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KRISLAI
J. Paleckis pasveiko 
J. Gašlūno memuarai 
®2Lskui seks Bekampio
J. Baltušio vizitas 
Mes ir Worcesteris 
S. Narkeliūnaitės albumas

— Rašo R .Mizara —
Smagus pranešimas iš Lietu

vos: Justas Paleckis, kuris bu
vo rimtai susirgęs ir gydėsi 
Kremliaus ligoninėje, Maskvo
je, jau pasveiko ir grįžo į Vil
nių.

Tuoj pradėsime “Laisvėje” 
spausdinti įdomius Jono Ga- 
siūno memuarus, — “Praeitį 
prisiminus.”

J. Gasiūnas — ilgametis pa
žangiajame JAV lietuvių ju
dėjime veikėjas ir mūsų laik
raščio nuolatinis bendradarbis. 
Labai įdomūs jo išgyvenimai 
Lietuvoje, bet dar įdomesni— 
Amerikoje. Visas Jono gyve- 
?’'įmas buvo: darbas, kova už 

eresnį visiems darbo žmo
nėms būvį ir savišvieta, sėmi- 
masis žinių, mokslo.

Tikiu, kad šie J. Gasiūno 
memuarai kiekvienam mūsų 
skaitytojui patiks .

Po to tęsime A. J. Bekampio 
atsiminimus iš gyvenimo ir 
kovų Amerikoje. Jo atsimini
mai iš Lietuvos, neseniai “Lais
vėje” tilpę, atkreipė visų skai-
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JAV militaristai stumia šalį 
į pavojingą karą “LAISVĖS” VAJUS

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

I ’asauliniai atgarsiai dėl 
užpuoloimo ant Kongo

JAV militarines jėgas .iš 
Pietų Vietnamo. i

Kad jos ten nereikalin- i 
gos, tai tą įrodė Pietų Viet
namo gyventojai, kurie de
monstruodami Saigone ne-

i

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

— 0 —

Washingtonas. — Gene
rolas M. Tayloris, kuris yra 
JAV ambasadoriumi Pietų 
Vietname, ir atstovau j a 
Pentagono militaristus, siū
lo bombarduoti Laosą ir
Šiaurės Vietnamą. Jis įtiki- še plakatus: “Yankees, go 
nėja, kad būk partizanai iš 
tų šalių gauna militarinės 
pagalbos.

Kiekvienam žmogui aiš
ku, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos pasektų Taylorio 
siūlomą kelią, tai užsidegtų 
baisus karas pietryčių Azi
joje, o gal ir pasaulyje.

v
Tik naivus žmogus gali 

manyti, kad kada Jungtinės 
Valstijos degintų Laose ir 
Šiaurės Vietname miestus, 
žudytu žmones, tai kitos 
kaimyniškos ir socialistinės 
valstybės stovėtų nuošaliai. 
Kinja jau seniai pareiškė, 
kad tokiame atvejyje ji ne
būtų neutrališka.

Jungtinių Valstijų žmo
nės prezidentinių rinkimų

tytojų dėmesį, visus suįdomi- metu jau paneigė karo di- 
no, visiems, kurie skaitė, pa- djnim0 politiką, kurią siūlė 

Goldwateris ir jo vienmin
čiai. JAV žmonės bus ir 
prieš generolo Taylorio po
litiką. Prezidentas Johnso
nas turėtų pašaukti genero
lą Taylorį prie tvarkos, 
kaip savais laikais Truma- 
nas pašaukė generolą 
MacArthurą, ir atšaukti joje prieš 700,000,000 kinų

home”, o generolas Taylor, 
siekdamas išvengti nesusi
pratimų, buvo įsakęs JAV j 
militariniams žmonėms ne-' 
sirodyti gatvėse.

Washingtonas. — JAV 
valdiški rateliai sako, kad | 
visi penki nariai Joint 
Chiefs of Staff, tai yra, vy
riausi JAV militarinių jėgų š.” F^Smith’ Los Angeles, Calif. 10201

Punktai
4592
2802
2184
1990
1966
1616
1420
1268
1186
1172

apvertė ambasadų automo
bilius, išdaužė langų ir rei
kalavo pasitraukti iš Kon
go- Demonstrantai padegė 
JAV “Informacijų biurą”.

Alžyras. — Alžyro pre
zidentas Ben Bella pažadė
jo visokią pagaglbą Kongo 
žmonėms apsiginti nuo už
puolimo. Bella reikalauja, 
ka tuojau būtų sušaukta 
Afrikos 34 valstybių sąjun
gos konvencija suvienijimui 
visų jėgų prieš baltųjų kolo- 
nialistų užpuolimą ant Kon
go.

Beirutas. — Afrikos ir 
arabų spauda visu griežtu
mu smerkia JAV ir Belgiją 
už intervenciją.

Nors JAV ir Belgija ruo
šiasi ištraukti parašiutinin
kus iš Kongo, bet Afrikoje, 
Azijoje ir kitur plečiasi 
masiniai išstojimai prieš 
JAV, Angliją ir Belgiją.

Prie to žmones padrąsino 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
griežti protestai, o kita, tai 
Jungtinių Valstijų suteikta 
militarinė pagalba Tshom- 
bės valdžiai. Per trumpą 
laiką JAV jo valdžiai davė 
35 bombonešius ir malūn
sparnius, daug ginklų ir 
amunicijos, bet daugiausiai 
protestų' iššaukė tai tas, 
kad JAV militariniai trans
porto lėktuvai nugabeno į 
Kongą belgų parašiutinin
kus, jų ginklus ir amunici
ja.

Sofija. —. Bulgarijos sos
tinėje demonstravo virš 400 
studentų prie Jungtonių 
Valstijų ambasados, nešiojo 
plakatus ’’Jankės, važiuoki
te namo”,v išdaužė ambasa
dos namo langus.

Panašios demonstracijos 
prie JAV ir Belgijos amba
sadų įvyko Rumunijoje, Če
koslovakijoje, Lenki j o j e, 
Vengrijoje, ir Rytų Vokie
tijoje.

Maskva. — Tarybų spau
da smerkia Belgijos ir JAV 

j intervenciją Konge kaip 
j kriminalį užpuolimą, kaip 
Į pastangas padėti reakcinei 
įTshombės valdžiai nugalėti 
Kongo liaudį.

s Maskva. — Tūkstančiai 
studentų piktai demonstra
vo prie Anglijos, Kongo, 
Belgijos ir Jungtinių Vals
tijų ambasadų reikalauda
mi nesikišti į Kongo vidaus 
reikalus.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė, protestuo dama 
prieš intervenciją, sako: 
“Kinijos valdžia ir liaudis 
griežtai1 'pnotėštūojft-’ ‘- prieš 
kriminalį užpūolimą 'ant 
Kongo, kurį įvykdė Jungti
nės Valstijos1 )!Pr': Belgija*..-. 
Kinija visomis jėgomis gel
bės kongiečiams jų kovoje 
už laisvę”.

Kairas. — Egiptiečiai de
monstravo prie JAV, Belgi
jos ir Anglijos ambasadų,

Brooklyn, N. Y...............................'.................
Connecticut valstija .......................................
So. Boston, Mass................................................
New Jersey vajininkai....................................
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass....................
George Shimaitis ............................................
J. Gendrėnas, St. Pęjersburg, Fla...................
Philadelphia, Pa.................................................
S.Penkauskas -J. Blažonis, Lawrence, Mass. 
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y.
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Haverhill, Mass.................... 408
J. Daugirdas, Lowell, Mass........ 396
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .... 
Chicago, Ill................ ................
Miami, Fla.................................
L. Tilwick, Easton, Pa.........
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass..................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.’ .
M. Žiedelis, Nashua, N. II.......
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
M. Aranuk, Detroit, Mich........
C. K. Urban, Hudson, Mass. ... 
C. Belunas, Detroit, Mich........

Chester, Pa.

komandieriai, stoja UŽ ge- J. Jaskevičius, Worcester, Mass, 
nerolo Taylorio planą—pul- jGreat Neck- N- Y................
ti Šiurės Vietnamo respub
liką ir Laosą.

Pagal tą planą Jungtinės 
Valstijos turėtų pasiųsti į 
Pietų Vietnamą astuonias 
pėstininkų divizijas, apie 
150,000 vyrų, bombonešiai 
turėtų bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo miestus, elektros 
gaminimo stotis, tiltus,1 fa
brikus, geležinkelius ir ki
tus strateginius centrus. 
T a i reikštų JAV karą..

Prezidentinių rinkimų 
metu Johnsonas, Manches
ter, N. H., sakė: “Aš noriu 
būti labai atsargus vartoji
me JAV jėgų, kad pradėtiį

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Rochester, N. Y.........................
V. Taraškiene—B. Sutkus,

San Francisco, Calif........
A. Žemaitis, Baltimore, Md.......
Scranton, Pa...............................
A. J. Pranaitis, Phila., Pa. .....
Kanadiečiai ............................... .
Miami, Fla. .................................
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792

384
288
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252

216
240
180
144
180
72
36

tiko.
; Memuarai, objektyviai para
šyti, didžiulės vertės literatū
ra.

Rašytojas Juozas Baltušis, 
trumpai lankęsis JAV, paliko 
gilų įspūdį kiekviename, ku
riam teko laimė su juo susi
eti ir pasišnekėti.

J. Baltušis — pirmas Tary
bų Lietuvos rašytojas, apsilan
kęs San Franciske ir Los An
geles miestuose. Abiejuose jis 
susitiko ir su lietuviais, su jais 
kalbėjosi, dalijosi mintimis 
apie gyvenimą. Jo atsisveiki
nimo žodis, tartas Niujorko 
lietuviams, turiu pabrėžti, bu
vo gilus ir išmintingas. 
Skaitykite apie tai smulkiau 
šios dienos pask utiniame 
“Laisvės” puslapyje.

Šiuo metu, beje, Ameriko
je lankosi kitas labai įžymus 
lietuvių tautos sūnus — daili
ninkas - skulptorius Gediminas 
Jokubonis, “Pirčiupio Motin
uos” autorius.

Sekamą sekmadienį Wor- 
cesteryje bus nepaprasta 
šventė: tenaitinis Aido choras 
minės savo 50 metinę sukaktį.

Mūsų laikraščio ryšiai su 
wrcesteriečiais menininkais, 
įsiminkime, per ilgus metus 
<uvo labai glaudūs. Kadaise 
mūsų laikraščio koncertuose 
dainavo solistė Marijona Jab- 
lonskaitė - Meškienė; dainavo 
viename koncerte Avietėnaitė. 
Vėliau išsiauklėjo naujos me
ninės jėgos — dainavo pas 
mus Jonas Sabaliauskas ir 
Ona Dirvelienė.

Worcesterio Aido choras, 
vadovaujamas Jono Dirvelio, 
taipgi yra dainavęs mums, 
niujorkiečiams, spektakliuose.

Na, o šiemet, lapkričio 8 d., 
mums čia dainavo Albertas 
Daukšys ir Irena Janulis, ku
riems pianu palydėjo Helen 
Janulis-Smith.

Nei vienos kitos JAV lietu- 
kolonijos menininkai nė

ra mums, niujorkiečiams, tiek 
patalkinę, kiek worces- 

teriečiai. Už tai mes visuomet 
buvome ir esame jiems dėkin-

šios garbingos sukakties 
progą linkiu Worcesterio Aido 
chorui, Jo vadovui, veikėjams, 
AolisUnu visiems, visiems

644
512
492
480 
384
480
- O

Prie So. Bostono vajininkų pasidarbavo A. Kandraš- 
ka ir Marytė Kvetkas, su naujoji prenumeratom ir at
naujinimais, o H. Tamašauskienė su atnaujinimais.

V. Kralikauskas, Lawrence,Mass., prisiuntė ketu
riais naujas, prenumeratas ir atnaujinimų.

iS.’F. Smith, (Los Angeles, Calif., prisiuntė dvi nati-' 
f ’° (Tąsa 3-čiame puslapyje)

Karo metu popiežius
mėtyti bombas ir įvelti j ' Z

j Amerikos vyrus į karą Azi- Ivlllv H1K1C&

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas ir Anglijos už
sienio ministerija kartu pa-IŠ VISO PASAULIO

Frankfurtas. - Vakarų Romos popiežius
Vokietijos valdžia paskyrė 
$25,000 tam, kas suims hit
lerininką Martiną Borma
ną.

Jis buvo Hitlerio dešinio
ji ranka. Dingo Berlyne Ta
rybų Sąjungos armijos ko
vų metu. Yra žinių, kad 
Bormanas, po kitu vardu, 
gyvena Lotynų Amerikoje'.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasmerkė Jungtinių 
valstijų lėktuvų ir karo lai
vų užpuolimą ant šiaurės 
Vietnamo respublikos, kaip 
taikai pavojingą ir provo
kacinį. TSRS sako, kad ji 
gelbės Šiaurės Vietnamo 
respublikai.

Saigonas. — Buvo nušau
tas ar nukrito JAV malūn
sparnis ir žuvo 2 JAV la
kūnai.

geriausios kloties! Linkiu, kad 
Aidas dar ilgai, ilgai gyvuo
tų, savo puikiomis dainomis 
skaidrindamas mūsų padangę.

Beje, worcesteriečių jubilie
jiniame koncerte dainuos ir 
niujorkiečių Aido choro mote
rų kvartetas, vadovaujamas 
Mildred Stensler.

lyg ir 
Pasau- 
Yorke

Salomėja Narkeliūnaite iš
leido atskiriu leidiniu 
albumą — “Lietuviai 
linėje parodoje New 
1964.”

Reikia pripažinti, kad S. 
Narkeliūnaite — talent i n g a 
žurnalistė ir fotografė. Leidi
nyje telpa įdomių, skoningai 
padarytų fotonuotraukų. Ta
čiau, telpa ten užtenkamai ir 
balasto, — kunigų, vyskupų 
ir kitokių lietuviškų birčistų 
“pikčių,” kurie aptemdo al
bumo teigiamas puses. Leidi
nio kaina $1.

Su S. Narkeliūnaite blogu
mas tas: ji per daug pataikau
ja kunigijai ir kai kuriems 
“vaduotojams.” Jeigu ji gal
voja, kad tuo būdu parodo 
savo “nešališkumą,” tai ji 
klysta I

U

Panmunjonas. — Šiaurės 
Korėja protestavo, kad per 
7 dienas net 14 kartų į jos 
vandenis buvo įsiveržę Pie
tų Korėjos ir jos globotojų 
karo laivai.

1939—1945 metais rėmė hit
lerininkus.

Hamburgas. — Vokiečių 
žurnalas “Der Spiegei” pa
skelbė, kad netrukus bus iš
leista knyga, kurioje tilps 
dokumentai, rodantys, kaip 
popiežius stengėsi išlaikyti 
Jungtines Valstijas nuo ka
ro prieš hitlerišką Vokieti
ją, kaip jis veikė, kad 
įtrauktų JAV ir Angliją 
karan prieš Tarybų Sąjun
gą- /

žurnalas rašo, kad popie-

žius Pijus XII-asis stengėsi 
sujungti visas Vakarų im
perialistines valstybes kry
žiaus Larui prieš Tarybų 
Sąjungą, o hitleriškos Vo
kietijos jėgas skaitė pačio
mis galingiausiomis tame 
kare.

Popiežius tais sum e t i- 
mais buvo pasiuntęs į New 
Yorką Ehrico Pietro Gale- 
azzį tartis su kardinolu 
Spellmanu. Po to, kai 1941 
m. birželio 22 dieną hitleri
ninkai užpuolė Tarybų Są
jungą, tai iki metų pabai
gos Vokietijos užsienio mi
nistro Ribbentropo doku
mentai apima popiežiaus 
veiklą, kurie sudaro virš 
tūkstančio puslapių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PAKAITOS TSRS 
DARBUOSE

Maskva. — Įvykus pakai
toms TSRS vadovybėje, įvy
kinta jų ir darbų tvarkoje. 
Komunistų partijos prezi
diumas suvienijo partijos 
vadovybę industr i j o s ir 
žemdirbystės darbuose. 
Taipgi sutvirtino TSRS Už
sienio ministerijos autorite
tą ir lokalinių partijos ko
mitetų vadovybę.

Hartfordas. — Connecti- 
Maskva. — 63 Jungtinių 1 cut valstijos Aukščiausiasis 1 !.••• 1 • • • • J •• • ' 4- i r*

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius Rus
kas sako, kad bus suorgani
zuotas JAV ir Vakarų Vo
kietijos atominis karo lai
vynas, jeigu kiti NATO na
riai ir neprisidės.

Londonas. — Anglijos 
premjeras H. Wilsonas sa
ko, kad jis dalyvaus Jungti
nių Tautų asamblėjoje, kuri 
atsidarys gruodžo 1 dieną.

Valstijų biznieriai tarėsi su 
Tarybų Sąjungos vyriąusy- 
bės žmonėmis. Jie pasisakė 
už nevaržomą užsienio pre
kybą.

Bona. — Vakarų Vokieti
joje 75% vyrų gelbėja mo
terims namų darbe.

