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ŠAUKIAMOS DEMONSTRACIJOS PRIEŠ KARA VIETNAME
lt i.

Pranaciškonai 
E. Mieželaitį. 
Vumaskuoti! 
AT. Guzevičius pasveiko. 
Apie tris Vincus.

Rašo R. Mizara
žvilgterėkime, kaip Brookly- 

no pranciškonų laikraštis “ai
škina” E. Mieželaičio neįsilei- 
dimo (1963 m.) į JAV prie
žastį. Girdi, poetas savo ei
lėraštyje apie Niujorko tiltą 
“stengėsi įtikinti lietuvius, kad 
New Yorko miestas easnti su
puvusi landynė, tiesiog vienas 
iš tamsiausių Dickenso pusla
pių, ir kad kapitalistinė Ame
riką jau eina paskutinius sa
vo žingsnius.”

Ar žino, pranciškonų laik
raštis, ką jis porina? Ne, ne
žino. Jis, matyt, patiki kaž 
kokiu pleperiu Audėnu, kuris 
tą eilėraštį “vertė” į anglų 
kalbą. O jeigu jis poeto Mie
želaičio minėtą eilėraštį skai- 

ir po to taip rašo, tai rašo 
netiesą.

Minėtas eilėraštis tilpo pra
ėjusiame “Laisvės” numery; 
kiekvienas, kas nori, tegu 
skaito.
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“Pietų Vietnamas” užpuls (Jos įvyks ŠOŠftadienį T. Sąjungos pasiekimai ir4

Laosą ir Šiaurės Vietnamą

Tolydžio “Darbininkas” ap
gailestauja tai, kad A. čakov- 
skis
/‘padejo išgarsinti amerikie- , 
čių dienraštyje poetą E. 
Mieželaitį0
E. Mieželaitis užtenkamai 

buvo ir yra garsus savo, kary
ba. Tačiau labai gerai, kad 
rašytojas A. čakovskis iškėlė 
Mieželaičio bylą per didžiulį 
dienraštį, pastatydamas ją 
prieš Amerikos visuomenės 
akis.

Daugiau: A. čakovskio ir, 
netiesioginiai, “The New York 
timeso” pasidarbavimu, buvo 
numaskuoti lietuviškieji “va
duotojai”, kaip

Saigonas. — Iš Washing
ton o sugrįžęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius gen. 
Tayloris Pietų Vietnamo 
valdžiai pareiškė, kad ji ne
turi laukti iš JAV drama
tiškų veiksmų, tai yra, puo
limo ant Laoso ir Šiaurės 
Vietnamo respublikų, be P. 
Vietnamo veikimo.

Čia diplomatai numato, 
kad generolas Tayloris pa
keitė toną todėl, kad dėl 
Jungtinių Valstijų veikimo 
Konge įvyko pasaulyje pla
tūs protestai.

Kokie turi būti tie veiks
mai Pietų Vietnamo prieš 
jo kaimynus? “The New 
York Timeso” korespon
dentas Peter Grose taip 
aiškina: Dabar Pietų Viet
namas turi armijoje ir žan
darų pulkuose 615,000 vy
rų, tai jėgai vadovauja apie 
23,000 JAV karinių specia
listų. Reiškia, armija yra 
skaitlinga.

Kas dėl bombardavimo

taip vadinamo Ho Chi Min- 
ho vieškelio Šiauriniame 
Vietname ir Laose, tai Pie
tų Vietnamas turi bombo
nešių, kurie veikia JAV 
patarėjų vadovybėje, tai jie 
ir gali bombarduoti. Už tai 
Jungtinės Valstijos neims 
atsakomybės.

Diplomatai numato, kad 
generolo Taylorio planas > 
pulti Šiaurės Vietnamo res-1 
publiką ir Laoso liaudiečius 
gali būti vykdomas, tik ne 
Jungtinių Valstijų vardu, o 
Pietų Vietnamo.

Kiengiango provincijoje 
mūšyje prieš partizanus bu
vo užmušta keturi JAV pa
tarėjai. Analo srityje parti
zanai nušovė JAV malūn
sparnį, žuvo kapitonas ir 
lakūnas.

• *Hanojus. —Nuo gruodžio ;
1 iki 6 dienos Laoso liaudie- 
čiai nušovė 8 JAV malūn
sparnius, lėktuvus ir jų tar-

gruodžio 19 dieną
Devynios nacionalinės or

ganizacijos : American 
Friends Service Committee, 
Catholic Worker, Commit
tee for Nonviolent Action, 
Fellowship of Reconcillia- 
tion, Socialist Party, Stu
dent Peace Union, Students 
for a Democratic Society, 
War Resisters League ir 
Women Strike for peace 

| šaukia demonstracijas prieš 
karą Pietų Vietname.

Po šaukimu pasir a š o: 
Philip Berrigan, Dorothy 
Day, Paul Goodman, Dor- 
lington Hoopes, vyskupas 
W. Appleton Lawrence, 
Sidney Lens, Dwight Mc
Donald, Lewis Mumford, A.

J. Mušte, Bayard Rustin, 
Glenn E. Smiley, I. F. Stone 
ir Dagmar Wilson.

Demonstracijų • šaukėjai 
reikalauja, kad preziden
tas Johnsonas tuojau pa
skelbtų Jungtinių Valstijų 
karo jėgų mūšių pertrauką 
Pietų Vietname, ir ruoštų 
jų iš ten atšaukimą.

• Demonstracijų organiza
toriai kviečia visus Jungti
nių Valstijų žmones prisi
dėti, nes JAV intervencija 
Pietų Vietname, nuolatiniai 
puolimai Šiaurės Vietnamo 
ir militaristų grasinimai iš
plėsti karą grasina jį pa-

T» Sąjunga mažina
gynybos išlaidas

- Tarybą Są-Maskva.
jungos parlamentui rapor-

pe greitąjį mūšio lėktuvą tavo premjeras i Aleksiejus
“F-100”.

naujieji planai
Maskva. — Gruodžio 9 

dieną Kremliuje atsidarė 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos (parlamen
to) posėdžiai. Apie šių me
tų pasiekimus ir naujuosius 
planus raportavo TSRS 
premjeras Aleksiejus Kosy
ginas.

Jis sakė, kad 1964 metais 
bendroji gamyba virši j o 
pereitųjų metų virš septy
niais procentais, bet tai ne
pakankamai. Jis pranešė, 
kad padaryti planai 1965 
metais pagaminti: 90,000,- 

i 000 tonų plieno ir 70,000,- 
000 tonų roliuoto metalo,

GRASINO LOTYNŲ 
AMERIKAI

Lima, Peru. —Čionai su
sirinkime dėl “Alliance for 
Progress” kalbėjo Thomas

u« . • • ,n.ete.isin«os Mann, JAV Vidaus reikalųbūtybes, kaip priešai viso to, 
ką lietuvių tauta brangina 
ir gerbia. Tai, ką jie padarė 
su E. Mieželaičiu, pasiliks is
torijoje vienu juodžiausių jų 
daYbų!

Kartu A. čakovskis ir niu- 
jorkiškis dienraštis padarė 
(netiesioginę) pastabą ir mūsų 
Valstybės departamentui, kad 
jis ateityje netikėtų lietuviš
kiems skundikams, kad būtų 
atsargus.

“Vaduotojai” kaulija iš lie
tuvių aukas, ir sako, kad tie 
pinigai būsią sunaudoti “Lie
tuvai vaduoti”.

Ar matote, gerbiamas skai
tytojau, kokiam “vadavimui” 
jie leidžia pinigus?!..

sekretoriaus pavaduotojas.
Jis sakė, kad JAV iš Lo- 

Amerikos šalys turi susilai- 
’ kyti nuo JAV kritikos, nes 
kitaip negaus pagalbos.

Jis sakė, kad JAC iš Lo
tynų Amerikos išgabena 
40% jų prekių, kad jų pa
galbai už bilijonus dolerių 
ten steigia savo įmones.

Įžymusis Lietuvos rašytojas 
A. Gudaitis-Guzevičius sirgo 
i/buvo išvykęs į Pragą gydy- 

l^is. .Operacija, girdėjau, buvo 
sėkminga, ir rašytojas jau tur 
būt bus sugrįžęs Vilniun.

Pasveikęs, At Gudaitis sėsis 
baigti antrąjį “Sąmokslo” to
mą. > 
k'pirmojo šio romano tomo aš 
dar viso neperskaičiau, bet 
kiek jau esu skaitęs, matau, 
jog tai didžios vertės epokinis 
veikalas. i

dedamos pastangos d a u- 
giau pagaminti pieno, svies
to, mėsos, bet iš priežasties 
dabartinio galvijų skai
čiaus, tai dar 1965 metais 
negalima laukti didelio pa
siekimo.

Bendrai, Tarybų Sąjun
gos vyriausybė dės pastan
gų, kad daugiau pagamintų 
žmonėms kasdieninių gyve
nimo reikmenų, kad numa
žintų jų kainas ir pakeltų 
visų dirbančiųjų algas.

Tarybų Sąjungos 1965 
biudžetas bus amerikiniais 
pinigais $110,600,000,000 
(šimtas dešimt bilijonų ir 
600 milijonų dolerių), o iš
laidos $110,400,000,000.

versti į didelį atominį karą, ^uti 242 000,000 tonų naf- 
1 1 tos, 128 bilijonus naturalio

I gazo, 510 bilijonų kilovatų 
elektros jėgos, dau g i a u 
anglies, o kas svarbiausia, 
tai daugiau žmonėms paga
minti drabužių, avalynės ir 
kitų gyvenimo reikmenų. 
Jis raportavo, kad bus pa
statyta naujų gyvenimo na
mų 8,000,000 žmonių.

Kosyginas sakė, kad bus

Maskva. — TSRS Komu
nistų partija nukėlė 26-ių 
Komunistų partijų priren
giamąjį pasitarimą iš gruo
džio 15 dienos į kovo L die
ną. Pranešime sakoma, kad 
komunistų sųvaž i avimas 
bus šaukiamas tikslu suvie
nyti tarptautinį judėjimą.

dabar tam reikalui išleidžia 
Jungtinės Valstijos.

Kosyginas sakė, kad sie
kiant ramumo pasaulyje, 
tai ir Jungtinės Valstijos 
turėtų mažinti išlaidas mili- 
tarizmo reikalams. Jis sakė, 
kad iš JAV yra gavęs pra
nešimą, kad tai bus, daro
ma.

i Kosyginas, kad 1965 metais 
į TSRS gynybos reikalams 
$555,000! mažiau išleis, kaip 
išleido 1964 metais.

1965 metais TSRS gyny
bos reikalams bus išleista 
12,800,000,000 rublių, arba; TZKalbėdamas apie pašau- amerikiniais pinigais $14,-1 
200,000,000. Šios išlaidos su
darys tik 13 procentų bend
rųjų TSRS valdžios įplau-

APALPO PRISIMINĘS 
NACIŲ TERORĄ

Dusseldorf as, Vakarų Vo
kietija. — Čia yra teisiami 
naciai kriminaliniai nusi
kaltėliai, kurie 2-ojo pasau
linio karo metu Trebinkoje, 
Lenkijoje, nužudė apie 
700,000 žydų.

Tarp liudininkų buvo ir 
Mauša Rapoportas, kuris 
dabar gyvena New Jersey 
valstijoje. Jis liudydamas, < 
kaip naciai nušovė jo mote- Į

lito ! Mirė Bernasius Mizara
IvzJO I UJLvCvl LUloIIltz dĮJ į

linius taikos reikalus, jis 
sakė, kad jie nėra geri, ži
nant kas darosi Konge, 

. Pietų Vietname, Kubos sri-
kų. Reiškia, Tarybų Sąjun- tyje įr j^y siekimas šuo r- 
gos gynybai išlaidos bus ke- ganizuoti atominį NATO 
turis kartus mažesnės, kaip karo laivyną.

Ekstra

JAV BANDĖ KOSMOS 
LAIVĄ Į MĖNULĮ

White Sands, N. M. — 
Gruodžio 8 dieną buvo iš
bandytas “Apolo” kosmos 
laivas, kurį^ĮAV ruošia pa
siųsti i, Mėnulį su trimis 
žmonėmis.

Koshios laivas pakilo še
šias mylias nuo Žemės, tada 
radijo bangomis jis buvo 
atgal nuleistas. Nusileido, 
laikomas 88 diametrinių 
pėdų parašiuto.

TITO SUSIRŪPINO
Belgradas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito, kuris 
daug gauna militarinės ir 
ekonominės paga 1 b o s iš 
Jungtinių Valstijų, taipgi 
industrinės iš Tarybų Są
jungos, susirūpino. Jam ne
patinka, kad suartėjo TSRS 
ir Kinijos komunistai.

New Haven, Conn. — Dr. 
John Rock, prof, iš Yale 
universiteto, sako, kad yra 
būtinas reikalas įvesti gim
dymo kontrolę.

alpo.

IŠ VISO PASAULIO
Washing tonas. — JAV 

Gynybos sekretorius Mc
Namara pareiškė, kad JAV 
nepasi^adėjo mažinti gyny
bos biudžetą, kad 1965 me
tams reikalaus $49,800,000,- 
000.

Ottawa. — St. Lawrence 
upėje ir jos kanaluose ledai 
sulaikė apie 30 laivų. Ledai 
sukaustė šliuzus, tai negali
ma juos operuoti. Tarp įša
lusių laivų yra nemažai iš 
Europos.

ninkas. Jis bene seniausias ir 
amžiumi. Pradėjo jis Škotijos 
“Rankpelnyje”. Atvykęs į J. 
A.V., dirbo Philadelphijos 
“Kovoje”, “Vilnyje”, “Laisvė
je” ir <vėl “Vilnyje”.

V. Andrulis spaudai pradė- 
_  {jo rašinėti prieš arti 50 metų. 

Kaip skaiytojas veikiausiai1 Yra dirbęs ir “Laisvės” redak- 
atsimena, “Laisvėje” tilpo : cii°ie>. bet ilgiausia kaip re- 
jau dvi šios knygos recenzijos ■ daktorius • “Vilnyje”.

A. Liepsnom© ir A. B. Sa- 
liečio.

Edinburghas, Anglija. — 
Teismas uždraudė * platinti 
indusų knygą “The Kama 
Sutra” ir arabų “The Per
fumed Garden”, nes jos at
virai aprašo lytinius žmo
nių santykius.

Vilnyje”.
V. Vasys, sakyčiau, “origi

nalus čikagietis”. Jis ne tik 
i geras presmanas, geras ir vi
suomenės veikėjas, ir “Vil
nies” bendradarbis.

Maskva. — Gruodžio 10 
dieną TSRS mokslininkai 
iššovė į erdvę jau 51-jį 
“Kosmos” satelitą.

Iš Haverhill, Mass., pra
nešė, kad gruodčio 13 d. ten 
mirė Bernasius M i z a r a 
(laisviečio Rojaus brolis), 
sulaukęs apie 78 metų am
žiaus. Pašarvotas F. D’Ami
co and Son šermeninėje, 
Washington St., Haverhill, 
Mass.

Bus palaidotas trečiadie
nį, gruodžio 16 d.

Velionis buvo ilgametis 
pažangaus JAV dailininkų 
judėjimo dalyvis, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Bu
vo viengungis, per pasta- 
sius dešimt metų sirgo.

R. Mizara sekmadienį iš
vyko į Haverhill, Mass., 
rūpintis brolio laidotuvė
mis, b Ieva Mizarienė—pir
madienį.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
šeštadienį, gruodžio 12 die
ną, kada Jungtinių Tautų 
asamblėjoje kalbėjo Kubos 
atstovas, piktadariai iš 
Brooklyno, skersai East 
upę, paleido mortiros svie
dinį. Sviedinys nukrito 
upėje apie 200 pėdų nepa
siekęs Jungtinių Tautų pa
stato. Brooklyne policija 
surado paliktą mortirą, bet 
sako, kad negali surasti 
pėdsakų, kas šovė. Ant mor
tiros nudažyta Kubos vėlia
va.

