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UltlBl mirė Indijos [ Indijos-Pakistano sutartis 
premjeras Šastris i

Taškentas, TSRS. — Sau- ; Prezidentas John s o n a s i Taškentas.—Sausio 11 d., 
šio 11 dieną nuo širdies , išreiškė apgailestavimą In-į pirmininkaujant Tarybų 
smūgio mirė Indijos prem- dijai dėl Šastrio mirties. Tą I Sąjungos premjerui A. Ko-

• jeras '
\ ūmaus, universiteto kelios valandos 
J. Kubiliui, -pasta-'

kuriuos klausinius: 
. mielas profesoriau 

pabuvojote Amerikoje nema
žai. ir aš Jus visokiais klausi
mais nevarginsiu. Bet prašau, 
atsakykite man i vieną: 
Jūsų buvimui JAV labai 
kenkė Amerikos Lietuvių Ta 
rybos — kitais žodžiais, 
rikalų, tautininku ir socialde
mokratų—skundai ir provoka
cijos Valstybės departamen
tui ?

Akademikas J. Kubilius ku
rį laiką pagalvojo, nusišypso
jo ir tuomet atsakė:

— Nežinau, kiek man pa
kenkė, ar kiek padėjo. ‘ J tai 
nekreipiu dėmesio. Bet vieną 
dalyką tai puikiai žinau: tuo
met, kai skaičiau spaudoje, 
kad Altas mane skundžia ir 
provokuoja, gavau iš Valsty
bės departamento pranešimą, 
kad prailgina mano vizą dar 
septyniom dienom!

— Negavote iš Valstybės 
departamento jokių pastabų?

— Nei aš, neigi mano vals
tybės. Tarybų Sąjungos, am
basada negavo tuo klausimu 
nei vieno žodžio. <

— Tai kaip gi Jūs vertinate j 
tą “veiksnių” skundą?

— Draugas Rojau, juk 
te skaitę Armino raštus, 
rai žinote, na, šunelio. . .

Padėkojau mielajam svečiui 
už puikų žodį.

KRISLAI
Niekšai klydo.
J. Kubilius pasakoja.
Julius Janonis.
Minėsime jo sukaktį.

Rašo R. Mizara

Prieš išvykstant į Lietuvą, . 
žymiajam mokslininkui, aka-' 
demikui, 
rektoriui 
č’au kai

Pa

kle

esa-

Lai Bahadus šastris. i pat padarė Jungtinės Tau- 
Nic:: ”ylr'v'z1?3 prieš1 tos ir daugybė kitų vais

tai jis pasirašė su Pakista-1 tybių.
no prezidentu Mohammadu Aišku, kad Šastrio mirtis 
Ayubu Khanu labai svarbią tik po to, kai jis pasira

šė sutartį, tarnaujančią 
i taikai, yra labai didelis pa- 
1 šauliui nuostolis.

Taškentas. — Šastrio gra
bą aerodrome nešė TSRS 

i premjeras Kosyginas, už- 
: sienio ministras A. Gro- 
! myko ir Gynybos ministras 

Radionas Mali- 
Pakistano prezi-

Šastris buvo tik 61 metų 
: amžiaus. Mažytis, apie 5 
! pėdų žmogus, bet nuoširdus 
, Indijos žmonių draugas.

Indijos premjero vietą 
j jis užėmė 1964 m. po Neh- 
I ru mirties ir sengėsi su-
' reguliuoti jos santvius su i maršalas 
i kaimynais, bet veikiant už- | novskis, 
i sienio imperialistų jėgoms ' dentas maršalas M. Ayu- 
pereita vasarą tarp Indijos į bas Khanas ir Indijos Gy- 

‘ į nybos ministras Y. B. Cha- 
I vanas ir Swaran Singhas.

— Palam ae
rodrome šimtai tūkstančių 

pasitiko tarybinį

ir Pakistano buvo prasidė 
jęs karas.

Tarybų Sąjunga, kuri dė- i New Delhi.

Dar dėl transporto 
streiko New Yorke

New Yorkas.—Nuo Nau-1 jaučia ne vien miesto gy- 
apsvarstyti pabėgę- jųjų Metų New Yorko gy

lių ir kitų imigrantų rei- . ventojai kas valandą laukia, 
kalus. kada baigsis T r a n s p o r t

(5) Indija ir Pakistanas Workers unijos darbininkų 
susitarė įsteigti bendrus ■ streikos, kuris sudarė di- 

.................   , komitetus, kurie apsvarsty- džiausią krizę.
Sutarti pasirašė Indijos tų tarp abiejų valstybių bet 

I premjeras Lai B a h a d u r kokius nesusipra t i m u s ir ,
Šastris ir Pakistano prezi- valstybiniu sienų reikalus. 

; dentas Ayubas K h a n as, (6) Indija ir Pakistanas 
siekdami gerų s a n t y k i ų susitarė, kad nei viena pu-. 
tarp abiejų valstybių. !

i tartyje yra sekami punk
tai :

(1) Indija ir Pakistanas i 
sutiko, kad jų ginkluoto- 
sios jėgos iki 1966 m. vasa
rio 25 dienos bus atitrauk
tos prie tos sienos, kuri bu
vo pirm 1965 m. rugpiūčio 
5 dienos, tai yra pirm įvy-

' kusio karo.
| » 1(11 />yAXJlk_/K.lllVz U Lt K_/J AYtA.Lt ItU-A

(2) Abidvi pusės susitarė, tik Tarybų Sąjungos vy-
I kad tarp Indijos ir Pakista- 
į no būtų atsteigti diploma- sušaukimui Indijos ir Pa- 
I tiniai, prekybiniai ir kiti , kistano valstybių galvų j 
i ryšiai. I pasitarimą, Vakarų spau-

(3) Indija ir Pakistanas • da ir komentatoriai tvirti- 
, susitarė, kad abidvi šalys į no. kad “nieko nebus,“'kad 
; tuojau sulaikys viena prieš j Indijos ir Pakistano san-
1 kitą kurstančią propagan-j tykiai taip blogi, kad TSRS

i pastangos neduos vaisių.

sutvirtino taikos reikalus

i syginui, buvo pasirašyta 
j Indijos ir Pakistano labai 
' svarbi sutartis, k u r i su
tvirtina taikos reikalus.

| v v viz '

io pastangas sustabdyti tą 
karą, pagaliau, sušaukė In- indusų

i lėktuvą, kuriuo buvo par-
; vežtas Šastrio grabas. Per 
10 mylių keliai linkui ae
rodromo buvo pilnutėliai 
žmonių.

Maskva. — Taškente ra-1

dijos ir Pakistano vadus į 
Taškentą ir čia buvo pa
siektas abiejų šalių susitari
mas.

Tarybų Sąjungos premje
ras Aleksejus Kosyginas ta-.
rybiniu lėktuvu išgabeno portą apie Šastrio mirtį i į^v

j šastrio palaikus į Indija. Į i paruošė jo asmeninis dak- 
1 io laidotuves išvyko ir Pa-į taras ir aštuoni Taškento 
; kistano prezidentas M. A. j įžymiausi daktarai. Jie sa- 
! Khanas su konferencijos . ko, kad Šastris staigiai mi- 
dalyviais. I rė nuo širdies smūgio.

O štai laikraštyje “Literatu- į 
4 ra ir Menas” skaitau:

“šiemet, balandžio mėnesį, Į 
visa mūsų šalies literatūrinė I 
visuomenė ruošiasi paminėti > 

x pirmojo lietuvių proletarinio į 
poeto Juliaus Janonio 70-ąsias į 
gimimo metįnes.

Sudaryta visasąjunginė ju- į 
biliejinė komisija (pirminiu-' 
kas A. Salynskis)— į ją įeina i 
įžymūs Maskvos, Leningrado j 
ir broliškų respublikų rašyto- į 
jai. I

Praėjusių m-etų pabaigoje 
Vilniuje įvyko respublikos ju
biliejinio komiteto (pirminin
kas E. Mieželaitis) posėdis. 
Komitetas nutarė 
Biržuose, Šiauliuose

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — Virš 7,000

(4) Abidvi valstybės su
sitarė :

Su- sė nevartos ginklų sprendi
mui iškilusių nesusiprati
mų jų tarpe.

Indijos ir Pakistano de
legacijos padėkojo Tarybų 

i Sąjungai už jos pastangas 
' pašalinimui nesusipratimų, 
j malonu delegacijų priėmi- 
i mą ir jos premjero nuošir- 
j du bendradarbiavima.

Šios sutarties svarba yra 
I dar žymesnė tuo, kad kai

Desėtkai tūkstančių dar- 
! bininkų negali pasiekti dar- 
! bavietės, daugelis įmonių 
neveikia, biznieriai skun- 

1 džiasi, kad daugelis jų po 
! streiko jau nebegalės atsi- 
į griebti. Labiausiai kenčia 
į darbininkai, kurie visokio
mis priemonėmis bando pa
siekti darbavietę. Vieške
liai rytais ir vakarais lūžta 
nuo susikimšimo automo
biliu, kurie slenka vienas 
prie kito, ant tiltų ir prie 
tunelių yra tikras “praga-

ventojai, bet ir daugelio ki
tų miestų žmonės, nes New 
Yorkas yra biznio širdis.

Miesto majoras b a n d o 
baigti streiką. Jis pasiūlė 

i tris p r o p o z i c i j a s dėl 
i streiko baigimo. Bet pra
džioje miesto transporto 

; viršininkai ir unijos vadai 
i majoro sąlygų nepriėmė.

riausybe pradėjo darbuotis

i Per mėnesį draftuos 
80,000 jaunuolių

Savannah, Ga. — Gene- 
; rolas Lewis B. Hershey, 
j draftavimo viršininkas, sa- 
! ko, kad iš praeities k a r o 
I Vietname, JAV per mėne- 
! si draftuos po 80,000 jau
nuolių. Apie vidurį 1966 
metu JAV Vietname turės 
jau virš 500,000 militarinių 
žmonių. t.

Kaip žinia, tarp jaunimo

Tarybinė delegacija 
Šiaurės Vietname

Hanoi. — Čia pribuvo la
bai svarbi Tarybų Sąjungos 
delegacija su Š e 1 e p i n u 
priešakyje. Kokia šios de- 

jlegacijos misija? Spėjama, 
| jog bus tartasi dėl suteiki- 
I m o Šiaurės Vietnamu i dar

Hongkongas. — Radijas
iš Hanojaus praneša, kad Jungtinių Valstijų marinin- 
TSRS delegacijos pirminiu- kų ir karių iš kavalerijos 
kas A. še lepinas sako:, divizijos bandė apsupti!--— ---- _ ---- .
“JAV kalba apie taiką, bet liaudiečių jėgas 20 mylių didesnės milit arines bei
karą plečia pietryčių Azi
joje.

Brussels. — Čionai mirė 
George Theunis, du kartu 
buvęs Belgijos premjeras, 
taipgi buvęs Belgijos am-1 
basadorius JAV. Jis turė
jo 92 metus amžiaus.

nuo Saigono, bet liaudiečiai 
laiku pasitrauktų

Virš 20,000 Pietų Korėjos 
kareivių puolė liaudiečius 
Phuyep provincijoje.

Vilniuje, 
surengti 

iškilmingus J. Janonio 70-ųjų
• gimimo metinių minėjimus.
< Minėjimai, literatūriniai va

karai, skaitovų konkursai vyks 
respublikos miestuose ir kai-

w muose.
Juliaus Janonio jubiliejus

plačiai bus minimas Maskvoje, | automobilių, sunkvežimių ir 
Leningrade, Voroneže, brolis- autobusų.
kų respublikų sostinėse...” 1 

Tokio. — Japonijos prem- | 
jeras Šato sakų veikiąs, 
kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė pasidarbuotų bai-

! prekybinės pagalbos šiame 
! apsigynimo kare. Bet taip- 
I gi kai kurie užsienio dip
lomatai mano, kad tarybinė 
delegacija tarsis su vietna
miečiais dėl atsteigimo tai
kos Pietrytinėje Aizijoje.

Detroitas. — Automobilių gimui konflikto tarp JAV 
gaminimo kompanijų virši- ir šiaurės Vietnamo, 
ninkai sako, kad 1965 me-

I tais jie pardavė 9.300,000 į1 • V • • •

Kaipgi mes, Amerikos lietu-' 
viai, pažymėsime didžiojo lie
tuvių poeto 70-ąjį gimtadienį?

4 Šiomis dienomis šnekėjausi 
tuo klausimu su ALDLD 1-o- 
sios kuopos pirmininku Valiu 
Bunkumi. Klausiau jo, ką gi 
mes darysime? Kaip mes pa-

* gerbsime poetą Julių Janonį?
— Atsiminkite,— sakiau,— 

daugelis J. Janonio eilėraščių 
buvo išspausdinti JAV 
vių spaudoje pirmiau 
Lietuvoje. Atsiminkite, 
Juliaus Janonio motina

, gera “Laisvės” bendradarbė, 
ir ji mirė ir palaidota Ameri- 

Wkoje.
— Nu, tai gerai! — atsakė 

V. Bunkus. Juliaus Janonio 70-
✓ UJU gimimo metinių atžymėji- 

mas bus balandžio 3 d. “Lais
vės” salėje. Aš ir ALDLD 
1-osios kuopos veikėjai, apie 
tai jau seniai galvojame. Da. 
bar palikite mums visą dalyką. 
Mes, kaip ir visa lietuvių vi-

lietu- 
negu 
Valy, 
buvo

Roma. — TSRS Uižsienio 
ministras Andrejus Gromy
ko vasario vasario mėne
sio pradžioje atvyks į Ita-

Maskva.—“Pravda” rašo, 
kad turės būti susitar
ta branduolinių ginklų rei
kalais, nes karui kilus jie 
visiems būtų baisiai pavo
jingi.

TRIUKŠMAS STIKLE 
■ VANDENS

Miami, Fla. — Čionai žy
dai kelia triukšmą, būk Ku
boje “žydus persekioja.“

Varšuva. — Lenkijos va
das Vladislovas Gomulka 
pareiškė: “Karo baigimas 
ar išsiplėtimas Vietname 
priklauso nuo to, ar protin
gai pasielgs JAV vyriau-

suomenė, taip pat labai ger
biame Julių Janonį.

Dėkoju, Valy!

Washingtonas. — Čionai 
daugelio unijų vadai nu
mato, kad New Yorko 
transporto darbininkų 
streikas, nesiskaitant su I 
draudimu, pakenkė 
toms unijoms.

ir ki-

Osan-
Maii”

Pekinas.—Dovidas 
čia, “The Globe & 
dienraščio korespondentas 
iš Toronto, rašo, kad Kini
joje labai gerai pastatyta 
žmonių sveikatos reikalai. 
Vien Pekino mieste dabar 
yra 118 ligoninių.Bus paprašyta Mldred Stens- 

ler, kad ji paruoštų menišką! 
programą. Būtų gerai, kad bū

liaus Janonio sukurtos dainos, pla^iai buvo paskleisti la- 
kurioms yra duota muzika. peliai prieš karą Vietname.

Oakland, Calif. — Čionai

^^Aišku, kad streikuojan
tys darbininkai turi teisę 
reikalauti pakelti algas, 
daugelio jų algos yra ma- įauga pasipriešinimas draf- 
žesnės, kaip kitų tokių pa- Į tavimui. 1965 m. spalio 

mėnesį David Miller pirma
sis sudegino draf t a v i m o 

• kortą.
į Paskui jį pasekė ir kiti 
; jaunuoliai. Sausio pradžio
je, New Yorke, įvyko jau- 

: kad unija iškėlė reikalavi-1 nuolių de/ionstracija, ku
inus, kurių jokiu‘būdu ne- Irioje jie nešiojo plakatus su 
1 ” ”, Tuo gi,šūkiu “Refuse the draft,
metu streiko pasekmes jau ■ burn your draft card.“

čių šakų darbininkų. Bet 
tai yra palikimas pirmesnės 
miesto administracijos.

Transit Authority virši
ninkai, kurie tvarko miesto 

i važiuotės reikalus, sako,

Kongrsmanas Ryan
už seneliu reikalus I gal’ma, išj)ildytL” A mprn srrpikn nns

tsida-Washingtonas. — 
re Jungtinių Valstijų 89- 
ojo Kongreso posėdžiai. 
Kongresmanas William F. 
Ryan, iš New Yorko, smar
kiai kritikavo tuos, kurie 
nori pritaikyti' tam tikrai 
senelių grupei “lojališkumo 
priesaiką,“ kad jie nėra ko
munistai.

Tą “lojališkumo priesai
ką^ nori pritaikyti tiems 
seneliams, kurie dabar ne
paeina po Social Security 
įstatymu, jeigu jie norėtų 
gauti Medicare pagalbą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius.—Georges Mar-Harųųus.— Šiaurės Viet-| 

namo vyriausybė pakarto- j chais, Prancūzijos Komu- 
jo keturis punktus, kuriuos nistų partijos sekretoriusjo keturis punktus, kuriuos i nistų partijos sekretorius 
pirmiau paskelbė, kaip są-! skelbia, kad 1965 metais 
lygą karo baigimui. Kas dėl i partija paaugo 39,100 na- 
kalbų iš Washingtono už j rių, ir susiorganizavo 750 
taiką, — Vietnamo valdžia ■ naujų vienetų, 
sako, jog tas yra tik prie
danga JAV karo plėtimui, 
JAV vis daugiau militari- 
nių jėgų gabena prieš Viet
namą, kas rodo tikrąją jų 
poziciją.

1964 metais partija turė
jo 420,000 narių, kurie bu- 
Ivo organizuoti į 18,000 vie- 
:netų.