‘teismas patvarkė, kad mo
kytojai darbe gali būti iki 
70 metų amžiaus, jeigu jie 
nenori išeiti į senatvės pen
siją. ______ ___ __

Brasilia. —Brazilijos val
džia Goias provincijoje su
ėmė virš 100 ; j žmonių, kal
tindami juos suokalbyje.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PROTESTAS

Maskva. — TSRS vyriau-1 
sybė pareiškė protestą 
prieš Vakarų imperialistų 
intervenciją į Kongo res
publiką. Tarybų Sąjunga 
reikalauja, kad visos užsie
niečių jėgos būtų tuojau at
šauktos iš Kongo.
BUVĘS EISENHOWERIO 
LAKŪNAS PASIKORĖ

Washingtonas. — Netoli 
nuo Camp Springs, Md., sa
vo namuose pasikorė buvęs 
prezidento Eisenhow e r i o 
lakūnas /-pulkininkas Wil
liam G. Draper. Pasikorusį 
rado jo žmona. Pulkininkas 
buvo 44 metų amžiaus.

Hollywood, Calif. — Su
laukęs 90 metų amžiaus mi
rė artistas Clarence Kolb.

Bukareštas. — Tūkstan
čiai studentų ir darbininkų 
demonstravo prie JAV am- 
bastados šaukdami: “Ran
kas šalin nuo Kongo!”

Tokio: — Apie 3,000 stu
dentų ir darbininkų de
monstravo prie JAV amba
sados. Virš 700 policininkų 
puolė demonstrantus.

Saigonas. — Tūkstančiai 
budistų demonstravo prieš 
Pietų Vietnamo valdžią, 
kareiviai ir žandarai puolė 
d e m o n s t rantus, buvo už
muštų ir sužeistų.

Chicago. — Metu Padėka- 
vonės dienos ir to savaitga-j 
lio automobilių nelaimėse • 
žuvo 550 žmonių.

Mexico City. — Penkioli
ka Lotynų valstybių susita
rė, kad tos šalys būtų lais
vos nuo nuklinių ginklų.

Jos išrinko komisiją, kuri 
tuo reikalu veiks Jungtinė
se Tautose ir Amerikos 
valstybių sąjungoje.

Santiago. — Lapkričio 24 
dieną Čilės respublika at- 
steigė diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga, kuriuos 
buvo niutraukus 1947 me
tais.

Hanojus. — Lapkričio 18 
dieną Jungtinių Valstijų 
bombonešiai “T-28” ir mū
šio lėktuvai “F-100” buvo 
užpuolę Šiaurės Vietnamo 
miestelius. Šiaurės Vietna
mo gynyba tris bombone
šius nušovė ir du sugadino.

Tą pat dieną JAV du ka
ro laivai bombardavo Šiau
rės Vietnamo Con Co salą.

Tel Avivas. *— Šimtai stu
dentų dėirionstravo prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos protestuodami prieš 
užpuolimą ant Kongo liau- 
diečių. »' :

Nairobi. —Kenijos prem
jeras Jomo Kenyatta pa
smerkė Jungtines Valstijas 
ir Belgiją, kaip baltus impe
rialistus, kurie ginklų jėga 
bando grąžinti Konge kolo
nializmą. Demonstran tai 
apvertė JAV, Anglijos ir 
Belgijos ambasadų automo
bilius, po kai kuriais metė 
bombas.

Cape Knnedy,Fla.—Lap- 
yričio 28 dieną buvo iššau
tas satelitas “Mariner-4” 
Jeigu jis skris nusttyta 
kryptimi, tai tik už 7 mėne
sių pasieks Marsą.

Lamar, Colorado. — Saus
ros metu Čia žuvo $100,000,- 
000 vertės kviečių.

Pomona, Calif. — CORE 
vadai sako, kad jie panau
jins demonstacijas už negrų 
rasės teises.
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Baisi, kruvina avantiūra
TAI, KAS ŠIOMIS DIENOMIS įvyko ir vyksta 

Konge, supurtė visą pasaulį. Žuvo keletas desėtkų baltų
jų, o kiek paskersta juodųjų žmonių, tai žinių agentūros 
nė neskaito.

Kas atsitiko?
Kaip žinia, Konge eina civilinis karas, —kruvinas, 

žiaurus karas. Keliose provincijose su miestu Stanleyvil
le centre liaudis sukilo prieš centrinę valdžią su Čiombe 
priešakyje ir paėmė galią į savo rankas. Stanleyville j e 
gyveno keli šimtai europiečių, daugiausia belgų, keletas 
ir amerikiečių. Vienas amerikietis misijonierius buvo su
areštuotas ir nuteistas mirti. Jis buvo kaltinamas šnipi
nėjimu Čiombės naudai. — Bet mirties įvykdymas buvo 
atidėliojamas. Prasidėjo derybos tarp Amerikos atstovy
bės ir sukilėlių dėl nuteistojo paleidimo. Ir jau atrodė, 
kad dalykai išsilygins, kad visas reikalas bus išspręstas 
pasitarimais.

Bet tuo tarpu Čiombės armija, kurios priešakines 
gretas sudaro samdyti europiečiai žmogžudžiai ir valka
tos, pradėjo įžygiuoti linkui Stanleyvillio, o keli šimtą 
nuo kojų iki galvos ginkluotų belgų amerikiniais lėktu
vais pribuvo į Anglijos kontroliuojamą salą Ascension, iš 
kurios ruošėsi pulti Stanleyvillės sukilėlius. Padėtis pa
aštrėjo, liaudiečiai paskelbė, kad visus baltuosius jie lai
ko karo belaisviais. Tačiau nė venas nebuvo nužudytas, 
nė vienas kraujo lašas nebuvo pralietas.

Bet štai tie belgai iš Amerikos lėktuvų pradeda leis
tis ant Stanleyvillio. Aišku, kyla baisi panika. Susikir
timas. Stanleyvillio gatvės pasrūva žmonių krauju—bal
tų ir juodų žmonių. (

Dabar štai kas paaiški: Šitas belgų kruvinas žygis 
nebuvo tik jų vienų avantiūra, provokacija, suruoštas 
puolimas. Pasirodo, kad buvo susitarta su Jungtinių Val
stijų vyriausybės, su Anglijos darbiečių valdžia ir su ki
tomis NATO jėgomis, pavadinant tą avantiūrą “gelbėji
mo misija”.

Natūralu, kad prieš tai užprotestavo Tarybų Sąjun
ga ir kitos socialistinės šalys. Prieš ją pakėlė galingą bal
są beveik visos Azijos ir Afrikos nepriklausomos valsty
bės.

Kuo tie įvykiai baigsis, dabar sunku pasakyti. 
Vienas dalykas aiškus: šita avantiūra gero nežada nei 
Kongui, nei pasaulio taikai.

Ir vėl žino, bet nieko nedaro
F.B.I. GALVA HOOVERIS giriasi, kad jis jau ži- 

nąs, kas prieš keletą mėnesių Misisipėje nužudė tris ci
vilinių teisių darbuotojus.

. Ar tik nebus dar vienas Hoowerio pasigyriitaas ? Jei
gu žino, tai kodėl jų nesuima ir nenubaudžia? z

Naujos pavojingos kalbos
PASKUTINĖMIS DIENOMIS komercinėje spaudo- 

je pagausėjo balsai už praplėtimą karo iš Pietinio Viet
namo į Šiaurinį Vietnamą. Nurodinėjama, kad dabarti
nėmis sąlygomis laimėti karą prieš liaudiečius neįmano
ma. Kalbama, kad amerikinių jėgų vadas generolas Tay- < 
loris stoja už karo plėtimą, nors toks žygis prieš Šiauri
nį Vietnamą galėtų įtraukti į karą ir Kiniją.

Tuo tarpu pačiame Pietiniame Vietname vėl prasidė
jo didelės studentų demonstracijos prieš reakcinę val
džią..

Studentai taipgi reikalauja, kad amerikiečiai išsi
kraustytų ir leistų vietnamiečiams patiems savo reikalus, 
tvarkyti.

Jų ašaros dėl rinkinių Italijoje
VISIEMS DABAR AIŠKU, kad iš vietinių rinkimų 

'Italijos Komunistų partija išėjo žymiai sustiprėjusi. 
^The N. Y. Times” ir kiti didlapiai labai nepatenkin
ti tokiais rinkimų rezultatais. Girdi, įvyko tai, ko dau
gelis bijojo: “Komunistai laimėjo, Krikščionys demokra
tai prakišo, prakišo ir jų talkininkai, Nennio vadovauja
mi socialistai”.

Tie, kurie manė, kad Togliačio mirtis ir Chruščiovo 
pašalinimas iš Tarybų Sąjungos vadovybės pasės Italijos 

’komunistuose suirutę, turi skaudžiai nusivilti. Jie pasi
rodė klaidingais pranašais.

Kaip yra senas 
teleskopas

1608 metais pirmąjį teles
kopą” surado olandas Han
sas Lippershey. Tai žmo
gus, kuris pritaikinda v o 
akinius. Jis, bežiūrinėda
mas akinių stiklus prieš 
lango šviesą pastebėjo, kad

du stiklus, išpūstos formos, 
sudedana vienaip, ar kitaip, 
per juos daiktai matosi, tai 
maži,tai dideli.

Tą išradimą parodė mo- 
kytesniam žmogui. Tas su
prato atidengimo svarbą ir 
pradėjo išpūstus stiklus su
kišti į vamzdį. Taip ir atsi
rado pirmieji teleskopai.

Kas ką rašo ir sako Neužpustytos pėdos puikiais koncertais ir veik
la, o dabar apsileidęs, ma
žai teateina dainininkų re-

IR VĖL BIAURIAI 
MELUOJA 
APIE LIETUVĄ

ChičagOš kunigų “Drau
gas” (lapkričio 23 d.) net 
pirmajame puslapyje plepa, 
kad b ū k 1 tai'1 Kas Atvykęs 
iš Lietuvos ir pasakoja:

“... Kaune ir kituose Lie
tuvos miestuose labai trūksta 
maisto. Ne tik mėsos, bet ir 
miltų šį rudenį nebegalima 
gauti. . . žmonių moralė visai 
nukritusi. .. Jaunimas gyve
na tik šia diena. . .”

Jau nuo seniai net ir ta
me pačiame “Drauge” bebu
vome skaitę tokius piktus 
melus apie Lietuvą. Juk čia 
viskas jo redaktoriaus iš 
piršto išlaužta, prasimany
ta, ant vietos iškepta.

Juk visi, kas tik šiomis 
dienomis lankėsi Lietuvoje, 
sugrįžę pasakoja, kad Lie
tuvos žmonės labai gerai pa
valgę, gražiai apsirengę, 
kad jaunimu sausakimšai 
užpildytos visos mokyklos, 
apšvietos įstaigos. Na, o 
šitie sutanuoti peckeliai iš 
Chicagos savo skaitytojus 
maitina prasimanymais apie 
badą! Begėdžiai!

“MEDICARE” LAIMĖS!
Taip mano ir teigia gele

žinkelininkų unijų organas 
“Labor.” Laikraštis nurodo, 
kad trys įvykiai duoda vil
čių, kad greitoje ateityje 
mes Amerikoje turėsime 
“Medicare” sistemą, tai yra, 
nemokamą medicininį pa
tarnavimą seniems žmo
nėms. Kokie tie įvykiai? 
Pirmas, žinoma, Demokra
tų partijos laimėjimas rin
kimuose. Antras, nebeiš- 
rinkimas tų kongresmanų, 
kurie senajame kongrese 
kovojo prieš ^Medicare.” 
Trečias, tai kongresinio 
komiteto pirmininko Mills 
pareiškimas, kad jis išleis 
iš komiteto rankų bilių dėl 
įvedimo “Medicare.” Iki 
šiol jis bilių laikė komitete 
ir neleido visam kongresui 
jį svarstyti.

Žinoma, būtų labai puiku, 
jeigu “Labor” pranašystė 
išsipildytų. Juk kaip tik dėl 
to milijonai ir balsavo už 
Johnsoną ir kitus demokra
tų kandidatus, kad jie žadė
jo, laimėję rinkimus, nepa
miršti senų žmonių.

Baisu, ar ne?
Faktai ?
Prašau! Kai J. Kardelis 

Lietuvoje valdė dvarą, Lietu
va neturėjo .Vilniaus, Klaipė
dos, Drūskinhikų. Kai jis tai
kėsi bėgti, palikęs net savo 
dvarą (Vidurinėje Lietuvos sri
tyje!), lietuviai Tarybų Sąjun
gos dėka vakaruose turėjo jau 
Klaipėdą, rytuose----Vilnių,
pietuose — Druskininkus. Pa
gal Kardelį, tokiu būdu ji ir 
buvo “apkarpyta” bei “naiki
nama.”

Todėl Kardelis ir aukojasi, 
reikalau damas Lietuvos jos 
“etnografinėse ribose,” nors, 
tiesa, jam pačiam neaišku, 
kur tos ribos: “Dauguma^ 
mūsų nežinome, kokios tos ri
bos yra.” Beje, kitas “svieto 
perdalintojas” V. Gustaitis ža
da “padėti” jas surasti: pie- 
šiąs žemėlapį, pagal kurį Lie
tuvai teksią, tur būt, valdyti 
Minską ir kitas dideles kaimy
nines teritorijas.

Na, bet šį kartą neskaudin
siu Kardeliui širdies, aiškinda
mas, kad jis narsus kaip gai- 

I dys ant mėšlyno ir kad vis 
dar tas pačias kvailystes įky
riai paisto. Vėl paskui grau
džiai skųsis, kad “Tėvynės 
balsas” įkalbinėja jį “sutikti 
su Lietuvos naikinimu.”

Tuo labiau, kad “Nepri
klausoma Lietuva” tiek ge
ro padarė, laiku atkreipdama 
dėmesį ir į kitas baisybes Lie
tuvoje, 
jom.

štai 
Kaune 
kas,” i 
nu jau daugelį pasaulio mies
tų. O Montrealio “vaduoto
jas” pastebėjo tikrą jo paskir
tį: “Šlionsko” koncertu buvo 
Lietuvoje “palaikytas lenkiš
kas elementas.”

Ir kas dar baisiau: Lietu
voje rusų dramos teatrai tu
rėjo daug spektaklių. Ką tai 
reiškia? O tai juk reiškia, 
kad: “rusų drama siunčiama į 
Lietuvą lietuvių rusinimo tiks
lams.”

Iš tikrųjų, kur iki šiol bu
vo mūsų akys? Reikės, ma
tyt, pradėti mėtyti iš visur 
Tolstojų, Puškiną, šolochovą 
ir kitus/rusų autorius. Bijo
dami “palaikyti lenkišką ele
mentą,” nepardavinėsime len
kiškų plokštelių;, ir neleisime 
koncertuoti lenkams Lietuvoje. 
O Kardeliui už viską padėko
sime, kad jis laiku apšvietė. 
Pražūtume be jo! Juk jis ne 
veltui parašė, kad Lietuvoje 
gyvenantys lietuviai yra “visiš
ki vergai ir, be to, visiški lep- V • • ♦ •šiai.

Nedėkinga būtų nepaklausy
ti jo patarimų, kai taip ge
rai, pagarbiai atsiliepia apie

kurias mes pražiopso-

koncertavo Vilniuje ir 
puikusis lenkų “šlions- 

kuris'žavėjo savo me-

Šiemet ir mūsų šalies di- 
džisios profesinės sąjungos 
(unijos) rimtai įsijungė į 
priešrinkiminę šalies prezi- 

lietuvių tautą šis buvęs ponas dento kampaniją ir aktyviai 
dvarininkas, o dabar — pa
prasta “vadavimo” turgaus 
boba, besiverčiapti paskalų ir 
gandų skelbimu.

Ir šiais klausimais teks jo 
vis tik nepaklausyti del t os 
priežasties: susipažinę su nau
jais J. Kardelio sapaliojimais, 
galime drąsiai tvirtinti, kad 
“Nepriklau somos Lietuvos” 
leidėjas “bevaduodamas” jau 
senokai haliucinuoja ir pasiekė 
tokią stadiją, kad su juo rim
tai kalbėtis nebegalima. Vie
toj “SOS” teisingiau būtų nuo
lat'šaukti “GKS” — gelbėkite 
Kardelio sielą!

GERAS ATSAKYMAS 
KANADIšKIUI 
PLEPERIUI

“Tėvynės balse” skaitome 
tokį V. Ingauto feljetonėlį:

SOS! — “Gelbėkite mūsų 
sielas!” — šaukia “Nepriklau
somoje Lietuvoje” J. Karde
lis. — “Neatidėliotinas reika
las!” —- blaškosi, panikos pa
gautas.

■ Reikia manyti, kad skaity
tojai su nerimu perskaitė šiuos 
pavadinimus Montrealio “va
duotojų” laikraštyje: kas gi 
vėl baisaus atsitiko?

Baisaus? i Kiek tik nori at
siranda J. Kardeliui baisybių, 
kai jis pradeda rašyti apie 
Tarybų Lietuvą. Bet toji bai
sybė, apie kurią jis pranešė, 
šaukdamas “SOS!”, iš tikro, 
pasirodo, verčia jos prasima- 
nytoją kankintis dieną ir n^k- 
tį. Būtent: Lietuvos teritorija 
šiuo metu karpoma, Lietuva 
tuo būdu naikinama, niekas 
tuo nesirūpina, nors tai—“Lie
tuvai yra smaugiantis daly
kas,” o “Tėvynės balsas” pri
tariąs tam “karpymui” ir įti
kinėjęs, kad “lietuviai turi su
tikti su Lietuvos naikiniinu.” 
Tikrai tragiška, tikrai baisi 
padėtis!

