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KRISLAI
Respublikonai nenurimsta. 
Nusveriamoji jėga.
Kaip su negrų teisėmis? 
Mini 40 metų sukakti. 
Tryliktą syki vedė.

— Rašo J. Gasiūnas —

Jau penkios savaitės pra
bėgo nuo prezidentinių rinki
mų, bet respublikonai politi
kieriai dar vis nenustojo skan- 
dalyti, kaip išrinktą preziden
tą Kennedy pastumti šalin, o 
jo vietą pavesti pralaimėju
siam respublikonų kandida
tui Nixonui. Bandė vienoje 
ir kitoje valstijoje perskaity
ti balsus ir gauti sau elek- 
torius. Atrodo, tas jiems ne
pavyko. Dabar bando Illinois 
valstijos elektorius laimėti, 
bet vargiai ir čia jiems pa
siseks.

Nepaisant ką respublikonai 
darys, sausio 20 dieną Ken
nedy bus inauguruotas Wash
ingtone ir su savo šeima per
sikels Į Baltuosius Kūmus.

šiuose rinkimuose respubli
konai ir demokratai gavo ge-1 
rą lekciją. Jie dabar daugiau 
nei kada pirmiau Įsitikino, I 
kad organizuotų darbininkų 
jėgų nereikia ignoruoti, kad 1 
jų balsas yra rinkimuose nu
sveriamoji jėga.

Argi ne ų................. . . ,
rodąs organizuotu darbininkų į ~ ,. . , , _
rinkimuose nusveriamąja jė-! Santiago miesto gatvėse 
gą, kai šiuose rinkimuose de- j gulima dažnai girdėti obaL 
mokratų kandidatas Kennedy; 
pramoniniuose miestuose su
rinko 65 procentus balsų. ,0 i 
jis surinko tiek balsų todėl, 
kad didelė unijų dauguma jo 
kandidatūrą užgyrė ir pasi
darbavo rinkiminėje kampa-

Santiago, Čilė. — Kubos 
i įtaka smarkiai auga visose 

ryškus faktas, pa- Į Amerikos šalyse.
mg-haLi dnvhininlrii I 17 *

nijoje, kad jį išrinkus?
Pietinėse valstijose, kur 

mažiau pramoninių miestų ir 
mažytis darbininkų skaičius 
priklauso unijoms, respubli- 
k o n ų kandidatas Nixonas 
daugiausia laimėjo.

Kita didžiulė demokratams 
pagalba atėjo iš negrų pusės. 
Nepaisant to, kad pietinėse 
valstijose demokratų įtakoje
esą baltieji visokiais būdais 
diskriminuoja negrus, bruta- 
liškai persekioja juos, daugu
ma negrų balsuotojų išreiškė 
tam tikrą pasitikėjimą demo
kratu Kennedy. Jie tikisi, kad 
jis, prezidento kėdėje sėdė
damas, nepaneigs jų teisių, 

^rietramdys jų kovos už visišką 
rasinę lygybę.

Rinkimų kampanijoje Ken
nedy pasisakė už visų rasių 
lygybę daug ryškiau negu 
Nixonas. Kai buvo areštuo
tas įžymus negrų kovotojas 
kun. King, Kennedy pasiuntė 
jam prielankų laišką, pa
smerkdamas jo persekiotojus.

Dabar bus svarbu matyti, ar 
naujoji administracija rimtai 
skaitysis su organizuotų dar
bininkų ir persekiojamų neg
rų balsu.

Taip pat svarbu, kad uni
jos, padėjusios demo kratų 
kandidatui tapti prezidentu, 
nenuleistų rankų, kad jos iš
vystytų kovą už atšaukimą 
darbininkams ir liaudžiai ža
lingų įstatymų.

Dabar geriausia proga tai 
padaryti.

Savaitraštis ‘Labor,” išeinąs 
Washingtone, šiais metais mi
ni savo įsikūrimo 40 metų su
kaktį.

“Labor” tik keturių pusla
pių laikraštis, žinant, kad šį 
savaitraštį oficialiai išleidinė- 
ja ir finansiniai palaiko net 
18 geležinkeliečių darbininkų 
unijų, taj jau nėra kuo pa
sigirti.

(Tąsa 6-tam pusi.)

TS reikalauja JAV ištraukti 
armiją iš Pietines Korėjos

Iš J ii n gi i n i Taošy 
Asamblėjos sesijos

Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
vienybe yra ir bus stipri

Maskva. — Tarybų. Są
junga reikalauja, kadJung- 
i tinęs Tautos priverstų 
- Jungtines Amerikos Valsti- 
; jas ištraukti armiją iš Pie- 
; tinęs Korėjos. Dienraštis 
‘‘Pravda” paskelbė TSRS 

! reikalavimą, kuriame tarp 
'kitko sakoma:

“Amerikos okupacinių jė
gų laikymas Pietinėje Ko- 

■ rėjoje yra pamatinė kliūtis 
: abiejų Korėjų suvieniji - 
i mui... Jungtinių Amerikos 
i Valstijų atsisakymas iš- 
; traukti armiją iš Korėjos 
į rodo jų nenorą jungtis prie 
| tų, kurie nori taikiu būdu 
: išspręsti Korėjos suvieni- 
i iima. I M

Kubos įtaka auga 
Ikotymą Amerikojei

sį: “Cuba si, Yankee no!” 
Universiteto studentai, ei
dami pro Jungtinių Valsti
jų ambasados namą garsiai 
šaukia šį obalsį. Jį kartoja 
darbininkai ir žemdirbiai.

Bolivijoje, kada JAV am
basadorius C. W. Strom 
sakė kalbą universiteto stu
dentams, tai ne tik jo kalbą 
užglūšino: “Cuba si, Yan
kee no” šauksmai, bet į am
basadorių buvo mesta ak
menimis.

JAV laivyno bazes 
Karibėjos jūroje

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos susitarė su 
vietos Anglijos kolonijų 
valdininkais ir laivyno ba
zės Trinidado ir Tabago sa
lose pasiliks dar septynioli
kai metų.

1941 m. JAV davė An
glijai virš 40 karo laivų- 
naikintojų, o Anglija mai
nais sutiko, kad JAV įsteig
tų ant jos salų karinio lai
vyno bazes.

Karibėjos jūros srityje 
JAV dabar turi Trinidado, 
St. Lucia, Atigua, Puerto 
Rico, Jamaica ir Kuboje 
karo laivyno bazes.

KOMUNISTŲ VIENYBĖ 
SUTVIRTINA TAIKĄ
Budapeštas. — Rytų Eu

ropos Komunistų partijų 
vadai sako, kad Maskvoje 
įvykusi komunistų vadų 
konferencija, jų vienybė ir 
bendras manifestas už so
cializmo ir kapitalizmo ša
lių taikų sugyvenimą, su
tvirtino taikos reikalus. 
Dabar karo kurstytojams 
bus sunkiau manevruoti, 
nes jie žinos, kad visų šalių 
komunistai yra vieningi.

“Amerikos užsispyrimas 
ir atsisakymas sunaikinti 
atominius ginklus, kieta
kakčių agitacija dar už di
desnį apsiginklavimą, tai 
yra tik padrąsinimas lau
žyti sutartį, kuri buvo pa
daryta Korėjos reikalais... 
Jungtinės Tautos turi pa
reikalauti, kad tuojau už
sienio armijos būtų atšauk
tos iš Korėjos pusiasalio...”

Sportininkų stadione įvy
ko masinis susirinkimas iš
leidimui Kinijos prezidento 
Liu Šao-či, kuriame daly
vavo 15,000 žmonių. Kinie
čių vadas, kalbėdamas pa
davė dienas ir vietas, kur ir 
kada JAV karo lėktuvai bu
vo įsiveržę virš Kinijos.

Kada Čilę palietė Žemės 
drebėjimo nelaimė ir Kuba 
prisiuntė cukraus, tai viso
je šalyje pakilo jos vardas. 
Dabar filmų teatruose ge
riausią pasisekimą turi Ku
bos, Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos filmai.'' >

Kaip žinia, Venezueloje 
pavyko prezidentui Romulo 
Betancourt paimti viršų
ant sukilusių sudentų, bet 
tik laikinai, nes prie pat 
sostinės veikia žemdirbių 
partizanų būriai.

1961 bus didelių sujudi
mų ir kovų metai Lotynų 
Amerikos šalyse. Tą jaučia 
valdžių žmonės, prie to ruo
šiasi dirbančiųjų masės.

700,000 žmonių jau 
paliko V. Vokietiją
Bonna. — 1946—1959 me

tais net 700,000 žmonių iš
vyko į kitas šalis iš Vaka
rų Vokietijos.

350,000 iškeliavo į Jungti
nes Amerikos Valstijas, 
200,000 į Kanadą, 65,000 į 
Australiją, o kiti į kitas ša
lis.

Vakarų Vokietijos valdo
vai nuolatos pasakoja, būk 
“žmonės bėga iš Rytų Vo- 
kietijbs”, kaip matome, 
žmonės bėga ir iš Vakarų 
Vokietį jos.

JAV JAUNIMAS YRA 
SILPNAS FIZINIAI

Washingtonas. — Ameri
can Association of Health, 
Physical Education and Re
creation sako, kad Jungti
nių Valstijų jaunimas yra 
daug silpnesnis fiziniai, ne
gu kitų šalių. Organizacijos 
žmonės lygino amerikiečius 
su japonais, anglais, grai
kais ir kitais jaunuoliais. 
Taip pat tas buvo pastebė
ta ir laike tarptautinės 
olimpiados.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija pirks daugiau ryžių iš 
Kinijos.

New Yorkas. —V. A. Zo
rinas, TSRS delegacijos 
pirmininkas, Saugumo Ta
ryboje kaltino Jungtinių 
Tautu sekretorių H a m- t

marskjoldą, kad jis Kongo 
respublikoje remia “žmog
žudžių gaują, kuri terori
zuoja žmones ir laiko suė
mus Lumumbą”. Jis reika
lavo, kad Jungt. Tautos tuo
jau išlaisvintų Lumumbą, 
atsteigtų galią jo legališ- 
kos valdžios, nuginkluotų 
Mobuto jėgas ir išvarytų iš 
Kongo Belgijos armijos li
kučius.

Vakarų politikos delega
tai manevravo, kad dalykus 
palikti, kaip jie dabar yra.

Iš Kongo atėjo žinių, kad 
“prezidentas” Kasav u b u 
protestuoja prieš Jungtines 
Tautas, kam jos noii paliuo- 
suoti Lumumbą,'; 
diktatorius Mobujj 
kelią Jungt. Tau$ 
judėjimui. Katant 
cijoje įvyko sji .
tarp provincijos ®egu ir 
Baluba sukilėlių,.

Kongo r e s p i k o j e

^Karinis 
pastoja 
l&rmijos 
Lprovin-

Nauji įvykiai Kuboje
Havana. — Dienraštis 

“Revoliucion” rašo, kad 
prezidento Eisenhowe r i o 
paskirtas milijonas dolerių 
pagalbai pabėgusių į Flori
dą kubiečių “bus jiems pa
galba organizuotis ir užpul
ti Kubos respubliką”.

Jungtinės Valstijos buvo 
atsikreipę į Kubos valdžią, 
prašant grąžinti nukritu
sios raketos skeveldras. Ku
bos vyriausybė atsisakė tą 
padaryti.

Kubos vyriausybė reika
lauja, kad katalikų bažny
čios viršininkai nustotų va
rę propagandą bažnyčiose

Vėliausios žinios
Alžyras. — Riaušės Al

žyro miestuose privertė 
Francūzijos prezidentą De 
Gaulle tuojau grįžti į Fran- 
cūziją.

Hollywood, Calif. —Juok
darys Jimmy Duranty, ku
ris jau yra 67 metų am
žiaus, gruodžio 14 d. apsi
ves su Margie Little. Tai 
bus Jimmy dar pirmas ap- 
slvedimas.

Havana. — Kubos milici
ja sunaikino sukilėlių gaują 
netoli Cabanos, Pinar del 
Rio provincijoje.

Ulan-Batoras. — Mongo
lijos Liaudies Respublika ir 
Kuba susitarė užmegzti di
plomatinius ryšius.

Damaskas. — Mirė Ha- 
shem al-Atassi, per tris 
kartus buvęs Sirijos prezi
dentas.

Jungtinės Tautos turi apie 
20,000 armijos vyrų. Ją su
daro : marokiečių —3,340, 
tunisiečių — 2,680, nigeri- 
jiečių—1,460, airių —1,400, 
ganiečių —1,200, indonezie
čių — 1,200, o 5,700 vyrų po 
mažiau iš kitų šalių.

New Yorkas. — Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
sijoje A. Shukairy, Saudi 
Arabijos delegatas, išreiš
kė viltį, kad kada Kennedy 
pradės eiti JAV prezidento 
pareigas, tai pagerės pa
saulinė padėtis, o ypatingai 
buvusių kolonijų valstybių. 
Jis sakė, kad senatorius J. 
Kennedy dar 1957 metais 
parėmė Afrikos ir Azijos 
valstybių reikalavimą lai
vės Alžyrui.

Mažosios valstybės, 
daugumoje Afrikos ir 
vės Alžyrui. Mažos valsty
bės, daugumoje Afrikos ir 
Azijos, siūlė, kad padidinti 
Saugumo Tarybos narių 
kiekį nuo 11 iki 13, bet pa
siūlymas 42 balsais prieš 36 
atmestas.

ir religinėse apeigose.
Kuboje įvyko masinių de

monstracijų, reikalaujant, 
kad JAV susilaikytų šaudę 
raketas Floridoje, kurių 
skeveldros krinta Kuboje.

Iš Washington© praneša, 
kad, neatsižvelgiant į nera
mumus Lotynų šalyse, 
Jungtinės Valstijos dar ne
sirengia vartoti prieš Ku
bą 1947 metų Rio de Janei
ro sutartį, bet laukia pro
gos. Pagal tą sutartį ne tik 
gali būti nutraukta diplo
matiniai ryšiai, pavartota 
ekonominis spaudimas, bet 
ir vartojama ginkluotos jė
gos.

Karačis. — Pakistanas 
stengiasi gauti iš Tarybų 
Sąjungos $25,000,000 pasko
los, už kurių pirktų tarybi
nio gazolino.

r-—1 ■’<

Maskva. —Tarybiniai in
žinieriai pagamino elektro
nišką mikroskopą, per kurį 
paprasta rašalinė atrodo 
kaip aukščiausias pasauly
je kalnas.

Akrą. — Ganos valstybė 
nutraukė diplomatijos ry
šius su Belgija, nes pasta
roji provokuoja naminį ka
rą Kongo respublikoje.

Roma. — Komuni s t ų 
dienraštis “L’Unita” pa
skelbė buvusio Maskvoje 
komunistų suvažiavimo ma
nifestą kovai už taiką.

Buenos Aires. — Argen
tina prašo Jungtinių Vals
tijų, kad pirktų daugiau 
mėsos.

Maskva. — Vakarų poli- po Tarybų Sąjungą. Jis bu- 
tikos diplomatai nusiminė, vo Leningrade, Minske ir 

eilėje kitų miestų. Jam su-kurie per ilgą laiką prana
šavo tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos komunistų 

I skirtumus.. Įvyko pasauli- 
: nis komunistų suvažiavi
mas, 81-nos šalies komunis
tai išleido bendrą deklara
ciją. Vakarų pranešystė su
smuko. “Pravda” rašo, kad: 
kaip skirtingos šalių gyve

nimo sąlygos, taip skirtin
gas yra komunistų kelias į 
žmonijos ateitį, bet tikslai 
tie patys.

Liu Šao-či, Kinijos pre
zidentas, po komunistų su
važiavimo plačiai važinėjo 

Laose wl plečiasi 
naminis karas

Vientiane. — Generolas kad iš Thailand© per Ma- 
Nosavanas, gavęs iš Jung-jkongo upę keliasi pagalba 
tinių Valstijų kanuolių ir Nosavanui.
kitokių ginklų, puolė Vien- Washingtone yra pasi- 
tianę, bet valdžios armija, tenkinimo, kad tarp Phpu- 
ypatingai parašiutininkai, ma ir Liaudies armijos įvy

ko susikirtimų. Valstybės 
departamentas pasitenki
nęs, kad Phouma atstatė

sumušė jo' jėgas 100 mylių 
nuo . miesto. Vienok, jis vėl 
gavo ginklų, amunicijos ir 
“liuosanorių” iš Thailando 
ir panaujino puolimą.

Kokia tikrai padėtis da
bar yra, tai sunku pasaky
ti. Vieni pranešimai sako, 
kad Phouma jau atakavo 
Liaudies armijos dalinius ir 
pastarieji pasit raukė iš 
Vientiane. Kiti pranešimai 
sako, kad generolo Nosava- 
no dalys parašiutais nusi
leido visai arti Vientiane. 
Taip pat yra pranešimų,

T. Sąjunga panaikins 
už butus randas

Maskva. — V. A. Kuče- 
renko, Tarybų Sąjungos gy
venimo namų statybos mi
nistras, pareiškė užsienio 
koresponde ntams, kad 
TSRS už trejų metų jau 
panaikins nuomą už gyve
nimo butus.

