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KRISLAI
Manifestas.
Ką jis sako?
Mirė, mirė...
Žodis apie K. Miliauskienę.

— Rašo R. Mizara —

Mes sėdime prie mirusio 
mano brolio karsto Casperu 
^rmeninė.ie South Bostone. 
Ateina ilgametis mūsą veikė
jas M. Kazlauskas ir sako:

—Tik prieš keletą minučių 
klausiausi per radiją žinią ir 
girdėjau trumpai paduodant 
turinį Manifesto, kuri išleido 
pasaulio komunistiniu ir dar
bininku partiją atstovai Mask
voje. Tai milžiniškos svarbos 
dokumentas!..

Grįždama.'; traukiniu namo, 
skaičiau “Providence Jour
nal’’ dienrašty minėta Mani
festo teksto ištraukas.

O šiandien, trečiadienį, gu
li po ranka “ N e \v York 
Times,’’ kuriame jau telpa iš
tisas Manifesto turinys.

Taip, tai didžiausios svar- 
bos dokumentas!

Tik pagalvokime, draugai 
“Laisvės” skaitytojai: Mani
festas sako, jog komunistinis 
ir kapitalistinis pasaulis gali 
gyvuoti greta kits kito taiko
je; socializmas pasauly gali 
įvykti be karo; komunistinis 
pasaulis šiandien yra tvirtas 
ir jis gali pastoti kelią karui.

Taip skelbia, taip sako viso 
pasaulio komunistinių ir dar
bininkų partijų vadovai, kurie 
laikė Maskvoje ilgoką konfe
renciją.

Tokios taikios politikos so
cialistiniai kraštai ir visos ko
munistinės bei darbi n i n k ą 
partijos dabar laikysis, už to
kią politiką jos kovos.

Karas arba taika — vie
nintelė žmonijai išeitis.

Kito kelio šiandien nebėra.
Už taikos išlaikymą kovą 

reikia tęsti šiandien. Klysta 
tie, kurie mano, kad už taiką 
reikės kovoti tuomet, kai ag
resoriai karą jau pradės. To
kio dalyko nebus.

Reikia nepamiršti, kad, jei
gu karas prasidėtą, jis būtu 
visiškai kitokio pobūdžio, ne
gu karai praeityje. Tai būtu 
viską naikinąs karas!

Darbas, kova už taikos iš
laikymą, taigi, yra šios dienos 
Jpats vyriausias klausimas.

Taip byloja dokumentas, 
paskelbtas per visą pasaulį.

Šiomis dienomis mirė man 
gerai pažįstami sekami lietu
viai :

iK. Miliauskienė, McKees 
Rocks, Pa.

V. Norkus, detroitietis.
J. Malela, apie 75 metą 

amžiaus čikagietis, o vėliau
siu laiku gyvenęs Tampoje, 
Floridoje.

J. Kulis, 87 metų amžiaus 
čikagietis vaistininkas.

A. Kavaliauskas, mūsų bu
halterės Lilijos Kavaliauskai
tės brolis.

O gruodžio 6 dieną South 
Bostone palaidojome mano 
brolį Aleksandrą.

Tai tik keletas lietuvių, 
man pažįstamų, kurie mirė 
štai šiomis dienomis.

Kaip greit mirtis kerta mū
sų senąją gentkartę!

Lai jie ilsisi ramiai!

IV Apie visus čia negaliu pla
čiau rašyti, tačiau būtinai no- 
rid* tarti žodį apie mieląją 
Katriną Miliauskienę, Juozo 
žmoną.

Per apie 30 pastarųjų me
tų Katrina buvo invalidė. Ją 
kamavo artritas. Apsilanky
damas Pittsburghe, ją aplan-

Laos reikalauja J. Valstijų
neduot ginklų sukilėliams

Vientiane. —Laoso kara-Įdar nieko nedavė Laoso 
lystės premjeras S. Phou-1’valstybei, o po priedanga 
ma Įteikė Jungtinių Valsti-1 “pagalbos Laosui” remia ir
jų ambasadoriui W. G. 
Brownui reikalavimą, kad 
JAV sulaikytų ginklavimą 
generolo Nosavano jėgų, 
kuris kariauja prieš Laoso 

, v j riausybę.
Phouma sako, kad gene

rolo Nosavano jėgos labai 
daug gauna iš Jungtinių 
Valstijų amunicijos. Jis sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
nuo rugpjūčio 9 dienos, tai 

' vi a, kada Laose buvo nu-
Įversta reakcijos valdžia,1 tik sukilėliams.

Sako: Kennedy Stares 
nedarbo problemą

Washingtonas. — 1961 
metais, sausio 20 dieną, 
naujas Jungtinių Valstijų 
prezidentas John Kennedy 
užims vietą. Tada bus jau 
daugiau 5,000,000 amerikie
čių be darbo, sako ekonomi
nių reikalų specialistai.

Gi per 1961-1964 metus- 
prisidės dar 26,000,000 nau
ją darbininkų, tai Antrojo 
pasaulinio karo laikų užgi-
mę—“war babies”.

Kaip žinia, rinkimų kam
panijoje J. Kennedy pareiš
kė, kad 1968 metais Jung-

TSRS atmetė Vakarų 
vokiečių skymą

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos diplomatai derybose 
su Tarybų Sąjungos preky- 

Ibos delegacija bandė įkišti, 
kad sutartis apimtų ne vien 
Vakarinę Vokietiją, bet ir 

i vakarinį Berlyną.
S. Borisovas, TSRS dele

gacijos pirmininkas, atme
tė vokiečių pasiūlymą ir pa
aiškino, kad vakarinis Ber- 

i lynas nieko bendro neturi 
j su Vakarinės Vokietijos te- 
! ntorija, nes jis yra Rytų 
i Vokietijos teritorija.

i JAV PASKELBĖ 
1945 M. A-BOMBŲ 

PAVEIKSLUS
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos pirmu kartu 
viešai paskelbė paveikslus 
1945 metų atominių bombų, 
kurios buvo numestos į Hi
roshima ir Nagasaki, Japo
nijos miestus. Tos bombos 
užmušė virš 100,000 civili
nių žmonių.

kydavau ir kiekvieną kartą ji 
sakydavo:

— Padėkite man, draugas 
Mizara, numirti!..

Ji pergyveno baisias kan
čias; ji kentėjo labai ilgai. O 
kadaise buvo tokia draugiška, 
sumani ir darbšti draugė!

Na, ilsėkis, dabar, Katrind, 
o tau, mielas Juozai, nuo vi
sų laisviečių: draugiška už
uojauta !

Taipgi nuoširdi užuojauta 
mūsų Lilijai dėl jos brolio 
mirties.

I ginkluoja sukilėlius.
j JAV ambasadorius ir ka
riniai specialistai to neuž
ginčijo. Jie sako, kad gink
lus ir amuniciją perdavė ge- 

; nerolui Nosovanui, nes jie 
jam buvo “paskirti pirm jo 
sukilimo prieš Laoso vai-■» •* • J f azią .

Panašiai elgiasi ir Thai- 
lando valdžia. Ji buvo su
laikiusi gazoliną Laoso val
stybei, o dabar duoda, bet

tinese Valstijose jau bus 
82,000,000 darbu ir tiek 7 7 v

žmonių dirbančių, jeigu jis 
bus JAV prezidentu.

Dabar ekonominiai spe 
cialistai, jų tarpe ir E. da
gtie, negali rasti atsakymo: 
kokiu būdu J. Kennedy ma
no panaikinti nedarbą ir 
dar kiekvienais metais su
rasti darbų dėl 3,000,000 
priaugančių jaun uolių?
Reikia turėti mintyje ir di
dinamą darbininko produk
ciją, technikinius pagerini
mus ir automatizaciją.

JAV sumažins savo 
pirkimą užsienyje

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, k a d 
sumažinti JAV dol e r i u 
plaukimą į užsienį, įsakė 
nukirsti prekių pirkimą 
18-je užsienio valstybių.

Iki dabar JAV, prisilaiky- 
damos politikos gelbėti sa
vo talkininkėms užsienyje, 
ne tik teikė joms pagalbą, 
bet dar pirkdavo armijai 
reikmenų. Daugiausiai iš 
to pelnė Japonija, Vakarų 
Vokietija, Anglija, Italija, 
Francūzija ir Belgija.

Manoma, kad sumažinus 
pirkimų per metus sutau
pys JAV kelis šimtus mili
jonų dolerių.

Baisus buvo "Titano” 
raketos sprogimas

Los Angeles, Calif. — 
Baisus buvo “Titano” rake
tos sprogimas Vanderbergo 
karinio orlaivyno bazėje. 
Liepsnos stulpas buvo ma
tomas už 180 mylių. Už 25 
mylių nuo bazės žmonės iš
lakstė iš namų, nes manė, 
kad numetė atominę bom
bą.

“Titano” raketa buvo 97 
pėdų ilgio ir svėrė 110 to
nų.. Jos iššovimui dar buvo 
paruošta 90 tonų skystos 
medžiagos. Sprogimo laiku! uždegti Tretįjį pasąulinį 
medžiaga ir pati raketa su- karų. Manifestas aštriai 
pleškėjo. Nuostoliai siekia kritikuoja Jungtinių Vals- 
kelis milijonus dolerių. tijų viešpataujančiųjų kla-

JUBILIEJINIS 
'LAISVES' va JUS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyno vajininkai .......................................   5160
Waterbury vajininkai ......................................... 4056
New Jersey vajininkai ...................................... 3992
Philadelphiios vajininkai ............................... ... 2322
Los Angele^, Calif.............................».................... 2208
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 1826
Pittsburgh^ vajininkai ...................................... 1808
Miamės vajininkai ..............  1372
Antanas, Elizabeth, N. J........................................ 1350
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell Mass.1232

LLD 20 kp., Mot. Skyrius
Binghamton, N. Y............ 1197

Great Neck, N. Y.................. 1140
Rochester, N. Y......................... 960
Worcester, Mass........................ 930
J. Paikus, New Haven, Conn. 796 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 792 
So. Bostono Vajininkai .......... 727
Chicagos Vajininkai ................... 692
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass.................... 684
Chester, Pa., Vajininkai .......... 648
Chicagos Vajininkai ................. 552
Cleveland, Ohio ........................ 540
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................... 552
New Britain, Conn., ............... 480

Po dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų atsiun
tė: V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., ir Anna Rod
gers, Cleveland, Ohio. Nežinome, kodėl dar negauta ofi-
... (Tąsa 4-tam pusi.),.,

Komunistai visus šaukia j
kovą už taikų sugyvenimą
Londonas. — Anglijos 

Komunistų partijos orga
nas “The Daily Worker” 
paskelbė 81-nos komunistų 
partijos manifestą už taikų 
tautų sugyvenimą. Mani
festą pasirašė ir išleido 
gruodžio 1 dieną komunis
tų partijų vadai, kur jie 
laikė suvažiavimą nuo lap
kričio 7 dienos.

Komunistų manifes tas 
apibūdina pasaulinę padėtį 
ir sako, kad Tarybų Sąjun
gos atsiekimai ir Komunis
tų partijos teisinga linija 
rodo viso pasaulio žmoni
jai kelią į laisvę ir laimim 
gą gyvenimą.

Manifeste sako, kad ko
munistų tikslas ne tik pa
šalinti žmogaus žmogumi 
išnaudojimą ir darbo žmo
nių vargą, bet tuo pat kar
tu ir sudaryti tokias sąly
gas, kad karai būtų negali
mi, kad žmonija būtų laisva 
nuo baisių žudynių ir ne
laimių.

Kas dėl taikos išlaikymo 
dabartinėje gadynėje, tai 
manifestas nurodo, kad ka
ras nereikalingas ir išven
giamas, kad socialistinis ir 
kapitalistinis pasauliai gali 
taikoje gyvuoti, vienas su 
antru lenktyniuoti ir su
teikti žmonijai sistemos pa
sirinkimą. Komunistai sa
ko, kad socialistinis pasau
lis turi visas galimybes tai
koje laimėti.

Manifestas nurodo,, kad 
kapitalistiniame pasaulyje 
yra elementų, kurie siekia 

Manifestas aštriai

tijų viešpataujančiųjų kla-

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 460 
E. Ceikienė, So. Boston, Mass. 446 
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 312 
L. Tilwick, Easton, Pa............  288
Vera Smalstiene, Detroit, Mich. 288 
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass................ 216
A. Apšega, Auburn, Me........... 206
Scranton, Pa................................ 180
S. Puidokas, Rumford, Me........ 172
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 164 
P. Paserskis, Baltimore, Md. 72
C. K. Urban, Hudson, Mass. 72
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 72 
A. Valinčius,'Pittston, Pa......... 72
A. Kuzmickas, Gidardville. Pa. 36 
V. Taraškienė, San Francisco 36 
Plymouth, Pa.............................. 36

sę ir jos poziciją palaikyme 
šaltojo karo.

Komunistu manifes tas 
nurodo, kad jau atėjo galas 
kolonializmui. Afrikos ir 
Ązijos tautos baigia išsi
laisvinti. Atžymi tas didžią
sias pastangas ir kovas 
Kongo, Laoso, Alžyro ir ki
tų šalių žmonių už tautinę 
laisvę.

Komunistų manifes tas 
pabrėžia, kad kiekvienos 
šalies Komunistų partija 
yra nepriklausoma nuo ki
tų partijų, turi lygias tei
ses ir siekia savo tikslus 
pravesti atsižvelgiant į esa
mas šalyje sąlygas, bet rei
kalui esant kitos partijos 
jai gelbsti.

Komunistų manifest a s 
sako, kad dabartiniu laiku 
viso pasaulio žmonių yra 
svarbiausias reikalas: kova 
už nusiginklavimą, uždrau
dimą atominių ginklų ir iš
laikymą taikos.

KENNEDY JAU 
LANKĖSI PAS 
EISENHOWERI

Washingtonas. — Išrink
tasis JAV prezinentas John 
F. Kennedy lankėsi Balta
jame Name pas prezidentą 
Eisenhowerį. Po pasikalbė
jimo jie pareiškė, kad susi
tikimas buvo draugiškas ir 
“palengvins Kennedy dar
bą, kada 1961 m. sausio 20 
d, jis pradės eiti preziden
to pareigas”.

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė susirūpino ark
lių ląnktynėmis. Bus įreng
ta naujos lenktynių vietos 
ir įsigyta lenktynių arklių.

Tar. Sąjunga ir Kambodžia 
stoja už nusiginklavimą 

vas, TSRS premjeras; J.Maskva. — čionai lanko
si Princas Norodom Siha- 
nuokas, Kambodža valsty
bės vadas. Tarybų Sąjun
gos vyriausybė ir jis išleido 
bendrą pareiškimą, kuria
me tarp kitko sako:

“Tarybų Sąjunga ir 
Kambodža mato reikalą, 
kad vasarą 1961 m. būtų su
šaukta Jungtinių Tautų 
Asamblėjos specialė sesija 
nusiginklavimo reikalą i s, 
kurioje dalyvautų valstybių 
viršūnės.”

Diplomatai numato, kad 
tokioje sesijoje Chruščio-

niauriai kankina

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų atstovas Dayalas 
raportavo iš Kongo, kad 
diktatoriaus Mobutu karei
viai žiauriai kankino Kongo 
legališką premjerą P. Lu- 
mumbą. Jie.jį mušė ir su
žeidė. Dayalas prisiuntė 
paveikslus, kuriuose mato
ma, kaip kareiviai tampo jį 
uz plauku ir grūda jam po
pierius į burną.

Pereitąją savaitę K. V. 
Kiselėvas, Baltarusijos de
legatas, reikalą v o, kad 
Jungt. Tautos paliuosuotų 
Lumumbą. Jos to nepa
darė. Dabar Tarybų Sąjun

Laoso armija ir vėl 
sumušė priešus

Vientiane. — Laoso vy
riausybė pasiuntė armijos 
daliniams į pagalbą para
šiutininkus ir sumušė No
savano jėgas 100 mylių nuo 
sostinės.

Į Vientiane orlaukį pri
buvo Tarybų Sąjungos lėk
tuvai su gazolinu. Aleksan
dras Abramovas, TSRS am
basadorius, ten sakė kalbą. 
Jis kaltino JAV už ginkla
vimą sukilėlių. Abramovas 
sakė, kad JAV militaristai 
nenori leisti Laoso valsty
bei laikytis taikios - neut
ralises politikos ir todėl 
remia Vakarų politikos su
kilėlius. Abramovas pažadė
jo Laoso valstybei Tarybų 
Sąjungos pagalbą.

Iš A-BOMBŲ BANDYMŲ 
KONFERENCIJOS

Geneva. — Konferencija 
sukontroliavimui atominių 
bombų bandymų jau užsi
darė iki 1961 m. vasario 7 
d. Tuo reikalu buvo atlai
kyta 273 susirinkimai ir pa
sitarimai, bet labai mažai 
kas nuveikta. IKonferenci- 
jos dalyviai mano, kad gal 
būti situacija pasikeis, kada 
bus naujas JAV preziden
tas.