Brooklynas.—Policija areš
tavo John E. Pattersoną ir 
kaltina, kad jis yra tas, ku
ris vėlesniu metu išprievar
tavo septynias baltas moter 
ris.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Georgetown. — Gvianos 

premjeras Cheddi B. Jaga- 
nas atsisako pasitraukti, 
jis sako, kad parlamentari
niai balsavimai buvo sufab
rikuoti.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Malio Užsienio ministras 
Ousmanas Ba aštriai kriti
kavo JAV už intervenciją į 
Kongo.

Havana. — Kubos darbo 
ministras M. Sanchezas pa
sišovė į galvą. Kubos pre
zidentas Osvaldo Dorticos 
ir premjeras F. Kastro iš
leido pareiškimą kritikuo- 
kuojant jį už pasikėsinimą 
ant savo gyvybės.

Oslo, Norvegija. —Negrų 
vadas kunigas D r. Martin 
Luther King gavo Nobelio 
prizą už taiką. Prizas yra 
$54.000 pinigais.Belgradas. — A. Ranco- 

vic raportavo, kad nuo 1958 
metų iš Jugoslavijos Komu
nistų lygos (partijos) buvo 
išbraukta 97,610 narių, pu- Malinovskis išvyko vakaci- 

1 sė jų buvo fabrikų darbi- joms.
ninkai. -------------------

Maskva. — TSRS Gyny
bos ministras maršalas R.

Prieš apie savaitę čikagie-1
Čiai suruošė banketą trims { 
yinc&nu pagerbti. Kas jie? ,

Visi trys vilniečiai, 
^ys ilgamečiai spaudos dar
bininkai: Vincas Andrulis,
Vincas Rudaitis, Vincas Vasys. sveikinimo, tai žinokite,
Mano laimei, visus tris gerai * tai įvyko ne iš blogo noro, 
paž|stu, su visais teko kartu grynai per neapsižiūrėjimą, 
dirbti. v

— bene patsse- tikri, visuomet būsite su mu- 
maušias mūsQ spaudos darbi- . •

Būkit sveiki ir gyvuokit, 
visi-mieli draugai Vincai!

- • Jeigu “Laisvės” kolektyvas
• vaišių proga nepasiuntė Jums 

jog 
o

Essenas, Vak. Vokietija. 
—Kasyklų savininkai pakė
lė mainieriams algas septy
niais ir puse procento ir iš
vengė streiko. Algų pakėli
mas liečia 350,000 mainie- 
rių.

“Laisves” Redakcija, Ad
ministracija ir spaustuvės 
darbininkai reiškia užuo
jautą Rojui Mizarai ir jo 
žmonai nuliūdimo valando
je.

Sulaukęs 79
Mes su jumis, o jūs, esame

Maskva. .— _____ „
metų amžiaus mirė įžymus 

Roma, —Sustreikavo 15,- daktaras Nikalojus AniČko- 
000 elektrinių darbininkų, vas.

BuvęsNew Yorkas.
JAV prezidentas Eisenho- 
weris, buvęs vicepreziden
tas Niksonas ir Goldwate- 
ris ta r ė s i Respublikonų 
partijos reikalais.

Tallahassee, Fla.— Sulau
kęs 66 metų amžiaus mirė 
JAV admirolas Tho m a s 
Combs.

-------------- -— i Daka, Pakistanas. —Nuo
Washingtonas. — Gruo-! rugsėjo mėnesio jau mirė 

džio 9 dieną TSRS Užsienio j virš 2,000 žmonių nuo cho- 
ministras A. Gromyko per leros.
80 minučių tarėsi su JAV 
prezidentu Johnsonu. Washingtonas. — Agri

kultūros departamentas sa
ko, kad šiemet JAV buvoWashingtonas. — Brazi

lijoje 78 Jungtinių Valstijų I suimta 15,356 medvilnės be- 
kompanijos turi įdėję $350,- lių, tai daugiau, kaip bent 
000,000 į fabrikus, elektros kada per 11 metų. Medvil- 
jėgaines ir kitokias įmones, nes bele yra 500 svarų.
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Alkanpjp pasaulis
SENATORIUS GEORGE S. MCGOVERN parašė 

knygą ir ją pavadino “War Against Want — America’s 
Food for Peace Program”. Geležinkelininkų organas 
“Labor” paduoda įdomių ištraukų iš knygos. Tai baisios, 
tai šiurpulingos ištraukos.

Štai viena jų:
“Pusė bilijono žmonių šiandien pasaulyje yra nuola

tos alkani. O viso bilijono žmonių dieta yra labai prasta. 
Sudėjus visus kartu, jie sudaro pusę pasaulio gyventojų. 
Letargija, chronikinės ligos ir ankstyva mirtis yra jų 
palydovai”.

Senatorius, matyt, plačiai važinėjo po pasaulį, ieško
damas savo knygai medžiagos. Štai ką jis surado Brazi
lijoje:

“Dvidešimt septynių milijonų valstiečių gyvenimas 
baisus... vargingos, molinos lūšnos... be jokių sanitarinių 
parankumų... kaimai be gydytojų, be mokytojų, be pa
kankamai vandens ir maisto...”

Ir ne tik Brazilijos valstiečių toks likimas. Visi 
Lotynų Amerikos 215 milijonų gyventojų, išskyrus sau
jelę turčių ir parazitų, skęsta tokiam pat skurde.

Tai kapitalizmo “dovana” tiems vargdieniams.
Taip tikra, kaip saulės patekėjimas: kada nors jie 

pakils, kaip baisi audra, ir nušluos tą socialinę pabaisą. 
Iš mažytės Kubos revaliucinės saulės šviesa kada nors 
juos pasieks!

NEPAVYKO APŠMEIŽTI 
TARYBŲ LIETUVĄ

Iš Brooklyno pranciškonų 
“Darbininko” (gr. 1 d.) su
žinota, kad Lietuvos priešai 
buvo nuvykę Rbmoh į ka
talikų bažnyčios; vyskupų 
suvažiavimą;, kad ten suva
žiavimo dalyvius pakiršintų 
prieš Tarybų Lietuvą. Gir
di: '

“Jie buvo surašę ir jau 
išspausdinę memorandumą; 
delegacija į Vatikaną, kur 
kiekvienam konsilijos na
riui būtų įteiktas anas me
morandumas apie bažnyčios 
padėtį Lietuvoje... Bet ir 
delegacijos ir memorandu
mo klausimas staiga din
go. • ”

Kas atsitiko? Ogi: “Len
kijos, Vengrijos, Čekijos 
vyskupams prašant didelė 
dauguma vyskupų pasisakė 
prieš tą pasiūlymą...”

Į prižadą sumokėti, tai viskas 
ir yra, o. k.

Maža to — kai kurie pra
monininkai pabrėžę sovietų 
liaudies aukštąją moralę. Jie 
niekur nematę nei ubagų, nei 
prostitučių.

Aišku, kad gyvenant dole
rių ugdymo viltyse, į gyveni
mą Rusijoje žiūrėta per ruža- 
vus akinius. JAV biznieriai 
visai nepastebėję nei moterų 
sunkaus darbo, nei vargingą 
gyvenimą kolchozuose, nei 
pernelyg aukštas kainas krau
tuvėse.

Matote, jie turėjo matyti 
tai, ko ten nesiranda, kad 
patenkintų mūsų smetoni- 
ninkus. Deja, jie ten, matyt, 
vyko savotiškais sumeti
mais, o apie tarybinę šalį 
be atodairos meluoti paliko 
“Dirvos” peckeliams.

Tarybų Lietuva Tokijo 
olimpiadoje

Šiemet suėjo 40 metų 
nuo pirmojo Lietuvos spor
tininkų dalyvavimo pasau
linėje olimpiadoje. Tai bu
vo 1924 m. kai olimpiada 
vyko Paryžiuje. Buržuazi-

vo sidabro medalį ir laimė
jo komandai 5 taiškus, nors 
dalis teisėjų pripažino jo 
laimėjimą ir teisę į aukso _______ _
medalį. Taigi Tarybų Lie- čio “Žmogus” (vertė B. Sau- 
tuvos komanda šioje olim- lytis.) 
piadoje iškovojo 10 taškų. m ............. . . .1 ■ J v Tarybų Estijoje išleista:

Tai atrodo nedaug. Bet' just. Marcinkevičiaus “P-

Tarybų Latvijoje išleista: 
Just. Marcinkevičiaus “Pu
šis, kuri juokėsi” (vertė " 
Jaunzemė) ir E. Mieželai-

Tarybų Estijoje išleista:

Puikus, remtinas sumanymas
PREZIDENTINĖ KOMISIJA kovai su širdies, vė- 

žio ir šoko ligomis turėtų susilaukti iš visos plačios Ame
rikos nuoširdžiausio pasveikinimo. Ji siūlo iš federalinio 
iždo per ateinančius penkerius metus išleisti beveik pil
nus tris bilijonus dolerių kovai su tomis ligomis. Reikia, 
sako, nutiesti per visą kraštą platų tinklą tyrinėjimo ir 
gydymo įstaigų, kurios būtų pasiekiamos ir prieinamos 
plačioms liaudies masėms. . 4

Tai puikus, šimtu procentų remtinas sumanymas. 
Reikia, kad šitą protingą komisijos pasiūlymą tuojau 
apsvarstytų ir užgirtų pati vyriausybė ir Kongresas. 
Geriau mažiau pinigų militarinėms išlaidoms, o daugiau 
žmonių sveikatos saugojimo reikalams.

Reikia žinoti, kad šios trys ligos yra didžiausi Ame
rikos žmonių priešai. Jos kasmet be laiko į kapus nuva
ro šimtus tūkstančių žmonių. Iš visų mirčių 70 procentų 
pareina nuo širdies, vėžio ir šoko (“strokes”) ligų. Ir to
dėl kovai su jomis nereikia gailėtis jokių lėšų, jokių pa
stangų. (

Jie eina klaidingu keliu
VAKARŲ VOKIETIJOS vadai, sakoma, reikalauja, 

kad tuojau susirinktų keturios didžiosios valstybės ■— 
Jungtinės Valstijos, Prancūzija, Anglija ir Tarybų Są
junga — ir apsvarstytų Vokietijų suvienijimo proble
mas. Bet mums atrodo, jog čia pradedama ne iš to galo. 
Pirmiausia reikėtų tuojau abiems Vokieti joms užmegzti 
tampriausius ryšius tarp savęs ir tartis dėl apsivieniji- 
mo. Iš lauko pusės niekas negalės jas suvienyti.

Nejaugi to dar ir šiandien nesupranta Vakarų Vo
kietijos lyderiai? Kaip žinia, jie ožiškai priešinasi tar
tis su Rytų Vokietija, o plepa apie troškimą matyti Vo
kietiją apvienytą. Ar galima apsivienyti su tuo, kurį ig
noruoji, su kuriuo jokių reikalų nenori turėti? Juk tai 
didžiausias apsigaudinėjimas.

Seniai guli ant stalo labai išmintingas Tarybų Są
jungos pasiūlymas Vokietijų reikalu. Reikia, kad abidvi 
Vokietijos būtų pripažintos ir su abiemis jomis sumegz
ti diplomatiniai ir prekybiniai ryšiai. O kas dėl apsivie- 
nijimo, tai tegu jos pačios susitaria. Tai jų reikalas.

Taip ir turės būti Vokietijų apsivienijimo klausimas 
išspręstas, o ne kitaip. Tie, kurie gieda apie privertimą 
iš “keturių didžiųjų” pusės Vokietijas suvienyti, nemie
godami sapnuoja.

Viską apsvarstė, nieko nenutarė
ŠITAIP YRA APIBŪDINAMAS Anglijos premjero 

WilsonO ir mūsų prezidento Johnsono šiomis dienomis 
Washingtone įvykęs pasitarimas. Paskelbtame iš pasita
rimo komunikate prikalbėta daug, bet nieko nepasakyta. 
Tik vienas dalykas storai pabrėžtas, būtent, kad abiejų 
mūsų šalių tikslai yra vienodi.

Vienu klausimu, tačiau, atrodo, kyšo nemenka veid
mainystė. Kalbama, kad mums labai rūpi atominių 
ginklų plėtimuisi užstoti kelią, bet tuojau siūloma suda
ryti atominį laivyną po NATO kontrolė, kurioje labai 
drūčiai dalyvautų ir Vakarų Vokietija. Vadinasi, į vo
kiečių rankas būtų įdėtas atominis ginklas.

Prieš rinkimus darbieciai su Wilsonu priešakyje kal
bėjo apie nėprileidimą vokiečių prie atominio ginklo, bet 
dabar gieda apie “kompromisą”, apie tam tikrą atominę 
jėgą, kurioje tam tikrą vaidmenį vaidintų ir Vakarų Vo-

DAUGIAU DUOMENŲ Iš 
JOTVINGIŲ ISTORIJOS

Lietuvos Knygų rūmų bi- 
bliografas-redaktorius A. 
Stasiūnas rašo:

TSRS Mokslų akademijos 
archeologijos instituto žurna
las “Sovetską j a archeologija” 
•Nr. 4 išspausdino V. Sedovo 
straipsnį “Jotvingių pilkapiai” 
(“Jatbjažskije kurgany”). 
Straipsnio pradžioje pažymi
ma, kad klausimas apie jot
vingių kalbinę priklausomybę 
baltų kalbos grupei ir jų vie
ta baltų genčių tarpe jau nė
ra diskusinis, tik klausimas 
apie jų užimamą teritoriją 
dar nėra galutinai išaiškintas. 
Straipsnyje plačiai nagrinėja
mos buvusios jotvingių gyven
vietės, laidojimo būdai, pažy
mima, kad kai kurie archeolo
gai teigia, kad jotvingių uži
mamoji teritorija maždaug 
sutampa su Suvalkijos ribo
mis. Tokia nuomonė susida
rė todėl, nurodo V. Sedovas, 
kad Suvalkija šiuo atžvilgiu! 
labiausiai ištirta. Straipsnio 
autoriaus nuomone, jotvingių 
gyvenamoji teritorija buvusi 
žymiai didesnė. V. Sedovas 
teigia, kad Slonimo ir kitose 
Baltarusijos vietovėse gyve
nantieji lietuviai yra jotvin
gių kilmės. Primenama taip 
pat lenkų mokslininko J. Ot- 
rembskio nuomonė, kad jot
vingiai turėjo įtakos lenkų 
kalbos Mazovijos ir Pamario 
dialektams. Straipsnyje cituo
jami ir lietuvių archeologų 
darbai.

V. Sedovo straipsnis at
skleidžia dar vieną jotvingių 
istorijos puslapį.

NA IR “SUPLIEKĖ” 
AMERIKOS BIZNIERIUS

Neseniai Tarybų Sąjun
goje lankėsi 95 Amerikos 
pramoninkai ir prekybinin
kai. Jie ten, žinoma, ieško
jo savo bizniui rinkos. Įdo
mu, kad jie iš ten parsivežė 
visai gerų įspūdžių, kad jie 
neplūsta Tarybų šalies.

To jau per daug mūsų 
smetonininkams iš Cleve- 
lando “Dirvos”. Koks ten 
“Eug. Pš.” rašo. Girdi:

Vienas pramonininkų išsita
ręs, kad užuodžiąs 150 mil. 
sutartį savo bendrovei ir todėl 
pasijutęs lyg užsidėjęs rūža- 
vus akinius.

