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KRISLAI
Gerai atkirto

E. Mieželaičio 
“ignoruoja” 
Apie Praną Raką

Rašo R. Mizara
Š. m. gruodžio 2 d. “The 

New York Times” laidoje to 
laikraščio bendradarbis Peter 
Kihss rašo apie besilankan
čius? tarybinius rašytojus, ku
rie buvo svetingai sutikti Co
lumbia universitete Niujorke.

Rašytojų grupei vadovauja 
laikraščio “Literaturnaja Ga- 
zeta” redaktorius A. čakovs
kis ir poetas R. Roždestvens- 
kis.

Tūli amerikiečiai (ypatingai 
iš Yale universiteto), kuriems 
rūpi palaikyti šaltąjį karą 
kultūroje, buvo pradėję tary
binius svečius aitriai pulti, bet 
išmintingesni intelek t u a 1 a i 
puolikus atremia, o svečius gi
ria ir gerbia.
• Atsirado ir tokių, kurie kė
lė “žydų klausimą.” Vienas, 
pavyzdžiui, teiravosi Čakovs- 
kio:

—Kokia jūsų redaguojamo 
laikraščio pažiūra link “anti
semitizmo” Tarybų Sąjungo
je?

čakovskis atsakė:
-ęr-Aš pats esu žydas; ne- 

matau pas mus jokios žydams . 
neapykantos, jokio priešingo 
jiems nusistatymo.

Tai puikus atkirtis!

Viena panelė čakovskio 
kląusė: ’ kodėl neatvyksta į 
Ameriką “liberališkesni” tary
biniai poetai bei rašytojai?

. ' Svečias atsakė, kad tūlų

"Nežaiskite su karo 
ugnimi," sako TSRS
Maskva. — čionai buvo

A. Novotny. Kremliuje įvy
ko susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 6,000 valdiškų ir 
organizacinių pareigūnų.

TSRS Komunistų parti
jos pirmasis sekretor i u s 
Leonidas Brežnevas aštriai 
kritikavo Vakarų, o ypatin
gai Jungtinių Valstijų, už
sienio politiką.

Jis kritikavo jas už truk
dymą nusiginklavimo rei
kalų, kuriais TSRS ir Kini
ja yra siūlę praktiškų 
žingsnių, už intervenciją 
Konge ir kišimąsi į Laoso 1 joje ir Kubos srityje.

vidaus reikalus, už provo- 
cijas prieš Kubą.

Kas dėl JAV grasinimų 
perkelti karą iš Pietų Viet
namo į Šiaurinę Vietnamo 
respubliką, tai jis pareiškė: 
“Lai imperialistai būna at
sargesni žaisdami , su karo 
ugnimi”.

Novotny sakė, kad yra 
reikalingas pasaulinis- ko
munistų suvažiavimas pa
šalinimui teorinių ir kito
kių skirtumų. Jis persergė
jo imperialistus prieš jų 
provokacijas pietryčių Azi-

“LAISVES” VAJUS Padidėjo pasaulinis
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GAVIMUI naujų skaitytojų
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Connecticut valstija ..........................................
So. Bostoįi, Mass.................................................
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V. Kralikiauskas, Lawrence, Mass....................
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Punktai 
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4130 
2952 
2270 
2086 
1932 
1752 
1524 
1342 
1300

Šiaurės Vietnamo 
protestas

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo respublika kreipėsi į 
Angliją ir Tarybų Sąjungą 
protestuodama prieš Jung
tinių Valstijų karo lėktuvų 
užpuolimus. Ji reikalauja, 
kad būtų sušauktas Žene
vos konvencijos valstybių 
suvažiavimas.

Vietnamo vyriausybė, sa
ko, kad dvylika Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvų, jų 
tarpe keturi sprūsminiai 
bombonešiai, užpuolė Čati,

tarybinių poetų, kurie norėjo Tang-Sa ir Kabai kaimus,
1968 m. vasarą atvykti JAV bombardavo daug

nasn Taip atsitiko , . . v- . ...
labai garbingu ta- sudegino ir užmušė Civili-

vizavo pasų. Taip atsitiko 
su vienu I 
rybiniu poetu.

Toks pasakymas reporte
riuose sukėlė didelį smalsumą: 
kas tas poetas ? čakovskis, pa
galiau, pasakė:

r—Ji*—Eduardas Mieželaitis, 
LeAino premijos laureatas, 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkas.

Nutilo smalsuoliai, gavę at
sakymą.

mų žmonių.

namų

Naujas “receptas” 
Piety Vietnamui

Washingtonas. —Grįžda
mas atgal į Pietų Vietnamą 
generolas M. Tayloris labai 
atsargiai kalbėjo. Į klausi
mus ką jis , su prezidentu 
Johnsonu ir kitais JAV va^ 
dais svarstė, atsakė, kad 
tarėsi “apiė pasaulio reika
lus”. ...... ........... j- '- -

Jis nutylėjo apie pirmes
ni u s grasinimus Šiaurės 
Vietnamo respublikai, o sa
kė, kad JAV daugiau duos 
pagalbos Pietų Vietnamui, 
jaigu jo valdžia pašalins re
liginius ir politinius nesuti
kimus. ' ■ •

Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence, Mass..............

Great Neck, N. Y. ..............
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. 1020 
V. Taraškienė—B. Sutkus,

San Francisco, Calif............
Rochester, N. Y. .i................... .
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 
A. J. Pranaitis, Phila., Pa..........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Miami, Fla....................................
A. žemaitis, Baltimore, Md........
J. Daugirdas, Lowell, Mass........
Kanadiečiai ......... . .....................

— O —
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ....

1222 Scranton, Pa................. !...........
1044 M. Žiedelis, Nashua, N. H.....

M. Kazlauskienė—A. _
Haverhill, Mass..................

Chicago, Ill.................................
L. Tilwick, Easton, Pa..........
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. . 
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass..................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.
M. Aranuk, Detroit, Mich.........
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
C. K. Urban, Hudson, Mass. ... 
C. Belunas, Detroit, Mich........

Navickas

IŠ VISO PASAULIO
Ulan Batoras. — Sukako 

40 metų gyvavimo Mongo
lijos Liaudies Respublikos. 
Mongolija didelė šalis,, uži- 

! ma 626,000 kvadratinių my- 
Tai, iš tikrųjų, įdomus da- lių plotą, bet yra retai ap

tyk as. • r* - — - “ * ‘ - *
suomet nebus, kad poetas E. 
Mieželaitis gal sekamais me
tais aplankys mūsų šalį.

Kitame “Laisvės” numery 
apie tai bus plačiau.

gyventa, gyvena tik apie 
Bet tikėkime, kad taip vi- 1,2000,00 žmonių. z4 z\ 4- r* ri IA

Washingtonas. — US Fe
deral Board of Parole nu
sprendė paliuosuoti iš' kalė
jimo buvusį tymsteriių uni
jos prezidentą Dave Becką, 
kuris buvo nuteistas ūž ne
teisingai mokėjimą įplaukų 
taksų.

New Yorkas. — Naktį į 
gruodžio 1 d. buvo 22 laips
niai ir skraidė sniegas.

532
492
484

408
288
252
240

216
144
180
108
72
36

992
984
948
828
808 
624
614 
576 
564
- O

Prie Connecticut valstijos vajininkų pasidarbavo la
bai gražiai, prisiųsdama naują prenumeratą ir atnauji
nimų, M. Svinkūnienė, waterburiete. Taipgi Amelia Yus- 

kTąsa 5-tame puslapyje)
.......... ...................................................................................... i----------- ------------------------------------ ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------

y irs puses Jungtinių Tautų
! narių yra skolingi

Bona. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė sako, kad Baltarusijos,

Mes manome, mes norime, 
kad kiekvienam tarybiniam 
plunksnos darbininkui būtų 
ataros mūsų šalies durys, 
kad jis ar ji galėtų savaitę 
Šitą praleisti čia, susipažin
damas su mūsų krašto kultūra 
ir bendru žmonių gyvenimu.

Turiu pasakyti, jog taip 
galvoja didelė Amerikos vi
suomenės dalis, kuriai rūpi, 
kad tarp JAV ir socialistinio 
pasaulio būtų geri santykiai.

Lietuviškųjų vaduotojų spau
da, beje, kiek beįmanydama 
slepia tarybinių svečių, ypa
tingai lietuvių, vizitus į JAV. 
Bet tai menkniekis: žvirbliai 
ignoruoja erelius!..

“Vilnis” praneša, kad š. m. 
lapkričio 26 d. Čikagoje mirė 
vaistininkas Pranas Rak a s, 
anykštėnas.
^Kadaise su šiuo žmogum te- 

kv man artimai susipažinti.
Atvyko jis (pro Japoniją) į 

JAV pirmojo pasaulinio karo 
metu ir kuriam laikui apsisto
jo pas kompozitorių Miką Pet
rauską So. Bostone, kur ir 
šiuos žodžius rašantysis tuo
met gyveno* Sakėsi, Rusijoje

TSRS griežtai nesutinka, 
su Vakarų Vokietijos besi- 
savinimu vakarinio Berly
no. i

priklausęs socialrevoliucionie- 
riams.

Kai prasidėjo Spalio revo
liucija, tarp mūs, Petrausko 
“burdingierių,” dažnai kilda
vo aštrių ginčų: vieni buvome 
už, kiti—prieš. P. Rakas lai
kėsi neutraliai. /

Kai 1919 metais pakėliau 
sparnus lėkti iš Bostono, P. Ra
kas taipgi vyko kartu. Sėdo
me į laivą ir atplaukėme į 
Niujorką. Galvojome: jei ne
apsistosime Niujorke, tai vyk
sime į Čikagą. Bet manęs ne
išleido laisviečiai — J. Un- 
džius ir V. Paukštys, o Ra
kas kurį laiką dirbo Daunoros 
vaistinėje Brooklyne.

Paskui P. Rakas įsigijo vais
tinę Cicero mieste, o vėliau 
nusipirko Čikagoje, Bridgepor- 
to rajone. Man rodėsi, jis 
buvo sandarietis, bet sukalba
mas, — ne toks, kaip M. Vai-J 
dyla;

Kiek kartų esu buvęs čika- Valstijas, kurios prisiuntė 
goję, vis tekdavo akimirkai kruizerį “Oklahoma City į 
sutikti ir P. Raką, bet pokal- Singapūrą.

Washingtonas. — Perei
tąjį rugpjūčio mėnesį Jung
tini^ Valstijų Atstovų bu
tas priėmė Edna Kelly re
zoliuciją, kad JAV reika
lautų, idant Tarybų Sąjun
ga sumokėtų jai primeta
ma^ Jungtinių Tautų “sko
las” už užlaikymą militari- 
nių jėgų Artimuosiuose Ry
tuose ir Konge.

Tarybų Sąjunga ir daug 
kitų valstybių nemoka tų 
skolų, nes jas uždėjo ne 
Saugumo Taryba, kuri turi 
rūpintis tais reikalais, o 
asamblėja.

Greta Tarybų Sąjungos, 
y Ukrainos, 

Bulgari j os, Rumunijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos ir 
Albanijos dar yra 51 vals
tybė, kurios gauna iš Jung-

tinių Valstijų pagalbos, ske
li n g o s Jungtinėms Tau
toms.

Jų tarpe yra skolinga 
Pra n c ū z i j a $16,143,000, 
Čiang Kai-šeko valdžia — 
$4,473,000, Argent i n a — 
,$3,048,000. Skolingos dar 
Lotynų Amerikos sekamos 
šalys: Bolivija, Gvatemala, 
Haiti, Urugvajus ir Parag
vajus, o po Naujų metų jų 
bus dar daugiau skolingų.

Kraštutiniai dešinieji ele
mentai reikalauja atimti 
TSRS ir kitoms socialisti
nėms šalims balsavimo teisę 
asamblėjoje, bet jeigu vie
nus Jungtinių Tautų narius | 
baustų už “skolas”, o Jung
tinių Valstijų šalininkų ne
baustų, tai neišvengiamai 
vestų organizaciją prie pa
krikimo.

Atėnai. — Metu atidary
mo naujo tilto sprogo Ant
rojo pasaulinio karo likusi 
mina, 13 žmonių užmušė ir 
60 sužeidė.

Detroitas. — James Bur- 
gan, 28 metų amžiaus, nu
šovė savo moterį, keturis 
jų vaikus, dar vieną mergi
ną ir pats nusišovė.

Halifax, Canada. — Trys 
žvejų laiveliai negrįžo iš 
Atlanto vandenyno, kur 
siaučia audros.

Jakarta.
protestuoja prieš Jungtines

biuose politinių temų nelieta
me.

Kadaise', beje, velionis paau- t 
kodavo dolerį kitą ir mūsų militarinių moterų į 
spaudai. pagalbą Pietų Vietnamui.

Saigonas. — JAV pri-

pagalbą Pietų Vietnamui.

ALŽYRAS GELBĖS 
AFRIKIEČIAMS

Alžyras. — Alžyro prezi
dentas Ben Bella pareiškė, 
kad Alžyras visaip gelbės 
afrikiečiams išsilaisvinti iš 
Vakarų imperialistų kolo
nializmo. Liuosanorių vyks 
į Angolą ir kitas Vakarų 
kolonijas. Tam reikalui la
vinasi apie 5,000 jaunuolių.

NAUJAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS

Mexico City. — Gruodžio 
1 dieną buvo prisaikdintas 
naujas Meksikos preziden
tas Gustavo Diaz Ordazas, 
53 metų amžiaus.

Prezidentu jis buvo iš
rinktas pereitą vasarą. 
Meksiko j e prezidento 
terminas yra šešerių metų.

popiežius įšventino
6 NAUJUS VYSKUPUS

Bombėjus. —, Atvirame 
Indonezija ore įvyko susirinkimas, ku

riame dalyvavo apie 100,000 
žmonių. Popiežius Povilas 
sakė kalbą.

Indijoje jis įšventino dar 
šešis naujus vyskupus. In
dijoje yra apie 11,000,000 
įvairių krikščioniškų sektų 
pąsekėjų.

“BUDISTAI SAKO: 
“YANKEE, GO HOME”

Saigonas. —Pietų Vietna
mo Nacionalė budistų są
junga įteikė Jungtinėms 
Valstijoms reika 1 a v i m ą, 
kad jos atšauktų militari- 
nes jėgas iš Vietnamo ir 
ir sulaikytų pagalbą dabar
tie! valclžiais. . r

Londonas. —-Šiemet pa
saulinis prakybos laivynas 
padidėjo 7,300,000 tonų įtal
pos, tai dabar jis siekia 
158,000,000 tonų.

Pirmoje vietoje yra Jung
tinės Valstijos, kurių pre
kybos laivynas sudaro 22,- 
430,000 tonų įtalpos. Antro
je. vietoje yra Anglija su 
21, 490,000 tonų. Seka Libe
rija, po kurios vėliava 
ploukioja 14,500,000 tonų 
laivų, bet tikrumoje, tai nė
ra jos laivai. Daug Jungti
nių Valtijų laivų plaukioja 
po Liberijos ir Panamos vė-

liavomis, nes taip jų savi
ninkai išsisuka nuo mėkėji- 
mo jūrininkams unijinių al
gų, ir nuo mokėjimo įplau
kų taksų Jungt. Valstijoms.

Norvegijos prekybos lai- 
i vynas sudaro 14,447,000 to
nų; Japonijos — 10,813,000 
tonų. Tarybų Sąjunga pasi
statė 1,524 naujus laivus, 
tai jos prekybos laivynas 
sudaro 6,958,000 tonų.

Seka Graikijos, Italijos, 
Vakarų Vokietijos, Prancū
zijos, Olandijos ir Švedijos 
prekybos laivynai.

/ '

Karo kurstytojų 
klejonės

Iš lapkričio *30 dienos žur
nalas “U.S. News & World 
Report” įrod i n ė j a, kad 
JAV atominiais ginklais 
galėtų sunaikinti Tarybų 
Sąjungą ir Kiniją.

Jie. skačiuoja, kiek katra 
šalis sūri atominių bombų, 
submarinų ir didžiųjų lėk
tuvų. Supra n t a*m a,'^t o S' 
skaitlinės — išgalvojimai, 
nes nei viena šalis nepaskel
bia, kiek jų turi.'

Bet vis vien pripažįsta, 
kad TSRS vien iš submari
nų, atominėmis bombomis 
galėtų sunaikinti JAV 50 
didžiųjų miestų, kuriuose 
gyvena -30,000,000 žmonių.

Sako, kad tvirtėja 
TSRS politika

Maskva. — Čionai lanko
si “The New York Timeso” 
kolumnistas James Resto- 
nas. Jis kalbėjosi su TSRS 
naujais pareigūnais, laik
raščių redaktoriais ir daro 
išvadą, kad Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalais nusi
statymas darosi tvirtesnis 
linkui Vakarų.

Ypatingai, TSRS nesi
ruošia , dąryti. ,k nusileidimo 
kovoje prieš-JAV ^organi
zuojamą NATO atominį lai
vyną, prieš militaristų pla
nuojamą puolimą Šiaurės 
Vietnamo respublikos, ir jų- 
intervenciją į Kongo res
publiką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Italijos Komu 

nistų partija sako, kad, pa 
siremianb įvykusiais mies 
tų ir provincijų balsavi 
mais, turėtų būti naujai su 
organizuota Italijos vyriau 
sybė, kurioje ir komunistai 
dalyvautų.

Berkeley, Calif. —Polici
ja areštavo apie 800 univer
siteto studentų, kurie buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką, 
reikalaudami žodžio lais
vės.

Santiago. — Čilės Užsie
nio ministras G. Valdes sa
kė, kad ji atsteigs diploma
tinius ryšius su Tarybų Są
junga ir kitomis socialisti
nėmis šalimis.