Bet kas ką karpo?
Nežinot?
Ogi Lietuvą komunistai kar

po! Taip, taip: J. Kardelis, 
kruvinom ašarom verkdamas, 
pareiškė, kad po karo Tarybų 
Sąjunga “Lietuvą pakartotinai 
apkarpė ir nuo Lietuvos at
plėšė visas rytines, pietines ir 
vakarines Sritis.”

KUR ĮSTEIGĖ PIRMAS 
MOKYKLAS?

Tikrai atsakyti negalima, 
bet jau prieš 5,000 ar 6,000 
metų buvo apšvietos įstaigų- 
Kinijoje ir Egipte. Supran-^ 
tama, jos nebuvo panašios 
į dabartines, bet jau tarna

vo žmogaus žinojimo pra
plėtimui.

Penkioliktame šimtmety
je mokyklas imta kurti ir 
Europoje. Jos tob ulėj o. 
Mokslas plėtėsi, atsirado ir 
universitetų.

Jungtinėse Valstijose vie
šosios mokyklos pradėtos 
steigti tik 19-tame šimtme-

Paryžius.—Prancūzija ir 
Belgija pasirašė dviejų,me
tų kultūrinio ir technikinio 
bendradarbiavimo sutartį.

kiti padovanojo S. Nėries 
leidinius su autografais, 
kompozitorius J. Juzeliūnas 
—dainų jos tekstais rinki
nį.

Muziejų prie Kauno ma
rių kranto žino už mūsų 
respublikos sienų. Pažan
gūs Amerikos lietuvių ra
šytojai siunčia čia laikraš
čiuose ir žurnaluose iš
spausdintus poetės kūrinius. 
Iš Lenkijos atkeliavo ten iš
leista “Rinktinė.” Laiškai 
praneša, kad poetės eilės is
panų kalba skaitomos Mek
sikoje ...

Toli toli nukeliavo mūsų 
lakštingalos žodžiai. Mu
ziejaus bendradarbiai pa
skaičiavo, kad jos kūriniai 
išversti į daugiau kaip 20 
kalbų ir pokario metais iš
leisti p”~'"ntro milijono eg- 
zempliorių viražu. Tuo tar
pu keturių rinkinių, iš
spausdintų dar buržuazijos 
valdymo metais, bendras ti
ražas siekė vos 5,750 eg
zempliorių. Apie poetės ne
mirtingumą labai vaizdin
gai sako vienas įrašas mu
ziejaus lankytojų knygoje: 
“Salomėjos Nėries kūryba 
ištvinsta pasaulyje plačiai, 
kaip ir čia, po jos buvusio 
namelio langais, Nemunas 
išsiliejo į plačias Kauno 
marias.”

Poetės jubiliejaus išvaka
rėse muziejų lanko šimtai 
žmonių. Muziejus kartu su 
ekskursijų biuru ruošia lite- 
ratūrinės-apžvalgines išvy
kas “Salomėja Nėris Kau
ne.” Jos vardu pavadintos 
vidurinės mokyklos moks
leiviai įrengė poetės kam
pelį. Medicinos institute ir 
miesto viešojoje biblioteko
je suruoštos parodos. Mo
kyklų pionieriai šiai datai 
skiria savo sueigas...

Prie Salomėjos Nėries ka
po istorinio muziejaus so-

Salomėjos Nėries 60-osioms 
gimimo mėtinėms

Žvyruotas takelis veda 
prie Kauno marių į tarp 
pušų stoivintį namelį. Per 
dvejus metus juo praėjo 
daugiau kaip dešimt tūks
tančių žmonių. Jauni ir se
ni, atvykę iš toli ir vietos 
gyventoj ai vaikšto laiko 
dulkių neužpustytomis Sa
lomėjos Nėries pėdomis, 
kurias ji čia paliko 1937- 
1941 metais. Poetės talen
to gerbėjai iš jos namelio 
Palemone, kuriame prieš 
dvejus metus įkurtas me
morialinis muziejus, išeina 
su dar didesne meile širdy
je mūsų liaudies lakštinga
lai.

Namelyje jautiesi taip, 
kaip būtum atėjęs pas my
limąją poetę į svečius, o ji 
tik minutėlei kažkur išėjusi 
ir tuoj, tuoj sugrįš. Sugrįš 
ir pažvelgs į rudens varso
mis nusidažiusias Nemuno 
pakrantės bei žvarbaus vėjo 
pašiauštas vandens keteras, 
paskui sės savo darbo kam
baryje prie juosvo rašomo
jo stalo ir redaguos rinki
nio “Diemedžiu žydėsiu” 
rankraštį. Arba pasiims iš 
knygų spintos Gorkio, Gė
tės ir kitų mėgiamų rašyto
jų tomus ir ilgai, ilgai var
tys jų puslapius...

Muziejuje viskas atrodo 
taip, kaip buvo poetei čia 
gyvenant . Tai primena jos 
asmeniniai daiktai, nuo
traukos.

Pasitikdami Sal o m ė j o s 
Nėries šešiasdešimtmetį, 
muziejaus bendradarbiai 
surinko nemaža naujų eks
ponatų iš jos gimtinės, bu
vusių draugų, įrašė į mag
netofono juostą (lankytojai 
gali paklausyti) jos teks
tais atliekamas dainas, pa
sakas “Eglė žalčių karalie
nė” inscenizaciją, aktorių delyje ir žvarbiame lapkri- 
skaitomus poetės poemų ir je žmonės neša gėles, 
eilėraščių posmus. Poetai V. Andrejaitis
J. Paleckis, A. Venclova ir j Kaunas, lapkritis 

V. Andrejaitis

Šen ir ten pasidairius
dijo komentatoriai jau 
triukšmajua iš džiaugsmo, 
kad JAV mokslininkai ne 
tiktai pasivijo Tarybų Są
jungos mokslininkus, bet ir 
toli pralenkė erdvių užka
riavimo technikos srityje. 
Mat, Tarybų Sąjunga nese
niai buvo iškėlusi į erdvę 
viename laive tris kosmona
utus mokslininkus, kurie 
per parą skraidė aplinkui 
pasaulį, rinkdami mokslinę 
medžiagą, vėl nusileido ant 
žemės jiems nurodytoj vie
toj. Na, o amerikiečiai sa
ko, kad už metų laiko jie 

I paleis į erdvę 7 astronautus 
viename laive, kuris skrai
dys aplinkui žemę per sa
vaitę arba dvi.

Pennsylvanijos valstijoje 
daugelis darbininkų, paleis
tų iš darbo, nusiskundžia 
negalį gauti bedarbių pa
šalpos. Wat, pagal Gold- 
waterio bičiulio gubernato
riaus Scrantono pravestus 
naujus įstatymus bedarbiai 

į kliūčių

petuoti ir bendrai perpus 
sumažėjęs, meninės veiklas 
ūpas žemai nupuolęs.

Filadelfijos policijos vir- 
šyla H. R. Leary, burmist
ras Tate ir miesto Tarybos 
naciai apklausinejo 10 poli- 
cijantų už priklausymą prie 
John Birch draugijos. Po- 
licijantai teisinasi, kad jie 
įsirašė į birčistų organiza
ciją dėl'to, kad galėtų sėk
mingiau kovoti prieš komu
nistus. Sakoma, prie birčis
tų jau priklauso 20 policis-

Filadelfijoje veikia ir 
ginkluota fašistinė organi
zacija “Minute men.” Jie^ 
vykdo ginkluotus pratimus? 
Niekas jų nedraudžia.

Plačiai paskilbęs biblijis- 
tas, pamokslininkas W. Gra
ham pranašauja netolimą 
pasaulio pabaigą. Mat, tas 
įžymus tikinčiųjų aklinto- 
jas, studijuodamas bibliją, 
surado pranašų užrašuose, 
kokie bus ženklai ir- nuoty
kiai pasaulyje prie besiar
tinančią pabaigą. 0 tie pra
našavimai šiuo metu, girdi, 
aiškiai pildosi.

Jau per pusšimtį metų 
girdžiu tų protiniai sutriku
sių ligonių pliauškalus apie 
pasaulio pabaigą, omus ų 
planetoje žmonės vis gy
vuoja ir progresuoja. ,

Pregresas

veikė. Dar niekados taip 
energingai nebuvo pasireiš
kęs AFL-CIO politinio švie
timo komitetas, kaip prieš 
praėjusius rinkimus. Unijų 
vadai nešykštėjo nei savo 
darbo, nei finansinės para
mos sutriuškinimui respub
likonų goldwaterinio slibi- 
nio. Dėka unijų gausios 
paramos, aukso karaliukų 
peršamas pabaisa buvo par
blokštas. Liaudis kiek leng-| 
viau atsikvėpė. O unijų va
dai jau pareikalavo iš de
mokratų partijos atpildo: 
atšaukti priešunijinį Taft- 
Hartley įstatymą, įvesti že
miausią darbininkams atly
ginimą $1.25 per valandą, 
pravesti įstatymą teikimui 
seneliams medicininės pa
galbos nemokamai pagal so
cialinės apsaugos sistemą, 
/atšaukti taip vadinamą

‘Right to Work” įstatymą. susįfin^a daugelį kliūčių 
Šis nelemtas įstatymas gavimui pašalpos. Darbi- 
prieš unijas galioja 20-yje | 
valstijų.

Bet stebėtina, Lodei unijų 
įžymieji šulai nei ' žodeliu 
neužsimena apie reakcingą, 
žiaurų Smitho aktą, kuris 
smaugia pažangiąją Ame
rikos liaudį, kodėl nereika
lauja, kad imigracijos aktas 
.būtų pataisytas, -kad jis ne
ardytų ateivių šeimų ?

ninkai sako, kad už poros 
metų jie pasiųs gubernato
rių Scrantoną pas Goldwa- 
terį žuvauti Karibų jūroje.

Filadelfijoj dipukų trans
liuojamoje radijo valandoje 
nusiskundžiama, kad jų bu
vęs skaitlingas dainininkais 
“ansamblis” jau merdėja. 
Girdi, seniau pasižymėjęs

. . A- ----------------- .>.......... i .. -Ll, - . -

Pinigai, kas juos 
pirmas pagamino?

Dabartiniame žmonių gy
venime pinigai tarnauja ap^ 
sikeitimui reikmenimis ir 
susitaupymui.

Gilioje senovėje žmonės 
keitėsi daiktais. Žinoma, jų 
gyvenimo reikmenų nedaug 
buvo, buvb labai mažas pa
sirinkimas. Vienok, kiekvie
nam aišku, kad karvę iš
keisti ant apavų, ar kitokio 
kokio mažo daikto nėra 
lengva.

Štai ir buvo išgalvoti pi
nigai, kurie turi vieni di
desnę vertę, o kiti mažesnę. 
Su pinigų pagalba jau nėra 
sunkumo karvę parduoti, o 
avalynę nusipirkti *

Istorijoje randame, kad 
prieš 2,700 Lydi joje, gyva
vusioje Mažojoje Azijoje, 
buvo pagaminti metaliniai 
pinigai. Vėliau juos pradėjo 
gagminti ir kitose šalyse. 
Pinigai tobulėjo, atsirado 
jų iš įvairių metalų ir po
pierinių.

KINIJA ATSIKIRTO 
JAPONIJAI

Japonijos valdžia protes
tavo prieš Kiniją, kam ji iš
bandė atominę bombą. Ki
nija pareiškė, kad Japonių 
neturi jokių'teisių protest 
tuoti, nes ji savo teritorijo
je leido, Jungtinėms Valsti
joms įsteigti atominių bom
bonešių bazes, o į prieplau
kas leidžia JAV atominius 
subm a r i n u s atplaukti ir 
stovėti.

BUVO SUOKALBIS
PRIEŠ MIKOJANĄ
Tokio. — Japonijos poli

cija areštavo 24 narius Ko- 
kumin Doshikai partijos, 
dešiniųjų fašistų, už suo
kalbį nužudyti A. Mikoja- 
nų. <

Jie' buvo sudarę suoklbi 
mesti bombą po automob£< 
liumi, kuriuo Miko j anas va
žiavo į orlaukį, kada jis Čio 
nai lankėsi pereitą gegužės 
mėnesį.

Bulvarinė spauda , ir pa
a*

2 p.-Laisvė (Liberty)— Renk t., gruodžio (Dec.) 4, 1964
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Žvilgsniai į kasdieninį gyvenimą
/ Sveikatos apsauga

Viename ankstyvesnių 
straipsnių teko rašyti apie 
lankymųsi Vilniaus kliniki
nėje ligoninėje, taipgi šiek 
tiek paliečiau apie medici
niškų žmonių aptarnavimų. 
Bet mediciniškas aptarnavi
mas ne vienintelis sveika
tos apsaugos reiškinys Ta
rybų Sųjungoje. Kitas reiš
kinys ,tai sveikatos klausi
mo apšvieta.

Keliaudamas Lietuvoje ir 
kitose Tarybų Sųjungos 
dalyse, tų reiškinį sutinki 
kiekviename žingsnyje. Visų 
pirma — TSRS žmonės žino 

^nepalyginamai daugiau, negu 
amerikiečiai apie savo svei
katos stovįkatos stovį. Eiliniai žmo- — - . .
nės nepalyginamai dažniau nai tokie dalykai į galvų ------ --------w * —, — ...... ,... f __
ten pereina mediciniškų ty- neateina, yra budingas. Jis l vaikai valgytu sveikai, punk- maždaug “Jeigu teks už- 
ringjimų klinikose. Bet tai išplaukia is skirtingos at- 
dar ne viskas. Jie žino dau- mosferos, is skirtingo vi- 
gįau ir todėl, kad tarybiniai L.—------  ------------- ----
gydytojai nuodugniau aiški-. liaudies sveikatos apsaugos. • ■ • • J • 4 • <« -v *

ten pereina mediciniškų ty
rinėjimų klinikose. ’

iš skirtingo vi- 
triau ir todėl, kad tarybiniai suomeninio atsinešimo link _ _ _ - . . . 1 i <•» i i r1 t r\ n ciyyai Ir n ei i x r\ n

na pacientams apie jų stovį, 
apie reikalingus gydymo 
žingsnius, užsilaikymo po
reikius.

Amerikos gydytojai daž
nai patiekia savo pacien
tams minimumų informaci
jos, kokių priemonių galima 
būtų imtis ligos gydymui, 
jeigu jis žino, kad tos prie
monės finansiniai pacientui 
nepasiekiamos. Tarybų Sų-

* jungoje to, žinoma, ir būti 
negali.

Pasėkoje to platesnio ži
nojimo Tarybų Sųjungos 
žmonės taipgi mėgsta skai
tyti mediciniškus ir sveika
tos apsaugos žurnalus, o jų 
ten yra labai daug. Ir ne 
tik skaitoma, bet patarimai 
imami rimtai.

“Saulės spindulių žala”
Vaikščio damas Černia

chovskio aikštės parke Vil
niuje ir kituose Lietuvos 
parkuose šių vasarų, aš pa
stebėjau, kad pavėsio suo
luose pilna žmonių, o kur 
tik saulė — nieko' nematysi. 
Maskvoje Gorkio vardo di-

* džiuliame parke tas feno
menas dar ryškesnis — die
na gali būti ir vėsoka, bet 
žmonės beveik slapstosi nuo 
saulės — kur tik saulė už- 
šviečia, žmonės tuoj trau
kiasi j pavėsį. Ameri
koje, ktip žinia, bevžjk at
bulai: žmonės parkuose 
dažnai sėdi tiesiai atsukę 
veidų į saulės pusę, kartais 
net pakėlę galvų aukštyn, 
kad saulės spindulių vitami
nų C pasisemti, na, ir svei- 
katiškai patamsėti, paru-

- dinti odų...
Mųt, Tarybų Sųjungos 

sveikatos apsaugos žurna
luose dabar rašoma, kad 
saulės spinduliai odai ža
lingi, kad ilgokas buvimas 
juose sudaro didesnį pavo-j 

flįSų odos vėžiui išsvystyti.n 
^Amerikoje ta teorija irgi, f girdima kai kur, bet niekas 

jos nepaiso, kaip nepaiso
mos nuomonės, kad rūky
mas sukelia plaučių vėžį. 
Kitaip Tarybų Sųjungoje. i 
Ten sveikatos žurnalai turi 
masinį tiražų, ten jie skai
tomi rimčiau, ten tų žurna
lų nuomonės kartojamos po- 
puliarinėse paskaitose, ten, 
to viso pasėkoje, žmonės 
pradeda elgtis pagal duoda
mus patarimus. «

Tiesa, rūkymaš, kaip ir l 
alkoholinių gėrimų vartoji- * 
mas, ten sudaro išimtį. Nors 

^medikai sakytų, kad tie du i
* dalykai kenksmingi sveika- j 
ftai, platesnės kampanijos
prieš rūkymų arba už blai- , 
vybę ten dabar nėra. j 
“Koks kraujo spaudimas?” 1

Eilinis tarybinis žmogus | 
žino, .koks jo kraujo spau
dimas, ar dažnai gali už-

girsti viena žmogų klau
siant kito: “Koks tamstos 
kraujo spaudimas ? Jie 
žino daug daugiau — apie 
rūkščio nuošimtį kokio tai 
analyzo pasėkoje, apie pas
kutines jų rentgeno deta
les, ir taip toliau ir taip to
liau. Man buvo sakyta, kad 
yra nemažai šeimynų, ku
rios savo namuose turi pa- , . . , . . įkoje asmeniškoje paskaitė-
ly.?’.“1 ^ollėje. Toks žmogus gers tą 

^k tų mineralinį vande
nį.