4

GRAIKIJA GAUNA TSRS 
PASTATYTUS LAIVUS
Atėnai.—Į Piraeuso prie

plauką jau atplaukė Tarybų 
Dabar Kuboje viso yra tik i Sąjungoje pastatyti du lai- 
apie 2,000 žydų tautos žmo- i vai. Pirmasis laivas pava- 
nių, ir iš tų virš 1,300 iau fdintas “Eftyhia“ (Džiaugs- 
gavo leidimus išvykti gyye- • 
nirAui į Jungtines Valstijas. į 
Reiškia, pasilieka tik apie 
700, o jeigu norėtų, ir juos 
Kuba išleistų. Išeina, kad 
jie kelia triukšmą patai
kaudami Kubos priešams.

Londonas. — 1965 metais 
I Anglijoje vandalai sudaužė 

Teheranas. — Irano (Per- ! virš 75,000 viešųjų telefo- 
sijos) Užsienio ministras no būdelių, vien Londone 
pakvietė Irako premjerą 
atvykti ir sureguliuoti san
tykius. Persija, Irakas ir 
Turkija yra pasidalinę kur
dų tautos teritoriją. Kur- i 

mas). Jis yra 12,650 tonų Alai kovoja prieš Irako vai- j 
įtalpos. Tarybų Sąjunga i džią už autonomiją. Sako- į 
sutarus pastatyti Graikijai į ma, būk juos palaiko Per- • 
33 laivus, bendrai 633,000 i sija.

! tonų įtalpos.

5,000 iš 12,000 esamų.
Kaip žinia, Telefoninėse 

1 nėra daug pinigų, bet pik- 
i tadariai ir jas daužo.

EXTRA!

SUDEGĖ SENA RUSŲ 
BAŽNYČIA

Sitka. — Sitkoje, Alas- 
koje, sudegė sena rusų sta
čiatikių bažnyčia, kuri bu
vo pastatyta 1848 metais.

Alaską surado h’ apgy
vendino rusai. Jie. ten ra
do tris indėnų padermes. 
Rusai su indėnais nuo pat 
pradžios taikoje sugyveno. 
Car is tinę Rusija pardavė 
Alaską Jungtinėms Valsti
joms tik už $2,200,000 1867 
metais.

“MŪS NENUGĄSDINS,” 
SAKO KAMBODŽOS 

VADAS
Pnompenhas. — Kambo

džos vyri a u s y b ė s vadas 
princas Sihanoukas sako,

Nanda, 67 metų amžiaus.
Jau antru kartu jis eina 

tas pareigas. Pirmu kartu 
kad nei J A V interventai,’ i Jas ėjo 1964 metais po Neh- 
nei Tailando imperialistai ru mirties. Šį kartą nu- 
grasinimais Kambodžos ne- matoma, kad jis pasiliks 
nugąsdins. Jeigu veršis į Premjeru, 
jos teritoriją, gaus atkirtį.
Kambodža yra tarp Tai

lando, Laoso ir Pietų Viet
namo, prie Siamo įlankos. 
Ji turi apie 6,000,000 gyven
tojų ir užima 88,780 kvad- 

I ratinių mylių plotą.

grasinimaiįų

New Yorkas. — Naktį 
j prieš sausio 13 dieną baigė- 

----- į si transporto darbininkų 
New Delhi. Kai buvo j streikas, kuris tęsėsi virš 

sužinota, kad Šastris mirė, \2 parų. Kaip jis apsunki- 
laikinuojiu premjeru buvo no gyventojus, rasite, kitoje 
prisai k dj n t a s Gulzarilal vietoje. Apie s.etreiko re

zultatus parašysime seka
mame “L” numeryje.

Washingtonas. — Sausio 
12-os dienos vakarą prezi
dentas Johnsonas kalbėjo 
Kongrese. Jis pusę kalbos 
paskyrė dėstymui vidujinių 
šalies reikalų, o antrą pusę 
—apie karą Vietname. Pre
zidentas tvirtino, kad JAV 
ieško taikos, bet tuo pat 
kartu kariaus, kad ir kele
rius metus, bet “komunis
tams nenusileis.”

Cieve-Cleveland, Oh/o.
lando miesto majoras Lo
cher pasiskyrė savo padė
jėju negrą advokatą Cla
rence L. Gainea. Bet dau
guma miesto negrų gyven
tojų tuo esą nepasitenkinę.

AYtA.Lt
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TAŠKENTAS, GRAŽIOJI TARYBINĖS Uzbekijos 

sostinė, liudininkas didžiųjų istorinių įvykių, atsitikusių 
tarp jo sienų.

Sausio 4 d. prasidėjo konferencija — konferencija, 
kuri istorijoje bus žinoma kaip Taškento konferencija,— 
tarp Indijos ir Pakistano vadovų. Kai konferencija jau 
ėjo prie sėkmingos pabaigos, kai Indijos ministrų pirmi
ninkas Lal Bahadur Shastri (šastris) ir Pakistano pre
zidentas Ayub Khanas padėjo po taikos dokumentu savo 
parašus, tuojau po to, Šastris mirė—mirė nuo širdies 
smūgio!

Šiame “L” numeryje telpa L. B. šastrio kalba, pa
sakyta Taškento konferenciją atidarant. Mes čia pa
duosime keletą ištraukų iš A. Kosygino ir prezidento A. 
Khano kalbų, pasakytų ten pat, kad skaitytojai turėtų 
šiokį tokį paveikslą to, kas ten buvo.

A. Kosyginas sakė:
“Prezidentas Ayub Khanas ir Ministras Pirmininkas 

Šastris tarsis Tarybų Uzbekistano žemėje. Tarybų Uz
bekistanas pasiekė didelius laimėjimus broliškoje Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje. Mūsų šalies, ypač Vidurinės 
Azijos respublikų tautos nuo seno palaikė glaudžius 
prekybinius ir kultūrinius ryšius su tautomis, gyvenan
čiomis Pakistane ir Indijoje. Galima manyti, kad šių 
dviejų šalių santykių normalizavimas, prie kurio turi 
prisidėti busimosios derybos, padės dar labiau išvystyti 
draugiškus Tarybų Sąjungos ryšius su Kapistanu ir In- [savo 
dija, padės toliau plėsti ekonominį ir kultūrinį benclra- 
darviavimą, kuriuo siekiama stiprinti jų nacionalinę 
nepriklausomybę ir kelti jų tautų gerovę.

“Visi, kam brangi taika, su dideliu dėmesiu ir vii-

Jis aukšto ūgio, liesas, 
palinkęs, akiniu o t a s , bet 
greitas, dar vikrus, ir pa
vaikščiojęs su juo, nesaky
tum, kad jam jau 80 metų. 
Net ir galva tebėra ap
dengta dar ne visai bal
tais, tankiais plaukais, tik 
nedidelė barzdelė jau žilo- 
ka.

Aleksandras Jakševičius 
gimė 1886 m. sausio 2 d. 
Šiaulių mieste. Jo tėvas 
buvo geležinkelietis. Alek
sandrui teko visko ragauti 
vaikystėje, bet jis mokėsi 
ir išlaikė egzaminus, tapo 
liaudies mokytoju. Moky
tojavo jis šen ir ten, visur 
palaikė artimus ryšius su 
liaudimi, o Pirmojo pasau
linio karo metu pasitraukė 
į Minską.

levynes karui, iš JLietuvos j Po Spalio revoliucijos 
Valerus pabėgusių dalis buvo ! Rusijoje, Aleksandras grįžo 
panaudota ^užsienio specialių atgai į Lietuvą ir ėmė or

ganizuoti darbo žmones 
kovai prieš kaizerinę oku-

dėti žmogui išvengti klystke
liu, priešo raizgų, šis čekistų 
atliekamas darbas susilaukia 
visuomenės paramos, padeda 
plėsti ir stiprinti valstybės sau
gumo organų ryšius su tarybi
niais žmonėmis.

Korespondentas: Užsienio
spaudoje vėl pasirodė plati 
medžiaga apie JAV žvalgybos 
organų veiklą, ši medžiaga 
neseniai buvo perspausdinta ir 
žurnale “Za rubežom”. Ar 
griaunamajai veiklai prieš mū
sų respubliką nepanaudojami 
"emigrantai ?

A. Randakevičius: Imperia
listinių šalių žvalgyboms da
bar keliami uždaviniai ne tik 
rinkti karinę, politinę, moksli
nę informaciją apie Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialistines 
valstybes, bet ir aktyviai daly
vauti, rengiant įvairias politi
nes akcijas ir ideologinę kovą 
mūsų šalyse.

Dar nesibaigus Didžiajam 
Tėvynės karui, iš Lietuvos ;

APIE SAUGUMĄ, 
A. RANDAKEVIČIŲ 
IR “VEIKSNIUS”

1965 m. gruodžio 19 d. Ta
rybų Sąjungoje buvo mini
ma kaip čekisto diena, t. y., 
diena saugumečiams pa
gerbti — tiems, kurie saugo 
nuo vidujinių priešų tarybi
nes respublikas.

Tos dienos proga Vilniaus 
“Tiesos” korespondentas M. 
Barysas nuvyko pas Alfon
są Randakevičių ir paprašė, 
kad jis korespandentui su
teiktų duomenų apie saugu
miečių veiklą Lietuvoje.

A. Randakevičius — dar 
jaunas vyras, ir jis yra Val
stybės saugumo komiteto 
prie LTSR Ministrų Tary
bos pirmininkas.

A. Randakevičius laikraš
čio korespondentui suteikė 
pasikalbėjimą, tilpusį praė
jusių metų gruodžio 19 d. 
“Tiesoje.”

Nematėme reikalo mūsų 
laikraštyje minėtą pasikal
bę jmą komentuoti, nors in
formacija labai įdomi. Bet 
štai lietuviškieji “veiksniai” 
kad pradės šūkaloti, rėkti, 
Randakevičių pulti — vis už 
tą pasikalbėjimą!

Čikagos klerikalų “Drau- talkininkais, kilusiais iš lietu- nariu. Vadovavo jis agita- 
—A ------4... __

organų. Mūsų respublikos
spaudoje buvo rašoma apie Si
dzikausko, Trimako, Prapulio-1 -
nio, Neveravičiaus, Žymanto-' P^CG^» kovai už naują san- 
žakevičiaus, Rastenio ir kitų j tvarką Lietuvoje.
reakcinių emigrantų vadeivų! 1Q1R Qnni;n i q drl
ryšius su užsienio žvalgybo-i lUlo m. spalio 1 o UC1.
mis. Dabar jau ir patys jie ši- ! Vilniuje jvyko Lietuvos Ko
tą pripažįsta. ' munistų Partijos I-asis su-

I v • •
Tiesai, Amerikos žvalgyba važiavimas,

i dabar bando papildyti savo 
agentų gretas

, kuria m A.
Jakševičius pirmininkavo, 

ir jaunesniais i Suvažiavimas išrinko jį CK

(sausio 4 d.) pirmąją- vių emigrantų. Toks yra Ro- 
išspausdino Į mas Kezys, beveik visų reak- 

■ ‘ cinių emigrantinių organizaci
jų narys. 1962 m. su kitų pa- 

; našių lietuvių “patriotų” gru-

Kuriozų džiunglėse
Žurnalas “Stern” prane

šė muzikos mėgėjams apie 
naują superšiuolaikinę “kū-w^ 
rybinę” srovę, kurios tęvi 
laikomas 52 metų Ameriko; 
kompozitorius Džonas Kei- 
džas. Jis sukūrė “Tylos so- , 
natą”, kurią atlikdam a s 
pianistas per tam tikrus lai- ' 
ko tarpus pakelia ir nuleid- r 
žia rojalio dangtį. Iš to gali
ma spręsti, kad “sonatą” su
daro trys dalys. Naujas- 
“kūrinys” atliekamas per 4 V 
minutes ir 33 sekundes.

jau, jog iš jo neišvyksiu, 
kol nesusitiksiu su A. Jak- 
ševičium. Atsitiktinai mu
du susitikome valstybinia
me priėmime liepos 18 d. 
Bet gi ten plačiau xnepasi
kalbėsi.

Paskui tą ir kitą dieną 
mes jo ieškome, ir vis ne
galime pasigauti, nėra na
mie : dažnai v a ž i n ė j a po 
Lietuvą, aiškindamas žmo
nėms apie praeitį, apie tai, 
kas buvo. A. Jakševičius, 
kiek tai liečia revoliucinę 
praeitį Lietuvoje, yra kaip 
enciklopedija. Jis viską ži
no, labai gerai ir smulkiai 
dalykus atsimena. Ir moka 
papasakoti kitiems.

Dviem dienom prieš ap
leidžiant Vilnių, mudu su 
Ieva einame Lenino pro- 
prospektu link Gedimino 
aikštės, kai štai, ties Čer- 
niakovskio aikšte susitin
kame Aleksandrą.

—Kur dabar jūs traukia
te? Mes jūs ieškome.

—Grįžtu iš Revoliucijos- 
Istorijos muziejaus, — at-1 
sako Aleksandras. — Ten I kas prikalė prie kai kurių 
padariau pranešimą. į Vroclavo parduotuvių pre-

Pasikvietę mes jį į kam- i kystalių.
barį, smagiai, draugiškai į 02 “ž“ Bengalijos'
pasisnekejome apie jvai- f Avastij 
naus.us dalykus dalykėlius. vienai reli <ni 1 sekt .
Ha nano a o Izmn inrr H n °

O štai trys linksmi kurio
zai iš Lenkijos.

Nova Rūtoje pastebėta, 
kad įvairiausi puikūs klubai 
dažnai būna tušti, tuo Kie
tu, kai jaunimas nesigaili 
jėgų, įsirengdamas klubus 
nenaudojamupse rūsiuose.

Lodzės laįkraščiai rašo 
apie katind, nepaprastai 
mėgstantį sėdėti... prezidiu
muose susirinkimų ir mitin
gų, kurie vyksta jo “apgy- * 
vendintoje” įstaigo j e . Iš 
prezidiumo katino niekaip 
nepavyksta išvyti...

“Dėmesio — pikta parda
vėja”. Tokius uži’ašus kaž-

1902 metais Bengalijosgas
me puslapyje

Eltos” sapaliojimus [ 
tokia antrašte: “Antausis! 
kultūrinių mainų pire- i pele‘aiškiai ne savo lėšomis jis 
liams.” Clevelanclo tailti-1 atvyko į pasaulinį jaunimo ir 
ninku “Dirva” (sausio 7 d.), ! studentų festivalį Helsinkyje.

i “darba- 
Lietuvos 

dalyvavusių šiame
; esąs 
narys.

timi seka Pakistano Prezidento ir Indijos Ministro Pir- išspausdino tą pačią mali-1 Labai aktyviai Kezys 
mininko susitikimą. Jie tiki valstybine Pakistano ir malienę. ■
_ * • , * # # 0 v • »« t *xt • i v • • -t _ • J 1 bl 011LJ j Cl d 1J V ci V Ll SIndijos vadovų išmintimi, linki sėkmės Taškento susitiki- 

‘ mui, taikos ir gerovės indų ir pakistaniečių tautoms.
Jie laukia iš Taškento gerų žinių, tikisi, kad šis susi
tikimas bus vaisingas ir sustiprins visų pažangiųjų žmo
nių įsitikinimą, kad taika tarp valstybių gali būti už
tikrinta, kad, net susidarius sunkioms sąlygoms, gali
ma rasti būdus konfliktams sureguliuoti.”

ATSAKYDAMAS Į KOSYGINO IR šASTRIO kai 
bas, Pakistano prezidentas pareiškė:

“Mes atvykome kupini noro bendradarbiauti. Mū
sų tikslas—sureguliuoti savo nesutarimus su Indija, o 
ne įamžinti juos. Mes čia esame ne tam, kad polemi
zuotume. Mes norime pašalinti įtempimą ir paskatinti 
abiejų šalių tautoms pasitikėjimo ir ramybės jausmus. 
Neabejoju, kad gerbiamą Indijos Ministrą Pirmininką ir 
jo gerbiamus kolegas įkvepia tokie pat jausmai.

600 milijonų Indijos ir Pakistano gyventojų klestėji
mas priklauso nuo to, ar bus užtikrinta taika. Tiek In
dija, tiek Pakistanas kentėjo ilgais ir niūriais užsienio 
viešpatavimo laikotarpiais. Mes vėl atgavome laisvę tik 
praėjus amžiams.

Mes turime sugyventi taikiai, kad galėtume visą 
savo energiją ir išteklius skirti niūraus kolonializmo pa
likimo likvidavimui, k£d galėtume atverti mūsų liau
džiai kelius į laimę ir pažangą. Juk mums taika gyvy
biškai svarbiu ji mums būtinai reikalinga.

Bet norėti taikos dar nepakanka tam, kad ji būtų 
užtikrinta. Taikos reikia siekti, ir vienas iš būdų yra 
blaiviai žiūrėki į problemas, keliančias grėsmę taikai...”

Na, tai kas čia pasidarę? ! I festivalyje, sal<ėsi jiems 
Kuo Čia A. Randakevičius Amerikos delegacijos 
dėtas? Kuo “veiksniams” Mūsų jaunimas greitai jį de- 
nusikalto Valstybinis sau-' maskavo.. Nauja nesėkme bai- — « • r» - - ' zy rt, TV z\ rr i r \ »i n /"L r v-v-» y | 1

lietuvybę” į Niujorką atvyku
sių Tarybų Lietuvos sportinin
kų tarpe. Visai neseniai Ke
zys padovanojo 2,000 dolerių 
antitarybinei < 
paremti. Gana keista, kad šis 
žmogus staiga tapo turčiumi, 
plačiu mostu švaistančiu tūks
tantines.

Keziui į kompaniją taikosi 
Juozas Miklovas. 1961 metų 
kovo mėnesį išvykęs iš Lietu
vos ir palikęs senutę motiną,

gumo komitetas, kuriam A. l^e®‘ K.ez,',° .b&I?,^m.al
Randakevičius vadovauja?