Jis sakė, kad kaip tarybi
nė valstybė apsaugoja pi
liečius senatvėje, ligoje, 
taip pat ji pasirūpins, kad 
piliečiai būtų valstybės lėšo
mis aprūpinti ir gyvenimo 
butais.

MAŽĖJA JAV BIZNIS
Washingtonas. — JAV 

Darbo ir Prekybos departa
mentai išleido pareiškimą, 
kad vėl žymiai sumažėjo 
Jungtinių Valstijų biznis 
namie ir su užsieniu. Tuo 
pat,kartu darbo unijų vadai 
sako, kad krizė auga, ne
darbas didėja.

New Yorkas. — Sekma
dienio popietį prasidėjo 
sniego audra, kuri tęsėsi ir 
pirmadienį. New Yorke ir 
apylinkėje mokyklos užda
rytos, komunikacija labai 
sutrukdyta.

grįžus į Maskvą. Didžiojo 
Baleto salėje ir Lenino var
do stadione įvyko jo pagar
bai parengimai.

Liu Šao-či padėkojo Tary
bų Sąjungos Komunistų 
partijai, Vyriausybei ir 
žmonėms už suteiktą Kini
jai pagalbą. Jis sakė, kad 
TSRS pasiekimai rodo ke
lią visų šalių ir tautų žmo
nėms i laisva ateiti, c v v

Maskva. — Lėktuvu “Tu- 
104” išskrido namo Kinijos 
prezidentas Liu Šao-či.

nuo parašiutininkų koman
dos jų vadą kapitoną Konk

Vientiane. —Laoso prem
jeras Phouma pabėgo į 
Kambodžą. Vientianę paė
mė tvarkyti parašiutinin
kai su kapitonu Kong Le 
priešakyje. Iš vienos pusės 
artėja Liaudies armija, o iš 
kitos generolo Nosavano 
šalininkai.

Sprūsminiai lėktuvai 
labai teršia orą

Washingtonas. — L. B. 
Hitchcock, inžinierius ir 
veikėjas American Institute 
of Chemical Engineers, pa
reiškė, kad sprūsminiai 
(“jet”) lėktuvai, daugiau
siai teršia orą.

Vienas sprūsminis lėktu
vas pakildamas tiek suter
šia orą, kaip 6,850 prade
dančių važiuoti automobilių.

Jis sako, kad miestų val
džios stengiasi kovoti prieš 
oro teršimą, tai yra, paša
linti iš miestų kai kurių ga
mybų fabrikus, bet “jetai” 
daugiausiai orą suteršia.

Washingtonas. — Naujai 
išrinktas prezidentas Ken
nedy siekia padaryti daug 
pakaitų gynybos departa
mentuose. Tuo reikalu se
natorius Symington paruo
šė planą.

Hartford, Conn.
Mire Petras Giraitis. Lai

dojamas antradienį, gruo
džio 13 d. Vėliau bus para
šyta plačiau.

Reiškiame užuojautą jo 
broliui Mikui, žmonai Onai 
ir kitiems jo artimiesiems.
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mą, mūsų Amerikos kapitalizmą. Juk ir šiandien pat 
•miestų ■ gatvėmis" vaikštinėja- penki milijonai bedarbių. 
Ir kaip tik šita nesiliaujanti monopolistinio kapitalizmo 
krizė gimdo ginklavimosi pavojų, ginklavimosi lenkty
nių pavojų, karo pavojų.

Bet ar tai reiškia, kad naujas karas neišvengiamas! 
Visi laukė autoritetingo komunistų atsakymo į šitą šią 
dienų svarbiausią klausimą. Diena iš dienos 'komunistų 
priešai užsispyrę pasakojo, būk komunistai norį karo tar
pe valstybių dėl nuvertimo kapitalizmo ir įsteigimo so
cializmo. Tai ką gi sako Maskvos pasitarimo dalyviai. 
Jie atsako:

“Komunistinės partijos griežčiausiai atmeta šitą me
lą. Tas faktas, kad abudu pasauliniai karai, kuriuos pra
dėjo imperialistai, pasibaigė socialistinėmis revoliucijo
mis, jokiu būdu nereiškia, jog kelias į socialinę revoliu
ciją būtinai turi vesti per karą, ypač dabar, kai jau gy
vuoja galinga pasaulinė socializmo santvarka, marksis- 
tai-leninistai niekur neskelbia, jog kelias į socialinę re
voliuciją eina per karus tarpe valstybių”.

Socialinė santvarka yra kiekvienos šalies žmonių 
reikalas. Jie turi teisę ją pasirinkti. ‘‘Socialistine revo
liucija nėra toks daiktas, kurį būtų galima importuoti ir 
užkarti iš lauko pusės”, sako manifestas. Kuo storiau
siai pasitarimo dalyviai pabrėžia, jog marksistinės-leni- 
nistinės partijos “siekia socialistines revoliucijos ra- 

I miais būdais”. Prievartos priemonės pasidaro neišven
giamos ir reikalingos tiktai tada, kai senosios (kapita- 
lištinės) santvarkos reakciniai, šalininkai ’ nenori pasi
duoti liaudies valiai, kai jie nori tą valią sutriuškinti jė- 
ga-prievarta. . .

Savo manifeste komunistai griežtai teigia, kad šian
dien karas yra išvengiamas. Ir jie šaukia visą žmoniją, 
visas tautas suvienytomis jėgomis ir pastangomis išlai
kyti taiką. Visuomet komunistai buvo ir bus tų pastan
gų pirmosiose eilėse.

KOVA Už KOMUNIZMĄ ėjo ir eis. “Komuniz
mas”, skaitome Maskvos pasitarimo manifeste, “užtik
rins žmonėms pasaulį be karų, pastovią taiką, užtikrins 
laisvę nuo imperialistinės priespaudos ir išnaudojimo, 
nuo nedarbo ir vargo, suteiks visiems aukšto laipsnio 
gerovę, laisvę nuo ekonominės krizės, greitą produkcijos 
augimą visuomenės labui, laisvę nuo piniguočių tironi
jos, visapusį dvasinį žmogaus išvystymą, pilniausią ta
lento išvystymą, tiesiog neribotą mokslinį ir kultūrinį 
visuomenės progresą”.

Tiek kovoje prieš naują karą ir taikos išlaikymą, 
tiek kovoje už naują gyvenimą, už naują, šviesią ir lai
mingą ateitį komunistų-darbininkų partijų vaidmuo la
bai didelis, labai svarbus. Pasitarimo- dalyviai todėl šau
kia viso pasaulio komunistus dar labiau suglausti savo 
gretas ir dar drąsiau ir energingiau siekti Šavo didžiojo 
idealo. Jie pasmerkia revizionistus, kurie, kaip jugosla- 

[ vai, nori “pataisyti tnarksizmą-lenihizmą”, 'neva jis jau 
nebeatitinkąs šių laikų sąlygoms. Jie taipgi pasmerkia 
dogmatistus^,. kųtic* pasaulyjė nieko liaujo riėmato, kurie 
nori, kad komunistai;pavirstų sektantais.’ .n.

1 , Tai daug maž tokio yra Maskvos pasitarimo mani
festas turinio. Tas faktas, kad pareiškimas buvo vien
balsiai priimtas ir 81 partijos pasirašytas savaime daug 
pasako. Jis pasako, kad pasaulinis komunistų judėjimas 
šiandien yra tvirtai vieningas. Jam, atrodo, ateitis šviesi.

Istorinis pasaulio 
komunistų pasitarimas

Š. M. LAPKRIČIO MĖNESĮ Spalio revoliucijos 
43-ųjų metinių minėjimo proga Maskvoje pyko pasau
lio komunistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimas. 
Tai buvo istorinis pasitarimas, vienas iš svarbiausių vi
soje pasaulinio komunistinio sąjūdžio istorijoje. Pasita
rime dalyvavo net 81 partijos delegacijos. Pasitarimo 
tikslas buvo, pasak pranešimo, “pasikeisti patyrimu ir 
susipažinti su vieni kitų pažiūromis bei pozicijomis, ap
svarstyti aktualias dabartinio tarptautinio vystymosi ir 
komunistinio judėjimo problemas bendros kovos už ben
drus tikslus—taiką, demokratiją, nacionalinę nepriklau
somybę, socializmą.”

Oficialiai patiektame dalyvavusių partijos sąraše, 
beje, nesimato Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų^ 
partijos, ir dar kelių kitų partijų. Kaip žinia, šiandien 
komunistinės partijos jau gyvuoja ir veikia net aštuo
niasdešimt šešiose šalyse. Veikiausia pasitarime šių ke
lių partijų atstovai dalyvavo tiktai kaip stebėtojai. Kaip 

* - ten bebūtų, iš visko matosi, jog pasitarimas buvo labai 
- atstovingas. Iš pranešimo taipgi sužinome, kad pasitari

me dalyvavusių partijų bendroji narystė siekia apie 36 
milijonus. Tai labai jau didelė organizuotų komunistų 
armija. Didžiausios partijos, suprantama, yra Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija ir Kinijos Komunistų par
tija. Jos taipgi vadovauja didžiausiems kraštams.

Pasitarimui prasidėjus, buržuazinė spauda leido vi- 
...sokius gandus apie pasidalijimą nuomonių tarpe Tarybų 

Sąjungos ir Kinijos partijų. Plačiai buvo net pranašau- 
ta skilimas. Na, o dabar matome, kad nieko panašaus 

... neatsitiko. Pasitarimo pareiškimas ir kreipimasis į viso 

... pasaulio tautas, priimtas vienbalsiai. Tad pasidalijimo 
pranašams tenka dar kartą skaudžiai nusivilti.

NETENKA NEI^AKYTI, jog šis Maskvos, paniū
rimo Pareiškimas ir Kreipimasis ctabar kuo plačiausiai 
diskusuojamas ir komentuojamas. Aišku, kad komunis
tų priešai šio manifesto nei dvasioje, nei raidėje nesu
randa nieko gera, nieko nauja. Tuo tarpu iš kitos pusės, 

' tie, kurie į komunistų judėjimą ir kovas žiūri rimtai, 
objektyviškai, jame jmato' t'o judėjimo padrąsintus ir 
padidintus žygius ryžtingiausioje kovoje už demokrati- 

’* ją ir socializmą. Na, o pasitarime dalyvavusių partijų 
nariai iš šio Kreipimosi uoliai semsis įkvėpimą visuose 
savo žygiuose, visuose savo darbuose siais audringiau
siais laikais.

■ Komunistų ir darbininkų partijų pasitarimo manifes
tas į viso pasaulio tautas yra tikrai nepaprastas doku- 

‘mentas tiek savo ilgiu, tiek ir turiniu. Jame randame iš
samiausią šių laikų visos tarptautinės padėties analyzę 
ir komunistų-darbininkų partijoms veiklos direktyvas 
bei šūkius, siekiant savo tikslo savo šalyse. Šūkis gi už 
taiką, demokratiją ir socializmą yra centrinis šūkis. Ko
va už taiką ir išlaikymą taikos, už neleidimą monopolis
tiniu! kapitalui, kuriam šiais laikais vadovauja Jungti
nių Amerikos Valstijų monopolistinis-imperialistinis ka
pitalas, uždegti pasaulį atominio-niuklinio karo gaisru, 

„įstatoma centre visų pastangų. Kreipimasis šaukia visus 
žmones, visas tautas sutelktomis jėgomis gelbėtis nuo to 
baisiausio pavojaus.

SUPRANTAMA, kad čia mes galime mūsų skaity
tojams patiekti manifesto turinį tiktai trumpiausiuose 
bruožuose. “Mūsų laikai”, skaitome manifeste, “kurių 
.pamatinį turinį sudaro didžiosios Spalio revoliucijos 
pradėtas perėjimas iš kapitalizmo į sicializmą, yra lai

škai kovos tarpe dviejų socialinių santvarkų, laikai so- 
. cialistinių revoliucijų ir tautinio išsilaisvinimo revoliu

cijų, laikai imperializmo smukimo, pašalinimo koloniali- 
nės sistemos, laikai perėjimo vis daugiau ir daugiau 

U žmonių į socialistinę poziciją, socializmo ir komunizmo 
.. pergalės pasauliniu mastu”. Ir kiekvienas galvojantis 

žmogus gali savo akimis matyti šio mūsų laikų apibūdi
nimo teisingumą. Juk niekas šiandien nebegali užginčy
ti didžiulių jau pasiektų naujosios socialistinės santvar

kos laimėjimų. Jie ryškiausiai matosi ne tik Tarybų Są- 
jungoje, kurios dalimi yra ir mūsų senoji tėvynė Lietu- 

jJva, bet ir didžiojoje Kinijoje ir visose liaudiškosios de
mokratijos šalyse. Juk niekas šiandien, ypač sekant 

. Jungtinių Tautų Asamblėjos sesijos eigą, nebegali už- 
r j ginčyti buvimo net keleto desėtkų nepriklausomų kraš

tų, kurie dar tik vakar buvo pavergtomis imperialisti- 
pio kapitalizmo kolonijomis.

“h' juo pasaulinė socialistinė santvarka darosi stip- 
_;. .resnė”, toliau sako manifestas, “tuo tarptautinė padėtis 

darosi prielankesnė žmonių kovai už nepriklausomybę, 
y, , demokratiją ir socialinį progresą”. Šį dėsnį irgi pui- 
-K,kiaušiai patvirtina mums visiems aiškiausiai pastebi- 
.,Kjnas augantis plačiausias liaudies bruzdėjimas už savo 

teises, už laisvę ir demokratiją ne tik Azijoje ir Afriko- 
Hi.ję^bet ir Pietų Amerikoje, ir Europoje.
•• - MANIFESTE DAR KARTĄ storai pabriežiama, 

kad kapitalistinis pasaulis pilnas kontradikcijų, pilnas 
•JJbedų, nebepajėgia išbristi iš nuolatinės krizės. Paimki

me už pavyzdi visam*- pasaulyje tvirčiausią kapiteli/,-

Biblija gi mokanti “laisve 
neduoti progos kūnui.” Ki
taip sakant, jūs, klerikalų 
spaudos skaitytojai, me
džiagines gėrybes atiduo
kite kunigams ir vysku
pams bei kitiems parazi
tams, o patys pasitenkinki
te tik “dvasios meile vieni 
kitiems”

Kaip žmogaus kūno lais
vė esanti pavojinga, vieną 
kartą net pats dievas ta
tai pamatęs ir išsigandęs, 
ir savo apaštalo Lukošiaus 
lūpomis iškeikęs net tą mo
tiną, kuri žmogų pagimdė. 
Už galvos užsidėjęs rankas 
dievas surikęs: “Palaimin
tos nevaisingoš'!.. ir kurios 
negimdė.”

Juk šitokias nesąmones 
skaitydamas .žmogus esi 
verčiamas pagalvoti, jog 
čia visiškai išprot ė j u s i o 
žmogaus kliedėjimas. Bet
gi šitos n e s ą m o n ė s eina 
laikraščio vedamuoju 
straipsniu. “Draugo” re
dakcija jį, matyt, skaito la
bai išmintingu visos kleri
kalų filosofijos apie žmo
gaus laisvę išdėstymu. Pa
galiau juk'tai kaip tik ta 
beprotiška ir pavojinga fi
losofija remiasi visas kata
likų bažnyčios mokymas. 
Žmogus turi bijoti laisvės, 
nes laisvė yra jam pavo
jinga. Prakeikti yra tie, 
kurie išdrįsta pakelti ran
ką prieš išnaudotojus už 
laisvę. Juk kaip tik todėl 
per visus amžius katalikų

Kas ką rašo ir sako
GALIMA SUTIKTI

Vienas menševikas So- 
Bostono “Keleivyje,” be- 
plūsdamas ’-Lietuvos komu
nistus, beveik apsiverkė, 
kad jų esą labai nedaug. 
Girdi, “dabar Lietuvos ko
munistų partijai priklauso 
tik 2 procentai jos gyven
tojų.”

Bet tas tik parodo, kad 
tapti Komunistų Partijos 
nariu nėra jau taip lengva. 
Ten, matyt, buvimas komu
nistu uždeda ant žmogaus 
didelę atsakomybę. • Parti
jos nariais gali patapti tik
tai tos didelės garbės ir at
sakomybės už s i t a r n a v ę 
žmonės. Galimas daiktas, 
kad kelias į partijos gretas 
yra truputį per siauras. 
Bet čia ne mūsų ir ne men
ševikų, o išimtinai Lietuvos 
žmonių ir draugų reikalas.

KVAILOS IR 
PAVOJINGOS 
BIBLIŠKOS PASAKOS

■Chicagos klerikalų dien
raštis nutarė savo skaityto
jams padiktuoti,' kaip jie 
turi suprasti žmogaus lais
vę ir į ją žiūrėti. Koks ten 
V- Rim. savo evangelijai 
apie laisvę pasišaukė talkon 
net patį “dievo žodį.” Jis 
cituoja bibliją. Jis labai 
bijąs, kad žmogaus dvasia 
galinti būti “pavergta žmo
gaus kūnui.” Tai esanti 
pasėka per daug didelio 
žmogaus laisvės troškimo.