Šeimynose labai daug dė-

spaudimo matavimo įtaisų.
Čia, Amerikoje, tokių daly
ku neteko girdėti, nors jei- 
gu būtų kainos klausimas,,^ krei iama , tai kad 
amerikietis, aišku, irgi gale- 
tų tokį įsigyti.

Faktas, kad tarybinė šei
myna kartais tokį įtaisų įsi
gyja, o amerikiečių šeimy-

Nesakyčiau, kad Ameri
kos žmonės visai nesirūpina 
savo sveikata. Bet eilinis 
amerikietis instinktyviai 
jaučia, kad nei laikas, nei 
lėšos jam neleis imtis nuo
dugnesnio gydymo, kol li
ga dar nerimta. Jis dažnai 
atidėlioja, verčiau nori ne
žinoti, kas su juom vyksta, 
iki dalykai kiek parimtė- 
ja — tada jis kreipiasi pa
galbos. O Tarybų Sąjun
goje, kur sveikatos patikri
nimai periodiški ir net pri
valomi, žmogus kaip ir nuo
lat randasi po nematomi! 
rentgeno spindulių šviesa— 
šviesa, kuri bile kuriuo lai
ku pasirengusi atidengti, 
kame jam reikia padėti.

Mityba ir sveikata
Kai kuriais atžvilgiais 

maisto klausimas Tarybų 
Sųjungoje stovi blogiau ne
gu pas mus. Daržovės leng
viau gauti sezono metu, 
sunkiau ne sezono. Tas 
pats su vaisiais. Moterys 
pašvenčia daug daugiau lai
ko maisto supirkinėjimui, 
nes dar tenka daug vaikš
čioti iš vienojs rūšies krau
tuvės į kita — didžias uni
versalines maisto krautuves 
tik dabar pradeda steigti. 
Tie trūkumai žymiai pri
klauso nuo transporto, nuo 
distribucijos.

Bet nežiūrint to, aš pasa
kyčiau, kad TSRS žmonės 
valgo sveikiau, negu mes. 
Ir tikriausiai galima pasa
kyti, kad jie kreipia dau
giau dėmesio į maisto svei- ti savaitę kitų iki jų gausi 
katingumo klausimų. | vietoje? Bet reikia supras-

Mineraliniai vandenys, ti, kad Rytų Europos žmo-

Kupiškio vidurne mokykla

Tai Vilkaviškio vaikų darželio auklėtiniai. R. Baranikas

kurie praeityje beveik ne
buvo naudojami Lietuvoje, 
dabar randasi ant kiekvieno 
stalo — namie, restorane, 
valgykloje. Lietuvoje tų 
mineraliniu vandenų dabar
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didelis pasirinkimas — nuo 
lietuviškų Druskininkų van
denų (Birutės, Vytauto) iki 
garsaus Boržomo, Narzano. 
Daugelis žmonių tiksliai ži
no, kokios kurio minerali
nio vandenio ypatybės, ir 
tų gali jums išdėstyti ilgo- 

valgiai būtų maistingai ba
lansuoti, susidedu iš kelių 
patiekalų, įskaitant sriubų, 
servuojami tam tikromis 
valandomis. Ypatingai krei
piama dėmesio į tai, kad

tualiai. Tarybinė motina la
bai retai leis savo vaikui 
griebtis sausų sumuštinį, 
vietoje pavalgyti gerus pie
tus.

Nors šviežios daržovės ne 
visuomet gaunamos visur, 
šeimininkės deda visas pa-!1 • . • *v -r • 1 • .

_ - . . - . “ .J’ vis kylant, tie seni papro-
- ’ čiai nyksta. Distribucija

stangas jas gauti. Vilnietė, 
įsėdusi į autobusų ar trolei
busų v a ž iu o^s ir skersai! jarosį vis‘geresnė. Jeigu 
miestų sužinojusi, kad^kur jar ngra didelių universa- 
tai parduodama daržove, ]jnįų maisto krautuvių kaip 
kurios ji negali tuo metu|pas mus (SUper-markets), 
rasti savo krautuvėse. Ir‘ten statoma vis daugiau di- 

simkenybe dėlių bendrų maisto krautu- 
- - - . ’ vių, taip vadinamų gastro-

Kartais tos nemenkos, pa- nomų, kur galima gauti vis- 
stangos gauti tam^ tikra nors dėl daržovių ir 

r j vaisių dar reikia užsukti į 
Pavyzdžiui, ‘kitų krautuvę. Vilniaus

ji pripratusi.

maistų gali atrodyti kaip ir * * - " * ----- -
bereikalingos.
po pabuvimo keletu savai- maisto krautuvės dar speci- 
čių Vilniuje išskridau; į r
Maskva, paskui vėl gi$į|u 
į Vilnių. Skrendant Rrcgal 
į Vilnių pastebėjau kelis ke
leivius nešantis į orlaivį po 
pažastimi didelius arbūzus 
(melonus). Kai įlipau į or
laivį, pastebėjau, kad baga
žo kabinoje prie čemodanų 
sudėta nemažai tų arbū
zų—vis keleivių vežamų su 
savimi. Susidomėjau, kodėl 
ir sužinojau: arbūzai, auga 
Ukrainoje ir kitur Pietuose, 
tik buvo pasiekę Maskvų. 
Vilnių jie turėjo pasiekti 
kelios savaitės vėliau. Tad, 
keleiviai, vilniečiai grįžtų iš 
Maskvos arba maskviečiai 
vykstu lankytis Vilniuje, su 
savimi vežėsi tuos arbūzus...

Amerikiečiui tas gali at
rodyti kiek keista — juk la
bai nepatogu šalia savo če
modanų dar vilkti didelius 
arbūzus, ir kodėl nepalauk-

apsigyvenote, jums reiki

tam tikra daržovė, gausi statUSąo jūs rasite smulkiu

“Laisvės” Administracija

gui tos pastangos neatrodo VI j J • akoLymai 
pastangomis. Kai o metu H dlbdKyHldl
visokie trūkumai ir stokos 
jį išmokino nepraleisti pro
gos nusipirkti, kas jam tik 
patenka pakelėje, jeigu jis 
numato, kų galės vartoti. 
Pastangos nieko nereiškė, 
kai šalis gyveno tame sun
kiame periode. Po karo pa
dėtis gerėjo, bet tik laips
niškai. Dabar, kuomet gy
venimas nepalyginamai 
lengvesnis ir geresnis, žmo
nės dar negali atprasti nuo 
senų papročių . Tarybų Sų- 
jungoje moterys (o kartais 
ir vyrai) išeidamos į miestų 
su savimi visuomet nešasi 
kaip ir pintinį maišelį, kurį 
lengvai gali suglaudus lai
kyti kišenėje, bet kuris iš
sitempia ir jame gali daug 
kų įdėti. Tas maišelis turi 
rusiška pavadinimų, kurį 
pamiršau, bet jis reiškia 

tikti.” Kitaip sakant, jis 
nešiojamas, nes jeigu tektų 
pamatyti kur nors prekę, 
kuri “deficitinė” (ne visuo
met lengvai gaunama), kad 
nebūti tuščiomis ranko
mis. ..

Žinoma, krašto gerbūviui 

vių, taip vadinamų gastro- 

alizuotos, atskiros (duonos 
krautu- 
krautu- 
krautU-

krautuvės, mėsos 
vės, pusfabrikačių 
vės, pieno gaminių 
ves ir t. t.), bet jos arti vie
na kitos, taip kad didelių 
problemų nėra.

Mūsų ir jų distribucija
Nors Tarybų Sųjungos 

moterys pašvenčia daugiau 
laiko maisto supirkimui ir 
priruošimui, ir ta prasme 
joms sunkiau, bendras re
zultatas geresnis: tauta 
bendrai sveikiau minta. 
Tarybų Sųjungoje nėra to
kių žmonių, kokių mes tu
rime milionus: tai pietinių 
valstijų skurdžių, negrų ir 
baltų, kasyklų sričių bedar- 
bių ir didmiesčių lūšnynų r-^e legaliai priimtu nuola-
gyventojų, kurių vaikai ne
gauna pakankamai pieno ir j 
bendrai sveiko maisto. Ta- 
rybų Sąjungoje visi valgo įų jei tuo lai-
sveikai. . Pusiau badaujan- į<u j-s bUvote vedęs JAV-u 
cių, kokių mes turime, ten ppie^ p0 kai nuolatinia7 

i . . i n apsigyvenote, jums reikia
. Mes kartais kalbame apie trejų metų nuo vedybų da- 

Tarybų . Sųjungos maisto tos arba penkerių metų nuc 
distribucijos silpnumų, kad to laiko, kai pakeitėte saw 
tam tikra daržovė, .------
vienoje provincijoje, greit apįe taį įr kitus dalykus, lie 
nepasiekia kitos. Kaltas, kiančius pilietybę, informa
mes sakome, jų transpor
tas, planavimas. .

O koks planavimas, dis
tribucija mūsų šalyje? Mes 
sakome, kad puikiausias. 
Bet ar taip? Tai kodėl West 
Virginijos angliakasių vai
kai neturi pakankamai pie
no, kuomet valdžios sandė
liai pilni džiovinto pieno 
šimtų tūkstančių tonų? Ko
dėl Harlemo lūšnynų vaiku
čiai retai gali valgyti bran
giai kainuojančių šviežių 
mėsų, tuo tarpu, kai bend
rai jos pas mus perviršis? 
Ar čia ne distribucijos klau
simas? Taip, ant transpor
to negalima kaltės mesti — 
čia kas kitas kaltas: pel- 
nagrobiškumas. Transpor
tų aglima gerinti ir taisyti. 
Su pelnagrobiais jau kitaip 
—juos galima tik panaikin
ti. ,

Kaip galima pagreitinti 
mano vyro imigracijų?
Klausimas: Aš atvykau' 

į JAV-as kaip imigrantas iš 
prasto, turinčio perpildytų 
kvotų*. Paskutinio savo vi
zito pas šeimų .metu aš iš
tekėjau už vyro, kurį paži
nojau visų savo gyvenimų. 
Grįžus į JAV-as, aš patie
kiau prašymų, kad duotų 
jam pirmenumų atvykti į 
šį kraštų. Tačiau man bu
vo pasakyta, kad yra ilgas 
laukimo periodas asmenims,' 
gyvenantiems mano krašte, 
ir jis turi trečios eilės pir
menumų kaip vyras imi
grantės, įsileistos nuolati
niam apsigyvenimui. Atro
do, kad mes turėsime gy
venti atskirai dar ilgų laika. 
Ar nėra jokių kelių pagrei
tinti mano vyro imigracijų?

Atsakymas: Jūsų padė
tis yra sunki. Kai tik pa- 
sidarysit Amerikos piliete, 
galėsit atsivežti savo vyrų į 
JAV-es kaip nekvotinį imi
grantų. Tačiau jūs turėsit 
laukti penkerius metus nuo 
jūsų įvažiavimo datos, kad 
galėtumėt natūraliz u o t i s. 
Jeigu jūsų vyras turi spe
cialių sugebėjimų, jis gali 
mėginti gauti s p o n šorių 
JAV-ose, kuris dėl jo paduo
tų pirmenumo prašymų. Tai 
gali pagreitinti jo imigraci
ja. Kitaip jis turės laukti 
ligi jo kvotos eilė prieis ar 
ligi to laiko, kai jūs pasida
rysite pilietė.

American Council for 
Nationalities Service

Ar metai, kuriuos praleidžiu 
kaip svetimšalis studentas

JAV-ose skaičiuojasi 
natūralizicijos labui?

Klausimas: Aš atvykau į 
JAV-as prieš metus su stu
dento viza. Pabaigęs savo 
studijas aš nutariau pasilik
ti JAV-ose ir prieš dvejus 
metus man buvo leista pa
keisti statusų į nuolatiniai 
JAV-ose apsigyvenusio imi
granto. Ar yra leidžiama 
įtraukti praleistus JAV-ose 
studento metus į penkerius 
metus, kurių reikalaujama 
natūralizacijai?

Atsakymas: Ne, jūs ga
lite skaičiuoti gyvenimo 
natūralizavimuisi metus tik 
nuo tos dienos, kai pasida- 

tiniu Jungt. Amer. Valstijų 
gyventoju. Paprastai yra ne
reikalaujama penkerių me- 

cijų knygelėje “Kaip pas7* 
daryti JAV-ų piliečiu’ 
(“How to Become a Cit7’ 
zen of the United States’^ 
Jų galima gauti už $1.00 v 
Amerikos Tarybos taub 
tarnybai (American Counci' 
foi'* Nationalities Service) 
20 West 40th St., New York 
10018.

Ar aš galiu būti deportuota 
del klaidingų žinių suteikimo 

prašyme vizai gauti?
Klausimas: Aš imigravau 

į JAV-as prieš kelerius me
tus. Prieš atvykimų turė
jau nelegaliai gimusį vaikų. 
Kai padaviau prašymų vizai 
gauti, buvau paklausta, ar 
turiu vaikų. Iš susigėdini
mo atsakiau, kad neturiu. 
Dabar norėčiau, kad mano 
vaikas atvyktų pas mane į 
JAV-as, bet nedrįstu pa
tiekti prašymo dėl jo, nes

'LAISVES' VAJUS
(Tasa iš 1-moio puslapio) 
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Biruta Adams (velionė paliko prieš mirtį)

Rochester, NY..................................
t Gėorge Mikitas, Miami, Fla.................
^A. Katinas, Bridegeport, Conn..............
T. Kaškiaučius, E. Orange, N. J..........
A. Lukaitis, Bayonne, N. J...................

■ B. Gutkauskienė, Buzzards Bay, Mass 
W. Lyles, Murrysville, Pa................
A. Mūrelis, Chicago, Ill.........................
K. Kalvelis, Brockton, Mass.................
D. Galinauskas, Queens Village, N. Y.
W. Mikulėnas, Miami Beach, Fla.........
I. Ablažienė, Waterbury, Conn............
Uršulė Šimoliūnas, Binghamton, N. Y
A. Purvinis, Trumbull, Conn................
M. Valatka, Bridgeport, Conn...............
E. Ališauskas, Newark, N. J................
W. Duda, Woodbury, Conn..........
J. Krauzaitis, Manchester, Conn..........
B. Kirstukas, Chicago, Ill.....................
P. Šlajus, Chester, Pa............................
A. Grigaitienė, Los Angeles, Calif. ... 
D. Yokis, Redley Park, Pa...................
C. Pečiulis, Los Angeles, Calif..............
Ignas Stasionis, Tuckahoe, N. Y..........
Po $1: A. Sliekienė, P. Skeberdis, Anthony Zavish,

John Andrus, Miami, Fla.; E. Gavėnas, Pittsfield, Massz; 
;M. Cipliauskas, N. Kvedaras, J. Dvilinskas, S.. Kutelis, 
F. Terepas, Waterbury, Conn.; Vera Smalstis, Livonia, 
Mięh.; , Sųulėnas, H. Lyben, A. Bradadskas, Detroit, 
Mich.; Anna Eloshides, Ęęįęas Jasinskas, So. Boston, 
Mass.; Eva Lekas, Wollaston, Mass.; J. Valančiauskas, 
Jamaica Plains, Mass.; Ch. Savickas, Roxbury, Mass.; 
Ant. Jankus, Dorchester, Mass.; V. Gaidis, Johnson Ci
ty, N. Y.; John Strole, Binghamton, N. Y.; T. Teliunas, 
W. Orange, N. J.;B. Ostapuk. Newark, N. J.; J. Maura- 
gienė, Pittsburgh, Pa.; V. Gailiūnas, Egg Harbor, N. J.; 
A. Kupronis, Somerdale, N. J.; A. Smolskis, P. Bataitis, 
Dedham, Mass.; S. Budrevičienė, P. Kurulis, Norwoood, 
Mass.; V. Navickas, U. Kovell, P. Milius, J. Supetris, 
Lawrence, Mass.; P. J. Podžiunas, Chicago, Ill.; Anna 
Miswick, A. Dočkus, G. Bernotas, A. Čiuberkis. Los An
geles, Calif; Rose Stripinis, J. Gerulskienė, Brockton, 
Mass.; Geo. Laukaitis, J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y.; Ma
ry Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.; D J. Burnett, Canterbu
ry, Conn.; E. Tureikis, B. Kovalchuk, Phila, Pa.; J. Pre- 
kauskas, Woodbury, Conn.; P. Lawrence, Rumford, Me.; 
A. Philipse, E. Aunce, Stamford, Conn.; Kay Zinskienė, 
Dorchester, Mass.; H. Tamašauskienė, Hingham, Mass.; 
R. Šerelis, Rochester, N. Y.

— o — 1
Šį sykį aukų gauta į Fondą $199. Iš anksčiau Įplau

kė $3,266.57. Viso gauta $3,465.57. Dar reikia $1,534.43.
— o —

Tikimės, kad vajininkai gerai įsisiūbavę į vajų, ir ži
nome, kad nelengvas darbas važinėti pas skaitytojus, iš- 
kolektuoti už prenumeratas. Už tai esame jiems labai 
1ėkingi, dėkingi ir viršminėti prieteliai—parodydami sa- 
m nuoširdumų vajininkams su gražia finansine parama 

"aikraščiui.

o nepaminėjau savo prašy
me dėl vizos. Ar aš būsiu 

■’eportuota, jeigu nueisiu į 
'migracijos įstaigų ir viską 
įsakysiu?

