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KRISLAI ! Pasauline padėtis Naujųjų
Nepasilikite skolingi! 
Pamatymas savo akimis 
Negauna karui talkos 
Šauniosios moterys 
U# spaudos laisvę 
Bijojo teroro

— Rašo A. Bimba —
Žodis kitas i Lietuviu Lite

ratūros Draugijos narius.
Šie metai jau baigiasi. Bet 

žinau, kad yra narių, kurie 
dar npasimokėjo duoklių už 
šiuos metus. Jų rasime beveik 
kiekvienoje kuopoje. Būtų ne
gražu, jeigu pasilik t u m ė t e 
Draugijai skolingi. Ta duok
lė tokia mažytė! Tiktai du 
doleriai. Nesunkiai gali ją pa- 
simokėti ir pensininkas.

Užbaikime metus garbingai!

Metų išvakarėse
Maskva.—Tarybinė span- dentų ir liaudies priešingu- 

da pateikė eilę straipsnių ! mu karui, nei su Romos po-

Reikalauja palikti i Pentagonas nori
Kiprą ramybėje i u... _ _ _dar vieno centro
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METAI 54-ieji

Jungtinės Tautos.—Jung- Washingtonas. —Penta-
tinių Tautų Politiniame ko- gonas, tai JAV militarinių 
mitete TSRS atstovas Niką- jėgų centras. Jis turi pa- itybių užsienio ministrų

J. Valstijos bando įtraukti 
NATO į karą Vietname

Paryžius. — NATO vals- New Yorkas. —“The New 
ir York Times” redakciniame

tarptautinės padėties apibū- piežiaus atsišaukimu, nei su ! lojus Fedorenko reikalavo, statą, kuris užima 34 akrus.! kitų viršininkų konferenci- į rašė, kad JAV nepavyko 
i taisyklė- kad Anglija i&trauktų savo Pentagone dirba 25,000 žmo- joje Jungtinių Valstijų vai-1 įtraukti SEATO militarinę

Reakcinė lietuviu spauda 
tebeplūsta tuos, kurie pereitą 
vasarą lankėsi Lietuvoje. O 
jau nė žodžių nebesirenka 
n^kinirnui tų, kurie, pasitai- 
knls progai, susitinka ir pasi
kalba su svečiais iš Lietuvos. 
“Veiksniai” neriasi iš kailio.

Kodėl toks jų siaura protiš
kas, desperatiškas įtūžimas? 
Ko jie taip bijo?

Gal j šiuos klausimus ge
riausiai atsako atsitikimas su 
lenkais. Po daugelio metų 
ignoravimo, boikotav i m o ir 
niekinimo tų, kurie kalba apie 
kultūrinį Amerikos lenkų 
bendradarbiavimą su socialis
tine Lenkija, štai ima ir šeši 
lenkų kilmės kongresmanai 
apsilanko Lenkijoje. Apsilan
ko ir savo akimis pamato nau
jąjį gyvenimą.

Sugrįžę jie Lenkijos nenie- , Bienhoa 
kiną. Priešingai, štai kon- 
gresmanas O’Konski pareiš
kia: “Lenkijos valdžia įvykdė 
stebuklus, ir laikas amerikie
čiams tai suprasti.”

Panašiai savo akimis pama
tu ir lietuviai turistai savo Še
rtosios tėvynės neniekina, ne- 
šmeižia. Reakcininkams 1 
šiai nepatinka.

__ Beje, girdėtis, kad 
daug Amerikos lietuvių 
šiasi Lietuvą aplankyti 
nančią vasarą.

“Times’o korespond e n t a s 1 
Richard Eder pastebi, kad ’ 
kad mūsų vyriausybė seniai į 
sušilus ieško NATO kraštuo
se talkos karui Vietname. De
ja, girdi, jos negauna, šiek 
tiek jėgų davė tiktai Austra
lija ir Pietinė Korėja. Kitos 
NATO narės neprisideda. Tas 
labai erzina prezidentą John- 
soną ir sekretorių Ruską.

Ryšium su tuo, vėl puikiau
siai pasirodė Amerikos mote
rys, kovojančios prieš karą., 
Prieš kelias dienas daug jų, | 
daugiau kaip šimtas, apgulė 
uituosius Rūmus, įteikė pre- i 
zroentui tūkstančius ir tūks- i 
tančius atvirukų su šūkiu : 
“Duok mums Vietname taiką 
su kalėdomis!”

Daugelio tų moterų sūnūs 
kariauja Vietname. Motinos; 
susirūpinusios jų likimu. Jos 
protestuoja ir reikalauja, kad 
jie būtų sugrąžinti namo, kad 
su kalėdomis Vietname išauš
tų taika ir ramybė!

Pasikė s i n i m a s ant “The 
Workerio,” pažangaus anglų 
kalba dukartsavaitinio laik
raščio, yra pasikėsinimas ant 
spaudos laisvės. Vyriausybė 
siekia nutildyti balsą už taiką. 

Reikia tikėtis, kad prieš ši
tą vyriausybės žygį pakels 
balsą ir padoresnė, liberališ- 
kesnė komercinė spauda, šian
dien užgniauš “The Worker,” 
i^pj prikibs prie kito kurio 
vyriausybės politikai neprita
riančio laikraščio. Galo nebus. 
Tokių pavyzdžių istorija pilna.

(Tęsinys 6 pusi.)

dinimui. Ji reiškia didelį su- Jungtinių Tautų .... __ ___ __ v___
sirūpinimą taikos reikalais.; mis, bet veda karą Vietna- karo jėgas iš Kipro respub- 

Kaip išvakarėse Antrojo ' me, — rašo “Pravda”. ' likos.
pasaulinio karo Vakarų de- ; .. nrp7irlpntns i Kipro respublika yra sa-
mokratmes valstyb e s at-1 T , 1 ’, m o • Johnsonasmesdavo Tarybų Sąjungos, Da..eišk§. «Nė,.a
planus pastojimui kelio ka-1, . 1. '
•ui, taip ir dabar jos vado-I ^onnj jėgos, kuri išstumtų 

vybėje Jungtinių Valstijų , mus ls Vietnamo 
neina prie susitarimo už- ! 
draudimui atominiij ginklų yra milžiniškos socialistinių 
ir pri e nusiginklavimo, i valstybių jėgos, jų techni- 
Priešingai, dar daugiau ski- • niai ir i 
ria pinigų militarizmo rei-! stebina visus, bet jeigu ag 
kalams ir tuo priverčia Ta-1 resyvės jėgos uždegtų pa- 
rybų Sąjungą ir kitas sočia- 'saulinį karą, tai žmonija 
listines valstybes laikyti pa-1 baisiai nukentėtų. Štai kodėl 
ruoštas gynybos jėgas.

Kas liečia JAV užsienio 
politiką, tai jos i______

i dininkai bandė įtraukti. sąjungą į karą Vietname. 
NATQ valstybes į karą (Tą sąjungą sudaro: JAV, 
Vietname. Anglija, Prancūzija. Aust-

Valstybės sekretorius D. ralija, Naujoji Zelandija, 
i Ruskas tvirtino, kad Jung- Tailandas, Pakistanas ir Fi- 
■ tinių Valstijų karas Vietna- lipinai). Prancūzija ir Raki
me yra kartu ir kitų NATO

i valstybių karas, nes jeigu 
; JAV turėtų iš ten pasi
traukti, tai Kinija sudarytų 
pavojų ir Vakarų Europos 
valstybėms.

JAV Gynybos sekretorius 
R. McNamara tvirtino, kad 
Kinija jau turi submarinų, 
kurie gali gabenti raketas 
su atominiais užtaisymais, o , Goldwateris užsipuolė ant 
už kelerių metų turės pasi- • McNamaros už jo planus 
gaminę atominių bombų ir panaikinti “B-58” bombone- 
įrengimų atominių ginklų i sius, o jų vieton statyti 
pristatymui į kitas šalis. naujus.

nių, kurių tarpe 60 procentų 
yra civiliniai. Jo pastatymui 
buvo išleista $83,000,000.

Dabar Pentagono virši
ninkai reikalauja dar vieno 
militarinio centro, kur įtal- 

gyventojų. Anglija Kipro pintų 10,000 žmonių. Naujo 
i saloje yra įsirengus milita- centro pastatymui ir įrengi

mui reikėtų $70,000,000.

prezidentas . . . v . . T.
balandžio >^e> Vld"™° J1 

užima 3,572 kvadratines 
mylias ir turi virš 600,000

t • A 1 • • T T ♦

Žinoma, dabar pasaulyje rinių bazių.

mokslo pasiekimai JAV prezidentas reikalaus
nsus. bet leigu ag- I

“Pravda” ir kiti TSRS laik
raščiai nurodo, kad su 1966 

poiiHką?tai “jos’ neslskab metais viso Pasaulio žmonės 
to nei su savo šalies moksli- dar daugiau turi padidinti 
ninku, religinių vadų, stu-1 kovą už taikos reikalus.

Daugiau JAV karo i. Chuliganai puolė
jėgų j Vietnamą

Saigonas. — JAV milita- 
ristai, kurie komanduoja jė 
gas Pietų Vietname, reika

lauja dar dviejų divizijų į 
sritį. Paprastai

JAV divizija yra nuo 15,000 
iki 18,000 vyrų.

Dabar Bienhoa s r ityje 
yra tvienas korpusas Pietų 
Vietnamo (virš 30,000 vy
rų) ir nenurodytas JAV jė- 

bai- gų skaičius. Sakoma, būk 
. ten liaudiečiai turi apie sep- 

labai! tynius pulkus, bendrai 28,- 
ruo-1000 žmonių.
atei- ........—---- --------—....... ....

demonstrantus
New Yorkas. —Gruodžio 

16 dieną, T i mes Square 
aikštėje šimtai r jaunuolių 
demonstravo prieš karą 
Vietname. Jie nešiojo plaka
tus su užrašais: “Sulaikyki
te karą Vietname... Parves
kite Jungtinių Valstijų jau
nuolius iš Vietnamo... Kalė
dų proga duokite taiką”.

Šaligatvyje susirinko chu
liganų, kurie pradžioje šau
kė ir rėkė, o vėliau pradėjo 
mesti kiaušiniais i demon
strantus.

IŠ VISO PASAULIO
Montevideo. — JAV di

plomatai gąsdina Urugvajų 
ir kitas Amerikos šalis pa
sakodama apie “TSRS ag
resiją”. Darbininkų kovas 
už geresnį gyvenimą jie 
bando suversti ant “užsie
nio komunistų”.

Stockholmas. —Grupė an
titarybinių rašytojų norėjo, 
kad Michailas Šolochovas 
pasirašytų po jų peticija 
prašydamas TSRS valdžios 
paleisti iš arešto Jurį Da- 
nielį ir Abramą Terzį. šolo
chovas juos ignoravo..

Washingtonas. — Septy
niolika demokratų kongres- 
manų pasiuntė prezidentui 
laišką, kuriame sako, kad 
bombardavimas Kanoja u s 
tik padidintų JAV karo au
kas.

Maskva. — “Pravda” kri
tikavo komunistus, kurie 
ardo komunistų tarptautinę 
vienybę ir kenkia Šiaurės 
Vietnamo pagalbai.

Laoso vy-Vientiane.
riausybė priešinasi prisiun- 
timui JAV militarinių jėgų 
kontroliavimui Ho Chi Min- 
ho vieškelio.

60 bilijonų dolerių gynybai
skirta 1965 metų militariz- 
mo išeigoms.

Bet tenka pastebėti, ikad 
reikia laukti dar didesnių 
išlaidų. 1956 metams buvo 
skirta $49,000,000,000, bet 
dabar JAV valdini n k a i 
sako, kad biudžete susidarė 
apie 12 bilijonų dolerių defi
citas, daugiausiai iš priežas-

Washingtonas. — JAV 
valdininkai sako, kad sausio 
mėnesį prezidentas Johnso- 
nas pareikalaus iš Kongre
so skirti 60 bilijonų dolerių 
gynybos reikalams. Sako
ma, kad Pentagono genero
lai reikalauja dar daugiau 
m ii i turizmu i pinigų.

Jeigu bus skirta 60 bilijo-, 
nu dolerių, tai oficialiai tas j ties karo Vietname ir NA- 
viršys 13 procentų sumą,’TO valstybių apginklavimo.

stanas pasisakė prieš tą ka
rą, Filipinai neremia, kitos 
valstybės, beveik, tik žo
džiais r e m i a Jungtines 
Valstijas. Dienraštis rašo, 
kad Jungtinėms Valstijoms 
nepavyks ir NATO narius 
įtikinti, kad. tai jų karas.

Washingtonas. — Barry

Kiek kur gema 
vaiky?

Virš

■ Tokio. — Kinijos radijas 
sakė, kad JAV gali užpulti 
Kiniją. Jeigu toks karas 
prasidėtų, tai jis pavirstų 
visapasauliniu.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė ragina gyventojus, 
ypatingai moteris, visais 
galimais būdais tau pyti 
maistą.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai bombardavo Šiaurės 
Vietname elektros gamini
mo jėgainę, tik 14 mylių 
nuo industrijos Haipongo 
miesto.

Fair Haven, N. J. —Prie
plaukoje iškilo gaisras ir su
degė 60 pasivažinėjimo lai
ve 1 i ų. Nuostoliai siekia 
$750,000.

Ottawa. — Kanados val
džia perėmė Graikijos laivą 
“Protostatis”, kuris St. 
Lawrence upėje buvo užėjęs 
ant seklumos ir paliktas.

New Delhi. —Indusai nu
šovė Pakistano karo lėktu
vą.

Lexington, N. C. —Sulau
kęs 60 metų amžiaus mirė 
generolas R. F. Sink.

Apie T. Sąjungos 
pasiekimus

Maskva. — Tarybų Są
jungoje per septynerius me
tus žuvų pagavimas padidė
jo du kartus, naftos gavi
mas padaugėjo 114 procen
tų, televizorių gamyba 257 
procentais. 1958 metais tele
vizorių buvo pagaminta 
979,000, 1965 metais arti du 
kartus tiek.

Šaldytuvų gaminimas pa
daugėjo 330 procentų. 1958 
metais jų buvo pagaminta 
359,600, o 1965 metais pus
antro karto tiek.

Skalbiamųjų mašinų ga
myba padaugėjo 439 pro
centais. 1958 m. jų buvo pa
gaminta 464,700, 1965 me
tais beveik dvigubai tiek.

DREBA TAILANDO 
VALDOVAI

Bangkokas. — Tailando 
1 karališka valdžia pasakoja, 
būk į tą šalį atvy 
komunistų iš kitų: 
lių. Žin
nimas JAV statymo milita
rinių bazių ir baimė darbo

Tailandas yra tarpe Bur- 
mos, Laoso ir Kambodžos. 
Jis užima 200,150 kvadrati
nių mylių plotą ir turi 30,- 
000,000 gyventojų.

daug 
zijos ša- 

I jos pateisi

TANZANIA NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU BRITANIJA

Dar es Saliam. — Tanza
nijos respublika nutraukė 
ryšius su Britanijos imperi
ja. Jų santykiai pablogėjo 
dėl daugelio priežasčių, o 
ypatingai Rodezijos.

Tanzanija yra Pietų Afri
kos dalyje, prie Indijos did?, 
jūrio. Ji užima 362,700 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi apie 12,006,000 gyven
tojų.

Nepateisinamas 
Laoso puolimas

Maskva. — Tarybų I 
jungos vyriausybė smer 
JAV pasimojima -----  , . .. v .
duoti Ho Chi Minho vieškeli Azijos salyse —38 

v t za A T'V'i n U zA i si n
LučLUftV. unv mimai liteli oa- •. 
ko, būk tuomi vieškeliu at- 
vyksta padrūtinimai iš 
Šiaurės Vietnamo i Pietų v
Vietnamą. \

TSRS salto, kad JAV mi- 
litaristų tvirtinimas neturi 
jokio pagrindo. Jie tą ir pir
miau tvirtino, bet ten esanti 
tarptautinė kontrolės komi
sija, kurią sudaro Kanados, 
Indijos ir Lenkijos pasiunti
niai, nerado faktų paremti 
JAV kaltinimą.

i Motinos pikietavo
* Baltąjį Namą

Jungtinės Tautos, N. Y.— j Washingtonas.
Jungtinių Tautų žiniomis, šimtas motinų, kurių dau-

j daugiausiai vaikų genia Af- gumos sūnūs yra Vietname, 
i rikoje, būtent^ ant' kiekvie- i pikietavo Baltąjį Namą su 
' nos 1,000 suaugusių žmonių plakatais: “Prez i d e n t ė, 
—46 vaikai per metus. duok Vietname taiką šiomis

Lotynų Amerikoje gema Kalėdomis!”
Pikietavimą org a n i z a- 

vo Women Strike for Peace.
kia 40 vaikų per 1,000 žmonių, i 

bo'mbar-' Lidijoje, Kinijoje ir kitose i
», Šiauri- r- . .. . . . ,u. Tavvhn Tarpe pikietininkių buvo Laose. JAV militaristai sa- Amenkoje^u Tarybų | Daoa Poni ATnt'o io T inrlnn

Europos šalyse po 19 per 
tūkstanti žmonių.

