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Su Naujaisiais metais.
Protingi žmonės.
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Apie Raštikį.
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Paleckio apdūmojimai.

Rašo A. Bimba

Socializmo saliu !® (larys iKriiPi}as užmokės 
ižemdirbystėje

Maskva.

Kalėdinės kalbos ir 
laikos reikalaižydams už darbą

Są-1 New Yorkas. — J. Blau- 
Ko-, šteinas, žydų vadas, prane- 
ko- 1 šė, kad su pagalba Jungti- 

paruoš planą nių Valstijų ir Vakarų Vo- 
žemdirbystės į kietijos valdžių, jis išreika-

i iš Alfriedo Kruppo, iro laikotarpyje tai buvo 
kitų i didžiausio vokiečių indust- ■ jungiama su k u r s t y m u 

i žydams prieš liaudiškas respubli
kas po obalsiu “išvaduoti 

įjas iš komunistų’”
Prezidentas Eisenhowe

ris, sugrįžęs iš ilgos kelio
nės, Kalėdų išvakarėse, sa
kė kalbą. “Jis kvietė neko- 

susivie-

1960 mėty planas
centruos jėgas daugiau pa- jungos vyriausybė i 
sigaminti plieno.

1959 metais i 
Sąjungos 
vamzdžiai 
Vengriją 
praleidimui.

1960 metais vienas iš di
džiųjų darbų bus, tai nutie
simas aliejaus vamzdžių iš i 
Tarybų Sąjungos į vakari-; 
nes socialistines šalis. Jais 
per metus bus praleidžia
ma apie 20,000,000 tonų 
aliejaus iš Volgos srities.

i Iki Mozyrio miesto, Balta- į 
rusijoje, bus viena ' _
džių linija, o nuo Mozyrio , rainų ir D. S. Polianski nuo i dui, verstinai dirbusiam jo j korespondentas E 
dalinsis į šiaurinę ir pieti- rusų respublikų, kurie turi; fabrikuose,^ nepaisant kaip • worthy. Prezidentas išvyk 
nę šaką. i didelio patyrimo

Pietinė šaka eis į Užgo-1 bystėje.
ro, Ukrainos miestą už ■ -------------
Kai natų kalnu, o iš ten gamjno gįnkĮUS Japonija 1Y Žala 

Kruppo fabrikuose? ;
Londonas. — Žydų tau

tos žmonės privertė Krup- džia sako, kad ji jau
jpą užmokėti kiekvienam po i gt atmokėti atlyginimus i liuĘ Įneš

už padarytus šalis ’prie 
buvo ver-! nuostolius laike Antrojo

" ■ n

Sofija, Bulgarija. — 
Gruodžio 10-14 dienomis 

į čionai įvyko socialistinių 
i šalių Ekonominės Tarybos 
konferencija. Dalyvavo at
stovai: Albanijos, Bulgari-

kaip jau jos Čekoslovakijos, Lenki-
v 4- .A « M ZX I ** ' ' '

Nė nepamatėme, ] 
“prašvilpė” 1959 metai, 
buvo jie blogi. Daugeliu 
žiūriu buvo geri metai, 
j uos, sust’prėjo pasaulinės 
kos Reikalai. Smarkiai ir aukš
tai buvo iškeltas nusiginkla
vimo klausimas. Susitarta dėl 
viršūnių konferencijos. Gra- I960 metais pagelbėti Len- 
žjai, pavyko Amerikos betuvių hijai, kuriai 1959 metai ne- ( 

buvo pasekmingi. Bus de-!
pa_ į dama pastangų, kad Lenki- 

i joje pakelti gamybą 6 pro- 
i centais lyginant su 1950 m. 
I Nustatyta, kad ji turi pa-; 

kad i gaminti: 6,450,000 t o n ų į 
per-J plieno, 4,500,000 tonų špi- 

žio, 4,100,000 tonų geležies, 
ir iškasti 11,000,000 
anglies.

Bulgarijos gamybą bus 
siekiama pakelti virs 15 
procentų, o Vengrijos — 
8 procentus. Rytų Vokieti
ja sieks pakelti gamybą 12 
procentų, o Rumunija kon-

po’' jos, Rumunijos, Tarybų 
Per Sąjungos, Kinijos, Vengri

jos ir Vokiečių Demokrati
nės Respublikos.

Konferencijoje nutarta

po-

tai-

ekskursija į Lietuvą. Dide
li nauji žygiai atlikti kovoje 
už erdves. Mėnulis jau 
siektas.

Džiugu, ar ne?

Mums džiugu ir tas, 
šiemet pavyko sėkmingai 
kraustyti “Laisvę 
patalpas, 
dutiniškai
ūpas pakilęs. O 
svarbu. Yra kuo 
ti.

Visus draugus
nuoširdžiai sveikinu 
jaisiais Metais. Lai 
nantieji metai būna visiems 
laimingi!

naujas 
Vajus irgi eina vi- 

Lai šviečiu 
tai be galo 
pasididžiuo-

ir prietelius 
su Nau- 
ir atei-

v Jau didelėmis masėmis iš 
žmonijos korėjiečiai keliasi į 
šiaurinę Korėją. Jie nebijo 
komunistų, jie nebijo naujojo 
gyvenimo. Išmintingai jie el
giasi, visiškai neklausydami 
reakcinės propagandos.

Gerai, kad John L. Lewis 
pasitraukia iš angliakasių uni
jos (United Mine Workers) 
prezidentystės. žmogus jis 
nebejaunas, jau pa v a r g ę s. 
Tegu pasilsi. Ypač jam bus 
lengva ilsėtis, kuomet jis ir 
pasitraukęs iš prezidento pos
to kasmet išsikolektuos iš 
unijos po 50 tūkstančių do
lerių.

1921-1930 metų laikotarpy
je Lewis negarbingai išgarsė
jo kaip nachališkiausias ir 
chuliganiškiausias persekioto
jas pažangių idėjų ir žmonių 
angliakasių unijoje. Daug, la
bai daug gerų žmonių 
džiai nukentėjo.

Betgi 1935-1940 metų 
tarpyja tas pats Lewis 
gerai ir tampriai 
su tais pačiais pažangiečiais, 
jų tArpe ir komunistais, kū- 
rimĄ industrinių unijų ir or
ganizavime CIO.

Kitas faktas. Kadaise ang
liakasių unija tūrėjo 800,900 
narių, šiandien beturi 200,- 
000! Beliko tik šešėlis iš se
niau buvusios unijos. Truputį 
kalta ir Lewiso politika už to
kį nuosmukį.

skau-

laiko- 
labai 

kooperavo

Pastebėjau, kad Wore este
rio Aido Choras mokosi ope
retę “Išeivis.” Gerai. Neabe
joju, jog ir mes turėsime pro
gos jų vaidinimą pamatyti.

šiandien “Laisvėje” pasi
skaitykite straipsnį apie gen. 
Raštikį, vieną iš rak eti erių, 
pasivadinusių “Lietuvos va
duotojais.’"

Kanadiškiai “Tėviškės žibu
riai” per porą atvejų išpe
šiojo po keletą sakinių iš Ro
jaus Mizaros pasikalbėjimų 
su Lietuvos kunigais ir vysku
pais.

O ykodėl tų rimtų pasikalbė
jimu neįdėjo ištisai? L;Ko bi-

Smetonininkų “Dirva” (gr.
17 d.) praneša, kad Lietuvos

buvo nutiesti 
į Rumuniją ir 

natų rali o gazo

Washingtonas. — Per lio” nepriskaito. Preziden- 
daugybę metų Kalėdų pro- tas nedarė priekaištų soci- 
ga yra skelbiama “Ramybė i alistiniąm pasauliui. Šių 
ant žemės”. Bet šaltojo ka- metų jo kalba skyrėsi nuo 

pirmesnių kalbų Kalėdų iš
vakarėse.

Vatikane popiežius Jo
nas XXIII sakė ilgą kalbą. 
Jis kreipėsi i “krikščioniš
ką pasauli, ragindamas 
gerbti valstybes ir jų san
tvarka”. Popiežius neminė
jo komunistų nei Tar. Są 
jungos vardo, bet kalbėjo 

. prieš tuos, kurie “ardo ra- 
;, kuriems' mybę, tradicinę santvarka 

reikalinga”, rašo; ir siekia žmones paversti 
. W. Ken-: tik darbo mašinomis”.

..  . - - __ x ,_______ ____ Iš Londono praneša, kad 
žemdir-J ilgai ir kokį darba dirbo.; damas i kelionę savo misi-j Europoje visa eile kanita- 

| Viso jis išmokės $2,380,000. | ja apibūdino
i draugiškumo laisvėje”, tą Į lininių viršininkų 
i patį jis vėl pakartojo da- pč i gyventojus 

kartinėje kalboje. 'švenčių proga. Jų
Visa eilė korespondentų pimuose nesirado 

. ra«o, kad Eisenhoweris siū- nio šaltojo karo

ir 
munistų partija sudarė 
mitetą, kuris 
pagerinimui 
reikalų. 1959 m. iš priežas- lavo 
ties sausros, ir dėl i 
priežasčių, mažiau suimta . rialisto, užmokėti 
grūdu, kaip buvo laukta, i už verstinus darbus.

Blausteinas įteikė Krup-! 
Ita dar 40,000,000 akru nau-Į pui reikalavimą varde 2,000'

„ _ , , v~. *■ , Iv J_ 1. _ _ A i- -2 'Į

i pasaulinio karo buvo ver- i 
90 - čiami dirbti Kruppo fabri- •L 11 ; mumstini pasauliIkuose. •

Sekamai sėjai bus įdirb-l

[jų žemės plotų. Per pasta-!žydų, kurie laike Antrojo j 
ruosius penkeris metus že- į pasaulinio karo buvo ver-į 
mes pasėliai padidinti 
000,000 akru.

Komiteto priešakyje yra J Kruppas sutiko užmokė- į ti pagalbą tiems 
vamz- N. V. Podgornyji nuo uk- ;ti po $1,190 kiekvienam žy- ! ji labai ] .ti po $1,190 kiekvienam žy- 1

ir.listinių šalin valdovų ir re- 
atsikrei- 

Kalėdų 
atsikrei- 
pirmes- 

aš trumo, 
draugiškumą Daugumoje jie ragino žmo- 

Jungtiniu 
“turtingai

oni* i čekoslovakijon į Bratisla- 
' vos miestą. Ši šaka bus 
1,100 mylių ilgio. 

Šiaurinė šaka iš Mozyrio 
bus pravesta Lenkijon, į 
Polocko miestą, šiaurėje 
Varšuvos. Ji bus 750 mylių ! $1,190, kuris laikė Antrojo | kaimynams 

ilgio. pasaulinio karo
—čiamas. jo fabrikuose dirb J pasaulinio karo.

ti ■ ' . . •„ , ' Ji atmokėjo PietiniamBet Kruppo .......
i karo laiku dirbo ūpie 160 
000 darbininkų, 

apsi- 25,000 karo belaisvių ir 
rinka tie amerikiečiai, ku- 75,000 kitų tautų žmonių, 
rie mano, kad Tarybų Są-ipo prievarta į Vokietiją iš- Bet kaip 
jungos studentai sukels re-įvežtų. Daugumą jų sudarė Vietnamu, Korėja ir ypa- tančių lėktuvų, bet jie jau' Dowsonas. Jau šešios gru- 
voliuciją”, rašo Max Fran-i Tarybų Sąjungos žmonės, 
kel. Jungtinėse Valstijose j jų tarpe nemažai buvo ir 
kai kurie elementai gyvena • lietuvių, 
viltimis, kad Tarybų Są-1 
jungos studentai išstosi 

pas kitus dažnai j prieš dabartinę santvarką. | 
Bet amerikiečiai, kurie 

tik lankėsi Tarybų Sąjun-

jos kaimynams
Tokio. — Japonijos va’l-Uo taika ir

bai-1 tik kapitalistiniam pašau-, nes mokytis i 
iis socialistines Vaistini, kad 
“laisvojo pašau- 'gyventi”.

Są-

TSRS studentai ir 
tuščios viltys

Maskva. — “Labai

Antarktikos tyrime 
gražiai bendrauja

Maskva. n — Tarybų
jungos ir Jungtinių Valsti
jų tyrinėtojai gražiai bend
radarbiauja Antarktikos 
tyrinėjime. Mokslininkai 
yra aprūpinti geriausiais 
įrengimais, kurie nugali 
sniego ir ledo kliūtis.

JAV ir TSRS mokslinin
kai vieni
lankosi į stovyklas ir pasi
keičia patyrimais.

Dabar viena amerikiečių 
grupė vyksta linkui fran- 
cūzų stoties. Tuo pat laiku 
TSRS traktorių “trauki
nys” artinasi prie pietinio 
žemės ažygalio, o L 
per TSRS “Sovietskaja 
stotį vyks į JAV stotį.

i Europoje didėja
l ji aianuKtju rieumaiu f. ••»<' « o : i | I 1

fabnk.u°se i v i e t n a m u i $55,600,000, j taupomu laivu , prekybos karas 
>■ Burmai —$200,000,000, In- . , ■ !

jų tarpe donezijai — $225,440,000 ir1 Washin g t o n as. - Po ■ New Yorkas. 
............  Filipinams — $550,000,000., Antrojo pasaulinio karo prekybos karas

Jau surūdijo 900

— “Auga 
Europoje 

(Jungtinių Valstijų vyriau-!prieš Jungtnių Valstijų ir 
su šiauriniu j sybė taupė desėtkus tūks- i Kanados prekes”, rašo Sam

tingai Kinija, kuriai Japo-! paseno ir niekam netinka- 
nijos. imperialistai daugiau-Imi. Nauji moderniniai lėk- 
siai žalos padarė? i tuvai yra daug greitesni.

i Tas pats atsitiko ir su 
! laivais. Po karo -922 kari- 
;niai laivai buvo pastatyti 
i užlajose, apipurkšti ir tau- 

— Tarybų Są- Ankara. —Turkija pirks pomi “mothball saugoje”, 
goję, tai surado ką kitą, junga priėmė Vakarų pa- Jungtinėse Valstijose kvie- 

' i siūlymą viršūnių konferen- čių, medvilnės ir pupelių!

Vėliausios žinios
Maskva.

Tarybų Sąjungos studentai 
yra kietai nusistatę už ko
munistinę santvarką.

iš ten KAS SUKURSTĖ IRANĄ
n

NUSKENDO 2 LAIVAI

PRIEš IRAKĄ?
Washingtonas. — Vals- 

tybės departamentas palai- 
ko ryšius su Irano (Persi į

siūlymą viršūnių konferen- čių, medvilnės ir 
cijos reikaluose. Bet nori, už $32,000,000. 
kad konferencija prasidėtų 
balandžio 21 dieną, arba 
gegužės 4 dieną.

AnglijosLondonas.
j premjeras Macmillanas pa- i 
Isitenkinęs Vakarų viršū-j 

Albany. — New Yorko nių susitarimu. i
; guberna torius

; Rockefelleris pareiškė, kad

J. Campbell, jų prižiūrė
tojas, sako, kad tie laivai 

I paseno, surūdyjo, ir b li
tų netinkami “gynybos rei
kalams”.

virsū

Casablanka, Maroko. —
kuriame važiavo

PAMINĖJO STALINO 
80 METŲ GIMTADIENĮ
Maskva. — “Pravda” iš- 

pausdino straipsnį apieIR ŽUVO 200 ŽMONIŲ jos) vaidžia. Sakoma, kad j p* 1960 metais nekandida- Busas, 
■m, ., i-niPno hmm is | tuos i prezidentus. žmones pamatyti Eisenho- otaiiną po anriasre ^nu

žuvo 15 mas kovotojas uz sociahz-
Maskva. — Iš Staligrado žmonių ir 16 sužeidė.

Manila. — Filipinų sri
tyje L___  __ _  _
Sugriovė daug namų ir li
ko 48,000 benamių. Nu
skendo du laivai, viename 
iš jų buvo 118 žmonių, o 
antrame 100.

siautė baisios audros, visti pasienio
i jis pataria taikos keliu iš-|tuos i prezidentus.

,v" ■’ ’i nesutikimą1 _ ..
su Iraku.-n- • x . 4. i a. I HES (elektros legames)Pirmiau tarpe tu valsty-; -1- - r A - 7k -au leidž.a ,_ga . Maskvą

UI nebuvo nesutikimo, be u Į coo mxriin iim’n laidine

werį, susidaužė.

pės biznierių susikibo Eu
ropos, Afrikos ir Azijos 
rinkose. Tai Jungtinių 
Valstijų, Kanados, Euro
pos. Centrinės ir Pietinės 
Amerikos, Afrikos ir Pie
tų Azijos grupės.

Kada Eisenhoweris posė
džiavo su Anglijos, Pran
cūzijos. ir Vakarų Vokieti
jos viršūnėmis, tai buvo 
svarstoma ir prekybos rei
kalai. Jie susitarė, kad bū
tų sušaukta konferencija 
užbaigimui prekybos karo. 
Bet konferencija nedaug ža
da, nes visos grupės ruošia
si. prie laimėjimo.

prezidentas Justas Paleckis 
parašęs knygą apie rusų tau
tą. Knyga esanti pavadinta 
“Mintys apie vyresnįjį brolį.” 

Knygos negavau, nemačiau. 
Aišku, tai įdomi knyga.

“Dirva” Paleckį smarkiai 
bara už tokį jo pareiškimą:

“Gerai pažįstu visas tris 
Pabaltijo respublikas. Ir gal
vodamas apie jų likimą, aš, 
kaip ir kiekvienas sąžiningai 
studijuojantis istoriją žmo
gus, galiu padaryti vienintelę 
išvadą: be didžiosios Rusijos 
pagalbos, be galingų jos pe
čių, atrėmusių priešo spaudi
mą, kiekvieną iš šių šalių 
tautų būtų nušlavusios pikto
sios jėgos, nuo seno siautėju
sios Baltijos pakrantėje.’’

Bet tai labai rimti, labai 
teisingi Lietuvos prezidento 
apdūmojimai.

po to, kaip Eisenhoweris 
apsilankė Irake,, pažadėjo 
jam daugiau pagalbos, tai 
Iranas iškėlė sienos, reika
le pretenzijų.