Paduosime minėto pasi
kalbėjimo kai kurias dalis, 
kad skaitytojas matytų ir 
suprastų, kodėl “veiksniai” 
siunta. Prašome paskaity
ti:

Korespondentas: Kas naujo 
i pastaraisiais metais yra vais- 
I tybės saugumo organų darbe?

1 A. Randakevičius: Svarbiau- _
sias uždavinys — kova su im- jis galų gale po metų iškilo į 
perialistinių valstybių 
bomis, ginant mūsų šalies sau-1

cijos ir propagandos dar
bui.

Kai Vilniuje įsikūrė Ta
rybų valdžia, V. Kapsuko 
vadovaujama, A. Jakševi
čius buvo paskirtas susisie
kimo liaudies komisaru.

“A. Jakševičius — vienin
telis Lietuvos Laikinosios 
vyriausybės narys, kuris 
sulaukė socializmo pergalės 
Lietuvoje,” rašo F. Vaiš
noras š. m. Vilniaus “Tie
soje” (sausio 4 d.).

Kai Tarybų valdžia buvo
demonstracijai^Nugalėta ir pasitraukė į Ta-

perialistinių valstybių žvalgy- Pavirinu Niujorke. Matyt, šei- 
bomis, ginant mūsų šalies sau-1 miniRhams leidus, jis pasiskel- 
gumą. Tai kova nematomame- ! bė spaudoje ir greitai pritapo 
fronte.
aktyvinant savo ardomąją vei
klą prieš socialistinės stovyk- [ 
los šalis, pagrindinis mūsų 'šie- i 
kis yra kelti politinį budrumą, | pų^Ve'Haudžtai 
atskleidžiant priešiškos zval- u,

Dabar, imperializmui i Prie PačiU juodašimtiškiausių 
[Amerikos jėgų.

Dauguma reakcinių lietuvių 
j emigrantų organizacijų Ame- 

žiai susijusios su 
žvalgybos ir kontražvalgybos 
organais ir dirba jų naudai. 
Antai, vadinamame “Paverg-

Jis papasakojo, jog dar vis 
teberašąs atsimin i m u s iš 
praeities; knyga turi būti 
labai įdomi. Juk jis — V. 
Kapsuko, Z. Angariečio, P. 
Eidukevičiaus buvęs bend
ražygis. 1______ __
gerai tarnauja. Gali ir pa
vaikščioti, ir pavažinėti, ir |

davė nepaprstą įžadą: jis \ 
įsipareigojo laikyti iškėlęs 
ranką... 10 metų.

Bet jau po trijų mėnesių 
ranka neteko lankstumo, ir

Sveikata kol kas jos sąnariai taip sukietėjo

NETIKĖTA STAIGI mirtis pakirto įžymųjį Indijos 
vadovą, bet gerai nors tai, kad jis mirė po svarbaus do
kumento pasirašymo.

Dėl Taškento konferencijos sušaukimo vyriausias 
nuopelnas priklauso Tarybų Sąjungos vyriausybei.

Pačioje konferencijoje labai svarbų vaidmenį vai
dino premjeras A. Kosyginas kaip tarpininkas tarp In
dijos ir Pakistan^' Jo taktas, jo išmintingas mokėjimas 
prieiti prie dalykų padarė konferenciją pasekmingą.

Jei tokia dvasia, kokioje sutartis buvo padaryta, ji 
bus pravesta gyveniman, pasaulis labai džiaugsis.

Pirmoji operacija 
be skausmo

Anglų chirurgas Džeim
sas Simpsonas pirmasis pa
naudojo chloroformą skaus
mams malšintu Tikinčiųjų 
tarp tai sukėlė audringą pa
sipiktinimą.

—Nereikia lengvinti žmo
nėms kančių, kurias vieš
pats pasiuntė kaip bausmę 
už nuodėmes, — šaukė ti
kintieji.

—0 ar kūrėjas pats nepa
darė beskausmės operaci
jos? Juk jis, prieš išimda
mas Adomui šonkaulį, pir
miausia jį užmigdė! — ra
miai atsikirto chirurgas.

Atlanta, Ga. — Federa
linis teismas įsakė Georgia 
valstijos Šiaurinio Rajono 
Dantistų Draugijai duoti 
aplikaciją dantų gydytojui' 
dr. Roy C. Bell, negrui, kad 
jis galėtų įsirašyti į drau
giją

gybos užmačias, laiku joms 
duodant atkirtį.

Svarbus mūsų darbo baras! tųjų tautų seime” posėdžiauja 
ir lietuvių nacionalistų “dele
gacija”. Šių metų spalio 23 d. 
Vašingtono laikraštis “Human 
Events” atvirai pripažino, kad 
šią organizaciją “subsiduoja j 
slaptieji vyriausybės fondai”. 
Kai kurie reakcinių organiza
cijų nariai bando šantažuoti i 
JAV iš Tarybų Lietuvos at
vykstančius piliečius. Tokių 
tarpe yra Vincas Rastenis ir 
Algirdas Lansbergis. Pastara
sis Amerikos lietuvių tarpe 
stengiasi vaidinti literatūros 
kritiko, lietuvių kultūros puo
selėtojo ir netgi “objekty
vaus” tarybinės kultūros ver
tintojo vaidmenį.

Kuo daugiau mūsų tautiečių 
apsilanko šinadieninėje Lietu
voje, pamato mūsų gyvenimo 
tikrovę, tuo daugiau emigran
tų iš gyvų liudininkų lūpų iš
girsta apie mūsų krašto pasie
kimus, tuo labiau irsta Tary
bų Lietuvos šmeižikų gretos. 
Kelias į tėvų žemę atdaras 
kiekvienam, kuris atvažiuoja 
su atvira širdimi ir gerais no
rais.

Na, tai kur ir kaip čia A. 
Randakevičius pakenkė kul- 
.tūriniams ryšiams? Argi 
ne viskas šimtu procentų 
teisinga, ką jis korespon
dentui sakė?!

yra ir kova prieš imperialisti
nių šalių spacialių organų ide
ologinę diversiją, kuriai pa
naudojamos įvairiausios gali
mybės.

Pastaraisiais metais Lietuvos 
čekistai išaiškino ir patraukė 
baudžiamojon atsakomybėn 
eilę stambių karo nusikaltėlių, 
kurių bylos buvo nagrinėja
mos atviruose teismo proce
suose. Hitlerininkų tarnai, 
baudžiamųjų būrių dalyviai, 
šaudę tarybinius žmones ma
sinėse žudynėse, susilaukė pel
nyto atpildo. Lietuvių liaudis 
rūsčiai pasmerkė ir šių būrių 
vadeivas Paškevičių, Impule- 
vičių, kunigą Jankų-Jankaus
ką ir kitus, radusius prieglob
stį Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

čekisto pareiga ne tik de
maskuoti nusikaltėlį. Šiandien 
čekistas siekia ir užkirsti ke
lią nusikaltimams, laiku at
skleisti priešiškų elementų su
manymus ir neduoti galimy
bės juos įgyvendinti. Tuo tar
pu čekistams svetimai perdė
tas įtaringumas. Nekalto žmo
gaus ne tik negalima bausti— 
negalima ir nepagrįstai jo įta
rinėti. žinoma, tai anaiptol 
nereiškia, kad galima daryti 
kokias nors nuolaidas tik
riems priešams.

čekistai siekia taip pat pa-

rybų Sąjungos gilumą, A. 
Jakševičius 1919 m. grįžo 
į Lietuvą ir čia pradėjo or
ganizuoti dhrbo žmones į 
LKP. Kurį laiką jis buvo 
vienas partijos vadovų. 
Bet 1920 metais dėl ne
sveikatos pasitraukė į Bal
tarusiją. Ten lietuviškose 
mokyklose mokytojavo, o 
vėliau Minske dirbo kultū
rinėse įstaigose. Per kurį 
laiką buvo ‘‘Raudonojo Ar
tojo” vyr. redaktorius.

Kai 1931 m. lankiausi Ta
rybų Sąjungoje, buvau ke
liom dienom sustojęs Mins
ke susipažinti su lietuviais 
veikėjais. Ten ir buvo 
mano pirmoji pažintis su 
Aleksandru.

1959 metais man besiil- 
sint Druskininkuose, nagi, 
stebiu, eina gatve galvą iš
kėlęs Aleksandras. Ilgokai 
šnekėjomės. Papasakojo jis 
man daug apie praeitį. Ir 
jam teko nukentėti asme
ny b ė s kulto laikotarpiu. 
Bet į visa tai jis numoja 
ranka ir sako:

—Tik tegu būva taip ge
rai, kaip dabar, tai aš ir 
būsiu pasitenkinęs.

Sakydamas “taip gerai, 
kaip dabar,” Aleksandras 
kalba ne apie savo asmeni
nius reikaliukus, o apie vi
suomeninius, apie tą pro
gresą, kokį daro Lietuva 
tarybinio gyvenimo lai
kotarpiu. Kiek tai liečia 
jį patį, Aleksandras gau
na persiopalinę pensiją, tu
ri puikų butą Antakalnyje, 
yra sveikas. Tai ko dau
giau benorėti!
Kai praėjusiais metais mes 

buvome Vilniuje, pasižadė-

kad fakiras negalėjo nuleis
ti rankos, net ir norėdamas v vw, u tja, v ia, n ; . , , .

pasišnekėti, ir papasakoti, j ai ai^ L_,_
kas buvo. O jo gyvenime 
buvo daug dalykų; daug ir 
svarbių jų buvo tik todėl, 
kad gyveno ir dirbo jubilia
tas! i

. Geriausios sveikatos, il
giausių jam metų!

Rojus Mizara

Kokios yra Indijos 
tautų kalbos?

Kalbos problema — vie
na sudėtingiausių ir labiau
siai pribrendusių nūdienės 
Indijos problemų. Tai leng
va paaiškinti. Šios šalies 
plačiose lygumose ir kalnų 
rajonuose gyvena daug 
įvairiausių tautų ir genčių, 
kalbančių skirtinga kalba ir 
naudojančių skirtingą raš
tą. Paskutinio gyventojų 
surašymo duomenimis, Indi
joje yra daugiau kaip pus
antro tūkstančio kalbų ir 
tarmių, kurių tarpe, laik
raščio “Indian ekspres” liu
dijimu, daugiau kaip 500 
“negalima klasifikuoti”.

Didesnė Indijos gyvento
jų dalis (šalyje gyvena maž
daug 470 milijonų žmonių), 
t. y. 87 procentai, kalba vie
na iš 14 pagrindinių kalbų, 
išskaičiuotų šalies konstitu
cijoje. Daugia kaip 30 pro
centų tenka hindi'kalbai. Po 
to seka telugų (8.6 proc.), 
bengali, maratchi, tamili, 
urdu, gudžerati, kanada, 
malajala, orija, pendžabi, 
asami, kašmiri.

Apie 30 milijonų indų mo
ka dvi kalbas * savo gim
tąją ir kitą indų arba ang
lų. Labiausiai paplitusi ant
ra kalba — anglų, kurią 
moka daugiau kaip 2.5 pro
cento gyventojų.

Kulinariniai skoniai įvai
riuose žemės rutulio rajo
nuose gana skirtingi. Pa
vyzdžiui, Pietryčių Azijos 
gyventojai ilgą laiką biau- 
rėjosi pienu. Mes šaipomės 
iš prancūzų, kurie dievinai i «•»

i varlės kojytes, o P i e t ų
i Amerikos indėnai, su tnalo-! Amerikos indėnai, su malo
numu valgantieji keptas 
skruzdėles, pasipurto tik 
pamatę kiaušinienę.

___ .____•

Tik per vienerius metus iš 
Oltono miesto (JAV) kalė
jimo pabėgo 18 kalinių. Vie
no municipaliteto patarėjo 
pasiūlymu, gatvę, kurioje 
stovi kalėjimas, pavadino 
“Laisvės gatve”.

EGLUTE!
Ei, eglute,
Tu žalia
Su sniegučio
Skarele...

Tai mums gera 
Po tavim: 
Džiaugiamės 
Visa širdim!

Kas tik linksmas,
Kas darbštus,
Sveikinkim
Naujus metus!

A. Matutis

Žėrėjo žvaigždutės 
Baltutėj pusny...
Žėrėjai eglute,
Linksma ir puošni.

Žvakutės užtvino 
Tavas šakeles...

Dosniajam Seneliui 
Bėriau aš eiles.

Spindėjai, žalioji, 
Žaisliukais margais... 
Nauji metai lėkė 
Šarmotais žirgais.

Aš, juos pasitikęs, 
Tave gesinu— 
Miegoki, eglute, 
Giedrų tau sapnų!

J. šiožinys
4‘Lie t u vos pionierius”
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Krislai iš Lietuvos L. B. Šastrio kalba, pasakyta atidarant
no reikalų valdybos virši
ninkas Raimondas Jakučio
nis pažymėjo visą eilę faktų 
iš meno srities. Baleto so
listai G. Sabaliauskaitė ir 
H. Banys šoko Lenkijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje Bir- jf Pakistan0 vadovu. Kon-

• k"-ne' ferenciją sumanė 'Tarybų 
Artistai L Askeloviciute ir 
č. Žebrauskas šoko Jungti-1 

įnės Arabų Respublikos ir!

Su Lietuvos vardu
“Tiesa” šiomis dienomis 

įdavė atkirtį kitiems mela
giams. Tai buvo radijo me
lagiai, kurie užsienyje pa
skelbė, kad per 25-erius Ta
rybų valdžios metus “nei 
vienas lietuviškas choras, 
nei viena muzikantų grupė 
negalėjo išvažiuoti iš kraš- į 
to, laisvajam pasauliui pa- j!1^. rtra',ų | šeimininkas, vaidino Tary

tuvis tokiose srityse yra ko i 
nors pasiekęs.”

“Tiesa” talpina visos ei-1 
lės darbuotojų pareiškimus' 
tuo reikalu.

Lietuvos TSR nusipelnęs Daunoras dainavo Suomi jo

Taškento Konferenciją
Š. m. sausio 4 d. Tarybų 

Uzbekijos sostinėje, Taš
kente, atsidarė konferenci- 
ja-pasitarimai tarp Indijos

Sąjungos vyriausybė, i)* jo- | lių ir 
je svarbų vaidmenį, kaip; miai

i šeimininkas

nesutarimams išspręsti, ar 
mes turime nuspręsti ir pa
reikšti, kad jėga niekada 
nebus panaudota. Jei
gu kito s šalys, net tos, 
kurios turi didelių ištek- 

kurias skiria žy
di d e s n i nesutari- 

: mai, gali išvengti g i ft\k - 
; luoto konflikto ir gyvenai 
i viena šalia kitos, vadovau- 
: damosi taikaus sambūvio

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS ĮGAUSIMAIS 1
Amerikos didmiesčiai serga 

chroniška puvimo liga
Komercinės spaudos kp- 

ilumnistai, radio ir televizV 
ijos komentatoriai gana 
i rimtai kelia labai svarbų 
!klausimą: kokia ateitis lau- Plečiasi negrais apgyvenai 
kia Amerikos didmiesčių,' rajonai, sudarydami vis 
jau dabar sergančių chro-^ naujus getus.
; niška puvimo liga. ' Amerika dabar turi daug
! Nė vienas didmiestis nė-!dau?iau lindynėse gyvenan- 
bėra laisvas nuo šios baisios cla znioniU> negu fai mų gy- 

. Juo didesnis miestas, veĮįt0;lų’ ,. . T ..
- ( Federalinis Investigacijos 

nuodingu dujų, baisiu luš-|^j^as s^o, kad
nynu. Kaip tas vėžiu ser- 1960 ,m<;tais Amerikoje kn-

Washingtono mokyklose ne
grai sudaro 90 proc., o bal
tieji mažiau^ 10 proc.

Didmiesčiuose rasinė" dis
kriminacija ne niažena, bet, 
kaip tik priešingai, didėja.

tinti abi 
ir daug 
bendradarbiavimo sriči ku
rias, esant gerai valiai ir' 

! supratimui, galima išvysty-1 
i ti mūsų abiejų šalių labui.; 

Sakydamas visa tai, aš' 
I nemėginu įteigti, kad mes , 
įgalime ar turime nematyti’; 
į daugelio nesutarimų taip j 
! abiejų šalių. Nenoriu mi- 
, nėti jų. Tačiau aš sakau,

■ principais, tai argi neturi i kad visos šios problemos 
i tokios šalys, kaip Indija ir; turi būti išspręstos svars

tymais ir derybomis, o ne 
naudojant jėgą. Ginkluotas 
konfliktas sukelia daugiau ! gąs ligonis, didmiestis kas- 
problemų, negu išsprendžia, jdien kenčia didžiulius skau-

mūsų šalis. Yra 
kitu ekonominio 4

7 i • n i Kosyginas. KonferencijąLenkijos, Bidganjos .r Ru-1 ]a» sak- ka)b A
mumjos. Damminkas V. , R t .

(Noreika dainavo septyniuo- T ...s 1 . . . . .
ise užsienio kraštuose, o da-i ndijos mimstrų p.rmmm- 
Ibar tobulinasi Milane. V. |kas- g'PS1 ^kistjo P'e- 

! zidentas — Ajub Chanas.
! Paduodame skaityto j a m s i savo tautų ekonomines gy- 
! Indijos vadovo kalba. Kaip i venimo salvgas, atsisakyti 
! žinia, jo pirmoje kalboie iš- i idėios ginklu spręsti bet 
! dėstyti troškimai buvo į kurias problemas?
įvykdyti: pasirašyta tarpi c 
Indijos ir Pakistano taikos | tautiniuose santykiuose ga- zl /a Ir t i va 4- o c* of lAr'i lAQOl-li* 1 — i • . a • 1 _ 1. r*, i !