Rose Paul Mays, iš Linden, 
N. J.; Elenora Vandergoot, 
iš Culver City, Calif., ir

Karačis. — Pakistane ei- daug kitų motinų, kurių sū- 
klono audroje žuvo apie nūs po pusmetį kariauja 
20,000 žmonių. Vietname.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Lanke-

T. SĄJUNGA BANDO 
TOLIO RAKETAS

Maskva. — TSRS vyriau
sybė praneša, kad ji per še- 
šius mėnesius bandys 7,500 
mylių siekimo raketas į 
Ramųjį vandenyną. Ji nuro
dė vandenyno kordinatus 
(vietą) ir prašo, kad kitų 
valstybių laivai laikytųsi 
nuošaliai nuo tos vietos.

150 JAV BOMBONEŠIŲ 
PUOLĖ VIETNAMIEČIUS

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų marininkai ir 150 
bombonešių puolė Vietnamo 
liaudiečius Quangtingo pro
vincijoje. Buvo numesta 
šimtai didelių bombų. Sako
ma, kad marininkai rado 
207 nukautus vietnamiečius.

Pekinas. — Čionai lankėsi 
Prancūzijos dipl o m a t a s 
Jean Chauvelis. Iš čia jis iš
vyko j Šiaurės Vietnamą.

Madridas. — Policija iš
vaikė studentų demonstra
cijas. • '

Saigonas. — Gruodžio 14
dieną Jungtinių Valstijų ir si Anglijos premjeras Wil- 
Pietų Vietnamo bombone
šiai sudegino ir sugadino 
750 liaudiečių namų. Tą die
ną jie padarė 492 puolimus. 
Greta namų, dar sunaikino 
48,000 svarų ryžių ir 20,000 
svarų arbatos.

sonas. Jis kalbėjosi su pre
zidentu Johnsonu. Buvo 
New Yorke ir kalbėjo Jung
tinių Tautų asamblėjoje.

Atėnai. — Graikijos vys
kupai per mėnesį gauna po 
$330 algos.

Pekinas. — Kinija paža-Oslo. — Sulaukęs 92 metų 
amžiaus mirė buvęs Norve- dėjo daugiau pagalbos 
gijos' Užsienio ministras šiaurės Vietnamo respubli- 
Halvdan Koht. I kai.

New Delhi. — Indijos val
džia sako, kad indusai pa
sienio susirėmime užmušė 
30 kiniečių.

Ekstra
Houston, Texas. — Gruo

džio 18 dieną sėkmingai že
mėn nusileido JAV erdvių

Paryžius.— De Gaulle lai- laivas “Gemmi-7.” Karinin- 
mėjo Prancūzijos preziden- kai Frank Borman ir James 
tinius rinkimus.

Taipei. — Į Formozą at
skrido apie 30 JAV ’ didelių 
militarinių transporto lėk
tuvu “C-130”. c-

Austrija parda-

Loveli jame išskrajojo 14-a 
| parų, 330 valandų ir 36 mi
nutes. Jie aplink žemę ap
skrido 206 kartus. Jie il
giausiai išskrajojo kosmose 
iš visų iki dabar erdvių lai
vų.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos prezidentas Nikolajus 
Podgornas pasveikino Jung
tines Valstijas su erdvių 
laivų “Gemini-6” ir “Gemi- : 
ni-7” naujais pasiekimais

Viena 
ve Kinijai mašinerijos už 
$12,000,000.

Rangūnas. — Traukinio 
nelaimėje užmušta 76 žmo
nės ir virš 100 sužeista. erdvių užkariavime.
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Tarybų Lietuvos padaugėję

Laimėjimai ir pralaimėjimai
' DIDŽIUOJAMĖS PASIEKIMAIS erdvėje, kosmose, 
nebe pagrindo. Keturi amerikiečiai astronautai—Frank 
Borman, James A Lovell, Jr., Walter M. Schirra Jr. ir 
Thomas P. Stafford, lėkdami—pirmieji du “Gemini 7”, o 
antrieji “Gemini 6” “laiveliais” susidūrė kosmose vieni 
nuo kitų tik tarp 6—10 pėdų atstume. Tai pirmas toks at-

■ si tikimas, sako žinovai. Tai, girdi, parodoma, jog JAV 
astronautai pralenkė Tarybų Sąjungos kosmonautus jų. 
žygiuose mėnuliui pasiekti.

Mes, eiliniai žmoneliai, negalime daug ką sakyti apie 
kosmoso užkariavimą, apie kelių tiesimus j mėnulį. Mes 
manome, kad labai mažas skaičius yra žmonių, kurie visa 
tai pilnai supranta. Bet mes, kaip ir kiti žmonės, pilnai 
esame įsitikinę, jog tai yra dideli žygiai, atlikti tarybinių 
kosmonautų ir amerikinių astronautų. Ir jie niekad ne
bus pamiršti, nes daromi tam, kad žmogus galėtų aukš
čiau pakilti ir daugiau pažinti, kas darosi neribotoje vi
satoje.

Visai teisingai spauda šį astronautų žygį padaro “di
deliu”, tiesiog sensacingu. “New York Times” žinią ant- 
raščiavo labai garsiai ir iškilmingai.

— 0 —
BET ŠTAI KAIP ATSITINKA: dešinėje “New 

YorkTimeso” (gr. 16 d.) pirmo puslapio dalyje didžiuo
jamasi pergale kosmose.

O kairėje puslapio pusėje, tik mažesne antrašte^tel- 
pa kita žinia, taipgi apie “pergalę”, ir jos pradžia tokia:

“Saigonas, Pietų Vietnamas, gruodžio 15 d.— Jung
tinių Valstijų “džetiniai” kovotojai-bombonešiai šiandien 
sunaikino didelę elektros jėgainę, esančią 14 mylių nuo 
Haiphongo, Šiaurės Vietnamo vyriausio uosto. Tai buvo 
pirmas amerikinis iš oro užpuolimas ant Šiaurės Vietna
mo didesnio pramoninio taikiklio...”

Laikraštis, taigi, paduoda aprašymus dviejų perga- • 
lių. Ką gi į tai galima pasakyti?

Pasakyti galima, kad astronautų žygis—taip, yra di
delis laimėjimas, kuriuo gali didžiuotis ne tik amerikie
čiai, o ir viso pasaulio žmonės.

Bet amerikinių bombonešių užpuolimas ant elektros 
jėgainės Šiaurės Vietname, jos bombardavimas, naikini
mas—ne laimėjimas, ne pergalė, o pralaimėjimas! Ir tuo 
piktinasi ne tik milijonai pasaulio žmonių, tuo piktinasi 
ir milijonai Amerikos žmonių.

Šiaurės Vietnamo žmonės nieko mums, amerikie
čiams nepadarė, tai kokią moralę teisę mes turime pulti 
juos, naikinti jų turtą ir juos pačius?!

— 0 —
IR MES GALVOJAME: Būtų labai smagu pasi- I 

: džiaugti mūsų astronautų didžiais pasiekimais kosmose, 
jei būtų taika, jei nesiautėtų baisusis (kad ir nepaskelb
tas) karas Vietname! Paskaitęs spaudoje ar išgirdęs per 

• radiją žinias apie astronautų žygius, žmogus pradeda 
džiaugtis. Bet štai: karas Vietname. Štai mūsų šalies 
“mokslas” ir žmonės lygina su žeme Vietnamo ir mies
tus, ir kaimus, ir žmones.... 

• i ——————

Apie skundikus ir šmeižikus
“Tų su prof. J. Kubilium kalbėjusių spaudoje vyks

tanti juodinimo ir užpuldinėjimo kampanija yra labai 
liūdnas mūsų tautinio gyvenimo reiškinys. Atsiranda pa
gunda manyti, kad čia nėra vien emigrantų sunyki
mu apraiška, gal čia painiojasi kažkas antilietuviško... 
Kitaip būtų sunku išaiškinti tokį užpuolikų pašėlimą, 
ypač kad iš įvairių vietų pasiekę žinios apie išeivių inte
lektualų ir pačiose atsakingosiose vietose stovinčių asme
nų nusistatymą šiuo reikalu yra ir blaivios ir realistiškos, 
o užpuolikai patys vengia visuomenei prisistatyti.”

Taip rašo Brooklyno “Vienybėje (gr. 9 d.) Girnaka
lis. Teisingai jis rašo, tik per daug švelniai. Tuos, kurie 
akademiką dr. prof. J. Kubilių skundžia (ALTAS) Vals
tybės departamentui, reikia atvirai ir griežtai pasmerkti 
kaip suniekšėjusius gaivalus, kuriems ne vieta dorų žmo

gių tarpe. ’
• O tuos, kurie viešai pliurpia per spaudą (ypatingai 

menševikų “Naujienos”) prieš prof. J. Kubilių, kurie nie
kina žmones,- su profesorium susitikusius, nubaus pati 
istorija.

Tikslas jų buvo ir tebėra aiškus: šmeižti Tarybų Lie
tuvą, niekinti-pulti jos įžymius sūnus ir dukras.

Mūsų suvažiavimas
“LAISVĖS” BENDROVĖS akcininkų suvažiavimas 

įvyks 1966 metų vasario 6 d. Ozone Parke. Taip nutarė 
kooperatyvo direktorių taryba.

Taigi reikia apie tai galvoti. O kad suvažiavimas bū
tų kuo sėkmingesnis, reikia daryti visa, kad dabartinis 

‘ Vajus būtų sėkmingas.
Primintina ir tai, kad 1966 metai—mūsų laikraščio 

iubiliejiniai—balandžio 6 d. sukaks 55 metai, kai “Lais
vė” pradėjo eiti.

APIE NAUJĄ TSRS 
PREZIDENTĄ— 
N. PODGORNĄ

Sulaukęs 70 metų
žiaus, nesijausdamas gerai 
fiziškai, Tarybų Sąjungos 
Ankščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas 
(prezidentas) Anastazas 
Mikojanas pasitraukė iš sa
vo pareigų. Į jo vietą Aukš
čiausioji Taryba (parlamen
tas) išrinko Nikalojų Pod- 
gorną.

Kas gi naujai išrinktasis 
prezidentas? Tarybinė 
spauda paduoda tokius jo 
biografinius duomenis:

Gimė 1903 metų vasario 18 
d. darbininko šeimoje, ukrai
nietis, TSKP narys nuo 1930 
metų, mokslas aukštasis—1931 
metais baigė Kijevo technolo
gijos institutą.

Darbo veiklą pradėjo 1917 
metais mechaninių dirbtuvių 
darbininku. 1921-1923 metais 
buvo komjaunimo darbe Pol
tavos srityje, o po to, iki 1926 
metų, mokėsi darbininkų fa
kultete prie politechnikos in
stituto Kijeve. 1931-1939 me
tais — eilės cukraus fabrikų 
ir trestų inžinierius, vyresnio
jo inžinieriaus pavaduotojas, 
vyriausiasis inžinierius.

1939-1940 metais ir 1944- 
1946 metais — Ukrainos TSR 
maisto pramonės liaudies ko
misaro pavaduotojas. 1940 - 
1942 metais — TSRS maisto 
pramonės liaudies komisaro 
pavaduotojas. 1942-1944 me
tais—Maskvos maisto pramo
nės technologijos instituto di
rektorius.

1946-1950 metais — nuola
tinis UTSR Ministrų Tarybos 
atstovas prie TSRS vyriausy
bės. 1950-1953 mėtaais—UKP 
Charkovo srities komiteto pir
masis sekretorius.' Nuo 1953 
metų — UKP CK antrasis, o 
nuo 1957 metų—pirmasis sek
retorius. Nuo 1963 metų — 
TSKP CK sekretorius.

TSKP Centrinės revizijos 
komisijos narys 1952-1956 me
tais, nuo 1956 metų — TSKP 
CK narys.

Kandidatas į TSKP CK Pre
zidiumo narius 1958-1960 me
tais, C K Prezidiumo narys 
nuo 1960 metų, UKP CK Biu
ro narys, o po to CK Prezidi
umo narys nuo 1953 metų.

TSKP ketvirtojo-šeštojo šau
kimų Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo na
rys, UTSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatas.

Už didelius nuopelnus Ko
munistų partijai ir Tarybų 
valstybei N. Podgornui suteik
tas Socialistoinio Darbo Did
vyrio vardas.

MIRĖ TADAS DUNDULIS
Pranešama, kad gruodžio 

13 d. savo namuose, Čikago
je, mirė gydytojas Tadas 
Dundulis, sulaukęs apie 80 
metų amžiaus.

Kadaise T. Dundulis bu
vo’ veiklus visuomeninin
kas; veikė kartu su pažan
giaisiais. Pirmojo pasali
nio karo metu, kai buvo 
įkurtas Lietuvos Šelpimo 
Fondasį jo sekretoriumi bu
vo Tadas Dundulis. Jis pa
sakė daug prakalbų.

Pasiekti gydytojo mokslą 
jam buvo nelengva, tačiau 
Tadas pats savo pastango
mis tai pasiekė.

Per pastaruosius kokius 
25-30 metų 
meniniame 
lyvavo.

Jis buvo
čių kaimo, dabartiniame Jo
niškio rajone. Amerikoje 
išgyveno 60 metų. Palaido
tas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

PASIONARIJAI -
70 METŲ

1965 m. gruodžio 9 dieną 
Dolores Ibaruri — Pasiona- 
rijai—sukako 70 metų am
žiaus. Ši dar pilna energi
jos ir ryžto, pasišventusi 
kovotoja šiuo metu gyvena 
Tarybų Sąjungoje, bet ji 
savo nurodymais, patari
mais padeda Ispanijos ko
munistams kovoti prieš fa
šizmą.

Pasionarijos gimtadienio 
proga ją sveikino Tarybų 
Sąjungos vyriausybė ir Ko
munistų partijos vadovybė, 
ir jai buvo suteiktas Leni
no ordinas.

Apie Ibaruri-Pasionariją 
parašė straipsnį Vilniaus 
“Tiesoje” 
Ispanijos 
jubiliatę 
nęs. Be 
čius rašo:

Pasionarijos vardas simboli
zuoja Ispanijos liaudies kovą 
prieš fašizmą. Dolores Ibaru
ri, plačiai išgarsėjusi Pasiona
rijos vardu, jau seniai žino
ma
šių ir populiariausių revoliuci
nio 
vų.

jos kalbos visada sukeldavo 
audringas ir ilgai trunkančias 
ovacijas. Ibaruri parodė ne
paprasto patvarumo, nepalau
žiamos revoliucinės dvasios 
pavyzdį. Jos nepalaužė nei 
Primo de Rivero 
nei vėliau buvusi 
reakcinė valdžia.

Dolores Ibaruri
metų gruodžio 9 dieną šachti
ninkų šeimoje, Galjartos mies
telyje, Baskų krašte, Ispanijo
je. Jos gimtajame krašte gau
su revoliucinių tradicijų.

diktatūra, 
buržuazinė

gimė 1895

Pranas Ulevičius, 
karo veteranas, 
asmeniškai paži- 
kitko Pr. Ulevi-

kaip viena ištvermingiau-

judėjimo Ispanijoje vado- 
Jos revoliucinės veiklos 

pradžia susijusi su Baskų kraš
to šachtininkų kovomis, su 
Markso ir Lenino idėjų pliti
mu Ispanijoje.

Nepaprastas Pasionarijos, 
kaip masių organizatorės, po
litinės vadovės ir liaudies ma
sių tribunes, talentas išryškė
ja per Ispanijos liaudies na
cionalinį revoliucinį karą prieš 
sukilėlius reakcionierius ir fa
šistinės Italijos bei hitlerinės 
Vokietijos interventus (1936- 
1939 m.).

Tuo laikotarpiu ir man te
ko klausytis Pasionarijos ug
ningų kalbų, kurias ji sakė in
ternacionalinių brigadų kovo
tojams ir Ispanijos liaudies ar
mijos kariams bei darbo žmo
nėms. Jos dažnai kartojami 
žodžiai “verčiau mirti sta
čiam, negu gyventi klūpant” 
įkvėpė karius ir darbo žmo
nes stoti į nelygų mūšį prieš 
sukilėlius ir jų rėmėjus inter
ventus. Tai buvo teisingas 
liaudies karas prieš fašizmą, 
todėl tą karą rėmė viso pa
saulio darbo žmonės. Teko 
matyti Dolores Ibaruri ir su 
ja kalbėtis, būnant 11-oje is
panų divizijoje, kuriai vado
vavo komunistas Enrike Lis
tens, vienas populiariausių Is
panijos vadų.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
ŽODIS KARO VIET
NAME KLAUSIMU

TSRS Aukščiausioji Tary
ba (parlamentas) posėdžia
vo praėjusią savaitę. Už
sienio reikalų ministras A. 
Gromyko pateikė praneši-| 
mą apie tarptautinius rei
kalus ir ypatingai apie ka
rą Vietname. Aukščiausio
sios Tarybos sesija, gruo-

1 džio 9 d., priėmė karo Viet
name klausimu rezoliuciją, 
kurios dalį skaitytojams 
paduodame, kad suprastų, 
kokia oficiali Tarybų Są- j 
jungos pažiūra link to ka- ; 
ro. Skaitome:

Visos taikingosios pasaulio

Lietuviškas filmas— 
į Argentiną

Lietuvos kino studija su
kūrė masinį kino filmą 
“Niekas nenorėjo mirti.” 
Jame atskleidžiami sudėtin
gi pokario Lietuvos kaimo 
puslapiai, kai siautėjo bur
žuaziniai nacional i s t a i, o 
juos tramdė Lietuvos dar
bo žmonės, vyr. operato
rius J. Gricius. Šis filmas 
vyks į Argentiną, kur at
stovaus tarybiniam kino1 
menui tradiciniame 
tautiniame kino festivalyje i 
Mar del Plato j e.

kos technikumo moksleiviai 
atliko jo kūrinius.