TARYBŲ LATVIJOS 
PASIEKIMŲ PARODOJE

(Specialiai “Laisvei”) 
1960 ,m,... spalio 27 d. gru-.: 

pė Maskvoj! Leningrado, 
Ukrainos, Lietuvos, Estijos! 
istorikų, dalyvavusių pasi-, 
tarime Rygoje, apsilankėme 
Tarybų Latvijos liaudies 
ūkio pasiekimų^ parodoje. 
Ji įrengta specialiame dvie
jų aukštų pastate Rygos 
kultūros ir poilsio parke.

Parodoje eksponuojami 
Latvijos mašinų statybos, 
įvairių prietaisų, automati
nių telefono stočių, turisti
nių autobusų, dviračių, mo
tociklų, radijo aparatūros, 
radijo imtuvų, radiolų ir 
daugelio kitų pramonės ša
kų gaminiai. Šie Latvijos 
gaminiai plačiai išvežami 
ne tik į kitas tarybines 
respublikas, bet ir į daugelį 
užsienio šalių. Parodos gi
das — daili tautiniais dra
bužiais apsirengusi mergi
na latvaitė — su pasidi
džiavimu rodo lankytojams 
gaminius, kurie užima žy
mią vietą visos Tarybų Są
jungos pramonės produkci
joje, kurie Briuseliu pasau
linėje parodoje buvo atžy
mėti pasižymėjimo meda
liais. Puikūs darbščiųjų 
latvių audiniai, aval y n ė , 
baldai, įvairios popieriaus 
prekės.

Kaip gi vystėsi Tarybų 
Latvijos pramonė Tarybų 
valdžios metais? Parodos 
stenduose pateikti statisti
niai duomenys tiksliai atsa
ko į šį klausimą. Per 20 
tarybinio gyvenimo metų, 
nepaisant didžiulių praėju
sio karo metu: įvykdytų su- 
griovimų,’vįsoš Tarybų Są
jungos pramonės produkci
ja išaugo daugiau kaip 5 
kartus, o . Lietuvos, Latvi*’ 
jos, Estijos respublikų — 
beveik 11 kartų. Per pa
staruosius šešerius metus 
(1954-1959 m.) . vidutinis 
metinis visos Tarybų Są
jungos pramonės produkci
jos prieauglis buvo 11.3 
proc., o Estijoje — 11.9 
proc., Latvijoje—13.4 proc., 
Lietuvoje—17.4 proc. Va
dinas, nacionalinių Pabal
tijo respublikų p r a pi o n ė 
vystosi sparčiau negu visos 
Tarybų šalies pramonė. 
Jeigu palyginsime Jungti
nių Amerikos Valstijų pra
monės vystymosi tempus 
per pastaruosius šešerius 
metus, tai pasirodo, kad 
jie 5.7 karto lėtesni, kaip 
t a r y b inėse Pabaltijo res
publikose ir 4.7 karto lėtes
ni, kaip visoje Tarybii Są
jungoje. Tarybų Sąjungos 
pranašumą rodo’ palygini
mas su pramonės vystymo
si tempais buržua z i n ė j e 
santvarkoje. Antai buržua
zinėje Latvijoje vidutinis 
metinis pramonės produk
cijos prieauglis nuo 1911 
iki 1939 metu sudarė 1.5 
proc., o Tarybų Latvijoje 
nuo 1946 iki 1959 metu vi
dutinis pramonės produkci
jos prieauglis sudarė dau
giau kaip 20 proc.

■ Ypač ryškus Pabaltijo

400 žiūrovų, tai 1958 m. —V 
2,022,300 žiūrovų. Vadi
nas, dabar teatrai daug ge
riau, ir visų pirma darbo 
žmonių, yra lankomi.

Liaudies kultūros kilimą 
rodo ir bibliotekų lankyto- • 
jų augimas. Antai 1959 
m. sausio 1 d. Latvijos TSR 
Kultūros ministerijos žinio
je veikė 786 kultūros-švieti
mo įstaigos (klubai), 1066 
bibliotekos, kuriose buvo 
11,105 tūkstančiai egzemp
liorių knygų. Jei 1946 me
tais šiose bibliotekose apsi
lankė 184 tūkstančiai skai
tytojų, tai 1958 m. — 549 
tūkstančiai skaitytojų. 
Ypač išaugo kaimo bibliote
kų knygų ir jų skaitytojų 
skaičius. Nuo 1946 metų 
knygų skaičius kaimo bibli
otekose padidėjo 8 kartus, 
o jų skaitytojų 1946 m. bu-L 
vo 41,800 asmenų, o 1958 
m.—226,900 asmenų. Bur
žuazinėje Latvijoje vaikų 
bibliotekų nebuvo, o dabar 
jų yra 82, o skaitytojų jo
se—65,500 asmenų.

Darbo žmonės gausiai 
lanko kinoteatrus, muziejus 
(jų Latvijoje yra 19), ak
tyviai dalyvauja meninėje 
saviveikloje (1959 m. sau
sio 1 d. buvo 4,337 meninės 
saviveiklos rateliai su 70,- 
700 dalyvių) ir t. t.

Štai kaip kyla liaudies 
ūkis ir kultūra tarybinėse 
respublikose.

R. Šarmaitis 
1960. XI. 2

■nedrįso. Tai su-

tautų kultūros kilimas ta
rybiniais metais. Per lai
kotarpį nuo 1939 m. iki 
lOŪ’O m. kiekvienam tūks
tančiui gyventojų asmenų 
su aukštuoju mokslu padi
dėjo Lietuvoje nuo 2 iki 13, 
Latvijoje nuo 7 iki 21 ir 
Estijoje nuo 8 iki 21.

Buržuazinių nacionalistų 
spauda Jungtinėse Ameri
kos Valstijose (“Dirva” ir 
kt.), sužinojusi, kad Lietu
voje vienam tūkst a n č i u i 
gyventojų tenka tik 13 as
menų su aukštuoju mokslu, 
vėl kaltino Tarybų valdžią. 
Tuo tarpu pažymėti, kad 
1939 m. asmenų su aukš
tuoju mokslu Lietuvoje vie
nam tūkstančiui gyventojų 
buvo 2 
prantama. Juk reikia slėpti 
buržuazinių naciona 1 i s t ų 
antiliaudinę politiką švieti
mo srityje. Be to, gerai 
žinoma, kad rasistų hitle
rininkų ir jų tarnų iš bur
žuazinių nacionalistų tarpo 
“veiklos” dėka nemaža in
teligentijos buvo išžudyta 
antrojo pasaulinio karo 
Paneriuose, Kauno IX forte 
ir kitose masinio žudymo 
vietose, nemaža jų apleido 
gimtąjį kraštą, bijodami 
atsakomybės už bendradar
biavimą su okupantais vo
kiečiais, • pasidavę buržua
zinių nacionalistų skleis
tiems melagingiems gan
dams ir dėl kitų priežasčių. 
Štai dėl ko šiuo metu Lie
tuvoje asmenų su aukštuo
ju . mokslu, palyginti dar 
mažiau, negu pas mūsų 
kaimynus latvius ir estus.

, Pabaltijo tautų iaunimas 
šiuo irtetu ąjlačiiį Fnąįidbįja- 
si galimybėmis mokytis 
aukštosiose' :m ;o k y k 1 o-s e . 

' Kiekvienai 40 tūkstančių 
gyventojų dabar1 Lietuvoje 
yra 92 studentai,' Latvijo
je — 90 studentų, Estijo
je* — 106 studentai,’ tuo 
tarpu kai Prancūzijoje ir 
Š v e d i j' oje kiekvienai 10 
tūkstančių tenka tik 40 
studentų, Vokietijos Fede
ratyvinėje Respublikoje — 
31 studentas.

Latvių tautos kultūros 
augimą rodo ir kiti parodo
je pateikti duomenys. 1960 
metais Latvijoje yra 2 5 0 
vidurinių mokyklų — be
veik penkis kartus daugiau 
negu jų buvo ęuržuazinėje 
Latvijoje. Vidurinėse mo
kyklose mokosi 42,800 
moksleivių, tuo tarpu bur
žuazinėje Latvijoje gimna
zijose mokėsi 17,600 moks
leivių.

’ • Šiuo metu Latvijoje vei
kia 10 teatrų, filharmoni
ja. Jei 1939 m. Latvijos 
teatruose apsilankė 1,198,-

Naujas T. Sąjungos 
mįesias šiaurėje ; *

Maskva. — Toli šiaurėje, 
tiėsGTenisėjo upės žiotimis, 
pastatytas naujas .110,000 
gyventojų miestas Narils- 
kas. 1940 metais jo vietoje 
buvo. įtik nedidelis kaimelis.

Narilskas 7 mode miš kas 
šių laikų miestas, su viso
kiais patogumais ir įrengi
mais. Jo srityje yra didelių 
gamtinių turtų, kaip tai: 
anglies, nikelio, vario, ko
balto ir kitokių iškasamų 
turtu, v

GAMINS VIENODUS 
TELEVIZORIUS

New Yorkas. —JAV, Ka
nados, Australijos ir Angli
jos televizijos imtuvų gami
nimo kompanijos susitarė 
gaminti vienodus televizo
rius. Mano, kad tas padės 
jų bizniui. .

Londonas. — 1959 metais 
nuo visokių nelaimių žuvo 
24 anglų laivai ir su jais 
363 žmonės. 1958 metais žu
vo 16 laivų.

ir
kitus. Kiekvienas

bažnyčios dvasininkija su
darė pačią reakcingiausią 
jėgą. Ji visuomet tarnavo 
tiems, kurie išnaudoja 
vergia 
k r a u j a geriškiausias mo
narchas, kiekvienas kruvi
niausias diktatorius turėjo 
jos palaiminimą. Tik pri
siminkime katalikų dvasi
ninkijos talkavimą tokiems 
pabaisoms kaip Hitleris, 
Mussolinis, Batista, Fran
co, Smetona.

PRIE VINCO (KAPSUKO PAMINKLO MASKVOJE

Novodevičje kapinėse, Maskvoje, palaidoti Vinco Kapsuko-Si 
Mickevičiaus palaikai. Šiemet buvo atidengtas jam pamink
las, kurį aplankė ir Ieva Mizarienė, sustojusi keletui dieny 
Maskvoje. Prie paminklo padėję gėlių vainiką: Justas Palec

kis, Povilas Rotomskis ir Ieva Mizarienė. -
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Ką rodo galutiniai gyventoj y 
suskaičiavimo daviniai

JAV Komercijos Depar
tamentas lapkričio 15 die
ną išleido galutiną 1960 m. 
gyventojų suskaičiavimo ta- 
buliaciją ir tuo pačiu metu 
įteikė prez. Eisenhoweriui 
raportą., liečiantį kiekvie
nai valstijai apskaičiuotą 
postų skaičių Atstovij Rū
muose. Šis raportas paro
do, kad devynios valstijos 
laimėjo ir šešiolika valsti
jų pralaimėjo kongresinių 
postų skaičius.

Šis postų paskirstymas 
turi istorinę reikšmę gy
ventojų suskaičiavime. Vi
si pakeitimai bus pradėti 
nuo 1962 metų rinkimų.

Pagal galutinus cenzo da
vinius nuo balandžio 1 d., 
kuri yra oficiali cenzo da
ta, penkiasdešimtyje Ame
rikos valstijų ir Kolumbi
jos Distrikte buvo 179,323,- 
175 žmonės. Į šį skaičių 
n'eįeina amerikiečiai, gyve
ną užsieniuose. Kalifornija, 
sparčiai lenkianti New Yor- 
ko populiaciją, gaus 8 pos
tus priedo prie jau turimų 
38- Kalifornija dabar yra 
antroje vietoje po New Yor- 
Yorko. Skirtumas tarp šių 
dviejų valstijų yra trupučiu 
daugiau negu vienas mili
jonas: Kalifornijoje 15,- 
717,204, New Yorke 16,- 
782,304.

Daugiausia postų praras 
Pennsylvanijos valstija. Ji 
savo postų skaičių suma
žins ligi 27, prarasdama 3. 
Šalia New Yorko valstijos

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano
APIE KUN. V. DEMBSKĮ

Amerikiečiams pažįsta
mas floridietis A. Metelio- 
nis parašė apie 33 metus 
iškunigavusį ir 1913 m. mi
rusį kun. Vladą Dembskį 
gana įdomų straipsnį, kurį 
išspausdino savo 10 num. 
Vilniuje einantis žurnalas! 
“Mokslas ir gyvenimas.” 
Straipsnis pavadintas: 
“Ateistas Vladas Dembs
kis.” Autorius gana vaiz
džiai nupiešė velionies ku- 
nigo-ateisto gyve nimą, jo 
literatūrinius darbus ir vi
suomeninę veiklą. Ten skai
tytojas ras' kruopščiai pa
ruoštą biografiją.

Apie kun. V. Dembskio 
politinį veidą galima pasa
kyti tiek, kad jis buvo ne
nuilstantis kovotojas, 1863 
metų priešcarinio sukilimo 
dalyvis ir baigė savo amžių 
kaip nepermaldaujamas at
eistas. Dr. J. Šliupas savo 
atsimin i m u o s e sako, jog 
Dembskis “pritaręs socia
lizmui.” Tačiau veikiančiu 
socialistu jis nebuvo, o ir jo 
“pritarimas” soči ai i z m u i 
buvo labai miglotas. Jis bu
vo daugiau buržuazinio ti
po kultūrtregeris, morali- 
zatorius, švietėjas, trokštąs 
matyti lietuvius “tautiškai 
susipratusiais,” raštingais, 
atsiskyrusiais nuo lenkų 
bei žydų, siekiančiais savo 
pramonės bei prekybos ir t- 
t. Savo knygoje “Inkvizici
ja,” išleistoje 1909 m., pusi. 
63, V. Dembskis sako:

“Susipratę tautiečiai tu
rėtų daugiau rūpintis apie 
doros pamatą, negu apie 
platinimą bergždžio socia
lizmo Lietuvoje.” Jis ragi
no lietuvius siekti “tautiš
ko idealo.” Kitoje tos pa
čios knygos vietoje, pusi. 
341, autorius teigia: “Kiek
viena tauta j ieško pirm vi
so ir nuosavio idealo, nes 

Massachusetts ir Arkansas 
praras po 2, pasilikdamos 
su 12 ir 4 postais kiekvie
na. Dvylika valstijų praras 
po vieną postą. Su savo 
naujais postų skaičiais jos 
yra šios: Alabama (8)., Il
linois (24), Iowa (7), Kan
sas (5), Kentucky (7), 
Maine (2), Minnesota (8), 
Mississippi (5), Missouri 
(10), Nebraska (3), North 
Carolina (11) ir West Vir
ginia (5).

Devynios valstijos laimės. 
Šalia Kalifornijos daugiau
sia postų gaus Florida—4. 
Ji turės 12 atstovų. Septy
nios valstijos laimės po vie
ną postą. Jos su savo nau
jais postų skaičiais yra: A- 
rizona (3), Hawaii (2), 
Maryland (8), Michigan 
(19), New Jersey (15), 0- 
hio (24), Texas (23).

Iš viso bus prarastas 21 
postas ir laimėti 19, nes 
atstovų skaičius bus iš vi
so sumažintas nuo 437 ligi 
nuolatinio skaičiaus 435. 
Šis pastarasis buvo tik lai
kinai padidintas prisijun
gus Hawaijams ir Alaskai.

Pasikeitimai Atstovų Rū
muose yra svarbūs ne tik 
patiems Rūmams, bet ir 
prezidentiniams rinkimams 
1964 ir 1968 m Kiekviena 
valstija turi tiek rinkimi
nių (elektorinių) balsų, 
kiek ji turi atstovų plus 
dar du senatoriai.

Gyventojų skaičiaus pa

tai stipriausias ir reikalin
giausias pobūdis tautos iš
silaikymui. Tauta be idea
lo negali išsilaikyti, ji turi 
mirti.”

“Inkvizicijos” skyriuje “Į 
darbininkus ir darbininkes” 
V. Dembskis sako:

“Proletarijato vadovai, 
norintieji sutverti socijališ- 
ką draugiją ant teisingumo 
papėdės, neprivalo pamirš
ti, kad darbą reikia pradėti 
nuo išgavimo aiškesnio 
mokslo, o ne rūpesčio atim
ti žemes nuo ponų ir pri
kimšti savo pilvus. Sotus 
pilvai niekuomet nepriver
tė smegenis mįslyti apie 
teisingą silpnapročių reika
lų užganėdinimą... Koks 
yra proletarus rišantis ide
alas? Vadai jų sako: ‘Mes 
reikalaujame, idant kiekvie
nas remtų mūs visuomeniš
ką organizaciją, nežiūrint 
kokių jis nebūtų religinių 
pažiūrų. Mes pavelijame 
kiekvienam tikėti ir kalbė
ti, kaip tik jam patinka. 
Bet mes nedal-eid ž i a m e , 
kad kas iš mūsų organiza
cijos platintų krikščionybę, 
budizmą, judaizmą ar atvi
rą bedievystę. Mes nenori
me, kad mūs politiška par
tija būtų pavadinta krikš
čioniška (visuome n i š k a ) 
arba bedieviška!.. Vadai 
proletarų, norėdami perga
lėti tėvą kunigaikščių ir 
karalių (popiežių — M.), 
turės taipgi griebtis inkvi
zicijos įrankių, atsikrato 
mui nuo įtekmės kunigų, 
kurie nesidrovės skersti 
slapukus bedievius su pa
galba suorganizuotų ir ap
ginkluotų proletarų, tikin
čių į dievą... Mes, Lietu
viai, globoje dviejų despo
tų esantieji (caro ir popie
žiaus— M.), priskirti liko
me per tarptautišką prole
tarijato kongresą prie mas
koliškojo proletarijato, ir 

(lidėjimo atžvilgiu didžiau
sią procentą parodė Flori
da su 78.7% padidėjimu 
per 10 metų. Kalifornijos 
48.5% gyventojų padaugė
jimas suteikė didžiausią gy
ventojų skaičiaus ’padidėji
mą — 5,130,981, arba be
veik penktadalį iš visos pa
didėjusios populiacijos, ku
ri sudaro 28,000,000. Tik 
trys valstijos ir Kolumbijos 
Distriktas sumažėjo gyven
tojų skaičiumi: Vakarų 
Virginija, Arkansas ir Mis
sissippi. Kolumbijos Dis
trikte gyventojų sumažėji
mas buvo atsvara padidėji
mu Maryland ir Virginijos 
valstijose ir Washington© 
priemiesčiuose.