Santiago.—Vėl buvo jau
čiamas Žemės drebėjimas 
šiaurinėje Čilėje.

Kennedy, naujasis JAV 
prezidentas, ir kitų valsty
bių vadai bendrai aptartų 
nusiginklavimo reika 1 u s, 
kurie dabartiniu laiku yra 
patys svarbiausi.

Pareiškimas nurodo, kad 
atidėliojimas nusiginklavi
mo stumia žmoniją prie bai
siausios katastrofos. Ato
minis karas galėtų prasidė
ti dėl daugelio priežasčių, 
kaip dabartiniai Įvykiai La
oso, Kongo valstybėse, arba 
ir Lotynų Amerikos žmonių 
kovų už reformas ir tauti
nę laisvę.

*

gos delegatas Zorinas pa
reikalavo Saugumo Tary
bos imtis sekamų žingsnių:

(1) Tuojau išlaisvinti Lu
mumbą ir atsteigti Kongo 
respublikoje jo valdžią, ku
rią prie vairo pastatė par
lamentas. (2) Jungtinių 
Tautų armija turi nugink
luoti Mobuto jėgas. (3) 
Sudaryti iš Afrikos-Azijos 
valstybių komisiją, kuri 
vyktų į Kongo ir ištirtų, 
kas remia Mobuto diktatū
rą. (4) Išvaryti iš Kongo 
respublikos likusias Belgi
jos jėgas.

Kuba žymiai sumažins 
prekybą su Vakarais

Havana. — Kubos res
publika sumažins prekybą 
su Vakarų valstybėmis, nes 
jai perkant iš Vakarų pre
kes reikia mokėti JAV do
leriais, o dolerių Kuboje su-\ 
mažėjo.

Kaip jau žinome, JAV 
nutraukė prekybą su Kuba, 
ten nesilanko JAV turistai, 
tai neįplaukia ir dolerių.

Kuba plečia prekybą su 
socialistinėmis šalimis, ku
rios už savo prekes ima 
mainais Kubos prekes...

Ekstra
New Yorkas. — Jungti

nėms Tautoms pranešė Ju
goslavija, Ceilonas ir Jung- 

! tinė Arabų Respublika, kad 
jos ištraukia savo ginkluo
tas jėgas iš Kongo.

Nashua, N. H. —Trauki- 
kmys sudaužė sunkvežimį. 
Nelaimėje 6 žmones užmu
šė ir 32 sužeidė.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas serga in
fluenza.

New Orleans. — Baltieji 
nuo lapkričio 14 dienos boi
kotuoja viešas mokyklas. 
Jeigu taip tęsis, tai Louisi
ana valstijos gubernatorius 
uždarys mokyklas.
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Argi bus rimtai kovojama?
VISI MŪSIJ ŠALIES ekonominiai “pranašai” pri

pažįsta, kad nedarbas šalyje vėl padidėjo, kad bedarbių 
armija su pradžia 1961 metų gal pralenks penkis milijo
nus. Juk tai didžiulė armija! Jeigu vidutiniai kiekvieno 
bedarbio šeima susideda iš keturių narių, tai mes turėsi
me nedarbo ir iš jo išplaukiančių pasėkų paliesta apie 
dvidešims milijonų žmonių. Tiesa, daugelis jų dar šiaip 
taip, kai kurį laika versis iš nedarbo apdraudos pašalpų, 
bet labai daugelio tos pašalpos jau išsibaigusios. Kur 
tiems reikės pasidėti? Kaip ir kuo jie turės verstis?

Sakoma, kad šituo klausimu nemažai galvosūkio 
tenka naujai išrinktajam prezidentui John Kennedy. Jis 
jau esąs susirūpinęs to reikalo sprendimu. Jis jau pasky
rė komisiją iš vienuolikos narių išdirbti ir patiekti jam 
planą “gelbėjimui” tų šalies sričių, kurias nedarbas yra 
skaudžiausia užgavęs. Komisijos pirmininku paskirtas 
senatorius Paul U. Douglass iš Illinojaus. Komisija dau
gumoje susideda iš kapitalistų. Jon įeina vienas kitas 
profesorius bei laikraštininkas. Jon įtrauktas ir vienas 
profesinių sąjungų (darbo unijų)‘atstovas, West Virgi
nijos valstijos Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas Miles G Stanley.

Komisijai pavesta surasti keturis būdus:
Kaip paakstinti ekonominį augimą pastovaus ne

darbo paliestose srityse?
Kaip padidinti darbo gavimo progas?
Kaip pašalinti tuos užtvarus, kurie trukdo išvysty

mui pilno industrinio potencialo?
Kaip padidinti kapitalo investments į naujas pra

mones?
Matote, komisijai pavestas nelengvas darbas. Žino

ma, jai nereikės galvos sukti su pačiu “nekalčiausiu” 
klausimu, būtent: kaip ir kodėl nedarbas gimsta ir plė
tojasi? Ieškant nedarbo atsiradimo šaknų, suprantama, 
prisieitų pasiknisti-į-v^sos mūsų ekonominės santvaros 
pagrindus. (Ii su tokiais pamatiniais reikalais mūsų nau
jasis prezidentas nenori persiimti. Todėl Jpie tai savo 
instrukcijose komisijai nė prisiminti neprisimena.

Kaip ten bebūtų, labai puiku,' kad mūsų būsimasis 
prezidentas prisiminė nedarbą ir bedarbius. Lauksime 
rezultatų. Lauksime jo paskirtosios komisijos rekomen
dacijų. Tuo tarpu šiuo atveju didžiausias ir svarbiausias 
vaidmuo priklauso patiems organizuotiems darbinin
kams. Tiek prezidentas, tiek jo paskirtoji komisija grei
tai pamirš savo pažadus, jeigu mūsų galingos darbo uni
jos nors valandėlei liausis dariusios didžiausią spaudimą 
ant naujosios vyriausybės. Pavyzdžiui, labai sveikas ir 
protingas angliško savaitraščio “The Worker” darbo 
unijoms pasiūlymas suruošti milžinišką demonstraciją 
Washingtone laike naujo prezidento įvesdinimo (inau
guracijos). Tai būtų rimtas naujajam prezidentui primi
nimas, kad organizuoti darbininkai neleis jam nedarbo 
reikalą pamiršti arba jį atidėlioti. Deja, apie jokią tokią 
demonstraciją, matyt, darbo unijų lyderiai negalvoja. 
Tame tai ir nelaimė. Kai patys darbininkai rimtai pen
kių milijonų bedarbių ir jų šeimų likimu nesirūpina, ką 
gi norėti iš kapitalistų ir jiems ištikimai tarnaujančių 
respublikonų bei demokratų politikierų?

•

KOMERCINĖ SPAUDA irgi nebeslepia nedarbo 
grėsmės. Ekonomistų teiginiai, kad po naujų metų ne
darbas gali dar padidėti, nėra toks menkniekis, jog į tai 
mūsų spauda galėtų nekreipti jokio dėmesio. Bet visi 
kapitalistiniai didlapiai sušilę muša į vieną ir tą patį 
tašką: reikia, girdi, pagyvinti industrinę veiklą, nes tik 
taip atsiras daugiau darbų. Reikia praplėsti gamybos 
priemones. Reikia duoti vis daugiau ir daugiau produk
cijos !

Betgi paimkime tokią pamatinę pramonę, kaip gele
žis ir plienas. Kaip gi čia galėtų ką nors padėti nedarbo 
pašalininmui naujos įmonės, kuomet ir senosios tedirba 
ne visai viena puse savo pajėgumo? Tai yra: iš kiekvie
no šimto plieno įmonių, tedirba tik apie penkiasdešimts, 
.kitos visos uždarytos. Beveik tokia pat padėtis viešpa
tauja automobilių ir sunkvežimių gamyboje. Na, o ko
mercinė spauda nė kalbėti nenori apie sutrumpinimą 

71arbo dienos ir darbo savaitės, ne tik nenumažinant 
darbininkų algas, bet jas dar pakeliant. Nė kalbėti ji ne
nori apie įvedimą 30 darbo valandų savaitės. Betgi tik
tai tuo keliu būtų rimtai einama prie sumažinimo ne
darbo.

Kita nedarbo sumažinimui priemonė būtų kuo di
džiausias išplėtimas prekybos su socialistiniais kraštais. 
Ypač pašalinimas iš kelio visų didžiausios beprotybės di
džiąją kinų tautą laikyti izoliuotą nuo kontakto su 
Jungtinėmis Valstijomis tuojau teigiamai atsilieptų į 
padidinimą darbų mūsų pramonėje. Deja, nei komerci- 

,nė spauda, nei naujasis prezidentas nepataria minėtai 
komisijai su senatoriumi Douglasu pryšakyje surasti ir 
patiekti būdą pašalinimui iš kelio šito ekonominio užtva
ro.

Taigi, mums neatrodo, kad ir naujoji vyriausybė 
turėtų noro bei ryžto eiti toliau už dabartinę vyriuasybę 

.kovoje su nedarbu, Nenorime būti pranašais, bet mums

Pasiskaityti tiems, kurie 
davėsi “Vadavimo” 
raketierių apgaudinėjami

Dar ir šiandien tebevei
kia ir teberenka aukas 
kunigo Končiaus vadovau
jamas taip vadi n a m a s 
BALFAS, kuris yra niekas 
daugiau kaip “veiksnių” 
įrankis išnaudoti ir apgau
dinėti Amerikos lietuvius. 
Tūkstančius ir tūkstančius 
dolerių jis yra Amerikoje 
surinkęs neva iš Lietuvos 
p a b ė g u s i e ms “vargdie
niams” šelpti Vokietijoje. 
Dar daugiau: ši Končiaus 
įstaiga dar ir iš Amerikos 
valdžios gauna stambias 
subsidijas. Vadinasi, BAL- 
Fas yra labai stambus biz
nis!

Žemiau talpiname labai 
įdomų laišką apie to BAL
Fo pašalpgavius " Vakarų 
Vokietijoje. Rašo, matyt, 
pasipiktinęs ir kantrybės 
netekęs žmogus. Laiškas 
tilpo kanadiškių klerikalų 
savaitraštyje “Tėviškės ži
buriai” š. m. gruodžio 1 d. 
Laikraščio redaktorius prie 
laiško pridėjo, žinoma, pa
stabą, kad jis, redaktorius, 
nesutinka su laiško auto
riaus “užmetimais’’ BAL- 
Fui.

Kaip ten bebūtų, štai tas 
įdomus laiškas, užvadintas 
“Vakarų Vokietija /;• na
ciai” :

J ilsų redaguojamam laik
rašty “Tėvynes žiburiai,” rug
sėjo 15 d., radau straipsnelį, 
užvardintą “Spąstai.”

Straipsnelio autorius Al. 
Gimantas labai teisingai pa
stebėjo, kad mes. lietuviai 
dažnai .jaudinamos bereika
lingai. Pvz., dabartiniu laiku 
Vakaru Berlyno gyventojams 
yra kiek suvaržytas susisieki
mas su Rytu Berlyno gyven
tojais, o mes jau reiškiame 
užuojautą V. Berlyno gyven
tojams ir drauge visiems vo
kiečiams, kad ją teisėti reika
lavimai yra pažeisti, bet per 
greitai mes pamiršome, kokią 
laisvę mums teikė vokiečiai 
karo metu mūsą tėvynėje 
Lietuvoje. Mes savame kraš
te neturėjome nei trupinėlio 
laisvės. Visur sėdėjo karo 
komendantai, krašto komisa
rai su didžiausiais būriais 
ginkluotą gestapininką ir ki
tu budeliu. Ir kiek jie išžudė 
Lietuvos gyventoją. Tikru 
duomenų mes neturime, bet 
manau, neapsiriksiu skaičiuo
damas šimtais tūkstančiu.

• Toliau autorius rašo, k a d 
bu vusieji nacią vadai ii’ ją 
pagalbininkai Vakaru Vokie

atrodo, kad būsimasis prezidentas eis tiktai taip toli, 
kaip toli pajėgs jį pastūmėti galingas, darbo žmonių 
spaudimas. Neišgirs ir nesupras jis dvidešimties milijo
nų nedarbo paliestų žmonių balso, jeigu nebus privers
tas jį išgirsti. Juk taip visuomet būdavo praeityje, nesi
mato kažin kokių perspektyvų, jog kitaip būtų ateityje.

Ir vėl ta pati istorija!
VISKAS RODO, kad Haiti respubjikelčs diktato- 

tins prezidentas Duvalier susidorojo su studentų de
monstracijomis. Visoje šalyje įvestas karo stovis. Vi
siems žmonėms atimtos visos konstitucinės teisės.

Na, o mūsų vyriausybė esanti pasimojus tuojau tam 
diktatoriui suversti į kišenę car naujus milijonus dole
rių. Tegu jis tvirtinusi, tegu jis ginklais malšina liaudies 
sukilimą prieš negirdėta vargą.

Haiti, reikia atsiminti, yra viena iš biedniausių Lo
tynų Amerikos respublikų. Ji yra vienas iš visame pa
saulyje tirščiausiai apgyvendintų kampelių. Jos kiekvie
noje ketvirtainėje mylioje gyvena 308 žmonės,

Koks ten liaudies skurdas, gali gerai pavaizduoti ir 
tas faktas, jog vidutinės metinės haitiečių įplaukos tesie
kia tarpe $35 ir $50. Ir štai diktatorius Duvalier karo 
stoviu žada pasilaikyti galioje prieš šitą skurde pasken
dusią, bet jau bruzdančią liaudį.

Argi ne aiškų, kad Haiti respublikėlėje beveik raidė 
raidėn rašoma mūsų politikos su Kubos diktatoriumi 
Batista istorija. Anksčiau ar vėliau ir ten pakils Kastro 
ir velniop turės eiti diktatorius Duvalier su savo klika.. 
Laba} nesinori tikėti, kad nauji Dėdės Šamo milijonai 
dolerių ja kailį pastoviai apsaugotų.

tijoje užima augštas valstybi
nes tarnybas arba aprūpina
mi aukštomis pensijomis. Tai 
gryniausia tiesa.

Kodėl taip daro dabartinė 
vokiečių vyriausybė, mums lie
tuviams, gyvenantiems Vaka
rą Vokietijoje, yra visai aiš
ku, nes dabartinė Vakarą Vo
kietijos vyriausybė naciu žy
gius — Drang pach Osten — 
tyliai toleruoja. Ir nei vienam 
naciui nėra iškelta byla ar
ba apkaltintas už priklausy
mą nacią partijai.

Tiesa, keletas bylu buvo iš
kelta ir nubausti buvę kące- 
tą komendantai bei ją bend
radarbiai, kurie išžudė mili
jonus nekaltą žmonių, o pa
ti partija ir šiandien tyliai 
tebegerbiama.

Kad vokiečiai tyliai glosto 
buvusius nacius ir gestapinin
kus, essesininkus, komisarus, 
mes lietuviai galime tik pasi
piktinti ar kitaip samprotau
ti, bet kad mes patys lietu
viai sunkiai uždirbtais pini
gais arba gautomis iš JAV 
vyriausybės vertybėmis šelpia
me buvusius nacių talkinin
kus per savo šalpos organiza
ciją BALFą, tai man yra vi
sai nesuprantama.

Gėda apie tai net kalbėti, 
bet, gaila, taip yra. Tiesa, 
BALFo šelpiamu tarpe dideliu 
naciu šulą-vadą nesimato, 
bet eiliniu talkininku yra už
tektinai.

Jeigu mes panagrinėtume 
smulkiau BALFo šelpiamuo
sius, tai rastume Remažą skai
čių nusikaltėliu prieš mūsą 
tėvynę Lietuvą. Pvz., vadi
namieji repatrijantai, kurie 
dabar vadinasi Balten Deut
sche. Karo metu jauni vyrai 
beveiki be išimties tarnavo 
essesininkais. Tai pirmos ei
lės naciu talkininkai ir apie ją 
atliktus žiaurumus nauji ko
mentarai nereikalingi.

Repatrijantūš galime su
grupuoti į dvi grupes. Į pir
mą grupę skirsni tie repatri
jantai, kuriems buvo leista 
grįžti į Lietuvą'' arba į užim
tus svetimus kraštus, o Į ant
rą grupę Visi Kili, kuriėms ne
buvo leista grįžti karo metu 
į Lietuvą arba gyventi užim
tuose kraštuose.

