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KRISLAI
Paskutiniai išgamos!
Ir laukia ir gražiai pasitiks 

viena pleperka
Mokyti asilai 
Tarytum stebuklai

Rašo A. Bimba
Dabar jau visas pasaulis ži

no: lietuvių tautos atplaišos 
sušilę darbuojasi, kad joks iš 
Lietuvos žmogus negalėtų A- 
me?ikos žemėn nė kojos įkel
ti.

Gal jokia kita tauta neturi 
tokių akiplėšų, kokius turime 
mes lietuviai. Per savo ALTą 
ir VLIKą jie ne tik varo pa- 
siutėlišką propagandą prieš 
Lietuvą, bet dar bando Wa
shingtone paveikti valdinin
kus, kad jie neįleistų nieko iš 
Lietuvos.

Kuri kita tautinė grupė A- 
merikoje gali “didžiuotis” to
kiais skundikais-provokato- 
riais prieš savo gimtinį kraš
tą, prieš savo tautos brolius ir 
seseris ?!

Kulkomis ir puolimu 
nenugalės kongiečip

Gronįyko pateikė Tarybų 
Sąjungos taikos planą

Kas tie areštuoti 
Miss, valstijoje?

Kunigų “Draugas” savo ne
laimingus skaitytojus įtikinė
ja, kad Lietuvos žmonės neno
rį matyti lietuvius iš Ameri
kos.

Tai didžiausias melas ir 
gryniausia nesąmonė. Visi, ku
rie Lietuvoje lankėsi, pasakys 
jums, su kokia meile Lietuvos 
žmonės svečius pasitinka ir 
priima. Pamatysite, kaip en
tuziastiškai svečiai iš Ameri
kos bus sutikti ateinančiais 
metais.

Dar kitas argumentas. Gir
di, į dainų šventę Lietuvos 
žmonės bus prieš jų norą vy
riausybės suvaryti, kad pasi
rodžius pasauliui, kaip žmo
nės jai pritaria.

%’ Ar tie klerikalų laikraščio 
rašeivos pagalvoja, kaip jie 
tą Lietuvos vyriausybę išpopu
liarina, bandydami tokiais 
kvailais argumentais ją nuže
minti?

Visur, visose kapitalistinėse 
šalyse valdžios bijo žmonių 
sueigų, kai kur tiesiog drau
džia tokias masines sueigas. 
Na, o štai Lietuvoje tarybinė
vyriausybė tiesiog varu juos 
varo į masines sueigas, į ma
sinius sąskrydžius! Juk tai
reiškia didžiausią pasitikėji
mą savo žmonėmis, ar ne?

Mūsų Chicagos menševikai 
jokiu būdu nenusileis. Tą di
džiąją, mieląją “vargšę” poe
tę Salomėją Nėris purvais 
drabstė klerikalų šulas prela
tas Krupavičius, paskui su ja 
/“susidorojo” smetonininkų ora
kulas Bronius Raila, dabar 
žiūriu, kad menševikų “Nau
jienose” kokia ten Petronėlė 
vrintaitė kad jau ėda ją tai 

•gda. Tai liežuvis, tai pleper
ka!

Anie du “kritikai” toje mū
sų poetėje surado nors nemen
ko poetinio talento, bet Petro
nėlė nė krislelio jokio gero jo
je nemato.

Argi varnai suprasti ir įver
tinti lakštingalą!

. Mūsų kaimynkoje “Vienybė- j 
je” koks ten V. džiaugiasi, Į 
kad ant “marksizmo kapo” 
esą pastatyti jau net du dideli 
kryžiai. Vieną pastatęs men
ševikų įžymusis pranašas Sta
sys Kairys, o kitą Chicagos 
universiteto profesorius Hans

. Lowenthal.
Bet dabar jau turime ir

trečią kryžių: ant marksizmo 
įtapo dar didesnį kryžių pa
statė ir “Vienybės” moterų 
bendradarbis V.

Kokia čia laimė, kiek čia 
džiaugsmo !

Kalbu, žinoma, grynai po
litine prasme. Leiskite man

(Tąsa 6 pusi.)

Kairas. — Šimtai alžyrie
čių kovūnų Vyksta į Kongo 
pagalbai liaudiečiams kovo
ti prieš diktatoriaus M. 
Tshombe, belgų ir kitų im
perialistų jėgas. Alžyras 
siunčia liaudiečiams ginklų 
ir amunicijos.

Alžyro, Egipto ir Sudano 
kovotojai vyksta p'er Ugan
dą į Kongo rytines provin
cijas.

Belgų parašiutininkų už
puolimas,, kuriuos į Kongo 
atgabeno JAV militariniai 
lėktuvai, išjudino visos Af
rikos gyventoms. Daugely
je. sostinių ii^kitų miestų 
afrikiečiai laikė susirinki
mus su obalsiais: “Afrika

BREžNEV KRITIKAVO 
JAV POLITIKĄ

Maskva. — Bankete, ku
ris, įvyko Kremliuj je, Leo
nidas Brežnevas kietai kri
tikavo JAV užsienio politi
ką. JAV ir Belgijos puolimą 
kongo liaudiečių išvadino 
piratišku.

Jis sakė, kad JAV nusi
statymas prieš Kubą nuodi
ja tarptautinę padėtį. Taip
gi smerkė JAV pastangas 
suorganiza v i m u i NATO 
atominio karo laivyno.

Washingtonas. — Gruo
džio 7 dieną sukako 23 me
tai nuo Japonijos pasalingo 
užpuolimo ant Jungtinių 
Valstijų Pearl Harbore. 
Bet JAV labai nežymiai tą 
atžymėjo, nes dabar yra 
militarinėje sąjungoje su 
Japonija.

priklauso afrikiečiams... 
Galas baltųjų kolonializ
mui”.

Alžyras. — Alžyro prezi
dentas Ben Bella pareis 
“Baltieji kalba apie žu 
sius baltuosius Konge, 
kodėl jie nieko nesako s: 
šimtus kongiečių, kurii.„„ 
baltieji kolonialistai ir jų 
agentai nužudė”.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Gruodžio 7 dieną Jungtini 
Tautų asamblėjoje kalbė; 
Tarybų Sąjungos Užsieni

siū-

kė: 
vu- 
bet 
pie 
Uos

Stanleyville. — Nors ^ei
gai parašiutininkai šį mies
tą, Liaudies fronto valdžios
sostinę, užgrobė lapkr: čio 
24 dieną ir perdavė Tshom- 
bės jėgoms, bet miesto po- 
kraštyje mūšiai dar vis ei
na.

Po naujy rinkimų 
Gvianoje

Georgetown. — Anglijos 
Gvianoje įvyko parlamen
tariniai rinkimai. Dar pil
nai nesuskaičius visų bąlsų 

: dabartinis premjeras Ched- 
di Jaganas ir jo partija ga
vo 46 procentus balsų, j* jo 
oponento Burnhamo par 
—42 procentus, o kitos 
mažiau.

Per dvejis pastaruosius 
metus imperialistiniai ele
mentai kenkė Dr. Jagano 
vadovybei, kelis kartus bu
vo sukurstę negrų ir indęnų 
riaušes.

Gviana užima >83,000 kva
dratinių mylių plotą ir turi 
600,000 gyventojų. Ji yra 
šiaurės dalyje Pietų Ameri
kos, įeina į Britanijos są
jungą.

IŠ VISO PASAULIO
Dayton, Ohio. — F.B.I. 

Kaltina turtingą farmerį G. 
H. Hagermaną, kad būk jis 
pašovė Jungtinių Valstijų 
penkis bombonešius, ir pa
darė $26,000,000 nuostolių.

Hagermanas inžinierius, 
dirbęs prie lėktuvų gamini
mo, geras specialistas. Sa
ko,, kad jis į bombonešius 
šaudė, nes jie baugino jo 
galvijus.

Leopoldville. — Begi jos 
generolas Noelis ir desėtkai 
karininkų čionai lavina 
3,000 Tshombės karininkų 
ir karių karui prieš rytinių 
provincijų liaudiečius.

Bloomfield, Conn. —Len
kaitė HeniaWysocki, 13 me
tų amžiaus, kurią Lenkijos 
priešai buvo išvilioję ir at
gabenę į JAV, dabar grįžta 
atgal į Lenkiją.

T Maskva. —Radijo atsilie
pimai nuo kosmosinio laivo 
“Zond-2” rodo, kad jis pa- 
skmingai skrenda lin k u i 
Marso.

New Yorkas. -—Gruodžio 
7 dieną New Yorke buvo 
tik 20/ laipsnių virš nulio.

;ija 
po

Tokio. — 23-jų metų su
kaktyje nuo japonų užpuo
limo ant Jungtinių Valsti
jų Japonija apdova n o j o 
JAV karo orlaivyno koman- 
dierių generolą Lemay 
aukščiausiojo laipsnio ordi-
nu.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Afrikos 35 valstybių atsto
vai laikė pasitarimą Kongo 
reikalais. Jie priešingi už
sienio intervencijai prieš 
Kongo liaudiečius.

Ottawa. — Kanados vir
šininkai sako, kad per dve
jis pastaruosius metus ga
myba pakilo.

Chartumas. — Sudano 
sostinėje vėl įvyko riaušės 
tarp negrų ir arabų. Apie 
40 žmonių buvo užmuštą ir 
daug sužeista.’

Ženeva. — Bus daugiau 
tarptautiniai bendr a d ą r- 
biauta informavimui apie 
orą virš jūrų.

La Paz. — Susikūlė Boli
vijos lėktuvas ir žuvo 12 
žmonių.
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ministras Andriejus Gro
myko. Jis aišįdnio tarptau
tinius santykius, kritikavo 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką Kubęs, Kongo, 
Kipro ir Vietnamo klausi
mais. Jis sakė, kad JAV 
nolitika neatitinka taikos

tinius santykius, kritikav 
Jungtinių Valstijų užsien:

politika neatitinka taiko 
reikalams.

Gromyko kritikavo Va
karų valstybes nusiginkla
vimo klausimais. Jis sakė, 
kad Vakarai nuo žodžių u

I taiką toliau neina. Visus iki 
(dabar Tarybų Sąju n g o 
praktiškus pasiūlymus at
metė. i ! ' ’

Tarybų Sąjunga siū 1 o, 
kad būtų sušaukta nūs: 
ginklavimo konferencija v: 
sų valstybių, įskaitant Kin: 
ją, Rytų Vokietiją, šiaurė 
Vietnamą ir Korėją.

Kaip pirmūs žingsniu 
sutvirtinimui įaikos ir pri

z

s

s

s
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L Nuo. NATO
ir

nusiginklavimo, TSRS 
lo:

(1) Tuojau susitarti, 
nebus duoti niukliniai gink-

, lai toms valstybėms, kurios 
jų dar neturi, jų tarpe ir 
Vakarų Vokietijai.

(2) Tuojau sumažinti mi- 
litarines jėgas Vakarų ir 
Rytų Vokieti jose, panaikin
ti militarines bazes užsieny
je, ir iš užsienio atšaukti 
militrines jėgas.

(3) Pasirašyti sut artį, 
kad Vakarai ir Rytai sulai
kys ir požeminius atominių 
ginklų bandymus.

(4) Pasirašyti nepuolimo • 
sutartį tarp NATO ir Var
šuvos apsigynimo sąjungos 
narių, kad išvengti pasalin
go užpuolimo.

(5) Įsteigti antiniuklines

kad

Jackson, Miss. -— Jung
tinių. Valstijų Investigacijų 
Federalinis Biuras (FBI) 
Neshoba apskrityje, Missis- 
sippio valstijoje, suareštavo 
21 asmenį, kaltinant nužu
dyme trijų veikėjų už civi
lines laisves.

Tarp suimtų yra Nesho
ba apskrities šerifas Law-

apklausinėjo šimtus žmonių 
ir surinko smulkmenas apie 
tą baisią tragediją.

kas, ir patsai dalyvavo jų 
nužudyme.

Kiti areštuoti yra White 
Knights Miss, valstijoje Ku 
Klux Klano nariai, jų tarpe 
ir baptistų kunigas Edgar 
Ray Killenas.

Nuo pereitos vasaros, ka
da minėti trys veikėjai bu
vo baisiai nužudyti, FBI

rence A. Rainey, 41 metų 
amžiaus, kuris dalyvavęs 
suokalbyje. Šerifo pavaduo
tojas Cicil Price, 26 metų 
amžiaus^ FBI kaltinamas 
už tai, kad jijs nelegališkai 
buvo suareštavęs tris vei
kėjus! Ahdrewa Goodmaną, 
Michelį H. Schwerneri ir 
jam^sį E.. Charney, ku-

Philadelphia, Miss. —šio
je apylinkėje, kur pereitą 
vasarą buvo nužudyti trys 
kovotojai už civilines lais
ve, Ku Klux Klano vadu 
yra metodistų kunigas Clay 

riuds perdavė į žudikų ran- i F. Lee, 34 metų amžiaus.

to) įsueigui anuiniuKiiines • • « JĄ ]••
zonas, kur nebūtų niuklinių 1 ĮKIŠI, KHO Anglija 
ginklų, sunaikinti bombone
šius, sumažinti militarizmo 
reikalais išlaidas iki 15% ir 
tuos pinigus duoti pagalbai 
atsilikusių šalių.

GROMYKO APIE “HOT 
LINE1” TELEFONĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Buvo klausta TSRS Užsie
nio ministro Gromyko kaip 
veikia tarp Maskvos' ir 
tarp Washingtono • taip va
dinamas “Hot Line” telefo
nas.

Jis sakė, kakLTSRS peri 
tą liniją perduoda senų žy
mių rašytojų apysakas, o 
amerikiečiai apie sportu, 
bet tai vis vien, yra kultūri
nis apsikeitimas.

Paryžius. — Prancūzijos 
premjeras Georges Pompi- 
dau įspėjo Vakarų Vokieti
ją, kad ji, remdama JAV 
politiką suorganizavi m u i 
NATO karo atominio laivy
no, neteks Prancūzijos 
draugiškumo.

rems JAV planą
y

' Washingtonas.—Po dvie
jų dienų prezidento Johnso- 
no pasitarimo su, Anglijos 
premjeru Haroldu Wilsonu 
buvo išleistas bendras pa- 

s ą k o, 
kad . susitarė sutvirtinti 
NATO sąjungą, kad ap
svarstė JAV planą suorga
nizavimui NATO atominio 

ir apsvarstė

iriP 1 Valdi buvo išleistas bendra 
reiškimas, kuriąme ,

įjos sąjungos
S 
s 
s

O

Paryžius. — Prancūzijc 
spauda pločiai rašo, kas bu 
su NATO, jeigu Jungtinėm 
Valstijoms nepavyks prava
ryti organizavimą atomini
karo laivyiįo su mišriomis 
komandomis.

Dauguma laikraščių ra
šo, kad tas turės išsispręsti 
ateinantį sausio mėnesį. 
Jungtinių Valstijų planą 
pilnai remia Vakarų Vokie
tijos valdžia ir militaristai, 
nes jie nori gauti atominius 
ginklus į savo rankas. ItalL
ja, Olandija, Graikija ir 
Turkija pritaria tokiam lai
vynui. Bet Prancūzija yr 
griežtai priešinga. Anglijo 
darbiečiai, pirm jie laimėj 
parlamentarinius rinkimuš, 
buvo prieš tokį laivyną. Da
bar JAV , stengiasi juos pa-' 
traukti į savo pusę. Kana
da, Islandija, Norvegiją, 
Danija, Belgija, Liuksem
burgas ir Portugalija “sė
di” ant tvoros.

Prancūzija priešinga dėl

a 
s 
o

KALTINA KOMUNISTUS
Berkeley, Calif. —Reika

laujant laisvės žodžio buvo 
suareštuota 814 asmenų, jų 
tarpe 590 Kalifornijos uni
versiteto studentų. Jie rei 
kalavo laisvės žodžio, i 
kad galėtų rinkti aukas u 
civilines laisves.

Valdininkai ir universite
to viršininkai kaltina ko
munistus, būk jie studentus 
sukurstė.

r
vz

Jakarta. — Virš 3,000 in- 
donezų šturmavo JAV am
basadą, nutraukė vėliavą, 
sudegino apie 15,000 “infor- 
macijjos” knygų ir brošiū
rų. Jie protestavo prieš in
tervenciją Konge.

dviejų priežasčių: (a) ji 
jau dabar prisibijo Vakarų karo laivyi 
Vokietijos įsigalėjimo, (b) t Wilsono^asiulymus. 
nesutinka su daba r t i n e | Bendrai JAV vąldiškieji 
JAV diktato politika NA- rateliai numato, kad Angli- 
T0 organizacijoje, o kartu jos darbiečiai sutiks su su- 
ir Europoje. DeGaulle sako, organizavimu NATO ato- 
kad Europa turi priklausy
ti europiečiams.

Washingtone JAV ir Va
karų Vokietijos pasirašyta" 
militarinė sutartis rodo, 
kad JAV militaristai ir ag
resyviai elementai jau pa
ruošia dirvą pakeiti m u i

mini karo laivyno.