Buvo suruošta jo kūrinių- 
repredukcijų paroda.

15 metų sukaktį paminėjo 
Šiaulių Viešoji biblioteka. 
Dabar ji savo fonduose tu
ri apie 300 tūkstančių eg
zempliorių įvairių mokslo 
šakų literatūros. Joje per
nai buvo 6,602 skaitytojai ir 
lankėsi 64,260 žmonių.

J. Martinionis

Dundulis • visuo- 
judėjime neda-

kilęs iš Baikal

“Neris” grįžo namo
Saviveiklinis Vilniaus Ge- 

ležinkeiminkų kultūros rū
mų liaudies šokių ansamblis 
“Neris” (vadovas Juozas 
Gegiškis) dvi savaites gast
roliavo Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje. Neseniai jis 
grįžo namo. Saviveiklinin
kai patenkinti šiltu priėmi
mu, nes jų šokti lietuvių 
liaudies šokiai visus žavėjo.

Šiaulių rajone
Šiaulių gazifikavimo ga- 

i mybinės valdybos kolekty- 
| vas baigė vykdyti šių metų 
užduotį jau lapkričio mėn.

tautos, karštai simpatizuoda- pabaigoje—4,000 butų gavo mna vicicrai vnmia rl iri w vi c? Ižo 1 o </ ? comos, visiškai remia didvyrišką 
vietnamiečių tautos kovą prieš 
imperialistinę agresiją, už sa-

Dašavos dujas. Ypač gra
žiai pasidarbavo gazifikuo-

vo laisvę ir nepriklousomybę, jant kaimą. 1,300 Šeimų 
remia kovą, rodančią -ištver- naudojasi suskystintomis 
mes ir ryžtingos drąsos pavyz- dui’omis
d i. ! J _dį.

Tarybų Sąjunga, vykdyda
ma savo internacionalinę par

O dabar jau pradėtas 
tiesti dujotiekis į “Pirmyn”

eigą, teikė, teikia ir teiks viet- kolūkį. Tai bus pirmas 
tautai visokeriopą kolūkis, kuris gamyboje ir 

_ , ir .pagalbą kovoje | Rolūkie'čių buityje plačiai
prie Amerikos imperializmo naU(]osis. gamtinėmis dujo- 
agresiją. .

Taika Vietname gali būti5 
atkurta ta sąlyga, kad bus i 
griežtai vykdomi Ženevos susi
tarimai Vietnamo klausimu, 
kad bus nutraukta Jungtinių 
Amerikos Valstijų agresija 
prieš suverenią valstybę -—

namiečių 
paramą

mis.

Raudėnai. — Čia baigti 
statyti erdvūs dviaukščiai 
administraciniai tarybų rū
mai. Juose įsikūrė apylin- 

Vietnamo Demokratinę Res- Į kės taryba, biblioteka 11 kt. 
publiką ir ginkluota interven-j įstaigos, 
cija Pietų Vietname, kad JAV; 
h’ ją sąjungininkų karinome-1 
nės dalys bus išvestos iš Pie- • 
tų Vietnamo, kad bus likvi-1 
duotos visos Amerikos karinės , 
bazės šioje šalyje, bus gerbia
ma vietnamiečių tautos teisė, 
pačiai..tvarkyti savo reikalus,;

Lietuvoje yra didele 
muzikantų šeima

Kas nežino Šilutės rajone 
Nutautų šeini o s kapefe!. 
Valstybiniame “Nemu n o” 
žirgyne jų trobą kiekvienas 
mielai parodys. Tikriausiai 
šios šeimos nepamiršo ir se
nesnieji kelmiškiai. Tada, 
kai Nutautai Kelmės vals
čiuje “zimagoravo”, be tri
jų brolių kapelos neapsiei
davo nė viena gegužinė.

Dabar vienas tos šeimos 
narys — Tadas— pats išau
gino didelę muzikantų šei
myną. Jo pėdomis seka dvy
lika vaikų, žmona.

šeštaklasis Donatas jau 
drąsiai armoniką tempia, 
ketvirtaklasis Tadukas nuo 
Donato nenori atsil i k t i. 
Septintos klas ė s molęįflė 
Liucija mėgsta gitarą. *A1- 
mutė, tiesa, kartais dar tarp 
balalaikos stygų pasiklysta, 
o aštuoniolikametė Nijolė 
jau truputį gėdijasi viešų 
koncertų. Lyg-ir nesolydu! 
Tačiau Tadas Nutautas į at
eitį žvelgia labai optimistiš
kai.

—Auga papildymas. Da
lytė dar tik septintus eina, 
Lilijai — penkeri, Genutei 
—kętveri, Irutei — treji, o 
Ramutė vos antruosius bai
gė, tačiau prie instrumentų 
—kaip prisvilusios. Bepigu 
dabar muzikantams, —tęsia 
šeimos galva.
ninku, gerai uždirbu, vals
tybė remia, todėl ir groti 
visai kitas ūpas.

Dirbu sodi-

Tokius pat rūmus gavo 
Kužių ir kt. apylinkės.

Kuršėnai. — Rekonstruo
ti čia esančios ligoninės rū
mai. Pristatytas priestatas, 

niekam nesikišant iš užsienio. ‘ naujaį įruošti kabinetai.
Tarybų Socialistinių Respub

likų Sąjungos Aukščiausioji
Pasionarija la- j Taryba: 

bai šiltai atsiliepdavo apie in
ternacionalinių brigadų kovo
tojus, kurie, proletarinio in
ternacionalizmo principų ve
dami, atvyko į Ispaniją iš 52 
pasaulio šalių. Jų tarpe buvo 
apie 100 lietuvių, kovojusių 
įvairiuose frontuose. Vieno 
pasikalbėjimo 
pasakė:

—žinau, kad žmonės, kilę 
iš Lietuvos, kovaja prieš fa
šizmą Pirėnų ^pusiasalyje.

Ji džiaugėsi puikia interna
cionaline draugyste. Pasiona
rija mane asmeniškai pasvei
kino, kai man buvo įteiktas 
Ispanijos Komunistų partijos 
nario bilietas, kurį saugau ir 
dabar kaip brangiausią revo
liucinę relikviją.

Mano atmintyje amžinai li
ko Pasionarijos paveikslas. 
Tai reto dvasinio grožio žmo
gių Jai netrūksta ir mote
riškos gracijos. Ji aukštoko 
ūgio, gražių veido bruožų, ža
vių judesių, rengdavosi ji 
kukliais tamsios spalvos rū
bais.

Teko man užsienyje klausy
tis žymių politinių ir visuome
nės veikėjų kalbų, bet nė vie
nas jų nepadarė man tokio 
įspūdžio, kaip Pasionarija. Jos 
sodri, logiška, perpinta sąmo
jingais ekskursais, gera ora
toriška intonacija kalba, visa
da lydima. atitinkamos gesti
kuliacijos, mimikos^ Tai liau
dies tribūne, uždeganti mases 
kovai ir galinti nukreipti jas 
reikiama kryptimi. Pasionari-

Eksponatai iš JAV
Šiaulių rajono visuomeni- 

įniame ateistiniame muzie
juje numatyta įrengti sky
relį, skirtą JAV-ose gyve
nančiųjų lietuvių ateistų 
veiklai ir jų darbams nu
šviesti. Per “Laisvės” laik
raštį buvo kreiptasi į skai-

vieningai pritaria Tarybų j 
Sąjungos vyriausybės politikai; 
ir praktiniams veiksmams, re- ’ 
miant teisingą broliškosios 
vietnamiečių tautos kovą prieš 
imperialistinę JAV agresiją;

visiškai pritaria Vietnamo 
I Demokratinės Respublikos vy- 

metu Dolores riausybės ir Pietų Vietnamo
Nacionalinio išsivadavimo; - , . , .,
fronto pozicijai, kaip suregu-• Rytojus, kad atsiųstų įdo- 
liuoti Vietnamo klausimą. |mių eksponatų ir t. t. Į 

hrxyini-iynn ntailinnn rlaiirrnlia
Tarybų Socialistinių Respub

likų Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba ragina visų šalių par
lamentus ir vyriausybes savo 
ruožtu dėti reikalingas pa
stangas, kad Jungtinės Ame
rikos Valstijos nutrauktų ag
resiją Vietname ir kad vietna
miečių tautai būtų leista pa
čiai tvarkyti savo vidaus rei
kalus.

Socialistinių valstybių ir vi
sų taikingųjų šalių veiksmų 
vienybės ir susitelkimo stipri
nimas, teikiant paramą ir pa
galbą didvyriškajai vietnamie
čių tautai, padės kuo greičiau
siai pažaboti imperializmo ir 
agresijos jėgas, besikėsinan
čiais. į vietnamiečių tautos lais
vę ir šventas, teises, atkurti 
taiką Vietname.

TSRS Aukščiausioji Taryba 
yra įsitikinusi, kad teisingas 
vietnamiečių tautos reikalas 
nugalės, agresyvūs karingų 

/Am^ril<os imperializmo 
sluoksnių veiksmai neišvengia
mai žlugs, bus užtikrinta tai
ka ir tautų ‘saugumas Pietry
čių Azijoje.

Uraganas ir tornado
Uraganai prasideda tro

pikuose ir daugiausiai nuo 
jų nukenčia JAV pietinės 
valstijos (Florida, Texas ir 
kitos). Tai didelės lietaus 
audros, su vėju virš 75 my
lių per valandą. Uraganas 
sukasi plačiai, kartais apie 
400 mylių diametriniai.

Pietryčių Azijoje tokias 
audras vadina “tifunais”.

“Tornado” (oro viesulas) 
būna ir sausumoje. Jis su
kasi tik apie mylios pločio, 
žiauriai viską drasko ir 
rauna.kvietimą atsiliepė daugelis 

pažangių lietuvių. Jau gau
ta iš P. Mockapetrio raš
tai, siuntėjo tapytas j o port
retas, iš Binghamtono, Či
kagos ir kt. vietų gauti se
nesniųjų metų “Laisvės,” 
“Vilnies” numeriai su anti
religinėmis medžią g o m i s, 
įvairios foto nuotraukos ir

Muziejaus taryba dėkinga 
siuntėjams už eksponatus.

Šiaulių mieste
Prieš kiek laiko 600 vie

tų kultūros namų salę už
pildė miesto dirbantieji, in
teligentijos atstovai, atvykę 
paminėti kompozitoriaus ir 
dailininko K. Čiurlionio gi
mimo 90-ųjų metinių.

Minėjimo dalyviai išklau
sė pasakojimą apie mylimo
jo muziko gyvenimą, jo kū
rybinį kelią, o miesto muzi-

‘ Prikalė koją
Žurnalas “Time” lapH<ri- j 

čio 19 d. įtalpino aprašymą 
ir paveikslą, kaip Kontone, 
Kinijoje, Čung Šano medici
nos centre daktarai prikalė 
jūrininkui koją.

Liango čin-kajo, 23 metų 
amžiaus, jūrininko, mašina 
sutrynė apatinį blauzd o s 
galą. Daktarai jį nupiovė, 
per pėdos galą įvarė dvi il
gas nerūdijančio metalo vi
nis, kojos piovimo vietą ap
augino odą, na, ir žmogus 
ją gali vartoti, nors ji biskį 
trumpesnė.

VĖL SUSIŠAUDĖ
Pekinas. — Indijos karei

viai buvo įsiveržę į TihiSą. 
Įvyko susišaudymas. Penki 
indusai sužeisti ir trys su
imti.
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k Krislai iš Lietuvos
• <

Revanšistinių akiplėšų ; tų vadovą G. Šoberį, kuris 
išdaigos Vilniuje j išvyko iš Vilniaus. Įžūlus 

Daug įvairių svečių atdsvečias taP° ^šytas... 
vyksta į Vilnių iš užsienio. 
Dažnai būna čia koncertų 
su artistais ir muzikais iši 
socialistinių ir kapitalisti- Aktorių namuose buvo su- 
mų kraštų. Daug kas at-, ruoStas Adomo Mickevi- 
vyksta kajp turistai Atva-1 eiauspoezijos vakaras. Dra- 
• • • v • i • - ’ I mos teatro aktorius Laimo-
tai susipažinti su musų res-; nas Nol.eika apie 2 valan- 
publika, o taip pat užsienio į (jas dek[amavo eilę poeto 
žurnalistai. Kadangi gauna- kūrinių.: fragmentus iš po
me savo smarkiai augančiai. emu «Ponas Tadas,” “Kon- 
pramonei mašinų ir iš Už-'

■ nes,” o taip pat Krymo ir 
meilės sonetus. Be to, L.

i Noreika deklamavo A. Mic
kevičiaus kūrinius Vilniaus 
televizijoje.

! Prieš kurį laiką aktorius 
ralinės Respublikos viena i L. Noreika buvo suruošęs 
grupė. Tai “Anger plastik tokį pat V. Mykolaičio-Pu- 
mašinen GMBH” firmos in-' tino poezijos vakarą. Atei- 
žinieriai ir meistrai iš Miun-! tyje jis ruošiasi Justino 
cheno. Jie montuoja maši- Marcinkevičiaus ir A. Balt- 
nas ir įrengimus Vilniaus akio poezijos vakarui, o pas- 
polimerinių medžiagų eks- kui skirs vakarą XIX am- 
perimentinei gamyklai. Nie- žiaus lietuvių poėtams. Tie 
ko blogo apie jų darbą ne-1 poezijos vakarai turi didelį 
galėtum pasakyti, tačiau jų ( pasisekimą, 
elgesvs sukėlė pasipiktini- j 
mą. kurio atgarsiai atsilie- • 
pė ir spaudoje. Apie tu Va-; 
karų Vokietijos negarbingų I

• w t • V — T T • 1

Adomo Mickevičiaus.
poezija

Šiomis dienomis Vilniuje

me savo smarkiai augančiai 
pramonei mašinų ir iš hz-' ‘vaTenrodaT,” 
sienio, atvažiuoja įvairių | 
šalių inžinieriai ir specialis 
tai padėti tas mašinas su 

.^nontuoti, išmėginti darbe.
Tokių specialistų tarpe at 

vyko ir iš Vokietijos Fede

kariuomenėje, kariauti Ita
lijoje, kur už narsumą kau
tynėse jis tapo apdovanotas 
eile ordinų ir kitų garbės 
ženklų. Po karo likimas jį 
nubloškė į Argentiną, ten 
dirbo ir gyveno sunkiose są
lygose. Paskui jis atvyko į 
Romą, bet vėliau pasiryžo 
sugrįžti į Lenkijos Liaudies 
Respubliką. Varšuvoje jam 
padėjo jaunysetės draugai, 
buvę vilniečiai. Deja, būda
mas emigracijoje p o etas 
sunkiai susirgo, buvo para
lyžiuotas ir yra priverstas 
daugiausiai gulėti. Jam pa
skirta pensija ir apgyven
dintas Revoliucinio judėji
mo veteranų namuose. Ta
čiau J. Kėkšto kūrybinė 
dvasia yra žvali ir jis kuria 
eilėraščius, verčia ispanų ir 
kitų poetų kūrinius į lietu
vių kalbą, o taip pat popu-

čių kaip taurų ir ištikimą 
kovotoją už darbo žmonių 
reikalus, tikrą nepartinį 
bolševiką.

Minėjime dalyvavo A. Do
maševičiaus sūnus Kęstu
tis, žymus Tarybų Lietuvos 
juristais, revoliucinio judėji
mo dalyviai, o taip pat daug 
jaunimo, besidominčio pra
eitimi ir revoliucinėmis Lie
tuvos liaudies kovomis.

A. Domaševičiaus sukak
tuvių minėjimas įvyko taip 
pat jo vardu pavadintoje 
Tuberkuliozinėje sanatorijo
je Kaune. Minėjimą prade- 
jo vyr. gydytoja, G. Ma- 
kauskienė, pranešimą pada
rė Istorinio muziejaus dar
buotojas Z. Kondratas.