Kitas pareiškęs, kad nema
tąs didelio skirtumo tarp ame
rikiečių ir rusų. Rusai žiūri į 
savo piliečius kaip į savo val
stybės akcininkus, o amerikie
čiai apie savuosius galvoją pir
moje eilėje kaip apie rinkikus. 
Skirtumas esąs tik įsipareigo
jimuose, Rusai atrodą geri

KOMUNIZMO IDĖJŲ 
TRAUKLA

Besiginčydamas su prela
tu Krupavičiumi dėl poetės 
Salomėjos Nėries nuėjimo 
pas komunistus, Bronius 
Raila sako:

Bet komunizmas vistiek 
dar tebėra pusėtinai patrauk
li moralinė ir socialinė idėja 
ypač tiems, kurie gyvena ka
pitalistiniame ar “feodalinia
me” pasaulyje.

Čia jis turi ir, kaip matome, 
vis įsigyja naujų šalininikų, 
labai atkaklių ir jam pasiau
kojusių kovotojų, neabejotinų 
pasišventėlių ta prasme, kad 
jie ryžtasi galvą paguldyti už 
komunizmo vėliavą.

Tebėra, ir, aišku, pasiliks. 
Visi komunizmo oponentų 
bandymai jį palaidoti buvo 
veltui. Visi mato, kad vis 
nauji ir nauji milionai. žmo
nių stoja po jo vėliava. Ge
rai, kad tai mato ir Raila.

PASMERKĖ, IR 
DAR KAIP!

Kalbėdamas apie įvykius 
Konge, Chicagos kunigų 
“Draugas” (gruodžio 3d.) 
šaukia: “Raudonieji nepa
smerkė tų žudynių kaltinin
kų Konge”.

Taip per akis meluoti ga
li tiktai kunigų laikraštis- 
Visas svietas juk matė ir 
girdėjo, kaip plačiai ir gar
siai “raudonieji” pasmerkė 
tų žudynių kaltininkus.

Kas gi tais kaltininkais 
buvo? Ar buvo bent vienas 
baltas žmogus Stanleyvillė- 
je nužudytas pirm, negu 
ant miesto nusileido gink
luoti belgai ir miestą pradė
jo pulti Čiombės pasamdyti 
baltieji žmogžudžiai? Ne
buvo.

Buvo tik vienas' misionie
rius, amerikietis, nuteistas 
mirti kaip šnipas. Bet ir jis 
nebuvo nužudytas.

Tai kas kaltas, kas atsa
ko už paskui įvykusius su
sikirtimus, kuriuose žuvo 
desėtkai baltų ir kelis sy
kius daugiau juodų žmonių? 
Už įvykusį kraujo pralieji
mą kalti užpuolikai, įsiver
žėliai iš oro ir žemėje.

KINIJA KRITIKUOJA 
JAPONIJĄ

Pekinas. — Kinijos vadai 
ir spauda aštriai kritikuo
ja dabartinę Japonijos val
džią priešakyje su premje
ru Šato. Sako, kad Šato rū
pinasi ne Japonijos reika
lą i s, bet pataikavimais 
Jungtinių Valstijų agreso-

nėse sąlygose sportas buvo 
menkai išvystytas, o vy
riausybė jokio rūpesčio ne
parodė. Į olimpiadą nuvy
ko tik futbolo komanda ir 
du dviratininkai — J. Vilp- 
šauskas ir J. Anolikas. Bet 
rezultatai buvo tiesiog 
skandalingi. Žaizdami su 
Šveicarijos komanda Lietu
vos futbolininkai pralaimė
jo rezultatu 0:9, vienas dvi
ratininkas distancijoje susi
žeidė, o antrasis, pradūręs 
padangą ir neturėdamas 
atsarginės, nebegalėjo tęsti 
lenktynių. Visai nesėkmin
gas buvo ir kelių Lietuvos 
sportininkų bei futbolistų 
dalyvavimas 1928 m. Am
sterdamo olimpiadoje. A- 
merikos lietuviai laukė at
stovų iš Lietuvos 1932 m. 
olimpiadoje Los Anžele, ta
čiau jų nesulaukė. Nedaly
vavo Lietuva ir 1936 m. 
olimpiadoje Berlyne.

Tuo tarpu Tarybų Lietu
voje sportas tapo masinis 
ir nepaprastai suklestėjo, 
apimdamas šimtus tūkstan
čių jaunuolių. Mūsų sporti
ninkai pradėjo sėkmingai 
startuoti broliškų tarybinių 
respublikų spartakiadose, o 
taip pat dalyvauti olimpinė
se žaidynėse. Helsinkio 
olimpiadoje 1952 m. pirmuo
sius sidabro medalius gavo 
krepšininkai S- Butautas, 
J. Lagunavičius ir K. Pet
kevičius. Be to, ten rugn- 
tyniavo boksininkas A. Šo
cikas ir fechtuotojas J. Ūd
ras. Melburno olimpiadoje 
1956 m. sidabro medaliais 
buvo apdovanoti krepšinin
kai S. Stonkus, K. Petkevi
čius ir A. Lauritėnas, leng
vaatletis A. Mikėnas, o bok
sininkas R. Murauskas, ga
vo bronzos medalį. Romos 
olimpiadoje 1960 m. sidabrų 
medalius laimėjo irkluoto
jai A. Bagdonavičius ir Z. 
Jukna, bronzinis medalis te
ko lengvaatletei B. Kalėdie- 
nei, irkluotojas M. Rudzin- 
skas užėmė ketvirtąją vie
tą.

Šių metų Tokijo olimpia
doje Tarybų Sąjungos ko
mandoje dalyvavo-17 Tary
bų Lietuvos atstovų- Mū
siškiams šį kartą sekėsi 
blogiau, negu tikėtasi, nes 
“Žalgirio” aštuonvietė val
tis pateko į nepalankią sro
vės atžvilgiu liniją ir,tai su
trukdė jai išeiti į pirmąsias 
vietas, kurias ji nekartą 
laimėdavo tarptautinėse 
lenktynėse. Tačiau užėmusi 
penktą vietą ji laimėjo ko
mandai du taškus- Užėmu
si ketvirtąją vietą B. Kalė- 
dienė laimėjo tris taškus. O 
boksininkas R. Tamulis, la
bai sėkmingai kovojęs ligi 
pat galo, tik dėl sužeisto 
antakio pralaimėjo lenkui 
M. Kaspšykui paskutinėse 
rungtynėse.. R. Tamulis ga-

visai kitaip tai atrodo, jei 
palyginti su visa eile vals
tybių, laimėjusių tiek pat 
arba mažiau taškų. Pavyz
džiui, po 10 taškų turėjo In
dija ir Etiopija, o mažiau 
už 10 taškų surinko Austri
ja, Brazilija, Meksika, Is
panija, Nigerija, Pakista
nas, Urugvajus, Gana, Ku
ba, Filipinai, Norvegija, 
Peru ir dar apie 50 šalių, 
dalyvavusių Tokijo olim
piadoje.

Dar verta pažymėti, kad 
mūsų Wmynai Pabaltijy 
irgi grįžo ‘"Tokijo olimpia
dos su laimėjimais — Tary
bų Latvijos atstovai iško
vojo 21 tašką, o Tarybų Es
tijos — 6 taškus.

Artėja J. Rainio sukaktuvės
Sekančiais metais mūsų 

brolių tautos literatūra ir 
visa jos nacionalinė kultūra 
atžymės reikšmingą sukak
tį: sukanka 100 metų nuo 
didžiojo latvių poeto ir dra
maturgo Janio Rainio gimi
mo. . Tas jubiliejus bus pla
čiai'minimas ne tik Latvi
joje, bet ir visoje Tarybų 
Sąjungoje bei už jos ribų. 
Jį atžymės ir lietuvių tau
ta, kuriai J. Rainis buvo 
artimas ir savo kūryba ir 
savo kilme, nes jo motina 
kilusi iš lietuvių.

Daugiausiai dirbęs lietu
viams supažindinti su J. 
Rainio kūryba yra K. Kor
sakas, kuris išvertė jo vei
kalą “Pūsk, vėjeli” ir dau
gelį eilėraščių, išleidęs ne
mažą tų vertimų tomą- O 
neseniai Lietuvoje išleista 
J. Rainio pjesė “Aukso žir
gas”, kurią autorius pava
dino “pavasario saulės pa
saka”. Ją išvertė poetas 
Eug. Matuzevičius.

Lietuviška kūryba tarybi
nėse respublikose

Paskutiniais (1963-1964) 
metais broliškose tarybinė
se respublikose išleista visa 
eilė lietuvių rašytojų kūri
nių, išverstų į tų respubli
kų nacionalines kalbas.

Tarybų Rusijoje išleistos 
šios knygos: K. Donelaičio 
“Metai” (vertė D. Brod
skis), V. Krėvės “Raga
nius” ir kiti apsakymai 
(vertė A. Bauža ir I. Kap- 
lanas), V. Mykolaičio-Puti
no “Altorių šešėly” (vertė 
S. Aksionova ir Z. Fiodoro
vas), -A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus “Kalvio Ignoto teisy
bė” (vertė I. Dektoraitė ir 
L. Levinienė), A. Venclovos 
“Šiaurės sidabras” (vertė 
G. Alimova), R. Lankaus
ko “Rudeninės žemės spal
vos” (17 apsakymų ir apy
saka “Klajojanttis smėlis”, 
vertė V. Čepaitis, dailinin
kė B- žilytė), A. Marcinke
vičiaus “Požemio1 vaiduok-

šis, kuri juokėsi” (vertė M. 
L o d u s), E. Mieželaičio 
“Žmogus” (vertė H. Raja- 
metsas ir M. Lodus).

Tarybų Gruzijoje išėjo: 
A. Vienuolio “Kaukazo le
gendos” (vertė I. šavašid- 
zė).

Tarybų Azerbaidžane pa
sirodė: Žemaitės “Kaip Jo
nelis raides pažino” (vertė 
A. Agajevas) ir E. Mieže-} 
laičio “Žmogus” (vertė E. 
Zijat)-

Tarybų Kazachijoje išleis
ta: M. Sluckio “Apsakymai 
vaikams” (vertė A. Nurma- 
gambetovas).

Tarybų Uzbekijoje išėjo: 
P. Cvirkos “Žemė maitinto
ja” (vertė K. Pulatovas) ir 
E. Mieželaičio “Žmogus” 
(vertė T. Fatocka).
Vilniaus universitetas — 

per “Interviziją”
Vilniaus televizijos pro

gramoms leidžiamas žurna
las “Televizija” praneša, 
kad gruodžio 1 d. per “In
te rvizi ją” bus transliuoja
ma laida apie Vilniaus V.^ 
Kapsuko universitetą. Toji ’ 
laida, kurią pertransliuos 
visa eilė Europos valstybių 
stočių, vadinsis “Viename 
seniausių Europos universi
tetų”. Televizijos žiūrovai 
bus supažindinti su turtin
ga mūsų universiteto isto
rija. Dokumentai, paveiks
lai, graviūros, nuotraukos 
pavaizduos tą kelią, kurį 
nuėjo Vilniaus universite
tas nuo 1579 m., kai Stepo
no Batoro leidimu Vilniaus 
Jėzuitų kolegija buvo reor
ganizuota į akademiją ir 
universitetą. Nuo to laiko 
Vilniaus universitetas buvo 
ir yra stambiausias Lietu
vos kultūros ir mokslo židi-* 
nys.

Žiūrovai pamatys senąją 
universiteto architektūrą, 
gražius jo kiemus, garsią- 

įsias Smuglevičiaus, Leleve
lio, Kolonų ir Aktų sal^s, 
senąją observatoriją, tur
tingą knygų saugyklą, dide
lės istorinės vertės rank
raštyno lobius. Jie sužinos 
daug įdomaus apie įžymiuo
sius mokslo, kultūros, meno 
veikėjus, kurių vardai susi
ję su Vilniaus universitetu.

Laida skirta ne tik uni
versiteto praeičiai, bet ir 
dabartinei jo veiklai pa
vaizduoti. Bus parodyti Ta
rybų valdžios metais išau
gę mokslininkai, dėstytojai. 
Laidoje atsispindės ir da
bartinis studetnų gyvenį 
mas — jų mokslas, poilsis^ 
saviveikla- Laidoje daly
vaus universiteto rektorius, 
fizikos-matematikos moks 
lų dhtkaras J. Kubilius.

J. Paliukonis 
Vilnius,
1964. XI. 28.

vartotojai ir niekas kitas ame
rikiečių nedomina. Jei rusai riatris.
»» '          ■-Į ■ Į ........................... f .l.. «■«.» Į h Į W  ........................................................... ..

kietija, — gal tik šiek tiek mažesnį už Anglijos vaidme
nį. J

Darbiečių užsienine politika pasaulis nusivylęs. Rei
kia nepamiršti, kad Anglijos darbiečių valdžia padėjo 
Belgijai ir Jungtinėms Valstijoms pravesti militarinę 
avantiūrą į Kongą ir susikėlė prfeš save Azijos ir Afri
kos tautas.

2 p.-Laisve (Liberty)— Ant r., gruodžio (Dec.) 15, 1961



Apie tėvą Bolių ir Simų A ntaną Križanauskus

*Kotiko stotis Sibire. Di
delė gyvenvietė šalia gele
žinkelio linijos. 0 aplink 
taiga—šviesi tuo metų lai
ku.

Gyvenvietė gerai sutvar
kyta. Namai suręsti iš gel
tonų saulėje išdžiūvusių 
rąstų. Gatvių pakraščiuo
se — mediniai šaligatviai. 
Mokykla. Dviaukščiai klubo 
pastatai. Šviečia ryški sau
lė. žemė nusėta raudonais 
lapais. Ir—26 laipsniai šal- v • CIO.

—Križanauskas taigoje,— 
sako miškų ūkio direkto

rius— Grįš vakare. Jeigu 
norite, galite pakalbėti su 
jo motina.

Iš gretimo kambario išei
na pagyvenusi moteris. 
Siauras veidas, tiesi figūra. 
Paduoda stiprią ranką:

•—Stanislava Antanovna.
Akyse — įtemptas žvilgs

nis: kame reikalas? Kam 
reikalinga?..

Biržai — apskrities mies
telis—niekuo nesiskyrė nuo
šimto kitų buržuazinėje Lie
tuvoje. Siauros gatvelės. 
Tvarkingi namukai balto 
šiferio stogais. Vienas 
toks—Stanislavos tėvo nuo
savybė. Mergina baigė ke
turias gimnazijos klases,
dirbo apskrities viršininko 
kanceliarijoje ir tvarkėsi
namuose. Kai jai sukako 
30 metų, ji neteko vilties iš
tekėti. Kam ji reikalinga
be kraičio, o be to ir negra
ži? Bet likimas pasuko ki
tu keliu. Greta gyveno naš
lys. Mėsos parduotuvės sa
vininkas. Eidamas pro šalį, 
jis į Stanislava žiūrėjo tam
siomis išsišokusiomis aki
mis. Jį vadino Bolių Križa- 
nausku. Jam reikėjo ne 
žmonos, o pagalbinės darbi
ninkės. Stanislava sutiko, 
kad tik nepasilikti senmer
ge. Sandėris įvyko- Grei
tai Bolius nusipirko žemės, 
įsigijo keletą karvių ir ark- 

* lių. Kaimynai su Stanisla
va sveikinosi pirmieji.

O paskui Lietuvoje susi
kūrė Tarybos. Tylėjo. Kaž-
ko laukė.

1941 metų birželio 22 die
ną Bolius dingo iš namų. 
Pasirodė jis kaimyniniame 
miestelyje—“ponas policijos 
viršininkas.” Buvęs mėsi
ninkas žiauriai keršijo žmo
nėms. Jis įsakinėdavo ką 
suimti, bausdavo mirties 
bausme niekuo nekaltus, 
pats dalyvavo masiniuose 
žmonių šaudymuose. Jis at
keršijo ne už vieną netektą 
parduotuvę—už dešimt.

Tuo metu Stanislava su
dviem mažamečiais vaikais
evakavosi į tolimą Sibirą. 
Daugiau ji nesimatė su sa- 

xvo vyru ir savo vaikų tėvu. 
Daugelį metu nežinojo, ar 
jis gyvas. Taip ir pasakė 
vaikams: dingo per kara. 
Bet į Biržus grįžti nenorė
jo. Taip gvveno žmonės, 
kuriuos našlaičiais paliko 
jos vyras.

