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KRISLAI
Apie mūsų žmones 
Jc^as Kaskaitis 
Alisė Jonikienė 
Baigia jubiliejų

— Rašo R- Mizara —
Rytoj, gruodžio 30 d., su

kaks vieneri metai, kai mirė 
Jonas Kaskaitis (d-ras J. J. 
Kaškiaučius). Kaž kaip vis 
dar nesinori tikėti, kad jo jau 
nebėra gyvųjų tarpe!

Apie Joną Kaškaitį mes 
esame rašę, rodosi, nemažai, į 
tačiau jo pilno gyvenimo pa
veikslo spaudoje dar niekas 
nenupiešė. O tai būtinai rei
kia padaryti. Kas tą atliks, 
nežinau. Bet šios liūdnos su- 
k a k t i e s proga mes tokio 
straipsnio neturime.

Apie Joną Kaškaitį daug ką 
galima pasakyti: kaip apie 
žmogų, apie poetą ir apie gy
dytoją.

Aną dieną “Laisvėje” mūsų 
vienas bendradarbis (Pilietis) 
pateikė, iš tikrųjų, labai įdo
mų dalyką — paskelbė gydy
tojo laišką, kadaise rašytą su 
patarimais, kaip auklėti nau
jagimį sūnų, kuris šiuo metu 
jau pats yra gydytojas. Tai 
vienas pavyzdėlis, kaip d-ras 
Kaškiaučius rūpinosi žmonėms

- padėti! Padėjo Jonas Kaskai
tis >daugeliui žmonių; nešykš
tėdamas padėjo jis mūsų spau
dai ir mūsų organizacijoms.

Skaitykime, draugai, jo raš
tus, — eilėraščius ir sveika
tos klausimais knygas. Daug 
iš jų pasimokysime.

O mūsų brangus draugas, 
poetas, gydytojas ir kovotojas miau neį buvo pagaminti, 
tegu ramiai sau ilsisi Lietuvos • 
sostinėje Vilniuje!

1,175,000 JAV militarinių
žmonių yra užsienyje

Washingtonas. — Su pa
baiga 1964 metų 1,175,000 
Jungtinių Valstijų militari- 
nių vyrų yra užsienio bazė
se. Pėstininkų ten yra 525,- 
000, jūrininkų virš 400,000 
lakūnų apie 200,000 ir ma- j 

i rininkų 50,000.
Viso Jungtinės Valstijos

Atlanto vandenyne vei- 
kia Antrasis JAV karo lai- 
vynas, o Viduržemio jūroje A 
Šeštasis karo laivynas. Jg 
Kiekviename laivyne yra A

Su Nauj aisiais Metais!
Nuoširdžiausiai linkime visiems laikraščio dj 

“Laisvės” bendradarbiams, vajininkams, visuo- $ 
menės veikėjams ir skaitytojams laimingiausių 
ir sėkmingiausiųų Naujųjų Metų!

“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

f Sujudo TSRS žmones prieš
Vb i a \/a a "■ TB avokiečių ginklavimą

Maskva. — Visa Tarybų 
Sąjungos spauda, radijas 

i televizija ir gyventojai sto-
JSj-ja prieš vakarų vokiečių 
% ginklavimą. Nei JAV paši
lk kėsinimai prieš Kubą, neipo kelis lėktuvnešius aprū- j

• j • • • j T T *- j pintus atominėmis bombo- Į ‘
mis. <

Pėstininkų Jungtinės

William Douglas yra 66 
metų, John Harlan ir Tom 
Clark po 65 m., William

užsienyje turi apie 2,00 ba
zių, radaro stočių įrengi
mų ir kitokių militarinių 
punktų.

Ramiajame vande n y n e 
veikia du karo laivynai: 
Pirmasis, Alaskos ir Tary
bų Sąjungos Tolimųjų Rytų 
srityje, kuriame yra 130 ka
ro laivų, o Septyntasis, Ki
nijos kryptyje, kuriame yra 
150 laivų.

Valstijos daugiausiai turi 
Vakarų Vokietijoje, kur 
stovi apie 400,000 amerikie
čių armija. <

Manila. — Virš 5,000 fili-į 
piniečių demonstravo reika
laudami uždaryti JAV karo 
bazes.

Londonas. — Anglijoje 
yra 350,000 bedarbių.

JAV išeikvojo šimtus 
milijonų dolerių

Washingtonas. — US Ge
neral Accounting Office pa
teikė Kongresui finansinį 
raportą.

Iš raporto pasirodo, kad 
ginkluotei buvo išeikvota 
šimtai milijonų dolerių to
kiems ginklams, kurie pir-

Apie Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų amžių
Washingtonas. — JAV 

Aukščiausiąjį Teismą suda
ro 9 teisėjai, kuriuos skiria 
prezidentas. Vyriausias tei
sėjas — pirmininkas Earl 
Warren yra 73 metų am
žiaus. Hugo Black—78 me
tų, iš visų seniausias.

Kodėl fabrikantai geriau
įrengia savo įmones f

Šiuo metu Tarybų Lietuvoje 
dvi įžymios JAV lietuvių 

veikėjos: Alise Jonikienė ir 
Katrina Petrikienė. Man no
risi tarti žodelį kitą dėl pir
mosios.

Rodosi neseniai Čikagos pa
žangiečiai galvojo apie Alisės 
Jonikienės 70-ojo gimtadienio 
atŽymėjimą. Bet dalykai susi
klostė taip, kad Alisė išvyko 
į Lietuvą sveikatai pataisyti. 
Ir Lietuvos žmonės, patyrę, 
kad Alisei sukanka 70 metų 
amžiaus, suruošė tokį jau iš
kilmingą atžymėjimą, kokio 
čikagiečiai veikiausiai nebūtų 
pajėgę suorganizuoti.

Mielasis Laurynas Kapočius 
parašė Lietuvos spaudai puikų 
straipsnį apie Alisę, apie jos 
nueitus kelius ir takelius.

Mes tą straipsnį persispaus
dinome — tilpo praėjusiame 
“Laisvės” numery. Patariu jį 
kiekvienam perskaityti.

jau “paseno”.
Armija išleido virš 300

milijonų dolerių gaminimui Brennan—58, Arthur Gold- 
atominių raketų, kurios bu
vo netikę. Karo orlaivynas 
nup i r k o už $323,000,000 
naujų baldų Pentagonui, 
kuomet dar senieji tebebu
vo -geroje padėtyje. Jūrų 
laivynas išleido $209,000,000 
gamindamas 24 bandomuo
sius karo lėktuvus. Jų tarpe 
pagamino “F-lll”, bet abe
joja, ar jis bus tikęs.

berg—56, Potter Stewart— 
49 ir Byron White, jauniau
sias, 47 metų amžiaus.

Maskva. — TSRS išvarė 
Tshombės atstovą, kuris ne
va atstovavo Kongo res
publiką.

Apie NATO didžiųjų 
karines jėgas

Washingtonas. — U. S. 
Department of D e f e n se 
skelbia, kad su pabai-‘ 
ga 1964 metų, NATO Ketu-1 
ri didieji: Anglija, Prancū
zija, Vakarų Vokietija ir 
Jungtinės Valstijos turi po 
sekamą skaičių paruoštų 
militarinių jėgų:

Washingtonas. — U.S. pagerinimui fabrikų ir 
Department of Commerce šinų skiria $300,000,000. 
skelbia, kad su kiekviene- 
riais metais fabrikantai ge- tais išleido $465,000,000, 
riau įrengia fabrikus ir įsi
gyja daugiau naujų maši
nų.

Prie to juos akstiną ne 
vien tas, kad su geresnėmis 
mašinomis jie gali per tą 
patį laiką daugiau pasiga
minti prekių, bet ir tas, kad 
už įdėtus pinigus įmonių 
gerinimui jie nemoka nuo 
įplaukų taksų. Čia suminė
sime tik kelių didžiųjų 
kompanijjų skiriamas su
mas pinigų fabrikų ir maši
nų gerinimui 1965 metais.

American' Telephone ir 
Telegraph Co. išleis tris bi
lijonus ir 500 milijonų dole
rių daugiau, kaip 1964 m.

General Motors Corp. 
1964 metais išleido $900,- 
000,000, o 1965 metams ski
ria $1,100,000,000.

Standard Oil Co. (New 
Jersey) 1965 metais išleis 
bilijoną ir pusę dolerių, 
$200,000,000 daugiau, kaip 
1964 metais. i

United States Steel Co.

ma-

intervencija Pietų Vietna- 
' me ir Konge nebuvo iššau
kus tokios JAV kritikos, 
kaip jų piastangos suorga- 

[ nizuoti NATO atominį lai- 
j vyną su mišriomis koman- 
Į domis.

TSRS žmonės rašo laiš
kus į dienraščius kritikuo
dami JAV, kurios industri-

gina su bendravimu Antro
jo pasaulinio karo išvaka
rėse.

TSRS piliečiai primena 
tuos baisumus ir nacių su
naikinimus Tarybų Sąjun
goje. Viena moteris rašo, 
kaip du nacių tankai priri
šo savo tarpe jos brolį ir 
gyvą sudraskė. Kiti rašo 
apie sodžius ir miestelius, 
kurių tik sugriauti kaminai 
tebeliko. TSRS žmonės rei
kalauja vyriausybės daryti 
viską, kad neleistų JAV ato
miniais ginklais apginkluoti

Ford Motor Co. 1964 me-
0 ! niai ir militariniai ant kojų v. .

pastatė hitlerišką Vokieti- sistus, kui le trokšta naujo 
ją. Dabartinį jų bendravi- Vakarų Vokieaijos reven- 
mą su vakarų vokiečiais ly- karo. .

1965 metams skiria $700,- 
000,000.

Chrysler Corp. 1965 me
tams skiria $350,000,000, 
penkiasdešimt m i 1 i j o n ų j 
daugiau, kaip 1964 išleido.

Bethlehem Steel Co. ski
ria $350,000,000 fabrikų ir 
mašinų gerinimui.

Sears Roebuck & Co. pa
skyrė $200,000,000 pagerini-

i

Nepiliečiai turi 
užsiregistruoti

Washingtonas. —Kaip ki
tais metais, taip ir 1965 m.

mams ir 42 naujų krautu- sausio menesį visj nepilie- 
vių pastatymui.

Shell Oil Co. skiria $500,- 
000,000, ;
daugiau, ’kaip tiems reika
lams 1964 metais išleido.

Eastman Kodak Co. 1964 
metais naujiems įrengi
mams išleido $86,000,000, o 
1965 metams skiria $90,000,- 
000.

Prekybos departamentas 
sako, kad didieji fabrikan
tą tik per pusmetį 1965 'me
tų naujų fabrikų statybai, 
pataisymams ir įsigijimui 
naujų mašinų išleis virš 48 
bilijonus dolerių.

čiai, gyvenantys Jungtinėse 
Valstijose, būtinai privalo

arba $80,000,000 ’ užsiregistruoti.
Tam reikaluį pašto bile 

įstaigoje .gali gauti kortelę 
Form 1-53. Kortelę išpil
džius, ją reikia nunešti į 
pašto įstaigą ir paduoti 
pašto tarnautojams.

Už neatlikirųą šių parei
gų nepilietis gali būti nu
baustas $200 piniginiai, 30 
dienų kalėjimo arba ir išde- 
portuotas.

Apie naujus įvykius 
Pietų Vietname

' A

Le Havre, Prancūzija. — j Anglija turi 190,000 pės- 
Sustreikavo 5,000 laivakro- tininkų, 100,000 jūrininkų 
vių.

Ar gi mes, JAV pažangie
čiai lietuviai, neturime teisės 
tjtfdžiuotis tuo, kad mūsų tarpe 
yra tokia puiki asmenybė, kaip 
Alisė Jonikienė?!

Gimusi ir augusi Ameriko
je, Alisė iš mažų dienų su
prato, kad, norint pagerinti 
savo ir kitų dirbančiųjų būklę, 

. reikia kovoti. Ir ji kovojo, vei
kė — veikė ir “tarp ameriko
nų.” Ji patapo pirmaeilė vei
kėja ir žumlistė. Ji moka ra
šyti ir prakalbas sakyti lie
tuvių ir anglų kalbomis. Ji, 
pastebėjau, bando net ir apsa
kymus kurti.

Tegu ši mūsų garbinga ju
biliatė tik susveiksta tėvų že
mėje, tegu ji, grįžusi į Čikagą, 
būva sveika ir terašo, tedirba, 
l^iip dirbusi.
v Toks mano linkėjimas Ali- 

y,ei! Geresnio nemoku sumis-

"Laisvas” skaitytojams: lai
mingų naujųjų metų! Būkit 
sveiki, brangūs draugai ir 
draugės! Ilgai gyvenkit! Gy
venimas kas kart darosi vis 
įdomesnis tiems, kurie skaito, 
kurie galvoja, kurie kiek be
galėdami kruta visuomeninia
me fronte.

Sekamas “Laisves” numeris 
išeis tik 1965 metų sausio 5 
dienų.

Tebūva leista man šiandien 
palinkėti mūsų bendradar- 

valininkams ir visiems

1964 metai, be kitko, mums 
buvo Kristijono Donelaičio 
metai. Pačioje metų pradžio
je lietuvių tauta pradėjo mi
nėti Donelaičio 250-jų gimimo 
metinių sukaktį, jubiliejų.

Prof. K. Korsakas praneša, 
kad šią savaitę Vilniuje šis 
jubiliejus “bus užbaigtas ne 
mažiau įspūdingai, kaip jis 
buvo pradėtas šių metų pir
momis dienomis.”

Puiku!
Beje, šių metų gruodžio 12 

d. savaitraštyje “Literatūra ir 
menas” tilpo labai brandus ir 
įdomus V. Kazak e v i č i a u s 
straipsnis — “K. Donelaitis ir 
nacionalistų biznis užjūryje.” 
Straipsnio autorius gerai pake
dena Amerikos lietuviškuo
sius buržuazinius nacionalis
tus,

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas ir JAV 
V alstybės departamen tas 
pareiškė Vietnamo milita- 
ristams, kad jeigu jie ne
grąžins valdžion civilinius, 
negaus JAV pagalbos.

Sakoma, kad buvęs dikta
torius generolas N. Khan- 
has, kuris eina su milita- 
ristais, pareiškė, kad jie 
nekariaus pagal “užsienio 
valstybių komandą”.

Vientiane. — Laoso deši
nieji susitarė su Jungtinė- 

( mis Valstijomis, kad jų ir 
Pietų Vietnamo lėktuvai 
bombardutų Laose taip va
dinamą Ho Chi Minh vieš
kelį. JAV militaristai tvirti
na, būk Pietų Vietnamo 
partizanai tuo vieškeliu iš 
Šiaurės Vietnamo gauna 
ginklų. Bet tas vieškelis yra 

kad ne dešiniųjų, bet liaudiečių 
dabar Jungtinėse Valstijo- valdomoje teritorijoje. Ma
se dar daugiau kaip pusę tomai, dešinieji siekia, kad 
elektros jėgos gamina ang- JAV ir Pietų Vietnamo jė- 
liais, 21% natūraliniu gazu, 
19% vąndeniu, 6% aliejum, 
o atomine jėga tik 1%.

Bet už 15 metų, būtent 
1980 metais, jau atomine jė
ga bus gaminama 19% 
elektros jėgos.

ir 134,000 lakūnų.
Prancūzija: 415,000 pėsti

ninkų^ 72,500 jūrininkų ir 
125,000 lakūnų.

Vakarų Vokietija: 374,- 
pėstininkų, 30,000 jūrinin
kų ir 92,000 lakūnų.

Jungtinės Valstijjos: 972,- 
000 pėstininkų, 668,500 jūri
ninkų ir 840,000 lakūnų. 
Jungtinių Valstijų 1,075,000 
vyrų yra užsienio bazėse.

DAUGIAU ATOMINES 
JĖGOS SKIRS ELEKTRAI 

GAMINTI
Washingtonas. —JAV fe

deralinė atominės energi
jos komisija skelbia,

gos pagelbėtų jiems įveikti 
Laoso liaudiečius.

Saigonas. — Užsienio di
plomatai numato, kad 
Jungtinės Valstijos pietry- 
tų Azijoje gali turėti Ant
rąją Korėją. Korėjos: kare

jos neteko 157,530 užmuš
tais, o pinigais 21 bilijoną 
doleriu.

Saigonas. — Bomba spro
go valgykloje, sužeidė ketu
ris JAV karininkus ir kelis 
vietnamiečius.

TSRS PROTESTAS 
V. VOKIETIJAI

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiun-

Sako, kad trys JAV 
pareigūnai apsivogė
Alexandria, Va. — Žur

nalas “U.S. News & World 
Report” iš gruodžio 28 die
nos rašo, kad trys Pentago
no pareigūnai kaltinami 
apsiyogime. James Robert 
Loftis, McNamaros buvęs 
pavaduotojas, kuris sausio 
mėnesį pasitraukė, yra kal
tinamas, kad neatsiskaitė 
už $4,343.

William Henry Godel kal
tinamas, kad išsinešė $13,- 
700. Abu jie dirbdami Pen
tagone metinės algos turėjo 
po $20,000.

John A. Wylie, kuris Pen-

JAV valdžia galėtų 
veikti į pietiečius

Washingtonas. — Civili
nių teisių įstatymas jau 
priimtas. Civilines laisves 
gina ii; JAV Aukščiausiasis 
Teismas. Bet vienuolikos 
pietinių valstijų baltieji šo
vinistai vis priešinasi.