Šastris mimu atremti agresija. To- 
širdies c|ė) mūsų abipusis užtikri- 

■jnimas. jog atsisakome nau- 
I doti iėga. reikštu, kad 
kiekviena iš mūsų šalių su
tinka gerbti kitos teritori
jos vientisumą. Mes visa
da sakėme, kad mes besą-

| Pakistanas, kurių pagrin- 
; dinė problema — pagerinti

, ligos
: tuo daugiau jame puvėsių *!• 1 1 sz

Federalinis Investigacijos

veikėjas, valstybinio stygi- je ir eilėje kitu šalių. Čiur-į
1,_____ 4-^4-_____:______ v i v 1nio kvarteto pirmasis smui

kininkas Eugenijus Pau
lauskas pareiškė, kad vięn 
pastaraisiais metais stygi
nis kvartetas dalyvavo tri
juose stambiuose muziki
niuose forumuose. Tai bu- 

•vo tarptautinis konkursas 
Lježe (Belgijoje), iš kur jis 
parsivežė laureato vardų, 
tarptautinis kamerinis mu
zikos festivalis Varšuvoje— 
“Varšuvos ruduo.” Visur 
buvo pabrėžiama, kad tai 
Lietuvos kvartetas.

Lietuvos TSR Nusipelnęs 
artistas,

lionio -vardo meno mokyk
los simfoninis orkestras, va
dovaujamas S. Sondeckio, su 
dideliu pasi sekimu grojo 
Budapešto tarpt autinėje 
konferencijoje vaikų lavini
mo klausimai^, kurią suruo
šė “Junesko” organizacija. 
Lietuvių kompozitorių kū
riniai atliekami daugelyje 
šalių, o mūsų dail i n i n k ų 
darbai buvo išstatyti Leip
cige, Liublianoje (Jugosla
vija), Venecijoje, Paryžiu
je.

“Žalgirio” sporto draugi- 
ansamblio “Lietu- i°s Centro tarybos pirmi-; ginai, su kokiu nuoširdaus , furijos vientisumą. Lvgiai 

■ vadovas Vladas! ninkas Eduardas Aleknavi-' pasitenkinimo jausmu ma- i Liin nat mes turime an- 
isungntj ą«vo nnčhi tentori- 
ios vienfisiima ir suverenu- 

Abipusis suverenumo 
Gerbimas vra būtinas tai
kai ir geriems santykiams 
naiaikvti. 

Vos tik 
nuinažinta, 
.Fa kistano 
t-vkin pobūdis gali būti pa
keistas abieiu šabu tautu 
interesais. Leiskite man 
visiškai aiškiai ir visiškai 
nuoširdžiai pareikšti, kad 
mes linkime Pakistanui pa
žangos ir klestėjimo. Mes 
natvs siekiame pagerinti 
sa vo liaudieš gvv e n i m a . 
Mes isitikine, kad klestėji
mas Tndostano nusiasalv je ir priešiš kūmo sąlygomis

Jis yra kliūtis savitarpio 
supr a t i m u i ir santaikai.

Jėgos naudoiimas tarp- Antra vertus, taikos atmos-

dokumentas. Bet po pasi- • p būti pateisintas tik būti- 
rašvmo 
tuojau mirė 
smūgio.
vi u kalbą Eltos

Redakcija

sutarties
nuo 

Vertimas i lietu-
4

Ponas pirmininke, 
ponas prezidente, bičiuliai!

Pirmiausia noriu perduo- i Ivgiškai pripažistame Pa
ti jums, pirmininkas Kosv- ! kistano suverenumą ir teri-

smus, kuriems pašalinti 
dar niekas nesuranda prie
monių. Sergantieji mieštai 
darosi vis labiau baisesni. 
Jiems tenka sunkiai kovoti, 
kad gyvybę išlaikytų.

Daugelis didmiesčių gy
ventojų, matydami desnera- 
tiška padėti, kas išgali, bė- 
0-?. i priemiesčius, kur jie 
Įsitaiso patogesnį gyvenimą. 
Todėl dabar priemiesčiai 
sparčiai auga, grožėja, bu-

va meno vadovas Vladas
Dnrfuspvičins pareiškė kad cius papasakojo apie dauge-1 no liaudis, mano vviiausy- > 
kad per ansamblio 25 metų h tarptautinių rungtynių,; bė ir aš pats syei k i n a m e 
gyvavimo laika buvo su- J 
ruošta apie 4,000 koncertų, sportininkai. “Žalgirio
gyvavimo laika buvo su

kuriu dalis ivyko užsienyje.

kuriose dalyvavo Lietuvos' 
i” vy

ru ir moterų aštuonvietės 
c

Ansamblis koncertavo Len- sėkmingai pasirodė Euro-
Rumuniioje, čeko-l™s pasaulio čempiona

tuose. L9 6 2 m. “Žalgiris” 
nugalėjo tarptautinėse aka
deminio irklavimo varžybo
se Filadelfijoje (JAV), pas
kui sėkmingai startavo Liu
cernoje, Londone, Griunau

kijoie.
Slovakijoje, Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, o 
atskiros ansamblio grupės 
koncertvo Briuselyje. Pietų 
Amerikos šalyse — Venecu- 
eloje, Kuboje, Čilėje, Meksi-C1V Iv'UUlu, Vllvjv, IVlUlxoX i ,

koje. Vilniaus universiteto *r kitur. Dvi “Žalgirio” val- 
dainu ir šokit; ansamblio tvs startavo Olimniadoie. 
sekstetas Vienoje buvo an- Prieš keletą metų Vilniuje 
dovanotas aukso medaliu, viešėio Jungtinių Amerikos 
Kauno Politechnikos insti- Valstiiu stalo teniso rinkti- 

nė. Lietuvos stalo tenisinin
kai susitiko su Čekoslovaki
jos, Kinijos, Vengrijos, Šve
dijos, Jugoslavijos, Rumu
nijos. VDR ir kitomis ko
mandomis. Vilniaus “Žal
girio” futbolininkai žaidė 
Suomiioie, Lenkijoje, o na
mie žaidė su Suomiins. Šve- 
diios, Islandijos, VDR. Len
kijos ir kt. komandomis. 
Lietuvos sportininkai daly
vavo visose pasaulinėse 
Olimpiadose, laimėdami ne
mažai medalių, tuo tarpu 
kai buržuaziniais laikais 
Lietuva n e d a 1 y vaudavo, o 
viena kartą pamėginusi da
lyvauti, patvrė tik skau
džius pralaimėjimus.

Dar visą eilę įvairiu sri
čių būtų galima suminėti ry
šium su paliesta tema. Negali
ma nenaminėti. kad plačiai į 
pasaulį išėjo lietuviu litera
tūra. Pav.. E. Mieželaičio 
“Žmogus” išverstas iau i 30 
kalbu, jų tarpe į eilę Vaka
ru tautu kalbų. Į daugelį 
kalbu išverstas J. Marcin
kevičiaus kūrinys “Pušis, 
kuri juokiasi.” 
Vilnius, 1965 XII 15

tuto dainų ir šokiu ansamb
lis neseniai grįžo iš koncer
tinės kelionės po Dunojaus 
šalis, ypač karštai buvo su
tiktas Jugoslavijoje.

Kinematografijos komite
to pirmininkas Vytautas 
Baniulis pasakoja apie pla
tu Lietuvos filmų kelia. 
Daugelyje užsienio šalių 
buvo rodomas filmas “Ado
mas nori būti žmogumi.” 
Filmas “Gyvieji didvyriai” 
tarptautiniame kino festi
valyje ' Karlovy Vary (Če
koslovakijoje) gavo didįjį 
prizą bei specialųjį tarptau
tinės kino kritikų asociaci
jos ’prizą. Po fesivalio fil
mas buvo rodomas beveik 
visos Europos ekra
nuose. Filmas “Naktį prieš 
parodos atidarvmą” gavo 
prizą tarptautiniame doku
mentiniame filmų festivaly
je Korku mieste (Airijoje). 
Šiemet filmas “Saulės pasa
kos” per trumpą laiką ap
keliavo daugelį užsienio ša
lių, dalvvavo tarptautiniuo
se festivaluose Maskvoje, 
Lenkijoje, Italijoje. Filmas 
“Paskutinė atostogų diena” 
atstovavo Lietuvos respub
likai ir Tarybų Sąjungai 
Lokarno mieste (Šveicari- 
riioie) ir gavo viena aukš
čiausiu festivalio prizu “Si
dabrines bures.” Filmas 
“Žingsniai nakti” buvo ro
domas Graikijoje, Danijoje, 

Suomiioie, Praneū z i j o i e, 
Šveicarijoje. Švedijoje. Nau- 
jaii V. Žalakevičiaus filmą 
“Niekas nenori mirti” jau 
užpirko Olandija ir Prancū
zija. Šis kūrinys atrinktas 
siuntimui i tarptautinį kino 
festivali, kuris įvyks 1966 
metais Argentinoje.

Kultūros ministerijos me-

iūsų drąsią iniciatvva, įga- ma. 
linusią mane ir Pakistano 
prezidentą Ajub Chana su
sitikti šiame istoriniame 
Azijos mieste. Su didžiau
siu pasitenkinimu savo pa
ties ir savo delegacijos var
du dėkoju už parodyta 
mums svetingumą, dėmėsi 
ir rūpinimąsi, 
širdus priėmimas, kurį 
mum surengė Taškento gy
ventojai, mus labai sujau
dino.

Mes nedelsdami atsakėme 
i jūsų kvietimą dalyvauti 
Taškento susitikime. Tai
kos užtikrinimo tikslas, ku
ris jus ikvėpė, iš tiesu kil- ,p r a s i d ė s greičiau, jeigu mūsų tautoms teks pakelti 
nūs. Taika gyvybiškai rei
kalinga ir Indijai, ir Pa
kistanui, ir dar daugiau— 
—visai žmonijai. Mes turi
me pamėginti pradėti nauia 
skvriu Indijos ir Pakistano 
santvkiu istorijoje. Aš ne
norėčiau dabar grįžti prie 
praeities istorijos. Esu įsi
tikinęs — ir tvirtai tikiu, 
iog tuo įsitikinės ir prezi
dentas Ajub Chanas, — kad 
konfliktas tarp mūsų abiejų 
šalių visokeriopai apgailes
tautinas. Mūsų uždavinys 
šiame susitikime—ne prie
kaištauti vienas kitam dėl 
praeities, o naujai pažiūrė
ti i ateitį.

Aš žinau, kad tarp mū
sų abieiu šalių lieka daug 
neišspręstų problemų. Net 
tarp šalių, kurias riša ge
riausi santykiai, esama ne- 
sutarimu ir net ginčų,. 
Klausimas, kurį mes abu tu
rime matyti, yra toks: ar 
mes turime galvoti apie jė
gą kaip apie priemonę šiems

tai bus aiškiai 
visas Indijos ir 
savitarpio san-

nuo-

feroje mes galėtume už
tikrinti realią pažangą, 
spręsdami esamus tarp mū
sų nesutarimus.

Būtu didelis laimėjimas, 
jeigu šiame susitikime, ku
ri sušaukė Pirmi n i n k a s 
Kosyginas, galima būtų su
sitarti dėl atsisakymo nau
doti jėgą mūsų nesutari
mams pašalinti. Tai pra
skintų kelią tokiems gerų 
kaimynų santykiams, kokie 
reikalingi abiem šalims, 
taip pat žymiai palengvintu 
daugelio mūsų problemų 
sprendimą. Mes, žinoma, 
galime ir turime apsvarsty
ti ir kitus klausimus, bet 
net jeigu nesusitarsime dėl 
kai kuriu iš iu ir neįsteng
sime įžvelgti būdu, kaip su
sitarti artimiausioje ateity
je, mes vis dėlto neturime 
atsisakyti taikos kelio.

Mums tenka rimta atsa
komybė. Indostano pusia
salyje gyvena 600 miliionų 
žmonių arba 1/5 žmonijos. 
Kad Indija ir Pakistanas 
p-alėtu vvstvtis ir klestėti. ,u vietas užima skurdžiai • t ••X/ 1 • • • ■ • •jos turi išmokti gyventi tai
kiai. Nuolatinio konflikto

tarų Indiios ir Pakistano i net didesnius sunkumus, 
bus užmegzti geresni san-! 
tvkiai.

Kaip iau sakiau, tokiu sa
vitarpio santvkiu pagrin
dai turi būti taikaus sam
būvio politika. Sutinkamai 
su tuo teks imtis priemo
nių keliomis kryptimis. Pa
vyzdžiui. reikia padaryti 
o-ala šaltojo karo atmosfe- 
raiė

Jeigu propaganda, spau
doje arba nėr radi i a, su
kelia priešiškumo arba ne
naši tikėjimo tarp dvieju 
šalių, tai. kad ir ką bekal
bėtume mes, kaip dvieju 
vvriausvbiu vadovai, visada 
egzistuos konflikto pavo
jus. Mūsų tikslas turi bū
ti paderinti dviejų šalių sa
vitarpio santykius apskri
tai. Mūsų prekyba mažėja, 
nors ji turėtų plėsti. Daug 
uniu teka tarp Indijos ir 

j Pakistano. Užuot buvusios 
i ginčų šaltiniu, jos galėtų 
I bendrų priemonių dėka tur

Užuot kariavę vieni su 
kitais, pradėkime kariauti 
n ries neturtą, ligas ir tam
sa. Abieju šalin paprastu 
yrnnrdu problemos. viltys ir 
lūkesčiai — vienodi. Jie no
ri ne konflikto ir karo, o 
taikos ir pažangos. Jiems 
reikalingi ne ginklai ir 
šaudmenys, o maisto pro
duktai. drabužiai ir pasto
gė. Kad galėtume atlikti 
šia pareigą savo tautoms, 
mes turime pamėginti šia
me susitikime pasiekti kaž
ką konkretaus ir pozity
vaus.

Tai svarbus susitikimas. 
T mus žiūri visas pasaulis. 
Tegul nesako, kad Pakista
no prezidentas ir Indijos 
ministras pirmininkas su
sitiko ir nejstengė susitarti. 
Tad p a r'o d v k i m e savo 
veiksmais, kad mes sugeba
me traktuoti savo pačių 
problemas platesniuose pa
sauliniu įvykių rėmuose.

IZRAELIS PERKASI 
GINKLUS PRANCŪZIJOJ

Washingtonas.—Čia gau- 
at žinių, kad Izraelio val
džia perka Prancūzijoje ra
ketinius ginklus.

Tuos ginklus, aišku, Iz
raelis atsuks prieš savo 
“arabiškus kaimynus.” Bet, 
“kaimynai” taip pat mnka^ 
ginkluotis.

Maskva. — Sulaukęs 68 
metų amžiaus mirė TSRS 
įžymus mokslininkas Ante
nas Volskis.

...w
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Vilnius auga nesulaikomai. Nauji gyvenamieji namai Verkių gatves rajone

minalystės pakilo 5 procen
tais, o didmiesčiuose netiki 
15 proc. Kriminalystės daug 
smarkiau auga, negu gy
ventojų skaičius.

Skurde ir nedatekliuje 
jaunimas, suprantama, ne
gali būti visai laisvas nuo 

| pasikėsinimų, kaip lengviau 
ir greičiau prasimušti ^“.į 
svietą”, sugrobti daugiau 
dolerių ar kitokio turto. 
Tarp didžiųjų gengsterių 
atsiranda ir gengsteriukų. 
Šiuo metu visai nesaugu iš
eiti i gatve, ypač vakarais.47 ' I v_z X V A A W V V _ y C A V CAA V (A/A A

ioia. Jų gyventojai — dau- lankytis parkuose ir kitose 
giausia turintieji nemažai viešose vietose. Kasdien ir

Fe kasdien užnuolimai pasikar- 
nauius auto.mobi- f01-a. daugeliui tenka ir gy- 

nrahanmai gali i vasti (prarasti. Policijos ap- - iin t i • i

turto. Puikius namus 
i si taiso, 
liūs turi, 
šventi. Bet jie be didmies
čiu negali gyventi. Dauge
lis tūri ten savo biznius, ki
ti kur nors didmiesčiu ištai
gose dirba. Jie daugiausia 
užnlukdo didmiečiu gatves i 
savaisiais automobiliais, už-'t.ančių mvlių, bet karas 
teršia orą, kuriuo tenka 
didmiesčiu gyventojams 
kasdien naudotis.

daugeliui tenka ir gy- 
knrarasti. Policijos ap

sauga labai prasta.
Karas Vietname žaloja 

didmiesčius
Nors, Vietnamas nuo A- 

merikos už dešimties tūks-

Skurstanč’nni gretos 
didėja

Knj turtingesnieji išsikelia 
iš didmiesčiu i priemiesčius.

Vietname labai artimai jau
čiamas didmiesčiuose. Tuo 
sumetimu, kad karas kas
kart vis daugiau ir daugiau 
bilijonų dolerių suėda, fede
ralinė valdžia pradėjo ma
žinti didmiesčiams skiria
mai pinigų sumas. 4

Namu statvbai, kuri šiuo 
metu didmiesčiams reikalin
giausia. mažinama. pagalba> 
Mokykloms ir abelnai ap- 
švietai taipgi mažiau ir ma
žiau skiriama dolerių. Prez. 
Johnsono pasiūlymu Kon
gresas svarstvs. ant kiek 
sumažinti 12 didžiųjų mies-

gvvenantieii žmonės. Val
diškasis Cenzo Biuras nei 
kiek nenerdedamai teigia, 
kad daugiau kaip 20 pro
centu Amerikos, gyventojų 
neturi tinkamu namų. Tai 
skurdžiai, kurie savu namų 
neišgali isigvti. taipgi netu
ri iš ko mokėti už geresnius | tu finansine parama mokš- 
bntiis aukštas nuomas. To- liniams reikalams. Manoma, 
kin. žmonių pilni didmiesčių kad vien tik New Yorko 
lušnvnai. Jų gyvenimas ne-j miestui bus sumažintas sky- 
navydėtinas.