Pirmas laiškas atėjo, kai 
moteris nustojo laukusi. Iš 
Vakaru Vokietijos. Po to iš 
Australijos. Laiškai buvo 
anie vieną: gyvenasi gerai, 
dėl nieko nesigailiu- Bet 
Bolius lyg bijojo, jog i am 
nepatikės, ir skubėjo išdės
tyti kaip galima daugiau 
įrodymų. Tai suprato Sta

nislava ir kartais net gailė
davo jo.

♦: Motina ilgai nesiryžo pa
rodyti šių vokų savo vai
kams. Ji suprato, kad nau
jiena neatneš džiaugsmo 
Antanui ir Irenai. Pati gi 
dažnai skaitydavo aptrin
tus lapelius, prisimindavo

Rago y č(;

savo namuką, vestuves. Gy
veno praeitimi...

Laiškus rado Antanas:
—Kaip jis pateko į Aust

raliją? Kodėl negrįžta pas 
mus??

Motina tylėjo. Jai labai 
norėjosi permesti tiltelį iš 
sūnaus praeities į dabartį, 
bet kaip tai padaryti?

Šių metų birželio vakarą 
Stanislava atsimins ilgai. 
Lauke pasigirdo nelaukta 
liūtis. Pakvipo šviežiu pie
nu ir mirkytais obuoliais. 
Antanas nenusirengė prie 
durų, sulytas perėjo per vi
są kambarį. Jis ilgai žiū
rėjo i motiną, paskui padė
jo laikraštį ant stalo ir pa
sakė :

—Štai ką rašo apie tavo 
sūnų...

Ji perskaitė garsiai: “Pir
maujanti Antano Križa- 
nausko brigada” ir, neišgir
dusi sūnaus balse džiaugs
mo, neryžtingai nusišypso
jo. Tada jis padavė dar 
vieną laikraštį: '

—O štai apie tėvą...
“Žvėris su žmogišku vei

du.” Ir po šiomis juodomis 
raidėmis stovėjo ta'pati pa
vardė, kokia ir p i r m a m e 
laikraštyje.

Spalio mėnesį taigoje — 
nuostabi tyla. Kaip strėlės, 
nukreiptos į dangų, stovi 
nejudančios ir tiesios pu
šys.

Antanas pakelia galvą, 
klausosi miško tylos. Jis 
aukštas, liesokas, tvirtas. 
Tamsios, plačiai atviros 
akys, paniurę antakiai. Į 
motiną... Tyli jis jau il
gai, o aš neskubinu jo.

—Po to pasikalbėjimo su 
motina, — pagaliau pradeda 
Antanas, — aš pergalvojau 
savo gyvenimą iš naujo.

Mes neteikiame tikros 
reikšmės daugeliui įvykių 
mūsų gyvenime-

—Štai juk aš augau, kaip 
visi, — sako Antanas. — Žai
dėm “raudonus” ir “baltus.” 
Ir, pasirodo, ėjau į ataką 
prieš tikrą savo tėvą...

Sniego šituose kraštuose 
daug. Per tris dienas su
pučia pusnynus iki namų 
stogų. Sukaustyta į ledą, 
užmiega upė “Bolšaja Bela- 
ja.” Ji nubus pavasarį ir 
tada prasidės plukdymas. 
Iki to laiko reikia paruoštą 
miško medžiagą atgabenti 
prie kranto.

Siaura proskyna, per ku
rią nutiestas ledinis kelias, 
eina toli žemyn. Antano ir 
Mašos rankose — didelės 
šluotos. Jie prižiūri vieną 
šio kelio kilometrą.

Antanas įžiebia laužą, nu-

Lietuviškos keramikos parodoje*
Vilkaviškio siuvimo fabriko( auklėtiniai su 

savo mokytojomis*

novas

sikrato nuo šalčio ir sako, i7 V 
nieką nesikreipdamas:

—Vis dėlto, šaltis.
Maša pritaria ir ploja 

pirštinėmis.
—Eik,—sako jis jai,—pa- 

sišildyk, — o pats ima šluo
tą.

Antanas tada dar nežino
jo, jog Maša taps jo žmona 
ir pagimdys jam sūnų, ku
riam duos ne savo tėvo var
dą, o jos—Sergiejaus. Visa 
tai dar nebuvo žinoma vai
kinui.

Čia pašėlusiame šaltyje, 
Antanui pasitaikė dar vie
nas geras susitikimas. Trak
torininkas užsidegė nuo An
tano įkurto laužo papirosą, 
pasišildė plačius delnus, su
šuko :

—Gal užsirūkysi?
Antanas neatsakė, tęsė 

šlavimą.
—Vis gi, rimtas vyras,— 

tarė traktorininkas Mašai.
Kartą jo traktorius su

stojo. Velniuodamasis, jis 
suko rankeną- Antanas kiek 
pastovėjo, paskui numetė 
šluotą ir priėjo arčiau:

—Duok-še...
Peršaukdamas motoro 

urzgimą, traktorininkas pa
klausė :

—Nori prie mašinos?
—Prašiausi.
— Aišku. Rytoj ateik į 

kontorą. Susirask Michailą 
Škalionovą...

Visą žiemą išdirbo juodu 
traliuodami medžius. IIji- 
čius mokė Antaną tepti 
traktorių, pasakojo apie jo 
konstrukciją, leido pasėdėti 
už vairo. Persės šalia ir ty
li. O Antanas galvoja: “Ma
no tėvui sėdėti čia...”

Pavasarį j u o d u išardė 
traktorių: kapitalinis re
montas. Iljičius plovė žiba
le tepaluotas rankas.
Gamvbinėje charakteristi

koje Iljičius parašė apie An
taną: “Kolektyve užjau
čiantis, visada pasirengęs 
padėti draugui.”

Namo Antanas grižo ru
denį. Atliko praktiką, iš
laikė egzaminus, gavo kir
tėjo teises. Direktorius pa
siūlė:

—Priimk brigadą.
—Gal, palauksiu,—atsakė 

Antanas. — Reikia į žmo
nes įsižiūrėti.

O kol kas Antanas imda
vo “Družbą” ir išeidavo į 
taigą. Aplink minkštas 
sniegas. Pasitaikydavo žvė
rių pėdos. Jautri Antano 
klausa gaudydavo duslų 
traktoriaus burzgimą -— tai 
kirto medžius Antano kai
mynas — Jurijus Vachru- 
ševas. Tas pats sibirietis 

Jurijus Vachruševas, kuris 
supažindino Antaną su nie
kur neužrašytu miško kir
tėjų įstatymu: “Būk pasi
rengęs padėti draugui.”

Tai atsitiko štai kaip. 
Antanas nusprendė nupjau
ti neaukštą pušaitę, ■ apsi
kabinusią su galinga egle, 
Jis iki galo perpjovė kamb
lį. Pušis nevirto, prispau
dė piūklą prie kelmo. An
tanas atsirėmė stipriau, 
patraukė -— pušis nukrito 
nuo kelmo ir prispaudė jam 

; koją. Jis bandė pakelti pu
šį — neina, trūksta jėgos. 
Padėti galėjo tik Filiurinas. 
Bet kada jis ateis čia? Už 
valandos, ne anksčiau. Su
stingsi. Antanas stovėjo ir 

į klausėsi duslių savo širdies 
’dūžių- Jis neišgirdo žings
nių, priešais save pamatė 
Jurijų Vachruševą.

—Vis gi gyvas? Galvo
ju, lyg negirdėti jo...

Po/šito atsitikimo Anta
nas sutiko priimti brigadą. 
Tą žiemą jie dirbo laimin
gai. 'Normą viršijo pusant
ro karto. Pirmaujantis bri
gadininkas Antanas Križa
nauskas gavo ženklelį “Jau
nam gamybos pirmūnui.”

Atostogas Antanas paė
mė vasarą. Jis seniai paža
dėjo motinai nuvežti ją į tė
viškę— Biržus. “Numirsiu 
ir nepamatysiu savo namų.” 
Kai Antanas klausydavosi 
motinos pasakojimų, jo 
vaizduotėje iškildavo dide
lis, šviesus namas. O na
mukas pasirodė mažytis ir 
kažkaip nepaprastai leng
vas. Jie nuvažiavo už mies
to, irstėsi laiveliu iškasta
me tvenkinyje- Ir niekas 
nepriminė jam jo vaikystės. 
Pavaikštinėjo Antanas po 
miestą — ir pasiilgo taigos, 
vaikinu, suprato: jo namai 
ten, Sibire.

Ruduo buvo giedras. An
tano brigada važinėjo į to
limą kirtavietę — už ketu
rias dešimties kilometrų, 
prie pačiu baltųjų Sajanų 
atšakų. Čia jis ir pritaikė 
naują darbo metodą, kuris 
gerai išaugino pomiškį.

Antanas kiek patylėjo, 
žiūrėdamas į mane. Paskui 
nusišypsojo ir pasakė:

—Jums įdomu ? Tada pa
rašykite. Tegul perskaito 
mano tėvas, tegul sužino, 
kas yra žmogaus laimė...

Kai Antanas sužinojo tie
są apie tėvą, jis nuėjo pas 
Vladimirą Dymšakovą ir 
Anatolijų Seliną, komjauni
mo vadovus gyvenvietėje. 
Selinas, nerangus, ilgaran
kis, su nuostabiai gera šyp
sena, pasakė paprastai:

Trakai. Daugiatūkstantinės tautų draugystės šventės dalyviai šoko,
dainavo iki vėlaus vakarėlio. ..

—Gerai. Aš tau duodu 
rekomendaciją į komjauni
mą. ..

Susirinkime, kuris įvyko 
klube, vaikinai pakėlė ran
kas : “Žinome1 Antaną.”...

Štai ir viskas. Tėvas ir 
sūnus — atskirose barikadų 
pusėse. Sūnus stato. Dar
bo žmonės priėmė jį savo j 
draugu. Tėvas išdavė sū
nų, pakėlė ranką prieš jo 
ateitį. Tokie susilaukia pra
laimėjimo, už kurį nieko nė
ra baisesnio pasaulyje.

DETROIT, MICH.
Moterų pažangos klubas 

laikė savo priešmetinį susi
rinkimą ir persirinko vai- 
dybą.

Jos po kiekvieno susirin
kimo turi taip sakant “ar
batėlės”. Sekmadienį, gruo
džio 6 dieną, moterys turėjo 
puikų banketą.

Iš pažangiečių turėjo gim
tadienius: A. Daukienė, M. 
Aranuk, U. Kasparkienė, Z. 
Dantienė, B. Brazauskienė 
ir M. Mačienė. Joms su
dainuota gimtadienio daina.

Daug pažangių moterų 
susinešė visokio maisto: 
jautienos, kumpio, košelie- 
nos, varškiečių, virtų ko
pūstų ir žaliumynų, ir ka
vos.

Moterys viso to davė ir 
vyrams.

Pasivalgius, A. Daukienė 
pareiškė, kad detroitiečiai 
pamiršo atžymėti Salomėjos 
Nėries 60-ąjį gimtadienį, 
nė pasakė, “kkzjau-metami 
“Jeigu leisite man”, Dau
kienė pasakė, “aš paskaity
siu Salomėjos Nėries eiles 
apie tų keturių sušaudy
mą”.

Eilės labai įdomios. Dau
kienė puikiai jas skaitė.

Jai užbaigus, dalyviai ne
sigailėjo aplodismentų-

Pažangietėms moterims 
priklauso didelė pagarba.

Pranešė, kad už jų suneš
tą maistą niekas nekainuos; 
kiek duosit, tie pinigai bus 
— pusė “Laisvei”, kita pusė 
apsigynimo reikalams. Už 
tą jų skanų maistą ir gėri
mą, jos surinko, rodos, $31.

Man viena pasakė, kad 
jos iš savo iždo paskyrė 
“Laisvės” fondui $25.

31 doleris išėjo iš mote
rų pasišventimo, nes ta su
ma vargiai padarytų išlai
das, kiek buvo sunaudota 
valgiui ir gėrimams.

Didesnėse kolonijose mo
terys viską daugiau dirba 
parengimuose.

Moterims už jų pasišven
timą reikia pasakyti — bra
vo!

Gal Natalia Astrauskie
nė, ar jų korespondentė La- 
komskienė parašys bran
džiau ir smulkiau.

... Vincas Žabui

A ii j ošius—vaistai
Šeimininkės augina įvai

rias kambarines gėles, gra
žinančias mūsų buitį. Kam
barinių gėlių tarpe dažnai 
sutinkami agava ir alijo
šius.

Agava — amarilinių šei
mos atstovas. Jos yra apie 
350 rūšių. Tai daugiame- 
gais, dygliuotais, amžinai 
mėsingais arba plonais, il
gais, dygliuitais, amžinai 
žaliuojančiais lapais, vadi
namieji sukulentiniai auga
lai.

Pas mus dažniausiai au
ginama amerikinė agava 
(Agave americana L.). Jos 
tėvynė — Meksika. Liaudy
je ji vadinama šimtamečiu 
augalu, atseit, šis augalas 
žydi, sulaukęs šimto metų 
amžiaus. Tačiau priklauso
mai nuo aplinkos sąlygų, a- 
gavos amž. iki žydėjimo la
bai svyruoja. Savo tėvynė
je ji pradeda žydėti 8-10 
metų amžiaus, o auginant 
kambariuose —30—50 ir 
daugiau metų. Iki žydėjimo 
agava savo stambiuose la
puose sukrauna daug at
sarginių maisto medžiagų, 
kurios vėliau panaudoja
mos stambiam žiedstiebiui 
ir žiedynui išauginti. Ta
čiau agavos labai suplonė- 
ja, atmiršta. Subrendus 
sėkloms, , augalo antžeminė 
dalis žūsta ir tik iš šaknia
stiebių atauga jaunos at- 
žąlps. Meksikoje jos žied- 
stiebis išauga iki 40 pėdų 
aukščio: žiedai balti, su
krauti didelėmis kekėmis.

Kadangi agava savo tė
vynėje auga nederlinguose, 
labai saausuose dirvože
miuose, tai, auginant ją 
mūsų sąlygomis (kamba
riuose), jai nereikia ypač 
trąšios žemės ir gausaus 
laistymo.

Alijošius — vaistinis au
galas. Farmacijos pramonė 
gamina ąlijošiaus ekstrak
tą ampulėse, kurį gydytojai 
prirašo įvairiems uždegi
mams bei sunkiai gyjan
čioms žaizdoms gydyti, vi
duriams liuosuoti ir tt. Ali
jošiaus lapuose yra daug 
įvairių veikliųjų medžiagų: 
antraglikozidų, enzimų, 
dervinio pobūdžio medžia
gų ir kt. Iš alijošiaus paga
minti preparatai vis plačiau 
pritaikomi terapi j o j e ir 
kosmetikoje. Alijošiaus sul
tys padeda gydyti galvos 
odos susirgimą — riebiąją 
seborėją. Sausai veido odai 
gaminamas kremas su alijo
šiaus sultimis. Jos pagyvina 
odos ląstelių atsinaujinimą. 
Alijošių lapus galima varto
ti ir naminiu būdu pagami
nus jų sultis, tačiau prieš 
vartojant būtina pasitarti 
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su gydytoju, kuris nurodys, 
kokiu atveju ir kokiomis 
dozėmis vartoti. Ypač at
sargios turi būti nėščios 
moterys, nes alijošius gali 
sukelti persileidimus.

Dažnai šeimininkės skun
džiasi, kad alijošiai blogai 
auga, ypač žiemą. Dažniau
siai tai būna todėl, kad ali
jošiai per gausiai laistomi 
arba per trąšus žemės miši
nys. Alijošius, kaip ir aga
va, yra nederlingų, sausų 
dirvų augalas, todėl ne
mėgsta gausaus laistymo ir 
trąšios dirvos. Dirva alijo
šiui ruošiama panašiai, 
kaip ir agavai.