Pasirodo, kad JAV fede- 
deralinė vyriausybė labai į 
juos galėtų paveikti perke
liant iš tų valstijų militari- 
nes bazes ir užsakymus 
ginklų įt šiaurines, rytines 
ir vakarines valstijas. 1964 
m. iš apie 52 bilijonų dole
rių, išleistų militarizmui, 
vienuolikoje pietinių valsti
jų buvo išleista daugiau 
kaip pusė tų pinigų/ Mat, 
ten darbininkai pigesni, tai 
vyriausybė daugiausiai ten 
duoda užsakymų.

' tė protestą Vakarų Vokie- ^’"e metus gaudavo
tijos valdžiai prieš baigimą 
tyrinėjimų nacių prasikal-

17,500, kaltinamas už $48,- 
676. Visi jie dabar jau Pen-

v y 1 x x x vž jxxxili jicavila i_/x cxoxxycxx . i y • i

tėlių. Kaip jau žinia, Vak. ,taSone nebedlrba~ 
Vokietijos valdžia su 1965 i 
m. gegužės 8 d. nutrauks Į 
tyrinėjimus. Mat, jos kon
stitucija sako, kad po 20 
metų nuo prasikaltimo žmo
gus negali būti teisiamas.

Maskva. — Jau išvyko 
trys JAV ambasados ata- 
šės, kurie buvo kaltinami 
fotografavime TSRS gyny
bos įmonių.

POPIEŽIUS PRIEŠ 
GINKLUOTĘ

Roma. — Popiežius Povi
las Vl-is stoja už tai, kad 
valstybės tuojau mažintų 
pinigų sumas apsiginklavi
mui, o tuos pinigus skirtų 
pagalbai pasaulyje vargs
tančių žmonių. Jis sako, 
kad tai būtų gražus pasiel
gimas iš valstybinių valdo
vų pusės.

PANAMOJ PROTESTAS 
PRIEŠ J. VALSTIJAS
Panama. — Sausio 9 die

ną Panamos respublikoje 
įvyks masinės demonstraci
jos prieš Jungtines Valsti
jas. Tai bus metinė sukak
tis nuo demonstracijų, kada 
JAV kariai ir policija už
mušė 20'panamiečių stu
dentų. Studentai protestavo 
reikalaudami, kad Panamos 
kanalo zonoje būtų iškelta 
ir Panamos vėliava, nes te
ritorija yra Panamos res
publikos.

25,000 GALVIJŲ KRITO
Miles City, Mont. — Snie

go audrų užkluptiems gal
vijams mėto pašarą iš mili- 
tarinių “C-119” lėktuvų. 
Vienu kartu lėktuvas nune
ša po 65 tonas šieno. Bet 
nuo šalčio ir sniego jau kri
to virš 25,000 galvijų ir 
avių. Jų savininkai sako, 
kad nuostoliai bus apie $3,- 
500,000.

Londonas. —Atvyko Len
kijos Užsienio reikalų mi
nistras Adam Rapacki.

Pekinas. — Vėlesniu me
tu Kinijos savisauga užmu
šė 103 ir suėmė 170 čiang 
Kai-šeko agentų — diver- 
sąntų.

SKAITYTOJAMS
šį penktadienį, 1965 m. 

sausio 1 d., “Laisvė” neiš-

Ropia. — Popiežius Povi
las VI kreipėsi į visus 
krikščionis, ragind amas, 
kad jie atsisakytų nuo rasi-j eis iš priežasties metines 
nes diskriminacijos. 1 šventes.šventes.
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1964 metų uždangą užleidžiant
VISŲ PRIIMTA PABAIGOJE METŲ susumuoti- 

praėjusių metų įvykius, juos dar kartą prisiminti ir ap
galvoti. Tad ir mes norime su savo mielaisiais skaityto
jais pasidalinti mintimis.

Kuo šie 1964 metai labiausia atsižymėjo tiek mūsų 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek visame pasaulyje? 
Kuo jie išsiskyrė iš pirmesnių metų? Ar turime kuo 
sidžiaugti ir pasididžiuoti? Ar jie buvo grėsmės 
krėtimų metai?

Pasižiūrėkime.
Pirmiausia, žodis kitas apie laimėjimus.
Tenka pasakyti, šie metai buvo gal vieni iš

ir
pa- 
su-

Kas ką rašo ir sako
DIDELIO DŽIAUGSMO 
VALANDOS LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesoje” randa
me sekamą Lietuvos Komu
nistų Partijos ir Ministrų 
Tarybos sveikinimą > “VL1 
siems darbininkams,, inžinie
riams, technikos'iir mokslo 
darbuotoj ams, priside j u- 
siems prie žemės ūkio elek
trifikavimo” :

Lietuvos KP Centro Komite
tas ir Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba karštai sveikina Jus, 
pasiekus įžymią pergalę—pri
jungus visus kolūkius ir tary
binius ūkius prie valstybinės 
energetinės sistemos elektros 
tinklų. Tuo užbaigtas pirma
sis Tarybų Lietuvos socialisti
nio kaimo elektrifikavimo eta
pus.

Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos ir Tarybinės vyriausy
bės nuolatinio rūpinimosi dėka 
Tarybų valdžios metais nepa
prastai smarkiai išaugo Lietu
vos energetinis ūkis, kuris da
bar gamina elektros energijos 
32 kartus daugiau, negu 1940 
metais jos teikė visos buržua
zinės Lietuvos elektrinės.

Per mūsų kraštą skersai ir iš
ilgai nusitiesė elektros perda
vimo linijos, teikiančios ener
giją besivystančiai pramonei ir 
kylančiam žemės ūkiui, nešan
čios šviesą ir kultūrą į darbo 
žmonių buitį. Tai konkretus 
Lenino idėjų dėl krašto elek
trifikavimo įkūnijimas.

Gausus Tarybų Lietuvos 
energetikų būrys, remdamasis 
įvairiapusiška mūsų šalies bro
liškųjų respublikų parama, pa
siaukojamai padirbėjo, elektri
fikuodamas respublikos socia
listinį kaimą. šaunaus elek- 
trifikuotojų darbo dėka kai
me dabar veikia apie 50 tūks
tančių elektros variklių, skais
čiai šviečia daugiau kaip mili
jonas elektros lempučių. Per 
septynerius metus apie 40 
tūkstančių kilometrų visų 
įtampų elektros perdavimo li
nijų, atiduota naudoti,8 tūks
tančiai įvąįr.ių transformatori
nių pastočių. Vifeą tai sudaro nilį 
sąlygas plačiai mechanizuoti 
žemės ūkio gamybos procesus, 
kelti kultūrą kaime.

Krislai iš Lietuvos

turtin
giausių laimėjimais metų visame pokariniame laikotar- 
jyje. Kas liečia mūsų šalį, tai kiekvienas sutiks, jog di
džiausias liaudies laimėjimas buvo Kongreso priėmimas 
ir prezidento pasirašymas Civilinių Teisių įstatymo. Su 
šio įstatymo priėmimu tikrai atsivertė naujas Amerikos 
žmonių gyvenimo istorijoje lapas.

Tiesa, jis pasiektas didelėmis, ilgomis, sunkiomis, 
dažnai net tragiškomis liaudies, o pirmoje vietoje negrų 
liaudies pastangomis; tiesa, laimėjimo kaina buvo labai 
aukšta, bet, istorijos akimis žiūrint, šitas rasizmui su
duotas smūgis visuomet švies skaisčiausiomis raidėmis.

Nuo šių metų, su šiuo laimėjimu, visas visų mūsų so
cialinis gyvenimas turės eiti kita, nauja kryptimi. Kiek
vienam amerikiečiui, kurio galvoje bei širdyje slypėjo 
rasinių prietarų, reikės griežtai persiorientuoti. Kuris 
save nenorės bei nepajėgs su bais prietarais atsisveikinti, 
tam dabar padės įstatymas ir masinis judėjimas už jo 
įvykdymą. Atgal nebegalima bus eiti. Išėję iš rasizmo 
džiunglių į jas nebegrįšime.

Žinoma, nebus lengva, nebus apsieita be nesusiprati
mų ir atkaklumų naujai dvasiai nepasiduoti, bet visoks 
pasipriešinimas turės ištirpti. Ne tik negrų liaudis, lai
mėjusi šį istorinį mūšį, pusiaukelėje nesustos ir neleiš 
tam įstatymui pasilikti statutuose mirusia raide, bet ir 
vis auganti baltųjų amerikiečių masė žiūrės, kad naujie
ji rasiniuose santykiuose vėjai vis smarkiau ir smarkiau 
neš užmarštin nelemtus senuosius papratimus, kurie taip 
biauriai ir ilgai nuodijo šios tautos gyvenimą.

Bet mes šiemet galime pasididžiuoti ir kitu didžiuliu 
laimėjimu. Taip pat dideliu pasiekimu reikia laikyti su- Elektros energijos tiekimo

Dirbančių skaičiaus 
augimas Lietuvoje

Centrinė statistikos val
dyba prie Lietuvos.TSR Mi
nistrų Tarybos išleido sta
tistikos metraštį “Lietuvos 
ekonomika ir kultūra 1963 
metais”. Pagal jame pa
tiektus duomenis 1964 m. 
sausio 1 d. Lietuvos gyven
tojų skaičius siekia 2,908,500 
žmonių. Vienam ketv. kilo
metrui tenka po 44.6 žmo
nių.

Augant ir plečiantis vi
soms liaudies ūkio ir kujtū- 
ros sritims, nepaprastai iš
augęs darbininkų ir tarnau
tojų skaičius. Buržuazinės 
santvarkos metais jų buvo 
apie 180,000, 1953 m. skai
čius pakilo ligi 414,600 žmo
nių, o 1963 metais buvo jau 
813,100 darbininkų ir tar
nautojų. Daugiausiai išau
go pramonėje dirbančiųjų 
skaičius, nes buržuazijai 
valdant pramonėje dirbo 
vos 40,000 žmonių. Tuo tar
pu 1963 metais pramonėje 
dirbo 262,100 žmonių. Tai 
neskaičiuojant statybos sri
tyje dirbančių, kurių dabar 
yra 73,800 žmonių.

Žemės ūkyje dirba 113,800 
darbininkų ir tarnautojų, 
bet į tą skaičių įeina tik ta
rybiniuose ūkiuose ir pa
galbinėse žemės ūkio įmo
nėse dirbantieji, o kolūkie
čiai čia neskaičiuojami.

Transporte dirba 73,000 
žmonių liaudies švietimo 
srityje (mokymo ir kultū
ros-švietimo įstaigose) dir
bančių yra 72,500 žmonių, 
sveikatos įstaigose — 47,- 
800 žmonių. Įvairiose moks
lo ir mokslinio tyrimo įs
taigose dirba 18,900 žmo-

to 
nu- 
pa-

kitų senųjų klasikų veika
lus.

Gi ką kalbėti apie seno
sios literatūros leidimą, ka
da Lietuvos skaitytojui ta
po plačiai prieinami Done
laičio, Strazdelio, Maironio, 
Daukanto, Žemaitės, Stane
vičiaus, Jovaro, Gurecko, 
Janonio, Jasiukaičio, Fro
mo-Gužučio ir eilės kitų se
nų rašytojų raštai, apie ku
riuos mažai kas težinojo 
buržuaziniais laikais, nes jų 
tiražai būdavo/ maži, o kai 
kurie ir ^visai nebuvo lei
džiami. 1958/m. Lietuvoje 
išleistos. S. Jn. Slavočinskio 
“Giesmės tikėjimui katolic- 
kam priderančios” pagal 
1646 metų leidinį, apie ku
rį ir specialistai mažai teži
nojo. \

Jei tokie „“linksmų naujie
nų” ieškotojai nueitų į Vil
niaus Dailės muziejų,- kur 
dabar. v\1 A. Gudaičio 
ir M. Cvirkienės parodos, 
jie galėtų nustebti ir pa
kraipų ir stilių įvairumu, 
veltui ieškotų to mistiškojo 
“šabloniškumo” bei “propa
gandos” ir kitų atributų, 
apie kuriuos apsiputoję mė
gsta kartoti užsienio reak
cininkai ir šmeižikai.
J. Baltušis rašo ir pasakoja 

apie Ameriką
Grįžęs iš savo kelionės po 

Jungtines valstijas rašyto
jas Juozas Baltušis jau ke-

Prieš 100 mėty
Kertami miškai, siekiant 

apsisaugoti nuo sukilėlių.
Kauno gubernijos praneša
ma, jog, siekiant sutrukdy
ti sukilėlių likučiams susi
rinkti, prasidėjo miškų kir
timas. Numatyta išilgai 
pašto kelių iškirsti mišką 
50 sieksnių pločio iš abiejų 
pusių, o, be to, miškuose 
padaryti 10 sieksnių pro
skynas. Taip buvo iškirstos 
proskynos tarp Ventos 
upės, Luskės ir Užvenčio 
miesteliių, o taip pat Tau
ragės plento ir Ventos upės. 
Miškų kirtimo darbai vyko 
Viekšnių, Beleniškio miš
kuose. Apsisaugojimo prie
monių nuo sukilėlių imtasi 
ir miške tarp Panevėžio W 
lio, Šiaulių ir Baisogalos 
miestų bei Rekyvos ežero.

duotą smūgi taip grūmojančiai pakėlusiam galvą ameri
kiniam fašistiniam slibinui praėjusiais prezidentiniais 
rinkimais. Goldwaterio ir jo respublikoniškos klikos lai
mėjimas būtų pastatęs į didžiausią pavojų visų demo
kratines teises ir civilines laisves, visi daugelio metų so
cialiniai lamėjmai būtų buvę pasmerkti žlugimui. Jam 
laimėjus rinkimus, visas šalies vairas būtų pakliuvęs į pa
ties žiauriausio, reakcingiausio monopolistinio kapitalo 
rankas. Būtų atsidūręs į didžiausią pavojų pasaulinės 
taikos reikalas. Tuo būdu laimėjimas kandidatų, kuriuos 
rėmė plačiausios amerikiečių darbo masės, yra istorinės 
reikšmės įvykis.

Ar Amerikos liaudies lūkesčiai ir troškimai nebus iš
rinktųjų apvilti, ar prezidentas Johnsonas ir jo vadovau
jama vyriausybė savo pažadus vykdys gyveniman, žino
ma, kitas klausimas, tik ateitis parodys. 1965-sius metus 
pradėsime tikėdami, kad Amerikos darbo liaudis neduos 
demokratams savo pažadus pamiršti.

Kuo dar galime pasidžiaugti palydėdami istorijon 
1964-sius metus? Ogi tuo, kad šiais metais gražiai pra
dėjo šakotis pažangios idėjos mūsų jaunime, ypač moks
leivijoje. Taip pat gražiai pasirodė mūsų moterys, atsi
stodamos priešakyn kovoje už taikos išlaikymą.

Pasauline plotme didžiuliu laimėjimu reikia laikyti 
taikos jėgų sustiprėjimą, išsilaisvinusių Afrikos ir Azi
jos tautų vaidmens padidėjimą tarptautiniuose santy
kiuose, socialistinio pasaulio naujus pasiekimus visose 
gyvenimo srityse, sušvelnėjimą santykių tarp Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos, tarp Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos ir tt. Svarbu ir tas, kad visi duome
nys rodo šiems įvykiams vystytis ta pačia kryptimi ir 
1965 metais.

žemės ūkiui problema iš esmės 
jau išspręsta. Dabar reikia 
sparčiau ir plačiau panaudoti 
elektros energiją gamybi
niams, kultūriniams ir buiti
niams reikalams. Išaugę kai
mo elektrifiku o t o j ų kadrai, 
sukauptas patyrimas, sukurta 
pajėgi žemės ūkio elektrifika
vimo organizacija — visa tai 
įgalina ir šiame etape sėkmin
gai ir laiku atlikti didžiulius 
tolesnio respub likos žemės 
ūkio elektrifikavimo darbus.

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas ir Lietu
vos TSR Ministrų Taryba yra 
tvirtai įsitikinę, kad respubli
kos energetikai sutelktomis pa
stangomis ir toliau sėkmingai 
spręs jiems iškeltus uždavi
nius. Linkime Jums, brangūs 
draugai, sėkmės toliau pasi
aukojančiai dirbti, plečiant so
cialistinio žemės ūkio elektri
fikavimą.

— 0 —
BET, ŽINOMA, būtų didelė klaida palydėti šiuos 

metus vien pasididžiavimu laimėjimais. Nė valandėlei 
nereikia pamiršti, jog šie metai buvo liudininkais padi
dėjusio Amerikos įsivėlimo į Pietų Vietnamo civilinį ka
rą, jog ten amerikiečių ir vietinių žmonių kraujas tebe
silieja, jog pasaulį apstulbino Amerikos-Belgijos-Angli- 
jos avantiūra Konge, jog padidintu ryžtu mūsų vyriau
sybe stengėsi įdėti į vokiečių revansistų rankas atominį 
ginklą formoje bendro atominio NATO laivyno. Taip 
pat šiemet nė per pėdą nepažengė pirmyn keletą metų 
besitęsiančios nusiginklavimo derybos Ženevoje, nieko 
nepadaryta užstoti kelią atominio ginklavimosi lenkty
nėms. Tai vis dideli minusai įvykių sumoje.
£ — o —

PAGALIAU žodis kitas apie mūsų “lietuviškąją po
litiką”. Kaip mums šiemet sekėsi?

Nemenku laimėjimu tenka laikyti tą faktą, jog mes 
pajėgėme gerai atlaikyti visas pažangiąsias pozicijas. 
Mūsų spauda gerai atsilaikė prieš visas audras. Mūsų 
džiosios organizacijos nepasitraukė nė iš vienų apkasų.