Į pirmąją gyupę buvo at
rinkti ištikimiausi nacią pa
galbininkai ir pasižadėję dirb
ti Ui Reicho pergalei, t. y. tie
sioginiai ar netiesioginiai būti 
patikimiausiais tarnais. Ir mes 
gerai prisimename, ką grįžę 
repatrijantai veikė Lietuvoje. 
Pirmas žygis grįžusiu ją buvo 
prisigrobti svetimo turto ir 
šnipinėti lietuvių tarpe. Jie 
buvo riebiai apdovanoti sveti
mu turtu ir dar buvo daugu
ma aprūpinti geromis tarny
bomis. Pvz., pas mus Šiau
liuose Gebietskom i s a r i a t o 
įstaigoje tarnavo repatrijantas 
garsusis Švantas, jo padėjėjo 
tikrai nebeprisimenu, rodos 
Ilerrberger, buvo visų Šiaulių 
komisariato turtų ir butų val

dytojai. . Vien Šiaulių mieste 
turėjo sekvestravę apie 30,000 
kv. metrų grindų ploto—butų 
savo žinioje. Lietuviai buvo 
sugrūsti kaip silkės statinėje, 
ir jeigu kas iš lietuvių turėjo 
daugiau kaip 9 kv. metrus 
žmogui, turėjo tuojau praneš
ti švantui, kuris pasirūpinda
vo paimti savo žinion.

Be to, repatrijantams buvo 
įsteigtos specialios krautuvės, 
pilnos geriausių prekių, o mes 
lietuviai, tikrieji krašto šeimi
ninkai, neturėjome teisės į tas 
krautuves net užeiti.

Tie patys repatrijantai da
bar Vakarų Vokietijoje yra 
susiorganizavę į savas orga
nizacijas (Manschaft) ir veda 
gana stiprią propagandą už 
sugrįžimą į būtą savo tėvynę, 
nors praktiškai gyvena savo 
tėvynėje.

Ne be reikalo žmonės kal
ba, kad tie manschaftai yra 
būsima penkta kolona “Drang 
nach Osten.”

Kas bjauriausia, kad BAL
Fo šelpiamųjų tarpe yra ne 
tik įvairaus plauko buvusių 
nacią talkininku ir Lietuvos 
priešą, bet yra ir tokią, kaip, 
pavz., buvęs essesininkas ve
da vietinę vokietę, turi keletą 
vaiką, ir visi šelpiami lygiai 
kaip lietuviai, nors nieko ben
dro jie su Lietuva neturi.

Sekantį sykį parašysiu apie 
aprūpinimo lygybę sociali
niuose reikaluose. Žaibas

Ir “dangaus atstovai ant 
žemes” yra išsigandę

Neseniai Anglijos bažny
čios galva Fisher lankėsi 
pas popiežių Vatikane. Ko 
jis ten vyko?

Apie tai labai tiksliai pa
stebi “Vilnyje” Vincas An
drulis savo krisluose. Jis 
rašo:

400 metų atgal Romos ka
taliku bažnyčia skilo. < Didelė 
jos dalis pasivadind protesto- 
nais ir susiskaldę i daugybę 
domi nacijų.

Pirmą ’ sykį, po 400 metų, 
Anglikonų bažnyčios galva, 
archivyskupas Geoffrey Fish
er, vyksta į Vatikaną tartis 
“dėl krikščioniu apvienijimo.”

Kodėl ?
Baimė komunizmo plitimo 

stumia juos link apsi vieniji
mo.

Daug pirmiau 400 metų, 
kataliką bažnyčia irgi skilo. 
Originale katalikų bažnyčia, 
pasivadinus Bizantijos katali
kais,” dabar vadinasi graikų 
“katalikų,” pravoslavais ar 
sonkatalikiais.

Romos kataliką bažnyčia ir
gi yra atskala nuo originalės 
katalikybės.

Kaipo pati reakcingiausią 
jėga, katalikų jerarchija la
biausiai susirūpinus “komu
nizmo pavojum.”

Lotyną Amerikoje sušauk
tas kataliku dvasininkų kon
gresas, vadovybėje Vatikano 
atstovo Marcelo Mimmi. Ta
me kongrese siūloma bendrin
ti savo jėgas su armijomis 
kovai prieš komunizmą.

Taigi, ir kardinolai, “dan
gaus atstovai ant žemės,” ne
prašo dievo pagalbos. Ma
tyti, jie netiki “sutvertojo vi
sagalybe.“ Jie daugiau pasi
tiki ginklu.

Motokranas
Visasąjunginiame “Tep- 

loprojekt” mokslinio tyri
mo institute sukonstruotas 
100 kg. keliamosios galios 
motokranas. Jis pagamin
tas iš aliuminio lydinių ir 
sumontuotas ant sunkaus 
motociklo M-72 važiuoklės.

Krano bokštą ir jo strėlę 
galima valdyti tiek ranki
niu, tiek ir hidrauliniu bū
du. Transportuojant kranas 
susideda, jo svoris 540 kg. 
(apie 1,200 svarų).

Motokranas patogus nau
doti mažaaukštėse kaimo 
statybose, ypač ten, kur ap
sunkintas elekros energi
jos tiekimas.

Kongas, belgų valdžiai 
valdant, ekonominiai vys
tėsi sparčiais tempais. Apie 
pusę Kongo teritorijos den
gia tropiškos girios. Suras
ti milžiniški klodai mi
neralinių iškasenų, būtent: 
vario, sidabro, uraniumo, 
industrinių deimantų, pla
tinos, tungstino, z i n k o ir 
mažesniais kiekiais dauge
lio kitų. Žemės ūkis taipgi 
plačiai išvystytas.

Belgų valdžios nusistaty
mas buvo užgydyti senąsias 
karaliaus padarytas žaiz
das, plečiant industriją vi
sose šakose, auginant kad
rus kvalifikuotų darbinin
kų iš vietinių gyventojų 
tarpo, ko visose kitose Af
rikos kolonijose nėra, nes 
ten vietiniai tik papras
čiausius, juodžiausius dar
bus dirba.'

Europiečiams užgynė tap
ti žemės savininkais. Ko
kias įmones europiečiai ten 
steigė, žemę turėjo nuomoti 
iš valdžios. Faktinai, pa
gal valdžios patvark y m ą , 
visa žemė priklauso vieti
niams gyvent o jams, bet 
valdžios globoje. Mokyklų 
tinklas buvo atiduotas 
globai katalikų kunigų, tai 
yra bažnyčiai, kuriai val
džia skyrė iš iždo nemažas 
sumas pinigų. Protestantų 
misionieriai palaikė mažą 
kiekį mokyklų savais kaš
tais.

Visos tos mokyklos buvo 
tik pradinės ir tik vėles
niais laikais buvo įsteigtos 
kelios vidurinės.

; Iš mokyklinio a m ž i, a u s 
vaikų tik apie ketvirtadalis 
teįstengė lankyti nors dali
nai tas. ippkyklas. Valdžia 
lėido Vietiniams juodosios 
rasės darbininkams moky
tis reikalingų amatų, bet 

’profesionališkose šakose — 
tik iki pagalbinio laipsnio- 
labai apribotais skaičiais, 
gi inžinierystėje ir advoka
tūroje — visai ne.

Kadangi Belgijos valdžia 
neleido kongiečiams moky
kis Europos mokyklose, kad 
jie neužsikrėstų europiečių 
“pavojingomis politinėmis 
ligomis,” tai vėliausiu lai
ku ji įsteigė arti Leopold- 
villio filiją Louvain uni
versiteto, kuriame apribo
tuose kursuose mokėsi sau
jelė studentų.

Konge rasinės segregaci
jos nebuvo, bet taip pat ir 
politinių teisių niekas ne
turėjo, nei juodieji, nei bal
tieji. Visi Kongo gyvento
jai buvo kolonijiniai paval
diniai. Visus vienvališkai 
valdė Belgijos kolonijų biu
ro skirtas gubernatorius, 
tik tam biurui atsakingas.

Ekonominė Kongo galia 
I yra sutelkta t principaliai 
Į penkių trustų rankose. 1) 
Brufina — kontroli u o j a 
Banka de Bruxelles, o ban
kas kontroliuoja visą eilę 
industrinių kompanijų. 2) 
Cominiene — surištas su 
Nage Imachers finansiniu 
trustu, eksploatuo j a n č i u 
žemės ūkį. 3) Uniliver — 
finansinis trustas. 4) Ban
kas Empain kontroliuoja 
transportą. 5) SocietejSe- 
nerale de Belgique — su
leidęs šaknis į visus kitus. 
Šie trustai kontroliavo sep
tynias dešimtis nuošimčių 
visos Kongo gamybos.

Įdomu tas, kad visuose 
šiuose trustuose Belgijos 
valdžia kontroliuoja pusę 
tų trustų serų,

DaUg mes. girdime, jog 
Katangos provincija nori 
atsiskirti nuo Kongo, Toje

provincijoje veikia trustas 
—Union Miniere du Haut^ J, 
Katanga, eksploatuojanti^ 
turtingiausius mi n e r a 1 ų 
šaltinius pašau lyje; ten 
valdžia turi 75 procentus 
šėrų. Uhion Miniere pats 
vienas sumokėdavo pusę 
Kongo valdžios mokesčių. 
Ta pati struktūra buvo tarp 
valdžios ir kitų mažesnių 
kompanijų. ft

Prie to Konge turi in
vestavę kapitalus Anglijos 
bankai ir Amerikos Rocke- 
fellerių interesai. Kaip 
matome, prie tokio sutvar
kymo Belgijos valdžia gau
na ne tik mokesčius, bet ir 
dividendus nuo pelno iš vi
sų ten veikiančių trustų^ 
Kitaip sakant: melžia auk
sinę Kongo karvutę iš abc- 
jų galų. _ _ ■' |j

O turime atminti, ■ kad 
vien tik U n i o n Miniere/- 
trusto metinis grynas pel-' 
nas siekdavo iki $60,000,- 
000. ’

Va, tame ir yra priežas
tis, kodėl kapitalistinis pa
saulis taip stropiai pina* ,Į 
pinkles suskaldyti Kongą į 
atskiras dalis, kad lengviau 
būtų, papirkinėjant mažus 
vadukus, palaikyti ten savo 
rankose" tas milžiniškas, di
delius pelnus nešančias 
įmones.

Kitas dalykas: Kongas 
yra vienas iš didžiausių 
vienetų pačioje Afrikos šir
dyje ir jos visiškas išsilais
vinimas iš kapitalistinės 
globos rimtai pavojingas 
taip vadinamam “laisva? 
jam pasauliui”. — laisvai 
išnaudoti Afrikos tautas.

Laisvas. Kongas galėtų 
palaipsniui veikti kaip vie?p 
ni j antis Raškąs ’visai Afri
kai savišfovian’i ’ gyvenimui. 
Kadangi Ęongas yra 77 sy
kius didesnis už ' Belgiją, 
tad ir visa Belgijos stipry
bė ir turtai atėjo iš Kon,- 
go, ir ji, su pagalba kitų, 
darys viską, jei jau ne po
litine galia, , tai ekonomine, 
palaikyti tai savo rankose.

Arėjas

Brockton, Mass.
Parengimas “Laisves” 

sukaktį paminėti
“Laisvės” skaitytojų ir 

spaudos mylėtojų vakaras 
įvyks šeštadienį, gruodžio 
10 d., Liet. Tautiško Namo 
kambariuose, paminėjimui 
“Laisvės” 50 metų jubilie
jaus. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Turėsime skanių valgių/l 
ju tarpe kugelio, pyragų 
sūrių, šaltų ir šiltų gėrimų. 
Visi ir visos susieisi
me, pasilinksminsime, pasi
kalbėsime ir paremsime 
spauda. Prašome vietinius 
ir iš kitų kolonijų. Parengi
mas ruošiamas Liet! Litera
tūros Draugijos 6 kuopos.

Dalyvaudami galėsite at
sinaujinti “Laisvę”, “Vil
nį”, “Liaudies Balsą”, kurių 
prenumerata pasibaigė, ar- i
ba norinti užsirašyti. Turi- k
me ir žurnalų iš Lietuvos x 
pasiskaitymui ir su jais su
sipažinimui.

Ligoniai
Buvo sunkiai susirgęs 

Tadas Vasaris. Ligoninėje 
jam davė kraujo. Sveikata 
gerėja, dabar jau randasi 
namie ir gydosi.

Tarnas Bartkus serga, 
bet yra namie. Alex Lukas 
serga akių liga.

Linkiu visiems pasveikti 
ir vėl kartu su mumis daly
vauti.

George Shimaitis
.............. .................. ......................................... ..................................................

2 p.-Laisvg (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 9, 1960



ALDLD REIKALAI
Baigianties LLD 45-tų 

Jubiliejinių metų sukakčiai, 
matosi, kad nors žymiai 
apčiuopiamų pasiekimų ne
buvo, bet Draugijos veikla 
vidutiniai žygiuoja pir
myn. Daugumoje kolonijų 
gauta naujų narių. Tiktai 
Milwaukee, Wis., dėka drg. 
Neumanno pasidarbavimu, 
įrašyta ž y m u s naujų na
rių skaičius. Drg. Neu- 
mannas panaudoja visokias 
priemones naujų, narių 
įrašymui. Štai vienas pa
vyzdys jo pasisekimo: “Nu
važiavau į pikniką, kur bu
vo gražus būrys gerų drau
gų. Mane pakvietė Jurgis 
S. užvažiuoti pas jį. Aš ne
pažinojau Jurgio S., bet jis, 
iš ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ ma
ne žinojo. Siųsk ‘Šviesą’ ir 
knygas Jurgiui S.; jis bus 
mūsų LLD 56 kp. narys.” 
i Kaip mažai mes organ i- ( 
zacijos naudai panaudoja- 
me. asmeninius suėjimus.

Šiais metais LLD nariai 
gavo dvi knygas. Žurnalas 
“Šviesa” išeina padidintas. 
Tai yra didelis Draugijos 
pasisekimas. Visi daviniai 
rodo, kad gautomis knygo
mis LLD nariai yra pasi
tenkinę. Knygos buvo sku
biai nariams išdalintos ir 
rūpestingai skaitomos. 
Daugelyje atvejų užvilktas 
duokles nariai atėjo pasi- 
mokėti, kad tik gavus kny
gas. Tai parodo, kad ver
tingos knygos skubiai yra 
išgraibstomos ir atidžiai 
skaitomos. Centro Valdyba 
rūpinasi, kad sekamais me-

pripratę prie vienos knygos 
metams. Kai kas jau siūlė, 
jog, nariams senstant, rei
kėtų net suretinti knygų 
ledimą. Praktika i r o d ė , 
kad padauginimas, o ne re- 
tinimas yra reikalingas.

Džiugu yra matyti, kaip 
senesnio amžiaus LLD na
riai rūpinasi LLD reika
lais. Neseniai teko skaityti 
laišką draugo, kuris, gy
vendamas nuošaliai, negali 
dalyvauti kuopos darbuose. 
Charles Shwelnik iš Jewett 
City, Conn., prisiuntė duok
les į Centrą už save ir savo 
žmoną net iki 1963 metų. 
Praslinkus kiek laiko, Ch. 
Shwelnik rašė:

“Mano žmona mirė ba
landžio mėnesio 10 dieną. 
Įdedu $100 perlaidą LLD 
reikalams.”

Nuo pat LLD susiorga- 
nizavimo gyvendama skir
tingose kolonijose, labai rū
pestingai darbavosi mūsų 
Draugijos gerovei Mary 
Meison. Jausdama artė
jantį gyvenimo saulėleidį, 
Mary prašė savo vyrą, kad 
jis perduotų $50 LLD rei
kalams. Jos prašymas buvo 
išpildytas.

Tai tik du pavyzdžiai. 
Tokių yra daugiau. Paliki
muose būva ir po vidutiniai 
didelę sumą LLD reika
lams. Tai įrodo, kad nors 
mirtis ir retina LLD na
rių eiles, bet gražūs Drau
gijos siekiai neturi sulėtė
ti.

Veikime dabar geidau

vo įsikalbėta, kad viešose 
sueigose agitacija už Drau
giją nereikalinga. Gi prak
tika rodo kitaip. Viešuose 
suėjimuose ne tik yra pro
ga naujų narių įrašyti, bet 
ir esantiems nariams par
eiga pagalvoti ir pasirūpin
ti, kuo jie gali padėti or- 

[ganizacijai. Negerai yra 
palikti visus reikalus kuo
pų valdybai bei komisijoms, 
o pačiam ateiti į susirinki
mą tiktai pasiimti knygą. 
Draugijos reikalai privalo 
būti reikalai kožno nario. 
Susirinkimuose svars t a n t 
Draugijos reikalus, išvystyti 
mintį, kad būtų ir malonus 
susitikimas su idėjos drau
gais. Jeigu imsime tai do
mėn, mūsų susirin k i m a i 
įvyks kiekvieną mėnesį. As
meninis susi tikimas su 
draugais gyvenime turi di
delę reikšmę. Susirinki
mai privalo įvykti kiekvie
ną mėnesį. Kitaip nejučio
mis atsitoliname nuo savo 
Draugijos-

K. Petrikienė, 
LLD pirm.

NEKREIPKITE 
DĖMESIO

Georgo Hendelio gastro
lės Londone neturėjo iš 
pradžių didelio pasisekimo 
ir dažnai jam tekdavo kon-

Neseniai Tarybų Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis dalyvavo Tarp
parlamentinės Sąjungos konferencijoje. Jis vadovavo 
Tarybų Sąjungos delegacijai. Čia matome nuotrauką, 
kurioje jo kairėje pusėje stovi deputatas Godiajevas, 
dešinėje deputatas Gorkingas. Nuotrauka imta prie

certuoti apytuštėse salė-'Budos stovylos mieste Kamarkura, kuris randasi į pie- 
se. Toks londoniečių abe-' tus nuo Japonijos sostinės Tokio prie Sagami įlankos.
jingumas įžymiojo vokiečių Tai vienas iš seniausių Japonijos miestų. Jis buvo įsteig-

tais LLD nariai vėl gautų | šiai pasižymi Čikaga ir jos 
po gerą knygą. Buvom | apylinkė. Kai kur jau bu

kompozitoriaus muzikai la
bai jaudino jo draugus, ta
čiau pats Hendelis buvo vi
sai ramus ir patenkintas. 
“Nekreipkite dėmesio,” sa
kė jis. “Kuo tuštesnė salė, 
tuo geriau joje skamba mu
zika.”

tas 7-tame šimtmetyje ir nuo 1192 metų iki 14-jo šimt
mečio buvo Japonijos sostinė.

