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KRISLAI
Lietuvos rašytojų

IV-asis suvažiavimas 
Mūsų sukaktuvininkai 
Pūkelevičiūtės filmas

— Rašo R. Mizara —
Pranešama, kad šiomis die

nomis Vilniuje Įvyko Tarybų 
Lietuvos rašytojų Ketvirtasis 
suvažiavimas. Rašytojų są
jungoje yra daugiau nei šim
tas narių. Bet yra rašančiųjų, 
kurie Į sąjungą dar neįeina.

Rašytojai mėgsta daugiau 
rašyti, mažiau kalbėti, bet kai 
iškyla gyvas reikalas, jie mo
ka ir gyvu žodžiu pasisakyti. 
Ana, Juozas Baltušis — tik
ras oratorius. Puikiai kalba ir 
Mieželaitis, ir Venclova, ir 
Shields, ir Korsakas, ir kt.

Kaip ten bebūtų, suvažia
vusieji kalboms, diskusijoms 
turėjo medžiagos. Tarybinė

Du Jungtinių Valstijų erdvių 
laivai susitiko kosmose

Houston, Texas. — Gruo
džio 15 dieną iš Cape 
nedy, Fla., JAV erdvių už
kariavimo jėgos iššovė ‘‘Ge
mini -6”. Erdvių laive buvo 
du karininkai, Walter M. 
Schirra ir Thomas P. Staf
ford.

Po kelių valandų, virš 
Ramiojo vandenyno, 180 
mylių aukštyje, ..jų .erdvių 
laivas priartėjo prie “Gemi- 
ni-7” erdvių laivo, kuris į 
kosmosą buvo iššautas prieš 
14 dienų, kuriame skraidė 
karininkai Frank Borman 
ir James A. Lowell.

, JAV erdvių
Ken-1 viršininkai sako, kad

užkariavimo 
Ge

mini laivai buvo suartėję 
vienas prie kito tik apie 10 
pėdų.

Panašų žygį 1962 metais 
atliko Tarybų Sąjungos kos
monautai. Tada rugpjūčio 
15 dieną į kosmosą buvo iš
šautas erdvių laivas su ka
rininku Nikolajevu, sekamą 
dieną buvo iššautas kitas 
erdvių laivas, kuriame buvo 
karininkas Popovič. Jie erd
vėje netoli vienas nuo kito 
dar 48 kartus apskrido ap
linkui Žemę.

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Punktai
Brooklyn, N. Y., vajininkai.....................................8184
Connecticut vajininkai ........................................ 4942
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla......................... 3672
J. Jaskevičius, Worcester, Mass............................. 3660
New Jersey valstijos vajininkai...........................  3096

i So Boston, Mass.................................... v,.............. 3092
George Shimaitis, Brockton, Mass. ..................... 3076
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. ... 2148 
J. Stanienė, Baltimore, Md.....................................  1972
Philadelphijos vajininkai ...................................... 1968
Chester, Pa.............................................................. 1728

lietuvių literatūra — ir proza ........      ... 1 ; 1 . ...
ir poezija — gražiai šakoja ir 
^poja. Pliusai toli pralenkia 
minusius. Niekad seniau Lie
tuvos rašytojų veikalai nebuvo 
taip plačiai (ir tokiais tira
žais’) verčiami Į kitas kalbas, 
kaip šiandien. Pati Lietuvos 
liaudis savo rašytojus labai 
myli ir gerbia.

Sekamuose “Laisvės” nume
riuose paduosime daugiau ži
nių apie šį suvažiavimą.

čikagiečiui Vincui Rudaičiui 
sukako 80 metų. Gražų 
straipsnį apie ji “Laisvėje” 
parašė Pr. Buknys.

Kitam buvusiam laisviečiui 
—ilgamečiam mūsų laikraščio 
korektoriui Jonui Barkui šie
met taip pat, man rodosi, su
kako 80 metų. Jis, pensinin
kas, tebegyvena Brooklyne.

O Petrui Šolomskui š. m. 
birželio 22 d. suėjo 75 metai 
amžiaus. Petras ir šiandien 
telJedirba mūsų spaustuvėje; 
įjįs dar tvirtas, gerai atrodo. 

Prašiau ir prašau P. šoloms- 
ko, kad jis parašytų ir pa
skelbtų spaudoje bruožus iš 
savo gyvenimo Amerikoje. Pa
galvokime: Prieš penkiasde
šimt penkerius metus, o gal 
dar anksčiau, P. šolomskas 
mokėsi spaustuvininko amato 
“žvaigždės” spaustuvėje Phi- 
ladelphijoje. Kunigas A. Mi
lukas buvo jo “bosas.” Iš ten 
jis persikėlė Į Scrantoną rink
ti “Laisvąją Minti” — šliupinĮ 
žurnalą.

Lietuviškų laikraštin inkų 
nueitas kelias — garbingas ir 
Įdomus. Sukaktuvininkams— 
nuoširdūs linkėjimai!

Gruodžio 5 d. Čikagoje buvo 
pademonstruotas Amerikoje 
gamintas lietuviškas filmas— 
“Aukso žąsis.” JĮ sukūrė Bi
rutė Pūkelevičiūtė, kuri, beje, 
parašė tuo pavadinimu ir pje- 
jį pagal brolių Grimų pasa
kas. Filmas byloja apie auk
so žąsį ir liūdinčią karalaitę. 
Kai kuriems dipukams kara
laitės — mieliausias dalykas.

Stasė Semėnienė Čikagos 
kunigų “Drauge” rašo filmo 
recenziją, ir apie tai, ką žmo
nės kalba. Esą:

f‘Ne vieną jaudino mintis, 
kad pirmą kartą išgirs ekrane 
lietuviškai kalbant. . . Ne vie
no žiūrovo slaptą mintį 
garsiai išreiškė muz. J. Bar
tulis, prieš premjerą pareiš
kęs: ‘Nejaugi tikrai išgirsiu 
lietuviškai kalbant?’ ”

•
Ar matote, koks pas juos 

moralinis skurdas? Jie savo 
gyvenime ligi šiol dar nebuvo 
matę filmo su lietuviška kal
ba!

O pažangieji Amerikos lie
tuviai, ir tie, kurie ateina Į jų 
parengimus, jau per desėtką 
metų stebi ir girdi, lietuviškus

Apie T. Sąjungos 
karinį laivyną

T. Sąjungos įtaka 
už pietų sienos

Londonas. — Anglijoje
kas metai išleidžia “Jone’s 
Fighting Ships” knygą, ku
rioje paduoda visų valsty
bių karo laivynų sudėtį, 
kiek jie žino.

Toje knygoje rašo, kad 
dabar’ Tarybų Sąjunga dau
giausiai stato raketp m i s 
šaudančius karo laivus ir 

i atominius submarinus.
Jie sako, kad TSRS turi 

22 kruiserius, 150 naikintu- 
i vu, 33 atominius submari- 
I nūs, 390 paprastų submari- 
nų, 800 minų šlavikų ir 
1,880 įvairiausių kito k i ų

■ mažesniu karo laivu.I v *

Teheranas. — “The New 
York Timeso” kolumnistas 
James Restonas atvyko ta
rybiniu lėktuvu iš Maskvos 
į Persiją (Iraną). Jis stebisi, 
kaip didelė TSRS įtaka yra 

Tarp žmonių jos pietuose.
Mat, Tar y b ų Sąjunga 

technikiniai, kultūriniai ir 
kitaip yra toli nužengus'pir
myn, lyginant sų Turkija, 
Persija, Afganistanu ir Ki- 

jnija.
Jos lėktuvai palaiko susi- 

1 siekimą su tomis šalimis, 
i TSRS teikia joms daug pa- 
I galbos. Tarybų Sąjungos 
pietinė siena yra virš 6,000 
mylių ilgio.

M. Valilioniene, Miami, Fla. 
Great Neck. Huntington* N. Y. 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
V. Kralikauskas, 

Lawrence, Mass.......
i M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Į Kanadiečiai ............... ...............
, Rochester, N. Y......... ...............

S. F. Smith, Los Angeles, Cal. 
Mildred Friberg, Chicago, Ill. 
LLD 20 kuopos Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y........
M. Žiedelis, Nashua, N. H........

1708 | B. Sutkus, V. Taraškienė,
1572 San Francisco, Calif........... 420
1248' K. Namvas, Shenandoah, Pa. 400

, M. Kazlauskienė -A. Navickas, 
1440' Haverhill, Mass......... 480

948 Scranton, Pa................................. 240
8021 Vera Smalstis, Detroit, Mich. 192
756 I o. Žilinskiene, Plymouth, Pa. 180 
612 ' M. Aranuk, Detroit, Mich.......... 180
446 ! L. Tilwiclr Easton, Pa...............  144
. .: OrC)ai,> Hudson, Mass. 120
444 į Cleveland, Ohio ........................ 108
324 j. jr M. Alvinai, Yucaioa, Calif. .. 72 
— U —

Valys Btmkus, Brooklyno ir apylinkės vajininkas 
stipriai laikosi pirmoj vietoj. Pridavė atnaujinimų, ir jo 
bendradarbis Senas Juozas, Brooklynietis, taipgi pridavė 
atnaujinimų.

(Tąsa' 6 pusi.)

JAV kapitalistai steigia 
įmones Piety Vietname

Saigonas. — Amerikietis lijonų dolerių, 
į koresp on den tas Keyes son-Knudsen Co 
I Beech aprašo, kaip Jungti- Idaho, turi jau $326,000,000 
nių Valstijų kapitalistai įdėlių. Iš kitų didžiųjų kom- 

| steigia savo įmones Pietų panijų savo įmones įsteigė: 
į Vietname. JAV vyriausybė ! Raymond International Co., 
pamaryje įsirengia prie- iš New Yorko, Brown-Root 

i plaukas, sandėlius, nes tas Co. iš Houstono, J. A. Jones 
i jai reikalinga karui prieš ■ iš Charlottesville, S. C., ir 
! liaudiečius. eilė kitų.

Gi JAV kapitalistai stei-1 Yra numatoma, kad 1966
■ gia įmones, kaip tai fabri- ■ metais JAV kapitalistai Į
■ kus, paruošia gumos me- j savo įmones įdės dar apie 
Idžių, kavos, arbatos, cukra- i $600.000,000. šie JAV kapi-
■ nendrių, tabako ir kitokias talistų įdėliai rodo, kad
| plantacijas. į Jungtinės Valstijos tvirtai

1965 metais JAV kapita-! nusistatę nesitra ūkti iš 
listų įdėliai siekė šimtus mi- Vietnamo. Kaipiinia, prezi- 

. ........ ■ ■ . ■ {dentas Johnsonas balandžio 
’ 17 d. pareiškė: “There, is no 
i human power capable of 
forcing us from Viet Nam”. 

Jungtinių Valsti j ų vy-
— Numatoma riausybe paakstinimui kapi- , J 1 • J • *1 • 1 • » I V

De Gaulle apie 
taikos reikalus

Paryžius.
kad Prancūzijos preziden
tas De Gaulle vyks į Tarybų

Vien Morri- 
iš Boise,

talistų idėti savo turtus už
sienyje, užtikrino 70 pro-

"Ramybė Žemeje," o 
karas Vietname

Washingtonas. — Krikš
čioniškas pasaulis Kalėdas 
' sutinka po obalsiu “Ramy- 
i bė Žemėje”. Jis atitinka ir
* penktąjį “dievo prišakymą”
• —“neužmušk!”

Bet kaip tie obalsiai toli 
nuo tikrovės! Prezidentas' 
Johnsonas pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų 1966 me
tų biudžetas bus žymiai pa
didintas militarizmo reika
lams, o sumažintas civilinių 
žmonių reikalams.

Visi žinome, kaip mažai 
pinigu yra skiriama moks
lui, kovai prieš ligas, civili-

nių žmonių apsaugai nuo 
potvynių, kovai prieš skur
dą ir kitiems reikalams. Jau 
praeityje JAV militarizmui 
ir erdvių užkariavimui iš
leisdavo apie tris ketvirta
dalius valstybinio biudžeto.

Korespondentas Donald 
H. May, iš Washington©, 
rašo, kad karas Vietname 
žymiai padidino pasaulinio 
karo pavojų.

Korespondentas John M. 
Hightower rašo, kad karas 
Vietname labai pablogino 
susitarimą atominių ginklų 
uždraudimui ir nusiginkla
vimui.

filmus, sukurtus Lietuvoje.
Ir nemanykite, kad “Aukso 

žąsis” žiūrovus gerai nuteikė. 
S. Semėnienė skundžiasi, jog 
“garsas šiek tiek... sušlubavo... 

j Karts nuo karto žiūrovą er
zinančiai veikė garso sprag
sėjimai. . . ”

Filmas Įgamintas siauroje, 
16-metrineje juostelėje. Ga
mintas jis buvo per trejus me
tus.

Iš visko rodosi, kad fil
mas—fiasko.

Birutei Pūkelevičiūtei ir ki
tiems; gerai, gaminkite filmus, 
bet naudokitės ir Lietuvoje 
gamintais — puikiais, meniš
kais. Einant jų pažiūrėti, mu
zikui Bartuliui nereikės sta
tyti klausimą: “Nejaugi tik
rai išgirsiu lietuviškai kal
bant

JAV NEĮSILEIDŽIA 
BRAZILŲ ARTISTES
Rio de Janeiro. — Jungti

nių Valstijų ambasada pa
naikino vizą Brazilijos ar
tistei Djanira Motta e Sil
va, kuri ruošėsi vykti į New 
Yorką ir Washingtoną ir 
turėti savo piešinių parodą.

Mat, 1954 metais ji lankė
si Tarybų Sąjungoje, o da
bar yra Brazilijos Kultūri
nės Sąjungos palaikymui 
kultūrinių ryšių su TSRS 
viceprezidentė.

Washingtonas. — čionai 
lankėsi Pakistano preziden
tas Ayub Khanas ir tarėsi 
su prezidentu Johnsonu.

N. Podgornas naujas j 
TSRS prezidentas

Maskva. — Naujas Tary- 
I bų Sąjung o s prezidentas 
■ Nikalojus Viktorovi č i u s 
| Podgornas yra 62 metų am
žiaus. Jis gimė 1903 metais 
Karlovkos kaime, Poltavos 
srityje.

Po bolševikų revoliucijos 
jis baigė Kijevo politechni
kos institutą, kaip inžinie
rius.

Antrojo pasaulinio karo 
metu daugiausiai veikė 
maistu aprūpinimo srityje, 
Maskvoje.

Kodėl jie taip i 
“pamylėjo” Lenkiją?

Varšuva. — JAV į Lenki
ją pasiuntė savo ambasado
rių lenkų kilmės John Gro- 
nouskį.

Dabar į Lenkiją atvyko 
net šeši JAV kongresmanai: 
Michael Pucinski, Luci Ne- 
dzikis, Alvin O’Konski ir 
kiti.

Visi jie sako, kad jų die
dukai yra iš Lenkijos atvy
kę į JAV, nors kai kurie 
kongresmanai turi airių pa
vardes. Kasžin kodėl jie 
taip Lenkiją “pamylėjo”?

NAUJOS JAV KARO 
BAZĖS

JAV daro spaudimą 
prieš Meksiką

Mexico City. — “The New 
York Timeso” koresponden
tas Henry Giniger rašo, kad 
po įvykusios Amerikos vals
tybių konferencijos Rio de 
Janeiro, JAV ir jų talkinin
kės daro spaudimą prieš 
Meksika.

Mat, Meksikos respubli
ka palaiko diplomatinius 
ryšius su Kubos respublika, 
taipgi konferencijoje išstojo 
prieš intervenciją į kitas ša
lis.

“Persijos” vardas 
vėl jau geras

Teheranas.—Prieš 30 me
tų Persijos šakas Riza nu
sprendė, kad Persija vadin
sis Iranu, kas reiškia aria- 
nų šalis. Net laiškų nepriim
davo, kurie buvo adresuoti 
į Persiją.

Dabartinis šakas Moham- 
medas Riza Pahlevis pa
tvarkė, kad šalį galima ly
giai vadinti Persija arba 
Iranas. Dalykas tame, kad 
prie Persijos įlanka visada 
vadinosi ir t e b evadinasi 
Persijos įlanka. Arabų ša
lys ją norėjo pavadinti Ara
bų įlanka, bet Persija tam 
pasipriešino.

Sąjungą. Jis siekia artimes- centU J U turto, tai yra, yy- 
! riausybė garantavo, Bet kai 
| kurie valdininkai kalba apie 
1100% užtikrinimą invest- v 
mentams Pietų Vietname. > v

PIRATAI PAGROBĖ 
LAIVĄ

Singapūras. — Apie 100 
piratų sulipo ant graikų lai
vo“ Aeakos”, kuris jau du 
mėnesiai stovi ant seklu
mos.. Laivas yra 5,000 tonų 
įtalpos. Jie iš laivo krauna 
prekes į šešis piratų laive
lius. Kada prekes iškraus,

nio susitarimo tarptauti
niais reikalais.