Vakarai savo gyventojų 
skaičiaus padidėjimu buvo 
pirmieji. Cenzo Biure ta- 
belė, paskirsčiusi kraštą į 
keturis rajonus, parodė, 
kad. vakarų populiacija pa
kilo 38.9%, pietų 16.5%, 
šiaurės vidurio 16.1% ir 
šiaurės rytų 13.2%.

American Council

ALPINĖS FAUNOS
DRAUSTINIS EUROPOJ

Austrijoje, netoli Ins- 
bruko miesto, kalnuose, 
steigiamas pirmasis Euro
poje alpinės faunos draus
tinis. Jame bus ne tik da
bartinių gyvūnijos atstovų, 
bet ir žvėrių bei paukščių, 
kurie šiose vietovėse jau se
niai išmirę, pavyzdžiui, 
miškinis varnas. Šis paukš
tis, gyvenęs Alpėse prieš 
tris šimtus metų, dabar te- 
išlikęs kai kuriuose Afrikos 
rajonuose.

aki Klius
nuo jo mokinamėsi strei
kuoti prieš darbdavius, ku
riuos romiško despoto moks
las (ne išnaudojimas pa
vergtųjų — M.) nuo daug 
amžių aprūpino dvarais ir 
juodžemiu. Bet karė su po
nais, nors ir teisingiausia, 
turės užsibaigti galutinu 
išnaikinimu mūsų tautos, 
jei katalikystė... viešpataus 
Lietuvoje.” (Citatų kalba 
netaisyta.)

Tai va kaip V. Dembskis 
suprato ir dėstė socializmą!

A. Metelionis savo 
straipsnyje sako: “Čia rei
kia pastebėti, kad V. 
Dembskis nebuvo tai trum
paregis buržuazinis laisva
manis, kuris tenkinosi tik 
kova su religija ir kunigi
ja. Dembskis visuose savo 
raštuose ragina darbinin
kus ne tik kovoti prieš re
liginius prietarus, bet ir 
sykiu kovoti už savo būvio 
pagerinimą.” Tačiau jo ro
domas kelias į gerovę yra 
perdėm klaidingas, netik
ras. Dembskis nesuprato, 
jog šaknys religijos, kaip 
išnaudotojų tarnaitės, yra 
klasinėje visuomenėje. Jis 
naiviai tikėjo, jog evoliuci
jos keliu visi žmonės pasi
darys geri, humaniški; jog 
jie savaime taps kitas ki
to broliais, jog vilkas ir 
ėriukas gulės viename guo
lyje. Pabaigoje savo kny
gos “Kankintojai ir kankin- 
tiniai už mokslą,” išleistoje 
1905 m., V. Dembskis rašė:

“O kokiu būdu sutaikinti 
carus su anarkistais jų žu
dikais (? — M.), tai kiek
vienas skatytojas turi rū
pintis pažinti socijalistų 
mokslą, kurio carai su po
piežiais ir arkirėjais bijosi 
daugiau, negu filiozofiško 
Kropotkino anarki S t i š k o 
mokslo. Socijalistai toje 
valandoje nereikalauja to-

Lietuvos astronomy veikla
(Iš “Tėvynės balso”)
—Kokius darbus nuvei

kusi Vilniaus observatori
ja, kaip tie darbai plečiami, 
kaip ruošiami nauji lietu
vių mokslininkų kadrai?— 
Su šiais klausimais mūsų 
laikraščio korespondentas 
A. Rusteika kreipėsi į Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto as
tronomijos katedros vedėją, 
žymų Lietuvos mokslininką 
profesorių Paulių Slavėną. 
— Astronomijos mok s 1 a s 
Lietuvoje ne naujas, — pa
sakoja prof. Slavėnas. — 
Daugiau negu prieš du šim
tus metų įsteigta Vilniaus 
universiteto astronom i j o s 
observatorija nemaža nu
veikė. Galėjo dar daugiau 
nuveikti, jeigu jai nebūtų 
trukdę: 1832 metais Vil
niaus universitetas buvo 
uždarytas,t o 1876 metais 
caro valdžia likvidavo ir 
observatoriją. Daug nuo
stolių mūsų observatorijai 
padarė praūžusi ir antrojo 
pasaulio karo audra.

Kaip žinote, darant pa
žangą kitoms mokslo sri
tims, neatsilieka ir astrono
mija. Rimtu sugebėjimu 
norėčiau laikyti mūsų as
tronomų darbą stebint dirb
tinių Žemės palydovų ju
dėjimą, užrašant jų signa
lus. Šį darbą Vilniaus ob
servatorija sėkmingai atlie
ka nuo 1957 metų.

Stebėti visatos kūnus be 
sudėtingų prietaisų neįma
noma. Todėl rūpinamės, 
kad prietaisų, kurie atitik- 

bulos draugijos, tik mokina
kaip be žudymo carų ir kei
kimo kunigų prašalinti jų 
mokslą, reikalingą žudy
mui, o jąų pati draugija, 
pagal gamtiškos evoliucijos 
įstatymo, tobulinsis ir žengs 
pirmyn, kolaik nepasieks 
aukščiausio laipsnio, ir pri
pažins dogmą gyvasties už 
pagarbingą, o laisva jos 
mislis, nurodydama žudi
kus, suteiks visiems rojų. 
Lai gyvuoja socijalizmas, 
kurs stengiasi prašalinti 
mokslą su įstatymais, pa
remtais ant aklos gamtiš
kos dvasios žudymo (? — 
M.) Lai pranyks dievas, 
žudikas velnio, iš mūs sme
genų, o jau visi žmonės pa
sijus esą broliais.”

Turiu prisipažinti, jog 
čia nedaug ką supratau. 
Visa pastraipa labai supin
ta, neaiški. Gi autoriaus 
peršamas “socializmas” yra 
tikrai ne marksistinis, bet 
utopinis, kurį skelbė pirma 
jo Robertas O venas ir kiti 
to meto svajotojau Apie 
klasinį religijos pobūdį, 
klasių kovą, beklasinę vi
suomenę — jis visai nieko 
nesako, to jis nesuprato.

INKVIZICIJOS LAIKŲ 
ATRAUGOS

Prieš pat praeitų rinkimų 
dieną Puerto Riko gyvento
jams jų arkivyskupas J. P. 
Davis buvo įsakęs nei vie
nam katalikui nebalsuoti 
už populiarų demokratą 
Louiz Monoz Mariną bei 
kitus tos partijos žmones. 
San Juan mieste 58% bal
suotojų yra katalikai. Tuo 
būdu klerikalai norėjo pra
vesti savo kandidatus, i Gi 
tiems, kurie išdrįs kunigų 
neklausyti — arkivyskupas 
grasino ekskomunika (at
skyrimu nuo bažnyčios).

Tačiau protaujanti kata
likai savo dvasios vado ne
paklausė: jie balsavo už 
demokratą ir didele balsų 
dauguma buvo išrinktas 
Marinas gubernatorium, o 

tų paskutinį technikos žodį, 
turėtume kuo daugiau. An
tai, neseniai įsigijome di
džiulį teleskopą. Su juo 
mes tyrinėjame kintamą
sias žvaigždes ir žvaigždžių 
spiečius. Šiuo metu stato
mas naujas paviljonas, ku
riame bus įrengtas dar vie
nas teleskopas. Be to, prie 
mūsų observatorijos savo 
teleskopą įrengs ir Pedago
ginis institutas. Vilniuje 
dabar statomas taip pat ir 
planetariumas, o be to, bus 
statoma dar viena observa
torija. Kaip žinoma, astro
nominiam darbui trukdo 
miesto žiburiai ir pramoni
niai -elektros įrengimai. To
dėl naująją observatoriją 
steigsime atokiau nuo mies
te.

—Įdomu būtų sužinoti ir 
apie Lietuvos astronomus, 
kurių, daugumas, kaip teko 
girdėti, yra jauni žmonės.

—Visi jauni astronomai 
yra mano mokiniai ir dabar jau 
mano bendradarbiai. Štai 
keletas artimiausių kolegų: 
A. Ažusienis, V. Jasevičius, 
P. Košuba, A. Kučinskas, 
V, Straižys, V. Zdanavi
čius.

—Dar vienas klausimas. 
Ar profesorius dirbate tik 
universitete?

—Mosiąs Lietuvoje,— sa
ko profesorius, — taip išsi
plėtė, kad jokiu būdu ne
galima apsidirbti vien pa
skaitomis ir prakti n i a i s 
darbais observatorijoje. 
Mokslo žiniomis dalinuosi 

ponia de Gautier miesto 
majoru (meru). : Klerikalai 
gavo didelį smūgį! Dabai 
jie dūksta ir keršija nepa
klusniems balsuot o j a m s . 
Kiekvienam grasinama -eks
komunika, o nenuimta eks
komunika po metų tampa 
erezija. Tokius “nusikaltė
lius,” kai popiežinė inkvizi
cija turėjo galią, — degin
davo ant laužo! Dabar ku
nigai jau tos galios nebe
turi, nepaklusniuosius pa
rapijiečius gyvus deginti 
negali, tai jie griebiasi ki
tokių represijų. Minėtoji 
San Juan miesto majore 
ekskomunikos rykštę jau 
patyrė: jos parapijos kle
bonas atsisakė duoti jai 
komuniją, kol ji viešai “ne- 
atpakūtavos.” O tą “viešą 
pakūtą” reikia atlikti per 
spaudą, televiziją, radiją ir 
gyvu žodžiu. Kitaip sa
kant, kunigai reikalauja, 
kad “atgailautojai” pa
smerktų demokratų partiją, 
prisipažintų klydę balsuo
dami už ją ir prižadėtų 
daugiau taip nedaryti. To
kios propagandos pagalba 
klerikalai tikisi kituose 
rinkimuose laimėti. “Kal
tininkų” suradimui kunigai 
naudoja ausinę išpažintį. 
Prelato Grovaso grasinantį 
laišką kunigai skaitė iš sa
kyklų.

O kai arkiv. Davis pama
tė, kokią protestų audrą 
katalikuose sukėlė tie gra
sinimai, pradėjo kalbėti vi
sai kitaip. Jis dabar jau 
sako, jog ekskomūnika bei 
viešo atgailavimo reikala
vimas nebus taikomas ne- 
pak 1 u s n ie m s parapijie
čiams. Matyt, jis pabūgo 
dar didesnių protestų!

Tai va kaip katalikų baž
nyčia “nesikiša” į politiką! 
Ji visokiais būdais terori
zuoja jai nepaklusnius ti
kinčiuosius. Ausinė išpa
žintis tai stiprus ginklas, 
kurį kunigai vartoja politi
niams tikslams siekti! 

ne vien su studęntaįs^bet. 
ir su plačiąja visuomene. 
Tam tikrą laiką skiriu Po
litinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijai, kurio
je einu pirmininko pava
duotojo pareigas, ir dažnai 
skaitau viešas paskaitas. 
Be to, esu Lietuvos Gamtos 
mokslų ir technikos istori- 
rijos komisijos pirminin
kas. Jos paskirtis — studi
juoti mūsų gamtos mokslų 
ir technikos istoriją ir žy
mesnius faktus skelbti 
spaudoje. Šiemet pasirodė 
“Iš mokslų istorijos Lietu
voje” I tomas, o dabar ruo
šiamas spaudai II ir III 
tomai. Šią vasarą buvau 
nuvykęs į Paryžių, kur teko 
susipažinti ir užmegzti ry
šius su prancūzų mokslinin
kais, dirbančiais mokslų is
torijos srityje.

Darbo sąlygas Lietuvos 
astronomai turi geras. Kaip 
sakoma, dirbk ir norėk. O 
kas gali būti maloniau, kai 
žinai, kad visa tai, ką mes 
pasiekiame, skiriama savo 
kraštui, savo liaudžiai.

Skaitytojy Balsai
AR NELAIKĄS ATSIPA
LAIDUOTI NUO ATGY
VENUSIO PAPROČIO?

Mes, lietuviai, Jungtinė
se Valstijose padarėme 
daug pažangos. Mes tverė
me darbininkiškas ir kul
tūriškas organizacijas, pri
gulėjome prie jų ir akty
viai dalyvavome jose. Šir
dingai rūpinomės spaudos 
palaikymu. Mūsų žmonės 
nebuvo šykštuoliai, jie rėmė 
ne tik spaudą, bet visados 
palaikė ir rėmė kiekvieną 
darbininkų kovą, nežiūrint 
kokioj formoj ji pasireikš
davo. Tuo visi galime pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti.

Bet pas mus yra vienas 
dalykas apleistas. Nors tar 
nėra koks principinis klau
simas, bet draugijiniame 
gyvenime jis vaidina svar
bią rolę. Tačiau mes to ne
matome ar nenorime maty
ti. Tai kalėdinis klausi
mas.

Nenorime paneigti ir už
gauti kitų jausmus. Bet tai 
didžiausias s m u r t as, di
džiausia apgaulė, prieš ku
rią anksčiau ar vėliau tu
rėsime tarti savo žodį. Mū
sų spauda šiuo klausimu 
nė gu-gu. Nieks nieko ne
mato, nieko nežino. Aš, 
kaip paprastas žmogus, 
štai ką pasakysiu: Mes vi
si prieš Kalėdas vieni ki
tus sveikiname atvirukais, 
bereikalingai mėtome pini
gus, ir dėl ko? Tai seno
vės palikimas. Tai papro
tys, nuo kurio turime atsi
palaiduoti.

Jeigu jau norime pasvei
kinti savo draugus, jeigu 
norime prisiminti, kad esa
me gyvi, tai kodėl nepa
sveikinti per spaudą? Už- 
pildykime pasveikini m a i s 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Liau
dies balsą.” Tuo sutaupysi
me savo centus ir keliais 
doleriais paremsime savo 
spaudą ir jausimės atlikę 
naudingą darbą.

Mudu su Bekampiene tu
rime daug draugų ir pa
žįstamų, bet nesitikę kite 
gauti, pasveikinimų. Taip 
pat nesitikime gauti ir iš 
Jūsų.

J. A. Bekampis

Pearl Harbor, Havajus.
—Gruodžio ,7 d. paminėta 
19-kos metų sukaktis nuo 
Japonijos užpuolimo ant 
JAV bazės. Tą dieną japo
nai užmušė 2,400 amerikie
čių. _______________
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ĮDOMYBĖS
Nepaprastas talentas

Francūzas Pierre - Jan 
Gart gimė 1762 metais, o 
.mirė 1823 m. Tai buvo ne
paprasto, stebėtino talento 
vyras, garsus visame pa
saulyje. Jis nežinojo muzi
kos gaidų, bet dainavo ope
roje visais balsais, tenoro, 
baritono, baso, ir visais ly
giai meistriškai atlikdavo 
partijas. Jis sykį išgirdęs 
dainuojant operą, galėjo iš 
atminties dainuoti visą ope
ra visais balsais! v

Jis taipgi buvo burtų “ar
tistas” — jis tikėjo į bur
tus.. Jis buvo gražaus fizi
nio sudėjimo ir rėdydavosi 
labai puošniai. Senus rūbus 
sudegindavo, kad kiti neži
notų, iš kokios medžiagos 
jie padaryti.
Nekalbėjo per 30 metų

Madam Regnier gyveno 
Francūzijos mieste Versail
les ir buvo karališkojo pro
kuroro žmona. Tai buvo gal 
kerštingiausią moteris vi
same pasaulyje. Vieną kar
tą ji smarkiai susipyko ir 
susiginčijo su savo vyru. 
Vyras jai pasakė: “Nutilk, 
šneki nesąmones”. Už tą 
pastabą ji taip užsigavo, 
jog savanoriai nusisprendė 
atkeršyti savo vyrui, nekal
bėdama su niekuo, kol gy
va bus! Ir jinai savo paža
dą ištesėjo. Ji nekalbėjo net 
ir tada, kai jos vienintelė 
dukra tekėjo ir prašė jos 
palaiminimo. Ji nustojo kal
bėti 1842 metais ir mirė 
1872 metais, neištarus nė 
žodžio. '
keistas supuolimas

Princas Bismarkas mokė
si trijose mokyklose, buvo 
ambasadoriumi trijose ša
lyse, tarnavo trims kara
liams, kariavo trijuose ka
ruose, po juomi buvo už
mušti trys arkliai, pasirašė 
tris sutartis, sukūrė tris 
talkininkų grupes, su ku
riomis sykiu kariavo, turėjo 
tris titulus—Counte, Duke, 
Prince, turėjo tris vardus 
—Bismark, Shconhaus e n, 
Luenburg. trimis sykiais 
buvo pasikėsinta ant jo gy
vybės, tris sykius rezigna
vo, buvo trijų vaikų tėvas, 
io karinė uniforma ant ran
kovės turėio trijų lapų do
bilą ir paženklinta trimis 
beržo lapais! • >>(%

Juozas Bimba

MEDŽIAI-MILŽINAT
Lietuvos vyriausybės nu

tarimu valstybės apsaugon 
paimti 199 medžiai - milži
nai, augantys respublikoje. 
Kiekvienas jų — savotiškas 
paminklas, pasižymintis sa
vo ilgu amžiumi, originalia 
forma ir unikaliu dydžiu.