Kamakuroje yra daug istorinių paminklų, jų tarpe 
ir 1252 metais pastatyta bronzinė stovyla dievui Budai, 
kurį vadina Dai-Butsu. Stovyla yra 15-kos metrų (48 
pėdų ir 9 colių) aukščio. Japonai Kamakuros miestą lai
ko savo šventviete, į kurį masiniai lankosi. Istoriniai 
paminklai patraukia ir turistus.

Siuntiniai iš Amerikos

Į Maskvą krypsta žmonių žvilgsniai
(Laiškas iš Maskvos)
Mažos, judrios sniegulės, 

atšokusios savo grakštų šo
kį, glaudžiasi prie žemės, 
baltomis skaromis dabina 
Kremliaus skveruose besi
stiebiančias eglaites. Anks
ti šiemet atkeliavo į Mask
vą žiema. Tačiau nei žie
mą, nei vasarą žmonių 
srautas jos gatvėse nemažė
ja. Plaukia daugiaspalvė, 
daugiakalbė minia, užtvin
dydama Raudonąją aikštę, 
senąjį Kremlių, miesto mu
ziejus ir parduotuves.

...Daugelio pasaulio tautų 
kalbomis klega triukšmin
gos Maskvos gatvės. Tūks
tančiai žmonių iš įvairių 
kraštų kasdien svečiuojasi 
tarybinių- tautų širdyje. 
Daug tarybinių žmonių 
draugų nuoširdžiai džiau
giasi mūsų pasiekimais. 
Yra, žinoma, grupelės tu
ristų, kurie, iš anksto nu
taisę rūgščią veido išraiš
ką, priekabiai ieško faktų 
savo atsivežtinei nuomonei 
patvirtinti.

“DIDŽIOJI MASKVA”
Maskviečių, svečių lūpo

mis dabar dažnai kartoja
mi nauji žodžiai “Didžioji 
Maskva.” Maskvietis tuos 
žodžius taria su pasididžia
vimu, svečias — kiek nu
stebęs. Ir ne atsitiktinai. 
Prieš kelis mėnesius šiau
rėje ir pietuose, vakaruose 
ir rytuose prie Maskvos 
prisiglaudė penki nauji 
miestai, daug gyvenviečių. 
Dabar Maskva savo apim
timi prilygsta tokiems 
miestams, kaip Niujorkas, 
Londonas, Paryžius, bet.-, 
tik apimtimi šie pasaulio 
miestai gali su ja varžytis. 
Kasmet į naujus butus per
sikelia 400 tūkstančių 
maskviečių. O per septyn- 
tnetį bus pastatyta apie 
700 tūkstančių naujų butų

su 20 milijonų kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. 
Didžiąją Maskvą iš visų 
pusių supa miškų ir parkų 
masyvas.

—Tai mūsų miesto plau
čiai, — sako maskviečiai.

Tokių žaliųjų masyvų 
plotų neturi nė vienas Eu
ropos ir Amerikos didžiu
lis miestas.

Būtų galima pateikti 
daugybę faktų ir skaičių 
apie didžiosios Maskvos 
augimą, apie darbo žmonių 
gyvenimą. Bet' pasitaiko 
svečių, kurie su faktais ir 
skaičiais nenori skaitytis, o 
bando patys viską pačiupi
nėti.

...Įsėdame į taksi ir pra
šome nuvežti mus į pietva
karių rajoną naujų statybų 
pažiūrėti.

—Turistai, užsieniečiai? 
—išgirdęs mus kalbant ne 
rusiškai, pasiteiravo šofer- 
ris, žmogus jau pagyvenęs, 
apyžilis.

—Ne, savi, tarybiniai, — 
atsakome.

Kiek patylėjęs, šoferis 
ima mums pasakoti vieną 
istoriją.

—Savo darbą dirbu dau
gelį metų. Daug ir įvairių 
žmonių vežioju. Bet štai 
anądien teko vežioti keistą 
tipą. Įsėdo į mašiną jau 
nebejaunas žmogus, užkal
bino rusiškai ir paprašė 
nuvežti prie naujų staty
bų. Bevažiuojant jis ėmė 
mane klausinėti:

—Ar teisybė, kad nau
juose namuose gyvena tik 
viršininkai ir komunistai, 
kad darbininkai juose bu
tų negauna?

—Netiesa,—atsakau val
dydamasis. — Aš pats gy
venu naujame name, turiu 
trijų kambarių butą.

—Vežk, parodyk, — pa
reikalauja mano keleivis.

—Važiuojam!
Privažiuojam namą, ku- 

i riame aš gyvenu.
—Štai, — rodau. Bet 

mano keleivis netiki.
—Vesk,—sako, — į bu- 

tą, pažiūrėsime, ar tikrai 
gyveni.

Nepaisydamas jokių man
dagumo taisyklių, mano ke
leivis, norėdamas įsitikin
ti, ar tikrai tas butas ma
no, ima klausinėti žmoną, 
kaip vyro vardas, pavardė, 
kur dirba, kiek šeimos. Ir 
tik galutinai įsitikinęs, kad 
jam sakoma teisybė, prade
da apžiūrinėti butą. Papa
sakojau aš jam, kad esu 
žmogus nepartinis ir ne 
viršininkas, o eilinis dar
bininkas. Pasakiau, kiek 
moku už butą, kad sūnus 
inžinierius, kad duktė mo
kosi institute. Nežinau, ką 
galvojo šis turistas. Tik, 
grįžtant atgal į viešbutį, 
prasitarė, kad jis graikas 
ir kad jo tėvas Odesoje tu
rėjęs krautuvę...

Tokių “svečių,” žinoma, 
nedaug. Be to, ir jiems 
sunku atsispirti prieš fak
tus.

Dauguma Maskvos sve
čių iš visos širdies džiau
giasi tarybinės liaudies pa
siekimais, linki tarybiniams 
žmonėms naujų laimėjimų. 
Neseniai Maskvoje ir kai 
kuriuose kituose miestuose 
lankėsi didvyriškosios Ku
bos pirmoji žurnalistų gru
pė. Kai kubiečiai, susipaži
nę su tarybinių žmonių gy
venimu, rengėsi išvykti į 
tėvynę, mes, grupė žurna
listų iš įvairių tarybinių 
respublikų, paprašėme juos 
pasidalyti įspūdžiais apie 
Tarybų Sąjungą. Daug pui
kių, j a u d i n ančių žodžių 
apie mūsų tarybinę liaudį 
pasakė Kubos spaudos dar
buotojai:

...Kiekvienas taryb i n i s 
žmogus turi galimybes 
jaustis laimingu. .

... Jeigu Kuboje nebūtų 
buvę revoliucijos, tai šalis, 
kurioje aš norėčiau gyven
ti, yra Jūsų šalis. Mano 
sūnui penkeri metai. La
bai norėčiau,1 kad jis mo
kytųsi Maskvoje.

...Kai socializmas nuga
lės visame pasaulyje, tada 
kiekvienoje gyevnv i e t ė j e 
bus pastatytas paminklas 
tarybiniam žmogui.

Štai tik keletas tų puikių 
minčių, kurias pareiškė 
Kubos žurnalistai apie mū
sų tarybinę šalį, jos sosti
nę, jos liaudį.

IŠ RANKŲ Į RANKAS
Kaip kraujas gyvame or

ganizme pulsuoja į širdį ir 
iš jos, taip ir tarybinių 
žmonių g y v e n i m e visos 
mintys, visi darbai susiję 
su Maskva. Visa, kas ge
riausia, kas gimsta kurioje 
nors respublikoje, plaukia 
į Maskvą, o iš čia paplin
ta po visą šalį, po pla
tų pasaulį. Liaudies pa
siekimų parodoje respubli
kų paviljonuose apsilanko 
milijonai žmonių. Kultūros 
ir meno dekadose tūkstan
čiai žmonių susipažįsta su 
tos ar kitos respublikos 
liaudies turtais.

Keletą kartų aš lankiau
si Maskvoje surengtoje dai
lės parodoje. Džiugu šir
džiai, kada matai, kai 
maskvietis, sustojęs prie 
Petro Cvirkos ■ skulptūros, 
kalbasi apie jo kūrinius, 
kai jis su pagarba taria J. 
Žemaitės vardą. Daug jau
trių atsiliepimų, o taip pat 
ir draugiškų pastabų pali
ko maskviečiai atsiliepimų 
knygoje apie mūsų daili
ninkų ekspozicijas. Knygo
je mes matėme atsiliepimus 
ne tik rusų, bet ir įvairio
mis kitomis kalbomis. Per 
Maskvą mūsų nedidelės

respublikos pasiekimai pa
sidarė žinomi daugelyje pa
saulio šalių. O kiek džiaugs
mo buvo, kai Kremliaus te
atro s c e n o je nuskambėjo 
K a u n o muzikinio teatro 
operetės!

Neseniai vienoje masinė
je Maskvos bibliotekoje nu
mačiau dvi knygas, kurios 
ypatingai patraukė mano 
dėmesį. Gal būt, todėl, kad 
jų viršeliai buvo labai nu
dėvėti, aš paėmiau tas kny
gas į rankas. Tai buvo ru
sų kalba išleistos V. Myko
laičio-Putino “Altorių šešė
lyje” ir R. Mizaros “Mor
tos Vilkienės d i v o r s a s.” 
Pamačiusi mano susidomė
jimą, bibliotekos vedėja 
ėmė aiškinti:

—Tai Lietuvos rašytojų 
knygos. Labai žmonės skai
to. Eina iš rankų į rankas.

Žinoma, bibliotekos vedė
ja negalėjo žinoti, kad man 
tos knygos puikiai pažįsta
mos. Su virpančia iš 
džiaugsmo širdimi aš prisi
miniau savo gimtąjį kaimą 
prie Dubysos kranto. To
limame nuo Maskvos kaime 
tylu praėjusios vasaros va
karą jaunimas dainavo lie
tuviškai rusų liaudies dai
ną. Labai džiugu, kad vie
nos tautos kultūros lobiai 
pasidaro mūsų santvarkoje 
pasiekiami kitai, kad jie 
plinta žmonėse, praturtin
dami bendrą mūsų šalies 
socialinę kultūrą.

Prisiminiau ir dar vieną 
atsitikimą. Prieš kurį lai
ką Maskvoje sutikau pažįs
tamą Vilniaus V. Kapsuko 
vardo universiteto dėstyto
ją drg. Statulevičių. Tai 
jaunas, gabus mokslinin
kas, matematikos mokslų 
daktaro drg. Kubiliaus mo
kinys. Įsišnekėjome, ką jis 
veikia Maskvoje. Pasirodo, 
kad Maskvos Lomonosovo 
vardo universitetas specia
liai buvo jį pakvietęs skai
tyti paskaitų ciklą. Tas

(Specia U ai. “La is v ei ’)
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numerį radau jame skelbi
mą, kuris ragina siųsti 
siuntinius į Tarybų Lietu
vą, ir nutariau parašyti šį 
straipsnį-

Kiekvienas doras žmogus, 
perskaitęs šį skelbimą, pa
sipiktins. Kodėl? Iš jo at
rodo, kad Tarybų Lietuvos 
žmonės tokie jau neturtin
gi, kad neturi kuo apsi
rengti ir net iš ko šventi
nių valgių pasigaminti, to
dėl siūlo siųsti net cukrų, 
miltus, kakao ir šveicarišką 
šokoladą. Ar tai ne pasi
tyčiojimas iš žmonių! Ger
biami draugai, kuriems ne
teko matyti dabartinės Lie
tuvos arba mažai apie ją 
žinot, pasikalbėkit su kai
mynais, kurie lankėsi Lie
tuvoje, ir jie jums atvers 
akis. Tie, kuriems jūs 
siunčiat cukrų, miltus ir 
kitus maisto produktus, iš
leisdami gal būt sunkiai už
dirbtus pinigus, daug leng
viau ir už pigesnę kainą 
gali atsiust Jums tų pačių 
maisto produktų, kurie nei 
kiek ne blogesni už ameri
koniškus. Badu Tarybų 
Lietuvoje dar nieks nemi
rė ir nesiruošia mirt, nuo
gi ir basi nevaikščioja ir 
nevaikščios.

Aš ne prieš siuntinius 
bendrai. Ne. Kodėl gi ne
siųst kokios nors atminimo 
dovanos gimtadienio, var
dadienio ar kitos šventės 
proga? Lietuvoje irgi pri
imta įvairių švenčių proga 
duoti draugams dovanas. 
Yra net dovanų krautuvės. 
Tik siunčiant dovaną rei
kia gerai apgalvoti, kad ne- 
įžeistum žmogaus ir kad su 
šiuo siuntiniu gavęs žmogus 
tinkamai pasielgtų, o ne 
prekiautų. Dovana, tai toks 
daiktas, kurį žmogus laiko 
ilgam prisimi n i m u i apie 
draugą ar giminę. Gerai 
apgalvota dovana visada 
primena apie nuoširdų ar
timą draugą.

Kodėl aš tai rašau?
Tarybų Lietuvoje dar 

yra žmonių,, kurie siuntinių 
iš Amerikos laukia kaip 
gervė giedros. Jie net nesi- 
gėdina rašyt graudingiau- 
sius laiškus savo dėdėms ir 
tetoms, skundžiasi vargais, 
blogu gyvenimu ir kitomis 
bėdomis. Daug kas patiki 
jais ir, išleisdami sunkiu 
darbu įgytus dolerius, siun
čia siuntinius savo “vargs
tantiems” giminėms- Kas 
jie, tie kurie taip verkia? 
Tai daugiausia tie, kurie 
nieko nedirba ir stengiasi 
praturtėti iš kitų
Tai žmonės be sąžinės ir 
garbės. Daug yra ir tokių, 
kurie galvoja, kad Ameri
ka tai rojaus kraštas, 
kur nei sėja nei plau
na, o pyragus valgo ir 
net nepagalvodami

prašo' siuntinių. Ką dau
guma daro su gautais iš A- 
merikos siuntiniais? Kai 
atvyksit į Tarybų Lietuvą, 
aplankykit bet kurio miesto 
turgų, ir jei jūs nepažins, 
tai net nesigėdydami iš pa
kampių ims siūlyti įvairias 
sukneles, medžiagas, kakla
raiščius, skareles ir kito
kius daiktus, primindami, 
kad tai amerikoniški daik
tai. Už tuos daiktus jie 
prašo nežmoniškas kainas. 
Dar atsiranda amerikoniš
kų daiktų mėgėjų ir perka 
tuos daiktus, nors krautu
vės pilnos tokių pačių pre
kių ir jos daug kartų piges
nės. Kam sunaudojami už 
siuntinį gauti pinigai ? 
Dažniausiai jie yra išmai
nomi į puslitrį degtinės. 
Štai jie, tie “vargstantieji.”

Smutkelių ir koplytėlių 
Lietuvoj seniai nebėra, pa
liko tik keletas praeities 
dulkelių, kurios dar sten
giasi uždengt naują gyve
nimą, bet ,

“Prie Nemuno kitas 
Išaušo jau rytas.
Į ateitį veda
Mus šviesūs keliai.”
Tie, kurie dar dejuoja, 

kasdien ima įsitikint naujo 
gyvenimo šviesumu. Lan
kydamiesi Tarybų Lietu
voje, žiūrėdami filmus iš 
Lietuvos, skaitydami pa
žangią Amerikos lietuvių 
spaudą, Amerikos lietuviai 
p r a d e d a nebetikėt paša- 
koms apie “vargstančią” 
Lietuvą, bet dar atsiranda 
lengvatikių, kurie neįžiūri 
netikrų ašarų arba nenori 
matyti tikro gyvenimo ir 
leidžiasi apgaunami. Gerai, 
kad galime laisvai susi r a- 
šinėt, dalintis mintimis, 
(Įpyanomis, bet visuomet ką 
nors siųsdami gerai apgal
vokime, kaip sakoma: “de
vynis kartus matuok, o tik 
dešimtą kartą kirpk.’’