NUSKENDO LAIVAS
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų “Smith Voya
ger” laivas, 12,000. tonų įtal
pos, nuskendo 780 mylių at
stoję nuo Bermudos. Nuo 
laivo buvo išgelbėta 34 įgu
los žmonės, o 6 žuvo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas instruk
tavo valdžios žmanes viską 
daryti, kad sutvi r t i n t ų 
NATO.

Daug dirbančių yra pre
kybos srityje, ryšių, butų- 
komunalinio ūkio organiza
cijose, leidyklose, redakcijo
se, kredito ir draudimo sis
temoje. Valstybės, ūkinių, 
kooperatyvinių ir visuome
ninių organizacijų valdymo 
aparate dirba 17,700 žmo-. 
nių.

Lukrecijaus knyga 
lietuviškai

x Neseniai Vilniuje išleista 
garsiojo romėnų poeto Luk
recijaus (Tito Lukrecijaus 
Karo) poema “Apie daiktų 
prigimtį”. Poemą išvertė ir 
lotynišką tekstą redagavo 
profesorius M. Račkauskas. 
Toks Lukrecijaus leidinys, 
koks .jis išleistas pas mus, 
yra trečias pasaulyje (su 
lotynišku tekstu ir su greta 
įdėtu vertimu originalo me
tru). Panašūs itališki, pra n- 
cūziški ir kt. leidiniai yra“ 
lydimi vertimo proza. Tik 
vokiškas, rusiškas tarybinis 
ir dabar (trečias) lietuviš
kas tarybinis yra lydimi 
vertimo hegzametru. Taigi, 
šio leidinio atžvilgiu Tary
bų Lietuva užėmė trečia 
vietą pasaulyje ir tuo teisė
tai galima didžiuotis.

Mūsų studentai, kuriems 
privaloma lotynų kalba, da
bar be “militaristinės” lite
ratūros (Cezaris, Livijus ir 
kt.) dabar dėka šiam leidi-

Turėjome tris suvažiavimus ir visi gerai pavyko. Mūsų 
spaudos vajai, kaip viskas rodo, bus labai geri. Gražiai 
pradžiugino mus apsilankymas pas Dėdę Šamą viešnagė
je dviejų įžymių mūsų senosios tėvynės darbuotojų—ra
šytojo Juozo Baltušio ir dailininko Gedimino Jokūbonio. 
Pas mus klesti vienybė, draugiškumas ir susitarimas. 
Mes užleidžiame šiems metams uždangą ir atsidarome 
1965 metų duris kupini ryžto ir vilties, kad jie mums bus 
dar geresni, dar darbingesni, dar pilnesnį gražių pasie
kimų.

Iš gilumos širdies linkime visiems mūsų draugams, 
visiems laisviečiams, visiems bičiuliams čionai Ameriko
je ir Lietuvoje geros sveikatos ir' didžiausios sėkmės 
visuose darbo bei pastangų baruose!

niui galės savo pratyboms 
naudotis ir ateistine litera
tūra. O tai, be abejo, prisi
dės prie formavimo jų pa
saulėžiūros, laisvos nuo re
liginių prietarų.
A. Gudaičio ir M. Cvirkie

nės Parodos
Vakar, gruodžio 4 d., Vil

niaus Dailės muziejuje bu
vo atidaryta dailininko An
tano Gudaičio paroda, skir
ta jo 60 metų amžiaus su
kaktuvėms. Sukaktuvių 
proga A. Gudaičiui suteik
tas Lietuvos TSR liaudies 
dailininko vardas.

Praėjo 40 metų nuo 
laiko, kada A. Gudaitis 
piešė savo pirmuosius
veikslus dar mokiniu būda
mas, o nuo 1930 m. jis ak
tyviai įsijungia į Lietuvos 
dailės gyvenimą. Parodos 
proga išleistasis A. Gudai
čio darbų katalogas liudija, 
kad viso jis yra sukūręs 
935 paveikslus ir piešinius, 
iš kurių apie 250 įstatyta 
parodoje, užimančioje visą 
muziejaus viršutinį aukštą. 
Parodoje atstovaujami visi 
šio dailininko kūrybos eta
pai, jo ieškojimai, visi jo 
stiliaus įvairumai.

Jau prieš kurį laiką to pat 
muziejaus pirmojo aukšto 
keliuose kambariuose atida
ryta dailininkės Marijos 
Račkauskaitės - Cvirkienės 
paveikslų paroda, susilau
kusi didelio dėmesio ir gra
žaus įvertinimo. Dailininkės 
savitas, giliai lyriškas ir 
subtilus kūrybinis stilius at
sispindi tiek jos pamėgtuo
se peizažuose, tiek portre
tuose, kuriuose atvaizduoti 
poetai A. Venclova, K. Bo
ruta,. V. Palčinskaitė ir eilė 
kitų asmenų.

Pavėlavusi “linksma 
naujiena”

Šiomis dienomis reakcinė 
spauda ir Romos radijas 
kaip kažką nepaprasto pra
nešė apie “linksmą naujie
ną Šiaulių teatre”. Girdi, 
ten pastatyti du seni veika
lai <— P. Vaičiūno “Tuščios 
pastangos” ir V. Krėvės r 
“Žentas.” Esą, žiūrovai! Kaune gastroliavo svečiai iš 
“bent trumpam galėjo pasi-■ Vengrijos—ansamblis “Du- 
justi be įkyrios propagan- no jus,” J ~ v.- .
dos”. i 

Nacionalistai kiekviena ' 
proga stengiasi įtikinėti, j 
kad Lietuvoje dabar ir te-j 
atre ir literatūroje nesą nie-Į 
ko kito, kaip nuoga propa
ganda, kad ignoruojama vi
sa, kas buvo praeityje. Tuo 
tarpu iš tikro tokie įtikinė
jimai tikrai yra įkyri ir me
laginga reakcininkų propa
ganda. O tiesa yra tai, kad 
dabar kaip niekada yra ver
tinama ir iškeliama visa, 
kas buvo tikrai vertinga 
praeityje.

“Linksmoji naujiena” iš 
■Šiaulių turi ilgą ir seną 
barzdą. Jau prieš daugelį 
metų P. Vaičiūno veikalai 
buvo statomi Vilniaus Dra
mos teatre. Vilniuje ir ki
tur buvo ir tebėra statomi 
įyairūs’ senų rašytojų vei
kalai, ne tik P. Vaičiūno ir 
V. Krėvės, bet ir S. Čiurlio
nienės, Vienuolio ir kitų. O 
Klaipėdos teatras, neseniai 
pastatė V. Mykolaičio-Puti
no senąjį “Valdovą”. Eina 
ir buržuaziniais laikais pa
mėgtasis verstinis latvių ra
šytojo R. Blaumanio veika
las “Siuvėjų dienos Silma- 
čiuose” bei J. Rainio lyriš
koji pjesė “Pūsk, vėjeli” ir 
daugelis kitų senų veikalų. 
O Operos ir baleto teatre 
statoma senoji Karvavi- 
čiaus “Gražina”. .Tai jau _____
nekalbant apie, šekspiro ir 2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 29, J961

Apšvietimas dujomis Vil
niuje. “Wilenskij piliceiski 
listok” įdėjo įdomią infor
maciją: “Netrukus Vilnius 
nustos skendėjęs tamsoje. 
Apšvietimo dujomis darbai 
baigiami. Mes įsivaizduoja
me, koks bus įspūdis, kuo
met Vilniaus krautuvių 
vitrinose sužėrės dujų švie
sa vietoj ikišiolinių žvakių, 
steorininių žibintų ir t. t. 
Bus ko pasižiūrėti! Gamtos 
stebuklas, kurio net nesap- 

! navo mūsų išminčiai, pasak 
Hamleto, palaipsniui yra

liuese kolektyvuose pasako- jveikiamks žmogaus proto.
jo apie savo įspūdžius ir 
perdavė linkėjimus nuo pa
žangiųjų Amerikos lietuvių, 
kuriuos jis sutiko Niujorke, 
Čikagoje, Kalifornijoje ir 
kitur. Naujausiame “Lite
ratūros ir Meno” numeryje 
(Nr. 49) pradėta spausdin
ti “Tėvų ir brolių takais,” 
Jos pirmasis skyrius turi 
antraštę “Išėjau vandra- 
vot...” Jis rašo' su savai
mingu jam vaizdingumu ir 
jumoru. Antrame skyriuje ( 

j “Išėjome į miestą” jis rašo 
i apie pirmuosius įspūdžius 
Niujorke ir baigia tą sky
rių atsidūręs Rojaus Miza- 
ros glėbyje.

Vengrai dainuoja 
lietuviškai

Gruodžio pradžioje 
; dienas Vilniuje ir dvi dienas

ir praranda savo stebuklin
gumą. O kaip atrodys mūsų 
teatras, kuris bus apšvie
čiamas jau ne aliejinėmis, o 
dujinėmis lempomis”.

Anatominis muziejus. Lie
pos 26 d. pirmą kartą Vil- 
niuoje, Vokiečių (dabar 
Muziejaus) gatvėje, šiškos 
namuose, anksčiau priklau
siusiuose Miuleriui (dabar 
artelė “batas”) atidarytas 

! anatominis muziejus. Jis 
veikia kiekvieną dieną, o 
trečiadieniais tiktai mote
rims ir tą dieną paaiškini
mus duoda nusiman anti 
moteris.

tris

kuriam vadovauja 
Janošas Balogas. Svečiai 

i p a d e m o n s travo muzikinį 
; virtuoziškumą nedideliu ka- 
j meriniu orkestru būdingo- 
j mis ir sudėtingomis veng- 
! riškomis melodijomis, paro
dė įvairius vengrų sričių šo
kius. Solistai nustebino mū
sų publiką sudainuodami ne 
tik vengriškas ir rusiškas, 
bet ir lietuviškas dainas 
“Prie Dunojėlio” ir “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka.” Or
kestras suspėjo išmokti ir 
lietuviškų dainų pupuri.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964 XII 6

Naujas Tiltas. Vilniaus 
miesto gyventojai, mėgstą 
grožėtis gamta ir naudotis 
mineraliniais šal t i n i a i s, 
greitu laiku lengvai galės 
pasiekti Antakalnį. Baigia
mas statyti tiltas per Vilne
lę sujungs miesto centrą su 
Antakalniu.

Smarki kruša. Birželio 
pabaigoje Telšiuose buvo 
didelė kruša. Stiprus vėjas, 
liūtys padarė didelius nuo
stolius Raseinių apskrities 
Gartakalių ir Šidlauskų pa
rapijoje. Kruša ' sunaikino 
žiemkenčių ir vasarojaus 
pasėlius, padarė didelius 
nuostolius daržams.

Vilniaus miesto Darbo žmonių 
deputatų Tarybos vykdomojo 

komiteto pirmininkas
J. Vildžiūnas

Ateinančią

PLAUKS TSRS LAIVAI* 
Į KANADOS UOSTUS
Maskva.

vasarą TSRS laivai “Vol-
kovgez” ir “Adžarija” regu
liariai plaukios tarp Lenin
grado ir Kanados prieplau-

Laivas “Admiral Nachi- 
mov”, 16,000 tonų įtalpos, 
dabar su 1,500 keleivių iš
plaukė į Saudi Arabiją.

TSRS TURI MAŠINŲ 
UŽMIGDYMUI ŽMONIŲ
Maskva. — TSRS moksli

ninkai J. B. Godas, P. V. 
Kotinovas ir V. S. Bulba* 
Popkovas išrado elektrinį 
mašiną, kurios pagalba už
migdomi žmonės. Kol kas 
mašinas naudojama tik li
goninėse, bet jų reikalavi
mai daugėja.



Į visus L. L. Draugijos narius Kuo įdomus rašytojas?
Mes, jūsų ALDLD Centralinis Komitetas, kreipia- 

mėfc į jus visus su prašymu, kad 1965 metus pradėtume 
su pilna pažangoš energija.

1965 metais) sukanka 50 metų, kai ši mūsų kultūros 
organizacija skleidžia apšvietą visokiomis priemonėmis: 
knygomis, žurnalu “Šviesa”, brošiūromis, lepeliais, gyvu 
žodžiu, filmais, vaidinimais, koncertais ir kitokiomis 
priemonėmis.

Todėl kiekviena kuopa, kiekviena apskritis turi susi
rūpinti ir rengti kultu rinius-agitacinius parengimus at- 
žymėjimui savo garbingos kultūrinės organizacijos 50 
metų sukakties, supažindinimui plačiųjų masių su jos 
tikslais ir veikla.

Kiekviena kuopa, pagal savo pajėgas, turi išsidirbti 
planų ir rengti tokius parengimus, kokius toje kalonijo- 
je galima įvykdyti. Bet lengviausi ir visur galimi paren
gimai, tai filmų rodymai su knygų - literatūros parodo
mis ir prakalbomis.

Dabartiniu laiku mes turime net 5 gerus filminin- 
cfUs, kurie sutiks ALDLD kuopoms patarnauti už labai 
prieinamų kalinu.

Jie yra: J. Grybas, ALDLD Centro segretorius, yra 
pasiryžęs labai plačiai, labai toli nuvažiuoti ir gražius 
filmus parodyti. Justas Misevičius, chicagietis, irgi su
tiks pavažiuoti į kolonijas su savo ir Lietuvoje darytais 
filmais. A. Taraška, Californijoje, labai sėkmingai gali 
su filmais plačiai apvažiuoti. Jonas Petruškevičius, iš 
Bostono, irgi pasiryžęs mūsų ALDLD kuopoms patar
nauti. S. Rauduve, Pennsylvanijos valstijoje, irgi gali 
gražiai kiekviena kolonijų aplankyti.

Pažangieji Amerikos lietuvių dainos ir vaidybos me
nininkai taipgi pilnai sutiks ALDLD jubiliejinių paren
gimų programas paįvairinti.

Tokių menininkų yra šiose kolonijose: Chicago, Cle
veland, Detroit,, Miami, St. Petersburg, Brockton, Hart
ford, New York ir Worcester. Artimiausios kolonijos 
kreipkitės pas artimiausius.

Kalbėtojai irgi stos ALDLD veiklos pagalbai. “Vil
nies”, “Laisvės” ir “Liaudies balso” redaktoriai pilniau
siai sutiks nuvažiuoti į kolonijos ir pasakyti gražias kal

ybas.
Aišku, kad bent didesnėse kolonijose LLD sukakties 

atžymėjimai gali būti formoje: banketų, vakarienių, pie
tų, su meninėmis programomis-koncertų.

Su knygomis 1965 metai bus gausūs metai
1964 metai mums su knygomis buvo blogi metai, 

seniai užsakytų knygų negavome. Už tai 1965 metais ti
kimės gauti šias knygas:

Ksaveros Karosienės “Su taikos misija aplink pa
saulį”.

Dr. A. Petrikos “šventas raštas, erezija ir inkvizici
ja”. • <

Leono Prūseikos “Leono Prūseikos raštai”.
Taipgi tikimės, kad Dr. A. Petrikos baigiama, ruoš

ti knyga “ALDLD ir Amerikos pažangieji lietuviai” bus 
išleista. Taigi, ALDLD nariai 1965 metais gausite puikų 
atpildų už praeities trūkumus. Todėl prašom visus. su 

^pradžia 1965 metų mokėti savo narines duokles. Taipgi 
Kalbinkime dar nepriklausančius stoti į ALDLD. .

Mūsų linkėjimai visiems ALDLD nariams: Stipriau
sios sveikatos ir gražios energijos, už kultūrinės organi
zacijos auklėjimų visais 1965 metais!

ALDLD Centro Komitetas:
K. Petrikienė, pirmininkė

* E. Mizarienė, vice pirm.
J. Grybas, sekretorius
P. Bechis, iždininkas
A. Bimba, “Šviesos” red.

/ P. Buknys
P. Venta

Kas yra tematė 
(pomidoras)?

Ar žinote, kad Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas turėjo išspręsti, ar 
tomatė yra vaisius ar dar
žovė? Botaniškai ji priskai- 
foma prie vaisių, gi varto- 

Mjama daugumoje kaip dar
žovė— sriuboje ir panašiai.

1893 metais JAV Aukš
čiausiasis Teismas nuspren
dė, kad tomatė (pomidoras) 
yra daržovė. Tomačių tėvy
nė Pietų Amerika — Bolivi
ja, Peru, Kolumbija ir Ek
vadoras.

Valstijos Pietų Vietname 
neteko 1,670 militarinių 
žmonių užmuštais ir sužeis
tais.

TSRS DAUG TURI 
SIUVAMŲ MAŠINŲ

Maskva. — Prieš 10 metų 
Tarybų Sųjungoje buvo di
delis pareikalavimas siuva
mų mašinų, o dabar jų yra 
jau per daug. 1964 metų 
pradžioje sandėliuose buvo 
500,000 mašinų, o šiemet 
jų dar daugiau pagamino. 
Dabar TSRS vyriausybė ra
gina žmones pirkti mašinas, 
o kitos bus vežamos į užsie- 
nį.

RADO DIDELĘ UPĘ 
PO NILO UPE

Kairas. — Danijos geolo
gai surado 200 pėdų gy
lyje po Nilo upe kitų galin
gų upę, kuri visus metus 

^vandenį neša nuo Sundros 
į Viduržemio jūrų.

Kadangi vasarų Nilo upė 
labai nusenka, tai planuoja
ma įrengti pom pavimo 
prietaisus — traukti iš tos 
upės prėskų vandenį.