Port-au-Prince.
respublikoje JAV neteko 
gero vardo.

Haiti

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
NATO Jungtinių Valstijų 
ir Vakarų Vokietijos mili- 
tarine sąjunga. Vėliau prie 
jos trauks tas valstybes, 
kurios neprieštaraus JAV 
ir Vakarų Vokietijos politi
kai. Pagal JAV ir V. Vokie
tijos sutartį Jungtinėse 
Valstijose jau stato Vokie
tijai karo laivus, apginkluo
tus įrengimais šaudyyti ra
ketomis, tai yra žingsnis 
apėjimui opozicijos NATO 
Sąjungoje.

ŠALTA ŽIEMA
i

Washingtonas. — Vasa
ros ir rudens sausras stai
giai pakeitė gili ir šalta žie
ma. Rocky kalnų strityje ir 
vidurinėse valstijose iškrito 
daug sniego; buvo pusniai, 
šaltas oras, žuvo virš 50 
žmonių.

Šiaurrytinėse valstijo s e 
gausiai snigo, o vietomis li
jo ir šalo. Vien New Yorko 
valstijoje virš 60,000 namų 
neteko šviesos ir, dalinąi, 
šilumos, nes buvo sugadinti 
elektros srovės laidai.

Bostonas. — Mass, valsti
jos senatorius Edwardag 
Kenedis po biskį jau gali 
pasivaikštinėti.

Bombėjus. — Tris dienas 
Romos papiežius buvo Indi
joje. Jis matė žmones gy
venančius baisiame skurde. 
Pagalbai jų paaukojo $10,- 
000.

Popiežius sakė, kad vals
tybės turėtų mažinti apsi
ginklavimą ir nors dalį pi
nigų, krie išleidžiami gink
lams, skirtų kovai prieš 
vargą i? skurdą.

Pittsburghas. — Pavogė 
Tarybų Sąjungos vėliavą 
nuo Civic Arenos, kur vyks
ta TSRS sveikatos reikalais 
paroda.

Pittsburghas. — Civic 
Arenoje vyksta Tarybų Są
jungos sveikatos reikalais 
paroda. A

New Delhi. — Indijoje 
skleidžia paskalų, būk Kini
ja traukia militarines jėgas 
prie Indijos sienos, bet to
kie paskalai dažnai karto
jasi, tai mažai kas tiki.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partija grąžino eilę 
pareigūnų Kazokijoje, ku
rie prieš porą metų buvo iš 
tų pareigų pašalinti.

Bunker Hill, Ind. — Už
sidegė JAV bombonešis 
“B-58”, kapitonas žuvo, 4 
karininkai labai apdegė.

Newington, N. H. —JAV 
bombonešis “B-47” sprogo 
ore ir visi keturi karininkai 
užsimušė.

Belgradas. — Gruodžio 7 
dieną prasidėjo Jugoslavi
jos Komunistų Lygos suva
žiavimas. *

Tel Avivas. — Izraelio 
pasienio sargai buvo susirė
mę su Jordanijos ir Sirijos 
sargais.

Berkeley, Calif. — 13,000 
Kalifornijos universit e t o 
studentų demonstravo ir 
reikalavo laisvės žodžio.

Kairas. — Labai pablogė
jo JAV ir Egipto santykiai.

Tel Avivas. — Naujas Iz
raelio laivas “Bilu”, 6,500 
tonų įtalpos, su 500 keliau
ninkų išplaukė įMiamį,Fla.

Roma. — Iš priežasties 
nesveikatos rezignavo Itali
jos prezidentas Antonio 
Segni. . ,
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Nauji patvarkymai gerojon pusėn
KOMERCINĖS SPAUDOS korespondentų praneši

mu, Tarybų Sąjungoje eina dideli, nauji persitvarkymai. 
Matyt, naujoji partijos ir vyriausybės vadovybė ne juo
kais imasi darbo patenkinimui medžiaginių ir dvasinių 
liaudies poreikių. Naujai prieinama prie visos eilės pa
čių rimčiausių ir greičiausių problemų. Pavyzdžiui, sa
koma, naujoji vadovybė yra pasiryžus “peržiūrėti” Ko
munistų partijos vaidmenį įvairiuose šalies organuose, 
į Vainose įstaigose. Tuo klausimu partijos organa “Pra- 
vdoje” tilpęs vedamasis, kuriame nurodoma, kad ateityje 
partijos vaidmuo turi susidėti tik iš suteikimo įstaigoms I 
ir į atsakingas vietas pastatytiems žmonėms politinės 
vadovybės. Nereikia, kad partija išspręstų kiekvieną 
klausimą, kad rūpintųsi atlikimu kiekvieno darbo. Tegu 
tuo rūpinasi vietos tarybos, vietos įstaigos bei' organai. 
Tegu būna daugiau progų toms įstaigoms daryti reika
lingus sprendimus, rodyti daugiau iniciatyvos, imti at
sakomybę už pravedimą gyveniman įvairių nutarimų bei 
patvarkymų, žodžiu, reikia liaudies demokratiją pra
plėsti.

Netenka abejoti, jog tokį naujosios vadovybės žygį 
entuziastiškai sutiks ir priims darbininkų, kolūkiečių ir 
inteligentijos masės. Netenka abejoti, jog tie nauji pa
tvarkymai susilauks entuziastiško atsiliepimo Lietuvoje 
ir kitose tarybinėse respublikose- Juo daugiau tarybi
nės demokratijos, sąlygoms leidžiant, tuo platesnės liau
dies masės bus įtrauktos į pravedimą gyveniman parti
jos ir vyriausybės nutarimų.

Ar tai reiškia, kad partijos vaidmuo sumenkės, su- 
silpnės? Ne. Kaip tik priešingai. Partijos vaidmuo tik 
dar labiau sustiprės ir padidės. Partijos organai ir vie
netai, pasiliuosavę iš administracinių bei techninių už
davinių, daugiau atidžios galės nukreipti į liaudies poli
tinį švietimą. Pavyzdžiui, plačiai ir daug kalbama tiek 
Lietuvoje, tiek visoje šalyje apie darbo našumo tiek pra
monėje, tiek žemės ūkyje pakėlimą, apie pašalinimą ap-> 
sileidimo, nepaisymo, nenuoširdumo, dažnai pasitaikan
čio prie staklių, prie varstoto, prie traktoriaus bei kom
baino, prie karvių, arklių, avių bei žąsų prižiūrėjime. 
Kaip nekalbėsime, bet pagrindiniai juk tai yra politinės 
apšvietos klausimas bei reikalas. Su tuo blogiu kovoti 
neužtenka nutarimų ir administracinių priemonių. Te
gu milžiniška dauguma žmonių supranta ir įsitikina, 
kad tik darbo našumo pakėlimu, kai darbo priemonės ir 
įmonės jų pačių rankose, jie galės pakelti savo gyveni
mo būklę į naujas lygumas, ir daug tokių negerovių kaip 
beregint “išgaruos”. Tai va čia yra partijos vaidmuo. 
Ne pirštu rodyti ir, taip sakant, už nosies vedžioti, ką 
tas ir tas turi daryti, kaip elgtis, kaip užsilaikyti, kaip 
dirbti, bet jį politiniai apšviesti, jį įtikinti, kad tai yra 
jo paties pareiga jo paties gerovės vardan.

Žinoma, ne mums kištis į Tarybų Sąjungoje partijos 
arba vyriausybės reikalus-. Bet iš čia žiūrint ir matant 
iŠ tarybinės spaudos bei veikėjų išsireiškimų, mums at
rodo, kad šiam tarybinės partijos pasisukimui sąlygos 
buvo jau labai pribrendusios. Žinoma, tenka palaukti 
daugiau žinių apie tai', kaip, kokioje formoje tas parti
jos vaidmens “peržiūrėjimas” bus pravedamas gyveni
man. Neabejojame, jog už dienos kitos pasirodys minė
to “Pravdos editorialo vertimas į lietuvių kalbą ir 
gėriau susipažinsime su naujaisiais dėsniais. Pasisteng
sime ir visus skaitytojus su jais plačiau, nuodugniau su
pažindinti.

Tegu vėl susieina ir svarsto!
JUNGTINIŲ TAUTŲ Generalinės Asamblėjos sesi

joje kalbėjo Tarybų Sąjungos delegacijos pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministras Andrejus Gromyko. Jo kal
bos buvo laukta dideliu susidomėjimu. Mat, daug kas 
tikėjosi iš naujosios Tarybų Sąjungos vadovybės “naujos 
politikos” . Deja, jiems teko nusivilti. Tarybų Sąjungos 
užsieninės politikos pagrindai pasilieka tie patys, būtent, 
ji kaip kovojo, taip ir tebekovoja už taikų tautų bei vals
tybių sugyvenimą, už pilną ir visuotinį nusiginklavimą, 
už padarymą taikos su abiemis Vokieti jomis, už panai
kinimą kolonializmo likučių, už baigimą imperialistinių 
avantiūrų Konge ir Vietname ir tt. Kaip . tik šiuos. 
punktus vėl išdėstė savo kalboje Gromyko ir iš daugy
bės, delegacijų susilaukė nuoširdaus atsiliepimo.

Bet Gromyko padarė ir vieną labai rimtą naują pasiū
lymą. Jis pasiūlė sušaukti “viršūnių konferenciją” ėmi
mui konkrečių žygių dėl nusiginklavimo^ Anot jo, lai
kas labai pribrendęs ir sąlygos labai parankios tokiai

Ką kanadietis žurnalistas i 
dabar mate Kinijoje

Kadangi amerikiečiam^ 
korespondentams labaisun- 
ku nuvykti į Kiniją, ir'-' iš 
ten parašyti, katWen deda
si, tai vienas amerikiečių 
žurnalas susitarė su vienų 
kanadiečių žurnalistu, kad 
jis ten nuvyktų ir gerai vis
ką patyrinėjęs parašytų.

Žurnalistas Richard Har
rington išbuvo Kinijoje še
šias savaites ir grįžęs na
mo plačiai apie savo kėlioj 
nę parašė, kaip Kinijoje gy 
vena virš 700 milijonų, žmo
nių,' sudarančių visą treč
dalį Azijos gyventojų.

Jis rašo, kad jam buvo 
leista važinėti visur, kur 
tik jis norėjo. Jis aplankčį 
daugelį miestų ir kaimų, 
buvo žemės ūkio komunose 
ir pramonės centruose, kai • 
bejosi su valdžios pareigu- 
nais, mokslininkais ir pa
prastais piliečiais. Visur jis 
buvo mandagiai traktuotas. 
Buvo net tokiose vietovėse^ 
kur baltiesiems žmonėms 
pirmiau nebuvę progos dar 
koją įkelti. Daugelis kinie
čių sakė jam, kad jie pirmą 
kartą paspaudžia baltam 
žmogui ranką.

Harringtonas pripažįsta, 
kad Kinija daro žymų pro
gresą visose gyvenimo' sri
tyse. Kiniečiai daugiausia 
didžiuojasi pramonine pa
žanga, kuri aiškiai visiems 
matoma. Bet buvo svarbu 
aplankyti nors vieną iš 24,- 
000 komunų. Tačiau jis tu
rėjo progą aplankyti net ke
lias komunas, ten su komu
nų nariais kalbėtis, jų ka- 
feterijose kartu valgyti. t

Mandžurijoje jis ' lankė 
komuną, turinčią 2,900 šei
mų, kurios apdirba 5,00Q 
akrų nelabai derlingos že
mės. Visos šeimos turi sa
vo privatinius plotus, kurie 
sudaro vieną septintadalį vi
sos komunos žemės. Dauge
lis šeimų turi savo namuo
se siuvamas mašinas, radi
ją ir pasiturinčiai gyvena. 
Nauji namai statomi iš ply
tų su visais parankamais. 
Bet dauguma dar tebegyve
na senuose nameliuose, nes 
naujų nespėjama pristatyti.

Miestuose statomi dL 
džiuliai apartmentiniai naį- 
mai. Nuoma visai pigi: už 
du moderniškus kambarius 
moka $1.50 į mėnesį. Pa
prastai nuomai skiriama 4 
procentai algos, panašiai 
kaip Tarybų Sąjungoje.

Visur jis matė, kaip jau
nimas entuziastingai moko
si ir dirba. Mokyklų ir mor 
kytojų dar trūksta. Moko
si visur, kur tik galima, ne; 
laukuose. Mokyklos kasmet 
suteikia vis daugiau ir dau
giau inžinierių, mokytojų, 
daktarų ir kitų mokslinin
kų, bet jų trūkumas visur 
tebejaučiamas.

Harringtonas lankęsi “ka
ralių palociuje” Pekine. Da
bar šis palocius ir parkas 
naudoj amas visuo menei. 
Ten tūkstančiai žmonių vai 
šinasi, arbatą geria, didžiu
liame prūde maudosi,, valti
mis irkluojasi. Pirmiau pa
prastiems žmonėms ten ne
buvo leidžiama ir koją įkel
ti, o dabar viskas liaūdžiaiL

Daug amerikiečių serga 
jiems nežinoma Jiga

Dr. Herbert L Herschen- 
sohnaš rašo apie ligą, kuria 
daugelis amerikiečių serga, 
bet nežino, kokia liga jie 
serga. < Lotyniškai ji vadi
nasi: Emphysema. >

Daugiausia ja suserga 
tarp 40 ir 65 metų am
žiaus. Tarp 14 darbininkų, 
abelnai imant, vienas ta li
ga serga.

Ligos simptomai: įkirus 
kosulys su apsunkintu kvė
pavimu, ypač vaikščiojant 
ar ką dirbantta liga ser
gantis prasįžipjęs negali už
pūsti degančio degtuko tik 
už ketverto eilių nuo bur
nos; sergantis jaučia did
žiulį sunkumą kvėpuoti.

Ši liga panaši į azmą-du- 
sulį, bet ji daug biauresnė, 
laipsniškai žmogų silpnina 
ir varo į kapus.

Ta liga sergančiųjų plau
čiai ir visa kvėpavimo sis
tema jaučia didelį apsunki
nimą, įkvėpuotą orą nebe-, 
gali tinkamai išvalyti. To
kiu būdu blogas oras per
pildo ir išpučia plaučius ir 
nueina į kitas kūno dalis. 
Pasireiškia sutinimai.

Šios ligos specialistas 
Herschensohnas pataria 
sergantiems nenusiminti, ne 
gulėti lovoje, bet būti akty
viais. Tie, kurie įpuola pa- 
syvuman, greičiau nueina į 
kapus. Sergantieji, žinoma, 
turi būti daktaro priežiūro
je.

Lotynų Amerikos lietuviai 
ir mūsų spauda

Argentinietis Dėdė Jonas 
“Vilnyje” prašo skaitytojų 
perskaičius1 nenujmesti laik
raščių, bet juOS pasiųsti sa
vo giminėms ar pažįsta
miems, Lotynų Amerikoje 
gyvenantiems.

Bet dar geriau padarytu
me, jei mes savo giminėms 
ar pažįstamiems “Laisvę” 
ar “Vilnį” užprenumeruotu
me,-’kaip užprenumeruoja
me Lietuvoje gyvenantiems. 
Taipgi galime ir naudingų 
knygų jiems pasiųsti.

Kai jie gauna amerikie
čių laikraštį ar knygą, tai 
leidžia iš rankų į rankas, 
iki laikraštis visai sudyla.

Kodėl gi į mes negalime 
jiems padėti su prenumera
tomis?

Už tai jie bus mums vi
suomet dėkingi, o mes ga
lėsime su jais palaikyti ar
timesnius ryšius.

Nieko nelaukę jau šiame 
vajuje pabandykime. Sutei
kime jiems kalėdinę dova
ną ar naujametinę dovaną.

NARKOTUS AUGINO 
ANT STOGO

Miami, Fla. — Teismas 
nubaudė P. Wishenkerį pa- 
simokėti $1,000 bausmės ir 
metams padėjo pataisos 
priežūron. Mat, jis ant sa
vo namo stogo augino “ma- 
rijuaną”, iš kurios gamina
mi narkotniai nuodai. Ant 
jo namo policija surado 
400 “marijuanos” pasodin
tų diegų. ’

Havana. — Sėkmingai ei
na ‘ cukranendrių suvaly- 
mas. v

konferencijai. Reikia, sako Grymyko, eiti nuo žodžių 
už nusiginklavimą prie darbų.

Čia labai puikus pasiūlymas. Jį taip pat entuzias
tiškai pasitiko ypač Afrikos ir Azijos tautų delegacijos.

Deja, prieš šį sumanymą tuojau per spaudos kores
pondentus pasisakė Jungtinių. Valstijų delegacijos pirmi
ninkas Adlai Stevenson. Girdi, čia nieko naujo, čia tik-
tai ^šaltojo karo” propaganda.