Saigonas. — Jungtinės 
Valstijos vėl prisiuntė ke
lis šimtus marininkų, kurie 
specialiai išlavinti kariauti 
džiunglėse.

Bhubaneswar, Indija. — 
Sulaukęs 72 metų amžiaus 
mirė profesorius J. B. S. 
Haldane.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos šiaurės dalyje 
buvo daug sniego, vietomis 
lijo ir šalo, suparalyžiavo 
susisiekimą, ledai nutraukė 
daug eletkros laidų, apie 
60,000 gyvenimo namų ne
teko šviesos ir daugelis ši
lumos.

Jackton, Miss.—FBI su- 
areštav 21. asmenį, kuriuos 
kaltina nužudyme trijų ko- 
yotojų už negrų laisvę. A- 
yestuoti paleisti po $5,000 
kaucijos kiekvienas.

Panama. — Tūkstančiai 
Panamos studentų demons
travo su obalsiu: “Fuera 
los Yankis de Panama” 
(Jankiai, važiuokite iš Pa
namos).

Washingtonas. — Angl- 
lijos premjeras Wilsonas' 
atskrido tartis su preziden
tu Johnsonu.

Leopoldville. —Dar atvy- * 
ko 150 belgų laisvanorių 
karui prieš Kongo liaudie- 
čius.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas pasižadėjo teikti pa
galbą Kongo liaudiečiams 
jų kovoje už laisvę.

Bridgehampton, N. Y. — 
Madridas. —Peronas ir 7 Sulaukęs 81 metų amžiaus

Ottawa—Baffino pusiasa
lyje surasta turtingi gele
žies klodai, kurios ten yra 
apie 116,000,000 tonų.

Pietų Vietnume dangų- jo pasekėjai grįžo J Ispani- mirė architektas John Mul- 
ma žmonoų yra budistai. ler.
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Duokles, asesmentai ir “krize”
JUNGTINIŲ TAUTŲ Generalinės Asamblėjos sesi

ja, kuri prasidėjo gruodžio 3 dieną, nežada būti viena iš 
ramiausių. Jos laukia desėtkai įvairių problemų, dėl ku
rių, aišku, nebus vienos nuomonės. Bus smarkių diskusi
jų, karštų ginčų. Pav., tebėra nebaigtas Kongo klau
simas. Iš Washington© eina kalbos apie praplėtimą Pie
tų Vietnamo karo. Generalinė Asamblėją negalės tylė
ti, nes juk toks šio karo išplėtimas į Šiaurės Vietnamą 
galėtų būti pradžia pasaulinio termobrahduolinio karo. 
Vėl taip pat reikės “persiimti” dėl sugrąžinimo teisių 
Jungtinėse Tautose Kinijai. Kils dar daug, daug kitų 
klausimų,

Bet šiuo tarpu daugiausia kalbama ir rūpinamasi 
apie asesmentų mokėjimo krizę. Buvo manyta, kad pat 
sesijos pradžioje šis klausimas ją susprogdins, tai yra, 
Jungtinės Valstijos su savo pasekėjais užsispirs pareika
lauti, kad Tarybų Sąjunga ir kitos šalys, kurios atsisako 
mokėti specialiuosius asesmentus, nebūtų prileidžiamos 
prie balsavimo. Na, o, kaip žinia, tos šalys, kurių tarpe, 
beje, randasi ir Prancūzija, griežtai atsisakė tuos ases
mentus mokėti. Vadinasi, jei laimėtų amerikiečių nusi
statymas, būtų pašalinta iš Jungtinių Tautų keliolika 
šalių, kas, žinoma, reikštų pasaulinei organizacijai mir
tiną smūgį.

Visi lengviau atsidusom, kai buvo pranešta, kad ge
neralinio sekretoriaus Thanto pastangomis pavyko tą 
krizę laikinai atidėti. Susitarta, kad pradžioje sesijos, 
kol eis bendrieji debatai, kuriuose kiekviena šalis išdės
to savo nuomonę įvairiais klausimais, jokių balsavimų 
nebus. O tie debatai gali tęstis nuo dviejų iki -trijų sa
vaičių. Tuo tarpu eina pasitarimai tarp Rusko ir Gro
myko dėl suradimo išeities. Darbuojasi kiti diplomatai, 
kuriems rūpi išvengti Jungtinėms Tautoms tokio likimo, 
koks ištiko Tautų Lygą.

Ar pavyks surasti išeitį, kuri išgelbėtų Jungtines 
Tautas nuo mirties ir kuri būtų priimtina Jungtinėms 
Valstijoms su jos talkininkėmis ir Tarybų Sąjungai su 
jos šalininkėmis?

Vienas dalykas aiškusvisa žmonija trokšta tokios 
išeities suradimo! '

Kaip ir kodėl ta krizė gimė ?
Ją pagimdė skirtingos Jungtinių Tautų Čarterio in

terpretacijos. Viena pusė vadovaujasi vięnu Čarterio pa
ragrafu, o kita kitu. Jungtinės Valstijos ima Čarterio 
straipsnį 19-tą, kuris sako, kad šalis, kuri per dvejus me
tus neužsimoka duoklių, nustoja balsavimo teisės Gene
ralinėje Asamblėjoje. Tarybų Sąjunga ima Čarterio 
7-skyriaus paragraią 43-čią, kuris sako, kad tik Saugu
mo Taryba tvarko ir kontroliuoja visas taikos palaiky
mo operacijas, tame ir jų finansavimą. Asamblėja netu
ri teisės, neturi galios apeiti Saugumo Tarybą ir daryti 
tokius nutarimus. Na, o į Kongą ginkluotas jėgas pa
siųsti nutarė ir pasiuntė Asamblėja, taip sakant, eidama 
per Saugumo Tarybos galvą! Taigi, tie specialūs ases
mentai, Asamblėjos uždėti ant organizacijos narių, yra 
nelegališki, neteisėti, priešingi organizacijos Čarteriui, 
ir tegu išlaidas, kurios pasidarė per tas nelegališkas ope
racijas Konge, padengia tos šalys, kurios ten ginkluotas 
jėgas pasiuntė.

Tai šitaip dabar klausimas ir stovi. Bet reikia tikė
tis, kad kaip nors šis reikalas bus išspręstas kokiu nors 
iš abiejų pusių susitarimu. Mes vilties neprarandame.

Gruodžio 3 d. “Timese” 
įdėtas prof. Herbert J. Spi
ro laiškas, labai rimtai kri
tikuojantis Jungtiniu’ Vals
tijų politiką Kbngė? ypatin
gai aštriai pasisakoma prieš 
tą “gelbėjimo” avantiūrą, 
kurią šiomis dienomis pra
vedė Jungtnės Valstijos ir 
Belgija. Tai buvęs Visiškai 
klaidingas ir nepateisina
mas žygis. [

Prof. Spiro savo nuomo
nę grindžia rimtais faktais. 
Kaip žinia, prieš keletą mė
nesių įvyko Afrikos tautų 
suvažiavimas, kuris sudarė 
komisiją suradimui apvieni- 
jimo Konge įvairių [politi
nių frakcijų. Ir toji komi
sija ėmėsi darbo. Buvo ma
nyta, kad tos pastangos 
pavyks. ,

Bet štai, pasak Spirų, vie
toje minėtos komisijos gar
bingas pastangas visapusiš
kai paremti, mūsų Ameri
kos vyriausybė sugalvojo ir 
pravedė “gelbėjimo” žygį, 
kuris baigėsi dideliu kraujo 
praliejimu. O kaip su. Ame
rikos prestižu Afrikoje? 
Jam labai pakenkta. Antra, 
šita avantiūra labai paken
kė Afrikos tautų komisijos 
veiklai. Trečia, iš to taip 
vadinamo gelbėjimo baltųjų 
mažai kas teišėjo. Daugu
ma tų žmonių tebesįranda 
Konge.

PASIKALBĖJIMAS 
SU SUGRĮŽUSIU 
Iš MIRTIES!

' Viename' Lietuvos, laik
raštyje skaitome įdomų 
straipsnelį “Žmogus grįžta 

iš... mirties;”- Kalbami 
apie tai, kaip karthis pa
vyksta tiesiog mirusį žmo
gų atgaivinti. Straipsnelio

'autorius B; Jursė ra$o:
Kaunietis Vladimiras Bol- 

kohskis irk tiek prisimena:
kažkas suspense ausyse, ap-
temo sąmonė. Staigiai sustojo 
širdis, kaip sako medikai, pra
sidėjo fibriliacija. V. Bolkons- 
kio namiškiai net aiktelėjo: 
žmogus miršta. Griebė žiūrė

neuz- 
irė. . . 
atvyko 

mašina.
vauja- 
diplo-

mir-

Popiežius Paulius VI Indijoje
ŠIOMIS DIENOMIS į Indijos didmiestį Bbmbėjų 

buvo nuvykęs popiežius Paulius VI. Ten, mat, įvyko di
delis katalikų suvažiavimas. Popiežiui buvo svarbu ten 
pasirodyti, kad pakėlus Indijos nelabai skaitlingos kata
likų kolonijos ūpą ir prestižą.

Įdomu tas, kad apsaugojimui popiežiaus gyvybės ne
buvo pasitikėta “visagalinČiuoju dievu”, o sutraukta į 
miestą ir apylinkę 15,000 ginkluotos kariuomenės. Joks 
kitas pasaulio galiūnas iki šiol nebuvo matęs savo kailio 
apsaugai tokios ginkluotos galybės!

Kaip ten nebūtų, gi popiežiaus misija skaitoma ge
rai pavykusia. Svarbiausia, žinoma, tas, kad popiežius 
ryžosi Vatikaną apleisti ir tokią tolimą kelionę atlikti. 
Tas tik parodo, kad popiežių užsidarynlo Vatikano sie
nose ir slėpimosi nuo svieto akių gadynė praėjo nebesu
grįžtamai. Neabejojame, jog vieną gražią dieną, jei ne 
Paulius VI, tai kitas kuris Romos katalikų bažnyčios 
galva “susimylės” ir ant mūsų Jungtinių Valstijų ir jas 
aplankys. Čia irgi galėtumėme jį pasitikti dar su kele
riopai didesne ir dar geriau ginkluota armija. Tuo rei
kalu Indija prieš mus tėra vos užgimęs kūdikis!

Reikia pabrėžti, kad Pauliaus lėktuvų lauke pasiti
kusiems indusams pasakyta kalba buvo labai korektiška. 
Tarp kitko, jis gražiai pagyrė Indiją už jos rūpinimąsi 
išlaikymu pasaulinės taikos. Kalbėjo kaip geras diplo
matas, kuris nujaučia ne tik skaitlingos Indijos, bet vi
sos žmonijos pulsą. Popiežiaus balsas, tartas už pasau
linę taiką, visuomet susilauks visų taikos troškėjų ir už 
taiką kovotojų nuoširdžiausią pasveikinimą.

ti pulso — jo visiškai 
čiuopė. Ir žmogus nurp

Po kelių minučių 
greitosios pagalbos 
Medikų brigada, vado
ma Medicinos instituto 
mato Gedimino Kanappriaus, 
sugrąžino žmogų iš...
ties. Nukentėjusiam 4‘atgai
vinti” buvo panaudotas širdies 
masažas, kvėpavimas “burna į 
burną.” O miesto klinikose 
V. Bolkonskis visiškai atsiga
vo.

—Dabar jaučiuosi neblogai. 
Taip, buvau “aname pasauly
je.” Iš ten jokių įspūdžių ne- 
parsinešiau. Ir nieko neprisi
menu,—sako V. Bolkonskis.

Kalbėti su žmogumi, grįžu
siu iš... mirties, — daugiau 
negu retas atvejis. Prieš šimt
metį, gal būt, net pri^š ke
liasdešimt ar keliolika metų 
tai buvo laikoma stebuklu. Ir 
dar ne bet kokiu. O šiandien 
stebukladarė medicina jau ne 
sykį padarė tokį “stebuklą.” 
Vien per pastaruosius ketve
rius metus Kaune atgaivinti 
penkiasdešimt trys mirę, žmo
nės — vienus ištiko Širdies 
priepuolis, kiti be g y viy b ė s 
žymių buvo ištraukti iš upės 
dugno, treti mirštamai apsi
nuodijo ... Dabar panašūs 
žmonių atgaivinimo įvykiai — 
ne naujiena Kauno medikąms.

Naujas kovos su mirtimi 
būdas pirmąsias šaknis • pra
dėjo leisti penkiasdešimt aš
tuntaisiais metais, tačiau pra
džia buvo nesėkminga, 
patyrimo. Nuo šešiasdešimtų
jų reikalai pradėjo gerėki. Di
džiausią džiaugsmą atnešė 
pirmoji' sėkminga operacija.

Kur glūdi “mirusiųjų atgai
vinimo” esmė ? Kaip j žinia, 
pirmiausia žmogų ištinka kli
nikinė mirtis, kuri trunka pen- 
kias-šešias minutes. Tomis 
minutėmis būtiną suteikti nu
keli tėjusiam pagalbą. Pavė
luosi keliolika sekundžių—-bus

Trūko

Į vėlu. Klinikinė mirtis nuga
lima dirbtinio kvėpavimo apa
ratais, elektrostimuliatoriais, 
kuriuos sukūrė kaunietis me
dicinos mokslų daktaras J1. 
Brėdikis, elektrokardiografais, 
padedančiais nustatyti, širdies 
sustojimo formas. Supranta
ma, kiekvienas medikas turi 
tobulai; valdyti šiuos “gyvy
bės” aparatus ir gerai žinoti 
gydymo metodiką.

IR VĖL ŠAUNUS LIETU, 
VOS MENININKŲ 
PASIRODYMAS

Lietuvos “Komjaunimo tie
sos” kėorespon d e n t a s N. 
Klimašauskas rašo iš Mask
vos:

Čaikovskio vardo koncertų 
salėje įvyko Lietuvos TSR nu
sipelniusio dainų ir šokių liau
dies ansamblio gastrolės Mask
voje. Lietuvių nacionalinio 
meno meistrai taip pat pasi
rodė Lichačiovo vardo auto
mobilių gamykloje, Kremliaus 
Suvažiavimų rūmuose, vėliau 
Pamaskvyję.

Pirmoji maskviečių pažin
tis su ansambliu įvyko prieš 
20 metų. Įdomu pažymėti, 
kad Čaikovskio vardo koncer
tų salės scenoje Nemuno ša
lies pasiuntiniai pirmą kartą 
pasirodė prieš 10 metų lietu
vių literatūros ir meno deka
dos dienomis Maskvoje. Lie
tuvos Valstybinio ansamblio 
atvykimas primena maskvie
čiams dar vieną įvykį: prieš 
trejus metus jų koncertais sa
vo sezoną pradėjo Kremliaus 
teatras.

Kalbėjausi su a n s a m blio 
meno vadovu Lietuvos TSR 
nusipelniusiu artistu V. Bar
tusevičium.

—Norėčiau pažymėti nuo
širdų sutikimą, kurį mums su
rengė žiūrovai. Tai dar kartą 
įrodo, kad kiekvienos mūsų 
daugianacionalinės šalies tau
tos menas artinlas ir supran- 
tąmas visiems.. Mes ruošia
mės įžymiai datai — Tary
bų Lietuvos 25-mečiui. šiam 
įvykiui ries skiriame naują 
programą.. kuri vadinasi “Am
žių j vejąs.” Ji susideda iš pen
kių paveikslų, Kiekvienas 
jų — savotiška lietuvių tautos 
gyvenimo, jos n’ącion a 1 i n ė s 
kultūros, folkloro ii’ muzikos 
gairė. Kiek mums tai pavyko, 
tesprendžia žiūrovas. Pirma
sis1 lietuvių artistų pasirody
mas Maskvoje susilaukė di
džiulio pasisekimo. Koncerte 
dalyvavo TSRS kultūros mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
A. Kuznecovas, štai ką jis 
pasakė korespondentui:

“Kiekvienas Lietuvos Vals
tybinio dainų ir šokių ansamb
lio atvykimas — didelis įvykis 
sostinės kultūriniame gyveni
me. Tai ieškantis, savitas ko
lektyvas, kurio pasirodymuo
se puikiai derinama Nemuno 
šalies liaudies muzika su bro
liškų respublikų, ir liaudies de
mokratijos šalių dainomis bei 
šokiais.

Linkiu ansambliui tolesnės 
sėkmės kilniame darbe propa
guojant liaudies meną.” <

KAS PADALINO METUS 
| MĖNESIUS?

Senovėje graikas astro
nomas, gyvenęs Egipte, me
tus padalino į 12 mėnesių ir 
nustatė, kad su sausio 1 
diena prasideda Naujieji 
metai.

Bet lotyniškus vardus 
mėnesiai gavo Romos impe
rijoje 46 metai pirm dabar
tinės eros, Juliaus Cezario 
viešpatavimo metu.

Dar 17 taksų kolektorių 
pakliuvo į bėdų, Jie kalti
nami kyšininkystėje., Vie
nas jų už * “patarnavimą” 
gavęs net $1,600! Jei kuris 
bus surastas kaltu, bus 
smarkiai nubaustas.

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinių Valstiją federali
nė vyriausybė turi 2,470,330 
civilinių apmokamų parei
gūnų ir tarnauojų.

Saigonas. — Traukinio 
garvežys įlėkė į stotį ir už
mušė 17 žmonių.

Sauja žiežirbų
Visgi, nors arti po dviejų 

tūkstančių metų, Romos 
katalikų aukštosios galvos, 
suvažiavusios į 'V a t i k aną, 
htiėmė tą biaurų kaltinimą 
nuo žydų už nukryžiavimą 
Kristaus. O kiek per tą 
laiką “dvasios tėveliai” pri- 
biaurojo žydų tautą už tą 
pasakišką Kristaus nukry
žiavimą, nepaisant, kad Ro
mos valdonai tada visus 
jiems nusikaltusius baudė 
mirtimi, pririšdami prie 
kryžiaus! Bet kažin ką jie 
dabar kaltins? Bolševikų 
tada dar nebuvo!

