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KRISLAI ;
Herr Wilhelm Greves. 
Hitlerininkams ne vieta. 
Automobiliu pelnai.
Negali gyvent, kur jie nori. 
Nuėjo užmarštin. 
Respublikonams galvosūkis.

— Ršo J. Gasiūnas —

Mūsų sostinėje Washingtone 
Žodi žymus hitlerininkas Wil
helm Greves. Jis yra Vakaru 
Vokietijos am basa d o r i u s.

(neves Įsirašė Į naciu par
tiją 1933 metais, būdamas 22 
metu amžiaus. Visą laiką jis 
buvo aktyvus hitlerines parti
jos narys iki pat 1915 metu. 
Hitleriniais laikais jis buvo j 
naciniu teisiu-Įstatymų moky
tojas - dėstytojas, universite
to profesorius.

Tokiu hitlerininku Adenau
erio valdžia turi daugelyje j
ambasadų užsienyje. Savo se- | 
nųjų idėjų jie ne tik neatsiža- j 
da, bet jomis net didžiuojasi.

Tarybą Sąjunga ir

Kas kita Demokratinėje i 
Vokiečių respublikoje, Rytu

i Laosas uz draugiškus rysius 
dienomis lankėsi toje respub- T7" • •• • 1 17*
Uitoje. Savo įspūdžius ji gĮJ K1IH13 H“ S. ¥16111311111 
perduoda Workeriui. '

Flynn rašo, kad toji res
publika pilnai apsivaliusi nuo 
hitlerininkų. Jie pašalinti iš 
asų visuomeninių Įstaigų, mo- 

• tykiose buvusių 90 procentų 
hitlerinių mokytojų taipgi jau 
nebemoko mokinių.

Bet šios tikrai demokrati
nės respublikos mūsų vyriau
sybė nepripažįsta ir jos am
basadoriaus Washing t o n a n 
neįsileidžia.

Trys didžiosios automobi
lių korporacijos — General 
Motors, Ford ir Chrysler — 
pirmaisiais devyniais šių me
tų mėnesiais padarė gryno 
pelno, taksus atmokėjus, $1,- 
042,000.000.

Vien tik Fordo korporacija 
tuo pačiu laiku pelnė $316,- 
200,000.

Tuo pačiu metu šimtai tūks
tančių automobilių darbininkų 
bedarbių eilėse.

Didžiuliai pelnai korporaci
joms, vargas ir bėdos jų dar
bininkams.

Kalifornijos universiteto so
cialinių reikalų profesorius 
Davis McEntire nurodo, kad 
apie 27 milijonai amerikiečių 
ziegali ten gyventi, kur jie no
ri. Jie diskriminuojami, jie 
persekiojami todėl, kad jie 
skirtingos rasės ar tautos.

Tą kategoriją sudaro neg
rai, žydai, taipgi geltonosios 
rasės žmonės. Seniausi ame
rikiečiai indėnai taipgi diskri
minuojami.

Pakanka pažvelgti, kas de
bar darosi pietinėse valstijo
se, kur bandoma Į vien bal
tųjų mokyklas Įleisti po vieną 
kitą negrą mokinį. La u kiniš
kais balsais gaujos žviegia, 
akmenimis mėto negrus. Bal
tieji šovinistai nesiskaito su 
jokiais Įstatymais, nei su jo
kiu žmoniškumu.

Ar ilgai mūsų krašte bus 
tokia padėtis toleruojama?

J. Y. kanadiškiame “Liau
dies balse” teisingai pastebi: 

“Kanadoje buvo daug vi
sokių ‘lyderių,’ kurie skelbėsi, 
kad jie yra geriausi išvesti 
darbo žmones iš išnaudojimo. 
Kur jie šiandien yra?

“Kaip greitai jie iškrypo iš 
marksistinio kelio, taip grei
tai jie pradingo kaip vėjas.

“Tik keli metai atgal išėjo 
iš kairiųjų judėjimo Salsber- 
gas, Smithas ir eile kitų, o 
šiandien jie jau užmiršti.”

Jungtinėse Valstijose taipgi 
visa eilė renegatų nuėjo už
marštin.

Škotai protestuoja 
prieš JAV A-ba^ę

JAV jau pasiuntė laivyną 
prie Centrinės Amerikosi

Londonas. — Škotijos gy
ventojai sujudo prieš įstei
gimą Jungtinių Valstijų 
atominiu submarinu bazes 
Holy Loch prieplaukoje. 
Darbo partijos, unijų, mok
slo ir kultūros organizacijų, 
moterų ir jaunimo organi
zacijos priima protesto re
zoliucijas. Jau virš 2 500,000 
žmonių protestai pasiųsti 
Anglijos vyriausybei.

Glasgowo ir kitų miestų 
gyventojai laikė masinius 
susirinkimus. Religiniai 
žmones sako, kad įsteigi
mas atominiu submarinu 
bazes Holy Loch prieplau
koje ją pavertė į nešventą-

Vientiane. — Laoso vy- 
i riausybč, prie šakyje su 
; su premjeru Phouma, pai- 
i siuntė pareiškimus Kinijai 
! ir šiauriniam Vietnamui, 
kad nori su tomis valstybė
mis normalių ir draugiškų 

i rvšių.
Draugiškų ryšių su soci

alistinėmis šalimis nuo se
niai reikalauja Laoso pa- 
žangiečiai ir jų armijos va-l 
dai. Dabar vyriausybė ir 
liaudies armijos (Pathet 
Lao) vadai tuo reikalu su
sitarė.

MASKVOJE ĮSTEIGĖ 
NAUJĄ UNIVERSITETĄ

Maskva. — Chruščiovas 
dalyvavo atidaryme Tautų 
Draugiškumo universiteto. 
Universitetas yra skiria
mas Afrikos, Azijos ir Lo
tynų Amerikos tautų stu
dentams. Universitete mo
kiniai bus užlaikomi TSRS 
lėšomis. Jame galės moky
tis apie 2,000 studentų. Da
bar jau yra virš 500.

“Vilnyje” skaitau, kad mi
rė chicagietis Adolfas Pažars- 
kas, nuoširdus pažangietis.

Gerai d. Pažarską pažino
jau, daugelį metų su juo te
ko darbuotis. Dabar jau jo 
nėra mūsų tarpe. Kaip gaila!

Na, ir kaip nesmagu ma
tyti spaudoje, kad vis dau
giau ir daugiau veikėjų pasi
traukia iš gyvųjų tarpo.

Mirusiųjų vietą, supranta
ma, turime atpildyti naujomis 
jėgomis.

Po to, kai Nixonas pralai
mėjo rinkimus, daugelis kelia 
klausimą, kas bus su Respub
likonų partija, kas ateityje 
jai vadovaus.

Numatomi du žymūs žmonės 
—iNew Yorko gubernatorius 
Nelsonas Rockefelleris ir Ari- 
zonos valstijos senatorius 
Barry Goldwateris. Pirmasis 
skaitomas liberalinių pažval- 
gų žmogumi, antrasis — re
akcionierius.

Rinkimus pralaimėjusiai 
partijai, suprantama, reikia 
naujo kraujo.

Net komercinė spauda, 
kuri palaiko Anglijos ir 
JAV susitarimą dėl įsteigi
mo atominių submarinu ba
zės, ir tai rašo, kad “tas 
žingsnis labai pastūmėjo 
žmones į kairiųjų pusę”.

Anglijos premjeras Mac- 
millanas, siekdamas nura
minti žmones, sako, kad jis 
tarsis tų bazių reikalais su 
naujai išrinktu Jungtinių 
Valstijų prezidentu Kenne
dy.

Darbiečiai parlam e n t o 
nariai, kurie yra iš Škoti
jos, sako, kad jie kovos 
prieš atominių submarinu 
bazes, nes jos Škotiją pa
stato į didelį pavojų.

Laose vis dar veikia re
akcinės jėgos su generolu 
Nosavanu priešakyje. Jos 
įsigalėjo Luango Prabango 
mieste, bet premjeras Phou
ma sakė, kad tai tik laiki
nai. Pas reakcininkus pa
bėgo ir generolas O. Rathi- 
kone, kurį vyriausybe tuo
jau paskelbė išdaviku.

Laoso valstybė rubežiuo- 
jasi su Šiauriniu Vietnamu 
ir Kinija. Numatoma, kad 
netrukus bus apsikeista 
ambasadoriais. Laosas ir 
TSRS jau pasikeitė atsto
vais.

JAV už pertvarkymą 
NATO karo jėgų

Washingtonas. — Gruo
džio 16 dieną įvyks NATO 
komandierių ir užsienio 
ministrų susir i n k i m a s. 
Jungtinės Valstijos turi 
pasiūlymą, kad NATO 
ginkluotas jėgas pergru
puoti.

Dabar užsienyje randasi 
beveik 500,000 JAV gyny
bos vyrų. Jų ten užlaiky
mas sudaro JAV didelių fi
nansinių išlaidų.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris turi planą, kad dalį iš
laidų perdėti ant tų šalių, 
kur tos jėgos laikomos. 
Taipgi taip pergrupuoti jas, 
kad jų daugiau būtų ten, 
kur yra didesnis karo pavo
jus.

Vėl statys armijai 
didelią lėktuvu

Washingtonas. — Kari
nių jėgų komandieriai ma
no, kad didžiuliai transpor
to “C-124 - Globemasters” 
lėktuvai jau neatsako grei
tam armijos dalinių perme
timui.

Todėl bus statomi dideli 
Sprūsminiai “C-133” ir “B- 
707” rūšies lėktuvai. Gyny
bos jėgų transporto lėktuvų 
gamybai JAV Kongresas 
yra paskyręs $200,000,000.

Augusta, Ga. —JAV pre
zidentas Eisenhoweris lap
kričio 17 dieną paskelbė, 
kad jis jau pasiuntė karo 
laivyno jėgas į Karibėjos 
jūrą, tarp Kubos ir Centri
nės Amerikos, su įsakymu 
šaudyti, jeigu bus reikalin
ga ginti Guatemalos ir Ni- 
karaguos respublikas.

Sakoma, būk užsienio jė
gos, o ypatingai iš Kubos, 
ruošiasi tas respublikas už
pulti. Pastaromis dienomis 
iš tų respublikų buvo pra
nešimų apie žmonių sukili
mus prieš dabartines jų 
valdžias.

James Hagerty, Baltojo 
Namo sekretorius, sako, 
kad laivynas pasiųstas pra
šant Guatemalos ir Nikara- 
guos valdžioms. Tarp kitų 
laivų, randasi ir lėktuvne
šis.

Havana. —Dėl JAV karo 
laivyno pasiuntimo Kubos 
spauda rašo, kad tai “Jan
kių imperialistų intervenci
ja į Cenfralinę Ameriką 
prieš tų .šalių žmones”. 
Dienraštis “La Calle”, ■ tar
pe kitko, rašo: “Niekas ne
tikės, kad Guatemala! ir

Piety korėjiečiai 
prieš JAV politiką

Seulas. Virš 1,000 studen
tų užpuolė amerikiečių pro
fesoriaus ir kunigo namus, 
sulaužė rakandus ir reika
lavo išvažiuoti. Jie puolė 
profesoriaus H.G. Under- 
woodo ir kunigo Charles 
Sauer namus. Underwood 
yra prezidentu vietos uni
versitete ir pavarė iš darbo 
tris korėjiečius profesorius.

Tai antras studentų iš
stojimas. Jie reik alavo 
ameriki e č i u s išvažiuoti. 
Studentai šaukė: “Korėja 
turi priklausyti korėjie
čiams”.

Vėliausios žinios
Vientiane. —Laoso prem

jeras Phouma pranešė, kad 
jis pasirašė sutartį su Liau
dies armijos vadais, baigė 
ilgų metų naminį karą, su
tiko Liaudies armijos narių 
įsileisti į šalies kabinetą.

Detroitas. — Mirė lenkų 
pažangiečių savaitraš č i o 
“Glos Ludovy” redaktorius 
Wladyslaw Kuczarski. Ku
czarski jau buvo 77 metų 
amžiaus.

Londonas. — “The Sun
day Times” rašo, kad 1961 
metais Kinija jau turės 
atominę bombą.

Maskva. —Gruzijos tary
binė respublika pasiūlė, kad 
TSRS įvestų įstatymą baus
ti tinginius-valkatas nuo še
šių mėnesių iki dvejų metų 
kalėjimo.

Nikaraguai gręsia invazi
jos pavojus... Laivyno pri- 
siuntimas, tai Pentagono 
provokacija prieš Kubą”.

Maskva. — TSRS žinių 
agentūra Tass pareiškė: 
“JAV prezidento pasiunti
mas karo laivyno į Karibė
jos jūrą yra pasiruošimas 
pulti Kubą... Yra žinoma, 
kad Guatemalos ir Nika- 
raguos valstybėse yra pa
ruoštos bazės užpuolimui 
ant Kubos. Nikaraguos 
valstybėje yra suorganizuo
tos didelės intervencijos jė
gos, kurios laukia signalo 
užpuolimui Kubos”.

Puerto Barrios. — Gua
temalos prezidentas Miguel 
Ydigoras Fuentes sako, kad 
sukilimas jau nuslopintas. 
Valdžios kariuomenė užėmė 
tris miestus, kuriuos suo
leliai buvo paėmę.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas sako, 
kad naujai išrinktasis JAV 
prezidentas John Kennedy 
bus pilnai painformuotas 
reikale pasiuntimo karo lai
vyno. Sako, kad jam infor
macijas pateiks Allen Dul
les, viršininkas JAV žval
gybos užsienyje.

Labai susirūpino 
užsienio prekyba

New Yorkas. — Waldorf- 
Astoria viešbutyje įvyko 
konferencija Jungtinių 
Valstijų užsienio prekybos 
reikalais. Konferencij o j e 
dalyvavo virš 2,000 indust- 
rialistų, bankininkų, laivų 
savininkų ir įvairiausių biz
nierių.

Biznieriai susi rūpino 
JAV užsienio prekyba, nes 
ji neina taip, kaip jie norė
tų. Kaip žinome, JAV vy
riausybė yra apribavus pre
kybą su socialistinėmis ša
limis, o dabar ją beveik vi
sai nutraukė su Kuba.

La Paz. —Kada JAV am
basadorius Carl Strom kal
bėjo San Simono universi
tete, tai susirinkę baube, o 
kai kurie metė akmenimis. 
Kelis žmones sužeidė.

Ottawa. — Kanadoje da
bar yra 368,000 bedarbių. 
Tai nuo rugsėjo iki spalio 
mėnesio pabaigos paaugo 
41,000. 1959 metais šiuo lai
ku buvo tik 251,000 nedir
bančių.

Tokio. — Į parlamentą 
premjero Ikeda partija ga
vo 258 vietas iš 467. Kairių
jų partijos turės stiprią 
opoziciją.

Washingtonas. —Du nau
ji atominės jėgos submari- 
nai jau apkrikštyti “Ale
xander Hamilton” ir “Tho
mas Jefferson” vardais.

Maroko
---------

Rabatas. — Maroko vals
tybė yra šiaurvakarių Afri
kos kampe, prie Atlanto 

j vandenyno. Ji užima 172,- 
100 ketv. mylių plotą ir tu
ri apie 11,000,000 gyvento
jų.

Po daugelio sukilimų ir 
sunkiu kovu 1956 metais 
Ispanija ir Francūzija buvo 
priverstos atsisakyti nuo 
savo kolonijų ir ten susior
ganizavo Maroko nepri
klausoma valstybė. Ispanija 
ir dabar dar ten turi savo
karo bazių, o prieš kiek lai-l Maroko vyriausybė pa
ko jų turėjo Francūzija ir siuntė padėkos telegramą 
JAV. | Tarybų Sąjungos vyriausy-

Prieš kiek laiko Maroko bei už tai, kad ji, suteikda- 
pirko ginklų Jungtinėse nia ginklų, nestato jokių 
Valstijose. Bet Maroko vai- politinių reikalavimų.

Tarybų Sąjunga, Kennedy ir 
nusiginklavimo reikalai

New Yorkas. — Jungti
nės Valstijos atmetė Afri
kos ir Azijos valstybių pa
siūlymą nusiginklavimo rei
kalais, kurį rėmė Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės valstybės. Tada TSRS 
delegacijos pirmininkas V. 
Zorinas pareiškė:

“Senoji JAV vyriausybė 
laikėsi tokios pozicijos, kad 
nebuvo galima nusiginkla
vimo reikalais susitarti... 
Tarybų Sąjunga ir visi tai
ka mlylinti žmonės turi vil
tį, kad naujoji JAV vyriau
sybė nutrauks senąją poli

Laoso premjeras ir
'I

vėl kaltina JAV
Vientiane. —Laoso prem

jeras Phouma kaltina Jung
tines Valstijas, kad jos re
mia priešvaldiško generolo 
Nosavano jėgas. Po to, kai 
Laose susiorganizavo nauja 
vyriausybė, kuri paskelbė, 
kad laikysis neutrali š k os 
pozicijos, tai JAV buvo su
laikę Laoso karalystei pa
galbą.

Dabar panaujino tą pa
galbą, bet daugiausiai jos 
duoda generolo Nosavano 
jėgoms, kurios laiko užgro
bę kelis miestus ir ruošiasi 
nuversti dabartinę valdžią.

JAV ambasadorius sako, 
kad JAV duoda pagalbos ir 
moka algas visiems Laoso 
kariams.