KUBA IŠVARĖ JAV 
KORESPONDENTĄ

Havana. — Kubos teis
mas pripažino kaltu ameri
kietį James Buchanana, 
“The Miami Herald” ko
respondentą, nes jis gelbė
jo amerikiečiui lak ūnui 
Frank Youngui. Bet vieto
je Buchananą įkalinti, jam 
isakė per 24 valandas išva
žiuoti iš Kubos.

Leopoldville. — Belgijos 
karalius Baudouinas neža
da duoti nepriklausomybę 
Kongo kolonijai.

fl

per 600 mylių ilgio laidus.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė sudraudė jugosla
vus, kurie, atvykę į Lenki- 

; ją, giriasi, būk pas juos yra 
“daugiau laisvių”.

Havana. — Kubos vy
riausybė rengiasi paimti į 
savo rankas JAV kapitalis
tų fabrikus.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru reikalau
ja didinti šalies industriją, 
kad sutvirtinti gynybos pa
jėgas.

Grand Rapids, Mich. —
Baigėsi busų vairuotojų 
ir mechanikų streikas. Jie 

laimėjo 12 centų priedą al- 
1 gos per valandą.

REIKALAUS ATLYGINT 
SPALGENŲ NUOSTOLĮ
Bostonas. — Mass., New 

Jersey, Wisconsin, Wash- 
valstijų 

spalgenų augintojai, susi
jungę į The National Cran
berry Institute, laikė kon
ferenciją. Jie nutarė reika- 
kalauti iš JAV federalinės 
valdžos $20,000,000 atlygi- 

inimo. Sako, kad Food & I 1
Drug viršininkai paskelbė 

; “pavojingomis”, 
neturėdami tam įrodymo, 

; ir biznieriams padarė nuo- 
Bonna. — Nuo 1945 me-' stoliu.

* I c
tų pavasario į Vakarų Vo
kietiją persikėlė iš Rytų 
Vokietijos ir socialistinių 
šalių 12,500,000 žmonių. Jų 
apgyvendinimas ir kitur 
perkraustymas ‘sudarė dvy
liką bilijonų dolerių išeigų. 
Milžinišką daugumą sudarė 
gyventojai iš Rytų Vokie
tijos, tai yra, pasitraukę su 
Hitlerio armija.

mą”. Gruodžio 21 dieną su
kako 80 metų nuo Stalino

Detroitas. — Automobi-
lių gamintojai mano, 
1960 metais galės parduoti 
8,000,000 naujų automobi-

Honolu'lu, Havajus.— Du 
JAV lėktuvnešiai “Mission 
Bay” ir “Guadalcanal” vel
kami į Japoniją, kur jie 
bus sulaužyti metalui.

kad Straipsnyje ' atžymėta jo ington ir Oregon 
dideli nuopelnai šalies in
dustrializacijoje, kolekty
vizacijoje ir nugąlėjimas 
šalies priešų su Trockiu 
priešakyje. Padaryta ap
žvalga tų klaidų, kurias 
Stalinas padarė.

VAKARŲ VOKIETIJA spalgenas 
r 11 n i’

IR BĖGLIAI
Paryžius. — Bei gija, 

Graikija ir Turkija nepasi
tenkinę Vakarų viršūnių 
konferencija. Mat, keturi 
didieji susirinko be mazų- 
jų valstybių.

Washing tonas. — 1959 
metais Jungtinėse Valsti
jose įvyko 17 lėktuvų ne
laimių, kurių metu žuvo 
329 žmonės.

SVEIKINA Iš LIETUVOS 
Vilnius. — Leiskite nuo

širdžiai, karštai pasveikin
ti visą Laisvės redakcijos 
kolektyvą ir skaitytojus su 
Naujaisiais 1960 metais. 
Visiems, visiems geriausios 
sėkmės.

Antanas Vaivutskas
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Afganistanas ir Tarybų Sąjunga
MICHAEL O’NEILL piktai rašo (“N. Y. Daily 

News” gr. 17 d.) apie padėtį Afganistane. Jis tvirtina, 
kad būsimame JAV Kongrese tuo reikalu “atsiims Ei- 
senhowerio vyriausybė”, ypatingai prie to ruošiasi kon- 
gresmanas Walter Judd, kuris tik sugrįžo iš Afganis
tano.

Afganistanas randasi į pietus nuo Tarybų Sąjun
gos. Bendroji jų siena yra apie 700 mylių ilgio. Tarpe 
TSRS ir Afganistano per visa laiką yra geri kaimyniš
ki santykiai.

Afganistanas užima 250,000 ketvirtainiškų mylių ir 
turi apie 15,000,000 gyventojų. Senovėje buvo kultūriš
ka šalis, bet dabar atsilikusi. Šalyje yra daug kalnų, 
smėlynų ir stoka vandens. Afganistanas neturėjo gerų 
kelių, industrijos ir tinkamų įrankių žemės 
Apie ketvirtadalis gyventojų užsiima galvijų 
ir kilnojasi iš vietos į vietą.

Kaip tik Tarybų Sąjunga sustiprėjo, tai 
Afganistanui pagalbą. Dabartiniu laiku jos paskola Af
ganistanui yra apie $400,000,000 vertės. Ten randasi ar
ti 2,000 tarybinių inžinierių ir technikos specialistų.

Tarybų Sąjungos paskolos, mašinerija, technika, 
inžinieriai ir mokslininkai gelbėja Afganistanui ir geri
na jo žmonių gyvenimą, praveda kelius, įrengia o riau
kiąs ir tt. Jiems vadovaujant, prakasta 600 mylių ilgio 
drėkinimo kanalų, kurių pagalba apdrėkinta- 315,000 
akrų žemės. Ant daugelio upių jau pastatyta elektrinės 
jėgainės.

Tarybiniams inžinieriams vadovaujant, nutiesta 
šimtai mylių geni plentų, pramušta po kalnais tuneliai, 
sostinėje, Kabulo mieste, išasfaltuota 35 mylios gatvių.

Pakelta ir mokslas. Prieš 25 metus Afganistane bu
vo tik 37 aukštesnio mokslo mokyklos su 4,500 studen
tų, o dabar jau yra 870 mokyklų su 155,000 studentų. 
Atrodo, kas čia blogo, kad Tarybų Sąjunga gelbėja atsi
likusiai šaliai? Koks čia prasikaltimas? Juk irąJungti- 
nių Tautų organizacija turi komitetus ir skiria pinigų 
tiems reikalams.

Bet tas nepatinka respublikonui kongresmanui 
Walter Judd, nepatinka kolumnistui Michael O’Neill ir 
daugeliui Vakarų valdininkų. Kodėl? Todėl, kad jie no
rėjo Afganistaną įtraukti į karinę sąjungą su Iranu, 
Turkija ir Graikija prieš Tarybų Sąjungą. Tas nepavyko.

. M. O’Neill rašo, kad Tarybų Sąjunga Afganistane 
laimėjo lenktynes. Kodėl? Todėl, kad ji ten pasiuntė 
genis inžinierius, pristatė geriausią mašineriją, o Jung
tinės Valstijos, kurios paskolino Afganistanui $30,000,- 
000, tai “pristatė seną mašineriją”. Tai, girdi, buvo pi
giau, bet baigėsi pralaimėjimu.

Jis rašo, kad Sovietų inžinieriai pasekmingai nutie
sė geriausius plentus, o Jungtinių Valstijų, kurie vedė 
plentą nuo Kabulo iki Kašmiro, turėjo nepasisekimą. 
Tarybų Sąjunga įrengė daugybę didelių ir moderninių 
orlaukių, į vieną iš jų Bagrame nusileido ir prezidento 
Eisenhovverio lėktuvas, kada jis dabar apsilankė Afga
nistane. Prezidentas Eisenhoweris Indijoje buvo pen
kias dienas, o Afganistane tik penkias valandas.

Pirm prezidento atvykimo į Afganistaną, ten pri
buvo daugybė JAV korespondentų ii- diplomatų, kad 
“išgelbėti Afganistaną iš komunistų įtakos”. Bet jie sa
vo nepasiekė.

Amerikos laikraštininkas R.P. Martin ilgai kalbė
josi su Afganistano karaliumi ir premjeru. Premjeras 
princas Daudas, pareiškė:

“Afganistanas turi labai gyrus kaimyniškus : 
tykius su Tarybų Sąjunga per 41 metus. Afganistano ir j 
TSRS santykiai rymo ant draugiškumo ir lygybės pa- 
mato. Per visą laiką nebuvo nesusipratimų ir viešpata- • 
vo vienų kitais pasitikėjimas. Mes gauname iš Tarybų j 
Sąjungos tokios pagalbos, kokios mes prašome. Jeigu 
jūs manote, kad TSRS turi kokius kitokius siekius mū
sų šalyje, tai apie tai ir pasiklauskite pas TSRS vadus.”

dirbimui, 
auginimu

ji pasiūlė

MŪSŲ ŠALIES 
ANGLIAKASIŲ 

VARGAI
Angliško savaitraščio 

“The Worker” kolumnistas 
George Morris duoda įdo
mų straipsnį apie šiandie
ninę Amerikos angliakasių 
padėtį. O toji padėtis yra 
tiktai skaudi, tiesiog tra
giška. Sakoma, kad didelės 
aneliakasiu masės yra atsi-

var-

likos labai gerai jaučiasi 
tarybinių tautų šeimoje. 
Gerai būtų, kad Švedijos 
užsienio reikalų ministro 
pavyzdį pasektų kitų šalių 
ministerial.

NIEKADOS NIEKAS 
NESISIŪLĖ

Amerikos Lietuvių Tary
bos raketieriai savo suva
žiavime priėmė rezoliuciją 
apie santykiavimą su Lie
tuva. Jie pareiškia, kad 
“visuomeninis organizuotas 
santykiavimas” su Lietuva 
“būtų žalingas Lie t u v o s 
laisvės reikalui.” Daug, 
girdi, geriau nieko bendro 
su ja neturėti.

Kas ir kur yra girdėjęs, 
kad Lietuva būtų prašiusi 
ir siūliusi Amerikos Lietu
vių Tarybai kokį nors san
tykiavimą arba bendradar
biavimą? Jei taip, tai kam 
tokia rezoliucija?

Kiek mums žinoma, Lie
tuva nori ir siekia bendra
darbiauti su padoriais, šva- 
r i a i s , nuoširdžiais lietu- 

! viais. Su tokiais savanau- 
šinmlion džiais> kokie spečiasi apie 

pilnų nė 200,000 Amcriktos. Lietuvių Tarybų, 
' * iu! O bu- santykiauti, kiek mums

angliakasių masės yra 
dūrusios labai giliame

kad 
me

tais anglies kompanijos 
įvedė naujas mašinas ir 
mainierius išmetė iš dar
bo. Ką tai reiškia ang
liakasiams, tai gali paša- 
kyti ir skaičiai. Pavyz- 
džui, West Virginijos 17-ū- 
jame distrikte dar 1942 m. 
dirbo 121,121 mainierys. O 
kaip šiandien? Šiandien 
tame visame distrikte be
dirba 
Jeigu paimsime visą ang
lies pramonę, tai surasime, 
kad prieš dešimtį metų 
Amerikoje dar buvo apie 
4 0 0,000 angliakasių. O | 
kaip šiandien? 
nebėra 
dirbančių mainierių. _ 
vo laika', prieš porą desėt- 
kų metų, kuomet mes turė
jome visoje šalyje 
800,000 angliakasių.

Prie šio didžiulio anglies 
gavybos susmukimo prisi
dėjo, be technikos, dar ir 
tas faktas, kad daugelyje 
vietų ir pramonių anglies 
energiją pavadavo žibalas 
ir elektra. Na, o dabar dar 
ateina atominės energijos 
gadynė. Todėl net ir tų 
pasilikusiųjų 200,000 ang
liakasių ateitis nėra užtik
rinta.

Tuo tarpu,, kaip žinia, 
angliakasių unijos (United 
Mine Workers of America) 
prezidentas John L. Lewis 
pasitraukia iš prezidentys-

Dalykas, mat, toks, 
paskutiniais keleriais

40,995 mainieriai!

žinoma, nė į galvą neatei
na.

apie MOKO SAVO KAIMYNUS
Kanadiškis “Liaudies bal

sas” dar vis nepavargsta 
mokyti klerikalinius “Tė
viškės žiburius” pasitaisyt 
ti, suprotėti, tapti gerais 
lietuviais. Beveik iš visu 
širdies gelmių ( bąlsiečiai 
jiems pataria:

Tėviškės žiburiams ir vi
siems j ų skaitytojams ręiktų 
atidžiai perskaityti Docento 
V. Kuzminskio straipsnį,' til
pusi “Mokslas ir Gyvenimas’’ 
žurnalo l j-tarnę numeryje už 
1959 metus. . Liaudies Balse 
jis1 perspausdinamas ištisai. 
Faktai, kuriuos doc. Ruzmins- 

i kiš iškelia, sumuša į dulkes
tės ant 50 tūkstančiu do- y 4 i p u ką šapai lojimus 

buk Lietuva dabar kenčia, 
skęsta skurde įę, 1.1. Tokios 

! pažangos Lietuva’ niekad ne- 
i žinojo. Tie, kurie nenori pri- 
; pažinti šios pažangos, yra la
bai naivūs žmonės.

Išsižadėjus to naivumo, bū
tų galima daugiau atlikti sa
vo padėties pagerinimui išei
vijoje. Būtų galima dar il
giau laikytis prieš tą prarają, 

i prie kurios ji, Tėviškės žubu- 
rių žodžiais, dabar yra atsi- 
____ Nebėra nei kelių 
žingsnių iki nurašymo išeivių. 
Dabartinė politika veda prie 
to labai atkakliai, Reikia tik 
gero stumtelėjimo, ir nebebus 
kelio atgal.

“Liaudies balso” misijai 
žiburiečius atversti prie 
“dvasios šventos” mes lin
kime geriausios sėkmės.

lerių metinės pensijos. Ma
tote, jam skursti nereikia.

JUK NIEKAS TOKIO 
PRIPAŽINIMO 
NĖ NEPRAŠO

Kunigų “Draugas” (gr.
19 d.) irgi apverkė komu
nistų likimą. Jie -esą labai, 
labai susmukę. Tik keista, j , 
kad marijonų organas jų adrusi. 
vistiek nepamiršta.

Amerikos komu n i s t u s 
“Draugas” griežtai atsisa
ko pripažinti “Amerikos

Mums rodosi, kad Ame
rikos komunistai niekados 
nėra prašę klerikalų juos 

san- ■ pripažinti.

VISAI PROTINGAS 
MINISTRAS

Kaip visur kitur kapita
listiniame pasaulyje, taip ir 
Švedijoje nestinga šaltojo 
karo šalininkų ir tautų

Is laiškų redakcijai
Laisviečiai!

a 1 . • i v . q kurstytojų prieš tautas.Ar ne per daug triuksmuojamaf jVien/s ūtas jų atsiranda 
ir Švedijos parlamente. Jie, 

’ , savo vyriau- 
! sybę, “sielotis”

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ propaganda užsienyje iri
skelbia, kad proportionate darbininko alga yra apie $85 tarvhinpmk

apie $5,600 per metus įplaukų. Su- u.s.leIotls tarybinėmis 
tikdn iJan.-cint“ Amo.-iknc ! Pabaltijo respublikomis — 

•Lietuva, Latvija ir Estija. 
! Gerai pasielgė Švedijos 
užsienio reikalų ministeris 
Unden, kai jis parlamente 

i atsisakė kištis į svetimus 
reikalus. Pabaltijo respub-

per savaitę, tai yra, ;
prantama, tas daroma su tikslu išgarsinti Amerikos i 
darbininkų “gerbūvį”.

Tikrumoje masės darbininkų to gerbūvio neturi. 
Vyriausybės atskaitos už įplaukų taksus parodė, kad 
7,000,000 šeimų galvų gavo per metus tik po $2,000, o 
apie 7,000,000 šeimų tik virš $2,000 įplaukų.

Vėlesniu laiku kai kurių AFL-CIO Unijų vadai įsi
kibo į tą aukštų algų- pasaką ir sako, kad tarptautinėje 
rinkoje “Tarybų Sąjunga parduoda prekes, kurias labai 
žemų algų darbininkai pagamino”.

Bet gi tie vadai “pamiršta” tą, kad mūsų šalyje tik 
vienas iš keturių darbininkų yra unijistas. Faktas yra, 
kad neunijistų algos ir mūsų šalyje yra' žemos.

Apie 4,000 Jungtinių Valstijų laivų plaukioja po Li
berijos, Panamos ir Honduras vėliavomis tik tam, kad 
pabėgti nuo unijinių algų. Per metų metus laivakrovių 
ir jūrininkų unijų vadai daug prikalbėjo, bet nieko ne-

Kuba nuo Kolumbo 
iki Fidel Castro

Kasdien per radiją ir te- m. spalių 28 dieną. Kolum- 
leviziją gh'dįme Kubos var- bus Kuboje, kaip ir San 

' Salvadoro saloje, manė, kad 
jis iš vakarų pusės yra at
plaukęs į 'Indiją (Azijoj). 
Kuboje jis rado indėnus, 
nuo kurių baltieji išmoko 
rūkyti tabaką. Salą jis pa- 
dino “Juana,” bet tas var- 

! das jai neprigijo. Kuba 
Kolumbas atplaukė į Ku

bą Ispanijos laivais ir jos 
remiamas, todėl ir sala pa
teko j Ispanijos valdas. Is
panija Kubą valdė nuo 
1492 iki 1898 metų. (Tik 
1762-1763 metais laikinai 
ją buvo užėmę anglai.)

Ispanijos valdonai į Ku
bą ir kitas kolonijas Ame
rikoje siuntė prasikaltėlius. 
Važiavo ir turtingi, steigė 
savo pančius ir išnaudojo 
atvežtus, ir vietinius žmo
nes. Paskui atvežė ir neg
rų vergų.

Kuboje susiaarė nauja

dą. Nėra ■ abejonės, kad 
Kuba tapo akstintoja Cent
rinės ir Pietinės Amerikos 
gyventojams kovai už tau
tinę laisvę ir geresnį darbo 
žmonių gyvenimą.