Ant. Brilingas 
1960 m- lapkr. mėn. 27 d.

----------------- /

Chicago, III.
GERAI PAVYKĘ 

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ

Lapkričio 26 d. Mildos 
teatre kalbėjo Dr. A. Mar- 
geris apie Lietuvą. Apie du 
šimtai susirinkusių išklau
sė daktaro svarbios ir reikš
mingos kalbos. Teko maty
ti atsilankiusių ir naujų 
ateivių. Apart vilniečių, ne
mažai buvo naujieniečių ir 
jų korespondentų. Visi aty- 
džiai (per pustrečios va
landos) be pertraukos klau
sėsi Dr. Margerio pasako

jas detaliai ir duo- 
pažymėjo, kaip

dabar Lietuva atrodo ir 
koks yra daromas progre
sas moksle, ekonomijoje, 
kultūroje, statyboje ir kito
se šakose. B. Š.

, jimų. 
vargų. | menimis

faktas rodo aukštą mūsų 
respublikos tarybinio moks
lo pasiekimų vertimą. O 
juk tie pasiekimai neatėjo 
savaime. Kiek Lietuvos 
jaunuolių baigia aukštą
sias Maskvos m o k y k las, 
kiek jaunų mokslininkų ap
gynė disertacijas, Maskvos 
mokslininkų vadovaujami.

• • •

Didingai skamba Krem
liaus kurantų dūžiai. Jie, 
tarši širdies plakimas, jau
čiami visame mūsų šalies 
kūne. Jie suteikia gyvy
bingumo, skatina naujiems 
darbams. A. Balsys

DŽIUGI ŽINIA
Nuoširdžioj i pažangieti 

ir daug dirbusi “Vilnies” 
vajuose ir bendrai pažan
giame veikime drg. Julija 
Urmonienė jau grįžo iš li
goninės ir pasek m i n g a i 
sveiksta. Gydytojas jai pa
tarė vis dar ilsėtis, kad 
tikrai gerai žaizdos užgytų- 
Ypatingai draudžiama jai 
daug kalbėti.

Ligonė sakė, kad po pas
kutinio pati k r i n i m o jos 
sveikatos stovio gydytojas 
veik užtikrinęs, kad už po
ros savaičių ar mėnesio ji 
vėl galės dalyvauti veikime.

Smagu matyti mylimą 
pažangietę taip pasekmin
gai sveikstant. Vilnietė
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ROJUS MIZARS

ALYTUJ, DZŪKIJOS SOSTINĖJ
(Iš užrašą)

(Pabaiga)

Dabar aš stebiu žmones 
ir matau: jie sočiai paval
gę, avi batais, o vaikai, jau
nimas turi visas progas 
mokytis, lavintis, būti ap
sišvietusiais vyrais ir mo
terimis, kultūringais socia
listinės visuomenės nariais. 
Nėra ponų! Nėra išnaudo
tojų, kokius mes turėjome. 
Nauja, saulėta diena čia 
užstojo.

Bet Savilionys ir kitu at
žvilgiu man šiandien jau 
ne tie, kokie buvo kadaise. 
Nebeliko čia nė vieno gimi
naičio, kurių kadaise buvo 
daug. I miestus išsikėlė.

Mūsų pirkelė, kurią su 
tėvu statėme naujoje (“ant 
kolonijos”) vietoje, sude
ginta. Kas ją sudegino? 
“Miškiniai”... Kodėl jie tai 
padarė? Kam keršijo?.. 
Atsakymo nėra.

Čia pat va ir kapinės, kur 
ilsis mano tėvai, keletas 
brolių, sesutė, protėviai ir 
daug daug giminių. Tai 
senos kapinės, ant kalnelio, 
su berželiais linguonėliais.

V. Svirnelis atneša iš sa
vo daržo gėlių, kad uždė- 
čiau ant tėvų kapų. Ieškau 
kapų, bet nerandu. Atsi
menu, sklypelis mūsų arti
miesiems laidoti buvo po 
labai palinkusiu beržu, bet 
jo jau nebėra. Kapo jokio 
nematyti, nes tanki žolė, 
didumo iki juostos, dengia 
visas kapines. Kapinių 
tvora apirusi, apgriuvusi. 
Niekur jokios gėleles. Bet 
dar yra išlikusių beržų, ta
rytum saugotojų tų, kurie 
žemėje ilsisi. Anksčiau bu
vau manęs: būdamas Lie
tuvoje pastatysiu ant tėVų: 
kapų kuklų antkapį, bet 
dabar, pasidairius, visa tai 
atpuolė... Dar mano laikais 
viduryje kapinių stovėjo 
antkapis su lenkiška ant
rašte, bet, stebiu, lietus, 
saulė ir vėjas tą užrašą su- 
dilino.

(Šia proga savi lion i š- 
kiams galiu tiek patarti: 
apdorokite, aptaisykite sa
vo kapines, kur ilsisi jūsų 
tėvai. Pagerbkite save ir 
tuos, kurie ten ilsisi. Tam 
juk nereikia jokių didelių 
išlaidų; tai galima lengvai 
ir greitai patiems atlikti. 
Juk ir jūsų pačių čia bus 
amžina poilsio vieta.)

Važiuojame toliau į vaka
rus. Po dešinei matosi 
prie ežero prisiglaudęs Pie- 
riškių kaimelis, ten tolėliau 
—Bugonys, dar toliau — 
Tariučionys, Ryliškiai, Kle
počiai.

Laukai žaliuoja ir pri
brendusiais rugiais gelto
nuoja; nemaža rugių jau 
nupjautų. Visur miela 
akiai.
; Mes esame “Nemuno” 

kolūky, kurio pirminin
kus Tautvidas Pruševičius, 
mano pusbrolio sūnus. “Ne
muno” kolūkio centras — 
Ryliškių kaimas. Čia vei
kia graži vidurinė mokyk
la, čia ir paštas.

Bet pasiekę Ryliškius, 
Tautvido jau neradome: 
jis su šeima buvo pas tė
vus Mižonių kaime — mūs 
laukė.

Artinamės prie Druski
ninkų’ kaimo — mano lai
kais didžiausio mūsų apy
linkėje. Nežinau, kodėl taip 
buvo, bet dzūkai šį kaimą 
anuomet vis vadindavo 
“Druskininkais,” o tuo pa
čiu vardu toliau į pietus 
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m i e s t ą — “Druskininkė- 
liais.”

Kelias, kuriuo važiuoja
me, daug daug kartų ka
daise mano buvo nuvaikš
čiotas, nubėgiotas. Dar ne
maža vietelių atpažįstu.

Pasiekus Draski n i n k ų 
kaimą nuo kalno regisi že
mai Nemunas, ir aname jo 
šone aukštas šlaitas, apau
gęs medžiais. Tai vienas 
gražiausių vaizdų Lietuvo
je. Nežinau, ar šį gyvą 
vaizdą nors vienas Lietuvos 
dailininkas matė. Patar
čiau, kad kuris tapytojų 
atvyktų ir kaip tik nuo šio 
kalnelio pamatytų šį šaunų, 
pilną grožio ir žavesio kam- 
pelį.

Štai, jau ir nedidelis pu
šynas, man žinomas, — iš
vaikščiotas, išbėgiotas. Ke
lias pro jį šia u r o k a s ir 
smiltingas. Abejoju, ar 
mūsų “Volga” užkops į kal
nelį. Užkdpo. Čia dabar 
riaumoja ir sunkvežimiai. 
Matosi Mižonių kaimelis, 
stovįs dešiniajame Nemu
no šone — jo vingyje tarp 
Alytaus ir Merkinės.

Ir mes sustojame ties 
mano motinos sesers sū
naus Justino Prusevičiaus 
sodyba, kurioje jis ir jo 
šeima mūs laukė.

—Sveikas, broleli!..
— Sveikas, J u s t u 1 i !.. 

Sveika, Monika!.. Sveiki, 
sveiki!..

Justinas už mane jaunes
nis. Kai vykau į Ameriką, 
jis dar tebelankė pradžios 
mokyklą Merkinėje. Tuo
met jo tėvai Adomas ir Ro
žė Prūse vičiai turėjo tik 
mažą sklypelį žemės, bet 
vėliau, Justinui paaugus, 
įsigijo žemės truputėlį dau
giau. Abudu tėvai jau se
niai mirę, ilsisi gale so
džiaus esamose kapinėse. 
Justinas vedė ir susilaukė1 
keturių vaikų; sunkiai dir
bo ir vis tikėjosi susilaukti 
geresnių laikų.

Susilaukė — gyvenimas 
jo nenuvylė. Vyriausias sū
nus, kaip minėjau, yra “Ne
muno’’ kolūkio pirminin
kas—tas pareigas eina jau 
aštuntuosius metus; Danutė 
baigusi’ aukštąją mokyklą, 
ištekėjusi, šiandi-en moky
tojauja Varėnoje; sūnus 
Algimantas, baigęs konser
vatoriją, yra Lietuvos Liau
dies Ansamblio kanklinin
kas, taipgi moko Muzikos 
mokykloje, ir jo žmona Bi
rutė eina tokias pačias par
eigas; abudu gyvena Vil
niuje. Jauniausias sūnus 
Uogintas yra pasirengęs 
stoti į Tarybinę Armiją. 
Šiandien jie visi čia.

Visi Justino vaikai iš
mokslinti tarybiniais lai
kais; buržuazijai valdant 
Lietuvą niekad to nebūtų 
pasiekę.

Aš klausau Justino pasa
kojimų ir stebiuosi.

—Broleli, — kartoja jis 
man, — tarybinė santvar
ka atnešė didžiausią laimę 
mums, darbo žmonėms.

—Matau, matau! — at
sakiau jam. — Be jokio žo
džio matau ir suprantu.

Stuba dar drūta, gerai 
užlaikyta, ir erdvi,- su me
dinėmis grindimis, su tri
mis kambariais ir virtuve. 
Nemažą jis turi biblioteką. 
Kiemas dailiai aptvertas, 
švarus; net ir išvietė įtai
syta kaip mieste.

—Tikrai viskas kultūriš
kai įruošta, — sakau.

—Bet dar neturime elek- 
tros, — nusiskundžia jo 
žmona.

Tiesa, elektros čia dar 
nėra, bet ateis ir ji, ateis!

Aš juos komplimentavau 
dar ir už kitą dalyką : 
Skaičiau neseniai Vilniuje 
išleistą surinktų liaudies 
dainų knygą. Joje telpa ir 
Prusevičių darbai: Moni
ka Prusevičienė įdainuoja, 
jos vyras užrašo žodžius, o 
sūnus Algimantas pritaiko 
joms muziką! Tai retas da
lykas! Telpa ten ir mielo
sios Monikos fotonuotrau
ka.

Mižonyse man teko gy
venti dviem atvejais: mi
rus mano motinai, teta Ro
žė Prusevičienė parsivežė 
mane mažą ir laikė pas sa
ve apie pusę metų. Kai 
paaugau, čia metus tarna
vau piemenuku. Taigi šis 
kaimas man primena labai 
daug.

Palei patį kiemą stovi 
didžiulės duobės.

—Kas čia? — klausiu 
Justiną.

—■ Tai pasiutėlių nacių 
darbas, — atsako. — Ve
jami iš Lietuvos, tie niek
šai iš lėktuvų p r a d ė j o 
svaidyti bombas, kur tik 
pakliuvo. Metė jas ir čia. 
Ir, ot, ką padarė! Tik per 
plauką išliko mūsų namai 
ir mes patys.

Vakare susirinko ir dau
giau m i ž o n i š k i ų . Štai, 
mokytojas Krukonis — įdo
mus vyras. Mes kalbame 
apie visokius dalykus daly
kėlius. Ir čia jie man pa
sakoja, kad iš Mižonių kai
mo tarybiniais metais jau 
aštuoni asmeny s baigė 
aukštuosius mokslus! Ma
ne tai labai nustebino.

Mižonių kaimas turi apie 
dešimt kiemų. Žemė ne
dėkinga — smėlinga. Mano 
laikais, atmenu, visi čia 
skurdo, viešpatavo tamsa. 
O šiandien!..

Kodėl gi šitie žmonės ga
lėjo tai pasiekti? Todėl, 
kad tarybinė santvarka su
darė visas sąlygas darbo 
žmonių vaikams s i e k t i s 
mokslo. Antra, žinoma, ir 
pačių žmonių troškimas 
mokytis. Jiesa, ne visur ir 
ne pas visus jis lygiai pa
sireiškia. Gal būt pats 
gamtos gražumas šio kai
melio žmones užkrečia no
ru siektis apšvietos, būti 
žmonėmis, daryti dar, gra
žesnį rytojų sau ir savo 
vaikams.

Tai pažymėjęs, nesakau, 
kad Mižonyse jau nebėra 
trūkumų, jau kiekvienas 
čia skęsta liuksuse. Ne, 
trūkumų dar yra. “Nemu
no” kolūkis dar ne vyrau
ja, ir nelengva jam aukš
tai pakilti, kadangi žemė 
čia nederlinga; kolūkiečiai 
per daug išsibarstę; ilgų 
amžių palikto atsilikimo 
“psichologija” iš tūlų dar 
neišgaravo. Bet tvirtai ti
kiu, jog visa tai bus išgy
vendinta greičiau negu tūli 
pesimistai galvoja.

Rytojaus rytą kai kurie 
svečiai pasiryžo Nemune 
pameškerioti. Aš irgi pa
vaikščiojau palei Nemunė
lį, kur kadais-e daug laiko 
esu prabėgiojęs. Ties Mižo- 
nimis dešinysis Nemuno 
šonas stovi žemai, bet kai
riajame — aukštas kran
tas, vešlių medelių apdeng
tas. Upės vanduo čia srau
nus. Netrukus, atrodo, kai 
kuriuos didžiulius medžius 
vanduo išraus ir nusineš. /

—Kodėl nenukerta te jų? 
—klausiu.

—Uždrausta. Griež t a i 
uždrausta kirviu paliesti 
bet kurį medį, — atsako 
mąn. - .

Gal ir gerai.
Užeinu į namus pas kol

ūkietį M., kuris buvo bu
vęs išvežtas, grąžintas ir 
dabar gyvena savo namuo
se. Išsikalbame.

—Paša k y k i t e man, — 
klausiu, — kaip patiko gy
venimas ten, kur buvote iš
vežtas?

—Labai patiko, — pagal
vojęs atsako žmogus. — 
Būsiu atviras ir pasakysiu: 
jei manęs nebūtų išvežę, jei 
būčiau pats savo noru ten 
išvykęs, tai į Lietuvą nebū
čiau grįžęs. Bet kai esi 
prieš savo norą išvežtas, 
tai vis stengiesi “ant savo 
pastatyti.” Na, tai ir grį
žau.

Žmogus pasakojo, kad 
ten, kur buvo išvežtas, už
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G. Pabijanskas, Rochester, N. Y.......................
John Novak, Cranford, N. J..................... .........
Walter Lyles, Murrysville, Pa...........................
Nellie Rakickas, Newark, N. J...........................
Frank Ivan, Roslindale, Mass. ................... . . .
Mary Bakunas, Pt. Pleasant, N. J.....................
Mary Užkurėnas, Linden, N. J...........................
G. Kardauskas, Linden, N. J...............................
S. Valauskas, Plainsville, Conn...........................
Frances Y. Jordan, Chicago, Ill.........................
A. Laurin, Philadelphia, Pa.............. ................
U. Žilinskienė, Mt. Holy, N. J............................
Po $1: A. Akulaitienė, New Hope, Pa.; M. Plečkai

tis, Chicago, Ill.; W. Cherney, Rochester, N. Y.; U. Ka- 
maitis, Brooklyn, N. Y.; M1. Raulusevičienė, Cleveland, 
Ohio; G. ir O. Pranskas, Gardner, Mass.; J. Matachun, 
C. Ragauskas, Peterson, N. J.; J. Kodis, V. Kralikaus- 
kas, M. Dvareckienė, V. Mikulienė, Lawrence, Mass.; 
S. Alask, Los Angeles, Calif.; “Frankis”, Miami, Fla.; 
W. Grinkevičius, L. Trakimavičius, V. Navickas, Nor
wood, Mass.; K. Trokapas, Fitchburg, Mass.; V. Trei- 
nis, Baltimore, Md.

Gražiai darbuojasi mūsų vajininkai, bet dar yra .se
nų vajininkų, kurie nieko neprisiuntė. Kodėl jie laukia?

Dėkojame viršminėtiems prieteliams už gražias do
vanas, visiems darbuotojams, kurie prisidėjo prie pa
rengimų laikraščio naudai, ir vajininkams.

Laisves Administracija

So. Boston. Mass:
< /.

Gruodžio (Dec) 11-tą d. 
yra rengiamas “Liaudies 
Balso” naudai banketas, 
kuris įvyks 1-ą vai. 318 W. 
Broadway, So. Bostone. 
Kaip ir visada, taip ir šį 
kartą maistą pietums ga
mins mūsų gabiosios gaspa- 
dinčs vyrams prigelbėjant.