“Antanas Vadapalas dar
iš Amerikos laikų mano ge- i Koncertus, stato lietuviškas 
ras bičiulis... A. Vadapa- !operas, spektaklius...' 
las padėjo man daug kuo.' 
Taip rašo pažangus Ameri 
kos lietuvių rašytojas Ro 
jus Mizara savo knygoj v 
“Žvilgsnis į praeitį.” 

Mes sužinojome, kad A.
Vadapalas šiuo metu gyve
na Vilmoje. Apsilankėm^ 

bedarbių armija padidės dar, pas jį. Aukštas, pagyvenę. 
63,000. Bet kad šiandien vyras mus sutiko svetingai 
yra daugiau 5,000,000 be- Išsikalbėjome, 
darbių, tai apie tai nė viau!

Bet jei tie doleriai, ką iš

Kada gynybos sekretorius 
R. S. McNamara pareiškė, 
kad bus uždaryta apie 95 
militarinės bazės, tai visos 
pelėdos, pritariančios jėga 
valdyti pasaulį, sudejavo, 
kad tai baisus dalykas, kad

leidžiami palaikymui bazių | i
ir gaminimui ginklų, kurie 
greitai pasensta ir išmetami 
į senienų krūvas, bus išleis
ti statymui naujų mokyklų, 
kurių labai trūksta, ligoni
nių ir gyvenamųjų namų, 
tai daugiau bus įdarbinta 
nedirbančių, negu tie 63,- 
000.

Kažin ką gi dabar ro
miški “dvasios tėveliai” sa
kys apie tą Kristaus vieti
ninką, Pijų XII, kuris buvo 
susirišęs su nuožmiausiu 
žmonių žudiku Hitleriu? Ži
noma, purkštaus kiek tik 
galės ir gal “suras,” jog tai 
komunistų išmislas. Bet tu- 
rėse daug bėdos, nes ne iš j
komunistiųių šaltinių tie nuoPeJ^aj-
, ... • • . 190h m nrafiinpirkaltinimai ateina.

Ponas J. Edgar Hooveris,I 
FBI galva, išsižiojo iki ausų ’ 
apšaukti dideliu melagium 
dr. Martin Luther King, 
kovotoją už juodosios rasės 
žmonių pilietines teises. 
Bet turbūt ponas Hooveris 
nė nepagalvojo, kad išsižio
jus visa burnele apšaukimui 
dr. Kingo melagium, tas 
purvas kris jam pačiam, 
kaip dzūkai sako/ į jo pa
ties nemazgotą burnelę. Na, 
ir dabar nuryk, jei nori!

Kalbėkime kaip išmano
me, bet Prancūzijos prezi
dentas D e G a u 11 a s yra 
skaudi šunvotė vakarams. 
Jis pataria Vakarų Vokieti
jai, ir gana rimtai, kad ne- 
susidėtų Su JAV dėl įvedi
mo branduolinio ginklo į 
NATO grupuotę. Netenka 
abejoti, kad toks De Gaullo 
išstojimas JAV nepatinka. 
Tačiau taiką mylintis pa
saulis De Gaullą už tai ga
li tik pasveikinti!

Pasirodo, kad “Laisvės” 
redaktorius drg- R. Mizara 
gana skaudžiai užsistojo 
Čikagos daktarėliui ant 
skaudamos vietos, kad tas 
žmogelis iš visos savo spė
kos suriko, kaip už kojų 
kariamas. Tik pamanykit, 
parodyti lietuvių plačiai vi
suomenei, jog jis už dolerį 
ir iš velnio padarys gražiau
sią angelą. Žinoma, drg. 
Mizara gavo gana piktų, 
niekinančių “komplimentų”' 
ir visokių pravardžiavimų. 
Bet argi galima ko geres
nio ir tikėtis iš tokio, kaip 
“Naujienų” redakt orius? 
Jei tas žmogus atsiverstų ir 
nustotų sekiojęs paskui do
lerį, tai tikrai įvyktų ste
buklas. Juk mes seniai ži
nome, kad jis puštoj ęs bent 
kokios žmoniškos sąžinės.

I. Vienužis

A. Vadapalui—75 metai
Š. m. lapkričio mėnesį su

kako 75 metai amžiaus An
tanui Vadapalui, buvusiam 
amerikiečiui lietuviui vei
kėjui, kuris 1921 metais iš
vyko į Tarybų Sąjungą. 
Šiuo metu A. Vadapalas gy
vena Vilniuje. Apie A- Va- 
dapalą randame Lietuvos 
spaudoje Eugenijaus Dani
levičiaus raštą, kurį mes že
miau paduodame mūsų 
skaitytoj ams;—Redakci j a

—Tėvai vilko sunkų bau 
džiavos jungą, — pasakoji 

naikinus ją, Vabalninku 
miestely tėvas įsigijo šmo
telį žemės. 12 vaikų, 12 ai 
kanų burnų prašė duonos, i 
1889 m. lapkričio 15 vienuo
liktu buvau gimęs aš.

Antanuko tėvas Mykolai 
buvo pažangus žmogus. Jis 
su panieka kalbėjo apie ca- į pildė geriausių lietuvių tau- 
rizmą, apie patį carą—žmo- . ,os sūnų lūkesčiai, svajonėj 
nių skriaudėją. Antanukas ’ ±944 metais grįžau į tik ką 
sekė tėvo pėdomis. Vienuo- iš hitlerinių grobikų išlais- 
likametis berniukas Vabal- vintą gimtąją žemę—Tary- 
ninko mokykloje viešai, prie 
mokytojo, spiovė ant kabė
jusio caro portreto. Žiau- i viai įsijungė į nuteriotos ir 
riai nubaudė tada jį moky- • sugriautos gimtosios žemės 
tojas. Net 12 valandų An- atstatomąjį darbą. Tarybi- 
tanuką išlaikė ant kelių su ■ nė vyriausybė aukštai įvor- 
knyga, kurioje buvo apra- j tino drg. Vadapalo nuopel

nus: apdovanojo jį Raudo-
1905 m., prasidėjus revo- ‘ nosios Vėliavos ordinu, me- 

liuciniam judėjimui, Anta- • daliu “Už šaunų darbą” ir 
nas iš Vabalninku bažny-: paskyrė personalinę pensi- 

•čios bokšto paskleidžia pro-! ją.
klamacijas, nukreiptas prieš j Antanas Vadapalas šian- 
carizmą. Kratos metu pas ' dieną švenčia savo 75 metų 
berniuką žandarai rado ke- i jubiliejų’ Šis amžius ir šun
ie tą nelegalių marksistinių 1 kūs už duonos gabalą kovo^ 
knygučių, už ką skaudžiai; keliai nepajėgė palenkti jo& 

1 Jis visad gyvas, energingas, 
darbštus, mėgstąs būti jau
nimo tarpe, pasidalinti savo 
prisiminimais kovoje už lai
mingą dabartinį gyvenimą.

Eug. Danilevičiiįs

sumuse-
—Atėjo 1907 metai,—pri

simena Antanas Vadapa
las,—tais metais daug lie
tuviškojo sodžiaus šeimų 
paliko savo gimtąsias pa
stoges ir iškeliavo duonos 
ieškoti svetur. “Važiuok, 
sūnau, į Ameriką, — kartą 
pasakė tėvas, — gal ten ne 
taip persekios tave, gal ten 
uždirbsi pinigo, prakusim.”

Nesvetingai ir ne su iš
skėstomis rankomis sutiko 
aukso kalnus žadėjusi Ame
rika. A. Vadapalas dirbo 
įvairiose vietose: pianinų, 
skutimosi peiliukų fabri
kuose, viešbučiuose, kino te
atruose darbininku, resto
ranuose ir laivuosee indų 
plovėjų... O 
darbių eilėse 
nam būti.

Amerikoje 
susipažįsta ir 
tamprius ryšius su žinomais 
Amerikos, lietuvių progre- 

kiek teko be
stovėti, alka-

A. Vadapalas 
užmezga

Kauno profsąjungų kultūros klube.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antjr., gruodžio (Dec.) 8, 1964 .

syivais veikėjais, rašytoju 
Rojumi Mizara- Jie tamp^f 
neišskiriamais draugais^ ir 
bendražygiais. Vietos lie
tuvių klubuose daro prane
šimus, buria lietuvius darbi
ninkus į progresyvias orga
nizacijas, organizuoja jų 
kultūrinį gyvenimą. Rojus 
Mizara ir Antanas Vadapa
las mokosi žinomo lietuvių 
kompozitoriaus Miko Pet
rausko Bostone organizuo
toje lietuvių konservatorijoje, 
Lietuvių kolonijose duoda

1908 m. Antanas Vadapa- 
1 įas įstoja į Amerikos Socia- 
i astų sąjungą, o 1919 m. i 
i Amerikos Komunistų para? 
ją. Aktyviai dalyvauja vi- 

į otiose Amerikos leidžiamų©- 
oe progresyviuose lietuvių 

• .aikrašėiuose.
1921 metais Antanui Va

dapalui pasiseka atvykti į 
' xarybu Sąjungą. Tais <pa- 
i nais metais įstoja į Tarybų 
t jąjungos Komunistų par
jos eiles. Čia jis dirba 
drauge su įžymiais Lietuvos 
darbininkų revoliucinio ju
dėjimo organizatoriais Vin- 
ju Mickevičium-Kapsuku ir 
Zigmu Angariečiu.

—1940 metais,—sako drg. 
Zadapalas,—mūsų siekimai, 
darbai atnešė vaisių: išsi-

oų Lietuvą-
Antanas Vadapalas akty-

VARGAS GRAIKAMS 
TURKIJOJE

Ankara. —Graikų ir tur
kų nesutikimai Kipro res
publikoje sudarė daug bė
dų graikams, gyvenantiems 
Turkijoje.

Turkijoje gyvena apie 
100,000 graikų tautos žmo
nių. Daug iš jų turėjo įvai
rius biznius. Dabar turkai 
boikotuoja juos, o vyriau
sybė grasina daugelį išvežti 
iš Turkijos.

Santiago. — Čilės komu-F 
nistai siekia suvienyti savo 
eiles, pašalinti ideologinius 
skirtumus ir sudaryti bend
rą frontą su socialistais.



Mūsų nesuviliosite, ponai! ! Sos maisto1- motose; tuos maisto pro 
ponai atiduotų fcapitalisti-

“Gyvenimas virs palaimingu sodu...”
Kai žmogus džiaugiasi da-1 atėmė po sėdyne rastą svies- niu kra§tų tikrai badaujan- 

Tb^-ties gyvenimu, jis _ vis | tą ir gabalą lašinių, o iš tie‘ms bedarbiams. Mannie- 
rečiau - prisimena praeities vienos keleivės senutės—nettkada nereikėjo išmaldos,
vargus, patirtus sunkumus. 10 kiaušinių, kuriuos ji ve-j 
Tik štai vienas įvykis nese- žė sunkiai sergančiam sū- 
niai labai sukrėtė mane ir 
atgaivino netolimos praei- maisto produktų vežimą nu
ties vaizdūs. Tai buvo ne
lauktas siuntinys iš kapita
listinio pasaulio. Gavęs jį, 
ilagi mąsčiau ir prisiminiau 
praeitį.

Prieš mano akis, tarsi ek
rane, prabėgo laikas, kai 
plėšiusis vokiškas fašiz
mas užpuolė mūsų kraštą, 
pripildęs jį išdavystės, ba
do, paniekos ir mirties vaiz-

nui. Mane už keleivių ir

baudė 2 mėnesiams kalėji
mo. Mano laimei, fašistų 
administracinė valdžia pa
siskubino išsinešdinti. Jei
gu ne greitas Kauno išva
davimas, tikriausiai, būčiau 
atsidūręs kalėjime, o iš 

i ten—IX forte.
Šiandien matau išgražėju- 

sius miestus, naujam gyve
nimui prikeltą kaimą, kur

du. Šie įvykiai užtiko ma- užegS0 balanos, spingsulės, 
ne Šiaulių “Lino” fabrike. skaiSčiai
širmąją okupacijos dieną 
aš, kaip mokantis šiek tiek 
susikalbėti vokiškai, buvau 
išsiųstas į Kretingą apžiū
rėti ten vietinį linų fabri
ką. Deja, ten radau tik pe
lenus. Norėdamas išvykti! 
iš Kretingos, turėjau gauti 
leidimą. Komendantūroje 
teko matyti, kaip vietos vie
nuolis tardė valstiečius to
dėl, kad pas juos užeidavo 
tarybiniai kariai, valstiečiai 
dalyvavo mitinge. Per me
dinę pertvarą buvo girdėti, 
kaip įsiutęs vienuolis mušė 
tuos nelaimingus žmones ir 
po trumpo sprendimo atida
vė juos vokiškųjų baudėjų 
grupei, kuri juos ir kitus 

^ugautus “nepatikimuosius” 
kankino vienuolyno kieme. 
Visiškai išvargintus gabeno 
sunkvežimiais į šaudymo 
vietas.

Vokiečių įsakymu, į mies
to turgavietę buvo suvary
ti visi gyventojai, ir iš jų 
pareikalauta, kad buvę ta
rybiniai pareigūnai ar akty
vistai išeitų į aikštės vidu
rį. Tada į hitlerininių ran
kas pateko labai daug visai 
nekaltų žmonių.

I

Grįžau į Šiaulius. Ir čia 
patyriau fašizmo siautėji
mo klaikumą. Fabriko bal
taraiščiai ketino mane ir 
kitus aktyviau dalyvavusius 
fabrike tarybiniais metais, 
Kuriant naują gyvenimą, 
nužudyti. Tik gerų žmonių 
pastangų dėka pavyko iš
vengti mirties Kužių miške.

Kartą Dvaro gatvėje ma
čiau daug vokiškų sunkve ži
rnių, kurie buvo pilni mote
rų su vaikais. Šiurpus vaiz
das. Juos vežė į Kužių miš
ką sušaudyti.

Netrukus buvau Biržuose 
pirkti fabrikui plytų. Deja, 
apie jas niekas su manimi 
nekalbėjo, nes vakarykščią 
dieną vietos gyventojai bu
vo masiškai šaudomi. Tai 
atliko vokietis-raudonmarš- 
kinis su kažkokia linkuviš- 
kių žmogžudžių grupe. Grįž
tant į Šiaulius siauruoju ge
ležinkelio traukiniu, į vago
ną įlipo 8-9 ginkluoti girti 
Uyrai- Kaip teko sužinoti, 

JLai buvo tie patys linkuviš- 
Kiai žmogžudžiai. Net šiur
pas paėmė. Tame vagone 
važiavo jauna moteris — 
mokytoja, kuri, nekreipda
ma į kitus dėmesio, skaitė 
knygą. Budeliai prikibo, 
kodėl nekalbanti su jais. 
Pradėjo ją įvairiai užgau
lioti, o vienas įžūliausias 
banditas suplėšė jai sukne
lę ir grąsino nušauti. Vie
noje stotelėje išlipo visa 
gauja, kartu išsitempė 
ir tą moterį, ši linkuviškių 
žmogžudžių grupė siautėjo 
visoje apskrityje.

Vokiečių fašistinės oku- 
nącijos metu teko dirbti 
Viruotoju. Kėliau damas 
po Lietuvą, mačiau 
dar daugiau i ‘ 
apie

šviečia elektros 
lemputės. Nutilo rankinių 
girnų girgždėjimas. 0 taip 
pat pasikeitė pats gyveni
mas, žmonės, mūsų pui
kusis Kaunas! Pokario me
tais mūsų laisvas tarybinis 
kraštas sparčiai eina visa
pusiško klestėjimo keliu. 
Tai džiugina kiekvieną ta
rybinį žmogų, kelia pasidi
džiavimo savo Tėvynei jaus
mą.

Bet to nenori suprasti 
krankliai iš kapitalistinės 
padangės. Jie ir toliau sten
giasi visokiais būdais šmeiž
ti Tarybų šalį, apjuodinti 
mūsų gražaus gyvenimo tik
rovę. Mat, juos siutina, kad 
tarybiniai žmonės gyvena 
laisvai, pasiturinčiai, kupini 
kūrybinio patoso. Mūsų ša
lies nenuginčijami laimėji
mai ekonomikos ir politikos 
srityje sugriauna imperia
lizmo tarnų ir nuo liaudies 
keršto į užsienį paspruku
sių buržuazinių nacionalis
tų skleidžiamus propagan
dinius tauškalus. Tiesa apie 
Tarybų šalies gyvenimą at- ’ 
veria akis daugeliui kapi
talistinių kraštų žmonių. 
Tai irgi kelia nerimą buržu
aziniams propagandistams, 
karo prieš Tarybų Sąjungą 
kurstytojams.

Kai skaičiau mūsų šalies 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto birželio (1963 m.) 
Plenumo medžiagą apie už
davinius stiprinti tarybinių 
žmonių budrumą, duoti at
kirtį . buržuazinės ideologi
jos skverbimuisi į mūsų ša
lį, tam neteikiau didelės 
reikšmės. Tada galvojau, 
kokiais gi kanalais ta bur
žuazinė ideologija gali 
skverbtis iš užsienio. Kaž
kaip nereagavau ir į spau
dos pranešimus apie vei
kiančias užsienyje specia
lias organizacijas, kurios, 
Amerikos depąrtamento 
globojamos ir finansuoja
mos, siuntinėja į liaudies 
demokratines šalis ir Tary
bų Sąjungą ne tik oro ba
lionus — šnipus, teroristus, 
bet ir “dovanas” šių šalių 

1 žmonėms. Dabar įsitikinau, 
kai visai netikėtai gavau 
iš Danijos man adresuotą 
siuntinį. Kažkoks “geradė- 
jas” siunčia man maisto 
produktus! Pasijutau labai 
užgautas ir giliai įžeistas. 
Ilgai galvojau apie siuntėjo 
niekšiškumą, apie tai, kas 
slepiasi už to siuntinio.