KUR YRA KUBA IR 
KAS JI TOKIA?

Tarpe Šiaurinės ir Pieti
nės Amerikos yra siaura 
sausumos juosta, Panamoje 
tik 50 mylių pločio, kuri 
skiria Atlantą ir Ramųjį 
vandenynus. Ta sausuma 
yra dalimi Šiaurinės Ame
rikos, bet dažniausiai vadi
nama Centrine Amerika.

Centrinėje Amerikoje yra 
Guatemala, El ’ Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Cos
ta Rica ir Panama, nedide
lės respublikos. Į rytus nuo 
jų, Atlanto vandenyne, dar 
yra desėtkai didesnių ir
mažesnių sųlų ir salaicių, tauta, kalbanti ispanų kal- 
jų tarpe ir Kuba (Cuba). t)a> y ’ ’ • • •
Jos žinomos kaip Vakari
nės Indijos salos, bet turi 
ir priedinius pavadinimus 
— Bahamas, An tile s, 
Leeward ir W i n d w a r d. 
Tarpe šių salų grupių ir 
Amerikos sausumos randa
si Karibiškoji jūra.

I

Kubą nuo Jungtinių Vals
tijų (Floridos) skiria tik 
90 mylių vandens plotas, 
kuris vadinamas Strait of 
Florida. Į rytų pusę nuo 
Kubos yra kita sala, tik 50 
mylių atstoję, ant kurios 
dvi mažos respublikos — 
Haiti ir Dominikonų, toliau 
—Puerto Rico. Į pietus nuo 
Kubos, už 85 mylių atstos, 
yra didelė Jamaica sala, 
kurią valdo Anglija.

Kubos sala yra 730 mylių 
ilgio iš rytų pusės į vakarų, 
siauriausioje vietoje ji tik 
50 mylių pločio, o plačiau
sioje 160. Prie Kubos vals
tybės priklauso dar kelios 
mažos salos.

Kubos valstybė užima 
44,206 ketvirtainiškas my
lias ir turi apie 6,000,000 
gyventojų. Sostinė Havana 
turi apie milijoną gyvento
jų. Kubiečiai vartoja ispa
nų kalbą.

Kuba randasi tropiškoj-e, 
šiltoje žemės dalyje. Todėl 
jos augmenija ir gyvūnija 
yra tropikų. Kuboje di- 

! džiumoje žemos vietos, bet 
yra ir kalnų. Didžiausias 
įš jų—Tarquino 8,320, pėdų 
aukščio.

Kuba turtinga miškais, 
kurie užima virš 8,000,000 
ketvirtainiškų mylių. Di
džiumoje, tai palmių miš
kai. Auga “cedrai” ir ma- 
hoganai,” iš kurių gamina
mi gražūs rakandai.

! Kuba turi 2,500 mylių 
ilgio jūros pakraščių. Juose

Jos darbo gyventojai 
dažnai sukildavo prieš 
“motiną Ispaniją,” bet Is
panijos jėgos ir vietos tur
čiai sukilimus nugalėdavo.

Pabaigoje XIX amžiaus 
jau įsigalėjo Amerikos ka
pitalistai. Jungtinės Vals
tijos turėjo naują ir mo
dernišką karo laivyną. 
Amerikos imperialistai ma
tė, kad Ispanija, nors ir di
delė, bet po Centr. ir Pie
tinės Amerikos žmonių nuo 
jos atsimetimo yra netvir
ta. •

1898 m. Havana prie
plaukoje įvyko sprogimas 
ant Jungtinių Valstijų ka
ro laivo “Maine.” Jungti
nės Valstijos iškėlė kaltini
mą prieš Ispaniją ir balan
džio 25 d. paskelbė jai ką
rą.

J ungtinėms V aisti joms 
karas buvo lengvas. Ame
rikos moderninis karo lai
vynas įveikė ispanų laivy-

ną Kuboje, Filipinuose ir 
kitur. Ispanijos armija, * 
netekus karo laivyno pagal- 
bos, buvo priversta pasi
duoti. Jungtinės Valstijos 
kare neteko tik 290 užmuš
tais ir 2,656 mirusiais nuo 
ligų, o ispanų nuostoliai 
buvo dideli.

Ispanja pasirašė sunkias 
taikos sąlygas. Ji sumokę^ 
jo Jungtinėms Valstijoms 
$20,000,000 kontribucijos, 
atsisakė nuo Filipinų, Ku
bos, Puerto Rico, Guam ir 
daugelio kitų salų.

Jungtinės Valstijos pa
skelbė savo “globą” Kubai. 
1902 metais suteikė Kubai 
nepriklauso mybę, bet 
Guantanamo prie plauką 
pasilaikė kaip karo laivyno 
bazę.

Į Wall stryto kapitalistų 
rankas pateko Kubos gele
žinkeliai, telegrafo ir. .tele
fono susisiekimas, apie 3,- 
000,000 akrų cukrinių nen
drių, tabako ir kavos plan-' 
tacijų plotas. Šimtai tūks
tančių akrų žemės buvo pa
versta į galvijų auginimo 
farmas. 5

I

Per 15--ką metų JAV ka
pitalistai Kuboje įdėjo 
$700,000,000 kapitalo, per 
tą laiką ten pasidarė $548,- 
000,000 pelno. Kuba tvir
tina, kad tik' per ketverius 
metus JAV pirkdamos Ku
boje cukrų, pagal jų nu
statytas pigesnes kainas, 
sudarė Kubai $600,000,000 
nuostolio, tai yra, mažiau 
sumokėjo, kaip Kuba būtų 
gavusi kitiems parduoda
ma.

1952 m. Kuboje įsigalėjo 
Batistos diktatūra, kuri 
buvo viena iš žiauriausių. 
Castro sako, kad Batistos 
teroro laiku žuvo virš 30,- 
000 Kubos patriotų.

1959 m. pradžioje prasi
dėjo Kuboje revoliucija. < Ba
tistes diktatūra; griuW. 
Kas vyksta dabar Kuboje, 
matome iš kasdieninių pra
nešimų. V, Sim/us

. Gyvenimo ratai
Vis sukas ir sukas gyvenimo ratai, 
Ir nuolat vis šniokščia lyg upės verpetai. , 
Štai vėl pradžia sausio, ir vėl nauji metai, 
Ir vis greitai sukas gyvenimo ratai. 
Džiugu, kad gyvenimo ratams beriedant 
Ir saulei rytuose maloniai bešviečiant, 
Vis darosi kelias lygesnis, tiesesnis 
Ir orąs gyventi ramesnis, šviesesnis.
Bet būt dar džiugiau, gi kad šiuose metuose 
Šio viso pasaulio visuose kraštuose 
Valstybės gražiuoju susitarti galėtų 
Ir kad ant šios žemės taika pražydėtų.

Jonas Jtuška

Sveikinu jus visus bend- auga cukrinės nendrės, ku- 
rai su žiemos šventėmis ir pįOs užima apie 3,000,000 
linkiu jums geriausio pasi-1 ketvirtainių mylių plotą, 
sekimo visuose jūsų dar-1 Pasaulyje Kuba turi pirmą 
buose, taipgi stiprios svei- vietą cukrinių nendrių der-
katos. liaus.

Jūros turtingos žuvimis,Draugiškai, Juros turtingos žuvimis, 
J. Miliauslcas j 0 miškai tropikų gyvūnija.

Waterbury, Conn.
KELIONE Į NAUJĄ 

KULTŪRINĮ CENTRA
Gruodžio 20 dieną su Dr. 

Stanislovaičiu, jo žmona, aš/ 
ir mano žmona nuvykome į 
lietuvių naują Kultūrinį 
Centrą, Ozone Park, N. Y.

Namas yra vieno aukšto, 
tai jį apžiūrinėjant laiptais 
nereikėjo laipioti, 
tuvė jau įrengta.

Viename iš jų bus redakci
ja, o kitame — administra
cija. Beje, yra dar vienas 
kambarėlis, kuriame įsiren
gė LLD ir Meno Sąjunga. 
Yra ir virtuvės kambarėlis.

Mano supratimu, dabąr- 
tinis namas užtenkamai pa
sitarnaus prie esamų sąly
gų. Pirmesnis namas, ant 
Atlantic Avė., buvo gražus, 
didelis, bet jis net perdide- 

; lis. Ten buvo trys svetai-

proga sveikinu 
redakciją, admi

nistraciją ir visą štabą, lin
kėdamas visiems tvirtos 
sveikatos ir pasiryžimo vi
suose užsimojimuose.

William Patten

Švenčių 
“Laisvės”

darė, kad ir tų laivų darbininkus suorganizavus.
Pries kiek laiko Graikijoje susiorganizavo Pan Hel

lenic Seamens federacija', kuri jau suorganizavo jūri
ninkus 250 laivų, kurie plaukioja po svetimų šalių vėlia
vomis. -

Federacijos žygiai nepatinka J. Curranui, preziden
tui National Maritime unijos ir viršininkams iš Seafar
ers International unijos. Pastojimui Federacijai kelio 
jie organizuoja International Maritime Workers unijų.

Kuboje dera tabakas, kava, 
ana našai (“pineapples”), 
bananai ir kiti šiltų kraštų 
augmenys ir vaisiai, že
mėje yra geležies, vario, ni
kelio ir kitų metalų.

Kubos žemė tinkama žem
dirbystei, bet Jung t i n i ų 
Valstijų kapitalistai dide
lius plotus buvo pavertę

Spaus-! Ten buvo trys svetai-
yienas kurjos daugumoje die-

kampinis kambarys įreng- nų buvo neužimtos. Namo 
tas ir parandavotas Lietu- užlaikymas apsunkindavo
viu Darbininku Susivieni
jimui. Yra svetainė paren
gimams, kurioje gali tilpti 
virš 200 žmonių. Tą dieną 
joje Dr. Stanislovaitis rodė 
paveikslus, kuriuos jis nu
traukė besilankydamas Lie
tuvoje. Rengimo komisija 
sakė, kad ir tą dieną susi-

galvijų auklėjimui farmo- rinko jyirš 200 žingeidauto- 
mis. 4

NUO KOLUMBO IKI
FIDEL CASTRO

jų; Reiškia, mažesniems 
parengimams svetainė pil
nai pasitarnaus.

Dar yra du kambariai, 
Pirmieji baltieji žmones kurie buvo nepilnai įrengti, 

pasiekę Kubą buvo Kolum- ■ ■ ------- ■ ■— ---- ---

D-ro. Stanislovaičio pa
veikslus jau antru kartu 
mačiau, nes lapkričio 8 d. 
jie buvo rodomi Waterbu
ry je. Bet jie man buvo įdo
mūs ir antrą kartą ma
tant. Antru kartu rodant 
jie buvo rodomi Waterbu- 
nikiniai svetainė geriau pa
ruošta. Iš susirinkusių kal
bų supratau, kad ir jiems 
jie patiko. JĮ?

J. Strižauskas

bus ir jo į jūrininkai 1492 2 p.--Laisve (Liberty)— Antr., g ruodžio (Dec.) 29, 1959
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Pastabos
Californijos valstijoje tei-

IŠ ISTORIJOS
MILIJONAS ŽMONIŲ 
IR 4,000 LAIVŲ

Anglijos ir Jungtinių Val
stijų politikai ir kariniai 
vadai beveik du metus ati
dėliojo atidarymą Antrojo 
fronto prieš hitlerišką Vo
kietiją. Jie atlaikė net 147 
konferencijas - pasitarimus 
Antrojo fronto reikalai^. 
Daug buvo planų, susitari
mu, vienok Churchillas su 
savo artimais, ir keletas į- 
takingų Jungtinių Valstijų 
politikierių ir generolų, tuos 
nutarimus paversdavo nie-

' kurią karaliai vadino 
! kelnių valdžia”.

Francūzijos liaudis mobi
lizavusi atrėmimui užpuoli
kų. Rugsėjo 20 dieną prie 
nedidelio miestelio Valmi 
susitiko abiejų pusių armi
jos.

“Visą rytą Valmi srityje 
ėjo armijų judesys po rūkų 
priedanga, žygiavo karių 
pulkai, gabeno kanuoles, 
vežė amuniciją, — rašo 
francūzų rašytojas Romain 
Rollandas.

“Prūsijos karalius, kuni
gaikštis Brunswick — visų 
karališkų jėgų komandie- 
rius, generolai, princai pa-

be_ sėjas Michael J. Gatto at-
š a u k ė nuo paliuosavimo 
bausmės dvi nevedusią^ 
merginas, turinčias per abi; 
10 vaikų. Jos yra Lucy 
Martinez ir Lucy Turrie- 
ta, abi po 24 metus am
žiaus. Jos buvo kaltina
mos, kad iš labdaringos or
ganizacijos per 10 metų išė
mė savų šeimynų užlaiky-l 
mui $21,000.

Jos buvo kaltinamos, 
nevedusios susilaukė 
šeimynos, bet teisėjas

I Anglija buvo sutraukta 1 skubėjo į priekines eiles pa- '9 v . . . m n’/vnzAti lrmv\ Irn v»n IlO 1/AO n v
apie trys milijonai kareivių 
ir karininkų, suvežta kal-

sigėrėti, kaip karališkos ar
mijos ištaškys “bekelnių ar- - I * • J >

nai ginklu ir amunicijos. I mW • . .
Bet atidarymas Antrojo' /Tip . , . - _ - .
fronto buvo atidėliojamas. abiejomis kalno pusėmis ge- 

1944 metais Tarybų armi- 1>lausl_°Je stovėjo
jos smūgiai Hitlerio iėgoms, i francūzų sukilėlių armija,

Jie nustebo pamatę kad 
abiejomis kalno pusėmis ge
riausioje tvarkoje stovėjo 

j francūzų sukilėlių armija;- 
ios artėjimas prie Rumuni-į a^^ejuose sPal^uose pčstija, 

• vokieti-i0 «;ot,'eyait‘Ja-..
____ .-I Prasideio musis. r rauioš, Vengrijos ir

i oš. o iš antros nusės naciu 
raketiniai ginklai. kuriais 
jie bombardavo Angliją, pa
darė galą atidėlioiimams. 
Angliia nuo Hitlerio rake
tų smūgių buvo galima iš
gelbėti tik paimant Francū- 
zijoie ir Belgijoje jų leidi
mui įrengimus.

1944 m. birželio 5 dieną 
generolas Eisenhoweris da
vė isakyma Anglijos ir

____  x__________
• ■ gandęs šaukė ir visų jėgų 

komandierius kunigaikštis.

. Prasidėjo mūšis. Fran
cūzų artilerijos salvės taik
liai kirto priešus. Po jų ug
nies sukilėliai su šūkiu: 
“Tegyvuoja tauta!” puolė 
priešą durtuvais. Prūsų, au
strų ir “dipukų” armija ne
išlaikė smūgio—leidosi bėg- 

iti”.
—Kas atsitiko?—nesavu 

balsu klausė Prūsijos kara
lius Frederikas.

—Kas pasidarė? — nusi-

Vilniaus “Tiesos” redaktoriaus Amerikoje 
įgytieji įspūdžiai apie mūsų jaunimą

NUOTRAUKA buvo labai | deminis jaunimas nesibodi 
keista. Jį vaizdavo grupę 
jaunuolių, kurie sėdėjo prie 
didelio stalo, 
darni patekti 
padėjo galvas 
užsidengė jas 
Kas jie yra? 
tografuojami, 
norį parodyti 
šykštus parašas šią

bet, nenore- 
į objektyvą, 
ant stalo ir 
rank o m i s . 
Kodėl jie fo- 
jeigu jie ne
savo veidų?

j nu0" 
kad trauką išspausdinu šiame 
tiek j iaikraštyje nedaug tepasa-
jas 

nuo bausmes paliuosavo su 
sąlyga, kad daugiau meilės 
ryšių nevedusios su vyrais 
neturės. Bet viena jau tu
rėjo mergaitę, ir kita lau
kiasi dvynukų!

Na, ir teisėjas, kaip visi 
duomenys rodo, smarkiai i 
ttnt jų supyko. Nevedusios 
merginos, turinčios tiek 
vaikų, vienos jų užlaiky
ti negali. Miestas, vals
tija ar kokia kita lab
daringa organizacija turi 
joms pagelbėti ir, rodosi, 
teisėjas nori, kad jos apsi
vestų. šių dviejų merginų, 
nevedusių moterų, reikalą 
teisme gina Civil Liberties j 
Union. Keistas nuotykis n’|jr jabai gražiai išauklėtų 
keista byla. Į

■!>

kė. Jame tebuvo išskai
čiuotos jaunuolių pavardės 
ir buvo pasakyta, k a d tai 
yra policijos sulaikyti jau
nieji ginklų spekuliantai.

Nelengva buvo rasti at- 
' sakymą į visus tuos klau- 
' simus, kuriuos sukėlė šis 
1 laikraščio numeris, ypač tu
rint galvoje, k a d buvome 
JAV palyginti neilgai. Bet 
vis dėlto ilgainiui labai ryš
kiai pajutome, kaip tragiš
kai rimti yra jaunimo auk
lėjimo klausimai Ameriko- 
• / J e.

GYDYTOJO ŠEIMA
Nereikia, žinoma, neigti, 

| kad mums teko matyti JAV

darbo. Vedžiojęs m u s po 
Prinštono universiteto kie
mą ir patalpas studentas 
Džonas Helegresas ne tik 
nesigėdijo prisipažinti, kad 
jis dirba oficiantu univer
siteto valgykloje, bet papa
sakojo mums apie tai su 
tam tikru pasididžiavimu.

Su susidomėjimu išgirdo
me taip pat iš jo apie va
dinamąjį Prinštono “gar
bės principą,” kuris pasi
reiškia tuo, kad egzaminų 
dėstytojai išeina iš salės, o 
studentai kontrolinį darbą 
rašo patys, nedalyvaujant 
kam nors iš mokslo perso
nalo. Iš studento tereika
laujama, kad jis pasakytų, 
jog egaminų metu jis nesu
teikė niekam paramos ir iš 
nieko tos paramos negavo. | gerokai pagyvenusi, bet dar

—Ar nebūna atsitikimų, jaunatviškai grakšti, ir si- 
kad šis pasižadėjimas vis 
dėlto sulaužomas?