J. Paliųkonis
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liarina Lenkijoje lietuvių metry gilumoje
poeziją. Kartu su Z. Sto- 
berskiu jis paruošė len
kų kalba E. Mieželaičio po
ezijos rinkinį “Žmogus,” iš-i

Nuo 1956 m. amerikiečių 
tyrinėtojas Edvinas Liukas 
užsiima projektu “Žmogus

vertęs keletą eilėraščių jūroje”. Ypatingą dėmesį 
pats. ' ” Į savo eksperimentuose Liu-

Savo 50-mečio proga J.! ^as skiria dujiniams _miši- 
Kėkštas gavo eilę sveikini-1 niams. 58 metų ^tyrinėtojas 
mų iš Lietuvos, jų t ar p e^ey. West jūrinėje bazele 
Lietuvos Rašytojų Sąjun- slėgimo kameroje pats iš- 
gos ir daugelio draugų. Lie- bandė helio-deguonies misi- I PT'* Z-M TT-k A t V • • • 1

o taip pat Maskvos 194 0 m. lapkričio mėnesį, ( Tarybos Prezidiunio vardu .1964 m. birželio 30 d. pra- 
1 Tai buvo pirmasis naujas j Varšuvon nuvykęs muzikas į sidejo nauji bandymai van- 
teatras, įkurtas Tarybų Lie-V* Laurušas įteikė J. Kėkš- i denyne, netoli Bahamų sa-

Dviejų Lietuvos teatrų 
sukaktuvės

Neseniai savo 25-mečio 
atstovų išdaigas rašė Vii- sukaktuves minėjo Panevė- 
niaus 
J1OS,” 

^Jlzvestija.”
Pasirodo, tos Gerhardo 

Šoberio vadovaujamos gru
pės vyrai dideli mėgėjai 
girtuokliauti, o išgėrę 
triukšmauja, gadina viešbu
čio ir kavinių bei restoranų 
inventorių, grubiai elgiasi 
ir įžeidinėja “Vilniaus”” 
viešbučio ir kitus tarnauto
jus.

Ypatingą pasipiktinimą 
sukėlė tų vakariečių elgesys 
“Neringos” ir “Dainavos” 
kavinėse. Matvd amas tų 
nepraustaburnių įžūlumą ir 
grubuma su tarnautojais, 
vienas “Neringos” kavinės 
svečias nadarė iiems pasta
bą, kad čia ne Mozamibikas, 
ne kokia kolonija, kur sve- 

^timi nonai yra visagaliai 
apries čiabuvius. Tačiau pa
staba dar labiau akiplėšas 
įsiutino, ir iie ėmė dainuoti 
hitlerinę militaristu dainą, 
kurioje sakoma: “Šiandien 
mums priklauso Rusija, o 
rvt mūsų bus visas pasau
lis.” Su ta daina hitleri
ninkai, tie XX-ojo amžiaus 
barbarai, žygiavo krauju 
anšlak s t y t ai s Lietuvos ir 
kitu respublikų keliais, o 
dabar jie drožė ja kavinėje, 
kur tarp kitų svečių buvo 
žvmūs Lietuvos inteligen
tai, nraėius 20 metų po ka
ro. kuriame buvo taip su
triuškinta jų fiurerio galy
bė.

Kai kiti svečiai ėmė pro
testuoti prieš toki hitlerini 

^išpuoli ir pareikalavo nu
traukti dainą, chuliganai 
ėmė kvatoti, o kai kurie 
šaukė: “Juden, raus!” (“Žy
dai, laukan!”).

žodžiu, tas Vakarų Vo
kietijos vvru elgesvs primi
nė tuos chuliganiškus veiks
mus, kurie vyko Vokietijoje 
Hitlerio gadynės išvakarė
se. Tai jau nekalbant apie 
jų nešvankų elgesį moterų 
atžvilgiu

Kai Tarybų Lietuvos 
Įstaigos reagavo į tuos išsi
šokimus, atvykęs minėtos 
firmos atstovas išreiškė ap
gailestavimą ir firmos var
du atsiprašė vilniečių, užtik
rindamas, kad tokie nesusi

pratimai nepasikartos. Che
mijos pramonės prie Tary
bų Lietuvos Ministrų Tary
bos firma atšaukė specialis-

“Vakarinės Naujie- žio Dramos teatras, įkurtas | tuvos TSR Aukščiausiosios nb

tuvos vyriausybės. Aktą tui Tarybų Lietuvos 25-me- 
apie teatro įkūrimą pasira- čio atminimo ženklą ir tau- 
šė tuometinis Liaudies švie- tinę juostą.
timo komisaras A. Vencio- mėjo J. Kėkšto (jo tikra
va. Panevėžio teatras per 
šimtmečio ketvirtadalį išau
go į vieną meniškai pajė
giausių Lietuvos teatrų, šio 
teatro vaidinimų pamatyti 
atvyksta ekskursijos ne tik 
iš įvairių Lietuvos vietų, 
bet ir iš kaimyninės Lat
vijos, dš Baltarusijo ir ki
tur.

Neseniai Maskvos žurnale 
“Teatr” tilpo idomus straips
nis apie tą įdomų ir savai
minga teatrą bei jo režisie
riu Liaudies artistą J. Mil
tini. Visa eilė Panevėžio te
atro artistu, jų tarpe ir J. 
Miltinis, vaidino daugelyje 
Lietuvos kino-studijos pa
ruoštų meninių filmų.

Lapkričio 27 d. savo 25- 
meti atžymėjo antras Tary
bų Lietuvos vyriausybės 
įkurtasis teatras — Kauno 
muzikinis teatras, kuri įtei
sino taip pat A. Venclovos 
pasirašytas aktas.

Pirmuoju šio teatro pa
statytu veikalu buvo M. 
Petrausko operetė “Birutė.” 
Okupacijos metais teatras 
buvo uždarytas ir atnaujino 
veiklą išvadavus Kauną 
1944 m. Pirma statęs dau
giausiai operetes, Muzikinis 
teatras įrodė sugebąs pa- 
statvti ir operas, kuriu pir
moji buvo Verdžio “Rigole
tas.” Teatras pastatė origi
nalią B. Gorbulskio satyri
nę operą “Frankas Kru- 
kas,” kuri buvo teatro tru
pės suvaidinta, gastroliuo
jant Maskvoje Kremliaus 
teatre. Dėka toms Muziki
nio teatro pastangoms Kau
nas neliko be operos ir se
najam Oneros ir Baleto te
atrui išsikėlus į Vilnių. i
Paminėtos poeto J. Kėkšto 

sukaktuvės
Šiomis dienomis Lietuvos 

spauda paminėjo Varšuvoje 
gyvenančio lietuvių poeto J. 
Kėkšto amžiaus 50 metų 
sukaktuves. Nuo ankstyvos 
jaunystės vilnietis J. Kėkš
tas pasireiškė kaipo pažan
gus veikėjas. Karo metu 
jam teko tarnauti Lenikjos

Gražiai atžy-

lu. Pirmiausia buvo pasine
riama į 21 metro gyli. Pas
kui sekė “didysis eksperi
mentas”. Neįprasta gyven
vietė vandenyno dugne pri
minė kybančią palapine (2 
metrų ilgio, 1.2 m. pločio.) 
Jos viduje buvo lova, oro 
generator i u s, kvėpavimo 
aparatai su siurbliais užda
rai cirkuliacijai, drėgmės

pavardė—Adomavičius) 50- 
dešimtmetį ir draugai len
kai.
A. Domaševičiaus gimimo 

100 metų
Lietuvoje gražiai pažy

mėtos vieno žymiausių Lie-' gaudytuvas, du anglies dvi- 
tuvos socialdemokratų par- i deginio rodikliai, telefonas, j tijos kūrėjo Andriaus Do- telekamera, elektros šviesa, 
maševičiaus gimimo 100 me
tu sukaktuvės. Vykstant 
diferenciacijai socialdemo^ 
kratijos veikloje A. Doma
ševičius neišvengė savo lai
ku nacionalistiniu svyravi
mų ir iliuzijų. Tačiau jis ne
nuėjo tuo oportunistų ir 
buržuazijos tarnų keliu, ku
riuo pasuko jo buvę drau
gai S. Kairys, M. Biržiška 
ir k., bet pakrypo j kairę. 
O 1919 m. jis buvo Tarybų 
Lietuvos sveikatos komisa
ras. Ir buržuazijai valdant 
jis liko ištikimas darbo liau
džiai, kovojo prieš buržua
zijos diktatūrą ir fašizmą. 
Už tai A. Domaševičius bu
vo areštuojamas, kalina
mas. Gyvendamas Panevė
žyje A. Domaševičius, mors 
ir nebūdamas komunistas, 
nuolat palaikė ryšius su ko
munistais ir rėmė Lietuvos 
komunistų partijos veikimą.

A. Domaševičiaus gimimo 
100 metų paminėti skirtas 
vakaras šiomis dienomis 
ivvko Panevėžyje, kur jis 
ilgai gyveno ir mirė. O gruo
džio 2 d. paminėjimo vaka
ras įvyko Vilniuje. Vakarą 
atidarė Partijos Instituto 
(direktorius R. Šarmaitis, 
pranešimą apie A. Domaše
vičiaus gyvenimą ir veiklą 
padarė to instituto direkto
riaus pavaduotojas A. Juk
nevičius.

Atsimihimais apie A. Do
maševičių pasidalino senas 
n r o fsa junginis veikėjas 
nensininkas A. Juknevičius, 
Panevėžyje veikes partinis 
darbuotojas M. Birge ris, re
voliucijos veteranai B. Pu
šinis ir E. Belevičius, o taip 
pat Ministrų Tarybos pir
mininkas M. šumauskas, 
apibūdinęs A. Domasevi-

elektrinio apšildymo siste
ma.

9 vai. 45 min. iš laivo nu
leistame lifte užėmė vietas 
akvanautai Džonas Lind- 
bergas, žymaus amerikiečio 
lakūno sūnus, ir Robertas 
Staniulis. Liftas ėmė pama
žu grimzti.

13 vai. liftas pasiekė jū
ros dugną — 130 m. gylį. 
Slėgimas lifte pakilo iki 14 
atmosferų — 14 kartų dau
giau, negu paviršiuje. Ak
vanautai kvėpavo 3.8% de
guonies ir 96.2% helio mi
šiniu. Paskui pro apatinį 
liuką jie. išlindo iš lifto ir 
sėkniingai nuniaukė į savo 
giliavandenį “butą”.

Tačiau gelmių užkariau
tojams greitai teko pergy
venti nemaža nemalonių 
minučių. Nelauktai jie pa
juto slėgimą ausyse, tarsi 
būtų kas iššovęs iš pabūklo 
prie ausų. 14 vai. 30 min. 
nustojo veikęs oro valymo 
apara t o ventiliatorius, ir 
anglies dvideginio ore susi
kaupė iki 2.8%. Kvėpuoti 
buvo vis sunkiau 
akvanautai 
niu.

Nemaža 
ir pačiame 
mišinyje. Helis labai retas. 
Tai svarbu giliai pasinėrus 
— tada jis palengvina kvė
pavimą. Tačiau balso sty
gos tokiose dujose visai ki
taip vibruoja. Balsas pasi
daro duslus, neaiškus.

tačiau
liko po vande-

klastos slypėjo 
kvėpuojamame

New Yorkas. — Jaunuo
lis C. Reed Conklin ! buvo 
šaukiamas į militarinę tar
nybą. Jis atsisakė pareikš
damas: “Aš nesutinku žmo
gų užmušti”.

Gydytojo patarimai apie slogą
Yra žmonių, kurie nieka

da neserga sloga. Kas gi tie 
laimingieji?

Slogom neserga tie žmo
nės, kurie dažnai būna 
gamtoje, gryname ore, sau
lėje, kurie vasarą mėgsta 
maudytis, o žiemą nebijo at
sistoti po drungnu dušu. Vi
sa tai žmogų grūdina. O už
sigrūdinusiam žmogui ne
baisūs skersvėjai ir vėjai, 
darganos ir šalčiai. Jis ne- 
susirgs ne tik sloga, bet ir 
angina, gripu.

Kaip grūdintis
Grūdintis reikia visą gy

venimą. Rudenį ir žiemą su
augusiems ir vaikams labai 
naudinga apsitrinti drung
nu vandeniu. Tai daroma 
energingai ir greitai drėg
na kempine arba suvilgytu 
rankšluosčiu. A p s itrynus 
reikia sausai nusišluostyti 
ir apsivilkti. Labai gerai 
veikia šalti, trumpi dušai. 
Vandens temperatūra maži
nama palaipsniui.

Puiki grūdinimosi prie
monė yra šaltos kojų vo
nios. Jas galima daryti bet 
kuriuo metų laikotarpiu. 
Pradžioje vandens tempera
tūra turi būti 25°, o kojos 
jame laikoma keletą sekun
džių. Kasdien kojų vonia 
turi trukti vis ilgiau, taip 
pat atitinkamai 1—2° maži
nama vandens temperatūra. 
Taip palaipsniui prieinama 
iki vandentiekio vandens 
temperatūros, o vonių truk
mė pasiekia 3—5 minutes.

Silpni, dažnai sergantieji 
žmonės turi grūdintis pagal 
gydytojo nurodymus.

Reikia ir saugotis
Norint išvengti slog o s, 

reikia ne tik grūdintis, bet 
ir saugotis, kad neužsikrės
tume. Kosint ir čiaudint slo
gos sukėlėjai (mikrobai ir 
virusai) su seilių lašeliais 
patenka į sveiko žmogaus 
kvėpavimo takus ir juos už
krečia. Motinos turi ypač 
saugotis slogos, nes lengvai 
gali užkrėsti kūdikius. Bū
damos prie kūdikio, jos pri
valo užsidėti kelių sluoksnių 
marlinę “kaukę”. Kūdikiui 
susirgus sloga, dėl siaurų 
nosies ertmių greit sutrinka 
jo normalus kvėpavimas. 
Maitinamas kūdikis dūsta, 
todėl neprivalgo, darosi ne
ramus. Svoris neauga. Be 
to, kūdikių sloga linkusi 
komplikuotis ausų uždegi
mu — sunkia ir pavojinga 
liga.

Užsikrėtimo pavojai
Sloga užsikrėsti galima 

ne tik nuo kito žmogaus, bet 
ir pačiam nuo savęs. Nosyje 
būna nekenksmingų mikro
bu, kurie, žmogui peršalus, 
suaktvvėja ir sukelia nosies 
bei kitų kvėpavimo takų 
o-leivinės uždegimą. Negy
doma sloga gali sukelti rim
tų komplikacijų, dažniausia 
prienosinių ertmių uždegi
mą. Turi reikšmės ir nervi
nės sistemos būklė. Todėl 
nereikia nustebti.- kad pa
skirti gerti vaistai kartais 
geriau pagydo slogą, negu 
lašinimas į nosį.

Jei vaikas turi adenoidus, 
iuos būtina išplauti.

Kaip gydytis
Susirgus sloga, reikia rim

tai gydytis. Prieš einant 
miegoti, naudinga pakaitin
ti kojas karštame vandeny
je, o po to apsimauti vilno
nes ko j i n e s. Patariama 
prieš miegą išgerti karštos 
arbatos su medumi arba

aviečių uogiene. Prieš laši
nant vaistus į nosį, reikia 
pašalinti gleivėtaą^skyras. 
Kūdikiams gleivės išsiur
biamos guminiu balonėliu.
Stipriai šnypšti nosies ne
reikia, nes gleivės su mikro
bais pro klausomąjį vamz
dį gali patekti į vidurinę 
ausį ir sukelti jos uždegimą. 
Nuo mažens reikia pratinti 
vaikus taisyklingai valyti 
nosį: šnypščiant užspausti 
tik vieną nosies pusę, o kitą 
palikti atvirą.

Vaistai
Slogai gydyti yra daug 

vaistų — lašų, tepalų b e i 
miltelių. Pritraukus trečda
lį — pusę pupetės, ligoniui 
gulint ant nugaros, lašai

NATO maišyty karo 
jūrininky veikla

Norfolk, Va.—Karo lai
vas “Claude V. Ricketts,” 
kuris šaudo atominėmis ra
ketomis, grįžo po pratimų. 
Atlanto vandenyne jis at
liko 50,000 mylių bandymus.

vienu paspaudimu supilami 
i nosį ant šoninės sienelės. 
Vartojant tepalą, truputis 
jo įdedama į šnervę, o po to, 
užspaudus antrą šnervę ir 
stipriai įkvepiant, tepalas 
įtraukiamas gilyn į nosį. 
Streptocido, sulfidino ar 
antibioti k ų milteliai, pa
bėrus jų truputį ant popie
riaus lakštelio, įkvepiami į 
nosies ertmes. Kad nepa
raustų panosės oda, pata
riama ją tepti boro vazeli
nu.