Kas galėjo man siųsti 
maisto produktus? Aš nie
ko neprašiau. Danijoje ne
turiu nei giminių, nei pa
žįstamų. Vadinasi, ne kas 
kitas, kaip tėvynę ir sąžinę 
pardavęs lietuvių tautos iš
gama, pasprukęs į savo šei
mininkų — imperi a 1 i z m o 
agentų — prieglobstį, mė
gina užmesti karo kurstyto- 

' jų propagandinę meškerę su
. At- 

žiūrėkite, kokie

tuo labiau dabar. Aš pa
kankamai uždirbu pragyve
nimui. O štai pagal nese
niai įvykusios TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesijos 
nutarimą mano darbo paja
mos dar labiau padidės. Ma
no vaikai Tarybų valdžios 
dėka baigė mokslus, įsigijo 
specialybes ir gerai gyvena. 
Mano šeima neseniai gavo 
puikią Tarybų vąldžios do
vaną — šviesų, jaukų butą 
naujame name. Po mėtų, 
kitų išeisiu į užtarnautą po
ilsį. Manęs laukia rami ir 
aprūpinta senatvė. Šis rū
pinimasis darbo žmonėmis 
teikia man jėgų ir entuziaz
mo dirbti dar geriau, dau
giau padaryti šviesios žmo
nijos ateities — komunizmo 
vardan, stengtis, kad nei 
mano vaikams, nei anūkams 
niekad netektų patirti ka
ro baisumų, burž u a z i n ė s 
tikrovės jungo. T.L. L 
mintimis gyvena milijonai 
tarybinių žmonių.

V. Mockapętris
I tarybinės klinikinės ligonines 
vyr. gydytojo pavaduptojas ūkio 

ir administracijos reikalams j

IŠ tolimosios Brazilijos at
ėjo skaudi žinia: gyvųjų 
tarpe nebęra įžymiojo rašy
tojo demokrato Afonso Smi
to. Gorilų valstybinio per
versmo dienomis policija 
suėmė šį septyniasdešimt 
trejų metų širdies liga ser
gantį rašytoją, prievarta iš
plėšė iš šeimos, atitraukė 
nuo darbų bei sumanymų ir 
nebepaleido gyvo. Rodos, 
dar taip neseniai šių eilučių 
autoriui Afonsas Šmitas at
siuntė savo naują knygą 
“Kananėjos lobis” ir glėbį 
šilčiųasių linkėjimų lietu
viams, o štai dabar jau ten
ka rašyti jo atminimui skir-

Tokiomis

KADA PASTATĖ 
PIRMĄJĮ TILTĄ?

Atsakyti pilnai negalima. 
Aiškų, kad gilioje senovėje 
žmonių tiltai per mažes
nius upelius, balas, buvo 
paprasti medžių gabalai.

Akmeninius tvirtus til
tus prieš tūkstančius metų 
pradėjo statyti kinai. Jų ir 
kitų tautų tiltai pradžioje 
buvo arkų formos, tai yra, 
kaip kokio kalnelio per upę.

| Dabartiniai pakabinami ir 
paplokšti tiltai imta gamin
ti tik prieš kelis šimtus me-

mazes-

Sopinsiu dainelę
Supyniau dainelę 
Iš karo vaizdų, 
Kur žūsta kareiviai 
Nuo kulkų, žaizdų.

Ir štai šitas
Tai vienas iš
Kur guli kareivis
Aplietas krauju;

jo krūtinė

vaizdas, 
jy,

skausm

Visa
Labai sužeista, 
Ir koja kairioji 
Tolyn nunešta.

Jis graudžiai, vaitoja 
Kentėdamas
Ir šaukia mamytę, 
Sakydamas žodžius:

“Mamyte, mamyte t 
Tu dar nežinai,
Kad aš čia jau mirštu— 
Skiriuos amžinai.”

Šiuos žodžius ištaręs, 
Užmerkė akiš, 
Ir staigiai nustojo 
Judėt ir širdis.

O štai dar ir kitas \
Šiurpus reginys, \
Kai motina žino, 
Kad sūnus karys:

Jos širdį vis 
Lyg sunkus akmuo, 
Kad ji nesul
Sūnelio namą.

štai ir atėjo

slegia

aukia

Bet
Iš karo žinia, 
Kad josios sūnelis
Jau guli grabe.

Tai ji ir sustingo— 
Neteko jėgos, 
Ir krito be žado 
Ant žemės šaltos.I 

dainą dainuojant 
verkti reikės, 
ji, mat, už taiką

įau, O |JU propagandinęmesK 
girdėjau • visai nekaltu masalu.

apie niekšiškus ž u d i k ų seit, štai, 
darbus. Kartą mane, grįž- mes geri — šelpiame Lietu- 
tantį iš Utenos, Ukmergėje voje žmones. ____— __ 
sulaikė žandarai. Iš manęs šybė! Gal ten užsienyje kai

Kokia niek-

Šią
Gal
Bet
Kovoti padės.

Taigi ją dainuokim
Tikrai — iš
Tol, /kol pasaulinė
Taika pražydės.

Jonas Juška

širdies,
H

tus žodžius.
Afonso Šmito — rašytojo 

ir piliečio—kūdyba garsėja 
visame pasaulyje. Jo kny
gos, išleistos Brazilijoje 
daugiau kaip milijono eg
zempliorių tiražu , (tai ne
dažnas atsitikimas), sklido 
ne tik po gimtąją rašytojo 
šalį, bet plačiai buvo ver
čiamos ir į kitas kalbas. 
Daugtūkstantinių ger b ė j ų 
jo knygos užkariavo Tarybų 
Sąjungoje. Ir Lietuvos skai
tytojui jis buvo pažįstamas 
iš pernai išleisto ir šiltai čia 
sutikto romano “San Pau
lo paslaptys.” Rašytojas 
džiaugėsi, sužinojęs, kad jo 

I kūryba prabilo lietuviškai. 
I Viename Brazilijos laikraš- 
įtyje buvo įdėtas piešinys, 
kur rašytojas pavaizduotas 
tarp užsienio kalbomis iš
leistų savo knygų, laikantis 
rankose į jų gretas įsijun
gusią knygą lietuvių kalba. 
Dar artimiau ir giliau 
Afonsą Šmitą, kaip rašytoją 
ir žmogų, pažinojo mūsų tė
vynainiai emigracijoje. Ne
maža Lotynų Amerikos, 
ypač Brazilijos, pažangiųjų 
buvo rašytojo draugai ir 
pažįstami. Ne atsitiktinai į 
savo apysaką “Saltimban- 

, kai” (koliojantys artistai) 
jis įvedė ir lietuvį.
Afonsas Šmitas vokiečių 

emigrantų kilmės. XIX am
žiuje iš Vokietijos į Brazi
liją emigravo jo senelis ir 
įsikūrė Santoso (San Pau
lo valstija) pajūrio apylin
kėse. Ten 1890 m. birželio 
29 d. ir gimė rašytojas. La
bai šiltai jis prisimena sa
vo motiną, kuri įdiegusi jam 
švelnią ir taurią meilę 
vargstančiam ir skriaudžia
mam žmogui, socialinės tei
sybės troškimą ir siekimą. 
Šis gilus demokratizmas ir 
humaniškumas lydėjo Afon
są Šmitą visą gyvenimą ir 
nuo pradžios iki galo per
sunkė jo kūrybą.

Per didžiulį vargą baigęs 
San Paulo vidurinę mokyk
lą, šiame mieste jis užsidir
bo sau duoną kuklių laik
raščių “A lanterna” (“Ži
bintas”) ir “Plebe” redakci
jose. Pradėjęs literatūrinį 
kelią eilėraščių knyga “At
viri langai” (1910m.), Afon
sas Šmitas savo kūriniuose 
jautriai reagavo į tikrovę, į 
jos socialinius bei morali
nius prieštaravimus ir sto
jo darbininkų klasės pusėn.

Visiškai dėsninga, kad

Spalio socialistinę revoliuci
ją A. Šmitas pasveikino, su
kurdamas “Odę Rusijai.” 
Jič vis arčiau sueina su de
mokratiniu bei komunisti
niu judėjimu Brazilijoje. 
1918-1920. mętąis A. Šmitas 
kajrtu su Brazilijos Komu
nistų partijos įkūrėju—įžy
miu žurnalistu ir publicistu 
Astrožildu Pereira — įku
ria ir įeidžia laikraštį “A 
voz do povo” (“Liaudies 
balsas”). Demokratiniai so
cialinės teisybės, taikos ir 
pažangos idealai atsispindi 
visoje A. Šmito publicistinė
je bei visuomeninėje veiklo
je. 1918-1919 metais jis bu

vo gyvenimo įvykių Afon
sas Šmitas yra pasižymėjęs 
kelionę į Tarybų Sąjungą 
1954 metais. Jį daug kas 
džiugino ir stebino mūsų 
šalyje, kuriai jis nuo seno 
reiškė savo simpatijas ir pa
garbą. Tai šios kelionės me
tu rašytojo plnksna parašė 
nuostabius žodžius,.- kurie 
skamba kaip jo gyvenimo 
ir kūrybos šviesiausias troški
mais. “Gyvenimas, — rašė 
Afonsas Šmitas, — virs pa
laimingu sodu, atviru vi
siems žemės rutulio vyrams, 
moterims, vaikams.” Pa
klaustas, kokį g y v e n i m o

kelią jis pasirinktų, jeigu 
galėtų viską pradėti iš nau
jo, A. Šmitas atsakė, jog ei
tų tuo pačiu keliu, kuriuo 
ėjo, tiktai viską darytų ge
riau ir vaisingiau.

Nepalenkiama buvo šio 
kuklaus, įžymaus rašytojo 
ištikimybė liaudies intere
sams, demokratijos ir tal
kos idealams. Todėl Brazi
lijos reakcija iš daugelio 
skaudžių smūgių pažan
gioms jėgoms pasirinko ir 
šį rašytoją. Gyvųjų tarpe 
nebera Afonso Šmito. Bet 
gyvos lieka jo knygos, vi
siems laikams gyvi jo tau
rūs idealai.

A. Vaivutskas

ria brazilų inteligentijos jė
gas po garsiosios “Klartė” 
grupės vėliava ir yra vienas 
iš iniciatorių Zumbio (XVII 
amžiuje sukilusių Brazilijos 
negrų-vergų įkurtos respub-’ 
likos vadas) grupės, skelbu
sios demokratijos ir socia
lizmo idėjas, Afonsas Šmi
tas remia Brazilijos komu
nistų kovą už nacionalinius 
krašto pertvarkymus. Kaip 
ištikimas demokratas, jis 
romane “Garvežys” demas
kavo San Paulo buržuazijos 
1932 metų politiką, priešin
gą ir svetimą liaudies ma
sėms. Tai, ką jis išpažino 
savo visuomeninėje bei pub
licistinėje veikloje, tą skelbė 
ir grožinėje kūryboje. Fe
odalų išnaudojamas ir už 
savo laisvę kovojantis ver
gas negras tampa jo istori
nės apysakos “Žygis” pa
grindiniu herojumi. Jo 
meilė ir užuojauta—skriau
džiamo brazilų valstiečio 
pusėje (romanas “Užsipuo
limas”). Tačiau ^avo raš
tuose jis daugiausia vaizda
vo miesto proletariato ir 
darbo inteligentijos gyveni
mą, kurį pažino, kaip sako
ma, iš pat panagių, kurį 
pats patyrė ir pajautė. Jo 
romanai “tndalesijo avan
tiūros,” “Žulio Franko še
šėlis,” “Paulio Eiro gyveni
mas,” “San Paulo paslap
tys” ir kiti persunkti atvi
ra gyvenimo tiesa, nusp- 
spalvinti tauriu žmogišku
mu ir giedru nuoširdumu.

San Paulas—miestas, ku
rį rašytojas mylėjo kaip gy
vą žmogų. Jame praėjo 
daug jo gyvenimo metų, ja
me gimė ne vienas kūrybi
nis sumanymas. Vargu ar 
yra brazilų literatūroje ki
tas rašytojas, kuris su di
desne meile ir susižavėjimu 
būtų rašęs apie šį miestą, jo 
tradicijas ir pabročius, jo 
žmones, kaip tai darė A. 
Šmitas. “Mano meilės San 
Paulis” ir “Atsiminimas”— 
taip pavadintos dvi jo kny
gos, geriausiai apibūdinan
čios rašytojo kūrybą apie šį 
miestą.

Pas darbo žmogų Afon
sas Šmitas ėjo su kūriniais, 
skelbusiais to žmogaus sva
jones ir troškimus, jo min
tis ir jausmus. Todėl jie su
bado kelią į liaudies širdį ir 
pasiekė ją. Todėl jie artimi 
ir savi kiekvienos šalies do
ram žmogui.

Tarp įspūdingiausių sa-

Tarybų Sąjungos menas 
’ užsienyje

' 'Ą ITALIJOJE
Qidziojo teatro spektak

liu “Borisas Godunovas” 
prasidėjo šių metų sezonas 
garsiajame Milano “La Ska
los” teatre.

“Puikus Didžiojo teatro 
debiutas” su tokia antrašte 
praneša apie prasidėjusias 
gastroles laikraštis “Uni
tą.”

Tikru triumfu pirmąjį Di
džiojo teatro spektaklį Mi
lane vadina laikraštis “Pa- 
eze sera.” Atlikėjai puikūs,” 
masinės scenos labai geros,” 
—sakoma jo antraštėse.

Laikraštis “Avanti” 
straipsnyje “Milano turnė 
prasidėjo sėkmingai” pažy
mi, kad italai niekada nebu
vo girdėję taip puikiai ir 
harmoningai atliekant šią 
įžymią operą.

“La Skalos” teatro žiūro
vų salė buvo pilnutėlė. Po 
kiekvieno veiksmo j ame 
skambėjo kurtinami plojl-' 
mai. Pasibaigus spektak
liui, žiūrovai stov ėdami, 
audringa ovacija sveikino 
dirigentą ir artistus.

RUMUNIJOJE
Rumunijoje sėkmingai 

vyksta tarybinių filmų fes
tivalis.

Laikraščiai spausdina 
daugybę atsiliepimų ir re
cenzijų, skirtų Tarybų Są
jungos kino filmams. Laik
raštis “Skintėja,” pažymė
damas filmo “Gyvieji ir mi
rusieji” pasisekimą, rašo: 
“Tai jaudinantis filmas 
apie didvyriškumą, patrio
tizmą ir komunistinių idėjų 
jėgą.* Jis įtikinamai kaltina 
karą ir fašizmą.”

SOMALYJE
Somalio sostinėje — Mo

gadiše — gastroliuoja Tary
bų Sąjungos estrados artis
tai. Ypač populiarūs daini
ninkės Olgos Voronec kon
certai: ji dainuoja populia
rią Somalio dainą “Mūsų 
vėliava.”

Valdančiosios partijos — 
Jaunųjų somaliečių lygos— 
organas, savaitraštis “Uni- 
one” rašo, kad Tarybų Są
jungos artistų menas suža
vėjo Somalio žiūrovus. Ki
ti sostinės laikraščiai vadi
na šias gastroles žymiu įvy
kiu kultūriniame Somalio 
gyvenime ir nauju etapu, 
vystant draugiškus Tarybų 
Sąjungos ir Somalio ryšius.

VOKIETIJOS 
DEMOKRATINĖJE 

RESPUBLIKOJE

lės Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje. Teatro ko
lektyvas parodė bičiuliams 
vokiečiams taip pat Chre- 
nikovo o p erą “Audroje,” 
Prokofjevo “Sužieduotuvės 
vienuolyne” ir Čaikovskio 
“Eugenijų Onieginą.”

Iš viso teatras davė 16 
spektaklių.

Berlyno teatro meno vei
kėjai labai vertina puikaus 
Maskvos teatro kolektyvo 
meisttriškumą. Jie vienin
gai pabrėžia, kad pasibaigu
sios gastrolės buvo geras 
indėlis, padedąs toliau stip
rinti Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos draugystę.

Dredeno Valstybiniame te
atre šostakovičiaus opera 
“Katerina Izmailova” pasi
baigė Maskvos Akademinio 
K. Stanislavskio ir V. Ne- 
mirovičiaus-Dančenkos var-
do muzikinio teatro gastro-

Iš laiškų
Gerbiamoji redakcija,

Aš esu kolekcionierius. 
Mane domina gražūs pašto 
atvirukai, gesinti ir švarūs 
Suvienytųjų Nacijų pašto 
ženklai ir viso pasaulio kitų 
šalių gesinti pašto ženklai. 
Aš esu fotokorespondentas. 
Man 28 metai. Tuo pačiu 
mane labai viskas domina ir 
apie fotografiją: įvairūs fo
to žurnalai, gausiai iliust
ruoti alubumai bei knygos.

Pagal galimybes domiuosi 
Amerikos lietuvių gyveni
mu. Skaitau “Laisvę.” Ži
nau anglų kalbą. Moku ru
siškai. Susirašinėju su kai 
kuriais plunksnos draugais 
iš įvairių kraštų, jų tarpe 
ir iš Jungtinių Valstijų, bet 
labai gaila, kad neturiu nė 
vieno plunksnos draugo iš 
lietuvių tarpo.

Su didžiuliu prašymu krei
piuosi į Jus, gerbiamoji re
dakcija, padėti man šiuo 
klausimu. Prašau perduoti 
mano adresą lietuviams, ku-- 
rie turi panašius susidomė
jimus kaip ir aš. Be to, aš 
galiu siųsti lietuviškas kny
gas, literatūrą, lietuvių ir 
kitų respublikų meno kūri
nių reprodukcijas.