Draustiniais med ž i a i s 
laikoma 60 daugiamečių 
ąžuolų, išlikusių nuo stab
meldystės laikų, kurie Lie
tuvoje tęsėsi žymiai ilgiau, 
negu kitose Europos valsty
bėse. Seniausias ąžuolas 
respublikoje auga Zarasų 
rajone. Jam pradėjo eiti 
antras tūkstantis metų. 
Medžio skersmuo—2.7 met
ro. Tai — pats seniausias 
ąžuolas Europoje. ■ >'

Kai kurie medžiai-pa
minklai susiję su istoriniais 
įvykiais, įžymių žmonių bi
ografijomis. Šiaurės Lietu
voje paimtas a p s a u go n 
ąžuolas, kuris, pasak pada
vimą, buvo pasodintas tai
kos sutarties, pasirašytos 
tarp Lietuvos ir Švedijos, 
proga po vieno Lenkijos ir 
Švedijos karo, į vykus: i o 
XVII-me šimtmetyje. ^E»

r., gruodžio (Dec.) 13, 1060
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ŽVĖRIŲ TARMES PITTSBURGH, PA.

Užaugau aš prie Žaliosios girios. Vai
kas būdamas, dažnai po ją bėgiodavau 
žemą ir vasarą. Pamilau ne tik mišką, 
bet ir girios gyventojus—žvėris, paukš
čius, o užvis labiausiai senąjį Žaliosios 
eigulį dėdę Kazimierą. Mums, vaikams, 
dėdė Kazimieras buvo visai nepanašus į 
kitus žmones, gyvenančius kaime. Jis 
mums atrodė neatskiriama žaliosios da
lis, be kurios, rodos, ir pati giria nega
lėtų gyventi. O jei iškeltum dėdę Kazi
mierą iš girios, jis, tur būt, irgi tuoj 
užtrokštų, kaip žuvis išmesta į krantą. 
Mums buvo vis tiek kaip sakyti—ar bė
gam į Žaliąją, ar pas dėdę Kazimierą.

Pritarė mums ir suaugusieji.
Kas bent kartą yra buvęs Žaliojoj gi

rioj, tas būtinai susitiko senąjį miško ei
gulį dėdę Kazimierą. Niekas neįžengė 
į jo eiguvą nepastebėtas, niekas neišėjo 
iš girios nepalydėtas. Viską matė eigu
lys. viskuo aprūpino girios šeimininkas. 
Nulauš kas medelį, nuskriaus ar nudobs 
paukštį ar žvėrelį—neištrūks iš eigulio. 
Suras, o suradęs nubaus, išbars, pamo
kys... Žmogus kitą kart ir pats taip ne
bedarys ir kitam pasakys. Toks buvo ei
gulio senelis, toks jo tėvas, toks liko ir 
sūnus, perėmęs iš tėvo eiguvą. Jaunys
tėje jį visi vadino Kaziuku, vėliau Ka
zimieru. Kai eigulys užsiaugino ilgiausius 
ūsus ir juos nukando šalna — jo kitaip 
niekas nebevadino, kaip dėde Kazimieru.

Suaugo jau giria, dėdės Kazimiero 
vaikystėje sodinta. Seniai jo sėtos pu
šys ir eglės kankorėžais apsikabinėjo. 
Tik eigulys vis toks pat judrus ir links
mas, kaip jaunystėje, nors nebe toks 
greitas. Nors lėtai, bet nuolat strypinė- 
ja dėdė Kaimieras po mišką, užtat su
spėja viską padaryti ir pasidžiaugti lai
ko lieka.

“Štai šios lieknosios pušelės—tai mano 
dukros, — giriasi senukas, žiūrėdamas į 
medžių viršūnes,—a va iš šios sėklos, 
kur dabar bėriu, išaugs man anūkėlių.” 
Augo “dukros,” bujojo, pylėsi aštriu še
petėliu ir “anūkės.” Niekur eiguvoje ne
surasi tuščios aikštelės neužsodintos, ne
prižiūrėtos.

Dirbo miško eigulys, pamiršęs, kada 
iš namų išėjo, nežinodamas; kada sugrį- 
šiąs. Dažnai jį bešildžianti saulė palik
davo miške, o patekėjusi—ten pat suras
davo. Nustebę žmonės klausdavo eigulio:

—Ką tu, dėduli, ir veiki per naktų 
naktis miške?

—O ką gi veiksi. Suradau vakar Pi- 
vesos skardyje lapių olą, lapiukų norė
jau apsižiūrėt.

—Ir matei? z
—O kaipgi! .Saulutė patekėjo, o ma

no užsnūsta ant kelmo. Pramerkiau akį 
—išlenda iš olos visas ketvertas, o Įlenk
tojo kyšo tik ausys. Na ir žaidė lapiukai, 
na ir vaikėsi, šokinėjo ir raičiojosi, — 
mirti galėjai iš juoko. Parodysiu aš tą 
olą vaikams, būtinai atsivesiu. Tegu ir 
jie pasidžiaugia...

Ir rodė eigulys mums viską. Kiekvie
nu metų laiku vis ką nors naujo, įdo
maus, nematyto.

Štai pavasarį kviečia talkon medelių 
sodinti. Nubėgame, ieškom medelių, o 
senukas mums duoda mažyčius, gležnu
čius, nė kiek į pušis nepanašus daige
lius. Griebi už čiupros saują tų daigų, 
begi sodinti—lenktyniauji, mat, o dėdė 
Kazimieras capt tave už apykaklės ir 
bara:

—O kam skriaudžiat daigelius? Kam 
juos- kankinat? Kam šakneles džiovi- 
nat? Kad jus kas taip plikus tampytų 
po karštą krosnį !

Sukame daigelius į drėgnas samanas, 
slepiame nuo saulės. Atsargiai nešame 
gyvas būtybes, kad jos nenumirtų.

—Ot šitaip, mano talkininkai,—giria 
eigulys. O kai užbaigiam darbą, aiš
kina: — Kas pats pasodino medelį, tas 
nenulauš jo. Ir kitą sudraus . . .

Ateina vasara. Sulapojus medžiams, 
dėdė Kazimieras mus veda stirnų “pa
ganyti.” Stebime, kvapą sulaikę, kaip iš 
.miško tankynės i aikštelę išvėžlioja stir- 
niukai. Dvi stirnos vedžioja po vieną 
rainiuką, o vi-ena—porą. Stirnos gano
si, o mažieji vis joms trukdo. Pabėgios, 
palakstys ir pyp^i—išalko. Va, dvyniai 
susiginčijo. Puolė prie vieno pieno šal
tinėlio iš karto abu—nė vienas negavo. 
Paprašė tetulės, o ši jiems—rūstų žvilgs
nį. Nudyrino šalin abu, seilę rydami. 
Panarino galvutes ir ėmė pešioti žolę. 
Net mums jų pagailo.

Grįždami atlankome voverės lizdą. 
Voveres mes nuolat matydavome, bet dė
dė Kazimieras mums žadėjo parodyti vo- 
veriukus. Ilgai spoksome į voverės liz
dą, iš medžio šakelių ir šipulėlių padary
tą. Nė nepastebime, kaip išbiro ant ša
kos gyvi padarėliai. Jei ne tos juodos jų 
akutės, manytum, kad čia aksominiai 
žaisliukai. O jau tos uodegytės tokios 
purios ir riestos, tarsi suaugusių vo
verių ant nugaros užverstos. Taip no
risi pasigauti bent vieną, pajusti jų bai
lių širdelių tvaskėjimą! Tarsi supratu- 
sios mūsų norus, nukūrė mažytės aukš
tyn, nusivijo viena kitą. Sučiauškėjo se
nė voverė, subarė vaikus: “Ne metas 
žaisti, kai svetimi žiūri...”

Daug ką mes pamatėme t ą vasarą. 
Suradome tetervos, jerubės, juodojo gan
dro lizdus. O kiek dar smulkių paukšte
lių gūžtų ir jauniklių! Juos stebėjome iš 
toli — nieko nelietėm ir nebaidėm. Ži
nojome, kur yra požeminės barsukų pi
lys, kur apsnūdę barsukai žiemos šalčius 
praleidžia. Atlankėme šernų purvo vo
nias, pabuvojome briedžių pamėgtose 
vietose. Senasis -eigulys mums išsitarė, 
kad jis mokąs ir vilkus privilioti.

—Vilkus! Tikrus vilkus? — nustebę 
teiravomės.

— Prisišauksim pilkuosius vilkelius, 
vaikučiai, prisišauksim. Mes jiems pa
dainuosim. Tik tegu paauga jaunikliai, 
tegu ir jie išmoksta dainuoti.

Po to daug kartų klausinėjome eigulio, 
ar jau metas. Vis išgirsdavome iš jo, 
kad dar vilkiukai maži; ir mums atrodė, 
kad ji-e labai lėtai auga. Bet vieną kar
tą Antanėlis nebeiškentęs vėl paklausė:

—Ar greit uždainuosim, dėduli?
—Greit, jau greit,—atsakė eigulys.— 

Jau aptikau vilkų gūžtą. Didžiajame 
raiste vaikus išvedė. Dar keli vakarai,— 
ir mes trauksime. Palūkėkite, būkit 
kantrūs.

Po poros dienų, pavakary, dėdė Ka
zimieras mus išsivedė į mišką. Pradžio
je vingiavome takeliu pro pažįstamas 
vietas. Štai mūsų sodintos pušaitės. Jos 
jau kelia galvutes. O senesnjų metų so
diniai va kaip aukštai išbėgę. Greta miš
kas iškyla lyg mūras . . .

Pasidarė tvanku, zuja mašalai, zirzia 
uodai. Medžių viršūnėmis nušvilpau- 
ja, nučiuožia suopis. Aukštoje eglėje, 
ruošdamasis gulti, sukikena margaspar
nis kikilis. Nuo pakelės be garso pa
kyla lėlys ir palėkėjęs vėl nutupia prieš 
mus. Ilgai lydi, prisileisdamas visai ar
ti. Imame gaudyti paukštį.

—Netriukšmaukite, vaikąi, jau tuoj 
būsime vietoje,—sudraudžia senukas.

Vilkų artumas mus sukrečia. Pamirš
tame ir lėlį, kuris nebebaidomas kyla 
mums iš po pat kojų. Dairomės ir būkš- 
taujame, kad neišlystų iš krūmų bai
dyklė vilkas. Einame’ tyliai, vis arčiau 
glausdamiesi prie eigulio. Kažkas ki
miai sukosi kartą, kitą.

—Tai slankos traukia,—paaiškina ei
gulys.—Jų patinėliai ir vasarą nesiliau
ja triukšmavę.

Takelis išvingavo į didelę aikštę, kuri 
skendėjo pilko rūko jūroje. Jos pakraš
čiu šmėstelėjo tamsus paukštis. Virš 
žemučių šimtamečių raisto pušaičių švys
telėjo ilgiausias jo snapas. Suburkavo, 
suciksėjo “jurkt-jurkt, jurkt-jurkt... Cik, 
cik...” ir nutraukė mišku vis tolyn ir to
lyn. Padvelkė vėsuma. Raistas pakvipo 
balų drėgme, aitriu gailių kvapu.

—Štai kur sau -prieglobstį susirado 
vilkai,—mostelia eigulys raisto link. ■

Raisto galo nematyti. Tik toli pakraš
tyje iš rūko išlindę aukštų medžių vir
šūnės apytikriai nužymi pelkės kraštus. 
Kimsynai, telkšąs vanduo net ir nepa
bandžius pasako, kad raistas sunkiai 
įžengiamas. Susėdome paraistėje. Lau
kiame. Apsnūdo giria — nutilo dainos. 
Paslaptingai susipynė tamsūs šešėliai. 
Sutemo.

' Pakilo eigulys nuo kelmo, surimtėjo. 
Atsisuko į raistą, atsikvėpė, užsiėmė uo
sį, susigūžė ir sustaugė. Pasigirdo klai
kus “au-ū-ū-ū,” kuris juo toliau, juo la
biau plonėjo ir stiprėjo, paskui po trupu
tį ėmė silpnėti ir nuščiuvo. Baigęs pos
mą, senukas atsiduso ir įsiklausė. Jokio 
garso. Tik girios aidas tebestūgčiojo čia 
viename, čia kitame girios kampe—vis 
tyliau ir vis toliau . . .

(Bus daugiau)

LIŪDNA ŽINIA
Lapkričio 23 d. mirė So

fija Ormanienė, sulaukus 
senyvo amžiaus. Jinai mi
rė visai netikėtai. Niekada 
nesiskundė, kad serga. Tą 
dieną jinai sakė einanti bis- 
kė prigulti, ir apie penktą 
valandą vakare staiga nu
mirė.

Velionė visą paskiausią 
laiką gyveno pas savo duk
relę Mary ir žentą Silvest
rą Chestnut ir pas juos 
mirė. Velionės vyras ka- 
zys Ormanas mirė depresi
jos laikais 1931 metais. Jai, 
pasilikus su keturiais ma
žamečiai vaikais, teko daug 
vargo ir sunkaus darbo pa
nešti.

Sofija Ormanienė buvo 
pažangi moteris, laisvos 
minties ir taip išauklėjo 
savo vaikus.

Velionė paliko dideliame 
liūdesy tris dukteris, sūnų, 
marčią, žentus ir aštuonis 
anūkus, sesutę Besę Shim- 
kets, brolį Joną Leonaitį ir 
jo šeimą, sesers sūnų Joną 
Petrutį ir jo šeimą, pusbro
lį Kazį Melnį ir jo šeimą, 
ir daug ,kitų giminių ir 
draugų bei pažįstamų.

Sofija Ormanienė buvo 
tykaus būdo, geros širdies 
moteris, nieko nenorėjo už
gauti, gražiai sugyveno su 
savo vaikais ir draugais bei 
kaimynais.

Velionė priklausė prie 
pažangių organizacijų: 
LDS 160 kuopos, L. M. ap- 
švietos klubo. Jinai buvo 
apšvietos klubo pirmininkė 
kelerius metus. Prigulėjo 
prie L. T. kapinių moterų 
skyriaus. Lapkričio 20 d. 
dirbo bankete, papuošė 
stalus, padarė ženklelius 
kapinių komitetams . pažy
mėti. Priklausė prie S L A 
86 kuopos.

L. L. Draugijai buvo už
vilkti mokesčiai, tai jinai

WORCESTER, MASS.
LIETUVĄ APLANKIUS; 

SLAPTI RAPORTAI 
IR MELAI

Pradėjus Amerikos lietu
viams vykti į Lietuvą, išsu
kęs industrijų ratus šioj ša
lyj 61 metus., sumaniau ir 
aš pasinaudoti proga — ap
lankyti gimtąją žemę ir sa
viškius. Šeimos padrąsin
tas, rugsėjo 30 d. su trečią
ja į Lietuvą vykstančia tu
ristų grupe leidausi kelio
nėn.

Keliaudamas galvojau, 
kokią Lietuvą palikau prieš 
skaitlingus dešimtmečįus ir 
kokią Ameriką tada radau, 
kokie šios šalies pakilimo 
keliai man ir kitiems atei
viams teko pereiti nepalies
tai karo Amerikai. Jaudi
nanti galvosena' Klausi
mai sukosi, kokį vaizdą ir 
abelną padėtį rasiu gimto
joj žemėj, kur per daug 
trumpesnį laiką, apart ją 
slegiančių sunkumų, tapo 
ištikta dviejų karų. Ypa
tingai antrasis jai atnešė 
baisius naikinančius smū
gius, masines žudynes. Gi 
žinant, kad Lietuva, maho 
senoji tėvynė, gimtoji že
mė, vos 15 metų ' kai iš 
griuvėsių .pradėjo keltis, 
kokį gilų susidomėjimą 
tenka pergyventi kelionėj į 
tėviškę, ypatingai artėjant 
pri-e Lietuvos ir sostinės 
Vilniaus. Tikrai' yra žino
ma tik tai pergyvenusiems.

. , i ■

Pasiekus sostinę Vilnių, 
mūsų sudėtinga trečioji 
grtipė buvo s v e tingai 
sutikta,' ' pasveikinta ■ Lie

žadėjo atsilankyti lapkričio 
27 d. į 87 kuopos surinkimą 
ir užsimokėti visas duokles. 
Bet jau prieš tai ji mirė.

Velionė buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja viso pažangaus judė
jimo pagal savo išgalę.