Labai gaila. Kodėl vengiama ir bijoma didžiųjų

valstybių “galvų” konferencijos suradimui būdų nusi
ginkluoti? Tokį nusistatymą sunku suprasti. Nesupras 
jo žmonės, kuriems rūpi taika ir kurie trokšta nusigink
lavimo. L

Dar' šiuo pasiūlymu nepasisakė kitos didžiosios vals
tybės. Gal dar mūsų vyriausybė i pakeis nusistatymą. 
Vilties nereikia nustoti. L
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Moksleivių dainų šventėje- Vilniuje dalyvavo 5,000 
berniukų ir mergaičių.

Pabėgėliai iš Vakarui Vokietijos 
į Demokratinę Vokietiją

(Laiškas iš Vilniaus)
Vakarų spaudoje, o ypač 

per “Amerikos balso” radi
ją labai mėgstama gaudyti 
žinias, kad kas nors pabėgo 
iš Rytų Berlyno į Vakarų 
Berlyną arba iš Demokrati
nės Vokietijos į Federalinę 
Vokietiją. Bet Vakaruose 
reakcinė spauda visai nuty
li apie tai, kad daugelis iš 
taip jų mėgiamos Vakarų 
Vokietijos persikelia gyven
ti į Vokietijos Demokratinę 
Respubliką arba iš Vakarų 
Berlyno į Rytų Berlyną.

Štai prieš mane keletas 
Rytų Berlyno laikraščio 
‘Noies Doičland” numerių 
iš lapkričio mėnesio pra
džios. Viename jų rašoma 
apie 147 persikėlusius per 
kelias dienas iš Vakarų Vo
kietijos į specialius priėmi
mo namus, kurie skirti to
kiems perbėgėliams iš Va
karų į Rytus. Iš jų 49 jau
nuoliai nuo 19 iki 25 metų. 
Dauguma perėjusiųjų yra iš 
pra m o n i n i ų sričių, ypač 
Vestfalijos ir Vakarų Ber
lyno.

Kitos dienos numeryje ra
šoma apie 98 pabėgėlius iš 
Vakarų per keturias dienas,

ypač iš Vakarų Berlyno. Iš 
jų 57 yra sugrįžėliai, kurie 
buvo pasišalinę iš Rytų į 
Vakari..?, bet nusivylė ir 
grįžo atgal į Demokratinį 
Berlyną.

Trečiame numeryje skel
biama apie 118 persikėlusių 
per tris dienas nuo lapkri
čio 6 ligi 9 d. Iš jų 80 yra 
sugrįžusių atgal į Demo
kratinę Vokietiją, nes jie 
nerado darbo Vakaruose ir 
nusivylė tenykščiomis sąly
gomis darbininkams. Ir jie 
daugiausia iš pramoninių 
Vakarų Vokietijos sričių, 
pav., 26 iš Reinlando-Pfal- 
ce, 18 iš Nordreino-Vestfa- 
lijos, 15 iš Baden-Viurtem- 
bergo, 14 iš Vakarų Berly
no. Iš sugrįžusių tuo atve
ju 31 jaunuolis. Jaunimas 
bėga iš Vakarų nenorėda- 
tarnauti revanšis t i n i a m e 
bundesvere.

Per metus iš Vakarų į 
Rytus pereina daugelis 
tūkstančių vokiečių, nusi
vylusių išgirtu kapitalisti
nės Vokietijos gyvenimu ir 
jos “ekonominiais stebuk
lais.”

P. Vilnietis
Vilnius, 1964 XI 18

Elektrifikuotas paskutinis kaimas
Spalio revoliucijos 47-ųjų 

metinių išvakarėse pilnuti
nai užbaigta Tarybų Lietu
vos kaimų elektrifikacija. 
Prie vieningos valstybinės 
elektrosistemos prijungtas 
paskutinis kolektyvinis 
ūkis — Jono Biliūno vardo 
kolūkis respublikos šiaurė
je, Biržų rajone. APN ko
respondentas kreipėsi į Vy
riausiosios energetikos ir 
elektrif i k a c i j o s valdybos 
prie Lietuvos TSR'Ministrų 
Tarybos viršininko pava
duotoją Algirdą Stumbrą ir 
paprašė jį pakomentuoti šį 
įvykį.

—Dabar mes turime pa
kankamą kiekį elektroener
gijos viso liaudies ūkio rei
kalams, r— pareiškė Stumb
ras. Pirmieji trys Lietuvos 
/RE blokai, Kauno hidro- 
alektrinė, Vilniaus šiluminė 
alektros stotis, pastatytos 
pokario metais, kartu su re
konstruotomis ir išplėsto
mis elektros stotimis kas
dien duoda 10 milijonų ki
lovatvalandžių elektroener- 
gijos. Per 8 dienas mes 
jos pagaminome tiek, kiek 
buvo pagaminta per visus 
1940 metus.

Respublikos poreikiai 
elektroenergijai dideli ir 
kasmet didėja 20 procentų. 
Mums dar z1961 -1962 me
tais teko papildyti savo re
sursus elektroenergija, gau
nama iš šalies. Dabar mes 
ne tik padengiame savo po
reikius, bet ir galime iki 
metų pabaigos duoti apie 
450 milijonų kilovatvalan- 
dižų kitoms, respublikoms—

Philadelphia, Pa.
Reading geležinkelio 

kompanija reikalauja leidi- . 
mo pakelti fėrą nuo 22 ihįi ▼ 
32 nuošimčių tarp Philadel- 
phijos ir Jersey City, N. J.

Pennsylvanija geležinke
lio kompanija kelia, mokes
čius už važiavimą, mažina 
dirbančių darbininkų skai
čių ir, kompanijos praneši
mu, biznis kyla ir bus mo
kama 25 centai nuošimčių 
už šėrą.

San Francisco majoras 
John F. Shelly lankėsi Phi- 
ladelphi j o j t y r i n ė d a m as 
transportacijos sistemą. 
Majoras Shelly savo grupės 
vardu pagyrė mieste daro-^. 
mą progresą.

Laisvų statykla Philadel- 
phijoje nebus uždaryta. 8,- 
100 darbininkų pasitenkinę.

Varžytinės už senatoriaus 
vietą Penn, valstijoje par
baigė. Miss Blatt pralaimė
jo. Valstiją atstovaus Wa
shingtone vienas demokra
tas ir vienas respublikonas. 
Philadelphija JAV Kongre
se turi daugumą demokra
tų.

Bėgyje vienerių metų Phi- 
ladelphijos Ra u d o n a j a m 
Kryžiui savanoriai davė 
110,053 pan tęs kraujo.

Drauge “Laisvės” skaity
tojau ! Pagelbėk Philadel- 
phijos vajininkams gauti 
naujų skaitytojų, panaujink 
senas prenumeratas. Pri- 
duok Merkiui, Valantienei 
arba Šapranauskienei.

/ ■ T"
James O. Connell, 31 me- 

i tų, parėjęs į namus, 910 47 
St., rado 6 mėnesių dukrytę 
mirusią?'' Į kelias minutes 
policija pranešė, kad jo 
žmona, 34 metų, buvo pože
minio traukinio užmušta.

Tyrinėjimas sako, ’ kad

i per vieningąją TSRS Šiau
rės rytų sistemą.

Pirmaisiais pokario me
tais mūsų kolūkiai daugiau
siai statėsi savo elektros 
stotis. Jos buvo mažapajė- 
gios, neekonominės. 1958 
metais pas mus prasidėjo 
masinis ūkių prijungimas 
prie vieningos valstybinės 
elektrosistemos.

Dabar aukštos ir žemos 
įtampos elektros perdavimo 
linijos, nutiestos kolūkiuo
se, sudaro daugiau kaip 40 
tūkstančių kilometrų. Įreng
ta 8 tūkstančiai transfor
matorinių pastočių, 25 tūks
tančiai elektros variklių. 
Dabartiniai Lietuvos kai
mai elektros sunaudoja 32 
kartus daugiau, negu 1953 
metais, tai yra tiek, kiek jos 
suvartojo 1951 metais visas 
Lietuvos liaudies ūkis.

Bronius Akstinas 
APN korespondentas

NUBAUDĖ KAPINIŲ 
VANDALUS 

4

Meadville, Pa. — Teismas 
nubaudė tris vandalus, ku
rie sudaužė ir išvartė ant 
kapinių paminklus. Nu
bausti L. Meredith, 21 metų 
amžiaus, T. H.. Freeman ir 
D. J. Tracey, abu po 20 me
tų amžiaus, visi yra kolegi
jos studentai Jie turės po 
10 dienų būti kalėjime, po 
metus pataisoje, tai \yra— 
policijos priežiūroje ir su
mokėti po $100 pinigais.

motina numarino dukrytę 
su plastikiniu maišiuku; 
sakoma, ji buvo nesveika, ą

Valstijos darbininkų ta
ryba reikalauja 10% algų 
pakėlimo uždirbantiems 6 
tūkstančius dolerių per me
tus, ir 35 valandų darbo 
savaitės. Sako, ji atstd- 
vauja 25,000 darbininkų.

Lapkričio 20 d. mirė An
na Yasauskis. Buvo pašar
vota Ramanausko šermeni
nėje. Palaidota Holyy Cross 
kapinėse.

Lapkričio 22 d. mirė K. 
Kazlowskis. Palaidotas Ho
ly Sepulcre kapinėse. P.

Baltimore, Md.
4 Z

Pasitikime Naujus Metus
Laikas slenka; jo “sutik* 

ti” nėra reikalo. Bet pagali 
įgyventą paprotį, sueiti su 
draugais bei druagemis pa
linkėti linksmų švenčių vi
suomet pravartu.

Tokia proga š- m. gruo
džio 31 d. rengiama L.L.D. 
25-tos kuopos (2219 West 
Pratt st. ir Furrow gatvių 
kampe), 8:30 v. vakaro iki 
1965 metų — pramoga.

Bus gardžių užkandžių, 
kad suteiktų jauklesnę nuo
taiką.

Todėl visi kviečiami daly
vauti tą vakarą su savo 
draugais; juos pakalbinki-^ 
te, kad ateitų į šį parengi- 
mą. V

Kviečia Komitetas

Tel Avivas. —Ir vėl Izra
elio ir Sirijos pasienio^ sar
gai apsišaudė. (

Toronto. Apie 23,000 
automobilių darbininkų su
streikavo keturiuose Gene
ral Motors Co. fabrikuose.



Poetas Mieželaitis, ^vaduotojai” 
ir mūsų Valstybės departamentas

Esame dėkingi tarybiniam rašytojui • 
Aleksandrui Čakovskiui už tai, kad jis 
iškėlė viešumon poeto Eduardo Mieželai
čio neįleidimo į JAV dalyką.

Apie tai trumpai rašiau gruodžio 8 d. 
“Laisvės” laidoje- Tačiau po to, kai tuos 
“Krislus” parašiau, atsirado daugiau 
medžiagos.

“The New York Times” bendradarbis 
Peter Kihss iš Čakovskio sužinojęs, 
kad 1963 metais JAV Valstybės depar
tamentas nevizavo E. Mieželaičio paso, 
ėmė- teirautis, knistis, ieškoti “siūlo ga
lo”.

Ką gi korespondentas surado?
Jis surado, kad lietuviškieji “vaduoto

jai” iš VLIKo pastogės poetą skundė 
► Valstybės departamentui, prašydami ne

įsileisti į JAV! Jie “išvertė” į anglų 
kalbą Mieželaičio eilėraštį “Staugsmas 
viršum Brūkly no tilto” ir pasiuntė i Wa- 
shingtoną, kaltindami poetą, būk jis no
rįs Amerikoje “sukelti revoliuciją”.

Kad lietuviškieji “vaduotojai” valdžiai 
skundžia kiekvieną tarybinį lietuvį, vi
zituojantį JAV, kad jie Tarybų Lietuvos 
kultūros darbuotojus visaip niekina, — 
slapta ir viešai — šmeižia, mums buvo 
žinoma. Bet mes niekad nemanėme, kad 
šie lietuvių tautos atplaišos vers poeto 
Mieželaičio kūrybą į anglų kalbą ir joje 
“suras” kaž ką prieš Ameriką! Ir mes 
niekad nesitikėjome, kad Valstybės de
partamente yra tokių darbuotojų, kurie 
ims ir skundikams patikės!

Pasirodo, mes klydome.
Jeigu Valstybės departamentas nevi-

* zavo E. Mieželaičio paso dėl paminėto 
eilėraščio, kurį jis, būdamas Niujorke, 
parašė, tai šis faktas kaip tik verčia mus 
tą eilėraštį paskelbti mūsų laikraštyje, 
kad visuomenė su juo susipažintų.

Bet pirmiau reikia pasakyti, kas pa
veikė poetą “Staugsmas viršum Brukli
no tilto” kurti.

1960 metų gale poetas Mieželaitis bu- 
Wo atvykęs į JAV su kitais trimis tarybi
niais rašytojais — Konstantinas Semo- 
novas, Vera Panova ir Elena Romanova. 
Jie sutiko visą eilę amerikiečių poetu ir 
rašytojų: Robert Frost, Arthur Miller, 
ir kt. Jie apsilankė ir pas t. v. “bytni
kų” poetą Allen Ginsbergą Niujorke. 
Su juo kalbėjosi; klausė tūlų jo eilėraš
čių, kuriuos pats poetas skaitė.

Allen Ginsbergas išleido savo eilėraš
čių knygą “HOWL” (“Staugsmas”), ir

* jis svečiams po vieną padovanojo. Pa
veiktas tos knygos ir su Ginsbergu po
kalbio, poetas Mieželaitis sukūrė labai 
įdomų, tiesiog jaudinantį, purtinantį 
filosofinį eilėraštį. Štai jis:

^Eduardas Mieželaitis
STAUGSMAS VIRŠUM BRUKLINO TILTO

“Staugsmas” — 
raudonu viršeliu knyga, 
parašyta Aleno Ginsbergo.
Ši knyga
nepatinka dangoraižiams, 
nes ji išėjo iš padugnių, 
•kur staugia sužeista siela.
ši knyga
nepatinka tvarkai,
nes tai beformė garsų masė, 
kuri chaotiškai veržiasi iš krūtinės.
ši knyga 
nepatinka gotiesiems, 
nes tai alkano vilko, 
žiemą paklydusio tyruose, staugsmas.

Laukinis staugsmas kyla 
iš dangoraižių papėdžių — 
iš purvinų rūsių ir naktinių landynių.
Staugia liūdni ir išblyškę 
barzdoti veidai.
Ir staugia ilgaplaukės liūdnos

Liūdna.

Liūdna ir tuščia.
Ir dykumoje harmoningai, 
kaip įtemptos arfos stygos, 
kyla į juodą dangų 
žvaigždėti dangoraižiai.

Kas iš to?
šie šimtaaukščiai dangoraižiai 
supas, svyruoja, linguoja 
kaip vieniši medžiai nakčia, 
siūbuojami didelio vėjo.
O aplinkui baisi dykuma, 
ir nesimato žmogaus.

Tik mėnulis lyg girtas 
kabinasi už dangoraižių 
ir apvemia tulžimi 
šia dykumą. ,

Ak, kaip skauda galvą, 
kaip skauda galvą!
Stauk, 
Alenai Ginsbergai, 
stauk, 
padugnių purve, 
stauk, 
padugnių šiukšle, 
stauk, 
alkanas vilke!
Ir aš kartu staugsiu.
Mėnulis nuo šimtaaukščio 
žvaigždėto dangoraižio 
vemia į Hudsono purvą.
šimtaaukščio dievo Molocho papėdėj^

moterys.

staugia pamišėlis — 
džiazas.
Ir nieko daugiau. 
Daugiau nieko.
Ir taip neapsakomai liūdna.
Duok man savo sausą gyslotą ranką 
ir nežiūrėkime nuo tilto karkaso, 
nuo šio dinozauro griaučių, 
j juodą Hudsoną.
Upė kaip magnetas 
traukia žemyn.

Geriau stauk, 
Alenai Ginsbergai, 
padugnių šiukšle, 
alkanas vilke —< 
tyruose staugti belieka. 
Gal tu perrėksi dievo Molocho 
metalinės širdies motoro plakimą.
Gal išgirs vilko balsą tyruose 
rudeninės nakties nežinios 
kupina tuštuma?
Gal į tavo balsą 
kiti atsilieps balsai ?
Stauk,
Alenai Ginsbergai, 
stauk,
Suspausk savo lyrikos knygą 
raudonu kaip kraujas 
ir kaip liepsna viršeliu, 
kuriame lyg ugniagesių kopėčios 
prasiskėtę didelės raidės H O W L

šią knygą skaitau ir sakau
šalia stovinčiam jos autoriui:
— Teisingai, Alenai Ginsbergai, teisingai.
“Moloch whose mind is pure machinery! 

Moloch whose blood is running money! Mo
loch whose fingers are ten armies! Moloch 
whose breast is a cannibal dynamo! Mo
loch whose ear is a smoking tomb!”