S. Gudanavičius

Iš laiškų
Mieli Draugai!
.„.Skaitau “Laisvę”: svečiai 
iš Tarybų Lietuvos lankosi 
Niujorke- Kokie tai malonūs 
susitikimai pas jus įvyksta, 
ir taip dažnaai pasikarto
ja... Tai didelis malonumas 
ir garbė, kad galite pasitik
ti ir priimti tuos garbingus 
lietuvius iš senosios tėvy
nės!

Tai mūsų LLD pirminin
kė draugė K. Petrikienė 
svečiuojasi Tarybų Lietuvo
je. Paspėjau per laišką pa
linkėti jai laimingos kelio
nės. Nežinau, kodėl ji pasi
rinko šaltą sezoną vykti į 
Tarybų Lietuvą. Kai su
grįš, gal aplankys LLD kuo
pas. Būtų gerai, kad tai 
padarytų.

Matau, kad organizuoja
ma ekskursija į Tarybų Lie
tuvą birželio 9 d. Tikiu, kad 
bus pasekminga, nes pato
gus laikas. Mes keletas iš 
Pittsburgho irgi norėjome 
šią vasarą aplankyti Lietu
vą,— kaip tai Juozas Ma
žeika ir keletas kitų. Bet 
dabar nežinau, kaip čia 
įvyks: Mažeika nori važiuo
ti apie liepos mėnesį, kiti 
nori* gauti užtikrinimą, kad 
ten nuvykę galės nuvykti 
pas saviškius. Bet, žinoma, 
tokio užtikrinimo negalima 
gauti.

Aš irgi planavau šią va
sarą važiuoti į Lietuvą, ir 
jeigu tik nebūtų susidarę 
sunkumų asmeniniame gy
venime, tai tikrai būčiau 
važiavęs su šia ekskursija...

Linkiu jums viso geriau
sio-

J. K. Mažukna

Washingtonas. — pager
bė generolą Benjaminą 
Fouloisą jo 85 metų gimta
dienio sukakties proga. Jis 
1910 metais pirmas iš JAV 
militarinių žmonių pakilo 
lėktuve. »



Daigas skverbėsi pro akmenis
1933 metai. Ruduo. Mig- 

lota, apsiverkusi diena. Vir
šininkas A. Braziukaitis lai
ko rankoje kotelį. Pasiry
žęs tuo koteliu paskandin
ti dorą žmogų. Bet visgi ta-
tai ne nuo jo priklauso. Jam 
nenusileidžiu. Pagaliau jis 
surašė protokolą be parody
mo: nieko nešnekėjau.

— Motinos pavardė?? — 
paklausė viršininkas.

—Kiršaitė.
—Tai poetas Kirša jūsų 

motinos brolis?
—Taip.
—Supurvinote garbingą 

giminę.
—Nieko nepurvinu, — už

protestavau.
Kalėjau Zarasuose. Pas

kum Utenoj. Pagaliau per
kėlė į Panevėžį. Iš čia pa
rašiau poetui — dėdei. At
sakė. F. Kirša nelietė ma-

! laukė autobusas. Važiuoda
mas pro langiuką akimis 
gaudžiau žmones, taksi, 
aukštus rūmus, žemas lūše
nas. ..” Tą vasarą gulėjau 
Kauno kalėjimo ligoninėje.

Į kariuomenės teismąvežė
atgal — Panevėžin. Štai
kalinio įspūddžių audinys
apie “laikinąją sostinę”: 
“Vakare išėjau gatvėn, kur
žmonės judėjo, kaip ban
guojanti jūra. Sėdžiu au- 
tobuse-sunkvežimyje ir dai
rausi. Mirga žiburiai, lyg 
tūkstantis saulių. Stotis. 
Aš traukinyje. Buvo nak
tis. Ir negalėjau matyti, 
kas dedasi už traukinio lan
go...”

Namiškiam pranešiau, 
kaip mane kariuomenės teis
me kamantinėjo: “Lapkri
čio 15-16 d. mane teisė 
(1935 m.). Pirmą dieną per
skaitė kaltinamąjį aktą ir 
apklausinėj o “liudininkus.” 
Stačiau klausimus. Man bu
vo paskyrę valdišką advo
katą. Nuo jo atsisakiau. 
Pats gyniaus... Mane pro
kuroras kaltino, kad kalbė-

no bylos, neįžeidinėjo ma
no pažiūrų. Net savotiškai 
užjautė. Jam reiškiau savo 
nuomonę apie rašytojus, 
kurių raštus perskaičiau už 
grotų: Dostojevskį, Tolsto
jų, Čechovą, Balzaką ir kt.
Iš “Izvestijų” susipažinau jęs susirinkime, kad siun- 
su I. Erenburgo apybraižo- tęs aštuonis eilėraščius ko-
mis. Perskaičiau 1917 me
tais parašytą jo knygą. Iš
reiškiau savo žavesį Eren- 
burgo talentu: idėja, stiliu
mi. F. Kirša atsakė: be rei
kalo šlovinu Erenburgą. Jis 
net sumenkino jo meistriš
kumą. Tatai paskatino ma
ne ryškiau argumentuoti 
savo mintis. Jam reiškiau 
entuziastingą nuomonę apie 
tokius rašytojus, kaip Bar- 
biusas, Rolanas, Gorkis. Bet 
kalėjimo administracija ke
lis laiškus iš eilės nepralei
do Kiršai. Taigi vyriausy
bininkai bijojo, kad teisin
gas žodis nenukeliautų net 
pas literatą, kuris tvirtino:

munistinei spaudai. Pirmi
ninkui (pulkininkui S. Leo
nui—A. L.) paklausus, ką 
turiu pareikšti, pora sykių 
pareiškiau keletą žodžių. 
Užvakar dėl visų primeti
mų mane klausė: ar prisi
pažįstu kaltu ? Pasakiau: 
“Ne!” Vakar vakare pa
skelbė sprendimą, kad nu
baudžiamas 8 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo...” 
Kaip nugenėti, kaip sušu
kuoti sakiniai! Kodėl? Na, 
kad praleistų kalėjimo 
“akis.” O iš tikrųjų ka- 

' riuomenės teisme buvo aud- 
i ra: pulkininkas S. Leonas 
į gniaužė mano protestą, ne

spaudą. Taip pat ^pnfabo0 
prie politinių veikėjų ko vin
gesnių aforizmu. Iš idea
listinių pažiūrų romanisto 
knygos, užrašiau: “Revoliu
cijos siekis — aukščiausio
ji teisė”... “Proletarinė 
Visuomenė.” Ir šiuos saki
nius prisiuvo prie bylos.
Dar gimnazijoje perrašiau 
iš “Balso” eilėraštį: “Rėžk 
armoniką, rėžk dainelę.” Ir 
poeziją nukreipė prieš ma
ne.

Belaisvių laiškais labai 
. domėjosi pažįstamieji—dar- 
! bin in k ai, net inteligen
tai. Todėl draugai bent 
užuominomis atsilie p d a v o 
apie gyvenimo įvykius, aud
ras. Štai 1939 m. spalio 7 
d. rašiau: “Gal dėl karo bu
vo neramu. Bet dabar Lie
tuvoj galima jaustis sau
giau, ramiau. Nes Lenki- 

; joje karo ugnis užgeso. Len
kija, mirė (Senoji Lenkija. 
—A. L.). Jau jūs turite nau
ją kaimyną...”—Tarybų Są
jungą ... O troškau atvi
riau išlieti jausmus:

—Netrukus visiškai Lie
tuvoje išauš.

Atkalėjęs 6-rius metus, 
taip žvelgiau į ateitį: “Man 
dar reikėtų kalėti 4-rius 
metus ir 3 mėnesius. Ta
čiau likimas gali leisti grįž
ti greičiau...” Optimizmas 
pasitvirtino.

A. Liepsnoms 
Kaunas, 1964 IX 10 d.

LIETUVOS GIRIŲ 
DIDŽIŪNAS

Beveik be šlamesio snau
džia miškas. Staiga dš tolo 
pasigirsta lengvas trekšt, 
trekšt... Paskui pro lazdy
nus kyšteli didelė vos paste
bima galva. Virš galvos lyg 
apdžiūvusios šakos šmėkš
teli ragai. Briedis, mūsų gi
rių didžiūnas!

Lietuva paveiksluose

Iš moksleių dainų šventes Vilniuje 1964, m.

Vidurdienis Ukmergės rajono “Lenino keliu” kolūkio 
ganykloje. Prie melžimo agregatų pluša 

melžėja Jane Vanagaite.

Kova su pasiutimo Ii

jisai nepolitikuojąs. Bet ne
leido apie tokius suvaržy
mus pranešti adresatui. Dėl 
tokios užuominos laišką su
draskydavo. Todėl namiš
kiams 1934 metais užsimi
niau: “F. Kiršai porą sy
kių mėginau atsakyti, bet 
liko dar neatsakyta...” Ma
no mintis turėjo užbaigti 
rašyti daugtaškiai. Bet kar
tą įvyko kurjozas: valdinin
kas mano tuščią laišką su
plėšė. Poetui F. Kiršai pa
siuntė tuščią voką. Dėl to 
sesės su jumoru rašė: “Dė
dė gavo konvertą be laiško. 
Dėdė sako: “Ką tai rašei, 
kad neišsiuntė...”

Taip, nelengva buvo kali
niui pratiesti iš už grotų 
tiesos tiltą į “laisvę.” Vis gi 
jo laiškuose atsispindėjo 
meilė liaudžiai, saulei, Ja
nonio rytui. Kartą taip at
siliepiau apie poetą: “Ga
vau platų Fausto Kiršos 
laišką. Jis priminė ir Jūsų 
ašaras. Man rašo, kad jis 
rašinėjąs ir krutąs, nes rei
kia valgyti...” Čia atsi
spindi: senais laikais kai 
kas daugiau rūpinosi ban
kais, baldais, negu rašytojų 
likimu. Taip skundėsi poe
tas Kirša. Žymiai sunkes
nė padėtis buvo pažangių
jų rašytojų. 1937 metais 
namiškiai pranešė apie po
etą ir tokią naujieną: 
“Faustas Kirša kaime au
gina bekonus ir rašinėja į 
gazietas.”

Po teismo išvežė Kaunan. 
Žmonės, pamatę politinius 
kalinius, nuoširdžiai nusi
šypsodavo, net pamodavo 
tranką. Bet tatai nepatikda
vo jų kalinių — “paly
dovams.” Veždavo naktį.

leido atremti “liudininkų” 
pasakas. Grasino išvaryti 
iš salės. Čia svarbiausias 
režisierius buvo A. Braziu
kaitis, kuris prieš dvejus 
metus mane tardė Zara
suose.

Štai ir po “teatro.” Teis
mas vyko Šiaulių teatre. Iš 
pradžių nemažai buvo susi
rinkę į salį panevėžiečių. 
Bet sargybiniai juos išvarė. 
Neužmiršo mane teismas ir 
už grotų. Štai vėliau pie
šiau tėviškei: “Gavau iš 
kariuomenės teismo prane
šimą: “Už bylą reikia su
mokėti 672 litus 80 centų. 
Šią sumą išdėstė keturiems 
mano bylos dalyviams...” 
Viską atėmė — ir dar pri
mokėk! O 1939 m. pareika
lavo iš politinių kalinių:

—Mokėkite penkis litus 
už atkaletą dieną. Juk mai
tiname !

Iš tikrųjų, kai kuriems 
draugams konfiskavo pini
gus, prisiųstus namiškių. 
Šios “tvarkos” ryžosi griež
tai prisilaikyti šeimininkai. 
Bet istorija sutrukdė.

Tėviškėj lakštutės suokė. 
Bet tos lakštutės nesuma
žino motinos sielvarto. Ji 
verkė, verkė. Pagaliau tas 
sielvartas jai iškasė duobę. 
Tuomet ji siuntė man žo
džius į kalėjimą:

—Sūneli, baltas karveli,/ 
kai grįši į tėviškę — jau ne
berasi savo motušės. Rasi 
mane seniai gulinčią aukš
tam kalnelyje, gilioje duo
belėje. Linkiu gyventi, gy
venti, ir aukštai su paukš
teliais skraidyti padangėje.

Nustebau ■ tokia -motinos 
lyrika. Ją padiktavo aša
ros, mirtis.

O juk buvo laikai, kai 
briedžių mūsų miškuose jau 
nebesutikdavai. Juos buvo 
išnaikinę negailestingi me
džiotojai. Dabar briedžių 
šeima vėl gausi. Juos gali
ma pamatyti visuose di
džiuosiuose mišk u o s e, o 
dažnai ir miškeliuose.-
Briedžiai išsiskiria iš visų 

mūsų miškų gyventojų. Jie 
priklauso atrajotojų š e i- 
mai. Jų nagai skelti kaip 
karvės. Turėdami tvirtas 
kojas, jie puikiai bėgioja 
net pelkėtomis vietovėmis, 
be to, yra puikūs plaukikai. 
Briedžiai nesunkiai p e r- 
plaukia Kuršių marias ir 
didelius ežerus.

Briedžių patinai įdomūs 
savo nustabaus grožio ra

gais. Jų ragai šakojasi, su
darydami lyg kokius pirš
tus. Šios atšakos ir duoda 
ragams ypatingą grožį. 
Briedžių patelės mažesnės 
ir neturi ragų. Apie rugsė
jo mėnesį briedžiai poruo
jasi. Tuo ląiku patinai būna 
labai neramūs, neretai susi
kimba tarp savęs ir kartais 
užsimuša mirtinai.

Nuo savo priešų briedžiai 
ginasi ragais ir kojomis. Jų 
kojų smūgių net vilkai la
bai bijo. Spyriu briedžiai 
visai lengvai gali užmušti 
vilką. Patelės ypač piktos 
būna vasaroš pradžioje, kai 
saugo savo vaikus. Jos iš 
tolo suuodžia priešą, apie 
tai įspėja vaikus, o pačios 
kiekvienu momentu pasi
ruošusios pulti.

Briedžiai — žolėdžiai, bet 
labai mėgsta ir jaunų mede
lių šakas, žievę. Kartais jie

Lietuvos girių galiūnas Stelmužės ąžuolas tebestovi tvirtas, 
kaip plienas. Jis žaliuoja, kaip žaliavęs. Smagiai žaidžia 

milžino paunksni ėję Lietuvos vaikučiai.

Štai 1935 metų pabaigoje Kratos metu pas mane pridaro daug nuostoliųmiš- 
rasiiau į tėviškę, paskendu- nerado įtartinos medžiagos,, kams. Bet, apskritai, jie
šią liūne, skurde: “Mane iš 
Panevėžio išvežė traukiniu 
pirmą valandą naktį. Rytą 
pasiekiau Kauną, čia jau

Visgi prijungė prie bylos 
užrašų knygutę. Tardyto
jas surankiojo mano saki
nius apie vargą, laisvę, prie-

daugiau nuošalių, ramių 
miškų gyventojai, mūsų 
mišku papuošalas.

T. Zubavičius

Iš visos Lietuvos į Baisogalą suvažiavo gyvulininkystės spe
cialistai. Čia jie rūpimais klausimais tarėsi sp gyvulinin

kystės mokslinio tyrimo instituto mokslininkais.