Slogai gydy t i skiriami 
vaistai mažina gleivinės pa- 
burkimą ir veikia mikrobus. 
Mentolo lašų kūdikiams la
šinti nepatariama.. Plačiai 
vartojami furacilino, kolar- 
golo, prof argol o bei efedri
no lašai. Čekoslovakiškas 
sanorinas ir tos pačios su
dėties tarybinis preparatas1 
naftizinas ypač veikia pir
momis vartojimo dienomis. 
Vėliau jų veikimas mažėja, 
todėl jų nepatariama varto' 
ti ilgiau kaip 8 dienas. 
Mentolo tepalas ir tabletės, 
nors ir silpnai, bet veikia 
slogos sukalėjus. Jie varto
tini susirgimo pradžioje.

Gyd. T. DAUGIRDAS
“Tarybinė Moteris”

100 DIENU BE 
VANDENS

Šiaurės Amerikos pietva
kariuose esančioje dykumo
je gyvena nuostabus žvėriu
kas — akmeninė voverė. Šis 
labai gyvas ir judrus sutvė
rimas gali negerti 100 die
nų! Netgi kupranugaris, 
kuris be vandens gali išgy
venti 30 dienų, nepajėgia 
rungtyniauti su šiuo saus
rai atspariu gyvūnėliu.

Jo įgulą sudarė maišyti 
NATO jūrininkai. Kaip ži
nia, Jungtinės Valstijos sie
kia suorganizuoti NATO 
atominį laivyną, kurio įgu
las sudarytų maišyti NATO 
valstybių jūrininkai.

Admirolas T. H. Moorer 
sako, kad bandymai gerai 
pavyko. Bet vakarų vokie
čiai jūrininkai protestuoja, 
kad jiems mažai davė kiau
lienos, o per daug jautie
nos.

JAV IR ATOMU BOMBŲ 
BANDYMAI

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Trisdešimt dvi vals t y b ė s 
pateikė rezol i u c i j ą, kad 
Jungtinės Tautos uždraustų 
bet kokį atominių bombų 
bandymą, tai yra, ir pože
myje. JAV atstovas pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos priešingos tokiai re
zoliucijai.

KOLONIALIZMAS
Jungtinės Tautos, N. Y.-^ 

Pasirodo, kad paša u 1 y j e 
Anglija, Portugalija, Ispa
nija ir JAV “globoja” dar 
apie 40 šalių arba plotų.

Anglai pritaiko savo nau
jos rūšies kolonializmą — 
suteikdami kolonijoms do- 
minijonų “laisvę.” Portu
galai valdo senomis priemo- 
pęjnis.

SKYSTA ŽUVIS
Sunku žuvies konservus 

įsivaizduoti ne skardinėse, 
o buteliuose, ne valgyti, o 
gerti.

Japonijoje paruošta nau
ja žuvies perdirbimo tech
nologija. Išvalytos žuv y s 
dedamos i specialų fermen
tinį skystį, kuris jas ištirp- f 
do. Paskui tirpalas patenka 
į centrifūgą. Joje atskiria
mi žvynai ir kaulai. Taip 
pagaminamas skanus skys
tas maistingas žuvies sulti
nys. Jis kaloringas, jame 
gausu vitaminų, minerali
nių druskų.

New Delhi. — Indijai la
bai stoka maisto.

Iš Ant. Gustaičio išeivystes 
satyrinių eilių

Kuriom iš nežinios gužutis 
Dar prieš vedybas neatskris.
Ateis laikai, 
Išnyks vaikai,

NAUJIMO GIESMĖ
Pasimokęs iš Maironio, 
Nepapeikęs ir Brazdžionio.

Užtraukim naują 
giesmę, broliai,

Kurios gal niekas nesupras, 
Ir vėl gyvensim,

kaip lig šiolei, 
Kol susiriesim į kupras.
Tas ne lietuvis, kurs nekando 
Įtūžęs partijų vaiduos, į 
Kursai liežuvio kaip rakando 
Dar savo priešam neparduos.
Tas ne lietuvis, kurs į barą 
Numiręs neina su grabu, 
Kursai už dolerį per parą 
Negali virsti arabu.
Ir ne lietuvis, ne veikėjas, 
Kurs trumpą kalbą pabarbės, 
Kurs nuo veikimo suvaikėjęs 
Nenori didvyrio garbės.
Tas ne lietuvis, kurs į žiauną 
Supylęs taurę patylės, 
Kursai pralobęs neapspiauna 
Kitam lietuviui skrybėlės.
Ir ne lietuvės tos gražutės, 
Kur myli vieną, o ne tris,

Išauš kita gadynė, 
Liks advokatam palaikai 
Ir dolerių puodynė!

MUMS NETRŪSTA 
IDEALŲ

Į sveikatą geriam alų, 
Pilam čierką ant ligų,— 
Mums netrūksta idealų,— 
Mums tik trūksta pinigų.

Idealiai mylim kitą 
Po idealios vienos, 
Idealų apetitą 
Jaučiam vidury dienos.

Keliam tautišką idėją, 
O idėja kelia mus, 
Keldama pati didėja 
Ir pavirsta į namus.

O namuos vėl—reikia stalo.
Prie to stalo ir draugų, x 
Vėl netrūksta idealo, 
Vėl tik trūksta pinigų.

“Tėvynės Balsas’*
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo
(Pabaiga)

Reakciniai tautininkai, negalėdami at
sigriebti Amalgameitų uijoje, bandė pa
sirodyti Lietuvių Piliečių Klube. Tuo 
metu klubą kontroliavo Kundrotą, Kul
bokas ir kiti herštai. Mane pristatė į klu
bo narius Kazimieras Vilkas, kuris buvo 
geras kriaučių unijos narys ir socialis
tas. Kiekvienas pristatytas į klubą tu
rėjo nueiti pas daktarą, kuris išduoda 
paliudijimą naujai įstojančiam nariui 
apie savo sveikatos stovį. Ir štai kas at
sitiko. Klubo daktaras atrado, kad aš 
nesveikas, ir todėl negaliu įstoti į klubą. 
Tai buvo klubo valdybos padaryta klas
ta, kad manęs nepriimtų į klubą. Bet 
suokalbininkai buvo numaskuoti, ir štai 
kaip. Prieš keletą savaičių mobilizaci
jos daktarai pripažino mane sveiku ir 
tapau paskirtas į kariuomenę. Kartu su 
savim turėjau ir mobilizacijos kortą. 
Kalsto to jai to nesitikėjo, o aš tą paaiš
kinau klubo susirinkimui, — tai po to 
buvo duotas įnešimas, kad Bekampis bū
tų priimtas į klubą, ir tas įnešimas be
veik vienbalsiai tapo priimtas. Taip re- 
reakcionieriai patys nusimaskavo.

Brooklyno lietuviai socialistai, kartu su 
“Laisve,” vedė ne tik klasių kovos pro
pagandą, bet ir kultūrinį bei apšvietos 
darbą. Iš “Laisvės” personalo buvo su
organizuota lietuvių kalbos mokykla. Ją 
vedė drg. V. Paukštys ir J. Valatka. Ar 
daugiau kas mokė, nežinau. Socialis
tams vadovaujant, 1912 metais buvo su
organizuotas Brooklyne Aido Choras, 
kurio mokytoju buvo L. Ereminas. Šiuo 
metu Aido Choras gyvuoja suvirš 50 me
tų ir jis gali pasididžiuoti savo nuveik
tais darbais. Kiek choras pastatė visokių 
veikalų scenoje, operų ir operečių, kiek 
koncertų surengė — ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose, kiek choristai 
sugaišo laiko lankant repeticijas, ir kiek 
jie turėjo lėšų, tai tik jie vieni težino. 
Šiuo metu Aido Chorą moko ir vado
vauja Mildreda Stenslerienė, tai Ameri
kos lietuvių scenos pažiba. Visas Aido 
Choras ir jo mokytoja Mildreda užsitar
nauja didelės pagarbos nuo lietuvių pa
žangiečių už jų pasišventimą ir nenuils
tantį veikimą. Lai Aido Choras gyvuoja 
dar ilgus ilgus metus ir linksmina lie
tuvius melodingomis dainomis!

1921 metais, kada naujas Generalinis 
Ofisas mane pastatė antru kartu už ge
neralinį organizatorių, Amalgameitų 
kriaučių unija buvo pažangi, kovinga, 
revoliuciniai nusistačiusi darbininkų or
ganizacija. Visi unijos vadovai buvo ku
pini energijos ir entuziazmo ir man bu
vo malonu veikti kartu su tokiais žmo
nėmis. Nežiūrint, kad darbas sunkokas 
ir sudėtingas, bet aš juo buvau patenkin
tas, nes jokių principinių skirtumų tuo
met nebuvo. Visi kooperavome unijos 
veikime, visi mušėme į vieną tašką. Su 
manimi į Baltimorę atvažiavo Elzbieta, 
nes dabartiniu laiku pagal ofiso paliepi
mą aš turėjau šiame mieste apsigyventi 
ilgesniam laikui ir pagelbėti organizuoti 
ne tik lietuvius, bet ir kitų tautų kriau- 
čius. Kriaučių organizavimas tęsėsi. Lie
tuvių kontraktorių dirbtuvės buvo dar 
ne visos organizuotos. Prie darbininkų 
organizavimo prisidėjo Juozas Bulota. 
Tai buvo rimtas ir* linksmo būdo žmogus 
ir geras socialistas.

Neprabėgo nė pusės metų, kaip Balti- 
morės lietuviai kriaučiai tapo suorgani
zuoti į Amalgameitų uniją. Nors man 
Schlosbergis sakė, kad man teks gyventi 
Baltimorėje mažiausiai metus laiko, bet 
tai nebuvo tiesa. Klasių kovoms verdant, 
daugely vietų kilo streikai, lokautai. Man 
reikėjo veikti plačiu maštabu. Reikėjo 
atlankyti Woodbine, Vineland, Filadelfi
ją ir Bostoną. Turėjau veikti ten, kur 
buvo man įsakyta.

1923 metų pradžioje gaunu įsakymą, 
kad turiu krausytis į Filadelfiją, nes ta
me mieste prasideda vajus kriaučių su
organizavimui. Čia išgyvenau apie pus
antrų metų. Kada lietuvių kontraktorių 
dirbtuvės tapo suorganizuotos, aš turė
jau ir lietuvių skyriaus reikalus tvar
kyti, nors retkarčiais turėdavau išva
žiuoti trumpam laikui j kitus nįiestus.

Pastaruoju metu veikimas unijoje man 
jau pradėjo nepatikti. Tuomet Amalga- 
meitųj unijoje prasidėjo persitvarkymo, 
persilaužimo laikotarpis. Užsibaigė ka

ras, kuris Amerikoje pagimdė keletą 
šimtų milijonierių, bet darbininkų klasė 
per visą karo laikotarpį turėjo dirbti ir 
tylėti, nes kietakakčiai unijų vadovai 
juos išdavė,—bet darbininkų kovingumo 
dvasia, Komunistų partijai vadovaujant, 
augo ir stiprėjo. Po visą šalį kyla dar
bininkų nepasitenkinimas. Darbininkų 
kantrybė išsisėmė. Streikai paplito viso
se industrijose. Išnaudotojų klasė ir val
dantieji sluoksniai išsigando. Valdžia 
suplanavo teroro pagalba subaikinti Ko
munistų partiją ir kitas darbininkiškas 
organizacijas. Komunistų partija tapo 
nustumta į pogrindį. Tada teko tverti 
legalias organizacijas, kuriose galima bū
tų vesti propagandą. Geriausia tam dir
va buvo unijos. Unijų vadovai, turėda
mi gerai apmokamus darbus ir bijodami 
komunistų vedamos propagandos išsi
gando gal dar labiau negu išnaudotojų 
klasė.

Komunistų darbininkų terorizavimas 
prasidėjo pirmiausia tose unijose, kurias 
buvo užgriebę dešinieji socialistai ir kiti 
reakcionieriai. Amalgameitų unijos va
dovai —| Hillmanas, Schlossbergis, Po- 
tofskis 4— veikė kartu su komunistais, 
kurie pagelbėjo pastatyti Amalgameitų 
uniją ant aukšto laipsnio, tai dabar tie 
unijos vadai per keletą metų buvo atsar
gūs, rengė dirvą, suokalbiavo, laukė pa
togaus momento, kada bus galima pradė
ti terorizuoti komunistus ir nuslopinti jų 
įtaką. Tai buvo tyla prieš audrą. Tuo 

, laiku unijos veikla ir gyvavimas slinko 
savo keliu. Unija, nežiūrint drabužių 
fabrikantų užpuolimų, ne tik atsilaikė 
bet ir stiprėjo. Amalgameitų unijos sto
vis 1924 metais buvo tvirtas. Per dešimtį 
metų (1914-1924) savo gyvavimo unija 
padarė didelio progreso. 1920 metais 
prie vyriškų drabužių išdirbimo sudarė 
antrą skyrių—pradėjo organizuoti marš
kinių siuvėjus į Amalgameitų uniją.

Artinosi šeštoji amalgameitų kriaučių 
unijos konvencija. Ji įvyko Filadelfijoje 
1924 metų gegužės mėnesį. Unijos sto
vis, pagal Schlossberigio raportą, skam
bėjo štai kaip: nuo susiorganizavimo iki 
šios konvencijos įstojo 180,000 narių.

Kriaučiai, kurie 1914 metais dirbdavo 
nuo 51 iki 54 valandų savaitę, 1921 me
tais 85% dirbo 44 valandų savaitę.

Pas kriaučius vyksta vienas pasireiški
mas, kuris labai vargina darbininkus 
tame amate, nes kriaučių darbai — tai 
sezoniniai darbai, o tie sezonai labai 
trumpi, ir tas juos vargina.

Šeštoji Amalgameitų kriaučių 'unijos 
knvencija buvo entuziastiška. Unijos 
vadovybė galėjo pasirodyti delegatams 
su daugeliu nuveiktų darbų, bet delegatų 
tarpe matėsi pasidalinimo. Buvo dvi 
grupės: kairieji, kurie stovėjo su Ap
švietos Lyga, ir dešinieji—su Socialistų 
partija.

Delegatų dalyvavo apie 250„ kurių tar
pe buvo 10 lietuvių.

Brooklyno 54 skyrių atstovavo A. Jan
kauskas, Kaz. Jankaitis ir J. Hermanas.

Chicagos 269 skyrių—M. Butvilą ir A. 
Mason.

Baltimorės 218 skyrių — E. Černetzkis 
ir K. Matuliauskas.

Filadelfijos 138 skyrių — J. Rutkaus
kas.

Bostono 149 skyrių — Benjaminas 
Skerstonas.

Roches te rio 203 skyrių—M. Vaikys.
Konvencijoje pasireiškė dvi srovės, bet 

sunku buvo pasakyti, kurioje pusėje bu
vo didžiuma. Unijos vadovybė su Hill- 
manu priešakyje pareiškė, kad jiems ne
rūpi jokia partija; jiems rūpi tik unijos 
vienybė. Unijos vadovybė suvaidino 
veidmainių rolę konvencijoje, ir ta jų ro
lė tapo konvencijos užgirta.

Unijos vadovybė mane traktavo gerai. 
Aš kaip organizatorius galėjau unijoj 
pasidaryti karjerą. Aš gavau už savo 
darbą gerą atlyginimą. Bet man tas dar
bas jau nepatiko. Unijos vadovybė vedė 
mane prie išpažinties. Nors Hillmanas, 
Schlossbergis ir Potofskis pastaraisiais 
1923-24 metais man nieko nesakė, bet jų 
adjutantai —Pild. Komiteto nariai Bel- 
lanca, Mamie Santora ir Levin — prie 
progos, kada tik susitikdavome, man sa
kydavo: Jūs esate geras organizatorius, 
jūs turite paš lietuvius įtekmę, bet savo 
prakalbose perdaug kalbate apie socializ-

Ar pasisekimas izoliavo Pikaso nuo gyvenimo tikrovės?
Londone išeinančiame j jo kūrinius, 

dienraštyje “Daily Worker” 
š. m. spalio 30 d. numeryje 
žinomas anglų meno kriti
kas Džonas Berdžeris pasa
koja apie ką tik išleistą sa
vo knygą, originaliai nagri
nėjančią žymiojo dailininko 
Pablo Pikaso kūrybą. At
rodo, kai kurios jo mintys 
galės būti įdomios ir “Lais
vės” skaitytojams.

Redakcija

“Pikasas yra dabar tur
tingesnis ir garsesnis už 
bet kurį kitą kada nors gy
venusį dailininką. ... Pika
sui dabar iš esmės pinigai 
nebeegzistuoja. Jei jis nori 
ką nors įsigyti, tai jis pa
siekia, tą dalyką nupiešda- 
mas.”

“Jis apsupo save tarsi pa
lyda, ir jis yra lyg karalius. 
Nuolatinis pataikavimas ir 
izoliacija neigiamai pavei
kė ne tik nuomonę visų tų, 
kurie jį pažįsta, bet ir jo kū
rybą.”

nęmaža eroti
nių paveikslų, kuriuos jis 
tapė ketvirtajame šio am
žiaus dešimtmetyje, jo Ger- 
niką ir kai kurias tragiškas 
drobes, nupieštas, naciams 
okupavus Prancūziją.