Saigonas.—Nuo 1961 me
tų pradžios iki 1964 m. 
gruodžio vidurio Jungtinės

Rašytojo sėkmę nulemia 
kūrinio meniškumas ir idė
jiškumas. Apie jį teigiama: 
“Tai įdomus menininkas'”' 
Tačiau tuo rašytojo reikš
mė neišsemiama. Štai lie
tuvių proletarinė literatūra 
išugdė rašytojo - visuome
nininko tipų. O tokia veikla 
rašytojas padaro gera liau
džiai, ne mažiau, negu su 
savo eilėraščiu, romanu. 
Štai A. Regratis ne tik ra
šė lyrinius dalykus, bet 1919 
m. su šautuvu gynė naujo 
gyvenimo atžala, Maskvoje 
telkė lietuvių proletarinius 
literatus. O kiek Lietuvos 
rašytojų veikė pogrindyje, 
kiek jų ilgus metus kalėjo?! 
Pranskus talkininkavo slap
tai spaudai, veikė negelalio- 
se jaunimo organiazcijose, 
kelerius metus redagavo 
žurnalų “Priekalų,” Mask
vos universitete dėstė lite
ratūrų. Tatai jis darė su 
dideliu patosu. Ir šiais dar
bais Pranskus lietuvių lite
ratūrai, liaudžiai padarė 
gero ne mažiau, negu su sa
vo raštais.'

Argi Guzevičius įdomus 
tik romanais? Jis ’nema
žiau įdomus ir tuo, kad už 
savo idėja apmokėjo 7-ne- 
riais kalėjimo metais, gran
dinėmis, kad už grotų daly
vavo politinių kalinių bado 
streike, traukė kameroje 
varguolių himnų. Salomėja 
Nėris savo eilėraščiais, lyg 
saulė, skrodė tamsų, siuntė 
poezijos spindulius į kalėji
mų— politiniams kaliniams. 
Argi poetė tik tokia, kokia 
ji išryškėjo lyrikoje? Juk 
jos knygose neužrašyta, kad 
ji 1931 m. Kaune susirišo 
su pogrindžiu, kad Panevė
žyje susitikinėjo su daktaro 
Domaševičiaus sūnumi, vyk
džiusiu slaptus uždavinius. 
Vėliau poetė susitikinėjo su 
pokrindininku J. Banaičiu. 
Taip pat jos eilėraščuiose 
neatžymėta, kad S. Nėris 
1937 metais Paryžiuje do
mėjosi komunistų veikla: 
lankė jų susirinkimus, mi
tingus. Net girdėjo, kaip 
šnekėjo Kašenas. Poetė jau 
nuo 1931 m. labai kruopščiai 
rinko faktus apie keturių 
draugų nužudymų. O tatai 
dar labiau išryškina poetės 
idėjinius užmojus.

P. Cvirka iš karto suįdo
mino skaitytojus savo kny
gos kovingumu, stiliaus ly
riškumu. Bet Cvirka klasi
kas ne tik savo proza, tomis 
pažiūromis, kurias jis vai
vorykštės varsomis įaudė į 
savo raštus. ’Jis—žymiai ša- 
kotesnis menininkas. Jį 
pirmų kartų susitikau 1931 

j metais. Plačiai išsikalbėjau, 
i Jo pasakojimas mane ap
stulbino. Juos užrašiau ’ į 
dienorašti. Gaila, kai mane 
suėmė tie užrašai žuvo.

Newark, N. J. — Essex 
apskrityje šalimai vieškelių 
bus pasargos: “Drunken 
Drivers will be filmed”, ■— 
sugauti girti vairuotoj a i 
bus nufilmuoti.

KAIP SENIAI ŽMOGUS 
VARTOJA UGNĮ?

Istoriniai tyrimai rodo, 
kad Kinijoje gyvenę žmo
nės pries 250,000 metų jau 
mokėjo naudotis ugnimi. 
Kaip jie jų pasigamindavo, 
tai įrodymų nėra.

Scenos gilumoje — 1965 m. Respublikinės dainų šventės 
emblema. Pirmieji profesionalių ir saviveiklinių kolektyvų 
pasirodymai po šia emblema įvyko Respublikiniuose profsą
jungų kultūros rūmuose. Tarybų Lietuvos meninių kolektyvų 
vadovams buvo pademonstruoti busimosios šventės : šokiai, 
atlikti instrumentiniai ir choriniai kūriniai.

Taip prasidėjo lemiamas etapas ruošiantis Tarybų Lietuvos 
jubiliejui.

Nuotraukoje: liaudies šokis “Verpėjėlė.” Jis bus atlieka
mas Respublikinėje dainų šventėje.

Tai kų išgirdau iš Cvirkos 
lūpų ?

Jau 1931 m. jis visiškai 
draugiškai vertino Tarybų 
Sąjungų, jos literatūra. Jis 
griežtai smerkė lietuviška 
fašizmų. Jis su entuziazmu 
atsiliepė apie Berlyno dar
bininkų demonstracijų. Apie 
Vokietijos marksistų veiklų. 
O su kokiu pažangiu rašy
toju Cvirka nesibičiuliavo?! 
O kiek jis pažinčių turėjo su 
eiliniais žmonėmis? Įsivaiz
duokime: jei kas būtų Cvir
kos tokius pokalbius užste- 
nografavęs, tai būtų nema
žiau kūrybiška, įdomi kny
ga, negu jo romanai.

Lietuvių literatūra išryš
kino ir rašytojo - žurnalisto 
tipų. Čia puikų pavyzdį ro
dė Kapsukas, Guzevičius, 
išėjęs iš kalėjimo, dirbo 
dienraštyje: pro cenzūros 
varžtus1 paskelbdavo tiesų 
apie politinių kalinių liki
mų, užsienio proletariato 
kovų. Jis spausdino apie 
Kauno darbo žmonių pro
testus prieš fašizmų, apy
braižas “Laisvėje.” Dabar 
Lietuvoje mėgiami R. Miza- 
ros romanai. Nemuno skai
tytojai laukia iš jo naujos 
prozos drobės, atsiminimų 
tęsinio. Bet jis yra pasken
dęs žurnalistikoje. Jis sa
vo žurnalisto plunksna irgi 
skleidžia spindulius.

Man teko 18 metų reda
guoti irgi kitų poetų, pro
zininkų, kritikų, daugelio 
profesijų žmonių rankraš
čius. Toji medžiaga netilp
tų ir tomų tomuose. Būda
vo, džiaugdavaus, kad pir
muoju ’palydėjau j lietuvių 
literatūrų su stambiu roma
nu A. Guzevičių. Ne vienų 
palydėjau pirmuoju i laik
raštį su eilėraščiu, su ap
sakymu. Kaip džiugu nū
dien: jie jau žinomi rašyto
jai! Niekad ant tų rank
raščių nerašiau recepto: 
“Negadink popieriaus. Ne
turi talento.” Kie k v i e n ų 
ryškesnę ugnelę stengiausi 
dar stipriau įpūsti. Ne, 
laikraštis ir man padarė 
daug gero. Jis gaisre pri
versdavo man dažniau pra
bilti apybraižomis, recenzi
jomis, ilgesniu literatūri
niu straipsniu, apsakymu. 
Tiesa, neramus pagalvoda
vau: “O kada prie roma
no pripulsiu?” Vis guo
džiaus!: “Vėliau. Dar spė
siu.” Ir taip prabėgo 18 
metų. O per tų laikų gali
ma buvo įžiebti romanų. Va, 
dabar stengiuosi tų nuostolį 
išpirkti.

Guzevičius ilgus metus 
kalėjo. 1940 metais jis bu
vo apkrautas visuomeni
niais darbais. Gyvendamas 
už grotų, Guzevičius savo 
personažus laikė širdies 
aruode. Kažin, jeigu jam ne-

reikėję ilgiau kalėti, tai, gal 
būt, pirmasis jo romanas 
būtų pasirodęs ne 1945 me
tais, o 1940 metais. Bet vis 
tiek jis žmonėms ir tuomet 
padarė daug gero. Jis 1931 
metais užsidegė labai puikia 
idėja. Jis manė lietuvių ra
šytojus,.'© ypač ryškesnius 
“Trečio Frorito” dalyvius, 
padaryti Maskvos tarptau
tinio žurnalo bendradar
biais. Kodėl? Nes Lietuvo
je poezijoje ir prozoje tie 
rašytojai dėl cenzūros ne
galėjo atviriau pasireikšti. 
O toks Guzevičiaus sumany
mas—tai šedevras.

Stebiesi vieno ar kito ra
šytojo kūrybiniu jautrumu. 
Toks subtilus jo herojus. 
Bet jo knyga dar nepasako: 
ar jis gyvenime irgi toks 
subtilus? O, susipažinęs su 
Nerimi, įsitikinau: ji labai 
vertina kitų nuoširdžius at-j 
siliepimus apie savo poezijų. 
Kai 1940 m. rudenį susipa
žinau su ja, poetė nustebi
no mane siurprizu:

—Ačiū, kad apie mane pa
rašote. Patosiškai. Patin
ka, kad emocingai vertinate 
literatūrų. Maniau, kad tuos 
straipsnius apie literatūrų 
rašo iš Tarybų Sųjungos at
vykęs lietuvis-kritikas. Na, 
nusimanąs gerai marksiz
me. Gal jau ir senyvas 
žmogus. O štai, pasirodė: 
tas autorius—jūs. Pasirodo, 
čia pat gyvenote—kalėjime. 
Na, dar ir jaunas...

Ir paklausė:
—Partinis ?
—Pakliuvau į kai ėjimų 

komjaunuoliu.
—Tur būt, ir būsite kom

jaunuoliu, kol dar jaunas,— 
nusijuokė poetė.

Taip, literatas veikia žmo
gų, aplinką ne tik savo raš
tais, bet ir savo pokalbiais, 
organizaciniu darbu. Yra 
puikių rašyto jų-oratorių. 
Gal ne visi žino, kad Kor
sakas apie literatūrą tribū
noje šneka su dideliu pato
su, vaizdingumu. Patinka 
liaudžiai ir Baltušio kalbos. 
Su kitais ir man teko kalė
jime mokytis kalbėjimo me
no. Kolektyvo komiteto 
įpareigotas ,darydavau pra
nešimus apie Iljičių, apie 
Kapsuką, apie Paryžiaus 
Komuną, apie Moters dieną, 
Gegužės Pirmąją, Lapkričio 
7-ą j ė dieną. Itin dažnai 
tekdavo, remiantis fašistine 
spauda, daryti pranešimus 
apie “Tarptautinę padėtį.” 
Ši tema tiek mane sužavė
jo, kad ir dabar jų skaitau. 
Va, Kauno mokyklose, įmo
nėse, institutuose. Be špar
galkų padariau apie “Tarp
tautinę padėtį” 50-70 prane
šimų per metus. Vilniaus 
rašytojai — Venclova, Til
vytis dažnai su prakalbomis 
lankosi miestuose, kaimuo
se. Ir jų oratoriško meno 
klausosi ne su mažesniu ža
vingumu, negu per literatū
ros vaakrus jų pačių skaito
mus kūrinius. Na, dabar 
rašytojai šneka ir per tele
vizorių.

J. Babelis—novelių Kara
lius. Jis parašė tik dvi kny
gas. O jo įtaka literatūrai 
tokia, tartum jisai būtų iš
leidęs 20 tomų. Kodėl? To
dėl, kad Babelis daug gero 
padarė žmonėms savo po
kalbiais, duodamas rašyto
jams nuoširdžius patari
mus, padėdamas ne vienam 
literatui greičiau atspaus
dinti meniškų kūrinį. Babe
lis mėgdavo kurio nors li
terato knygai parašyti įžan
gų. Ilgų? Vieno puslapio! 
Bet tame puslapyje suban
guodavo minčių jūra. Na, 
didelė meilė knygos auto
riui.

K. Paustovskis jau klasi
kas. Taigi, jis — prozos 
maršalas. O jis rašo: be

reikalo primiršome rašytoją 
Techtų, kritiką Raskiną ir 
kitus. Jie talentingi. Pa
ustovskis iškėlė labai įdomų 
dalyką apie romanistą, dra
maturgą Michailą Bulgako
vą. Pasirodo, Bulgakovas 
savo artimiesiems litera
tams sukūrė 40 žodinių ap
sakymų. Vieną jų Paustovs
kis užrašė. Šedevras! Še
devras ! Šį Bulgakovo .ap
sakymą papasakojau ne vie
nam kauniečiui. Jie irgi su
žavėti. Taigi, neteisinga 
apie Bulgakovo literatūrinę 
reikšmę spręsti tik iš jo 
knygos.

Užsienyje gerai žinomas 
dramaturgas V. Vyšnevs- 
kis. Net jo pjeses ten sta
to. Talentingas literatas. 
Bet, pasirodo, kad Vyšnevs- 
kis publiką žymiai daugiau, 
negu savo kūriniais, užke
rėdavo savo kalbomis. Tai 
puikus oratorius! Cicero
nas! Paustovskis, Erenbur- 
gūs kaip tik atkreipė dėme
sį į tai, kad daugelis rašyto
jų įdomūs ne tik savo raš
tais, bet ir savo bendravi
mu su visuomene, su atski
rais žmonėmis. Todėl ne
nuostabu, kad skaitytojai 
labai domisi atsiminimais 
apie rašytojus. Iš tų knygų 
jie sužino daug nauja apie 
jų mėgiamus literatus.

Labai Lietuvoje gerai bu
vo įvertinti memuarai apie 
S. Nėrį, P. Cvirką. Didelis 
lietuvių literatūrai nuosto
lis, kad mirtis B. Pranskui 
sukliudė toliau austi savo 
atsiminimus. Juose profeso
rius svajojo pavaizduoti po
kalbius su Kapsuku, su bu
vusiu kunigu, vėliau kovo
toju, Vilūnu, su lietuvių 
proletariniais raš y t o j a i s, 
gyvenusiais Maskvoje, su 
B. Jasenskiu ir kitais. Pran
skus žadėjo toje knygoje 
pateikti savo dialogą apie 
Mizarą. Mat, ,1931 m. jis' 
su juo šnekėjo ir siūlė, kad 
Mizara užsuktų į Lietuvą. 
Kam? Tam, kad padėtų su
telkti pažangiuosius rašy
tojus kovai prieš fašizmą. 
Manau, kad šita knyga— 
būtų Pranskaus minčių vir
šūnė.

Lietuvių literatūroje gy
vuoja Janonis, Žemaitė, 
Pranskus, Jasutis, Guzevi
čius, S. Nėris ne tik savo 
kūryba, bet ir savo visuo
menine veikla. O proletari
niai literatai daug gero pa
darė Lietuvai, veikdami po
grindyje, kalėdami už kil
nius idealus, kurdami pa
žangiąsias organizacijas, 
kalbėdami nelegaliuose susi
rinkimuose. Tiesa, šie įpa
reigojimai trukdė jiems pa
rašyti daugiau knygų. Ta
čiau jie švietė praeityje ir 
šviečia dabar lietuvių lite
ratūrai visa savo asmenybe. 
— ir knygomis, ir savo 
praktine veikla, kuri irgi 
yra nemažiau naudinga, ne
gu poezija.

Taip visapusiškai įverti
nus rašytoją, ir iškyla pil
nas vieno ar kito literato 
asmenybės paveikslas.

A. Liepsnonis
1964. XII. 2, Kaunas

ANGLUS TRAUKIA 
PREKYBA SU KINIJA
Londonas. —Iš Kinijos 

sugrįžo Anglijos prekybos 
delegacija. Ji raportavo, 
kad 1965 metais Kinija Va
karų šalyse pirks už bilijo
ną ir šimtą milijonų dolerių 
prekių. Ang 1 i j a stengsis 
gauti kuodaugiausiai iš Ki
nijos užsakymų.

Pekinas. — Kinijos Naci- 
onalė Taryba išmetė iš de
putatų eilių Dalai Lamą, 
-kuris yra pabėgęs Indijon 
ir užsiima priešiška veikla.

Harrison, N. J.
Mūsų naujienos

Gruodžio 13 dieną Lietu
vių klubas turėjo surengęs 
nemokamai savo nariams 
pietus. Pietūs buvo labai 
skaniai pagaminti. Svečiai 
valgė, gėrė ir šnekučiavosi 
apie įvairius įvykius. Būtų 
gerai, kad tokių parengimų 
dažniau įvyktų. Svečiai mie
lai užsimokėtų įžangą už 
pietus.

Harrisono ir Karney mo
terys jau yra ne jaunuolės, 
bet darbščios ir geros gas- 
padinės. Drg. Jasmontienė, 
viena iš klubo gaspadinių, 
pirmininkė klubo ir tos die
nos parengimo, užsiminė 
kad gerai būtų parinkti 
“Laisvei” aukų į $5,000 fon
dą. Ji pakvietė J. Stanelį 
pakalbėti. Jis kalbėjo apie 
spaudos svarbą ir dienos 
klausimais. Pora draugių 
parinko aukų. Buvo surink
ta $27, klubas dar iš savo 
iždo pridėjo $10, tai susida
rė $37. Bunkus buvo suma
nęs, kad dalį aukų paskirti 
“Liaudies Balsui”. Bet, ka
da aukos buvo rinktos “Lai
svei”, tai susirinkę pasisa
kė, kad jai ir būtų skiria
mos. Drg. Bunkienė daug 
darbuojasi “Liaudies Balso” 
paramai, tai jinai pati au
kavo ir dar keletas kitų pa
aukavo ir “Liaudies Bal
sui”.

Klubas yra senas, tai La
bor Lyceum, Corp, nuo 1907 
metų, įsteigtas West Hud
son progresyviais pamatais. 
Pradžioje jį sudarė vokie
čiai ir latviai. Prieš 25 me
tus prie jo pradėjo prisira
šyti ir lietuviai. Pirmieji jo 
nariai jau išmirę, arba iš
važiavę kitur gyventi. Bu
vo likęs tik vienas latvių 
•tautos senas narys, kuris 
klubą valdė, kaip jis norėjo, 
su kitais nariais visai nesi
skaitė. Bet pernai automo
bilio nelaimėje jis buvo už
muštas.