—Labai retai.
—O kas atsitinka tokiu

viena

tikėti, kad mūsų šalyje to-Į —A tai teisinga?— 
kių įvykių arba visiškai ne-1 paklausiau, 
būna arba jie yra labai reti, j

—Giriatės, slepiate nuo' 
mūsų teisybę, — sakydavo- 
jie tokiu atveju.

Dievobaimingajai Ameri-1 Niujorko’ kvartaluose’ ’mo
kai sunku jsivaizduoti, kad Rytojui tikrai būtu .i...... 
bedieviškoje Tarybų Sąjun- jeigu mokykloje arba labai 
goję jaunimas yra skaistes- ar[j jos nebūtų policininko, 
nis, dorovingesnis, mora* - 
liškai stipresnis. Argi nuo- kykiose" mokytojas

DIEVO VARDAS— 
DOLERIS

—Ne visur tokia padėtis.
’ Bet kai kuriuose Čikagos ir

ri estą,

stabu, kad tai nepatinka 
amerikiečiui, kad jis neno
rį tikėti panašiais daly
kais?

MOKYTOJA
BE MOKYKLOS

Suvienytų Nacijų rūmuo- 
susipažinom-e su moteri-se

mi, kuri pardavinėjo kios- 
įke suvenyrus. Ji atrodė jau

Dar daugiau — tose mo- 
> b’ Pats 

yra daugiau . policininkas 
negu pedagogas. Bet dargi 

j ir ten, kur tokios padėties 
' nėra, mokytojo darbas sun- 
į kus Amerikoje. Čia tikrai 
gerbiamas tiktai tas, kas 
turi daug pinigų, o mokyto
jaudamas negi daug uždirb
si? Todėl į mokytoją čia 
dažnai žiūrima kaip į ne
vykėlį, geriausiu atveju 
kaip į žmogų, kuris šį. tą 
žino, bet nemoka gyventi, 
nesugeba žengti sparčiai} 

; visuomenės laiptais. Taip 
įžiūri tėvai, taip — į juos

■ jaunuolių. Viešėdami Čika- 
1 goję, vieną vakarą pralei- 

F ormozos . saloje miesto c|ome gydytojo šeimoje, ku- 
Chenhrai majoras gavo do- rįoje buvo du suaugę jau- 
vanų dėžę, kurioje rado F-|nUoliai studentai. Mums 
000 negyvų musių., Lais- pajar§ gerą įspūdį, kad šie 

. • jauni vyrai kiekviena pro-
Mielas majore. Sis ga rocĮ^ pasiryžimą padėti 

laiškutis su dovana lai bū- tvarkytis motinai prie sta-
•------- } - - • -

uv- miesto gy- juo ]abiau reikalinga, kad
•250 000 ka- Pridėjo naujoji gadynė ventojų sveikata.

ir karininkų, o juos tu- žmonijos istoiijoje, ■ , _ _

Jungtiniu Valstijų jėgoms, 
birželio 6-ta dieną išsikelti 
Francūzijoje tarpe Le Hav- .
re ir Cherbourgo. Pirmam Bi’tmswicK. 
smūgiui buvo nutaikyta de
šimts divizijų —! 
rių ir 
rėjo palaikyti dar milijonas 
vyrų.

Pirmiausiai virš 11,000 . v L . ,v..
e«hombonešių bombardavo 

’ nacių įsitvirtinimus Fran
cūzijoje ir Belgijoje. Virš 
4/000 laivų paėmė karius, 
jų ginklus, amuniciją, įren-; .. 
gimus ir leidosi į Francūzi-į ._ 
ją. Tuo tarpu jau 640 karo j ” 
laivų daužė priešo įsitvirti-1Z1JOS* 
nimus pamaryje. šimtai 
transporto lėktuvų nunešė 
tris parašiutininkų divizi
jas ir nuleido nacių užnu
garyje.

Anglai, kanadiečiai ir a- 
merikiečiai išsikėlė i Fran
cūzi ją. Vokiečių pasiprieši
nimas buvo menkas, nes jie 
buvo angauti—laukė priešo 
ties Calais prieplauka. Pa
sirodė. kad naciu skleisti 
gandai, būk Francūzijos 
paiūryje yra įrengta “neį
veikiama tvirtuma”, buvo 
melas. Talkininkų jėgos per 
tris valandas užvaldė 100 
mvlių ilgio pamarį.

Bet vėliau buvo sunkiau. 
Naciai sutraukė daugiau iė- 
gm n pablogės ores trukdė 
iškėlimui nadrūtinimu. Pir
masis ešelonas turėjo sun-1 šia savos kompozicijos žai-

—Šiandien, šioje vietoje

kių kovų.

kutyje, rastame dėžeje, ra
šoma:

na jums priminimas geriau 
rūnintis savo j

Bet jei-
,— jiems gu jūs nieko nedarysite sa- 

atsakė dalyvavęs vokiečių' vo piliečių sveikatos page- 
poetas Johann W. Goethe. |

Tai buvo pradžia karalių

są savaitę francūzai vijo 
priešus linkui sienos. Lietus 

i plakė. Už savaitės laiko iš 
80.000 “nenugalimos” Aus
trijos ir Prūsijos armijos 
1 tik dalis ištrūko iš Francū-

rinimui, tai jūs nuolatos 
gausite sugautas ir negy
vas muses,—jų lavonus — 
priminimui jums jūsų ap
sileidimo ir nepaisymo 
vo piliečių sveikatos.”

ša

jauni vyrai kiekviena pro-

lo ir virtuvėje. Tai, buvo

Jaunieji talentai
ŠIAULIAI.—Salėje 

račių i 
nistai. Prieš kiekvieną at
verstas gaidų sąsiuvinis. 
Vadovui Vincui Masioniui 
davus ženklą pasigirsta dai
nos melodija. Ją groja 30 
muzikantų. Tai 
miesto pionierių 
kestrantai.

Akordeonistus 
styginis orkestras. Čia mu
zikantai jau vyresni, labiau 
prityrę. Jie ne kartą kon
certavo miesto vidurinėse 
mokyklose, pedagoginiame 
institute. Kitame kamba
ryje repetuoja choreografi
jos vaizdelį “Tinginėlės 
sapnas.” Dabar būrelis ruo-

pus-

Mrs. Mary C. Zelinski, iš 
Springfield, teisėjo Milton 
Freiman likosi nubausta 
pasimokėti $200. Jos nu
sikaltimas: lapkričio 11-tą, 
kuomet Dr. Marvin Beck-

išsirikiavę akordeo- er buvd šaukiamas pas rim-

repetuoja 
rūmų or-

pakeičia

tai sergančią 81 metų So
phie, negalėdamas susikal
bėti per telefoną, prašė 
Zelinski, kad ji pabaigtų 
savo kalbą. Bet Zelinski 
liepė daktarui eiti į peklą. 
Zelinski. į teismą patraukė 
Beth Israel ligoninė New
ark, N.“ J.

NTAI” SiTTMTTšĖ
KARALIŲ ARMIJĄ

1789 prasidėjo Prancūzi
jos Revoliucija. Tai buvo 
buržuazinė, toje gadynėje 
progresyvė revoliucija — 
prieš feodalizmą (baudžia- 
vizmą). Aišku, kad tas bu
vo baisu Francūzijos feo
dalams, baisu ir kitų šalių 
karalių valdžioms.

Bėgo iš Francūzijos po
nai ir kunigaikščiai. Pabė
go j vokiškas karalystes 6,- 
000 buvusių Francūzijos ka
raliaus karininkų ir apie 
20,000 karių. Austrija, Prū
sija ir Anglija tuojau jiems 
stj^io talkon.

GJ792 metais linkui Pary
žiaus maršavo 80,000 Aus
trijos, Prūsijos ir francūzų 
“dipukų” armija, kad nu-

dimą “Pievelėje” ir pasakė
čios “Žiogas ir skruzdėlė” 
inscenizaciją.” Jaunieji dra 
mos mėgėjai stato pasaką 
“Raudonkepuraitė.”

Pionierių rūmuose ant 
stalų dailiai išsiuvinėtos 
staltiesės, knygų spintos 
papuoštos gražiais kampu
čiais, ant sienų — kruopš
čiai išsiuvinėti paveikslai. 
Tai mezgimo, siuvinėjimo 
ir audimo būrelio mergai
čių darbas. Jos mezga te
atriniais raštais išmargin
tas pirštines, megztukus, 
audžia tautines juostas.

Daugiau kaip 700 jaunų
jų šiauliečių sistemingai 
lankosi pionierių rūmuose. 
Ir kiekvienas čia randa mė
giamą užsiėmimą.

Rio
daužė

d e J an eiro. — Susi-
Brazilijos didelis

versti revoliucinę valdžią, lėktuvas ir žuvo 38 žmonės.

Lombok, Indonezija.—Šio
je Rytinės Indonezijos salo
je yra įsigyvenęs toks senas 
paprotys kuriat ženybinį 
gyvenimą. Jaunikis, norin
tis apsivesti, turi palikti 
vagimi. Jisai, vogdamas, 
turi įtikinti savo busimąją 
pačią, kad jisai yra ištiki
mas jai. Policija sako, kad 
šis senas paprotys jiems 
suteikia didelę atsakomybę.

Desėtkai metų atgal jau
nikis turėjo nušlu o s t y t i 
vandenį nuo buffalo, kad 
įtikinus jaunosios tėvus ir 
busimąją moterį jo ištiki
mybe.

Šiandien jaunikis turi 
navogtk* gaidį. Jei jaunikis 
neturi drąsos, ar jam 
pasiseka pavogti gaidį, 
i is pasilieka nevedęs.

Keistos ceremonijos.
Pilietis

ne- 
tai

Capetown, Afrika. —500 
mylių nuo šio miesto, At
lante, iš vandens išsiveisė 
vulkanas.

Londonas. — S p eciali 
kamisija mano, kad būtų 
galima prakasti tunelį iš 
Anglijos į Francūziją.

namuose nėra laikoma na
mų darbininkė ir motinai 
tenka visi namų apyvokos 
darbai.

Ant stalo buvo svaigina
mųjų gėrimų — viski, vyno 
ir alaus. Bet abu jaunuo

liai ir žiūrėti nežiūrėjo į 
| šiuos gėrimus.

Nejaugi ir su savo drau
gais neišgeriate bonkos vy
no? — pajuokavo kažkas iš 
mūsų.

— .Mano vaikai tikrai ne
geria ir nemėgsta jokių 
svaigalų, — atsakė už savo 
sūnus motina.

Jie geria paprastai tik 
kavą ir arbatą, bet šian
dien, kada mūsų namuose 
yra svečių, tai jiems leista 
išgerti koka-kolos, — pri
dūrė tėvas.

Atrodė, kaip ir neįtiki
ma, bet -per visą vakarą 
studentai ne tik nepalietė 
nieko, išskiriant gazuotą 
vandenį ir koka-kolą, bet 
negalima buvo nepastebėti 
nė krislo to kartais jau
niems žmonėms būdingo 
noro pasirodyti, kad, girdi, 
mes jau suaugę ir galime 
išgerti kaip tikri vyrai...

UNIVERSITETO 
STUDENTAI

Prinštono uni versi tete be
silankydami, gavome pro
gos įsitikinti, kaip sunkiai 
tenka Amerikoje jaunuo
liui, dargi ir iš vidutiniš
kai gyvenančių šeimų, ko
voti už aukštąjį mokslą. 
Beveik visi Prinštono uni
versiteto studentai yra pri
versti dirbti. Jie dirba ofi
ciantais, darbininkais, pa
naudoja vasaros atostogas, 
tačiau ir tokiu atveju jie 
nepajėgia išsi mokėti už 
mokslą. Negalima neužjaus- 
ti tų Amerikos jaunuolių, 
kurie labai daug turi varg
ti, kol įgyja aukštąjį moks
lą, bet negalima nevertinti 
ir jų bruožų, kuriuos jie 
šioje kovoje parodo—darbš
tumą, užsispyrimą, atkak
lumą, siekiant mokslo ži
nių.

Reikia pasakyti, jog aka-

—Bausmė yra tik
— nedelsiamas pašalinimas 
iš universiteto.
• —Ar visuomet sužinoma, 
kad principas yra pažeis
tas?

—Anksčiau ar vėliau tai 
iškyla aikštėn, nes patys 
studentai laiko savo garbės 
dalyku saugoti šio “garbės 
principo” vykdymą, o nuo 
jų pasislėpti sunku, galima 
sakyti, neįmanoma.

Sunku buvo, žinoma, pa
tikrinti visų šių tvirtinimų 
teisingumą, bet turiu pasa
kyti, jog man jie atrodė 
įtikinami.

Nenoriu taip pat neigti, 
kad šis paprotys man labai 
patiko. Atrodo, kad sąly
gos jam plisti mūsų aukš
tosiose mokyklose būtų žy
miai palankesnės. Reikėtų 
tik, kad tuo susirūpintų 
mūsų komjaunuoliai.

Kas gera, tai gera. Bet 
ar gali šie teigiami faktai 
nuslėpti sunkias opas, ku
rios graužia Amerikos jau
nimą?
... Į Filadelfiją atvažia

vome vėlai. Niekur jau ne
bebuvo galima eiti. Tad 
nubarėme po vakarienės pa
sivaikščioti po miestą ir pa
sižvalgyti. f

Prie vieno kino "teatro, 
kurio kasa jau buvo užda
ryta, vitrinose dar tebede
gė žiburiai, skaisčiai nu- 
šviesdami reklaminius kad
rus. Kiek galima buvo su
prasti iš šių kadrų (Ame
rikoje jie rodomi su repli
komis), reikalas lietė meilę 
tarp dviejų penkiolikame
čių ir apie tai, kad jinai 
laukia kūdikio.

To filmo vėliau man ne
teko pamatyti, bet mes ne 
sykį klausinėjome apie jį 
amerikiečius.

—Ar tokie įvykiai tikrai 
yra dažnas reiškinys jūsų 
šalyje, ar filmo autoriai tik 
norėjo pakutenti kai ku
riuos žiūrovo jausmus? — 
klausinėjome.

NĖŠČIOS STUDENTĖS
—Žinoma, būta ir to, be 

pats įvykis teisingai api
bendrintas. Mūsų mokyk
lose yra šimtai tūkstančių 
nėščių mergaičių. Jos ne
gali išauginti savo vaikų, 
ir čia prasideda naujos tra
gedijos. Tai tikra nelaimė 
mūsų šalyje.

Tokius žodžius ne sykį 
girdėjome, būdami JAV. 
Kada stebėjomės tokiais 
reiškiniais, kai kurie ame
rikiečiai tiesiog mūsų ne- 
suprasdavo< Jie nenorėdavo

dabriniai voratinkliai tik 
kur-ne-kur driekėsi jos juo-, 
duose plaukuose. ■

Kalbėjomės su ja angliš-' 
kai, bet vėliau ji išgirdo, 
kad savitarpyj-e tariamės 
lusiškai, ii prabilo į # į bininkų, negrų lankomose 
gryniausia maskvi e 11 s k a < mokyklose, bet ten didesnis 
lusų kalba be mažiausio ■ sbur(las, ir auklėjimo klau- 
akcento. Gerokai nustebo-1 s , nl a j ž miai s u n k j a u 
me,v nes Amerikoje is viso j sprendžiami. Nieko, n 
maža žmonių, kurie mokaid j _ čia (Jj,8V0 vardag 
rusiškai, o dar mažiau, ku-; doleris
ri« kalba rusiškai be akcen-, Jog balse buvo ]abai gkau_ 
to. Į musų klausimus ji pa-|džios gaidelės. Tikrai reikė. 
pasakojo jog pries 40 metų; jQ gusitvardyti. kad neim. 
jinai, tada dar jaunute mo-|tum jog klausinėti kodėl -j 

Ikytoja, išvyko j JAV. ,paliko šalį> kuri ])atj pJ.
Ji^ nenorėjo kalbėti ap^imoji žmonijos istorijoje 

. - , mani stojo prieš tai, kad visos
žmogiškosios vertybės bū
tų matuojamos dolerio mas
tu. Bet nesinorėjo liesti se
nų dalykų. Pasitenkinome, 
kad ji padėjo mums kiek 
suprasti JAV mokyklą.

GANGSTERIO 
ŠMĖKLA

Bet, matyti, didžiausia 
didžiausia JAV jaunimo 
problema yra jaun u o 1 i o - 
gangsterio, jaunuolio - ban
dito šmėkla, kuri klaidžioja 
po Ameriką, ir, tikriau sa
kant, tai jau ne tik šmėkla, 
o žiauri kruvina 
JAV spauda yra 
rašymų apie šių 
plėšikų ir vagių 
žudžių gaujas.

Šiuose spaudos 
muose yra pastebimas ne 
tik sensacijų vaikymasis, 
bet jis tam tikru mastu 

(Tąsa 5-tam pusi.)

tai, kodėl ji išvyko, ir r 
susidarė įspūdis, kad nerei
kia klausinėti. Nesinorėjo 
lįsti svetimam žmogui į 
širdį su klausimais dėl da
lykų, kurie gali priminti 
skaudžius pergyvenimus.

—Per tiek laiko nepa
miršote rusų kalbos?

—Argi galima užmiršti 
tai, kas visų brangiausia 
pasaulyje?

—O kodėl pametėte čia 
savo profesiją? Juk gražiai 
kalbate angliškai?

—Anglų kalbą išmokau ne 
iš karto. Bet ne tai svar
bu. Nenorėjau čia būti mo
kytoja. Baisiai sunkus jau
nimas.

Prisimenu, j o g m ū s ų 
spaudoje buvo kadaise per
spausdinta anglų laikrašti
ninko korespondencija apie 
tai, kad į klases mokytojai 
neina, jeigu koridoriuose 
nedežuruoja policininkai.

kiniai. Šiuo atžvilgiu pa
dėtis kiek būtų geresnė dar-

realybė. 
pilna ap- 
jaunuolių 
bei žmog-

pasakoj i-

LIETUVIŠKA KULIAMOJI MAŠINA
Vilniaus “Neries” žemes ūkio mašinų gamykla baigė 

naujos javų kuliamosios mašinos montažą. Dabar ji 
bandoma Vilniaus rajono “Naujo gyvenimo” kolūkyje.