Mano adresas:
Vilnius
Zinas Kazėnas 
Poste Restante 
Lithuania, USSR

APIE PIRMUS 
LAIKRAŠČIUS

Dabar žmonija turtinga 
spausdintu žodžiu. Vien 
Jungtinėse Valstijose 1962 
metais buvo 1,760 anglų kal
ba dienraščių, 558 išeinan
čių tik sekmadieniais ir 
8,158 savaitraščiai. Be to, 
gi buvo dar daug einančių
kitomis kalbomis, taipgi 
žurnalų yra tūkstančiai.

Pirmasis laikraštis Jung
tinėse Valsti jose buvo 
įsteigtas Benjamino Frank
lino 1690 metais, Bostone,
“Public Occurences”.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 8. 1964



Menine saviveikla Tarybų Lietuvoje
/■

Vienas iš būdingiausių 
Lietuvoje vykstančių kultū
rinės revoliucijos bruožų — 
labai išaugusi respublikoje 
meno saviveikla. Meno sa
viveikla tapo neatskiriama 
gyvenimo dalimi. Sunku 
šiandien įsivaizduoti net ei
linį įvykį įmonėje ar kolū
kyje, šventę ar minėjimą, 
kuris nesibaigtų meno savi
veiklos koncertu, ar spek
takliu. Plakatai ir skelbi
mai, kviečiantys į koncertą, 
spektaklį, liaudies parodą— 
tapo būtinu gyvenimo reiš
kiniu.

264,000 dalyvių, 12,500 
kolektyvų, kas 10 respbli- 
kos gyventoj as aktyvus 
meno saviveiklos dalyvis. 
Tai ryškūs ir vaizdūs skai
čiai, apibūdinantieji talen
tingos lietuvių liaudies ver
žimąsi į meną, meilę dainai, 
šokiui, muzikai.

Reikšmingiausiais mūsų 
kultūrinio gyvenimo įvy
kiais tapo tradicinės Res
publikinės dainų šventės, 
vykstančios kas penkeri 
metai. Jos yra ne tik eta
pinės meno saviveiklos ap
žiūros, bet ir visaliaudinės 
kultūros augimo ir pasie
kimų demonstracija.

Dainų šventės
Miestuose ir rajonuose 

dainų šventės vyksta kas
met.

Jau 1946 metais, tik pra
ėjus vieneriems metams po 
karo, įvyko pirmoji tarybi
niais metais dainų šventė. 
Joje dalyvavo 11,000 daly- vyrų chorų sąskrydis (1963 
vių. Tik vieneri metai po metais), į kurį suvažiavę 
karo, o savo dalyvių skai
čiumi praaugo ir didžiau
sias buržuaziniais metais 
surengtas dainų šventes 
(9,000 dalyvių). Beje, net 
ir atskirų miestų, pavyz
džiui, Kauno miesto dainų 
šventės žymiai praaugo 
buržuazinių laikų šventes. 
Tai buvo puiki pradžia.

Respublikinės šventės plė
tės savo atmintimi, sudėti
mi, žanriniu įvairumu. 1960 
metų dainų šventėje daly
vavo 34,000 dalyvių. Pagal 
savo užmojį ir turinį ji pra^ 
augo tradicinį dainų šven
tės pavadinimą. Joje daly
vavo mišrūs, vyrų, moterų, 
vaikų chorai, pučiamųjų in
strumentų orkestrai, sku
dučių, kanklių, dainų ir šo
kių liaudies ansambliai, kai
mo kapelos. Jungtiniai su
augusių ir vaikų šokių ko
lektyvai.

Žodis “jungtinis” turi di
džiulę prassmę ir užmojį. 
Jungtinis choras — tai 25,- 
000 dainininkų, pučiamųjų 
orkestras — 1,000 muzikan
tų, šokių kolektyvas — jun
giantis 5,000 šokėjų ir t. t. 
Dainų šventės išvakarėse 
įvykusioje liaudies meno 
Savaitėje be /kitų dalyvavo 
dramos kolektyvai, įvyko 
didžiulė liaudies meno pa
roda. Konkursuose varžė
si šimtai kolektyvų.

Ruošiantis pažymėti' 25- 
ąsias Tarybų Lietuvos me
tines, jubiliejaus garbei vėl 
įvyks tradicinė Respubliki
nė šventė, kuri būs dar įvai
resnė. Joje be minėtų žan
rų pirmą kartą dalyvaus 
pagyvenusių žmonių ir ba
linių šokių kolektyvai, est
radiniai orkestrai. Be ma
sinio chorų ir orkestrų pa
sirodymo pirmą kartą su 
atskira programa pasiro
dys jungtinis 2,000 žmonių 
dainų ir šokių liaudies an
samblis.

Moksleiviai
Iki šiol moksleiviai dainų 

šventėse dalyvaudavo kartu 
su suaugusiais, juos lyg 
tai “užgoždavo,” mokslei
viai, suprantama, ūegalėda-

peros ir Baleto teatre, pas; 
rodė patys jauniausieji va

vo parodyti plačiai ir vaiz
džiai didžiulio estetinio auk
lėjimo rezultatų. Todėl ir 
buvo sumanyta šiais metais 
surengti visų bendrojo la
vinimo mokyklų moksleivių 
dainų šventę. Ir vėl porą 
skaičių. Dėl teisės dalyvau
ti šioje šventėje varžėsi 
apie 200,000 mokinių, ge
riausieji 24,000 dainininkų, 
muzikantų, šokėjų suvažia
vo į jaunystės šventę šių 
metų birželyje, į pirmąją 
moksleivių dainų šventę. 
Būdinga tai, kad joje daly
vavo visų klasių atstovai. 
Atskiri chorai ir šokių ko
lektyvai sudaryti I-IV kla
sėse (jaunučiai), V-VIĮI 
(vaikų), IX-XI (jaunuolių). 
Kaip ir visoje respublikoje, 
taip ir mokyklose, pilna to 
žodžio prasme, dainuoja, 
šoka ir groja visi.

Festivaliai
Be tradicinių Respubliki

nių dainų švenčių saviveik
la turtinga ir kitomis reikš
mingomis masinėmis šven
tėmis, festivaliais.

Tradiciniais tapo Žemai
čių festivalis, į kurį kasmet 
suvažiuoja ir savo kultūri
nius pasiekimus rodo Že
maitijos rajonų kolektyvai. 
Įspūdingos kasmetinės 
šventės tradiciniame Ram- ; nėse ir tarptautinėse paro 
byno kalne, 
bei Vilniaus krašto drau
gystės šventės (Zarasuose 
ir Trakuose).

“Ąžuolų daina” buvo pra
mintas pirmasis respublikos

pajėgiausi respublikos vyrų 
chorai (3,000 dalyvių) pa
demonstravo tikrai vyrišką 
dainą.

Respublikos meno savi
veiklos kolektyvai turi ne
mažai galimybių pademons
truoti savo išaugusį meist
riškumą, o taip pat “sukry
žiuoti ginklus” įvairiuose 
tradiciniuose R e s p u b Ūki
niuose konkursuose, apžiū
rose. Tų varžybų būna įvai
rių.

Myli raiškų žodį, knygą, 
rašytojus saviveiklininkai. 
Ir štai kas 2-3 metai jų pa
siekimai vaizdžiai skamba 
S. Nėries ir P. Cvirkos var
do dailiojo skaitymo kon
kursuose. Šiais metais, pa
žymint lietuvių klasiko K. 
Donelaičio vardo skaitovų 
konkursas. K. Donelaičio 
kūryba ryškiai praskambė
jo visoje respublikoje.

Tradi c i n i a m e “Tiesos” 
laikraščio prizams laimėti 
meninių agitbrigadų kon
kurse šmaikščios, išradin
gos brigados šiais metais 
susitiks jau 5-tą kartą.

Kai šalia 60-70 metų senių 
kolektyvų, kurie neseniai 
pasirodė Vilniuje Akad. O-

studento laiškas
kurie jaunuoliai iš rortus, leidžiasi ir į tuns-

MIAMI, FLA.
Kai kurie jaunuoliai iš rortus, leidžiasi ir į tuns- 

Argentinos klausia, kaip tiniuš žygius po tarybines 
' gyvena Lietuvoje studentai, respublikas, pabuvoja Kry- 
Todėl spausdinam grįžusio ųie, Kaukaze.

Kai kurie Politechnikos
kų baleto studijų 8-9 metų £ 
vaikai, visi dar Kartą įsitl-

įęacį_ _ “Suktinis” iš tie- Argentinos ir dabar stu- ■ Kai Kurie ronrecnniKus
įgavo kuo reikšmingiau dijuojančio Kauno Politech- instituto studentai vasaros 

ir plačiausią užniojį nikos institute Juozo Žilins-I atostogų metu nori įsigyti 
Tarybų Lietuvos metais. 1 ko laišką savo draugui Chu- darbo įgūdžių ir dvi savai- 
Šakių konkurse dalyvavo anuk 
11,000 šokėjų. Kai apar

“Suktinis” iš tie- iš Argentinos ir dabar stu-jno, kad 
s L ,
šią ir plačiausią užnfo,

Prieš kiek laiko gavau

tęs savanorišaki dirba kai
me: padeda nuimti derlių, 
statyti įvairius pastatus —skudučių 'ansamblių pasiro- , ~ , v .

do simfoniniai orkestrai Tavo laišką. Labai džiau-1 karvides, garažus, mechani-do simfoniniai orkestrai ^vo laišką. Kanai aziau-1 ^ax vines
instrumentinių kolektyvų giuosi, kad Tu ir Tavo drau- nes dirbtuves, kultūros ru-

• ___ r_____ •! i erai svpiki ir <gai sveiki ir gyvena gerai. 
Ačiū už linkėjimus. /

Prašei manęs parašyti, 
kaip mes gyvename, kaip 
mokomės, kaip dirbame.

Šiuo metu aš mokausi 
Kauno Politechnikos insti
tuto ketvirtame kurse.

Iki karo Kaune veikė uni
versitetas, inžinieriai buvo 
ruošiami kukliame techni
kos fakultete, kuris teturėjo 
keletą katedrų.

Po karo Tarybų valdžia 
sparčiai plėtė Kauno uni
versiteto technikos fakulte
tus. O 1950 metais buvo

apžiūroje, matome tikrą vi- 
saliaudišką potraukį į mu
ziką. Dramos kolektyvų: 
vokalistų, vokalinių an
samblių ir kitų žanrų kon
kursai papildo šių reikšmin
gų įvykių sąrašą, j

Ir todėl 1963 metais buvo 
surengta visuotina visų 
žanrų apžiūra, kurios devi
zas “Į darbą sudąina”api- 
būdina mūsų saviveiklinin
kų darbą. (Apžiūroje da
lyvavo 180,000.) Liaudies 
menininkais, nagingais 
meistrais lietuviai visada 
garsėdavo. Bet kai į kūry
bingą darbą įsijungė 6,000 įkurtas Kauno Politechni- 1 • . • • i . • • i • » »liaudies meistrų, Kai res
publikos parodose jų rodo
ma 3-4 tūkstančius ekspo
natų (gintaro, medžio, au
dinių, keramikos ir t. t.), 
kai liaudies meistrų darbai 
jau pabuvojo visasąjungi-

Aukštaitijos : dose, tai tikrai pamatome 
tarybiniais metais išaugusį 
meną. Ypač tai ryškiai at
sispindėjo Lietuvos liaudies 
meno parodoje, surengtoje 
šių metų gegužės -■ birželio 
men. Leningrade.

Auga meistriškumas
. ■ Nuolat augantis meistriš 
kumas, aukštas meninis ly 
gis būdingas mūsų geniau 
sių kolektyvų bruožas.

Šiuo metu yra 10 nusi
pelniusių meno kolektyvų. 
12 liaudies teatrų, 29 pa
vyzdiniai kolektyvai, kuries 
yra tikri meno saviveiklos 
švyturiai. i -

Universiteto ir Kauno Po 
litechnikos instituto stu
dentų dainų ir šokių liau
dies ansambliai aplankė ne 
tik beveik visas Tarybų Są
jungos respublikas, bet jau 
žinomi ir Vengrijoje, Čeko
slovakijoje, Lenkijoje, Vo
kietijoje, kur jie sėkmingai 
koncertavo. Šie kolektyvai 
ne kartą laimėjo laureatų 
vardus Visasąjungini u o s e 
konkursuose ir pasauliniuo
se festivaliupse.

Nuo jų neatsilieka vyrų 
chorai “Varpas” ir “Aidas.” 
Kauno mokytojų namų 
liaudies teatras ir daugelis 
kitų kolektyvų.

Tarybų Lietuvos meno 
saviveiklos kolektyvai kas
met surengia apie 18,000 
koncertų ir spektaklių, ku
riuos pažiūri apie 4 mili
jonus žmonių. / K.

Kas aš?
Aš—medžiaga. Aš—žemė juoda, 

sulaistyta mūs prakaitu sūriuoju; 
aš—kirminas, per žemę kurs ropoja, 
ir medis—augalas kiekviena, 
kurs saldy vaisių duoda.
Tai aš—žmogūs, didžių vargų prispaustas 
per ilgus amžius vergo pančius vilko 
ir žemės gaivalų mirties-gyvybės į reples įspraustas, 
maldavo gailesčio dangaus bežadžio pilko.

Ir kas gi, jei ne aš, buvau, esu ir būsiu 
laki mintis, aprėpianti pasaulių plotus, 
galaktikas visas ii* sąrangą jų višą?
Esu valdovas didis žemės neribotas,-— Ą j v ' 
ir kas mane joje suvaržo, riša? jį'

Kas sako man: ateis diena dar tokia, 
pavirsi tu pelenu ir dulke, < .
išnylfh ir žeihė; kaip i& tu, žvaigždynų pulkė^ 
ir nėbylos apie tave dulkelė jokia?
Tad ko gi tu, sakyk, vargsti pluši šioj žemėj, 
ir ko veržies ir ieškai tarp kelių žvaigždėtų, 
kur masini tu savo /dvasią taip neramią 

ieškot kitos buvimo vietos?
Vai ne,—aš atsakau: Visaton aš išvyksiu 
ir plotuos jos plačiuos 
per amžius pasiliksiu I

j
V, Joc&itis

A

kos institutas.
Per palyginti trumpą lai

ką institutas išaugo į vieną 
didžiausių aukštųjų mokyk
lų Lietuvoje. Jame šiuo me
tu veikia elektrotechnikos, 
radioelektronikos, prietaisų 
gamybos, santechnikos, me
chanikos, mašinų gamybos, 
lengvosios pramonės, staty
bos, cheminės technologijos 
ir mechaninės technologijos 
bei kiti fakultetai.

Institute dirba daugiau 
' kaip 780 profesorių, docen
tų, dėstytojų bei asistentų 
ir mokosi 14,200 studentų.

Buržuaziniais laikais buvo 
ruošiama Tik 4 specialybių 
inžinieriai, o dabar yra 49 
specialybės. !

Institute dar yra vakari
nis skyrius, kuriame galima 
mokytis, nepasitr a u k i a n t 

' nuo gamybos, jr, per šeše
rius metus baigus institutą, 
gauti inžinieriaus diplomą. 
Be to, yra ir neakivaizdinis 
(korespondencijos) skyrius.

Studentai aprūpinami sti
pendijomis, bendrabučiais, 
naudojasi pačiomis naujau
siomis mokslo priemonėmis. 
Jie tobulinasi geriausiose 
įmonėse bei laboratorijose.

Savo laiške Tu manęs 
klausi, ką veikiame laisva
laikio metu. Štai ką Tau 
galiu papasakoti. Mūsų stu
dentai mėgsta sportuoti. Jie 
žaidžia futbolą, regbį, tink
linį, rankinį, yra puikūs 
lengvaatlečiai. Instituto 
merginų krepšinio koman
da žaidžia Tarybų Sąjun
gos pirmenybėse, o vaikinai 
sudaro vieną geriausių Lie- 
tuovs krepšinio komandų.

Didelę savo laisvalaikio 
dalį studentai paskiria me
ninei saviveiklai. Instituto 
meninės saviveiklos kolek
tyvai žinomi ne tik Lietuvo
je. Štai vyrų choras dažnai 
koncertuoja Maskvoje, Le
ningrade, Rygoje bei kituo
se miestuose. Plačiai yra 
išgarsėjęs ir instituto aka
deminis choras “Jaunystė,” 
kuriame dainuoja 120 stu
dentų, o taip pat “Nemuno” 
liaudies dainų ir šokių an
samblis, kuriame ir aš dai
nuoju. Veikia dfamos stu
dija, pastačiusi nemaža įdo
mių spektaklių, ir kino stu
dija—“KPI-film.”

Studentai, kurie domisi 
moksliniais darbais, daly
vauja mokslinės draugijos 
veikloje. Čia ’ jie' pratinasi 
dirbti mokslinius darbus, 
kuria sudėtingus prietaisus, 
atlieka įavirius tyrimus.

Po pavasario sesijos dalis 
studentų išvyksta praleisti 
atostogų į instituto poilsio 
namus, vilas, įvairius ku-

mus. Juk studentams vals
tybė skiria didžiules lėšas, 
juk daugelis jų — kolūkie
čių vaikai, tad kodėl savo 
jaunų rankų, savo energijos 
gailėti lietuviškam kaimui? 
O, be to, studentų darbo 
stovyklos nėra naujas reiš
kinys — išsivysčiusiose ka
pitalistinėse šalyse dar prieš 
karą jos buvo organizuoja
mos, o, pasirodo, ir Lietuvos 
spaudoje jau tada svarsty
tas jų klausimas.