Po to klubas susitvėrė, iš
sirinko valdybą, kas mėne- 
sis laiko susirinkimus. Na
rių turi 23, o vieną gavo 
laike parengimo. Klubo ba
ras ir nedidelė salė yrą.,ant 
pirmųjų lubų, ant antrųjų 
lubų yra dvi nedidelės salės 
susirinkimams ir mažiems 
parengimams.

Dabar klubą tvarko lietu
viai. LLD ir LDS kuopos 
savo susirinkimus laiko kas 
pirmas sekmadienis kiek
vieno mėnesio.

Surinktas aukas “Lais
vei” pasiųsti paėmė d. Šim
kienė. Gaila, kad Šimkienę 
patiko nelaimė, buvo susi
laužius koją, kėlės savaites 
buvo ligoninėje. Dabar jau 
taisosi, jau gali pavaikščio
ti, bet dar netvirtai. Mes, 
visi jai linkime greitai pa
sveikti.

J. S.

3 pusi. Laisve ^Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 29? 1964



Su rašytoju Juozu Baltušiu po Lietuvą 
su įspūdžiais iš Amerikos

(Specialiai “Laisvei” iš Vilniaus)
Prieš keletą dienų Juozas anksčiau dūzgėdavęs per 

Baltušis ir aš buvome pa- Kauną, kad iš Vilniaus pa
kviesti į Kauną ir Kaišia- siektų Klaipėdą, Palangą, 
doris. Aplankėme Kauno dabar dūzgia pro šalį, nes
Medicinos institutą, Romai
nių ir A. Panemunės dr. 
Domaševičiaus vardo sana
torijas, Kaišiadorių Veteri
narijos mokslinio tyrimo 
institutą, viduriniųjų mo
kyklų mokytojus ir mokslei
vius. Be to, rašytojas Juo
zas Baltušis Kauno “Žini
jos” draugijos salėje susiti-l 
ko su miesto visuomenės i 
atstovais. Visur jis plačiai 
papasakojo patirtuosius 
įspūdžius kelionėje po JAV,1.... T V1 ... ,..
kur aplankė daugelį miestu,! /1^mas Januskevwms (ps 
viešėjo pas ten gyvenančius .P™imnkavo literatūriniam 
lietuvius. Mylimas lietuvių vakarui) prorektorius pro- 
rašytojas Juozas Baltušis /so’nįs šopauskas, docen- 
gimtajame Nemuno krašte 
visur ir visų laukiamas sve- j 
čias, jį visur kviečia, o, jam 
atvykus, pasiklausyti jo kal
bų ir kūrybos susirenka ir 
senyvi žmonės, ir jaunimas. 
Ir šį kartą jo laukė perpil
dytos auditorijos, netgi erd
vios salės ne visada galėjo 
sutalpinti visus norinčius.

Kartu su drg. J. Baltušiu 
man dažnai tenka keliauti 
po gimtąją Lietuvą. Atro
do, nebėra tokio kampelio, 
kur mes dar nebuvome. Jis 
yra mūsų jaunimo žurnalo 
“Jaunimo gretos” redakci
nės kolegijos narys, todėl 
kartu tenka dalyvauti žur
nalo skaitytojų konferenci
jose, susitikimuose su skai
tytojais mokyklose, kolū
kiuose, gamyklose. O to
kiomis progomis J. Baltušis 
niekada nepatingi vykti 
kartu su mumis, kas mums 
ir žurnalo skaitytojams su
teikia daug džiaugsmo, nes 
jis yra labai populiarus ne 
tik kaip rašytojas, padova
nojęs “Parduotas vasaras” 
ir daug kitų literatūros per-

per Nerį, už Kauno klinikų, 
pastatytas puikuolis tiltas.

Kauno Medicinos institu
te, kur mokosi beveik 3,000 
studentų, pasiklausyti rašy
tojo Baltušio, susitikti su 
juo susirinko 500 studentų, 
dėstytojų, profesorių. Nau
juose instituto rūmuose 
Jankaus - Kipro Petrausko 

• gatvių kampe, šviesioje, gra- 
ižioje, radiofikuotoje salėje 
i buvo instituto rektorius

pirmininkavo literatūriniam

goninės direktorius), Nai- 
inys, Sadauskas ir daugelis 
kitų. Labai vaizdingai ra
šytojas J. Baltušis susirin
kusiems papa šakojo apie 
JAV, jos miestus, žmo
nes, jų gyvenimą. Jis kal
bėjo apie ten gyvenančius 
pažangiuosius lietuvius, 
apie jų didelę meilę gimta
jai Lietuvos žemei, jos žmo
nėms. Literatūrinis vaka
ras užsitęsė beveik keturias 
valandas, tačiau susirinku
sieji vis dar nenorėjo skirs
tytis. Taip aistringai, karš
tai jie plojo J. Baltušiui! 
Studentai jam ir man įteikė 
puokštes gėlių ir po baltą 
studentišką kepuraitę su į 
ją įsegtu instituto ženkleliu 
—emblema.

Kitą dieną “Žinijos” drau
gijos salėje, kur įėjimas su 
bilietais, pasiklausyti J. Bal
tušio susirinko daugiau ne
gu 400 žmonių, nes daugiau 
į salę nebetelpa. Čia ma
tėsi Kauno Politechnikos in
stituto, kuriame mokosi 30,- 
000 studentų, profesoriai,11 UUUg XI UVA UV V |7VX .  ---------------------------------------JL---------------------------------------------------- 1

lų, bet taip pat ir puikus dėstytojai, studentai, Kau- 
oratorius, kuriam šmaikš- no Žemės Ūkio akademijos 
taus ir išraiškingo žodžio ir Veterinarijos akademi- 
niekada nereikia skolinti. jos dėstytojai, miesto mo-

Kasmet mūsų mieląją Liejyklų mokytojai, _ gamyklų 
tuvėlę mes išmaišome ir 
skersai, ir išilgai. Ir 
šios kelionės man (o, 
ir jam) būna ne tik 
mos, bet ir atneša 
naudos. Savo akimis pama
tome, kaip kasmet puošiasi, 
gražėja kiekvienas kampe-.
lis, gerėja žmonių gyveni-I Labai šiltai Juozą Baltušį 
mas; čia vienur, čia kitur sutiko Romainių sanatori- 
išauga naujos didžiulės ga- jos darbuotojai ir čia besi- 
myklos, šviesios mokyklos, gydantieji žmonės. Sanato- 
siaurus kaimo vieškelius 
pakeičia lygūs, platūs plen
tai. Važiuodami į Kauną 
buvome užsukę į Elektrė
nus, kur lankėmės prieš 
trejetą metų, kai ten tik bu
vo dedami pamatai galingai 
šiluminei elektrinei, kai 
rinkosi inžinieriai, darbinin
kai, kurių rankomis ir dar
bu sukurtas dabar puikuo
jasi jauniausias Lietuvos 
miestas ir žėri galinga elek
tros gamykla. Iš čia elek
tros šviesa laidais srūva i 
visus respublikos miestus, 
mokyklas, gamyklas. O va
kar visa Lietuva džiaugs
mingai paminėjo reikšmin
gu įvykį: baigti elektrifi- 
fikuoti visi respublikos kol
ūkiai, visi kaimai. Elektrė- 
trėnų šviesą gauna nauja
sis Kėdainių chemijos kom
binatas, Jonavos azotinių 
trąšų gamykla, dieną naktį 
ji šviečia didžiausio Euro
poje Kauno dirbtinio pluoš
to gamyklos statyt o j a m s. 
Malonu matyti, kaip Kau
nas suartėjo, susiliejo su 
Petrašiūnais — visur namai, 
namai, namai. Gražūs, mū
riniai, šviesios, plačios gat
vės. Ir mašinų srautas,

visos 
tikiu, 
links- 
daug

darbininkai. Vakaras užsi
tęsė, tačiau, atrodo, nie
kam neprailgo klausytis 
vaizdingos rašytojo kalbos. 
Daug kas spaudė jo ranką 
ir kvietė nepamiršti ateity
je, linkėjo kūrybinės sėk
mės.

ma, bet čia visur gausu 
šviesos, kurios rūmų staty
tojai nepagailėjo, įrengdami 
stiklo sienas, plačius langus. 
Sanatorijoje žiemos metu 
gydosi ir ilsisi 200, o va
sarą — daugiau kaip 300 
žmonių. Romainių sanato
rijos mažytis pastatėlis bu
vo dar prieš karą, bet tada 
mažai kas čia galėjo gydy
tis, nes gydymas čia kaina
vo daug litų. Dabar čia vis
kas (operacijos, vaistai, 
maistas, gydytojų priežiū
ra) suteikiama kiekvienam 
nemokamai. Lietuvos vy
riausybė ir medicinos dar
buotojai užsibrėžė, kad jau 
artimiausiais metais būtų 
visiškai likviduota anksčiau 
taip plačiai Lietuvoje papli
tusi tuberkuliozės liga. Net 
po kaimus, tolimiausius res
publikos kampelius važinė
ja specialūs autobusai, su 
juose įrengtais rentgeno 
aparatais ir kitais prietai
sais, kurių pagalba gydyto- 
jai-ftiziatrai ieško pasislė
pusių tuberkuliozės židinių; 
Šios pastangos atnešė reikš
mingus rezultatus. Kasmet 
susirgimai tuberkulioze vis 
labiau mažėja ir mažėja. 
Tai labai džiuginantis reiš
kinys. O prisimenu, kad ma
no sesers vyras, tik ką su
grįžęs iš buržuazinės Lie
tuvos kariuomenės ir nesu
silaukęs gydytojų pagalbos, 
mirė nuo plaučių tuberku
liozės. Kokia tai baisi li
ga, patyriau savo kailiu. 
Susirgęs okupacijos metais, 
po karo atvykęs į Vilniaus 
universitetą studijuoti, bu
vau tuojau pat paguldytas 
į tą pačią Romainių sana
toriją ir čia, bei kitose įstai
gose, išgydytas. Baigiau 
universitetą ir dabar dirbu 
kiek jėgos leidžia, auginu 
du vaikus, turiu žmoną gy
dytoją ir nieko gyvenime 
taip nekenčiu kaip karo ir 
ligų.

Pokalbis Romainių sana
torijoje utžruko tris valan
das. Bet ir po to susirin
kusieji dar ilgai nepaleido 
svečių, klausinėjo, ką žada
parašyti sekančiais metais, i 
Sužinojome, kad 1965 metų j 
pradžioje laidykla “Vaga” 

į Vilniuje išleis Juozo Baltu
šio naują novelių knygą 
Neseniai jo “Parduotų va
sarų” romaną labai gražiai 
išleido latviai. Vilniuje sve
čiavosi rašytojai iš Kijevo 
ir pasakojo, kad “Parduo
tos vasaros” verčiamos į 
ukrainiečių kalbą.

Spalvingas ir originalus 
plakatas su rašytojo J. Bal
tušio šaržu kvietė į A. Pa-
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Vilniuje, kairiajame Neries krante, išaugo ištisas moksli
ninkų miestelis. Čia įsikūrė miestų statybos projektavimo, 
chemijos ir chemines technologijos, fizikos-matematikos in
stitutai. t*

Nuotraukoje: mokslinio tyrimo institutų\ rūmai Neries 
krantinėje Vilniuje. • • .

° ■ 

sanatorijos klubą, tilnutele 
salė ir čia klausėsi raytojo 
kalbos apie meną ir apie pa
tirtus įspūdžius kelionėje po 
JAV. Sanatorijos direktorė 
gydytoja Elena Makauskie
nė, gydytojas Patašius, Ba
rnelis bei sanatorijos meno 
tarybos nariai karštai dėko
jo rašytojui už apsilanky-. 
mą. Iš sanatorijos rašyto
jas J. Baltušis išsivežė pa
dovanotą “Kraičio skryne
lę” su inkrustuotu Gedimi
no pilies bokštu, įrašytais 
karščiausiais linkėjimais ir 
daugelio parašais.

Nemažiau įdomūs susitiki
mai buvo Kaišiadoryse. Pir
miausia J. Baltušį apspito 
miesto vidurinių mokyklų 
vyresniųjų klasių mokslei
viai. Jiems rūpėjo sužinoti 
jų mylimo rašytojo kūrybi
niai planai, atverti “paslap
tis” kiek autografiškas yra 
jo “Parduotų vasarų” roma
nas, koks jo herojų prototi- j
pų likimas, ar jie dar gyvi i kelti. . 
ir kaip jie gyvena dabar, datuojama, 
tarybinės santvarkos me-|" 
tais. Nuoširdžiai ir gyvai 
į šiuos ir daugelį kitų klau
simų atsakė rašytojas.

O Veterinarijos Moksli
niame tyrimų institute ra
šytojo laukė “Žiburėlis.” 
Institutas išaugęs pokario Į 
metais, įsikūręs atokiau 
nuo miesto. Gaila, jį pasie-i 
kerne sutemus, todėl neteko i 
visų jo pastatų pamatyti. Iri 
laboratorijų nematėme. Tik 
perverčiau “Svečių knygą.” 
Iš daugelio įrašų, kuriuos 
paliko Rygos, Talino, Kije
vo, Minsko, Maskvos ir ki
tų miestųo -profesoriai ir 
akademikai, susidarė įspū
dis, kad mūsų respublikos 
veterinarijoss mokslininkai 
dirba didelį darbą, turi jau 
sukaupę nemažą patyrimą, 

j turi geras laboratorijas ir 
I neblogus specialistus. Tą pa
tį patvirtina ir institute sve
čiavęs! mokslininkai iš Če
koslovakijos, Lenkijos, Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos. Įsitikinom, kad 
instituto didžiuliai pastatai 
iškilę čia dar visiškai nese
niai, prieš tris ar porą me
tu. Tikras mūrinis miestu- t” 
kas aplink. Čia mokslinin
kai dirba, čia ir gyvena. 
Tai daugiausia jauni amžiu- 

I mi specialistai. O institu
tui direktoriauja Babens- 
kas. Jis sakėsi, kad ryto
jaus dieną po mūsų “Žibu
rėlio” vykstąs į Kapsuką, 
kur gyvulininkystės techni-

’ j kūmo ūkyje būsią atlikti 
j svarbūs, didelę reikšmę gy
vulininkystei turį bandymai.

rijos direktorius gydytojas 
Kavaliauskas pir m i a u s i a 
pakvietė svečius apžiūrėti 
naujuosius sanatorijos rū
mus, šviesius jo kambarius, 
operacines, valgyklą, polsio 
kambarius, vestibiulius.
Nors Lietuvoje dabar žie- nemunės Dr. Domaševičiaus

Pastaraisiais metais Vilniuje smarkiai išaugo Antakalnio 
ir Dzeržinskio mikrorajonai. Tuo tarpu susisiekimas tarp šių 
rajonų vyksta per miesto centrą. Siekiant jį pagerinti ir su
trumpinti, per Neries upę statomas naujas tiltas. Jis bus 
vienas moderniausių respublikoje. Tilto ilgis — 180 metrų, 
plotis

Tilto statyba bus baigta ateinančiais metais.
Nuotaukoje: statomas tiltas per Neries upę ties Olandų 

gatve.

20 metrų.

dėlę žmonių meilę jam, iš- »mantaitė, A. Leimontaitė, O. 
kovotą savo talentu ir pa-' Knapkytė, E. Pleškytė, M. 
siaukojamu darbu lietuvių j R a s t eikaitė, J? Kavaliaus- 
tautos kultūrai ir gerovei! liauskas, V. Derki ntis, L.

Paskui vėl šokama, Noreika ir kiti. Spektaklį- 
. O vėl susėdus, koncertą režisavo S. Nose- 

žodis suteikiamas rašytojui vičiūtė, apipavidalino daili- 
i1 J. Baltūsiui. Kalbėk ką no- ninkas J. Surkevičius, muzi- 
_; ir ir kaip nori. O šį kartą ką pritaikė F. Viskantas.

• jis pasakojo kelionės įspū
džius. Taip pat vaizdingai, apturėjome Vilniaus Operos 
kaip ir visur kitur. Paša- į ir baleto teatre, kur Dž. 
kojo su pertraukomis, “Ži- Verdi operoje ™
būrelio” dalyviai suspėjo ir grindinius vaidmenis atliko: 
linksmai pasišokti ir padai-

0 vakar didelį džiaugsmą

Otelo” pa-

Otelo — V. Adamkevičius,

Religinių legendų 
maišatienė

Popiežius Povilas VI pM- 
' skelbė, kad nuo žydų nuima
mas kaltinimas už pasakiš- 

• ko Kristaus nužudymą. Po
piežius ir visi religiniai va
dai bei mokytojai skelbia, 
kad meluoti, kad kitus ne- 

| teisingai kaltinti yra nuodė- 
mė-griekas. Bet jie per be
veik porą tūkstančių metų 

I veidmainiavo, melavo, kalti- 
; no kitus, ką šiandien patys 
turi pripažinti, kad kaltino 
nekaltai.

Jų pačių dievas turėtų pa
siųsti juos į tą pačią peklą, 
į kurią jie kitus žmones 
siuntė už nepapildytas nuo
dėmes. 4

Dabar jie sako, kad visa 
žmonija kalta už tą nebūtą 
dievo sūnaus užmušimą.