Atsakymas: Nors bet 
kokios neteisingos informa
cijos sųryšyje su vizos pra
šymu yra visada blogas da
lykas ir dažnai veda prie 
vėlesnių komplikacijų, Tei- 
siųgumo Departamentas pa
barė kelis nutarimus, ne
kreipdamas dėmesio į klai
dingai duotas informacijas, 
kaip kad jūsų, jeigu jos ne
lietė jūsų galimybių gauti 
vizų. Nelegalaus vaiko tu
rėjimas nėra priežastimi 
atmesti vizos prašymų. Yra 
manoma, kad pagal jūsų 
duotus faktus,

ei jų, jūs galite patiekti vi
zos prašymų jūsų vaikui. 
Savo klaidingų informacijų 
turėsite išaiškinti. Nelegal
ius vaikas gauna imigraci
jos statusų iš savo motinos 
ir jis imigracijos įstatymų 
yra laikomas legaliu vaiku 
ir todėl turi tų patį pirme
numų. Tėvas negali duoti 
imigracijos privilegijos savo 
nelegaliam vaikui.

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstija už $750,000 pir
ko 2,000 akrų plotų Hack- 
ettstowno srityje, kur bus 
įsteigtas prėsko vandens re
zervuaras.

Tokio. —Mao Tse Tungas 
nežiūrint sveikino Japonijos Komu*- 

klaidingai duotų informa- nistų partijos suvažiavimu.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., gruodžio (Dec. 1, 1964
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ANTANAS VENCLOVA

Kelione pas didįjį kalbininką
Iš spaudai ruošiamos atsiminimu knygos “Pavasario upe”

Nežinau, kodėl kalbotyra man darėsi vis 
įdomesnis mokslas. Rodėsi, kad čia slypi 
kažkokios nepaprastos paslaptys, kurios 
vieną gražią dieną staiga nušvis man to
kiais atradimais, jog aš tik išsižiosiu iš nu
sistebėjimo. Nebuvo knygos, kurią būtų iš
leidę Jonas Jablonskis ir Kazimieras Būga 
ir kurios aš nebūčiau ne tik perskaitęs, bet 
ir išaižęs puslapis po puslapio, eilutė po 
eilutės. Atidžiausiai skaičiau K. Būgos kny
gą “Kalba ir senovė” ir radau čia daugy
bę įsidėmėtinų dalykų. Per pamokas ma
no žinios iškildavo aikštėn ir stebindavo 
tiek draugus, tiek mokytojus. Mane domi
no ne tik šių kalbininkų knygos: jeigu su
žinodavau, kad koks žurnalas išspausdino 
jų straipsnį ar recenziją, nenusiramindavau, 
kol gaudavau tą žurnalą ir perskaitydavau, 
kas mane domino.

Man atrodė, kad aš būčiau laimingiau
sias žmogus, jeigu gaučiau kada gyvus pa
matyti Vincą Krėvę, Liudą Girą, Putiną... 
Greta jų, o kartais gal net aukščiau man 

i stovėjo ir didieji kalbininkai. O, koks aš 
I būčiau laimingas, jeigu galėčiau kada, kaip 

kiti išrinktieji, ne tik skaityti jų raštus, o 
ir jų klausytis, kalbėtis su jais!

Kada laikraščiuose pasirodė pranešimai, 
kad K. Būga rengia didelį lietuvių kalbos 
žodyną ir prašo padėti jam iš gyvosios kal
bos surinkti visus žodžius, ne vienas gim- 

I nazistas pasišovė būti jo talkininku. To- 
1 kių tarpe buvau ir aš. Nieko nelaukdamas, 
I kai tik vasarą parvažiavau į kaimą, ausis 
Į ištempęs, ėmiau klausytis, kaip kalba ma

no namiškiai ir kaimynai ir kiekvieną įdo
mesnį žodį traukiau į korteles. Sunku bu
vo suprasti, kuris žodis gali Būgą dominti, 

< o kuris ne. Todėl stengiausi surašinėti tik 
įmantresnius, retesnius žodžius, kurių, man 
rodės, kitų vietų gyventojai nevartoja. Il
gai rengęsis ir vis neišdrįsdamas, pagaliau 

Į vis dėlto pasiryžau — Būgai pasiunčiau ke- 
' lias dešimtis surinktų žodžių. Be to, para

šiau laišką, kad mane domina kalbos klau
simai ir kad norėčiau su juo tais klausi
mais susirašinėti. Tai buvo, žinoma, nepa
prastai drąsu, ir drauge vaikiška.

Kai tik išsiunčiau laišką, ėmiau gailėtis 
dėl savo naivumo ir įžūlumo. Bet praėjo 
gal kelios dienos, o gal ir kiek daugiau, ir 
paštininkas atnešė man atsakymą. Jau iš 
voko supratau, kad laiškas iš Būgos ir, vi
sas virpėdamas nekantrumu, atplėšiu. Bū
ga smulkia, labai aiškia rašysena rašė ga
vęs mano laišką ir pasistengęs atsakyti į 
mano klausimus, tiek, kiek jam Įeisiąs lai
kas. Jis, berods, dėkojo man už-surinktus 
žodžius. Iš džiaugsmo aš buvau septinta
me danguje.

Kelias dešimtis kortelių vėl nusiunčiau 
paštu ir vėl gavau iš Būgos laišką. Tai bu
vo taip puiku, jog aš nusprendžiau būtinai 
nuvažiuoti į Kauną ir užeiti pas Būgą. Man 
buvo svarbu išsiaiškinti, ar teisingai aš ra
šau žodynui korteles. Rūpėjo man jo nuo
monė ir kitais klausimais, dėl kurių tada 
spaudoje vyko polemika. Bet skvarbiausia, 
tur būt, buvo tai, kad aš tiesiog dievinau 
profesorių Būgą ir maniau, kad jeigu jis 
nepasididžiavo ir parašė man porą laiškų, 
tai, be abejo, mane ir priims, ir su manim 
pasikalbės. Ir šiaipjau traukė mane Kau
nas. Aš jame buvau su velioniu tėvu jau 
seniai, 1919 metų vasarą. Tada mudu per 
Vilkaviškį atvažiavom į Kauną atlankyti 
Bijaus, tarnaujančio kariuomenėj. Nuvykę 
į Šančių kareivines, sužinojom, kad jis iš
siųstas kažkur į Suvalkus ar Seinus, kur 
tuo metu su poniškąja Lenkija vyko mūšiai. 
Taip ir grįžom namo, Pijaus nepamatę.

Dabar svajojau po metų atvažiuoti į uni
versitetą. Taip, aš jau žinau, kad studijuo-^ 
siu kalbotyrą, klausysiu savo mylimų pro
fesorių ir pirmiausia Kazimiero Būgos! O, 
kaip aš stengsiuos, kad jis manim nenusi
viltų! Tikrai, aš būsiu geras ,jo mokinys...

Su tokiomis mintimis, už privatines pa- 
• mokas gavęs kiek pinigų, sėdau į vagoną 

(neseniai, tik 1923 metais buvo baigtas ge- 
! ležinkelis, einąs pro Marijampolę). “Ka- 

retkų” susisiekimo amžius eina į galą! Ati
darius geležinkelį, tarp Mai-ijampolės ir 
Kauno jos visai nustojo kursavusios, o ir 
į Kalvariją, berods, ateina vis rečiau. 
' Ir štai aš sėdžiu vagone, kur- pilna mo

terų, važiuojančių kažkur su vištomis ir sū
riais. Sėdi čia pora raudonkepurių ateiti
ninkų, besikalbančių apie šokius ir mergi
nas, sėdi vienas kitas valdininkas. Trauki
nys žvaliai rieda Suvalkijos lygumomis, ir 
taip nepaprastai įdomu sekti naujai pasta
tytas mažutes stoteles, pro Šalį bėgančius 
nepažįstamus kaimus...

Kaunaą’dabar'man ’atrodo gerokai pa
gražėjęs. Ne be reikalo jis —- laikinoji so
stinė. Tiesa, nuo stoties kaip bėgo, taip 
ir dabar bėga kuinas, tempdamas aplūžu- 
šį vagoną, pilną žmonių, bet gatvėj, einan
čioj į miestą, kuria mes kadaise ėjome, pir
mą kartą atvažiavę su tėčiu, dabar daug 
daugiau žmonių, vežikų, kaimiečių ir — nė 
vieno vokiečio. Kai kurie namai naujai pa
dažyti ir atrodo nebe tokie nublukę, ap-

nešti dulkėmis ir laiko rūdimis. Niekur ne
bematyti, kaip ir Marijampolėje, vokiškų 
iškabų. • • r

Man įdomu pereiti per miestų. Įr juo 
toliau einu, juo mane labiau stebina viskas 
—• gatvių judėjimas, puošniau negu pas 
mus apsirengę žmonės, Laisvės alėjos vit
rinos, nuplautos, žibančios saulėje, prista
tytos prekių. -^ Kada-ne-kada pyptelia ir 
nudumia tolyn automobilis, leisdamas išti
sus debesis akis graužiančių dūmų. Pro 
šalį išdidžiai pražingsniuoja daug studen
tų su įvairių spalvų kepuraitėmis. Visi jie 
atrodo man tokie protingi, pasitikį savim, 
jog aš prieš juos pats sau vaizduojuos nai
vus ir kvailokas provincialas su nepagrįs
tomis pretenzijomis anksčiau ar vėliau pa
kliūti į jų tarpų.

Neskubėdamas pereinu visų Laisvės alė
jų ir patraukiu tolyn į senamiestį, turgaus 
link. Jau žinojau profesoriaus Būgos ad
resų ir greta turgaus iš tikrųjų suradau, 
kaip man aiškino, didelį namų. Jame, kaip 
rodė iškaba, buvo seimas. Kiemo gilumoj 
pamačiau mažų raudonų plytų namukų. 
Pastebėjęs sargų, paklausiau, kur čia gyve
na profesorius.

— O kas jo nežino? — atsakė sargas, 
iš laikraščio skiautės sukdamas papirosų.— 
Čia kasdien pas jį pilna visokių studentų 
ir raštininkų... Matai, ot jo namas! Tai 
ir drožk tiesiog...

Priėjau prie namelio durų ir sustojau. 
Širdis smarkiai plakė. Ne, vis dėlto gal 
geriau grįžti. Kų aš jam sakysiu ? Ir kų 
jis man pasakys? Pas jį kasdien pilna žmo
nių. Šiandien sekmadienis, jam reikia pa
ilsėti, o ne kalbėtis ir gaišti laikų su ma
nim !

— Na, eik, eik, ko lauki? Mušk kumš
čiu į duris, kad išgirstų. . .— padrųsino 
mane sargas.

Nebuvo kas daryti. Pabeldžiau į duris 
antrų. Beldžiau atsargiai, bet namų 
mane, matyt, kažkas išgirdo. Klep- 
kabutis, ir girgždėdamos durys atsi- 
Prieš mane stovėjo gana aukštas ir 
paprastai apsivilkęs žmogus su pl> 

Jo liūdnas, susi-

kartą, 
viduje 
terėjo 
darė, 
liesas, 
ka, labai aukšta kakta, 
mųsčiusias akis dengė akiniai plonais me
taliniais lankeliais. Jis žiūrėjo į mane, kaž
ką galvodamas, lyg laukdamas, kad aš pa
aiškinčiau, kas esu ir ko noriu.

— žodyno talkininkas, — pasakiau ir pa
jutau, kad mano baisas nutrūko. Aš iš kar
to supratau, kad apries mane stovi Būga. 
Man rodos, po mano žodžių jo veide pasi
rodė neryški, vos įžiūrima šypsena, kuri 
tačiau nepajėgė išblaškyti susimąstymo, ir 
liūdesio.

— žodyno talkininkas? — paklausė Bū
ga ir dar karfą šyptelėjo. Jis ištiesė man 
vėsių rankų ir pridėjo: — Prašom, prašom 
į vidų...

Aš ėjau ilgu koridorium, kurio pasieniais 
' buvo sukrautos rietuvės malkų. Koridorius, 

matyt, buvo seniai nedažytas, ir iš karto į 
mane padvelkė skurdo kvapas. Profeso
rius, praleidęs mane pirmyn, tarė:

— Į kairę. ..
Pro praviras duris įėjau į nedidelį kam

barį. Visos sienos buvo apstatytos papras
tų, nedažytų lentų lentynomis, o šios ligi 
lubų užkrautos knygomis, čia, kaip ir ko
ridoriuj, buvo šalta. Profesorius kelis kar-

• tus perėjo per nedidelį kambarį, matyt, no
rėdamas apšilti, patrynė rankas. Koklių 
krosnis kūrenosi (buvo ankstyvas pavasa
ris), ir Būga geležiniu žarsteliu pradaręs 
dureles, įkišo ten, paėmęs nuo žemės, pora 
pliauskų. Krosnyje linksmiau sutraškėjo 
ir suūžė ugnis, Profesorius parodė man 
kėdę prieš savo tašomąjį stalą, irgi apkrau
tą knygomis, popieriais, kortelėmis. Atsi
sėdau ir pajutau, kaip kėdė po manim su
svyravo, — ji buvo sena ir išklerusi, kaip 
viskas šiame kambaryje. Ne, ne tokį aš 
vaizdavaus profesoriaus butą — jame ne
buvo nei brangių paveikslų, nei poliruotų 
baldų, nei minkštų fotelių....

Tuo tarpu profesorius atsisėdo už stalo 
ir, atidžiai žiūrėdamas į mane, paklausė:

— Tut būt, mokinys?
Sužinojęs, kad aš iš tikrųjų mokinys, ji

sai patikslino: ,
— Taip, išaugs gerų žodyno talkininkų. 

Jau dabar aš iš jų gaunu nemaža medžia
gos................  .........

Pasakiau pavardę, ir profesorius, žiūrė
damas į, manę, vėl tartum šyptelėjo liūdnu 
pavargusiu Šypsniu. Paskui jis tarė;

— Kaip gi, atsimenu. Juk aš iš jūsų jau 
gavau žodžių.. .

— Aš ir vėl atvežiau naujų... — pasa
kiau. Mano nedrąsumas nyko. Iš kišenės 
išsitraukiau siūlu perjuostą nedidelį ryšu
lėlį. Profesorius paėmė jį iš manęs, atrišo 
siūlą ir pro akinius pradėjo žiūrinėti mano • 
užrašytus žodžius.

— Įdomu, Mano tarmėj, Dusetose, šio 
žodžio niekas nežino. Bet*man rodos, kad 
jį galima rasti Aleknavičiaus “Pasakose, 
pritikimuose”. Taip, ir dąy, rodos, “Ožka
balių dainose”,. * . '

— Ožkabaliai fino mano tėviškes ne per 
toliausia...

—Tai ir matyti. O kaip ištaria jūsų žmo
nės štai šitą žodį — kokia čia priegaidė ?

— Deja, prisipažinau atvirai, — priegai
dės aš ne visur skiriu.

•—Nagi, ištarkite. Dar kartą! Dar! Aš 
taip ir maniau — tvirtagalė.

Ir profesorius, nudžiugęs, lyg padaręs 
kažkokį nedidelį, bet svarbų atradimą, ma
no kortelėje pasižymėjo priegaidę.

— Prieš sprendžiant kurį kalbos klausi
mą, reikia kalbos faktų ir faktų, — kalbė
jo jis pavargusiu balsu. — štai vienas jau
nas mūsų kalbininkas, mažai tepažįstamas 
su kalbos faktais* priėjo prie to, jog per 
spaudą jau reikalauja rašyti ne “višta tupi 
ant kiaušinių”, o “višta tupi kiaušinyje”. 
Jam ir į galvą neateina, kad tai nesąmonė. 
O kodėl? Jis nepaiso kalbos faktų. Jis 
kažkodėl iš mūsų kalbos nori išguiti prie
linksnį “ant”, nors ir mažam vaikui turė
tų būti aišku, kad negalima išmesti būtino 
žodžio, kurio vartojimą panašiais atvejais 
patvirtina, be to, ir visi, absoliučiai visi kal
bos šaltiniai...

Jis kalbėjo su manim kaip su suaugusiu, 
ir tai man buvo labai malonu. Pasisakiau 
po metų baigsiąs gimnaziją ir labai norįs 
studijuoti kalbotyrą.

Profesorius vėl pakėlė akis ir ilgu, ati
džių žvilgsniu pažiūrėjo į mane, lyg norė
damas pasverti, ko aš vertas.

— Gerai, — tarė jis, kaip ir anksčiau, 
lėtai, neskubėdamas.— Gerai, jeigu moks
lo darbo dirbti eina jaunimas, pasiryžęs, 
mylįs tą darbą. Štai, dabar aš turiu kelias 
raštininkes, kurios padeda man prie žody
no. Bet jos ne tik nieko nemoka, o ir ne
nori išmokti. Jeigu aš gaučiau geresnių 
padėjėjų, aš jas paleisčiau į keturis vėjus 
jau nuo ryt ryto. . . Ir darbas kitaip eitų...

Pamažu profesorius patikrino mano už
rašytas korteles, pagyrė mane, kad aš tei
singai supratęs, ko žodynui! reikia, ir prašė 
toliau rinkti žodžius. Paskui iš krūvelės 
nuo stalo paėmė neseniai išėjusią savo kny
gutę “Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje” 
ir užrašė: “žodyno talkininkui tokiam ir 
tokiam — K. Būga”.

Tai buvo man puikiausias atlyginifnas už 
mano triūsą. ’ . !