Viena didžiausių Politech
nikos instituto studentų do
vanų Lietuvos kaimui buvo 
Antalieptės hidroelektrinės 
statyba. Šiais metais pabu
vojau Baubliuose, Kretin
gos rajono “Jaunosios gvar- 

, dijos” kolūkyje, kur statė
me mūrinius pastatus.

Mūsų studentiškas gyve
nimas — įdomus, turiningas 
ir prasmingas. Aš, brangu
sis drauge Chuanai, esu pa
tenkintas.

i Tuo ir baigiu šį atvirą 
laiškelį, linkėdamas Tau ge- 

( riausios sėkmės visur ir vi
sada.

Juozas Žilinskas 
(“Tėvynės balsas”)

J. VALSTIJŲ SVIEDINYS 
SUŽEIDĖ 50 VAIKŲ

Hanau. Vakarų Vokieti- 
I ja. — Iš Jungtinių Valstijų 
armijos'stovyklos dingo 45 
patra n k ų sviediniai. Ko- 
mandieriai apie tai nieko 
nepranešė policijai. Vėliau 
vienas berniukas atsigabe
no sviedinį į mokyklos kie
mą, jis ten sprogo ir 50 vai
kų sužeidė. Vokiečiai reiš
kia protestą, kad JAV ko- 
mandieriai taip neatsargūs.

APIE DEGTUKUS
Degtukai (“sierčikai”) 

dar tik virš šimtas metų, 
kai praktiškai yra gamina
mi. Anglijoje jie buvo pra
dėti gaminti 1827 metais, 
bet buvo nevykę—greitai 
atsileisdavo, arba užsideg
davo. 1845 metais Švedijoje 
buvo pagaminti pirmieji 
dabartinės rūšies degtukai.

Kopenhaga. — Skandina
vijos lėktuvų linija užsakė 
JAV pas Douglas Aircraft 
Co. pagaminti keturis ke
leivinius lėktuvus, kurie 
kiekvienas galėtų vežti po 
146 keleivius.

PRAŠYMAS
1924 ar 1925 metais Chi- 

eagos “Vilnis” išleido Wm. 
Z. Fosterio lietuvių kalba 
brošiūrą (pusknygę)—“Re
voliucinis darbininkų judė
jimas Vokietijoje, Francū- 
zijoje ir Italijoje” (pilno pa
vadinimo neatsimenu). La
bai norėčiau gauti nors vie
ną jos egzempliorių. Deja, 
vilniečiai jos, rodosi, neturi; 
neturi ir “Laisvė,” neturiu 
r aš, brošiūrą vertęs į lie-
:uvių kalbą-

Jei kas iš mūsų skaityto
jų tą knygelę turi, tai, ku
riems ji nereikalinga, labai 
prašau prisiųsti man, už ką 
būsiu didžiai dėkingas.

R. Mizara
102-02 Liberty Avė. 1 

Ozone Park, N. Y. 11417
(97-99)

1

Kelionė į St. Petersburgą
Dėkavonės dieną dviemis 

mašinomis būrys miamiečių 
nuvykome į St. Petersburgo 
JLLJLJ kuopos banketą. Nors 
abiejų šių miestų korespon
dentai susikirto už panegi
riką, aprašant šių miestų 
pranašumą, vienok Miamis 
ir St. Petersburgas yra du 
gana skirtingi miestai, su 
skirtingomis savybėmis. 
Lie'tuviai, kurie atvažiuoja 
į Floridą praleisti dalį žie
minio sezono, aplanko abu 
miestus ir abiejuose randa 
nemažai pasitenkinimo. At
važiavusieji apsigyventi tu
ri pasirinkimą pagal savo 
skonį, kur kam geriau.

Mums, kaip svečiams, at
rodė, Kad St. Petersburgas 
yra švaresnis ir tvarkinges
nis miestas, ne taip pakri
kęs kaip Miamis, ir kad 
petersburgiečiai lietuviai la
bai draugiški ir svetingi. 
Jų vietine LLD kuopa per 
enę metų dominavo lietuvių 
sambūriams, ir jie turi tam 
labai palankias sąlygas.

Prie to, svarbiausia, kad 
jie turi visą eilę sugabių, 
darbščių, energingų’vyrų ir 
moterų, ir nežiūrint savo 
amžiaus, dar pilni jaunat
viško patoso, jaunatviškų 
idėjų. Brie to, man atrodo, 
kad jie ten taipgi turi daug 
mažiau tarpsavmių ypatis- 
kunių, negu pas mus Mia- 
myje.

Man norėtųsi įvardinti vi
są enę pastebėtų darbščiųjų 
draugų, bet, neturint kon
krečiai visų informacijų, 
sveikiau bus, kai jų nemi
nėsiu. Tik tiek turiu pri
minti, kad draugė Pakal
niškienė, šalia jiems jau 
įprasto masinio pobūviuose 
dainavimo, dabar organi- 

• zuoja pastovią dainininkų 
grupę, o ji, mergaitė, yra 
neišsemiamos energijos ir 
turi patyrimo tam darbui.

Pirmą to darbo mėgini
mą ji jau pademonstravo 
šiame bankete, ir atrodo, 
kad medžiagos turi pasek
mingai grupei. Lietuviai gi 
dainas myli, tad tas dar 
daugiau suteiks petersbur- 
giečių širdelėms malonumo-

Mūsų miamiečiai du bro
liukai Birštonai viršminėta- 
me bankete pademonstravo 
savo armonikos su smuiku 
kapeliją, gi Marie Koch iš
garbino jų darbščiąsias ir 
sumanias gasp a dine s už 
skanius pietus.

Važiuojant mums pas pet- 
riečius, maniau, kad ten 
rasiu tik keletą pažįstamų. 
O kada nuvažiavom, tai ra
dau visą būrį ir vis jau la
bai seniai matytų, gyvenu
sių ir veikusių skirtingose 
valstijose, skirtinguose 
miestuose draugų.

Arti 40 mylių į rytus nuo 
St. Petersburgo gyvena ma
žame lietuviškame kaimely
je mūsų dailininkas Franas 
Mockapetris. Pasirodo, kad 
toje apylinkėje gyvena ir 
daugiau dailin i nkų-piešėj ų 
ir jie ten labai idiliškoj, lyg 
rojaus kampelis, vietovėj 
turėjo piešinių parodą, ku
rią, grįžtant namo, ir mes— 
Kochiai, Zaiviai, Paukštie
nė ir Aleksynas — aplankė
me. Jie ten turėjo gal virš 
poros šimtų eksponatų — 
aliejinių drobių, modernių ir 
natūralių, gerų ir nelabai 
gerų, bet mūsų F. Mocka
petris ten yra augštai ver
tinamas ir gerbiamas.

Grįžtant namo, pirmąsyk 
teko važiuoti rytiniu pa
kraščiu didžiojo Okichobi 
ežero. Visa toji apylinkė 
per mylių mylias seniau bu

vo raistai, galvijų ganyklos 
ir kiti smulkūs ūkeliai. Da-'$’ 
bar visa toji žemuma, Ka
da Jungtinės Valstijos nu
traukė Kubos cukraus pir
kimą, t. užveista' cukrinėmis 
nendrėmis, ir ten vietoje 
įsteigti fabrikai perdirbi
mui nendrių į cukrų. Nors 
amerikiečiams savas cukrus 
brangiau kainuoja, bet va 
mes esame pasiryžę nu
bausti kubiečius už palaiky - 
mą Kastro!..

Arėjas

Detroit, Mich.
Padėkų dieną Detroitas 

užmušė daug kalakutų. Kai 
kurie prisivalgę svečiuose; 
nebesugrįžo—vieni įvažia
vo į stulpus, kiti užkliuvo 
už medžių, o kiti susikirto 
kryžkelyje.

Visokiuose padėkos pie
tuose buvo visko. Bet gal 
buvo retenybė, kuriose bu- 

i vo šampano, tačiau man 
teko to nosį kutentojo skys
timo didelis stiklas.

Keturakiai parv e ž ė iš 
Masių visko pilną. Dėkui 
Masiams už viską.

V. Žabui

, Gavau žinią apie antifa
šistinio komiteto posė d į, 
įvykusį lapkričio 29 d.

Man pasakojo, kad buvę 
apie 20 atstovų. Buvo tartai 
apie nacinių kriminalistų 
atliktas žudynes Europoje. 
Amerikoje yra daugybė žy
dų ir kitokių tautybių žmo
nių žudytojų, jie tapo šalies 
piliečiais ir < susigiminiavo 
su birčistais.

Dauguma atstovų tarė 
kreipti daugiau veikinfo 
prieš visokį fašistinį brudą 
Amerikoje, keliant aikštėn 
jų darbelius. Greitu laiku 
bus platesnis susirinkimas.

Spartakas

Lawrence, Mass.
Mokytojų unijos lokalas 

1019 laikė susirinkimą ir*, 
nutarė reikalauti pakelti al
gas po $400 iki gruodžio 14 
dienos. Massachusetts vals
tijoje mokytojų algos yra 
po $7,208, Lawrencuj turėjo 
po $7,000.

Methuenų mokytojai jau 
gavo pakelti algas po $300. 
Andoveryj taip pat reika
lauja pakelti algas.

Vagys buvo pavogę advo
kato S. C. Struffolino au
tomobilį. Policija jį rado 
E. Haverhill St. Automo
bilyje rasta revolverio kul
kų. Reiškia, vagys buvo 
ginkluoti.

Mūsų mieste Social Secu
rity įstaiga persikėlė į nau
ją vietą — 46 AmČsbury St. 
Kurie tik gauna pašalpos ar 
apdraudos čekius, tai turi 
turėti reikalą nauju adrestį

Sulaukęs 85 metų amžiaus^ 
mirė senelis Maceli Balis. 
Paliko 6 sūnus, 3 dukras ir 
daug anūkų ir proanūkių.

“Laisvėje” iš lapkričio 27 
dienos pasakyta, kad S. Va
nagą palaidojo jo žmona 
Pranė, turėjo būti: Pranas, 
jo pusbrolis palaidojo, jį 
laisvai. S. Vanagas buvo 
nevedęs. . • -

Patariu laisviečiams me
tinių švenčių proga užrašy
ti “Laisvę” kaip.dovaną sa
vo giminėms Lietuvoje. Jie 
už tą dovaną bus jums dė
kingi per visus metus. Aš* 
iš priežasties ligos, nors 
negaliu^ iš namų išeiti, befjjP 
mielai patarnausiu, kurie\ 
kreipsitės pas mane adre
su: 33 Chestnut St., Law
rence, Mass.

S. Penkauskas

4 p.-Laisve (Liberty)— Autr., gruodžio (Dee.) g, 1M4



'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-moio nushnio)

Ifovjc, stamfordietė, O. šilkienė, Rocky Hill ir J. Yna- 
maitis prisiuntė atnaujinimų.

Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

J. Daugirdas, Lowell, Mass., prisiuntė naują prenu
meratą.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
Brooklyniečiai Senas Juozas, Valys Bunkus ir Jonas 

Lazauskas.
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.; V. Kralikauskas, Law

rence, Mass.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; J. K. Na- 
valinskienė, Binghamton, N. Y.; R. Merkis, Philadelphia, 
Pa.; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; Ų. Bekešięnė, Rochester, N. Y.; V. Sutkie- 
n& (už vyrą Benį), San Francisco, Calif.; A. J. Pranai
tis, Phila., Pa., jis darbuojasi vardu Camdeno LLD 133 
kuopos; M. Valilionienė, Miami, Fla.; A. Žemaitis, Balti
more, Md.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada; O. Žilins
kienė, Plymouth, Pa.; J. Žebrys, Cleveland, Ohio; M. Žie
delis, Nashua, N. H.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
*L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $118. au

kojo:
M. Nikzentaitienė (ta draugė tikrai

rūpinasi išlaikymu “L” —L.Ž.) .......
J. ir M. Lukštai, Windsor......................
Mr. ir Mrs. P. Gardauskai, New Britain
O. Visockienė, Kensington ....................
August Charles, Rockville ....................
V. ir J. Kazlau, Wethersfield...............
J. Bujevičius, Manchester ....................
J. Gedeminas ........................................
A. Dagilienė ..........................................
Roy Kanapė ...........................................
Po $1: J. Jasas, P. Norvidas, L. Butkevičius.

— o —
M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė $66. 

ko jo:
Nuo LLD 9 kp. parengimo
Wl. Žilaitis ....................
Nellie Grybas ................
M. Uždavinis .................

K L. Trakimavičius ...........
S. Družas ........................

J. Krapavickas, Auburn, Me. .
P. Dudavičius, Minersville, Pa
Mary Dobinis, Cambria Heights, N. Y. .
W. Briedis, Nashu, N. H................... . . . .
A. Aksomitas, Hartfprd, Conn................
K. Boinauskas, Phila
P. J. Martin, Wexford, Pa............
St. Podžiūnas, Laurens, N. Y. ...
Stasis Milevas, Linden, N. J. ....
Mrs. Klešienė, Clearwater, Fla. .
J. Vosilius, St. Petersburg, Fla.
George Urban, Detro:
J. Monius, Nashua, N
Po $1: A. Pazniokas 

Nashua, N. H.; V. Grigas. 
Verdun, Canada; J. Motuzas, Mexico, Me.; F. Gricius, 
Rochester, N. Y.; Geo. Wareson, J. Mamonis, U. Kamai- 
tis, V. Venskūnas, Brookly 
ce, Mass.; K. Stanys, Pass,;
raitis, Baltimore, Md.; John Wallan, Oakland, Calif.; St. 
Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.; J. W. Petrąus, Cleve
land, Ohio; V Bačiulis, Rochester, N Y.; G. Kardauskas, 
T. Jacob Linden, N. J.; P. Poshkus, Rahway, N. J.; J. 
Kupčinskas, Great Neck, N. Y.; J. Žekonis, White Blan
che, J. Balčiūnas, Miami, Fla.

— 0 —
Tai didelis ačiū visiems vajininkams už gražų pasi

darbavimą, viršminėtiems prieteliams už jų dosnias au
kas laikraščiui. Žemiau matote vajaus fondo pasekmes.

— 0 —
Dabar įplaukė $680. Anksčiau įplaukė $3,465.57. Vi

so gauta $4,145.57. Dar reikia $854.43.
“Laisves” Administracija

Pa

t, Mich

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

J. Svirnelis, J. Rašytinis, 
Hudson, N. H.; P. Petrulis,

n, N. Y.; Mike Sėkla, Lawren- 
dena, Md.; J. Stanys, B. Pet-

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 13 

d., 2 vai. po pietų, 103 Green 
St. svetainėje,-įvyks LLD 
28 kuopos labai svarbus su
sirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Bus renka
ma kuopos 1965 metų val
dyba. Bus išduotas rapor
tas iš apskrities konferen
cijos. J. Grybas rodė filmus 
iš Lietuvos, kurie labai pa
tiko.

Po kuopos susirinkimo 
turėsime vaišių, pasikalbė
sime, pasilinksm i n s i m e. 
Taipgi bus duoklių mokėji
mas už 1965

Apsivedė mūsų gerbia
masis Dr. Jonas Stanislo- 
vaitis su Mrs. L. E. Cro- 
kett. Pažangūs waterburie- 
čiai linki jiems šeimyniškos 
laimės.

Mrs. ir Mr. M. Lombardi 
(Vaitonaitė) susilaukė duk
rytės, o mūsų veikėjai J. ir 
K. anūkės. Linkiu jiems 
daug džiaugsmo.

Klementina Yenkelunas

.............. ■■■■— ................ ........... ■■■■! uni I

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

WAITRESS
Experience. Apply in person.

LANTERN DINER 
RTe 73, Palmyra, N. J.

(97-101)

HOUSEKEEPER j
Liive in. Complete charge of home. 
Must like childrep. Experience and 
recent references required.

Call 785-1369
' (97-98)

NURSES
Licensed Practicals. And Practicals 
needed for new Convalescent Home.

HOMESTEAD WILLOW GROVE 
CA. 4-3200

(97-101)

HOUSEKEEPER
General, laundry &. cooking. Live 
in own room, bath, or stay 2 nights. 
Must like children. Recent refer

ences required. Salary open.
Call OR. 7-3321.

(97-101)

HELP WANTED MALE

FORMICA WORKER 
Counter tops and Cabinet work.

Apply
ALVO MANUFACTURING CO.

17th & Cambria Sts.
(95-99)

MILLING MACHINE & ENGINE 
LATHE OPERATORS. Mušt have 
10 years experience. Be able to 
read Blue Prints and have own 
tools. Steady work. Call RE. 9-5122.

(95-100)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Expei’ienced man only 

Apply in person at
DEEMER’S ESSO r* 

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

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 A. M.

(97-101)

.. $50.00 

... 11.00 

... 11.00 

.... 9.00 

.... 8.00 

.... 8.00 

.... 6.00 

.... 5.00 

.... 4.00 

.... 3.00

ST. PETERSBURG, FLA

Au-

$25.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 

. 5.00

Svečiai iš arti ir toli
Padėkavonės dienoje pa

žangiečių pramoga, banke-

giausiųjų. Kaip viei 
taip ir svečių buvo daug at-! 
silūnkę. Apsukrios komis' 
jos, šeimininkių, dėka vi 
dalyviai skaniai pavaišinti; 
neveltui visa publika jautė
si pasitenkinusi, gražiausiai 
linksminosi, pokalbiams ne
buvo galo.

jie ne kartu gyvena ir ne-
turėjo pratimų, tai atleis
tina. Kitą kartą pasirodys

tas, buvo vienas iš sėkmin- ■ *=> o, ’ , , I • v
tiniii I St* Peters^urg° pazangie- 

. , čiu veikla ir nropramos ša-i čių veikla ir programos ša- 
į.’lyje plačiai žinomos. Ar 

šiauriečiai atvksta čia žie- 
moti ar pravažiuodami už
suka, visada į mūsų ren- 

• giamus banketus atvyksta, 
su daugeliu seniai matytų 
susitinka ir pasilinksmina.