LABAI PLAČIAI JAUTĖ 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ
Sidnėjus, Australija. — 

Kai prieš kiek laiko Žemė 
drebėjo Čilės respublikoje, 
tai.no to buvo jūrų audros 
Havajų ir Japonijos srity
se. Taipgi Antarktikoje nu
virto ledinių kalnų.

Maskva. — TASS pra
neša, kad JAV karinis lėk
tuvas skraidė virš TSRS 
laivo ir traukė jo paveiks
lus.

gynyba
džia pasijuto, kad Vakarai 
stengiasi pakreipti Maroko 
į savo karinį bloką, tai yra 
atitraukti jį nuo neutrališ- 
kos pozicijos.

DabaKMaroko sosto įpė
dinis princas Hassanas ir 
TSRS ambasadorius susita
rė, kad gaus ginklų iš Ta
rybų Sąjungos. TSRS am
basadorius pareiškė, kad jo 
šalis suteiks Marokui viso
kių rūšių ginklų, o pirmoje 
vietoje sprūsminių (jet) 
lėktuvu.

tiką ir rimtai susidomės 
taikos reikalais...

Tarybų -Sąjunga turi vil
tį, kad - nusiginklavimo rei
kalais bus susitarta, bet tik 
sušaukiant Jungtinių Tautų 
Asamblėjos specialią sesiją 
kovo arba balandžio mėne
siais, kurioje dalyvaus vals
tybių viršūnės. Dabar susi
tarimas priklausys nuo 
Jungtinių Valstijų”.

Maskva. — Amerikietis 
paskilbęs artistas Rockwell 
Kent atiduos visą piešinių 
kolekciją TSRS liaudžiai.

Reikalauja taikos 
su Vokietijomis

Berlynas. — Berlyne įvy
ko tarptautinė studentų 
konferencija. N. Chruščio
vas, TSRS premjeras, pri
siuntė pasveikinimą, kuria
me tarpe kitko atžymi, kad •. 
yra būtinas reikalas pada
ryti taiką su abie jomis 
Vokietijomis.

Chruščiovas sako, kad 
jeigu Vakarai neis prie tai
kos, palaikys ‘‘pavojingą 
Antrojo pasaulinio karo 
liekaną”, tai tada Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys padarys atskirą 
toiką su Vokiečių Demo
kratine Respublika.

Kubiečiai ir JAV 
laivyno bazė

Havana. — Kubos prem
jeras F. Castro persergėjo 
kubiečius darbininkus, ku
rie dirba Jungtinių Valsti
jų karo laivyno bazėje, 
Guantanamo įlankoje, kad 
jie būtų atsargūs.

Castro sako, kad kubie
čiai vengtų nesusipratimų, 
idant tie nesusipratimai ne
pasitarnautų JAV karo 
veiksmams iš bazės. JAV 
karo laivyno bazėje dirba 
apie 3,500 kubiečių darbi
ninkų.
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Kainas ir Abeliai

KAS KĄ RAŠO IR SAKO MŪS V PASIEKIMAI 
SEINŲ APSKRITYJE

LAPKRIČIO 16 DIENĄ iš Federalinio kalėjimo ta
po išleistas tūlas David Greenglass. Jis buvo nuteistas 
kalėti 15 metų, bet, išbuvęs Lewisburgo kalėjime |9 ir 
pusę meto, “dėl gero užsilaikymo”, buvo paleistas.

Greenglassą paleido laisvėn Niujorke. Ties durimis, 
pro kurias jis išėjo (Federal House of Detention, 427 
West St.) laukė nemaža grupė spaudos korespondentų 
ir pašaliečių. Pastarieji, pamatę į palto kalnierių įtrau
kusį galvą Greenglassą, pradėjo šaukti: “Niekše, tu 
niekše! Tu nesi vertas vaikščioti žeme!..”

Korespondentai norėjo kai ko pas šį gaivalą pa
klausti, bet jo advokatas pasakė, kad Greenglassas nie
kad nieko niekam nesakysiąs. Jis, esą, gyvensiąs kur 
nors kita pavarde, gyvensiąs slapta.

KODĖL GI TAIP? Todėl, kad prieš apie 10 metų, 
kuomet buvo baisus makartizmo (amerikinio fašizmo) 
siautėjimas, D. Greenglass teisme “liudijo”, kad jo se
suo, Ethelė, ir jos vyras, Julius Rosenbergas, esą šnipai, 
esą ryžęsi išduoti Tarybų Sąjungai “atomines paslap
tis”.Tik Greenglasso “liudijimu” jo sesuo ir švogeris 
ir buvo pasmerkti mirti—sudeginti elektros kėdėje 1953 
metais!

Rosenbergai, kaip žinoma, niekad neprisipažino 
prie primetamų jiems kaltinimų. Valdžios agentai vi
saip prašė, kad jiedu prisipažintų, tuomet, girdi, jų ne
žudys.

Aukščiausias šalies teismas net nesiteikė Rosenber- 
gų bylą net peržiūrėti-perskaityti; prezidentai Trumanas 
ir Eisenhoweris atsisakė suteikti Rosenbergams susimy- 
lėjimą.

Taip tiedu taurūs asmenys ir buvo nužudyti.
Šiandien galvojantieji amerikiečiai — mokslininkai, 

juristai ir visuomenininkai — sako, kad Rosenbergai 
buvo nužudyti nekaltai! ■ . ’% •'

Na, ir šiandien Greenglass, kuris pats sakėsi buvęs 
šnipas, yra laisvas. Bet jis jaučia, kad, atlikęs Kainų 
rolę, per visą jo gyvenimą bus amerikinės visuomenes 
paniekintas, neapkęstas, fyžtasi “gyventi slapta”, kad 
nieks jo neatpažintų.

O Juliaus ir Ethelės Rosenbergų vardais amerikinė
je visuomenėje kas metai darosi vis didesni ir šventesni! 

t

D. GREENGLASS išleistas. Bet kaip yra su moks
lininku Mortonu Sobelliu? Tuo pačiu laiku, kai buvo 
teisti J. ir E. Rosenbergai, M. Sobellis buvo nuteistas 30 
metų kalėti. Jis šiandien yra Atlantos kalėjime.

Amerikiniai juristai, mokslininkai ir visuomeninin
kai taipgi griežtai teigia, kad M. Sobellis buvo nuteistas 
kalėjiman nekaltai!

O kaip yra su komunistų vadais Henry Winstonu ir 
Gil Greenu? Jiedu buvo nuteisti kalėti pasiremiant Smi- 
tho įstatymo skirsniu, kurį Aukščiausias šalies teismas 
pripažino nekonstituciniu!

Bet tiedu vyrai tebėra kalėjime. Winstonas kalėji
me pavojingai susirgo ir apako—visiškai prarado regėji
mą. Bet jis iš kalėjimo neišleidžiamas.

Viso to akiregyje, žmonės teisingai vadina išleistą 
iš kalėjimo Kainą niekšu!

TEN, KUR APDAIRIAI 
VEIKIAMA

“Vilnis” rašo:
Harry Bridgeso vadovauja

ma Pacifiko laivakrovių uni
ja duoda gerą pavyzdį visoms 
kitoms darbo unijoms. Jos 
naujame kontrakte yra punk
tas apie įsteigimą fondo, iš 
kurio bus teikiama parama 
tiems laivakroviams, kurie ne
teks darbo dėl automatizaci
jos.

Unija pasakė laivų savinin
kams: modernizuokite darbo 
procesą, kad darbas būtų na
šesnis, bet laivakroviams ir 
sandėlių darbininkams, kurie 
dėl tos priežasties neteks dar
bo, turi būti atlyginta, k a d 
jiems nereikėtų nukentėti.

Darbo netekusiems bus mo
kama $98 kas savaitę. Tokia 
bus jų minimum alga.

Arba —iš to fondo bus tei
kiama lėšos išmokti naujo 
amato.

Sulyg nauja sutartimi, lai- 
vakrovis, išdirbęs 25 metus, 
gali liuosu noru pasitraukti iš 

darbo. Jam užtikrinta pensi
ja— $220 į mėnesį.

Levas Tolstojus
LAPKRIČIO 20 DIENĄ sukako 50 metų, kai mirė 

vienas iš įžymiausių pasaulio rašytojų—Levas Tolstojus.
Kadaise Maksimas Gorkis sakė: “Tolstojus—tai iš

tisas pasaulis... Nepažįstant Tolstojaus—negalima savęs 
laikyti pažįstančiu savo šalį, negalima savęs laikyti kul
tūringu žmogumi../’

Tolstojus nebuvo revoliucionierius, nebuvo kovoto
jas už socializmą, tačiau šiandien jo raštai vertinami Ta
rybų Sąjungoje ir visuose socialistiniuose kraštuose la
biau negu kapitalistiniame pasaulyje!

Pirmieji L. Tolstojaus kūriniai į lietuvių kalbą bu
vo išversti dar 19-ojo amžiaus pabaigoje. Tarybų Lietu
voje lietuvių kalba berods yra išleisti visi patys įžymiau
si Tolstojaus veikalai, o gal būt net ir visi jo raštai.

Lapkričio men. 12 d. Vilniaus “Tiesoje” rašytojas 
A. Venclova sako:

“Leninas prieš 50 metų tuojau po to, kai L. Tolsto
jus mirė, rašė: “Norint didžiuosius jo kūrinius padary
ti tikrai visų nuosavybe, yra reikalinga kova ir kova 
pries' tokią visuomeninę santvarką, kuri milijonus ir de
šimtis milijonų yra pasmerkusi tamsumui, užguitumui, 
katorginiam darbui ir skurdui, yra reikalingas socialis
tinis perversmas...” Ir šiandien išsipildė Lenino tvirtini- 
mas—L. Tolstojaus, kaip ir kitų geriausiųjų praeities 
rašytojų, kūrinius paėmė į rankas ir pamilo milijonai 
naujų skaitytojų—visa plačioji daugiatautė Tarybų 
Sąjungos liaudis.”

*2 p.-Laisve (Liberty)— Antį., lapkričio (Nov.) 22, 1960

DR. A. MARGERIS
APIE J. DEKSNĮ

’Neseniai iš Lietuvos grį
žo Dr. A. Margeris. Lie
tuvoje jis šiemet išbuvo 
keturis mėnesius — rinko 
medžiagą knygai apie Lie
tuvą.

S. J. Jokubka turėjo šu 
Dr. Margeriu pasiaklbėji- 
mą, kurį išspausdino “Vil
nyje.” 1

Pasirodo, kad rašytojas 
Margeris buvo susitikęs su 
Jonu D e k s n i u , buvusiu 
“Liet u v o s laisvintoju” ir 
Vliko šulu, kurio straips
nis prieš keletą -mėnesių 
tilpo “Laisvėje.” J. Deks- 
nys, kaip žinia,-spyrė šalin 
visą, “laisvintoju”, kliką. 
Jis dabar ' gyvena Vilniuje 
ir rašo įdomią kny£ą.

Skaitykime, ką Dr. A. 
Margeris papasakojo “Vil
nies” atstovui apie tai:

— Su Deksniu visai netyčia 
susitikau. Buvo šitaip. Nuė
jau į “Neringos” kavinę pasi
šildyti — arbatos su romu iš
gerti. Oras jau buvo vėsokas, 
bet viešbutis dar nekūrena
mas, nes rugsėjo mėnesis vos 
įpusėjęs. Ir atsitiko, taip, kad 
prie mano staliuko atsisėdo 
pažįstamas žmogus, na, ir už
simezgė gana gyvas pašneke
sys. Tuo tarpu atėjo ir prie 
artimiausio staliuko atsisėdo 
postambis, viduramžis vyras. 
Jis užkandžiavo ir po trupu
tį užgėrė. žvilgterėjau į jį 
kartą, ir kitą, nes man atrodė, 
kad jis manim domisi. Už 
valandėlės, už kitos jis ir 
prašneko:

— Atsiprašau. Nugirdau 
kalbančius apie Ameriką, tai 
bene tik būsite vienas iš ame
rikiečių ?

—Taip, — atsakiau ir pa
klausiau:—O jūs iš kur būsi
te?

—Aš irgi iš Amerikos. '
—Ar seniai grįžote ?
—-Ne per seniausiai, — at

sakė lyg nenorėdamas. '
—Prašau į mūsų draugiją, 

—pasikviečiau.
-—Ačiū,—paačiavo.
— Prašau. Bus patogiau 

krūvoj šnektelėti apie Ameri
ka ir Lietuva.

— Prašome, — pakvietė ir 
mano draugas.

Atėjo ir prisistatė kaip Jo
nas Deksnys. Prašomas pri
sėdo. Užsakiau 200 gramų 
koniako ir antrą stiklinę ar
batos.

Dabar sėdėjome trise, taigi 
ir pokalbis'pasidarė platesnis, 
gyvesnis. Itin jį pagyvino Jo
bas Deksnys. Jis pasisakė, 
kad už mėnesio išeisianti jo 
paruošta knyga, vardu “Kru
vini istorijos puslapiai.” Juk 
tik vienas jos pavadinimas 
mane suintrigavo, ir todėl 
pradėjau jos autorių plačiau 
apklausinėti. Jis atsakė ne
sivaržydamas, net su pakilu
siu noru, su aistringu entu
ziazmu. Man ir mano drau
gui tik klausyti bereikėjo. Ir 
iš gausios jo kalbos štai kas

įstrigo ir pasiliko mano gal
voje: ' 1

— Humanizmas praktikoje 
veda prie socializmo, — atsa
kė jis. — Mūsų išeivija, kuri 
nešė lietuviško patriotizmo 
vėliavą, kurią fašistuojantieji 
elementai išdavė... Fašizmas 
yra nusikaltimas prieš žmogų 
kaipo tokį. Tai yra gėda, pa
gimdyta 20-to amžiaus kapi
talizmo, — tęsė jis. — Kiek
vienas patriotizmas turi būti 
humaniškas; jeigu ne, tai jis 
išsigimsta į fašizmą... Pasa
kyk, drg. Margeri, kad aš 
spiauju jiems (jis čia turėjo 
galvoje Amerikos dipukus, 
kurie akėjo jį už sugrįžimą 
į Lietuvą.—M.) į akis, kad 
nešu gryno patriotizmo vėlia
vą! Lietuvių tauta yra lai
mėtojų tauta!—baigė, su pa
keltu balsu ir degančiomis 
akimis.

“IZVIESTIJA” APIE 
KENEDŽIO IŠRINKIMĄ 
JAV PREZIDENTU

Tarybų Sąjungos vyriau
sybes organas “Izvestija” 
išspausdino savo politinių 
apžvalgininkų M. Michai- 
lovo ir kitų straipsnius 
apie JAV preziden t i n i ų 
rinkimu r e z u 1 tatus. Pa
duodame kai kurias jų iš
traukas.

Kartu su Niksonu nuo pje
destalo nustumtas ir Eizen- 
haueris. Bet ir ne tai svar
biausia. Amerikos liaudis bal
savo prieš visą Eizenhauerio- 
Niksono politinį kursą, prieš 
visus jų veiksmus, kurie pa
blogino tarptautinę padėtį. 
Amerikiečiai balsavo prieš 
“U-2” šnipinėjimo ' skraidy
mus, prieš tuos, kurie sužlug
dė viršūnių pasitarimą, prieš 
taikai pavojingas avantiūras, 
kurios 'nuplėšė šlovę dabar
tinei Amerikos vyriausybei ir 
kurias tęsti ruošėsi N.iksonas, 
jeigu būtų atėjus į (Baltuosius 
rūmus. • H i • i : >

A n kstesni h ošė rink im u ose 
1956 metais^ kai ‘Eizenhauetis 
antrą karta buvo išrinktas 
prezidentu, ’’jis tada’ surinko 
balsų daugiau, negu bet kuris 
kandidatas bet kuriuose anks
tesniuose rinkimuose,.

Po ketvertų ' 'metų, 1960 
metais, respublikonų partijos 
kandidatas Ričardas Nikso- 
nas, kuris 1952 ir 1956 me
tais balotiravosi kartu su Ei- 
zenhaueriu ir astuoni e r i u s 
metus buvo JAV viceprezi
dentu, patyrė pralaimėjimą, 
didesnį už buvusias Eizenhau- 
erio pergales. Tai reiškia, kad 
Eizenhauerio - Niksono vado
vaujama respublikonų partija 
prarado autoritetą tarp Ame
rikos rinkėjų, tai reiškia, kad 
politika, kurią atvedė Jung
tines Valstijas į aklavietę, ir 
rinkėjai reikalauja rasti iš 
jos išeitį.

Niksono naudai agitavo as
meniškai prezidentas Eizen- 
haueris, nors jam būtų labiau 
reikėję rinkiminėje kovoje lai
kytis neutraliteto. Eizenhau- 
eris, taip pat milijardierius 
Rokefeleris dalyvavo ikirinki- 
miniuose mitinguose, teatrali
zuotose eisenose. Pats Nikso- 
nas tuo metu švaistėsi po šalį 
ir įtikinėjo balsuoti už save, 
apeliuodamas į savo patyrimą 
—-juk jis ištisus aštuonerius 
metus buvo viceprezidentu ir 
ruošėsi tapti Balttųjų Rūmų 
šeimininku!