De Gaulle sako, kad 
NATO buvo suorganizuotas 
prieš Tarybų Sąjungą, o 
Varšuvos apsigynimo są
junga prieš NATO. Jis sa
ko, kad' NATO turi būti 
perorganizuotas, tai tada 
bus galima tarp abiejų mi- 
litarinių sąjungų padaryti 
nekariavimo sutarti, t

De Gaulle prieš vokiečių 
revanšistus, kurie siekia at-
steigti Vokietiją jos prieš- tai gal ir laivas pakils nuo 
karinėse sienose. seklumos.

Indonezai siekia 
išlaisvinti Timorą

Bangkokas. — Jungtinės 
Valstijos įsirengia naujas 
karo bazes Tailande. Milita- 
ristai sako,,kad jos reikalin
gos karo lairnejimuni Viet
name. Tailando teritoriją 
nuo Vietnamo skiria Kam- 
bodžia ir Laosas.

Mexico City. — Sveiksta 
buvęs Meksikos prezidentas 
A. L. Mateos.

RABINAI REIKALAUJA 
BAIGTI KARĄ

New Yorkas.—New Yor- 
ko ir apylinkės rabinai krei
pėsi į JAV vyriausybę ra
gindami baigti karą Viet
name. Jie sako:

“Karo plėtimas gali baig
tis žmonijos sunaikinimu. 
Mes raginame ieškoti kelių 
jo užbaigimui”.

Balibo. —Portugalija pri
siuntė daugiau militarinių 
jėgų į Timoro koloniją, nes 
numato vietos žmonių suki
limą, v

Timoro sala yra tarp 
Australijos ir Celebeso sa
los, Ramiajame vandenyne. 
Vakarinė jo dalis įeina į In
donezijos teritoriją, o ryti
nę yra pavergę Portugali
jos imperialistai.

Portugalijos pavergtoji 
Timoro dalis užima 7,600 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 550,000 gyventojų.

Sala yra tropikuose, dera 
kava, cukraaugmeniai, yra 
naftos ir kitokių gamtinių 
turtų.

Indonezijos prezident a s 
Sukamo jau kelis kartus 
sakė, kad Indonezija ilgai 
nepakęs timoriečių pavergi
mo, nes tautiniai jie yra to
kie pat žmonės, kaip ir In
donezijos. Jis sakė, kad In-, 
donezija ateis jiems į pagal
bą.

Portugalijos imperialistai 
nesiruošia trauktis, nes jie 
iš Timoro turi dideliu įplau
kų.

Jungtinės Tautos, N. Y.-— 
Gruodžio 13 dieną Jungt. 
Tautų asamblėjoje kalbėjo

Pakistano prezidentas Mo- 
hammedas Ayub Khanas.

Jis sakė, jeigu Indija su
tiks, kad Kašmiro gyvento
jai patys nusibalsuotų, su 
kuria šalimi jie nori pasilik
ti, tai Pakistanas sutiks vi
sus nesutikimus su Indija 
taikos keliu išrišti ir pasi
rašyti nekariavimo sutartį.

ALŽYRO VALDININKAI 
ATVYKO I T. SĄJUNGĄ

Maskva. — Gruodžio 13 
i dieną į Tarybų Sąjungą at
skrido Alžyro prezidentas 
Houari Boumediene ir keli 
jo ministrai. Aerodr ome 
juos pasitiko TSRS prezi
dentas Podgornas. Alžyrie
čiai planuoja išbūti savaitę 
Tarybų Sąjungoje.

ANGLIJA SUTINKA SU 
LIAUDIEčIŲ SIŪLYMU

Londonas. — Pietų Viet
namo.liaudiečiai siūlo, kad 
Kalėdų išvakarėse būtų per
traukti mūšiai 12-kai valan
dų.

Anglija sutinka su liau- 
diečių pasiūlymu. Ir Jung
tinėse Valstijose yra žmo
nių, jų tarpe senatorius Ro
bertas Kenedis, kurie taip 
pat sutinka su pasiūlymu.
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Prezidento Ayubo vizitas
MŪSŲ ŠALĮ APLANKĖ Pakistano prezidentas Mo- 

hamedas Ayubas Chanas.. Jis tarėsi su prezidentu John- 
sonu dėl visos eilės politinių klausinių. Be abejojimo, bu
vo liestas ir karo Vietname klausimas.

Prezidentas Ayubas—energingas vyras. Jis į Wash- 
ingtoną atvyko iš Londono, kur tarėsi su Didžiosios Bri
tanijos ministrų pirmininku Wilsonu. Iš JAV Ayubas 
vyks į Vakarų Vokietiją, paskui į Turkiją. Gi sausio mė
nesį jis vyks į Taškentą, Tarybų Sąjungoje, kur susitiks 
su Indijos ministrų pirmininku Šastriu, ir su Tarybų Są
jungos premjeru Kosyginu. Iš tikrųjų, tik Kosygino kvie
timu Indijos ir Pakistano vadovai Taškente susitiks ir, 
matyt, tarsis dėl Kašmiro likimo.

Ayubas, kaip praneša spauda, stojąs už tai, kad JAV 
nutrauktų Šiaurės Vietnamo bombardavimus, kad duotų 
progą “taikos jėgoms pasireikšti.” Jis stojąs už tai, kacl 
Kinija būtų įsileista į Jungtinių Tautų Organizaciją, ir 
kad su ja pasaulis pradėtų prekybą vesti. Indiją Ayubas 
skaito dideliu Pakistano priešu.

KADAISE WASHINGTONO valdžia P a kistaną 
skaitė didžiausia savo politikos talkininke Azijoje. Pakis- 
tanui buvo duota ne tik daug pinigų, o ir ginklų. Wash- 
ingtono politikai tikėjosi, kad tie ginklai bus atsukti 
prieš Kiniją, jei kiltų karas.

Bet štai Kinija susiremia su Indija (dėl rube- 
žių “pataisymo”). Washingtonas siunčia ginklus Indijai, 
kad galėtų kariauti su Kinija. Pakistano valdžia protes
tuoja, sakydama, kad tie amerikiniai ginklai bus atsukti 
prieš pakistaniečius. Pakistanas gerina savo ryšius su 
Kinija ir ruošiasi karui su Indija dėl Kašmiro. Karas 
prasideda amerikiniais ginklais.

Pakistaniečių rūstybei prieš JAV nėra galo, rašo 
James Reston, vienas “New York Timeso” redaktorių, 
kuris buvo nuvykęs į Pakistaną.

Mr. Reston sako, jog visa Pakistano spauda yra 
griežtai nusistačiusi prieš Jungtines Valstijas.

Pakistano santykiai su Indija kaip buvo, taip ir pa
silieka prasti. Daugelis pakistaniečių galvoja, jog Indija > 
yra pats didžiausias jų šalies priešas.

Tarybų Sąjunga bando gyventi gražiai, kaimyniš
kai ir su Indija, ir su Pakistanu. Tačiau mažai yra vil
ties, kad pasitarimas Taškente Kašmiro likimą pilnai 
išspręs.

Streiko reikia išvengti,— 
ferę palikti tą patį

NIUJORKO VAŽIUOTĖS (TRANSPORTO) darbi- 
ninkai, priklausą Transport Workers unijai, skelbia: jei 
.nebus išpildyti jų reikalavimai, tai su 1966 m. sausio mėn. 
1 d. jie skelbs streiką. Unijos pateikti reikalavimai, skel
bia komercinė spauda, yra per dideli, galį miestą privesti 
prie bankrūto. Mes taip nemanome.

Bet pirmiausia pasakysime: važiuotės darbininkų 
streiko reikia išvengti, nes toks streikas brangiai atsiei
tų!

Įdomu ir tai, kad spauda jau pradeda agituoti už pa
kėlimą važiuotės fėro—nuo 15 c., gal net iki 25 c. Prieš 
tai reikia kovoti! Penkiolikos centų f erą būtinai reikia 
išlaikyti.

Kaip išlaikyti 15 centų fėrą ir tuo pačiu kartu pakel
ti darbininkams algas? Reikia, kad valstija stotų Niujor
ko miestui talkon. Visuomeninę važiuotę Niujorke reikia 
subsiduoti, paimant pinigų iš kitų fondų. Reikia ne tik 
važiuotės darbininkus geriau aprūpinti, o ir pačią visuo
meninę vąžiuotes sistemą pagerinti—traukinių, autobu
sų judėjimą patobulinti ir praplėsti.

Mūsų nuomone, naujai išrinktas miesto majoras 
John Lindsay jau dabar turėtų susirūpinti visu šiuo rei-

• /kalu. Sudarymas gero kontrakto su važiuotės darbinim 
* kų unija yra vienas iš svarbiausių dalykų.

Viskas praėjo labai 
greitai ir paprastai...

ŠIŲ METŲ KOVO MĖNESI Šeimos mieste, Alaba- 
mos valstijoje, vykojiegrų ir baltųjų demonstracijos-rei- 
kalavimdii, kad negrams būtų duotos teisės balsuoti ren
kant valdininkus. Į demonstracijas buvo atvykę žmonių 
ir iš kitų valstijų—kovotojų už pilietines teises ir žmo
giškas laisves.

Buvo atvykę būrys dvasininkų, ir jie norėjo prisidė
ti savo balsu prie galingo judėjimo. Tarp dvasininkų bu
vo kun. James J. Reeb, iš Bostono. Ir vietos rasistai pasi- 

, rinko jį savo auka—nusitarė tam vyrui nedovanoti.
Kovo 9 d. vakarą, kai J. J. Reeb su savo bičiuliais iš

ėjo iš valgyklos, trys baltieji Užpuolė jį, pradėjo daužyti, 
mušti ir primušė mirtinai. Nugabentas ligoninėn, sumuš-

APIE LIETUVĄ 
PLAČIAJAME 
PASAULYJE

Tarybų Sąjungoje veikia 
plati spaudos agentūra 
“Novosti.” Jos korespon
dentas Tarybų Lietuvoje 
yra B. Akstinas. Ir štai, 
ką jis, B. Akstinas, prane
ša:

“Įvairiaspalviai žurnalai 
ir laikraščiai įvairiausiomis 
pasaulio kalbomis — anglų, j 
ispanų, prancūzų, vokiečių, 
švedų, suomių, vengrų, len
kų... Tarp tų leidinių ne
maža tokių, kurie prasideda 
mums neįprastai nuo ‘pas
kutinio’ puslapio su arabiš
kais, indiškais ‘kabliukais/ 
japoniškais ieroglįfais. Tai 
spaudos agentūros‘Novosti’ 
laikraščiai ir žurnalai, lei
džiami daugelyje pasaulio 
saliu.

Visuomeninė spaudos 
agentūra ‘Novosti, susikū
rusi 1961 metų vasario mė
nesį išvystė plačią veiklą 
užsienio šalyse, skleisdama 
informaciją apie Tarybų 
Sąjungą, jos vidaus ir už
sienio politiką, nušviečia 
Tarybų šalies ekonomikos, 
mokslo, kultūros vystymosi 
klausimus. Spaudos agen
tūros ‘ Novosti’ medžiagos 
pagrindu užsienio šalyse 
leidžiami 29 žurnalai, 6 
laikraščiai, .72 biuletiniai, 
kurių bendras vienkartinis 
tiražais viršija 1.5 inilijono 
egzempliorių. Ji tiekia me
džiagą įvairioms užsienio 
informacijų agentu r o m s , 
spaudai, leidykloms, radijui, 
televizijai, visuomeninėms 
organizacijoms. APN lei
diniai įvairiais keliais — 
teleksais, teletaipais, tele
grafų, aviopaštu sklinda 
daugiau kaip 10 0 pasaulio 
šalių, palaikomi pastovūs 
ryšiai su 70 stambiausių 
pasaulio informacinių 
agentūrų, 80 filmų ir lei
dyklų, su 4,000 užsienio 
laikraščių ir žurnalų. Ji 
taip pat aprūpina įvairia 
informacine medžiaga tary
binę spaudą, radiją, televi
ziją.
Tarybų Lietuvos 
gyvenimas

Spaudos agentūros ‘No
vosti’ leidiniuose plačiai at
sispindi ir Tarybų Lietuvos 
gyvenimas. Įvairiose pasau
lio platumose šiandien ga
lima rasti straipsnių, re
portažų, nuotraukų, pasa
kojančių apie mūsų respub
liką. Štai JAV išleidžiamas 
žurnalas ‘Soviet Life’ iš
spausdino platų mūsų rašy
tojo Justino Marcinkevi
čiaus straipsnį ir eilę nuo
traukų iš Lietuvos gyveni
mo. Kanadoje išeinantis 
žurnalas ‘Soviet Union To
day’ pasakoja apie mūsų 
dailininko Antano Žmui
dzinavičiaus linksma vel
nių kolekciją. Švedijoje, 
Suomijoje leidžiami žurna
lai nuotraukomis ir repor
tažais pasakoja aipe mūsų 
chemijos milžiną — Jona
vos trąšų gamyklą, apie ba
letą ‘Eglė žalčių karalie- Vietname.

nė.’ Sirijoje, Damaske, lei
džiamame žurnale arabų 
kalba išspausdintos mūsų 
Eduardo Mieželaičio eilės. 
Žurnalas, išeinantis Japoni
joje, Tokijyje, net šešis pus
lapius skiria lietuvių gra
fikai, spausdina prof. Vy
tauto Jurkūno straipsnį. 
Kenijoje išeinantis laikraš
tis neseniai papasakojo apie
Kauno dirbtinio pluošto ga-1 us‘ 
myklą.

Ypač daug dėmesio Lie
tuvai ‘Novosti’ agentūros 
leidiniuose skirta šiais me
tais Tarybų Lietuvos dvi
dešimt penktųjų metinių 
proga. Varšuvoje leidžia
mas žurnalas ‘Kraj Rad’ 
nuotraukomis ir plačiu re
portažu papasakojo 
vieną Lietuvos TSR 
čiausiosios Tarybos

apie 
Aukš-

Pre-

DOMAŠEVIČIAUS
GATVĖ PANEVĖŽYJE

Lietuvos spaudoje skaito
me:

“ Gilius pėdsakus revoliu
cinio judėjimo istorijoje pa
likęs A. Domaševičius gi
mė Panevėžyje. Gimtajame 
mieste jis praleido savo 
paskutinius gyvenimo me

čia jis ir palaidotas.
Panevėžiečiai plačiai pa

žymėjo žymaus revoliucinio 
judėjimo dalyvio šimtąsias 
gimimo metines. Koncertų 
ir parodų salėje įvyko iš
kilmingas vakaras.

Panevėžio medicinos mo
kyklai suteiktas A. Doma
ševičiaus vardas. Miesto 
vykdomasis komitetas nuta
rė gatvę, kurioje gyveno ir 
dirbo gydytojas A. Doma
ševičius, pavadinti jo n

zidiumo Pirmininko Justo | 
Paleckio dieną, išspausdino i 
pasikalbėjimą su prof. Juo-' 
zu Žiugžda — Tarybų Są-1 
jungos - Lenkijos draugijos RAGINA IŠRINKTI 
Lietuvos skyriaus pirminiu- Į MITTERRANDĄ 
ku, apie mūsų pasiekimus,

var-

Gruodžio 19 d. Prancūzi- 
lietuvių- ir lenkų tautų san- (jos piliečiai vėl eis prie bal- 
tykius, žurnale pasakoja-1 savimo urnu. Balsuodami 
ma apie grafiką Stasį Kra-' už kandidatą į šalies prezi- 
sauską, spausdinamos jo dentą, jie galės pasisakyti 
graviūros. Žurnalas patei-- ug yieną iš dviejų: generolą 
kia eilę nuotraukų iš Tavy- (,Į)e Gaulle, dabartinį prezi- 
bų Lietuvos gyvenimo. I dentą, arba už Francua 

APN žurnalas, leidžiamas I Mitterrandą, liaudies kandi- 
Kaire, Jungtinėje Arabų | datą, kurį remia komunis- 

......... ■ ■ ; tai, socialistai ir kiti kai
rieji.

Balsavimuoe, kurie įvyko 
gruodžio 5 d., kaip žinia, 
generolas De Gaulle negavo 
daugiau kaip 50 procentų 
balsų, todėl dabar turi būti

Kaire, Jungtinėje
Respublikoje, papas akojo 
apie Vilnių, respublikos 
vienmečius žmones, davė 
platų pasikalbėjimą su aka
demiku K. Meškausku apie 
Tarybų Lietuvos industria
lizavimą, pateikė eilę nuo
traukų. Libano sostinėje į perbalsuota. Mitterrandas

1920 metų lapkričio 29 d. 
Armėnijoje buvo įkurta Ta
rybų valdžia. Prasidėjo 
nauja era joos ilgaamžėje 
istorijoje. Didelį kelią nuėjo 
per tą laiką mūsų respubli
ka. Praeityje atsilikęs ko
lonijinis carinės Rusijos pa
kraštys1 Armėnija tapo res
publika su aukšta kultūra, 
išsivysčiusia pramone ir že
mės ūkiu. Šiais metais mes 
per vieną dieną pagamina
me daugiau produkcijos, 
negu per visus 1920 metus.