(Molochas, kurio siela—tai mašina! Mo
lochas, kurio kraujas — tai bėgantis auk
sas! Molochas, kurio pirštai — tai dešimt 
armijų! Molochas, kurio krūtinė — tai žmo
gėdros motoras! Molochas, kurio ausis — 
tai rūkantis kapas!)

Teisingai, Alenai Ginsbergai,
■ mano bičiuli, teisingai:

• dievas Molochas, kurio gyslomis
V teka auksas, tai motorizuotas žmogėdra.

Liūdesys tuberkuliozinės mėnesienos 
gaubtu 

gaubia Brooklino tilto karkasą, 
nuo kurio kitados 
Vladimiras Majakovskis
Jiusispiovė j juodą Hudsoną.*)

Stauk,
Alenai Ginsbergai, 
gal ir išstaugsi, 
kad raudono viršelio kraujuje 
prigers aukso Molochas, 1 
kad raudono viršelio liepsnose 
sudegs aukso Mplochas, 
kad raudonose vėliavų marškose 
užtrokš aukso Molochas.

Stauk.
Ir aš staugsiu.

Niujorkas

Eduardas Mieželaitis

bės departamentą^ kitaip žiūrėti ir rea
guoti, ypatingai į tokius šlovingus žmo
nes, kaip poetas E. Mieželaitis.

Turime atsiminti, kad E. Mieželaitis 
■ .yra ne tik Lenino premijos laureatas, o 

ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirminin
kas, ir vienas Tarybų Sąjungos rašyto
jų vadovų.

Laikas jau, labai laikas, kad mūsų 
valdinės įstaigos pasiųstų “poilsiui” vi
sokius skundėjus, lietuvių tautos prie
šus, kurie, apsimaskavę “’ 
maskomis, atlieka žemiausių būtybių 
darbelius, kad tik labiau pažemintų, iš
niekintų asmenis, didžiai nusipelnusius 
lietuvių tautai, Lietuvos liaudžiai ir pa
sauliui.

Man teko gerokai išsikalbėti su poetu 
Mieželaičiu, kai jis čia 1960 metais lan
kėsi. Jis nieko, kas gera, amerikinio 
neniekino; jis net gyrė kai kuriuos da
lykus, kuriuos mes įpratę peikti.

vaduotojų” Ritėto.

Klausiu: Ar galima 
Valstybės departamento 
rįevizavimo Mieželaičio p 
raščio ? i

Jokiu būdu ne!

pateisinti mūsų 
darbuotojus dėl 
aso dėl šito eilė-

j Aleksandras Čakovskis iškėlė poeto 
iniame teisme, o 
ą prieš Ameri- 

Tikėkime, kad 
štas. Tikėkime, 
rs mūsų Valsty-

Mieželaičio bylą ne valdi: 
visuomenės -U pristatė ; 
kos ir viso pasaulio akis 
šis dalykas nebus pamir 
kad žmonių opinija prive

Nenusimink, mielas Eduardai, dėl to, 
kad 1963 metais mūsų Valstybės depar
tamentas nevizavo Tau paso.

Reikalauk iš naujo!
Esu tikras, jog gausi, ir atvyksi į mū

sų šalį, ir tave Amerikos žmonės dar iš
kilmingiau, bičiuliškiau sutiks, nei suti
ko anuo metu. Ir Tu, dar kartą čia pa
sižvalgęs, sukursi daugiau ir dar geres
nių eilėraščių, nei sukūrei 1960 metais.

Rojus Mizara

Garbingas įžymaus Lietuvos
moksliu

Prof- Zigmo žemaičio 
aštuoniasdešimtmetį 

minint
Aštuoniasdešimt metų s 

kako seniausiam Vilnia 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto profesorii. 
Lietuvos TSR nusipelni 
šiam mokslo veikėjui Zi 
mui Žemačiui.

Nelengvas buvo jo keli; 
į mokslą carizmo sąlygomis. 
Gimęs vidutinio valstiečio 
šeimoje, Zigmas; buvo jc 
aštuntas vaikas.

Baigęs Tverečiaus prad. 
mokyklą, neturėjo sąlygų 
lankyti gimnaziją, tačiau, 
savo gabumų ir atkaklaus 
darbštumo dėka, brolio va is- 
tininko padedamas, mokųsi 
namie ir eksternu išlai 
vaistininko padėjėjo, o 
metų — brandos egzaminus.

1903 m. Z. Žemaitis įsto 
į Odesos universiteto medi
cinos fakultetą, o netruk 
atranda savo tikrąjį paša 
kimą ir pereina į gamtos- 
matematikos skyrių. Čia 
klauso prof. B. Kagano, vė- 
liau įžymaus tarybinio geo
metro, paskaitų. B. Kaga
no įtakoje prof. Z. Žemai
tis iki šiol tebesidomi N. Lo- 
bačevskio neuklidine geo
metrija. Kai Odesos uoste 
sustoja legendarinis “Ifo- 
tiomkinas,” revol i u c i n i 
įvykiai patraukia ir jaunį j į 
Z. Žemaitį. Už tai jis bu
vo du kartus suimtas. 19 
m., labai gerai išlaikęs vals-| 
tybinius egzaminus ir pa
rašęs diplominį darbą, 
Žemaitis gauna pirmo 
laipsnio diplomą ir palieka
mas ruoštis profesūrai, 
aiškėjus, kad negaus

eigąs, o po Didžiojo Tėvy
nės karo vadovauja paren
giamiesiems darbininkų ir 
valstiečių kursams prie uni
versiteto. 1946-1948 metais, 
sunkiu universiteto atstaty- 

j mo laikotarpiu, prof. Z. Že-

inko kelias
I Lietuvoje, Vilnių užėmus 
baltalenkiams, Z. Žemaitis i 
persikelia į Kauną. Čia jis maįtjs vadovavo matemati

nės, analizės katedrai. Šiuo 
rųe-tu cĮesto matematikos is
torijos, matematikos meto-
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nei 
valstybinės stipendijos, nei 

Že
maitis išvyksta iš šio miesto 
ir dėsto matematiką vieno
je Vilniaus gimnazijoje.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kaizeriniams o kūpa 
tams užgrobus Lietuvą, 
Žemaitis išvažiuoja į Vor 
nęžą įr dirba lietuvių ka 
pabėgėlių gimnazijoje. 19 
m., V. Mickevičiaus-Kaps 
ko pakviestas, dalyvauja ko 
misijoje senajam Vilnia 
universitetui atgaivinti. P 
visus tolimesnius 45 met 

prieš tai protestuoja. Ar tai paslaptis? Z. Žemaičio vardas yra r 
Ar tai naujiena? Ar prezidentas'John- atskiriamai susijęs su L

*) Kaip daugelis kitų svetimšalių-vizitorių, taip 
ir poetas Mieželaitis, Rytinę upę (East River) su
maišo su Hudson upe —tai smulkus “geografinis ne
susipratimas’*. Ir šiuo atveju tai mažareikšmis da
lykėlis.—R. M.

Koks neišprotėjęs žmogus gali sakyti, 
kad šis eilėraštis yra nukreiptas prieš 
Jungtines Amerikos Valstijas?

Kaip poetas Ginsbergas, taip ir poe
tas Mieželaitis, dainuoja apie visagalį 
karo-kapitalo dievaitį Molochą gniau
žiantį mūsų miestus, šalį, kuomet mil
žiniškos žmonių masės, nustumtos į pa
dugnes, skęsta nedatekliuoseį skurde, ir

sonas nesako to paties, tik kitais žo
džiais?

tarnybos Odesoje, Z.

’O- 
ro 
19 
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us 
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tuvos aukotąja mokyk
.___ .. ęU-! Užgniaužus Tarybų valdžią

kartu su kitais imasi ini
ciatyvos sukurti universite
tą Kaune- Tačiau, buržu
azinei vyriausybei neprita- įr variacinio skaičia- ««« -T - I - « M 4-1 4tlr A itlršrus, buvo įkurti tik Aukš? z V /
tieji kursai, kurie ir suda
rė pagrindą 1922 m. atida
rytam Kaune Lietuvos uni
versitetui.

Naujai įkurtame univer
sitete Z. Žemaitis buvo pa
skirtas docentu, vėliau —- 
ekstraordinariniu profeso
riumi ir per visą Matema- 
tikos-Gamtos fakulteto gy
vavimo laiką buvo renka
mas jo dekanu. Nelengva 
buvo vadovauti tokiam di
deliam fakultetui, turėju
siam fizikos - matematikos, 
chemijos ir gamtos mokslų 
skyrius, dabar atitinkančius 
tris .atskirus fakultetus (ku
rį laiką jame buvo ir agro
nomijos skyrius). Steigiant 
ir aprūpinant gausias fa
kulteto įstaigas — botani
kos sodą, astronomijos ob
servatoriją, muziejus, kabi
netus ir laboratorijas, de
kanas Z. Žemąitis atidavė 
nemaža energijos, parodė 
didelius administra c i n i u s 
sugebėjimus. Po 1925 m. 
gruodžio perversmo jam te
ko atkakliai priešintis 
pastangoms likviduoti 
bent sumažinti faku 
tariamai dėl brangumo, bet 
daugiausia dėl to, kad čia 
buvo susibūrę pažangūs in
teligentai. ’

Lietuvos universitete Kau
ne prof. Z. Žemaitis yrą 
dėstęs beveik visas matema
tikos disciplinas. Jo dife
rencialinio ir integralinio 
skaičiavimo paskaitas klau
sė kartu matematikai, fizi
kai ir visi technikos fakul
teto studentai. Todėl visi, 
prieš karą Kaune baigę stu
dijas, matematikos ir fizi
kos mokytojai bei inžinie
riai yra prof. Žemaičio mo
kiniai. Jų tarpe — buvęs 
KPI direktorius prof. K. 
Baršauskas, akademikas A. 
Jucys ir kiti.

Dvidešimt 
mokslo metus 
maitis dirba 
mūsų šalyje Vilniaus uni
versitete. Atkūrus Lietuvo
je Tarybų valdžią, jis 1940 
m. eina prorektoriaus par-

penktuosius 
prof.- Z- Že- 
seniausiame

vimo -kursus, vadovauja stu
dentų matematikų pedago
ginei praktikai. Didelį dė
mesį profesorius skiria ir 
auklėjimui. Todėl toks di
delis yra jo populiarumai 
studentų? - tarpe. Šiandien 
šimtais skaičiuojami jo mo
kiniai. Jų tarpe yra ir uni
versiteto rektorius prof. J 
Kubilius. ’

Visada labai gerai meto
diškai apdorotos, gyvos i\ 
prieinamos studentams yra 
prof. Z. Žemaičio paskaitos

gonometrijos terminų rinki
nį, paruošęs išsamų straips
nį apie I. Njutoną. 1930 m. 
išėjo stambesnė jo mono
grafija “Matematikos isto
riografija ir Moritz Can
tor.” Pokariniu laikotarpiu 

Įprof. Z. Žemaitis tyrinėjo 
matematikos ir, apskritai, 
tiksliųjų mokslų vystymąsi 
senajame Vilniaus univer-

. Vien tik pastarai
siais metais žurnale “Lietu
vos matematikos rinkinys” 
pasirodė prof. Žemai c i-o 

Istraipsniai: “Fizikos ir ma
tematikos mokslai senajame 
Vilniaus universitete (1579- 
1832),” “Vilniaus senojo 
universiteto profesorius Z. 
Revkovskis ir matematinis 
gamybinių procesų tyri
mas,” “Įžymusis Vilniaus 
senojo universiteto profeso
rius Pranciškas Norvaiša” 
ir kt. Be to, profesorius 

lyra rašęs apie rusų mate
matikus N. Lobačevskį ir 
P; Čebyševą bei kt. Naudo
tis istoriniais šaltiniais prof. 
Žemaičiui padeda kalbų mo
kėjimas: jis žino lietuvių, 
rusų, latvių, baltarusių, len
kų, vokiečių, anglų, pran
cūzų, lotynų ir senovės grai
kų kalbas, laisvai naudoja
si jomis parašyta literatū
ra.

Būdamas matematikos me
todikos specialistas, prof. Z. 
Žemaitis niekad nenutrau
kia ryšių su vidurine mo
kykla.

Tarybinė vyriausybė įver
tino prof. Z. Žemaičio nuo
pelnus mūsų mokslui ir kul
tūrai- Jam yra suteiktas 
nusipelniusio mokslo veikė
jo vardas, apdovanotas 
“Garbės ženklo” ordinu, 
medaliu, Garbės raštais.

Aštuoniasdešimties metų 
prof. Z. Žematiis dar yra 
pakankam ai energingas. 
Linkime visų gerbiamam 
nrofesoriui sveikatos ir dar 
ilgų kūrybingų metų.

Prof. P. Brazdžiūnas 
Doc. V. Paulauskas

Prof. Z. Žemaičio moksli
nė ir publicistinė veikla yra 
daugiausia skirta matema
tikos istorijai, Lietuvos mo
kyklos istorijai, o iš dalies 
ir metodikos klausimams. 
Dar 1920 m- jis yra išleidęs 
nemažą geometrijos ir tri-

Londonas. — Anglijos 
premjeras Wilsonas sako, 
kad darbiečiu valdžia ne- 
priešinga, kad Holy Loch 
prieplaukoje būtų JAV ato- 
miniti submarinų bazė.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybės žmonės mano, 
kad Konge M. Tshombės 
valdžia neišsilaikys be už
sienio pagalbos.
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Alytuje pastatytas naujas prekybos centras ir restoranas

Šimonių moterų choras

3 pusi. Laisve ^Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) IR 1964



is įdomaus pasikalbėjimo su 
J. T. bibliotekos direktoriumi 

Levu Vladimirovu
(Neseniai žurnalo “Libra

ry Journal” redaktoriaus 
pavaduotojas Mr. John N. 
Berry III turėjo intervju 
(pasikalbę j i m ą) su įžy
miuoju Lietuvos mokslinin
ku Levu Vladimirovu, ku
ris, kaip žinia, dabar užima 

t Jungtinių Tautų Bibliote
kos direktoriaus postą. Ti
kime, jog mūsų skaityto
jams bus įdomu su šiuo pa
sikalbėjimu susipažinti. To
dėl žemiau dedame iš jo 
svarbesnias ištraukas. Pasi
kalbėjimas tilpo minėto 
žurnalo 1964 metų lapkri
čio mėn. laidoje.) t

“Komunistų Partijos ir 
Tarybinės Vyriausybės 

į rankose biblioteka tapo vie- 
I na svarbiausių ir efekty

viausių įrankių keliant liau
dies kultūrinį lygį ir profe
sinius įgūdžius ir stipri
nant komunistinį susipra
timą.” Taip Levas Vladimi
rovas apibūdino savo šalies 
bibliotekas. Apie mūsiškes 
jis pasakė: “Mes visiškai 
nesuprantame pvz. to fak
to, kad tokioj turtingoj ša
ly milijonų milijonai gyven

tojų iki šiol lieka be biblio
tekinio aptarnavimo.”

Mr. Vladimirovas yra ta
rybinis bibliotekininkas, — 
rašo Mr. Berry, — gyve- 

į nantis New Yorko mieste, 
j Jis neseniai buvo paskirtas 

Jungtinių Nacijų Dago 
Hammarskjoldo vardo bib
liotekos direktorium, bib- 

. liotekos, kurią jis vadina 
“vienintele pasaulyje bib- 

|lioteka, neturinčia naciona
linių orientacijų”. Jis lai
mėjo šitą postą tarptauti
niame konkurse, irpriimda- 
mas tą postą, paliko dvigu
bas pareigas: dviejų milijo
nų tomų universiteto biblio
tekos direktoriaus ir aukš
tosios bibliotekinės mokyk
los vedėjo postus. Prieš 
mus buvo nepaprastas žmo
gus, neįprastoj padėty. Mes/ 
paprašėme intervju.

Akivaizdu buvo, kad Vla
dimirovas į pirmąjį mūsų 

. klausimą jau nekartą buvo 
atsakinėjęs. Kodėl jis pali
ko svarbias pareigas savo 
krašte, kur jis turėjo ne
mažą atsakomybę, tam, kad 
vadovautų šiai mažesnei 
specialiajai bibliotekai, ku
ri, būdama dalis stambios 
tarptautinės organizacijos, 
suprantama, priklauso nuo 
įvairiausių spaudimų, ma
chinacijų ir biurokratizmo? 
Jo atsakymas, pareikštas 
nuo dažno pakartojimo at- 
šlifuota kalba, buvo sekan
tis: “Greta didelės garbės 
ir atsakomybės, tapdamas 
svarbiausios ir simpatin- 

i giausios pasaulio tarptauti
nės organizacijos, turinčios 
kilnius tikslus, nariu... aš 
šiame paskyrime matau 

’ plačias galimybes kelti sa
vo profesinį lygį ir paten- 

i kinti kai kuriuos savo 
I mokslinius interesus.”