Stengdamasi padidinti Nik
sono galimybes, respublikonų 
vyriausybė per paskutiniąsias 
rinkiminės kampanijos savai
tes surengė eilę vadinamosios 
“jėgos politikos” demonstraci
jų. Pentagonas žvangino gink
lais prieš Kubą. Buvo suda
rytas susitarimas su Anglija 
apie “Polario’’ raketomis gink
luotų Amerikos povandeninių 
laivų bazes steigimą Škotijo
je. Kiekvienoje kryžkelėje 
Niksonas trimitavo apie tai, 
kad jis nesitrauks nė žingsnio 
ir toliau vykdys agresyvų kur
są liaudies Kinijos atžvilgiu, 
kad jis didins Tarybų Sąjun
gos - Amerikos santykių įtem
pimą, kad jis atnaujins bran
duolinius bandymus ir t.t. ir 
pan.

Tokia buvo Niksono avan
tiūristinė programa, ir kaip 
tik prieš ją pasisakė Ameri
kos rinkėjai. Tai pamoka ir

JAV, ir jų sąjungininkų val
dantiesiems sluoksniams.

Viena svarbiausių temų rin
kiminėje kovoje buVo Ameri
kos prestižo pasaulyje tema. 
Rinkimų rezultatai parodė, 
kad ne tik užsienio šalyse, bet 
ir pačiose Jungtinėse Valstijo
se dabartinės vyriausybės ir 
jos subankrutavusios politikos 
tęsimo šalininkų prestižas gu
li dulkėse.

Jungtinių Valstijų istorijoje 
maža atsitikimų, kad respub
likonai taip pralaimėtų,—ra
šo tame pačiame “Izvestijų” 
numeryje laikraščio korespon
dentai N. Karevas ir N. Polia- 
novas. — Na, o eiliniai ame
rikiečiai, ką jie galvoja apie 
rinkimus? Mes Lexington 
Avenue Niujorke, rinkiminia
me punkte, kuris įrengtas vie
tinėje mokykloje.

—Kam jūs nusprendėte ati
duoti pirmenybę?

— Mažesniajai blogybei, —- 
su pašaipa atsako į mūsų 
klausimą jaunuolis, kaip mes 
sužinojome, pirmą kartą per
žengęs rinkiminės kabinos 
slenkstį.

Respublikonų pralaimėjimo 
priežastis ne tai, kad skyrėsi 
jų ir demokratų programos, 
— šis skirtumas, kaip žinoma, 
mikroskopiškai mažas, jeigu 
jis iš viso buvo, — o tai, kur 
respublikonų vyriausybė stū
mė Ameriką. Dabar ir di
džiausi kietakakčiai iš buržu
azinių k o m e n t atorių tarpo 
priversti pripažinti, kad Ei
zenhauerio - Niksono vyriau
sybė nusmukdė šalies prestižą 
iki žemiausio lygio, kokį žino 
JAV istorija...

Rinkiminė banga iškėlė į, 
prezidento kėdę Džoną Kene
dį. Pasak kai kurių apžval
gininkų, demokratų lyderis 
“lošė loterijoje be pralaimė
jimų,” savo ikirinkiminę pro
pagandą pagrįsdamas Eizen
hauerio - Niksono užsienio po
litikos kritika.

Per pastarąsias dvi savaites 
jis p.ateikė , respublikonams 
tokį siurprizą, kuris, kaip 
šrapneliai, sprogo jų gretose: 
Kenedis pasiskelbė tiesioginiu 
Franklino Ruzvelto pasekėju. 
Visoje šalyje per keletą die
nų buvo iškabinti plakatai: 
“Kenedis —■ tai 1960 metų 
Franklinas Ruzveltas.’’ Laik
raštis “New York Herald 
Tribune” ryšium su tuo rašė: 
“Jeigu Kenedis nugalės, tai 
bus dėkingas šiam lozungui, 
bus dėkingas milžiniškam 
Franklino Ruzvelto populia
rumui Amerikos liaudyje.”

Kenedis nugalėjo. Ameri
kos rinkimai tuo pačiu davė 
jo vyriausybei vekselį, kurį 
reikia pilnutinai apmokėti. 
Kada naujasis prezidentas at
einančių metų sausio menesį 
įeis į Baltuosius rūmus, jis tu
rės darbais parodyti, kad ne
siruošia vesti Ameriką senu 
kursu, kurį pasmerkė Ameri
kos liaudis ir istorija. Jis 
turės patvirtinti, kad ne veid
mainiavo, žadėdamas vykdyti 
priesakus, kuriuos paliko 
Franklinas Ruzveltas — didy
sis Jungtinių Valstijų prezi
dentas, padaręs nemaža gerų 
darbų savo šaliai ir tarptauti
niam bendradarbiavimui. At
eitis parodys, ar naujoji Jung
tinių Valstijų vyriausybė su
gebės įvykdyti šį uždavinį, ar 
po ilgų atostogų ateinantiems 
ketveriems metams Baltuo- 
siuose rūmuose apsigyvens 
valstybinė išmintis.

Apie šikšnosparnius
šikšnosparniai yra se- 

seniąusi žemės gyventojai. 
Mokslininkai mano, kad jie 
jau gyveno prieš 60,000,000 
metų. Pasaulyje yra virš 
2,000 šikšnosparnių veislių. 
Mušiausi turi apie 6 colius 
nuo vieno sparno galo iki 
kito, o didžiausi apie 6 pė
das.

Didžiuliai veisiasi šiltuo
se kraštuose, ypatingai 
Australijos srityje. Juos 
ten vadina “skrajojančio
mis lapėmis.”

šikšnosparniai, tai pien- 
žindžiai gyvūnai. Jie vai
kus . gyvus veda i r pienu 
maitina.

Romualdas Lazarovičius 
eina Seinų apskrityje (Bal
stogės vaivadijoje, Lenki
joje) Liaudies Tarybos 
prezidiumo pirmininko par
eigas. Kadangi toje apskri
tyje gyvena daug lietuvių 
valstiečių (apie pusę visų 
apskrities gyventojų), tai 
Lazarovičius ir parašė že
miau išspausdintą straips
nį pirmajam lietuvių kalba 
laikraščiui Lenkijoj e— 
“Aušrai.” Prašome skaity
toją susipažinti su straips
nio turiniu.—Redakcija

•

Dar neseniai Balstogės 
vaivadijoje buvo kalbama 
apie Seinų apskritį — kaip 
apie labiausiai atsilikusią 
sritį ūkkku ir kultūriniu 
atžvilgiu. Taip iš esmės ir 
buvo. Seinų apskritis, anks
čiau sudariusi Suvalkų ap
skrities dalį, tarpkariniu 
laikotarpiu^ buvo ypatingai 
apleista ūkiškai: vaivadijos 
ir apskrities sanacinė val
džia mažiausiai domėjosi 
ekonominiu išsivystymu šio 
Lenkijos ploto, kurio pusė 
buvo lietuvių apgyventa.

Dažnai nesugyvenę tarp 
savęs lenkai ir lietuviai il
gą laiką nematė savo eg
zistencijos pagerėjimo per
spektyvų. Prieš karą gero
kai apleista apskrities ūki
nė padėtis turėjo neigiamą 
įtaką čia gyvenančių len
kų-lietuvių materiąlin i a m 
ir kultūriniam gyvenimui.

Karas ir fronto veiksmai 
dar labiau pablogino šią 
padėtį. Todėl juo sunkesni 
buvo Liaudies Valdžios už- 
cįavjniai pa^ta|'upjti šešio
likos metų laikotarpiu, sie
kiant isyystytj/ Seinų kraš
to ūkį.'

Sunkūs buvo šie metai. 
Peržvelgę šį laikotarpį, visi 
pripažįstame, kad Seinų 
apskrityje gyvena stiprūs 
žmonės, prisirišę prie savo 
kalbos, papročių, kultūros, 
kad jie yra darbštūs, kad 
vis geriau ūkiškai tvarkosi 
ir vis plačiau įsijungia į 
socializmo statybos srovę 
mūsų šalyje.

Jau šiandien galime pa
stebėti rimtus pasiekimus 
žemės ūkio produkcijos iš
vystyme. Valstiečiai lietu
viai, kaip ir lenkai, šioje 
apskrityje kaskart vis pla
čiau naudoja dirbtines trą
šas žemdirbystėje, plačiai 
kultyvuojamas kontraktuo- 
tų augalų auginimas, vis 
daugiau atsiranda ūkių., 
kurie planingai naudoja pa
gerintas sėklas. Nors ir pa
mažu, bet vis dėlto auga 
derlingumas iš hektaro.

Per pastaruosius penke
rius metus Seinų valstie
čiai, valstybės remiami, 
1800 hektarų pievų ir ga
nyklų pavertė 'dirbamąja 
žeme. Pravesti melioracijos 
darbai pievose ir pelkėse, 
kurie siekia 7,721 zlotu su- 7 4-

mą. Gyvulių auginimas iš
augo 11%.

Šiais metais pradėta re
guliuoti Marychos upę, kuri 
teka per visą Seinų apskri
tį.

Per trumpą palyginti lai
kotarpį pasiekti rimti lai
mėjimai apskrities kaimų 
elektrifikacijos darb u o s e . 
Tik šiais metais buvo elek
trifikuota 21% ūkių, 5 Sei
nų apskrityje valstybiniai 
ūkiai ir 2 kooperatyvai. 
Taigų pusė kaimų, kuriuo
se gyvena lietuviai, jau 
elektrifikuota. Pagal 1961 
m. planą turi būti elektrifi
kuota dar 13 kaimų, o iki 

1965 m. Seinų apskrities 
kaimai bus elektrifikuoti 
100%.

Seinų apskrities keliai ir 
susisiekimas buvo ir tebė
ra dar dabar blogame sto
vyje. Ryšium su tuo apskri
tyje vedami intensyvūs ke
lių tiesimo darbai, vystoma 
privati iniciatyva šioje sri
tyje. Nuo Seinų apskrities 
susidarymo nutiesta 30 ki
lometrų kieto grunto kelio, 
pataisyta 56 kilometrai, pa
statyta 80 tiltų, 103 betoni
niai šliuzai, kaimuose pra
vesta daug gatvių ir šali
gatvių. Tiesiami keliai 
Punskas - Šypliškės-Seinai- 
V i d u g i riai, Aradninkai- 
BeržininkaFtr kitur.

Rimtas vietinės valdžios 
laimėjimas yra sveikatos 
apsaugos išvystymas Seinų 
apskrityje. Pastaruoju nąe- 
tu suorganizuoti 3 nauji 
sveikatos punktai: Smalė- 
nuose, Beržininkuose, Pa- 
garielčiuose; iš viso apskri
tyje v e i k i a 8 sveikatos 
punktai.

Seinuose statoma moder
niška ligoninė, kuria pra
dėsime naudotis 1962 m. 
Čia bus gimdymo, vidaus, 
chirurgijos ir pediatrijos 
skyriai. Ligoninės staty
bos išlaidos siekia 10 mili
jonų zlotų.

Kaime auga gyvenamųjų 
ir inventorinių namų sta
tyba. Šiuo metu statoma 
apie 400 gyvenamųjų ir 
ūkinių objektų. Statybai 
valstiečiai naudoja vi-etiųes 

■ medžiagas: akmenį, molų *
Del statybinių medžiagų 

stokos, 1959 m. eilė plyti
nių’-X 'Beržininkuose, ta- 
gariėlčiūose ir Kit. — buvo 
paleista į darbą. • Pradėjo 
veikti betono gamyklos Sei
nuose ir Giliajame Brada. 
Statoma plytinė Punske1 ir 
betono gamykla Smalėnuo- 
se.

Mokyklų statyba apskri
tyje taip pat žymiai pažen
gė į priekį. Iki šiol 80% 
mokyklų telkėsi nuomuoja- 
mųose mediniuose priya- 
namuose namuose.

1959 m. buvo perduota 
naudojimui trys mokykli
niai pastatai: G i b u o s e, 
Punske ir Karolinoje. At
einančiais metais bus per
duota naudojimui dar trys 
nauji mokykliniai pastatai: 
Makarčiuose, Mackų Rūdo
je ir mokykla Tūkstantme
čio Paminklas Ramoniš- 
kiuose. Statomos mokyklos 
Krasnograde ir Juodeliškė- 
je. Iki 1965 m. ketiname 
pastatyti dar 20 pradžios 
mokyklų ir amatų mokyk
lą Seinuose su dirbtuvėmis 
ir internatu.

Seinuose pagerėjo butų 
klausimas. Buvo pastatyti 
trys gyvenamųjų namų blo
kai, atremontuoti 227 kam- 
bariai.( Penkmečio plane 
Seinuose bus pastatyta 350 
kambarių, t. y. 7 gyvena
mųjų namų blokai.

Tolesniame Seinų apskri
ties ūkinio ir kultūrinio gy
venimo aktyvizavime turi
me ambicingus planus. Vai
vadijos vadovybės tarpe 
bręsta mintis įkurti Seinuo
se gamybos įmonę su 300 
darbininkų, o taip pat pie
no perdirbimo įmonę.

Turime vilties, kad se
kančio penkmečio gale Sei
nų apskritis nebebus atsi
likusi apskrities Balstogės 
vaivadijoje.

(Iš “Aušros”) /



I jį M 
's Apie išnykusius 

mamutus
Niekas dar rimtai neat

sakė: kodėl prieš 10,000 me
tu staigiai Sibire sušalo mil
žiniški kiekiai mamutų. 
Mamutai gyvūnai ledynų 
gadynės. Jie buvo panašūs 
į dramblius, tik plakais tu
rėjo padengtą odą.

Sibire dar neseniai, neto
li Berezovkos, durpynuose 
surado įšalusių mamutų, 
kurių mėsa taip gera, kaip 
kad būtų laikoma šaldytu
ve. Kai kurie iš jų dar tu
rėjo nasruose žolės.

į Tarpe 1880 ir 1900 metų 
Sibire surinko virš 20,000 
mamutų ilčių, kurios turė
jo iki 10 pėdų ilgio. Iš ilčių 

a gaminami grožiniai daly
kėliai, kaip ir iš dramblių 
ilčių.

Daugelis mokslininkų sta
to klausimus: Kodėl mamu
tai išnyko? Koks galėjo 
ivykti žemėje staigus pasi
keitimas. kad jie staigiai 
užšalo? Tas, kad staigiai jie 
mirė, tai neginčijama, nes 
randami įšalę mamutai, jų 
masruose žolė. Visa tai ro
do, kad ten staigiai užėjo 
dideli šalčiai.

Bet kodėl? Kai kurie 
mokslininkai mano, kad 
vienu kartu išsiveržė iš vul
kanų lavos. Iškilo į erdvę 
labai daug dulkių, jos pa
stojo Saulės šilumai kelią, 
pradėjo snigti, pasidarė la
bai šalta ir žuvo daugybė 
mamutų. Dabar ten jau šil
čiau, sniegai ir ledai ištirps
ta, ir žmonės suranda ma
mutų liekanas. Bet šiai teo
rijai dar trūksta įrodymų.

Laivas iš sekcijų
Stalingrado laivų statyk

loje pastatytas pirmasis ša
lyje sekcijinis laivas. Šis 
kiek neįprastai atrodantis 
laivas, atplaukęs į uostą,., 
suskyla į tris dalis —prie
kinę, vidurinę ir galinę. Vi
sas šias dalis — sekcijas 
buksyras nustumia į pakro
vimo vietas, o pakrautas vėl 
pargabena į tą pačią vie
tą, kur sekcijos sujungia
mos į ištisinį laivą. Nauja
sis laivas primena prekinį 
traukinį, kurio vagonus at
stoja laivo sekcijos, o gar
vežį — buksyras. Skirtu
mas tik tas, kad garvežys 
vagonus traukia, o buksy
ras sekcijas stumia.

Laivo ilgis kartu su buk
syru sudaro 888 pėdas, t. y. 
maždaug 3 kartus daugiau 
negu paprasto krovininio 
šilumeigio ilgis. Keliamoji 
sekcijinio laivo galia — 8, 6 
tūkst. tonų; tokios didelės 
keliamosios galios laivai re
tai sutinkami net ir jūrų 
transporte. Nepaisant to, 
sekcijinio laivo pastatymas 
kainuoja lmil. rublių pi
giau, o metalo sunaudoja
ma vos ne trečdaliu mažiau 
negu rengiant baržas, tu
rinčias keliamąją galią, ly
gią sekcijinio laivo keliama- 
jai galiai. Pervežimų savi
kaina tokiu laivu 20—25 
proc. mažesnė. Be to, laivo 
sekcijas galima statyti bet 
kurioje laivų statykloje, nes 
statant sekcijinį laivą, ne
reikalingi stambūs stape
liai.

Ammanas. —Nabulus sri
tyje francūzai archeologai 
surado vario gadynės mies
to liekanas. Miestas buvo 
prieš 6,000 metų.

Lietuvos ir kitų 
salią naftotiekis

Tarybų Sąjunga turtinga 
naftos ištekliais; ji šį ver
tingą produktą tiekia socia
listinės stovyklos šalims. 
Iki šiol nafta buvo perveža
ma geležinkelio cisternomis 
arba jūrų tankeriais.

Artimiausioje ateit y j e 
eksportuojama nafta pra
dės tekėti metaliniais vamz
džiais. Yra priimtas nuta
rimas tiesti iš TSRS nafto
tiekį į Lenkiją, Vokietijos 
Demokratinę Respubli k ą, 
Čekoslovakiją ir Vengriją. 
Naftotiekio ilgis apie 3,000 
mylių.

Tai bus ekonomiška tran
sporto magistralė — juk 
vamzdžiais tiekti naftą yra 
kelis kart pigiau, negu ją 
pervežti geležinkeliu.

Naftotiekio general i n ė 
schema paruošta Maskvos 
“Giprotruboprovod” insti
tute. Kiekvienos šalies teri
torijoje naftotiekis bus tie
siamas savomis jėgomis.