Naujoje kuliamojoje įrengtas transporteris pėdams 
paduoti. Darbo procese be sustojimo jis gali būti pa
eiliui perjungiamas pėdams priimti iš trijų kuliamo
sios pusių. Pirmieji naujosios kuliamosios ‘ bandymai 
parodė, kad ją pilnai pajėgia aptarnauti 5 žmonės. Se
nos konstrukcijos “Neries” kuliamąją aptarnaudavo 
17-18 žmonių. Darbo našumas padidėjo iki 20 procen
tų. Kuriant naująjį agregatą didelę kūrybinę iniciaty
vą parodė jauni konstruktoriai J. Kiškis, A. Žukaus
kas, Z. Kučinskas.

NUOTRAUKOJE: naujoji kuliamoji bandoma Vil
niaus rajono “Naujo gyvenimo” kolūkyje.
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MASKVOS ĮSTABUMAI
(Tąsa)

Jaunimo bei pionierių stotis vėl turi 
savibendrą temą. Statulėlės ir paveiks
lai jaunimo, ateities žiedų. Vaizdai vis 
linksmučiai, saulėti, širdį jaudinanti. 
Jų gausu abiem stoties šonais, lubose, 
pakraščiuose, perėjimuose į atbulą trau
kinių stotį.

Prasimušėm į vagoną, pavažiavom porą 
trejetą stočių. Vagonai švarūs, gražūs, 
patogūs suolai, turėklai metaliniai bliz
ga, be amerikinių šikšnų bei kilpų. Sku
biai apžiūrėjom Kursko stotį, kur vėl vi
sa kas išdekoruota saviška tema — iš 
Kursko stoties istorijos, gyvenimo, kovų 
ir pasiekimų. Statulos, skulptūros, ta
pybos bei mozaikos kūriniai taip patva
riai padaryti, kad jie gyvuos šimtme
čiais...

Draugas Rotomskis pabrėžė, kad met
ro kūrėjai kūrė ne tik dabarčiai, bet ir 
tolimai ateičiai grožėtis ir gėrėtis. Tie 
nuostabūs kūriniai susilauks ir komu
nizmo epochos.

Ne taip kaip Niujorko požeminiuose 
tamsiuose traukiniuose ir stotyse, kur 
oras prišvinkęs, žmogų dusina, vargina. 
Metro stotyse ir traukiniuose oras kaip 
ir gatvėj. Galingi veikia siurbliai-čiulp- 
tuvai, gryno oro pūtė jai, be skersvėjų, 
be orvalkų. Ir kaip giliai po žemėm su 
eskelatoriais nusileidžia stotys! O kitur 
ir dar giliau išvedžiotos. Stebėtinas 
architektorių, inžinierių, meistrų, me
nininkų išradingumas!

Buvom milžiniškoj universalinėj par
duotuvėje. Amerikoj — departmentinės 
krautuvės galėtų šičionai pasimokyti 
grožybės, švaros, meniškumo. Mūsų tu
ristai prisipirko suvenirų, nedidelių 
graždaikčių, kad nebūtų persunkus lėk
tuvo lagaminui. Buvom didžiulėj vai
kų reikmenų bei žaislų parduotuvėj 
“Vaikų pasaulis” (“Dietskij mir”).

MASKVOS CIRKAS
Stebėjau Maskvos Lenino ordino vals

tybinį cirką. Sėdynės išdėstytos amfi
teatru. Pati cirko arena nedidelė, ei
na ratu, bet kaip ji įmantriai surengta! 
Stebino mus lengvaatlečių,- akrobatų, 
ekvilibristų, trapežininkų miklumas. 
Susitelkę stebėjom jų rizikingus, pavo
jingus, bet drąsiai ir vikriai atliekamus 
besilankstymus, vaikščiojimus per vir
vę, kamuolių mėtymus, žemyn galva nu
sileidus, koja įsikibus besisupo j imtis, o 
dar tau įsikabinusi tabaluoja mergina... 
Net žiūrėt šiurpu tokių rizikingų triu
kų.

Treniruotos meškos plaukioja po van
dens pripildytą baseiną. Ta pati cirko 
apskrita arena pavirto plaukiojimo ba- 
seinyu^ Ėmė trykšti fontanai iš arenos 
tvoros. Iš vieno galo nusileido lyg ir 
tiltelis su apgaubtais kraštais, ir per 
tą tiltelį ėmė veržtis vandens sriautai. 
Plaukiojo meškiukai, plaukiojo plauki
kai, tilteliais vaikščiojo, ant plūduruo- 
jančios salelės šokinėjo. Meška dvira
čiu važinėjo.

Klaunai įmantriai paįvairino cirką 
šen ir ten, gražiai, mikliai ir labai juo
kingai. Tai visai kitokias, skirtingas 
nuo amerikinių balaganų bei palapinių

Nužengėm žemyn į Morų sienų mau
zoliejų. Vidury ant pakilumėlės, lyg ir 
katafalko, ilsisi stebėtinai subalzamuo- 
ti, guli kaip gyvi Leninas ir greta jo 

» Stalinas. Keli milicininkai nuolatai bu
di paeiliui. Sujaudinti, pagarbiai apė
jom aplinkui. Net lengviau man pasi
darė krūtinėj, kad gavau išvysti didįjį 
revoliucijos ir komunizmo vadą Iljičių ir 
tėvyniškojo karo vyriausiąjį vadovą 
Staliną.

Dar besiartinant prie mauzoliejaus, 
teko mums stebėti Brolių kapus, kur il
sisi žymieji revoliucijos herojai, jų tar
pe ir John Reed (“Dešimt dienų, kurios 
sukrėtė pasaulį”). Tie brolių kapai— 
tai ilga ištisinė pakilumėlė, apdengta 
marmuru, su parašais galvas paguldžiu- 
siųjų didvyrių.

Išilgai tų ilgų kapinių eina stora aukš
ta siena, ir joje įmūrytos pačių svarbių
jų Tarybų respublikos vyrų urnos: And
rejaus Višinskio, Chas. Ruthenbergo ir 
visos eilės pirmūnų.

VALSTYBINĖ ŠARVŲ PALATA — 
tai kas tai tokio fenomenalaus. Talpina 

I didžiausias brangenybes, istoriškus ca- 
į rų paminklus. Mus vedžioja įgudęs ži

novas, rusų kalba aiškina, o draugas Ro
tomskis persakinėja mums lietuviškai.

Pat pirma visi turėjome viršum batų 

fli

užsimauti storomis rūbinėmis šliurėmis, 
kad nesuraižytume aslos, kilimų bei ta
kų. Nustebę žiūrėjome tiesiog barba
riškus senovės carų turtus, aukso ir 
įvairiaspalvių brangakmenių krūvas. 
Garsioji istorinė caro Monomacho ke
purė, tokia sunki nuo aukso, kad tik ke
letą minučių tegalėdavo carai ją užsi
dėję išlaikyti — per patį vainikavimą 
(koronaciją). Sunkios ir vėlesniųjų ca
rų karūnos—vainikinės kepurės, auksu 
išlydytos, daimontais, brilijantais, sap- 
fyrais išsagstytos.
bai, apsiaustai. Taipgi ir patriarchų 
bažnytiniai rūbai. O kokia neapsakoma 
prabanga namų apyvokos dalykų! Auk
su lietos didžiulės lėkštės, dubenys, tau
rės, vazos, vazonai. Ogi tos carienės 
Ekaterinos II kurpės, batukai, suknios, 
apsiaustai!

Karietos bent šešetu arklių kinkytos, 
auksu apkaustytos, sunkios, masiškos, 
vis užsidaromos, dengtos! Įdomūs Pet
ro I (Didžiojo) batai, jo pačio pasisiūti, 
tokie didžiuliai. Milžiniško jis buvo 
ūgio ir tvirto sudėjimo vyras, tai ir jo 
visi rūbai tokie dideli.

Patys šarvai, ginklai sudėstyti sky
riais. Čia patys seniausieji riesti kir
viai, ietys, skydai, riteriški sunkūs me
taliniai šarvai, sunarstyti iš metalinių 
dalių arba suvarstyti kaip tinklas iš 
storokų vielų. Paskiau pistoletai, šau
dyklės, kardai, kalavijai.

Karalių ir karalienių žiedai, apyran- 
kiai, auskarai, karoliai, tik žiba dega 
lempų šviesoje, įvairiaspalvių brangak
menių grožybė.

Nestebėtina, kad visa šitokia barba
riška brangenybių santalka padėjo ati
daryti akis dirbančiųjų, išnaudojamųjų 
masių, kurios galiausiai ir padarė re
voliucinį perversmą Lenino vadovybėje.

ARCHANGELIŠKAS SOBORAS
Retos, savotiškos architektūros istori

nis paminklas, savo dydžiu muziejus. 
Čia palaidoti carai, valdonai, vis su pa
rašais. Įspūdingi dalykai, bet nuo jų 
dvelkia viduramžių žiaurybė. Ivanas 
Kalita, Michailas Romanovas, Borisas 
Godunovas, Ivanas Žiaurusis, Ana Iva
novna, Elizaveta Petrovna, Jekaterina 
II (Velikaja), Aleksandras I, Nikolajus 
I ir visa eilė liaudies išnaudotojų...

SUNKVEŽIMIŲ FABRIKAS “Zil”
“Zavod imeni Lichačova”—Zil—tai 

grandijoziškas fabrikas. 62 cechai—62 
milžiniški fabrikai, tarpusavy susiję. 
40,000 darbininkų, šimtai inžinierių, 
technikų. Susidaro lyg ir ištisas savo 
miestas, su darbininkų namais, turi sa
vo vidurines mokyklas - gimnazijas, du 
technologinius institutus. Užlaiko poil
sio namus, kurortus, medicininius cent
rus, vaistines, net ir savo krautuves, 
parduotuves.

Gamina stambius sunkvežimius, tru
putį automobilių ir dviračius. Prabė
gom apžiūrėjom keletą cechų, ne visus. 
Įdomu, kad čia pat gaminamos didžiu
lės staklės, kurios reikalingos kitoms 
mašinoms,—atseit, mašinos padeda ma
šinoms.

Yra ketaus (špižiaus) liejyklos. Ma
tėm, kaip greitai ir vikriai ištarpina- 
mas ketaus metalas. Tas skystas ver
dantis metalas perpiliamas į rėčkas, ko 
tai primaišoma, ir netrukus išlenda me
talo luitai, tam tikros busimųjų sunk
vežimių dalys.

Pagamintos dalys eina konvejeriu, su
kabinę jamos, suvirinamos. Ir jau su
narstytas sunkvežimio pagrindas, apati
niai rėmai. Dar minutė kita—ir štai 
visai išbandytas 4-5 tonų sunkvežimis, 
tinkąs bet kokiam keliui. Kas trys mi
mas.
(Barnum and Baily, Ringling brothers). 
Puiki, švari, įmantri pramoga. Gyrėsi 
mūsiškiai žiūrovai. Tai buvo maloni 
staigmena.

MASKVOS MILŽINAS 
UNIVERSITETAS

Tai didžiausia ir gražiausia pasauli
nė aukštųjų mokslų įstaiga, Lomonoso
vo vardo valstybinis universitetas. Im
pozantiškas dideliausias palocius, grakš
čios architektūros. Pradėtas statyti 1949 
m., baigtas 1953 m. Pirma to buvo ma
žesnis, bet irgi garsus Michailovo Alek- 
siejevičio Lomonosovo vardo Maskvos 
universitetas. Čia mokėsi Archangelsko 
žvejo sūnus, valstietis, tapęs didžiuliu 
mokslininku, išradėju, rašytoju, poetu.

Čia mokslus baigė Lermontovas, Goge
lis, Turgenevas, Dostojevskis, Žukovs
kis, Nesmejanovas...

Dabar šičia lekcijas skaito 70 Mokslų 
akademijos narių, 420 profesorių, 120 
premijų laureatų. Veikia 14 fakultetų* 
Mokosi 24,000 gabiausių studentų, 1,700 
užsieniečių iš 44 šalių. Mokslas nemo
kamas, paskaitos privalomos, tęsiasi 5 
metus. Studentai gauna pilną užlaiky
mą, kambarius, maistą ir dar stipendi
jas, paprastas ir padidintas—labai ga
biems studentams.

Humanitariniai fakultetai dar tebėra 
senuose rūmuose. Veikia 1,700 labora
torijų, 160 auditorijų, botanikos sodas, 
observatorija, mokslinis tiriamasis “lai
vas.” Universitete naujausieji moksli
niai įrengimai, aparatai. Veikia 150 
liftų, valgyklos, užkandinės, kirpyklos, 
siuvyklos, paštas, telegrafų stotis.

Lomonosovo v. universitete mokosi 
studentai 60 Tarybų Sąjungos tautų ir 
44 tautų -iš užsienio. Pirmenybė duoda
ma tiems, kurie du metus dirbo gamy
bose. Studentų bendrabučiai turi 6,000 
kambarių. Kiekvienas studentas turi 
sau patogų kambarį. Visi mes matėm 
tokius kambarius.

Universiteto pastatas turi 33 aukš
tus. Iš bokšto atsiveria platūs vaizdai 
iš visų pusių.

Įžengiame į erdvią aktų salę, kuri tu
ri 500 sėdynių. Čia vyksta konferenci
jos, pasaulinių mokslininkų suvažia
vimai. Veikia studentų teatras, plau
kiojimo baseinas, biblioteka turinti 3Vž 
milijonų tomų.

Mums aprodė visas universiteto įdo
mybes. Mineralogijos kabinetai talpina 
iš viso pasaulio surankiotus mineralus, 
jų junginius, net ir aukso, platinos ir 
brangakmenių rinkinius. Matėme ir 
kai kurias laboratorijas su įmantriausia 
aparatūra...

Bendrai — tai turtingiausias ir di
džiausias universitetas visam pasauly. 
Mums buvo reta proga ir didžiulė privi
legija stebėti šitą milžinišką aukštųjų 
mokslų įstaigą.

(Bus daugiau)

Dar vienas juokas
“šaltojo karo dvasia”

Rašo Kuraitis
MONTEVIDEO. — 1959 

metų lapkričio ,27 d. buvo 
suruoštas “kongresas išlais
vinimui 17-os pavergtųjų 
tautų,” arba, kitais žodžiais 
sakant, antitarybinis ir 
anti komunistinis kongre
sas, suruoštas Pietų Ameri- 
k o j e palaikymui “šaltojo 
karo” atmosferos.

Propagandinis Jungtinių 
Amerikos Valstybių apara
tas paskubomis sukėlė per 
spaudą ir radiją “didelį 
triukšmą.” Tačiau šio 
triukšmo organizatoriai ne
trukus buvo demaskuoti 
kaip fašistai - naciai, prisi
dengę demokratų etiketė
mis. Apie juos Urugvajaus 
viešoji opinija buvo pa
reikšta dienraščiuose “EI 
Debate,” “El Plata,” “La 
Idea,’' “Marcha,” “El Po
pular” ir kituose, paduo
dant biografinių žinių ir 
pavadinant juos diversan
tais ir tinginiais. Dienraš-

tis “El Debate savo įžan-
giniame straipsnyje sako: 
“Lapkričio 27 d. Montevi- 
dejuje prasidėjo ‘įtartinas 
kongresas,’ kurio organiza
toriai yra naciai ir fašis
tai, ir bereikalingai naudo
jasi demokratiškojo Urug
vajaus laisve ir teisėmis, 
bereikalingai valkioja ir 
gėdina demokratijos var
dą.” Toliau Urugvajaus 
spauda aiškiai nurodo, kad 
kongreso rengėjai yra sam
diniai šaltojo karo ir viso
kio plauko diversantai ir 
tinginiai, patys išsiskyrę iš 
savo tautų, stengiasi 
drumsti ramybę geros va
lios žmonėms, tautoms ir, 
specialiai, valdžioms, kurios 
palaiko draugiškus ryšius 
su Tarybų Sąjunga ir so
cialistinėmis liaudies res
publikomis.

Atidarymo metu iš kalbė
tojų žodžių pasirodė, kad 
tai yra paprastas suvažia
vimas eilinių chuliganų, ir
patys artimiausieji “lais-

Žiemos Švenčiii Proga 'G

SVEIKINAME
Vilnies, Laisvės ir Liaudies Balso 

darbuotojus ir skaitytojus.
Taipjau visus taiką mylinčius 

žmones-draugus.

Linkime visiems
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ištvermingai darbuotis apšvietus ir 
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Ta svajone, atmintis...
Oi, gimtoji tu šalis, 
Sieloj glūdi atmintis 

Tų takelių, dirvonėlių, 
Ten prie Nemuno pasienių: 
Ten, kur1 ošia pušynėlis, 
Teka tyras šaltinėlis.

Ir bakūžė ta sena,
Ir vargų sunki našta, 

Ką jaunystėj mane slėgė, 
Ir tas buožė “geras dėdė”; 
Tie vargai ten iškentėti— 
Ašarų klanai išlieti.

Ir nors sena praeitis,
Bet vis grįžta atmintis

To takelio ir upelio, 
To mažo vyšnių sodelio; 
Ir Nemuno žali krantai, 
Tie puošnieji jojo frantai.

Taip jaunystė, praeitis,
Ta svajonė, atmintis, 

Lyg ošimas Punios šilo, 
Niekad, niekad nenutilo: 
Sieloj viltys bangoms plaukė, 
Naujo ryto aušros laukė,

Kad beviltė ūkana,
Dingtų klaiki tamsuma;

Kad greičiau išauštų rytas, 
Džiaugsmo viltimis dabintas. 
O kad Punios šilo aidas 
Naujas laimės oštų gaidas.

Ir štai kėlės Lietuva—
Plinta džiaugsmas ir daina, 

Naujo ryto, tos aušrinės, 
Ką nušvito virš gimtinės; 
Ten, kur Neris, kur Šešupė, 
Ten kur vėjai šiaurės putė,

Šiandien padangė skaisti— 
Dingo praeitis rūsti;

Dingo panieka kentėta, 
Oi, kiek ašarų išlieta!..
Betgi rytas naujas švito— 
Tamsių ūkanų nebliko!..