Kristaus tėvas buvo labai 
kerštingas. Jis be pasiže- 
minimo ir kančių nedova
nojo savo vaikams nepapil- 
dytų nuodėmių. Jo sūnus 
Kristus, negalėdamas senį 
perkalbėti, nusprendė eiti 
ant žemės, būti nukankintu 
ir nukryžiavotu, kad paten
kinus savo tėvo norus, kad 
išpirkus jo vaikų dūšias iš 
amžinų pragaro kančių/ O 
jeigu niekas nebūtų Kris-A v. .* , 1 • / JC16U Hienas ncuuių

navo daug gražių dainų, be Dezdemoną—atvykusi gast- taus nukankinę, tai griesnu- 
ir a r< x -r /i za i Intmnnmn va n ri Irn i i/»zi lm i \ / i I n 111 nr<i • 1/ 11 wi 11 vi i * -■ _  w • <« _  . « •to, savo eilėraščius paskaitė 
mokytojas Mačiuika, pa- 

i skaičiau ir aš. Susirinku
sieji prašė dar paskaityti, 
todėl skaitėme dar ir dar...

Brangaus svečio, rašytojo 
J. Baltušio belaukdami, kai
šiadoriečiai, kaip jie patys 
prisipažino, išlandžiojo visus 
apylinkių knygynus, bet čia 
nieko nepešę, todėl turėję 
vykti į Vilnių, kad tenai, 
knygų bazėje, surastų visus 
rašytojo knygų likučius... 
Tas rūpestis ne šiaip sau, o 
nuraminti norą gauti kny
goje autoriaus autografą. 
Juk tokia proga: rašytojas 
jų būryje, jų svečias! Ir 
visgi gerą valandą rašyto
jas rašėsi į savo knygas, 
kurias daugelis buvo atsine
šę iš namų.

Faktas, kad rašytojo kny
gos išgrobstomos skaitytojų 
tik ką joms pasirodžius, yra 
džiugus faktas. Juk Lietu
voje dabar knygų tiražai 
siekia 10, 15 ir net 30 tūks
tančių, vadinasi, nemažai, 
bet knygos neužsiguli kny
gynų lentynose.

Truputį išvarginti jaudi
nančių susitikimų valandų, 
nuošidžių naujų draugų ir 
bičiulių žodžių, puikių vai-

“Žiburėlis” Lietuvoje da-! šių, kuriomis lietuviai gar- 
bar labai paplitęs. Tai nau-1 sėja nuo seno, bet laimingai 
ja vakarojimų forma. “Ži
burėliai” dabar vyksta vi
sur — mokyklose, kolūkiuo
se, gamyklose, kavinėse. 
Net kavinėse.

Taigi glaustai aprašysiu:J ai ir poetai Justinas Mar
čia įvykusį “žiburėlį,” kuris ' cinkevičius, Algimantas Bal
savo turiniu kažkaip pana
šus į visus kitus.

Erdvioje salėje visur sta
lai. Groja džiazas. Įreng
tas stendas, kuriame foto 
nuotraukos, knygos ir visi 
kiti daiktai vaizduoja rašy
tojo Juozo Baltušio gyveni
mą ir kūrybą. Scenoje pro
žektoriaus apšviestas, įra
šas, paimtas iš rašytojo bio- į kaupė redakcijos stalčiuose, 
grafinio pasakojimo knygo
je “Lietuvos rašytojai.” Sa
lėje palikta vietos šokiams. 
Kas nori, tas šoka. Liku
sieji sėdi prie vaišėmis ir 
karšta kava apkrautų stalų. 
Sėdi ir šnekučiuojasi. Mu
zikai nutilus ir visiems su
sėdus prie stalų į savo vie
tas, mokytoja O. Masalskie
nė supažindina su atvyku
siais svečiais. Šia proga ji 
plačiai ir įdomiai pasakoja 
apie rašytojo J. Baltušio gy
venimą ir kūrybą, apie jos 
menines ypatybes, apie di-

grįžome į Vilnių. Rašau aš 
Jums, o štai žiūriu ir ma
tau rašytoją Baltušį kalban
tį per Vilniaus televiziją. 
Kartu su juo tenai rašyto-

takis, Juozas Macevičius, 
Violeta Palčinskaitė ir kiti. 
Visas būrys. Tai “Pergalės” 
žurnalo redakcija pasakoja 
televizijos žiūrovams, ką 
žurnalas spausdins 1965 me
tais. O metai žada būti tik
rai reikšmingai rašytojams. 
Daug naujų romanų ,apysa
kų, poemų, eilėraščių susi-

Na ką gi, ilgai nebeteks 
laukti.

Tiesa, užvakar buvau Vil
niaus Akademiniame Dra
mos teatre. Dalyvavau 
spektaklio-koncerto “Aš juk 
lieku visuomet su jumis” 
premjeroje. Literatūrinia
me koncerte, kuris buvo ge
rai vilniečių sutiktas ir įver
tintas, atspindėjo Salomė
jos Nėries gyvenimas ir kū
ryba. Poetės eiles, laiškus, 
ištraukas iš dienoraščio, 
įvairių straipsnių skaitė 20 
teatro aktorių. Tai K. Ky-

rolių į Vilnių garsi Rumuni
jos dainininkė A. Floresku, 
Jago — TSRS Liaudies ar
tistas J. Stasiūnas.

Tai bei^e viskas, ką rūpė
jo iškloti Jums, už Jūsų 
meilę Lietuvai, už tai, kad 
Jūs mūsų nepamirštate.

Atvažiuokite, mieli drau
gai, pas mus į svečius at- 

‘ einančią vasarą.
Vingio parke įvyks Jubilie
jinė Dainų šventė. Jai ren
giasi visa Lietuva. Tūks
tančiai chorų dainuoja, lenk
tyniauja dėl teisės dainuo
ti Vilniuje. Kitaip ir ne
galima. Juk Dainų šventėje 
dalyvaus tik 30 tūkstančių 
dainininkų ir šokėjų, o juk 
dainuoja visa Lietuva, visi 
trys milijonai dainuoja. 
Kam teks atvažiuoti į Vil
nių, parodys netolima atei
tis, miestų ir rajonų dainų 
šventės, Įurios ir atrinks 
pačius geriausius.

Labai džiaugiuosi, kad ir 
dvi dainos, parašytos kom
pozitorių V. Klovos ir V. 
Budrevičiaus,' mano žo
džiams, įtrauktos į Jubilie
jinės Dainų šventės reper
tuarą.

Atvažiuokite, brangieji, 
įsitikinsite kaip kasmet gra
žėja mūsų iki skausmo nu
mylėtoji gražioji Nemuno 
žemė, kaip gražiai ji dai
nuoja, žydi ir mėlynomis 
ežerėlių akimis žiūri į sau-| 
lę. Ir nori, kad niekad nie-1 
kad neapsiniauktų mėlyna 
padangė. 1

Jums, mačiusiam Lietuvą 
tuojau po karo, kai Lietuva 
nebuvo suėjusi užgydyti 
skaudžių žaizdų ant savo' 
sukruvintos krūtinės, ir 
karčios ašaros tebevilgė jos 
skruostus, dabar ji atrody
tų tarsi nuotaka, skubanti 
pasitikti savo laimės. Ji da
bar neišpasakytai graži. 
Mes nieko gražesnio neturi
me už ją, mūsų jauną, nie
kad nepavargstančią ir nie
kad nepalaužtą Lietuvą.

Su pačiais 'nuoširdžiau
siais linkėjimais Jums, mie
li Amerikos lietuviai, nepa
mirš tantie j i gimtojo krašto, 
savo brolių ir tėvų. Tebūnie 
Jums šviesūs ir laimingi 
1965 metai. Tegu lydi ir 
niekad neapleidžia Jūsų ge
ra sveikata, šviesi nuotaika, 
karšta Tėvynės meilė.

. ’Jūsų
J. Lapašinskas

Vilnius, 1964. XII. 18

jų dūšios būtų buvusios ne
išpirktos. Reiškia, kas jį 
nukryžiavo j o, padarė gerą, 
išpildė dievo norus. Tai kam t 
reikėjo už tai ką nors kal
tinti ?

Mokslinė teisybė yra tik 
viena, o neteisybių — daug. 
Apie matomus dalykus pas 
žmogų nekyla abejonių. Bet

! nematomi dalykai, įsivaiz-
duojami dalykai arba legen
dos yra suskaldžiusios žmo
nių supratimus iki tūkstan
čio dalių. Šiandien randasi 
1,000 skirtingų religinių sek
tų, kurių vadai aiškina, kad 
jų sekta yra teisingesnė už 
kitas sektas.

J. Balsys

V. Eidukaitis 
SKAMBĖKIT, SKUDUČIAI ♦

Dega akys vaikučių, 
Širdis džiaugsmo pilna.
Skamba, skamba skudučių 
Melodinga daina.
Jos garsai aidi, liejas 
Čia, prie upės krantų, 
Rodos, medžiai žalieji 
Traukia dainą kartu.
Linksmą dainą vaikučių 
Atkartoja kalnai.
Oi, skambėkit, skudučiai, 
Dyvinai, dyvinai.

“Lietuvos pionierius

Tarybų Lietuvos nusipelniusi 
artistė K. Kalinauskaitė

Detroitas. — Numatoma, 
kad 1965 metais bus paga- 
minta apie 7,500,000 auto
mobilių.

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

4 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 29, 1964



Baltimore, Md.
- Marylando ir Johns Hop- 

kifs universitetai bendrai 
paskyrė komisijon dakta
rus F. R. McGrumb, R. B. 
Hernick ir eilę kitų tyrinė
jimui ir suradimui vaistų 
nuo influenzos, “sandfly fe
ver”, karštligės ir kitų ligų, j

KALBOS REIKALAIS
Lietuvių kalboje, turin

čioje palyginti su kitomis 
kalbomis daug linksnių 
(septynis), rečiau vartoja
mos prielinksninės kon
strukcijos, kurios būdinges
nės kalboms, mažai kaitan
čioms var d a ž o d ž i ų galū

nes vis dar nuo jų nėra už- nes. Tai, kas kitomis kal
ti krintu vaistų.

Išbandymui naujų vaistų Panaudojant prielinksnį, lie- 
j tuvių kalboje dažnai uzten-

bomis pasakoma, būtinai

skiria kalinius iš Marylan- 
do “House of Correction” 
kalėjimo. Iš jų 300 jaunų 
vyrų sutiko, kad ant jų 
bandytų naujus vaistus.

žmonės gema gerais, bet 
juos sugadina aplinkybės ir 
kitj^žmonės. Štai man be
matant dvi mergaitės, iš 
katalikų mokyklos, atidarė

ka kurio nors linksnio be 
prielinksnio. Pateiksime ke
letą būdingesnių atvejų.

Prielinksnis ANT.- “Do
minikos respublika yra 
ant Santo Domingo salos 
(=yra Santo Domingo sa
loje). Galima sakyti “duo
na yra ant stalo,” bet ne
galima — “respublika yra 
ant salos.” Valstybės yramano automobilio gazolino a 1, , v . . i- & ! glaudžiai susijusi su tamdnniTrah iv* ywiyvitIo nnlzroiic & °dangtelį ir pripylė cukraus 

į gazoliną. Laimė, kad tą 
mačiau, tai išvengiau dide
lių nuostolių. Patyriau, kad 
ir mano kaimynui tą patį 
padarė.

Prieš Kalėdas “Chamber 
of Commerce” lyga bandė 
sukelti au k o m i s $75,000, 
kad Baltimorėje galėtų Ka
lėdomis apdovanoti 25,000 
skurde gyvenančių vaikų. 
Sakė, kad 10,000 yra reika
laujančių medikalės pagal
bos, kurių sveikata nėra 
kam rūpintis.

Baltimorės “grand jury” 
svarstė: kas daryti su mo
kyklinio amžiaus jaunomis 
merginomis, kurios yra nėš
čios. Ten buvo pranešta, 
kad Mafylando valstijoje 
yra 93,922 vaikų nevedusių 
motinų. Jų tarpe mažas 
nuošimtis yra iš turtinges
niųjų.

Prielinksnis PER: ‘“Per 
kurį laiką > (—kurį laiką) 
jis tarnavo Čilės diplomati
joje.”

Taisant sakinį, kuriame 
prielinksnis per pavartotas 
netaisyklingai, kartais rei
kia keisti sakinio konstruk
ciją : “Susirinkimas atida
lytas per sekretorių (=sek- 
retorius atidarė susirinki
mą).” Neveikiamąją saki
nio formą pakeitę veikia
mąja, išvengiame lietuvių 
kalbai nebūdingos kon
strukcijos. Bet ir neveikia
mąja forma tą sakinį gali
ma būtų pasakyti, tik, ži
noma, be prielinksnio per: 
“Sekretoriaus ati d a r y t a s 
susirinkimas.” Arba: “Da
bar pasaulio dienos tema 
yra išlaikymas taikos per 
susitarimą (=susitari ant, 
susitarimu).”

Prielinksnis PO: “Nors 
dar po daktaro priežiūra 
(—nors dar daktaro prižiū
rimas), bet palaipsniui 
sveiksta”; “Atspausdintas 
straipsnis po antrašte... 
(=a t spausdintas straipsnis 
antrašte)”; “Pastebėtas 
gaisras po numeriu 6707 
(^pastebėtas gaisras na
me, kurio numeris 6707.”

Prielinksnis PRIE: “Ji 
papasakojo, kaip jos prie 
to didelio žygio organizavo
si (=kaip jos tam dideliam 
žygiui organizavosi)” ; 
“Mūsų klubas ruošiasi prie 
šaunios išvykos (=šauniai 
išvykai).” V eiksmažodžiai 
“organizuotis, ruoštis rei
kalauja naudininko linksnio 
ir su prielinksniu prie ne
vartotini literatūrinąje kal
boje. Taip pat: “Pagelbė
jo prie virtuvės ^virtuvė
je”; “Jo liga jį prie to ver
čia (=verčia tai daryti)”;

Laiškas redakcijai PHILADELPHIA PA. & VICINITY

tikra teritorija, todėl į ją 
negalima žiūrėti kaip į daik
tą, padėtą ant ko nors.

“Padalijus visas skolas 
ant 195 milijonų Jungtinių 
Amerikos Valstijų gyven
tojų (=195 milijonams 
JAV gyventojų), tai ant 
kiekvieno (=kiekvie n a m) 
teks po 15,000 dolerių sko
lų”

“Ant greitųjų ^greito
mis) buvo sukviesta apie 
30 žmonių,” “Ant rytojaus 
(=rytoj), 3 vai. po pietų, 
rodysime naujausią filmą.”

Prielinksnis ant visai ne
pagrįstai vartojamas ir su 
prieveiksmiais: “Sugalvojo 
vėl tartis, kad Berlyno sie
na ir ant toliau (=ir to- 
liau, tolesniam laikui) 
būtų atvira”; “Tai pasiliks 
mano širdyje ant visados 
(=visam laikui).”

Prielinksnis APIE: “O 
kol žmona ir giminės pasi
rūpins apie save (=avimi)
advokatai.” Veiksmažodis “Ar tai galimas daiktas, 

1 “pasirūpinti” reikalauja tik j kad prie šių dienų moksloSpecialus miesto tarybos i 
komitetas pranešė, kad per:.- : . z v. ,.
metus vandalai padaro $1,-1 įpagimnko linksmo o prie- pasiekimų (=sių dienų 

---------- c(-----n §ajia moi<sio pasiekimų akivaiz-000,000 nuostolių. Daugiau
siai žalos jie padaro mo- : 
kykloms, parkams ir pasi
linksminimų vietoms. Dau
žti ant kapinių paminklus, 
puola ir bažnyčias.

Vietos baltieji šovinistai 
išsigandę ir skelbia, kad 
jau 1975 metais Baltimorę 
valdys negrai, kurių dabar 
meste gyvena 300,000, nes 
jie vis daugiau įsitraukia į 
valdininkų rinkimus.

Buvau sutikęs Joną Ma- 
kaucką, kuris iš Lietuvos 
atvyko prieš antrąjį pasau
linį karą. Karo metu jis dir
bo kokį tai valdišką darbą, 
važinėjo į kitas šalis.

Po karo iš Vokietijos at
sitraukė savo brolį' Vytau
tą, kuriam, sakoma, jo mo
tina nupirko karčiamą W. 
Pratt- gatvėje. Vytautas, 
kažin kokiu būdu, labai 
gtfeit pralobo.

J. Balsys

linksnis “apie” 
, teratūrinėje kalboje nevar
tojamas.

Prielinksnis DĖL dažnai 
pavartojamas ten, kur jį li
teratūrinėje kalboje atstoja 
naudininko linksnis to žo
džio, prie kurio šis prie
linksnis nereikalingai pri
dedamas: “Esu didžiai dė
kingas už parodytą malonų 
nuoširdumą dėl manęs 
(=už man parodytą malo
nų nuoširdumą )”; “Pasi
kvietė Ksaverą, kad dėl jų 
(=jems) papasakotų apie 
tą įdomią kelionę.”

Prielinksnis NUO nerei
kalingas tokiuose sakiniuo
se: “Dalyvavo nuo 34 vals
tybių karaliai, princai, 
premjerai, generolai ir dip
lomatai (=alyvavo 34 vals
tybių karaliai.:.)”; “Skai
tyti laiškai nuo ‘Darbo’ ko
lektyvo (=skaityti “Dar-. 
bo” kolektyvo laiškai); 
“Surengti vakarienę, nuo 
kurios (=kurios pelnas ski
riamas knygų fondui.”

doje, esant tokiems dide
liems mokslo pasiekimams), 
turtingiausiame mieste pa
saulyje šitaip skandalingai 
plistų ta pavojinga liga?” 

Prielinksnių nereikalingo 
vartojimo atvejų išskaičia
vimą baigsime prielinksniu 
SU: “Laoso kunigaikštys
tėje reikalai blogėja su 
kiekviena valanda (—kiek
vieną valandą blogėja)”; 
“Balsavimas prasidės su 
lapkričio 1 diena ir baigsis 
su gruodžio 15 diena ^pra
sidės lapkričio 1 dieną ir 
baigsis gruodžio 15 dieną).”