Iš profesoriaus Būgos butjo išėjau laimin
gas — įvyko viena iš mano svajonių:
pamačiau didįjį kalbininką, šnekėjau su 
juo ii’ netgi gavau iš jo tokią brangią do
vaną! Ne, viskas aišku kaip diena, 
bus, kas nebus, baigęs gimnaziją, aš 
žinosiu į Kauną! čia aš dirbsiu kad ir 
tį biauriausią, sunkiausią, pigiausiai ap 
karną darbą, kad tik galėčiau- kasdien : 
tyti mylimą profesorių, kalbėtis su juo,

feytiS iš Jo. 0 kas Žino—įai ateis netgi; 
toks laikas, kai aš pakliūsiu į tarpą tų, ku
rie tikrai nori ir gali jam padėti rengti ir 
išleisti tą didįjį žodyną, kokio mūsų tauta 
niekad neturėjo. Ar gali didesnę laimę 
vaizduotis provincijos moksleivis, kaip bū
ti didžio žmogaus darbo padėjėju?

Su tokiomis mintimis vaikščiojau po Kau
ną, su tokiomis mintimis važiavau namo. 
Man akyse stovėjo malkomis užkrautas ko
ridorius, šaltas, knygų pilnas kambarys, 
liūdnas ir susimąstęs profesorius. Bet man 
atrodė, kad dirbti tokiame kambaryje, ty
rinėjant kalbos klausimus, ieškant atsaky
mo į įvairias šios srities mįsles, — štai kur 
tikras gyvenimo tikslas...

. . . Buvo žiema. Marijampolės gatvėmis 
vėjas nešė šaltą sniegą. Ir štai pasklido 
baisi žinia, kad profesorius Būga, skurdo 
ir abejingumo palaužtas, niekur nerasda
mas tinkamos paramos savo didžiam dar
bui ir dirbdamas jį beveik pats vienas, per
sidirbęs mirė.., Glil tik tėvo mirtis man 
buvo sunkesnė ir žiauresnė už šią mirtį.

Kaip didžiausią brangenybę aš saugojau 
jo laiškus ir dovanotąją knygelę. Deja, 
viskas dingo per karą. .. Ir širdyje liko 
tik šio nepaprastai didelio ir kuklaus žmo
gaus paveikslas, kuris visada man buvo ir 
liko šviesus pasiaukojimo, begalinės meilės 
darbui ir tiesai simbolis. Aš niekad nenu
stojau šiuo žmogum gėrėjęsis ir didžiavę- 
sis.

clS

Kas
va-
pa-

mo-
ma-
mo- .

Saugokitės bronchito’

? s

“Vandens gyventojas.

, A. Bimbos piktybei 
ginti aukos

Draugas iš Waterbury,A 
Conn....................... $300.00

LLD 198 kp., San Leand
ro, Calif........................80.00

LLD 10 kp., Philedelphia, 
Pa...............................  50.00

AIDID 153 kp., San Fran
cisco, Calif,.............$50.00

Massachusetts Moterų
Sųryšis........................ 40.00

A. Janavičius, Baltimore, 
Md.................................20.00

J. K. Navalinskai, Bing
hamton, N. Y............ 18.75

Elena Montrealietė, Ca
nada .......................... 15.00

LLD 7-ta apskritis, Mass, 
valstijos .....................15.00

N. Dudonis, Chester, Pa. ft 
...:................ 10.00

M. Elngelevich, Wilson, 
Conn..............................10.00

Mike Grigas, Brooklyn, 
N. Y........................... 10.00

K. A. Zuk, Washington 
  10.09

J. ir 0. Šilkai, Rocky Hill, 
Conn..............................10.00

Per J. J. Mockaitis, Brid
geport ir New Haven, 
Conn..............................10.00

Mary Witkus, Kearny, 
.J...............................10.00
Ig. Sutkus, Brooklyn, N. 
....................................10.00 
Benj. ir Ona Kubiliai,

Chicago, Ill.,.............10.00
John Vilkelis, St. Peters

burg, Fla........................ 7.00 <
Judžė Vasiliauskienė, *l 

Shrewsbury, Mass.... 5.00
Lucy Rauduvienė, Pitts

ton, Pa............................5.00
M. Vasiliauskienė, Chica

go, Ill........................... 5.00
M. Gutauskienė, Brock

ton, Mass.................... 5.00
S. Šukienė, So. Boston,?

Mass................................5.00
P. Kupris, Annapolis 

Junction, Md...............5.00
Laisvės ir Vilnies skaityto

ja, Baltimore, Md. ... 5.00
M. Virbickas, Great 

Neck,, N. Y....................5.00
Julia MotieČius, Lakė Vil

lage, Ind......................... 5.00
Parapijonka, Ossining, 

5.00 #
Pe- 

5.00 
Eli- 
5.00 
5.00 
5.00t 
3.00

Prieš ryklius prietaisas
Daugelio šalių mokslinin

kai jau seniai ieško būdų 
plaukikams nuo ryklįų ap
saugoti. Šiam reikalui buvo 
siūlyta keletas chemi n i ų

Reikia vengti ilgesnio 
kvėpavi 
yra erz: 
džiui, garaže. Žiemų nerei
kia kvė 
burnų, 
tų galima kvėpuoti pro no- mis pasinaudoti buvo ne 
sį, kiekvienas privalo gydy-

■ ti slogų 
da.

Brone

mo tokiu oru, kur 
nančių dujų, pavyz-

puoti šaltu oru pro
3 kad visuomet bū- medžiagų rūšių. Tačiau jo-

kai ji tik praside-

hitu sergama neil- 
niausiai žmogus pa-

Gydytojo patarimai
Taip atsitinka gana daž

nai : žm o g u s persišaldė, 
pradėjo kosėti. Kosulys iš 
pradžių buvo sausas, o vė
liau su išskyromis. Pakyla 
temperatūra, ji gali svyruo
ti nuo 37 iki 37.5 laipsnio 
(pagal Celsijų), žmogus 
jaučia silpnumų, jam skau
da galvų.

Tai aštraus bronchito po- gai. Da 
žymiai. Kartais jis apima ir | sveiksti po 5—6 dienų. Ta- 
smulkiausius bronchų išsi-tčiau ligonis turi gulėti pa- 
šakojimus — bronchioles.1 tale, šiltai apsikloti, vėdinti 
Tuomet dar labiau padidėja kambarį, 
temperatūra, pablogėja sa
vijauta, darosi sunku kvė
puoti. Šis susirgimas labai 
nemalonus visiems. Tačiau

ntiems bronc hitu 
nduojama gertirekom e

| daug k arštų gėrimų. Labai 
. .. . . .. .. i - naudinga mineralinis van-

_.pavo'm.4s duo su pienu.
I Niekuomet nepamirškite, 
kad reikia saugotis bronchi
to : žiūrėti kad kambariuose 
nebūtų dulkių, nepersišal
dyti, hąrūkyti.

Nere 
susirgę 
dėmesio į šių ligų, ir todėl 
netrukus ji ir vėl pasikarto
ja, korr 
Ii atsirųsti chroniškas bron 
chitas, 
tos plahčių ligos.

Bronchitu neserga 
žmonės, kurie grūdina 
organiz 
iia'kūn; 

ičiu, ma 
pabųi _ j .

laikytis Higienos reikalavi
mų. Dažnai keiskite rank
šluosčius ir nosines.

naujagimiams ir sen y y o I 
amžiaus žmonėms. '

Kodėl susergama bron
chitu ?

Žmogų Knuo' kvėpavimo 
takų susirgimų apsaugo no
sis. Joje sulaikomos dulkių 
dalelės, dalis bakterijų. No
syje taip pat sušildomas 
įkvepiamas oras. Be to, čia, 
jis sudrėksta, o nosyje esan
čios gleivės užmuša kenks
mingas bakterijas. Tačiau 
jeigu jūs sušalote, pervar- 
gote, ilgai buvote 1 tvankia
me kambaryje, nosis kaip 
reikiant neatli e k a savo 
funkcijų. Štai tada bakteri
jos ira gali pasiekti nosies 
gleivinę, trachėjas bei bron- 
ChUSi 1 ; • t .

z Bronchi tais dažniaus i a i 
susergama tuomet, kai dras 
esti drėgnas, šaltas, nepa
stovus, pučia vėjai. Persi
šaldyti galima ir tuomet, 
kai, esant šaltam orui, ten
ka būti ilgiau lauke per 
lengvai apsirengus. 5

ių
0-

tai būna ir taip, kad 
is žmogus nekreipia

plikuojasi. Tada ga-

o dėl jo—labai rim-

tie> 
savo 

mų: kasdien patri- 
ų šlapiu rankšluos- 
nkštinasi, sportuoja, 
svarbu griebtai,

V. BALKAITIS, 
Gydytojas

Roma 
apie 1(

Sustreik a v o 
,000 jūrininkų.

taip jau paprasta: van
denynų srovės g r e i- 
tai išsklaidydavo lengvus 
miltelius. Ir štai neseniai 
amerikiečiui Džonui Kik
sui, atrodo, pavyko išspręs
ti šį klausimą.

šešerius metus konstravo 
Hiksas savo elektroninį 
prietaisą —elektromagneti
nių bangų spinduliuotuvą. 
Paskui pirmasis išbandy
mas: vos įjungiamas prie
taisas, ir ryklys sustoja 
tarsi prieš nenugalimą kliū
tį. Rykliai paniškai bėga iš 
prietaiso veikimo sferos, o 
žmogus, kuris jį laiko, nie
ko nejaučia. Hikso aiškini
mu, taip yra dėl griežtai 
skirtingų žmogaus ir ryklių 
nervų sistemų.

Kaip aiškina Hiksas, kuo 
mažesnis ryklys, tuo arčiau 
prietaiso jis gali priplaukti. 
Mat, mažesnio ryklio “pri- 
imamosios”
menkiau išlavėjųsios. Di
deli rykliai sustoja per 70 
pėdų nuo plaukiko. Visi 
Hikso prietaiso modeliai 
gali būti įjungiami ir išjun
giami per atstumą.

; Keletą žodžių apie 'prie
taiso autorių. Džonas Hik
sas, jaunas išradėjas, gyve
na Floridos valstijoje. Po- 
vandenininiu plaukiojimu 
ir medžiokle jis užsiima 
nuo 1940 m.

savybės

s P. Butkevičius, St. 
tersburg, Fla..............

Marta Barkauskienė, 
zabeth, N. J................

Ainižius, Chicago, Ill.
Tijuša, Chicago, Ill.
St. Šaltis, Chicago, Ill
M. Platov, Tannersville, 

N. Y...................   5.00
V. Becker, Brooklyn, N.

Y..................................  5.00
K. Motiejūnienė, Fair

lawn, N. J......................5.00
V. Priekša, Lake Geneva,

Wis................ ........... 5.00
C. Stašinskas, New Ken

sington, Po.,....... ,. . .  5.00
A. ir E, Maziliauskai, 

Chicago, Ill. 5.00
W. Graunas, Ozone Park,

N. Y. .......................... 5.00
Ch. KJoyutis, Lowell,.^ 

Mass.................. .........  2.50 *
P. Smalstis, Ludington, 

Mich. .....................  2.00
Gardner, N. Y. .... 1.00 
Grand Rapids, Mich.

J. M. S. ...... 
Grandrapidietė
P. V. Kasparienėz.. 1.00

Hartford, Conn. -
D. Aksomaitis ..... 3.00
A. Grimaila........... 3.00
A. Bimbos advokatai da

bar ruošia teismui reikąlą- 
vimus, kad Ą. Bimbos byla 
būtų panaikintų. ' Teismas 
įvyks gal 1965 m. sausio 
mėnesį.' Aukas ręlkia įiųsti: F' 
A. Bimbos pilietybei ginti 
komitetui. Čekius reikia iš- * 
rašyti B. Kershulis vardu ir 
siųsti: 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 11417.

Jonas Grybas. Sekr.

. 3.00 , 
; 1.00
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Oakland, Cal.
Joną Wallaną ištiko 

paralyžius
t Nespėjome apsidžiaugti, 
susilaukę naujakurių gy
ventojų, monteliečių drau
gų Jono ir Charlotte Wal- 
lanų ,kaip piktasis paraly
žius nukirto Jono kairiąją 
ranką ir koją. Kitaip jis 
tik sukrėstas, kalba nepa
liesta.

Gydytojai neabejotinai sa
ko, kad jis susveiks ir dar 
ilgai gyvens. Šiomis dieno
mis jis perkeliamas į kitą 
ligoninę, kuri yra specialiai i domas. Namų adresas: 497 
įrengta fizinio gydymo bū
dais paskatinti pasveikti to
kius ligonius.

Kai šią žinutę skaitysite, 
Jonas jau bus grįžęs namo, 
šrao tarpu jie gyvena: 2439 
Ivy Dr., Oakland, Calif., 
Apt. 1.

Mes visi pažangiečiai lau- darbščiai ir rūpestingai mu
kiame tavęs, Jonai, pasvei
kusio vėl pasirodyti mūsų 
tarpe, baigti pradėtą pažin
tį ir artimą susidraugavi
mą. O Charlottei ir sūnui 
reiškiame gilią užuojautą.

Benis Sutkus grįžo 
iš ligoninės

Benis' Sutkus, praleidęs 
keliolika dienų University 
of California ligoninėje ir 
ten patikrinęs sveikatos 
stovį, grįžo namo, bet pa
silieka po aktyvia gydyto
jo priežiūra ir atidžiai gy~

sv veikime draugei reikia 
taip daug susirūpinti savo 
draugo sveikata •.

Draugė Karo šie n ė jau 
kelinta savaitė. nepajėgia 
nusikratyti slogos, net ir su 
gydytojo pagalba. Bet vis 
tiek sukasi sveikųjų tarpe.

Alvarado St., San Francis
co, Calif.

Linkime Beniui nugalėti 
ligą pasekmingai ir ir vėl 
pasirodyti mūsų veikime. O 
susirūpinusiai Violai reiš
kiame užuojautą. Labai ap
gailės t a u jame, kad taip

Baltimore, Md.
Drg. Petras Paserskis tu

rėjo skaudžią operaciją. 
Operacija pavyko. Dabar 
drg. Paserskis sveiksta pas 
dukterį namuose, 5538 Ook- 
land Rd., Arbutus, Md.

Lapkričio 21 d.’ D. K. 
Kuprienė išvežta į St. Ag
nes ligoninę.^ , jai padarė 
operaciją Operacija pavy
ko.

Abiem ligoniams velinam 
greit pasveikti. J. J.S.

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 12 d. įvyk 

CLM klubo susirinkimas, 
skaitlingai atsilankė narių 
ir svečių.

Išrinkta komisija aplan
kymui A. Stankienės, ji jau 
dabar yra namie. Daugiau 
ligonių nesirado.

i. Nutarta per spaudą pa
sveikinti su Naujais metais 
visus mūsų bičiulius ir ' jų 
gimines, už tai spaudai 
skirta $10.

Nutarta gruodžio 10 die
ną, po klubo susirinkimo, 
turėti nemokamai Vaišes 
narėms ir mūsų simpati- 
kams-vyrams, kurie lanko
si į mūsų parengimus. Su
sirinkimas įvyks anksčiau, 
po jo 10:30 vai. ryto bus 
vaišių pradžia. Nutarta tu
rėti ir dovanėlių. Susirinki
mas ir parengimas įvyks

o

Worcester, Mass
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Albert Daukšys
Tenoras, solistas Irene Janulis

Sopranas, solistė

Ona Dirveliene
Sopranas, solistėJonas Sabaliauskas

Tenoras, solistas

i
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Brooklyno AIDO CHORO MOTERŲ Ii 
Stensler. N. Bukniene, N. Ventlene, M.

Rušlnskicnč. Jos vyksta i
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Worcester, Mass

Aido Choro 50 Metų Jubiliejaus Minėjimui
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banketas ir koncertas
Sekni.. Gruodžio 6 Dec., Lietuvių Salėje, 29 Endicott

Pradžia 1:30 vai. dieną. Prašome nesivelinti.
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Muzikas Jonas Dirvelis 
Aido Choro mokytojas

klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Tai bus užbaiga PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

užk 
šė 
ir

> susirinkimo turėjome 
ndžių, kuriuos paruo- 

ščimininkės O. Janulienė 
Kalakauskienė.

Naujų metų pasitikimą, 
kitais metais, taip ir 

et ruošia LDS klubas
kaip
šiem
savoje svetainėje. Kviečia 
visuį 
daly’ 
1964

ir visas skaitlingai 
vauti, linksmai užbaigti 
ir pasitikti 1965 metus.

Detroit, Mich.
<madienį, gruodžio 6 d.,Se

11 vhl. dieną, Draugijų sve
tainėje, 4097 Porter Street, 
įvyk 
bus

Vi
či am
me

' mete,ms.
| valdybos veiklumo daug

3 LDS 21 kuopoj svar- 
susirinkimas..
'si nariai ir narės kvie- 
i dalyvauti, nes rinksi- 
kuopos valdybą 19 6 5 

Žinome, kad nuc

| prik aušo ir kuopos veiki-
Būtų labai gerai, 

į valdybą apsiimtų jau- 
i nariai, o kuopoje mes 

Taipgi yra rei- 
, kad kiekvienas na-

kims,s.
kad
nesn
jų turime.
kalas
rys pasirūpintų naujų narių 
gavi:nu.

Filmai iš Lietuvos
Kitas svarbus pranešimas, 

sekmadienį, gruodžio 13

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

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

. (92-97)

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

(92-96)

MACHINIST FIRST CLASS 
For tool room of Center City 

Manufacturing Concern.
' MA. 7-6130.