Jo bejėgiškumas pasiekti 
kūrybos aukštumas dau
giausia pasireiškė per pa
staruosius dvidešimt metų, 
ir tai sutampa su tuo laiko
tarpiu, kada jo pasisekimas 
už vis labiausiai izoliavo jį 
nuo konstruktyvios kriti
kos ar susidūrimo su realia 
tikrove.
Ar šis atvejąs vienintelis?

Morisas: Ar jūs nemato
te, kad Pikaso nesėkmė, be
jėgiškas ieškojimas temų, 
kurios pareikalautų visų jo 
jėgų, yra vienintelis atve
jąs? O gal tai yra kaina, 
kurią mes visi mokame už
tariamai absoliučią meno savo meną skirtinga linkme, 
laisvę mūsų laikais? 'negu Pikasas.

Berdžeris: Revoliuciniu 
laikotarpiu, tai yra istori- savęs šios dvi meno sritys 
nio posūkio laikotarpiu, i ir kiek skiriasi šie du meni- 
menininkas pirmiausia turi 
savo tragišku ar pergalin
gu pavyzdžiu atskleisti kai 
kuriuos pagrindinius savo 
meto prieštaravimus. Šiuo 
požiūriu nepasisekimas ga
li būti toks pat reikšmin
gas, kaip ir laimėjimas. Nie-

“Pikasas ėmė vaidinti lyg 
graikų dievaitį Paną, kaip 
tėvai vadina savo vaikams 
kalėdų senį. Jis ne tik pra
rado vientisą savo indivi
dualybę, bet paprasčiausiai 
nebežinojo, ką veiktu o tie, kas neginčija, kad Pikasas 
kurie galėjo padėtį/jam, to yra didis menininkas, ir to

dėl jo dilema atskleidžia

saulėžiūra gali būti ir visiš
kai priešinga menininko 
kūrybai.

Taigi menininko talentas 
— suvokimo ir pranašystės 
talentas — lieka nepanaudo
tas, o juk mes siekiame, kad 
menininko talentas priklau
sytų liaudžiai.

Nūdienio menininko “ab
soliuti laisvė” yra savotiška 
veidmainystė. į Ši laisvė yra 
sunki našta menininkui. 
Bet tai nereiškia, kad meni
ninkui nereikia kitokios lai
svės. Taip pat šituo negali
ma teisinti tos ribotos lais
vės, kurią cįaugelis meninin
kų patyrė stalininiu laiko
tarpiu socialistinėse šalyse.

O Čaplinas?
Morisas: Jūs savo knygo

je aiškiai lyginate Pikasą 
su Čaplinu: bet juk Čapli
nas labai plačiai naudojo

nepadarė.
Šios citatos yi% paimtos daug bendresnę dilemą.

Mūsų laikų menininko 
“absoliuti laisve” buržuazi- 

 

kurios ^torius yra nėję visuomenėje gali būti 
ei i 4- i i (a Iri-dJ-i 1 11« i * _ 1 * __ A    A_ ~ - _ 1. _

iš naujos knygos < “Pikaso 
pasisekimas ir (jo bejėgišku
mas”, 
marksisitinis krHįkas ir ra-'palyginta su teoretine be- 
šytojas Džonas Berdžeris. ■ darbio laisve. (Nieko sau 
Čia jis atsako į mūsiškio laisvė!) Iš pradžių šis pa- 
meno kritiko Čarlzo Moriso lyginimas gali stebinti, nes 
klausimus apie tą knygą.. I Pikasas ir daugelis kitų dai-

Morisas: “Jūs sakote (ir lininkų galėjo parduoti sa- 
aš tuo mielai'tikiu), jog Pi-'vo kūrinius už didelius pi- 
kaso atvejis parodo, kad nigus. 
pasisekimas ir garbė, ko
kius juos siūlo buržuazinė 
visuomenė, neturėtų niekuo 
gundyti, kad tai, “ką jis da
bar siūlo, yra bevertiška”.

Pikasas džiaugėsi šitokiu 
pasisekimu ir garbe įvai
riomis formomis ir laips
niais visą pusę šimtmečio. 
Ar iš dalies jūs neužsibrė
žėte įrodyti, jog tai ir su
kliudė jo talentu? pilnai pa- 

| sireikšti?
Berdžeris: Tai iš tikrųjų 

ir yra pagrindinė mano te
zė ir viena iš priežasčių, ko
dėl aš ryžausi parašyti šią 
knygą.

Reikia pridurti, kad mes 
aiškiai įsitikiname, kokia 
įvyko žala ir spręsdami iš 
kai kurių nuostabių jo nu- 

i tapytų paveikslų. Čia aš 
turiu i 
ankstyvuosius

Tačiau jo kūriniai buvo 
parduodami ir p e rkami 
kaip prekės; tai yra jų ver
tę apsprendė svyruojanti 
konkurencinės rinkos pa
klausa. Jie buvo perkami 
ir parduodami kaip daiktai, 
neturį nieko bendro su tuo, 
ką juose išreiškė meninin
kas.

Tokiu būdu menininkas, 
kaip ir kiekvienas kitas dar
bininkas, yra atskirtas nuo 
savo darbo produkto. Tai, 
ką jis trokšta savo kūriniu, 
jo savojo “aš” išreiškimas 
čia ignoruojamas; į jo kū
rinį žiūrima vien kaip į pre
kę, kurią kas nors gali įsi
gyti. Jo vaizduote pasiek
tas naujas pasaulio suvoki
mas yra nepaisomas, jo tol- 
regiškas mintis pasigrobia 

galvojdaugiausia kaip kokį trofėją turtingas 
kubistinius kolekcionierius, kuriuo pa-

rną. Aš supratau, kad ~ Amalgameitų 
kriaučių unijos ponams esu jau nepagei
daujamas. Reikia, girdi, kalbėti daugiau 
apie unijizmą, o ne apie socializmą. Visi 
jie bakstelėdavo man į pašonę, duoda
mi suprasti, kad aš turiu persikrikštyti.

Mano įsitikinimai, mano jausmai nelei
do man tapti tų žmonių įrankiu, kurie 
nusirito į pakalnę. Nors unijos vadai 
apsaugojimui savo gerai apmokamo dar
bo ir pradėjo terorą prieš komunistus ir 
jų simpatikus, bet visgi jų negalima su
lyginti su kitų unijų kietakakčiais.

Kada konvencija užgyrė Hillmano “ne
utralumo” poziciją, aiškiai supratau, kad 
jei noriu pasilikti unijos organizatoriu
mi, turiu persiversti ragožiumi, arba re
zignuoti. Darbas buvo gerai apmoka
mas ir jame išdirbau nuo 1916 metų lie
pos iki 1924 metų. Unijos veikloje buvo 
sudėta daug jaunų dienų energijos, su
manumų ir pasišventimo. Tie 8 mano 
veiklos unijoje metai nejučiomis greitai 
prabėgo. Šioje veikloje dirbti netingė
jau, prie to darbo pripratau, pažinau 
darbininkų ir. bosų psichologiją. Prie

Netekimas ryžtingumo?
Morisas: Knygos pabaigo

je jūs kalbate, kad “revoliu
cinio ryžtingumo stigo—Pi
kasui 1917 metais ir Pran
cūzijos Komunistų Partijai 
1945 metais”. Bet Pikasas, 
būdamas buržuazinis anar
chistas, tuo metu juk nega
lėjo būti revoliucionierius? 
Be to, aš nesuprantu, ko
kią revoliucingumo stoką 
1945 metais jūs priskiriate 
Prancūzijos Komunistų 
Partijai. Negi ji turėjo 
griebtis valdžios paėmimo į 
savo rankas?

Berdžeris: Ta proga leis
kite man pareikšti, kad aš 
nesu nei anarchistas, 
trockininkas. Ir jeigu kam 
pasirodytų, kad mano kny
goje šiomis kryptimis pasi
sakoma, aš pasiruošęs šį ne
susipratimą išaiškinti.

Paskutinį mano knygos 
paragrafą reikia suprasti, 
remiantis kontekstu, ir tada 
viskas paaiškės. Daugelyje 

ninkai vienas nuo kito? ; puslapių aš stengiausi įro- 
Berdžeris: Man visada at-Į^yti, kokios istorinės prie- 

rodė, kad Pikasas ir čapli-' mastys taip išpopuliarino 
nas itin panašūs savo tem-1 anarchizmą Ispanijoje. Aš

Kiek daug skiriasi tarp

i peramentais, energija, hu
moru ir nepaprastai plačiu 
genialumu. Šios panašybės 
pabrėžia ir jų skirtingus li
kimus.

Savo knygoje aš užsime
nu, kuo būtent jie skirtin
gi. Čapliną pažįsta milijo
nai žmonių visame pasauly
je iš jo filmų. Pikasą pa
žįsta ne mažiau žmonių, 
bet daugiausia todėl, 
kad girdėjo apie pasa
kišką jo sėkmę. Čaplinas 
laikomas nepalaužiamu Ma
žuoju Žmogumi, ir šis nepa- 
laužiamumas išreiškia liau
dies protestą bei ryžtą ko
vai. O Pikasas žinomas kaip 
paslaptingas Didysis žmo
gus, ir toje paslaptingoje 
didybėje slypi nemaža die
vinimo ir prietaringumo.

Sunku pasakyti, ar šis 
skirtumas atsirado dėl skir
tingų meno šakų, ar dėl šių 
menininkų būdo ypatybių. 
Galima paminėti skirtingas 
jų vaikystes. Man atrodo, 
kad šiuos menininkus le
miamai ir galutinai sufor
mavo jų pergyvenimai vai
kystėje. Čaplinas patyrė 
siaubingą 19 amžiaus Lon
dono užkaborių skurdą, o 
Pikasas augo kaip vunder
kindas dykinėjančioje ispa
niškosios buržuazijos šei
moje. Čaplinas jau žinojo, 
koks yra šiandieninis pa
saulis, vos tik jis galėjo 
perbėgti gatvę, o Pikasas 
kaip vaikas galėjo gyventi 
ir 17 šimtmetyje.

žmonių prieiti mokėjau ir su visais skir
tingų pažiūrų žmonėmis gražiai sugyve
nau. Bet pasilikti ilgiau unijos organi
zatoriumi negalėjau. Manyje turėjo įvyk
ti didelis ir gilus persilaužimas. Aš turė
jau persiversti ragožiumi. Aš turėjau iš 
naujo užgimti. Turėjau atsisakyti savo 
įsitikinimų, kurie buvo užvaldę mane per 
daugelį metų. Tikėjau, kad kelias, ku
riuo per visą, pergyventą savo amžiaus 
laikotarpį, yra teisingas.

Aš pasilikau teisingas sau taip, kaip 
pasilikau teisingas, kada atsisakiau eiti 
j seminariją, kad palikti kunigu, nors ži
nojau, kad tai buvo mano tėvų gyvenimo 
viltis, — matyti savo sūnų kunigu, kuris 
pasiųs juos į dangų pas “poną dievą.” 
Dabar kito kelio man neliko, kaip 
tik atsisakyti iš Amalgameitų kriaučių 
unijos organizatoriaus ivetos, ką ir pa
dariau. 1924 metų birželio mėnesį nuėjau 
į dirbtuvę drabužių prosyti.

P. S. Jeigu mano rankos pirštai pa
sitaisys, sutvirtės, nes dabar pirštai iš
sikraipę į visas puses, kad sunku išlaiky
ti rašomąjį kotelį,—tai ir toliau rašysiu 
iš gyvenimo atsiminimų.

, Aš 
dar daugiau puslapių pa
skyriau išaiškinti, kokius 
prieštaravimus patyrė Pi
kasas, susidūrus buržuazi
niam jo gyvenimo būdui su 
anarchistinėmis jo jauny& 
tės nuotaikomis. Iki 1917 
metų jis buvo bendra žo
džio prasme revoliucionie
rius anarchistas ir su pa
nieka žiūrėjo į ankstyvojo 
monopolistinio kapitalizmo 
buržuazinę visuomenę, ku
rioje atsidūrė, gyvendamas 
Paryžiuje. Revoliucinė jo 
dvasia įkvėpė jį imtis ku
bizmo, kuris buvo didis re
voliucinis eksperimentas. 
Žinoma, čia nelengva išaiš
kinti, kodėl kubizmas yra 
ideologiškai revoliucinis 
judėjimas, bet apie tai pla
čiai kalbama knygoje. 1917 

]c3 metais ši dvasia buvo ap
šmeižta, ir Pikasas nuo ta
da ėmė derintis prie buržu
azijos reikalavimų, siekda
mas sėkmės. \ A 
; O dėl Prancūzijos Kęmu- 
nistų Partijos revoliucinio 
ryžtingumo stokos 1945 me
tais, tai čia aš kalbu ne ben
drai apie partijos politiką, 
o apie jos pažiūrą į Pikasą. 
Kai jis įstojo į partiją 1944 ’ 
metais, jis tai padarė, aš 

lesu įsitikinęs, visai nuošir
džiai. Tuo jis lyg ištaisė 
savo klaidas, tegu ir pilnai 
to nesuprasdamas.

Tačiau Prancūzijos Ko
munistų Partija, užuot iš
gelbėjusi dailininką nuo jo 
sėkmės, tik paskatino j j 
žengti ta linkme. Užuot iš- 
nalizavusi jo kūrybą, isto
rišku žvalgumu supratusi 
jo dilema ir pamačiusi, kad 
faktiškai jis ėmė tarnauti 
buržuazijai, ji sukūrė savo
tišką jo garbinimo mitą.

Aš nė valandėlei neneigiu, 
kad čia iš dalies prisidėjo 
Ždanovo dogmatizmas Mas
kvoje.

Buvo mėginama ginti Pi
kasą nuo kaltinimų - deka- 
dentizmu, įrodinėjant, kad 
jis tesistengiąs • įtikti vi
siems ir tokiu būdu nieko 
neįžeidžiąs.

Bet, jeigu marksizmas pa
deda mus subtiliausiai ir 
teisingiausiai analizuoti bei 
istoriškai suprasti tikrovę, 
tai šitai mes privalome 
praktikuoti ypač meno sri
tyje, kur tat itin reikalin
ga. Nesugebėjimas šitai pjfj 
daryti, man rodos, ir yra 
revoliucinio ryžtingumo sto
ka. Vertė J. SubataviČius
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ST. PETERSBURG, FLA.
Įvairios žinutes

Sulaukusi 73 metų am
žiaus mirė Vera Grigienė, 
po tėvais Bagdonytė. Gimu
si Lietuvoje, Kauno apsky., 
Panemunių kaime. Ilgus 
metus gyvenusi Čikagoje, 
apie 6 metus St. Petersbur- 
go priemiestyje Gulfporte. 
Liko liūdesyje du sūnūs —• 
Vytautas ir Antanas Gri
gai, duktė Josephine Rim
kus, žentas Martinas ir jų 
šeimos. Taipgi keturi anū
kai, daug giminių ir drau
gu-

Tegul jai būna lengva il
sėtis tautiškose kapinėse Či
kagoje.

Šį mėnesį pažangiečiai pa
siuntė sveikinimų su šimti- 
nuke būsiančiai anti-nacinei 
konferencijai Čikagoje.

LLD 45 kuopoje padary
ta pakaitų. Organizatoriaus 
vietai išrinkta moteris, žy
mi darbuotoja Paulina Blaš- 
kienė. Visi kiti valdybos na
riai pasiliko eiti pareigas 
toliau. Sėkmės naujai or
ganizatorei.

Knygius dabar bus drg. J. 
Semėnas; ko respond e n t a i 
likosi tie patys su pageida
vimu, kad ir kiti paįvairintų 
spaudą žinutėmis iš margo
jo gyvenimo.

sur, daugiausia iš šiaurinių 
valstijų, tad neįmanoma 
laikraštyje juos visus sumi
nėti. Atsiprašome.

Vikutis

Draugė Vera Pocienė ne 
per seniai dėkojo per spau
dą savo draugams ir drau
gėms už paslaugą, kuomet 
ji gydėsi po automašina 
skaudaus užgavimo. Šiomis 
dienomis ji vėl nuvežta at
gal į tą pačią ligoninę var
du Mound Park, šiame mies
te.

E. Propiestienė taipgi bu
vo pasidavusi į ligoninę, bet 
ji jau grįžo į namus.

Abiem draugėm linki grei
tai pasveikti visixJ^LD 45 
kuopos nariai.

Justino ir Petrisios Stan
čikų ir Jono ir Mildred 
Betts vedybinės sukaktys 
praėjo prie daugelio svečių. 
Tam pokyliui pamarginti 
Dainos mylėtojai vadovau
jant Adelei Pakalniškienei 
pravedė gražią meninę pro- 

i gramą. Dalyviai ir jubilia- 
i tai atrodė gražiai nusiteikę. 
I Dar daug mūsų “jaunuolių” 
šoko, kiti šnekučiavosi taip 
linksmai, kad, atėjus laikui 

i skirstytis, nenoriai apleido 
salę. '

Kadangi praeitame susi
rinkime ir sukaktuvėse la- 

■ bai daug buvo svečių iš vi-

SVEIKINIMAS
Sveikinu visą “Laisvės” štabą ir visus 
“Laisvės” skaitytojus ir rėmėjus su 
žiemos šventėmis ir naujais metais.