Toliau jis paaiškino: “Sa
vo patyrimą tarybinėje bib
liotekininkystėje aš galėsiu 
dabar papildyti tarptauti
niu patyrimu; savo univer
siteto bibliotekos darbo ži
nojimą papildysiu darbo 
patyrimu specialiojoje bib
liotekoje., Tai yra man ypa- 
tingai įdomu. Nagrinėda- 
Ihas dabartinės biblioteki
ninkystės vystymosi ten
dencijas, priėjau dar neįro
dytos, bet įtikinančios išva
dos, kad didžiulių, univer
salaus tipo bibliotekų - ma- 
montų amžius praėjo ir kad 
prasidėjo labiau gyv e n i-

miškų — specialiųjų biblio
tekų amžius... Ir štai aš ga
vau laboratoriją patikrinti 
šią savo išvadą. Aš tuo ne
noriu pasakyti, kad ketinu 
panaudoti Dago H am- 
marskjoldo vardo bibliote
ką kaip kažkokį bandymų 
triušį asmeniškiems tyrinė
jimams. Būdamas jos dir 
rektorium, aš pasistengsiu 
padaryti ją dar efektinges
nių įrankiu Jungtinių Tau
tų darbe.”

Didelę įtaką jo pasiryži
mui priimti šį postą Jungti
nėse Tautose turėjo vienas 
iš šios pasaulinės organiza
cijos tikslų: “išsaugoti bū
simas kartas nuo karo bai
sybių”. Vladimirovas priėjo 
prie šio klausimo iš itin as
meniškos pusės—“Vertinga 
mano senelio knygų kolek
cija buvo vokiečių sudegin
ta per Pirmąjį pasaulinį 
karą, o Antrasis pasaulinis 
karas sunaikino mano tė
vų knygų rinkinį.”

Mes paklausėme: “Koks, 
jūsų nuomone, Dago Ham- 
marskjold bibliotekos vaid
muo?” Vladimirovas mums 
atsakė, kad jis ilgai apie 
tai galvojo ir nuodugniai 
išstudijavo visą prieinamą 
medžiagą apie šią bibliote
ką. “Pagaliau, sėdėdamas 
kartą Lenino Bibliotekos 
skaitykloje ir mąstydamas 
apie savo būsimos veiklos 
kryptį, aš sudariau sau 
trumpą pagrindinių JT bib
liotekos tikslų ir funkcijų 
santrauką ir nubrė ž i a u 
pagrindinę liniją, kurios 
griežtai laikysiuos savo 
daibe. Aš.šiuos savo užra- | nuoiatinis bibliotekos rinki- anc aano-mn Iroi-n cnvanvvia • ■ ■ . . .

kuo
Levas VIa dimirovas

efektingiausių įrankių, ke-[ apsilankymas čia taip pat
Eant tautos kultūrinį lygį, 
r? profesinius įgūdžius ir 
tiprinant komunistinį susi- 
ratimą. Kultūrinė revo-

šus saugoju kaip suvenyrą, 
jie galės būti atsakymu į 
Jūsų klausimą.”

JT Bibliotekos vaidmuo
Šie užrašai pradedami 

nuo bibliotekos funkcijų, 
kaip jos apibrėžiamos Ge
neralinės Asamblėjos 1949 
metais: “Bibliotekos pa
grindinė funkcija yra su
teikti delegacijoms, sekre
toriatui ir kitoms oficia
lioms organizacijos gru
pėms galimai greičiau, pa
togiau ir ekonomiškiau bib
liotekos medžiagą ir infor
maciją, reikalingą jie m s 
vykdant jų pareigas... Be 
to, i Generalinė Asamblėja 
nurodė, kad bibliotekos pa
tarnavimai būtų prieinami, 
kiek tai galima, specializuo
toms JT agentūroms, visuo
meninių ir tarptautinių ne
vyriausybinių organizacijų 
įgaliotiems atstovams, o 
taip pat mokslininkams, ra
šytojams ir visiems tu
rintiems pateisinamą porei
kį naudotis Tautų Sąjungos 
ir Jungtinių Tautų doku
mentų ir leidinių komplek
tais.

Vladimirovas toliau api
brėžė bibliotekos pobūdį: 
“Tai vienintelė biblioteka 
pasaulyje, kuri neturi na
cionalinės orientacijos. Ji 
yra internacionalinė pagal 
savo apibrėžimą, ir tai įvyk
doma parenkant jos tar
nautojų sudėtį pagal platų
jį tarptautinį principą ir 
pagal tą patį požvilgį pra
vedamas bibliotekos knygų 
komplektavimas.” 

ų 1 Knfeų parihkimo proble
ma privertė Vladimirdvą 
pagalvoti, nes jis buvo pri
pratęs prie komplektavimo 
politikos nuolat augančios 
universi t e t o bibliotekos. 
“Aš atsidursiu specialiojoje 
bibliotekoje, kur svarbiau
sias dalykas yra ne kaupti

Baltimore, Md.
Visiems, mums gerai yra 

žinoma Katarina Kuprienė, 
kurią mes matome mūsų> 'f 
parengimuose, ypatingai 
vasaros metu. Ji su drau
gu P. Kupriu suteikia vel
tui vietą mūsų draugiš
kiems pokyliams.

Bet mažai kam buvo ži
noma, jog pora savaičių at
gal jai buvo padaryta sun
ki vidurių operacija St. Ag
nes ligoninėje.

Ligonė jau randasi sa
vuose namuose, gerai pri
žiūrima draugo Kuprio, ir 
draugų J. J- Stonių šeimos, 
sveiksta.

Kam laikas leidžia, atlan
kykite ligonę asmeniniai, o 
jei ne, tai bent atvirutę bei 4 
laišką, ligoje tai daug reiš- 
kia.

Jųjų adresas:
K. Kupris, Annapolis Jct. 

Maryland.
Nuo savęs linkiu greito 

pasveikimo.
Vinco Duktė *

išplėtė mūsų žinias.
Apie šį apsilankymą Mr. 

Vladimirovas papasa k o j o 
mums sekančius įspūdžius: 

ųcija, logiškas socialinės j “Mes labai aukštai įver- 
evoliūcijos rezultatas, da- j tinom Amerikos Bibliote- 
ė akstiną milžiniškam ži-į kininkų Associacijos veik
ių siekimui, knygų pamė- lą ir jos įžymų vaidme- 
imui ir skaitymo skonio nį vystant Amerikos bib- 
švystymui.” Toliau jis liotekąs, 
lums pasakė, kad daugu- mas • tokiose 
1a užsienio lankytojų Ta- 
ybų S-goje stebisi dideliu 
kaitytojų skaičiumi, bibli- 

otkų apkrovimu ir daugybe 
knygų krautuvių, kur yra 
par duodamos didž i u 1 i a i s 
leidiniais leidžiamos knygos 
pigiomis kainomis. “Ir visa 
tai krašte, kur prieš 1917 
ri. revoliuciją 80%> žmonių 
Jcuvo beraščiai.

Mes sužinojome, kad 
TSRS yra keli bibliotekų 
tinklai, kurie aptarnauja 
visuomenę. Didžiausias šių 
tinklų yra Kultūros Minis
terijos ir jos vyriausias 
Bibliotekų Inspekcijos ži-

si
P
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knygų, bet jas šį pavasarį ją baigė 50 as- nioje. Kiekviena iš 15 ta- 
i atrinkti, sutinka- menų.

Bibliotekininkystė Tarybų ik savo!/ult“?s, !Mi?is,te: 
Sąjungoje 1

Vlaldimirovo interesai ir

mai su JT uždaviniais ir 
veikla. Šiai bibliotekai bū
dingas nuolatinis daugiau 
nebereikalingas nledžiagos

fyoinių respublikų tvarko

Mūsų apsilanky- 
vedančiose 

bibliotekose, kaip Kongre
soę biblioteka, kaip New 
Yorko Viešoji biblioteka, 
kaip Harvardo, Kolumbijos 
ir Čikagos universitetų bib
liotekos ir daugelis kitų, 
padarė mums didžiulį įs
pūdį, kurio negalima už
miršti. Mūsų delegacija la
bai susidomėjo gerai išvys
tytomis Cuyahogos ir Mont
gomery Counties bibliotekų 
sistemomis. Mes buvom taip 
pat nustebinti amerikiečių 
pasiekimais bibliotekų dar- 
bd^mechanizavimo ir auto
matizavimo srity, ypač in
formacinės medžiagos kau
pime ir paieškojime. 'Di
delį zfnusų interesą sukėlė 
Amerikos bibliotekų archi
tektūra. Kartu su tuo mes 
pamatėme ir kai kurias 
tamsesnes JAV bibliotekų 
vystymosi'puses. Mes visiš
kai nesuprantame, pvz., to Porter St, bus rodomi fli- 
fakto, kad tokioj turtin
goj šaly milijonų milijonai 
gyventojų iki šiol lieka be 
bibliotekinio aptarnavimo”.

Popietė artėjo prie galo, 
mūsų užrašų knyga buvo 
pilna. Mes padėkojome Mr. 
Vladimirovui ir) atsisveiki
nome. Mūsų galutinis įspū
dis: kompetentingas, gabus

DETROIT, MICH.
Filmai iš Lietuvos

Sekmadienį, gruodžio 13 
dieną, Draugijų salėje, 4097

iją masinių bibliotekų 
inklą savo krašte. Kiek

vienos respublikos Centri
nė Valstybinė biblioteka 
yra jos nacionalinė knygų 
saugykla ir kitų bibliotekų, 
kurios, savo ruožtu, sutei
kia paramą vietnėms biblio
tekoms. Yra ir kitas bib
liotekų tinklas, — išlaiko
mas Profesinių Sąjungų. 
Tai bibliotekos prie didžių
jų fabrikų ir • gamyklų, o 
taip pat bibliotekų tinklas 
kolūkiniame kaime.. Kiek
vienos respublikos Švietimo ' žmogus, norįs tarnauti 
Jvfmisterija turi savo mo
kyklų bibliotekų tinklą.

Mr. Vadimirovas pats bu- 
~ / i yo Lietuvos TSR Tarpžiny-

. Patikima inf o r m a c i j a binės bibliotekų tarybos 
apie bibliotekas Tarybų Są- pirmininku ir Sąjunginės 

' jungoj yra skurdžių, tačiau tarybos nariu. Kalbėda- 
tam_ tikros jų, vystymosi ^as apįe didžiųjų bibliote-

I gaires yra ryškios. Sovietai Lų prieinamumą visuome- 
skaito, kad bibliotekos yra ■ įei, jis pacitavo “Pravdą”: 
naudingos jų masių lavini- j Visos bibliotekos turi tap- 
mo programoje, ir vis dau- 

i giau ir vis didesnės biblio
tekos buvo o r ga n i z u o ja
luos. .. Didžiųjų Leningra
do ir Maskovs bibliotekų 
apimtis žymiai padidėjo 
prie Tarybų valdžios; pagal 

j nepatikrintus šaltinius, šios 
bibliotekos yra didžiausių 
pasaulyje bobliotekų tarpe. 
Labai nedaug žinoma už 
Rusijos ribų apie šių di
džiulių rinkinių turinį, nes 
trūksta vadovų ir katalo
gų. Tai skamba lyg kaž 
kokia informacija apie pa
slaptinguosius Marso kana
lus arba Mėnulio krate
rius.” ...

Vladimirovas tęsė toliau: 
“Aš labai dėkingas žurna
lui ‘Liberty Journal,’ kuris 
suteikė man sąlygas duoti 
teisingas informacijas apie 
Tarybų S-gos viešąsias bib
liotekas. Ši informacija yra 
paremta mano asmenišku 
patyrimu ir tarybinių sta
tistinių metraščių ir kita 
spausdinta medžiaga, ku
rią... labai lengva gauti 
New Yorko , viešojoje bib
liotekoje.”

Jis papasakojo mums, 
kad Tarybų S-goje yra 400,-

pašalinimas ir operatyvus jo vadovaujanti vieta bibli
jos papildymas naujausia jį otekininkystės apmokyme
medžiaga. Darbas su tokiu 
rinkiniu iš 300,000 tomų bus 
sudėtingesnis, negu vadova
vimas mano senoje bibliote
koje su 2 milijonais tomų.”

Toliau direktoriaus užra
šuose buvo išvardintos 
specifiškos bibliotekos pu
sės, kur ji turėtų būti ypa-į 

'tingai stipri: kuo platesnė 
informacinės medžiagos ap
imtis, stiprus akcentas tarp
tautinėje teisėje ir tarp
tautiniuose sant y k i u o s e,' 
specialiuose moksluose, ypač 
ekonomikoje. “Vienintelis

Tarybų Sąjungoje paskati
no mus iškelti klausimą 
apie viešųjų bibliotekų tar
nybą šioje šalyje. Jis pir
miausia nurodė į tai, kaip 
JAV yra -informuotos apie 

į tarybinės bibliotekas. “Bū- 
i tinumas geresnės informa- 
icijos i yra akivaizdus. Aš 
vis susiduriu su baisaus ne
žino j ibio pasirei š k i m a i s. 
Neseniai vartydamas Col
lier’s Enciklopediją, aš su

lindau sekančias eilutes apie 
bibliotekas Tarybų S-goje: '

u

nių branduolys ir jos spe
cialybė yra pačių Jungtinių 
Tautų dokumentai ir publi
kacijos.”

.. .“Biblioteka,” 
turi griežtai re

I gaires yra ryškios. Sovietai

Jungtinėms Tautoms, pasi
šventęs jų tikslams ir at
kakliai siekiąs įdėti į šį dar
bą visą savo patyrimą ir 1 
žinias. Tuo pačiu metu jis 
yra žmogus su tvirtais įsi
tikinimais, asmenišku ir na
cionaliniu orumu, aštraus 
proto (fine mind). Mums 
buvo malonu su juo kalbė
ti, jis^mums patinka.

mai iš Lietuvos. Pradžia 3 
valandą po pietų. Įžanga 
tiktai 75 centai asmeniui.

Parengimą ruošia LDS 21 
kuopa. Filmus rodys Mise
vičius iš Chikagos, kuris pe- ą 
reitą vasarą buvo Lietuvoje 
per tris mėnesius, visur iš
važinėjo, susuko filmus ir 
dabar parodys. Jis aiškins 
jų turinį. '

LDS kuopa kviečia atsi
lankyti, kaip Detroito, taip 
Kanados ir apylinkių lietu
vius.

N. Astrauskienė

sako jis, 
spektuoti 

nacionalinės lygybes ir visų 
politinių nuomonių toleran
cijos principus, išskyrus 
tiktai tuos, kurie priešingi 
JT principams.”

Apie direktorių
Mr. Vladimirovas yra gi

męs priešrevoliucinėje Lie
tuvoje, jo žodžiais, “senoje 
rusų-lietuvių int e Į i g e n t ų 
šeimoje.” Jo pirmas svar
besnis paskyrimas buvo di
rektoriaus postas Vilniaus 
Universiteto bibliot e ko j e 
1948 m. Jis aprašo šią bib
lioteką su dideliu pasidi
džiavimu. “Kaipo seniau
sia Tarybų Sąjungoje uni
versiteto biblioteka, įkurta 
1570 m., ji paveldėjo iš se
nų laikų daug tradicijų, 
unikalinę senų knygų ir 
rankraščių kolekciją ir gra
žias savo skaityklų freskas. 
Bet ši biblioteka-veteranas 
gali kartu būti pavadinta 
ir šiuolaikine. Turėdama 
2,100,000 knygų kolekciją, 
ji yra didžiausia mokslinės 
literatūros saugykla Tary
bų Lietuvoje, ir su savo 11,- 

, 000 užregistruotų nuolati
nių skaitytojų ji atlieka ak
tyvų vaidmenį visuomenės 
švietimo ir tiriamojo darbo 
srityje.

Po metų darbo Vilniaus 
universitete Vladimirovas 
suprato gyvą poreikį orga
nizuoti aukštos kvalifikaci
jos bibliotekininkų paruoši
mą, kurie dirbtų Lietuvos 
bibliotekose. 1949 m. jis 
organizazvo Universitete 
Bibliotekininkystės katedrą 
ir tapo jos pirmuoju vedė
ju. 1964 m. šioje specialy
bėje buvo 400 studentų, .o

ti viešomis.” Tarpžinybinės 
Tarybos pradėjo'kampaniją 
su šūkiu “Kiekvienoje šei
moje bibliotekos skaityto
jas”. Tūkstančiai savano
rių propagandininkų įsijun- 
(ė į šią kampaniją. Vien 

ietuvos TSR, pirmoje res- 
ublikoje, kuri įvykdė virš- 
urodytą uždavinį, regist

ruotų skaitytojų biblioteko
se skaičius padidėjo nuo 
(1)14,000 1959 m. iki 1,035,- 
000 1962 m. Tai akivaizdi 
ta/ybinės bibliotekos pajė
gumo demonstracija.

Vladimirovas plačiai da-

Paryžius. — Pagere j o 
santykiai tarp Komunistų 
ir Socialistų partijų.