Ji daug sykių važiavo į 
Richmond Hill, N. Y., kad 
pagelbėti savo sūnui Jonui 
Ormanui, kai jį užgulė taip 
daug nelaimių. Jo mylima 
žmona ilgai sirgo ir purė, 
taip pat uošvienė O. Kai
rienė ilgai sirgo ir mirė.

Sofija Ormanienė buvo 
pašarvota Pinkerton Fune
ral Home, Avondale, Pa. 
Jos karstas skendėjo gėlė
se, kurių buvo daugybė 
nuo giminių, draugijų ir 
artimų bei draugų. Šer
menis lankė daugelis žmo
nių, kaimynų, jos pažįsta
mų ir draugijų narių. Ją 
laidoti atvažiavo sūnus Jo
nas su nauja žmona ir sū
neliu iš New Yorko, jos 
brolis Jonas Leonaitis su 
žmona atvyko iš < Benton, 
Ilk, sesers sūnus Petrulis 
su žmona Onute atvyko iš 
Chicagos.

Laidotuvės įvyko lapkri
čio 28 dieną. 2 vai. popiet. 
Laidotuvių dalyviai pradėjo 
rinktis tuojau po 12 vai. ir 
prisirinko pilna šermeninė. 
Artėjant antrai valandai, 
vargonais buvo sugrota ke
lios liūdesio melodijos. Po 
to kalbėjo protestantų ku
nigas. Užbaigus ceremoni
jas, tlydėjo į Lietuvių tau
tiškas kapines 18 mašinų. 
Palaidota šalia jos vyro 
Kazimiero Ormano, . kuris 
ten ilsisi jau apie 30 metų.

Graborius Pinkerton, 
vardu velionės vaikų ir gi
minių, pakvietė visus laido
tuvių dalyvįus susirinkt,i į 
LDŠ 160 kuopos namą. Vi
si buvo pavaišinti.

O. Remeikienė

tuvos pareigūnų, lietuvai
čių ir giminių. Pasikei
tus gausiomis džiaugsmo 
ašaromis, Lietuvos pareigū
nai sveikino: Sveiki, bro
liai - seserys, ilgai išgyve
nę užjūryje! Parvažiavot 
aplankyti savo seną tėvynę, 
gimtąją žemę! Parvažia- 
vot viešnagėn, esate mūsų 
svečiai, -esate laisvi lanky
ti gimines ar ką norite ma
tyti, kiek jums aplinkybės 
ir laikas leis. Niekas ne
trukdys.

Čia ii’ prasidėjo mūsų 
viešnagė.

Mano įgytas patyrimas 
viešint Lietuvoje yra toks: 
Lietuva į taip trumpą laiką 
suspėjo milžinišką pažangą 
padaryti visose ■ gyvenimo 
šakose. Dar esančius trū
kumus nugalėjus, jau bus 
lengviau. Tada esanti trū
kumai, nusiskundimai nu
bluks, ištirps didžiose, ne
sulaikomose Lietuvos žmo
nių pastangose pilnai at
statyti karo sugriautą ša
lį, gerinti savo žmonių abel
ną 'būklę.

Daug turistų aplankė 
Lietuvą šiais metais ir 1959 
m. Savo rašomuose įspū
džiuose, kurių daug telpa ir 
tilps spaudoje, visapusiai 
nušviečia Lietuvos padėtį. 
Sų$itikimas su saviškiais 
asmeniniai patyrimai — vi
si panašūs. Juos rašant, 
pasikartojimų neišvengsim 
Todėl aš buvau nusispren- 
dęs nieko nerašyti iš savo 
keliones. Bet susidūrus su 
melais, reikalinga atsiliep
ti. . . 1

NAMO GRIŽUS
Su trečiąja turistų grupe 

į Lietuvą iš Worcesterio 
vykom du—Antanas Tam- 
kus ir aš. Neginčijamai, 
nuvykę į Lietuvą mes visi 
buvom lygiateisiai svečiai. 
Visi buvome traktuojami 
vienodai, niekas paskui mus 
nesekiojo. Parvyko namo į 
Worcester į jau radome tau
tinės Sandaros organe 
“Sandaroj” žinią apie du 
Worcesterio turistus, kurie 
nuvykę Lietuvon nei su bro
liais negalėję žodžiu kalbė- 
bėtis. Atvykęs turisto brolis 
į Vilnių pasitikti parvažia
vusį amerikietį tapo užda
rytas ir namas apstatytas 
policija. Nuvykęs brolis tu
ristas tik rankų ženklais 
galėjęs kalbėti su policija 
apstatytu...

Mano brolis atvyko į Vil
nių su kitomis mano gimi
nėmis mane pasitikti ir, 
būdamas pensininkas, turė
damas laiko, pasiliko Vil
niuje palaukti manęs ir 
kartu vykti į tėviškę. Pasi
tikęs apsistojo skersai gat
vės nuo “Vilniaus” viešbu
čio. Bet nei aš, nei mano 
brolis rankų ženklų kalbos 
nemokam (nors tokia kalba 
yra) ir mokėdamas ją ne
ką broliui pasakysi, mojuo
damas kumščia per “poli- 
cistų galvas.”

Tai jau lyginasi su Zlot- 
kienės pasaka: “matytas” 
lubose skylutes, vandenyje 
gulinčias • avutes ir propa
gandai sustatytus dirbtuvių 
kaminus (be dirbtuvių). 
Mano brolis Vilniuj buvo. 
Visi turistai su juo kalbėjo
si. Esu tikras, kad ir ma
no bendrakeleivis Tamkus 
kalbėjosi. Bet nei vienas 
turistas, nei A. Tamkus, 
Worcesterio Sandaros kuo
pos pręzidentas, jokios poli
cijos ten nematė, nes jos 
ten nebuvo.

Pažadėjo jie man tą me
lagingą žinią atšaukti. Už 
poros savaičių išgirdęs, kad 
A. Tamkui rengiama suei
ga išklausymui įgytų žinių 
Lietuvoj, nuėjau ir aš. Ogi 
durų sargyba mane sulaikė, 
paaiškino kad parvežtas iš 
Lietuvos raportas bus pri- 
vatiškai pateiktas tik tau
tinės Sandaros nariams ir 
specialiai pakviestiems sve
čiams.

Stoviu ir galvoju. Lietu
va atidarė savo duris vi
siems mums lygiai, o čia 
ve Lietuvos “vaduotojai,” 
broleli, jau tik savo rinkti
niams. Tuo tarpu iš salės 
išėjęs įtakingas sandarietis 
“apgailestavo” susidėjusias 
aplinkybes, kurių dėka aš 
turiu pasilikti už durų kaip 
n’e p a geidaujamas^ Kartu 
man panaujino pažadą, kad 
“Sandoroj” tilpusi klaidin
ga žinia apie mano brolį ir 
policiją bus atšaukta ir 
man nesant “Sandaros” 
skaitytoju jis priduos man 
tą kopiją su atšaukimu.

Aš vis dar laukiu atšau
kimo.

A. Sukackas
Trečiosios grupės turistas

Metinių švenčių proga sveikiname visus mūsų 
pažįstamus, draugus ir gimines. Kur jie begy
ventų, linkime visiems linksmai praleisti šven
tes, laimingai užbaigti šiuos metus, o sulaukus 
naujuosius 1961-muosius turėti pasekmingus.

MIKAS ir KAROLINA KAZLAUSKAI
South Boston, Mass.

i p.* laisve-(Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 13, 1960 z

Sveikinimas

Wheeling, W. Va.
Nedarbas didėja

Pas mus visokio amžiaus 
daug žmonių yra bedarbių. 
Jaunuoliai, baigę vidurinę 
mokyklą, sulaukę 18-kos 
metų amžiaus, vaikšto be 
darbo. Tėvai juos turi už
laikyti, nors ir patys ne 
kiek uždirba.

Kasyklos, kurios dar dir
ba, ten daugumoje dirba tik 
“gengvės” po 12 ar mažiau 
žmonių, kaip mašinų valdy
tojai, “trekiejeriai”, “tim- 
bermanai”, “fajermanai” 
ii kitokį. Daug kasėjų atlei
džia, o likę turi tiek pat an
glies iškasti, kaip ir pir
miau, didesniam kiekiui 
dirbant.

Tas pats yra ir fabri
kuose ir mažose išdirbystė- 
se, kuriose dirba tik po ke
letą desėtkų žmonių. Ir ten 
darbininkų paleidžia is dar
bo, o likę turi tiek pat dar
bo padaryti.

Akerman fabrikas, kur 
pirmiau dirbo 2,000 darbi; 
ninku, jau užsidarė. Maši
nas išpardavė, darbininkai 
liko be darbo. Wheeling 
Steel fabriką irgi uždarė. 
Vis daugiau bedarbių.

Jeigu dabar nebūtų se
natvės pensijos, taip pat be
darbiams apdraudos, tai 
būtų baisesni laikai, kaip 
buvo prie Hooverio.

Čia yra mada politinėms 
partijoms rinkimų metu tu
rėti lažybas. Tai dabar, ka
da Demokratų partija lai
mėjo, o Respublikonų pra
laimėjo, pagal lažybas pra
laimėjusios partijos lyderiai 
turėjo nuvežti “vilberyje” 
islaimėjusios partijos lyde
ry iš Elm Grove iki Wheel- 
ingo, 6 mylias. Tikrai buvo 
juoko: vienas respublikonas 
stūmė, kitas traukė “vilbe- 
rį”, o jame sėdėjo demokra
tas. Respublikonai ant pe
čių turėjo užrašus: “Res
publikonai veža prezidentą 
Kennedy”.
Sveikinu So. bostoniečius
Su Kalėdų ir Naujųjų 

metų šventėmis sveikinu 
sobostoniečius. ir apylinkės 
progresyvius lietuvius ir 
dėkoju jiems už didelį drau
giškumą, su kuriais perei
tą vasarą teko būti pikni
kuose ir kitokiuose paren
gimuose. Ačiū jiems už7 su
rengtas išleistuves ir dova
nas, kurias man įteikė. Ačiū 
darbščioms draugėms už 
pagaminimą skanių valgių.

T. B.

VENEZUELA 
NEKLAUSO JAV 

PATARIMO
Karakas. — jungtinių 

Valstijų diplomatai patarė 
Venezuelos vyriau s y b e i 
skųsti Kubą už demonstra
cijas Venezueloje, nes de
monstrantai pritarta Kli
bai. Bet Venezuelos vyriau
sybė atsisakė.

Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė deda pastan
gų patraukti į neutrališką- 
ją poziciją Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos šalis.
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Auburn-Lewiston, Me
FILMAI Iš LIETUVOS .
Gruodžio 3 d. vietinė A- 

^nerikos Lietuvių Darbinin
kų Litera t ū r o s Draugija 
surengė seniai pageidauja
mą Lietuvos filmų parody
mą. Filmai buvo gražūs, 
įspūdingi ir jaudi n a n t i. 
Ne vienam iš žiūrovu 
džiaugsmo ašara nuriedėjo 
per veidą, pamačius savo 
gimtąjį kraštą ar kaimelį, 
taip nuostabiai ’ iš po bai
saus karo griuvėsių prisi
kėlusį, kur šiandien Tarybų 
Lietuvos liaudis su daina ir 
džiaugsmo šypsniu veide 
šuoliais žengia pirmyn į 
šviesesnę ir laimingesnę at
eitį. Daugelis iš lietuvių, 
kurie prieš 40-50 metų bu
vo skurdo priversti apleisti 
savo sodybą ir vargingą 
bakūžėlę samanotą. Grįžę 
į tėvynę, tikrai nebeatpa- 
žintumėte savo tėvynės.

* BIAURI AGITACIJA
Prieš filmų rodymą pran

ciškonų buvo pask leista 
b i a u r i agitacija. Tūlas 
“Žemės Vabalas” iš pran
ciškonų padangės dėjo vi
sas savo pastangas, kad 
sulaikius filmų rodymą, 
bandydamas net su dešim
ke papirkti Baltramiejaus 
pirmininką, kad neduotų 
salės rengėjams, iškeikda
mas visą Tarybų Lietuvos 
liaudį “žmogžudžiais.” Ėjo 
per stubas su agitacija, kad 
privertus pirmininką ne
duoti salės. Bet kai tas ne
išdegė, 
nubėgo 
skundu 
ninką. 
vęs per

So. Boston, Mass.
MIRĖ ALEKSANDRAS 

MIZARA
Šių metų gruodžio 2 d. 

Bostono miesto ligoninėje 
staiga mirė v Aleksandras 
Mizara, ilgametis So. Bos
tono gyventojas. Per pas
tarųjų eilę metų jis turėjo 
visokių šaknų ii’ žolių (ra
munių, pipirų ir tt) krautu
vėlę, žinomą “Alexander’s” 
pavadinimu. Nemaža vietos 
žmonių pas jį užeidavo tų 
dalykų nusipirkti, o kiti iš 
kitų miestų prisiųsdavo už
sakymus per laiškus. Jo 
produktų skelbimai tilpo 
kai kuriuose laikraščiuose.

Aleksandro palaikai buvo 
pašarvoti Joseph Casper 
šermeninėje, Dore h e s t e r 
gatvėje, South Bostone.

Velionis gyveno po num. 
61 Thomas Park.

Šermeninėje ir laidotu
vėse dalyvavo nemaža žmo
nių, giminių ir bičiulių.

Palaidotas gruodžio 6 d. 
Forest Hill, kapinėse. Į ka
pines lydėjo apie 12 auto
mobilių, pilnų palydovų.

Prieš išvežant Aleksan
dro palaikus, šermeninėje 
St. Rainardas pasakė gra
žią kalbą, nušviečiant žmo
gaus gyvenimo tikslą. O 
kapinėse, prie duobės, taip-

Justino papiudytas 
į miesto rotušę su 
pas policijos virši- 
Bet ir iš ten, ga- 
nosį, išėjo apsiver-

sykį filmus pamatyti..
Įėjus salėn jau radome 

daug didesnį žmonių skai
čių negu pas mus Lewis
tone. Iš draugii pasakoji
mų sužinojome, kad tarp 
susirinkusiųjų buvo didesnė 
dalis katalikų, kurie nebijo 
peklos grasinimų. Valio, 
rumfordiečiai!

SENIAU IR DABAR
Kiek pamenu iš praeities 

laikų, Lewistone ar Aubur- 
ne katalikai ir pažangie
čiai visi buvome kaip vie
na šeima, gražiai visi su
gyvenome. Visų draugijų 
parengimai buvo gausūs, 
malonūs ir draugiški. Vie
ni kitų niekados nepravar
džiuodavome, kaip dabar. 
Seniau kas norėjo; ėjo baž
nyčion poteriauti, niekas 
jiems kelio nepastojo. Lais- 
viečiai rengdavo debatus 
arba prakalbas, žodžiu, vi
si gražiai sugyvenome, vie
tos visiems užteko.

Bet nuo 1940 metų, su 
atsiradimu visokių barzdo
čių, liaudies išmatų, ramio
ji Lewistono-Auburno kolo
nija tapo tų parazitų su
drumsta, hitlerine smarve 
dvokianti. Ar nebūtų ge
riau, kad broliai Kristuje, 
pradėtų mokytis iš darbo!gi gerai kalbėjo p. Venys 
žmonių taikiai su visais su
gyventi, nepaisant nuomo-. 
nių skirtumo? Atsiminki
te, kad darbo liaudis nie
kados nebegrįš į praeitį...

Tarybų liaudis kuria 
šviesų ir laimingą gyveni
mą visai žmonijai, kartu ir 
jums, broliai Kristuje. Pa
galvokite, ar nebūtų geriau, 
kad daugiau kreiptumėte 
dėmesio į Bravijorių 
dieviškus apmąstymus ne
gu į dolerį? Tada gal pri
eitumėte prie :

apie velionį kaip žmogų ir 
southbostoniečiams ilgame
tį pažįstamą. Venys ir ki
ti keturi dalyvavo kaip 
garbės grabnešiai, atsiųsti 
South Bostono lietuvių Pi
liečių ' Klubo, kuriam velio
nis priklausė.

Liūdesy liko velionio du 
broliai: Rojus, Niujorke, ir 
Benis, Haverhill, Mass., 

ir 1 taipgi daug giminių, gyve- 
' nančių Massa chusetts ir 
New Hampshire valstijose, 

eitumėte prie išvados, kad Beje, buvo atvykusi į . lai- 
nesveika agituoti ir kurs- dotuves įr velionių giminai- 

1 tė is Hartfordo,, Mrs. Anna
r

tyti žmones vienus prieš 
kitus. Pagalvokite.

Korcsp.

Haverhill, Mass.
FILMŲ RODYMAS BUVO 

PASEKMINGAS
Lapkričio 26 d. Lietuvių 

Piliečių Gedimino Klubo sa
lėje, 324 River St., buvo 
rodomi filmai iš Lietuvos. 
Filmus rodė Jonas Grybas 
ir Klemensas Briedis, iš

Sylvester.
Aleksandras buvo apie 70 

metų amžiaus.
Lai jis ilsisi ramiai gra

žiose Forest Hill kapinėse.
Korespondentas

“Čia burliokų ne- 
Bet prieš išeinant 

pamiršo

O kunigas bažnyčioje per 
pamokslą sušilęs šaukė į 
pustuzinį suklaidintų bro
lių: Neikite į komunistų 
rengiamą filmų iš"Liėtuvos 
rodymą, nes tai nuodėmė, 
negausite išrišimo. Kodėl ? 
Jie bijo tiesos.