Prasidėjęs Pavo 1 g y j e, 
naftotiekis perkirs centri
nes RTFSR sritis, Ukrainos 
šiaurę ir įeis į Baltarusijos 
teritoriją. Nuo čia jie atsi
šakos: šiaurinė magistralės 
dalis tieks naftą Lenkijai ir 
VDR, o pietinė—Vengrijai 
ii Čekoslovakijai. Jo viena 
šaka eis i Klaipėdos uostą.

Naftos tiekimas bus pil
nai automatizuotas. Siurb- 
lių stotis bei centrinius pul
tus numatyta aprūpinti te- 
lemechaniniais ir distanci
nio valdymo įrenginiais.

Saulė varys ir 
automobilius

Pradėta projektuoti au-\ 
t o m o b i 1 ij variklius, ku
riuos galėtų varyti saulės 
energija. Tokių “saulės va
riklių” prototipus dar 1956 
m. ėmė gaminti JAV ga
mykla “General Motors”. 
Deja, pirmieji žingsniai ne
patenkino konstruktorių lū
kesčių. Ir jie nutarė tuo 
tarpu neskelbti naujos tech
ninės revoliucijos automo
bilizmo srityje.

Tam tikrų pasiekimų su
silaukė tik Niujorko Cent
rinio automobilių parko 
technikai, kuriems pavyko 
paleisti ilgomis distancijo
mis 20—30 Kilometrų per 
valandą greičiu seną auto
mobilį “Baker”, naudojant 
neįprastinius “deg a 1 u s”. 
Ant variklio dangčio buvo 
įrengta L.i98 m ilgio, 1.22 
metrų pločio ir kelių centi
metrų storio plokštė, kurio
je įmontuota 10,600 silicinių 
“ląstelių” (fotoelementų), 
naudojančių saulės energiją 
varikliui sukti. Plokštės fo- 
toelementai yra sujungti su 
elektros grandine, kuri per
duoda gaunamąją energiją 
72 voltų baterijoms. Pasta
rosios varo 3 AJ galingumo 
variklį, kuris ir suka auto
mobilio ratus. Plokštė, sve
rianti šiek tiek daugiau 
kaip 60 svarų, kainavo net 
15 tūkst. dolerių. Pakeitus 
plokštės konstrukciją, tiki
masi sumažinti jos kainą 
net 9 kartus.

Žinoma, teks išspręsti 
dar ne vieną konstrukcinę 
problemą, norint pada
ryti tokį automobilį pakan
kamai ekonomišką, tačiau 
“saulės variklio” idėja jau 
įgyvendinama.

Belgradas. — Jugoslavi
joje pabrango pragyvenimo 
reikmenys.

Iš Eduardo Mieželaičio 
kūrybos

Žemiau spausdiname kai kuriuos eilėraščius, paimtus iš 
dabar beviešinčio JAV įžymiojo lietuviu poeto Eduardo

Mieželaičio kūrybos. “Laisvės" Redakcija

LAIMĖS IEŠKOTI

Matau ant kalno baltą vyšnių sodą. 
Čia, kumetyne, aš gimiau! kadais.
Tada malūnas ūždavo vienodai, 
Kur tėvas dirbti eidavo rytais.
Iš čia motulė išnešė ant rankų 
Mane ir vedė seserį šalia.
Toli troba paliko vienu langu, 
Užaugus varnalėšom ir žole . . .
Motulei kojas gailios rasos gėlė.
Tačiau toliau iš čia . . . Toliau iš čia!..
Mane, per liekną brisdama pakėlė
Su šypsena, Oi jau tokia skaudžia . . .
Mes bridome į artimiausią stotį 
Tėvelio, laimės ieškančio, ieškoti . . .

KASDIENINĖ DUONA

Nepamiršiu aš motinos triūso, 
Kol ji, būdavo, duoną padalo.
Vakarienės susirenka mūsų
Visas pulkas čiulbančių prie stalo.
Ji, paėmus pelienę į saują, 
Padalina po riekę, po kąsnį.
O prie stalo kiekvienas maldauja, 
Kad atriektų truputį didesnį.
Mūsų prašymą motina girdi.
Iš akių jos išskaitom rasotų;— 
Jei galėtų, išėmusi širdį, 
Nesvyruodama mums atiduotų.
Atsidūsta giliai iš krūtinės
Ir paglosto kiekvieno galvutę: 
Duos dievulis, girdi, kasdieninės 
Mūsų duonos per šią rugiapiūtę.

JI NUOSAVĄ DIEVĄ TURĖJO

Mano motina nuosavą dievą turėjo.
Ji surado po beržu jį kaime, 

Nuskalautą lietaus ir nugarintą vėjo, 
Su kuriuo, atsiklaupusi, kartais kalbėjo

Apie vargą, kančias ir laimę ; ; .
Kai suspausdavo motinai skaudžiai krūtinę, 

Ji nueidavo tyliai prie beržo:
Atsiklaupia, įsmeigia akis į medinę 
Dievo kančią, jai atveria savo krūtinę,

Rodo širdį, nė kiek nesivaržo . . .
Ji žinojo gerai, kiek padėti jis gali:

Atsidus — ir lengviau, regis, tapo . . . 
Išnešiojo ji kantriai per visą amželį 
Savo paprastą dievą, kaip savo kryželį,

Ir paliko ant savo kapo..!
Mano motina nuosavą dievą turėjo,

Ir tai buvo, greičiau, jos Likimas . . . 
Akyse tebestovi jis man, kaip stovėjo, 
Susirūpinęs, liūdnas, nugarintas vėjo,—

Jos kančių ir vargų atminimas . . .

LAISVA DAINA

Sudužo kalėjimų spynos!— 
Rūsti sprendžiamoji kova.
Vergiją, po kojom pamynus, 
Išėjo laisva Lietuva, 
Mano Lietuva, 
Darbo, Lietuva!
Plevena lininės jos kasos, 
žvaigždėm papuošta jos galva. 
Jos žingsniai ryžtingi ir drąsūs.
Keliauja laisva Lietuva, 
Darbo Lietuva, 
Mano Lietuva.
Ateina ji veidu laimingu.
Dabinas raudona spalva.
Ateina laukais darbininkų— 
Valstiečių laisva Li-etuva, 
Darbo Lietuva, 
Mano Lietuva.
Atidavė žemę ir mūrus, 
Kaip motina mūsų sava, 
Į vieną šeimyną subūrus 
Gyventi—laisva Lietuva, 
Darbo Lietuva, 
Mano Lietuva.
Ji žvelgia į gražų rytojų.
Aukštai pakelta jos galva. 
Į laimę visus užsimojo 
Nuvesti laisva Lietuva, 
Darbo Lietuva, 
Mano Li-etuva. , -> !'\

VIENOJE RIKIUOTĖJE

(Iš karo laikų)

Šalmą kaišo rūtos ir jurginai,— 
Liaudis myli kareivius ir laisvę. 
Žengia puikūs paprasti vaikinai, 
Kariškom milinėm apsitaisę.
Juos palydi tankai ir lėktuvai— 
Mūs kariai šarvuoti ir sparnuoti. 
Žengia rusai,' latviai ir lietuviai, 
Ir gruzinai vienoje rikiuotėj.
Jie paliko, priešui tik užpuolus,
Žalią lauką, traktorium neartą,
Ir dirbtuvę, ir mokyklos suolus, 
Ir močiutę, rymančią prie vartų.
Niekas jų tada neklausė metų,
Kai reikėjo ginti kraštą brangų, 
Prisispaudęs prie širdies granatą, 
Jų ne vienas krisdavo po tanku.
Ne vienam akis velėna spaudžia.
Ten po beržu—vi-enišas paminklas . . .
Vėl grąžino laisvę savo liaudžiai 
Tie vaikinai ir jų tvirtas ginklas.
Mūsų dienos vis kaskart gražėja. 
Verda darbas ir mieste, ir kaime.
O šaunieji tėviškės gynėjai 
Mūsų darbą saugo, mūsų laimę.
Mūs stipriausi ginklai ir lėktuvai; 
Mes idėjom ir plienu šarvuoti.
Žengia rusai, latviai ir lietuviai. 
Ir gruzinai vienoj-e rikiuotėj.

ANT NEMUNO KRANTO

( Daina )

Kur Nemunas teka, ten naująją vagą 
Laukuos trakto ristas vagoja giliai.
Prie N-emuno kitas
Išaušo jau rytas,
I ateitį veda mus šviesūs keliai.
Kur Nemunas plaukia, kolūkiai išaugę— 
Baltuoja nauji kolūkiečių namai.
Prie Nemuno kaime
Dainas apie laimę
Laisva mūsų liaudis dainuoja linskmai.
Kur Nemunas žėri, ten vandenį gėrė
Nuo Volgos sugrįžęs karys.
Ir Nemuną lydi
Mūs žvilgšniai nušvitę, <
Ir lydi auksinis namų žiburys.
Kur Nemunas bėga, balčiau ten už sniegą 
Pražydo mūs sodai, sodeliai žali.
Ir Nemunas jaunas,

' Ir Vilnius, ir Kaunas—
Jauni mūsų miestai Tarybų šaly.
Kur Nemunas teka, ten partija vagą 
Į ateitį šviesią, laimingą nuties.
Prie Nemuno kaime 1
Dainas apie laimę
Dainuoja lietuviai giliai iš širdies.

Žuvys gaudomos 
elektros pagalba

Tokie elektriniai apara
tai gaminami Hamburge.

Aptikus žuvų telkinį, nuo 
laivo nuleidžiamas m a ž- 
daug metro skersmens 
vamzdis, prie kurio galo 
pritvirtinta lemputė privi
lioja žuvis. Patekusios į 
elektrinį lauką, žuvys įtrau
kiamos į vamzdį ir išmeta
mos ant denio.

Išbandžius elektrinį žūk
lės agregatą, paaiškėjo, kad 
per 8 valandas sugaunama 
tiek žuvies, kiek tralerio 
įgula sugeba ištra ūkti 
tinklais per visą parą.

14-KOS SVARŲ GRYBAS
Essex, Mass., du vaikai 

Lee ir Lynn Fisher surado 
šimtagrybį 14-kos svarų. 
Tai keisti grybai. Šiuos 
žodžius rašąs kartą prie ke
lio, arti kelmo, rado tris 
šimtagrybius. Vienas bu
vo beveik lygus žmogaus 
galvai, o du mažesni. Bet 
apie šimtagrybius nieko 
nežinau, o su grybais esu 
atsargus, tai žoles pra- 
skleidžiau ir palikau. Už 
poros dienų vykau tuo ke
liu, bet grybų jau nebuvo.

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kuopos veikimo

Lapkričio 14 d. atsibuvo 
kuopos susirinkimas. Mūsų 
kuopa kas mėnuo laiko su- 
sjrinkimus ir veikimas ne
paliauja. Praeitame susi
rinkime girdėjome raportą 
ir gražias pasekmes iš ru
deninio spaudos pikniko 
spaudos naudai ir pasidar
buota kuopos naudai su su
rinktų daiktų išpardavimu 
per dvi dienas, keletas de- 
sėtkų dolerių pelno liko pa
daryta.

Šiame susirinkime išklau
sėm delegatų pranešimą iš 
LLD 7-tos Apskrities kon
ferencijos. Padiskusav ę s, 
susirinkimas priėmė konfe
rencijos tarimą, kad Wor- 
cestery būtų surengtas Ap
skrities banketas pagerbi
mui Apskrities Komiteto ir 
toje iškilmėj atžymėti 
“Laisvės” laikraščio 50 me
tų gyvavimą. Tai bus 1961 
m. kovo mėnesį

Taipgi 11 kuopa turės bei 
rengs atitinkamą pobūvį 
(vakarienę) išvakarėse 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimo, kuriame ir bus at
žymėta “Laisvės” auksinio 
jubiliejaus sukaktis ir sudė
ta aukos pasveikinimui jų- 

Ibiiiejantės Laisvutės. Nu- 
j tarta, kad 11 kuopa svei- 
i kins “Laisvę” aukodama iš 
iždo $50. Na, ir pavieniai 
aukos, kas kiek išgalės. K. 
Kosulis, kuopos įgaliotas 
“Laisvės” prenumeratų rin
kėjas bei vajininkas, dabar 
tas aukas priima sykiu su 
atnaujinimu prenumeratos. 
Jis pasižadėjo iki Kalėdų 
kiekvieną skaitytoją pama
tyti.

Dar kalbėjomės ir nuta
rėm išskirti atitinkamas 
knygas iš suneštų į knygy
ną ir pasiųsti Lenkijos lie
tuviams Europoje.

Liko priimta J. Grybo pa
siūlymas parodyti filmus iš 
Lietuvos gruodžio 2 
penktadienio vakare. Kaip 
iau matėme iš spaudos, kad 
Grybo rodomi filmai iš Lie
tuvos yra gerai atliekami ir 
su geromis pasekmėmis. To
dėl worcesterieciai pasinau
dokite proga ir ateikie pa-\ 
matyti judamų paveikslų aš 
Lietuvos, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare.

D. J.

Mažytė žuvytė, o 
pasmaugė žveją

1960 m. lapkričio 3 d. As
sociated Press žinių agentū
ra pranešė iš Manilos, Fili
pinų: Šiandien policija ra
portavo, kad Pampango sri
tyje žuvis pasmaugė žveją 
Charlos Umborsą, 29-ių me
tų amžiaus. Jam išsižiojus 
žuvytė įšoko į gerklę, ir pirm 
negu buvo ištraukta, žvejas 
užduso.

Tai gal būt buvo keisčiau
sias įvykis žvejų istorijoje.

UPĖ TEKA Į KALNĄ
Neseniai JAV geodezinė 

tarnyba nustatė, kad Mis
sissippi aukštupys yra dau
giau kaip keturiomis mylio
mis arčiau Žemės centro, 
negu jos žiotys.

Žinoma, kad Žemė dėl sa
vo sukimosi šiek tiek su
spausta ties ašigaliais ir iš- 
sipūtus ties pusiauju. Mis
sissippi teka iš šiaurės į pie
tus, ta pačia kryptimi auga 
ir Žemės išcentrinės jėgos. 
Dėl to upės vanduo, tekė
damas į pietus, vis daugiau 
nutolsta nuo Žemės centro. 
Taip upė ir teka “į kalną”. |

Vallejo, Calif.
50 metų proga

Sveikinu visus “Laisvės” 
darbuotojus su 50 metų ju
biliejumi. Darbininkiškam 
laikraščiui per tiek metų iš
silaikyti labai daug reiškia, 
ir pasako. “Laisvės” skai
tytojai savo gyvenime per 
šį laikotarpį daug ko pasi
mokė ir daug pasiekė.

Šiandien mes matome sa
vo darbo vaisius ir tuo mes 
galime tik pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad laikas 
nebuvo veltui praleistas.

Nepamenu, kuriais me
tais pradėjau “Laisvę” 
skaityti, bet manau, kad 
bus veik tiek pat metų.

Gaila, kad aplinkybes 
man neleidžia paaukoti po 
dolerį nuo kiekvienų ’’Lais
vės” išgyventų metų. Čia 
rasite 5 dolerius. Linkiu vi
so gero visiems “Laisvės” 
darbuotojams ir skaityto
jams. . ,3 1

Jonas Benekeraitis-
John Baker

Maskva. — Per sekamus 
penkeris metus Tarybų Są
jungoje bus nutiesta po 30,- 
000 mylių ilgio elektros lai
dų.

3 piul. Laisvi (Liberty). Antr., lapkričio (Nov.) 22, 1960
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WORCESTER, MASS.
APIE TURISTUS IR 
KITOS NAUJIENOS
Pereitais ir šiais metais 

daug Amerikos lietuvių ap
lankė gimtąjį kraštą Lietu
vą, ir sugrįžusiems visur 
buvo surengti susirinkimai, 
jų pasitikimai. Jie davė 
pranešimus iš savo kelionės 
po Lietuvą. Taipgi dauge
lis turistų rašė spaudoj 
apie savo įgytus įspūdžius 
Lietuvoje, ką jie matė, kaip 
dabar atrodo mūsų gimta
sis kraštas—Tarybinė Lie
tuva.

Pereitais metais iš Wor- 
cesterio buvo pirmutinis 
turistas, kuris aplankė sa
vo gimtąjį kraštą Lietuvą, 
tai D. Juslus. O jau šiais 
metais net keturi worces- 
riečiai aplankė Lietuvą, 
tarp jų V. Bernotą ir Ale
na Žilinskienė.

Vietinis “Keleivio” pec- 
kelis J. Krasinskas rašė, 
kad ilgai serganti “komu
nistine cholera” Alena iš
važiavo gydytis į Lietuvą.

Alena yra Aido Choro 
narė, tai aidiečiai ir suren
gė jai išleistuves, palinkė
dami laimingos kelionės. 
Alenai sugrįžus iš kelionės 
po Lietuvą, ALDLD ir LDS 
kuopos surengė ir pasitiki
mo banketą Olympia parke. 
Šiame bankete dalyvavo 
gražios publikos su įvai
riais politiniais įsitikini
mais, nes visi norėjo išgirs
ti Žilinskienės kelionės po 
Lietuvą įspūdžius. Alena 
ilgame savo pranešime pa
pasakojo, ką ji matė ir ką 
kalbėjo su Lietuvos žmonė
mis ir savo giminėmis, ir 

kaip dabar Lietuvos žmonės 
gyvena be ponų ir kuria 
naują Lietuvą. Užbaigus 
pranešimą, buvo duota 
daug įvairių klausimų, į 
kuriuos ji gražiai atsakinė
jo. Visi buvo patenkinti 
jos pranešimu, ypąč tie, 
kurie statė klausimus jai. 
Alena parvažiavus pasirodė 
tokia pati, kaip ir išvažiuo
dama — sveika ir nemano 
kada nors prisirašyti prie 
Sandaros kuopos. Vietos 
lietuviai vadina sandaro- 
kus vėjo maišu. Jiems 
toks vardas ir tinka.