Visiems yra žinoma, kad 
pažangioji spauda finansi
niai sunkiai verčiasi, taip 
lygiai yra ir su Kanados 
lietuvių savaitraščiu. Todėl 
visi darbo žmonių spaudos 
rėmėjai ir ' simpatikai yra 
kviečiami ateiti į kalbamą 
banketą ir su mumis pietus 
pavalgyti, pasišnekučiuoti 
bei kaip ką padiskusuoti.

Dar biskį apie spalio 6 d. 
“Laisvės” naudai įvykusį 
banketą. Lapkričio 25 d. 
“Laisvėj” tilpusioj mano 
koresp. kaip kas išleista, 
nes neturėjau pilnos sąskai
tos. Į banketą suėjusieji da
vė arti penkių šimtų dole
rių “L.” paramos. Dratigas 
J. Skliutas, sužinojęs, kad 
mažai betrūksta iki $500 
■dar pridėjo penkinę, tas 
duoda “Laisvei” po $10 nuo 
kiekvienų jos gyvavimo me
tų.

Nors ir dolerinėmis auko- 
kavusieji yra rėmėjais, ir 
visų, kurie norėjo, vardai 
tilps “Laisvėj”, o čia noriu 
pažymėti tik stambiuosius: 
J. Skliutas $55, Mary Pau- 
rienė $50, M. ir K. Kazlaus
kai $50, J. ir H. Žekoniai 
$50 ir z LLD 2-ros kp. Mot. 
Sk. $50. Nežinia, per mano 
ar spaustuvės neapsižiūrė
jimą J. H. Žekonių, sunkiai 
bankete dirbusių, vardai 
nepaminėti. Atsiprašome jų 
ir tų, kurie aukojo po dole
rį, Oi jų vardai netelpa-. Mat, 
aukas rinko dvi . grupės: 
viena užrašė po dolerį au
kojusių vardus, o kita—ne

6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00 (
2.00'
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

užrašė, tai taip ir smulkių 
daug susirinko.

Kas šeštadienio vakarą, 
pusė po septyntos vai.,vyks
ta Klubo patalpose So. Bos
tone “whist” parė. Susiren
ka gražus būrelis nuo viso
kių bėdų ir reikalų ati
trauktą laiką praleisti. Tų 
parių rengėjos gruodžio 17 
d. vakarą žada padaryti 
specialį... Taigi kviečiami 
visi, net ir nežaidėjai, tą 
šeštadienio vakarą atsilan
kyti.

Mūsų organizacijų susi
rinkimai šlubuoja, bet 
vyksta beveik reguliariai. 
Pora savaičių atgal 
A.L.P.K. laikė specialį susi
rinkimą, atliko svarbesniuo
sius reikalus. Gruodžio 1 
LLD 2a kp. taipgi laikė 
mitingą ir aptvarkė org. 
reikalus. Ateinantį mėn. 
kalbamos kuopos bus svar
bus susirinkimas, į kurį 
kviečiami kas tik galit atsi
lankyti. LDS 62 kp. laiko 
savo susirinkimus beveik 
kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienio vakarą. Ta
čiau, gruodžio 4 d. sekreto-, 
riui dėl kokių nors priežas- 
čių neatvykus, mitingas ne
įvyko. Su naujais 1961 me
tais abi kuopos žada per
tvarkyti jų valdybas ir pa
gerinti veiklą.

A. K—a

Baltimore, Md. — Balti- 
morės miestas jau turi 939,- 
024 gyventojus. Jis yra šeš
tas miestas Jungtinėse Val
stijose. Didesni yra tik New 
Yorkas, Chicago, Los Ange
les, Philadelphia ir Detroi
tas.

Bukareštas. Rumunija 
ir Japonija pasirašė prekyf 
bos sutartį metams laiko..



Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai “L a i s- 

vts” skaitytojai įsitemykite
Visi “Laisvės” skaityto- 

/ \jai ir visi pažangaus judė
jimo rėmėjai kviečiami šį 
šeštadienį būti parengime, 
kurį ruošia LLD ir LDS 
vietinės kuopos. Savo skait
lingu atsilankymu paremsi- 
te pažangias organizacijas, 
pasiklausysite gražių liau
dies dainų, prisiminsime 
“Laisvės” 50 metų jubiliejų. 
Camdeno ir Chesterio pa
žangaus judėjimo rėmėjai 
būkite ir jūs.

Aido Choro moterų kvar
tetas, solistė E. Brazauskie
nė ir kiti nevisada mus ap
lanko.

Vieta: 1150 North 4th 
St., 7:30 v. vakare.

Na, ir LLD 10-tos kuopos 
susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, gruodžio 9-tą, 7:30 
vakare, 1150 North 4th St. 
Šis susirinkimas bus prieš 

>parengimą ir jame bus ap
tarta parengimo reikalai. 
Būtų gerai, kad ir LDS 5 
kuopos komitetas dalyvau
tų.

Well, kaip kiekvie
noje kolonijoje, taip ir pas 
mus, veikėjų reikia, bet jų 
mažai tėra. Išsikalbėjus su 
nekuriais, jie pasisako, kad 

, praeityje dirbo nemažai, 
bet kuomet senatvė atėjo, 
tai lai kiti dirba, o man, 
girdi, laikas pasilsėti, šis 
pasakymas gal atitiktų de- 
setkui ar daugiau metų at
gal, bet ne dabar. Dabar 
mes neturime savo tarpe 
jaunų spėkų, arba jų turi
me, bet mažai.

Na, ir jeigu norime palai
kyti progresyvų judėjimą, 
tai nors ir senatvėj tęskime 
savo senas tradicijas, palai

kykime kuopas, meskime 
praeities nesutikimus arba 
ypatiškumus. Suglauskime 
savo gretas ir siekime savo 
užsibriežto tikslo.

Philadeiphijoje prie AFL- 
CIO Council priklauso apie 
300 įvairių unijų, su 300,000 
nariu. Suvažiavime, kuris 
įvyko šiomis dienomis, da
lyvavo 500 delegatų, išrink
ta vadovybė iš 24, kurie 
tvarkys unijų dalykus. Vie
nybės diskusijos tarpe 
AFL-CIO tęsiasi nuo 1955 
metų ir tik dabar prieita 
prie galutinio susitaikymo.

■ ■ i

Pennsylvanijos valstija 
rubežiuojasi su New Jer
sey valstija. Abi valstijos 
turi įstatymus, kad už grei
tą važiavimą ar kitus va- 
žiuotės nusikaltimus gali 

į suspenduoti leidimus 3(Lčiai 
dienų. New Jersey valstija 
atėmė važiuotės leidimus 
30-čiai dienų nuo 2,754 
Pennsylvanijos, 275 Con
necticut ir 206 New Jersey 
valstijos vairuotojų.

Spaudos pranešimu, Phi- 
ladelphijos apylinkėje per 
spalio ir lapkričio mėnesius 
blskį darbai pagerėjo.

Philadelphijos “Inquirer” 
tūlas bendradarbis kel i a 
klausimą, kad Kennedy ad
ministracija turės proble
ma su New Deal unijų na
riais, kurie jam gelbėjo bū
ti išrinktam prezidentu. 
Primena Textile Workers 
unijos darbuotojus North 
Caroline valstijoje, kur as
tuoni jų nuteisti ilgiems 
metams kalėjimo už organi
zavimą neorganizuotų.

Minimas bendradarbis sa
ko, kad bus kreiptasi prie 

rAFL-ClO viceprez. Walter 
Reuther, kad būtų daroma 
Žingsniai įkalintus paliuo- 
suoti. Reikia atsiminti, kad 
tos valstijos gubernatorius 
bus Kennedy administraci
jos komercijos sekretorius. 

šį miesto naują įstatymą, 
kad eidami gatve nemėty- 
tumėt cigarečių ar taip ko
kių popiergalių. įsitemykite 
ir nieko nemėtykite per lan
gus. Nuėję į parkus daryki
te tą patį. Jeigu neprisilai
kysite šio įstatymo ir būsi
te sugauti, tai bausmė bus 
nuo $5 iki $50. Šis įstaty
mas įėjo galion su 28-tą 
lapkričio. Policija vieša ir 
slapta, pastatyta prasikal
tėlius gaudyti. Pirmą dieną 
nubausti 36.

Per eilę metų Philadel
phia buvo trečias miestas 
daugumu gyventojų, bet 
paskutinis cenzas pažymi, 
kad Philadelphia jau yra 
tik ketvirtas, turintis 2,002,- 
512 gyventojų. Los Angeles, 
Calif., pralenkė Philadel
phia.

Per paskutinį dešimtme
ti gera dalis persikėlė gy
venti už miesto ribų. Tad 
Philadelphia nustojo dviejų 
kongresmanų tik todėl, kad 
gyventojų skaičius sumažė
jo.

Philadelphijoj yra senų 
namų, kurie turėtų būt pa
keisti namais su moderniš
kais įtaisymais.

Pilietis

Yucaipa, Calif.
Šių metų gruodžio 2 d. 

palaidojome Barbutę Mor- 
kevičienę. Velionė buvo 
laisvų pažiūrų moteris, il
gametė “Laisvės” skaityto
ja ir darbininkų spaudos 
rėmėja. Sunkiai dirbo per 
visą gyvenimą, , tad dau
giausia ji kalbėdavo apie 
sunkią darbininkų būklę. 
Ilgai sirgo cukrine liga ir 
mirties šmėklą ji matė per 
arti, bet ji priėmė tą ra
miai. Savo vyrui jau se
niai liepė ją laisvai palai
doti ir kad jos kūną sude
gintų. Taip jos pageidavi
mas ir buvo išpildytas. 
Prie karsto pasakė įspūdin
gą kalbą drg. Ziksienė, los- 
angeli-etė, ir padeklamavo 
eilėraštį Salomėjos Nėries:

Kai numirsiu, tai 
neveškit į kapus—

Mano kūną sudeginki!, 
išbarstykit pelenus.

Draugė Ziksienė ne tik 
patraukli kalbėtoja, bet jos 
ir kalbos garsas toks ma
lonus.

Antras kalbėjo, irgi los- 
angelietis, drg. Pūkis. Jis 
apibūdino velionės gyveni
mą bendrai gamtos tiesas, 
kad nei vienas neliksime 
nemirę- Pūkis padeklama
vo reikšmingą eilėraštį.

Šių dviejų žmonių patar
navimas šermenyse mums, 
yueaipiečiams, ilgai pasi
liks atmintyje. O Barbutės 
atsisveikinimo apeigos buvo 
kaip tik tokios, kokių ji 
norėjo. Vietoje tokio šių 
dviejų draugų kultūringo 
patarnavimo, jeigu būtų re
ligines apeigas atlikęs koks 
kunigas, pagiedojęs mums 
nesuprantamus žodžius, 
dargi pavartojęs laukinių 
žmonių užsilikusius papro
čius, būtų reikėję brangiai 
sumokėti. Bet darbininkai 
taip pavyzdingai patarnavo 
nemokamai. Tad linkime 
draugams Pukiui ir Ziksie- 
nei geriausios sveikatos ir 
energijos dar ilgai darbuo
tis žmonių apšvietai, o Mer
kevičiui — kad tą sunkią 
liūdesio naštą nesuklupda
mas perneštų ir greitai su
siramintų.

M. Mack

Chicagos Žinios
SUSITIKIMAS 
SU SVEČIU IŠ 

LIETUVOS. f z . , •
Nežinant’is anksto tikro 

atvažiavimo laiko, pasitiki
mas svečio iš Lietuvos—ra
šyto jo-poeto Eduardo Mie
želaičio buvo surengtas į 
keletą valandų.

Lapkričio (Nov.) 26 die
ną, Mildos viršutinėje salė
je Pasitikimo komitetas su
kvietė gražų būrį žmonių, 
papuošė stalus, paruošė už
kandžių. Tą viską atliko į 
pasakiškai trumpą laiką.

Pirmininkavo drg. Jokub- 
ka. Jis trumpai apibūdino 
sambūrio tikslą. Kalbėjo 
Dr. Margeris ir V. Andru
lis sveikino svečią varde 
visų progresyvių Čikagos 
lietuvių organizacijų. J- 
Pauliukas įteikė svečiui do
vanas.

Svečias kalba apie da
bartinę Lie t u v o s padėtį, 
skaito savo poeziją. Tai 
buvo naujenybė Čikagos lie
tuviams. Klausomės ge
riausio Lietuvos rašytojo- 
poeto deklamuojant - skai
tant savo poeziją- Širdyje 
teikia didelį malonumą.

Vėliau svečias atsakinė
jo ir į klausimus.

Praleidę porą valandų su 
visų pamylėtu rašytoju-po- 
etu, turėjome skirtis, nes 
jis paskirtu laiku turėjo 
apleisti mūsų miestą.

Pasilikę jautėmės laimin
gi, turėję progą susitikti 
su mylimiausiu žmogum iš 
mūsų Tėviškės. Mielasis 
mūsų svečias gimęs vargin
goj šeimoj pasiekė augštu- 
mas, kaipo rašytojas - poe
tas, žurnalistas.

J. P. Stančikas

IŠ. PUIKAUS CICERO 
MOTERŲ KONCERTO 
Lapkričio 27 d. Liuosybės 

salėje, Ciceroje, Motor ų 
choras suruošė koncertą, 
kurio programa buvo tur
tinga. Ji susidėjo net iš 
dviejų dalių. Tai buvo vai
dinimas ir koncertas.

, Buvo suvaidinta vieno 
veiksmo vaizdelis “Nenuo
rama žmona,” kur buvo 
daug juokų ir sveiko jumo
ro. Autorius Juozas Gru
šas. Ne tik buvo surinkti 
pasižymėję aktoriai, bet ir 
vaidino gerai. Atsakomin- 
gos Moterų choro vadovės 
Estelle Bogden buvo labai 
sklandi režisūra.

Cicero Moterų choras, va
dovė Estelle Bogden, atli
ko: “Norėjo mane motutė,” 
liaudies daina; “Geltieji li
neliai,” A. Budriūno; “Pa
imsiu lyrą,” italų liaudies 
dainą. Ex Mainierių cho
ras, vadovė Ona Tilvikienė, 
atliko : “Liuosybė,” “Po 
kalną vaikščiojau” ir “Ža
liojoje girelėje.”

Laisvės Kanklių Mišrus 
choras, vadovybėje J. Ken- 
ston, padainavo: “Mes pa
dainuosime” ir iš operų iš
traukas-

Solistės: Ęstelle Bogden, 
B. Rasinskienė ir Ruther, 
pianistė Daratėlė Murelie- 
ne.

Roselando Aido choras, 
vadovybėj Daratėlės Mure- 
lienės, atliko: “Jei įsakys 
Tėvynė,” Kavecko, ištrau
kas iš “Zaporožietis už Du
nojaus” choras ir solistai 
Vanda Žalis, R. Žilius, 
“Manoji Lietuva”—Andru
lio.

Svečiai buvo sužavėti 
chorais ir solistų dainavn 
mu. Visi gausiai jiems 
plojo.

Salė svečių ir viešnių bu
vo pilna, &

WORCESTER, MASS.
Apie mūsų chorus

Lapkričio 27 d. įvyko 
Liet. Meno Sąjungos Ant
ros apskrities koncertas. 
Dalyvavo Worcesterio Aido 
Choras, Hartfordo Laisvės 
choras ir Montello Vyrų 
grupė. Visi menininkai savo 
pareigas atliko kuo pui
kiausiai.

Diena buvo graži, tai 
daug žmonių prisirinko. Vi
si atidžiai klausėsi dainų ir 
gėrėjosi. Aido choras, turė
damas gerų balsų, pasirin
ko aukštų gaidų dainas, o 
Laisvės choras dainavo že
mesnių gaidų, bet labai aiš
kiai tarė žodžius. Visi cho
ristai dainavo sų gražia 
šypsena, kas darė gero 
įspūdžio. Jau daug kar
tų esu girdėjęs dainuojant 
choriečius, bet turiu pasa
kyti, kad jie vėl padarė ge
ro progreso.

Montello Vyrų grupė ima 
dainas žemų gaidų, bet gra
žiai, sutartinai dainuoja ir 
žodžius taria aiškiai.

Apie senus, jau publikai 
pažįstamus dainininkus, šį 
kartą nieko nerašysiu, nes 
jie žinomi. Tarsiu kelis žo
džius apie tuos, kurie dar 
pirmu kartu dainavo solo.

Jauna mergaitė, francū- 
zų-lenkų kilmės, labai gra
žiai sudainavo vieną dainą 
lietuviškai, o antrą angliš
kai. Aido choro narys, ku
ris jau daug kartų vaidino 
svarbias roles operetėse, tai 
Albertas Dapšys, šį kartą 
dainavo solo. Jis labai vy
kusiai sudainavo kelias dai
nas. Jo tenoro balsas taip 
gražus, kad tartum varpas 
skamba. ’į

Publikai p'atiko, kaip pa
tyrę seni: ’dąininipkai, taip 
ir nauji solistai. Ji plojo, 
reifcąįayo daųgįaju dainuoti. 
Bet programa buvo ilga, tai 
nebuvo progos publikos 

I troškimą išpildyti. Tik 
Laisvės choras dalyvavo 
antru kartūį-tai yra pro
gramos užbąigime.