Bet pranciškonai savo 
keiksmais pusėtinai gerai 
filmų rodymą išgarsino, ir 
gražus būrelis sveikai pro
taujančių katalikų atsi
lankė filmų pamatyti — 
“uždraustu vaisiumi” pasi
gėrėti, nepaisydami grasi
nimu.

“BURLIOKAS”
Atsii'ado vienas kitas 

“burliokas,” save vadinąs 
apsišvietusiu, su jokia baž
nyčia nieko bendro netu
rinčiu, irgi bandė pastoti 
filmų rodymui kelią, saky
damas:

* reikia.’
į klubą vargšas 
pasižiūrėt į veidrodį ir sa
vęs paklausti, ar jis pats 
nėra didesnis burliokas.

IGNORANTAI
Nepaisant visokių agita

cijų ir ignorantų sapalioji
mų, filmai iš Lietuvos buvo 
rodomi ir juos mačiusieji 
su linksma širdimi ir pa
sitenkinimu skirstėsi į na
mus, sakydami, kad jei ir 
kitą kartą bus rodomi, mes 
ir vėl ateisime.

Filmus rodė Jonas Gry
bas ir Karolis Benderis 
New Yorko.

RUMFORD, ME.
Sekmadienio, gruodžio 

tos popietį oras buvo gra
žus, saulutė skaisčiai švie
tė, o kas svarbiausia—snie
go nebuvo. Svečiai iš po 

^kelionės pasilsėjo ir kiek 
papietavo. Keletas mūsų 
draugų, iš anksto susitarę, 
svečius palydėjome į Rum- 
fordą. Mes norėjome dar

i s

Parodė sekamus filmus: 
1) “Černiachovskio kolū
kis,” 2) “Atlante” — tai 
Lietuvos žvejų gyvenimas, 
3) “Urugvajaus lietuvių de
legacija L i e t u v o je,” 4) 
“Lietuvos menininkų ir li
teratų dekada Maskvoj,” 5) 
“Dainų šventė.” Paskutinis 
filmas visą publiką sužavė
jo savo gražiausiais vaiz
dais. Filmų pamatyti atsi
lankė daugiau publikos ne
gu kad buvo tikėtasi. Taip
gi skaitlinga grupė draugų 
lawrenciečių buvo atsilankę 
filmų pamatyti.

Kadangi L.P. G. Klubas 
rengė filmų iš Lietuvos ro
dymą, tai varde Klubo ta
riu padėkos žodį draugams 
lawrencieciams už atsilan
kymą.

Visi atsilankiusieji pa
matyti filmų nesitikėjo pa
matyti savo gimtinę šalį 
Lietuvą taip aukštai paki
lusią technikoj, kultūroj ir 
pramohėje.

Drg. Grybas turėjo at
sivežęs knygų, tai drg. A. 
Navickas darbavosi jas par
davinėdamas ir nemažai jų 
pardavė.

Filmų rodymas visais at
žvilgiais buvo pasekmingas.

A. P. Dambrauskas

Elizabeth, N. J.
Mirimai

Lapkričio 12 d. mirė My
kolas Rudžionis. Velionis 
buvo ilgametis Elizabeth 
miesto gyventojas. Priklau
sė prie Progresyvio klubo, 
LLD 54 kuopos ir buvo 
“Laisvės” skaitytojas. Jis 
mylėjo skaityti knygas, 
laikraščius, lankydavosi į 
parengimus. Paliko nuliū
dime sūnų, dukrą ir anūkų.

Lapkričio 13 d. mirė Jo
nas Ražanskas. Jis mirė 
staigiai, visai nesirgęs. Bu
vo pavienis. Tai sūnus An
tano ir 
ką, kurie abu mirė 1959 me
tais, buvę progresyvūs ir 
plačiai lietuviams žinomi.

Jonas Ražanskas paliko 
du brolius — Willima ir 
Fridriką. Jis buvo “Lais
vės” skaitytojas.

5 p.-Laisvė (Liberty)-An t r., gruodžio (Dec.) 13, I960!

iŠ Argentinos
Sunki inteligentų būkle
Buenos Aires. — Argen

tinos lietuvių laikraštis 
“Laikas” nr. 267 verkia, 
ka dipukų Inteligentų gyve
nimas nelengvas. Jie dirba 
juodžiausius darbus, vilda
miesi sulaukti geresnių lai
kų. Bet vietoje jų sulaukia 
vis naujų ' krizių. Darbai 
mažėja, pragy v e n i m a s 
brangsta.

Kitas laikraštis “Argen
tinos lietuvių Balsas” nr. 
1143 rašo, kad Smetonos 
valdomoje Lietuvoje inteli
gentai buvo dar daugiau 
nusmukę negu emigracijo
je. Tačiau ir emigrantų li
kimas nepavydėtinas. Išei
viai darbininkai jiems ne
padeda, taigi inteligentai 
turi dirbti fizinius darbus 
apsivilkę mėlynais darbi
ninkų drabužiais. O tai juk 
“Išjuokimas inteligento 
žmogaus”.

Kas gi išjuokia vargšus 
inteligentus, ar tie darbi
ninkai, kurie savo uždarbio 
jiems neatiduoda? Juos iš
juokia kapitalistinis pasau
lis, kurio prieglobstin jie 
bėgo. Tokia mano nuomonė.

Bijūnas

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOS FILMAI 

MASKVOJE RODOMI
Į Maskvą, dalyvauti dub

liuoto į rusų kalbą lietuviš
ko meninio filmo “Gyvieji 
didvyriai” premjeroje, iš- ! 
vyko Lietuvos kino studijos 
režisierius, antrosios nove- į 
lės “Lakštingala” pastaty-į 
tojas Balys Bratkauskas ir 
trečiosios novelės “Paskuti
nis šūvis” operatorius Jo
nas Gricius.

■—Mums labai džiugu, 
kad mūsų “Gyvieji didvy
riai” sukėlė kinematografi
jos darbuotojų ir visuome-, 
nės susidomėjimą, — pa-|a? 
sakė režisierius Balys Brat-1mmu-

Miami, Fla.
Mūsų veikimas

Lietuvių. Lite r a t ū r o s 
Draugijos rėmėjai yra nu
tarę per šios žiemos sezoną 
surengti nors tris parengi-! . ..

naromai snaudės Pir-1 ruslI k a 1 b Ui La o IJ d I d 111 d-L O Į J d LL Cl LJ o# XII ,, • • • i • i
J • 1 • I ■ -Ixrxzirm HirKrmas tų parengimų bus pie-1 

tūs Žekonių darže, sekma
dienį, gruodžio 18 d.. Pie
tūs, kaip ir visada pas mus,1 
bus pateikti pusę po dvylik
tos dieną. Gaspadinės prašo 
visus nesivėlųoti, nes į spau
dos rėmimą , parengimus, 
kaip žinoma, atsilanko 
skaitlingesniš būrys svečių, 
tad daug maloniau yra vi
siem sykiu .sėsti prie stalų 
ir sykiu užkandžiauti.

Miamės Lietuvių Socialio 
Klubo nariai šiemet sutiks 
Naujus Metus gražioje sve
tainėje, kur visi svečiai ga
lės liuosai linksmintis, šok- 

Maršalais 
gaminimo 
veteranės: 
ir Marie

ti ir dainuoti, 
valgių ir vaišių 
apsiėmė patyrę 
M. Valilionienė 
Koch. Jos jau turi ir pagel-
bininkes, bet neteko paste
bėti, kurios. Kvietimo tikė
tai jau yra platinami per- 
kiubo narius ir valdybą. 
Girdėti, kad tikėtai godžiai 
graibstomi ir tikimasi turė
ti vieną iš šauniausių Nau
jų Metų sutikimo pasilinks
minimų.

Jonas ir Elenutė Žekoniai 
jau sugrįžo namo iš šiaurės.

m ’ • ■ r? v ' i Tik besiskubinant bėgti ? Marijonos Rązans-1, , ,

Kiek pirmiau mirė Pet
ras Kentrus. Jis iš amato— 
kriaučius. Buvo pavienis. 
Prie lietuvių organizacijų 
nepriklausė.

Kiek anksčiau mirė Anta
nas Pavydis, buvęs ilgame
tis mūsų miesto gyventojas, 
viengungis. Iš amato maši
nistas ir muzikantas.

New Jersey “Laisvės” va- 
jininkai laikosi gerai. Šiuos 
žodžius rašant jie yra tre
čioje vietoje. Dar biskis pa
stangų ir bus pirmoje. Lin
kiu geriausių pasekmių.

Ukrih’as

ūkio naudmenų. Pasitin
kant TSKP Centro Komite
to gruodžio Plenumą, pava- 
sariečiai įsipareigojo iki 

i šios datos įvykdyti metinį 
1 įsipareigojimą, o iki metų 
pabaigos papildomai paga
minti po- 50 centnerių pie- 
no kiekvienam 100 hektarų 

Į žemės ūkio naudmenų. Jų 
žodis tvirtas. Žiemai pa
ruošta po 20 tonų siloso ir 
po 15 tonų runkelių kiek
vienai karvei.

Spalinės demonstracijos 
metu ryškiai nuskambėjo 

i rajono ž -e m d i r b i ų didis 
I džiaugsmas laisvuoju gyve- 
---—. Rajono ryšininkai 

kauskas. — Kinematogra-1 P.er dešimt šių metų mėne- 
fija, mūsų respublikoje dar s^J^ūkicčių. butuose pa- 
neseniai pradėjusi 
nedrąsius pirmuosius žings- ■ 
nius, atsistojo tvirtai ant' 1 ^am^’
kojų—peržengė ne tik mū-j 
sų respublikos, bet ir šalies 
ribas, atnešdama džiugias 
pergales. Tai įpar e i g o j a 
mūsų studijos kolektyvą 
dar geriau dirbti, pratur
tinti kino meno lobyną 
brandžiais, aukšto meninio- 
idėjinio lygio kino kūri
niais.

O dabar mūsų mažieji 
didvyriai prabils rusų kal
ba, taps artimi ir supran
tami milijonams kino žiū
rovų. Todėl visų pirma no
risi padėkoti kino studijos 
“Lenfilm” dubliažo kolek
tyvui, taip jautriai ir rū
pestingai įgar s i n u s i a m 

i “Gyvuosius d i d v y rius” į 
,, kurios dėka 

I “Gyvieji didvyriai” pasieks 
tolimiausius mūsų plačio
sios Tėvynės kampelius.

Mūsų šalies sostinėje 
Maskvoje, kino teatre “Cen- 
tralnyj” įvyko meninio fil
mo “Gyvieji didvyriai” 
premjera. ' • Į
i Prieš ' seansą Maskvos 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos vykdomojo komiteto 
kultūros valdybos viršinin-■ 
ko pavaduotoja T. Lomaso- 
va sveikino šio puijkaus fil
mo pasirodymą Maskvos 
ekranuose.

Režisierius B. Bratkaus
kas ir operatorius J. Gri
cius trumpai papasakojo 
apie Lietuvos kino studijos 
darbą, kūrybinius planus. 

Filmas “Gyvieji didvy
riai” susilaukė didžiulio 
pasisekimo.

žengti statė 260 radijo taškų. Da- 
-■ ° i bar rajone veikia 19 kultū- 

i— ------- , 37 bibliotekos,
- j 32 klubai - skaityklos. Nau

jo gyvenimo šviesa pasiekė 
visus kampelius. Mokyklos, 
gydymo įstaigos tapo priei
namos kiekvienam. Ir tai 
ne atsitiktinai skatina ra
jono žemdirbius veržtis pir
myn. M. Ladyc/a

BIBLIOTEKOS 
DEŠIMTMETIS

VILNIUS. — Dešimtmetį 
atšventė Vilniaus A. Mic
kevičiaus vardo viešoji bib
lioteka. Sukakties minė
jime pranešimą padarė bib- 
litekos direktorius P. Ciū- 
nis. Jis pažymėjo, kad kny
gų fondas išaugo iki 214

X1

ŽEMDIRBIŲ DOVANOS
' PASVALYS.—Didžiulė 

minia su vėliavomis, trans
parantais nusitiesė miesto 
gatvėmis ir nužygiavo į 
parką. Čia įvyko mitingas, 
skirtas Didžiojo Spalio 43- 
osioms metinėms pažyžmėti.

Puikiomis darbo pergalė
mis pasvaliečiai sutiko šią 
šventę. “Pušaloto” kolūkio 
paukštininkė Barbora Švy- 
pienė iki švenčių baigė vyk
dyti padidintą įsipareigoji-. 
mą — iš kiekvienos vištos 
gavo po 201 kiaušinį.

Neblogesnes dovanas pa
ruošė “Pavasario” kolūkio

kad sniego pūgos nepagau
tų jų kelyje,,ištiko juos ma
ža nelaimiukė, užšoko jų 
auto- mašina ant šalikėlyje 
glūdinčio akmenuko ir biskį 
susižalojo.'Pasėkoje to tu-1 
rėjo palikti ją North Caro-' ~__  _____ _____ ____
linoj pataisymui. Gaila, žemdirbiai. O. Lazauskienė 
kad juos ištiko toks jiema- ,įr Lazickienė įvykdė me

tinius įsipareigojimus. Iš 
kiekvienos karvės jos pri- 
melžė po 3824-3798 kilogra
mus pi-eno. Neblėsta to pa
ties kolūkio karvių melžė- • 
jos A. ši viekai tės garbė.

lonumas. Socialis Klubas
pagerbimui Žekonių rengia 
pikniką jų pačių darže sau
sio 8 dieną.

Į pabaigą sausio mėnesio 
atvažiuoja iš New Yorko 
Jonas Grybas į svečius ir Prisiėmusi didžiausią rajo-
taipgi jis atsiveža daugiau 
kaip tuziną lietuviškų fil
mų arba, kaip mes sakome, 
lietuviškų muving - pikčių, 
Lietuvoje gamintų, kuriuos 
jis pažadėjo mums pade
monstruoti. Tad va ir mes 
miamiečiai turėsime progą 
pamatyti tikrai lietuviškus 
muving-pikčiūs.

Arėjas

ne įsipareigojimą iš karvės 
primelžti po 4,500 kilogra
mų pieno, šventę sutiko jau 
primelžusi po 4,259 kg pie
no.

“Pavasario” kolūkio žem
dirbiai rodo puikų pavyzdį. 
Jie jau pagamino po 138 
centnerius mėsos ir po 
439.9 centnerio pieno kiek
vienam 100 hektarų žemės

tūkstančių tomų, skaityto
jų skaičius pasiekė 7 tūks
tančius. Biblioteka palaiko 
glaudžius ryšius su įmonė
mis ir Vilniaus zonos 16 ra
jonų bibliotekomis. Teikia
ma joms parama, ruošiami 
kadrai kaimo bibliotekoms.

Dešimtmečio proga bibli
otekos kolektyvą sveikino 
LTSR Kultūros ministeri
jos kultūros švietimo įstai
gų valdybos viršininkas E. 
Maurukas. Jis įteikė Kul
tūros ministerijos Garbės 
raštą. Respublikinio kul
tūros darbuotojų profsą
jungos komiteto Garbės ., 
raštai įteikti P. Ciūniui, 
M. Goldui, A. Čipkienei ir 
kitiems. B. Klinvaitis

IKURTUVe 
AUKŠTADVARYJE

JIEZNO RAJ.—Vien tik C 
šiais metais Aukštadvary- '* 
je įkurtuves naujuose na- A 
muose atšventė 12 kolūkie
čių ir 7 tarnautojų šeimbš. 
Šiomis dienomis persikėlė į 
ką tik baigtą dviejų aukštų 
mūrinį pastatą girininkija, 
įpusėti satyti kiti mūriniai ‘ ~ 
namai.

Ateinančiais metais Aukš- 7' 
tadvaris pasipuoš d v i e m 
dideliais pastatais. Juose 
veiks valgykla-restoranas ir ” 
universalinė parduo t u v ė. 
Septynių butų gyvenami^- - 
siems namams suvežė me- 
džiagą žemės ūkio techrii- • 
kūmas. Praeis dar keleri - — 
metai, ir Aukštadvaris pri- 
lygs rajoniniams miestams. -

P. Pilipavičius

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti 
dinimo 
ateitį.

jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- 
ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybes 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kairia $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis,, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
• Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgameti rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvįe- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisve
102-02 Liberty *Ave., Ozone Park 17, N. Y.



Žinios iš
NAUJOVĖS KULTŪROS 

UNIVERSITETE
UTENA. Sėkmingai pra

sidėjo antrieji mokslo me
tai liaudies kultūros uni
versitete. Atvykęs į pirmą
jį užsiėmimą, Vilniaus 
Valstybinės konservatorijos 
direktoriaus paaduo t o j a s 
P. Tamoliūnas papasakojo 
klausytojams, kokią šiemet 
suteiks paramą universite
tui dėstytojų bei studentų 
kolektyvas.