J. Paulauskas

LOWELL, MASS.

Didėja mokslininkų šeima
Kaunas. — Medicinos in

stituto mokslininkų šeima 
pasipildė dar vienu nariu. 
Medicinos mokslų daktaro 
disertaciją apgynė hospita- 
linės terapijos docentė Ala 
Pauginienė. Jos disertacija, 
kurioje buvo nagrinėjami 
“Kai kurie miokardo in
farkto epidemiologi jos 
klausimai Lietuvos -sąlygo
se” turi didelę teorinę ir 
praktinę reikšmę.

Mieli bičiuliai,
JAV pažangieji lietuviai!

Mes gyvename viens nuo 
kito tolima atstumą, mus 
skiria platusis okeanas, bet 
mūsų pažangus darbas, vie
nodos mintys mus taip su
artina, kad aš jaučiuosi vi
sai arti nuo Jūsų. Prieš 
daugelį metų jūs apleido te 
savo mylimą gimtąją šalį, 
pabėgote nuo carinės prie
spaudos ieškodami didesnio 
kąsnio duonos. Bet ir daug 
metų gyvendami toli nuo sa
vo Tėvynės, o visgi jos ne
pamiršote.

Apie tai rašau drąsiai, 
nes toks pats buvo ir mano 
likimas. 1929 metais emi
gravau į tolimą Argentiną, 
nes tais laikais buržuazinė
je Lietuvoje darbo žmogui 
buvo neįmanoma pragyven
ti. Nežinau, kaip jums, bet 
man, kai prisimenu mūsų 
emigrantų gyvenimą, net 
šiurpulys pakrato. Bet ma
nau, kad ir jūs ten nerado
te nei tėvų, nei brolių.

Sulyg sukakčių aprašy
mais matyti, kad mūsų tau
tiečiai jau emigravo į toli
mas nepažįstamas šalis be
veik arba prieš 100 metų.

Dabartiniu laiku pas mus 
lankosi dvi pažangios JAV 
moterys, tai yra didžiai ger
inos Alisė Jonikienė ir K. 
Petrikienė. Draugė Petri- 
kienė aprašė apie Jonikie
nės nuveiktą darbą ir jos 
pasiryžimą kovoje už taiką 
ir geresnį būvį. Draugei 
Jonikienei buvo suruoštos 
70-osios gimimo metinės. Ju
biliatei linkime daug sveika
tos ir progresyvaus darbo.

Mane labai džiugina, kad 
jūs ten ir gimę, bet visgi ne
pamirštate savo tėvų kalbos 
ir papročių. Aš seku jūsų 
leidžiamą spaudą, kurią 
gaunu normališkai. “Lais
vėje” matau, kaip ryžtingai 

i jūs kovojate už taiką. Ne 
per seniausiai JAV liaudis 
laimėjo rinkimuose. Ji dėjo 
visas pastangas, kad nepri
leisti prie valstybės vairo 
reakcionieriaus Goldwate- 
rio. Tuo didžiuojatės ne 
tik / jūs, bet visa tarybinė 
liaudis, viso pasaulio pa
žangioji žmonija. Nugalė
jote rinkimuose, o dabar 
reikia užtikrinti taiką, pa
žaboti karo kriminalistus, 
kad nemėtytų' bombų ant 
taikių Kongo gyventojų. 
Mūsų gi tarybinė liaudis 
pasiryžusi kiekvieną valan
dą visuotiniam nusiginkla
vimui.

Apie mūsų gyvenimą štai 
ką noriu pasakyti. Pas mus 
gyvenimas eina į gerąją pu
sę, nežiūrint to, kad porą 
metų buvo nepalankus oras. 
Žinoma, dar pasitaiko ir 
kitokių trūkumų, bet jie 
mums nebaisūs, mes kaip 
tik su jais kovojame, kad 
rytoj jų mažai arba ir visai 
nebūtų.

Daugelis iš jūsų jau lan
kėtės savo arba jūsų tėvų 
žemėje ir matėte, kiek daug 
nuveikta. ,1965 metais Ta
rybų Lietuva atžymės savo

25-ąsias metines nuo išsi
laisvinimo iš fašistinės prie
spaudos. Į tą garbingą su
kaktį prašom ir jus, mieli 
broliai ir sesės, atvykti. Pa
matysite, kaip mes gyvena
me, kaip gyvena jūsų gimi
nės. Laukiame!

Baigdamas, mieli bičiuliai, 
sveikinu jus su 1965 metais 
ir linkiu geriausios sėkmės 
jūsų organizaciniame darbe 
ir kiekvenam asmeniškame 
gyvenime,‘o daugiausia stip
rios sveikatos.

Mūsų bendras tikslas — 
kovoti prieš karo pavojų. 
Sveikas žmonijos protas nu
galės karo kurstytojus.

Viso gero linkiu ir laukiu 
jūsų laiškų.

Guobys G.
Vilnius 13, 
Klinikų 3-36

New Haven, Conn.
Mūsų Naujienos

Evą Rudman aukštas 
kraujo spaudimas paguldė 
į lovą. Dabar ji yra dakta
ro priežiūroje. Smagu tas, 
kad jos sveikata laipsniškai 
eina geryn.

Gruodžio pradžioje mirė 
Antanas Radžiūnas. Buvo 
ilgų metų geležies gamini
mo darbininkas. Nežiūrint, 
kad suųkiai dirbo, ilgai gy
veno. Reiškiu užuojautą jo 
šeimai.

Jonas Petkus yra “Lais
vės” va j įninkąs. Aplankėme 
kelis “L.” skaitytojus, tai 
Juozą Šemetą, Juozą Žemai
tį, J. čeplevičių ir jo mote
rį. Visi, nors turi metų, 
bet dar atrodo stipriais, 
tvirtais ir nesiskundė senat
ve. Malonu buvo su jais 
pasikalbėti. Jie ir aukų su- 
2 — Koresp.
teikė į “Laisvės” fondą.

Mūsų mieste policija areš
tavo keletą pasiturinčių 
žmonių už pirkimą vogtų 
daiktų. Suprantama, vagys 
arba jų talkininkai vogtus 
daiktus pigiai parduoda, 
bet pirkėjams gan brangiai 
jie atsieina, kada reikalas 
išaiškėja ir susiduria su 
teisingumo įstatymais.

J. Kunca

SEMINARAS — * 
JUBILIEJINEI

Kaip žinia, Jubiliejinės 
1965-jų metų dainų šventės 
repertuare pirmą kartą bus 
atliekami lietuviški pramo
giniai šokiai. Juos atliks 
maž daug 200 šokėjų, po 
4—8 poras iš respublikos 
miestų ir rajonų. Pramogi
niai šokiai bus sujungti su 
taip pat pirmą kartą šven
tėje dalyvausiančiu estradi
nio orkestro pasirodymu,ir 
eis vientisu atskiru progra
mos numeriu.

Šie jubiliejiniai dainų 
šventės “novatoriai” savo 
^pasiruošimą pradėjo nuo 
respublikinio keturių dienų 
pramoginių šokių vadovų 
seminaro, vykdyto Vilniuje.

HELP WANTED MALE Help Wanted—Female

BAR MAIDS & WAITRESSES.
PHARMACISTS. Temporary full over 21. No exp. necessary. Rm. & 

•& part time positions available , , . , ..
immed. Perm, full & part time ^oar^‘ Apply m person or call
positions also available. For further SPEEDWAY INN, Old White Horse 
information call Miss Genovese, SA. į Pike, Ph. 767-9763, Atco, N. J. 
4-1000. ' Sun Ray Drug Co.

(103-104)
(99-103)

Liūdnas Prisiminimas

Stasys Paulenka

Mirė gruodžio 29 d., 1955 m.

* Jau devyneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Stasys. Ilsėkis, St^siuli, ramiai. Kol mes 

k gyvi būsime tavo kapą lankysime.

Anelė Paulenkienė, žmona 
Nelė, duktė, vyras ir šeima. 
Stasys, sūnus, žmona ir šeima

P. Stausko kurinių paroda
Kaunas. — M. K. Čiurlio

nio vardo dailės muziejuje 
įvykdyta dai 1 i n i n k o P. 
Stausko tapybos bei akva
relės kūrinių paroda. Tep
tuko meistras vaizduoja di
džiąsias mūsų krašto staty
bas ir darbo žmogų. Apie 
tai kalba jo akvarelės “Kė
dainių chemijos giganto 
fragmentas”, “Jonavos che
minės gamyklos statyba”, 
drobės ^‘Gelžbetoninių 

’ plokščių cechas” ir eilė kitų.

S?

SVEIKINAME

Su Naujaisiais Metais
“Laisvės” personalą ir skaitytojus ir linkime, 

kad 1965-ieji metai darbo žmonėms 
būtų laimingi ir taikingi.

Vincas ir Konstancija Kartonai
Jensen Beach, Fla.

Daugiau^ įvairių parengimų 
“Laivės” naudai!

HOUSEKEEPER
Live in. Own Room.

3 Children. ' 
LU. 3-4225.

HEAD waitress, waitresses, cash
ier. Gd. pay/Vac. Nice surround
ings. Lawrence Pk. Shop. Center. 
Broomall. Apply City Line Delic., 
7547 Haverford Ave. Ask for Jack 
Weiss, bet '3 P. M.

(103-1)

LPN. practicals and nurses aides, 
All shifts, new convalescent 

home in Willow Grove.
Call OL. 9-3060.

(103-5)

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)

MOUNTER & PROOFER ♦
For Flexographic Printing.

Excellent expandng Co.
Call Mr. Murphy.

WA. 4-0200.
(103-1)

Tool
Good 

Liberal 
Steady

MACHINIST
and Diemakcr. 
starting salary. 
Company benefits, 
year round work.

DE. 3-3300.
(103-1)

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available 
immed. 'Perm. Full & part time 
positions. For further information 
call Miss Genovese, SA. 4-1000. Sun 

11~ Ray Drug Co.

Jungi Valstijų 
pakabinti tiltai

Jungtinėse Valstijose
giausi pakabinti tiltai' yra 
sekami:

Brooklyno, per Rytų upę, 
tarp bokštų pakabinamoji 
dalis yra 1,595 pėdos, o su 
abiejų galų kitomis dalimis, 
tai yra, kurios tik vienu ga
lu remiasi į bokštą, o kitu į 
sausumą, tai jis 3,461 pėda.

Per Oaklando sąsiaurį pa
kabinamoji dalis yra 2,310 
moji dalis 2,800 pėdų, o 
tas turi 6,690 pėdų ilgio.

Tacoma, Wash., pakabina
moji dalis 2,800 pėdų, o 
bendrai 5,000 pėdų.

New Yorke George Wa
shington tilto per Hudsono 
upę pakabinamoji dalis yra 
3,500 pėdų, o bendrai til
tas 4,800 pėdų.

Mackinac tilto pakabina
moji dalis yra 3,800 pėdų, o 
bendrai tiltas turi 7,400 p.

San Francisko, Kaliforni
joje, Golden Gate tilto pa
kabinamoji dalis yra 4,200 
pėdų, o bendrai tiltas 4,450 
pėdų.

Tarp Brooklyno ir Staten 
Island salos tik atidaryto 
naujo Verrazano - Narrows 
tilto pakabinamoji dalis yra 
4,260. pėdų, o bendrai til
tas turi 6,690 pėdų.

(103-1)

SHOE REPAIR MAN
Experienced

CARL SHOES
1-609-BE. 5-6223 (N. J.)

(103-104)

CHEF 1st CLASS
•Short order cooks. Experienced 

all shifts.
' Also
WAITRESSES

Experienced, neat and fast. All 
shifts. New Diner to open soon. 

’ Apply in person. COURT DINER, 
Baltimore Pk. & Edgemont St., 
Media, Pa. 103-1)

1964Washingtonas.
metais apsivedė 1,750,000 
amerikiečių. Merginų daug’ 
daugiau ištekėjo sulauku
sių 18 metų amžiaus, negu 
vyriškių.

AUGA NAUJA 
GAMYKLA

•VILNIUS. — Chemijos 
gamyklos produkciją žino 
visi — spalvingas, gražus 
relinas dengia daugelį vi
suomeninių ir buitinių pa
statų grindis. Tačiau, spe
cialistų nuomone, relinas 
turi kai kurių neigiamų sa
vybių — greit išsinešioja, 
sunkiai pritvirtinamas prie 
medinių grindų. Chemikai 
sukūrė kur kas patvaresnę 
grindų dangą.

Aukštuose Paneriu o s e, 
šalia chemijos gamyklos 
pradėta naujos įmonės sta
tyba. Ji užims penkių tūks
tančių kvadratinių metrų 
plotą ir kasmet gamins du 
milijonus kvadratinių met
rų tvirtesnės grindų dan
gos.

Detroitas. — Po 18 dienų 
išėjo iš ligoninės automobi
listų unijos prezidentas 
Walter Reutheris.

Washingtonas. — JAV ir 
Rumunija pasirašė kultūri
niais reikalais sutartį.

Brockton, Mass.
Naujų Metų Sulaukimui

BANKETAS
ft

Įvyks Ketvirtadienį

Gruodžio 31 December
Pradžia 7:30 valandą vakare

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Svetainėje

668 Main St. Montello, Mass.

Įėjimas Tik $3.00 Asmeniui
Bus muzika, kalakutienos vakarienė ir gėrimai 

Prašome vietinius ir iš toliau atsilankyti.
Būsite patenkinti.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)- Antr., gruodžio (Dec.) 29, 1964



’‘Laisves*’ vajaus pasekmes
“Laisves” prenumeratų vajus oficialiai užsibaigs su 

gruodžio - Dec. 31, 1964. Kadangi dar daugelis vajinin- 
kų darbuojasi prenumeratų reikalu per šventes, tai pra
tęsime iki SAUSIO - JAN. 15 d., 1965. Po tos datos va
jus galutinai bus užbaigtas.

Kadangi dabar šventes, tai paštas vėluoja pristaty
mą laiškų, čia paduodame miestų į fondą prisiųstų aukų 
rezultatus, vajininkų rezultatai bus kitoje laidoje.

— 0 —
ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn............................................... $750.00
St. Petersburg, Fla...........................................  487.00
Waterbury, Conn............................................... 388.75 I
Lawrence - Lowell, Mass.................................. 282.00
Philadelphia, Pa...............................................  210.00
Miami, Fla.......... . .............................................  206.00
Brooklyn, N. Y..................................  194.00
Brockton, Mass.............................................   176.00
Scranton, Pa...................................................... 152.00
San Francisco - Oakland, Calif......................... 147.00
Plymouth - Wilkes-Barre, Pa.............................144.00
So. Boston, Mass .......................................... 138.00
Elizabeth, N. J................................................. 113.00
Cleveland, Ohio .............................................. 116.00
Baltimore, Md................................................... 108.00
Norwood, Mass................................................... 99.00
Great Neck, N. Y............................................... 92.00
Easton, Pa.............................•'...............................76.00
Worcester, Mass.................................................... 73.00
Los Angeles, Calif.............................................. 73.00
Camden, N. J...................................................... 65.00
Binghamton - Johnson City, N. Y......................61.00
Bridgeport, Conn...............................................  58.00
Pittsburgh, Pa.......................................................57.00
Canada ............................................................... 50.50
Bayonne, N. J..................................................... 47.00
Rochester, N. Y.....................................................43.00
Cambridge, Mass...................................................41.00
Chester, Pa.......................................................... 40.00
Haverhill, Mass..................................................... 39.00
Newark, N. J.........................................................39.00
Paterson, N. J..............................   35.50
Nashua, N. H........................................................ 30.00
Detroit, Mich....................................................... 27.00
Shenandoah, Pa..................................................... 21.00
Chicago, Ill.......................................................... 16.00
Rumford, Me..........................................................16.00
Naugatuck - Union City, Conn......................... 14.00
Cliffside, N. J..................................................... 14'00
Newr Haven, Conn.......................... 7.00
Stoughton, Mass.......................................... 4-^
Hudson, Mass.......................................................... ^.00
Gardner, Mass................................................. ; • • ^;00

Laisvės Administracija

Istorija nemeluoja, bet 
istorikai gali meluoti

Kaip susitarus, ir kitame 
atvejyje istorijos falsifika- 
kacijos ardomos. Čia jau- 
surišta su biblijos padavi
mais, kurie irgi vadinami 
religine istorija.

Gruodžio 21 d. “New York 
Times” paduoda kunigo dr. 
David H. C. Read pamoks
lą. Savo pamoksle jis turi 
reikalą su biblija. Jis skaito 
iš Mateušo 2:xi:

“Ir kada jie atėjo į gry
čią, jie pamatė berniuką su 
jo motina Marija, 'ir jie 
puolėsi ant žemės ir jį gar
bino.”

Kunigas Read sako, kad 
šv. Mateušas ten sako, kad 
tie “jie” buvo išmintingi vy
rai. Jis nieko biblijoje ne
mini, kad jie būtų buvę ko
kie karaliai, kad jie būtų 
buvęs trys, ir kad jų vardai 
būtų minėti. Kunigas Read 
specialiai atkreipia klausy
tojų atidžią, kad biblijoje 
Mateušas mini “gryčią,” o 
nemini jokios “stalnyčios.” 
Jis taipgi biblijoje neminįs 
jokių piemenų prie Kristaus 
užgimimo, nekalbant jau 
apie tuos jaučius ir asilus.