Su paskutine turistų 
grupe į Lietuvą taipgi bu
vo nuvykę du Worcester ie
čiai — A. Sukackas! ir A. 
Tamkus. Pastarasis yra 
Sandaros 16 kuopos pirmi
ninkas, bet api-e jo vykimą 
j Lietuvą vietinis “Kelei- 
mo” peckelis nieko nerašė, 
kokia liga sirgdamas va
žiuoja į komunistinę Lietu
vą pasigydyti. Vietos, san- 
dariečiai sugrįžusiam iš 
kelionės po Lietuvą savo 
kuopos pirmininkui suren
gė slaptą pasitikimą, tik 
parinktieji galėjo dalyvauti 
tame bankete. Pašalinei 
publikai durys buvo užda
rytos. Gal dar tikrai ne
žinojo, ar jų kuopos pirmi
ninkas iš kelionės po savo 
gimtąjį kraštą Lietuvą par
važiavo pilnai pagydytas 
nuo fašistinės choleros. Tik 
po banketo vietos lietuviai 
sužinojo, kad toks pasitiki
mas įvyko, į kurį buvo su
kviesti sandarokų t ū z a i. 
Bet kokį pranešimą dąvė iš 
savo kelionės po Lietuvą, 
nieko negirdėti. O gal jo

pranešimas vietos fašistuo- 
jantiems sandarokams ne
patiko? Ar nebūtų gerai, 
kad vietos sandariečiai at
einančiais metais kartu su 
turistais, kurie jau rengia
si aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, pasiųstų ir J. Kra- 
sinską aplankyti savo tėvų 
žemę? Gal toje kelionėje 
pamatytų, kokį progresą 
daro jo gimtasis kraštas ir 
gal sugrįžtų pasveikęs iš 
tos ilgos fašistinės ligos.

Worcesteris. yra didelė 
lietuvių kolonija. Jie pasi
dalinę į tris skirtingas sro
ves: progresyviai, katalikai 
ir fašistuojanti tautinin
kai. Tikintieji turi dvi 
bažnyčias su pulku kunigų, 
taipgi parapinę mokyklą 
su pulku davatkų, kurios 
u ž i m a mokytojų vietas. 

| Vietos lietuviams katali
kams daug kainuoja toji 
juodoji armija užlaikyti.

Čia gyvuoja Worcesterio 
Lietuvių Piliečių Klubas, 
turi daug narių ir turtin
gas pinigais. Turėjo savo 
puikų namą su erdvia sve
taine, bet vedant didįjį ke
lią reikėjo daug namų nu
griauti, tai ir klubo namą 
nugriovė. Dabar klubas 
laikinai patalpas nuomoja 
ant Millbury gatvės. Tu
ri įrengę barą su gėrimais 
ir daro gerą biznį. Klubas 
turi išrinkęs komitetą su
rasti naują vietą klubo 
namui. Jau ilgas laikas, 
kai ieško tinkamos vietos, 
bet sunku surasti. Buvo 
suradę vietą ir manė ke
letą namų nugriovus bus 
galima pastatyti puikų na
mą klubui. Ir jau buvo 
narių nuablsuota ten namą 
statyti. Bet ant nelaimės

jų visus planus suardė lie
tuvių kunigas, kurį patys 
klubiečiai - prapijonys už
laiko. Numatomas namas 
buvo netoli lietuvių bažny
čios, apie du blokus toliau. 
Girdi, gadins biznį bažny
čiai, gali įvykti konkuren
cija tarp bažnyčios ir kar- 
čiamos. '

Prie šio klubo priklauso 
įvairių įsitikinimų lietuvių, 
bet vietos tautininkai turi 
daug savo pritarėjų, tai 
reikale visuomet praveda 
savo sumanymus, ypač kai 
jiems reikia pinigų kokiam 
raketui, pav., Lietuvos “va
davimui” nuo lietuvių klu
bas visuomet duoda stam
bią auką. Kol namas nebu
vo nugriautas, tai čia visas 
fašistinis ratas sukosi; bet 
kai namą nugriovė, tai ir 
fašistinis judėjimas suma
žėjo, nes neturi tinkamos 
vietos susirinkti ir vesti ra
ketinį darbą. Taipgi pašal- 
pinės draugijos, kurios lai
kė savo susirinkimus ir pa
rengimus klubo svetainėje, 
dabar neturi tinkamos vie
tos susirinkti.

Antra vietos stambi drau
gija, tai Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų pašalpinė draugi
ja, turtinga nariais ir pini
gais, turi dvi vietas — 
mieste puikų namą su erd
via svetaine, tinkama viso
kiems parengimams, ir 0- 
lympia parką ant didelio 
ežero kranto vasarinėms 
gegužinėms - piknikams ir 
vestuvėms. Dabar, kai Pi
liečių Klubo namas nu
griautas, tai daugelio vie
tos draugijų parengimai 
sumažėjo, kurie buvo ren
giami klubo svetainėje. Kai 
kurios mažesnės draugijos 
nuėjo į pobažnytines sve-

Kubos priešai terorizuoja žmones Floridoj
MIAMI, Fla.—Dabarti

nės Kubos priešai, atbėgę į 
Floridą, žiauriai terorizuo-1 
ja ramius kubiečius, kurie 
nepasisako prieš dabartinę 
vyriausybę. Pabėgėliai to
kiems kenkia visokiais bū
dais, net ir bombas vartoja.

Vieną skutyklą bomba 
išdraskė. Dar gerai, kad 
tuo kartu ten nebuvo žmo
nių. Jie bandė padegti ir 
drabužių dirbtuvę, į ją 
įmesdami pro langą bombą, 
bet pasikėsinimas nepa
vyko. Ir tik todėl tą darė, 
kad savininkai neprisideda 
prie dabartinės Kubos prie
šų.

Netolimai nuo miesto 
centro viena pora jau per 
daug metų užlaiko restora
ną. Jie ramiai gyveno, iš 
restorano darė pragyveni
mą, su žmonėmis sutiko, 
viskas ėjo gerai, kol ne
prasidėjo Castro valdžios 

taines. Gal jos ir tinka su
sirinkimams laikyti, bet 
jau baliams netinka. Ku
nigai draudžia turėti stip
rių gėrimų, o pas mus, lie
tuvius, jei nėra gėrimo, tai 
neįvertina nei baliaus. To
dėl kai kurios didesnės 
draugijos jau pradėjo Sū
nų - D u k t erų svetainėje 
rengti savo stambesnius 
parengimus ir turi geras 
finansines pasekmes ir na
riai patenkinti. Namo gas- 
padorius J. Bakšys svetainę 
išrenduoja visoms vietos 
draugijoms. Jis neklausia, 
kurį dievą kas garbina. 
Pas jį visos draugijos ly
gios. Kas pirmesnis, tam 
ir nuomoja. Išeivis 

priešų siautėjimas. Pabė
gėliai, sužinoję, kad resto
rano savininkai (vyras ir 
žmona) nepritaria pabėgė
liams, pradėjo juos pulti. 
Dažnai jie mesdavo akme
nis į vidų, kada ten būda
vo daug žmonių. Valgyk
los savininkai pasiskundė 
policijai, bet negavo jos 
pagalbos. Tada jie storomis 
vielomis apkalė langus ir 
vis dar laikėsi.

Bet štai, prieš kiek laiko 
kubiečiai pabėgėliai užpuolė 
Kubos konsulato buveinę. 
Jie įsilaužė į vidų, labai su
mušė konsulą, sudraskė do
kumentus, sulaužė rakan
dus ir padarė daug nuosto
lių. Iš konsulato 15-ka 
užpuolikų atėjo į tą val
gyklą. Tuo laiku ten buvo 
daug žmonių. Piktadariai 
pradėjo šaudyti ir viską 
daužyti. Du iš ten esamų 
pašovė, kelis žmones sumu
šė. Pašaukta policija ke
letą užpuolikų nuvežė į 
stotį, bet tuojau juos pa
leido, padarydama išvadą, 
kad už tai “esanti kalta 
Castro valdžia,” nes esama 
Kuboje padėtis iššaukė tą 
užpuolimą.

Po kelių dienų policija 
areštavo valgyklos savinin
ką, primesdama jam nele- 
lią loteriją. Valgyklos sa
vininko žmona aiškina, kad 
jie nieko bendro neturėjo 
su loterija, nepardavinėjo 
jos bilietų, beL esą perse
kiojami tik todėl, kad nei
na prieš dabartinę Kubos 
valdžią, nes kartą pasisa
kė, kad dabartinė Kubos 
valdžia yra gera darbo 
žmonėms.

Kubos valdžios priešai 
čionai gali viską viešai da- f 
lyti ir veikti. Už miesto • / 
jie turi stovyklas ir mokosi 
karinio muštro. Ten jie lai
ko visokių ginklų ir amuni
cijos, iki tą galės nugaben
ti į Kubą ir saviškiams 
perduoti. Viešai skelbiama, 
kad jiems leistina ginklus 
ir amuniciją pirkti ir lai
kyti.

Kubos pabėgėliai labai 
pyksta, kad Kuboje, prasi
kaltėlius mirtimi baudžia. 
Rodosi, kad tai yra natū
ralu: jeigu jie veikia val
džios nuvertimui, ten nu
vyko žmones žudyti, tai ir 
patys turi to paties laukti.

Tiesa, čia yra šimtai ku
biečių, kurie neturi darbo 
ir ko pavalgyti, tai Kubos 
priešų apgauti žmonės. Bet 
ir jie yra nustatyti prieš 
Kubos valdžią, kuri sten
giasi biedniems pagelbėti. 1 
Vietos labdaringos organi
zacijos atsišaukė per radiją 
ir laikraščius, kad floridie- 
čiai šelptų tuos Kubos pa
bėgėlius. Saulutė

Kinija jau pagamina 
sau daug plieno

Pekinas. — 1959 metais 
Kinija pasigamino 13,350,- 
000 metriškų tonų plieno.

1960 metais eina sėkmin
gai Kinijos planas pasiga- 
mintil8,400,000 metri š k ų 
tonų plieno. Reiškia, Kini
ja jau pralenks Japo
nijos ir Francūzijos plieno 
gamybą. 1959 metais Japo
nija pasigamino 16,300,000 
tonų, o Francūzija — 15,-

“STIPRIOS DVASIOS ŽMONES
plentų mazgai, buvo nacių 
susisiekimo keliai. Rovno 
mieste hitlerininkai buvo 
įrengę Ukrainos “sostinę.” 
Į šiaurę yra dideli miškai, 
kuriuose bazavosi daug ta
rybinių partizanų būrių. 

Valstybinė grožinės litera- Į Būrio tikslas: žvalgyba 
tūros leidykla. Knyga 556'priešo užnugaryje... 
puslapių, spausdino 15,000 
egzempliorių.

Apie Partizanus
Ne visi tarybinių par

tizanų būriai buvo vienodi 
ir turėjo vienodą tikslą. 
Buvo vietinių, kurių nariai 
dirbo kasdieninį darbą, bet 
sutartu laiku susijungdavo 
ir kenkė priešui. Buvo to
kių, kaip vadovaujami Kov- 
pako, Soburovo ir kitų, ku
rie turėjo tūkstančius kovū- 
nų, patrankų, atli k d a v o 
priešo užnugaiyje iki tūks
tančio kilometrų žygius — 
naikindami nacių įgulas, 
garnizonus, tiltus, : 
kimo centrus ir organizavo- 
drąsino į kovą vietos par
tizanų būrius.

Buvo ir kitokių, jų tarpe 
ypatingas buvo partizanų 
būrys, vadovaujamas pulki
ninko M -e d v e d evo, kuris 
priešo užnugaiyje nusilei
do iš apie 150 žmonių, o 
vėliau turėjo apie 2,000 ko- 
vūnų.

žinių teikimo būrys
Medvedevo partizanų bū

rys buvo stipriai ginkluo
tas, iš gerai išlavintų ko- 
vūnų, turėjo kelis į abi pu
ses radijo aparatus; beveik 
kasdien iš Maskvos ir kitų 
TSRS plotų atskrisdavo 
lėktuvai, kurie parašiutais 
nuleisdavo reikmenų, arba 
nusileisdavo į par u o š t u s 
‘orlaukius.”
Jis turėjo bazuotis Rovno 

miesto srityje, kurio plotuo
se yra dideli geležinkelių ir

Tai istoriniai atsiminimai 
pulkininko D. Medvedevo, 
Tarybų Sąjungos didvyrio, 
vadovavusio ypatingam 
partizanų būriui 1942-1944 
metais Vakarų Ukrainoje. 
1957 m. išleido Lietuvoje

neisi- 
p riešu 
j e g ų 
radiją

veliant į kovą su 
rinkti žinias apie jo 
judėjimą ir jas per 
siųsti į Maskvą.

Būrys apgyvendino Susi
siekimo centruose desetkus 
savo žmonių, tie susirišo su 
liaudimi. “Iš Rovno, is ra
joninių centrų, iš geležinke
lių stočių — iš visur pas 
mus į būrio ‘sostinę’ plauk
davo svarbios žinios ir buvo 
mūsų perduodamos i Mask
vą” (psl. 135).

Bet baisus, žvėriškas na
cių puolimas ant liaudies 
privertė būrį organizuoti iš 
vietos gyventojų pagąlbi- • • YAVUV0 o t* ~

susisie- j nįus būrius muštis su ' na-
cių įgulomis, bausti buržua
zinius nacionalistus — į na
cių pakalikus, arba atrem
ti priešo užpuolimus ant 
būrio “sostinės.” Mūšių bu
vo daug ir sunkių.

Kuznecovas - Zibertas
Veikėjų centre yra Ni

kolajus Kuznecovas. Tary
binis inžinierius, gimęs U- 
ralo kalnų srityje. Jis ge
rai mokėjo vokiečių kalbą, 
nes ilgai dirbo su vokiečiais 
inžinieriais. Paimti j ne- 
laisvę aukšti vokiečių kari- 

ru-
vo-

ninkai netikėjo, kad jis 
sas, visi manė, kad tai 
kietys perėjęs į TSRS pUsę.

Nikolajus Kuznecovas nu
sileido į Medvedevo būrį 
1942 m., rugsėjo 25 dieĮną. 

jis 
iai 

ko,

Iš Maskvos išvykdamas 
parašė savo broliui Vii 
laišką, kuriame, tarp kit 
sakė :

“Karas dėl mūsų Tėvynės 

| ti tik tas, kuris bent dieną 
pabuvojo mano kailyje (na
cių karininko uniformoje). 
Toks jausmas, tąrytum bū
tų spiovę tau į veidą. Ir 
norisi žinoti, priėjus pa
klausti: už ką gi, drauge, 
tu mane niekini.?? Juk aš 
savas...” (psl.) 186). Bet 
negalima to padaryti, turi 
kentėti liaudies panieką, 
tuo pat kartu dirbdamas 
tos liaudies laimei, statyda
mas savo gyvybę į mirtiną 
pavojų.

žudo nacių vadus
Kuznecovas, persikėlęs į 

Rovno, veikė kaip nacių ar
mijos aprūpintojas,. Pir
miausiai jam pavyko pa
vogti nacių pu 1 k i n i n k ą 
grafą Hausą ir vieną gešta
po karininką. . Atgabenus 
juos į lagerį Kuznecovui 
pateko nacių partijos ženk
lelis ir geštapininko doku
mentai. Nacių politinio po- 
liciniko ženklas Nr. 4885 
jam paskui daug padėjo.

Kuznecovas ir jo sandrau
gai nudėjo hitlerininkų Uk
rainai skirtus aukštus vir
šininkus: generolą Helį, fi
nansų viršininką generolą 
Dargelį, “Ukrainos prezi
dentą,” generolą Hermaną 
Knutą, gen. Funką, vėliau 
vicegubernatorių Bauerį ir 
visą eilę kitų.

Gi baudžiamosios nacių 
kariuomenės vadą generolą 
Ilgeną ir gestapo viršininką 
Getisą jie pavogė ir atgabe
no į Medvedevo lagerį. Su
prantama, Kuznecovas vei
kė su gera grupe partizanų 
būrio draugų ir vietos po
grindinio veikimo narių pa
galba.

Kada Tarybų armija pri
artėjo Rovno, tai Medvede
vo būrys turėjo persikelti į 
pietus-vakarus — į Lvovo 
sritį. Bet veržlus Tarybų 
armijos ėjimas pirmyn tą 
sutrukdė. Jo būrys\ susi

išvadavimo iš faši s t i n i o 
purvo reikalauja aukų... 
Priešui nugalėti mūsų liau
dis nesigailės paties bran
giausio — savo gyvybės. 
Aukų neišvengti. Aš ir no
riu tau atvirai pasakyti, 
jog labai mažai šansų, kad 
aš grįžčiau gyvas... Bet 
mes sunaikinsime fašizmą, 
išgelbėsime Tėvynę... ir ki
tas tautas... Mus amžinai 
minės Rusija, laimingi vai
kai dainuos apie mus... 
Mus gerbs išvaduotos Eu
ropos tautos. Ar gali ma
ne, rusą, bolševiką, sulai
kyti mirties baimė? Ne, 
niekad mūsų žemės nevilks 
fašistinio jungo.”