Taip, gimtoji tu šalis!
Kas tą džiaugsmą apsakys : 

Ten prie Nemuno pasienio, 
Prie Šešupės ir prie Nerio;
Ir prie seno Punios šilo, 
Ir prie kalno Gedimino!..

7. Vienužis
1958-8-15 

vinto jų” klapčiukai pasisa
lino iš “kongreso” ir orga
nizatoriai, buržuaziniai na
cionalistai, pasiliko vieni: 
Jų pastangos buvo bevai
sės, nes nei Urugyajuas, 
nei “17-os pavergtųjų tau
tų” liaudis nepritarė, o, 
kaip tik priešingai, parodė, 
kad “laisvinto j ai” savo po
litinėje ir moralinėje men
kystėje išgyvena jau pas
kutines likvidacijos dienas.

Prieš kurį laiką mirusio 
Smetonos sielą Montevide- 
j u j e atstovaująs ponas 
Graužinis pasakė “kongre
so” visiems žinomas savo 
“eiles,” kurias kartoja jau 
20 metų laiko ir, vėliau, su
ruošė eilines išgertuves. Į 
jas užkvietė senosios Lietu
vos buvusius valdžios vir

šūnių skeveldras bei ske- 
veldrėles. Vaišėse ponai 
“laisvintoj ai” ir jų klapčiu4" 
kai prie rundino stalo su
darė svarbiausią savo dar
bą — pasirašė rezoliucijas, 
memorandumus ir tt. ir tt. 
Jie beveik jau 20 metų ver
da tą pačią košę, kepa tas 
pačias rezoliucijas - memo
randumus, tie patys manev
rai prie suskilusio lovio, 
nes su faktais šie marione- 
tiški ponpalaikiai nesiskai
to, logikos jiems nereikia, 
gyvenimiška tikrovė jiems 
visai svetima. Besiblašky
dami politinėje agonijoje, 
b u r ž u aziniai smetoniniai 
nacionalistai jau nebegali 
nepripažinti ir savo šeimi
ninkų—“šaltojo karo” im
peratorių — pašlijusių po
zicijų. Noromis nenoromis 
iš jų lūpų išsprūsta iškal
bingi prasitarimai, kad jie 
nebegali nuslėpti savo susi
erzinimo ir pasipiktinimo K 
dėl tarybinio mokslo, tech- ' 
nikos ir politikos laimėji
mų, dėl besiplečiančio kul
tūrinio tarp Tarybų Lietu
vos ir užsienyje gyvenan
čių lietuvių emigrantų san
tykiavimo.

Ir kaip bemulkintų viso
kiausi “laisvinto j ai” mūsų 
tautiečius, kaip bekoliotų 
Lietuvą “tėvai” jėzuitai 
per savo radijo pusvalandį 
ir bažnyčią, ji vis tiek bu
vo ir pasiliks visų mūsų 
tėviške. Tik aklas žmogus 
gali užsimerkti ir nesi
džiaugti jos šiandiena, jos 
jaunatvišku grožiu, jos šau- 
naisiais darbo žmonėmis. I

Užtai visiems, ypatingai 
geros valios lietuviams, rei
kia visuomet akyliau įsižiū
rėti į juos, nes ant tų di
versantų, provokatorių, tin
ginių “laisvintojų” rankų 
dar nenudžiūvęs nekaltų 
žmonių krąujas. • "t

(Montevideo, lapk. 30 d., 1959) .K

T. SĄJUNGOS DOVANA 
EISENHOWERIUI

Washingtonas. — Tary
biniai lėktuvai atskrido ir 

' atvežė 40 medelių. .Tai do
vana prezidentui Eisenho- 
weriui. Medeliai" bus paso
dinti jo farmoje, prie Get
tysburg, Pa. Kartu atvyko 
ir trys tarybiniai specialis
tai, kurie tuos medelius pa
sodins.

Washingtonas. — Yra 
pasiūlymų, kad Jungtinės 
Valstijos dar įsileistų 22,- 
000 išvietintų.

'G

SVEIKINIMAS 'G

Švenčių proga sveikiname laikraštį Laisvę, 
jos skaitytojus, draugus ir savo pažįstamus 

Amerikoje ir Lietuvoje.

J. Purtik
Pittsburgh, Pa.



Vilniaus “Tiesos” redaktorius 
apie Amerikos jaunimą

(Tąsa 3-ame pusi.) 
atspindi didelį nerimą, ku
rį jaučia eilinis amerikietis 
dėl savo šalies jaunosios 
kartos ateities.

Štai aprašymas apie jau
nuolių gaują, kuri buvo su
imta septyniose mašinose, 
ginkluota peiliais, granato
mis, automatiniais pistole
tais, kulkosvydžiais. Poli
cija, kaip paaiškėjo po šios 
gaujos likvidavimo, žinojo 
apie ją jau seniai, bet nieko 
nedarė, o vedė derybas su 
gaujos vadovais, tuo juos 
kaip ir legalizuodama.

Panašių gaujų JAV, ma
tyti, yra nemaža ir jų skai
čius vis didėja, o spauda 
kelia klausimą, kad reikia 
statyti... naujų kalėjimų...

SUTRYPTAS 
GULI PURVE

Jaunuolis nusikaltėlis! 
Kas gali būti baisesnio! 
Dar nespėjo jaunas žmogus j nes gynėjas? 
išei i į gyvenimą, o jisai jįs visai nepanašus į karį, 
jau sugniuždytas, suluošin- j£uo gį jįs tariasi esąs šiuo 
tas ir sutryptas guli purve, momentu? Ar tik nemato

įsei i į gyvenimą, o jisai

Laikraščiams ir filmams 
tikrai tenka didelė kaltė už 
jaunimo sąmonės žalojimą. 
Kalti ir tėvai, k u r i e per 
anksti duoda ginklą savo 
vaikams į rankas. Visame 
pasaulyje berniukų žaislų 
tarpe yra šautuvukai pis
toletai. Bet JAV jaunimui 
skiepijamas kone ginklo 
kultas. Akyse stovi vaizdas, 
matytas prie pramonės mu
ziejaus Čikagos mieste. Ma
žas berniukas su dviem pis
toletais rankoje pozuoja sa
vo tėvui, kuris jį fotogra
fuoja. Vaikas atkišęs abu 
pistoletus į tėvą, visas tie
siog dreba iš susijaudini
mo, kad jis bus įamžintas 
šitaip smarkiai apginkluo
tas. Matyti, jis dabar įsi
vaizduoja esąs drąsus ir ne
nugalimas šaulys. Ar pa
galvoja tėvas, ką dabar 
pergyvena jo vaikas?

Bandžiau pats sau atsa
kas vaizduojasi esąs tėvy- 

’ Vargu, juk 
jis visai nepanašus į karį.

fa ir omega, jų vainikas. Į iŠ šio mažo dūrniuko plepa- 
Doleris gali žadinti aist- lų. Toks kvailutis galėtų 

ras, gali stumti į nusikalti- atsirasti, žinoma, ir mūsų 
mą ir negailestingumą, bet‘ 
jis negali įkvėpti pasiauko
jimo, pasiryžimo, ištikimy
bės draugui, įkvėpimo. Už 
dolerius galima apipl ė š t i 
banką, suklastuoti doku- 
mentą, sužlugdyti savo kon
kurentą, stengtis aplenkti 
savo varžovus aukso kasyk
lose. Bet doleris 
teikti jėgų, kai 
skirti visą savo 
tokiam tikslui, 
duos tau nė skatiko, parei
kalaus iš tavęs visų tavo 
jėgų ir pinigų, o gaf ir gy
vybės, teduodamas tau už 
tai tik sąmonę, kad tu gy
venai žmogiškai, kad atli
kai savo pareigą žmonijai, 
klasei, tėvynei.

ŠIURPI ISTORIJĖLĖ
Vienas pažangus pagyve-

negali su- 
reikia pa
gyvenimą 
kuris ne-

šalyje. Bet jo kvailumas, 
matyti, pasireikštų vis dėl
to kiek kitaip. Įsivaizduo
kime, kad jis auga mūsų 
šalyje ir kad jis težiūri tik 
ties savimi, ir kad visas jo 
gyvenimo tikslas yra tik 
gauti pinigų bet kuria kai
na?

Jisai neišvengiamai susi
durs su giliu prieštaravimu 
tarp savo siekių ir tarp vi
sos visuomenės. Jau mo
kykloje jis susidurs su sa
vo draugų panieka, kada 
jie negalės jo priversti atsi
minti apie viso kolektyvo 

j reikalus, apie klasės garbę, 
i Jisai baigs mokslus, ateis į 
[kolūkį, į įmonę, ir ten jis 
privalės kartu su visais 
siekti bendrų reikalų. Ten 
'iš jo to reikalaus ne tik

nęs amerikietis papasakojo į0, fh'auga\ne tik vi®as ko’
mums su širdgėla šią mažą 
istorijėlę.

—Turiu, — pasakojo ji
sai, —■ giminaitį, mažą ber
niuką. Jis būna daugiau 
mani namuose negu pas sa
vo tėvus. Jis tikrai mane 
myli. Vieną sykį man pri-----  ------ v i------- o---* i-------■ • ; ni Liiv nunicibu i _ >v v. .. >T. v. . 

Jo tėvai auklėjo ji, dėdami į jis savęs žengiant į banka ',relke 1vsvazlu°tl- Jis žinojo, 
j J! gražias viltis, o štai jis, šaukiant kasininku ii

“Rankas aukštyn!,’'
jis tai daugelį sykių 
matęs filmuose?

į jį gražias viltis, o štai jis, 
— jau visuomenės šiukšly-, 
ne.

—Bėda su tais vaikais,—‘

' ■ kad aš turiu skristi lektu- 
kaip^vu* DauSeli kartų jis ma

I lektyvas, bet ir jo paties in- 
(teresai: juo geriau s-eksis jo 
įmonei, jo kolūkiui, tuo ge
riau bus ir jam.

KAIP VĖŽYS 
GRAUŽIA

O kapitalistinėje v isuo- 
menėje? Ten jis negalės 
nesiekti vien tik savo gero
vės, prieš visą kolektyvą, 
nes savo gerovę jisai galiĮ J OU/VU gvlvV Y Jlodl gdjLl

Ine klausinėjo, ar mano lėk-j pasiekti tiktai žengdamas 
tuvas negali nukristi. Ra- j pąi^-kįttįjlavenu^ Ten gy- 

t i- • i minau jį visokiais būdais, į veninio logika stums ii nuo
skunclesi^mimis^Gali būti taip, gali būti.Pasakiau jam taip pat, kad 1 1 1 J ‘ 

ir ne taip. Bet tėvui tik- apdraudžiau save, o ap 
•v i. k-f u • ra~ vel’tėtų pagalvoti ir pa-' draudimo polisą išrašiau jo

i, teikia diebeti, kad PI mėginti labiau įsigilinti į ir mano žmonos vardu. Pa-

kais, pusiau rimtai viena 
amerikietė. — Kol jie ma-

nepavogtų, o kai jie išauga, 
reikia vėl drebėti, kad jie 
ko nors neapiplėštų.

Ji turėjo čia galvoje JAV 
labai paplitusį vaikų vogi-! 
mą “kinepavinfą” ir nuolat i 
augantį jaunimo tarpe_nu-| 
sikalstamumą. J 
nuolat auga jaunuolių nu-.

yra- tu vas negali nukristi.

ir ne taip. Bet tėvui tik-1 apdraudžiau save r x 1 _ - X- * 1 • 1 • • o ap-

savo sūnaus vidaus pasau-

PAGRINDINĖ 
ATSAKOMYBĖ 

vis dėl to toli gražu neIr
tik tėvams ir spaudai bei j uu pu nu-1 -ii i

Kodėl JAV' limams priklauso pagnn-l 
inunlin nn J dinė atsakomybė už tą tra-

aiškinau jam, jog tai reiš
kia, kad, jeigu nukris ma
no lėktuvas, jisai ir mano 
žmona gaus tam tikrą pi
nigų sumą. Vakare, prieš 
mano išvažiavimą, jis ap
lankė mane, atsisveikinau 
su juo, o mano žmona išve
žė jį namo. Kada jie liko

.^kaltelių skaičius? Šįklau- gėdija kurią aiškiai pergy- vienu du, jis paklausė: 
' kartą kėlėme ame- JAV jaunimas Dar . . , . .

Laisvoji
APIE KAI KĄ

Bevaisiai gaidžiai
Prieš Padėkos dieną JAV 

valdžia buvo užd raudus 
pardavinėti spalgenas uo
gas, nes augintojai jas ra- 
vėja tokiais chemikalais, 
nuo kurių žiurkių gerklėse 
atsiranda vėžio liga. Prieš 
Kalėdas mūsų sveikatos in
spektoriai ar kiti kokie val
džios pareigūnai buvo su
radę ir viešai paskelbę, kad 
greit auganti gaidžiai 
(capons) — jų mėsa —gali 
kenkti sveikatai. Mat, juos 
mažus “išvalo” ir, sakoma, 
įleidžia priešingos lyties 
hormonų. Nuo tų vaistų 
viščiukų galvos veda juos 
labai dažnai prie lesalo. Pa
kvaišę išskaptuoti gaidžiu
kai lesa beveik be persto j i- 
mo. Sako, kad į 6-7 savai
tes užauga iki 5 ar daugiau 
svarų.

Bznierių gudrumas
Vardan 2,000 metų atgal 

gyvenusio vargšo Kristaus 
JAV biznieriai darosi dide
lius pelnus niekniekius par
davinėdami. Gaila, kad la
bai mažas nuošimtis ir mū
sų paažngiečių gali atšilai-

Sakykla
jų nėra čia, tai reikia kal
binti, kad užrašytų gimi
nėms Lietuvoje.

Pokalbiuose su laikraščio 
skaitytojais tenka išgirsti: 
“Laisvėj” telpanti raštai 
kartais būna prastos koky
bės. Aišku, kad talpinama 
visokių raštų, nes yra viso
kių skaitytojų. Redaktoriai 
stengiasi visus patenkinti, 
o skaitytojų pareiga netin
gėti spaudoj pasisakyti, ko
kių straipsnių - raštų pa
geidaujama. Bėda yra ta
me, kad ir šiame reikale 
daugelis užkulisy paplepsi 
apie spaudos silpnumą, bet 
nė piršto nepajudindami 
jos pagerinimui.

Per porą metų su laisvie- 
čiais dalyvaudamas, paty
riau, kad jie yra nepapras
tai ryžtingi žmonės. Susi
dūrę su sunkiomis kliūti
mis, nenuleidžia rankų, ne 
sako: mes perseni, jau pa
vargome visuomenės reika
lais besirūpindami... Juk 
jau labai daug knygų, žur
nalų ir laikraščių prispaus- 
dinom... Kartais atrodo, 
kad nekurie iš jų galvoja, 
jog darbas dar tik pradė
tas; kad “Laisvę” dar rei
kia gerinti, ją platinti, nes 
ji teikia teisingas žinias 
JAV, Lietuvos ir plataus 
pasaulio. A. K—a~

Washingtonas. — Pragy
venimo reikmenys vėl pa
brango.

kyti reklamų pagundai... 
Nekurios pramonės šakos 
tyčia paleidžia prieš Kalė
das porai savaičių ar ma
žiau nuo darbo, kad varg
šai turėtų daugiau laiko 
“prezentus” pirkti. Po žie
minių švenčių biznieriai 
važiuoja į saulėtą Floridą

Pas Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijos valdytoją 
kanauninką Dr. Juozapą Stankevičių. Nuotraukoje ma
tome JAV lietuvių rašytoją Rojų Mizarą susitikimo su 
aukštais Lietuvos katalikų dvasininkijos atstovais Kau
ne, Valdytojo bute. Iš kairės; kanauninkas R. Stundžia, 
Rojus Mizara, kunigų seminarijos rektorius A. Lape, 
kanauninkas Dr. J. Stankevičius ir kunigas J. Vosylius. 
Kampe matyti poeto kunigo A. Strazdelio statula.

kolektyvo, ir ten šis mažas 
kvailutis turės visus šan
sus tapti dideliu gangste
riu.

Kapitalizmas, garbinantis 
turtą, šlovinantis veltėdį, 
dargi ir niekšą veltėdį, jei
gu jis tik turtingas,—nega
li nežaloti jaunuolio sąmo
nės. Kaip vėžys graužia jis 
jo sielą, žudydamas ją.

Jaunimas tai tarytum 
medžio . metūgiai. Medis 
gali žaliuoti, atrodyti veš
lus ir stiprus, bet, jeigu 
skurdūs jo metūgiai, jis pa
smerktas.

Amerikos jaunimo ligos, 
jo moralinis smukimas, nu
sikalstamumo augimas,—vi
sa tąį ypatingai ryškus ka
pitalistinės JAV visuome
nės puvimo ir irimo požy
mis.
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ar Kaliforniją, o centelius 
dovanėles pirkdami išbars
tę darbininkai vėl grįžta į 

I smirdančius fabrikus bei 
kitokias darbavietes. Kas 
laimi?

Ar taip naudinga?
Normalus praeities, tau

tos bei žmonijos istorijos 
studijavimas yra naudin
gas. Iš anksčiau gyvenusių 
ir klaidas dariusių mes mo- 
kinamės, jeigu suprantam 
jų paklydimų priežastis, ir 
atskiriam gerą nuo blogo. 
Dabar jau yra visokiausių 
raštų praeities pažinimui, 
nors jie ir būtų iškraipyti, 
bet yra ir teisingų. Ta
čiau istorikai nepasitenki
na tuo, kas iki šiol buvo 
patirta ir užrašyta. Jie 
eikvoja labai daug energi-

Lietuvos gyvenimo kronika
Taupiai, pigiai gonių priėmimui. Hospita- 

linės ir fakultetinės chirur
gijos katedrų darbuotojai 
buvo išvykę 40 kartų. Jie 
operavo ligonius, konsulta
vo vietos gydytojus.

