja pri
pažinti Kiniją.

PASIRANDAVOJA

apšildomi kambariai. Visada 
vanduo ir visi kiti patogi

Kreipkitės: Mrs. M. Sloks-

nienė, 953 Madison St., Brooklyn, 
N. Y., 21. 1 (9194)
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