PRAŠYMAS
1924 ar 1925 metais Chi- 

cagos “Vilnis” išleido Wm. 
Z. Fosterio lietuvių kalba 
brošiūrą (pusknygę)—“Re
voliucinis darbininkų judė
jimas Vokietijoje, Francū- 
zijoje ir Italijoje” (pilno pa- 
vadiniihp neatsimenu). La
bai norėčiau gauti nors vie
ną jos egzempliorių. Deja,

lyvauja Tarybų S-gos spauf Vilniečiai jos, rodosi, neturi; 
(loję ir savo kolegų yra netūri ir “Laisvė,” neturiuni 

ir aš, brošiūrą vertęs į lie
tuvių kalbą-

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

skaitomas ekspertu lygina
mosios bibliotekininkystės 
srityje. Jis aplankė JAV 
1961 m- kaip tarybinės bib
liotekininkų delegacijos na
rys. Ši delegacija buvo pir
moji, vykdant kultūrinio ap- būsiu didžiai dėkingas, 
sikeitimo planą. “Grįžęs I 
namo,” kalbėjo jis, aš pa- ,

R. Mizara - 
102-02 Liberty Avė

skelbiau keletą straipsnių Qzone park N. Y. 11417
(97-99)apie Amerikos biblioteki

ninkystę, tačiau aš laikau tai 
tiktai pirmuoju žingsniu 
savo JAV bibliotekų tyrinė- 
;ime. Aš noriu panaudoti 
ąavo buvimą šioje šalyje tam,

Worcester, Mass.
Aido Choro Jubiliejinis 

banketas su dainų progra
ma, 6 dieną gruodžio, įvyko 
su gražiausiu programų, 
kokį kada esam turėję. Bet 
gamta pastojo kelią taip, 
kad mūsų meno mylėtojai 1 
iš toliau negalėjo atvykti- 
Mat, lijo ir šalo per dvi die
nas ir dvi naktis, o ant vir
šaus uždėjo 8 colius sniego. 
Daugybė ledais apšalę me
džių nuvirto iš šaknų; jų, 
pilnos gatvės, rodos, kad 
uraganas nusiautė šią gra
žią mūsų apylinkę. Apart 
Aido choro turėjom apie 
pusę šimto svečių, tai visi 
gražiai pasisvečiavome be
siklausydami gražių dainų.

O užbaigtuves Aido cho
ro 50 jubiliejinių metų tu
rėsime šeštadienį, gruodžio 
12. Prasidės 5 vai. vakare, 
29 Ęndicott St„ apatinėje 
salėje- Mūsų draugės gas- 
padinės sakė, duos šaunų 
banketą su gardžiausiais ' 
patiekalais. Bus ir muzika.

Aido choras labai kviečia 
visus dalyvauti. O sutrau
ką iš abiejų parengimų ir 
programų parašysime vė
liau.

v t- </ v / < cv v v vaiu,

000 bibliotekų su bendru • ]<a(j įgyčiau gilesnes žinias 
dviejų ^b^nUi knygų fon- šioj srity. Jas aš gal būt- 

panaudosiu leidžiant mono
grafiją apie bibliotekas ir 

1nėmis bibliotekomis, tink- hįbliotekininystę Ameriko- 1 1 (Vi 9 W1 >

du. Viešųjų bibliotekų, ku
rios čia vadinamos masi

i las 1963 m. pradžioje siekė , 
i132,000. Vien kultūros | 
Ministerija užregistravo 58 
milijonus skaitytojų, ku
riems 1963 m. buvo išduo
ta 1,125 milijonai knygų.

“Komunistų Partijos ir 
Tarybų Vyriausybės ranko
se biblioteka, sako jis, ta
po vienu, svarbiausių ir

e.
“Ką galvoja tarybiniai 

bibliotek i n i n k a i apie šią 
profesiją JAV?” paklausė
me mes. Jis pasakojo mums, 
kad tarybinis žurnalas “Bib
liotekininkystė ir Bibliografi- 
, a užsienyje” dažnai- skel
bia/straipsnius apie JAV 
bibliotekas. Mūsų 1961 m.

***
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MIAMI. FLA
Aido choro pietūs ir 

♦koncertas puikiai pavyko F 
Mūsų choras ant greitų

jų turėjo surengęs pietus ir 
koncertą gruodžio 30 dieną, 
Liet. Soc. Klubo svetainėj. 
Kadangi sumanymas kilo į 
trumpą laiką, o diena tapo 
paskirta viduryj savaitės, 
pasekmės buvo abejotinos, 
bet mūsų pirmeiviška pub
lika įrodė visai kitą, ji 
skaitlingai atsilankė, o pro
grama ją nesuvylė.

Pietums . užsibaig u s ir 
gaspadihėms sutva r k i u s 
virtuvę, stalai buvo pašalin
ti, sėdynės sustatytos, ku
rios beveik visos tapo užim- 
vte dainų mylėtojais.

Apie 3 vai. pasirodė cho
ras ant steidžiaus ir su'dai- 
navo tris daineles. Po tam 
Petras Pocius, akordionis- 
tas, sugrojo tris gražias

1 1 • • 1 • ____1— 121 _ — - I

laba’i patiko. Išeina moterų 
ansamblis ir puikiai sudai
nuoja porą dainelių. Štai 
pasirodo vienas iš mūsų 
choristų, S. Vaineikis, ir su
dainuoja trejetą solo dainų. 
S. Vaineikis turi lavintą ir 
tvirtą balsą, už ką jį publi
ka sveikino gausiu rankų 
plojimu. Anna Tamchuk su
dainavo solo tris daineles. 
Ši draugė yra ukrainietė, 
bet tankiai mus paliksmina 
$vo lakštingalos balseliu, 
už ką ji visuomet susilau
kia publikos sveikini m ų. 
Štai pasirodė mūsų dvi cho
ristės lakštingalėlės M. Ga- 
brėnienė ir H. Mikitienė 
jos sudainavo porą daine
lių, kurios tikrai klausovų 
jausmus pakuteno.

Choras baigdamas pro
gramą dar sudainavo treje
tą dainelių ir choras ir visa 
publika sudainavo: “Kai aš 
turėjau kaime mergelę”. 
Programai užsibaigus pasi
pylė gausus rankų plojimas 
ir pasigirdo balsai: Bravo, 
bravo, suruoškite ir dau
giau tokių parengimų.
* Rodos, reikėtų apsistoti 
ir tarti žodį kitą chorui 
komplimentų. Šiuo kartu 
choras sudainavo geriau, 
negu kada pirmiau. Ir štai 
kame priežastis, nes man 
teko girdėti vieno jauno ta- 
lentingo dainoriaus išsita- Samuel Smith vadovys. 
nmą. Jis sake, kad dainuo- J
jant turi jaustis, kad dai
nuoji. Taigi choristai ir 
jautėsi, kai dainuoją, nes 
publika skaitlingai atsilan
kydama sukėlė tuos jaus
mus, o kas dar labiausia .
ūpą pakėlė, tai įstojimassavo armijos

ginienei ir visoms, kurios 
jai gelbėjo virtuvėj ir prie 
stalų patarnavimo.

Turiu pasisakyti, kad 
mūsų mokytoja Va j ola turi 
nelengvą darbą mokyti, nes 
mes visi jau ne jaunuoliai,

Žinios iš
120,000 LANKYTOJŲ
Įvairių profesijų žmonės 
daugelio mūsų šalies kam

pelių ir iš užsienio, svečiuo
damiesi Kūune, aplanko IX 
forto muziejų, lankytojų 
knygoje palikdami įrašus.

iš

Lietuvos
(sios Šetekšnos krantų pra
bėgo jaunystės dienos. Ne- 

,[seniai iš A. Bimbos Rokiš
kio kraštotyros muziejus 
gavo Amerikoje jo išleistas 
knygas. Pažangaus Ameri
kos lietuvių veikėjo kūriniai 
bus išdėstyti muziejaus 
ekspozicijose.

Dalį A. Bimbos knygų ! 
muziejus perduoda Panemu
nėlio vidurinei mokyklai, 
kurioje prieš penkiasdešimt 
su viršum metų mokėsi jų1 
autorius. Šios mokyklos 
auklėtiniai ruošia savo že
miečio kampelį.

--------------- r 
MOKYTOJO-DAILININKO

KURINIU PARODA
PANEVĖŽYS.—Gera tra

dicija mieste tapo sistemin
gai rengti liaudies meistrų 
kūrinių parodas. Panevė
žiečiai turėjo progos susi
pažinai su saviveiklinių dai
lininkų J. Daniliauskienės 
ir P. Kalvelio darbais. Jau 
kelintas mėnuo kraštotyros 
muziejuje veikia liaudies 
meistrų — drožėjų, siuvinė
tų, audėjų kūrinių paro
da, kurią aplankė apie 15 
tūkstančių žmonių.

“Meno” kino teatro fojė 
dabar eksponuojami daili- 

I ninko K. Naruševičiaus ta- 
1 pybos' darbai. Šis miesto 
I mokyklos-internato mokyto- 
! jas dailę nemažiau pamėgo, 
kaip ir savo pagrindinę pro
fesiją’.

Parodoje išstatyta 40 ta
pybos; darbų. Visi jie pa
traukia giliu gyvenimo su
pratimu. Ypač išsiskiria 
paveikslų ciklas, kuriuose 
pavaizduoti Tarybų Lietu
vos uostamiesčio vaizdai. 
Lankytojo dėmesį patraukia 
jo paveikslas “Tomo Mano 
namas Nidoje,” “Pajūris,” 
“Uostas” ir kiti. Daug vie- 

i tos parodoje užima Panevė
žio apylinkių peizažai.

APIE VINCO KRĖVĖS 
KNYGĄ

Praėjusiais metais Mask
voje išėjo Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus kūrinių rink
tinė “Raganius” su įžangi
niu K. Korsako straipsniu. 
Į rusų kalbą knygą išvertė 
Ą. Bauža iri. Kaplanas. 
Paskutiniajame TSRS Ra
šytojų sąjungos organo 
“Novyj mir” numeryje apie 
V. Krėvės kūrinius, kurie 
rusų kalba suskambėjo pir
mą kartą, išspausdinta šil
ta Z. Kutorgos recenzija.

bitt.

J žiūrovą galvoti ir Ver
tinti tai, kas vyksta ekra
ne.

Ježis Gižickis pažymi pa
darytas klaidas, kai kuriuos 
nelygumus, filmo neužbaig
tumą, o' taip pat tai, jog 
“siekiant išraiškos origina
lumo jame ne visada pa
vyksta pasiekti paprastumo, 

, kartais jis nusikalsta palin
kimu į pagražinimus.”

“Tačiau, — rašo straips
nio pabaigoje J. Gižickis.— 
nežiūrint kai kurių klaidų, 
“Vienos dienos kronika” 
stebina. intelektualiniu au
toriaus brandumu, aiškia
dėjine pozicija.”

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

FORMICA WORKER 
Counter tops and Cabinet work.

Apply
ALVO MANUFACTURING CO.

17th & Cambria Sts.
(95-99)

WAITRESS 
Experience. Apply in person. 

LANTERN DINER 
RTe 73, Palmyra, N. J. ‘ 

(97-101)ir kai kurių balsai ima ir > smerkiančius fašizmą, tuos, 
išbėga ne vietoje, bet jinai Rurie vėl nori karo.
vis vien turi kantrybės, ir | pas mus pabuvojo grupė 

Tarybų Moldavijos žemės 
ūkio darbuotojų, vieno Gru
zijos žemės ūkio technikumo 
moksleiviai, Uzbekijos TSR 
“Žinijos” draugijos nariai 
taškentiečiai, vienos Tarybų 
Estijos poliklinikos darbuo
tojai ir kt.

Nuo metų pradžios mu
ziejų jau aplankė šimtas 
dvidešimt tūkstančių žmo
nių. .

bando balsus suderinti, tai 
ir dainos išeina gerai.

J. šukaitis

CLEVELAND, OHIO,
Lapkričio 19 dieną įvyko 

LLD 22 kp. susirinkimas. 
Buvo geras, nes dalyvavo 
30 narių. Už 1964 metus 
yra pasimokėjusių duokles 
43 nariai. Mirė 3 nariai, o 
naujų gauta vienas. Kurie 
nariai dar nepasimokėjo 
duoklių, tai prašome tą 
tuojau padaryti. Kuopa tu- 

melodijas, kurios publikai1 rėjo du susirinkimus ir du 
parengimus. Geriems tiks
lams išaukojo $160.

Komisija iš spalio 24 die
nos parengimo išdavė ra
portą. Parengimas gerai 
pavyko.

Nutarta per spaudą su 
Naujaisiais metais pasvei
kinti visus pažangiečius. 
Tam tikslui paskyrė “Lais
vei” ir “Vilniai” po $10, o 
“Liaudies” balsui”—$5.

Įstojo į kuopą jaunasis 
Jonas Banis. Nutarta atei
tyje turėti pažmonio paren
gimą.

Po susirinkimo turėjome 
skanius pietus.

VIDURINĖ MOKYKLA
PANEVĖŽYS. — Svetin

gai atvėrė duris trečioji vi
durinė mokykla. Naujame 
pastate yra 1,072 vietos. 
Moksle i v i a m s įrengta 21 
erdvi klasė, puikios labora
torijos ir kabinetai, 540 
kvadratinių metrų sporto 
salė, erdvi aktų salė.

BIMBOS DOVANA
ROKIŠKIS.—Devyniolik

amečiu jaunuoluiu išvyko už
jūriu Antanas Bimba iš 
Panemunėlio apylinkės Va- 
laikiškių kaimo. Tačiau jis 
nepamiršta gimtosios pa
dangės, kur prie sraunio-

A.S.

Baltimore, Md.
Garbinga sukaktis 

.150 metų
Šiemet , 1964 metais, su-

sipažinti. Ten viskas taip 
stovi, kaip buvo pastatyta 
prieš 150 metų. Kiekviena 
tauta kovojo prieš pavergė
jus, už savo nepriklausomy
bę, kiekviena tauta turi sa
vo svarbią istoriją.

Gruodžio 3 d. šiemet Bal
timorės mieste ir visoje Ma-' . . ' . t timuLeo nuei&LC jlx vi&ujc ivxn

kanka 150 metų, kai Britų rylando valstijoje įeina ga 
30 zėglmių-karinių laivų uz- pon «patOgUmo įstatymas 
puolė “McHenry” tvirtovę, I /^Accomodation Law”LN(
ginančią Baltimorės miestą.

1814 m. rugpjūčio mėnesį 
Britų kariuomenė paėmė 
dabartinę sostinę Washing - 
toną, D. C., o rugsėjo 14 d. 
užpuolė “McHenry” tvirto
vę,' esančią Pataosko upės 
žiotyse, taip ir Baltimorės 
miestą. Visi, kas tik galėjo, 
ėjo ginti miestą, sudarė 
3,000 kariuomenės po gene-

>” 
(“Accomodation Law”). Ne
žiūrint tautos, rasės, ar ko
kių įsitikinimų žmogus be
būtų, visiems turi būti ly
gus priėmimas ir patarna
vimas viešose įstaigose. Tai 
didelis laimėjimas žmoniš
kumo.

John Balsys

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

HOMESTEAD WILLOW GROVE 
CA. 4-3200

(97-101)

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

i (95-100)

te. Po 4 dienų sunkios ko
vos Baltimorės kariuomenė 
uždavė gana skaudų smūgį 
Britų armijai, - kuri buvo 
priversta pasitraukti nuo 
Baltimorės.

Bet britai nenurimo, jie
choran keleto garbės narių 
su gausia auka. Chorui au
kojo sekamai:

Jonas ir Nance Benikai- 
čiai $10.

Chas. ir Amilė Alman
tai $6.

*Po $5: Mergytė, dainų 
'ffiylėtoja, Mary Balzar, Ol
ga Šimkus z ir Klement Si- 
man. Po $2: Jonas ir Julė 
iš Brooklyn ir M. Siman. 
Po $1: Dainų mylėtoja ir 
choro draugas.

Tas viskas pakėlė ūpą 
dainininkams. Jie jautė, 
kad randasi skaitlinga gru
pė, kurie sinųjatizuoja ir 
remia mūsų dainos grupę— 
chorą. Choras liekasi amži
nai dėkingas mūsų rėmė- 

• jams, o mes dainuosim pa
kol jums patiks, nes su mu
mis ir svietas linksminasi 
aklink.

Negalima praleisti nepa
minėjus darbščios mūsų 
choristės J. Viginienės, ku
ri suplanavo ir pagamino 
šiuos pietus. Tai yra didelis 
darbas, kuris reikalauja 
daug galvojimo. Choras pa
silieka giliai dėkingas d. Vi-

į “North Point”, apie 10 
mylių nuo Baltimorės. i

Hudson, Mass.
Gruodžio 4 ir 5 dienomis 

pas mus buvo baisiai blogas 
oras. Pradžioje smulkiai li
jo, paskui pradėjo šalti. Le
dų stori sluoksniai apvilko 
medžių šakas, elektros ir 
telefonų laidus, viską. To 
sunkumo neišlaikė. Daug 
medžių šakų prilūžo, kiti iš-Iv I ? ? I ■> ,
virto, miestelio gatvės buvo 

pradėjo žygius link Balti- užverstos. Žmones per 24 
naujiems užpuoli- valandas neturėjo nei švie-morės,

Į mams.- 3,000 Baltimorės sa
vanorių sumušė britų armi
ją, ir ji Jjuvo priversta,pa
sitraukti nuo ________ _
ant visados.