Kuznecovas žuvo nuo uk
rainiečių nacionalistų kul
kų 1944 m. kovo 3 d. neto
li Lvovo, Galicijoje.

Bet pirm to jis per pus
antrų metų vedžiojo hitleri
ninkus už nosies. Kuzneco
vas, būdamas labai panašus 
į vokietį, ir mokėdamas ge
rai jų kalbą, išstudijavęs jų 
papročius, istoriją, būdą, 
manieras, sužinojęs smulk
menas apie Rytų Prūsiją, 
Karaliaučių, naudojosi hit
lerininkų karininko Paulio 
Ziberto dokumentais. Jis 
gyveno Rovne, draugavo su 
aukščiausiais nacių kari
ninkais ir viršininkais, rin
ko svarbias žinias, siuntė 
jas Medvedevo būrio “sos
tinėm” o iš ten tos žinios 
ėjo į Maskvą.

Nesvietiškai sunkus buvo 
jo darbas. Jis atsidusdavo 
tik partizanų lagery. Kuz
necovas skundėsi Medvede
vui: “Eini gatve, sutiktas 
žmogus nežiūri į akis, sku
ba praslinkti, o jeigu ir pa
sveikina, tai taip, kad pas
kui tik širdį maudžia. Kiek 
paniekos kiekv i -e n a m e jų 
žvilgsnyje! Tai gali supras-

jungė su Tarybų armija 
Lucko srityje.

Kuznecovas ir nedidelė 
grupė buvo anksčiau pa
siųsti į Lvovą. Ten jie dar 
nudėjo kelis nacių virši
ninkus, o vėliau Medvede
vas nieko nežinojo, kur yra 
Kuznecovas — Paulius Zi- kurie turėjo užmušti Stali

ną, Rooseveltą ir Churchil
lą. Kuznecovui tai sužino
jus, informacijos tuojau 
buvo perduotos į Maskvą.

Po vadų konfere n c i j o s 
Medvedevo partizanų lagerį 
pasiekė laikraščiai, kuriuo
se buvo sekama žinia:

“Washingtonas. — Prezi
dentas Rooseveltas spaudos 
konferencijoje rapor tavo, 
kad Teherane jis buvo ap
sistojęs rusų, o ne ameri
kiečių ambasadoje, nes Sta
linas sužinojo apie vokiečii 
ruošiamą sąmokslą.

“Maršalas Stalinas, —- 
sakė Rooseveltas, —* prane 
šė, kad galimas daiktas, jo; 
bus kėsinamasi į visų kon 
ferencijos dalyvių gyvybę 
Jis prašė prezidentą Roose 
veltą apsistoti tarybinėj* 
ambasadoje, kad nereikė t 
važinėti po miestą. Church 
illas gyveno britų ambasa 
do j e, kuri siekiasi su tary 
bine. Prezidentas pareiškė 
kad aplink Teheraną, gali 
mas daiktas, buvo apie 10C 
vokiečių šnipų. Vokiečiams 
būtų buvę labai naudinga, 
—■ pridūrė Rooseveltas, — 
jeigu jie būtų, galėję susido
roti su Stalinu, Churchillu 
ir manimi bevažiuojant Te
herano gatvėmis. Tarybinė 
ir amerikinė ambasados yra 
viena nuo antros daugmaž 
už pusantro kilometro.”

Perskaičius šią žinią, 
Kuznecovo veide šv y t ė j a 
laiminga šypsena. “Taip, 
jis turėjo teisę džiaugtis. 
Jis buvo vienas iš tų, kurie 
suardė piktadarišką hitle
rininkų planą” • (psl. 435).

bertas.
Tarybų armijai paėmus 

Lvovą, suėmus daugybę na
cių dokumentų ir juos ty
rinėjant slaptosios policijos 
raporte Berlynui Nr. 90/44, 
1944 m. balandžio z d., tarp 
kitko, pasakyta, kad Ukrai
nai nacionalistai 1944 m. 
kovo 3 dieną užmušė “So
vietų agentą (pagal vokiš
kus dokumentus jis buvo 
Paulius Zibertas)... kuris 
ilgai nebaudžiamas vykdė 
savo akcijas Rovne, taip 
pat nužudė daktarą Funką 
ir pagrobė generolą Ilgeną.” 
Kartu ukrainiečiai nužudė 
ir Kuznecovo draugus Ka- 
minskį ir Belovą.

Ar Kuznecivas išgel
bėjo Rooseveltą?

Kuznecovas, gyvendamas 
nacių tarpe kaip jų karinin
kas Paulius Zibertas, tu
rėjo didelio pasisekimo. Jis 
nudavė esąs “turtingas Ry
tų Prūsijos dvarponio sū
nus.” Jis nuolatos turėjo 
pilnas kišenes vokiečių pi
nigų, kurių Tarybų armija, 
varydama Hitlerio jėgas į 
vakarus, sui m d a v o veži
mais. Tų pinigų TSRS vy
riausybė pristatydavo Med
vedevui, o jis nesigailėjo 
Kuznecovo-Ziberto veiklai.

Hitlerininkai, kaip visi 
nacionalistai, puldavosi 
prie pinigų. Kuznecovas jų 
pagalba už nosies vedžiojo 
geštapo viršininką Oto fon 
Ortelį. Tas geštapininkas 
Kuznecovui išsiplepėjo, kad 
jis padarys didelę karjerą, 
nes su keliais šimtais gesta
pininkų vyks į Teheraną, 

kur jie užmuš Staliną, 
Churchillą ir Roose vėl tą.

1943 m. lapkričio mėne
sį šie trys vadai Teherane 
laikė konferenciją. Hitle
rininkai tatai sužinojo. Ber
lyne ir Kopenhagoje jie pa
ruošė apie 300 teroristų,

4 p. ~ Laisvė (Liberty)—Antr., lapkričio (Nov.) 22, 1960 ,

Baigiant apžvalgą
Knyga “Stiprios dvasios 

žmonės” nėra pasaka, bet 
istoriniai .partizanų vado 
Medvedevo atsiminimai. Jis 
patsai įžangoje rašo: “Šioje 
knygoje nieko nėra prama
nyta. Man neteko prasima
nyti, nes būrio patirtas gy
venimas buvo toks turtingas 
ir įvairus, kad jis pralenkia 
fantaziją.”

Lietuvių kalba išleista 
15,000 egzempliorių. Tik 
gaila, kad neįdėjo nė vieno 
portreto ir fotografijų, ku
rių originale yra apie pus-

Rusų kalba Medved-evo 
knygoje, kurią skaičiau 
orieš kelerius metus, yra 
)ortretai: Medvedevo, Kuz- 
iecovo—pastarojo ir nacių 
;arininko uniformoje, irvi- 
os -eilės žymių būrio veikė-

Kuznecovas, medžiodamas 
.acių generolus, dėjo visas ' 
astangas nudėti Enrichą 
uochą, Hitlerio vietininką 
Jkrainoje, bet tas nacių 
vėris daugiau laiko pra- • 
eisdavo Rytų Prūsijoje, ne- 
ųi Ukrainos “sostinėje” 
lovne. Po karo Kochas pa
seko į Lenkijos rankas, kur 
r buvo teistas už žmogžu- 
idystes. Jis buvo kaltina
mas dėl nužudymo 3,000,- 
900 žmonių.

Knygos autorius Dimit- 
rius Nikolajus Medvedevas 
gimė 1898 metais ir mirė 
1954 m. Jis rasė antrąjį 
tomą, bet sunkių kovų ir 
vargų sveikata jau buvo, pa
kirsta ir jo gyvybe užgeso. 
Iš aprašytų dalyvių dar 
keli desėtkai gyvena, Tary
bų Sąjungoj-e, kai kurie pa
siekė atsakingas vietas.

D. M. Šolomskas

i



San Francisco, Cal.
Apie veikimą ir draugus

\ Netolimoje praeityje, su
sitarę su mūsų artimais 
draugais, nuvykom aplan
kyti sergančius draugus Se
nučius, 2810 Merle St., 
Martinez, Calif. Nuvykus 
ten radom apgailėtiną vaiz
dą: d. Senutis netekęs re
gėjimo ant abiejų akių, d. 
Senutienė pažeista ramato 
ligos, nepajėgia kojomis 
vaikščioti, nors ji galėtų 
stubos darbus dirbinėti, nes 
atrodo tvirta. Tai skaudi 
gyvenimo žaizda sulaukus 
senatvės.

Besikalbėdami, suž i n o- 
jom, kad minėti draugai 
yra nariai LLD Oaklando 
kp. Tai mes jiems įteikėm 
knygą 1960 metų laidos. 
Sakė, kad mėgsta skaityti 
laikraščius ir knygas d. Se
nutienė.

Norisi paraginti drau
gus, kad turėdami laiko ap
lankytų juos. Labai nuošir
dūs draugai.

Lietuvos Filmai
Lapkričio 6 d., Finų sve

tainėje įvyko mūsų LLD 
kp. pramoga. Buvo rodomi 
L.etuvoj daryti filmai: 
‘‘Viename kolūkyje”, Ame
rikos turistai 195i9 metų, 
darbas po pasaulinio karo, 
eilė gamtinių vaizdų. Pa
veikslai ir gamtiniai vaiz
dai labai gražūs. Mano su
pratimu, būtų buvę žingei- 
du matyti iš industrijos ir 
miestų žmonių gyvenimo. 
Kita, tai .garsiakalbio kal
ba negana aiški, mažai bu
vo galima pasinaudoti pa
aiškinimais. Abelnai imant, 
filmai buvo gražūs ir žin
geidūs.

Popiečio pirmininkas d. 
A. Taraška perstatė die
nos eigą, kas bus rodoma 
ir perstatė pakalbėti sve- 
turgimių gynimo sekr. Jean 
Kramer. Kramer yra grai
kų tautybės pagal tėvus ir 
jauna atvykus į Ameriką, 
bet mums lietuviams ji pa
darė nuostabą, pirmais sa
vo žodžiais ji pasveikino 
lietuviškai ir atsiprašė, kad 
ji negali gerai kalbėti lietu
viškai. Toliau kalbėjo ang
liškai. Taipgi ji pažymėjo 
keletą istorinių įvykių iš 
Lietuvos praeities ir pažy
mėjo Tarybinės Lietuvos 
veiklą ir progresą. Toliau 
aiškino ateivių gynimo 
svarbą ir nuveiktus darbus. 
Jos kalba užgirta delnų 
piojimu.

Pertraukoj antro filmo 
įkalbėjo angliškai d. Karo- 
sienė. Kadangi tą dieną bu
vo didelis skaičius kitatau
čių, kurie gal mažai žinojo 
apie Lietuvą, tad visiems 
buvo įdomi jos kalba ir ki
tataučiai sužinojo kas yra 
Lietuva.

Moterys buvo pagaminu
sios skanaus maisto. Tad 
žmonės pasigėrėjo su vis
kuo. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Parengimo pelnas 
paskirtas sveturgimių gyy 
nimui.

Turistų pareiškimai
Jeigu kokį dalyką prade

dam daugiau diskusuoti, tai 
daugiau darosi aiškesnis. 
Taip ir mums, jeigu dau
giau girdime kalbų ir skai
tom aprašymų, tuomet Lie
tuvos gyvenimo klausimas 
liekasi aiškesnis.

Dėkui mūsų Kalifornijos 
turistams, kad jie sugrįžę 

'iš Lietuvos pasakė visi po 
gerą prakalbą, ką matė ir 
patyrė Lietuvoj, ir didžiu
ma parašė į laikraščius sa
vo įspūdžius. W Jokubaus- 
kas trumpai, bet aiškiai ir 
gerai. Marytė Baltulionytė

parašė gana plačiai, bet 
mums visiems buvo latrai 
žingeidu, tikrai gėrėjomės 
jos aprašymais. Žinom, kad 
d. Karosienė irgi yra para
šius gerą pluoštą savo įspū
džių į laikraštį, ir mes ne
kantriai laukiam, kada tilps 
laikraštyje jos raštai.

Mes atidžiai sekam apra
šymus d. Joniko, R. Mizaros 
ir D r. Margerio. Mes juos 
skaitom, tuom daugiau su
žinom apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą.

Nauji draugai
Praeitą vasarą čia sve

čiavosi geri draugai iš Det
roit, Wm. ir Violet Measels. 
Buvo parvykę atgal užbaig
ti naminius reikalus ir da
bar jau sugrįžo čia į Kali
forniją pastoviai apsigy- 
gyventi. Laikinai gyvena 
Alameda saloje, arti Oak
lando, pas savo giminaitę 
Salonią Smalienę. Malonu 
buvo juos vėl susitikti mū
sų parengime lapkričio 6 d.

Iš pranešimų sužinojom, 
kad kiti detroitiečiai, J. if 
M. Ginaičiai atvyksta apsi
gyventi į Kaliforniją pas 
savo dukrelę, į Santa Clara, 
Calif. Minėtas miestelis 
randasi apie 40 mylių nuo 
San Francisco. Tai žinom, 
kad mums teks dažnai su 
jais susitikti. Ginaičiai yra 
geri veikėjai per eilę metų 
Detroite. Tikimės, kad ne
pamirš darbininkų judėji
mo ir čia, Kalifornijoj.

Mūsų pramogos
Esame nusitarę turėti 

gražią pramogą Padėkos 
dieną, lapkr. 24 d., čia, San 
Francisce. Kalėdas irgi iš* 
naudosim San Francisco 
mieste pas Sutkus. Naujus 
Metus atžymėsim San Le- 
androj pas Taraškus.

Tai, kaip matom, nors 
mūsų neskaitlingas būrys 
lietuvių, bet laiką pralei
džiam naudingai ir links- 

i mai.
Sanfranciskiete

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko lapkričio 7 die
ną. Nedaug narių atvyko 
į šį susirinkimą. Kartais 
mūsų kuopos susirinkimuo
se dalyvaudavo ir draugų 
vyrų. Bet šį susirinkimą 
sudarė veik vienos moterys, 
berods tik du vyrai jame 
dalyvavo.

Nors mūsų 6 kuopa skait
linga nariais, vienok susi
rinkimai nėra skaitlingi, o 
mažam būreliui susirinkus 
ir pas juos nėra gana ūpo 
ir -energijos bent ką veikti 
organizacijos labui, tai ir 
susirinkimai būna nuobo
dūs. O-vietinė publika žiū
ri į mūsų organizacijas ir 
laukia, kad ką nors sureng
tų.

Finansų sekretorė prane
šė, kad dar vis serga drg. 
F. Ziboris. Linkime jam 
greitai išsveikti. Filmų ro
dymo komisija pranešė, kad 
vakaras puikiai pavyko ir 
pelno davė $42.50.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas , įvyks pirma
dienį, gruodžio 5 dieną, A. 
Klimo studijoje., pradžia 
7:30 vai. vakare. Draugai, 
šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes turėsime iš
rinkti LDS 6 kuopos valdy
bą 1961 metams. Svarbus 
reikalas, kuriuo kiekvienas 
narys turėtume susidomė
ti ir dalyvauti šiame susi
rinkime ir išsirinkti , val
dybą, kuri sklandžiai, rū

pestingai, pasiautoj amai 
darbuosis ne tik kuopos, 
bet ir visos organizacijos 
labui. O kitas irgi svarbus 
reikalas, tai duoklių užsi
mokėjimas. Draugai, kurie 
dar esate nepilnai užsimo
kėję savo duokles už šiuos 
metus, tai būkite geručiai, 
dalyvaukite1 šiame susirin
kime ir pasimokėkite duok
les, būkime pavyzdingais 
nariais duoklių mokėjime. 
Lauksime skaitlingo susi
rinkimo.

Onytė Weitus 
Fin. Sekretorė

Chicago, Ill.
Ištiko širdies smūgis 

prof. B. Kubilių
Pirmadienį, lapkričio 14 

dieną, ištiko prof. Benedik
tą Kubilių širdies smūgis. 
Paskubomis tapo išvežtas į 
Mother Cabrini ligoninę ir 
yra Dr. Zalatoriaus prie
žiūroje. Gydytojai deda 
pastangas, kad ištarpinus 
kraujo krešulį. Ligonis 
esąs labai rimtoje padėtyje.

Žmona labai susirūpinu
si vyro sveikata ir kartu 
nusiskundė, kad gavusi 
pranešimą , jog jos mamy
tė ir tėvelis rimtai susirgę 
ir laukia jos atvykstant. 
Jos tėveliai Rukšėnai gyve
na Waukegan, Ill. »

Linkime prof. Kubiliui ir 
Rukšėnams sėkmingai pa
sveikti. Vilnietė

Cambridge, Mass.
Lietuvių Moterų klubas 

turėjo x mėnesinį susirinki
mą.- Aptarus kitus reikalus, 
priėjome prie “Laisvės” 
50-ties metų sukakties ju
biliejaus. Turėdamos min
tyje tą, kad daugelis iš mū
sų skaitome “L” per 50 me
tų, kad iš jos labai daug 
pasimokėme, tai nutarėme 
pasveikinti “Laisvę” su $15 
auka.

Buvo laiškas ir nuo ka
nadiečių ‘“Liaudies balso.” 
Jiems irgi reikia aukų, kad 
palaikyti laikraštį. Nuta
rėme pasiųsti jiems $10.