Paskiausieji JAV valstija 
Aliaska yra turtinga bran
giais metalais ir kitomis 
gamtos gėrybėmis- Tačiau 
žmogui gyventi ten sunku, 
gamta sunki, negailestinga. 
Didžiausi eskimų ir baltųjų 
žmonių priešai, tai ilgi žie
mos šalčiai, ligos, žiaurūs 
uodai ir šiaip visokie para- 

, zitai.
Nemenka problema alias- 

kiečiams yra ir kova su pa
siutimo atvejais, nes tenyk
ščiai gyventojai laiko daug 
šunų; neretai vienas gyven
tojas turi jų iki 15. Šunys 
ir vaikai ten laikoma dide
liu turtu.- Šunes ir žmonės 
minta tuo patim maistu — 
žuvimis ir ruonių mėsa. 
Priartėjus kaimą, pirmiau
siai pamatai didelius būrius 
vaikų ir šunų: šunų kar- 

1 tais kaime (Jaugiau, nei 
žmonių. Giriose daugybė 
lapių, kurios minta paukš
čiais, pelėmis, žiurkėmis, 
zuikiais ir kitais grauži
kais. Yra daug ir vilkų, ku
rie minta stirnomis, brie
džiais, lapėmis, zuikiais ir 
kitais mažesniais gyvūnais.

Tarp šių laukinių žvėrių 
seniau įvykdavo tikros pasiuti
mo epidemijos, nes viena pa- 

Į siutusi lapė gali aprieti ki
tas lapes, vilkus, šunis ir 
žmones. Ypatingai žiemą, 
kai maistas giriose suma
žėja, lapės ir vilkai nakti
mis bėga į kaimus maisto 
ieškoti. Ten jie užpuola šu
nis ir vaikus. Seniau Alias
koje gydytojų buvo mažai, 
o transportacija, daugiausia 
šunų traukiamomis rogė
mis. Šiaurėje kelių veik nė
ra. Dabar turtingesnieji 
gyventojai turi specialius 
automobilius (snowmobil
es), kuriais galima viršum 
sniego važinėti, bet tokių 
laimingųjų nedaug. Daugu
ma dar vis turi tenkintis 
šunų jėga.

Christine McClain “To
day’s Health” žurnale ap
rašo, kaip vienas negras ve
terinaras, JAV karinės 
aviacijos kapitonas F. E. 
Hemphill, apgynė nuo pa
siutimo ligos daugybę Alia
skos gyventojų ir šunų. Jis 
lėktuvu skraidė iš kaimo į 
kaimą ir skiepijo šunis ir 
žmones nuo pasiutimo. Aiš
ku, jog lapes išnaikinti ar 
jas įskiepyti neįmanoma, 
tad skiepyti reikia šunis ir 
žmones, juos nuo ligos imu
nizuoti- Pasteuro išrasti 
skiepai veikia labai gerai. 
Kapitonas Hephillas įskie
pijo tūkstančius šunų, kar
tais po 500-600 viena diena. 
Dėl to pašiutimo epidemijos 
Aliaskoje išnyko, pasitaiko 
tik atskiri susirgimų atve
jai.

Skiepijant sutinkama ir 
nemaža pasipriešinimo. Ne 
visi šunų savininkai nori, 
kad jų šunis skiepytų. Jie 
nesupranta apsaugos ver
tės, o kiti neišgali nė už 
skiepus užsimokėti (už ne
išgalinčius užmoka valsty
bė). Jie mano, kad jų šunys 
yra sveiki ir juos “adata 
badyti” nėra reikalo. Ta
čiau pasiekti rezultatai įti
kino daugelį, kad ir labiau
siai atsilikusių higienos bei 
apsaugos supratimo atveju 
žmonių. -

Pasiutimo (hidrofobijos) 
bacilos veisiasi gyvulio, ar 

' žmogaus, smegenyse. Sei- 
i lės būną pilnos bacilų, to- 
I dėl reikia jų vengti, kad ne- 
apsikrėtus. Kaip greitai į- 
kąstas parodo ligos simpto
mus, priklauso nuo to, kur 
jam įkąsta: jeigu įkąsta 
kur nors arti galvos, pav. 
į kaklą, simptomai gali pa

sirodyti į 14 dienų. Gi jei
gu į koją, simptomų gali y 
nebūti net iki metų laiko?1 
Vaikai parodo simptomus 
greičiau negu augusieji, nes v 
jų smegenys jautresnės, to
dėl bacilų inkubacijos perio
das trumpesnis. Kai jau 
simptomai pasireiškia, tuo
met gydytis jau per vėlu. 
Todėl įkandus nežinomam 
šuniui ar šiaip gyvuliui, rei
kia nieko nelaukiant kreip
tis į gydytoją, kad jis įskie
pytų Pasteuro skiepais.

Pirmas žmogus Ameriko
je buvo įskiepytas nuo hid
rofobijos 1885 m. Dabar 
kas metai įskiepijama apie 
32,000 žmonių. 1952 m. 
Amerikoje nuo pasiutimo 
mirė 21 žmogus, o 1962 — 
jau tik 2; skiepai įkąstuo
sius išgelbėjo- Apskaitoma, 
jog tik 15 procentų įkąstų 
žmonių hidrofobija apser- 
ga, kiti yra tai infekcijai 
atsparūs. Tačiau rizikuoti 
neverta, nes niekas nežino 
jo atsparumo jėgos, o kai 
jau sužinosi, kad pats to
kio atsparumo neturi, kai 
jau pasireikš ligos simpto
mai, — tuomet gydytis jau 
pervelu.

Pasiutimu susirgusį šunį 
atpažinti nesunku: jeigu bu
vęs smarkus, judrus, žva
lus gyvulys ima negalauti, 
gulinėti, neėda, negeria, 
pyksta, nustoja energijos- 
žvalumo — tuomet laikas 
kreiptis į veterinarą ar 
sveikatos apsaugos autori
tetus, lai jie ištiria ligos 
priežastį. Pradiniai hidro
fobijos simptomai yra pa
našūs į kitą žinomą šunų 
apsikrečiamą ligą, vadina
mą “distemper”, nuo ku-> 
rios irgi daugelis šunų žū
va. Skiepyti geriausia jau
nus šuniukus, dar neturin
čius 6 mėnesių amžiaus.

Masinė šunų skiepijimo 
programa dabar įvesta ne 
tik Aliaskoje, bet Japonijo
je, Korėjoje ir kitose šaly
se, kur pasiutimo liga se
niau buvo labai išsiplėtoju- j 
si.

Kapitonas Hemphillas šio
je kovoje buvo pionierius 
ir jis atliko didelį darbą,ku
rį dabar tęsia kiti.

Dr. A. Petriką
-į......  r

Gražus naujas 
TSRS laivas

Tilbury, Anglija. —Pirmu 
kartu čionai atplaukė nau
jas Tarybų Sąjungds kelei
vinis laivas “Ivan Franko”, 
20,000 tonų įtalpos. Jis vyks
ta į Viduržemio jūros sritį 
su 642 tarybiniais turistais. 
Turistai už 25 dienas kelio
nės, su visais aprūpinimais, 
moka tik po $450.

Ateinantį pavasarį “Ivanv 
Franko” kursuos tarp Lon- 
dono ir Leningrado. Jis ga
li vežti 750 keleivių ir žemu
tiniuose aukštuose nemažai 
prekių.

“Ivan Franko” gražiai 
įrengtas, turi puikias val
gyklas, penkis barus, teatro 
patalpą, ant denio maudy
mosi baseiną ir kitokius mo
derninius parankumus.

PARDAVĖ KETURIS 
VAIKUS Už $84

Naples, Italija. —Polici
ja areštavo Teresę Piskopą 
už tai, kad ji savo keturis 
vaikus pardavė ūkininkui 
už $84.

Moteris teisinasi, kad ji 
negalėjus vaikų užlaikyti. 
Piskopa yra 38 metų am
žiaus.

4 ^.-Laisvė (Liberty)— Antrų gruodžio (Dec.) 15, 1954



ST. PETERS
Netekome pavyzdingo 

« draugo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 45-os kuopos malonu
sis narys Petras C. But
kevičius gruodžio 3-ios 
dienos vakare nuėjo poil
siui ir sekamą rytą jau ne
sikėlė — mirė. Draugo bū
ta sumanaus- Jis iš anksto 
apsirūpino visais savo rei
kalais, ir tais, kai žmogus 
skiriasi iš gyvųjų tarpo.

Taipgi ir jo šauni dukra 
Sophie Holbrook, pas kurią 
jis prisilaikė, pasižymėjo 
šermenų reikalais. Dukra, 
žinodama savo senyvo tė
velio (85 metų amžiaus) 
rasistą tymą, jo pageidavi
mus, pavedė šermenimis rū
pintis jo numylėtai LLD 45 
kuopai. Valdyba, priešaky
je su rašt. d. Julium Greb- 
liku, labai gražiai šermenis 
pravedė. Berods, Mrs. S. 
Holdbrook per graborių 
apšvietos reikalui įteikė de
šimkę. Ačiū jai.

Atiduodant buvusiam il
gamečiu! draugui paskutinį 
patarnavimą, daug narių ir 
šiaip žmonių kupinai pripil
dė Downs - Ford koplyčią. 
Pakviesta d. Adelė Pakal
niškienė pakalbėti, ji anglų 
kalba pateikė gražių žodžių 
ir pagaliau recitavo liūdesio 
valandai parinktą eilėraštį. 
Vaizdingai atliko užduotį. 
* Drg. V. J. Valley trum
pai lietuvių kalba priminė 
apie pažangaus draugo gy
venimą, atsidavimą organi
zacijoms, rėmimą spaudos, 
mylėjimą meno, kuris liko 
įamžintas LMS nariu.

Petras C. Butkevičius, bū
damas idealistas, pasitikėjo 
organizacijomis, jų nariais, 
tad jis keliolika desėtkų do
lerių prisidėjo į. LLD 45-os 
kuopos iždą, kad kada prisi
artins jam saulėlydis, nu
truks gyvybės gija, drau
gai gražiai jį atsisveikintų 
ir sukviestų žmones pavai
šinti. Kuopos valdyba tai 
atliko.
<Drg. Butkevičius prieš 15 
metų ilgai gyveno Worces- 
tery, Mass. Buvo Lietuvoje 
gimęs ir augęs našlaitis. Jo 
tėvas buvo vadinamas tur
tingu bajoru, bet abiem tė
vams mirus, kuomet Petru
kas dar žydėjo, jaunatvės 
dienose pateko į svetimas 
rankas augti ir mokslintis. 
Tėvų turto paveldėtojai 
Petruką išmetė kaip nerei
kalingą jaunikaitį. Dėl to 
paaugęs atsikėlė į Ameriką 
paieškot sau duonos kąs
nio.

Galutinai nežinoma šių 
žodžių rašytojui, kurioj 
Lietuvos daly jis augęs. 
Paliko dvi ištekėjusias duk
ras—Sophie Holdbrook, St. 
Petersburge ir Edith Stod- 
dart, Connecticut valstijoje, 
7xanūkus ir 6 proanūkius ir 
ftgą eilę draugų. P. C. But-, 
kevičiaus palaikai buvo su- 
krėmuoti.

Liūdime netekę malonaus 
draugo, uolaus organizacijų, 
spaudos rėmėjo. Jis niekuo
met neapleisdavo vietos pra
mogų. Gaila, su juo nebu
vo galima pilnai pasikalbėti, 
nes dėl ligos buvo sutrikusi 
jo kalba.

Gruodžio 6 d. buvo skait
lingas LLD 45 kuopos susi
rinkimas, daug jame daly
vavo pašaliečių. Iš rapor
tu girdėta, jog darbas pro
gresuoja kas link atžymėji- 
£o sekamais metais LLD 
50-ųjų metinių. Užvestas 
susirašinėjimas su čikagie- 
čiu Jūstu Misevičium dėl iš 
Lietuvos parvežtų filmų ro
dymo* Dabar lieka susitar
ti sti draugais miamiečiais,

BERG. FLA.
kad jie kviestų tuos pačius 
žmones.

Išrinkta sekamiems me
tams valdyba ir kitos ko
misijos — knygiai, kores
pondentai, pramogų rengi
mo skaitlinga komisija.

Atvyko iš Bostono Juo
zas Keinis su žmona. Jie 
prisilaiko pas E. Davidonie- 
nę, o Juozas Davidonis dar 
vis ligoninėje, bet gerėja.

Vikutis

Klausimai ir atsakymai
Kaip greit galiu 
natūralizuotis?

Klausimas: Mano vyras 
yra Amerikos pilietis, dir
bąs užsienyje JAV-ų val
džios tarnyboje. Aš su juo 
susipažinau ir ištekėjau, kai 
jis turėjo savo dabartinį 
darbą. Mano vyrui buvo 
pranešta, kad jis negali pa
silikti tame darbe, nebent 
aš pasidaryčiau JAV-ų pi
liete. Ar galite man pasa
kyti, kaip ilgai reikia gy
venti JAV-ose natūralizavi- 
muisi ir kuris būtų anksty
viausias laikas prašymui pa
duoti ?

Atsakymas: Kad galėtu
mėt natūralizuotis, turite 
būti priimta į JAV-as kaip 
legali nuolatinė gyventoja 
su imigracijos viza, kuriai 
gauti jūs galite paduoti pra
šymą artimiausiame JAV-ų 
konsulate. Jeigu atvyksite į 
JAV-as su tokia viza, nebus 
reikalaujama jokio specia
laus periodo jūsų atveju, 
daleidžiant, kad jūsų vyras 
dar vis yra JAV-ų valdžios 
tarnautojas užsienyje, ar 
kariuomenėje, ar kaip civi
lis. Paprastai JAV-ų pilie
čio vyras ar žmona gali na
tūralizuotis tik po trejų me
tų, išgyventų JAV-ose. Jū
sų atveju įstatymas panai
kino bet kokį apsigyvenimo 
laikotarpio reikalavimą. 
Dėl to jūs galite būti natū- 
ralizuota bet kuriuo metu 
po legalaus įvažiavimo ir po 
to galite tuojau grįžti pas 
savo vyrą. Jūs turėsite duo
ti pareiškimą natūralizaci
jos teismui, kad jūs ketinate 
apsigyventi JAV-ose tuoj 
po jūsų vyro darbo užsieny
je pasibaigimo.

American' Council for 
Nationalities Service

“How to Become a Citizen 
of the United States”?
Šią knygą galima gauti 

ALDLD centro raštinėje. 
Jos kaina yra $1. Užsaky
mus siųskite:

ALDLD, 102-02 Liberty 
Avė., ' Ozone Park, N. Y., 
11417.

Bilijonai dolerių 
Mėnulio pasiekimui

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos turi “Apollo” 
planą, pagal kurį siekia pa
siųsti žmogų ant Mėnulio. 
Visas planas pareikalaus 
apie 40 bilijonų dolerių, ar
timiausioje ateityje jam 
skiriama 10 bilijonų dol.

Įvykinimui plano viso
kius įrengimus gamina 47 
valstijose, virš 20,000 viso
kių kompanijų. Prie gami
nimo tų įrengimų dirba 
315,000 inžinierių ir darbi
ninkų.

Daugiausiai pinigų gau
na stambios kompan i j o s, 
kaip tai: Boeing Co., North 
American Aviation Co. 
Douglas Aircraft Co., Byan 
Aeronautical Co. ir kitos.

Sanio Domingo: — Do
minikos respublikoje išdegė 
250,000 akrų ttiiškų. ,

AH T V ■A Jti & JEi ^0 J
Čigonais vadinami kla

jokliai, pasklidę po visą pa
saulį. Jų vardas, matyt, ki
lęs iš graikiško žodžio 
Athing:anoi (Atsinganoi) — 
“nelieskite mūsų”. Taip se
novėje buvo vadinami vie
nos sektos nariai, o vėliau— 
atvykę klajokliai. Iš šio žo
džio susidarė įvairios at
mainos ir lietuvių bei lat
vių, rusų, lenkų, čekų, bul
garų, rumunų, vengrų, vo
kiečių. italų, turkų kalbose. 
Kitomis kalbomis jie dar 
vadinami “egiptėnais”, “liu
li”, “basa , “karači”. Patys 
čigonai save neretai vadin
davo “romais”. Jų yra ne 
tik Azijoje ir Europoje, bet 
ir Pietų bei Šiaurės Ameri
koje, Afrikoje, Australijoje. 
Spėjama, kad jų gali būti 
iki 2 milijonų, tačiau tiks
liau nustatyti gana sunku, 
nes kapitalistinėse šalyse 
sėslios vietos jie neturi ir 
vengia registruotis.