Laike britų užpuolimo 
ant Baltimorės gimė tas 
taip garsus Amerikos him
nas “The Star Spangled 
Banner”, kurį parašė Balti
morės advokatas poetas 
Francis Scott Key po nak
ties sunkių mūšių. F. S, K. 
rytui švintant pamatė Ame
rikos vėliavą tebeplevėsuo
jant ant “McHenry” tvirto
vės stiebo. Jo džiaugsmui, 
jis gavo įkvėpimą ir parašė 
tuo pavadinimu poemą, ku
ri vėliau buvo paimta Ame
rikos himnu. Melodija šiam 
himnui paimtą iŠ anglų gie
smės “Anacreen in Heav
en”.

“McHenry” tvirtovė pa
versta į muziejų. Ten ran
dasi labai svarbių istorinių 
liekanų, su kuriomis kiek
vienam žmogui svarbu su-

sos, nei šilumos. Tikrai to
kio baisaus oro seniai nebu
vo.

Baltimorės I - Nukentėjo žmonės, nu- 
kentėjo ir apylinkėje gyve
nantys paukščiai. Pas 
mus ežere yra apie 50 lau
kinių žąsų. Jas nevalia me
džioti,’ bet ir joms oras sun
kus.

Ana Markūnienė buvo 
sunkiai susirgusi. Buvo iš
vežta į Marlboro ligoninę. 
Po savaitės grįžo į namus. 
Dabar jau jaučiasi geriau. 
Tai pažangi moteris, nuola
tine “Laisvės” skaitytoja. 
Pažangiečius parem i a ir 
aukomis. Linkiu jai pilnai 
pasveikti.

Prieš Kalėdas vertelgos 
garsina savo prekes, nori 
pasidaryti pelno. Nuo jų 
neatsilieka ir kunigas, kuris 
ta proga siuntinėja žmo
nėms laiškus ir prašo aukų.

P. Vaitekūnas

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ 
DOVANOS SENEGALO

VAIKAMS
Klaipėdos refrižeratorinio 

Laivyno bazės žvejai gavo iš 
Vilniaus 30-osios vidurinės 
mokyklos siuntinį ir laišką. 
Siuntinyje — dovanos Afri
kos respublikos Senegalo 
vaikams: pionieriškas tri
mitas ir kaklaraiščiai, ženk
liukai, TSRS mozaikinis že
mėlapis, atvirukų su Vil
niaus vaizdais rinkinys, 
■vairūs suvenyrai.

“Nugabenkite ir perduo
kite mūsų kuklias dovanė
les, — rašo 7-os klasės mo
kiniai, — bet kuriai Sene
galo sostinės Dakaro mo
kyklai, o mums atvežkite iš 
Atlanto vandenyno kokių 
nors eksponatų mokyklos 
gamtos kampeliui.”

Vilniaus moksleivių sum
anys atiduotas gamybinio 
refrižeratoriaus “Pranas 
Zibertas” įgulai, kuri iš
plaukia į žūklės rajoną prie 
Afrikos krantų. Laivo pir
masis kapitono padėjėjas 
y. Murašovas pažadėjo pa
dėti mažiesiems vilniečiams 
užmegzti draugiškus ryšius 
su Afrikos vaikais.

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)

SERVICE station. Main Line area, 
V-z 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)

BAR MAIDS & WAITRESSES, 
Qver 21. No exp. necessary. Rm. & 
board. Apply in person or call — 
SPEEDWAY I'NN, Old White Horse 
■Pike, Ph. 767-9763, Atco, N. X

(99-103)

HOUSEKEEPER, general. Must be 
good cook, plan meals. Must have 
excellent references. Prefer Oak 
Lane, Chestnut Hill area. 6 day week. 
$45. CH. 7-5882. (99-100)

AUTO MECHANIC
GM or AM Motor Experience

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

Call PARRY SCOTT. MI. 9-4400.
(99-103)

MECHANIC’S HELPER 
Experienced. 

Must have tools.
Call HO. 7-8200 

Ext. 25
(97-101)

Į DIDĮJĮ EKRANĄ
“Institutas—liaudies ūkiui 

— taip vadinasi dokumen
tinė apybraiža, kurią su
kūrė Politechnikos insti
tuto mėgėjiškos kino studi
jos nariai E. Martinaitis, J. 
ir B. Miniotai.

Saviveiklininkų kino fil
mas buvo su pasisekimu de
monstruojamas Visasąjun
ginėje Liaudies ūkio pasie
kimų parodoje Maskvoje, o 
netrukus jis išeis į _respub- - 
likos didžiuosius ekranus.

n

GAMYKLOJE—MAŽASIS 
DAILĖS MUZIEJUS

Vilniaus elektrinio suviri
nimo . įrengimų gamyklos 
klubo mažoji salė virto'sa
votišku dailės muziejumi. 
Čia nuolat organizuojamos 
dailės parodos. Šiais metais 
savo darbus eksponavo 
grupė lietuvių tarybinių 
dailininkų, Vilniaus Dailės

LENKŲ SAVAITRAŠTIS 
APIE LIETUVIŠKĄ

FILMĄ
“Šis pasakojimas apie mo

ralę, etiką, jausmus ir sąži
ningumą stebina režisie
riaus pozicijų nesu taiko mu- 
mu, • principingumu, o taip
pat dideliu jo aistringu- instituto studentai. Dabar 

” — taip rašo apie V. salės sienas puošia daugiaumu, 
Žaląkevičiaus filmą “Vienos 
dienos kronika” lenkų kri
tikas Ježis Gižickis.

Savo straipsnyje, išspaus
dintame savaitraščio ^‘Ek- 
ran” 38-ajame numeryje, J. 
Gižickis trumpai atpasako
ja filmo turinį. Šis filmas, 
anot jo, “nėra vienos dienos 
kronika,” nes mozaikinio 
veiksmo margumo dėka 
žiūrovas susipažįsta ne tik 
su pagrindinio herojaus ir 
tam tikru laipsniu visos ša
lies šiandiena, bet ir tolima 
bei artima praeitimi. Filme 
glaudžiai persipina lyrinis 
pasakojimas su dokumen- 
talumu, aistringa publicisti
ka su filosofiniais apmąsty
mais. Kritikas teigiamai 
atsiliepia apie jauno režisie
riaus sugebėjimą laiku nu
traukti pasakojimą, privers-

kaip 30 šios gamyklos daili
ninkų - mėgėjų grafikos bei 
tapybos darbų. Muziejaus 
lankytojai—gamyklos dar
bininkai — ypač gerai ver
tina savo darbo draugų — 
dažytojo Ivano Kuzmičiaus,

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Meno Choro ir grupės, bei Choro
rėmėjų susirinkimas įvyks gruodžio 
20 d. “* - - - . . .
pietūs, po pietų svarstysime reika
lus. Visi nariai, narės 
kviečiami dalyvauti, 
LDS Klubo salėje. -

Pirmą valandą bus duodami

ir rėmėjai 
būkite laiku, 
A. S. .

’ i (99-100)

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 
<laug svarbių reikalų apkalbėti; taip
gi turėsime rinkti kuopos valdybą 
1.965 metams.

Jaskevičlus, sekr.
(984W)

tarnautojo Aleksandro Ma
rino—darbus.

Mažajame gamyklos mu
ziejuje lankytojai ne tik 
apžiūri dailės kūrinius, bet 
klausosi menotyrininkų, ga
myklos klubo darbuotojų po
kalbių apie dailę. Prie klubo 
visuomeniniais pagrindais 
veikia dailės studija, kurio
je užsiiminėja 13 gamyklos 
darbininkų ir tarnautojų. 
Saviveiklinių dailininkų 
dirbtuvėse gimsta nauji kū
riniai.

Mažajame dailės muzieju
je ruošiamasi atidaryti nau- 
jį ekspozįčiją — gamyklos 
dailės'studijos dalyvių dar
bų parodą^ savo eilės jau 
laukia t gabus drožėjas dar
bininkas R.* Vaininas. Jo 
įdomūs dirbiniai iš medžio 
taipvpat užims beveik visą 
salę.

Mažąjį dailės muziejų 
gausiai lanko gamyklos dar-.velt Blvd - Philadelphia, Pa- 1_ • • i į I \ «7 .7 “ i V/«) /

TOOL & DIEMAKER
Experienced on progressive 

blank & form dies. 
Some Jig & Fixture work. 

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

(94-100)

BUSINESS OPPORTUNITY

GROCERY & MEAT STORE
And Dwelling for sale.

East Camden, N. J.
Due to death of owner.

Call 609-WO.6-1073
(99-101)

AN EXCLUSIVE OPPORTUNITY
We want a good man—for an ex

clusive business, in an exclusive ter
ritory — with an exclusive product 
and service. We train you, supply x 
you with complete equipment. Your 
service answers a great need. Pro
fits are steady and above normal. 
We will choose only one man here. 
Investment is small. It’s the right 
man we want. Write today to 
TECHNICOTE CORP., 8040 Roose-

bininkai.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

' JAVDa^bininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

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

ir jų viešpačiai 
Amerikoje

Baltieji vergai
Negrų vergove
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas

v

Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 

. Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 
(1886-1900)

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

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

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

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 11, 1964



Verrazano tiltas ir New Jersey
Lapkričio 21 d. savaitę 

tarpe New Yorko ir Staten 
Island (salos) likosi atida
rytas pasaulyje to tipo il
giausias tiltas. Jį finansavo 
N. Y. miestas su pagalba ir# 
N.Y. valstijos. Verrazano 
tilto pastatymas 1 ė š a v o 
$325,000,000. Jo ilgis yra: 
4,260 pėdų—60 pėdų ilges
nis už Golden Gate tiltą 
San Francisco, Calif. Jo 
plotis toks, kad ant jo šali
mais gali važiuote šeši au- 
tokarai. Kabo ant plieninių 
vielų ir dviejų pastolių, tarp 
kurių tolumas — 1,065 pė
dos. Nuo vandens pavir
šiaus iškeltas 693 pėdų 
aukštumoj, — taip, kad pro 
jo apačią gali paeiti di
džiausias laivas su aukš
čiausiais mastais.

Tiltas skaitomas dar neuž
baigtu, nes jis turi tik vie
nas lubas (deck). Manoma, 
jei bus reikalas, bus uždė
tas ir antras “deck”, tik, su
prantama, ne taip greit. To
kia pat taktika buvo varto
jama ir su Washingtono

sunkveži-

tilto pa- 
dalykams:

Prie pastatymo dirbo su 
virš 10,000 darbininkų. Ir 
užėmė 5 metus laiko jį pa
statyti Už tilto pervažiavi
mą reikia mokėti automobi
liui 50 centų, o 
miui $2.

Pastatymas to 
tarnaus dviems
(1) Manoma, kad pakels at
silikusią Staten salą kaipo 
New Yorko miesto dalį, 
kaip gyventojais, taip ir in
dustrija, nes, kaip buvo pir
miau, tai su ta sala susisie
kimas buvo labai lėtas, per
sikeliant per vandenį tik 
laivu, kas, suprantama, už
muša daug laiko. (2) suma
žins susikimšimą abiem tu
neliam, nes jis patarnaus 
įvažiavimą New York an 
pietinei - vakarinei daliai 
New Jersės, nors tas įva
žiavimas iš tos pusės bus ir 
brangesnis, nes reikės per
važiuoti du apmokamus til
tus.

Reikia atiduoti New Yor- 
kui kreditą. Kuomet jie sta
tė tiltą, tuo pačiu laiku jie 
gerino-taisė kelius, kad per 
tą salą būtų galima lengvai 
privvažiuoti prie kitu tiltų, 
kurie išveda į New Jersey.

Nuo Verrazano tilto į 
pietvakarius į New Jersey 
Atlantiko pakraščiu eina 
geras keliais Hvlan Blvd, 
kuriuo nuveda iki Outer
bridge Crossing į Perth 
Amboy, N. J., į pajūrio ke
lius.

Kitas kelias nuo Verra
zano tilto, vadinamas Sta
ten Island Ekspressway, ei
na į vakarus ir atveda iki 
Goethals Bridge į Elizabe- 
tho sekciją, vadinamą Bay
way.

Laikraščių reporte r i a i 
prieš atidarymą Verrazano 
tilto apvažinėjo N. J. pusėj 
tiltus, kurie jungia Staten 
salą su N. J., ir rado iška
bas: “Welcome to N. J.” 
Tos iškabės, girdi, būtų tei
singos, jei jos skambėtų ši
taip: “Welcome to New 
Jersey and get lost”. Tie re
porteriai nurodo, kad New 
Jersey valstija visai nėra 
pasirengusi pripažinti 
svarbą Verrazano tilto ir 
nepadarė menkiausio prisi
rengimo pagerinimui susi
siekimo su dideliais keliais 
be klaidžiojimų. Ir jie stebi
si ir iš N. Y. Port Authori
ty, kad jie negalėjo pataisy
ti kelio pusės mylios, kuris 
nuveda nuo Goethals tilto 
iki Turnpike. Turi grūstis 
maža apardyta gatve. Tokią 
padėtį randa abiejose vieto-

se: kaip Elizabethe, taip 
pat ir Perth Amboy. Apart 
blogų gatvių, ir su nuro
dymais labai skūpūs. Girdi, 
vieną iškabą pražiūrėjai, 
tai sveikas prapuolęs ir kla- 
jok.

Apie 15 metų atgal N. J. 
skaitėsi antroji valstija, tu
rinti geriausius kelius. Pir
moj vietoj buvo California, 
o N. J. antroji. Dabar jau 
skaitosi 43-čiąja.

Kai buvo pradėta kalbėti 
apie Verrazano tilto staty
mą, tai N. J. kelių komisijo
nierius R. S. Palmer pradė
jo planuoti kelią 440, nuo 
kelio U. S. 1 iki Outerbridge 
Crossing, per Perth Amboy 
ir Woodbridge miestukus. 
Tačiau jo planas tebeguli jo 
raštinėje ir darbas visai 
nepradėtas. Tie miestukai 
jau jaučia, kad bus didelis 
automobilių suskimšim a s. 
Tai jie vėl daro spaudimą, 
kad toks kelias būtų pra
vestas.

Bet dabar jau padėtis ki
tokia. Kur buvo nutarta 
pravesti kalbamą kelią še- 
šeri metai atgal, toj vietoj 
ja apstatyta dėl šimto šei
mynų namų. Tai vėl rūpes
tis, kur padėti tas šeimas, 
kuomet gyvenimui namų 
nėra pertekliaus. Kaip tas 
klausimas išsiriš, tai tik at
eitis parodys.

Komisijonierius yra dide
lis planuotojas. Jau supla
nuota visa eilė vieškelių, 
taip pat ir geležinkelių pra- 
vedimas privedimui prie 
svarbių punktų. Bet tie visi 
planai stovi jo kanceliarijo
je ir nesijudina iš vietos, iš
skiriant tik “Freeway”, ku
ris labai lėtai tįesiamas.

Jo planavimas labiausiai ‘ 
kritikuojamas dėl to, kad 
jis nesitaria su savo depar
tamento inžinieriais ir ki
tais savo 'pagalbininkais, 
bet visa tai daro su New 
Yorko firmų inžinieriais 
konsultantais. Ir tie paga
mino jam planus, kad jis jų 
ir rodyti nenorėjo.

Nors ir netaip greitai, 
bet planai iš jo raštinės bu
vo iškelti ir susilaukė dide
lės kritikos. Kritikavo jį direktorius planuoja papla- 
laikraščiai, legislatūra, N. tinti Turnpike kelią nuo 
J. inžinierių AFL-CIO sky- new Brunswick iki Secau- 
rius už jų paniekinimą ir cus. Dabar i vienazpusę va- 
N. J. AFL-CIO organizaci- žiuoja tik 3 
ja. Tūlas laikraštis pasakė, 
kad komisijonierius dau
giau pinigų pra leidžia 
planavimui su konsultan
tais, ne kaip gerinimui ko
munikacijos.

Įsimaišė ir U.S. Account
ing ir perspėjo U.S. Bureau 
of Public Roads, kad labiau 
prižiūrėtų N. J. State High- 
wav Departamentą, nes jis 
mato daug netikslumų ta
me departamente ir berei
kalingą pinigų eikvojimą. 
Pageidauja, kad N. J. legis
latūra tą visą reikalą ištir
tų. To nepadarius, kongre
sas gali sulaikyti J. V. pa
galbą N. J. keliams.