Skurdžiu gretas nuolat 
nanildo iš pietiniu valstijų 
atsikeliantieji negrai ir iš 
Puerto Riko salų atvvks- 
tantieji pastoviai didmies
čiuose ansigvventi. Nema
žas skaičius ir baltųjų ran
dasi skurdžiu gretose. Jiem 
taipgi tenka alsuoti nuodin
gų oru. maitintis prasčiau
siu maistu, kamuotis va
žiuoto užkimštose gatvėse, 
o-vventi nesanitariuose bu-

rimas iki devynių milijonų 
dolerių. • J

Prez. Johnsono skelbia
mas karas skurdui didmies-. 
čluose jau Xnsai nublanko; 
kuomet, visos iėgos naudo
jamos karui Vietname. Did
miesčių finansinė padėtis 
tiesiog apverktina. Monopo
listinis kapitalas, turėda
mas miestuose specialinių 
nrivilpo'iiu, taipgi blogina 
skurdžia padėti.

Ateitis didmiesčiams tebė
ra gana tamsi..

Kaip prez. Kenedis, taip 
pat ir dabar prez. Johnso- 
nas prinažista, kad maž
daug 38 milijonai amerikie
čiu neturi pakankamai pa
jamų. kad galėtu pilnai 
žmoniškai gyventi. Jie nuo
lat na neša trūkumus. Di
džiulė tokiu gvventoiu dau
guma gvvena didmiesčiuo
se. kasdien su trūkumais 
grumdamiesi, kasdien vis 
laukdami kokios nors lai
mės ir nieko gero nesulauk
dami.

Skurdas gimdo 
kriminalystės

Nud Antrojo pasaulinio 
karo arti 3 milijonai negrų 
iš pietinių valstijų atsikėlė 
į didmiesčius. Kai kurie 
miestai, kaip Washingtonas 
ir Milwaukee, Wis., jau tu
ri negrų iki 85 procentų.

Sako, kardinolas 
kišasi, kur nereikia
Buenos Aires, Argentina, 

-^Čia vyksta miestavų dar
bininku streikas. Streikuo
ja gatvių valvtojai, ligoni
nių tarnautojai, duobkasiai 
(kapinėse) ir kt. Iš viso 
apie 70 000 darbininkų.

Streikas tęsiasi daugiau 
kaip dvi savaites, ir jis jau 
būtų baigęsis, bet, unijos 
sako, įsimaišė kardinolas 
Caggiano ir streiką “pra
ilgino.” Kardinola kaltina 
unijos vadovas Francisco 
Perez Leiros.

Na, o kai kurie' sako, kad 
ne kardinolas čia kaltas, 
bet streiko vadovai, nemo
kėję reikalus sutvarkyti.'
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Rojus Mizara

IŠ VILNIAUS Į LENINGRADU
kinas Dabar šis namas — 
Puškino muziejus. Nebuvo 
laiko ilgai čia mums pabu
voti; užteko, praeinant, pa
stebėti būdingesnius ekspo
natus, susijusius su poeto 
jaunų dienų gyvenimu ir 
veikla.

Aplankę didįjį rusų tau
tos dainių, dabar sėdome į 
mašiną ir vykstame į kapi
nes aplankyti pirmąjį pro
letarinį lietuvių poetą Julių 
Janopį, besiilsintį miesto 
kapinėse.

Bet kur jos? Nei vienas 
ten nebuvo nei lašo. jau iš mūs nežinome. Nežino ir 
trečia diena giedri. Visi šoferis.
džiaugėmės, kad tai padės 1 Staiga matome praeinantį 
kolūkiečiams suimti nuo , aukštą tiesų pusamži vyrą 
laukų puikų derlių. j ir kažkuris iš mūs klausia

Vakare, nors truputėlį ir 'J!:_Ar galite pasakyti) kur 
lynojo isejome Pasivaiks-1 • k ^n-g.f
cioti. Gatves pilnos žmonių, J 
ypatingai Nevskio prospek-1 
te — kaip Niujorke aplink 
Times Square. Man rūpėjo , 
stebėti leningradiečių ap
rangą, kad galėčiau paly-

III
(Pabaiga)

Leningrado Metro, kaip ir 
Maskvos, gražiai išdabintas, 
tik gal būt stotyse nėra jau 
tokio meniško liuksuso, kaip 
Maskvoje. Traukiniai pato
gūs, greiti ir dažnai kur
suoja. B,et žmonių-važiuo- 
tojų visur prisikimšę kaip ! 
per “rush hours” Niujorko j 
subvėse.

Pagaliau atvyko iš Vii- j 
niaus ir Izolda, ir ji sakė, i 
kad per visą dieną lietaus i

NAUJI RAŠTAIpastatytas carienės Ekate
rinos Il-osios laikais. Ji bu- „ ™ — «| lzta 1 • •!
vo sumanytoja. Rūmai bu- L. I riLseikos Publicistika 
vo baigti statyti 1808 me
tais. Smolnis tarnavo tur- j 
tingųjų dukterų bendrabu-1 
čiu. Jos čia gyveno ištai-; 
gingai, bet izoliuotai n u o | 
pasaulio. Ekaterina manė,5 dykla

įuoo m. 334 psl.
Knygą gaus LLD nariai 

už duoKles.
Prūseikos rinktiniai raš- 

i tai suKaupti knygos lomio
je yra diueiės reikšmės lei
dinys. Knyga nįera vienti
sine ; rasiniai sugrupuoti į 

j skyrius, kur skaitytojas 
lengvai suras pageidauja
mu klausimu medžiagos. 
Beveik visuose straipsniuo
se, nors seniai rašytuose, 
atsispindi nūdieninio gyve
nimo reikalai. Pavyzdžiui, 
negrų klausimas. Ryšium 
su šimtmetine sukaktimi 
nuo Jonn Brown mirties, 
kovojant už vergijos pa
naikinimą, lapkričio 7 d., 
i9o9 m., Prūseika rašė:

“Brown tikėjosi apsirū-, 
pinti ginklais ir plėsti savo 

Stovi žmogus didžiulėje toliau. Kova buvo
su baltomis kolonomis salė- neiygL Virginijos valdžia 
je ir per tavo galvą/bėga atsiuntė gen. Lee ir už 

, pergyventieji metai
chitektas, V. Gabi nina^ pa- dasieki

; sius, kai gyvenai Massachu- i i kartuves 
setts valstijoje, kai atidžiai a^ būčiau 
skaitei žinias apie tai, kas Pus£, 

’ tada čionai darėsi. Žinoma, lr sakytų,

pokalbiuose V. Kapsukas 
Janonį aukštai statė, pa
tardamas kitiems iš jo mo-

Tiems mūsų skaitytojams, 
kurie nežino, priminsiu: J u-l kad šiame institute išsiauk- 
lius Janonis — Vaidilos Ai-, lės “naujas žmogus.” Žino- 
nis — gimė 1896 m. bal. 5 ’ ma, tai buvo sapnas, 
d. Lietuvoje. 1915 metais, į 
besiveržiant kaizerinių vo-1 • 
kiečių armijai į Lietuvą, 
kartu su kitais ^moksleiviais 
pasitraukė į Voronežą. J. | 
Janonis buvo ne tik talen-1 
tingas ir pirmas proletari- i 
nis lietuvių poetas, jis buvo ■ 
ir kovotojas, revoliucionie-! 
rius. Ne kartą caro žan-1 
darų buvo persekiotas, ka-1 sos ^USIjOS t arybų suva-

I ziavimo, k u r i s lapkričio 
į 7-ą d i e n ą paskelbė, jog 
buržuazinė Kerenskio vai

Rūmai įspūdingi—ne tiek 
iš oro, kiek iš vidaus. O 
švara! O neišgalvotas gro-1 
žis! Koridorių platumas!.., 

1917 m. revoliucijos metu 
Smolnį užėmė Darbininkų, 

i Valstiečių ir Kareivių Ta- 
I rybos ir kt. organizacijos. 
11917 m. lapkričio pradžioje 
čia vyko sesijos Antrojo Vi-

Knygai straipsnius su- , nu buvo didelis Lietuvos 
rinko S. J. Jokubka ir patriotas ir jam gerai bu- 
J. S. Mažeika. Kedaga-1 vo žinomi tikrieji tėvynės

Philadelphia, Pa.
Džiuginančios žinios

Nors “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas įvyksta vasa- 
rio 6 dieną, bet prisirengi- •*

v o K. Žiugžda. Išleido lei- t mylėtojai ir prisimeteliai. jmas. <lau ema visais garais, 
dykla “Mintis,” Vilniuje, Caro valdžia jį ištraukė iš i Laisvės entuziastai su- • 

mnkvklns snnln ir istiimp i Važiavimu SUSU Upinę. Visi

I lintas.
Poetas jautė, kad jis ser

ga nepagydoma liga — til
nuversta, o jos vietą

—Galiu!—atsako žmogus, kimu, kursuojančiu tarp Leninu priešaKyje.
gūžės mėnesį puolė po trau-

—Ten mano dukrelė palai-1 
do ta. ,

Albertas įsikiša:
—Mes — lietuviai, norime

ignti su vilniečių ar kaunie- aPlankyti mūsų poeto ka-
čių žmonių paredais. Deja, 
tiksliau tai padalyti nebuvo —Juliaus Janonio?—per

Petrogrado ir Carskoe Se
lo ir tragiškai mirė. Palai
dotas Carskoe Selo kapinė
se. 1923 metais ant Jano
nio kapo buvo pastatytas 
antkapinis akmuo.

Praėjus 40 metų, skulp
torius B. Vyšniauskas ir ar-

užima Tarybų valdžia, su 
. Čia to

mis istorinėmis dienomis 
sakė kalbas Leninas. Čia 
buvo sudaryta Rusijos pir
moji tarybinė vyriausybė.

Virginijos valdžia

galima, kadangi lietui laš-'^iau.^e Aibei tą nepažysta
masis. — Gerai žinau!.. —X

Visa tai mus nustebino.
Ir vyras netiesiogiai pa- 

' sisiūlė pavažiuoti kartu su 
, mumis ir viską parodyti, tos buvo perkelti į naują, 
kad nereikėtų mums klai- erdvią, ir čia per šimtme- į 
•džioti. 

I mūsų.
Pašnekesyje sužinojome, ti paminklą ir visą aikštelę.' 

kad nepažįstamasis karo'Taip, lietuvių proletarinis ..........- -—j -
metu buvo partizanas—ka-1 poetas ilsisi labai garbingo- kambariai, kur tuo melu 

: riavo prieš vokiškuosius fa-' je vietoje! Leninas gyveno ir dirbo.
z-. . . . j . 4 . • Viskas teoestovi, kaip tuo-(Šiemet Visoje Lietuvoje met )juvo; petas kl^iumas

1 ir paprastumas. Dabar ši- 
: tie Kambariai paversti į mu- 
į ziejų su eksponatais, bylo
jančiais apie Lenino čia, 
1 pragyventas dienas ir nu- į 
I veiKtus darbus.

statė dabartinį paminklą. 
Bet kadangi jis didelis, tai 
poeto palaikai iš senos vie- i

po me-
917-uo-

dviejų dienų sukilėliai bu- 
: vo suimti. Brownas einant 

pareiškė: “Jei 
palaikęs turtin
tai mane girtų 
kad manes ne v

mokyklos suolo ir įstūmė į 
kalėjimą, vėliau išdangino į 
Sibirą, kuomet tie pnsime- 
tėliai “patriotai,” o daoar- 

, tiniai anų ainiai, siuntė ca- C _ 7 . ĮT|nu istikimyoes deklaraci-|1. 
jas. Kaip pavyzdį Prūsei- • 
ka cituoja žodžius Seinų5 
vyskupijos valdytojo prela
to J. Antanavičiaus, kurio 
aplinkraštis buvo skaito-| 
mas visose Lietuvos bazny-' 
close 1905 m.:

“Visokia dūsia tebūna pa- i 
sidav usi aukštesnė m s | 
vyriausybėms, nes nėra vy
riausybes, kaip tiktai nuo 
dievo, o kurios yra, dievo 
yra pastatytos. Todėl kas 
priešinasi vyriausybei,: 
priešinasi dievo įstatymui.

“Neklausykite kurstyto
jų! Jums nevalia pavydėti 

i turtingiems. Klaus y k i t e 
ponų pagal kūną ir drebėji
mu jūsų širdies tikrybėje, 
kaip Kristaus.”

Carą nuvertus, tie patys

su pasišventimu ir entuzi
azmu veikia toje srityje. 
Pasveikinimai suvažiavimui 
gražiai plaukia. Visi su

i mielu noru sveikina šuva-r 
Įžiavimą, kad “Laisvė” gy- 
'vuotų dar ilgus mtus. Vis
kas, ko reikia — tai atlan
kyti “Laisvės” skaitytojus 

I ir su jais pasikalbėti, o 
' širdingumo pas juos ne- 
I trūksta.

Pasimatysime suvažiavi-
' me.

J. A. Bekampis

Lawrence, Mass. *
Ačiū už pagerbimą

Pasitikimui Naujųjų Me- | 
tų, geri draugai iš South 
Lawrence, atvažiavo ir mus 
nusivežė pas juos. Tėvas 

i“barberys”, o sūnus yra ad
vokatas.

Kada nuvykome, tai rado-
pataikūnai keliaklupsčiavo ine ^arelį žmonių, jų tarpe

- j . du daktarus ir du advoka- 
buvo tus> italas buvo pilnas įvai-

i riausio maisto, šampano 
įbonka papuošta su užrašu 
pagarbai 70-ties metų su
kakties. Tuojau uždainavo 
gimtadienio dainą. Aš nie
ko nežinojau, keno sukak
tis, klausinėjau, tuo kartu 
prie mane prinešė tortą su 
7-mis žvakutėmis. Reiškia, 
viena žvakutė dėl 10 metų 
ir mane pradėjo sveikinti 
70-ties metų sukakties pro
ga.

Po to linksminomės pasi
tikdami Naujuosius metus 
ir atžymėdami mano gimta
dienio sukaktį, Širdingiau
sias ačiū rengėjams.

Sekamą dieną praleidome 
pas draugus M. ir A. Kaz-

Jie 
savo automobi-

1 liumi, nusivežė pietums. Bu
vo pietūs skaniai pagamin
ti, su įvairiausiais skanė- > 
siais. Draugai sveikino ma
ne 70-ties metų sukakties 
proga.

Po plataus pasikalbėjimo 
nuvykome į kapines pažiū
rėti Bernasio Mizaros pa
minklo, kurį buvo užsakę 
Rojus Mizara ir jo žmona, 
kada čia buvo atvykę.

Paminklas jau pastatytas, 
kapas sutvarkytas, žole ap
želdintas. Maryte Kazlaus
kienė nupirko dirbtinių gė- 

gas ten degino. Tarybų' lių, kurios gražios, atrodo, ’ 
Lietuvoje mūsų LLD kny-ikaip tikros, ir jas pasodino 

ant Bernasio kapo. Lai ilsi
si drg. Bernasius amžinai * 
užbaigęs savo gyvenimo ke
lionę. Ačiū draugams Kaz
lauskams.

prieš kaizerį. Kad turėti 
užtikrintus globėjus, 1 
jau suradę Lietuvai karalių, 
vokiškos veislės princą

T . - .. i v. ; y • i i neįsivaizdavai tuomet ,vis-: tik neieikia bausti, bet rei- [Jrncha Politinei nadėčiai
Įsisodinome jį taip : cius stovės. ^eningi ado i a- j matai čia bu-užmokėti

šytojai pasižadėjo pridabo .

nojant, žmones buvo apsi
siautę lietpalčiais.

Smagu buvo visiems ketu
riems pasivaikščioti ir au
tobusais pasivažinėti. Ro
dosi, tik visiškai neseniai 
vaikščiojome visi keturi 
Niujorko gatvėmis. Ar tuo
met tikėjomės, kad kada! 
nors teks visiems keturiems 
vaikščioti Lenino mieste?!

Apie dvyliktą valandą šistus, okupavusius jo gim- (.... 
nakties čia viskas užsidarė: tąjj miestą. Dabar jis pen- bus iškilmingai atžynlėta J 
ir kavines, ir restoranai, ir sinmkas. j nt\

kino teatrai.
tai arodo truputėlį nenatū-1 —tarė mūsų “gidas, 
ralu, kaž kaip puritoniška.

IV.
šeštadienį ankstokai sku-: liūdnesnės negu jų likimas! grįžome atgal, 

bėjome į Puškino miestą, I tokiomis darė, net užlaiko- galvą lindo mintis: Tai, jei 
nekreipiant dėmesio į lietų, mos gražiai: centrinis kele- galėčiau viską, ką mačiau, 
Mūsų taksio šoferis buvo Ilis cementuotas; pagal jį papasakoti Marijonai Jano- 
šnekuš vyras, pasidžiaugęs I stovėjo 
mums, kad turįs gerą butą 1 paminklai gener o 1 a m s bei 
ir puikią žmoną ir abudu 
su sūneliu smagiai gyvena.

Puškino miestas seniau 
yra buvęs Carskoe Selo, vė
liau — Dietskoe Selo. Čia 
mokėsi didysis rusų poetas 
Aleksandras Puškinas, ir; 
tai paskatino tarybinę vy- 
riausybę pavadinti nedidelį 
miestą jo vardu.

Kai pasiekėme kalvelę, 
šoferis sulėtino važiavimo 
greitį ir sakė:

.—Čia, va, buvo leningra
diečių įsitvirtinimo linija. 
Vokiškieji fašistai dėjo di
džiausias pastangas prasi
veržti, bet gynėjai kiekvie
ną jų bandymą atmušė, ir 
fašistai negalėjo įkelti savo 
purvinos kojos į 
Lenino miestą.