Sekdami Rostovo medikų 
iniciatyvą, mokslininkai dar 
labiau suaktyvino šefinę 
veiklą. Instituto profeso
riai bei dėstytojai išplėsti
niame mokslinės tarybos 
posėdyje priėmė įsipareigo
jimus aukštai kvalifikuotai 
medicininei pagalbai gy
ventojams teikti, savo su
kauptam patyrimui plačiau 
paskleisti. Kiekvienas kli
nikinės katedros profeso
rius, vyr. dėstytojas, asis
tentas laisvalaikiu konsul-

PANEVĖŽYS. — Gami- 
nant roges, vežimus, stati
nes ir kitus dirbinius, Pa
nevėžio medžio apdirbimo 
ir baldų fabrike susidaro 
nemaža miško medienos at
liekų. Vyr. inžinieriaus A. 
Gendvilo pasiūlymu iš to
kių atliekų pradėta .gamin
ti plataus vartojimo reik
menys. Jau pagaminta pu
sė milijono balanų tinkuo
jamoms sienoms iškalti, 
tiek pat statinių tvoroms, 
daugiau kaip 3,000 mokyk
linių skaitliukų. Pradėti 
taip pat gaminti staliukai 
gėlėms ir sudedamos kėdu
tės.

—Ar tu labai myli dėdę? 
—Myliu, o kodėl tu klau-ikiečiams, su kuriais kai- daugiau filmų, spaudos

moralinis smukimas yra ne 
priežastis, o padarinys, ku-.s^
ris pats yra antrinio pobū- . Mes gal ė t u m e įdėti 
džio ir pats nulemiamas Jaai i lagaminą bombą, ji- 
pirminio, pagrindinio na* sprogtų

bėjcniės, ir reikia pasaky
ti, 'jog ir juos pačius šie 
klausimai labai jaudina.

ĮVAIRIOS 
NUOMONĖS

Girdėjome įvairių įvai-

moralinis smukimas yra ne

veiksnio—supuvusios, yran- degtų
čios ir gyvai pūvančios san- daug pinigų... •

riaušių nuomonių! Nema-I tvarkos kapitalizmo.

į, lėktuvas su- 
, o mudu gautume

ža žmonių kaltina JAV 
spaudą, jos komiksus, fil
mus, kuriuose vyksta nuo
latinis šaudymas ir kurie 
ugdo žemus polinkius, pa
verčia juos kone didvyriais 
ir iš esmės juos šlovina.

Kiti žmonės kaltina pa
čius tėvus, kurie dažnai 
per anksti duoda vaikams 
ginklus. Dar kiti įtikinėja 
jus, kad čia kalti didieji 
miestai, kuriuose, girdi, 
sunku auklėti jaunimą, nes 
jaunuolį čia kiekviename 
žingsnyje vilioja įvairios 
pagundos.

Yra žmonių, kurie linkę apibendrinti. 
visas bedas versti masese, 
vis labiau pasireiškiančiam i

Į vairius slapyvardžius sa
vinas! sau kapitalizmas. 
Jis vadina save “laisvuoju 
pasauliu,” “ūkiniu huma
nizmu” ir pan. Bet visos tos

KVAILIOTI NEGALĖTŲ
Nėra, žinoma, reikalo da

ryti ir per dideles išvadas

to fakto, kad idėjiškai kapi
talizmas yra tuščias ir 
bergždžias. Jo idėjinė tuš
tybė išduoda jį, kaip išduo
da medį, nors ir gausiai 
pražydusį, jo bevaisiai žie
dai.

Amerikoje mus dažnai 
stebino žmonių siaurumas. 
Žinoma, tai liečia ne visus 
amerikiečius, bet, matyti, 
galima ir tam tikru mastu

MAŽYČIAI TIKSLAI

atidarant. Pirmieji trysparodąKaune žemes ūkio
iš kaires: Tarybų Lietuvos premjeras Motiejus šumau- 
skas, Lietuvoje viešintis rašytojas Rojus Mizara ir Lie-

ateizmui. Girdi, kartu su, 
bedievybe plintąs ir krimi- 
nalizmas.

Kas teisus ?
Nėra abejojimo, kad be

dievybė plinta JAV, bet 
tai, aišku, nieko bendro 
neturi su kriminal i z m u . 
Tamsybininkų veidmainia
vimas yra pats nepapras
tai didelis amoralumo šal
tinis, ir religinių prietarų 
nykimas tegali tik teigia
mai paveikti moralės kili
mą. Ar bereikia čia geres
nio pavyzdžio, kaip mūsų 
šalies jaunimas, kuris ste
bina visą pasaulį savo žyg-l 
darbiais?

Kapitalistiniai miestai, 
žinosią, duoda daug biau- 
rių ^pavyzdžių jau n i m u i. 
Tačiau jauni nusikaltėliai 
juk auga ne tik Čikagos ir 
Niujorko lūšnynuose.

Pasikalbėkite su žmogų- tūvos Kompartijos Centro Komiteto Pirmasis įsekreto- 
mi, pabandykite pat i r t i, Antanas Sniečkus prie vieno parodos stendų, 
kokios jo svajonės, troški
mai. Jūs nustebsite, kad 
jie yra dažniausiai grynai 
asmeninio pobūdžio. Didžio
ji dauguma norėtų pratur
tėti. Kas jau žino, kad pra
turtėti jam nebeįmanoma, 
tas svajoja užsimokėti už 
namuką, pirkti naują ma
šiną, kitas bijo prarasti 
darbą arba svajoja jį rasti. 
Bet dažniausiai—bent toks 
įspūdis susidarė man — 
žmonės galvoja tiktai apie 
savo siauro asmeninio pa
saulio reikalus.

Kokie menki atrodydavo 
dažnai mums šie mažyčiai 
tikslai ir siekimai palygin
ti su milžiniškais, didingais 
tarybinio žmo gaus užmo
jais! Doleris tai visų daž
no amerikiečio siekimų ai-

E
E

E
E
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BALIUS ir VAKARIENE
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NAMO SALĖJE . 'k
157 Hungerford St. —:— Pradžia 8 valandą
BUS GERT, VALGYT KEPURĖS VELTUI

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai sutikti naujus metus.

ĮŽANGA $3.00

Kviečia Namo Bendrovės Rengimo Komitetas

jos, valstybės turto gilios 
praeities pažinimui. Pavyz 
džiui, Lietuvoje kasinėja 
piliakalnius, knaisioja pilių 
griuvėsiuose, ieškodami su- 
rūddijusios geležies ar ko
kios kitos liekanos, kad iš 
radinių galėtų spėlioti tau
tos praeitį, o tuo tarpu ne 
visi apsirūpinę būtiniau
siais reikmenimis.

Rimtai galvojant, ar ne- 
1 reikėtų virš saiko besigili- 
jnančius apie tolimą praeitį 
skirti prie tinginių, neno
rinčių produktyvaus darbo 
dirbti?

Kalbant api-e įvykius Lie
tuvoje, noriu priminti ir 
tai, kad “Laisvėje’' telpa 
daug įdomių R. Mizaros 
straipsnių iš Lietiivos apie 
pokalbius su žymiais asme
nimis. Skaitytojams pata
riu skaityti, nes įdomūs, o 
Rojui sakau: ’ rašyk dau
giau apie visuomenę, nes 
eiliniai žmonės turėtų būti 
susiję su vadais.

Mūsą spauda
Ragindamas Mizarą dau

giau rašyti apie mūsų gim- 
t i n ė j visuomenės veiklą, 
prisiminiau ir savo spaudos 
reikalus. “Laisvės” va
jus už mėnesio baigsis. Y- 
patingai svarbu per šį vajų 
gauti naujų skaitytojų; jei

Muziejus mokykloje
PRIEKULĖ.—Veiviržė

nų vidurinėje mokykloje 
įsteigtas istorijos-kraštoty
ros muziejus. Daugumą eks
ponatų surinko mokiniai. 
Nemažai jų davė ir apylin
kės gyventojai. Muziejaus 
stenduose yra įvairūs bui
tiniai įrankiai — akmeni
niai kirviai, plaktukai ir 
titnagai ugniai įskelti. Mu
ziejaus patalpas puošia se
noviški stalai, kėdės, įvai
rūs medžio drožiniai. Čia 
yra apyrankių ir sagių, iš
kastų iš kapinių. Jos bylo
ja apie IX-XI amžių lietu
vių papuošalus.

Nemaža vietos muzieju
je paskirta senovinėms kny
goms ir žurnalams, įvairių 
šalių monetoms, popieri
niams pinigams.

RostovieČią medikų 
pavyzdžiu

KAUNAS. — Medicinos 
instituto profesoriai ir dės
tytojai laisvu nuo mokymo 
laiku telkia nemoka m ą 
praktišką paramą gydymo 
įstaigoms. Hospitalinės te
rapijos katedra šiemet or
ganizavo daugiau kaip 100 
išvykų į rajonus nemoka
moms konsultacijoms bei li-

5 p.-Laisve (Liberty)— An

tuos, vizituos ir priiminės 
ligonius mieste polikliniko
se, ligoninėse bei rajoninė
se ligoninėse.

Naujos rajonų statybos
SEDA. — Komjaunimo 

gatvėje išaugo trys nauji 
mūriniai komunaliniai na
mai. Juose atšventė įkur
tuves kooperatyvo sandė
lininko Bušnos, gydytojo 
Tolyšiaus ir kitų darbo žmo
nių šeimos.

Daugeliu naujų statybų 
puošiasi rajono centras. 12 
butų namas baigiamas sta
tyti Mažeikių gatvėje. Jis 
bus atiduotas naudoti gruo
džio mėnesį. Statoma nau
ja vidurinė mokykla 880 
mokinių, vaikų darželis ir 
lopšelis, degalų parduotuvė 
ir mechaninė kepykla.

Plačiai vykdoma ir indi
vidualinė statyba. Naujuo
se namuose apsigyveno vie
tinės ūkio valdybos dažyto
jo Kociaus, kelių eksploata
cijos ruožo meistro Drąsu- 
čio, pensininkės Kvederie- 
nės ir daugelio kitų miesto 
gyventojų šeimos.

Mableton, Ga. — Kelei
vinis traukinys, atsimušė į 
prekinį. Nelaimėje 11 žmo
nių sužeidė.

r., gruodžio (Dec.) 29, 1959



PLYMOUTH, PA
šis- tas iš angliakasių

gyveninio
i\ors dauguma angliaka

sy k lų uždarytos, bet ir Ii-

žiūrint to, kalėdiniu šven- ' C

i bu raportuose pasirodė,
I kad viskas tvarkoje. Nau
juose sumanymuose buvo 
pakelta spaudos rėmimo, 
reikalai. Po apkalbėjimų 
tapo nutarta finansiniai;

čiu entuziazmas gana dide- i abiejų kuopų po
i- ' ~ į šiems musų laikraš-

Ičiams: “Laisvei”, “Vilniai”, 
Miestų ir miestelių biz-; “Liaudies Balsui” ir “Dar- 

niškos gatvės, aikštės ir bui”. 
kai kurie didesni namai rj 
papuošti visokiomis religi- nymuose, buvo 

asilais, 
ir viso- 

ku rie | nes 
šiltų niems susirinkimams nepa- 

Afrikos ranku. E. Kasparienė ap
siėmė pasiteirauti Wilkes- 
barriečių LDS k. susirinki-1 

ir me, ar nebūtų galima susi-1 
lemputėmis, rinkimus laikyti kartu su | 

taip, kad vakarais atrody-ijais svetainėje. Ir jau E. 
tų pasakiškai rojiškai. O ; Kasparienė pranešė, kad 
biznieriai nesigaili išlaidų j Wilkes-barrieciai su mielu 
tokiems parėdymams, nes j noru sutinka. Taigi, sekan- 
jų išstatytas languose iritis mūsų metinis susirinki- 
kioskose visokias užsilikti- mas, rodos, Y' 
sias, kai kurias jau niekam i960 m., galės 
nevertas prekes, švenčių pačioj svetainėj 

proga, dovanoms ‘ ”T-11 - 1----
Daugelis, aš žinau, 
dovanas ir dovanėles 
paskutinius centelius, o jei 
didesnės vertės, perka ant 
išmėkėjimų.

nėmis relikvijomis: 
jaučiais, avelėmis 
kiais balvonėliais, 
pasipuošę senovės 
kraštų, Azijos bei 
palaidais drabužėliais; su
vedžiotos elektros vielos su 
visokiais iškraipymais 
spalvotomis

Taip pat, naujuose suma- j 
i pakeltas j 

klausimas kaslink mūsų I 
susirinkimų praplėtimo, | 

stubose s k aitlinges-

10 d. sausio, 
įvykti toj ! 
■ su drau-' 

išperka, gaiš Wilkes-barrieciais, po 
perka adresu 206 Parrish St., ;

už Wilkes-Barre, Pa.
Mirimai

Jonas Lukšis palaidotas; 
j 1959 m. lapkričio 21 d. Jo-I 

jų metų, tų karštligiškų i pas .I5.ull^na1s Palaidota^ 
švenčiu, daugelis žmonelių Į įaP^ricl° d. Kulpanas is 

. Lietuvos paėjo Punsko pa-, 
bei : raPB0S> Vaiponiškių kaihio. 

kita i tlhas. Sienkewicz - Sinke-;
' vičius mirė lapkričio 30 d., ’ 
palaidotas gruodžio 3 d., 1 
1959 m., su bažnytinėmis ■ 
ceremonijomis. Liūdesyje 
liko jo žmona Marijona, po 
pirmu vyru, Yančiulienė. 
Buvo didelės šermenys, ku
rias vadovavo J. Liegus

J. Liegus šioje apylinkė
je skaitomas tinkamiausiu 
bei populiariškiausiu šer
menų direktorium.

Chas Sinkevičių į kapus 
ir net šventes, lydėjo 20 auto mašinų, ro

nes po tokių švenčiti agen-; dos, apie šimtas palydovų, 
tai beveik kasdien barškina; Nuo kapinių visi palydovai 
duris. Jei neturi pinigų, buvo sukviesti į. svetainę, 
prisieina duris užsirakinus 206 Parish St., Wilkes-Bar- 
tūnoti. O tie barškina ir ■ 1 
barškina, kas tau nervus 
gadina. Ir ima apie metus!; 
laiko, kol skolas šiaip taip toja ir rėmėja progresyvio 
išlygina, o kiti bando nuo judėjimo.
tų skolų kaip nors paspruk-j visą gyvenimą dirba šapo-Į 
ti, bet nepavyksta. Tadjje ir. kiek žinoma, yra pa-i 
prisieina net bylinėtis, o ; vyzdinga darbininkė.' 
kai kada net šaltojoje pa- j —o—
tupėti! j Plymoutho dipukų Pau-

Bet ar iš to mūsų žmone-1 lauskų šeimoje įvyko dide
liai pasimokina? Ne, nė' lė nelaimė. Jo sūrms 2? 
kiek nepasimokina. Nes ki- metų amžiaus 
tą metą, kai tik tos pačios navęs Amerikos 
šventės artinasi, tai ir vėl į gruodžio 6 d., ankstų sek 
tas pats kartojasi, ir vėl; madienio rytą, iš kur ta 
tie patys žmoneliai sieloja-1 auto mašina vienas sau va 
si, rūpinasi tų pačių šven-! žinodamas, užsimušė. Pa
čių dovanų pirkimais. Mat, j šarvotas buvo Maslauskc

’ • v pernykš-i šermeninėje, Main St., Ply

turi pasninkauti, kol ir 
vargais negalais, šen 
ten užsidirba dolerį 
Po švenčių, po tų šurmulin
gų gerų laikų, nepasitenki
nimai ir visokios naujos 
bėdos smarkiai pakyla, nes 
vieni kitiems išmetinėja, 
net vieni kitus keikia, kad, 
va, aš jam ar jai nupirkau 
gerą dovaną, o jis ar ji 
man nupirko niekam vertą, 
kurią aš turiu išmesti į 
išmatų gurbą. O tie, kurie 
pirko dovanas ant išmokė
jimų, keikia tuos, kuriettlš 
jie pirko,

i svetainę

Marijona Sinkeviči e n ė 
yra sena “Laisvės” skaity-

Marijona savoj

Jų sūnus, 
, jau atitar- 

armijoje

ATSIMINIMAS
KLEMENSAS 
MATULIONIS

Mirė spalio 11, 1956
Liūdime1 prisiminę mūsų 

mylimo vyro ir tėvo 
mirties sukakti.

Mari joną Gilvickienė 
F ran a s ir Klemensas 

sūnūs
Pittston, Pa.

Newark, N. J.
Mirė

m.
amžiaus. Mirė gruodžio 23 

'd., General Hospital, East

Paaiškinimas: 
aiškų priežasčių, 
tas Atsiminimo 
telpa pavėluotai,
vėliau negu niekad.

Dėl tech- 
viršminč- 

skelbimas 
bet geriau

Rochester, N. Y

! Iš Panamos Respublikos
Šis mano rašinėlis turės1 ruožas, kuris tęsiasi sker-j 

reikalą su labai dažnai gir-1 sai Panamos Respubliką i
dimu Jungtinėse Valstijose nuo Pacifiko iki Atlantiko. j Adios”. 
išsireiškimu ‘ "
the other side of the rail-1 lios. Viduriu jo eina garsu- 
road track” —“gyventojai i sis. Panamos Kanalas. To 
anapus geležinkelio bėgių”.! ruožo rubežiai yra uoliai

Toks išsireiškimas taiko-1 saugomi Amerikos milita- 
mas toms miestų vietoms,' riniU jėgų, 
kur garvežių švilpukai, va-į paga] 1903 metų sutarti 
gonų bildesis ir debesys į Amerika (J.V.) tik randa- 
juodų durnų ir suodžių išįvojatą ruožą nuo panamie- 
garvežio kamino išbaidė į čių. Panamiečiai gauna 
bagotesnius iš tų apylinkių | šiek tiek rendos už jį. Bet 
ir paliko ten gyventi bied-1 sutartis sako, kad ruožas 
niokus, kurie neišgali mo-! priklauso panamiečiams; ir 
l^cti ai_il\stui 1 endui o e i jis jų šalies dalis. Todėl
miesto dalyse, kur oras lapkričio 3 d. panamiečiai,
švaresnis ir gyvenimas ra- minėdami jų 
iresnis. Anapus bėgių liko 
lūšnynai, nešvarios gatve
lės, išmatomis užterštos 
zavulkos, sukrypusios lūš

nelės., surūdijusių drūtgalių

I jūsų karius plytgaliais ir 
sakė: ‘Yankees, go home’.” 