N. J. State Parkway Au
thority irgi pyksta, kad 
Freeway kelias tiesiamas 
labai lėtai.

New Yorko Port Autho
rity nariai irgi pradeda ne- 
susirokuoti

Motery klubo 
metinis mitingas

Trečiadienį, gruodžio 16. 
d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, įvyks Lie
tuvių Moterų Kultūros Klu-

Bus

Paskutinis LDS banketo 
dalyviams priminimas
LDS 13 kuopos valdyba j 

prašo visų banketo dalyvių | 
atvykti banketan nuskirtu > 
laiku — ne vėliau 6 vai. va- ’
kare, šeimininkes tuo laiku bo metinis mitingas, 
bus pasiruošusios visus da- rinkimas valdybos ateinan- 
lyvius pavaišinti.

Gavome pranešimų, kadrine raportus dabartinės val- 
ir iš toliau svečių atvyks j dybos už, šiuos metus, 
banketan. Elizabeth Galore1 
iš Pittsburgho apylinkės 
mums rašo, kad ji tikrai 
bankete dalyvaus. Tikimės, 
kad dalyvaus dr. J. Repšys i 
iš Bostono ir J.J, Mockaitis 
iš Bridgeport, Conn.

Biletų pardavinėjimas ei
na sėkmingai. Tikimasi ne
mažai dalyvių. Visi bus 
skaniai pavaišinti.

Kaip žinia, banketas įvyks 
šį šeštadienį, gruodžio 12, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, j

tiems metams, išklausysi-

Pasimatysime bankete.
Valdybos narys;

[Dovanos "Laisvei”
Peter A. Marozas, Water

bury, Conn., dovanoja “Lai
svei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerą.

Žemiau telpa laiškas, ra
šytas Lietuvių Namo Ben
drovės direktoriams:

Jau netoli. Kovo Aštunto
ji —turime išrinkti komisi
ją suruošimui minėjimo, to- 

geriau prisirengti prie šios 
taip svarbios dienos.

Po susirinkimo, bus vai- j 
šės, kurias ruošia mums na
rė Slogsnaitįenė. Nors 
draugė Slogsnaitįenė jau 
kiek laiko ligos kankinama, 
bet ji per Marytę Kalvai- 
tienę pavaišins mus. Labai 
dėkui draugei Slogsnaitie- 
nei — mes norėtume, kad 
ji pati galėtų dalyvauti šia
me mitinge.

Ona Kalvaitienė ir vėl tu
ri numezgusi gražų megsti- 
nuką ir kepuraitę, atnešė 
Klubui pereitą mitingą. 
Šiame i mitinge mes ja pa
sinaudosime.

Taigi — būkime visos, net 
jeigu ir bus oras nevisai 
palankus.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininke

Ar žinote, kadx —
•* Mokslui yra žinomi at

vejai, kai nuo piktybinių ųa-^ 
vikų būdavo išgyjama sa
vaime. Vadinasi, gamtoje 
egzistuoja ir priešvėžinis 
imunitetas. Naujausi eks
perimentai su gyvuliais tai 
patvirtino.

* Kai kurios Rytų Afri
kos gentys saugo paslaptis 
skiepų, veikiančių prieš 
nuodingųjų gyvačių įkandi
mą.

* Pakistane siaučiančios 
choleros židiniuose buvo 
panaudotas JAV sukurtas 
naujas srovinis švirkštas be 
adatos. Juo vidutinės kvali
fikacijos medicinos darbuo
tojai galėjo padaryti pe$; 
dieną vidutiniškai 6,759 
įšvirkštimus. Tuo tarpu pa- 
praštu instrumentu padaro-

LLD 1-osios kuopos j »:
žymėti programoje): “Ba- 
yaderka”, muzika Ludwig 
Minkus; “Fairy Doll”, mu
zika Paoris Baier; “Gise- 
le’\ muzika Adolphe Adam; 
“The Gossips”, muzika Shi- 
ko Aranov; “The Corsair”, 

Riccardo Drigo;

žinios
Lapkričio 30 d. Literatū-
s Draūgijos pirmoji kuo- 

laikė susirinkimą. Diena 
bdvo šalta, bet nariai atėjo 
skaitlingai.

Kuopos reikalai randasi' muzika Riccardo Drigo; 
arkoj. Trūkumų visada “Nutcrackfer”^ muzika Čai- 
mdoma vengti.
Kultūrinis • parengifnas 
pkričio 22-rą dieną buvo 
kmingas. Rojus Mizara, 
z” redaktorius, gražiai 
tlbėjo apie mūsų tautos

re

tv

la
7sė

del reikia pakalbėti, kaip
įžymiąją poetę S. Nėris jos 
6( 

J Ji 
m 
paliktus 
mis lietuvių literatūroje.

kovskio, ir “Taras Bulba”, 
muzika Soloviev-Sedoi.

Džiaugiuosi turėjęs progą 
tiek daug tokio grožio pa
matyti.

Rep. *

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo

Čia prisiunčiu Liet. Namo 
Bendrovės keturis šėrus ir 
įaglioju Joną Grybą šiuos 
šėrus padalyt sekamai: 2 
šėrus perduot laikraščiui 
“Laisvei” į jo $5,000 fondą; 
kitus du šėrus perduot į A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
iždą jos 50 metų sukakties 
proga.

Linkime jums sėkmės ir 2-rą vai. popiet. Sekretorius 
toliau darbuotis Namo1 Ben- perskaitė protokolą iš pra- 
drovės reikaluose. eito susirinkimo- Apart kitų

Draugiškai,
Pijus ir Ona Dennis, kuopoje pilnai užsimokėju- 

Clifton, N. J. siu narių arti 70.

Virš minėtos kuopos susi
rinkimas buvo laikytas 
gruodžio 8 d., “Laisvės” na
me, 102-02 .Liberty Avenue, 
Ozone Park. • <

Susirinkimą atidarė kuo
pos pirmininkas Venckūnas

eito susirinkimo- Apart kitų 
nutarimų- pranešė, kad yra

gimimo metinių proga, 
s nupiešė josios gyveni- 
ą, nueitus kelius, josios 

tautai nuopel-
Tąsa iš 1-mo pusi, 

tuos tris vyrus pavadinti tik
rais vardais, būtent mokytais 

Motiejus Klimas, kitas ■ asilais. 
' Per daugiau kaip šimtą me
tų marksizmą keikė, koliojo, 
kritikavo, smerkė, niekino vi
sos pačios “šviesiausios” gal-*ma tik 100 įšvirkštimų, 
vos, kokias tik doleris galėjo;
papirkti, bet niekas iš to ne-' * Anglas E. Dženeris, pir- 

Bet, va^ dabar pakilo masis pasaulyje atradęs 
■ skiepus prieš raupus, iškart 

tapo įžymybe. Jo gai'bei bu- 
ivo nhkaltas medalis. Šalies 
parlamentas padov anojo 
jam 30 tūkst. svarų sterlin
gų. Diplomas, kuriame bu
vo pažymėta, kad jis yra iš
rinktas Londono garbės pi
liečiu, jam buvo įteiktas 
briliantais papuoštoje dėžė
je. Rusijos imperatorė at
siuntė mokslininkui brilian
to žiedą ir ypatingą padė
kos raštą.

* Iki šešių mėnesių am
žiaus vaikai yra atsparūs 
daugeliui infekcinių ligų — 
juos saugo imunitetas, gau
tas iš motinos.

* ’ i . .

* Beveik visi žmonės, tu
rėdami- 20—25 metus, pasi
daro atsparūs poliomielittfi. 
Tai, reiškiu kad visi jie sa
vo gyvenime 'turėję kontak
tą su $ibŠ Įig;6s( sukėlėju. Ki
taip jie .nębūtų įgjję imuni- 
tetįo. ,
■ * Dėvint moterims batu
kus su aukštais kulniukais, 
priešakinė kojų pėdų dalis 
turi trigubai didesnį apkro
vimą už normalų. Dėl t$ 
gali išsivystyti plokščiapė- 
diškumas. Nuo jo kenčia 
apie 44.9 proc. vidutinio 
amžiaus žemės rutulio gy
ventojų. Įdomu tai, kad 
daugiausia plokščiapėdž i ų 
Sutinkama moterų. Tačiau 
batus su žemais kulnimis 
visą laiką dėvėti taip pat 
nepatartina. Geriausia tin
ka batai, turintieji nuo co
lio iki pusantro aukščio

programo dalyvis, rodė vai-J 
zdus-paveikslus. Matėme jo 

‘namų gėlynus,, Aido Choro 
parengimų scenas, Floridos 
vaizdus, Kalifornijos leduo- 

s kalnus, vandenpuolius, 
Sequoia medžius —raudom 

ėdžius, Yellostowne Park, 
yoming, geizerius — šal
ims trykštančio karšto 

vandens, Romą—popiežiaus 
imperiją, auksu puoštas 
bažnyčias ir kitas ištaigas.

Kuopa širdingai dėkoja 
programos atlikėjam už pa
slaugą, o dalyviams už da
lyvavimą.

Skaityti du laiškai. Kuo
pa atsiliepė į reikalavimą 
laiškuose teigiamai, išrinko 
delegatus ir atlikti forma
lumai.

Pranas Buknys sakė, kad 
ūsų organizacijos C. K. 

dįir neturi nurodymų kuo
poms 50 metų jubiliejaus 
atžymėjimo klausime. Rei
kalas be svarstymo atidėtas 
ant toliau. , ..

Kitas kuopos susirinki- 
as įvyks sausio 25, d., Dai

nai dalyvaukime susirin-

tu

m
V 
ti:

m

syės salėje. Visi nariai bū
tinai dalyvaukime susirin
kime. , . ,

| Sekė komisijų raportai.“ 
New Yorkas. — Gruodžio Venckūnas ir Grybas rapor- 
dieną Carnegie Hall sve- tavo iš įvykusio priešfašis-
• • -r- ii r-i.i I » • < • • 1 • 1 • 1

tainėje Leopoldas Stokos-, tinio susirinkimo, kuris at
kiš ••vadovavo Amerikos sibuvo gruodžio 6 d. New 
simponiškam orkestrui.

N. J. Turnpike Authority

automobiliai, 
o nori padaryti, kad šalimai 
galėtų važiuoti šeši. Mano
ma, kad toks platinimas lė-: 
šuos 235 milijonus.

N. Y. Port Authority di
rektorius priešingas tam ir 
jis nurodo, kad toks kelio 
praplatinimas užkiš abu tu
nelius ir abu tiltus ir pada
rys dideli automobilių susi
grūdimą New Yorke.

N. J. gubernatorius tam 
pritaria, bet abejoja, ar pri
tars platinimui U.S. Bu
reau of Public Roads. Bet 
vistiek gub. sakė, kad pri
duotų jam pilną raportą 
apie platinimą.

Pasirodo, apmokami ke
liai yra geras biznis. Betgi, 
rodosi, reikėtų atsižvelgti į 
reikalą pirmiau, reikė t ų 
tiesti kelią ten, kur būtinai 
reikia, o tik tuomet kalbėti 
apie platinimą senųjų.

Ignas

MIRUS

ANTANUI VALUKUI
Reiškiame gilią užuojautą velionio tetai ir dėdei 

Baltučiams, jojo motinai (Lietuvoje), taipgi ir 
“Vilniete” kolektyvui, netekusiam nuoširdaus 

darbininko.
“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

Yorke. Jie sakė, kad tame 
susirinkime dalyvavo virš 
du šimtai delegatų nuo įvai
rių organizacijų ir priėmė 
rezoliuciją, raginančią ša
lies valdžią, kad ka nors 
darytų sustabdymui kylan
čio fašizmo Amerikoje, ir 
kad išduotų prasikaltėlius 
toms šalims, kuriose jie tą 
prasikaltimą papildė. Jų 
tarne yra ir lietuvių.

Taipgi tas priešfašistinis 
susirinkimas išrinko didelę 
delegaciją pasimatyti ir pa
kalbėti su UN ambasado
rium Stevensonu ir su ša
lies prezidentu Johnsonu, 

I kad jie kreiptų daugiau dė
mesio į kylantį fašizmą.

185 kuopa išrinko 6 na
rius dalyvauti ALDLD 2-os 
Apskrities metinėje konfe
rencijoje, kuri įvyks gruo
džio 13 d., “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke.

Kuopos valdyba tapo iš
rinkta ta pati. Kuopos yra 
nutarimas, kad kiekvieną 
susirinkimą du kuopos na
riai pakalbėtų apie savo 
praeities gyvenimo įvykius. 
Šitame susirinkime kalbėjo 
Kl. Briedis dr K. Nečiuns- 
kas.

Kitame susirinkime, ku
ris įvyks sausio 12 d., 19’65 
m., kalbėš Jurgis Bernotas 
ir Antanas Bimba.

Kalbėtojai tradicijiškai 
pavaišina kava ir kuo kitu 
susirinkusius kuopos narius.

Kp^ korespondentas,
C. N.

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

Vienas Jūsų

Mačiau leningradiečių 
šaunųjį baletą

Gruodžio septintosios die
nos vakaras buvo tikrai nė- 
paprastas j 
šokių meno šalinnikams ir 
mylėtojams. Keli tūkstan
čiai jų suplaukė į didžiulę 
Madison Square Garden sa
lę. Ir jie nebuvo apvilti. 
Jie savo akimis pamatė tai, 
kas labai retai žmogaus gy- 
venime tepasitaiko. '

Mus linksmino ir žavėjo 
Leningrado Kirovo Vardo 
Baletas, kuris susideda iš 
kelių desėtkų jaunų moterų 
ir vyrų. Žiūri į juos kaip 
vėjo sparnais lekiojančius 
ant estrados ir stebiesi: 
kaip gi gali žmogus šitaip 
savo kūną išlavinti! Kar
tais atrodo, kad šokėjas ar 
šokėja tiesiog pakibo ore 
ir nebenusileis! O kai skait
linga grupė merginų-mote- 
rų išeina ir pradeda pagal 
muziką šokinėti, skrajoti, 
sukinėtis ir lankstytis, vaiz
das nukelia tave į kažin ko
kį sapnų pasaulį! Ir taip, 
pasakysiu, bent aš jaučiausi 
per visą gana ilgą progra
mą, na, o aš gi juk nieka
dos nesu gyręsis esąs karš
tu šokių meno šalininku. 
Tai ką jau bekalbėti apie 
tuos, kuriems šokių menas 
visuomet labai arti prie šir
dies?

Ir jie tą savo meilę paro
dė nesvietiškai griausmin
gais aplodismentais po kiek
vieno punkto atlikimo. Ir 
plojo rankomis ir šaukė 
“valio!” Mano žmona sako: 
Man jau rankos taip įskau
do, jog nebegaliu...

Leningradiečiai mums tą 
vakarą pademonstravo šiuos

išėjo. '
Kairys, Lowenthalis ir V. i 
ne tik jį gražiai palaidojo, ai e 
dar ant jo' kapo ir kryžių pa
statė !

Kad šitie mokyti asilai taip 
įsivaizduoja, tai nesistebiu. 
Ale ką reikia pasakyti apie 
redaktorę, kuri tokia nesąmo
ne tiki?

Ar kas nors prieš keletą 
metų galėjo turėti drąsos bū
ti tokiu pranašu, jog būtų sa
kęs, kad 1964 metais Jungti
nėms Tautoms vadovaus afri
kiečiai ir azijiečiai? O da
bar taip yra. Pats vyriau
sias tos pasaulinės organizaci
jos vadas, josios galva, yra 
U Thant, Burmos veikėjas, 
o Generalinės Asamblėjos se
sijos prezidentu išrinktas Alex 
Quaison-Sackey, įžymus pa
žangiausios iš visų Afrikos 
tautų Ghanos veikėjas. Tikrai 
stebuklai. Tik prieš keletą 
metų tie milžiniški kontinen
tai beveik išimtinai • susidėjo 
iš imperialistinių valstybių pa
vergtų kolonijų.

Koksai milžiniškas pasikei
timas! • Koks didelis laisvės 
progreso laimėjimas!

ir

SUĖMĖ $5,000,000
VERTĖS KOKAINO

New Yorkas. — Gruodžio 7 
dieną,. Kennedy orlaukyje, 
muitinėje, buvo nužiūrėti

niujorkiečiams, | Mrs. Juanita Bradbie trys
lagaminai.Kada juos ištyrė, 
pasirodė, kad jie turėjo 
dvigubus dugnus ir tarp 
dugnų rado 22 svarus ko
kaino, vertės apie $5,000,- 
000.

Moterį areštavo ir parei
kalavo $50,000 kaucijos. 
Bet moteris nenori išeiti po 
kaucija, nes, sako, kad jai 
gresia mirtis iš narkotų 
platinimo trusto.

Londonas. — Atvyko In
dijos premjeras Šastris.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

LDS BANKETAS
Šeštadienį

Gruodžio 12 December, 1964

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

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $3.00

Rengia LDS 13-ta kuopa 
--------------------------- *---------------------- ;------ i—

i
Visi dalyviai bus skaniai pavaišinti

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

ELIZABETH GALORE

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

LDS 13 kp. valdyba

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt/gruodžio (Dec.) 11,1964