XT. ....... m . v, . . . . _ 'Janonio 70 metine gimimoNiujorkiečiui į -lai štai, va, u- kapines, | sukaktis>)

Nulenkę galvas, prisiste- 
pastovėję, pagaliau 

Ir man į

Skalsaus lietučio lais- j 
tomos, kapinės atrodė■ bėję,

garbingą

! nūs.
,... _ , Ten pat Prūseika citavo!kitame rūmų gale yra >-----

rasti

pasikeitus, “didieji Lietu
vos patriotai” paliko kara
lių, o sukūrė Lietuvai “ne-

Skambus 
vardas! Triukšmo daug!

Lietuvos liaudies 
gyvenimas nepriklausomy
bės laikais nesikeitė, kova 
aštrėjo, paki “tėvynės pat
riotai” galutinai susibičiu
liavo su Hitleriu.

L. Prūseika rašė papras
ta kalba — be jokių pra
šmatnybių. Skaitant jo raš
tus, rodos, klausaisi jo kal
bos, girdi jo žodžiuosęmuo- 
širdumą. Jausdama/artė- iauskus, Haverhillyje. 
jantį gyvenimo saulėleidį, atvažiavo

1859 m. gruodžio 10 d. laik- priklausomybę, 
raštį: “N. Y. Tribūne” ra- , _ j 
šč: Brown’as buvo narsios 
revoliucijom erių giminės. 
Jis buvo tos nuomonės, kad 
Nepriklausomybės Deklara
cijos principais turi nau
dotis ir Virginijos vergai.” 

Su Browno ir daugelio 
Gidė ne- mirčia, negrų kovos 

šykštėjo žodžių paaiškinti. | nesibaigė. Tuo klausimu 
knygoje sukaupti septyni 

Smolnis dabar užimtas straipsniai, parašyti skir- 
į Komunistų pamos rastinė-, tingais atvejais.

Dažnai ieškoma žinių iš 
senesnėsės kartos JAV lie- 

. Kol kas 
'lūžiausių ir turtingiausių išsamaus šaltinio - knygos 

nors 
rei- 
ka- 
die-

la

išsidėstę nedideli nienei!..
į Vienas iš mūsų klausome Į 

kitokiems “didelėms asa- nepažįstamo palydovo: 
boms.” Čia pat, prie kele-1 ■ 
lio, kuriuo ėjome, buvo pa- ti? 
laidota mūsų palydovo dūk-1

1 • 1 • J • v • • • I

Ant daugelio kapų dar te- kią dieną daryti!.. 
beliūdi kryželiai su pravo- | Išleidome jį iš mašinos ten 

Į slaviško stiliaus mūkelėmis. | PaL kur sutikome. Padėko-
Dar kiek paėjus, prasivė-1 

re aikštelė, ir sustojome ties 
dideliu rausvo mai muro pa-j|g paspip0 tarsi koks Puš-! 
minklu, nupahruotu, zvil-,^įno veįkai0 charakteris, 
ganciu, ypatingai lietui ■ 
krintant. Marmure įdėtas 
bronzinis bareljefas — Ju
liaus Janonio portretas. Įra
šytas paminkiau ir poeto 
vardas ir pavardė, J taip 
pat vienas posmas 
raščio “Poetas.”

Dabai' supratau, kodėl 
mūsų sankeleivis buvo gerai

1 mis.
!, Dar kartą aplankėme gar- 

i,.!., i Isųjį Hermivazą, bet, jei no- .
K.ą aaoai žadate daiy- j apie šį vieną iš di- tuvių gyvenimo.

- - - i Risiu biliardo žaisti, | muzįejU pasaulyje ką
relė ir kiti šeimos nariai, atsake rusas.—Ką kitą to-1 platesni0 parasyti, tai 

Ketų jame praleisti ne 
lias valandas, o keletą 
nų.jome už draugišką paslau

gą, ir jis nuėjo savais ke
liais. O mano vaizduotėje

' tuo klausimu nėra. Prūsei
ka dažnai parašydavo apie 
svarbesnius įvykius iš lie
tuvių gyvenimo. Knygoje 
telpa įdomūs duomenys, 
kaip Chicagoje prasidėjo 

' bažnyčių, klebonijų staty
mas, kunigo teismas su be
dieviškų laikraščių, drau
gijų kūrimas, pirmieji lie
tuviški laikraščiai iki ryš
kiau pasireiškė pažangus 
judėjimas lietuvių tarpe. 
Didesnė knygos dalis skir
ta Lietuvos gyvenimą lie-

is eile-

Mašina sustojo. Mes dai/Į?!s?m.onij?s Janonį.
u e u i n I/IT1 nn n o n no i I n n Izno oi _

rėmės, žiūrėjome atgal, ir 
ir vos vos buvo ųiatyti 
miestas. Čia pat gi nesima
tė jokių žymių, kad prieš 25, Y

• metus virė mūšiai.
—O Puškino miestą ar 

buvo vokiečiai užgrobę? 
—Taip, buvo,—atsakė šofe
ris,—ir labai apiplėšė.

—Kur pats karo metu bu
vote? — teiravomės.

—Kituose frontuose.
Puškinas — nedidelis, 

skendintis medžiuose. Ca-|skaitėme Vaidylos Ainio 
rizmo laikais čia carų šei
mos praleisdavo vasariškas 
atostogas; buvo pastatyti 

i dideli palociai - rūmai, šiuo 
metu tarnaują muziejais. 
Čia veikė Licejumas—bend
rabutis “aukštesniosios vi
suomenės” vaikams moky
tis, taigi mokėsi čia ir Puš-

Kiekvienas, apsilankęs šio
se kapinėse, pamatęs J. Ja
nonio paminklą, visada atsi
mins, nes lietuvių proleta- 

I rinis poetas čia šiandien do
minuoja, jei tMp galima pa
sakyti: ilsisi garbingiausio
je vietoje.

Neilgai mes ties poeto ka
pu stovėjome, bet per mano 
galvą perbėgo daug prisimi
nimų. Atsiminiau, kaip 
prieš penkiasdešimt metų 
mes didžiausiu entuziazmu

jaudinančius eilėraščius — 
“Kovoj” ir “Naujojojg Ga- 
dynėje.” Atsimenu, <k)a i p 
kompozitorius Mikas Pet
rauskas poetą labai vertino 
— tuojau apvilko muzika 
tris jo eilėraščius: “Never
kit pas kapą,” “Dainius,” 
“Kalvis.” Atsimenu, kaip

Sekmadienio rytą anksti 
keliamės ir skubame link 

I aerodromo. Atsisv e i k i n ę 
; mieluosius Izoldą ir Alber- 

Trumpai pavaikščioję po j tą, sename į suomių lėk- 
buvusi Ekaterinos palocių,| tuvą ir kaip bematant esa- 
o šiuo tarpu didžiulių ver- me HelsinKiuose. Iš ten—į 
tybių muziejų, skubėjome 'Hamburgą, paskui'— į Am- 
Leningradan, nes sutartu sterdamą, na, ir tos pačios 
laiku turėjome būti Smolny- i dienos pavakarę — Kene- čiantiems klausimams, 
je. dzio vardo aerodrome, Niu- Į Ypač daug vietos yra pa-

V Ijorke! ■ j skirta pokario metams, ka-
Būti Leningrade ir neuž-1 Kaip buvo smagu paspaus- da į Ameriką pradėjo ma- 

------ siškai atvykti vadinamieji 
“dipukai” ir visokie tėvy
nės meile prisi meteliai 
Lietuvos “vaduotojai.”

Prūseika nuo jaunų die-

i eiti į Smolnį — didelis nuo-i ti rankas?, ir N. Bukmams, 
stolis. Bet į Smolnį įėjimas 
pašaliečiams suvaržytas — 
ypatingai po to, kai jo ko-1 
ridoriuje 1934 metais buvo 
užmuštas Sergejus Kirovas.

Paskirtu laiku mes buvo
me prie Smolnio instituto 
durų. Sargyba budri. Bet 
patyrusi, kas mes, lengvai 
įleido, o kai įėjome, rado
me ir vakar dieną sutiktą 
Draugystės kultūriniams 
ryšiams su užsieniu palai
kyti Rūmų vadovę. Ji čia 
mūs laukė. Pervesdama mus 
gidei, moteriškė džiaugėsi, 
kad dabar ji pati vyksta 
atostogų.

—Gal į Palangą? — klau
siame.

—Ne, šiuo kartu vykstu į 
Kaukazą, — smagiai nusi
šypsojo maloni darbuotoja.

Smolnio Institutas buvo

A. ir I. Bimbams, P. ir V. 
Bunkams ir kitiems, mūs 
laukusiems Kenedžio vardo 
aerodrome!

$

Leonas kreipėsi į draugus:
“Mums, pažangies i e m s 

Amerikos lietuviams, labai 
rūpi: išlaikyti mūsų sukur
tas organizacijas ir stip
rinti jas iki galimo maksi
mumo; išlaikyti ir stiprin
ti mūsų laikraščius; su
jungti glaudžiai bendra
darbiauti seną ateivių gent- 
kartę ir čia išaugusį jau
nimą; stiprinti kultūri
nius santykius su mūsų se
nąja gimtine.”

“Kol Lietuva buvo hitle
riniu Ostlandu, mūsų kny-

gos bus brangiausia dova
na.”

K. Petrikienė

Trenton, N. J.—1965 m. 
New Jersey valstijoje auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 1,086 žmonės.

Derliaus nuėmimas Rudaminos tarybiniame ūkyje

Per dvi savaites mirė trys 
senyvi lietuviai vyrai ir vie
na moteris, tai M. Swekla, 
F. Zula, abu buvę “Laisvės” 
skaitytojai, Galumbickas,— 
tautiškos parapijos žmogus, 
ir Vaikšnorienė, Rymo ka
talikų parapijos narė. Reiš
kiu užuojautą jų giminėms, 
kurie neteko savo artimųjų.

S. Penkauskas

Pataisa
Praėjusiame “Laisvės” 

numeryje paskelbtame au
kotojų sąraše praleisti dvie
jų aukotojų vardai: J. Šlei- 
vienės, aukojusios $3, ir M. 
Bulotos, aukojusio $1. 
Pražiūrėjimas pada rytas 
spaustuvėje. Atsiprašome.
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San Francisco, Cal
gausius įvairius lankytojų 
klausimus.

Sausio 3 d. Amerikos-Ru- 
sų Institutas suruošė Tary
bų vaikų parodos vedė
jams, mokytojams išleistu
ves. Jos buvo Jack Tar 
viešbutyje. Erdvi Jack Tar

Žiemos švenčių proga įvy- 
;o mūsų tarpe kelios sėk- 
ningos pramogėlės.

Gruodžia 25-26 dienomis 
pas J. ir K. Karosus. Čia 
turėjome mielų tolimų sve
čių: gerbiamą malonų sve
tį net iš Vilniaus — pro-

> fesorių J. Kubilių, kuris salė buvo užpildyta publi- 
šiuo tarpu randasi Berke
ley universitete.

Po skoningai paruoštų 
vaišių profesorius Kubi
lius buvo pakviestas pasa
kyti kelis žodžius, kaip 
jam atrodp mūsų šalis ir 
apie Lietuvą. Žavinga sa
vo lietuvių kalba mokslinin- Į mi raštiški ir jų buvo ga- 
kas pasveikino susirinku- i na daug. Prie to, buvo pa
sius svečius ir sakė, kad; rodyta Tarybų Sąjungos 
jam buvo malonu ir įdo- mažų vaikučių du neilgi 
mu matyti mūsų šalį ir jos 
gyventojus. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos studentiją, 
jos gyvenimą ir t. t.

Profesorius Kubilius yra 
Vilniaus universiteto rek- 
torius.

Visi svečiai buvo sužavė
ti profesoriaus kalba. At
rodė, kad kiekvienas jo iš
reikštas žodis tiesiai skrido 
į klausytojų širdis.

Prie to
mus svečiuojasi iš Chicagos I 
/‘Vilnies” knygvedė Mildre-' 
da ir jos vyras Konradas : 
Fribergas. Abu Fribergai Į 

f puikūs, malonūs žmonės.: 
‘Džiugu juos turėti mūsų ; 
pramogose.

Gruodžio 26 d. būrelis 
svečių susirinko pas tuos 
pačius Juozą ir Ksaverą Detroite, 
užbaigti vakarykščios 
nos pradėtą pobūvį.

Energinga mūsų V. 
kienė vaišes atgabeno 
čiams. Kadangi čia rado
si vilnietė maloni viešnia 

•Mildreda, tai svečiai sume
tė 25 dolerius “Vilnies” 
reikalams.

Ačiū visiems.

kos. Kalbėjo keli meninės 
' parodos vedėjai, mokytojai 
, ir atsakinėjo į gausius 
• klausimus. Žymėtina, kad 
kelios jaunos dailios mote
rys puikiai vartoja anglų 

I kalbą.
Klausimai buvo duoda-

mieli draugai, ir dar tikrai 
nežinau, kada grįšiu. Mano 
vyras Povilas dabar vienas 
namie. Aš pasiilgau na
mu ir Aido choro. Povilas 
man prisiuntė daineles, ku
rias jūs dainavote: “Motu
le mano, širdele mano,” 
“Vai tai augo ąžuolėliai,” 
ir “Kada noriu verkiu, kada 
noriu dainuoju.” Net ir 
mano mergytės jau moka 
lietuviiškai. Visos trys dai
nuojame. Jos net ir savo 
bobutę Kathrin Reese, ku
ri, iki mano sūnus vedė jos 
dukrą, mažai ir težinojo 
apie lietuvius, mokina lie- 
tupviškai dainuoti.

Philadelphia, Fa.
Keturiolika dalyvavusių 

demonstracijoje prie Vetrol 
• dirbtuvės baigimui karo 
Vietname nubausti pasimo- 
kėti po $300 ir po $9 teismo 
lėšų. Vienas iš nubaustųjų 
yra profesorius William Do- 
vidon, iš Haverford College. 
Civil Liberty unija apeliuo
ja į aukštesnį teismą.

NAACP advokatas Lyn
wood F. Blount majoro 

iTate paskirtas į City Tax 
• Review Tarybą.

įdomūs filmai u

Gruodžio 1 d. mirė Matt 
Strauss-Strižauskas, su lau
kęs 73 metų. Velionis atvy- 

: ko iš Lietuvos 1910 m. Ki- 
j lęs iš Vilkaviškio. Nuliū- 
■ dusi liko jo dukra Lillian 
I Miller, dvi seserys — Adelė 
I Zixiene ir Viktorija Del 
' Piro, broliai Franas, Kas- 
i tantas ir daug kitų giminių, 
į Gili užuojauta liūdesy liku-

šiuo, tarpu pas į siems. O Matui — amžina 
ramybė.

ma
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HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

MAINTENANCE 
Experienced for new 

apts. in N. E. suburb, 
position. Top wages.

Call OR. 6-1313.

MAN 
garden type 

Permanent

ELECTRICIANS (2) & HELPER
Experienced mechanics, residential, 

steady work. Prevailing rate and be
nefits. Paid holidays. Call AD. 3-1030 
or CH. 8-0344. (4-5)

Transport Workers loka-
Gyvenimas jau toks yra: 1° 234 prezidentas Dominic 

kartais verkiam, kartais dai- DiClerico sako: Bus pasiųs- 
nuojam, nuo sunkių varge- ta 100 lokalo narių pagelbe- 
lių nepasiliuosuojam!

Dar kartą labai ačiū 
jums, brangūs draugai, už 
jūsų geras širdis ir užuo
jautą. Parašykite apie jū
sų veiklą.

Mae Gabrėnas 
Detroit, Mięh.

ti pikietuoti New Yorko 
streikuojantiems važiuotės 
darbininkams ir bus suteik
ta finansine^ parama. Sako, 
gauname šimtus atsiliepi
mų, užgiri an t Mike 
nusistatymą.

Majoras Tate sako, 
miestui lėšuoja vienas

Quill

kad 
mili-

MAN to help care for bed ridden 

vet. Sat. & Sun. mornings. $16- Must 
have 
Exp.

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.
40 hour week

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

(100-105)

BAKER
Experience necessary.

Pastry
Good working conditions.

Call KI. 3-9904.
(102-105)

MACHINISTS. Tool makers, 
1st class experienced only. Milling 
Machine operators, 1st class only. 
Manual machine experience and set
ups required. Inspector small ma
chine experience. North Phila. 
Mgr. has above immediate openings. 
Good starting rate. Apply 

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

(103-105)

good character references, 
unneccesary.

CH. 7-2536.

PAPERSLITTER OPERATOR
Exp. Good opp. to move upward 

with leading growth firm. Desire 
man capable of handling own set
ups. All fringe benefits. For im
mediate interview at your conveni
ence. Phono DA. 9-0840. Ask for 
Mr. Griffith. (4-6)

CARPENTERS
Cornice piece crew needed. Ex

perienced only need apply. Furnish 
own transportation and scaffolding. 
Apply UNIVERSITY HOMES, Brace 
& Kresson Rds., Cherry Hill, N. J.

(2-4)

BUS DRIVER. Public School, 
some maintenance exp. preferred. 
Excellent working conditions, hos- 

I pitalization paid vacation, insurance, 
I retirement plan. LOWER MORE
LAND SCHOOLS, 639 Red Lion Rd., 
Huntingdon Valley. WI. 7-2200.