Laisvės choras darė 
gero įspūdžio, nes visos mo
terys buvo juodomis sukne
lėmis, prisisegusios raudo
nas gėles prie krūtinės, dvi 
jaunos mergaitės su raudo
nomis suknelėmis stovėjo 
ties choro viduriu. Tas vie
nodas apsirengimas sudarė 
labai gero įspūdžio.

Reikia pasakyti, kad kon
certas gerai pavyko.

Šiemet Antrosios apskri
ties chorai ir menininkai la
bai daug veikė. Aido choras 
suvaidino operetę “Išeivis” 
visose didesnėse lietuvių 
kolonijose. Laisvės choras, 
iš Hartfordo, du kartus 
dainavo Worcesteryje, o 
kartą Montelloje. Montello 
Vyrų Grupė dalyvavo net 
“Laisvės” koncerte Ozone 
Parke, N. Y. Chorai ir at
skiri menininkai dalyvavę 
piknikuose ir kitokiuose 
parengimuose. Kiek paste
bėjau iš spaudos, visur jie 
patiko publikai. Visur pub
lika gėrėjosi dainomis ir 
trokšta jas girdėti ateity
je

Mieli draugai ir drauges 
choristai! Leiskite man tar
ti širdingą mano pageida
vimą. Man teko sužinoti, 
kad choruosę yra šiek-tiek 
nesutikimų ir ypatiškumų. 
Aš manau, kad ir maži ypa- 
tiškumai kenkia. Aš labai 
norėčiau, kąd vieni už ant
rus nesistengtų būti aukš
tesni. Atminkite, kad drau
giškumas, vienybė, tai yra 
galybė.

Seniau Naujojoje Angli
joje turėjome daug chorų. 
Dabar teturime mišrius; tik 
du ir, Montello Vyrų Gru

pę. Reiškia, mūšų meniškos 
jėgos yra mažesnės. Gali
mas daiktas, tenka joms 
daugiau pavargti. Aš ži
nau, kad nėra sunkesnio 
darbo, kaip choriecių, nes 
nuolatos reikia lavintis, 
daug laiko įdėti. Bet daina 
yra liaudies mylima. Publi
ka jums dėkinga už palai
kymą chorų, dainavimą ' ir 
dalyvavimą.

Ir mano didžiausias troš
kimas yra, kad jūs sugy
ventumėte santaikoje, arti
mame draugiškume, vieny
bėje ir palaikytume! chorus 
ir vyrų dainininkų grupę.

J. Skliutas

iš LMS Antros apskrities 
metinio koncerto

Įvykęs menininkų kon
certas lapkričio 27 d. buvo 
visapusiai sėkmingas, ža
vus. Ypatingai pažymėtina, 
kad šiame koncerte grupių 
n solistų buvo gražiai, vy
kusiai sudainuota 6 ^dai
nos, ką tik iš Lietuvos ap
kibytos. Jos klausovų šir
dingai, šiltai buvo priimtos. 
Tik dėl susidariusių aplin
kybių, iš priežasties tirš
tos menininkų darbuotės 
bėgyje ištisų metų, viene
tams neliko liuoso laiko 
specialiai prisirengti šiam 
savo koncertui. Ypatingai 
mūsų koncertų lankytojai 
pasigedo vienetų bendro 
sudainavimo kelių dainų. 
To pageidavo ir trūkumą 
jautė ir patys dainininkai.

Todėl jau dabar mokyto
jai pažadėjo imtis tam rei
kalingo laiko, kad prisi
rengti bendram dainavimui 
sekančiame savo koncerte. 
O šiuo tarpu, varde LMS 
apskrities komiteto, širdin
gas ačiū Montello, Hartfor
do artistam, kurie apskri
čiai aukojo savo vertingą 
darbą ir visas jiem prisi-

labai1 Worcesterio

rengimo ir kelionės suda
rytas išlaidas. Bendrai ačiū 
visiems programos daly
viams ir nenuilstantiems 

meno rėmė
jams darbuotojams Žitkui, 
Sadauskui, Deksniui, Vasi- 
lienei, Sabalia u s k i e n e i, 
Skralskienei, Bakš i e n ei, 
Šiupėnienei už prirengimą 
vaišių svečiams; Pilkaus
kams, Raulušaičiui, Skliu
tui ir Norvaišai už stam
bias dovanas vaišėms.

Sekr. M. S.

Waterbury, Conn.
Berenkant “Laisvės” pre

numeratas sužinojau, kad 
dar 1959 metais, gruodžio 
6 d., mirė skaitytoja Oną 
Murauskięnė. Apie tai ne
buvo į laikraštį parašyta, 
tai nors dabar rašau; vis 
geriau, kai ir vėlai, negu 
niekados.

Ji gimus ir augus Lietu
voje, Palšakinių kaime, Pa- 
javonio par., Vikaviškio ra
jone. Po tėvais vadinosi 
Stoškutė. Prieš 50 metų, 
dar jauna būdama, atvyko 
į Ameriką, į Waterbury 
miestą.

Po kiek laiko ji susipaži
no su Vincu Murausku ir 
jie apsivedė. Meilėje ir gra
žiai gyveno; išaugino duk
rą — Silviją. Velionė buvo 
rimto būdo, gražiai sugyve
no su visais. Mirė dar nese
na, rodosi, kad dar galėjo 
gyventi.

Paliko nuliūdime vyrą 
Vincą, dukrą Silviją, sese
ris Agotą ir Madeleinę Lie
tuvoje. 1959 m. gruodžio 7 
dieną buvo palaidota Kal
varijos kapinėse. Ilsėki^, 
drauge, amžinai
J M. Strižauskiene

Lawrence, Mass.
Su gruodžio 1 d. jau už

sidarė Maple Parkas ketu
riems mėnesiams laiko. 
Reiškia, vasariniai parengi
mai baigėsi. Bet galima ir 
žiemos laiku veikti, ypatin
gai, pasidarbuoti “Laisvei” 
laike 50 metų jubiliejaus, 
kaip tai atnaujinti prenu
meratas, naujų gauti, pa
rinkti aukų.

Taip pat yra reikalinga 
pasidarbuoti ir dėl “Vil
nies”, nes abu laikraščiai 
tarnauja darbo žmonių rei
kalams : teikia patarimų, 
nurodymų ir skleidžia ap- 
švietą.

Jeigu imsimės žiemos lai
ku darbo, tai nei nepastebė
sime, kai keturi mėnesiai 
prabėgs ir atėjus pavasa
riui vėl džiaugsimės Maple 
Parko gamta.

Du jaunuoliai buvo teisia
mi už greitą važiavimą au- 
tomobiliumi. Teisėjas palei
do juos be bausmės. Antrą 
dieną po teismo jie paleido 
automobilį vėl visu greičiu 
Kimball Hill Rd. keliu, smo
gė į medį ir abudu užsimu
šė.

Lawrence lietuviai kata
likai buvo surengę dekanui 
Jurai 72 metų gimtadienio 
pare, gi nepriklausomosios 
bažnyčios parapijonys — 
pasitikimo parę savo nau
jam kunigui Juliui Gaspa- 
laūnui.

Siriečių Šv. Juozapo pa
rapijos dekanas turėjo au
tomobilio nelaimę, susižei
dė ir mirė.

Mirė Ona Baltuškonienė- 
Shimkonaitė. Buvo, gimusi 
Lietuvoje. Juozas ir ji gra
žiai sugyveno. Velionė buvo 
mandagi. Kada nueidavau 
“Laisvės” reikalais, paror, 
dydavo laiškų iš Lietuvos 
nuo savo giminių ir stebė
josi, kad Amerikoje yra to
kių žmonių ir laikraščių, 
kurie taip neteisingai rašo 

FILMAI IŠ LIETUVOS
CLIFFSIDE PARK, N. J. —Gruodžio (Dec.) 11-tą,■ 

3-čią vai. pa pietų. Svetainė: 235 Cliff Street.
Filmus rodys Jonas Grybas ir Karolis Bender iš 

Ozone Park, N. Y.

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas kviečia 

visus Bostono ir apylinkės lietuvius įtjo rengia
mą didelį BANKETĄ, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio (Dec.) litą, 1 valandą dieną. Gabioji 
šefas Verutė Mineikienė su pagalba nenuils
tančių gaspadinių draugių Čuberkienės ir Pau- 
rienės pateiks skanių kilbasų ir kalakutienos. . 
R. Niaura taipgi pateiks ką nors naujo, dar iki 
šiol niekur negirdėto. Rengimo komisija

Hartford, Conn.
Einant prie metų pabaigos, mūsų draugijos 

rengiasi pavaišinti savo narius ir prietelius, ■ 
kurie lanko draugijų parengimus.

Pirmiausia,- L. M. Klubas rengia vaišes šeš
tadienį, gruodžio (Dec.) 10 d.,,, vakare. Na
riams veltui, o draugijų simpatikai bei rėmėjai , 
turės kiek primokėti. Bus duodama gera va
karienė. Pradžia 5 vai. vakare. . ■ į

Laisvės Choras rengia Kalėdų parę su “grab 1 
bag,” įvyks trečiadienį gruodžio (Dec.) 14 d. . j 
Nariams veltui. Pradžia 8 vai. vakare.

Minėti pokyliai įvyks po antrašu 157 Hunger- i 
ford St. • ’ . . ■)' į

Kviečiame visus atsilankyti—narius ir ne- ' * 
narius. Gerai įsitemykite datas, laiką ir adre- i , 
są. Prašome ateiti nurodytu laiku. V. K.

________ ............ ,, -j, ;.1 b 

rii 1 111,1 1 ' * ' ' 1 11 w . _________—UtAk į

5 p.-Laisvč (Liberty)- Penkt., gruodžio (Dec.) 9, 1960

apie Lietuvą. Ji gėrėjosi, 
kad dabar Lietuvoje jos gi
minių vaikai pasiekė moks
lo, kurio niekados nebūtų 
galėję pasiekti prie Smeto
nos režimo. Jos giminės ra
šė, kad jie džiaugiasi atsi
kratę smetonizmo.. Lai jai 
būna amžina ramybė ilsė
tis! Reiškiu Juozui Baltuš- 
koniui užuojautą.

" S. Penkauskas

Philadelphia, Pa.
Mrs. Mattis jau parėjo iš 

ligoninės ir dabar randasi 
namie, 6067 Upland St.

P. Valentą, iš Egg Har
bor, N. J., taip pat jau yra 
namie 263 B reman Ave,, 
Egg Harbor, N. J.

J. Kazlauskas turėjo ak- 
sidentą. Gydosi namie, 7335 
N. Buicknell St.

Vėlinu visiems pasveikti.
P. Z. L.

Vengrų respublikos 
žymūs pasiekimai

Budapeštas — Vengrijos 
socialistinė respublika 1960 
metais turėjo didelių pasie
kimų industrijos, žemdir
bystes, mokslų, gyvenimb, 
namų statyboje ir kitose 
šakose.

Dabar Vengrijoje kasdie
ninių gyvenimo reikmenų 
jau pagamina 10 procentų 
daugiau, kaip prieš metus 
laiko. Žemės ūkis kolektyvi- 
zuojasi — maži kolūkiai 
jungiasi į didelius.

NAUJI LENKUOS 
GAMYBOS PLANAI

Varšuva. — Kiekviene- 
nais metais Lenkijos gy
ventojų skaičius paauga 
500,000. Reikia daugiau gy
venimo namų ir kitokių 
reikmenų. 1961 metais Lęn-. 
kija sieks pasistatyti naujų 
gyvenimui namų su patal
pa 305,000 kambarių. Bus 
daugiau pagaminama kitų 
gyvenimo reikmenų ir pa
keltos darbininkams algos.



Stukas įžeidinėja 
operinius Lietuvos 

artistus
Radijušas Stukas, kaip 

žinoma, šiemet buvo nuvy
kęs Lietuvon. Jis ten pra
leido porą dienų. Per tą 
laiką jis spėjo aplankyti 
Vilniuje puikiąją kavinę 
“Neringą” ir su palydovu 
nuvažiuoti į Kauną ir ten 
pavalgyti pietų. Šiaip taip 
jis dar suspėjo užeiti į mu
zikos parduotuvę ir prisi
pirkti jo “barbar inamo” 
krašto tarybinių operinių 
artistų įdainuotų plokštelių.

Parvažiavęs, Stukas jomis 
puošė ir tebepuošia savo 
radijo programas, kartu 
nuolat Lietuvą plūsdamas.

Dabar gi jis jau skelbia, 
kad gamina Lietuvos operų 
dainininkų įdainuotų plokš
telių albumus ir renka 
jiems užsakymus. Reiškia, 
reprodukuoja svetimos lai
dos plokšteles ir daro biznį.

Tai yra negražus ir ne
leistinas elgesys, panašus į 
vagystę. Bet Stukas nau
dojasi šaltojo karo padėti
mi, ir ką tu jam padarysi.

Tačiau dėl to ir Stukas, 
matyt, jaučia griešnai da
rąs. Bet, kaip sakoma, vie
nas griekas veda į kitą 
grieką. Taigi Stukas da
bar vieną grieką bando pri
dengti kitu grieku — melu. 
Ir štai kaip.

Jis skelbia, kad būdamas 
dvi dienas Lietuvoje, jis 
Lietuvos operų dalis “įrašė 
į juostelę,” iš kurios dabar 
gamina plokštelių albumus.

Tai šlykštus tarybinių 
Lietuvos artistų įžeidinėji
mas. Kada ir kur iis buvo 
padaręs tokią su Lietuvos 
operos artistais sutartį ir 
kur jis jų dainavimus “į 
juostelę įrašė”?

Visa tai panašu štai į ką. 
Stukas, vos spėjęs įžengti į 
Vilnių ar į Kauną, kokia tai 
magiška lazdele mostelėjo, 
ir tarybiniai operiniai Lie
tuvos artistai subėgo į Stu- 
kd pirštu parodytą vietą 
(jis nepasako į kokią išvie
tę) ir į jo juostelę operų da
lis įdainavo...

Gal pralotas Balkūnas 
ir duos Stukui iš šių griekų 
išrišimą, bet tarybiniai ope
riniai Lietuvos artistai jam 
už tokį jų įžeidinėjimą nie
kada neatleis!

Paprasčiausiu žmonišku
mu vadovaujanties, ne
praustaburnio Stuko pro
gramų klausytojai turėtų 
pareikalauti, kad jis per 
savo programas tarybinius 
operinius Li-etuvos artistus 
atsiprašytų!

Maksintis kis

Laisviečius apniko 
liūdnos dienos

Tarsi kokia nelemta su
tartinė :

Gruodžio 3-čią telegra
mos Rojui Mizarai pranešė 
apie jo brolio Aleksandro 
mirtį.
• Gruodžio 6-tą ateina aša
romis apsipylusi mūsų Li
lija Kavaliauskaitė, gavusi 
žinią apie brolio Adomo 
mirtį.

Lilija eina Laisvės rašti
nėje labai atsakingas knyg- 
vedės pareigas. Ji veda va
jų, priruošia ir parašo tas 
sieksnines atskaitas. Vis tai 
reikalingi daug laiko ir ge
ro susikaupimo darbai. Ti
kimės, kad draugai supras 
ir kantriai palauks jei kuris 
pakvitavimas ar paskelbi
mas dovanų šiek tiek suvė
luos. . S.

Mirė K. Miliauskienė
Pittsburgh, Pa.—Gruodžio 

5 d- mirė Katrina Miliaus
kienė, žmona tenaitinio Į 1
veikėjo Juozo Miliausko, 
palaidota gruodžio 8d.

Katrina Miliauskienė bu
vo klasiniai apsišv i -e t u s i 
moteriškė. Abu Miliauskai 
pražiai darbavosi pažangia
jame judėjime ne tik Pitts- 
burgho apylinkėje, bet ir 
nacionalinėje plotmėje.

Katrina buvo labai malo
naus būdo moteriškė, links
ma, kalbi, puiki šeiminin
kė ir gera žmona Juozui. 
Jiedu gražiai sugyveno po
roje ir mokėjo sugyventi su 
kaimynais ir plačiąja vi
suomene organizacijų veik
loje.

Savo gyvenime Katrina 
nebuvo laiminga. Dar jau
ną ją pradėjo kankinti art
ritas ir į trumpą laiką jai 
taip pradėjo gelti sąnarius, 
kad ji nebegalėjo pavaikš
čioti, buvo pasodintą į ra
tinę kėdę. Vėliau ji patapo 
visiška invalide. Ta baisio
ji liga ją kankino per apie 
30 metų.