Šis palyginimas liudija, 
kokį skurdų palikimą gavo 
jaunoji Tarybų Armėnija iš 
senosios santvarkos. Res
publikoje faktiškai nebuvo 
pramonės, tik nedidelės 
kalnakasybos įmonėlės Ala- 
verdyje bei Kafane, kur 
šeimininkavo užsienio kon- 
cesininkai, šiokia tokia kon
jako ir konservų pramonė 
Jerevane bei kelios smul- 
dirbtuvės.

Viską reikėjo sukurti iš 
naujo. Šiame dideliame ir 
sunkiame darbe mums pa
dėjo visų Tarybų Sąjungos 
respublikų darbo žmonės, o 
ypač didžioji rusų tauta.

Tarybų valdžia įgalino ar
mėnų tautą ryškiau negu 
bet kada pademonstruoti sa
va kūrybinius sugebėjimus 
ir ranka rankon su kitomis 
broliškomis tautomis pa
siekti naujų laimėjimų vi
sose ekonomikos bei kultū
ros srityse. .

Per pastaruosius septyne
rius metus respublikos pra
monės produkcijos gamyba 
padidėjo daugiau kaip du
kart. Veikiančių įmonių ri-

Beirute išeinantis žurnalas gavo 32 procentus (7,650,- kiuotėn stojo daugiau kaip
rašo apie Pirčiupį, G. Jokū- 
bonio paminklą fašizmo au
koms, apie sportą, liaudies 
meną m ū s ų respublikoje. 
Medžiaga apie Lietuvos gy
venimą, jos žmones pasie
kia skaitytojus Indijoje, 
Vietname, Australijoje, 
Anglijoje, VDR ir kitur.

Pastaruoju metu Tarybų 
Lietuvoje ruošiamasi įkur
ti spaudos agentūros 'No
vosti’ visuomeninį skyrių, 
kuris padės dar plačiau 
propaguoti Tarybų Lietu
vos pasiekimus, informuoti 
užsienio skaity tojus apie 
gyvenimą Tarybų Lietuvo
je.”

SAVIŽUDYBE AR 
PASIAUKOJIMAS?
Mėnesinio laikraštuko “The 

Catholic Worker” leidėja ir 
redaktorė, Dorothy Day, ra
šo (lapkr. mėn. laidoje) apie 
neseniai nusižudžiusį jauną 
vyrą, Roger La Porte. Jis 
nusižudė (susidegino), pro
testuodamas prieš karą 
Vietname. Roger LaPorte 
buvo “The Catholic Work
er” rėmėjas ir platintojas.

Redaktorė Dorothy Day 
dabar klausia: Ar tai buvo 
savižudybė ar pasiaukoji
mas? Išvada, aišku, plau
kia, jog tai buvo pasiauko
jimas idėjai, reikalui,—pro
testas prieš karo tęsimą

tasis mirė.
Žmonės matė rasistus mušant kunigą ir juos atpaži

no: Elmer L. Cook, O’Neal Hoggle ir jo brolis William 
Stanley Hoggle.

Teismo procesas užpuolikams buvo suruoštas—jis 
įvyko praėjusią savaitę. Na, ir kas? Visi trys užpuolikai 
buvo išteisinti! Prisaikdintieji teisėjai—visi baltavei
džiai—teisiamųjų bylą svarstė tik 90 minučių. Išteisino, 
nes, girdi, “buvo stoka įrodymų”, kad jie kalti.

Toks yra teisėtumas ten, kur vyrauja rasizmas!
Ar ilgai taip bus?! /

000) balsų; tuo būdu dabar 280 naujų gamyklų, fabri- 
abydu jiedu Yra sąraše, ir kų, hidroelektrinių, stambių 
piliečiai galės pasirinkti, cechų. Įsisavinta beveik 600
Spėjama, kad bus išrinktas 
De Gaulle.

Prancūzijos Komunistų 
partijos politinis biuras ir 
Prancūzijos socialistų vado
vybė atsišaukia į piliečius 
raginant balsuoti už Mitter
randą.

Paduodame kai kurias iš 
atsišaukimų ištraukėles. 
Komunistai sako:

Beveik astuonių milijonų 
prancūzių ir prancūzų balsavi
mas, —• pareiškė Politinis biu- 
rasž — parodė, kaip siekia 
permainų tie žmonės, kurie ne
benori nei dabartinio režimo, 
nei šio režimo reakcinio at
naujinimo ir siekia naujos de
mokratijos, kurios galimybės 
atsivėrė Francua Mitterrando 
kandidatūros laimėjimo dė
ka... Balsuodami už Mit
terrandą gruodžio 19 d., mili
jonai prancūzių ir prancūzų 
parems socialinės pažangos, 
demokratijos, nusiginklavimo 
ir taikos politikų, atitinkančią 
liaudies ir nacijos interesus.

Socialistai ragina:
De Galis turi balotiruotis iš 

naujo. Dauguma prancūzų 
pasmerkė asmens valdžią ir 
atmetė jo politiką. 7,650,000 
balsų, kurie' paduoti už visų 
kairiųjų jšėgų kandidatą 
Francuą Mitterrandą, • yra pir
moji pergalė, kurios dėka jis 
atsidūrė pažangos jėgų prieš
akyje.

Mitterrandas kovoja už po
litinę demokratiją," už vienin
gą Europą, už taiką. Visų 
pareiga aiški: dvigubai su
stiprinti pastangas, kad, gruo
džio 19 d. laimėtų Mitterran
das, visuotiniu balsavimu iš
keltas kaip vieningas respub
likos kandidatas.

Roma. — Grupė Italijos 
profesorių lankėsi Vietna
me ir, g r į ž ę, reikalauja 
baigti karą.

naujų produkcijos rūšių ga
myba.

Armėnija turi galingą 
energetikos bazę. Respubli
ka sunaudoja elektros dau
giau, negu Italija, Prancū
zija, Japonija ir kitos išsi
vysčiusios šalys. Armėnijos 
chemijos pramonė išleidžia 
dabar daugiau kaip 140 
produkcijos rūšių.

Respublikoje atsirado ir 
sparčiai vystosi visai naujos 
pramonės šakos: prietaisų 
gamyba, r a d i o elektro
nika, e 1 e k t r onika. Tuo 
pat metu mes skiriame 
maisto pramonei, kuri ga
mina plataus vartojimo pro
duktus. išsivystė taip pat 
ir mūsų tradicinės pramo
nės šakos: konjakų ir vy
nų, konservų ir kilimų, šil
ko, avalynės, baldų gamy
ba.

O kaip pasikeitė Armėni
jos kaimas! Į kaitros išde
gintas stepes kanalais atėjo 
vanduo. Jis suteikė jėgų be
vaisei žemei. Lygumose ir 
stepėse pražydo sodai bei 
vynuogynai, subangavo pri
nokusių javų varpos. Van
duo padeda ir gyvulinin
kystei.

Prieš 45 metu respubli
koje nebuvo nė vienos 
mokslo įstaigos^ o dabar jų 
daugiau kaip 100. Armėni
jos nacionalinė Mokslų aka
demija, kuriai vadovauja 
žymūs astrofizikas, akade
mikas Viktoras Ambarcu- 
mianasj sparčiai vysto tėvy
ninį mokslą.

Tik šalyje, kur aukšta 
kultūra, gerai sutvarkyta 
švietimo sistema, galimas 
mokslo ir mokslinės minties 
lygis. Tokia šalimi ir tapo 
Armėnija Tarybų valdžios

metais. Respublikoje dau
giau kaip pusantro tūkstan
čio mokyklų, dešimtys tech
nikumų, vienuolika aukštų
jų mokyklų. Mokosi kas 
ketvirtas respublikos gy
ventojas.

Rūpintis žmogumi, nuo
lat gerinti jo buitį, paten
kinti jo poreikius—štai vie
nas svarbiausių mūsų soci
alistinės valstybės principų. 
Šioje srityje Armėnijoje 
daug nuveikta. Tarybų val
džios metais beveik iš nau
jo pastatyti Jerevanas, Le- 
ninakanas, Kirov a k a n a s, 
Alaverdis bei kiti mieste. 
Vien Jerevane nuo 1963 iki 
1964 metų 16 tūkstančių šei
mų gavo gerai įrengtus bu
tus.

Tarybų Armėnijoje kiek
vienai dešimčiai tūkstančių 
gyventojų tenka 24 gydyto
jai, tuo metu, kai JAV—12, 
Anglijoje ir Prancūzijoje— 
10.7, Turkijoje — 3.5, Ira
ne—2.9. Kiekvieneriais me
tais tūkstančiai darbo žmo
nių gydosi ir ilsisi Džermu- 
ke, Arznyje, Diližane, An- 
kavane, Cachkadzore, Seva- 
ne ir kituose kurortuose.

Tarybų Armėnija vis la
biau traukia dėmesį tų ar
mėnų, kuriuos likimas jj* 
blaškė po visą pasaulį. Dau
giau kaip 100,000 mūsų už
sienio brolių ir seserų poka
rio metais grįžo į Tėvynę, 
kur gyvena džiugiai ir lai
mingai.

.. .Jau tapo gera tradici
ja, kad tarybiniai žmonės 
didžiųjų švenčių dienomis 
suveda nueito kebo rezulta
tus, nužymi ateities planus. 
Tarybų ..Armėnijos puikios 
perspektyvos! Beveik visos 
liaudies ūkio šakos pirma 
laiko įvykdė 7-mečio planą. 
Respublikoje žymiai išaugo 
pramonės produkcijos ga
myba, padidėjo darbo žmo
nių atlyginimai, pagerėjo 
liaudies gyvenimas. Bet tuo 
pat metu mūsų respublikos 
darbo žmonės gerai supran
ta, kad mūsų laimėjimai— 
tai tik pirmieji žingsniai, 
kad kelyje į šviesią ateitį 
jiems dar reikės padaryti 
daug didelių ir šlovingų 
darbų.

Antonas Kočinianas 
Armėnijos TSR Ministrų 

Tarybos pirmininkas

Yucaipa, Calif.
Kadangi dar šitie fnetai, 

1965, yra skaitomi ALDLD 
jubiliejiniais metais (50 m. 
sukaktis), tai šia proga pa
skelbiame gautas “Laisvei” 
aukas ($23). Aukojo:

Geo. Šidlauskas, $5.
Po $3: Ona Pėslienė ir 

Juozas Russ, Laguna Beach.
Po $2: Juozas Palukait®, 

Antanas Rus s (Lagtfna 
Beach), Marta Palukaitie- 
nėj J. M. Alvinai ir A. D. 
Shultz.

Po $1: J. Marks ir Paul 
Ivans.

Pasidarbavo Marg a r et 
Alvinienė.

Columbus, Ohio
KĮevelandiečiai Ona ir Jo

nas Eitučiai užrašė ’’Lais
vę” kdip Kalėdų dovaną 
Eitutienės seseriai (taipgi 
Oriai) ir švogeriui Rapolui 
Užkurėliams, gyvenantiems 
Vilniuje.

Tai puikiausia Kalėdų do
vana, kuri lankys vilniečiais 
Eitučių gimiries Užkurėlius 
per apskritus metu.

Eitučių draugas .



Penki., Gruodžio (Dec.) 17,1965 L A I S V t psl. 3

Mislinčius
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Lietuvių proletarinės literatūros raida
4

(Pabaiga)
Apie demokratinę kultūrą

Pirmajame knygos sky
riuje B. Pranskus-žalionis 
nagrinėja proletarinės lie
tuvių literatūros pasirody
mą bei jos etapą kovos dėl 
Tarybų valdžios įkūrimo 
metais Lietuvoje, tolesnį jos 
vystymąsi bei pakilimą T. 
Sąjungoje, jos būklę buržu
azinėje Lietuvoje, jos bend
ruosius bruožus ir jos reik
šmę. Apie siaurai sektanti- 
nę Lietpropoetų (Lietuvių 
proletarinių poetų sąjunga) 
taktiką literatūroje, apie 

^jos kairiovinę netoleranciją, 
autorius sako:

“Pirmaisiais komunistinio 
veikimo pogrindyje metais 
proletarinėje lietuvių lite
ratūroje pasireiškė dar vie
na yda, kurios ilgai nesi
stengta išgyvendinti. Tai 
neteisingas požiūris į prole
tarinės literatūros esmę, į 
jos santykį apskritai su vi
sa lietuvių literatūra. Pro
letarine literatūra buvo lai-

tis privalėjo proletariniai: galėjimo asmenybės kulto 
rašytojai, norėdami kelti padarinių. Tenykštės Retu
šavo kūrybos dar ypač že
mą meninį lygį... Dėl to 
proletarinės literatūros me
niškumas kilo labai lėtai. 
Tiek ‘Kibirkštyje’, tiek ir 
kitoje, vėliau leistoje perio
dikoje, buvo išspausdinta 
daug meniniu atžvilgiu silp
nų kūrinių... Neigiamos įta
kos šiuo atveju turėjo ir 
sektantiška ‘Kibirkšties’ pa
žiūra į visą neproletarinę 
lietuvių literatūrą, kaip < į 
priešišką buržuazinę litera
tūrą.”

viškos spaudos leidimas bu
vo sustabdytas, dalis rašy
tojų nepagrįstai represuoti, 
kultūrinė bei literatūrinė T. 
S-goje gyvenančių lietuvių 
veikla nutraukta.”
Prof. B. Pranskus-žalionis

* Trečiajame knygos sky
riuje rašo apie kitus įžy
mesniuosius proletarinius 
rašytojus filologinių moks
lu kandidatas V. Galinis. Jis 
nagrinėja gyvenimą bei kū
rybą Arturo Regračio-Ka- 
zio šlaito, Broniaus Prans- 
kaus-Žalionio, Alekso Jasu- 
čio, pateikia biografines 
apybraižas apie Aleksandrą 
M e r k y t ę-Lavenos Liudą, 
Eugeniją Tautkaitę-Juratą 
Juraitę, Andrių Dabulevi- 
čių-Dabulį, Bonaventūrą 
Pauliukevičių-Džugą, Alek
są Maginską-J. Karčių, Ale-

Vilnius šiandien

Įžymiausia moteris Kuboje
slaptai aplankiusi beveik vi
sas Lotynų Amerikos šalis, 
turėjusi visur su revoliucio
nieriais pasitarimus ir todėl 
ji dabar vadovaujanti Loty
nu Amerikos revoliucionie
riams. Pirmiau toje vadovy
bėje buvęs Che Guevaija, 
bet jo vardas sumažėjęs,Fi- 
delio Kastro vadovybėje to
dėl, kad Che Guevara palai
kąs Kinijos komunistų po
ziciją, o Vilma Kastro—Ta
rybų Sąjungos poziciją.

Vilma šiuo metu skaitosi
ji buvo labai svarbia diplomate rišti 

tarptautinius klaus i m u s. 
Todėl jai tenka dažnai ap
lankyti diplomatiniais rei
kalais kai kurias šalis. 1965 
metų sausio mėnesį premje
ras Kastro ją pasiuntė į 
Maskvą su svarbia misija. 
Maskvoje ji išbuvo net tre-

tis-Aleksa net Julių Janonį 
laikė neproletariniu poetu. 
“Be to,— sako B.i Pranskus, 
— paskutiniesiems Aleksos- 
Angariečio pasisakymams 
literatūros klausimais labai 
neigiamos įtakos turėjo ir 
Stalino asmenybės kultas”.

T. Sąjungoje ėjęs (1931-
38 m.) mėnesinis žurnalas ksandrą Gudaitį-Guzevičių
“Priekalas” buvo jau ma
žiau sektantiškas, daug to- 
lerantingesnis negu “Ki-

ir kt.
Atrodo, jog retas kuris 

ano meto rašytojas, ypatin-

Vilma E'spin de Castro 
skaitosi įžymiausia Kuboje 
moterimi ir viena įžymiau
sių revoliucionierių moterų 
visame pasaulyje. Ji—žmo
na premjero Kastro jau
niausio brolio Raulo, dabar 
vyriausio komandieriaus vi
sų Kubos militarinių jėgų.