(2-4)

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:
Grinding Gardner, 1209 Bryants,

Centerless blanchard, also
Automatic Screw Machines, 

drill press & Milling machines. 
Will consider qualified trainees, job 
available for 1st & 2nd Shift. Good 
insurance program and 7 paid holi
days, overtime avail. Apply—

RICHARD BROS. PUNCH CO.
4749 Tolbut St. (at Torresdale) 

Philadelphia 26, Pa. (2-8)

HELP WANTED FEMALE

Philadelphia, Pa.
Debataijonas dolerių į metus šelpi-1 Penktadieni sausio 28 d

! mui neturtingų šeimynų. į----  - - -..........Hartford, Conn.
Baigiant 1955 metus buvo 

daug paraginimų. Visi jie 
gerai pavyko, < 
rengimas, tai geriausiai, nes (522-195 nariams John "’T. 
buvo daug susirinkę laukti i Murain ir Anthony Scopa

I Naujųjų Metų. Kaina buvo 1 už pavogimą $35,000, įsaky- į Įrodines, kad gali advoka-' 
1 prieinama ir maistas geras. ■ damas grąžinti pavogtus ; įas j^ardy Williams, iš prie-; 
Ačiū rengėjams. pinigus lokalams ir pasta- dingos pusės debatuos^

' -------- . J tydamas juos 84 mėnesių įla°de Lightfooti iš chiea-

U.S. District teisėjas John į gį 
W. Lord panaikino kalėj i-1k 

o namo pa-|mo bausmę unijos lokalų

8:30 vai. vakare, Philadel
phia Hotel, 314 N. Broad 

Check Hotel Bulletin 
Room, įvyks debatai temo
je: Ar prie kapitalizmo ne
grų rasė gali pasiekti lygy-

SHEET METAL LAYOUT. Ex
perienced. Do layout and form parts 
on light gauge metals. Call or apply 
in person to:

1100 Orthodox St.
PI. 4-6775 (2-6)

PAINTER

Industrial spray. Minimum 3 yrs.
’ experience. Batch or conveyor 

line experience required.
Contact MR. WILLA 

CU. 8-5131
(2-4)

Electronics Company heed women 
for full time permanent employment 
on first and second shift.

Light small assembly work. Ex
cellent working conditions. Regular 
salary increases plus opportunity to 
earn additional pay for incentive. 
Paid holidays, plus many fringe be
nefits.

Apply in person 9 AM—4:30 PM 
Monday through Friday.
9 AM. 12 Noon Saturday.

' GRIFFITH ELECTRONICS
1301 E. Linden Ave., 

Linden, N. J.
925-7300

HOUSEKEEPER

Must live in Monday thru’ Friday.

Complete private quarters, bath & TV.

$50. MO. 4-6768 or MO. 7-5958.
(4-5)

Moterų klubo parengimui: pasitaisymui.
V. Vasiliauskienė paaukavo —

. skanių grybų, M.
— kopūstų. Ačiū
tai.

Patiko nelaimė
choro narį Julių

gos. Įžanga $1, studentams, 
50c.

Kviečia rengėjai

SERVICE STATION 
ATTENDANTS (3)

Experienced—neat apply in person. 
MATTHEWS SUNOCO, Old Eagle 
School Rd. and Upper Gulph, Straff
ord, Pa. MU. 8-9992. (4-5)

tikLukšienė
joms už sak0, 
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Laisvės jus metus padarė istorini 
Jaskonį. progresą, pralenkdama vi- 

ligonine- sas kitas valstijas pakilime1

Gubernatorius Scrantonas 
kad Pennsylvanijos 

valstija per paskutinius tre-

MIAMI, FLA.
Labai ačiū miamiečiams
Aš dabar pas savo sūnų

Auginu, laikinai, . 
die- įmano anūkes. Tai ir netu- 

: riti.laiko jums kiekvienam 
i parašyti. Labai ačiū jums, 
' miamiečiai, ypač Aido cho- 
! ro nariai, kad man para
šote užuojautos laiškelius 
mano liūdesio valandoje. 
Kaip jau žinote, mano mar
ti žuvo lapkričio 4, 1965 m., 
automobilių nelaimėje. Pa
liko dvi našlaites: Debbi,

i dvejų metų, ir Susaną 4 78 metų a m ž i a u s 
metų.

Tuomet aš palikau jus, ja D. Challinor.

Sut 
sve-

Sausio 1 d. —naujų metų 
dienoj — įvyko šauni suei
ga Finų salėje, Berkeley, 
pasikalbėti su aukščiau mi
nimais svečiais. Tik Fri- 
bergų sūnus ĮCaral (kuris 
išėjo iš minties priminti 
aukščiau( svečiavosi su tė
vais kartu iš universiteto 
Kolorado valstijoje) iš
vyko į studentijos pareigas.

Po pietų Al. Taraškf/ su
tiko parodyti svečiams po
rą įdomių filmų, gamin
tų Lietuvoje: “Naujoji Ak
menė” ir 1960 metų “Dai
nų Šventė.” Be abejo, sve
čiai grįžo į namus visų tri-; 
1‘ų dienų pramogomis pa-' 
tenkinti. i

Varde pramogų ruošėjų 
Reiškiu padėkos' žodį vi
siems, ypatingai mielam 
svečiui J. Kubiliui už gra
žią kalbą ir į klausimus at
sakinėjimą.

Sovietų vaikų paroda
San Francisco mieste 

naujame dailiame Masonic 
pastate per visą mėnesį tę
sėsi Tarybų Sąjungos vai
kų tapybos ir lengvos me
chanizacijos dalykėlių labai 
įdomi paroda. Jokio įžan
gos mokesčio nebuvo. Ši 
pati paroda anksčiau įvyko 
Seattle, Washington vals
tijoje, ir Portlande, Ore
gon valstijoje.
t San Franciske Tarybų 
vaikų parodą lankė nema
žas skaičius žmonių.

z Parodos vedėjas — jau
nas energingas gražia ang
lų kalba aiškino lankyto
jams apie vaikų darbus, jų 
gabumus ir atsakinėjo į j

Lowell, Mass.
No. Chelmsford, Mass., 

, “Lais
vės” skaiytojas, Ig. Janulis. 
mirė. Buvo pašarvotas J. 
Sadausko šermeninėje. Pa- 
_____ ; sausio 5 d. Šv. Pet- 

! ro kapinėse. Liūdinčius pa-

i je. Laisves choro susirinki- ekonomikoje ir industrijoje, miestelio gyventojas,
mas įvyks penktadienį, sau- į 
šio 28 dieną, 2 vai. popiet 
Kviečiame nąrius dalyvauti

Daren, Conn.— Sulaukus 
mirė 

Raudonojo Kryžiaus veikė-

SO. BOSTON, MASS.

M i r u s

Povilui Kubiliūnui
Mes, jo judėjimo draugai, reiškiame gilią už

uojautą jo seserei Ėmily Matulis, artimiems 
giminėms ir jo draugams.

F. M. Kvetkai
S. ir J. Rainardai
J. Valančiauskas
J. Butkus
Alex Kandraška

J. Sinkevičius
A. ir M. Dambrauskai 
Eleanora Belekevich 
Elz. Fraimont
A. ir K. Jankus

WATERBURY, CONN.

Mirus

Matijošiui Cipliauskui
Mes, Waterburio draugai, reiškiame užuojau

tą velionio žmonai Marijonai ir podukroms.
Taipgi giminėms Tarybų Lietuvoje. Gaila ne

tekus pažangiųjų draugijų nario.

Klem Yenkeliūnienė 
J. Vaitonis 
O. Žiūraitis 
A. Ablažienė 
M. Svinkūnienė
A. Balčiūnas 
M. Paugis
M. Strižauskienė
B. Marcinonis 
V. Krasnitskas

V. Jokubonis
K. Danisevičius
J. Zelenakas
K. Lusas
V.’ Aleknevičius
J. Strižauskas
J. Svinkūhas
V. Rugėnis
J. Dvilinskas
M. Ulozienė

I Scrantonas sako, kad 1963 
' metais, jam užėmus guber- 
! natoriaus vietą, valstijoje 
buvo 430,000 bedarbių, 1965, 
metais rugsėjo menesi buvo|]iko sav0 , *
tiktai lO3,000 bedarbių. yg] n/ekome v/_

Reikia priminti, kad šiais ;no “L.” skaitytojo, o naujų;
! metais lapkričio menesį bus ■ gauti yra nelengva. Mirusio1 
. rinkimas, i giminėms reiškiu užuojau-■! gubernatoriaus ± 
Respublikonai ir demokra- j tą.
tai prie jų rengiasi. Abiejų i 
partijų vadai ieško tinkamų 
kandidatu.

P.

AUTO MECH. HELPER

Must have own tools. Apply —

M. A. DOOLING & SONS, Firestone

5436 No. 5th St. (4-5)

MECHANICAL TRAINEES

Are you looking for a career—not 
just another job?

Do you have a high school education 
or equivalent? Are you mechanical
ly inclined?

CLERK exp. for general clerical 

duties in Accounting office of a 

large Cent. City Manufact. i plant.

MA. 7-5401 (4-5)
I,

HAIRDRESSER
Female, all around operator, 

full or part time
KOSTI OF ABINGTON.

l
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So. Boston, Mass.
Sausio 4 d. mirė Povilas 

Kubiliūnas. Buvo pašar
votas Lubino koplyčioje, o 
palaidotas sausio 7 d. Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Povilas Kubiliūnas buvo 
pažangus ir apsi švietęs 
žmogus, linksmo būdo, su‘ 
visais draugiškai sugyveno. 
Sveikas būdamas daug vei
kė progresyviame judėji
me, dainavo chore, buvo 
geras aktorius — dalyvavo 
daugelio veikalų "didinime. 
Daug jo idėjos draugų 
ir pažįsta/nų atėjo į šerme
ninę atiduoti jam paskuti
nę pagarbą.

Bet visi buvo labai nu
sivylę, kai pamatė, kad Po
vilo rankos surištos su rą
žančiais. Žmogus visą gy
venimą netikėjęs ir ne
lankęs bažnyčios, o jq sesuo 
yra labai tikinti, tai jam 
mirus surišo rankas ir nu
vežė į bažnyčią.

Jo gyvenimo pabaiga bu
vo sunki, apie prieš 20 me
tų susirgo džiova ir daug 
metų išbuvo sanatorijoje. 
Gyveno pavienis. Mirė su
laukęs 74 metų amžiaus.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė.

S. Raina rd

 Good! We would like to tell you 
xt i\/r l r w how you can become a journeymanNaUJUJU Metų proga Law* envelope machine adjuster, with 

rence mieste, S. Penkausko steady year round work and good 
draugai surengė jam 70-ties pay whlle learning- 
metų amžiaus sukakties pa- Many Employee benefits, including 

paid vacations, paid holidays, and 
a profit sharing retirement plan.i rę. Kaip žinia, Stasys Pen- 

(kauskas yra daugelio metų 
I “Laisvės” vajininkas, dar- 
(buotojas ir veikėjas Mass. 
| valstijoje organizacijose. 
Linkiu jam sveikatos, lai
mės ir dar daug gimtadie
nių sulaukti.

Į mūsų miestą iš Vietna
mo parvežė keturių karei
vių lavonus, graikų tauty
bės. Buvo bažnytiniai jie 
laidojami. Giedojo giesmes, 
o jų motinoms širdys plyšo 
iš gailesčio. Mat, jų sūnai 
žuvo toli^svetimoje šalyje.

Aišku kas už tai kaltas. 
Ne Vietnamo žmonės atvy
ko į mūsų šalį ir juos nužu-1 
dė, bet jie buvo nuvesti į 
Vietnamą žudyti tos šalies 
žmones ir kovoje patys žu
vo. J. Blazonis

Apply at the TENSION ENVE
LOPE CORP., Huyler and Wesley 
Street, S. Hackensack, N. J.

(104-6)

CARPENTERS
Experienced men for Concrete form 

work.
Apply in office.

34th & Currie Ave., Phila., Pa.
(2-8)

BAKER’S HELPER. Experience 
preferred but not necessary. Mpst 
be rel/able. Full time night work. 
Will teach rotating oven. Also PART 
TIME BENCHMAN, week-ends. Day 
work, bagels only. 7555 Haverford 
Ave., TR. 8-8080. ' (4-8)

Sun. & Mon. Call TU. 6-3586.
Tues. & Wed. Call TU. 7-4212.

HOUSEKEEPER. Care for one 
child, light housekeeping and cook
ing. Live in. Recent references re
quired.
Call 9 AM to 2 PM. 301-WA. 2-3872

HOUSEWORK
Cooking and care for school age 

children.
For working Mother. Sleep in 

or out.
$45. 5 day week. Call before or 

after 6.
LA. 5-4326. (4-6)

WOMAN
For baby sitting and light house

work, 5 day week, $50.00. Live in 
or out.

EL. 7-7578 (2-5)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus ateiti j pietus, ku
rie jvyks sekmadienį,, sausio 16-tą, 
29 Endicott St. Prasidės 1-mą va
landą.

LSD Moterų komisija

CHESTER, PA.
V. L. Pašalpinio Klubo metinis 

susirinkimas jvyks sausio 16 d., 2 
vai. dieną. Klubo salėje, 339 E. 41h 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes bus renkama dalis valdybos, jū
sų priedermė visiems dalyvauti. —

A. L. Reporteris. , (3-4)

COOK. For grill work, night work, 

no Sunday. Fast only apply. Top 

salary for top man. Call VI. 4-9844.

(4-8)

BAKER. 1st class, good salary for 
right man. Night work only. Inquire 
in person.
1721 E. Passyunk Ave. DE. 4-8797.

(4-6)

HOUSEKEEPER. Live or sleep in. 
General duties, incl. laundry. Pri
vate room and bath in new doctor’s 
home. 3 children. Thurs & Sun. 
off. Good salary. Excellent refer
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

WOMAN
Over 21, with cheerful disposition, 
needed for child care and housework.

Sleep in. Other help kept.
Experienced and references.

Call. EL. 6-2396.
(103-106)

MALE or FEMALE

FUR FINISHER
Must have some experience on 

finishing furs, linings 
and trimmings.

z Call after 10 A. M.
GR. 7-5558

f (103-105)

WAITRESS. Experienced, over 21, 
for light luncheonette counter work. 

Apply in person.
THRIFT DRlIG 

King of Prussia Pla«a 
King of Prussia, Pa.

(103-105)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors ttambetna auka paremk
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Malonūs “Atsiminimų” 
atgarsiai

Keturi metai atgal, pa-!rite nepaprastą atmintį, 
skatintas “Laisvės” redak- Nemanau, kad turite doku- 
torių, kada pradėjau rašyti mentus, iš kur galėtumėt 
savo atsiminimus, tai ma-’paimti vardus, datas ir vie
niai!, kad tai bus bevertis 
laiko eikvojimas ii- neapsi
moka rašyti. Bet pradėjus

moksli ninku atsi sveikinti

tas įvykių. Sveikinu ir ■ mėnesių 
džiaugiuos, kad laiku pra-' Tarybų Lietuvos mokslinin- 
dėjote. Keli visuomeniniu- • kas prof. Jonas Kubilius, 

rašyti, mano vaidentuvėje kai savo labai vertingus at-! didžiojo Vilniaus Valstybi- 
atsirado įvairiausių iš pra- siminimus nusinešė į kapus.! nio V. Kapsui"' . ....
eities. atsiminimų, kad man .. Kada reikėjo rašyti LLD ! 
pačiam dabar darosi sunku istoriją, jau nebuvo iš kur 
suprasti, kaip aš galėjau pasiimti dokumentalės i 
tuos visus pergyventus nuo- džiagos. Reikėjo apsiribąti su ta apleidęs i

* * i. Reikėjo ! tuo,

Kai]) jau mūsų skaityto-! kurie yra daug paleidę ii* 
jams žinoma, mok s 1 i n i ų šiandien tebeskleidžia ne- 
studijų reikalais Jungtinė- i draugišką, neteisingą, Lie- 
se Valstijose per trejetą 

įžymusis t

siuos 
me- j jis

rektorius.

mūsų kraš- 
ir lėktuvu iš 

kas buvo pasiekiama.; Kennedy aerouosto pasilei- 
ir Gerai, kad ir tiek sukaupta, J des į savo mielą tėvynę.

Bet štai pjraė.jusio antra
dienio vakarą pas m ū s ų

tykius atsiminti 
pašvęsti daug 
kruopštaus darbo, bet nesi- Rašyk, brangus drauge, , 
gailiu. kiek pajėgi, nes, turbūt, atsi-'

Su Naujų Metų pasveiki- minimai yra vienintelis is-: 
nimais draugai ir draugės torinis šaltinis iš pažangaus 
prisiuntė malonių atsiliepi-į judėjimo darbuotės, 
mų apie “Atsiminimus”. Tas ' gaila, kad prisiminimai per 
viskas paveikė mane ir dau-• vėlai pradėta.” 
giau sutvirtino mano dva- j 
šią dėl ateities veikimo.

Gražiai ir trumpai atsilie-1 
pė apie atsiminimus Vera i 
Smalstienė, Livonia, Mich., 1 
Judita Sadauskienė, Mt. Si
nai, N. Y., Gus Diržuvaitis, 
Brooklyn N. Y ir J La- i - ^omūs, Vū i.

raš-

SVEIKINA“The Volga” filmas, tai!
įžeidimas Tarybų Sąjungai i vedi Mildred Friberg siur t 

I čia sveikinimus “Laisvėj..- 
Nepaisant Tarybų Sąjun-|ko, kad jų elgesys gali pa-i knygvedei Lilijai K—tei 

gos protesto, The Columbia ! kenkti JAV ir TSRS, kultu- * proga sveikina visus lai; į 
Broadcasting Systema per I riniam bendrdarbiavimui. .viecius, linkėdama visiem^ 

•itele vizija rodė įu filmai žiui‘ėdamas filmą tuojau , sekmės 1966 metuose.
1 “ThP Volm'i ’’ K J matai gamintojų ir rodyto-1 jį dabar svečiuojasi pas 
i - i jų tikslą žeminti tarybinę | sQnų pacifiko-krante, Los
'■ Tikrumoje, tai nėra do-; santvarką. Nut r a u k t o s Angeles miesto apylinkėje.
i kument alinis filmas, bet I prastos lūšnos Volgos sri- į . -------------

Es; I-W- “’’KOrUJBIOON
-/r • TZ 11 • • -1 dubnll 1 ctpd.1 IIIICII III 1 let 1 Ilcl | _• vo Marvin Kalbo ir jo seb- . ; Dar vis nepilnai sustiprės

i p i • i _ 1 i I 111 et I • » e • •jjęs sveikatoje, po operaci
jos, brooklynietis M. Sima- 
jnavičius (Siman) išvyko 
! žiemavoti Miami Beach, Fla. 
Jį veža automašina jo sū
nus.