Apie čigonų kilmę buvo 
skleidžiama įvairių prasi
manymų:'pvz. lenkų istori
kas A. Naruševičius buvo 
paskelbęs jotvingius čigonų 
protėviais. Atrodo, moksliš
kai rimčiausiai pag r į s t a 
nuomonė, kad čigonai yra 
išeiviai iš vak. Indijos, o jų 
kalba ■— viena iš naujain- 
diškųjų kalbų atmainų. 
ApieV—X amžių jie per 
Persiją, Armėniją, Maž. 
Aziją persikėlė į Europą ir 
pasklido po įvairias valsty
bes. Į Lietuvą jie atvyko 
iš Lenkijos maždaug XV 
amžiaus pabaigoje — XVI 
a. pradžioje.

Istorijos eigoje čigonams 
yra tekė išgyventi daug 
karčių valandų. Nebuvo to
kios valstybės Europoje, 
kurioje čigonai nebūtų bu
vę persekiojami. XVI a.-' 
Prancūzijos karalius liepė j 
juos visaip naikinti, neatsi-^ 
žvelgiant nei į lytį, nei į* 
amžių. Ypatingai žiauriais 
jie buvo persekiojami Vo
kietijoje: vienu metu didi
kai ruošdavo čigonų me
džiokles ■— užpuldavo tabo
rus su šunimis ir užmušda
vo visus pagautus žmones, 
neretai dargi prieš tai kan
kindami. Ispanijoje jie bu
vo laikomi velnio tarnais, 
raganų talkininkais, todėl 
gaudomi ir deginami ant 
laužo. Vokietijoje, Moravi
joje, Prancūzijoje ir kitur 
jiems grėsė mirties bausmė 
vien, už tai, kad peržengda
vo valstybės sienas. Įvairių 
šalių valdovai negalėjo pa
kęsti jų siekimo gyventi ir 
tvarkytis savarank i š k a i, 
nenoro laikytis šalies įsta
tymų bei papročių ir tapti 
sėsliais pavaldiniais.

Vis dėlto, nežiūrint to, či
gonai nepasidavė, nesusilie- 
jo su visais gyventojais ir 
iki šių dienų kapitalisti
niuose kraštuose liko kla
jokliais. Daug čigonų išnai
kino hitlerininkai. Tik soci
alistinėse šalyse, ypač Ta
rybų Sąjungoje, jie įgavo 
pilietines teises ir palaips
niui atsisakė skurdaus gy
vavimo taboruose, persikel
dami į pastovias gyvenvie
tes ir dirbdami tą darbą, 
ką ir visi piliečiai. Daug jų 
tapo gydytojais, pedago
gais, literatais, artistais, 
mokslininkais. Mask v o j e 
veikia čigonų teatras “Ro
men”.

Apskirtai čigonai yra ga
būs ir linksmi žiUojies, daž
nai labai geri amatininkai, 
lengvai pramoksta sveti
mas kalbas, vaišingi ir 
draugiški tiems, kurie jų 
neįžeidžia ir neni e k i n a 
dėl veido spalvos ar tamsių 
akių. Čigonai iš seno žino

mi kaip jautrūs muzikan
tai.. Ir šiandien socialistinė
je Vengrijoje bei Rumuni
joje yra labai garsių smui
kininkų bei čigonų orkest
rų, kurie sudaro garbę 
toms respublikoms.

Čigonai turi savo seno
vinę kalbą, tačiau per ilgus 
amžius ji yra gerokai paki
tusi. Jos pagrindą sudaro 
naujaindiškųjų kalbų ele
mentai su labai žymiomis 
priemaišomis iš tų kalbų, 
kurių tarpe čigonai gyvena 
arba seniau yra gyvenę. To
dėl, pvz. Vengrijos ir Ispa
nijos čigonai tarp savęs jau 
nebesusišneka. O Anglijoje 
čigonų kalba laikytina grei
čiau darkyta anglų kalba su 
čigoniškom prie m a i š o m. 
Gryniausia čigonų kalba iš
likusi Graikijoje ir Rumu
nijos Liaudies Respubliko
je

Čigonai pavardėmis nesi
skiria nuo vietinių žmonių. 
Lenkijoje bei Lietuvoje su
tiksime Kasperavičių, Alek
sandravičių, Bagdonavičių, 
Žemaitijoje buvo Landžių 
šeima, Rusijos TSFR —Or
lovas, Anglijoje — Boswel, 
Smith ir pan. Vardų pasi
taiko ir visai senoviškų — 
Perun, Mantis, Pyramus, 
Sinaminti.

Nors kapitalistinėse šaly
se čigonai yra klajokliai, ta
čiau dalis jų gyvena ir sės
liai, o dalis — mišriai: va
sarą keliauja, žiemą susi
randa pastovią gyvenvie
tę.. Prieš karą ir Lietuvoje 
buvo čigonų, kurie vedė lie
tuvaites ir apsigyveno kai
me.

Čigonai gyvena šeimyno
mis, ir dažnai jų taborai su
daryti iš artimesnių gimi
nių šeimų. Vaikus augina 

■spartietiška! vos gimęs 
įvaikas apipilamas šaltu 
I vandeniu, o kelių mėnesių 
kūdikis apiprausiamas snie
gu: jų įsitikinimu, čigonas 
turįs būti sveikas ir užgrū
dintas. /

ŽINIOS IS LIETUVOS
ŽMONĖS, KURIE 
PAMATĖ ŠVIESA

“Dabar man kartais net 
sunku įsivaizduoti, kad aš 
galėjau tikėti tokiais nie
kais. Tikėti, kad pasaulį ta
riamai sukūrusi kažkokia 
antgamtinė būtybė — die
vas, kur ir šiuo metu viską 
nulemianti, tvarkanti kiek
vieno žmogaus gyvenimą. 
Tikėti, kad savo maldomis, 
prašymais, savo elgesiu ga
lima paveikti šią esybę savo 
ar kitų žmonių naudai — 
kokia nesąmonė 1 Kalbėti su 
dievu, prašyti iš jo ir nieko 
negauti, vėl jį liaupsinti, že
minant save, kad jis neiš
matuoja m a i “protingas”, 
neapsakomai “gera s” ir 
“rūpestingas”.

Tai Tauragės ligoninės 
gydytojo A. Vaičkelionio 
žodžiai. Nelengvai forma
vosi šio žmogaus materia
listinė pasaulėžiūra. Studi
juodamas Vilniaus V. Kap
suko vardo universit s t o 
Medicinos f akul t e t e, jis 
klausė dihlektinio ir istori
nio materializmo paskaitų, 
dalyvavo seminaruose, skai
tė V. Lenino raštus, ėmė su
vokti religijos absurdišku
mą. S

- “Pasijutau atsikratęs* vi
so religinio košmaro. Ma
no žvilgsnis į gyvenimą, į 
pasaulį, į save patį pasida
rė šviesesnis, optimistiš- 
kesnis, prasmingesnis. Re
ligija neteršė mano galvo
senos, nejuodino minčių, 

nemenkino Žmonių kury* 
bos, jų pačių”.
Nelengvas kelias į šviesą 

buvo ir V. Martinėno — 
Plungės rajono Gintališkės’ 
aštuonmetės mokyklos mo
kytojo. Išauklėtas religin
gos motinos, V. Martinėnas, 
pažindamas kunigų gyveni
mą, jų veidmainiškumą, 
brandino naujas pažiūras. 
Dabar V. Martinėnas yra 
aktyvus ateistas.

A. Ramašauskas surado 
vietą gyvenime, sunkiai ir 
ilgai klaidžiojęs. 1950 m. 
baigęs kunigų seminariją, 
jis kunigavo keliose parapi
jose. Būdamas kunigu, jis 
vis labiau ėmė abejoti reli
gijos tiesa, galvojo apie sa
vo darbo ir gyveninio pras
mę. Jis matė, kad bažnyčia 
atitraukia žmogų nuo ko
vos už geresnį gyvenimą, 
ugdo vergišką paklusnumą, 
slopina pažangią mok s 1 o 
mintį. Pamatęs, kad eina 
neteisingu keliu, A. Rama
šauskas m e t ė kunigystę. 
Šiandien jis dirba Vilniatfs 
skaičiavimo mašinų gamyk
loje, vakarais studijuoja 
politechnikos institute.

UNIVERSITEEAS 
PRADĖJO DARBĄ

KĖDAINIAI. Pradėjo dar- 
. bą Kėdainių pram o n i n ė s 
gamybinės zonos, techninės 
pažangos universitetas. Į 
pirmąjį užsiėmimą statybi
ninkų klube susirinko apie 
100 vietos ir Raseinių pra
monės įmonių bei statybi
nių organizacijų inžinieri- 
nių-techninių darbuotojų.

Su dideliu dėmesiu buvo 
išklausyta Kauno politech
nikos instituto dėstytojo L. 
Vaicekausko paskaita apie 
tarptautinę padėtį. Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio mokslinio tyri
mo darbų koordinavimo ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas S. Jaruševičius papa
sakojo apie gamybos proce
sų kompleksinį mechaniza- 
vimą ir automatizavimą.

Universiteto užsiėmimai 
įvyks kas mėnesį. Dar šie
met jo klausytojai išgirs 
paskaitas' apie plastamases 
ir jų naudojimą liaudies 
ūkyje, šiuolaikinį pramonės- 
interjerą ir kt.

J. BRĖDIKIS — KANDI
DATAS LENININEI 
PREMIJAI GAUTI

Laikraštis “Izvestija” at
spausdino Lenino premi
joms mokslo ir technikos 
srityje Komiteto prie TSRS 
Ministrų Tarybos praneši
mą apie darbus, pateiktus 
Lenino premijoms g ū u t i 
1965 metais.

Tarp mokslininkų darbų 
fizikos - matematikos, che
mijos, ekonomikos, medici
nos ir kitų mokslų srityje 
minimas ir E. Babskojaus. 
V. Belgovo, J. Brėdikio, A. 
Richterio, V. Seveljevo ir 
B. Savčiuko darbas širdies 
stimuliacijos srityje.

Šį darbą pateikė N. Piro- 
govo vardo antrasis Mask
vos Valstybinis medicinos 
institutas, TSRS Medicinos 
Mokslų akademijos norma
liosios ir pataloginės fizio
logijos institutas ir Kauno 
Medicinos institutas.

Medicinos mokslu dakta- v 
ras J. Brėdikis dirba Kau
no Medicinos institute.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Meno Choro ir grupės, bei Choro 
rėmėjų susirinkimas įvyks gruodžio 
20 d. Pirmą valandą bus duodami 
pietūs, po pietų ' svarstysime reika
lus. Visi nariai, narės ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti, būkite laiku, 
LDS Klubo salėje. — A. S.

(99-100)
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

WAITRESS
Experience. Apply in person.

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

* (97-101)

NURSES

Licensed Practicals. And Practicals 
needed for new Convalescent Home.

HOMESTEAD WILLOW GROVE 
CA. 4-3200

(97-101)

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

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

(97-101)

BAR MAIDS & WAITRESSES. 
Over 21. No exp. necessary. Rm. & 
board. Apply in person or call — 
SPEEDWAY INN, Old White Horse 
Pike, Ph. 767-9763, Atco, N. J.

(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)

PAPER BOX COVERING MA
CHINE OPERATORS. Or all a- 
round workers, experienced. Part or 
full .time. Apply—5141 Wakefield 
St., or phone DA. 4-9655.

(100-101)

HOUSEKEEPER, and care of one 
child. Sleep in <or out. Own room. 
Bath & TV. 5<<day week. References 
required. Salary open. Bethayers 
vicinity. WI. 7-2641.

(100-104)

NAUJA MOKYKLA
ŠIAULIAI.— Prieš kelias 

dienas čia dirbo statybinin
kai. Šiandien naujoji prof e- 
sinė-techninė mokykla Nr. 
29, kurios pastatas išaugo 
Taikos gatvėje, jau luakia 
moksleivių. '

Mokykla ruoš kvailifikuo- 
tus statybininkus, 210 jau
nuolių čia mokysis dirbti 
šaltkalviais - santechnikais, 
elektromonteriais, vamzdžių 
tiesėjais.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

I

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

r v 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 
tiki skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji' vergai ir jų viešpačiai
. Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
proletariat© 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 Jr “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

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

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

- ĮĮ..... ...... '■■■'■ ' ..... .... . ... I

5 p.-^Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 15, 1964

HELP WANTED MALE

MACHINIST. Milwright-Mainten- 
ance, 3-5 yrs. experience. Operate 
lathe, shaper, Milling machine and 
etc. Repair machinery. Steady work. 
Call 877-1800. Ext. 8.

(100-101)

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.

(95-100)

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

(97-101)

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)

TOOL & DIEMAKER
Experienced on progressive 

blank & form dies.
Some Jig & Fixture work.

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

(94-100)

BUSINESS OPPORTUNITY

GROCERY & MEAT STORE
And Dwelling for sale.

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

Call 609-W0.6-1073
(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 
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
velt Blvd. Philadelphia, Pa.

i ' (99-103)



Tarybų Lietuvos ansamblio 
koncertai Maskvoj e

Lapkričio pabaigoje Tary
bų Sąjungos sostinėje .su 
pasisekimu koncertavo Lie
tuvos TSR Valstybinis nu
sipelnęs dainų ir šokių an
samblis. 80 muzikantų, dai
nininkų ir šokėjų davė 6 
koncertus geriausiose Mask
vos salėse.

Lietuvos artistai davė du 
koncertus Čaikovskio vardo 
salėje — vienoje iš geriau
sių sostinės salių. Maskvie
čiai plojo Lietuvos artis
tams taip pat Kremliaus su
važiavimų Rūmuose, ku
riuose telpa 6,000 žiūrovų. 
Šie rūmai buvo pastatyti 
1961 metais, ir tų metų ru
denį juose vyko TSKP 
XXII suvažiavimas. Nuo to 
laiko Suvažiavimų rūmuose 
rengiami, ne tik svarbūs su
sirinkimai, bet ir įžymių at
likėjų ir ansamblių koncer
tai.

Lietuvos šokėjus ir daini
ninkus šiltai sveikino savo 
klube Maskvos Lichačiovo 
vardo automobilių gamyk
los darbininkai. Į progra
mą įėjo daugiausia lietuvių 
liaudies, dainos ir šokiai. 
Ypatingo pasiekimo susilau
kė: “Kepurinės/’ “Rezginė- 
lės,” “Klumpakojo,” “Sadu
tės,” “Oželio,” “Gaidelio,” 
“Rugučių” šokiai, liaudies 
daina “čibis-čibis,” Jono 
Švedo “Kolūkietiškas val
sas.” Po to buvo atliktos 
rusų liaudies dainos, o taip 
pat estų ir latvių liaudies 
šokiai.

Apie ansambliečius
Lietuvos respublikos dai- nies” skaitytojus, — pasakė 

nių ir šokių ansamblis buvo baigdamas Bartusevičius,— 
sukurtas 1940 metais, kai ir tikiuosi, jog dalis jų at- 
Lietuva tapo tarybine. Ta-! važiuos vasarą į Lietuvą, į 
da jo suodėtyje buvo 60 25-ųjų Tarvbų valdžios mū- 
žmonių — muzikantų, dai- sų Respublikoje metinių mi
nininkų ir šokėjų. Vadovu nėjimą ir galės tada pama- 
ir dirigentu buvo kompozi-! tyti mūsų ansamblio pro
tonus Jonas Švedas. 1962 gramą.”
metais jį pakeitė Vladas# 
Bartusevičius.

Bartusevičius gimė 1927 
metais valstiečio šeimoje ne
toli Vilniaus. Šiame ansamb
lyje jis dirbo nuo 1945 me
tų ir grojo birbyne. 1952 
metais Bartusevičius, bai
gęs Lietuvos konservatori
ją, tapo Vilniaus universite
to studentų dainų ir šokių 
ansamblio vadovu.