Vilma Espin iš pat jau
nystės buvo linkusi prie re
voliucinės veiklos. Nors ji 
paeina iš turtingos šeimos 
(jos tėvas buvo vienos di
džiulės kompanijos vyriau
siu direktorium),
palinkusi eiti su paprasta 
liaudimi ir kartu kovoti 
prieš jos skriaudikus, ypač 
prieš Kuboje įsigalėjusį 
amerikiečių trustą.

Visur jai mokslas gerai 
sekesi. Vidurinę mokyklą 
baigė su aukštu atžymėji- 
mu. Oriente universitetą iš- jetą mėnesių ir grįžo pilnai 
ėjusi tėvų buvo pasiųsta į patenkinta, kad jos misija 
studijoms į Jungtines Vals- ten pilnai pavyko.

O tai atrodo, kad Fidelis 
Kastro ir kiti Kubos komu
nistai daugiau linkę koope
ruoti su Tarybų Sąjunga, 
nors ir atvirai nesmerkia 
Kinijos komunistų klaidin
gos pozicijos.
Kubos liaudis myli Vilmą

Šiuo metu, kur tik Kubo
je vyksta koks nors svar
besnis samburys, be Vilmos 
neapsieinama. Ji visur pasi
darė figūruojąs asmuo, at
liekąs svarbias visuomeni
nes pareigas. Jos vardas 
plačiai žinomas Kubos liau
dyje, su kuria ji visą laiką 
kovojo prieš Batistos dikta
tūrą, su liaudimi dabar ku
ria Kuboje naują, socialisti
nį gyvenimą.

Tuo pačiu metu Vilmos 
tarybiniame ūkyje yra 35 .vadovybėje ųž nuvertimą ’ gaišiai neapkenčia Ameri- 
tūkstančiai šių ve r t i n gų Į diktatoriaus Batistos. San-|kos bankininkai, visoki in- 
žvėrelių. *" ! tiago policija jos visur ieš- j vestoriai, kurie begaliniai

Praėjusiais metais iš šios kojo, bet niekaip nepasisekė ; Kubos liaudį išnaudojo ir 
produkcijos ūkis turėjo 429 suimti. Tuo metu Ji veikė j kurių išnaudojimui Kubos 
tūkstančius rublių gryno 
nelno. Šiais metais valsty
bei bus parduota 28 tūks
tančiai lapių kailiukų, bž 
kuriuos tarybinis ūkis nu
mato gauti 1,487.000 rublių. 
Palyginus su 1961 metais 
dabar ūkio pajamos už kai
liniu žvėrelių auginimą pa
didėjo 4 kartus.
Ežerų krašto kronikininkas

Algirdas Žilėnas jau sep- 
tyneri metai vado v a' u j a u 
Antalieptės elektrinei. Sa
vo pareigas ir studijas as
pirantūroje jis jungia su 
kraštotyrininko darbu. 
Laisvomis valandomis lan
kosi rajono kolūkiuose, do
misi pasikeitimais žemdir
bių gyvenime. Per keletą 
metų jis surinko daug ver
tingos medžiagos -kraštoty 
ros, gamtos, geografijos ir 
ūkio srityse. Išdavoje atsi
rado albumas “Ežeru kraš
tas uždega žiburius.” Šis 
inžinieriaus A. Žilėno dar
bas respublikos kraštotyri
ninkų suvažiavime susilau
kė savo įvertinimo.

J.Bagdonaitė 
Vilnius, 1965 gruodis

iš LietuvosĮvairenybes
TAIKOS KARIAI

Neseniai Vilniuje įsikūrė 
visasąjunginė karo vetera
nų draugijos sekcija. Jos 
pirmininku išrinktas Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
patarėjas generolas-majo
ras J. Macijauskas, pava
duotoju — karinis komisa
ras generolas - maj oras P. 
Petronis. Į sekcijos sudėtį 
įeina generolai J. Žiburkas, 
J. Karvelis, I. Pankinas, 
Tarybų Sąjungos didvyriaikoma tik pačių darbininkų' birkštis”, bet ir jame dar kritikas, išvengė sekr

ar iš jų kilusiu rašytoju kū- buvo daug kairioviškumo. tautinių nukrypimų, kuuv Urbonavičius ir G Už 
pažangiųjų Lietuvos rašyto-1 ‘ Vi1 • ,

kurie
ryba, atspindinti išimtinai Knygos pusi. 79 B. Prans- 
proletariato gyvenimą bei i kus sako:
tarnaujanti jo kovai. Ne-| “Nepaisant apskritai tei- 
buvo įsisąmoninami platūs. singo požiūrio, jog proleta- 

<,visaliaudiniai proletarinės ■ riniams rašytojams reikia 
’ ’ suartėti su pažangiaisiais

antifašistiniais lietuvių ra-
literatūros uždaviniai, ana
logiški tiems, kuriuos dar
bininkų klasė vykdė savo 
visuomeninėje p o 1 i t i n ėję 
veikloje, vadovaudama vi
sos liaudies kovai dėl išsi
vadavimo ir kapitalistinės 
santvarkos nuvertimo. Ši
taip šiauriai suvokiant pro
letarinės literatūros esmę, į 
visą kitą, neproletarinę, li
teratūrą buvp žiūrima* kaip 

' į priešišką, su kuria būtina
negailestingai kovoti... Toks padėties fašistinio režimo 
požiūris iš esmės ignoravo 
V. Lenino mokymą apie tai, 
kad kiekvienoje nacionali
nėje kultūroje ir literatūro
je, be reakcinės buržuazi
nės literatūros yra dar ir 
demokratinės kultūros ele- 

jbmentai, kurie nėra svetimi
proletariatui ir prieš ku
riuos proletariatas ne tik 
neprivalo kovoti, bet turi 
panaudoti juos socialistinės 
kultūros vystymui.

Su tokia pažiūra pagaliau 
pradėjo kovoti LKP. Savo 
IV suvažiavime (1924 m.) 
priimtoje rezoliucijoje tuo 
klausimu be kita ko pasaky
ta, jog komunistai ‘privalo 
traukt darbininkų pusėn 
geresnius mums artimus 
rašytojus ir aplamai meni- 
ninkus-inteligentus, • kad jie 
dirbtų darbininkų naudai ir 
padėtų proletariatui griaut 
buržuazinę visuomenę’.”

Smolenske leidžiama “Ki
birkštis” bandė šį Lenino 
iškelta pagrindinį bruožą

jų kūrinius “vertino iš kai- j 
riuoliškų vulgariojo sociolo- ■ 
gizmo pozicijų”. Matoma, i 
jog juo didesnis buvo kriti
kas, tuo didesnis pavojus 
jam buvo nukrypti į sektan-

šytojais, ‘Priekalo’ kritiko- tizmą. Tos klaidos neišven-
je buvo šiuo atžvilgiu ir kai 
kurių neteisingų, sektantiš
kų tendencijų. Atskirais at
vejais vis dar reiškėsi klai
dingo proletkultiško požiū
rio ' j pažangiuosius demo
kratinius rašytojus, kaip j 
svetimus proletariatui. Ne
buvo pakankamai paisoma 
realios pažangiųjų rašytojų

sąlygomis, jiems dažnai bu
vo keliami tokie pat idėji
niai bei organizaciniai rei
kalavimai kaip ir proletari
niams rašytojams, gyvenan
tiems T. Sąjungoje. Antai 
iš pažangiųjų rašytojų bu
vo reikalaujama atvirai ir 
nuosekliai reikšti socialisti
nius principus, kritikoje lai-

kalbantį dienraštį “Laikas, 
įvykiai, žmonės.”

Dienraščio numer i u o s e 
galima sužinoti apie įdo
mius įvykius mūsų krašte 
ir užsienyje, susipažinti su 
mokslo ir technikos naujie
nomis, susitikti su muzikais, 
gydytojais, artistais, rašy
tojais ir kt.

šeštame numeryje atsar
gos generolas-ma j o r a s I. 
Pankinas papasakojo apie

i savo susitikimus su Leninu. 
Architektas V. Mikučionis— 
VIII pasaulinio Architektų 
Kongreso Paryžiuje daly-' 
vis — papasakojo savo ke
lionės įspūdžius. Muzikas 
V. Barkauskas supažindino 
su savo kūrybiniais ieškoji
mais. Šie pasisakymai buvo 
paįvairinti filmų demonst
ravimu ir artistų išstoji
mais.

35 tūkstančiai lapių
Kauno rajono “Vilkijos” 

tarybiniame ūkyje augina
mi kailiniai žvėreliai — pil-, bi 
kai melsvos ir juodsidabri-j viso

tijas. Ji pasiekė inžinerijos 
profesiją, kas tuo metu 
buvo tarp merginų didelę 
retenybė.

Maria - Theresa Taquchel, 
kartu studijavusi su Vilma 
vienoje kolegijoje New Yor
ke, sako, kad “Vilma buvo 
mokykloje labai aktyvi tarp 
studentų, organizatorė, apie 
kurią visa studentų veikla 
sukosi”.

Vilma vadovauja Kubos 
pogrindžiui

1956 metais Vilma grįžo 
Kubon, tuoj patapo vadove 
studentų pogrindžio, vei
kiančio bendrai su Fideliu 
Kastro. 1958 metais ji jau 
buvo paskirta koordinatore 

i civilin i o pogrindžio, 
nes lapės. Dabartiniu metu veikiančio Fidelio Kastro _ _ — 1 1 “ • v . ♦ i I I

polis, Vilniaus miesto vyk- 
I domojo komiteto pirminin
kas J. Vildžiūnas, plastma
sių gamyklos darbininkė, 
trijų “šlovės” ordinų kava
lieriaus, karo metu pasižy
mėjusi kulkosvaidininkė D. 
Stanelienė, Lietuvos TSR 
Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
Tarybos Prezidiumo sekre
torius S. Naujais, “Tiesos” 
laikraščio atsakingas redak
torius G. Zimanas ir kiti.

Svarbiausi sekcijos užda
viniai yra: vykdyti organi
zacinį darbą auklėjant liau-

gė ir tokie stiprūs marksis
tai kaip V. Kapsukas, 
Angarietis, B. Pranskus 
kiti. Apie B r. Pranskų 
Galinis rašo:

“Pranskus nagrinėjo 
kylančios pažangiosios lie
tuvių literatūros reiškinius, 
rėcenzavo šios krypties lite- cųes mases "karinio patrio- 
ratūrinius leidinius, bet čia tjzmo 
jo požiūris buvo gana į fcarįaį apįe praėjusį karą 
prieštaringas. Neretai pole- t ■ ................
mikos įkarštyje pažangiųjų ma jr didvyriškumą, 
rašytojų kūrybai jis kėlė tarybinę armiją, stovinčią 
tokius reikalavimus, kurie taikos sargyboje už tautų 
fašistines diktatūros, saly- ]aimę ir laisvę.

, buvo neįmanoma Lietuvos kraštotyrininkai, 
įvykdyti. Antai. Pranskus muziejai atlieka didelį dar-

ir

ir

gomis buvo neįmanoma

nepagrįstai kaltino apie 
‘Trečią frontą’ susibūrusius 
pažangiuosius rašytojus ‘so- 

kytis marksistinės-lenininės cialfašizmu’, o jų siekimą 
bendradar- savo kūryboje vystyti revo- 

revoliucinėje liucinę tematiką laikė tik 
spaudoje, betarpiškai daly-1 ‘gudriu manevru’, bandy- 
vauti proletariato kovoje ir 
pan. Atskiruose ‘Priekalo’ 
kritikos straipsniuose pasi
taikydavo įžeidžiančių, aro
gantiškų išpuolių, kurie ne 
artino, o aštrino pažangiųjų 
ir proletarinių rašytojų 
santykius, žlugdė jų ben
dradarbiavimą. ..

Paskutiniaisiais ‘Priekalo’ 
ėjimo metais žurnale atsi
spindėjo vis labiau stiprė
jantis Stalino asmenybės 
kultas. Jo poveikyje kai ku
riuose žurnalo straipsniuo- 

^apie dvi nacionalines kultu- se aštriai ir neteisingai puo
lias aiškinti, tačiau be rei- lami 
kiamo ryškumo bei stropu- proletariniai lietuvių rašy
mo. Knygos 64 pusi, paša- tojai (A. Dabulevičius, F. 
kyta: 

“Nors žurnale (“Kibirkš- čius, E. Tautkaitė 
tyje”) ir buvo išspausdinta mokslo ir kultūros vieke j ai 
nemaža straipsnių bei pa- (St. Matulaitis, V. Serbentą 
stabų apie praeities lietuvių 
rašytojus, jų tarpe ir apie dezorientavo tiek rašytojus, 
demokratinius, tačiau po- tiek skaitytojus. Tai turėjo 
žiūris į juos ir čia buvo dau- labai neigiamų pasekmių 
giau neigiamas. Pirmiausia 
buvo pabrėžiami ir kriti
kuojami tų rašytojų idėji
niai ribotumai, jų svetimu
mas proletariato ideologi
jai, o ne išryškinami pažan
gus bruožai, kuriuos galėtų 

- paveldėti ir proletariatas. 
•nĮTai lietė ne tik praeities ra

šytojų kūrybos idėjinį turi
nį, bet ir meninę formą, jų 
meistriškumą, kurio moky-

metodologijos, 
biauti tik

neteisėtai represuoti

Vaišnoras, B. Pauliukevi- 
ir kt.),

ir kt.). Tokie straipsniai

visam proletarinės lietuvių 
literatūros vystymuisi. Toje 
literatūroje atsirado nema
ža liaupsinančių Staliną ra
šinių, vien su jo asmeniu 
siejančių visus T. S-gos lai
mėjimus, lakųajančių tary
binę tikrovę.

Proletarinės lietuvių lite
ratūros pakilimas, pasireiš
kęs 1934-37 m. T. Sąjungo
je, nutrūko kaip tik dėl įsi-

mu atitraukti mases nuo 
revoliucinės kovos. Šitokia
me sektantiškame kritiko 
požiūryje atsispindėjo dėl 
klaidingų Stalino teiginių 
susidariusi neteisinga pa
žiūra j revoliucijos ‘pake
leivius’, apskritai į visą pa
žangiąją inteligentiją... Vis 
labiau įsigalint Stalino as
menybės kultui, kai kuriuo
se savo straipsniuose Pran- 
skus neišvengė jo neigiamo 
poveikio. Tad dalis Prans- 
kaus kritikos straipsnių, su
vaidinusiu savo metu tam 
tikrą vaidmenį ir atsispin
dėjusių lietuvių proletari
nės literatūros vystymąsi, 
šiandien beturi tik pažinti
nės reikšmės.

Tačiau apskritai Prans- 
kus savo kritikos darbuose 
teisingai laikėsi klasinio po
žiūrio į literatūros reiški
nius, stengėsi remtis mark
sistinės estetikos kriterijais, 
vertindamas literatūros 
reiškinius... Greta V. Micke
vičiaus-Kapsuko tuo metu 
Pranskusi buvo ryškiausias 
kritikas-marksistas, turėjęs 
didelės įtakos proletarinės 
lietuvių literatūros raidai.”

Kairiuoliško sektantizmo 
tuo metu buvo labai daug 
ir amerikiečių lietuvių ne 
tik proletarinėje literatūro
je, bet publicistikoje ir kul-

pasakoti jaunajai

apie tarybinio kario narsu- 
. apie

Lietuvos kraštotyrininkai,

ba renkant medžiagą apie 
Didžiojo Tėvynės karo did
vyrius, vadavusius Lietu
vą. Daugelis sekcijos narių 
patvs buvo kovų už res
publikos miestų ir kaimų iš
vadavimą dalyviai ir galės 
padėti šios medžiagos rin
kėjams.

Kovose už mūsų respubli
kos išvadavimą didvyrių 
mirtimi krito tūkstančiai 
geriausiu tarybinių tautų 
sūnų ir dukterų. Atminimas 
apie juos įamžintas pasta
tytuose paminkluose. Ko
kiame stovyje yra broliški 
kapai, kapinės, paminklai, 
ar žino liaudis, kas ilsisi 
tuose kapuose? šiais klau
simais daugumoje rūpinasi 
sekcijos nariai.

Numatoma padėti vietos 
turistiniams biurams orga
nizuoti maršrutus tarybinių 
karių ir lietuvių partizanų 
kovų keliais.

Kalbantis dienraštis
Kiekvieną mėnesį Vilniaus 

profsąjungų kultūros rūmai 
organzuoja taip vadinamą

tūrinėje bei visuomeninėje 
veikloje. Amerikiečiai bėn- 
drai sekė T. Sąjungoje gy
venančius veikėjus, ten ėju
sią literatūrą ir ja rėmėsi. 
Dėl to pirmųjų klaidos — 
atsispindėjo ir čia, Ameri-

Vėliau pakalbėsime ir apie 
kitas aptariamoje knygoje 
iškeltas 
blemas. 
gausa!

literatūrines pro- 
0 ten jų didelė

KA PASAKYS 
VELIONIS?