Kas. gi man beliko t^m 
policistui atsakyti? Tik 

gebėjau “sisisinior, 
Jis pridėjęs ranką

“Dwellers on To ruožo ilgis apie 36 my- prie kepurės atidavė man,

Kūnas buvo pašarvotas > išraizgytos tvoreles ir pur- Į buvo mažas būrelis studen-
Weather he a d Funeral 'vinos, švankios, siauros 
Home, 126 Main Street, j gatveles. Anapus bėgių gy- 

j Atsisveiki-1 vena darbo žmonės—varg- 
• laidotuvės įvyko j dieniai. Ten gyvena ne tik 

mokėti 
bet ir 

kad ir 
neišgali ALIULI l ll’U JI IKlLėt?? rimines. | v ' .

Jis buvo laikraščio Laisvės' 0 su sumeSzD.
skaitytojas. Šią liūdną ži-;iit^-a(^ šiame^Panamos 

= nią telefonu pranešė Ona
I Arlauskienė, newarkiete.

nimas ir
pirmadienį, gruodžio 2 d. J tie, kurie neišgali
11 vai. ryto. , triciprinių rendų,

Velionis paliko liūdesy i tie bėdai biai, aiba 
sūnų Fred ir kitas gimines. į irbantieji, kūne

ir šie- 
m i n o 
a u j ų

SUTIKIMAS
Kaip kasmet, taip 

met D. L. K. Gedi 
Draugija rengia N 
Metų sutikimą. Ve

■fotas su įvairiais užkan
džiais ir gėrimais. Pradžia 
9:30 vakaro. Gros orkest
ras ir bus galima pasišok
ti. Be to, bus galima su- 

į si tikti savo pažįs t a m u s
i juos pasveikinti ir 1 
laiką praleisti.

PRANEŠU NARIAMS
Jei kas ir neateisite, vis- 

ftiek turėsite už bilietą už-j
ii mokėti. Geriau

Kad ir šiame Panamos 
' klimate mažai reikia dra- 
; bužių, bet visgi nuogas ne- 
i vaikščiosi gatvėmis. Basų 
! žmonių gana daug matosij 
gatvėse. O jau vaikučiu ' 

i biednesniuose kvar 
• tai labai daug matosi bė
giojant visai nuogų.

Tiesa, kolonizatoriai is
panai čia paliko savo kalbą 
ir šiek tiek civilizacijos. 
Bet jie čia paliko irgi prie
taringąją religiją, kurios 

Jonas Smalenskas ; obalsis’ yra: “Daugiau ant 
_________ šios ašarų pakalnės kentė- 

Lsi, daugiau po mirties dan- 

j Tiesą pasakius, kalba čia

Miami, Fla
Atitaisymas

Lapkričio 23 d. mirusios 
Navašinskienės 
įvyko klaida.
po tėvais turi būti: Joanna 
Jaskelevičiūtė.

kiaidos

aprašyme
Jos pavardė

' taip sakant, “pod kazirio- 
ką” ir nuėjo sau.

Aš- šiapus bėgių sustojau, 
kad ir nepuošnioje, bet pa
kenčiamos švaros valgyklo
je užkąsti, šešiametis vai
kutis, basas, su sudrisku
siomis kelnaitėmis, su me
dine skrynute vienoje ran
koje, o kitoje laikydamas 

- nutrešusi batų valymo še
petuką, pribėgęs prie ma- 

• nes maldauja, kad aš jam 
leisčiau nuvalyti mano če- 
verykus. Žinoma, “valyk, 
vaikeli!” Vaikas rangyda
masis ant grindų apie ma- 

i no kojas, valė ir valė tuos 
, iki aš baigiau

nepriklauso
mybės dieną, norėjo mar- 
šuoti į tą ruožą (Panamos. 
Kanalo zoną) ir iškelti Pa
namos vėliavą greta Jung-: čeVerykus, iki aš baigiau 
tinių Valstijų^ vėliavos.Jų į valgyti. Kiek gi tau, vaike, 

. ------------ ------ ’ reikės už tai mokėti? “Cin-%
tų, apsiginklavusių tik^sa- lco centavos” — penki cem j 

tai. Aš jam padaviau de
šimtuką. Jo veidelis nušvi
to. Jis kaž ką sučerškė jo is
paniškai savo 
tams, kurie ap 
kiomis pat medinėmis skry
nutėmis stovėjo ir laukė 
progos valyti batus, praei
viams. Aš jam dar pridė- 

pus geležinkelio bėgių. Bet | jau duonos riekutę ir svies- 
panamiečių gyvenimo saly-1 to gabalėlį, kuris liko nuo 
gos nepavydėtinos. Tik po mano pietų. Jis 

| šio incidento panamiečių

vo vėliavukėmis. Amerikos 
kareiviai su plikais durtu
vais studentus išvaikė. Ne
apdairumas J.V. militari
nių jėgų vadovų sukėlė pa
namiečiuose neapykantą

Primindamas lapkr. 3-čios 
incidentą gal ir pertoli nu
klydau nuo gyventojų ana-

konkuren- 
ik sulto-

ne jau užmiršo 
čiu s. blogumus.

Jeigu turi giminių ar 
gerų pažįstamų čionai ar 
Lietuvoje, ir manai šven
čiu proga juos apdovanoti, 
tai geriausia dovana—laik
raštis. Užrašyk metams 
“Laisvę”, “Vilni” ar “Liau
dies Balsą”, šios dovanos 
tavo giminė ar draugas ne
užmirš niekados. “Laisvė” 
Amerikoj $9, o į Lietuvą 
$12. “Vilnis” Amerikoj $10, 
o į Lietuvą — $15,

Jei jums neparanku mi
nėtus laikraščius sau ar ki- 

j tiems užrašyti, tai galite 
per mane padaryti. Mano 
adresas: V. Žilinskas, 120 
Walnut St., Plymouth, Pa.

“Liaudies Balsas” Ame
rikoj $4.50, o i Lietuvą, ro
dos. $5. 4

LDS ir LLD kuopų susi
rinkimai ivyko 1959 m. lap
kričio 9 d., M. Navickienės 
stuboj. Susirinkimai buvo 
pasekmingi. Kuopų valdy-

mouth. Pa. Palaidotas buvr 
gruodžio 9 d., su bažnyti 
nėmis apeigomis.

Tokių atsitikimų priežac 
tvs visuomet būna paai? 
k in tos laikraščiuose. B p 
Paulausku sūnaus atsitik1’ 
me pasilieka slaptybėje. -

LAISVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvės” dalininkų šuva 
žiavimas ir po suvažiavime 
vakare banketas įvyks sek
madienį, sausio 31 d., 1960 
m. Suvažiavimo pradžia J 
vai. dieną. Banketas prasi
dės 6-tą vai. vakare.

Visi “Laisvės’’ bendrovės 
dalininkai, kuriems tolis ne
kliudo, pasirūpinkite daly
vauti bendrovės suvažiavL 
me, o vakare bankete.

Suvažiavimas ir banketas 
bus laikomi naujoje “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 29, 1959

;, pasakęs, 
gracia, senior”, linksmai 

sau nubėgo.
Prisiminus mano sūnų 

m a n net širdį 
gniūžtelėje. Jei mano Jone- 
Js turėtų taip gyvenimą 

, man ir mano 
, 2____ i būtų didžiausias,

bagotesmems . gyvenimo smūgis.' Ji ir aš 
semtume savo gyvenimo 

i lašo, 
kad Jonuką išgelbėjus: nuo 
alkio. Šis beturtis vaikutis, 
kad ir bronzavo veidelio, 
irgi, turi mamytę ir tėvelį< į 
Jiems irgi širdį, gelia*

c, . I valdžia padare 40 centu va- 
. , _ ’ i landai žemiausia alga ir n«i no- . . .e - -----

ir Colono jonuka,

I O X J VI CL Ll 1 CL Į J 
linksmi I Worcester, Mass. laimėsi HlUXolllcU I 7 | m 10a n lAaaal

I LLD 11 KUOPA RUOŠIA yra ispaniška. Tačiau ji pa-
KULTŪRINĘ

PRAMOGĄ 
’ LGruodžio 14 d. LLD 11 

būti tarp kuopos metinis susirinki- 
!|savųjų, pasisveikinti ir pa- mas nusitarė surengti kui
lį sivaišinti.

NELAIMĖ
MALDĖIKIŲ ŠEIMOJE

Automobiliui susimušus, 
Mrs. Maldei'ūenė, nuo 60 
Dayton St., nuvežta Šv. 
Marijos ligoninėn, mirė. 
Tai senosios kartos tautie- 
ė. Mirė sulaukus 68 metų, 
mažiaus, dveji metai, kai 
še jus į pensiją.

Liūdesy paliko vyrą Jo- 
lą, dukterį Aldoną, Mrs. 
Capitan, du anūkus ir vie
lą proanūką, dvi seseris— 
Virs. Mary Trilikauskas, 
Rochester, N. Y., ir Mrs. 
Caziūnė Skuja, Kanadoje.

tūrinę pramogą, tai bus 
duodami pietūs iš lietuviš
kų valgių 1 vai. dienos lai
ku, ir, papietavus, bus ro
domi paveikslai iš Tarybų 
Lietuvos, Dr. J. Stanislo- 
vaičio traukti. Pelnas nuo 
par engimo skiriamas 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimui pasveikinti. Ko
misija suruošimui šios praf 
mogos išrinkta iš šių na
rių: A. Vosilienė, Skrols- 
kienė, Stankienė .V. Žitkus, 
J. Jeskevičius ir D. Jusius. 
Pastarasis sykiu su Stanis- 
lovaičiais važinėjo po Li-e-

versta į piet-amerikinį. žar
goną ir vietinių genčių dia
lektą, kad net ir pats ispa
nas, kalbantis kastelianiš- 
ku dialektu, vargiai ją gali 
suprasti.

Čia žmonių biednesnioji 
klasė ir senesnioji karta 
labai dievoti, čia busus 
vairuoja daugiausiai juod- 
veidžiai arba indėnų-juod- 
veidžių mišinio vyrai. Ma
tytis, jie labai dievoti. Be
veik kiekvienam bu-se prie
kyje prieš vairuotoją ir ke
leivius kabo abrozdas su Pa
nelės Švenčiausios paveiks
lu, vaizduojant ją žengian
čią į dangų su būriu ange
liuku, arba abrozdas Jė-
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zaus Kristaus su atvira 
širdžia. Po kikvienu tokiu 
abrozdu (paveikslu) žiba

tuvą ir mate kaip įgudu- raudona elektrinė lemputė, 
šiai Stanislovaitis kiekvie- anį kurios apraizgyta 
na vietą, susiejimą ar ap- žančius arba škapleriai. 
sistojimą. fotografavo. Tai

ro-

Senas. lietuviškas priežo-
Palaidota gruodžio 16 d. ot čia jr galėsime pamatyti i jis Vra kain mano bobutė .audotuvėse dalyvavo daug ir išgirsti apie dabartinįI sakydavo V • ’- • 

'raugų ir giminių iš Am- j gyvenimą Lietuvoje. Kvie- tesi, daugiau dievą mylėsi.
“Daugiau ken-

Velionė atvažiavo prieš 
)irmąjį pasaulinį karą, ap- 
istojo Amsterdam, N. Y. 
lerginos pavardė buvo le- 
a Kirbeliukė. Vėliau per- 
ikėlė gyventi į Rochesterį.

Velionė buvo kilusi iš 
įžvermenių kaimo, Trus
kavos parapijos.

Priklausė prie trijų lie
tuviškų draugijų — šven
tos Marijos. Sūnų-Dukterų 
ir D. L. K. Gedimino drau
gijos. Buvo gero būdo, vi
sada linksma. Remdavo lie
tuviškus reikalus ir drau
gijų parengimus. Palai
dota su bažnytinėmis apei
gomis, Sepulchre kapinėse. 
Po laidotuvių visi dalyviai 
sukviesti į lietuvių Gedimi
no salę užkandžių.

Mirusios šeimai reiškia
me gilią užuojautą. C. Z.

I eiame visus dalyvauti. Tie žmoneliai čia kenčia ir 
Įvyks sausio 17 d. 29 Endi- dievą myli.
cott St.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis laivynas iš subma
rine iššovė “Polaris” rake
tą, bet ji tuojau sudegė.

Bet kartais 
jaunesnei kartai — ypač 
studentams — pritrūksta ir 
kantrybės. Čia amerikonai 
gyvena puikiuose viešbu
čiuose arba puošniuose 
kvartaluose, laksto aūkšta- 
jėgiais automobiliais, valgo 
rinktin įaustus valgius ir 
dėvi puošnius drabužius.■ • • • _

Į Į MATTHEW A J h Tuo tarpu ' tik maža dalis iTXrl. 1 .1 IIIj vt rinktinių panamiečių tega-

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•U6**OC*

Į Newark 5, N. J. Į
MArket 2-5172 I

: 426 Lafayette St. :• I

Ii taip gyventi. Didžiuma 
jų gyvena varge ir skurde. 
Todėl visai nenuostabu, 
kad praeitą 1959 metų lap
kričio 3 d. žmonių minios 
pradėjo mėtyt plytgaliais 
Amerikos kareivius, sau
gančius rubežių tarpe Ka
nalo zonos ir Panamos Res
publikos ir šaukti 
home, Yankees!”

Panamos Kanalo 
yra dešimties mylių pločio

“Go

zona

tai tik Panama* i 
miestuose. Kitur 25 centai L 
į valandą. Tai labai aišku, įį 
kad tai artimai rišasi su pa-, pasidaryti, 
namiečių gyvenimo lygiu ir | gmonaj ' 
neapykanta 
amerikonams.

Iš Panamos miesto į Co-; jėgas^ iki paskutinio 
lon pakanaliu eina geležin
kelis “Panama Railroad”. 
Tik tas vienas ir tėra viso
je Panamos Respublikoje. 
Jis. priklauso amerikiečiam. 
Kanalas įplaukia į Atlanti- 
ką Colono mieste. Ten ir 
šiaurinis galas geležinkelio 
atsiduria pakanalyje į At- 
lantiko krantus.

Tarpe bėgių ir kanalo 
miesto ruožas, ten prie aš
tuntos gatvės, man ir puolė 
į akį. Ten randasi šimtai 
šeimų juodveidžių ir juod- 
veidžių - indėnų mišinys. 
Jų lūšnos suramstytos iš 
senų surūdijusių skardų, iš 
kanalo išplukdytų lentga
lių ir iš visokių šiukšlynuo
se surinktų išmatų. Iš tolo 
neatrodo, kad ten žmonės 
gyventų. Visa apylinkė už 
to geležinkelio bėgių atro
do lyg didelis laukas išma
tų, tarpe kurių juda ne 
žmonės, bet koks ten juo
dų vabalų būrys.

Aš ten net nedrįsau eiti. 
Tas kvartalas randasi ne 
tik už geležinkelio bėgių, 
bet ir už dratinės spygliuo
tos tvoros.

Norėjosi turėti pastovią 
šios apylinkės anapus bė
gių išvaizdą. Sustojau nu
traukti keletą paveikslų. 
Nutraukiau porą. Atsigrįž
tu į užpakalį, net nusigąs
tu pamatęs stovint už ma
no nugaros policistą. Jis 
buvo Panamos Respublikos, 
policistas. Jis maloniai nu
sišypsojo ir prašneko į ma
ne ispaniškai. Po keleto žo
džių mums pašnekesis nu
trūko. Jis angliškai nė žo
delio, aš tik “Senior como 
usted” ir baigta. Bet jo 
bronzavame veide ryškėjo 
kažkoks ten pasitenkini
mas manimi. Jis lyg saky
te sakė: “Matai, drauguži, 
kokiose aplinkybėse mano 
tautiečiai gyvena, —gal tu 
šiek tiek suprasi mūsų pa
dėtį ir atjausi mūsų gyve
nimo likimą. Gal per daug 
nepyksi, kad mūsų žmonės, 
netekę kantrybės, apmėtė

tant vaikutį skurde kad ir 
anapus geležinkelio bėgių.

Bevardis

Lietuvių tarpe
Pas brooklynietę Mary 

Wilson vieši jos duktė ir 
žentas Millar, iš pietinių 
valstijų. Geraldine kiekvie
na proga atlanko savo ma
mytę, darbštuolę mūsų ai- 
dietę ir Moterų klubo dar
buotoją,

Parvyko pirmoj on savo 
atostogon veiklios aidietės 
ir aktorės Elenos Brazaus
kienės jaunuolis 
Serge. Jis. atbūna 
nę tarnybą.

sūnus 
militari-

jog jųAidiečiai sako, jog jų 
prieteliai subruzdo regist- f 
motis Naujų metų pasitiki- 
mui su Aidu. Tikimasi šau
naus pobūvio šio ketvirta
dienio vakarą.

BAŽNYČIAI NUOSTOLIŲ 
VANDALAI PADARE

Chicaga. — Vandalai 
įsigavę į St. James Romos 
katalikų bažnyčią padarė 
labai daug nuosolių. Jie su
daužė vieną altorių, suskal 
dė marmurinius įrengimus. 
Bažnyčia yra viena iš se
nųjų, statyta jau prieš 80

BUSINESS OPPORTUNITIES

Reikalingas biznio vedėjas didelei • 
firmai, dėl jų skyriaus Vakarų 
Krantuose, patyręs prie išsiuntimų 
paketų j Sovietų Sąjungą. Reikia 
mokėti rusų ir anglų kalbas. Cent- 
ralinis ofisas suteiks pagalbą, rei
kalingą sėkmingam bizniui. Puiki 
proga energingam ir bizniškani jau
nam vyrui. Prašome laišku# ra
šyti

am ir bizniškani 
Prašome laiškuJ? 

sekamai. J*
GENERAL PARCEL

& TRAVEL CO., INC.
185 W. 14th St.

New, York 11, N. Y.


	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00589.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00590.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00591.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00592.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00593.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00594.pdf (p.6)