Lietuvos ansamblis turi 
didelį pasisekimą tiek savo 
respublikoje, kur jis per me
tus duoda apie šimtą kon
certų, ,tiek ir kitose Tarybų 
Sąjungos respublikose, kur 
kasmet ansamblis duoda 
maždaug po penkiasdešimt 
koncertų.

Pas užsieniečius
Ansamblis žinomas dau

gelyje užsienio šalių. 1957 
metais jis gastroliavo Len
kijoje, 1958 metais—Rumu
nijoje, 1958 metais ansamb
lio orkestro grupė pasirodė

Vaizda iš Dzūkijos

Klaipėdos laivų statykla. Čia statomas naujas didžiulis 
plaukiojantis dokas.

Pasaulinėje parodoje Briu
selyje. 1961 metais Lietu- 
ansamblio šokių grupė gast
roliavo Lotynų Amerikos 
šalyse — Kuboje, Venezue- 
loje, Čilyje ir M e k s i k oje. 
Šiemet lietuvių menui plojo 
Vokietijos Demokra t i n ė j e 
Respublikoje ir Čekoslova
kijoje.

1963 metais ansamblis da
vė savo tritūkstantąjį kon- 
certaą.
Ruošiasi didžiajai šventei

Lietuvos TSR nusipelnęs 
artistas Vladas Bartusevi
čius Spaudos agentūros 
“Novosti” korespondentui 
papasakojo, jog artimiau
siuose ansamblio planuose— 
pasirengimas 25-osioms Ta
rybų valdžios metinėms 
Lietuvoje. Šios datos pro
ga artistai ketina pasirody
ti su nauja programa — 
“Amžių vėjas.” “Tai bus,— 

■ pasakė A P N koresponden
tui Vladas Bartusevičius,— 
penkios didelės scenos - pa
veikslai, vaizduojantys lie
tuvių liaudies gyvenimą ir 
istoriją, jos dainas ir šo
kius. Sprendžiant iš ploji
mų, — -tęsė ansamblio me
no vadovas, — mums pavy
ko įtikinti žiūrovus, jog lie
tuvių liaudies melodijos — 
muzika ir šokių ritmai — 
labai įdomūs, jog jie ne mu
ziejiniai, ne atgyvenę, o, 
priešingai, vystosi ir, be 
abejo, gali atnešti žmonėms 
džiaugsmą.

“Aš su pasitenki n i m u 
sveikinu “Laisvės” ir “Vil-

Spaudos agentūra 
“Novosti” (APN)

“Izvestijos” kritikavo 
A. Stevensoną

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Užsienio ministras A. 
Gromyko pateikė Jungti
nėms Tautoms puikų anali- 
zą pasaulinės situacijos, ir 
pasiūlė TSRS planą nusi
ginklavimui.

Anglijos ir Prancūzijos 
spauda atsiliepė kaip apie 
konstrukty vę kalbą, net 
rimtesni JAV laikraščiai tą 
patį padarė.

Bet JAV delegacijos pir
mininkas A. Stevensonas 
Gromykos kalbą išvadino 
“propaganda” ir “šaltojo 
karo” tęsimu.

“Izvestijos” rašo, kad jis 
tai darė nuslėpimui JAV ža
lingos politikos Pietų Viet
name, Konge ir kitur.

K. Petrikiene rašo iš Vilniaus SERGA Laiškas iš Lietuvos Motery klubo mitingas
Draugai Brooklyniečiai;
Vilniuje šiandien yra šven

čiama TSRS Konstitucijos 
diena.

Vakar visą dieną ir šian
dieną sninga. Oras švel
nus — visur šlapia. Gat
vėse pilna žmonių, ypač vai
kučiai mėgsta sniegu pa
žaisti.

Vakar ryte išvykau į Aly
tų, dalyvavau Rajono mote
rų konferencijoje. Sugrį
žau kaip dvi naktį. Mote
rų konferencija buvo žavė- 
jančiai įspūdinga. Parašy
siu apie tai, kai laiko su
griebsiu.

Buvau pripratusi prie lė
to tempo. Atvykus viešna- 
gėn, tenka kartais pavėluo
ti. Pav., 3 d. 10 vai. ryte, 
buvo susitikimas su Kultū
rinių ryšių su tautiečiais už
sienyje Komiteto vadovais. 
2:30 vai. susitikimas su “Ta
rybinės moters” vadovė
mis—pavėlavau. 5 vai. vak. 
Valstybinės operos ir bale
to teatre, spektalis “Eglė 
žalčių karalienė.” Vėl pavė
lavau.

Draugai man leido laisvą 
dieną, 8 d. pasimatyti su 
giminėmis. Po to, kožnai 
dienai nustatyta programa, 
o kartais pripuolamai susi
tinku su brangiais bičiu
liais — senais pažįstamais 
bei giminėmis.

Vilniuje pilna visokių eks
kursantų, atkeliavusių di
desnėmis grupėmis ir pavie
niai. Ot kad ir 'šiandien, 
nuėjus pietų į “Dainavos” 
restoraną paaiškino, kad iki 
septintos valandos į didįjį 
restoraną negalima įeiti, nes 
atvyksta iš Leningrado 400 
svečių!

Kaip jau žinote, Vilniaus 
gatvėse daug medžių, gi 
sninga lėtai, be vėjo ir di
delio šalčio, tad medžių ša
kas gražiai apklosto baltu
tėlio sniego pūkais.

Žmonės šiltai apsirengę, 
gi įėjus į restoraną, visi tu
ri nusivilkti viršutinį pal
tą. Kaip gražiai moterys ir 
vyrai yra apsirengę!,

Numatau dar daug susi
tikimų su visuomenininkais, 
lankysiuos įstaigose, matysiu 
vaidinimų, vyksiu į kelias 
moterų konferencijas į ra
jonus, o nuo gruodžio 15 d. 
iki sausio pradžios išsiųs, 
mane į Druskininkus. Po 
to grįšiu atgal į Vilnių ir 
tikrai nežinau, kaio ilgai už
truksiu. Jaučiuosi gerai.

Visi prašė perduoti šir
dingiausius linkėjimus ame
rikiečiams draugams.

t K. Petrikiene 

Gruodžio 5d., 1964 
Gruodžio 4 dienos Vil

niaus “Tiesoje” skaitome:
“Tarybų Lietuvoje vieši 

pažangi JAV lietuvių veikė
ja Kotryna Petrikiene—il
gametė buvusio moterų1, 
žurnalo redaktorė, Ameri-į 
kos lietuvių darbininkų Ii-1 
teratūrinės draugijos pir-j 
mininkė. Tėvų žemėje ji 
svečiuosis apie mėnesį—ap
lankys eilę miestų ir rajo
nų, susitiks su giminėmis ir 
artimaisiais, susipažins su 
kultūriniu gyvenimu, pail
sės Druskininkų kurorte.

—Visų pirma i Tarybų 
Lietuva mane atviliojo ži
nia. kad čia įvyks respubli
kinis moterų suvažiavimas, 
— pareiškė Petrikiene, kal
bėdamasi su ELTOS kores
pondentu. — Kadangi ilgus 
metus teko dalyvauti mote
rų veikloje, bus nepaprastai 
įdomu susipažinti su savo 
tautiečių pasiekimais tary
binės santvarkos metais. O 
kad tie pasiekimai dideli vi
sose gyvenimo srityse, pa

stebėjau nuo pirmųjų žings
nių tėvų žemėje.

Drg. Petrikiene papasa
kojo, kad Amerikos lietu
vių darbininkų literatūrinė 
draugija, išvariusi plačią 
vagą išeivijos kultūriniame 
gyvenime, išleidusi d a il
giau kaip 70 leidinių, kitais 
metais iškilmingai pažymės 
savo veiklos penkiasde

šimtmetį.

JAV Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas
Aukščiausiame Teisme 

buvo svarstoma apeliacija 
negro Dewey McLaughino 
ir baltos moteriškės Connie 
Hoffman, kurie nevedę gy
vena poroje. Floridos teis
mas buvo nuteisęs juos po 
30 dienų kalėjimo ir pasi- 
mokėti po $150 piniginės 
bausmės, nes ten yra senas 
įstatymas, kuris draudžia 
baltiesiems vestis su kitų 
rasių žmonėmis, taipgi gy
venti poroje be oficialių ve
dybų.

JAV Aukščiausiasis Teis
ia a s panaikino Floridos 
teismo nutarimą.

Tokių įstatymų, kaip Flo
ridos, dar yra devyniolikoje 
JAV valstijų.

Budistai kovos ir 
prieš J. Valstijas

Saigonas. — Budistų va
dai nutarė paaštrinti kovą 
prieš dabartinę Pietų Viet
namo valdžią, o jeigu Jung
tinės Valstijoj ir toliau ją 
rems, tai ir prieš jas.

Dabar Pietų Vietnamo 
valdžios armijoje yra 615,- 
000 vyrų.’Eilinis, kuris turi 
du vaikus, tai amerikiniais 
pinigais gauną ,per mėnesį 
$30, o aukštesnis karinin- 
ninkas —$250.

Partizanai f įv e i k e j val
džios jėgas An Lao tvirtu- 
tumoje ir suėniė daug gink
lų ir amunicijos.

Romoje demonstravo 
prieš Tshombę

Roma. — Gruodžio 10 
dieną čionai astkrido 
Tshombe, kuris skelbiasi 
Kongo premjeru. Tūkstan
čiai žmonių demonstravo 
prieš jį smerkdamo už tero
rą Konge. Policija masiniai 
puolė demonstrantus, susi
rėmime buvo daug sužeistų 
ir areštuotų.

Iš Romos Tshombe ruošė
si vykti į New Yorką, daly
vauti Jungtinių Tautų 
asamblėjoje, bet po demons
tracijų jis nusprendė grįžti 
atgal į Kongo.

Studentai kovą 
laimėjo

Berkeley, Calif. — Kali
fornijos universitete yra 
virš 27,000 studentų. Jie su
ruošė keturis protesto 
streiko sėdėjimus ir de
monstracijas, reikalaudami 
žodžio laisvės, nevaržomų 
politinių diskusijų, laisvės 
rinkti aukas kultūriniams 
ir kitokiems reikalams.

Universiteto viršininkai 
su policija suareštavo be
veik 900 studentų, bet galų 
gale turėjo nusileisti, sutin
kant panaikinti arešto kal
tinimus ir nieko nebausti 
už streiką. Studentai atšau
kė streiką iki gruodžio 18 
dienos, kol universiteto ta
ryba susirinks. Tarybai bus 
pateikta susitaikymo rezo
liucija iš penkių punktų.

Praėjusį ketvirtadienį be
dirbdamas prie “Laisvės” 
išsiuntinėjimo draugas Jo
nas Rušinskas staiga pasi
juto labai silpnai. Pašauk
tas ambulansas išvežė jįl 
į Queens General Hos
pital. Nors tas priepuolis 
gana greitai praėjo, bet gy
dytojai nutarė Jono sveika
tos stovį giliau patyrinėti.

Gerbiama Redakcija! Jau1 
antri metai gaunu jūsų lai
kraštį “Laisvę” (man jį už
prenumeravo Jonas Lipčius, 
ir už tAi esu jam dėkin
gas!).

Prašau pakeisti mano ed- 
resą.

Be to, kadangi aš esu is
torijos mokytojas, norėčiau 

su lietuviais

Prašau padėti man gauti

mintimis, adresus. 
Su pagarba, Juozas Parna-

Lithuania, US-

Manoma, kad pirmadienį ar ’ susirašinėti 
antradienį bus jau sugrįžęs mokytojais.

j namo.
Su sveikata jau taip žmo- Amerikoje dirbančių Hetu- 

gui pasitaiko: jautiesi gerai, vjų nlokytojų, kurie sutiktų 
bet staiga kas nors sistemo- su manim pasikeisti laiš- 
je sušlubavo ir jau šaukis kais, knygomis ir pedagogi- 
gydytojo bei ligoninės pa- nėmis 
galbos. ;

Įdomu, kaip dabar veikia rauskas, Vilnius 13, Tverė- 
naujas policijos patvarky- &aus 746, 
mas dėl pasišaukime pagal- SR. 
bos nelaimei atsitikus. Kaip! 
žinia, pataria šaukti numerį t. 
440-1234. Pašaukus tą nu-; 
merį, tuoj iš artimiausios 
policijos stoties pribuvo po- 
licistai ir tuojau pašaukė 
ambulansą.

Kaip ilgai ėmė ambulan- 
sui su pirmąja pagalba pri
būti? Ogi nuo 15 iki 20 mi
nučių. Tai, palyginti, gana 
trumpas laikas. Seniau kar
tais net labai sunku būdavo 
prisišaukti greitos pagal
bos.

Kaip ten bebūtų, tikime, 
kad mūsų Jono sveikata 
greitai pilnai sugrįš j savo 
vėžes ir jis vėl mhms padės 
“Laisvę” išsiuntinėti.

Tebeserga ir mūsų geroji 
Ona Cibulskienė. Mačiau ją 
praėjusį penktadienį. Nors 
operacija, rodos, yra gerai 
pavykusi, bet gydytojai dar 
vis jos neišleidžia iš lovos. 
Sako, nepakankamai tvirta 
vaikštinėti. Ona, žinoma, 
skundžiasi, kad jau labai at- j 
sibodę lovoje gulėti. Labai, | 
labai norėtų sugrįžti* pas sa
vo prietelius ir draugus. 
Man atrodo, kad jos viltis 
neužilgo išsipildys. >

Kep.

Jau paliuosavo 
klaniečius

Meridian, Miss. — JAV j 
federalis komisionierius Es- 
ther Carter jau paliupsąvo į 
19 Mississippio valsti jos/, 
klaniecių, kurie buvo areš- [r 
tuoti ir kaltinami nužudy
me trijų veikėjų už civilines 
laisves.

Komisijonierius sako, jog 
FBI kaltinimai dar nepa
kankami, kad prieš suimtus 
užvesti teismą.

Viso buvo areštuota 21 
klanietis. FBI vadai sako,1 
kad jie pateiks papildančių 
kaltinimo faktų.

NEŽINOMA DIDVYRĖS 
NUOTRAUKA

1935 metų gegužės 22 d. 
Grodne buvo suimta akty
vi revoliucinio jud ėjimo 
Vilniuje dalyvė S. Madeis- 
kerytė, vėliau didvyriškai 
kovojusi pogrindyje karo 
metais.

Nežinoma didvyrės nuo- 
| trauka dabar surasta Bal
tarusijos kino-foto-g a r s o 
dokumentų archyve Mins
ke ir perduota Vilniaus Re
voliucijos istorijos muzie
jui. Nuotrauką padarė len
kų policija, areštavusi S. 
Madeiskerytę.

Išnuomojami Kambariai
ELIZABETH, N. J. Išnuomojami 

penki kambariai, dujų (geso) šiluma. 
$58 i mėnesį. Dėl daugiau infor
macijų, praSome skambinti po 6 vąj. 
vakaro: WH. 3-3377, arba galite 
kreiptis po adresu 145 Pine Street, 
Eligabethe; (98-99)

Trečiadienį, gruodžio 16 
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės^ 
svetainėje, įvyks Lietukų . 
Moterų klubo metinis mi
tingas. Bus rinkimas valdy- 
dybos ateinantiems me
tams, išklausysime rapor
tus dabartinės valdybos už 
šiuos metus.

Po susirinkimo bus vai
šės, kurias ruošia mums na
rė Slogsnaitienė.

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

Ieva Mizarienė
Klubo pirmininkė

Miami, Fla.—Iš šio mies
to jau perkelta į kitas val^Jt 
tijas 85,000 Kubos pabėgė
lių. .

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Priiseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbanČiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir ijABARTIŠ”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 < * A #

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y,

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. 11417

6 p.-—Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 15, 1964