(92-97

DRIVER SALESMEN

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.

tai s
dieną, 'Draugijų svetainėje, 
4097
filmai iš Lietuvos. Pradžia 
3 va

Ju 
voje 
ten plačiai važinėjo, paruo
šė fi 
kimų, 
daba 
tiečiJms.

Prašome vietinius ir apy- 
linkii

Porter St., bus rodomi

. popiet.
stas. Misevičius Lietu-
buvo 3 mėnesius. Jis

mus iš Lietuvos pasie- 
žmonių gyvenimo ir 

r juos parodys detroi-

75 ce

nius lietuvius atsilan- 
Įžanga asmeniui tik 

ntai.
N. Astrauskienė
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Helen Janulis-Smith
Koncerto pianiste

Ot|

j į

Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio, apvaikščioja savo auksinį jubiliejų.
Koncertinę programą atliks: Aido Choras, diriguojamas J. pirvelio, Aido Choro gražieji talentai Ona
Dirveliene ir J. Sabaliauskas, Irena Janulienė ir Al. Daukšys. Jie sudainuos gražių duetų ir solų.

Šiame bankete svečiai ras skanius pietus ir sielą jaudinančių gražių dainų. Tai bus paminėji
mas Aido Choro auksinio jubiliejaus ir jo nuveiktų gražių darbų.

Širdingai kviečiame visuomenę iš visos apylinkės į šią mūsų jubiliejinę iškilmę.
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Rengėjai

UIEŠKOJIMAI
Brangūs lietuviai!
as jus su dideliu prašy- 
oadėkite man susirasti 

giminaičius, gyvenan- 
Amerikoje, Čikagos

Aš p 
mu, 
mane 
čius 
mieste. Sunkumas susidaro, 

1 kad aš nežinau ji^ po vyrais 
' pavardžių. Mergautinės jų 
t pava
dukterys: Katrytė, Valytė, 

: Acyt

rdžių. Mergautinės jų 
fdės Jasulaitytės, Jono

ė, Monikutė. Man labai 
jos brangios, norėčiau susi
rasti.

19<6 m. nuo Jasulaitytės 
Valypės gavau laišką. Jinai 

kad mirė mamyte Ja-rašė 
sulaitienė Antanina, rodos, 
buvo
laidoja Čikagoje Šv. Kazi
miera 
są p;
me dhr prislėgti baisios po
karinės audros ir nebegalė
jau jai duoti atsakymo. Ji
nai ir 
rašė, 
manęs nebėra gyvųjų tarpe. 
Praša 
dėkite man, iš anksto dėko-

parašyta, kad buvo pa-

kapinėse. Aš tų adre- 
mečiau. Žinote, buvo-

an irgi daugiau nepa
galvojo turbūt, kad

u jūsų pagalbos, pa-

angūs' lietuviai, dir-
bantieji: kuriems paklius 
mano 
kiu vi 
asmeniniame gyvenime.

Mano adresas: Šakių rajo
nas, Plokščių paštas. Pave- 
liuono 
vyra

prašymo laiškas, lin- 
siems sėkmės darbe ir

s tarybinis ūkis, El- 
Jakubaitienė, Jurgio. 

Su pagarba
Elvyra Jakubaitienė

--------- (................... ..............

REDAKCIJOS 
ATSA

Bemoksliui. — Straipsne
liai gauti be autoriaus pa
vardės ir be adreso. Nežino
me, su kuo turime reikalą. 
Todėl 
šio kr 
Atleisi

KYMAS

negalime rimto dėme- 
eipti ir į straipsnius, 
te.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENGVOJI PRAMONĖ 

1965 METAIS 
I 1

Apie lengvosios pramonės 
vystymo perspektyvas 1963 
metais papasakojo TASSo 
Korespondentui TSRS LŪT 
Lengvosios pramonės valdy- 
oos viršininkas G. Kusta- 
riovas.

Jau ateinančiais metais 
šalyje bus pagaminta 160 
milijonų metrų audinių dau
giau, negu -šiemet. Triko
tažo dirbinių gamyba padi
dės 130 milijonų vienetų. 
Ypatingai- padidės—2.5 kar
to tokių didelę paklausą tu
rinčių viršutinio trikotažo io years experience, 
dirbinių gamyba, kaip pa- 
laįdinukės, megztiniai, kos
tiumai iš vilnos su cheminių 
pluoštų priemaišomis. O 
elastinių kojinių bei pusko-' 
jinių gamyba padidės nuo į 
40 milijonų porų iki šimto 
milijonų. Padaugės mode
linės avalynės iš dirbtinės 
odos, tvirtesnės už natūra
liąją. ( 

Ateinančiais metais stos 
rikiuotėn nauji gamybos 
vienetai Černigovo šukuot- 
vilnių audinių kombinate ir 
Chersono medvilninių aūdi-. 
nių kombinate. Bus prade-1 
ta statyti 120 naujų įmonių, i 
kurių įrengimai pritaikyti! 
naujų rūšių dirbiniams ga
minti.

P. CVIRKOS GIMTINĖJE
Jurbarko rajono Veliuo

nos vidurinės mokyklos

(91-97)

MECHANICS 1st class, prefer 
men with automatic transmission 
experience. Call PO. 5-9357 or ap
ply PETE GAMA’S GARAGE, 915 
N. 28th St.

(95-96)

FORMICA WORKER 
Counter tops and Cabinet work.

Apply
ALVO MANUFACTURING CO.

17th & Cambria Sts.
(95-99)

MILLING MACHINE & ENGINE 
LATHE OPERATORS. Must have 

Be able to 
: read Blue Prints and have own 
tools. Steady work. Call RE. 9-5122. 

(95-100)

UPHOLSTERER. Fully experi
enced, cutting and sewing full time. 
Steady job for right man. Call for 
appointment. 609-461-1248.

(95-96)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced man only 

Apply in person at
DEEMER’S ESSO

Ridge Ave. & Jamestown St.
(95-98)

TOOL & DIEMAKER
Experienced on progressive 

blank & form dies.
Some Jig & Fixture work. 

For appointment Call 
ST. 8-0811, Bristol Pa,

(94-100)

tui, gamtos aplinkai. Kaip 
suderinti gamtos apsaugos 
ir kurortų augimo intere
sus? Autorius ir sprendžia

kraštotyrininkai žinomi vi-' šią labai aktualią problemą, 
soje r e s p u b 1 i koje. Plati,I Straipsnyje glaustai aprašo- 
įvairiapusiška ju veikla: žy-'ma originali, nauja pajūrio 
giai ir išvykos, kraštotyros kurortų vystymo ir išplana- 
vakarai, draugystė su Lat-ivano sistema, kuri lejdžia 
vijos ir Baltarusijos kraš-; efektyviai panaudoti juros 
totyrininkais. Tačiau bene kranto perimetrą, be pavo- 
didžiausias jaunųjų entuzi- jaus ištisai^ užstatyti pa- 
astų nuopelnas — puikus 
kraštotyros muziejus, įreng
tas klasėje, kurioje mokėsi 
mūsų literatūros klasikas 
P. Cvirka.

Jeigu kada teks pro šalį 
važiuoti, užsukite į' Veliuo
ną. Kraštotyrininkai jums 
parodys klasę, kurioje mo
vėsi P. Cvirka, jo tapytą 
paveikslą ir daugelį kitų 
daiktų, susijusių su rašyto
jo gyvenimu.

ORIGINALUS LIETUVIŲ 
ARCHITEKTO DARBAS

Žurnale “Archi t e k t ū r a 
SSSR” išspausdintas Staty
bos ir architektūros insti
tuto jaunesniojo mokslinio 
bendradarbio ar c h i t e k t o 
Vlado Stausko straipsnis 
“Pajūrio poilsio zonų pro
jektavimas.”

Augantis po i 1 s i a u t o j ų 
skaičius bei besiplečianti 
kurortinė statyba' pradeda 
kenkti didžiausioms poilsio 
zonų vertybėms — landšaf-

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, M D.

LLD 25-os kuopos metinis susi
rinkimas jvyks šeštadieni, gruodžio 
5 d., 2 Vai. popiet, visiems nariams 
žinomoj vietoj. Visi nariai dalyvau
kite. Turėsime išrinkti valdybą 
1965 metams ir girdėsite apskrities 
delegatų raportą. Komitetas

(96-97)

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 4, 1964

krantę
Statant
siūlytą
gamtos
rortų galės išlikti praktiš
kai neribotą laiką. Ši sis
tema taikytina toliau įsisa
vinant Palangos rajoną.

Straipsnis iliu st r uotas 
schemomis, grafiniais pro
jektiniais pasiūlymais.

poilsio įstaigomis, 
kurortus pagal pa- 
sistemą, natūralios 
intervalai tarp ku-

Albany. — Su gruodžio 1 
diena automobilistai jau 
gaus 1965 metų vietoje 
“plaitų” priklijavimui “sti- 
kerius”.

CAMDEN, N. J.

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

designing and detailing of lamination 
dies and related cquipiment. 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)



Atsisveikinant su rašytoju Juozu Baltušiu

“Laisvės” 
gudbai,—

sekė kal-

muose buvau, su daugeliu 
šnekėjausi, diskusavau. Ma
čiau, kaip lietuviai čia gy
vena. Visų pirmiausia man 
rūpėjo pamatyti ne tik jų 
butus, jų baldus; man la
biausiai rūpėjo juos supras
ti, pajusti, kaip jie galvoja, 
kaip žiūri į ateitį, į savo 
gimtąjį kraštą Tarybų Lie
tuvą. Šis tai pats brangiau-1

gimtoji žemė daro ekonomi
koje ir kultūroje. Jis sakė, 
kad mes, Amerikos lietu
viai, kovojame ir kovosime 
už pasaulinės taikos išlaiky
mą.

Sekė trumputė menine 
programa: padainavo solis
tai Augustinas Iešmantą ir 
Viktoras Bekeris; taip pat 
padainavo Aido choras, va-

Iš Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimo

sias man buvo dalykas. Sa- dovaujamas Mildred Stens- 
vo patyrimus, savo žinias, ler.
įgytas pokalbiuose, susitiki
muose aš labai vertnu, ir 
grįžęs Vilniun, pirmąja pro
ga aprašysiu spaudoje; o 
gal ir kokią knygiūkštę, 
anot Rojaus Mizaros, suba- 
ladosiu.

Čikagoje J. Baltušis susi
tiko su vilniečiais, buvo Mil
dos salėje, dalyvavo Moterų 
klubo mitinge ir ten papa
sakojo apie lietuviu lakštin
galą — Salomėją Nėris, jos 
šešiasdešimt gimimo meti
nių proga; susitiko jis ten

Ilgai dar svečias, apgul
tas žmonių, aiškino, asme
niškai atsakinėjo į klausi
mus, diskusavo, sumezgė 
naujas pažintis su niujor
kiečiais.

Šį spalvingą banketą ant 
greitųjų suorganizavo gru
pė žmonių. O jį skoningai 
suruošė Moterų klubo iš
rinktosios narės - gaspadi- 
nės: K. Čeikauskienė, M. 
Jakštienė, joms talkininka
vo Nelė Ventienė ir ypatin
gai Jonas Grybas. Padėjo

ir su eile t. v. dipukų, su ii P- Vilšniauskas^ ir kiti, 
jais šnekėjosi, diskusavo.

—Mano noras, — sakė 
kalbėtojas, — buvo susitik
ti ne tik pažangiuosius lie
tuvius, o ir tuos, kurie sto
vi “anoje tvoros pusėje.”

Kur jis vyko, kur buvo ap
sistojęs, visur jo 
telefonas nuolat 
daugelis lietuvių

Lapkričio 18 d. “Laisvės” 
salėje pažangios lietuvės 
moterys skaitlingai susirin
ko į Moterų klubo mitingą.

Pirmininkė Ieva Mizarie
nė atidarė susirinkimu. Va
karo vedėja išrinkta Ona 
Cibulskienė, kuri susirinki
mą pravedė nuosekliai.

Sekė valdybos raportas: 
B. Keršūliene perskaitė 
praėjusio susirinkimo pro
tokolą. Finansų sekretorė 
V. Nevinskienė ir iždininkė 
U. Bagdonienė raportavo, 
kad klubas stovi gerai fi
nansiniai, padaugėjo ir na
rėmis. Viskas tvarkoma ge
rai. Susirinkimas raportus 
užgyrė.

I. Mizarienė skaitė laišką 
nuo LLD 2-osios apskrities 
komiteto prašant prisiųsti 
delegates į apskrities kon- 
Klubą atstovauti išrinktos 
S. Petkienė, O. Cibulskienė 
ir M. Jakštienė.

Narės plačiai apdiskusavo 
šaukimą konferencijos prieš 
fašizmą gruodžio 6 d. Ko
tely Sheraton, Manhattane. 
Išrinktos dvi delegatės: S.

klubi
kymą
bai apgailestauja, kad nega
li ka 
lyvai 
vena 
geria
Ji visuomet bus su mumis.

Mi
ga narėmis.
kime
rys:
M. Janųlevičienė, R. Mer
kienė, J. Šmitienė ir J. Meš- 
kienė.

i, dėkodama už aplan- 
jos tėvelių kapų. La

*tu su klubietėmis da- 
ti susirinkime, nes gy- 
per toli. Linki klubui 
usios sėkmės veikime.

sų klubas sparčiai au- 
Šiame susirin- 

įsirašė penkios mote- 
Sophie Švelnikienė,

sutartį, tai ir negalėjo ki
taip pasielgti. Kaip žinia, 
taip pribuvę artistai yra 
gana kietai varžomi.

Kaip ten nebuvę, šis kon
certas ilgai, ilgai pasiliks 
bent jau šio reporterio at
mintyje.

Dar> žodis kitas apie dai
nininkę. Iš labai trumpo 
pažymėjimo spausdintoje 
programoje sužinome, kad 
ši įžymioji tarybinė Bolšoje 
operos artistė kaip ne ty
čia tapo dainininke žvaigž
de. 1946 metais ji Maskvo
je baigė architektūros in
stitutą ir tapo architekte. 
Veikiausia pajutus, kad tu
ri gražų balsą ir myli mu-

kambario 
čirškė — 

skambino,
norėdami svečią pasigauti, šė> kad eitų pas juos pietų. 
pasišnekėti,, jei tik^ galima, jr įajp jje pasic]a]ij0 tary- 

binius svečius,—kas po vie
ną, kas po du, ir nusivežė į 
namus kalakutų valgyti.

; apie 6 vai., 
i kai jie turėjo apleisti vieš-

Šeimininkės įdėjo daug 
darbo ir pastangų, kad ban
ketas pavyktų.

Ant rytojaus
Ant rytojaus buvo Pade- - i i •

kų diena (Thanksgi ving; $asna ir Iena Brazauskie- 
Day). Įdomu buvo tai, kad 
tūli amerikiečiai, atvykę į 
Statler Hilton viešbutį, kur 
svečiai buvo apsitstoję, pra-

pasikviesti į savo namus.
San Franciske svečias su

sitiko su Karosais, su Ta- 
raškais, su visa eile kitų

• •! — • j 1 cįZilIlU J UObtrm Izmii nairni kam • ran , ...veikėjų ir neveikėju: ten 
buvo gražiai pavaišintas, 
pagerbtas.

Los Angeles miesto lietu- 
* viai taip pat svečią pasiga-

Lapkrio 25 d. vakarą sve
čias Juozas Baltušis turėjo 
laisvą, tuo būdu Niujorko 
lietuviai suruošė jam išleis
tuvių banketą. Nors pylė 
gausus lietus, tačiau žmonių 
prisipildė kupina 
salė tarti svečiui 
iki pasimatymo!

Po užkandžių,
bos. Toastmasteris A. Bim
ba iššaukė kai kuriuos tar
ti po žodį. Trumpas kalbas 
pasakė Vytautas Zenkevi
čius, TSRS ambasados Wa
shingtone II-asis sekreto
rius, Irena Vladimirovienė, 
Levas Vladimirovas, JTO 
centrinės bibliotekos Niu
jorke direktorius, Borisas 
Kimjagarovas, įžymus Tary
bų Tadžikijos kino meno 
veikėjas. Taupydamas laik
rašty vietą, čia jų kalbų tu
rinio neatpasakosiu.

Paskutinis kalbėjo Juozas 
Baltušis, ir jo visi laukė, 
jausdami, kad jis lies savo 
kelionės po Ameriką įspū
džius.

Pirmiuasia svečias sumi
nėjo tuos, kurie sudarė ta
rybinių turistų grupę. Į de
vynių asmenų grupę įėjo vi
sokių tarybinių tautų atsto
vai: tadžikietis, uzbekietis, 
du ukrainiečiai, jis — lietu
vis,, na, ir kėli rusai. Tai 
vis daugiausia žmonės, ku
rių veikla vienaip ar kitaip 
susijusi su kino menu.

Kur jie keliavo?
Niujorke buvo ilgiausiai, 

po to—Čikagoje, San Fran- 
ciske, Los Angeles, Holly- 
woode ir kt.