ONA RINKEVIČIŪTĖ 
iš Gurciškių kaimo 
Rudaminos parapijos

Po vyru—;
Anna Phillipse
104 Clinton Ave. ’ ’•
Stamford, Conn.

'b

b I

'G

•y Juozas J. ir Liudvisė Mockaičiai Ū 
K BRIDGEPORT, CONN. n
It Kalėdų ir Naujų Metų švenčių pčoga y 

M sveikiname “Laisvės” kolektyvą, vajininkus 
ja ir skaitytojus, gimines ir pažįstamus čionai 1$

Amerikoje ir Lietuvoje, linkėdami stiprios vi
JA sveikatos ir geros sėkmės visiems. įlįv k v*Taipgi raginame veikti taikos ir ramy- M
n bės pasaulyje reikalu.

9i

9i SVEIKINIMAS
9i

91

9i

Sveikinu visus savo draugus, gimines ir 
pažįstamus su naujais 1966 metais.

Linkiu visiems geros sveikatos ir gerų 
pasekmių.

ANNA GALMlff
Dearborn, Mich.

SVEIKINIMAS
S4 Naujų metų proga sveikinu South Bostonie- 
ra čius ir Bostono apylinkės draugus ir drauges, 
Jg taipgi visus “Laisvės” skaitytojus.
$2 Linkiu geros sveikatos ir daug sėkmės 1966 
M metuose.

Triadelphia, W. Va.
TONY BROSKY

Los Angeles, Cal.
LLD 145 k. valdyba aplai- 

kė nuo nacionalinio priešna- 
cinio komiteto pirmininko 
B. F. Kubiliaus kvietimą 
dalyvauti minėto komiteto 
konferencijoj, įvyksiančioj 
sausio 9 d., Chicagoj, arba 
ją sveikinti.

Kadangi kuopos, susirin
kimas įvyks taipgi 9 sausio, 
o iždas susitraukęs, tai neį
manoma delegatą pasiųsti. 
Tačiau pasitaikė auksinė 
proga parinkti asmeninių 
sveikinimų LDS 35 kp. pa
rengime.

Sveikino sekantys: A. T. 
ir M. Klim po $20; LLD kp. 
valdyba nutarė prisidėti su 
$10; S. F. Smith $7.

Po $5: C. Pečiulis,, Chas 
M. Lewis ir Anna Babraus- 
kas, Kalifornietis $3.

Po $2: J. Ulinskas, A. ir 
M. Bush ir E'. Pielis.

Po $1: J. No r k u s, J. 
Russ, P. Petrulis, A.. Doč
kus, Karolina, Anna, G. ir 
M. Lapė, F. Slėnis, ir A. 
Čiuberkis. Viso $90. Varde 
LLD 145 kp. visiems tariu 
širdingai ačiū.

S. F. SMITH,,
Fin. Sekr.

Iš Laišky
Gerbiamieji laisviečiai!

Siunčiu pinigus už “Lais-,! 
vės” prenumeratą. ’’Laisvę”, 
gaunu normaliai, antradie-; 
niais ir penktadieniais. Visa i 
mano paguoda, tai “Lais- j 
ve”. Jau bus treji metai, kai 
vėl atvykau iš Lietuvos. Iš
siilgau jos, nes ten visi ly
gūs, ar tai daktaras, ar val
dininkas, inteligent as ar 
darbininkas, ne taip, kaip I 
čia Amerikoje. Čia yra net 
ir tokių lietuvių, kurie mo-1 
ka lietuviškai, bet nekalba. |

Aš senas žmogus, jau 
įžengiau į 80 metus am
žiaus. Lietuvoje išbuvau 43 
metus, tai visko mačiau: 
šalto ir karšto, balto ir juo
do. Buvau prie trijų prezi
dentų : Stulgins k o, G r i- 
niaus, Smetonos, na ir prie 
hitlerizmo, o vėliau prie ta
rybinės santvarkos.

Po 1905 metų revoliucijos 
turėjau bėgti nuo carizmo. 
1910 metais buvau grįžęs į 
Lietuvą, bet už trijų mėnesių 
vėl grįžau į Ameriką, gi 
1920 m. vėl nuvykau į Lie
tuvą. Vėliau trys mūsų vai
kai atvyko į Ameriką, o 
1963 m. ir mane parsitrau
kė.

Pažįstu aš iš laisviečių 
Mizarą. Aš buvau dar Lie
tuvoje, kada Vingio parke, 
Vilniuje, įvyko Dainų diena. 
Buvo atvažiavę ir iš Ameri
kos lietuvių. Puikiai dabar 
gyvena Lietuvos žmonės. 
Dipukai gali sielotis, jų die-- 
nos jau nebegrįš...

Mieli skaitytojai, skaity
kite “Laisvę”, remkite pa
žangiąją spaudą, kuri sklei
džia mintį už šviesią žmoni
jos ateitį.

Dėde Anupras

Redakcijos Atsakymai
C. K. Urbanui, Hudson, 

Mass. — Dėkojame už at
karpą apie Tadą Blindą, 
bet mes šiuo tarpu jos ne
spausdinsime, kadangi turi
me bėgamais reikalais daug 
raštų. Gal kada nors vėliau.

New Hąven, Conn
Pradžioje sausio, 1966 m., 

įvyks LLD 32 kuopos susi
rinkimas. Delegatai iš LLD 
Trečios apskrities konfe
rencijos išduos raportus.

Trečios apskrities konfe
rencija buvo skubiai atlikta, 
nes po jos buvo rodomi fil
mai iš Lietuvos. Kai kurie 
delegatai sakė, kad į vieną 
dieną sukimšimas t o ki ų 
dviejų dalykų buvo per
daug.

Jonas Petkus džiaugiasi, 
kad “Laisvės” skaitytojai 
atsinaujina prenumerat a s 
ir dar paaukoja į “L.” fon
dą. Tai labai gerai.

Aplankiau Joe Šerne tą, J. 
Žemaitį, J. Makulį, visi pa
sitenkinę “Laisve” ir ragina 
kitus lietuvius užsirašyti.

Iš Lietuvos
JONIŠKIS. — čia atida

ryta pirmoji rajono krašto
tyros paroda. Joje vaizdžiai 
atsispindi Tarybų valdžios 
pasiekimai per 25 metus.

Daug vertingų eksponatų 
parodai pateikė Lenino var
do ir “Pergalės” kolūkių, 
Žagarės K. Didžiulio vardo, 
Skaisgirio ir Joniškio vidu
rinių mokyklų kraštotyri
ninkai.

V. Baranauskas

tingumas nuo šios ligos per 
20 metų sumažėjo 8.5 karto.

Apie tai miesto tarybos 
sesijoje deputatams papasa
kojo pranešėja — vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotoja J. Narkevičiūtė. 
Svarstytu klausimu “Dėl 
miesto darbo žmonių medi
cininio aptarnavimo pageri
nimo ir gydymo-profilakti- 
nių įstaigų išplėtimo” papil- 
d o m ą pranešimą padarė 
miesto sveikatos apsaugos 
nuolatinės komisijos pirmi
ninkas J. Genys.

(“V. N.”)

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

GARAGE MEN

(3) Attendants. Apply at

1616 Chancellor St.
(96-101)

PAINT SPRAYER
Jobbing shop, 2nd shift. 

Experienced with Hammerton,
Wrinkles and Vinyls.

Call after 11 A. M.
GA. 3-1494

(98-103)
DIENOTVARKĖJE— 

SVEIKATA
KAUNAS. — Kauniečių 

sveikata šiuo metu rūpinasi 
4 gydymo-profilakt i n ė s ir 
vaikų įstaigos, kuriose dir
ba 1,048 gydytojai ir 2,400 
felčerių, akušerių, medici
nos seserų. Fabrikuose ir 
gamyklose atidaryta 82 me- 

! dicininiai punktai.
. Į Pagerėjo vaikų medicini- 

Mūsų mieste fabrikantai l nįs aptarnavimas. Kūdikių 
iki 1 metų amžiaus mirtin
gumas 196 4 metais Kaune

ANSAMBLIO 
DEŠIMTMETIS

KAUNAS. — Trys—ketu
ri, trys,—keturi, — į taktą 
ploja rankomis šokių vado
vė Danutė Petrauskaitė.

Repetuoj amas tempera
mentingas rumunų liaudies 
šokis “Envertito.”

—Gruodžio dešimtąją mū
sų kombinato dainų ir šokių 
liaudies ansamblis švęs de
šimtmetį, — sako “Inkaro” 

- v. . ... kombinato kultūros rūmų;
buvo mažiausias respubli-. meno vadovas Algis Mari
koje. I rofilaktimų ir gydo-1 jauskas. —Ruošiama nauja 
mųj}I priemonių dėka žy-; dviejų dalių programa. Bus 
miai sumažėjo susirgimų atHkta eilė naujų dainų. Šo- 
tuberkuhoze atvejai. Mir-, Uejai mokosi šokti ir kubie-

vengia streikų, jie stengiasi 
išpildyti unijų reikalavi
mus. Matomai, jie įsitikino, 
kad prieš organizuotus dar
bininkus negali laimėti.

J. Kunca

LAWRENCE, MASS.

Liūdna Sukaktis

William Laguna
Mirė Gruodžio-December 23, 1959

Jau prabėgo šešeris metai. Mes su gailes
čiu širdyje negalime Tavęs, brangusis, pamiršti.

Ilsėkis, mielas, Amerikos žemėje; mes tavo 
kapą lankysime ir gėles sodinsime.

Marijona Lagunienė, žmona
Lilija, duktė
Petras, žentas
ir visi Tavo draugai

u

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Verai Grigienei
širdinga užuojauta sūnums Vytautui ir An

tanu^ Grigams, marčiai Helen, dukrai Josephine 
Rimkienei ir žentui Martinui ir jų šeimoms, ke
turiems anūkams, kitiems giminėms ir drau
gams/

P. ir O. Klimai
V. ir Y. Smūdinai
A. ir J. Stattman
V. ir M. Vilkauskai
J. ir M. Judžentai
Clara Stasiulis
Jonas Vilkelis
Frank Mockapetris
Ch. ir M. Puishiai
J. ir P. Blaškiai
J. ir E. Galvan
J. ir M. Betts

H. ir Della Reuther 
J. ir P. Stančikai 
Povilas Pučkorius 
Margaret Klishius 
J. ir O. Rubai 
J. ir O. Greblikai 
J. ir H. Sholunai 
J. ir A. Stukai 
Rožė Samulionienė 
J. ir S. Yukniai 
D. Lesnick 
J. ir A. Kelly

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Verai Grigienei
Širdinga užuojauta sūnums Vytautui ir An

tanui Grigams, marčiai Helen, dukrai Josephine 
Rimkus, žentui Martinui ir jų šeimoms, ketu
riems anūkams, kitiems giminėms ir draugams.

Am. Lietuvių Literatūros
Draugijos 45 kuopa

To

tišką rumbą.
Daug gerų saviveiklinin

kų kombinato ansamblyje. 
Bronius ir Vida Berentai, 
Janina ir Fiodoras Podub- 
nikovai... Jų keturi susiti
ko ansamblyje. Jie dainuoja 
ir šoka beveik dešimt metų.

Daug kur koncertavo šie
met inkariečiai. Labiausiai 
atmintina viešnagė Liaudies 
Lenkijoje. Be to, aplankyta 
eilė kolūkių. Svečiavosi pas 
Rygos ir Talino gumos fab-

HARTFORD, CONN.

OPPORTUNITIES FOR 
FIRST CLASS 

BENCH LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
GRINDERS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 
OPERATORS

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)

TYPEWRITER MECHANICS (2)
One man completely experienced. 

One man some experience. 
Car necessary. Salary open.

Permanent position. 
215-CY. 5-1191

(100-102)

MACHINISTS. Tool makers, 1st 
class experienced only. Milling 
operators, 1st class only. Manual 

_ _ ' machine experience and set-ups re- 
rikų kolektyvus, su kuriais SphiLma™^e Ss. . perience. North Phila. Mgr. has
jungia ir darbo draugystė, above immediate openings. Good 

starting rate. Apply 
LANSTON MONOTYPE CO.

3620 “G" St., Philadelphia.
(100-102)

A. Daugvainytė

Naugatuck, Conn.
Mirė senas lietuvis 

Jonas Zaleckas
Gruodžio 3 d. mirė Jonas 

Zaleckas, kuris vėlesniu 
laiku gyveno pas dukrą 
Beacon Falls, Conn.

Jonas gimė Lietuvoje 
1871 metų rugsėjo 7 dieną. 
Į Ameriką atvažiavo 1900 
metais, į Naugatucką.

Buvo pažangus lietuvis, 
skaitė “Laisvę”.

Liūdesyje paliko dukrą, 
du sūnūs ir anūkų.

J. J. Ynamaitis

| SEASON’S GEETINGS |
| NORKAS | 
g FUNERAL CHAPEL g 
g 1400 No. 29th Street g
ft Philadelphia, Pa. g
| PO. 9-3231 g

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)

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

Mature woman.
General housework.

Live in.
Call NT. 4-7284.

(100-101)

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

HELP WANTED MALE

MACHINISTS
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.
(100 101)
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Kūčios naktis
Prieš 65 metus aš jau bu-1 gę plotkeles, paima šaukš- 

vau paauglys berniuk a s. tus į rankas ir, rūpestingai 
suspaudę rankose, laiko 
juos, nepadedami ant stalo, 
kol baigia valgyti vakarienę 

Iš gilios senovės laikų bu
vo užsilikę prietarai, kad, 
jei kuris, valgydamas kū- 
ir dalijasi su kitais. Suval- 
čios vakarienę, padeda

Iš Lietuvių Motery Klubo 
susirinkimo

Naktis prieš kūčią buvo 
baisiai šalta. Už varsnų nuo v 
trobos slėnyje didokas eže
ras ir gilus; buvo apdeng
tas storu ledu ir šviežio 
sniego balta antklode.
* Ledas ant ežero dažnai 
trūkdavo, sukeldamas
griausmingus garsus, kaip šauRštą ant stalo, nebaigęs 
šūvis,- iššautas iš didelės valgyk to laukia didžiau- 
patrankos, net trobos lan- sja nesėkmė... Gali nesu- 
gai sudrebėdavo, o ypatin- Į ]aukti kitų kalėdų. Mergos, 
gai naktimis, kuomet tem- norinčios ištekėti,

šia nesėkmė... Gali nesu-

perą tu ra žemiau nukrinta. , - 
Mano mama žadino mane t. p.

negaus 
sekamais metais /vyro, ir

keltis iš miego. Sako: sū
neli, eik pašerk gyvulius ir 
numesk kelis glėbius šiau
dų tvarte gyvuliams po ko
jomis, tai jiems bus šilčiau, 
nes šaltis taip spigina, kad 
net tvoros braška!

Pašėręs gyvulius, skubu į pavirs skaniu vynu, 
stubą, trindamas nagus ir j 
ausis. Molinis pečius jau I 
gerai įkaitęs. Malkos spro-1 
ginėja, kad net kibirkštys 
išlekia ant molinės aslos. 
Mama, šypsodamasi, įkiša 
man į delnus dvi keptas bul
ves, tardama: še, valgyk, 
tai greičiau sušilsi. Kiti šei
mos nariai dar miegojo. 
Stuboj buvo tamsu. Tik nuo 
krosnyje liepsnojančių mal
kų pasiskleisdavo po trobą 
šokinėdama šviesa.

Mes tik abudu su mama 
sėdėdami prie šilto pečiaus 
kalbėjomės apie gyvenimo 
reikalus, kol rytas išaušo.

Kurapkos, čirškėdamos 
pasalingai, nedrąsiai šliau
žė per gilų sniegą arčiau 
trobesių, ieškodamos sau , 
maisto., . .

Prieš pat saulėtekį šaltis , 
dar smarkiau spustelėjo. 
Tvoros braškėjo. Mažyčiai < 
paukšteliai, kurie nakvojo 
prisiglaudę prie šilto kami
no, vos pakilę į orą krito 
žemyn ant sniego , negyvi, __  __________
sušalę.; Aš, stebėdamas tuos bandė man Įkalbėti 
liūdnus nuotykius, galvo- įtikinti 
• A 1 1 1 • i . i I ’

Po vakarienės sugiedojom 
kelias Kristaus gimimo 
giesmes ir pradėjome tar
tis—laukti vidurnakčio ste
buklų, pasiklausyti, kaip 
gyvuliai ir paukščiai kalbė
sis žmogaus kalba, vanduo

jau: Ach, kokia ta gamta 
rūsti, kad taip žiauriai bau
džia savo mažyčius, be jokio 
apsigynimo gyventojus...