! Malonu su svečiais susitik-

Baltimore, Md.
f r t Padėka
Blažiai ,'deį jojame d.d., ku- 

rfę^iifntė užuojautos atvi- 
rufcus.ser£ančiai mano žmo
nai į ligoninį ir namus, iš- . 

goninės į namus. Dabar bus reišįe užuojautą.
daktaro priežiūroje. Sakė, Ji jau grįžo į namus, yra į 
kad turi daug pinigų “Lais-, gydytojo priežiūra, jos I 
vei” už naujas ir atnaujin- sveikata laipsniškai taisosi. ; 
tas prenumeratas. Pasiro- Ačiū drg. J. Stanienei už , 
do, kad jis “Laisve” rūpino- Į jos patarnavimą mano ser-'

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Jonas Petkus, “Laisvės” 
vajininkas, jau grįžo iš li-

daktaro priežiūroje. Sakė

si ir ligoninėje būdamas.

Lapkričio 26 d. mirė Jo
nas Cheponis. Paliko nuliū
dime žmoną Mary, dukrą 
Florence (Trečiokas).

gančiai žmonai.
Petras Kupris

Annapolis Junction, Md.

AUTO MECHANIC
GM or AM Motor Experience 

High income Potential, 
In Dealershrip. Est. 36 yrs. 

Call PARRY SCOTT. MI. 9-4400.
(97-101)

MECHANIC’S HELPER 
Experienced. 

Must have tools.
Call HO. 7-8200 

Ext. 25
(97-101)

TOOL & DIEMAKER
Experienced on progressive 

blank & form dies.
Some Jig & Fixture work. 

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

(94-100)

GERĖJA KINIJOS IR 
ITALIJOS SANTYKIAI
Roma. — Čia lankėsi Ki

nijos prekybos delegacija.

Svečius teko sutikti iš tp- ti, jiems dešinę paspausti, 
limos Pietinės Amerikos —| Dabar laukiame gruodžio 
draugų Šklėrių dukrą ir jps 12 dienos ir vestuvių. Į ves- 
vyrą Kruger; iš Kaliforni 
jos — E. Cable; iš Niujoįr-. vyks daug žmonių—vietinių

i- į tuvinį pokylį, girdėtis, at-

$10 00 k° — mūsų artimos Klar6s:įr iš svetur. Vaišės bus iš-

LIETUVOJE UŽDERĖJO
CUKRINIAI RUNKELIAI

Vilnius. — Šiemet Lietu-. Italija sutiko, kad Romoje
gerai užderėjo cukri- būtų nuolatinis KinijosLLD 32 kuopa turėjo su

sirinkimą. Jis įvyko gruo
džio 1 dieną. Nariai, kurie 
dalyvavo, visi pasimokė j o 
duokles už 1965 metus. Nu
tarė parsitraukti Vilnies” 
1965 metų kalendoriaus pla
tinimui. Ateinantiems me
tams kuopos valdyboj pasi
liko tie patys nariai.

Susirinkimui pasibaigus, 
Valinčienė ir Rudmanienė 
visus pavaišino kava ir py
ragais. Nariai taria joms 
didelį ačiū

Sekamas kp. susirinki
mas bus šaukiamas balan
džio mėnesį.

vol
niai runkeliai. Atliktas jų prekybos atstovas, o Peki- 
suvalymas ir dabar Pane-, ne bus Italijos prekybos mi- 
vėžio, Kapsuko ir Pavenčių .sija.
cukraus kombinatai gamina j 1964 metais tarp abiejų 
cukrų. Numatoma, kad šie- i šalių prekyba siekia $50,- 
met bus pagaminta 58,000'000,000 vertę. Informacijas 
tonų cukraus, tai yra, du 
kartus daugiau, kaip perei
tais metais.

Stasiulis anūkę Frances Cu- f duotos 12 vai. Tad lieka 
minsky; iš Ohio — J. Puišio; pasakyti iki pasimatymo, 
dukrą ir žentą C. ir N. So- i
renson; iš Detroito ■ 
bertą Birštoną, B. ir 
Korsakai ir Eva Lig___
Iš Miamio buvo daugiausia: 
Juozas ir Adelė Birštonai, 
K- Aleksynas, A. Paukšti
ne, J. ir M. Kochiai ir S. ir 
B. Žaviai. Iš artimesnės 
srities Newport Richy’atsi
lankė P .ir S. Buliai. Kita
taučių buvo iš Tampa mies
to. Gaila, ne visus svečius 
prieš programos pradėjimą 

I teko sutikti.
1 Programą atliko oktetas 
draugės Adelės PaaklniS- 
kienės vadovybėje. Marija 
Judžentienė akompanavo 
pianu. Dainavimas išėjo 
sklandžiai. Pirmą kartą pa
žangiečius pramogoje pasi
rodė oktetas. Jei viskas su
siklostys gerai, gali atsiras
ti ir daugiau tokių grupe
lių, kurios linksmins publi- 

ia00 svečius. ' 
10^00 

1.00

10.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
2.00

— O —
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė 

Aukojo:
J. Pakutka, Cheshire
B. Marcinonis ..........
P. B o k a s, Terryville
K. Karinauskas .......

. W. Ruginis ...............
A. Raškauskas .........
J. ir M. Ulozai...........
Po $1: P. Petrauskas, Prospect; J. Žiūraitis, J. Ki- 

dulas, J. Samaška, Oakville; M. Paugis, Beacon Falls; J. 
Budelis, W. Kelmei, F. Kemežis, A. Marshall, J. Matuse
vičius, Torrington; A. Žutautienė, A. J. Maiga, Thomas
ton; A. Andrulevičius, J. Zelenekas, Waterbury.

— o — v
* A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa., darbuojasi vardu 

LLD 133 kp., Camden, N. J. Jis lankėsi “Laisvės” rašti
nėje pereitą savaitę, sykiu ir jo geras jaunas, čia giųięs 
draugas B. Banis, iš Cherry Hill, N. J. Pranaitis pridavė 
$41. Aukojo:

P. ir B. Navalinskai, Atlantic City, N. J. .
S. Šepetys, Collingswood, N. J. .................
V. Bizulis, Phila, Pa................................
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J. ..........
B. Banis, Cherry Hill, N. J.........................

-°- . ,
V. Sutkienė, San Francisco, Calif., prisiuntė $81. 

Aukojo:
ALDLD 153 kp. ...
“Laisvės” skaitytoja
M. Baltulionytė ...
B, V. Sutkai..........
A. Norkienė ....... .

. $10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 6.00 
... 3.00 
... 2.00

X

$50.00
10.00

— 0 —
Nuo pavienių gauta sekamai :
Per O. Žilinskienę, Plymouth, Pa. (kor. tilpo) $53.00
LLD 198 kp. (per V. Taraškienę),

Oakland, Calif., .................................
M. Adomonis, Great Neck, N. Y..........
St. Petronis, Athol, Mass.......................
Clara Stasiulis, Clearwater, Fla. .....
A. Grigaitis, Jennings, La...................
O. Steimokaitė-Eicke, Stirling, N. J. ..

50.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 

LLD 52 kp. (per J. Liminskas), Detroit, Mich. 15.00 
Sue Kazokytė, Aldona Grabauskienė (Mamos 

mirties sukaktyje), Frackville, Pa. .
F. Nakas, Detroit, Mich.......................
Marijona Sprainis, Brookyn, N. Y. ... 
Ona ir Vincas Macy, Voluntown, Conn 
Vincas Kazakevičius, Hillside, N. J. .. 
T. Dominaitis, Miami, Fla....................
Charles Alex, Miami, Fla. ...................
A. Ruseckas, Gulfport, Fla...................
K. Morkūnas, Lawrence, Mass..............
J. Urbanavičius, Verdun, Canada ....
S. Puidokas, Rumford, Me............ •...

10.00
. 9.00
. 8.00
. 7.00
. 6.00
. 6.00
, 6.00
. 6.00
» 6.00
. 5.00
, 5.00

. n 4J Daktaras Jonas Stanislo- 
mali I va*tis neseniai vedė kuklią

moterį Lillianą. Jiedu šven
čių proga lankėsi pas žmo
nos seserį Miamio mieste. 
Grįždami namo sustojo pas 
Vic ir Eva Valley pasisve
čiuoti, pasidairyti po šią 
apylinkę.

Draugai Blaškiai savo 
mašina mus pavežiojo. Bu
vome Bush Gardene pasi
grožėti gražiu parku ir dau
gybe įvairių paukščių. Ry
tojaus dieną, lapkričio 29, 
Stanislovaičiai išskrido na
mo; jų profesija neleido il
giau viešėtis po mūsų mies
tą ir apylinkes. Buvo ma
lonu su jais pasimatyti.

Vikutis

J. Kunca

Washingtonas. — Numa
toma, kad iki pavasario 
JAV s Kongresas p r i i m s 
“Medicare” įstatymą.

NUTEISĖ NEGRO 
ŽUDIKĄ

Jacksonville, Fla.—“Džiu- 
rė” iš 12 baltų žmonių ra
do kaltu žmogžudystės pir
mojo laipsnio J. W. Richą, 
22 metų amžiaus, kuris nu
šovė negrę Mrs. Johannie 
Mae ChappeNą. Bet, teisė
jas Richui davė progą iki 
gruodžio 12 dienos reika
lauti naujo teismo.

■GRU

pateikė komunistų dienraš
tis “L’Unita”.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks gruodžio 14 d., 2:30 v. 
popiet, 29 Endicott St. Kviečiame 
narius ir nares dalyvauti. Turėsime 
daug svarbių reikalų apkalbėti; taip
gi turėsime rinkti kuopos valdybą 

! 1965 metams.
Jaskevičius, sekr.

(98-99)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Klubo parengi

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
> d., 1 vai. popiet, 157 Hungerfond 
I St. Kviečiame visus dalyvauti. Bus 
geri pietūs laiku, po to įvairumai 
su paminėjimu poetės S. Nėries 60- 
ųjų gimimo metinių. Komisija

(97-98)

Po vaišių masiniai sudai
nuota keletas liaudies dai
nelių, kaip visada, Adelės 
vadovybėje. Adelei ir Mari
jai padėka už programos 
dainelių pravedimą.

Pirmininkas iškvietė pa
kalbėti M. Kochienę, S. Ža
vį, pagaliau Joną Millerį. 
Pastarasis karštai ragino 
nepriklausančius prie LLD 
vietinės kuopos prisirašyti.

Po programos nugirst; 
kad kai kurie pasižadėjo 
prisirašyti.

1965 metais nauji ir se
ni nariai gaus kuopbs do
vanėlę “Vilnies” kalendo-

Binghamton, N. Y.
“Laisves” vajus

Šiemet mūsų mieste spau
dos vajai eina silpnai. Nau
jų skaitytojų gavome dar 
tik tris. Vieną “Vilnies’’ 
skaitytoją gavo A. Žemai
tienė, o du “Laisvės”—J. K. 
Nelesh.

Priežastis t , kad stoka 
i, kad skai-

LIŪDIME NETEKĘ MŪSŲ,MIELO

fete'

£ 
f.

#1.

life

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Gruodžio-Dec. 11 d. svetai
nėje 1150 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare, šis bus paskutinis šių 
metų susirinkimas, tadgi turėsime 
kuopos valdybos rinkimus ir kitų 
reikalų. Tadgi nariai kviečiami at
silankyti kuo skaitlingiausiai.

Valdyba (98-98)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 

susirinkimas nukeltas nuo gruodžio 
I 6 į gruodžio 13 dieną. Vieta—318
W. Broadway, 3 vai. popiet.

Yra daug svarbių reikalų aptar
ti ir išrinkti valdybą 1965 metams.

S. Raymond (97-98)

CAMDEN, X L

a,

nų. .
Ęerods broliai Juozas ir 

Albertas Birštonai bandė 
vienas smuiką, antras ar
monika pagroti, bet nepa
vyko, kaip jie buvo pa$i- 
moję pasirodyti, Kadangi

tytojai ir be raginimo' atsi
naujina prenu
dar paaukoja į spaudos fon
dą po dolerį, kitą. Labai 
ačiū jiems už tai. 

z'Aš negaliu iš namų išeiti, 
nes Navalinskas serga, tu
riu ligonį prižiūrėti. A. Že
maitienė rūpinasi vajaus 
reikalais. Prašali jai pagel
bėti — atneškite prenume
ratas į namus, nes iki va
jaus pabaigos nedaug lai
ko liko.

J. K. Navalinskiene

meratas ir Vinco Žilinsko
Mirusio 1962 metų Gruodžio 8-tą 

Plymouth, Pa.
Liūdime mes, sykiu gaili Vinco ir mūsų šeimos.

Ona Žilinskienė, žmona 
Anna Titams, sesuo 
Mary Paknįs, sesuo 
Jonas Žilinskas, brolis

• ■■■ RBRy... pm nil > ................. | ■ II I ■!    ......................... ............ .................... ................................ I

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 8, 1964

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

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

fringe benefits. Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Ave., Cąmden, N. J.

92-97)



Maskvos oro porte pasiti
ko Mindaugas Pilėnas. Nuo 
Maskvos moterų, su gėlių 
puokšte, pasveikino dvi an
gliškai kalbančios, moterys.
Viena iš jų tris metus yra keleivių dauguma buvo Iš
gyvenusi Amerikoje. Turė
jome malonų pokalbį. - 

Kopenhagene • oras ma
lonus. Turėjome dvi valan
das laiko pasidairyti. Mies
tas švarutėlis. Daug senų— 
istorinių pastatų, šešiolik
tame šimtmety budavoti ka
raliaus rūmai, dabar šalies 
parlamentas. Ten gyvena ir 
dabartinis karalius. Kara- 
laius reikšmę trumpai api
būdino taksio vairuotojai— 
“Dekoracija ant torto”

Stockholme snigo, o Mas
kvoje viskas sniegu apklo- 

. ... _ ... ta, bet oras nešaltas, gatvės
Placiai veikia katalikų rūpestingai nuvaloma taip, 

bažnyicos įkurta Tautinė transportacija vyksta

(“county”) di-

Po miestą pasidairius
Pirmu kartu šio miesto ir 

net visos Amerikos istorijo
je negras veikėjau tapo de
mokratų išrinktas tos par
tijos pavieto 
retkoriumi. Taip padarė 
Manhattano 
kratai. Jie 
rinko miesto tarybos narį J. 
Raymond Jones. Už jo iš
rinkimą smarkiai darbavosi 
miesto majoras Robertas 
Wagneris.

pavieto demo- 
savo vadu iš-

Miesto iždininkas Abra
ham Beam protestuoja prieš 
skyrimą daugiau pinigų Pa
saulinės parodos reikalams- 
Kas nors užsimanė pagra
žinti parodos teatrą ir pa
reikalavo $250,000. Mr. Beam 
sako, kad tokius pagerini
mus turi padaryti parodos 
ruošėjai iš savo pajamų.

Knife in the 
Empty Can
on the Pil- 
of the But-

dorovės lyga,” kuriai pa
vesta kovoti prieš “nedo
rus” filmus. Lyga rapor
tuoja, kad per vienus pasku
tinius metus ji pasmerkė 16 
filmų. Tarp pasmerktųjų 
yra tokie filmai kaip “My 
Life to Live,” “ 
Water,” “The 
vas,” “Love 
low” ir “War 
tons.”

Katalikams 
tuos filmus matyti, nes jie 
žmogų vedą į “pavojingą 
pagundą”...

draudžiama

Miesto Mugių departamen 
tas vėl pradėjo kalbėti apie! 
didelį raketą su malta mė
sa. Kaltina mėsininčias, kad 
jos į tokią mėsą privaro per 
daug riebalų, tuos riebalus 
nudažydami raudonai, kad 
žmogus manytų, jog toji 
mėsa yra liesa, tikras, rau
donas, gražus raumuo. Beti 
kai jie pradeda “hamburge- 
rį” kepti, pamato, kad be
veik visas kepsnys tiesiog 
ištirpo, pavirto taukais.

Departmentas ketina ko
voti prieš tokią apgavystę.

Prieš tris savaites ameri
kietis dr. Harold Taylor 
parsikvietė viešnagėn šešis 
tarybinius žmones. Jų tar
pe buvo įžymus dramatur
gas A. N. Arbuzovas, ku
ris yra parašęs 16 scenos 
veikalų. Išvykdami svečiai 
matė pastatant veikalus 
“Incident at Vichy” ir “Hel
lo, Dolly.” Abudu veikalai 
tarybiniam dramaturgui 
patiko. Ypač jis pagyrė 
“Vichy” kaip rimtą scenos 
kūrinį.

Svečiai sugrįžo į Tarybų
S.ąj u n gą patenkinti, savo hiek tame ižde bebūtų ka-
viešnage Amerikoje ir la
bai geroje nuotaikoje-

Grupė Long Island moks
lininkų praneša svarbų iš
radimą kovai su kraujo vė
žiu (leukemia). Jiems pavy
kę surasti tokius virusus, 
kurie nugali šią piktą ir la
bai išsiplėtojusią ligą. Ban
dymai buvo sėkmingai at
likti su zuikiais. Jeigu jie 
taip pat gerai veiks ir žmo
gaus kūne, tai jų išradimas 
bus didžiausia žmonijai lai
mė. •

Kol kas nežinia, kada tie 
nauji “vaistai” bus išban
dyti žmonių gydymui. Vei- 
klausia dar . geroką laiką už kiekiveną naują narį- neseniai JAV pasirašė mili inio Kito IrnvAinynn on Izy»oii_ 1 „ _ . _ M v .- ! f-npmn cniTffrriTokios pat dovanos prižade- tarmv butai ų.jais bus kovojama su krau
jo vėžiu gyvuliuose, kol bus 
įsitikinta, kad jie nepavo
jingi žmogaus organizmui.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Valstijų atstovas 
kaltino Izraelį ir Siriją už 
pasienio susšaudymus.