Kunigas dr. Read nesąs 
priešingas tai misteriškai 
žvaigždei Kristaus užgimi
mo pasakoje, bet jeigu kas 
norįs ją iš to išmislo išimti, 
jis tokiai nuomonei nesi
priešinsiąs.

Taigi, va, kaip istorijos 
rašomos. Šiame atsitikime, 
su biblijos pasakojimu, pa
sirodo, kad ateis laikas, kai 'i 
tūli net ir kunigai pasakys, 
kad tokio fakto nėra, kur 
būtų prirodyta, kad toks 
dalykas buvo, kaip Kristaus 
gimimas.

Pasakos apie Napoleno 
armijos sušalimą prie Mask
vos faktiškai, moksliškai su
bliūško šimtui penkiasde
šimt metų praėjus. Kristaus 
gimimo išmislas jau tęsiasi 
du tūkstančiai metu. Bet, 

v Z

i pagaliau, ir šios pasakos 
' siūlės pradeda irti net tarp' 
pačių kunigų, tos pasakos 
skleidėjų. •

A. Gilman

Sveikinimai
Ievai ir Rojui Mizarams, 

taipgi visam “Laisvės” ko
lektyvui (telegrama):

Kuršėnų Vaikų Namai 
širdingai linki Jums visiems 
laimingų Naujųjų metų!

Betlinskienė, Rastenyte 
ir auklėtiniai

Širdingiausiai sveikiname 
su Naujaisiais Metais!

J. čekys*
Vilnius

—-r-—
' Linkėjimai lamingų Nau-

siuntinė jote per 1964 me
tus.

Labai prašau ir ateinan
čiais 1965 metais mane ne-» 
pamiršti ir siuntinėti man 
mielą laikrašti, kurį aš taip 
pamėgau skaityti.

Aš esu dėkinga ir lauksiu!
Su pagarba,

Ivaškevičienė Anelė
Raseiniai
Liepos 21—11
Lithuania, USSR

Neranda rekordų apie 
Kristaus gimimą

jųjų Metų visiems.
Elizabeth
Trafford, Pa.

Gerbiama “Laisves” 
Redakcija!

Sveikiname “Laisvės” Re
dakciją, bendrada r b i u s ir 
skaitytojus Naujųjų 196 5 
metų proga ir linkime sėk
mės, skleidžiant taikos, pa
žangos ir draugystės idėjas.

“Laisvę” skaitome jau ke
li metai. Laikraštis mums 
labai patinka. Dėkojame 
savo gerbiamai Tetai A. 
Grigaitienei, kuri jau kelin
ti metai laikraštį mums už
prenumeruoja.

Naujųjų Metų proga nori
me pasveikinti savo Tetas 
A. Grigaitienę ir Tumosie- 
nę, gyvenančias Kalifornijo
je, ir palinkėti joms daug 
laimės, džiaugsmo ir sveika-
tos.

Tegul 1965 metai būna 
taikos, pažangos ir drau
gystes metai!

M. SL Liutvinavičiai 
A. Tamulaitis

Jurbarko raj., Veliuona

Raseiniai, 
1964. XII.

“Laisvės” Redakcijai
Nuoširdžiai dėkoju už 

laikraštį “Laisvė”, kurį man

17

Sveikinu su Naujaisiais 
metais bostoniečius Praną 
ir Mariją Kvietkus iš sir- Į
dies linkėdamas linksmų 
švenčių, geros sveikatos, pa
sisekimo visuose darbuose 
ir sumanymuose. Ačiū už 
“Laisvę”! Ją čia skaitom 
su didžiausiu susidomėjimu.

Laimingų Naujųjų metų 
visiems “Laisvės” skaityto
jams ir redakcijos darbuo
tojams ! Pr. Kairevičius

Reemigrantas iš Buenos Aires 
Lietuva, Druskininkai
1964. XII. 15 v

Iš Lietuvos
K. Petrikienė atsiuntė Ie

vai Mizarienei laišką, kuris 
įdomus visiems. Štai jis:

“Kelionė buvo sėkminga. 
Vakar įvyko įspūdingas Jo
nikienės 70 m. sukakties at- 
žymėjimas.

“Dalyvavau Alytuje ir 
Kaune moterų suvažiavi-
muose. Esu visą laiką už
siėmusi. Jaučiuosi gerai.

“Atgal grįšiu, veikiausiai, 
pradžioje vasario mėnesio. 
Norisi dar daug kur apsi
lankyti, o laiko mažai. Ban- 

' dau sukaupti žinių apie 
veikliausias Lietuvos mote
ris.

“Kada įvyks Lietuvos Mo
terų suvažiavimas, dar tik
rų žinių nėra. Lauksiu tos 
iškilmės.”

Kiek mums spaudos-kny-, teorologistas dr. J. M. An- 
gervo paduoda savo suradi
mus, koks oras buvo 1812 
metų spalio ir lapkričio 
mėnesiais Peterburge, Ry-

gų skaitytojams yra pripa
sakota apie Napoleono — 
prancūzų armijas sumušęs 
pasisekimą 1812 metais už
kariauti Rusiją todėl, kad 
prancūzų armijas sumušęs 
Rusijos šaltis — “generolas 
žiema,” tai negalėtume nei 
suskaityti. Rusų liaudies 
pastangos ir gabumai at
mušti užpuolikus aniems is
torikams nieko nereiškė, — 
jos kaip nei būti nebuvo 
jiems.

Tokios pat veislės istori
kai deda dideles pastangas 
išvystyti ir dabar tą supra
timą, kad antrajame pa
sauliniame kare ne rusų ir 
kitų socialistinių šalių liau
dis ten taipgi ištaškė fašis
tinius vokiškus užpuolikus, 
lunatiko Hitlerio vadovauja
mus, ale tai ir vėl buvo ta 
pati žiema, tas pats sniegas 
ir šaltis — tas pats “gene
rolas žiema.”

Tik šį sykį istorikai ban
do jau “generolui žiemai”, 
duoti nemažą ir pagalbinių- jas 
ką. Dabar jie bando įrašyti kų.” 
į istorijos lapus tą, kad būk,; New

goję, Kijeve, Varšuvoje ir 
kitur, kur Napoleonas ir jo 
“grand” armija subliūško. 
Pasirodo, kad tose vietose 
tada visai kaip ir nešalo. 
Oras tada ten laikėsi apie 
tą patį laipsni, kur šiluma 
baigiasi ir šaltis prasideda. 
Tai buvo tik tikras rudens 
oras, o ne žiema.

Dr. Angervo remiasi tuo, 
kad tada jau buvo regulia
cija sekti orą toj Europos 
daly. Jis randa tų dienų 
rekordus, kur oro padėtis 
užrėk o r d u o t a reguliariai. 
Ten parodoma, kad tuo lai
ku ne tik Napoleono armi
ja neturėjo priežasties su
šalti, ale ir tarakonai ne
galėjo tokiame ore sušalti. 
Aišku, Napoleono armija 
buvo ištaškyta rusų narsu
mo Jr geros organizacijos.

Bet tuoj atsirado užtarė- i 
tu išmisliorių - “istori-
Prof. Leo Gershov, iš 
Yorko Universiteto,

NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS

Ateinančio ketvirtadienio 
vakarą ruošiamas Laisvės 
salėje Naujų Metų sutiki
mas, kurį rengoa Aido cho
ras.

- Dar nevėlu įsigyti bilie
tus, kuriuos pardavinėja ■! 
kiekvienas aidietis., o jeigu 
nepasitaikytų susitikti ai- 
dietį, tad galima užsiregist
ruoti telefonu pašaukiant 
numerį MI 1-6887.

Bus patiekta gera vaka
rienė ir prie smagios muzi
kos bei dainų visi drauge 
sutiksime Naujuosius Me
tus.

Bilieto kaina tik 5 dol. 
Aido choras kviečia Visus 
atsilankyti.

H. F.

New Yorkas. — Policija 
suėmė tris Kubos pabėgė
lius—Ignacio Nova, Guiller
mo Nova ir Carlos Perez, 
kurie prisipažino, kad tai 
jie paleido mortiros sviedi
nį į Jungtinių Tautų pasta
tą. i

MIRUS

Kazimierui ir Onai Railams
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Antanui ir 

brolienei Kazimierai Railams. Taip pat 
velionių giminėms ir artimiesiems.

Pranas ir Naste Bukniai
Brooklyn, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Dr. Jonas Kaškiaučius
Mirė Lietuvoje, gruodžio 30 d., 1963 m.

Jau vieneri metai kai mirė mūsų mylimas 
dr. Jonas Kaškiaučius. Su liūdesiu prisimenam 
Mūsų mielą daktarą, poetą, rašytoją ir liaudies 
mylėtoją.

Lai ilsis ramiai Vilniaus Rasų kapinėse.

Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai
Cliffside Park, N- J.

Religinis rašytojas dr. H. 
V. Harper parašė straips
nį apie Jėzaus gimimą. Sa
vo rašte jis nurodo, kad jo 
gimtadienio niekas tikrai 
nežino. Kaip dabar esą, tai 
pasaulio tautos mano labai 
skirtingai. Pagal jų many
mą išeina, girdi, taip, kad 
jis gimė kiekvieną mėnesį. 
Prancūzija ir Ispanija tiki, 
kad Jėzaus gimimo diena
yra gruodžio 18-ta. Tai 
esąs artimiausias spėjimas 
prie 25 dienos gruodžio, 
kurioj dabar atprovinėja- 
mas jo gimimas, tai yra 
Kalėdos. Būk tai Jėzus 
sakąs, “kad žmonija niekuo
met nesužinos apie jo gi
mimo dieną ir valandą, taip 
pat ir apie antrą j jį jo atėji
mą ant žemės.”

Nors ir .nežinant Jėzaus 
gimimo.' ule tų ir dienos, ta
čiau bažnyčiai pavyko, su 
pagalba ^inteligentijos, nu
statyti metus, mėnesį ir 
dieną, ir dalį žmonijos įtiki
no, kad Jėzus gimė prieš 
1964 metus, gruodžio 25 d. 
Ir dabar turime kalėdas, sa
ko daktaras.

Visoj Biblijoj, Senaihe 
Testamente *ir Naujajame, 
nieko nėra rašoma apie gi
mimo metus ir dieną. Jei

kas buvo rašoma, tai buvo 
tik spėjimai ir atsiminimai. 
Visi atsiminimai buvo rašy
ti apie 100 metų praėjus ir 
jie nieko bendro su tiesa 
neturėjo, sako daktaras.

Buvo kreiptasi į astrono
mus, ką jie žino apie Bet- 
lėjaus šviesiąją žvaigždę, 
kuriais metais ir kurią die
ną ta žvaigždė pasirodė. 
Tikro atsakymo negavo nė
iš astronomų.

Kalbant apie astronomus 
ir Betlėjaus žvaigždę, šių 
žodžių rašytojui teko maty
ti ir girdėti aiškinimą Kali
fornijos observatorijos 
rio televizijoje. Programos 
vedėjas jį užklausė: „

— Astronome, kokia ta
vo nuomonė apie tą Šviesią
ją žvaigždę^ kuri pasirodė 
virš Betlėjaus?

Atsakymas buvo:
—Tai nieko nauja, nes ta 

žvaigždė pasirodo, kas kele
tas šimtų metų, tik, su
prantama, ne visi kontinen
tai ją gali matyti vienu kar
tu.

Astronomas šyptelėjo į 
klausėją ir.sako: — Geriau 
apie tą žvaigždę nė nekalbė
kime, nes ji kai kam pada
rė daug gero.

Ignas

Apie Saulės užtemimus
Dabar jau nėra joks ste

buklas Saulės užtemimas. 
Astronomai tiksliai nusako 
dieną, valandą ir , minutę 
kada Saulės užtemimas pra
sidės ir kada pasibaigs, 
taipgi, kuriuo Žemės ruož
tu jis įvyks.

Saulės užtemimai būna 
todėl, kad Saulės' šviesos į 
Žemę nepraleidžia Mėnulis, 
kuris tada būna tarp Saulės 
ir Žemės. Tame pačiame 
Žemės ruožte, tai yra. toje

Širdingai* dėkoju visoms 
ir visiems, kurie mane lan
kė ligonnėje ir kurie pri
siuntė užuojautą laiškais ir 
atvirukais bei paskambino 
telefonu. Taipgi dėkoju už 
gausias dovanas.
Širdingai dėkinga esu drau

gei Onai černevičienei už 
dažną lan^ynią ligoninėje ir 
namie. . Širdingai dėkoju £ 
draugams Michel s o n a m s, 
kurie man gelbėjo ir.tebe- 
gelbsti. ’

Brangieji, jūsų visų užuo- pat vietoje Saulės užtSmi-
jauta ligoš metu man daug 
pagelbėjo.

Išbuvus ligoninėje 28 die
nas, sugrįžau namo. Esu 

i gydyto jo. ir mano gerų kai- 
! mynų Michelsonų priežiūro
je.

Dar kartą širdingai vi
siems dėkoju už draugišką 

- užuojautą.
Ona Cibulsky

apart šaltos Rusijos žiemos, 
rusų utėles apsėdę ėsti hit
lerininkų sprandus, tai to
dėl jie taip mizernai ir pra
laimėję, kaip ir Napoleo
nas—prancūzai — 1812 m. 
Tai irgi pateisinimas užpuo
likų ir jų pralaimėjimo-žiop- 
lumo.
. Bet, pagaliau, mokslas 
įkiša savo nosį, “kur nerei
kia,” ir sugadina visą tų is
torikų pasaką-išmislą, skel
biamą net šimtą penkiasde
šimt metų. Dabar finų me-

kuris vadinasi Napoleono 
laikų žinovu, sako, kad. tie
sa, pirmoje savaitėje Napo
leono armijos subliuškimo 
prie Maskvos oras buvo ne
šaltas. Bet vėliau taip ten 
isivvstes šaltis, kad tokio 
šalčio iki šiol ten dar nesą 
buvę. Tas ir sumušęs Na
poleono “grand” armiją.

Bet faktas yra, kad Na
poleono - prancūzų - vokiečių 
armija 1812 metais Rusijoje 
buvo ištaškyta rusų dar sa
vaite pirm tų šalčių.

JAU IR KERENSKIUI 
CHRUŠČIOVAS “GERAS”

New Yorkas. — Kolum- 
nistas Bob Considinie kal
bėjosi su A. Kerenskiu, Ru
sijos buržuazijos buvusiu 
premjeru. Kerenskis jam 
sakė, kad Chruščiovas “tu
rėjo gerų pusių, būva žmo
niškas”.

Taip jau visada yra, kas 
tik atsiranda lauko pusėje 
už TSRS vadovybės, ta
da TSRS priešai ima jį girti, i

Felix Janulevičius

Prisiminimas
Sukako H metų

■ Sausio 1-oji liūdnai 
beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome j^uno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS

Jį iš darbo pasiemp mirtis.
> Mary Janulevičienej motina 

John ir Peter, broliai
Ann, sesuo f 

Maspeth, N. Yz

te-

KOVOJE SU GYVULIŲ 
LIGOMIS

Vilnius. — Leipcige įvy
ko tarptautinis veterinari
jos gydytojų kongresas. Jo 
dalyvis — Lietuvos Veteri
narijos akademijos profeso
rius, biologijos mokslų dak
taras L. Aizinbudas pasa
ko: .

—Kongrese dalyvavo 
1,100 specialistų iš 13 pa
saulio šalių. Keturiasdešimt 
penkiuose praneši muose 
VDR, TSRS. Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Jugoslavijos 
ir kitų šalių mokslininkai 
gvildeno kovos su gyvulių 
ligomis problemas. Darbo
tvarkėje buvo ir praneši- 

_ į mas, kuri ruošiau kartu su 
aspirantais Remigiia Buka- 
veckiene ir Antanu Mažy
liu. Šiame pranešime patei
kėme kai kuriuos duomenis 
ape eksnerimentus. kurie 
buvo atlikti Lietuvos Vete- 
rinariios moksliniame tvri- 

, mo institute ir akademijoje.
Kongreso metu buvo ati

daryta Veterinarijos mokslo 
ir praktikos pasiekimu Vo
kieti ios Demokratinė je Res
publikoje paroda. Kongreso 
dalvviai turėjo progos susi
pažinti su Leipcigo un .ver
si teto veterinarijos fakulte-

mas būna matomas tik vie
ną kartą per 360 metų.

LĖKTUVAIS TARP 
N. YORKO-MASKVOS

Washingtonas. — Tarybų • 
Sąjunga vėl pasiūlė Jungti
nėms Valstijoms įsteigti ta
rybinių lėktuvų susisiekifrią 
tarp Maskvos ir New Yor
ko. Skrajotų “TU-114” lėk
tuvai, kurie gali vežti po 
170 keliauninkų.

GABI MOTERIS PLĖŠIKĖ
Verona. N. J.—Įbėgo į Mi

chaelio Prouto šermeninę * 
jauna moteris verkdama ir 
puolė direktoriui į glėbį. Ji 
pasakojo, kad “mirė jos mo
tina”. Tuo metu “alpo” ir 
grabaliojosi aplinkui direk
torių.

Kada ji “atsigavo” ir iš
ėjo “dokumentų atsinešti*’, 
M. Prout pasigedo piniginėm 
su apie $20.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
TSRS delegacija pažadėjo 
aukoti į Jungtinių Tautų 
fondą, kad pagelbėjus fi
nansiniai atsigauti.

New Yorkas. — Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė rašy
tojas Carl Van Vechten.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai sako, kad įrengimui 
“Zondo-2”, kuris skrenda 
linkui Marso, buvo pavarto 
ta naujų medžiagų.

to darbu. Aplankėme taip 
pat vieną seniausių ir įdo
miausių zoologijoos sodų 
Europoje.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 29, 1964