Pagaliau iš guolių išlin
do visa šeima: du 
jaunesni broliai ir dvi se
serys. Tėvas ir vyriausias 
brolis tuomet gyveno JAV.

Vos pavalgę pusryčius, 
visi paaugliai stvėrėmės už 
darbų. Aš, atritęs iš ka
maros piestą, pripylęs pa
mirkytų miežių, g r ū d a u 
grucę. Sesutė, murmėda
ma, kočėlu terlyčioje trina 
aguonas, kol pasidaro bal
tas pienas. Mama su ki
tais vaikais kamaroj suka 
girnas, mala avižas kisie
liui.

Nė nepajutom kaip trum
putė žiemos diena prabėgo 
vėjo greičiu. Pavakarėj pa
dangė dalinai apsiniaukė, 
oras atšilo. Troboj šeimos 
nuotaika aukštai pakilusi. 
Mama su ilga kačerga trau
kia iš pečiaus iškepusius 
sližikus, barankas ir bulku- 
tes.

Ką tik išvirta džiovintų 
~ grybu sriuba skleidžia tro

boj keistą kvapsnį. Džio
vinta žuvis taipgi priklauso 
prie sudėtingos prieškalėdi
nės vakarienės patiekalų.

Aš atnešiau iš kluono glė
bį šieno ir paskleidžiau ant 
ilgo stalo. Mama užtiesė 
balta staltiese. Sunešamas 
visas maistas ant stalo. Vi
sa šeima, susėdusi aplink 
stalą, persižegnoja ir, nu
lenkusi galvas, pasimeldžia.

Kiekvienas, paėmęs savo 
plotkelę, laužo į šmotelius

Laikrodžio netur ėjom, 
tadgi laiką gaidys pasaky- 

■ davo su kakarieku. Belau
kiant vidurnakčio ‘ kiti už
migo, tik aš su jaunesniu 
broliu snūduriuodami laikė
mės, laikydami rankose po 
didoka butelį vandens, daž
nai sriubčiojome, ragauda
mi: ar vanduo jau nepavir
to vynu. ‘

Pagaliau papec k ė j e ir 
gaidys užgiedojo. Aš su bro
liuku strimagalviais nubė
gom į tvartą. Vienas juod- R. K. ii 
bėris, pamatęs mus vėlai at
einant, tykiai nusižvengė. 
Prieinam arčiau juodmar
gės: ta savo uodega būtų 
akis iškirtusi stovinčiam 
tamsoje. Dar vieno kaimyno 
šuo trejetą kartu amtelė
jo. Tuo stebuklai ir užsibai
gė.

Ant rytojaus, suėmęs nuo 
stalo mesi jaus palaimintą 
šieną, sušėriau gyvuliams. 
Ir iau pradėjau abejoti apie 
kūčios nakties stebuklus.

Bet senas diedukas vis 
, mane 

kad s t e b u klai 
ivyksta. Sako: jūs abudu 
broliukai gal sunkiai prieš 
dievą nusidėie, todėl ir ne
matot ir negirdit kalbančiu 
gyvulių. Senukas g y rėsi, 
kad jis girdėjęs kalbant gv- 
vulius. Sako, pirmiausia 
kalbėjo arklvs, skųsdamasis 
savo nelaimingu gyvenimu, 
kaip sunkiai jam reikia 
traukti plūgą, vežimą. Ant 
i o sunkūs vyrai užsėdę joja 
ir pintiniu bizūnu muša, 
kad tik greičiau ir greičiau 
bėgtų. 0 parjoję, pririša 
kain vergą, šeria blogai, 
kad vos kojas pavelkąs. .

i
Tačiau eina gandai,, kad 

taip ilgai nebus... žada švie
sesne ateitį arkliams, kuo
met žmogaus išgalvotas me
chanizmas pavaduos ark
lius ir jiems nereikės sun
kiai dirbti.

Skundėsi ir kiti gvvuliai 
savo gyvenimo vargais...

Progresas

• Gruodžio 15 d. vakarą į 
“Laisvės” salę skaitlingai 
susirinko klubietės. Pirmi- 
ninkė Ieva Mizarienė atida
rė susirinkimą ir nuosekliai 
jį pravedė. . Aptarti klubo 
bėgamieji reikalai.

Be kitų klubo reikalų pir
mininkė priminė, kad klubo 
parodą, įvykusi lapkričio 28 
d., buvo pasekminga.

Kadangi parengimo ko
misija nesuspėjo paruošti 
pilno raporto, tai jį pateiks 
kitame klubo susirinkime.

Taipgi pirmininkė pasiūlė, 
kad ląikas išrinkti komisi
ją kovo 8-osios atžymėji- 
mui. Jis įvyks kovo 13 d. 
“Laisvės” salėje. Į komisi
ją įeina: N. Buknienė, M. 
Juškienė, V. Nevinskienė.

A. Rainienė ir S. Sasna 
pateikė gražų raportą iš žy
gio į Washingtoną. Džiau
gėsi jos, kad turėjo progą 
dalyvauti didžiulėje de
monstracijoje už karo Viet
name baigimą.

Sausio 8 d. Chicago j e 
įvyks priešfašistinio komi
teto konferencija. Moterų 
klubas sveikina konferenci-

Linksmai sulaukime 
Naujyjy mėty

Kviečiame visus su Aido 
choru pasitikti Naujus me
tus.

Naujų metų laukimas 
įvyks gruodžio 31 d. Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė,, 
Ozone Park, N. Y. (Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto-

greitai sutapo su pažangių 
lietuvių judėjimu ir ligi šios 
dienos žengia ta pačia link
me. Ji yra'didelė meno my
lėtoja, gabi vaidintoja. Ir 
man teko kartu su Adele 
vaidinti keliuose veikaluose. 
Gyvuok, Adele, dar daug 
metų. Linkiu . tau geros, 
stiprios sveikatos. ’

Klubo-vardu tariu širdin
gą ačiū Adelei ir Ohutei už 
vaišes.

Gerbiamos klubietės! Jū
sų korespondentė linki jums 
visoms geros sveikatoj 
linksmų kalėdų ir laimingų mais, dainomis 
naujų metų!

Gruodžio 10-os korespon- - - - 
dencijoje buvo praleista du ■ i<a^tu* Vu Aidu"

Brooklyn, N. Y.
’ LDS 1 KUOPOS 

priminimas
LDS 1 kuopa yra nutarus 

surengti banketą balandžio 
16 d. (1966 m.), Laisvės sa-

Prašome kitų organizaci
jų nieko nerengti apie tą 
laiką.

Kuopos Valdyba

“Laisvės” direktoriai 
nepamirškite savo posėdžio 

gruodžio 27-os vakarą. 
Sekretorius

MIAMI, FLA

Sveikiname su Naujaisiais 1966 metais 
visus Amerikos Lietuvių Literatūros Drau
gijos narius ir visus geros valios žmones.

BROCKTON, MASS.

Sveikiname su žiemos sezono šventėmis 
ir naujais 1966 metais visus laisviečius mūsų 
draugus ir drauges vietinius, apylinkėj, visoj 
Amerikoj, Lietuvoj ir visame pasaulyje.

Linkime, kad TAIKA pasaulyje užvieš
patautų ir laimė žydėtų.? Pradžia 8-tą valandą va

karo, užbaiga Naujų metų 
ryto 2-rą vai.

Visi atsilankę į Aido cho
ro įų metų laukimą bus 
aprūpinti papuošalais, barš

 

kučiais, geru maistu, gėri- 
ir muzika. 

Vienam .asmeniui tik $5.

Būkite sveiki ir linksmus
J. Gr.

Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 
75-tos kuopos 
Valdyba

dalykai. Dailininko Juozo i 
Šukaičio piešiniai gražiai i 
papuošė mūsų klubo paro
dą. Jis paaukojo klubui tris 
paveikslus. Irena Levanie- 
nė daug dirbo prie daiktų 
išleidimo.

Širdingai ačiū .Irenai ir 
dailininkui Šukaičiui.'

Klubo koresp. V. B.

Mirė Vincas Rudaitis
Praėjusio penkta d i e n i o 

L. mirėAteivių gynimo komiteto naktį> pl.uodžio 17 d-> j.,;.; 
pasitarimas Įvyko gruodžio j vincas Rudaitis. Nors Vin- 
5 d. Moterų klubo atstoves; cag jau dg^ ]aįką sirginėjo, 
, . t Pranese» j£ad 1ligoninėje šį sykį išbuvo
komitetas veikia gerai. Ko-: savaiįę įr įen mirė. Gy- 
mitetas dėkoja mūsų klubui ■ veno Su žmona, Adele Ci-

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Niekas nesistebi, kad Ame

rikos Darbo Federacijos - In
dustrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-C1O) suvažiavi
mas užgyrė prezidento John- 
sono karą Vietname. Tai buvo 
tikėtasi. Mūsų didžiųjų unijų 
vadai seniai savo interesus yra 
susieję su stambiojo kapitalo 
interesais. George Meany ir 
jo vadovaujama klika jau se
niai viešai kalba už palaiky
mą vyriausybes dabartines 
užsieninės politikos.

Kas, tačiau, stebina, tai kad 
neišdrįso balsuoti prieš proka- 
rinę rezoliuciją tie keli vadai, 
kurie laikas nuo laiko viešai

Linkime geros sveikatos ir sėkmės toliau 
dirbti kultūros ir apšvietos srityje, veikti už M 
pasaulinę taiką ir geresnį darbo žmonėms 
gyvenimą.

už paramą.
Buvo iškeltas knygų klau

simas. LLD-os narės pasi- 
genda knygų. Draugijos: Rudaiti h. jo žmoną 
centias tuietų pasistengti į prisimename dau-
sių metų .knygas pei duoti < jausja j g Maspetho Lyros 
organizacijoms, kad galėtu- Qjjoro- laikų. Jis abu buvo 
me įteikti nariams. z choristai ir aktyviai chore 

Susirinkimas pagerbė mi-' dalyvavo. 'Vincas taipgi bu- 
nutės tyla mirusias klubo vo tų laikų garsiame “Ufa” 
narę R. Laukaitienę ir pa-‘ ansamblyje. kuris buvo su- 
žangos rėmėją > O. Baltru
šaitiene.

Magdalena Juškienė įrašė 
i klubą tris moteris: Oną 
Bečienę, Frances Deltuvie
nę ir L M—nę.

Susirinkime dalyvavo Ona 
Kazilionienė, Cleveland© 
moterų klubo narė ir visuo
menės veikėja. Ji atvyko į 
savo sūnaus vestuves New 
Jersey valstijoje ir apsilan
kė pas klubiete A. Rainie
nę. Pakviesta, atvyko į mū
sų susirinkimą ir įsirašė į 
musu klubą, pasimokėdama 
$5. Ji tampa amžina klubo 
narė.

Liudvisė Bartkienė auko
jo klubui $1. Waterburie- 
tė Klementina Jankeliūnie- 
nė prisiuntė klubui gražių 
rankdarbių.

širdingai dėk d j a m e vi
soms.

Ateinantiems metams klu
bo valdyba pasilieka senoji 
su šiltu visų užgyrimu: pir
mininkė I. Mizarienė, pro
tokolų sekretorė B. Keršu- 
lienė. fin. sekretorė V. Ne
vinskienė, iždininkė U. Bag
donienė. korespondentė V. 
Bunkienė. Darinkta vice
pirmininkė— Adelė Rainie
nė.

Adelei Rainienei šį mėne
si sukako 70 metu amžiaus, 
šia proga ji pavaišino klu- 
bietes. Susirinkimui pasi
baigus visos susėdo prie 
stalo, gausiai apkrauto įvai
riais valgiais ir gėrimais. 
Prie šių vaišių prisidėjo ir 
Onutė Kazilionienė. Pasta- 
•tė pora butelių stipriosios 
ir dar kai ko. Šiose vaišė
se dalyvavo ir keletas vyrų.

Keletas žodžių apie Ade
lę Rainienę. Ji atvyko į šią 
šalį prieš 50 metų, j Tuo
met jauna, energinga, ji

bulskytė, Ridgewoode. Pa-j išsireikšdavo prieš Vietnamo 
šarvotas Šalinsko šermeni

i nėję.

me įteikti nariams. '

tvertas iš lyriečių vado
vybėje Walterio Žuko.

Rudaitienė yra Niujorko 
Moterų Klubo narė ir abu 
Rudaičiai dažnai dalyvau
davo mūsų parengimuose.

Gaila Vinco Rudaičio, ku
ri išplėšė mirtis vos pradė
jus eiti 60-metį.

Giliausia užuojauta Ade
lei ir kitiems artimiesiems.

' Ieva Mizarienė

Sveikinimai
Širdingiausi linkėjimai vi

sam “Laisvės” personalui 
šu Naujaisiais 1966 metąis. 
Linkiu visiems stiprios svei
katos ir sėkmės darbuose!

H. Žilinskienė
Worcester, Mass.

t Sveikinu su Kalėdomis ir 
Naujais Metais visų “Lais
vės” personąją, skaitytojus 
ir vajininkus. Linkiu vi
siems geros sveikatos, ir 
kad “Laisvė” eitų dar dau
geli metų. John Deveikis, 
Philadelphia, Pa.

karą. Paimkime automobilis
tų unijos vadus Reuther ir 
Mazey. Ypač pastarasis yra 
ne kartą viešai pasmerkęs ši
tą nepateisinamą žiaurų karą. 
Ir pačioje konvencijoje jis 
protestavo prieš biaurų susi
dorojimą su tais, kurie Rus- 
kui kalbant galerijoje iškėlė 
iškabas ir reikalavo baigti 
karą.

Bet > kai atėjo balsavimas, 
ir Mazey nebeišdrįso pakelti 
rankos!

Matyt, 
sudaryta 
mosfera 
jog pabijojo pakelti ranką ir 
tie. kurie asmeniškai šneka 
prieš karą ir smerkia vyriau
sybės politiką.

Milijonai AFL-CIO eilinių 
narių, kurie trokšta taikos, 
pasipiktins tuo savo vadovų 
pasielgimu.

konvencijoje buvo 
tokia teroristine at- 
prieš karo priešus,

Washingtonas. — Bom
bonešiui pakvlant nuo lėk- 
tuvne š i o “Independence” 
ivyko gaisras. Buvo sužeis
ta 15 žmonių.

Nuoširdūs linkėjimai vi
siems ateinančiais metais 
sveikatos ir taikos. Petre 
ir Pranas Bendžaičiai. La
Salle, Canada.

Sveikinu visus su žiemos 
šventėmis. Mano brangioji 
žmona mirė š, m. liepos 17 
d., po tėvais buvo Paškevi
čiūtė. Draugiškai, V. Del- 
nickas, Bridgeport, Conn.

F. K. Chereškai
M. Gutauskienė

v George

K. Kalvelienė
A. J. Skirmontai 

Shimaitis

JONAS MARKS
32270 Dunlap Blvd., Yucaipa, Calif, 

t ’ fr- t I.'

Iš tolimos Kalifornijos siunčiu savo 
širdingus linkėjimus “Laisvės” persona
lui. \ Sveikinu savo gimines, draugus ir 
drauges čia Amerikoje ir Lietuvoje su 
sezono šventėmis ir linkiu turėti laimin
gus 1966 metus. Geros sveikatos visiems.

Antanas ir Domicelia Shultz
34841 Cedar St., Yucaipa, Calif.

Su žiemos šventėmis ir Naujais 1966 metais 
mes pareiškiame savo gerus 1 i n k ė j im u s 
“Laisvės” personalui, giminėms ir draugams 
čia Amerikoje ir Lietuvoje. Mūsų norai—

- tegul prasmenga karo rengėjai, lai įvyksta , 
pastovi taika pasaulyje 1966 metais.'

Miami, Florida
Miamio Lietuvių AIDO CHORAS 

i 

sveikina “Laisvės” personalą, taipgi 
laikraščio “Laisvės” skaitytojus.

Sveikina ir Lietuvių Meno Sąjunga 
jos darbuotojus, Sąjungai priklausančius 
Chorus ir mūsų gerai žinomą nenuils
tančią darbuotoją, Sąjungos Sekretorę, 
Mildred Stensler.

Linkime visiems geros sveikatos ir 
sėkmės su naujais metais.

J. BIRSTON
Aido Choro iždininkas

LLD 78 KUOPA
Yucaipa, Calif.

Žiemos švenčių ir NAUJŲ METŲ proga 
pareiškiame savo gerus linkėjimus “Laisvės” 
personalui, LLD Centro Valdybai, laikraščio 
skaitytojams, kad visi bendrai kovotum 
prieš žmogžudišką karą, ir kad 1966 metai 
būtų TAIKOS metai — kad įvyktų pastovi 
taika vįsame pasaulyje.

Taipgi LLD Yucaipos kuopos valdyba 
ir nariai stoja už taikų sugyvenimą su 
visomis pasaulio šalimis.

LLD Kuopos Valdyba ir Nariai