Praėjusiais metais miręs 
San Francisko naktinio res
torano savininkas Suplis 
priklausė dviem religinėms 
sektoms. Paliktame testa
mente jis savo turtą žadėjo 
atiduoti tai sektai, kuri jam 
užtikrinsianti geresni gyve
nimą aname pasaulyje. 
Teismui iškilęs nelengvas 
uždavinys — susisiekti su 
velioniu ir gauti iš jo ati
tinkamą informaciją. Byla 
iki šiol nebaigta.

Deborah vardu. Revoliuci-1 revoliucionieriai padarė ga
noje kovoje ji susipažino su lą, kuomet 1959 metų sausio 
Fidelio Kastro jauniausiu 
broliu Ratilu ir, kai 1959 
metų sausio mėnesį revoliu
cinės jėgos užėmė Kubos 
sostinę Havaną, Vilma , ir 
Ratilas iškilmingai susituo
kė.

Elegantiškai nuaugu s i, 
gražios išvaizdos moteris 
pasirodė pilnai atsidavusi 
revoliuciniam judėj i m u i. 
Augina dvi dukreles. Jau
niausioji gimusi Maskvoje, 
kai ten Vilma studijavo so
cialinius mokslus. Šiuo metu 
ji yra vadovė marksistinės 
kolegijos, kurią lanko dau
gelis Lotynų Amerikos jau
nuolių. Kaip Gloria Gaitan, 
iš Kolumbijos atvykusi Ku
bon studijuoti, pareiškė: 
“Fidelis Kastro mane pada
rė revoliucioniere dvasioje, 
bet tai buvo Vilma, kuri pa
rodė, kaip patapti revoliu-

1 cioniere praktikoje”.
Šiuo metu apie šią įžy

miąją Kubos moterį plačiai 
rašoma komercinėje spau
doje, kur daugiausia gąsdi
nama. Vilimą Kastro —“tai 
moteris, kuri, vadovauja Lo
tynų Amerikos revoliucio
nieriams”, rašo kolumnistas 
Andrew St. George, prie sa
vo rašinio pridėdamas net 
tris jos paveikslus: vieną 
nutrauktą jos pačios rašti
nėje, kitą su Raulu Kastro 
tarp partizanų Santia g o 
provincijoje, trečią, kai ji, 
dalyvaudama antiimperia- 
listiniame kongrese, būda
ma labai suvargusi, prisnū
do.
Vilma aplankė daug šalių
Kolumnistas George rašo, 

kad Vilma yra viešai ir

mėnesį diktatorius Batista 
buvo iš Kubos išvytas. Prie 
šių liaudies pergalių Vilma 
daug prisidėjo.

Vilma tebėra jauna mote
ris, bet jau pasižymėjusi vi
suomeniniame veikime. Ją 
gerbia milijonai Kubos mo
terų, padėjusių laimėti re
voliuciją ir dabar priside
dančių prie socialistinės 
statybos.

J. Grigiškis

TILTAS Iš EUROPOS 
Į AZIJĄ

Pastačius geležinkelio til
tą per Uralo upę, iš Euro
pos į Aziją arba atgal bus 
galima nuvažiuoti per 5-10 
minučių. Tiltas statomas 
prie Gurjevo miesto, ten, 
kur upė įteka į Kaspijos jū
rą.

Naujasis tiltas, jungian
tis du kontinentus, skirtas 
tiesiamam geležink e 1 i u i 
Gurjevas — Astrachanė. Ši 
330 kilometrų ilgio plieninė 
magistralė beveik tūkstan
čiu kilometrų sutrumpins 
kelią iš Vidurinės Azijos 
arba Kazachstano į Tarybų 
Sąjungos pietines Europi
nes sritis.

ŽVAIGŽDŽIŲ 
PAVEIKSLAI

Maskva. —Pulkovo obser
vatorija nutraukė žvaigž
džių spalvotus paveikslus.

Astronomas Nikai o j u s 
Kuprevičius sako, kad tas 
suteiks progą astronomams 
smulkmeniškiau tyr i n ė ti 
žvaigždes.
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
Jungtinėse Valstijose

, (Tęsinys)
Tai tokios buvo lietuvės moterys ir 

merginos kriaučkos. Jų drąsa ir karžy- 
giškumas buvo didžiausiu įkvėpimu ir 
padrąsinimu visiems streikieriams.

Įtakingiausia ir daugiausia išsilavinu
si lietuvių kriaučkų tarpe buvo Barbutė 
Švegždytė. Ji visą laiką buvo kriaučkų 
skyriaus pirmininke. Kitos lietuvaitės, 
pasižymėjusios savo veikla, buvo: Vanda 
Viltrakytė, E. Vilkaitė, Ona Vainienė, 
Šimkienė, Cedronienė, Cibulskienė, Rai
bužy tė( Rainienė), Bepirštytė, Malinaus
kienė, Jennie Kunigonienė, Merkevičiūtė, 
Stankevičiūtė, P. Jasilionienė, Vedegytė, 
O. černevičienė ir kitos. Vėlesniu laiku 
Švegždytė kriaučių amatą apleido, ište
kėjo už Juozo Bučinsko, kuris užlaikė 
Grand gatvėje užeigą. Nežiūrint, kad 
Barbutė apleido kriaučius, bet ji paliko 
ištikima kriaučiams. Tuo metu Bučins
ko namo užpakaly lietuviai kriaučiai 
kontraktoriai laikydavo susirinkimus, tai 
Barbutė visus jų svarbesnius užmany
mus ir tarimus visados man pranešdavo. 
Tie jos pranešimai man buvo naudingi, 
nes aš galėjau geriau orientuotis unijos 
veikime.

Gyvenimo sąlygoms keičiantis, trūks
tant vadovybės, Lietuvaičių kriaučkų sky
rius liko panaikintas. Tuo pačiu laiku li
ko panaikintas ir preserių 58 skyrius, ir 
Brooklyno lietuviai kriaučiai paliko tik 
su vienu 54 skyriumi.* * *

Amerikos darbo žmones užplūdo di
džiausia reakcija. Teisingumo Departa
mentas su Palmeriu priešaky areštavo 
darbo žmones masiškai ir kimšo į kalėji
mus—ar tu komunistas, ar ne. Ir aš pats 
nebuvau laisvas nuo užpuolimo. Net 
dviejose vietose agentai bandė sučiupti, 
bet be pasekmių. Tuo laiku mes gyvenome 
601 Metropolitan Avė., Brooklyne. Mūs 
kambariuose kaip fikcija — buvo “Ko
vos” redakcija. Palmerio agentų atvažia
vo du automobiliai ir vienas sunkveži
mis, nes čia, jie manė, surasti “Kovos” 
spaustuvę. Bet kada čia agentai nieko 
nepešė, jie atvažiavo pas Ražutį, į kriau
čių raštinę, bet ir čia manęs nerado.

Metropolitan gatvėje, kur mes gyveno
me, namo prižiūrėtojas (janitor) buvo 
Baltuška. Kadangi Baltuškienė priklausė 
prie socialistų 10-os kuopos, tai mes su 
ja. gerai pasipažinome, ir ji paskambino 
į dirbtuvę, kur Bekampienė dirbto, tik 4 
blokai nuo Ražučio, tai nors unijos raš
tinė buvo uždaryta, bet ji pranešė Ra- 
žučiui, kad valdžios agentai ieško ma
nęs. Už kiek laiko sugrįžtu į raštinę, ir 
Ražutis man sako, kad neseniai valdžios 
agentai lankėsi ir ieškojo manęs. Taip 
pat sakė, kad ir Bekampienė buvo nese- 
iai atėjusi ir prašė mane, kad aš jums 
praneščiau, jog valdžios agentai buvo 
atsilankę Metropolitan gatvėje ir manęs 
ieškojo. .

Tai tik laimingas supuolimas išgelbėjo 
mane nuo arešto. Nieko nelaukęs sku
biai nuvažiavau į New Yorko Kriaučių 
Tarybą (Joint Boardą), pas P. Monat, 
kuris buvo Tarybos sekretorius, manyda
mas gauti jo patarimą, ką man daryti. 
Aš jam paaiškinau, kad valdžios agentai 
net dviejose vietose buvo atsilankę, ma
nęs ieškodami. Aš jam sakau, kadangi 
išlikau laisvas, tai norėčiau gauti jūsų 
patarimą, ką man daryti. Nors sekre
torius žinojo, kad aš priklausau prie 
kairiojo socialistų sparno, o jis — prie 
dešiniojo (tuo metu jau gyvavo Komu
nistų partija), bet jis tuo atveju pasiel
gė su manim labai draugiškai. Pagalvo
jęs, jis man sako: Vienas mano geras 
pažįstamas, kuris yra mūsų unijos na
rys, dirba Bronkse (Bronx) didelėje 
kriaučių dirbtuvėje ir yra dirbtuvės 
čeirmanas (chairman). Toje dirbtuvėje 
jūs galėsite gauti darbą už drabužių 
prosytoją, ir ten valdžios agentų ranka 
jūsų nepasieks. Manau, kad jūs pas jį 
galėtumėt ir apsigyventi, nes jis nuomo
ja didoką apartmentą, • o šeimyna nė^ 
ra didelė. Monatas davė man rekomen
daciją ir to žmogaus adresą, ir taip pat 
sakė, kad jis vėliau tam žmogui apie tai 
paskabins.

Iš Tarybos raštinės paskambinau į 
dirbtuvę Bekampienei, kad turiu saugią 
gyvenimui vietą, kad eisiu į dirbtuvę 
dirbti ir kad ji manimi nesirūpintų, p

vėliau .apie save pranešiu jai daugiau. 
Tuo pačiu laiku pranešiau ir Bolesiui Jo- 
kuboniui, kas atsitiko su manim. Kadan
gi jis buvo Pild. Komiteto pirmininku, 
tai jam pranešiau, kad jis užimtų dele
gato vietą iki susirinkimas išsirinks pa
stovų delegatą.

Tą pačią dieną nuvažiavau pas man 
rekomenduotą žmogų. Pasirodė, kad jis 
žinojo apie mano atvažiavimąHr jis ma
nęs laukė. Gražiai ir draugiškai manė 
pasitiko. Jis gyveno 180-oje gatvėje. 
Dirbtuvė, kurioje teko, dirbti, irgi buvo 
toje pačioje gatvėje, kampas 3rd Avė. 
Dirbtuvė didelė ir moderniška. Dirbo 
apie 100 žmonių. ' Ten buvo siuvami ge
ros kokybės drabužiai. Per valandą lai
ko reikėjo išprosyti vieną kostiumą. Mo
kestis—$60 savaitei. Darbas nebuvo var
ginantis, tik buvau atskirtas nuo šeimy
nos ir visuomeninės veiklos. Su žmona 
pasikalbėdavau per telefoną, o vėliau 
nakties metu parvažiuodavau namo.

Reakcija, kadangi visuose gyventojų 
sluoksniuose pradėjo kilti protestai, 
pradėjo atslūgti; bet vis tiek reikėjo 
slapstytis. ’ Senąją gyvenimo vietą, dėl 
atsargumo, apleidome ir išsikraustėme į 
Maspethą, 142 Perry Ave. Tada jokiame 
viešame veikime nedalyvavau, gyvenome 
ramiai ir saugiai nuo Palmerio agentų. 
Mažai iš namų išeidavome, bet nesmagu
mo ir nuobodumo neturėjau,' nes gyve
nimo ir judėjimo draugai gausiai mus 
lankė.

Važinėjimas į darbą šiek tiek įsipyko, 
nes. buvo tolima kelionė pasiekti dirbtu
vę. Tai buvo per daug varginantis da
lykas ir rengiausi gauti darbą kur nors 
kitur. Bet štai vieną dieną P. Monatas 
man į dirbtuvę paskambina, kad1 mane 
nori matyti Schlossbergis ir kad aš se
kantį šeštadienį nuvažiuočiau į Generali
nį Ofisą. Nuvažiavau. Schlobergeris ma
nęs laukė ir jau galvojęs, kad aš gal ne
atvažiuosiąs. Man reikėjo dirbti iki 12- 
os valandos, ir kai pas jį nuvažiavau, 
buvo jau 1:30 vai. popiet.

Schlossbergis piktinosi žiauriomis Pal
merio atakomis ant darbininkų vadovų 
ir jų kalinimą; jis reiškė man užuojau
tą dėl užpuolimo ir kad man teko pa
nešti daug nesmagumo besislapstant.

Jis trumpai paaiškino, kodėl jis mane 
pasikvietė. Sako: Generalinis Ofisas 
turi turėti bent vieną lietuvį generalinį 
organizatorių. Jis turi atstoavuti lietu
vius kriaučius. Jis Ofisui reikalingas ne 
tik organizuoti dar neorganizuotus 
kriaučius, bet ir palaikyti gerą dvasią 
tarp jų. Jūs, sako, turite įtekmę pas lie
tuvius, jie jus myli. Štai ir dabar aš tu
riu reikalavimus, kad Generalinis Ofi
sas pasiųstų jus į Bostoną, Filadelfiją ir 
Baltimorę. Pasakiau Schlossbergiui, kad 
aš nepriešingas organizatoriavimui, bet 
važinėjimas iš vieno miesto į kitą daro 
man tam tikrų nesmagumų, nes mano 
žmona, gyvenanti viena su vaiku, to ne
mėgsta, ir dėl to aš nenoriu apsiimti už 
organizatorių.

* Schlossbergis man sako: jeigu tik tas 
jums kliudo apsiimti, tai unijos ofisas su
tinka, kad jūsų žmona gali važinėti kar
tu su jumis ir jos išlaidas, kaip ir jūsų, 
padengs ofisaos.

Su tokiu Schlossbergio pareiškimu bu
vo sutikta, ir aš, susitvarkęs savo reika
lus, išvažiavau į Baltimorę. 

• • •• • "" •
Nors ir apsiėmiau Schlossbergui eiti 

Amalgameitų unijos organizatoriaus 
pareigas, bet buvo kas tokio, kas manęs 
netraukė apleisti Brooklyną. Veikimas 
tarp Brooklyno lietuvių kriaučių buvo 
mano gyvenime pasitenkinimas. Čia bu
vo proto ir nervų darbas. Čia reikėjo 
dirbti tarp lietuvių neapšviestos minios, 
kurios labai maža dalelė turėjo progą 
įgyti pradinio mokslo senojoj tėvynėj, 
nekalbant jau apie jų klasinį supratimą, 
bet lietuviai, kaip tauta, užaugę kaime, 
yra teisingi ir sąžiningi žmonės ir jie ne
kenčia neteisybės ir išnaudojimo, ir ne
žiūrint, kad jie išauklėti nuo mažų dienų 
katalikišikoj dvasioj, bet ta katalikybė 
nepakenkia jiems būti gerais kovotojais 
už darbininkų klasės reikalus. Reikia 
atminti, kad Varnagiris, kriaučių “dva
siškas tėvelis,” nesnaudė, jis darė viską, 
kad kriaučius atbaidyti nuo socialistų, 
nes jie “velnio sutvėrimai.” Tuo metu

NAUJI RAŠTAI

Apie labai tolimą šalį
.ar - ____________

Tarybų Sąjunga yra dau-. ‘lietuvių grupės/ Amatų ir 
giatatė šalis. Ją, kaip žinia,1 FŲA mokyklose buvo ruo- 
sudaro 15 respublikų, viena šiami dailidės, mūrininkai, 
kurių yra Kirgizijos Tary- rųechanikai. Institutuose 

mokėsi busimieji kūno kul
tūros dėstytojai, gydytojai, 
inžinieriai, mokytojai—kad
rai išvaduotai Lietuvai” (86

binė Socialistinė Respubli
ka, besirubežiuojanti su Ki
nijos Sinkiango provincija.

Savo teritorija Kirgizi
ja daug didesnė už Lietuvą, 
bet gyventojų skaičiumi be
veik tokia pat.

Ir štai apie tą tolimą ir 
retai mums girdimą šalį pa
sirodo 90 puslapių gražiai 
Vilniuje išleista knygelė, 
pavadinta “Stepių Iliada.” 
Tai įspūdžiai dr. J. Skliu
tausko, mūsų pažangiosios 
spaudos bendradarbio, iš 
viešnagės Kirgizijoje. Aš 
juos perskaičiau nepaleidęs 
iš rankų. Tikiu, jog taip pa
darys kiekvienas, kuriam 
teks šį nepaprastai gražų 
kūrinį paimti į rankas.

Gali paklausti: ką toji to
lima Azijos šalelė, Kirgizija 
vadinama, turi bendro su 
mūsų Lietuva? Betgi pa
sirodo, kad turi daug, labai 
daug.