M. Siman mano, kad sau
lėtoje Floridoje jam pagel
bės sustiprėti sveikatoje. 
Jis paprastai vyksta ten 
kiekvieną žiemą, ir sako, 

,kad jam patinka ten oras, f 
Linkiu M. Simanavičiui 

sustiprėti sveikatoje, o grį- 
Ižęs į šiaurius vėl dalyvautų 
su mumis.

tuvai priešišką propagandą, j 
Jau vėlokas laikas ir ten- ! 

ka su įžymiu j o sevečįu at-1 
sisveikinti. Kiek tų kietų 
rankos paspaudimų, kiek tų

kviečius, linkėdama visiem^ 
žiūrėdamas filmą tuojau i sekmės 1966 metuose.

matai gamintojų ii* rodyto-1 jį dabar svečiuojasi pas 
i jų tikslą žeminti tarybinę | sūnu Pacifiko krante, Los

i tyje. bet neparodyti nauji 
| atskiri apartmentiniai na-1 

mai. i
Dainos senoviškos—prieš-! •!

; tarybinių laikų, veikiausiai I 
i įjungtos i filmą. Laivuose žmones 1 • . . „ ,ir stotyse jaunimas šoka 

Kada M. Kalbo paruošė | “tvistus,” o žmoniškų šokių
filmą, TSRS vyriausybės i mažai tebuvo. Tuo bandy-
žmonės nurodė į jo nerea- ta parodyti, būk ir TSRS 

i huną ir iškraipymą TSRS jaunuoliai siekia už kojų 
Kada arba kaklu vieni kitus tarn
s’ viu- pyti'

Bendrai filmas žemina 
Tarybų Sąjungos santvar- Į 
ką. Tiik filmininkas: 
negalėjo nuslėpti ‘ Volgos ; 
bangu ir gražių, modernų 1 
TSRS turistinių laivų, ku-i

tų prašymų nuo mūsų su
. grįžus pasveikinti mūsų tė- ; rų s u f a b r i k u etas, kad į 
vynainius anoje pusėje pla- | amerikiečių akyse pažemi-’ 
taus vandenyno, kiek tų tų Tarybų Sąjungą ir jos 
nuoširdžiausių jam linkėji-

: mų laimingai pasiekti seną
jį lietuviškąjį Vilnių ir jo

■ gabiai vadovaujama didžią-

• —garsųjį Vilniaus univer- 
; sitetą! 
i

Žinau, kad musų svečią 
įmes gerokai privarginome, iga” bu> i 
i bet tikiu, kad jis mums už televizijos 
! viską atleis, žinau, kad jis į kontikovas 
! supras, jog tai viską darė- —’ 
|me iš meilės jam ir jo at- 

. , , . . i • i t • i i 'stovaujamai mūsų gimtineibuvo labai jauki, labai kuk- Į _
Ii, labai nuoširdi sue’gėlė.

j Be mylimojo svečio, į ja at- 
; vyko ir jau pirmiau dau- 

, v ., geliui ne karta matyti ir O. kam buvau as pasiten- r utikt. Qnnt- ‘žiu^(lien5i
i Levas Vladimirovas ir Vy- 
: tautas Zenkevičius.

Prof. J. Kubilius labai 
i trumpais bruožais su mu- 
;mis pasidaliio savo trijų

Labai i Lazauskus, Ozone Parke, jų 
rezidencijoje susirenka po
ros-trejeto valandų bėgiu 

Peters-1 sukviestas N e w Y o r k o , 
i daugumoje šios apylinkes, 
I būrelis lietuvių su mieluo- 

, v v brangus ’ ju svef.ju pasivaišinti bei
I drauge, už rašymą taip aiš- į afsiSveikinti ir palinkėti 
1 kiai, sklandžiai ir visiems I ]aįmingos kelionės. Tai 
suprantamai savo atsimini- į 
mų per “Laisvę”. Tai iš I

J. Vilkelis — St. 
į bug, Fla., rašo:

Sveikinu tave,

Reporteris

, žmonių gyvenimo.

da paskelbė, kad “The Vol
bus rodomas, TSRS 

pareigūnas So- 
; prisiuntė tele-

i gramą ir reikalavo rodymą
1 atidėti, bet CBI viršininkai
: atsisakė. Dabar patys sa- rie upe plaukioja.

vuibHdb, 1,. 1. vny, IN. I. I patrauklus skaitymui
M. Sukackienė, Worces-! tas. 

ter, Mass., tarp kitų dalykų 
rašo:

“O Jūs, drauge Juozuk, ti-: numa besbaitydamas “Lais-' 
krai stebėtinai smulkiai pa-!vėje” draugo “Atsiminimus; 
rašėt savo gyvenimo paty- j iš gvvenimo Jungtinėse Vai
rinius. Aš net spėju, kad stijose”. Dabar gi, pasibai-; 
Jūs vedėte savo gyvenimo ■ gus tam aprašvmui, Ivg kad 
kelionės dienoraštį. Sveiki-! ko trūksta “Laisvėje”, 
nu ir linkiu dar daugiau ra-; 
šyti.” i

Elzbieta Repšienė (Vii- Ū a ^rašyba?" i 
kaitė), Dorchester, ass.. įdėtumėte ir daugiau su- mokslo žmonėmis. O ypač 
JūsGateiminim“fse“L” Man ^kurti m.ums. nvauf,in?V ‘/š- ns patenkintas susitikimais 
Jusu atsiminimus . n ; tu. vnatingai is praeito dar- įr pasimatvmais. nors ir 
irGtJmenat ta vįskąVKMp ibinUkiško . MaJ0-! labai ribot/is. su kai' ku-
pradėjai rašyti apie*ĖrooĄ”niSsenkT^
Ivna tai dar zinaeidžiau na-,t01< Iamsniskai išsenka ir i San r ranciske ir New Yor- i lyną, ta i oar zingeiazmu pa ;ma^masi 1U rezervas. Visa',]^. __
sidare. Man ^tie laikai taip; dabar galima | įaj priėmė ir <

naudotis Lietuvos rašvtoiu ■ kalbėjo, jis labai 
sukurtais raštais. Ir mūsų kinkas.

i visu laimė, kad Lietuva ta-; prof* Kubilius palieka 
po tokia, kokia ji yra.” mūsų krašta su įsitikinimu,

J. A. Bekampis kad čionai jo apsilankymas 
. ir studijos ne tik jam as- 
i meniškai, bet ir b c n d r a i 
I mokslo reikalams bei kultū- 
, riniam-moksliniam bendra- 
'darbiavimui tarn Jungtinių 
Valstijų ir Tarvbų Sąjun-

I gos duos, nemaža gero.
Baigdamas savo trumpas 

i pastabas profesorius kvie- 
: tė Amerikos lietuvius apsi- 
! lankyti Lietuvoje ir tiesio
giai susipažinti su jos gra
žiai klestinčiu nūdieniu gy
venimu, daroma t pažanga 
visose gyvenimo ir kūry
bos srityse. Užtikrino, kad 
visi bus draugiškai priim
ti. Žinoma, jis pabarė tuos,

Pasaulio gyventojai 
ir maisto gamyba

Washingtonas. — Tarp
tautinis apskaičiavimas ro
do. kad 1965 metais pasau- 

: mėnesiu darbo ir'Anešnagės lyje maisto buvo pagaminta 
i Amerikos įspūdžiais. Sa- pusantro procento daugiau 

Be abejonės, draugas tu-į l<ė. kad iis išsiveža daug 1964 m. Bet pasaulyje žmo- 
' rite talentą tam prakilniam i labai malonių įspūdžiu i 

ir, manau,; susitikimų su A me riko 
! galėtumėte ir daugiau su- ■ mokslo žmonėmis.
! kurti mums naudingų raš
ytu. ypatingai iš praeito dar

iu atsimenat tą viską? Kaip i 
pradėjai rašyti apie Brook-;

sidarė. 
pat žinomi. Aš vis negaliu i 
užmiršti, kai tu buvai Broo- 
klvne kriaučių delegatu, tu | 

■' labai rūpinaisi savo lietu-;
viais darbininkais. Kai Žy-Į 
dalis uždarė savo šapą ant 
9 mėnesių, tu man atnešei 
paša į s tūbą eiti dirbti pas 
Mešlj ir Karvelį”.

Kaz. Nečiunskas Brook-1 
Ivne: “Malonūs ir gerbiami 
draugai Bekampiai. Linkiu 
su Naujais metais dirbti to
ki gražų ir naudingą darbo 

r klasei darbą. Aš manau, kad 
ne tik man, bet visiems “L.” 
skaitytojams buvo malonu I 
skaityti atsiminimus iš <_ __ 
su gyvenimo. Tai puikus ir 
teisingas aprašymas, ypa
tingai iš kriaučių unijos vei
kimo.”

A. Bimba rašo:
“Mielas Juozai!
Pastebėjau, kad savo 

siminimuose minite ir mu
dviejų pirmąją pažinti. įdo
mu prisiminti tuos laikus 
kaip aš patekau pas mūsų 
smarkiuosius kriaučius už 
redaktorių. Jums ir kitiems 
draugams visuomet būsiu 
dėkingas. Bet savo atsimi
ntuose jūs mane per daug 
iškeliate. Tokiuo nesijau
čiu. tokios aukštos garbės 
nesijaučiu vertas. Jeigu jū
sų atsiminimai būtu ėję per 
mano rankas, tikėkite, bū
čiau tų kelių sakiniu nepra- 
leidęs. Pamačiau tik tada, 
kada jau buvo išspausdinti.

Geriausius mano linkėji
mus draugei Bekampienei”.

K. Petrikienė, Rocky Po
int, N.

“Su didelius malonumu 
skaitau Jūs prisiminimus. 
Sprendžiu, iš visų ikišioliai 
rašytų prisiminimų, Jūsų 
prisiminimai yra s». 
istoriniai ir asmeniniai. Tu-1

Iš viešnagės sugrįžus

rašo:

binato pa\uošų cecho vii 
šininką S.
bo draugai dažnai

—Na, kaip\ten, 
je?

S. BatulevZius 
Jū- PaPasak°ti. eDi 
grižo iš viešnages* 
delegaciios sudėtyje 
no baldžių atstovas lankė
si Bialystoke, p a b u v o j o 
Varšuvoje.

— Builystokas nemažai 
nukentėjo karo metu. Da
bar miestas atstatytas. Čia 
vyrauja lengvosios pramo
nės ir tekstilės įmonės, — 
pasakoja cecho viršininkas. 
— Kai kurios įmonės dide
lės. Dirbančiųjų skaičius 
siekia iki 6.000. Cechuose 
švaru, jauku. Žmonės ma
lonūs, mielai dalijasi darbo 
patyrimu. Teko lankytis 
Pliušo-šilko kombinate, 
Baldu, Rūbu spintų ir vir
tuvinių baldų, Minkštu bal
du fabrikuose. ReiĮtfį pa
sakyti, kad draugai lenkai 
taupiai vartoja medžiagas. 
Su defektais faneros lapai 
išmetami. Gerą įspūdį pa
liko plokštės, pagamintos iš 
pjuvenų. Patiko virtuviniai 
baldai. Jie gražios apdai
los ir puikios kokybės.

Per keturias viešėjimo 
dienas susipažinome su 

i Bialystoko miestu ir Lenki- 
svarbūs Ijos sostine Varšuva-

Z. Gintarėnas

atulevičių dar 
klausia: 
Lenkijo

turi ka 
neseniai 

iesto 
au-

at-

Visiems, kurie jį 
__ ir su juo pa si- :

i niu skaičius padaugėjo 
; dviem procentais. Tarptau- 
; tiniai ekonomistai daro iš
vada. kad jeigu nesuma
žės žmonių daugėjimas, tai

i susidarys rimtas maisto 
: stokos pavojus.

Kas dėl to, kad vėlesniais

Širdingai dėkoju
Noriu padėkoti Aido cho- 

Maskva. — Sulaukęs 69 Washingtonas. — Jung- rui už surengtas man iš- 
| metu amžiaus mirė įžymus tinių Valstijų karo orlaivy- 
i Tarvbų Sąjungos filmu ga- nas nusprendė pulti Viet- 
; minimo direktorius Vladi- narna ir iš Kingkwano ba- 
; miras Petrovas.
i Jam vadovaujant buvo na-!
gaminti filmai: “Petras Di
dysis.” “Kutuzovas,” “( 
nerolas i n s p e k torius” 
anie Stalingrado kovą — 
“Pergalė.”

MIRĖ J ŽYMUS TSRS , 
i FILMŲ DIREKTORIUS 1

Maskva. — Sulaukęs 69

IR Iš FORMOZOS 
PULS VIETNAMĄ

zės, kuri yra šiaurinėje da
lyje Formozos salos.

Kaip žinia, Formozoje 
vra Čiang Kai-šeko valdžia,

ir kurią JAV vis dar skaito 
Kinijos valdžia.

o r k o mieste

DAUGĖJA BEDARBIŲ 
SKAIČIUS

New Yorkas. — Po to, 
kai New
transporto darbininkų 

' metais Tarybų S ą j u n g a streikas suparalyžiavo va- 
; pirko grūdu kitose šalvse, ž.iuote. mieste žymiai pa- 

esąs dė-itai tas nereiškia, jog ji jo daugėjo bedarbių skaičius.
' ’ * -WVT-f 1 1 1 •

Washingtonas. — Respub
likonas senatorius E. M. 
Dirksen įspėjo tuos,, kurie 
reikalauja bombarduoti š. 
Vietnamo sostinę Hanojų ir 
prieplauka Haiphongą. Jis 
nemano, kad tas padėtų 
JAV kai’4 laimėti.

leistuves ir reiškiu aidie- 
i tems N. Buknienei ir Nk 
Ventienei dėkingumą už 

i iniciatyvą visa tai Įvykdyti.
Širdingai dėkoju choro' 

valdybai už dovanėlę ir gi
liai įvertinu O. Čepulienės 
triūsą papuošiant užkan-. 
džius.

Linkiu aidiečiams stro
piai mokytis naujas dainas, 
o aš parvažiavus bandysiu 
jus pasivyti.

H. Feifėrienč

Nedarbo ąpdraudos biu-mažiau pagamino, negu ca- j
rištinė Rusija pagaminda- i ras kiekvieną dieną gauna 
vo. TSRS dauv pagalbos ; virs 8,000 naujų reikalavi- 
grūdais duoda kitoms so- i mų apdraudos.

• «•>•«* 1 • 1 • 1cialistinėms respublikoms ir 
naujoms valstybėms Afri-

PER DAUG PAMALDUS 
LENKŲ KARDINOLAS 
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė pranešė kardino
lui Wyszinskiui, kad panai
kino jo pasportą išvykimui 
i Vatikaną. Sako, kad jis 
išvykęs į užsienį kišasi į 
Lenkijos valstybinius reika
lus. Per kelerius pastaruo
sius metus jis į užsieni va
žiavo apie 15 kartų.

PLAUKIA LAIVAI
I VIETNAMĄ SU 

GINKLAIS
Washingtonas. — Nors

Paryžius. — 1965 metais 
Prancūzijoje automob i 1 i ų 
nelaimėse buvo užmušta 
8,804 žmonės ir 216,776 su
žeista.

Washingtonas. — Prezi-1 
dentas Johnsonas prašys į 
Kongresą skirti $13.000,-

'/vyriausybė pavartojo 000,000 karo lėšoms Viet- 
> laivyno militarinius name<karo7 laivyno militarinius 

transportus gabenimui ka
reivių. amunicijos, ginklų 
ii* rnedžiagų į Vietnamą, bet 
jų nepakanka. Ji dar nu
samdė 150 laivų iš priva
čių kompanijų.

Washingtonas. — JAV 
pasiuntė laišką šiaurės 

I Vietnamui taikos reikalais.

REQUEST RECORD 
Vėliausios, puikiausios, 

autėntiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Huntington, N. Y.
Gruodžio 25 d. savo na

muose mirė Juozas Drau
gelis, sulaukęs 81 metų.

Palaidotas gruodžio 31 d. 
St. Charles kapinėse.

Jis paėjo iš Suvalkijos, 
Šunskių narap'ios. Uže- 
lių kaimo, 
vyko 1904 m. Jis 
nas Huntingtono 
jas.'

Nuliūdusi liko
Marijona, 3 sūnūs, 10 anū
kų ir 3 proanūkiai.

Velionis buvo progresy
vus žmogus. Skaitė “Lais
vę” ir paremdavo ją auko
mis.

Gaila, kad huntingtonie- 
čiai tokiu trumpu laiku ne
tekome 3 senų gyventojų.

Tebūna Juozui amžina 
ramybė, o jo šeimai reiš
kiu širdingą užuojautą.

F. Klaston

parap’jos
Amerikon at- j 

buvo se-1 
gyvento-

žmona

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasiruoškime juose dalyvauti 

j
. Įvyks Sekmadienį

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Vakarienė bus duodama 5 vai. vakare
Suvažiavimas ir banketas bus

“LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendrovės dalininkams pietų užkandžiai 

bus duodami nemokamai

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

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

t7 f

Kviečiame dalininkus dalyvauti konvencijoje ir ban
kete. Taipgi kviečiame brooklyniečius ir iš apylinkės at
silankyti į banketą. Bus gera vakarienė ir bus malonių 
pasimatymų su svečiais iš toliau.

LAISVE

f