Dar paaukojome ir į U- 
nited Fund, nes ir ten rei
kalinga pagalba. Taigi, 
nors ne po daugy bet auko
jome visiems, kiek galėjo
me.

M. Stašienė sirgo beveik 
dvejus metus, turėjo tris 
operacijas, bet smagu, kad 
jau pasveiko.

Sunkiai serga Jakimavi
čienė. Nutarėme ją aplan
kyti, pasikalbėti, kiek su
raminti. V. K.

Lawrence, Mass.
Vyksime į Haverhillį
Šeštadienį, lapkričio 26 

d., 6:30 vai. vakare, L. P. 
G. Klubo svetainėje, 324 
River St., bus rodomi fil
mai iš Lietuvos. Rodys Jo
nas Grybas ir K. Briedis iš 
New Yorko.

Filmuose matysime naują 
Lietuvą, jos pasiekimus in
dustrijoje, kultūroje ir ki
tose gyvenimo šakose. Ma
tysime savo tėvų ir giminių 
'šalį.

Filmai aiškūs ir kalbi
niai. Grybas ir Briedis 
gerai parodys. Iš Lawrence 
daug lietuvių ruošiasi vykti 
ir pamatyti. Klaidos nepa
darys. ' Vykime kuo skait
lingiausiai.

*S. Penkauskas

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

LIETUVIŲ LITERATŪROS
DRAUGIJOS REIKALAI

LLD nariai 1960 m. ga
vome po dvi naujas knygas, 
vieną “Žvilgsnis į praeitį,” 
parašytą R. Mizaros, ir 
antrą “Eikite, mišios pasi
baigė,” parašytą kupiškėno 
kunigo J. Ragausko Lietu
voje. Abi tuojau perskai
čiau, kadangi taip patrauk
liai jos skaitosi. Mizara 
gražiai surinko atsimini
mus iš savo pergyvento am
žiaus, didesnioji dalis prisi
minimų būnant Amerikoje. 
J. Ragausko knygą apie ka
talikų religiją skaitydamas 
turėjau didelio įdomumo ir 
pasitenkinimo. Aš negaliu 
tinkamai išreikšti savo 
įspūdžių, kaip taip puikiai 
knygos autorius galėjo iš
dėstyti religijos klausimus 
į veik penkių šimtų knygos 
puslapių, per visus jos pus
lapius taip traukiančiai 
skaitosi, taip aiškiai kritiš
kai išparodinėja tikėjimą į 
dievą, į bibliją ir visą teo
logijos mokslą, kunigų par
eigas ir jų gyvenimą. Man 
norisi nors vieną, kad ir il
goką laikraščiui, ištrauką 
“Laisvės” skaitytojams pa
duoti. Gal tas suįdomins 
kiekvieną LLD narį per
skaityti ir kitiems duoti 
perskaityti. Štai puslapis 
214:

“Kunigas — mokytojas, 
vadovas, dorinto jas. Jis lyg 
angelas eina per žemę, da- 
rydamas žmonėms gerą, 
juos laimindamas, šluosty
damas ašaras nuo jų raukš
lėtų skruostų...

Su tokiomis gražiomis 
mintimis, su tokia pakilia 
nuotaika būčiau ir išvykęs 
atgal į Gulbinėnus, jei ne 
tas nelemtasis , paskutinis 
vakaras Šiluvoje.;.

...Šiltos, ūkanotos rudens 
prietemos. Atsisėdau šven
toriuje į klausyklą, norėda
mas dar kartą panaudoti 
savo kunigiškąją galią da
ryti gera žnlonėms, grąžin
ti jiems prarastą sielos ra
mybę, giedria šypsena pa
puošti jų susirūpinusius 
veidus.

Rodos, pati šventoji dva
sia kalbėjo mano lūpomis: 
taip lengvai surasdavau 
kiekvienam penitentui (iš
pažintį atliekantis) taiklų 
ir liepsningą sakinį! Kam 
reikėdavo — tardavau drą
sų ir tiesų Jono Krikštyto
jo žodį; nuskriaustiesiems 
ir pažemintiems kalbėjau 
švelnia Pranciškaus Sala- 
ziečio kalba. .Vienus rimtai 
įspėdavau, kitus tėviškai 
pamokydavau, dar kitus ra
mindavau ir guosdavau. '

Nepastebimai slinko mi
nutės ir valandos. » #

Kai buvo jau visai tam- 
šu, tik blausi elektros lem
pučių šviesa mirgėjo p r o 
klevų lapus, prie mano 
klausyklos langelio atsirado 
jauna mergaitė.

“O, verčiau aš būčiau vi
sai nevykęs į atlaidus!” — 
nekartą galvojau vėliau, 
prisimindamas tą.. paskuti
niąją Šiluvoje išklausytą 
išpažintį...

Jos metu aš išgirdau be 
galo liūdną jūunos sielos is
toriją...

—Mano tėveliai neturtin
gi, o aš labai norėjau mo
kytis. Pradėjo mane leisti 
į gimnaziją, bet netrukus 
pasirodė, kad nebeužtenka 
pinigų išlaidoms... i

Čia pasiūlė mums pagal
bą vienas kunigas: jis apsi-' 
ėmė mane, kaip gabią ir 
norinčią prasimušti, išleis
ti savo lėšomis į mokslus. 
Tėveliai nebeišmanė, kaip 

ir bedėkoti tam mūsų gera
dariui.

Mokydamasi aš ir gyve
nau pas tą kunigą kleboni
joje.

Kai paaugau, jis pradėjo 
man meilintis, o'kai aš jam 
priešinausi, pagrasino ne- 
beduosiąs lėšų mokslui, iš
varysiąs mane... Ilgai spy
riausi, bet pagaliau nebeiš
laikiau...

Ir tai dabar, kunige, aš 
esu nėščia...

Daug metų praėjo nuo 
ano vakaro, o aš ir dabar 
tebegirdžiu tų žodžių ai
dą...

—Ką man dabar daryti, 
kunige?! — girdžiu bevil
tišką klausimą pro langelio 
pinučius. — Tas kunigas 
pataria daryti abortą, ža
da viską sutvarkyti, apmo
kėti. Sako, nė lapė nesulo
sianti... Betgi aš jau mo
tina, kunige, man gaila sa
vo kūdikio! .Aš jį jau nak
timis sapnuoju...

Ir ta motina —į šešiolikos 
metų mergytė, šeštos ar 
septintos klasės gimnazis
tė!

Iš tikrųjų: ką gi dabar 
jai daryti?

Graudžiai verkė jaunoji 
penitentė, man skųsdamasi, 
verkiau ir aš, jos nuodėm- 
klausis...

Ir ką gi aš turėjau jai 
patarti? Kokį suraminimo 
žodį pasakyti?

O kur dingo mano iškal
bingumas, su kuriuo aš ką 
tik prieš tai mokiau ir 
guoelžiau žmones? Kodėl 
nutilo šventoji dvasia, iki 
šiol kalbėjusi mano lūpo
mis? Kodėl aptemo mano 
protas, kad aš nebesurandu 
jokio tinkamo žodžio, kuris 
-dabar čia taip reikalingas 
buvo?..

—Pasitikėk viešpačiu die
vu,—jis tavęs neapleis!

Tai ir buvo viskas, ką ga
lėjau jai patarti, tai buvo 
kartu ir mano “paguoda” 
palaužtai sielai...

Kaip gyvai pajutau aš ta
da savo, kunigo, bejėgišku
mą prieš verkiančią mergy- 
tę-motiną!..

O dvasioje siunčiau tūks
tančius prakeikimų “tam 
kunigui”!

Bet kas iš to? Prakeiki
mų jis negirdėjo, kaip ne
girdėjo ir tų savo aukos 
aimanų.

Šiandien, po dvidešimt 
ketvėrių metų, “tas kuni
gas” gal jau seniai pamiršo 
aną savo gyvenimo epizodą. 
Jis šiandien gal jau garbin
gas bažnyčios dignitorius— 
kanauninkas ar prelatas... 
Jeigu miręs, tai, greičiau
siai, brangus antkapis su 
iškaltomis aukso raidėmis 
skelbia tikintiesiems, 'kad 
po juo ilsisi, užbaigęs savo 
pasiaukojimą ir šventą mi
siją pasaulyje, toks ir toks 
kunigas, didis žmonių gera
darys...

Tuo tarpu visas jo “pasi
aukojamas” gyvenimas ne
vertas nė vienui vienos aša
ros, nuri e d ė j u s i o s nu
skriaustosios mergaitės vei
du...

Ši išpažintis sugadino vi
są nuotaiką, kurią buvo su
darę garsieji Šiluvos atlai
dai. Ką gi reiškė tos visos 
maldos ir giesmės, tie šim
tai atlaikytų mišių, tos pro
cesijos ir “tikėjimo trium
fas” prieš tą nežinomos 
gimnazistės ,tragediją?

Kame šiluviškės Marijos 
galia? Minių minios žmo
nių štai ištisą savaitę, 
įsmeigę ašarojančias akis į 
jos paveikslą, giedojo:

...Palengvink vergiją,

Pagelbėk žmoniją, Nes vis
ką pas dievą gali!

Tačiau tą “viską pas die
vą galinti” Marija net ne 
atsakė į kunigo suviliotos 

(mergaitės klausimą: “Ką 
man dabar daryti?” Ir vi
sas tas bažnytinis triukš
mas juk nenuslopino jos ty
laus skundo...

Vyko ta vargšė gal iš to
limo Lietuvos kampelio į 
garsiąją Šiluvą, tikėdamasi 
rasti čia atsakymą į savo 
didįjį klausimą, sulaukti iš 
dangaus stebuklo, kuris iš
vaduotų ją iš dieną naktį 
slegiančio baisaus košmaro. 
Veltui!

šiluviškė dievo motina li
ko nebylė...

Kodėl gi dievas kartais

toks žiaurus' buna savo vai
kams? Kodėl jis taip sun
kiai juos mėgina? Gal net 
perdaug sunkiai?”

Toliau tuo pačiu klausi
mu straipsny:

“Betgi šis nepažįstama
sis — ne vienintelis toks! 
Daug panašių istorijų tek
davo sužinoti apie kunigus. 
O kas dažnai girdima, su 
tuo apsiprantama... Tačiau, 
kai su tokiu atveju susiduri 
konkrečiai — pamatai, kad 
tai ne paprasta istorija, bet 
šiurpi tragedija, kurios au
torius — pats dievo patep
tasis “alter Christus”...

D. J.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Philadelphia, Pa.

PRISIMINIMAS

I JUOZAS GEGŽNAS

■ Mirė Lapkričio* 22, 1959

M Mylimas vyras ir tėvas.
g Liūdedami pasigendame Tavęs!

i ŠEIMA

FILMAI IŠ LIETUVOS
ĮIARTFORD, CONN. — Lapkričio 25 d., 7 vai. va

kare, 157 Hungerford St.
Haverhill, Mass. —Lapkričio 26 d. L.P.G. Klubo sa

lėje, 324 River St., Pradžia 6:30 v. v.
WEST LYNN, MASS. - Lapkričio 27 d., 3-čią va

landą po pietų, Lietuvių Piliečių Klubo salėje.
WORCESTER, MASS. — Gruodžio 2d., 7:30 vaka

re, Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street.
LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d., 7-tą valandą 

vakare, Lietuvių švento Baltramiejaus Salėje, 387 Lis
bon Street. . «

RUMFORD, ME. — Gruodžio (Dec.) 4 d., 6-tą vai. 
vakare, švento Roko salėje, Waldo Street.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y.

Norwood, Mass.

Kvietimas į B anketą

LLD 9 kuopa rengia pietus atžymėjimui laik
raščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo bei auksi
nio jubiliejaus. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 4 d., 1-mą valandą dieną, Lietuvių Na
mo Bendrovės salėje, 13 George Avenue.

Bus kalakutienos ir kilbasų pietūs, bus ir ki
tokių gardumynų. Kviečiame visus iš visos 
apylinkės atsilankyti. Užtikriname, kad būsite 
visi patenkinti gerais valgiais ir gėrimais. Čia 
linksmai praleisite laiką ir tuo pačiu laiku 
atžymėsite mūsų mylimo laikraščio “Laisvės” 
auksinį jubiliejų.

Rengimo Komisija

Lietuvių Meno Sąjungos 2-osios Apskrities

METINIS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lakričio 27 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Programoje dalyvauja:
Hartfordo, Montello, Worcesterio Chorai, 

Jų Grupes ir Solistai

Kviečiame ir prašome atsilankyti visus Worcesterio 
ir apylinkės lietuvius meno mėgėjus ir rėmėjus. Su šiuo 
koncertu mes apvaikščiojamo bei pagerbiame sėkmingai 
pravestą meninę veiklą 1960 metais.

Rengėjai

--------------------------------------  —- 1 . .

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., lapkričio (Nov.) 22, I960



ŽINIOS IŠ LIETUVOS Vėl gražiai pavyko Niujorko mieste kyla 
skandalas po skandaloLietuvos geležinkeliui — 

Visasąjunginė pereinamoji 
Raudonoji vėliava

VILNIUS.— Už sėkmin
gą 1960 m-etų trečiojo ket
virčio socialistinių įsipar
eigojimų įvykdymą Lietu
vos geležinkeliui paskirta 
TSRS Susisiekimo ministe
rijos ir Geležinkelių trans
porto ' darbuotojų profsą
jungos Centro Komiteto

liava.
—Visasąjunginę pereina

mąją vėliavą iškovojome 
jau trečią kartą, — pasa
kė Lietuvos geležinkelinin
kų profsąjungos komiteto 
pirmininkas V. Kadžiulis. 
—Pirmą sykį ji mums buvo 
įteikta paskutiniame praė
jusių metų ketvirtyje, po to 
—antrame šių metu ketvir
tyje. Trečiame 1 
mūsų kolektyvas, 
niaudamas su Baltarusijos 
gelež i n kel i n i n ka i s, pas i ek ė
dar gražesnius laimėjimus. 
Ketvirčio pervežimų planą 
įvykdėme 104.1 procento, o 
devynių mėnesių užduotį — 
106.9 procento. Įvykdyta 
ir kita svarbi užduotis — 
vagonų apyvartos planas.

Tokie laimėjimai buvo 
pasiekti spartaus naujos 
technikos įdiegimo dėka. 
Lietuvos geležinkelio kolek
tyvas įdiegė per ketvirtį 
apie penkis tūkst a n č i u s 
naujų automatų, mašinų 
bei kitokių įrengimų. Nau
ja technika atėjo beveik į 
visus geležinkelio darbo ba
rus. Jei antrame ketvirty- 
je pakrovimo - iškrovimo tą metų.
darbai buvo mechanizuoti O štai svarbus praneši-
69 procentais, tai trečiame
—jau 72.7 procento.

žuvys auga durpynuose
VILNIUS.—Įdomų ban

dymą atliko Kuro prattkP 
nės ir Vidaus vandenų eks
ploatavimo valdybos. Jau 
išnaudotame 0.5 hektaro 
ploto Gaižiūnų durpyno 
karjere buvo nuleistas van
duo. Nupiovus vandens 
augmeniją, vėl užlietas van
deniu. I šį dirbtinai pa
ruoštą tvenkinį pavasarį 
buvo įleista 500 karpių me
tinukų po 20 gramų svorio. 
Rudenį sugauta 400 stam
bių prekinių karpių. Vi
dutinis vienos žuvies svoris 
siekė 580 gramų, o atskiri 
karpiai svėrė ir daugiau 
kaip po 850 gramų.

Toks greitas žuvų augi
mas durpynų karjeruose be 
papildomo maitinimo atve
ria dideles galimybes žuvi
ninkystei mūsų respubliko
je plėstis. Juk baigtų eks
ploatuoti durpynų plotai 
Lietuvoje viršija 600 hek
tarų. J. Repsys

PARKAS PRIE
KAUNO JŪROS

KAUNAS — Koks bus 
parkas ant Kauno jūros 
kranto? Dabar tai galima 
įsivaizduoti, pažiurę j u s į 
projektą. Tačiau greitai 
pradės rikiuotis ir medžiai. 
Busimojo parko vietoje dir
ba grupė Vaišvydavos giri
ninkijos darbuotojų. Dar
bininkai kasa duobes mede
liams sodinti. Jau paruoš
ta apie 4,000 duobių. Iki 
žiemos 30 hektarų plote jų 
bus iškasta 10,000. Pava
sarį čia sužaliuos pirmieji 
medeliai.

M. Tamasauskas

Pokalbis apie negeroves
KAUNAS.—Šimtai kau

niečių atėjo į Profsąjungų 
kultūros rūmus. Čia įvyko 
tematinis vakaras — “Nu
sikalstamumui ne vieta mū
sų gyvenime.” Miesto pro-

Reikia labai storai pa
brėžti, jog pas mus fil
mai iš Lietuvos kaskart da-
rosi vis populiariškesni. 
Štai ir vėl kai kurie jų bu
vo parodyti Kult. Centro 
salėje praėjusį šeštadienį 
ir vėl gražios lietuviškos 
publikos susirinko tiek, jog 
salė buvo pripildyta su kau
pu. Visiems filmai patiko, 
visi skirstėsi patenkinti 
gražiai praleistu vakaru.

Ir kodėl ne? Juk visokius 
amerikoniškus filmus ma
tome beveik kasdien (jei 
ne filmų teatruose, tai tele
vizijoje namie), tai argi ne 
įdomu nors sykį per porą 
mėnesių pamatyti filmus iš 
mūsų senosios tėvynės, ten 
padarytus ir parodančius 
Lietuvos šių dienų gyveni
mą ir vaizdus? Vis daugiau 

ketvirtyje *r daugiau Didžiojo New 
lenkty- Yorko susipratusių lietuvių

prieina tos pačios labai pro
tingos išvados.