Pirmoje vietoje, žinoma,

Tuo keliu užsimezgė švie
si ir šilta drau g y s t ė tarp 
lietuvių ir kirgizų, taip, jog 
pasak d. Skliutausko, viena
me pirmųjų išvaduotame 
Kaune išėjusių “Tarybų 
Lietuva” numerių buvo at
spausdinta didžiojo kirgizų 
tautos dainiaus Alymkulo 
Usenbajevo daina “Aš dai
nuoju apie Lietuvą.” O į jį 
atsiliepė giliausia tautų 
draugystės meile persunkta 
daina įžymusis lietuvių tau
tos poetas-dainius Liudas 
Gira.

“O broli Alymkulai, Aly 
mielasis,” šaukia poetas, 
“Norėtau, kad jausmai mū
sų būtų taip suaugę, Į vieną 
darnų himną, į vieną kilnią 
dainų, Nuo Jūsų Frunzės Ii 
gi senojo mūs Vilniaus”.., 
(87 psl.).Kirgizija yra toje pačioje 

darnioje tarybinių tautų šei
moje kaip ir Lietuva. Jau 
tiktai dėl to kiekvienam lie
tuviui turėtų būti pravartu 
su ja susipažinti. Antra. . v . .
iš knygelės autoriaus suži-1 ^ai.s’ žurnalistais, mokslinm- 
nome, kad kirgizų tauta, i kais, bei paprastais žmonė- 
respublika, labai didelį vaid-: ,savo a^1.^11® pamatė tą
menį suvaidino kaip tiktai i kadaise atsihkusį, užuitą

1 pačiose sunkiausiose, pa
čiose kritiškiausiose lietu-
vių tautos gyvenimo dieno- 

'j se, kai jai teko su hitleri- 
i niais pabaisomis grumtis už 
, gyvybę.
■ Pasirodo, kad Antrojo pa
saulinio karo laikais daug 
lietuvių, karo audros nu
blokštų, susirado draugišką 
prieglaudą kaip tik tos to
limos Kirgizijos sostinėje 
Frunzėje. Dr. J. Skliutaus- 
kas rašo:

“Lietuvių bėdomis ir rū
pesčiais, vargais ir džiaugs
mais gyveno ir mūsų bičiu
liai kirgizai. Kirgizijos vy
riausybė nemažai pinigų, 
daiktų, prekių skirdavo lie
tuviams, o ypač lietuvių ka
rių šeimoms šelpti.”

Dar daugiau, 'dar daug 
daugiau: “Kirgizija pavirto 
kadrų kalve būsimajai po
kario Lietuvai: juridinėje 
mokykloje, sąskaitininkų, 
statist i k ų, bibliotekininkų 
kursuose buvo kuriamos

PHILADELPHIA, PA. <
Gruodžio 6 dieną draugui 

Žalnieraičiui nupiovė koją. 
Daktaras sako, operacija 
pavyko, ligonis jaučiasi ge
rai, skausmai sumažėjo. 
Nupiovimas kojos buvo pa
darytas dėl cukrinės ligos. 
Šia liga daugelis žmonių 
serga. Ji yra pavojinga. 
Daugelis net nežino, kad ją 
turi.

• Varde LLD ir LDS kuopų 
narių širdinga užuojauta 
drau gams žalnieraičiams. 
Linkime ligoniui pilnai su- 
sveikti.

Valstijos prokuroras W. 
E. Alessandroni sako, kad 
jis pradės kovą po visą 
valstiją kolegijose studen
tų tarpe prieš vartojimą 
narkotikų. Esą daug nusi
skundimų iš mokytojų ir tė
vų. Sakoma, daug studentų 
šiuos nuodus pardavinėja.

Pennsylvania Telephone 
darbininkų unija išvengė 
streiko, pasirašydama kon
traktą su Bell Telephone 
kompanija. Uždarbis pake
liamas nuo 2 iki 9 dolerių 
savaitėje. Unijos narių di
džiuma sutartį užgyrė.

Kirgizijoje dr. J. Skliu- 
tauskas plačiai pavažinėjo, 
susitiko ir kalbėjosi su jos 
veikėjais, rašytojais, poe-

kraštą, pakilusį naujam gy
venimui.

Neabejoju, jog dr. J. 
Skliutausko parsivežtų įspū
džių išleidimas kny g e 1 ė j e 
suvaidins svarbų vaidmenį 
tolesniame stiprinime drau
gystės saitų tarp lietuvių ir 
kirgizų.

Karštai sveikinu autorių 
ir dėkoju už prisiuntimą 
“Stepių Iliada” pasiskaity
mui.

A. B. Salietis

AFRIKON NEĮLEIS 
ATOMINIŲ GINKLŲ
Jungtinės Tautos, N.- Y. 

Jungtinių Tautų Politinis 
komitetas vienbalsiai, 105 
balsais, nutarė, kad būtų 
neįleisti į Afriką atominiai 
ginklai. To paties reikala
vo ir Lotynų Amerikos 
šalys,W-kad ir jos hutų pa
liktos laisvos nuo atominių 
ginklų.

(Bus daugiau)
tarp kriaučių tokios didelės minios, lie
tuvių socialistų buvo tik 15 narių ir tie 
patys ne visi viešuose susirinkimuose ga
lėjo kalbėti ir apginti savo poziciją.

Gerai, kad 1913 metais iš Bostono at
sikraustė “Laisvė,” kurios redakciją bu
vo Roebling gatvėje, netoli Grand gat
vės. Čia daugelis kriaučių, eidami iš 
darbo namo, užeidavo ir gaudavo “Lais
vę.” Kriaučiai “Laisvę” mylėjo ir skai
tė, nes ji paduodavo teisingas žinias, o 
ypatingai iš pačių kriaučių gyvenimo. 
Nežiūrint, kad lietuviai kriaučių bosai 
ir visi tamsos apuokai nekentė “Lais
vės” ir ją šmeižė, kriaučiai ir kiti dar
bininkai ją sakitė ir rėmė. Tik pasidė- 
kojant “Laisvei” Brooklyno lietuvių 
kriaučių klasinis ir kultūrinis suprati
mas vis kilo ir kilo. “Laisvė” buvo tas 
žibintas, kuris rodė visięms darbinin
kams kelią į geresnę ir laimingesnę at
eitį.

“Laisvė” nuo pat atsikraustymo į 
Brooklyną sulošė lietuvių darbininkiška
me ir kultūriniame judėjime svarbią ro-, 
lę. Lietuviai kriaučiai su “Laisvės” pa
galba, kuri švietė darbininkus, ir rodė 
teisingą kelią, išvijo reakcionierius iš 
unijos vadovybės, ir tai buvo padaryta 
ant visados. .

Policininkams, dirbusiems 
viršlaikius, algos neišmokė
tos. Policininkų fraterna- 
linė organizacija reikalavo 
išmokėti prieš kalėdas. Ma
joras Tate sako, miestas ne
turi pinigų, bet tikisi suras
ti išeitį, ir algos bus išmo
kėtos pabaigoje metų.

tiks. Policijos komisionie- 
rius Leary ir kiti tėmija pi
ketuojančius, išimdami ši 
pikieto tuos, kurie yra su 
uniforma. Leary sako, kad 
jis nežino, kokia bausmė 
bus paskirta tiems, kurie 
pikietuoja.

Ir trys policininkai trau
kia miestą į teismą, rei
kalaudami kiekvienas po 
$20,000 atlyginimo už ne
mokėjimą viršlaikių nuskir
tu laiku.

Miesto Tarybos nariai rei
kalauja pakėlimo algų nuo 
$3,000 iki $10,000 metams. 
Majoras Tate sako, kad jis 
nieko apie tai nežino. — t

Vadinasi, miestas turi be* 
dų su įstatymų leidėjais ir 
tvarkos palaikytojais.

University of Pennsylva
nia studentai, remianti ka
rą Vietname, užpuolė stu
dentų pikietą, protestuojan
tį prieš karą.

Johnson & Johnson Asso
ciated Industries Fund do
vanojo $1,000,000 Universi
ty of Pennsylvania staty
mui namo klinikai ir medi
cinos tyrinėjimui. P.

Žmogų mylinčios 
širdys

Ši skubi telegrama iš Gag- 
rų į Kauno centrinį telegra
fą atskriejo anksti rytą, V. 
Novikiene ir J. Tutkevičie- 
nė dar ir dar kartą skaitė

International Electric uni
jos lokalas 116 apeliuoja į 
aukštesnį teismą, reikalau
damas.. panaikinti ? t e i s.ė j o, 
Ditter uždėtą $2,000 baus
mę už kiekvieną streiko die
ną. Teisėjas Ditter reika
lauja lokalą užsistatyti tris 
milijonus dolerių kaucijos 
iki kito teismo, kam darbi
ninkai neklauso jo įsakymo 
grįžti į darbą.

Miesto bėdos
Policininkai piki e t u o j a 

miesto rotušę dėl neišmokė- 
jimo jiems už viršlaikius 
prieš kalėdų šventę $1,600,- 
000. Jiems vadovauja Fra
ternal Order of Police. Nor
ui an D. Denny,. National 
Lincoln Bank prezidentas 
sako, kad bankas sutinka 
išmokėti policininkams už 
viršlaikius prieš kalėdas, 
imdamas $3 nuo kiekvieno, 
jeigu miesto viršininkai su

jos tekstą: “Brėdikiui. Pa
dėtis pavojinga. Skubiai iš- 
skriskitę lėktuvu su stimu
liatorium.”

Dilgteli moterims širdį: 
Kažkieno gyvybė gęsta. 
Skubiai renka prof. J. Brė- 
dikio buto telefono numerį. 
Bet jo nėra. Ligoninėje ieš
ko gyd. D. Brėdikienės. Ir 
vėl nesėkmė. Tada telegra
fo darbuotojos kreipiasi į 
Respublikinės klinikinės li
goninės admini s t r a c i j ą: 
“Padėkite mums jį surasti.

Ligoninės telefonas šau
kia Sveikatos apsaugos mi
nisteriją. Bet profesoriaus 
ten nėra. Jis kažkurioje ki
toje sostinės įstaigoje.

O telegrafo darbuotojos 
V. Novikienė ir J. Tutkevi- 
čienė negali nurimti.

Ir moterys siunčia atsa
kymą: “Brėdikiui adresuo
ta telegrama įteikta jo mo
tinai. iJs laikinai išvykęs

Baltijos jūra
Tave sapnuodavau dažnai vaikystėj, 
Tu man buvai gražiausia svajone. 
Todėl tave ankstyvoj dar jaunystėj 
Pasveikinau eilėraščiu-daina...

Daina, kuri lig šiol širdy man liko, 
Kaip pirmas žodis meilės didelės,— 
Ir šitas jausmas niekad neišnyko, 
Ir niekad jis išnykti negalės.

Ir kai po karo, po vergijos metų 
Skalauji laisvus gintaro krantus, 
Kai vėl žvejai tinklus į g^lmę meta, 
Kai auga miestas Klaipėdos puikus,—

Aš virpančia širdim einu laimingas 
Vėl pamatyt, pasveikinti tave, 
Kuri dienom epochos mūs didingos 
Alsuoji laisve, saule, jaunatve!

Eugenijus Matuzevičius

MIŠKAI
Prieš lapkritį dvelkia miškai
Kažkokiu skaidriu gerumu,
Ir permatomu blaivumu
Prieš lapkritį dvelkia miškai.

Protingi miškai, paprasti, 
Laiku nusimetę lapus, 
Ir tūkstančius metų kirsti 
Kaip buvo miškai—taip ir bus.

Alfonsas Maldonis

į Vilnių.”
Sekančią dieną prof. Brė

dikis, sužinojęs, kad jo lau
kia Gagruose, skubiai iš-

I vyksta.
Gagruose rado labai sun

kiai sergantį 53 m. amžiaus 
miškų pramonės inžinierių, 
kurį ištiko širdies nerviniu 
takų blokada. Pulsas retets 
—20 kartų per minutę. Pro
tarpiais širdis stabteli. Vi
są laiką daro išorinį širdies 
masažą. Leidžiami stipriai 
veikiantys vaistai. Profeso
rius operuoja. Prijungia 
stimuliatorių, ir širdies dar
bas atstatytas. ‘ žmogus iš
gelbėtas.

Gagrų klinikų gydytojai 
ir ligonio artimieji, susijau
dinę pasakojo profesoriui J. 
Brėdikiui, kokį visiems be 
galo gilų įspūdį padarė 
Kauno telegrafo darbuoto
jų-telegrama, kurios pagal 
tarnybinę pareigą siųsti ne
privalėjo. Jiems ji suteikė 
viltį.

J. Sipaitis
Respublikinės 'Kauno klinikinės 

ligoninės. vyriausiojo 
gydytojo pavaduotojas
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Vilnietės gydytojos dak
tarės Vitalijos Vitkienės di
sertacijos gynimas senaja
me Vilniaus Universitete bu
vo kiek neįprastas įvykis. Į 
medicinos fakulteto audito
riją susirinko ne tik žino
mi respublikos mokslinin
kai, bet ir buvę ligoniai, ku
riems daktarė Vitkienė yra 
padėjusi gyvenime.

Kas čia nuostabaus? Ji 
Vilniuje labai mylima ir 
gerbiama daktarė. Ją tiek 
bendradarbiai, tiek ligoniai 
labai gerbia už jos kruopš
tumą, už nuoširdumą, už 
J|ii, kad ligonio interesai, jo 
gerbūvis jai brangesni už 
viską gyvenime.

Ir kiekvienam iš čia susi
rinkusiųjų norėjosi jos di
sertacijos apgynimo proga 
pirmajam jai paspausti del
ną, ją nuoširdžiausiai pa
sveikinti.

Jos mokslo darbas yra pa-

Ir šiandien gausiai susirin
kę auditorijoje žmonės plo
jo ne tik daktarei Vitkie
nei, bet ir jos moksliniam 
vadovui, tiek brangaus lai
ko, o, svarbiausia, širdies 
padovanojusiam savo mo
kinei iš Lietuvos.

Karas yra visiems 
pavojingas

New Yorkas. —Gruodžio 
7 dieną “The New York 
Times” redakciniame apie 
karą Vietname rašo, kad 
jis yra visiems pavijingas.

7 ' i

“Times” nurodo, kad 
Washingtonas ruošiasi dar 
daugiau plėsti karą, nes

Ta pačia proga reikia pa- priimta planai sudaryti Pie- 
sakyti, kad Vitalija Vitkie- Vietname Jung t i n i ų
nė ne vienintelė profeso
riaus Reinbergo mokinė, 
sėkmingai apgynusi diser
taciją. Maskviškis moksli
ninkas yra didelis Lietuvos 
bičiulis. Pokario metais 
respublikoje labai t r ū k o 
rentgeno aparatų, o dar la
biau gydytojų rentgenolo
gų. Ir štai, čia Maskvos 
Gydytojų Pasitobul i n i m o 
Institute, profesoriaus 
Reinbergo vadovaujamame 
rentgenologijos skyriuje pa
grinde ir buvo ruošiami gy
dytojai rentgenologai Lie
tuvai. Šimtai gydytojų yra

Valstijų militarines jėgas, 
siekiančias 400,000 vyrų. 
Taipgi Washingtone didėja 
spaudimas už bombardavi
mą šiaurės Vietnamo sosti
nės Hanojaus. '

Tuo kartu protestai! t ų 
bažnyčios sąjunga reikalau
ja baigti bombardavimus ir 
pasitarimų keliu suregu
liuoti Vietnamo reikalus. 
Romoje katalikų pasaulinis 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją prieš apsiginklavimo 
lenktynes ir pasmerkė ato
minius ginklus.

Waterbury, Conn.
Parengimas

LLD 28 kuopa vengia pa
sitikimą Naujųjų Metų, 
penktadienio vakare, gruo
džio 31 d., 103 Green St. sve
tainėje. Pradžia 8:30 vai.

Turėsime skanių valgių 
vakarienę už prieinamą kai
ną, bus ir muzika, norin
tieji galės pasišokti.

M. Svinkūnienė parodys 
filmus iš mūsų susirinkimų 
ir parengimų.

Vakarienė bus duodama 
8:30 vai., tai prašome nepa
vėluoti. Atsilankę nesigailė
site. Kviečiame visus daly
vauti.

LLD 28 kuopa turėjo su
sirinkimą. Buvo pateikti ra
portai iš suvažiavimų, ir 
buvo renkama kuopos val-

Užsibaigus kuopos susi
rinkimui pasivaišinome ka
vute ir draugiškai pasikal
bėjome.

Klementina Yenkeliuninė

BALTIMORE, MD.
Iš LDS kp. Veiklos

LDS 48 kuopa nutarė pa
sitikti Naujuosius Metus 
baliumi. Jis įvyks svetainė
je 2219 W. Pratte St., įėji- 

jmas iš šono svetainės, nuo 
Furrow St.Įžanga $3.50. Ba
lius prasidės 8:30 vai. vaka-

Gaspadinės paruoš ska
naus maisto, bus alaus.