Kaip svečiui atrodo Jung
tinės Amerikos Valstijos?

f—Jūsų šalis, jūsų žmonės 
man padarė gilų įspūdį, —
sakė kalbėtojas. — Ameri- vo ir A. Bušo namuose su
ki e č i a i darbštūs, tikslūs,; rengė jam priimtuves; Ber- 
punktualūs, ir visa tai, kaip notienė,, i 
matome, padėjo greitais I skundėsi, kad vilniečiai ir 
tempais išvystyti krašte laisviečiai losangeliečius lie- 
auktšą, tobulą techniką, sa- tuvius kaž kaip apleidžia, 
vitą kultūrą, na, ir pakelti “nenorį su jais skaitytis, 
gyvenimo lygį į aukštesnį 
laipsnį. Jūs čia kai kurie 
skundžiatės, jaunimu, ta
čiau pasakysiu, kad lanky
damasis jūsų šalies muzie
juose, mačiau daug jauni
mo, besidominčio daile; mu
ziejuose, kur teko būti, pa
stebėjau daug žmonių. O 
tai geras, puikus reiškinys. 
Link mūs, tarybinių žmo
nių, visur pastebėjau gražų, 
bičiulišką amerikiečių nusi
statymą; kiekivenas, su kuo 
susitikome, buvo pasirengęs 
mums teikti paslaugėlę. 
Bendrai, mes tarybiniai 
žmonės, stebėdaim JAV pa
siekimus, turime daug ko 
pasimokyti, daug ką pasi
semti ir pritaikyti mūsų gy
venimui.

Padaręs pauzą, kalbėtojas 
♦tęsė toliau:

—Daryčiau klaidą, jei čia 
pat nepasakyčiau, kad, gre
ta teigiamų dalykų, pas jus 
mačiau ir labai neigiamų, 
mums, tarybiniams žmo
nėms, nepriimtinų. Pats 
neigiamiausias dalykas — 
negrų paneigimas, pažemi
nimas, izoliavimas. Antai, 
Čikagoje, - važinėdamas po 
negrų rajoną, per milžiniš
ką plotą, kur tik negrai su
brukti, kaip į ghetą, mačiau 
tik baltą katiną... Bet aš, 
būdamas svečias, apie nei
giamybes, matytas jūsų ša
lyje, nenoriu kalbėti...

Toliau svečias pasakojo, 
kad šio jo vizito tikslas bu
vo ne tik pamatyti Ameri
ką; jis didelį norą turėjo 
pamatyti, kaip gyvena JAV 
lietuviai; jis norėjo susitikti 
su kiek begalima didesniu 
jų skaičiumi.

Nemažai savo tautiečių 
sutikau; pas daugelį net na-

Pas J. Baltušį, girdėjau, 
atvyko grupė niujorkiečių 
lietuvių ir prisimygusiai 
reikalavo, kad jis eitų su 
jais pietų. Jis sutiko.

nė. J
S. Petkienė raportavo iš 

įvykusio pasitarimo ateivių 
gynimo komiteto. Pasitari
me dalyvavo ir advoktas. 
Komitetas veikia gerai. De
damos pastangos, kad už
sibrėžtas tikslas nepasiliktų 
be pasekmių. Taipgi komi
tetas dėkoja O. Kazlauskie
nei už parinkimą aukų ir 
N. Ventienei už išplatinimą 
bilietu tarptūMiniam kon-

sakė svečias, net nusivedė svečią į puikų res-

Svečias norėjo sutikti ak
torę Rūtą Lee - Kilmonytę, 
bet jos tuomet nebuvo na
mie; savo profesijos reika
lais buvo išvykusi į Niujor
ką. J. Baltušis aplankė ak
torės tėvelius — Kilmonius, 
kurie jį mielai priėmė, pa
vaišino ir riet dovanėlių

Kalbėdamas apie t. v. di
pukus, svečias daugelio jų 
likimą labai apgailestavo. 
Tūli jų dar nepamiršo savo 
gimtosios žemės, tiesa, ir 
nori palaikyti su ja ryšį. 
“Tokius, mes sveikiname,” 
sakė jis, “bet pastebėjau, 
kad yra ir tokių, kurie, kaip 
ta medžio nelaiminga šaka, 
jau tautiškai džiūsta, patys 
nesuvokdami, kas ju, kaip 
lietuviu, laukia. Gaila man 
tokių žmonių, labai gaila!” 
pabrėžė svečias.

Tokie daug maž dėsniai 
vyravo svečio kalboje, kuri 
buvo brandi, logiška, dailiai 
pateikta. Ir klausytojai il
gai jos nepamirš.

Po to, kai svečias padė
kojo rengėjams, kai jis pa
linkėjo geriausios sveika
tos, kovoti už taikos pasau
lyje išlaikymą* tęsti apšvie
tus darbą, kurį dirbame, jis 
užkvietė JAV lietuvius at
vykti sekamais metais į Lie
tuvą, kur bus iškilmingai 
atžymėtas Tarybų Lietuvos 
dvidešimtpenkmetis.

Pirmininkas A. Bimba 
padėkojęs J. Baltušiui nž 
puikią kalbą, prašė, kad jis, 
grįžęs namo, nuo mūs visų 
pasveikintų Tarybų Lietu
vos vadovybę ir visus Lietu
vos darbo žmones. Jis pa
brėžė, jog Amerikos lietu
viai džiaugiasi ir didžiuoja
si tuo progresu,kurį mūsų

bilietų tarptūMiniam 
certui.

Julija Šimkienė pr. 
kad jinai surinko $36 
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toraną ir .ten pavaišino.
1Apie 8 Vai. vak. tarybiniai - 

svečiai jau buvo Kenedžio;" 
vardo aerodrome. Sėdo į 
Sabina linijos lėktuvą ir pa
sileido link Bruselio. O iš 
ten — į Maskvą, paskui, 
kas sau į savo respublikas.

Ns.

.nešė, 
aukų 

; laikrhščiūi 
Į “Darbui.” Klubo vardu ačiū 
jai už gražų pasidarbavimą.

Suzana Kdzokyte rašo
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Kviečiame visas drauges, Į ziką, vakarais pradėjo lan- 
mylinčias apšvietą, priklau
syti

Se 
ganei 
siųsti

Bi 
nant: 
mas 
šį kl

Pe
jo klubui $2, taip pat K.
Motiejūnienė $2. Klubo var
du tąriu abiem ačiū;

Su:
nėjo 
jos 
sias

mūsų klubui.
tkretorei pavesta ser- 
oms klubo narėms pa- 
užuojautos atvirutes, 

vo prisiminta ir atei- 
Kovo 8-oji. Susirinki- 

pavedė klubo valdybai 
ausima sutvarkyti.
ras Višniauskas auko-

virinkime klubas pami- 
jžymios poetės Salomė- 
Nėries šešiasdešimtą- 
gimimo metines.

Ieva Mizarienė, lankyda- 
Lietuvoie, susipažinomasi

su jds vyru ir sūneliu, įsi
gijo 
klubi 
ko j o 
ir kf

Na
paskaitė keletą poetės eilė
raščių.

daug įdomių žinių. Ji 
etėms gražiai papasa- 
apie poetės gyvenimą 
rybą.
stė Buknienė gražiai

siririkimui pasibaigus, 
darbščiosios draugės 
Čaikauskienė ir Mar- 

Jakštienė paruošė ka- 
. Draugė M. Jakštien-

mūsų
Kazė
celė
vutės
nė iškepė skanių pyragai
čių.j Visos skaniai oasivai- 
šinohie. Klubietės širdingai 
deko; a joms už vaišes.

’ Verute B.

Dainininkė, kuri tikrai
• 7

sužavėjo publiką
Nežinau, ar man teko ka-j jausi ta-

kyti muzikos konservatori
ją ir ją bagiė. Tada metė 
architektės profesiją ir ta
po Sverdlovsko Operos dai
nininke. 1955 metais ji lai
mėjo pirmąją vietą Varšu
voje įvykusiame tarptauti
niame dainos konteste ir 
paskui tapo Bolšoj operos 
artiste.

Šis jos pasirodymas Car
negie salėje buvo jos debiu
tas Jungtinėse Valstijose. 
Kaip ilgai ji čia gastroliuos, 
nežinia. Būsų gerai, kad ji 
turėtų progą pasirodyti vi
suose mūsų plačiosios ša
lies didmiesčiuose. Iš šir
dies raginu visus, kuriems 
tik proga pasitaikys, nueiti 
ir išgirsti šią puikią tary
binę dainininkę dainuojant.

Rep.

lini-

Norintiems vykti 
Lietuvon birželio 9 d.

Su Union Tours agentu-^ 
ros vedėju turėjau pokalbį 
lapkričio 24 d., nuvežęs $100 
depo šito, kad būčiau 
įtrauktas į turistinę grupę, 
kuri 1965 m. birželio 9 d. 
vyks Lietuvon.

Iš pokalbio sužino j a u, 
kad daugelis jau registruo
jasi. Bet dar yra nemažai 
vietų ir kitiems. Robert El
lyn prašo visų, kurie norė
tų toje grupėje būti, nieko 
nelaukiant užsiregistruoti, 
uždedant po $100 deposito. 
Manoma sudaryti grupę 
net iš 40 žmonių.

Ši turistinė grupė išvyks 
greituoju (džetiniu) lėktų? 
vu iš New Yorko birželio s/ 
d. Maskvoje bus birželio 10 
d, 11 d. jau būsime Vilniuje. 
Lietuvoje išbusime viso 17 
dienų. Birželio 28 d. vyksi
me į Ldhingradą, kur pra
leisime visą dieną. Birželio 
29 d. praleisime Švedijos 
sostinėje Shockholme, Bir
želio 30 d. grįšime į New 
Yorką.

Visa kelionė ir Lietuvoje 
buvimas kainuos tik. $860. 
Bet tie, kurie vyktų liepos 
mėnesį, už tokią pat kelio
nę turėtų mokėti $l,050.Tai 
didelis skirtumas. Mat, bir
želio mėn. duoda nuolaidų, 
liepos mėnesį jau tų nuo
laidų nebeduoda. Taip ma
ne informavo Union Tour^ 
agentūros vedėjas Robert 
Ellyn.

Taipgi reikia priminti, 
kad antroji grupė, kuri 
vyks apie liepos vidurį, su
sidės iš dainininkų ir kitų 
menininkų. Tai bus apie 75 
žmonių grupė. Menininkai 
toje grupėje turės pirmeny-

Išvyko Lietuvon 
Katrina Petrikienė

Lapkričio 27 d. SAS
jos lėktuvu į Lietuvą išvy
ko pažangiųjų lietuvių ilga
mete veikėja Katrina Petri
kienė.

’ Kaip ilgai ;ji Lietuvoje 
buš, dar ir pati nežino. Ma
no ten pabuvoti, kiek leis 
sąlygos, o gal būt dalyvaus 
ir Lietuvos Moterų suvažia
vime, kuris įvyks berods se
kamų metų sausio mėnesio 
pradžioje.

(Kai, pasieks Lietuvą, K. 
Petrikienė pažadėjo pati 
parašyti spaudai. ’

Kenedžio vardo aerodro
me suvyko artimi K. Petri- 
kienės bičiuliai ir draugai 
palinkėti jai laimingos ke
lionės.

-Norintieji vykti, ; ąu pir
mąja gHljoe birželio, 9 d. 
gali gauti pilnas informa
cijas rąšant anglų kalba 
tiesiai minimai agentūrai: 
Union Tours, 1 East 36 St., 
New York, N. Y.

J. Gasilinas

Apie d. Cibulskienčs su
sirgimą taip pat panešė 
d. O. Kalvaitiene. Gražu, 
kad d.d. taip jautriai ir 
greit' reaguoja į draugės 
nelaimę.

ir žavėjausi. Tai 
.s, tai atmintis, tai pasi
imąs muzikai ir dai-

lenta 
švent 
nai!

da nors pirmiau gyvenime 
būti tokioje publikoje, kurią 
būčiau savo akimis matęs 
taip sužavėtą , dainininkės, 
kokią mačiau praėjusį penk
tadienį didžiulėje Carnegie 

i salėje Manhattane. žodžiais 
i tą nepaprastą įspūdį sunku 
i perteikti. Reikia pačiam 

t, no
rint viską pilnai pajusti. 
Labai džiaugiuosi turėjęs tą 
puikią progą.

Aš kalbu apie pasirody
mą tarybinės artistės daini
ninkės Irenos Archipovos. 
Muzikos mylėtojai beveik 
visiškai užpildė tą didžiulę

Lankėsi Vytautas 
Zenkevičius

Lapkričio 25-27 dd. Niu
jorke lankėsi Vytautas Zen- ■ 
kevičius, TSRS ambasados i 
Washingtone II-asis sekre-1 ^7niškai "dalyvauti
torius. Jis čia buvo atvykęs 1 
išlydėti svečią rašytoją Juo
zą Baltušį; tolydžio atliko 
ir kai kurias kitas savo tar
nybines pareigas.

. SERGA
Sunkiai susirgo Juozas 

Purenąs. Išvežtas į Vetera
nų ligoninę Fort Hamilton, 
Brooklyne, palei naująjį til
tą. Lankyti galima kasdien 
nuo 3 iki 8:30 vai. Jis yra 
devintame aukšte, kamba
rys—27. Linkime draugui 
Purėnui greit pasveikti.

ONA CIBULSKIENĖ 
GERAI SVEIKSTA
Sekmadienio popietę vėl 

aplankiau draugę O. Cibuls- 
kienę Wyckoff Heights li
goninėje. Jaučiasi linksma, 
skausmais nesiskundžia.

Paskutinę lankymo laiko 
minutę atėjo slaugė su ve- 
žemąja kėde ir aptraukė jos 
lovą palomis. Nugirdau, 
kad veš ją į kitą wardą ir 
gal net ir j kitą ąukštą.

Ligoninė yra prie Stock
holm St. ir St. N i c h o 1 a s 
Avė. Lankymo valandos* 
2 iki 3 popiet ir 7 iki 8 vak.

Greito pasveikimo! V.

Kai dainininkė pasirodė 
scenoje, pasakysiu, man at
rodė, kad mes ją pasitiko
me šaltokai. Tiesa, plojau 
rankomis aš r ir plojo visa 
publika, bet, ot, rodosi, tik 
iš • mandagumo, tik kaip 
viešniai iš tolimos šalies. 
Bet po kiekvienos dainos 
mūsų 'entuziazmas artistei 
didėjo, augo, o į pabaigą pa
virto audra. Sakau be jokio 
perdėjimo. Nepale i do me 
mes jos nuo estrados, kol, 
matyt, visas dainas jį išdai
navo, kol matėsi, kad mie
loji artistė pavargo! k

Mane tiesiog stebino, kaip 
gali žmogus atmintinai iš- 
mokti tiek dainų ir sudai
nuoti be muzikos natų prieš 
savo akis. Betgi ši nepa
prasto talento operos daini- 
nįnkė dainavo, ir dainavo, 
ir dainavo nė frankas(nepa- 
ėmus jokių' natų... Stebė-

'■"‘“'T

inų atlikimo męistriš- 
, kaip sakiau, patvir- 
ta skaitlinga dainos 

g t o j ų publika savo 
smingais aplodismen- 
r šauksmu “valio, va- 
Juk didelėje daugu- 
ten buvo susirinkę, pa

dėję po $3, $4 ir daugiau

kumą, 
tino 
myl 
griad 
tais i 
lio!” 
moję 
simo
įžanįos. Tikri dainos ir 
muzikos mylėtojai, koncer
tų lankytojai. Apie tai nie
kas negali abejoti. Taipgi 
neabejoju, jog ir artistės

Bix>oklynas. — R. Jack- 
son, 22 metų amžiaus, va- 
žiuodam a s automobiliumi 
užmigo, automobilis apsi
vertė, ir Jackson tuojau mi
rė.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avė.

Kviečiame visus kuopos narius da
lyvauti šiame susirinkime. Bus kuo
pos valdybos rinkimas ir galutinis 
banketui pasiruošimas.

Po susirinkimo kuopos valdyba 
dalyvius pavaišins kavute ir skaniais 
pyragaičiais.

P. Babarskas, prot. sekr.
(95-96)

išvaizda ir užsilaikymas! 
scenoje, apart balso, prisi-i 

prie publikos patrauki- .
Nes Irena Archipova 
gražuolė.

dėjo ■ 
mo. 
tikra

Gal tik galima dainininkei 
esti tai, kad ji pasirin-prim 

ko mus žavėti tiktai senų 
kompozitorių kūriniais ir 
tikta: 
Pa v. 
kovs' 
rias 
vynias Rachmanino^o. 
noma, paskui, kai publika 
nepa 
dainavo arijas iš kitų kom- 
pozit

i rusų kompozitorių, 
davė net keturias Čai- 

do kompozicijas, ketu- 
Mussorgskio, o net de- 

ži-

leido nuo estrados, ji

pozitorių kūrybos, bet taip 
pat klasikų. Kaip būtų bu
vę' puiku girdėti ją atliekant 
vėlesnių, jaunesnių ir kitų 
tarybinių tautų kompozito
rių vieną kitą kūrinį! Sun
ku p 
pada 
kada
pagal artistais - menininkais 
apsikeitimo programą ir

asakyti, kodėl ji to nė
rė. Galima tikėtis, kad 
ugi ji čia yra ątvykus

LDS BANKETAS
Šeštadienį

Gruodžio 12 December, 1964

“Laisves” Salėje
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N.Y.

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $3.00

Rengia LDS 13-ta kuopa

Visi dalyviai bus skaniai pavaišinti
Susipažinsime su iš Pittsburgho apylinkės atvykusia 

viešnia, 2-ąja vice prezidente
ELIZABĖTH GALORE

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

LDS 13 kp. valdyba

6 p.—Laisvė (Liberty)-—Ant r ad., gruodžio (Dec. 1, 1964