K. Petrikiene jau rašo iš 
kelionės į T. Lietuvą

normaliai. Atydžiai tėmijau 
sniego nuvalymui techniką: 
— New Yorko miesto tėvai 
galėtų pasimokyti Maskvoj.

Dėl blogo oro susisieki
mas tarpe Maskvos ir Vil
niaus sekmadienį buvo su- 

i laikytas. Turėjau išvykti 
pirmadienį kaip trys po pie
tų. Buvo pranešta — išvyks 
valanda vėliau, tad su drg. siunčia Laurinčiukas, Kapo- 
Pilėnu nusprendėme ramiai čius, Karvelis, Jonikienė.

K. Petrikiene
Lapkričio 29, 1964

pietauti, bet mums besivai- 
šinant, mergina pranešė,

Konstruktyvi LDS Treciosios
apskrities konferencija

Lapkričio 29 d. Lietuvių cijos delegatai buvo nuosta
biai entuziastiški LDS ręi- ' 
kainose savo apskrities ri
bose, tai buvo ir daug kon
struktyvių diskusijų. Dis
kusijos sukosi daugiausia 
apie* tai, kaip mūsų apsk 
tis galėtų atnešti daugiau 
naudos visam Lietuvių D 
bininnkų Susivienijimui. To
dėl diskusijų gale rezulta
tas bvo tas, kad nusitarta 
dėti visas pastangas gavi
mui ne mažiau kaip 20 naiu- 
jų narių j LDS per sekan
tį vajų —Trečiosios apskri
ties ribose.

Ypatingu entuziazmu p

Darbininkų Susivie n ij i m o 
Trečiosios apskrities konfe
rencija atsibuvo Elizabeth, 
N. J. Delegatų skaičius bu
vo geras iš visos New Yor- 
ko apylinkės kuopų, kurios 
priklauso prie apskrities.

Konfe r e n c i j o j buvo ir 
LDS prezidentas J. Gašlū
nas ir generalinis sekreto
rius J. Siurba. Abudu da
vė paaiškinimus apie da
bartinį LDS stovį ir jo tur
tą. Jiedu taipgi pranešė, 
kad šiemet ir ateinančiais 
metais Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas moka ir mo
kės savo nariams dividen
dus todėl, kad esantis LDS 
kapitalas atneša šiuo laiku 
gerą uždarbį paskolose, tai 
tą gerą uždarbį LDS per
duoda savo nariams divi
dendų formoje.

Bet jiedu taipgi stipriai 
persergėjo LDS narius, kad 
nei vienas jų nemanytų, jog 
LDS valdyba galėtų imti pi
nigus iš pastovaus LDS iž
do ir duoti kam. Nežiūrint, 

pitalo, jis yra garantija 
(užtikrinimas), jog kiekvie
no apdraustojo pašalpgavis 
gaus kiekvieną centą, ant 
kiek kuris narys yra apsi
draudęs. Tą griežtai pri
žiūri New Yorko valstijos 
apdraudos departamentas, 
ir to griežtai reikalauja ki
tų valstijų įstatymai, kurio
se randasi LDS narių.

šiais metais gauta septy
ni nauji nariai į LDS Tre
čio s i o s apskrities ribose. 
Kaip pats LDS centras, taip 
ir apskritis duoda dovanas 
tiems, kurie įrašo naujus 
narius į LDS. Trečia ap
skritis davė įrašytojams po

tos ir ateities naujų narių 
prirašyto jams.

Apskrities komiteto pa
stangomis, konfer e n c i j o s 
delegatai buvo pavaišinti, o7oneSparke.102 02 Liberty A'je" 
labai gerais ir patiekalin-Į Gerbiami Draugijos nariai, malo- 
o-oia nipfnmia i nčkit ateiti į ši metini susirinkimą,gaiš pieiumib. turėsime daug reikalų. Valdyba

Kadangi šį sykj konferen-1 (97-98)

aukad, orlaivis išskris pirm 
planuoto laiko.

Atvykus į oro portą, tujre- 
jome skubėti. Lėktuvas ne
didelis, mano dižaugsmui, 

tuvos inžinieriai, įvairūs 
technikai. Jie grįžo iš Mas
kvos po pasitarimų. Nei he- 
jutome kaip greitai jau — 
Vilnius.

Mane apgyvendino Nerin
gos viešbuty. Pasidėjus liu- 
gaminą, drg. Kapočiaus ly
dima, nuskubėjome aplan
kyti A. Jonikienę. Ligonė 
džiaugiasi sveikatos pro
gresu; jau buvo atsikėlusi
kiek pavaikščioti. Dar bus 
reikalinga antra operacija 
ant kojų gyslų. Tikisi pil
nai pasveikti.

Vilniuje sniego nedaug. 
Pirmadienio vakare turėjau 
malonų pasikalbėjimą su 
buvusiais amerikiečiais ir 
Karveliu. Darome planus 
kaip būtų galima daugįau 
pamatyti Vilniuje ir kitur 
šalies kūrybą ir įvairias vi
suomenines įstaigas. Šian
diena, antradienis, matysiu 
naujas filmas demonstruo
jant- Jaučiuosi gerai. Svei
kinimus ame r i k i e č i a hi s

a- 
sirodė industrinės New Jer
sey dalies — Harison, Kear
ny ir Cliffside — delegatai. 
Net čieli trys delegatai iš 
tų miestų apsiėmė dėti spe
cialias pastangas ten suruo
šimui parengimų dėl sukė
limo geros finansinės paja
mos apskrities veiklai. Jie 
yra: Ramoška, Anuškis 
Stasiukaitis.

Apskrities komitete pasi
liko buvusieji komiteto na
riai: A. Skairus, B. Makū- 
tėnienė, P. M. Šolomskas. J. 
Dainius, Geo. Stasiukaitis, 
P. Poškus, K. Anuškis, A. 
Stanelis ir M. Šimkienė.

A. Gilman

JAV RUOŠ NATO 
ATOMINĮ LAIVYNĄ 

Washingtonas. — Prezi- 
zidentas Johnsonas sakė, 
kad nepaisant NATO narių 
nesusitaikymo ir socialisti
nių šalių protestų, Jungti
nės Valstijos vykins gvvė- 
niman organizavimą NATO 
atominio karo laivyno su 
mišriomis komandomis.

Kaip žinia, to labai noti 
Vakarų Vokietija, su kuria

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 
gruodžio 8 d., 2 vai. popiet, "Lais- 

" - salėje, 102-02 Liberty Avė.,

c<

FILMAI
SLAVE TRADE IN THE 

WORLD TODAY”
Šis dokumentinis filmas 

atskleidžia dar vieną skau
dų pasaulinį faktą—apie šių 
dienų vergų prekybą Mažo
joje Azijoje, Arabijoje ii’ 
Afrikoje.

' Filme matome, net per 
keletą atvejų, vergų rinkas, 
kur pardavinėjami negrai 
vyrai ir moterys, kuriuos 
pirkliai sustato ant pedje- 
stalų, kad atvažiavę turtin
gieji iš Saudi Arabijos ir 
Afrikos galėtų juos gera! 
apžiūrėti. Naftos šaltiniu 
magnatai susirenka čionai 
prisipirkti vergų, kurie, 
kaip šeichų nuosavybė, tu
ri dirbti visokius darbus 
veltui. Nors šeichų aliejaus 
šaltinių vienos dienos pel
nas siekia milijoną dolerių, 
bet jų vergai negauna už
tenkamai pavalgyti ir tin
kamesnės pastogės neturi, 
Šeichams ypatingai patinka 
prisipirkti jaunūčių mergai 
čių apie 10 metų amžiaus, 
kad užsiauginus jas paga 
savo reikalavimus, nežiū
rint to, kad jų haremai jai 
prigrūsti įvairaus amžiaus 
moterų po keletą šimtų...

Matome, kaip viešųjų na
mų savininkas — teisingiau 
sakant, pirklys — prekiau
ja mažais vaikučiais, ku
riuos gimdo jų užlaikomos 
vergės,, apvaisintos kasdie
ninių “klientų.”

Didžiausias “derlius” ver
gų pirkliams vyksta šven
tame musulmonų mieste 
Mecca (Meka), kur tūks
tančiai pilgrimų atkeliauja, 
iš tolimiausių vietų aplan- 

i kyti Mohamędo šventovę. 
Šiame šventame mieste ran
dasi ir vergų prekyvietes, 
kur daugeliu papuola atsi
tiktinai; o kitį negrai neži
nodami nieko .geresnio* net 
patys pasisiūlo pardavimui, 
leisdami plakti savo kūną 
botagais, kad parodžius pir
kėjams savo ’ ištvermingu
mą. .. [ !'

Vergų rinkų apžvalgose 
trūksta fotografinės esteti
kos. Dokumentinis filmas 
turi parodyti, kaip nehuma
niškai prekiauti žmogumi, 
bet necentralizuoti foto 
aparato objektyvą ant mo
ters krūtų ir viso jos kūno, 
kad priduoti žaismingus 
efektus, kas visiškai nepri
tinka ir dvelkia seksualiz- 
mu!

Naujosios Afrikos valsty
bės bando panaikinti vergų 
prekybą, bet juodoji rinka 
veikia labai plačiai. Filme 
matome orlaivius, prigrūs
tus žmonių, lekiant į Ma
žąją Aziją, matome kara
vanus kuDranūgarių slen
kant per dykumas Arabiios 
link, tačiau policijai sunku

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
šių metų gruodžio 7 dieną sukako dešimt metų 
kai mirtis .atskyrė mano mylimą gyvenimo 

draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

* i Brooklyn, & Y.

Visi dalyviai bus skaniai pavaišinti

Susipažinsime su iš Pittsburgh© apylinkės atvykusia 
viešnia, 2-ąja vice prezidente

ELIZABETH GALORE

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
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TEATRAI
juos sugaudyti. Retkar
čiais pasiseka susekti ver
gų transportacijas, bet sun
ku sustabdyti visa tai, kas
išsivystė per šimtm ečiu s Įtikimą “Laisvės” salėje ir 
laiko...

Vienas fragmentas įterp
tas filme, atrodo, visiškai 
nesiderina su tema: tai fo
tografijos iš Beiruto mies
to kabaretų apie t. v. “strip- 
teasers.” Kadangi .Beiru
to miestan suvažiuoja tur
tingieji arabų šeichai sma
giai praleisti laiką ir pini
gus, tad atsiranda jaunų’ 
moterų, kurios ban,do juos 
sužvejoti. Sakoma, kad jds 
čia suvažiuoja' iš Europos, 
daugiausia iš Anglijoj, 
Prancūzijos ir Italijos. Kai 
kuriom pasiseka susiieškoti 
turtingą šeichą metams ki
tiems, kitos šoka kaip 
“strippers” Beiruto kaba
retuose. Šios moterys, par
duodamos savo kūną, pa
čios save padaro pinigo ver
gėmis, ko visiškai negali
ma prilyginti prie filmo te
mos.

“Slave Trade in the World” 
dabar rodoma kino teatruo
se: “DeMille,” 47th St. ir 
7th Avė., ir 34th St. East, 
arti 2nd Ave., Manhattane.

Filme yra silpnumų, bet 
vis tiek galima pasakyti, 
kad iškeliamas labai svar
bus šių dienų klausimas: 
Kada bus panaikinta pa
saulyje vergija?!

Mirė J. Purenąs
Po sunkios ligos lapkri

čio 30 d. mirė Juozas Pu
renąs, sulalukęs 77 m. am
žiaus. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje, Kupiškio rajone, 
Vėžionių kaime. Į šią šalį 
atvyko 1913 m.

Giliame liūdesy liko žmo
na Ona, podukra . Aldona 
Jaskevičienė, sesuo Teresė 
Eimutienė, gyvenanti Port, 
Washington, N. Y. Ir kiti 
artimieji Amerikoje ir Lie
tuvoje. . '

Palaidotas laisvai Cyp
ress Hills kapinėse gražia
me kalnelyje, su militarine. 
šiam liūdnam momentui- 
pritaikyta ceremonija kaip 
buvusiam karo veteranui..

Po laidotuvių visi daly-1 
viai buvo pakviesti velionio 
žmonos vardu į Durow’s 

.restoraną ir ten gražiai pa
vaišinti.

Illsėkis ramiai! i1

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kartojasi pasitarimai tarp 
TSRS Užsienio ministro 
A. Gromyko ir JAV Vals
tybes sekretoriaus D. Rus- 
ko.

Aido Choro Veikla
Pirmiausia noriu primin

ti visiems, kad ir šiemet, 
kaip ir visuomet, Aido cho
ras rengia Naujų Metų su

kviečia visus atsilankyti.
Bilieto kaina už vakarie

nę ir visus kitus pridėčkus 
tik $5. Prašome įsigyti bi
lietus pas bile kurį aidietį.

Walteris ir Elenute Bra
zauskai atšventė savo ve
dybų sukaktį, pavaišindami 
visus su pyragaičiais ir vy
nu. 'Aidiečiai širdingai už 
tai dėkoja

Kaip žinome, mūsų solis
tė Elenute prasisiekė jau 
gana aukštai dainoje. Lin
kime jai viso geriausio at
eityje!

Walteris dainuoja su bo
sais ir laibai gražiai sugy
vena su aidiečiais — jis vi
suomet taktiškas ir drau
giškas.

Igiausių metų draugams 
Brazauskams!

Praėjusį savaitgalį Aido 
choro moterų kvartetas, su
sidedantis iš N. Ventienės, 
N. Buknienės, O. Čepulie
nės ir K. Rušinskienės, tu
rėjo važiuoti į Worcesterį. 
Su kvartetu turėjo važiuoti 
mokytoja M. Stensler ir so
listas V. Bekeris. Jie visi 
būtų dalyvavę Worcesterio 
Aido choro 50 metų jubilie
jiniame paminėjime.. Ta
čiau jiems nepasisekė tą 
kelionę atlikti, nes Naujo
sios Anglijos žeme buvo 
jau užklota storu sniego 
sluoksniu ir važiuoti buvo 
neįmanoma. Taip buvo te
lefonu pranešta iš Worces
terio. , , s

Gaila, kad taip įvyko, nes 
mūsų aidiečiai s buvo prisi
rengę tinkamai pasirodyti.

* - *i ‘ , f * f ’ •

Šiais metais turėsime dar 
dvi 4 pamokas — vieną šį 
penktadienį, o antroji bus 
gruodžio 18 d. Po to turė
sime tris savaites atostogų 
ir susirinksime sausio 15 d., 
1965 metais.

Tad ateinančius du penk
tadienius atsilankykime į 
pamokas.

New Yorkas. — Jau pra
dėjo taisyti Izraelio laivą 
“Sholom”. Pataisymas atsi
eis apie 600,000.

New Yorkas. — Su gruo
džio 1 diena pakėlė taksių 
kainas už važinėjimą.

Karačis. — Devyni pasie
nio sargai buvo užmušti su
sirėmime tarp Indijos ir 
Pakistano sargų.

LDS BANKETAS
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“Laisvės” Salėje
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N.Y.

Bilietas $3.00Pradžia 6 vai. vakare

Rengia LDS 13-ta kuopa

Žiema, sniegas ir 
automobilistai

New Yorkas. — Miestaj 
važiuotės komisijonierrus 
A. H. Barnes paskelbė se
kamas taisykes:

Mieste vieškeliai ir dides
nės gatvės yra paskelbtos 

“Emergency”, tose gatvė
se, prie stulpų, yra raudona 
spalva pasargos: “Snow 
emergency Street”.

Kai būna iki 4 colių snie
go, tai tomis gatvėmis ne
leistina važiuoti be retežių 
aplink ”tajerus”, arba be 
“Snow tires.” Neleistina 
ant tų gatvių sniego metu 
“parkinti” auto m o b ii i ų. 
Gatvės turi būti laisvos su
sisiekimui. • ’

Kalėjimas be tvorų 
ir geležinių grotų

Shelton, Wash. — Čionai 
tapo atidalytas naujos rū
šies kalėjimas, kuris neturi 
ant langų geležinių grotų ir 
neapvestas aukšta siena. 
Jis su “parku” užima 400 
akrų, jame gali sutilpti 800 
kalinių.

Pradžioje kaliniais yra 
jaunuoliai nuo 17 iki 23 me
tų amžiaus, kurie pasižadė
jo pasitaisyti. Ir ateityje 
tik pažadėję pasitaisyti bus 
laikomi.

Kas gi saugo kalinius? 
Speciali radijo bangų si^į 
na, kas bandys ja pereiti, 
tai tada pradės veikti pavo
jaus signalai (varpai), 
taipgi kalinius saugos elekt
rinės akys.

T. SĄJUNGOJ MAžeJA 
PRASIKALTIMAI

■

Maskva. — Aleksandras 
Gorkinas, TSRS Aukščiau
siojo Teismd' prezidėritaę, 
sake, kali' Tarybų' Sįjuhgo- 
je mažėjo kriminaliai prasi
kaltimai.

1963 metais jų buvo 36 
procentais mažiau, .kaip 
1958 metais, gi 1964 metais, 
per pirmus 9 mėnesius bu
vo 8 procentais mažiau^ 
kaip 1963 m. tame pat laike.

REQUEST
RECORDS

! Tai gražiausia dovana 
; bile kokiam pokyliui!

Naujausios ir puikiausios ilgai 
grojančios plokštelės, gražiai au
tentiškai lietuvių kalboj.

<! Kreipkitės j kaimynystės krau
tuve arba rašykite dėl nemokamo 
katalogo į:
REQUEST RECORDS, INC.

66 Mechanic Street
New Rochelle, N. Y.