Kviečiame visus narius ir 
simpatikus atsilankyti, kad 
bendroje sueigoje užbaigtu
me senuosius metus ir pasi
tiktume 1966 metus.

Visus LDS 48 kuopos na
rius raginame įsitėmyti fi- 

Inansų sekretorės Jenn ė s ,
dyba 1966 metams. Valdy-; Stanys adres% kuris yra 
boję pasiliko tie patys, tai I 44^4 Annapolis Rd., Balti-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY 
f

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

švęstas labai opiai proble-j išklausę profesoriaus Rein- 
mai sudėtingų plaučių berg0 paskaitas, yra dirbę, 
uždegimo formų diagnoza- tyrinėję ligonius — jam va- 
vimuk Tai daugelio metų j0Vaujant ir visą gyvenimą 
kūrybinio darbo patirtis, širdyje nešioja geriausiuo- 
Jos mokslo darbas turi ne
mažos reikšmės sprendžiant 
svarbius dirbančiųjų svei
katos apsaugos klausimus, šiandien žinomi gydytojų 
^ęVisa ta! buvo pažymėta Juozaičio, Lapinsko, Bartu- 
oficialiųjų disertacijos opo- sevičieHys janulionio, Kun- 
nentų kalbose. Pasisakę zy-; cevičiengs vardai _ -

sius prisiminimus apie jį.
Visoje mūsų respublikoje

rentgenologų Jašinsko, Am-

bet ar 
galima užmiršti, kad ir jų 
disertacijų, mokslo darbų i

yra: organizatori ūmi J.! 
Vaitonis, iždininku—V. Ya- 
kubonis, tarimų raštininku 
—W. Duda, fin sekr. — K.

I Yenkeliunienė.
Daug narių pasimokė j o

more. Malonėkite visais fi
nansų reikalais kreiptis pas 
naują sekretorę.

A. žemaitis
New Delhi. •— Indijos val

džia sako, kad kiniečiai ka
reiviai buvo įsiveržę į Sik- 1966 metų duokles. Jk Nariai 
kimą, tai įvyko susišaudy-, yra pasitenkinę, kt£d 1965 
mas tarp Indijos ir Kinijos' metais gauna daug knygų, 
pasienio sargų. Tikrai yra garbė priklausy-

---------- , . . ti prie tokios organizacijos.
Privalėtume pasist engti

pasienio sargų.

draugystė su mūsų gydyto
jais yra 1
bet giliai prasmingas tary
binių tautų draugystės epi
zodas. Nūdienėje Lietuvoje 
panašių draugystės faktų,

tik vienas kuklus, i daugiau narių gauti į šią
i kultūros organizaciją, kuri 
suteikia tiek gerų knygų.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos nariams
LDS 8 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks sausio 
(Jan.) 6 d., toje pačioje vie
toje. Yra svarbių dalykų, 
kuriuos turėsime aptarti. 
Prašome narius biskį anks
čiau susirinkti.

Kuopos valdyba
mūs respublikos mokslinin
kai pažymėjo, kad daktarė
Vitalija Vitkienė yra ne tik vadoviTbuvo profesorius "S ku™ nepaprastai pratarti-'

HELP WANTED MALE

HARTFORD, CONN.

OPPORTUNITIES FOR 
FIRST CLASS 

BENCH LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
GRINDERS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 
OPERATORS

To work in a small rapidly growing 
custom manufacturing plant where 
the future and opportunities are 
excellent. Better than average 
wages, 45-55 hour work week. 
Benefits include sick leave, vacation, 
holidays and insurance.

Only first class operators 
will be considered.

Personal interview Monday thru 
Friday 8 A. M. to 6 P. M.

Saturday 8:30 A. M. till Noon.

MILFORD TOOL CO. 
108 GULF STREET 
MILFORD, CONN.

(100 101)

MARY MACINTOSH 
SERVICES NEEDS MEN 

FOR ROUTE SALES 
POSITIONS

• Average earnings from 
$100 weekly up.

• Excellent starting salary.
• High commission rates.
• Liberal bonus plan.
• Company paid vacations.
• Company paid health and 

welfare program.
• Company paid uniform 

allowance and maintenance.
• Company paid sick leave.

IF YOU CAN QUALIFY 
WE CAN USE YOU

Apply in person.
MERIT LAUNDRY 

& DRY CLEANING CO. 
1222 Edison Ave., Sunbury, Pa.

GARAGE MEN

(3) Attendants. Apply at

1616 Chancellor St.
(96-101)

LABEL LINE FOREMAN

Need man capable of taking complete 
charge of high speed can labeling 
line. Must be exp. Good starting 
salary and benefits. Apply: B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street, 
Camden, N. J. 98-100)

PAINT SPRAYER

Jobbing shop, 2nd shift. 
Experienced with Hammerton,

Wrinkles and Vinyls. 
Call after 11 A. M. - 

GA. 3-1494
(98-103)

WANTED. Tool & Die maker, 
will pay top wages to person who 
qualifies. Must be a leader! Should 

! have a knowledge of progressive 
dies and machine development. Must 
have a good understanding of job 
shop practices! Will arrange eve- 
ning-day or Saturday interview*. 
Phone Mr. Good. 201-487-3521.

(95-100)

WANTED MACHINIST. 1st class 
only, all around especially on Brid
geport Miller; steady work, top 
wages, overtime. Employee benefits. 
KONDAK ELECTRONIC MACHIN
ERY, INC., 31 E. Runyon St., New
ark, N. J. 243-1280. (96-100).

ENGINEERING SERVICES. Men 
to work in engineering office. Fa
miliar with design of street grades, 
storm drainage and lot calculations. 
No degree required. Call EL. 7-5951 
between 9-4 weekdays.

(94-100)

labai nuoširdi, gera ir jaut
ri gydytoja, bet ir talentin
ga mokslininkė.

O po visų šitų oficialiųjų 
oponentų, atsistojo senyvas, 
gerokai žilės nubaltintas, 
bet jaunyste žaižaruojan
čiomis akimis vyras. Visi 
sužiuro į jį. Toli gražu, ne ( 
visi čia susirinkę žmonės iš 
matymo jį pažino. Už tai— 
visi medikai, kurie tik skai- S 
to medicininius žurnalus ar g 
knygas, puikiai žino jo var- Sį 
dą. Tai vienas įžymiausiųjų ® 
pasaulyje rentgeno 1 o g ų, S 
jUaskvos Medicinos institu- 
to profesorius, 400 mokslo g 
darbų autorius — S. Rein- _ 
bergas. "

Šitas įžymus mokslinin
kas visai neatsitiktinai at
važiavo į Vilnių, dalyvauti 
Vitalijos Vitkienės diserta
cijos gynime. Pasirodo, kad 
Vitkienė yra maskviškio 
mokslininko mokinė. Tai 
buvo prieš daugelį metų... Į 

. Maskvos gydytojų pasitobu
linimo institutą pasitobu
linti, pasimokyti rentgeno
logijos atvyko jauna, vos 
tik Kauno medicinos insti
tutą baigusi daktarė iš 
Klaipėdos. Tuo metu Vit
kienė dar dirbo Klaipėdoje. 
Ji su didžiuliu susižavėjimu 
išklausė profesoriaus Rein- 
įjergo paskaitų. Reikia pa- _ 
sdkyti, kad ir profesorius r 
atkreipė dėmesį į daktarę iš 
Lietuvos, kuri taip domina- 
si savo specialybėje, kuri 
siekia išmokti naujausiųjų 
ir sudėtingiausiųjų tyrimo 
metodikų tam, kad juos pa
skui sėkmingai įdiegti Lie
tuvoje, tuo pačiu keliant 
diagnostikos ir gydymo ly
gį Lietuvoje.

Be to, profesorius Rein
bergas pastebėjo, kad dak
tarė Vitkienė labai kūry
biškas žmogus, ieškantis, 
nerimstantis. Profesorius 
pasiūlė jai mokslinį darbą 
rašyti. Ji pradžioje svyra
vo, abejojo savo jėgomis, 

ijįpt bendradarbiaujant su 
Maskvos mokslininku — jai 
pasisekė sėkmingai užbaig
ti savo sumanytąjį darbą. | į

Reinbergas, mokslininkas iš 
Maskvos?

Ir dar norisi pasakyti, 
kad mokslininko iš Maskvos

na mūsų respublikos gyve-' 
nimą, yra daug, ir jų dau- ' 
gėja kiekvieną dieną.

S. Skliutauskas I

VALĖICO, FLA.

į Sveikiname ir širdingai linkime sulaukti @ 
į linksmų žieminių švenčių ir naujų metų visai fe 
į šeimai, giminėms, Lietuvoje broliui ir jo šeimai, fe 
? visiems mieliems draugams, draugėms, taip 
| pat ir LLD 45 kuopos geriems darbuotojams. .Sį 
j? —PETRAS ir ONA KLIMAI fe

1st and 2nd Shifts
• DeVLIEG JIG MILL OPERATORS
• PRECISION GRINDING OPERATORS
• HORIZ. BORING MILL OPERATORS
• VERTICAL TURRET LATHE OPERS.
• MILLING MACHINE OPERATORS

Must Set-Up and Work From Blue Prints
MECHANICAL & ELECTRICAL 

ASSEMBLERS
FRINGE BENEFITS • JOB SECURITY

10% SHIFT DIFFERENTIAL
APPLY: INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT

STANDARD TOOL and
MANUFACTURING CO.

738 SCHUYLER AVE. LYNDHURST, N. J.
Phone: 939-5500

An Equal Opportunity Employer.
J100 101)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino draugystė ren
gia pietus gruodžio 19-tą, 
sekmadienį. Pradžia 1:30 
pietų metu. Pietūs bus vers
tini— visi nariai, eis ar ne, 
turės mokėti įžangą. Visi 
lietuviai nuoširdžiai prašo
mi dalyvauti, mes jūsų lauk
sime. Kviečia. Rengėjai

TYPEWRITER MECHANICS (2)
One man completely experienced. 

One man some experience. 
Car necessary. Salary open.

Permanent position. 
215-CY. 5-1191 

(100-102)

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

PETRUI PILĖNUI

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras rengia Ka

lėdų parę sekmadienį Gruo- 
džio-December 19 d., 1 vai. 
popiet, 157 Hungerford St. 
Visi choro nariai bus vai
šinami veltui, o svečiams 
reikės primokėti. Turėsime 
ir “Grab Bag.” Prašome 
visus ateiti linksmai užbaig
ti metus. Komisija

(99-100)

, .MACHINISTS. Tool makers, 1st 
class experienced only. Milling 
operators, 1st class only. Manual 
machine experience and set-ups re
quired. Inspector small machine ex
perience. North Phila. Mgr. has 
above immediate openings. Good 
starting rate. Apply

LANSTON MONOTYPE CO. 
3620 “G” St., Philadelphia.

(100-102)

TV SERVICE MEN
Outside work, N. E. Philadelphia. 
Company serving South Jersey.

Color Stereo 80% new sets.
Uniforms and truck supplied. 
Paid holidays and vacations.

S. & S. TV, Call 215-DE. 2-9456.
(100-101)

SVARBU

Mes reiškiame širdingą užuojautą sūnui 
Petrui ir žmonai Gladys, seseriai Palionijai Ado
maitis, jos dukrai Phyllis ir žentui Joe Latskus. 
Taipgi seserims, gyvenančioms Tarybų Lietu
voje, ir kitiems giminėms ir draugams.

Ver. ir Stasys Fergis
728 Chestnut St., 
Collingdale, Pa.

Lietuviu Socialis Klubas
2610 N. W. 119th S., Miami, Florida 

Telefonas 688-4161

Mielai kviečiami turistai, kurie vykstate žiemos 
laiku savo atostogas praleisti šiltoje Floridoje, ap
silankyti Lietuvių Socialiame Klube. Pietūs iš ska
naus maisto įvyksta kiekvieną sekmadienį. Čia jūs 
rasite savų draugų ir naujų pažinčių. Po pietų 
vyksta muzikaliuos programos ir šokiai. Čia jūs 
gusite ir gerų patarimų kambarių ir namų reikalu, 
gausite ir gerų patarimų kambarių ir namų rei
kalu. '

Visits lietuvius kviečia Klubo Valdyba

220

DOVANOS ŠVENTĖMIS
Per

l’ODAKOGIFTS, INC.
Park Avenue South, New York, N.Y. 10003

Phone: 228-9547
ŠVENČIŲ SEZONE, su speeiale sutartimi su V/O “VNESHPOSYL

TORG” ir priimtinomis sąlygomis, laiku pristatyti užsakytas 
dovanas į namus jūsų giminių, gyvenančių U.S.S.R.

VEIKITE DABAR —o ne rytoj.

Ateikite į mūsų parodų sales, kur rasite išstatytus pa
vyzdžius dovanų. Prašykite mūsų iliustruotų katalogų.

IŠSIRINKITE JCSŲ SKONlt) DOVANĄ SAVO GIMINĖMS

Automobilių, motorciklių, dviračių, skalbiamųjų mašinų, 
šaldytuvų, siuvamųjų mašinų, fotokamerų, radijų, 

televizorių, batarinių radijų, bajanų, akordionų, 
laikrodžių ir kitokių industrinių išdirbinių.

Didelis pasirinkimas įvairių gražių medžiagų su rusiško
mis eilutėmis už nepaprastai žemas kainas.

Šaliku “Orenburg”, pūkuotų ir vilnonių skarų, spalvotos lovatiesės, 
lininės staltiesės. Skrybėlių iš minko ir karakulo. Kojinių 

iš kaprono ir daugelis kitokių prekių.
I 

Didelis įvairus pasirinkimas aukštos rūšies valgių produktų, 
skanumynų ir vyninių—vodkos produktų.

ATSIMINKITE: Jūsų dovanos, be perviršiaus mokėjimo, be muito, 
ir nelimituoto skaičiaus, pristatomi jūsų giminėms per užsakymus 
nuo firmos:

PODAROG1FTS, INC.
Vienintelis VNESHPOSYLTORG atstovas Amerikoje jūsų dovanų.

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos klubas 

turės savo mėnesinį susi
rinkimą paskutinį šio mė
nesio penktadienį — gruo
džio 31 d. ‘ Visas drauges 
nares prašome ateiti.

Valdyba (99-100)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus į prieš 

kalėdinius pietūs sekma
dienį, gruodžio 19-tą, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott 
St. Pradžia pirmą valandą.

Pietūs bus su muzika, 
programa ir dovanėlėmis. 
Prašome skaitlingai daly
vauti. Moterų Komisija 

(99—100)
HARTFORD, CONN.
Atitaisymas klaidos

“Laisvės” Nr. 96 įsiskver
bė klaidelė, pasakyta, kad
L. Žemaitienė aukojo būro* 
kų ir kopūstų. Turėjo būti:
M. Lukštienė aukojo buro
kų ir kopūstų.

Atsiprašome.
L. Žemaitienė

Redakcijos Atsakymai
A. Ruseckui, St. Peters

burg, Fla. — Gavome raši
nėlį, bet, atsiprašome, pasi
naudoti negalėsime.

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license. 
40 hour week

Call 1-609-NO. 2-7200 
Ask for Chief Engineer.

(100-105)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER
With child care. 

Must be experienced 
with good references.

Flexible hours, sleep in or out.
Good salary. Call GE. 8-1851. ' 

(98-100)

HOUSEKEEPER

Mature woman.
General housework.

Live in. 
Call NT. 4-7284.

(100-101)

MALE or FEMALE
MAINTENANCE MAN

Late shift. Must be thoroughly exp. 
in canning Plant maintenance. Good 
salary and benefits. Apply B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street, 

Camden, N. J.
(98-100)

MIŠKO KEISTENYBĖS
Neseniai Usurijos taigo

je aptiktos dvi keistenybės. 
Dideliame, apdegusiame po 
audros kelme, auga trijų 
šimtų metų amžiaus ked
ras. Netoli jo, 15 metrų 
aukštyje nuo žemės, beržo 
šakoje išaugusi, žaliuoja 3 
m. aukščio eglaitė.
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LAISVES' VAJUSi

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų.
Jennie Stanienė, baltimorietė, prisiuntė atnaujinimų.
Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė R. 

Merkis, philadelphietis.
Kiti atnaujinimų prisiuntė: A. Lipčius, Chester, Pa.; 

J. Stanley, Rochester, N. Y.; O. Žilinskienė, Plymouth, 
Wilkes-Barre, Pa., ir J. Daugirdas, Lowell, Mass., pagal- 
bėjo V. Kralikauskui.

AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Pius ir Ona Dennis, Clifton, N. J......................... $11.00
J. ir Ą. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y...............’5.00
S. Skiragis, Detroit, Mich.................................... 9.00
P. Paserskis, Baltimore, Md...................................... 6.00
J. Anglis, E. Billerica, Mass........................   5.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y............................... 5.00
V. Lopatta, Baltimore, Md...................................... 5.00
P. Degutienė, Philadelphia, Pa.................................. 5.00
P. O. Malinauskai, Fairport, N. Y.............................5.00
Alf. Venskevich, Stoughton, Mass.............................4.00
M. Janis, Maspeth, N. Y...................................... 4.00
G. ir O. Schlaves, Brooklyn, N. Y.............................2.00
J. ir J. Gicevičiai, Bedford, Mass.........................i. 2.00

“Laisvės” redakcijai 
ir skaitytojams

Iš visos širdies sveikinu jus visus su Naujaisiais 
1966 Metais. Didžiuojuosi ir džiaugiuosi jūsų darbu, atsi
davimu “Laisvei”, aktyvia parama jai moraline ir mate
rialine, nepalaužiamu jūsų troškimu nešti per laikraštį 
tiesos žodį imonėms.

Esu laimingas, kad galiu laikyti save “Laisvės” bend
radarbiu ir nuolatiniu skaitytoju. Karštai ir nuoširdžiai 
linkiu “Laisvei” ir visiems jos draugams geros sveikatos,! 
šviesios laimės, ilgiausių metų, visokeriopo pasisekimo 
visuose darbuose ir sumanymuose.

Tegu visad klesti “Laisvė”, tegu vis didėja jos drau
gų šeima, tegu niekad nedingsta šypsena šitos šeimos na
riu veiduose!

Su pagarba.
Juozas Baltušis 

Vilnius, 1965. XII. 7.

Mirė Esianda G. Robeson— 
artisto žmona

Pataria saugotis 
Židikų ir vagių

New Yorko valstijos pro
kuroras Louis Lefkowitz 
pataria gyventojams sau
gotis žulikų, 'kurie ateina 
prie gyvenimo namų durų, 
siūlo pigiai įvairius “impor
tuotus kvepalus” ir kito
kius daiktus' žemomis kai
nomis. Dažnai “kvepalai” 
yra netikri ir prastos rū
šies.

New Yorko miesto poli
cijos viršininkai įspėja žmo
nes būti atsargiems su pini
ginėmis, o ypatingai mote
ris. .Yra vagių, kurie išsi- 
triksinę išimti vyrų pinigi
nes, o moterų krepšeliams 
nupjauti dirželius. Bendrai, 
būkite atsargūs.

%

HARTFORD, CONN.

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Sveikinu savo gimines, ir draugus ir visus “Lais

vės” skaitytojus kalėdų ir naujų metų proga. Linkiu 
visiems geros sveikatos ir laimės.

Linkiu, kad 1966 metai atneštų taiką ir brolišką 
sugyvenimą tarp valstybių, tautų ir skirtingų rasių 
žmonių.

r(>

’S

L. Butkevičienė S

Po $1: J. Daugirda, A. Žusinienė, Lowell, Mass.; P. 
Višniauskas, G. Diržuvait, B. M. Dominauskai, Brooklyn, 
N. Y.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; Joe Samuolis, Tru
mansburg, N. Y.; A. Pechkis, Edwardsville, Pa.; A. Ži
linskienė, Plymouth, Pa.; A. Globičius, Wilkes-Barre, 
Pa.; B. Petraitis, O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.; J. 
Venslauskas. G. Budrikienė, S. V. .Valinčius, J. Stoškus, 
Brockton, Mass.; J. Nevirauskas, J. Lavas, J. Petrukai- 
tis, Stoughton, Mass..; B. Kovalchuk, P. Nemunas, J. Pa- 
liukaitis, Philadelphia, Pa.; J. Margaitis, Wilson, Conn.; 
Ig Urmonas, Chicago, Ill.

— 0 —
Anksčiau gauta $3,886.63. Dabar įplaukė $91. Viso j 

gauta $3,977.63. Dar reikia $1,022.37.
Vajuseina prie užbaigos, bet galimas daiktas, kad 

Board Direktoriai pratęs vajų iki suvažiavimo. Tad bus 
proga sukelti fondui nustatytą kvotą.

Ačiū virš minėtiems už aukas ir vajininkams už pa
sidarbavimą.

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
— 0 — 

Hartford, Conn.......................... $585.00
Waterbury, Conn.........................312.00
Philadelphia, Pa. , ..................... : 278.00
Lawrence, Mass; * ■. ..................... 251.00
St. Petersburg, Fla........................214.50
Chester, Pa..................... ............ 166.00
Miami, Fla................................... 140.00
Brooklyn - Queens, N. Y............. 134.00
Great Neck - Huntington, N. Y. 120.00 
Brockton, Mass...............................119.00
Worcester, Mass...............................90.00
Stamford, Conn.....................  84.00
San Francisco, Calif........................80.00
Los Angeles, Calif........................... 75.00
So Boston, Mass...............................67.00
Baltimore, Md.................................. 63.00
Haverhill, Mass............................... 55.00
Newark, N. J....................................52.00
San Leandro - Oakland, Calif. ... 51.00
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. ... 48.00
Rochester, N. Y............................... 47.00
Bridegeport, Conn........................... 47.00
Lawrence - Lowell, Mass................ 44.00
Canada ........................................  43.50
Pittsburgh, Pa............................... 40.00
Detroit, Mich.................................... 38.00
Chicago, Ill................ .................... 30.00
Easton, Pa........................................ 26.00
Shenandoah, Pa................................ 24.00
Rumford, Me................................... 23.00
Cleveland, Ohio ....................  23.00
Paterson, N. J.................................. 21.00
Bayonne, N. J.................................. 19.00
Binghamton - Johnson City, N. Y. 18.50
Harrison - Kearny, N. J................18.00
Cliffside, N.J...................................17.00
New Haven, Conn........................... 16.00
Camden, N. J............................. >. 16.00
Scranton, Pa..................................... 12.00
Nashua, N. H....................................10.00
Norwood, Mass...................................6.00
Hudson, Mass.....................................3.00
Yucaipa, Calif.................................. 1.00

“Laisvės” Administracija

Rodezija ir anglų grasinimo pasakos
Londonas. — A n g Ii jos 

valdžia vėl grasina Rodezi
jos baltiesiems boikotavi- 
mu. Bet tai tik tuščios pa
sakos. Kasgi tie baltieji yra 
Rodezijoje, jeigu ne anglai 
ir jų vaikai?

Kita, anglų kapitalistai 
Rodezijoje turi fabrikų, 
jiems labai patinka pigūs

[negrai darbininkai. Anglija 
iš Rodezijos tik per metus 
parsiveža pigiai užauginto 
tabako už $100,000,000.

Rodezijos balti šovinistai 
nepaiso boikoto iš Zambijos, 
nes jie visko gali gauti per 
Pietų Afrikos respubliką ir 
Mozambiką, taip pat baltų
jų valdomas.

Gruodžio 13 d. Be th Isra
eli ligoninėje, Manhattane, 
mirė Esianda Goode Robe
son, įžymiojo artisto Paul 
Robesono žmona, sulaukusi 
68 metų amžiaus. Ji sirgo 
keletą mėnesių.

Esianda Robeson buvo ne 
tik “artisto žmona,” o ir 
mokslininkė, visuomenės 
veikėja, kovotoja už negrų 
teises. Ji baigė aukštąjį 
mokslą Čikagos universite
te; Londono universitete, 
Anglijoje, studijavo antro
pologiją^—mokslą apie žmo
gaus praeitį. 1945 metais 
Esianda Robeson gavo Filo
sofijos daktaro laipsnį 
Hartford Seminary Found
ation mokykloje.

Velionė parašė dvi knygas 
ir daugybę straipsnių spau
doje. Pasakė daug prakal
bų. Ji taip pat visame ka
me padėjo savo vyrui Povi
lui, kuris pastaruoju metu 
nesveikavo.

Esianda G. Robeson—pla- 
i čiai keliavo po Europą ir 
.Afriką; keliavo ji su savo 
[ vyru — dailininku, keliavo 
į ir pati viena.
j Velionė liūdesyje paliko
1 vyrą Paul Robesoną, taip 
' pat sūnų, irgi Paul, ir du I 
[anūkus.

Jaunasis Paul, beje, mo
kęsis Tarybų Sąjungoje, 
taip pat yra pažangus vy
ras. [

i Ns.

Įvyko nelaimė
Antradienį A. Gilmanas 

telefonu pranešė, kad Aleką 
Velička ištiko skaudi nelai
mė. Sako, kad durys sužeidė 
jam du pirštus — nesąs tik
ras. bet mano, kad abiejų 
pirštų galus nuėmė. Gilma
nas sako, kad, sužinojęs, 
plačiau anie nelaimę praneš.

Gaila, kad mūsų aidiečiui 
Veličkai ivvko nelaimė. Lin
kiu jam ištvermingai per
gyventi.

L. K—te

SVEIKINIMAS SU į
ŽIEMOS ŠVENTĖMIS l

‘ 2/

Sveikiname savo gimines ir draugus, gyve- į 
nančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taip- į 
gi draugus ir pažįstamus, “Laisvės” skaitytojus 
ir rėmėjus, linkėdami geros sveikatos, ilgų me- Ž 
tų ir daug sėkmės. iį

Visam “Laisvės” personalui daug geros 
sveikatos ir kantrybės jų sunkiuose darbuose, j

FRANK ir MARY KVETKAS į n 
So. Boston, Mass. c *

SVEIKINAME

Mano nuomone... s
Neperseniai pripuolamai 1 

teko skaityti “Keleivy” vie-j 
no lietuvio daktaro įspū-1 
džius iš jo turistinės kelio
nės po Vakarų Europą. Pra
džioje jis rašo, kad norėjęs 
nuvažiuot ir Lietuvon, bet 
kokia tai turizmo agentūra, 
Kanadoje nesuteikė jam ga
limybių pasiekt Lietuvą ir 
netgi nepatarė ten vykt. 
Nes, anot agentūros, Lietu
voje nuo pavienio turisto 
viešbučiai net po 31 dolerį 
už - parą “nulupa.” O ir 
su giminėmis pasimatyt tu
rėsi teisės tik Vilniuje. 
Maskvoj taingi bloga dėl 
trūkumo viešbučiuose vie
tos; reikia užsisakyti kam
barį hotelv bent dviem mė
nesiais prieš atvažiuosiant.

Todėl daktaras pasirinko 
vakaciias praleist Švedijoj, 
Stokholme, ir tolesniame sa
vo įspūdžių aprašyme ima 
ir sumuša pats save. Ra
šo: “Kai atvykome Stok- 
holman. čia patyrėme, kad 
viešbučiai perpildyti turis
tais, ir kambarį susiradome 
tik už trijų dienų, ir tai tik 
dėka geram lietuviui, pažįs
tamam.”

Be to. lis aprašo, kad tu
rėjo “bėdos” su pasportu, 
nes jau buvo išsibaigęs lai
kas užsienyie, ir kai Ameri
kos konsulate atnaujino - 
pratęsė, tai dar užsimokėjo 
konsularinės pabaudos kelis 
desėtkus dolerių.

Iš tų daktaro įspūdžių ap
rašymo duodas suprast, kad 
jeigu jo pasas būtu išsibai
gęs Maskvoje, tai jis tikrai 
būtų bėdon patekęs, o gal 
net “Sibiran.’’ O man atro
do; kad konsulariniai įstaty
mai visuose konsulatuose 
užsienio valstybėse vienodi, 
tad ir Maskvoje ar Varšu
voje, išsibaigus pasui, užsi
mokėsi lygią baudą.

J. S. L.

Senatoriaus kritika 
už karą Vietname

New ,Yorka§. , — Ameri
can viešbutyje1 buvo Civil 
Liberties komiteto parengi
mai paminėjimui 174-rių 
metų nuo priėtnimo JAV 
Konstitucijos 10 pataisymų.

Senatorius Ernestas 
Grueningas, iš Alaskos, ašt
riai kritikavo JAV už karą 
Vietname.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos veda'tą karą pa- 
niekindamos Jun g t i n i ų 
Tautų įstatymus.

Teisėjas atšaukė 
negudrų sprendimą

New Yorkas. —Prieš kiek 
laiko teisėjas Nicholas Pet- 
te priteisė, kad našlė Mary 
Kelly ir jos sūnus sumokėtų 
$740,000 C. Caposselai. Mat, 
Kelly su automobiliumi atsi
mušė į namo sieną, namo 
savininkas S. Capossela išsi
gando, gavo širdies smūgį ir I 
mirė.

Į teismą nebuvo pašaukti 
nei Kelly, nei gydytojas, ku
ris mirusi egzaminavo.

Mrs. Mary Kelly apie 
sprendimą sužinojo tik iš 
spaudos ir ji pareiškė: “Lai 
jie mane ir už kojų krato, iš 
manęs neiškratys nei $75”.

Kellių advokatui atsikrei
pus, tas pats teisėjas pa-' 
naikino pirme s n į savo 
sprendimą.

SVEIKINA
“Laisvės” Redakcijai

Sveikinu su Naujais me
tais “Laisvės” skaitvtoius 
ir visus tautiečius.1 Linkiu 
gerų, laimingu Naujųjų me
tu. geros sveikatos!

Nuoširdžiausi linkėjimai 
gerbiamai Redakcijai!

Lietuviškas ačiū mieliems 
bendratautieč i am s Pranui 
ir Marvtei Kvietkams Bos
tone. užsakiusiems man 
“Laisvę.”

Per Naujuosius metus 
bus malonu prisiminti ir vi
sus pažangiuosius Ameri
kos lietuvius, atsilankiusius 
Tėvynėje, viešėjusius Drus
kininkuose.

Ir ateinantieji metai tegul 
bus Taikos metai!

Pr. Kairevičius
Repatriantas iš Buenos Aires 

Druskininkai, 1965 XII 8

PADĖKA
Pabaigoje lapkričio mėn. 

susirgau ir buvau nuvežtas 
St. Benedict ligoninėn, 
Kingston, N. Y. Buvau 
operuotas gruodžio 1 dieną 
Operacija buvo sėkminga ir 
už 10 dienų buvau parvež
tas į namus, kur gydausi po 
daktaro priežiūra. Turėjau 
lankytojų net iš Brooklyno, 
na. ir linkėjimų laiškais.

Širdingai dėkoju visiems!
j2 W. Kulik

Esopus Ave., Box 201 
Ulster Park, N. Y.

Paryžius. — Atskrido R. 
McNamara ir D. Ruskas į 
NATO vadu pasitatimą.

Sveikiname visus savo gimines, artimus 
draugus ir pažįstamus Jungtinėse Valstijose.

Taipgi sveikiname brolius Joną, Antaną, Fe
liksą ir jų šeimas, gyvenančius Lietuvoje. O Ar
gentinoje gyvenančią sveikiname sesutę Oną 
Žemaitienę. Nepamirštame ir draugų, kurie čia 
lankėsi iš Lietuvos.

Visiems linkime geros sveikatos, ilgiausių 
metų ir sėkmės.

WALTER ir BRONĖ KERŠULIAI 
Brooklyn, N. Y.

'S

'5

Sveikinimas S
Žiemos švenčių proga mudu su Elzbieta J® 

sveikiname “Laisvės” štabą ir jos skaitytojus, 
visus draugus ir drauges. ®

Būkite sveiki ir ryžtingi kovoje už 
naują gadynę!

. ’u
ELIZ. BEKAMPIAI

i

2619 So. 76th St.
, Philadelphia, Pa. 19153

Su Naujaisiais 1966 Metais

Linkime “Laisvės” Kooperatyvo darbuotojams, 
skaitytojams, rėmėjams ir visiems geros 

valios, pažįstamiems ir nepažįstamiems 
sveikatos ir laimingų Naujų Metų.

J. ir J. JORDAN
Three Bridges, N. J.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Onai Baltrušaitienei
Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Vincui Baltru
šaičiui, sūnui Arthur William Baltrušaičiui 

seserims, giminėms ir visiems artimiesiems.

P. BIELIAUSKAS 
Richmond Hill, N. Y.

*

Graži dovana
Mūsų senas ir nuoširdus 

laisvietis Antanas Litvaitis 
atnešė ir padovanojo “Lais
vei” didžiulį vėsintuvą 
(“fan”). Kai .ateis vasara, 
jis bus labai naudingas sa
lėje arba kurioje, nors rašti
nėje.

Širdingai ačiū jums, An
tanai.

Rep.

REQUEST RECORD 
Vėliausios, puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

SHELTER ISLAND, N. Y.

Mirus

Juozui Jakimavičiui
(mirė gruodžio 2, 1965)

Reiškiame gilią užuojautą velionio našlei 
Izabelei, sūnums Halas ir Eugene, visiems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems.

N. ir P. Ventai V. ir V. Venskūnai
H. ir R. Feiferiai A. ir V. Nevinskai