Filmus, kaip ir pirmiau, 
rodė Jonas Grybas ir Kle
mensas Briedis. Rodymas 
kuo puikiausiai pavyko. 
Džiugu, kad ’turime tokius 
darbščius draugus su tokiu 
sauniu aparatu.

Šį karta buvo parodyti 
net keturi trumpi filmai. 
Vienas Filmas mums pa
vaizdavo Černiachovs k i o 
vardo kolūkį, kitas šių dienų 
masines vestuves, trečias 
bylojo anie Lietuvių meno 
dekadą Maskvoje, o ket
virtas parodė Urugvajaus 
lietuviu delegacijos lanky
mąsi Lietuvoje prieš treje- 

mas dėl artimos ateities. 
1961 metų sausio 7 d. bus 
parodytas didžiulis drama-
tiškas filmas “Kalvio Igno
to teisybė”. Tai dviejų va
landų rodymo filmas. Šiam 
filmui ’ paimta didžiulė 
Schwaben salė. Lauksime1 
ir ruošimės pamatyti!

Rep.

Aidiečiams
lakusios pamokos pirm 

rudeninio koncerto įvyks:
Lapkričio 25 ir gruodžio 

2 d.d. Kult. Centre.
Lapkr. 29 koncerto salėj, 

New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne 
(GG traukinio Nassau sto
tis). Valdyba 

kuroras R. Budrys, milici
jos valdybos viršininkas A- 
bukauskas, vyr. teisėjas J. 
Zigmantas papasakojo, jog 
i kovą prieš nusikaltimus 
vis labiau įsijungia visuo
menė. Ji-e kalbėjo ir apie 
tai, ką dar reikia padaryti, 
kad parazituojantiems ele
mentams degtų žemė po ko
jomis.

Buvo surengta paroda, 
kurioje vakaro dalyviams 
atskleistos vis pasitaikan
čios mieste negerovės.

R, Steikūnas

Rietavas. — Naujas, mo
derniai įrengtas dviejų 
aukštų pastatas iškilo Rie
tave. Jame atidaryta uni
versalinė parduotuvė.

A. Skrabys

Pranešimas!
CLEVELAND, OHIO

C. L. M. Klubas rengia žaismių 
vakarą, jvyks lapkričio (Nov.) 26 
d., pradžia 6-tą vai. vakare, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Clair.

Bus gražių dovanų tiems, kurie 
bus gabesni jas gauti, nes drauges 
klubietės jų daug suaukojo ir dar 
žadėjo aukoti. Taipgi bus ir A. 
Pleikio orkestras norintiems pasi
linksminti. Gi šeimininkas rūpes
tingai ruošiasi atsilankusuosius pa
vaišinti gera vakariene tik už $1.

Komisija širdingai kviečia kleve- 
landiečius ir iš apylinkės atslankyt. 
Ca visi linksmai ir draugiškai pra- 
Jesme laką, A. R. (94-95)

Niujorkas —didelis mies
tas, apie 8 milijonai žmonių 
čia gyvena. Priskaitant gy
ventojus tų miestų, kurie 
yra palei Niujorką “prisi
glaudę”, susidarys dar di
desnė žmonių masė.

Aišku, tokiame mieste 
dažnai įvyksta ir daug viso
kių kriminalysčių, kurias 
aprašyti nieks negali, juo 
labiau negalime mes nedi
deliame laikrašty.

Be kriminalysčių “pasiro
dymų”, dažnai iškyla viso
kių skandalėlių ir kitur.

Štai, jau antrą kartą tei
siamas Manhatiano prezi
dentas H. Jack. Pirmą kar
tą jį teisiant, džiūrė nesusi
taikė, tai buvo paleista. 
Dabar prasidėjo antras 
teismas. H. Jack kaitina
mas del kaž kokio lyg ir 
grafto — sunku ten viską 
ir supaisyti. Jam buvo pa
siūlyta: jei atsisakysi iš 
prezidento vietos, tai ne
teisime. Bet Jack neatsisa
ko, nes tikisi, kad jis bus 
išteisintas; sako, jam pri
mesti kaltinimai nėra daro
mi gerais norais, o tam, 
kad jį išėstų iš prezidento 
vietos.

Neramybe policijoje
Miesto policijos komisijo- 

nierius Kennedy sužinojo, 
kad daug policmanų, nebe
galėdami pragyventi iš savo 
aigų, atlikę policmanų dar
bą, eina uždarbiauti kitur. 
Komisijonierius pasakė, 
kad jis to pakęsti negalės, 
kad jis baus tuos policinė
mis, kurie uždarbiaus ki
tur, laisvomis nuo tarny
bos valandomis. Policmanai 
dėl to pyksta, puola komisi- 
jonierių, o pastarasis nenu
sileidžia ir gana.

Asesorių g taftas
Susekta, kad miesto aseso

riui ima iš žmonių graftą. 
Vieną tokių jau susekė: jis 
turįs prisislėpęs šimtus 
tūkstančių dolerių, vis iš 
kyšių!

Asesoriui — tie tarnauto- 
jai, kurie įvertinu žmonių 
nuosavybes.

Sakysime: žmogus turi 
namą. Pas jį ateina aseso
rius tą namą įvertinti (“ap
raišyti”). Jis sakys, tavo 
namas vertas 20 tūkst. do
lerių ir už tiek tu mokėsi 
miestui taksų!

Žmogus nusigąsta. Jis ži
no, kad už tokią sumą jam 
reikės dideles sumas tak
sais išmokėti. Tai ką jis 
(“gudresnis”) daro? Jis pa
siūlo asesoriui kyšį—šimti
nę ar daugiau — ir sako: 
numažink mano namo ver
tę, tai man reikės mažiau 
taksų mokėti. Asesorius 
brūkšt, šimtinę į kišenę ir 
taria: gerai, tai aš tavo na
rna įvertinsiu tik ant 12 
tūkstančių dolerių.

Nesakau, kad visi aseso
riui tokie nesąžiningi, bet, 
kaip parodo tūli atidengi

Apie Jungt. Tautas
Sekmadienį., Gruodžio 4 December

Belgijos užsienio minist
ras Pierre Wigny pasakojo, 
kad už netvarką Kongo res
publikoje yra kaltos Jung
tinės Tautos. Prieš šią Bel
gijos poziciją išstojo ir 
Jungtinių Valstijų delega
cija. Aštriai Belgijos elgesį 
kritikavo ir kitų tautų de
legatai.

A. Shukairy, Saudi Ara
bijos delegatas, reikalavo, 
kad į komisiją Palestinos

reikalais, tai yra, sprendi
mui nesutikimų tarp Izrae
lio ir arabų valstybių, būtų 
priimta ir Tarybų Sąjunga.

V. K. Krishna Menon, In
di j os> gynybos ministras, 
reikalavo, kad Asamblėja 
priimtų neutrališkų valsty
bių rezoliuciją už visišką 
nusiginklavimą. Jis sakė, 
kad reikalinga veikti, o 
ne tik kalbėti. Jo pasiūlymą 
rėmė TSRS delegacijos pir
mininkas V. Zorinas.
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mai, yra grafterių, kuriuos 
šauks į teismą. Ar iš tų by
lų išeis kokia nauda, neži
nia.

Laisniai
Sužinota, kad tūli polici

jos vadovai ima kyšius už 
laisnius, duodamus kabare
tams ir kitokioms įstai
goms.

Čia taipgi, sakoma, pra
sidės tyrinėjimai ir trauki
mai kaltinamųjų į teismus. 
Ar iš to išeis kokia nauda 
žmonėms? Liekasi palaukti 
ir pamatyti. .

Visi šitie skandalai ir 
skandalėliai Niujorke pasi
reiškė tik neseniai.

Reikėtų geros šluotos, 
kuria būtų galima grafte- 
rius ir kitus nesąžiningus 
tarnautojus iššluoti iš jų 
vietų!..

Ns

Williamsburgo 
namų projektas

Atrodo, jog galų gale se
niai Williamsburgui žadė
tas namų projektas vistik 
realizuosis. Pusšešto akerio 
žemės jau nupirkta, dabar 
tenka pasirūpinti tik iškė
limu 723 ten gyvenančių 
šeimų ir jų apgyvendinimu 
naujose vietose. Du trečda
liai jų jau iškraustyta. Ma
noma, jog kovo mėnesį bus 
galima pradėti rūsius kasti.

Projektas bus tarp Roeb
ling St., Marcy Ave., 
Broadway ir, Division Ave. 
Palei. Broadway esantis 
bankas ir krautuvių vora 
liks neliestą. South 9 St. to
je vietoje bus .panąikinta. 
,, Projęktp sąjstatąn , įeina 
du 21 auk sĮo ųamąi, 
trys 141 pukštų, pamai, ;ir 
vienaaukštią penkių .kam
barių priedas, .kuriame bus 
įkurta žydų vąįkams dien
daržis (Firsį;,Hebrew Day 
Nursery). Manoma,, jog žy
dai, leis naudotis patalpomis 
ir “gojų” vaikams.

Projekte.bus 580 butų, 
turinčių nuo trijų iki septy
nių kambarių. 58 butai bus 
specialiai pritaikyti senes
nio amžiaus žmonėms. Mė
nesinė nuoma bus $18.00 už 
kiekvieną kambarį. Gyven
ti galės tik tie, kurių mak- 
simum uždarbis neprašoks 
$3,600 pavieniui, o šeimos, 
iš devynių asmenų ar dides
nės, galės uždirbti i k i 
$7,800 per metus. Visas šis 
valdinis kolektyvas lėšuos 
$10,855,000.

Projektas bus pavadintas 
Jonathan Williams Houses.

Jonathan Williams buvo 
tolimas Benjamino Frankli
no vaikaitis, kuris devynio
likto amžiaus pradžioje iš
matavo ir suplanavo šią 
Bruklino sritį, dabar vadi
namą Williamsburgu, se
niau buvusiu lietuvių cent
ru.

Amerikos Pilietis

Iš Moterų klubo 
susirinkimo

«r
Lapkričio 16 d. vietos 

Moterų Klubo susirinkimas 
buvo vėl skaitlingas ir pro
duktyvus. Iš valdybos ra
portų paaiškėjo, kad atsi- 
busios prakalbos buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingos. 
Susirinkimo dalyvės padė
kojo kalbė t o j o m s — N. 
Buknienei ir E. Mizarienei 
už geras kalbas ir Chorui 
už talkininkavimą.

M. Jakštienė ir K. Čei
kauskienė raportavo iš įvy
kusio vietos draugijų atsto
vų pasitarimo. Raportas 
užgirtas ir nutarta bendra
darbiauti draugijų veiks
muose.

Plačiai kalbėtasi pasiruo
šimui dėl Dr. J. Stanislo- 
vaičio nuotraukų rodymo, 
kuris įvyks gruodžio mėne
sio 11. d. Kultūrinio Cent
ro patalpose, kaip 2:30 po
piet. Išrinktos komisijos, 
ir visos narės pasižadėjo 
bile reikale bendradarbiau
ti.

Susirinkimo dalyvės ap
gailestavo, kad dvi klubie
tės — Stupurienė ir Tame- 
lienė — nesveikuoja, gydo
si namuose. Palinkėta 
joms nugalėti nemalonu
mus ir vėl dalyvauti susi
rinkimuose.

Šiais metais į Klubą įsi
rašė šešios narės. Pagei
daujama daugiau darbščių 
draugių.

Ne visos Klubo narės iš
gali dalyvauti veikime; pa
vyzdžiui, Adelė Rainienė, ji 
slaugo ligonę, negali atvyk
ti į susirinkimus, bet jos 
mintys visuomet su klubie- 
tėmis, ji džiaugiasi organi
zacijos pasiekimais. Atsitei
siant už savo neaktyvumą 
Klube, ji‘vėl aukojo jo rei
kalams $10. „ Dėkui Adelei 
už Jos rūpestį.

“Laisvės” auksinio jubi
liejaus reikalu klubietės rū
pinasi, bet apie tai bus vė
liau.

LLD narės skaito ir labai 
vertina šiemet gautas kny
gas; nusiskundimų iš nie
kur nesigirdi. Klubietė

AIDO OPERETINIS KONCERTAS

Aido Choras, kuris atliks šį kone ertą, vadovaujant Mildred Stcnsler

New National Hall, 261 Dri ggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Koncertas bus įvairus ir įdomus. Bus suvaidintos scenos iš šių mylimų operečių : “Gri

autis,’’ “Alkis,” “Pepita,” “Sylvia,” ir iš naujos operetės “Zaporožietis už Dunojaus,” ku
rią pilną Aidas numato pastatyti ateinantį pavasarį. Koncerte, apart Aido Choro ir Aido; 
Choro Choro Moterų Grupės, dainuos ir vaidins solistai Amelia Young, Suzanna Kazoky- 
tė, Elena Brazauskienė, Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Augustinas Iešmantą, Alex Ve
lička, Tadas Kaškiaučius. Garbės svečiai — Ukrainų Leontovich Choras, vadovaujamas 
Frank Ilchuk.
Pradžia 3 vai, popiet

/a!

Tiems, kurie 
domisi menu

Mažų tautų išsibarstymo 
tragediją liudija šis Aust
ralijos Žinių ir Informaci
jos Agentūros “Press Re
lease” Niujorko spaudai: 
“Australiečiai ateiviai dai
lininkai ruošia parodą Niu
jorke. Australijos generali
nis konsulas Niujorke Mis
teris William Bray atidarys 
šių australiečių parodą tre
čiadienį, lapkričio 16 Ligoa 
Duncan Galerijoj, Niujor
ke.”

Kas gi tie australiečiai? 
Tai: Aavik, Abolins, Bise- 
nieks, Leitu, Koks, Dada- 
well, Marmik, Hawkins, 
Jurjans, Kmit, Krivs, Mik- 
sevičius, Molder, Pelme, 
Ratas, Šalkauskas, Trum
pis, Zusters, Ruega, Talvik,

1 Tsirk.
Australiečių žinių agen

tūra informuoja, jog paro
da atkelta iš Paryžiaus, kur 
ją globojęs buvęs premje
ras Paul Boncour. Iš Niu
jorko paroda būsianti kelia
ma Vancouverin, San Fran
cisco, Londonan, kitur.

Australiečius įtaigojo 
Čiurlionis

Australiečių age n t ū r a 
Niujorko meno kritikus ši
taip supažindina su daili
ninkais — jie visi išėję iš 
“lietuvio genijaus dailinin
ko N. K. Čiurlionies (1875- 
1911) dvasinio mistinio sim
bolizmo įtakos”. Ši paroda, 
girdi, atskleidžianti austra
liečių gyvenimo būdą, kur 
kiekvienas ateivis galįs lais
vai įsijungti į australų tau
tą. “Australija”^ toliau ra
šoma pranešime, “taip se
nas kontinentas su neapi
brėžtu moderniuoju poten
cialu, daro ateiviams daili
ninkams didžiulį įspūdį.

Čiurlionies laiko s ir ;erd
ves: vieningumo sąvokos at
sispindi įvairiose Rato, Šal
kausko,’ Molderio ir Aaviko 
interpretacijose. Šiems dai
lininkams Čiurlionis buvo 
pagrindinis įkvėpėjas, pa
veikęs jų meninį išsivysty
mą.

Australija, sako įvadas

Bus įdomus 
aidiečių koncertas .

Sekmadienį, gruodžio 4( 
d eną, 3-čią valandą popietį 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyn, N. 
Y., įvyks labai įdomus Aido 
Choro koncertas.

Šio koncerto įdomumas 
pasidarys tame, kad neku- 
rie dainininkų išstojimai 
bus su vaidinimais. Bus vai
dinamos ištraukos iš opere
čių ir nekurtose dalyvaus 
juokdariai aktoriai. Taigi, 
publika gėrėsis netik dai
nomis, bet ir vaidinimais. 
Prie to koncerte dalyvaus 
garsus Ukrainą choras, ku
ris prižadėjo dainuoti daug 
dainų.

Taigi, visi lietuviai esate 
kviečiami dalyvauti šitame 
koncerte ir pasigėrėti dai
nomis ir vaidinimais. Ir, ži
noma, jūsų atsilankymas į 
koncertą bus parėmimu Ai-\ 
dc choro.

Širdingai visus kviečia 
Aido choro Komitetas

Bazaras
Metropolitan muzikos mo- 

mokykla gale šios savaitės 
rengia bazarą. Turės priei
namomis kainomis išparda
vimą gražių daiktų, tinka
mų kitiems dovanoti ir sau 
naudoti.

Įvyks lapkričio 25 ir 26 
nuo 2 vai. iki 10, o lapkr. 27 
nuo pietų iki 8. Vieta: 18 
W. 74th St., Manhattan. 
Pelną skiria svarbiems rei
kalams.

New Yorkas. —Įvyko di
delis gaisras prekių sandė
lyje. Jį begesmant žuvOk 
trys’ ugniagesiai.

kataloge, yra nepaprastai 
■senas kontinentas, kur pro- 
istorė tebegyvena fizinėse 
formose ir krašto spalvose, 
gyvūnijoj bei augmenijoj. 
Australų dailininkai meno 
visuotinumo kompleksuose 
pajėgė atrasti visai naują 
fokusą.

A. Zieni.us

Įžanga $1.50