Laiminga buvo tuo, kad 
turėjo labai žmonišką nuo
širdų vyrą, kuris ją mylėjo 
ir sunkioje ligoje prieteliš- 
kai ją prižiūrėjo. Nesigai
lėjo išlaidų gydymui ir ap
tarnavo ją sergančią kaip 
tik išgalėdamas.

Per ilgus metus Miliaus
kai gyvena McKees Rocks, 
Pa., artimame Pittsburgho 
priemiestyje. Jie ten turi 
savo namą gyvenimui ra
mioje vietoje- Ligonei ten 
buvo patogi vieta tinkamai 
aptarnauti.

Tikiu, kad kiti pittsbur- 
giečiai, kurie daugiau apie 
ją žino, plačiau parašys. Man 
gyvenant Pittsburghe 1925 
metais pas Miliauskus bu
vo malonūs užėjimai. Vi
sada jiedu linksmi, vaišiu- į 
gi, giliai susidomėję visuo-1 
menine veikla.

Mielas drauge Jonai, pri
imk širdingiausią tau ma
no užuojautą taip skau
daus liūdesio dienose.

Pr. Buknys

Tarybiniai rašytojai 
Niujorke

I

Kaip jau žinoma, JAV 
lankosi keturi rašytojai, 
kurių tarpe yra ir įžymusis 
Lietuvos poetas Eduardas 
Mieželaitis.

Praėjusį šeštadienį ši ra
šytojų delegacija atvyko į 
Niujorką. Apsistojo Park 
Sheraton viešbutyje.

Dabar rašytojai apžiūri
nėja mūsų miestą, šnekasi 
su įvairiais žmonėmis, lan
ko teatrus ir visokias moks
lo bei meno įstaigas, Jie 
grįš namo sekamą savaitę.

Delegacijai vado v a u j a
Konstantinas Simonovas.

S. Kairiui-Kaminskui 
nupiovė koją

Gruodžio 2 d. dipukui so
cialdemokratų vadui Stepo
nui Kairiui-Kaminskui Ii-

Adomas Kavaliaukas 
mirė; laidos šeštadieni
Adomas Kavaliau s k a s 

mirė gruodžio 6 d., St. Pe
tersburg, Floridoje. Kūnas 
parvežtas į Brooklyną ir 
pašarvotas Ballas Funeral 
Home, 660 Grand Street, 
Brooklyne (laidotuvių rei
kalus prižiūri tos įstaigos 
vedėjas A. Balton).

Laidos gruodžio 10 dieną, 
šeštadieni, 2 vai. po pietų, 
Mount Olivet kapi nes e, 
Maspethe, kur jau eilė metų 
ilsisi jo tėvai.

Liūdesyje liko keturios 
seserys: Agnės Jurevičienė 
(su šeima), gyvenanti St. 
Petersburge; Mar g a r e t 
Cowl, brooklyniete; Elena 
Kudirkienė (su šeima), gyv. 
Elizabeth, N. J.; Lilija Ka
valiauskaitė, woodhavenie- 
te, ir brolis Franas, wash- 
ingtonietis.

Velionis Adomas Ameri
kon tėvų buvo atvežtas dve
jų metų amžiaus iš Stara-
poles (dabar Kapsukas).
Jis, kaip ir daugumos anks
tyvųjų ateivių vaikai, išėjo 
uždarbiauti tebebūdam a s 
beveik vaiku, mokslui ne
buvo 'ištekliaus. Tačiau pats 
savaime buvo šio to prasi
mokęs ir turėjo New Yorko 
miestinę tarnybą, ėjo visuo
meniškų pastatų priežiūros 
inžinieriaus pareigas iki iš
ėjimo pensijon, tuomet ap
sigyveno pas seserį Agnes, 
Floridoje. Sesuo Agnes at
lydėjo jo palaikus į senąjį 
Brooklyną. kur jis veik vi
są amžių gyveno.

Reiškiame užuojautą ve
lionio seserims, broliui ir 
kitiems jo artimiesiems.

Lietuvos filmai žavi 
Amerikos lietuvius

Tolimiausias 
pavyko gražiai. Worcestery 
ir Lewiston, Me., žmonių 
atsilankė neskaitlingai, bet 
buvo visi pilnai pasitenkinę 
filmų įvairumu ir jų spal-

Kabaretuose-"—iškrypėliai
Policijos tyrinėtojai paty

rė, kad Niujorko kabare
tuose, ypatingai Greenwich 
Village rajone, yra nema
ža nenormalių tarnautojų. 
Esą, ten daug padėjėjų ir 
net programų pildyto jų yra 
homoseksualistai, nenorma
lūs žmonės!

Daugiau: sakoma, kaba
retuose tarnauja net ir nar
kotikų platinto jų-pardavė- 
vėjų, ir vagišių, ir dar kito
kių kriminalistų. Žmonės, 
einą į kabaretus gerai už
kąsti, pasilinksminti, bet jie 
nesuprantą, su kokiais tar
nautojais susitinką.

Policija žada visa tai da
bar, “labiau kontroliuoti”. 
Kaip kontroliuoti? Ji sura- 
sianti būdus ir priemones, 
bet, girdi, naktinius klubus 
apvalysianti.

Kabaretuose nakt imis 
ūžia ne darbininkai, o viso
kio plauko publika, kurioje 
nemažai ir gengsterių. Ka
baretuose valgis ir patarna-

Stephen Kennedy sako, šie
met miestas bus ramesnis, 
nes kiekviename žingsnyje 
bus pastatyti asmenys, ku
rie visuomenę saugos.

Matysime!
Taip, reikia nepamiršti, 

kad kiekvienais metais Ka
lėdų proga doras žmogus 
dažnai nedrįsta iš buto iš
kišti galvą. Jis jaučia, jis 
žino, kad visokie veltėdžiai, 
visokie parazitai tik ir lau
kia jo, kad jis atneštų jiems 
dolerių. Vieni dolerius iš 
žmonių lupa gražiuoju, o 
kiti, žinodami, kad gražiuo
ju negaus, ima užpuolimu, 
fiziškai mušdami tuos, ku
rie atsisako jiems pinigus 
duoti

Gal būt šiemet bus geriau 
ir ramiau.

Matysime! Ns

Reikia pagirti mūsą 
dainininkus

Vincas Guris jau 
išvažiavo Arizonon
Williamsburgietis Vincas 

Guris praėjusį trečiadienį 
išvažiavo Arizonos valstijon, 
kur mano praleisti visą žie
mą. Jisai taipgi ketina nu
vykti ir M-eksikon pasižiū
rėti, kaip ten žmonės gy
vena. Vincas sakė, jeigu 
viskas vyks gerai,, tai nu
važiuos ir Kalifornijon pa
sižvalgyti.

Paklausus jo, ar tai yra 
jo žieminės atostogos, jisai 
atsakė, kad ne atostogos, 
bet sveikatos atžvilgiu ten 
važiuoja. Mat, jį žiemos 
laiku čia kankina slogos 
(“pagauna šaltį”), nuo ko 
jis gerokai nukenčia. Gi 
Arizonos valstijoj ir žiemos 
laiku šilta ir oras sausas. 
Jisai mano, kad pabuvus 
toje šiltoje ir sausoje vals
tijoje per žiemą, atsikratys 
slogas ant visados. Linkiu 
Vincui tą atsiekti. P. Š.

Aido Choras
Šio penktadienio, gruo- 

ožio 9 vakarą Kultūros^ \ 
Centre įvyks ne tik pamo
kos, bet ir kas naujo. Visi 
choristai kviečiami susi
rinkti.

Aido choro valdyba

MET. SUSIRINKIMAS 
SU VAIŠĖMIS

LLD 185 kp. susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruo
džio 14, 7-tą valandą vaka
re, Kultūriniaih centre. Po 
susirinkimo turėsim gražias 
vaišes. Visus narius kvie
čiame ateiti.

LLD 185 kp. Valdyba

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

vimas atsieina brangiai. As-
niuo, jei jis nori kabarete 
praleisti keletą valandų, tu
rįs praleisti ir kelias dešimt 
dolerių. Ten viskas brangu, 
viskas “'aukštame lygyje”.

Niujorko mieste kabare
tų labai daug. Jeigu tokia 
padėtis yra Greenwich Vil
lage, tai ji mažai kuo geres
nė ir kituose rajonuose.

Policija rengiasi žiemos 
šventėms sutikti. Paskirta 
apie 100 naujų detektyvų, 
kurie landžios po visokius 
užkampius, po kabaretus, 
po saliūnus ir kt. ir bandys 
gaudyti “neaiškius sutvėri
mus”: prostitutes, vagišius 
ir kitokius “latrus”.

Švenčių proga kiekvie
nas, nedirbąs 1 visuomeniš
kai naudingo daūbo, bando 
kaip nors pasifevejoti dole
rių lengvais, suktais būdais.

maršrutas i Kas metai ’švėnčių proga 
mieste įvyksta ■ daug užpuo
limų, apiplėšimų, užmušė- 
jysčiu ir kitokiu “razbaist- 
vų.”

Policijos komisijonierius
vingumu. Rumford, Me., 
Švento Roko salė buvo pil
na gražios publikos ir visi 
pilnai gėrėjosi filmais iš 
Lietuvos.

Buvo parodyti šie filmai: 
“Atlante”, “IJetuvos Lite
ratų ir menininkų dekada 
Maskvoj”, “Tarybų Lietu
va” ir “Černiachovskio kol
ūkis”

Dar turi progą matyti 
šiuos filmus šių kolonijų 
lietuviai: Cliffside Park, 
N. J., gruodžio 11 d., 3-čią 
vai. po pietų, salėj 235 Cliff 
Street.

Brooklyn, N. Y., sausio 7 
d* 7 vai. vakare, Schwa- 
ben Hall, bus parodyta di
džioji drama: “Kalvio Ig
noto teisybė”.

Miami, Fla., sausio 27 d. 
ir vasario 10 d., 1961 metų.

St. Petersburg, Fla., sau
sio 2i9 d. ir vasario 2 d.

Kiekvieną dieną rodau vis 
skirtingus filmus. Filmai 
kalbanti, su dainomis, su

goninėje nupiovė koją, kai 
daktarai pripažino, kad to
kia operacija reikalinga li
gonio gyvybei gelbėti.

Ligonį prižiūri Dr. V. Pa- 
prockas.

VYRĄ SUMUŠĖ, O JO 
MOTERĮ PRIEVARTAVO

Holmeson, N. J. — Va
žiuojant keliu vyrui ir žmo
nai trys vyriškiai privertė 
jų automobilį sustoti. Ta
da užpuolė: vyrą sumušė, 
o moterį du išprievartavo.

• p.—Laisvi (Liberty)’— Penki., gruodžio (Dec.) 9, 1960

muzika ir šokiais. Girdėsit 
dainuojant chorą iš 10,000 
dainininkų, matysit šokant 
4,000 šokėjų. Taipgi maty
sit valstiečių - kolūkiečių 
abelną gyvenimą ir jų vei
kimą.

Patartina visur lankytis 
skaitlingai, nes tokius fil
mus netankiai tenka maty
ti.

Labai dėkingas visoms 
kolonijoms, visų kolonijų 
veikėjams ir veikėjoms už 
mūs labai malonų priėmi-
mą.

J. Grybas

Po šio mūsų Aido Choro 
koncerto, kuris įvyko gruo
džio 4 d.., reikia pagirti 
mūsų dainininkus ir daini
ninkes. Pagirti prisieina 
už tai, kad jie šiame kon
certe dainuo darni ištarė 
daug geriau ir aiškiau dai
nų žodžius, negu pirmiau 
kada nors .Ir mes tą aiškiai 
žinome todėl, kad draugas 
J. Aleksaitis turi nurekor- 
davęs pirmesniuosius kon
certus ir taipgi nurekorda- 
vo ir šitą, ir pagrojo jį 
mums visą. Ir ot, šiame 
koncerte dainininkų ne tik 
žodžiai buvo aiškūs, bet ir 
jų skiemenys. Reiškia, ne- 
kurie tie patys dainininkai 
tik prieš mėnesį laiko ne
ištarė aiškiai žodžių' o da
bar jau ištaria. Pasirodo, 
kad jie atkreipė atydą į žo
džių ištarimą.

Taigi, valio! Visi daini
ninkai lavinki^ ne tik bal
są, bet ir žodžių ir jų skie
menų ištarimą.

Jonas Juška -

NUTEISĖ 
MANHATTANO 
PREZIDENTĄ

Prisaikintieji teisėjai ra
do kaltu trimis kaltinimais 
Manhattano prezidentą Hu- 
lan E. Jacką. Už kiekvieną 
kaltinimą jam gręsia po 
metus kalėjimo ir po $50 
piniginės baudos. Tarp kitų 
kaltinimų yra, kad jo na
muose buvo “veltui” atlik
tas $4,400 vertės remontas, 
kurį jam atliko asmuo, ku
ris atlikinėjo miesto valdiš
kų įstaigų remontus.

Jack advokatas sako, kad 
kreipsis į aukštesnį teismą.

, Brooklyne areštavo Dr. 
C. L. Coheną ir keturis jo 
pagalbininkus. Kaltina; kad 
jis turėjo specialę “ligoni
nę”, kurioje darė aborcijas. 
Policija tvirtina, kad už ne- 
legališkas aborcijas Coheno 
grupė per metus gaudavo 
iki $250,000. Už aborciją 
imdavo nuo $425 iki $1,000.

HELP WANTED MALE

LLD 22 kuopos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio (Dec.) 17 d., 
pradžia 7 vai. vakare, LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair Ave.

Valdyba kviečia visus narius at
silankyti, nes turėsime atlikti daugi 
svarbių tarimų. Kurie dar neturite 
už šiuos metus duodamų knygų, šia
me susirinkime galėsite pasiimti.

Į Taipgi pasirūpinkite atsivesti naujų 
i narių, nes tai yra mūsų visų par
eiga.

Užbaigė mitingą turėsime vai
šes, nes šeštadienio vakaras, lai
ko turėsime. (99-100)

ELIZABETH, N. J.

LDS 3-sios Apskrities konferen
cija įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 18 d., 408 Court St., Eliza- 
bethe, pradžia 10 vai. ryto.

Kuopų delegatai dalyvaukite 
konferencijoje ir duokite gerų su
manymų LDS labui. šioje konfe
rencijoje išklausysime raportus iš 
kuopų veiklos šiais metais ir nu
statysime jų veiklą sekantiems me
tams. Apskrities Komitetas

(99-100)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 12 d., 7:30 
vakare, 29 Endicott St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, nes šiame 
susirinkime bus renkama nauja 
kuopos valdyba 1961 m. Taipgi 
turėsime daug reikalų apkalbėti 
kas liečia ateinančių metų Veikimą^

Jaskevičius, Kp. Org.
(98-99)

BROCKTON, MASS.

“Laisvės" skaitytojų ir spaudos 
mylėtojų draugiškas vakaras įvyks 
šeštadienį, gruodžio' 10 d.. Tautiško 
Namo kambariuose, pradžia 1 7:30 
vai. vakare. Bus gerų valgių ir 
gėrimų. Susieisime, pasikalbėsime 
ir atžymėsime “Laisvės” 50 metų 
jubiliejų. Draugiškai ir naudingai 
praleisime vakarą. Rengėjai

LIŪDNAS RRISIMINIMAS

Grindų Vaksuotojai. Vientik pa
tyrę kreipkitės. $2 j valanda. Pro
ga viršlaikiams. Darbas naktimis. 
Kreipkitės tarp 3 ir 5 vai. dieną. 
NEW YORK FLOOR, 18 E. 41st 
St., N. Y. C. MU. 5-4818.

(97-99)

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia Kalėdų Parte. įvyks šeštadienį, 
gruodžio 17 d., pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje. Dovana 25c. Bus muzika, 
dainų programa, namie gamintų 
valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti linksmai laiką pra
leisti. Rengimo Komisija

Filmas ir Paveikslai

Ona Nečiunskienė
Mirė Gruodžio 7, 1954

Jau šešeri metai, kai mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugę ir dukterų motiną.

Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
Eileen ir Maikis, anūkai 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Reiškiame giliausią užuojautą mūsą 

Lillian (Kavaliauskaitei ir Rojui Mizarai
del mirties jų brolių—1

ADOMO KAVALIAUSKO ir

C. Baretela 
A. Bimba 
P. Buknys 
J. Gašlūnas 
M. Grigas 
J. Grybas

ALEKSANDRO MIZAROS

Jonas Gužas 
V. Nevins 
S. Sasna 
J. Siurba 
S. Večkys 
A. Yakstis

Dr. J. Stanislovaitis
Gruodžio 11 d., kaip 2:30 popiet, Kultūri

nio Centro patalpose, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y., Dr. J. Stanislovaitis paro
dys jo paties nuotraukas iš jų kelionės po 
Meksiką. Taipgi parodys jo paties padarytą 
filmą, kada jie lankėsi Lietuvoje. Kristina Sta- 
nislovaitienė aiškins nuotraukų prasmę.

Kviečia vietos Moterų Klubas.
■■... j.