Be muzikinio meno ute
niškiai studijuos senovės 
graikų, romėnų, vakarų te
atro istoriją, plačiai susi
pažins su rusų bei kitų bro
lišku tautu nacionalinėmis v v
teatro tradicijomis. Žymią 
vietą mokymo programoje 
užims kino menas. Kultū
ros universiteto klausytojai 
ne tik dalyvaus naujų kino 
filmų aptarimuose, bet ir 
susipažins su tų filmų pa
statymu.

Šiais metais prie kultū
ros universiteto atidaromas 
namų ruošos fakultetas. 
Jame dėstys prityr u s i o s 
specialistės iš Antalieptės 
technikumo. Atsižvelgiant 
į kaimo moterų pageidavi
mus, eilė užsiėmimų, o taip 
pat praktikos darbų, vyks 
betarpiškai kolūkiuose.

ELEKTRINĖS 
STATYTOJAI 

NEAPVILS
KAUNAS. Su dideliu pa

kilimu sutiko visaliaudinę 
šventę — 43-ąsias Spalio 
metines — tūkstantinis 'ši
luminės elektrinės statyto
jų kolektyvas. Kelių de
šimčių kvadratinių metrų 
statybinėje aikštėje verda 
įtemptas darbas. Pasiau
kojančiai dirbdami, statyto
jai baigia ruošti būsimosįę^ 
elektrinės daubą, o netolie
se, gyvenvietėje, viens po j 
kito auga daugiaaukščiai | 
namai.

Praeis dveji-treji metai, 
ir neatpažįstamai pasikeis 
šis nuošalus Tarybų Lietu
vos kampelis. Tartum mil
žinas iškils 240 metrų ilgio 
ir 90 metrų pločio pagrindi
nis elektrinės pastatas. Ši
luminė elektrinė — stam
biausias respublikoje pra
moninis statinys. Ji 12 
kartų daugiau gamins elek
tros energijos, negu Kauno 
hidroelektrinė.

, Greta, kiek akis užmato, 
ruošiamas plotas pagalbi
niams pastatams. Čia įsi
kurs įvairios laboratorijos, 
dirbtuvės ir tarnybinės pa
talpos. Kiek padirbės sta
tybininkai, galime spręsti 
iš to — jiems teks iškasti 
apie 5 milijonus kubinių 
metrų žemės. Į monolitines 
betonines konstrukcijas jie 
sudės daugiau kaip dvide
šimt tūkstančių kubinių
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Hartford, Conn.

Pasitikimas Naujų Metų
Namo Bendrovė Rengia Puikią

VAKARIENĘ
Įvyks šeštadienį

Gruodžio 31 December
Namo Bendrovės Patalpoje 

157 Hungersford St — Hartforde
Bus užtektinai geriausią valgią ir gėrimą— 

galės naudotis tiek, kiek kas norės. 
Pradžia 8-tą Valandą Vakare 

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
Rengimo Komisija

agĮųfcia twpsm^cn^m/cmiaiw^rginnnirniiiii^fIpwiiinpnTOi

Lietuvos
metrų betono. Daugiau kaip 
70 tūkstančiu kubiniu met
rų surenkamųjų gelžbetoni
nių konstrukcijų teks paga
minti ir sumontuoti visiems 
busimosios elektrinės įren
giniams, vien plieno kon
strukcijų čia reikės apie 
2.5 tūkstančio tonų.

Statybininkai šturmuoja 
visais frontais. Galingą 
techniką valdantieji mecha
nizatoriai dirba ne tik pa
grindinėje dauboje. Jie pi
la srovę nukreipiantį pyli
mą, ruošia krantus busima
jam ežerui. Dešimtys eks
kavatorių, buldozeriu, skre- 
periu, daugiau kaip 150 
automašinų kasdien užimti 
elektrinės statybos aikšte
lėje.

Netrukus čia atvyks tokie 
mechanizmai, kurių respub
likoje iki šiol dar nebuvo. 
Pramoninėje aikštėje dirbs 
37 įvairių tipų kranai, ku
rių galingumas nuo 25 iki 
50 tonų. Juos valdys spe
cialiai paruošti žmonės.

Dabar elektrinės statyto
jai ruošiasi gerai sutikti 
žiemą, kad darbai nelėtėtų. 
Statybininkai pasiryžę už
baigti svarbiausią lietuvių 
tautos statybą numatytu 
laiku, gerai ir kaip galima 
pigiau.

N. LUCHNEVAS
Kauno HES statybos 
valdybos viršininkas

Konferenciją Prie n u o- 
se surengė Tarybų Lietuvos 
Radijo ir televizijos komi-, 
te to darbuotojai. Šio komi
teto pirmininkas J. Janui- 
tis supažindino su radijo ir 
televizijos darbo planais. 
Konferencijos dalyviai pa
reiškė savo kritines pasta
bas, pageidavimus.

A. Vieraitis

“Tėvynės” kino teatro sa
lėje Jonavoje įvyko klausi
mų-atsakymų vakaras. Jį 
organizavo medicinos dar
buotojai. Vakaro dalyviams 
taip pat buvo parodyti fil
mai apie sveikatos apsaugą.

V. Grigoras

Jauna įmone, jauni žmones
Pabradė. — Vos prieš ke

lis mėnesius laikraščiuose 
pasirodė trumpos žinutės 
apie naują įmonę Pabradė
je. Būsima stambi, didelės 
ateities kabelių gamykla 
įsikūrė RTS bazėje. Kabe
lis, tiesa, čia dar negamina
mas. Iš visos šalies naujos 
įmonės adresu dar plaukia 
specialūs įrengimai. At
vyksta kvalifikuoti darbi
ninkai.

Pagrindinę kolektyvo da
lį, jo branduolį sudaro pa- 
bradiečiai. Daugelis darbi
ninkų — jaunimas su vidu
riniuoju išsilavinimu, čia 

mes sutikome ir Editą Dvi- 
levičiūtę. Aštuoniolikamete 
komjaunuolė šiemet baigė 
Pabradės vidurinę mokyk
lą. Negalima sakyti, jog ji 
nesvajoja apie aukštąjį 
mokslą. Bet Edita nutarė: 
reikia pažinti gyvenimą, pa
dirbėti gamykloje. Tada 
bus galima ir į aukštosios 
mokyklos suolą sėsti, tapti 
inžinieriumi - elektriku.

KITOKIOS LAIMĖS 
NETROKŠTU

KAUNAS. Pirmąjį lais
vą Spalį sutikau gimtojoje 
Kretingoje. Pamenu, tuo
met statėm naują geležin
kelio stoties depą. Staty
bose jau buvau išdirbęs de
vyniolika metų, iš jų dešimt 
— mūrininku. Gyvenimas 
mane blaškė ir metė rango
vų rankomis. O pirmaisiais 
Tarybų valdžios metais dar
bavausi Palangoje, vėliau— 
Kretingoje. Ir šios staty
bos labiausiai išliko atmin
tyje. Juk statėme nebe po
nams ir turčiams, o naują, 
laisvą gyvenimą kūrėm.

Karas sugriovė daugelį 
namų, kuriuos savo ranko
mis stačiau. Praūžus karui, 
vėl kėlėm iš griuvėsių tai, 
ką kadaise statėm. Dauge
lyje Kauno statybų teko 
darbuotis. Mūrijau fabri
kus ir gyvenamuosius na
mus. Daug plytų įdėjau į 
Kauno “Metalo,” “Drobės” 
fabriku sienas, i “Taikos” c /c
kino teatro Šančiuose mūrą.

Netrukus pažymėsiu 40- 
asias darbo statybose me
tines. Šiemet mano šeima 
persikėlė į šviesų, erdvų su 
visais patogumais butą Ža
liakalnyje.- Jaunystėje aš 
tik galėjau svajoti apie 
mokslą, bet jis man, pa
prastam darbininkui, buvo 
nepasiekiamas. Kitaip su
siklostė mano dukters Irmos 
gyvenimas — ji mokosi 
Kauno Politechnikos insti
tuto penktame kurse. Ne
trukus bus inžinierė.

Visų ujamas ir žemina- 
m a s statybininkas tapo 
gerbiamu žmogum. Darbi
ninkų vaikams atvertos du
rys į aukštąsias mokyklas. 
Ačiū už tai didžiajam Spa
liui !

Jonas Laukžemis 
Kauno statybos 
tresto mūrininkas

MIRUS

Adomui Kavaliauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo seserims 

Agnes Jurevičienei ir šeimai, Margaretai Cowl, 
Elenai Kudirkienei ir šeimai, Lilijai Kavaliaus
kaitei, broliui Franui, brolio Jono šeimai ir 

kitiems velionio artimiesiems.

I. K. Levanai
O. Cibulskienė
J. Rušinskas
G. Waresonas
W. O. Baltrušaičiai
F. Mergiūnas
O. černevičienė
O. Kalvaitienė 
Dr. A. Petriką 
Margaret Petrikienė 
J. M. Kalvaičiai
F. Buknys
R. H. Feiferiai
P. N. Ventai
J. Weiss
Alice Tamm
K. Vaisikauskienė 
Mrs. Phil Mankus
N. Kanopienė
M. O. Dobiniai 
Helen J-eskevičiūtė 
Amelia Jeskevičiūtė
S. A. Titaniai 
R. ir E. Mizarai

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Negeriau ir su kitomis pra
moninėmis ir amatu unijomis, 
kurios yra milijonais apsikro
vusios, o “tegali” išleidinėti 
savaitinius ar mėnesinius laik
raštukus. Agitacinis ir ap- 
švietos' darbas unijose stovi 
žemame laipsnyje. Unijų va
dovybė i tai mažiausią dėme
sį kreipia.

Tik pamislykite, kas atsi
tiktų, jeigu AFL-CIO centras 
išleidinėtų darbo žmonių rei
kalus ginanti dienraštį! Or
ganizuotų darbininkų veiki
mas pakiltų šimteriopai. Su 
tuo veikimu daug rimčiau 
skaitytųsi Demokratų ir Res
publikonų partijos. O tokį 
dienraštį išlaikyti 16 milijonų 
organizuotų darbininkų leng
vai galėtų.

Bet dabar, unijų biurokra
tija pasitenkina kapitalistine 
spauda, kuri diena iš dienos 
darbininkų protą nuodijo.

Kunigas Glynn Wolfe, Bap
tistų parapijos pastorius, Las 
Vegas, Nev., šiomis dienomis 
vedė tryliktą sykį. Jis jau 12 
sykių buvo vedęs ir persisky- 
ręs.

Ir jis ‘nieko blogo tame ne
mato. Bet jo parapijonai 
zurza ir savo vaikų neleidžia, 
kad jis juos mokytų.

SERGA
Valys Bunkus išėjo į ligo

ninę, gruodžio 14-tą tikisi 
operacijos. Linkime ją sėk
mingai pergyventi ir greit 
pasveikti. Skait 1 i n g i jo 
draugai Aido chore ir kito
se organizacijose, kurių 
daugelyje jis yra veiklus 
narys, nekantriai lauksime 
jo sugrįžtant.

Bunkus randasi Booth 
Memorial Hospital, Main 
St., Flushing^ N. Y. (netolii 
Horace Harding Blvd.).

Mary Janulevičienė, mas- 
pethietė, jau Jcuris’ laikas 
nesveikuoja. Porą savaičių, 
išbuvo ligoninėje. Daį)ar, 
gydytojo, priežiūroję, būna 
namie, 60-30 61st St., Mas- 
peth 78, N. Yf...

Linkime greit sustiprėti 
ir laukiame pasimatymų, 
kuriais džiaugdavomės su
eigose visuomenės gerovei.

D-ė

Detroitas. — Lapkričio 
mėnesį buvo parduota 530,- 
393 automobiliai 1961 metų 
modelių.

Josephine Sheen 
Ona Kvederiūtė 
Ch. Nečiunskas
J. Kaiyys
B. N. Skubliskai 
J. E. Kasmočiai
O. Sukauski-enė 
S. Griškus
M. Siman
V. G. Danilevičiai 
F. Bush
Mary Kreivėnas 
J. J. Lazauskai
P. Beeis
V. V. Bunkai 
Chas. Balčiūnas 
P. A. Aleknai 
M. A. Stakovai
F. M. Krųnkliai 
Vera Lisajus 
J. Bimba
V. CL Čepuliai
S. Večkys 
S. Sasna

Artėja svarbi 
konferencija

Amerikinis Komit etas 
Sveturgimiams Ginti šau
kia visašališką konferenci
ją. New Yorke 1961 metų 
sausio (Jan.) 14—15 dieno
mis.

Laikas jau trumpas. Mes, 
lietuviai, nebūkime pasku
tiniai. Jau dabar išrinkime 
mūsų organizacijų atstovus 
į konferenciją. Juo skaitlin- 
giau dalyvaukime rytiečiai. 
Tolimesnių kolonijų organi
zacijos irgi nepasilikite na
mie, atsiųskite savų, organi
zacijų reikiamą kiekį atsto
vų; arti ar toli, visi daly
vaukime.

Komitetas dirba sunkiai 
apskritus metus, mes padir
bėkime nors vieną kartą į 
metus, parodykime, kad 
vertinam jo pastangas.

Ta proga prisidėkime, su- 
lyg išgalės, su finansine 
parama. Komitetas pasilai
ko tik iš mūsų paramos. 
Taigi, gerai apgalvokime ir 
finansų klausimą. Paramą 
galima priduoti per lietuvių 
atstovus arba: American 
Committee for Protection 
of Foreign Born, 49 E. 21st 
St., New York 10, N. Y.

Elizabeth, N. J. —Bom
ba sudraskė tymsterio W. 
Hillbrando automobilį. Kas 
tai ją padėjo po pirmąja 
sėdynė.

Prie ligos prisidėjo 
susižeidimas

Jau ilga eilė metų mūsų 
organizacijų pobūviu o s e 
nebematome maspethietės 
Konstancijos Karlonienės. 
Tai dėl to, kad ji, kankina
ma sąnarius žalojančio art
rito, negali iš narnų išeiti. 
Tačiau “pasivaikščioti” at
virame ore ji išeina —, jos 
vyras Vincas'arba vaikai ją 
išveža vežimėlyje.

Atrodo, lyg likimas būtų 
jai užvydėięs tos laimės, ar 
sprendęs, jog jai dar nega
na skausmų, nes kartą išva
žiavus vežimėlio ratas už
kliuvo kokią nelygumą, 
kryptelėjo, ligonė išvirto ir 
skaudžiai užsigavo. Gaila! 
Linkime greit sugyti.

Konstancija yra ilgame
tė Laisvės skaitytoja ir rė
mėja. Ji pagal išgalę pare
mia ir kitus svarbius reika
lus. Būtų gražu, kad drau
gai sezoninių sveikinimų 
proga skirtų ir jai atviru
ką. Jis dalinai užvaduotų 
pasimatymus, kurie jos są
lygomis ne visada galimi. 
Jos adresas: 61-34 56th Rd., 
Maspeth, N. Y.

Atostogauja
Klemensas ir Beatrice 

Briedžiai išvyko Floridon 
paviešėti pas jos seserį Ma
rijona ir Praną Lideikius, 
taipgi pas draugus.

Briedžiai abu. yra labai 
veiklūs aidiečiai, o Klemen
sas turi svarbių pareigų or
ganizacijų kuopose ir “Lais
vės” direktoriuose. Greta to 
viso, jis su Jonu Grybu jau 
apkeliavo daugelį miestų 
rodydami Lietuvoje gamin
tus filmus.

Beatrice visada pasiruo
šusi talkon aptarnauti sve
čius piknikuose ar pobū
viuose salėj; *

Linkime linksmai pabu
voti viešnagėje ir laimingai 
sugrįžti.

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
1556 1st. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 101st.

Kai kurios žinelės
Vytautas Kasiulis, Lietu

vių Dailės Mokyklos auklė
tinis, šiuo metu gvenąs Pa
ryžiuje, ruošiasi kitų metų 
gegužės mėnesio parodai. 
J i s neseniai atostogavo 
Švedijoj ir Šveicarijoj.

Dr. Alseikaite - Gimbu
tiene, prie Harvardo uni
versiteto dirbanti archeolo
gė, neseniai apsilankiusi 
Sovietų Sąjungoj ir Vilniuj, 
kalbėdama Philadelphijoj 
viešai pareiškusi, kad “nu
sikaltimas trukdyti kultūri
nius ryšius tarpJietuvių”.

Aleksis Raminas, ilgus 
metus Lietuvoj gyvenęs es
tų kultūrininkas, Tarptau
tinės Kritikų draugijos na
rys, neseniai buvo paskir
tas New Yorko Viešosios 
Bibliotekps Balto - Slavisti
kos skyriaus vedėjo pava
duotoju. Prieš tai jis dirbo 
meno skyriuje. Pasikalbėji
me su lietuviško savaitraš
čio bendradarbiu Aleksis 
Rannitas nurodė, kad lat
viai turi šiame skyriuje 
apie 7,000 knygų, estai apie 
3,000, o lietuviai—vos 300. 
Girdi, priežastis ta, kad 
prieš karą knygos iš Lietu
vos leidyklų ten nebuvo 
siunčiamos. (Būtų sveikin
tina, jei Valstybinė Knygų 
Leidykla Vilniuje rastų ga
lima šį nuostolį atitaisyti 
bent dabar išleidžiamomis 
knygomis ir kitokiais leidi
niais)

Jurgis Mačiūnas, Ameri
koj baigęs akademinius 
mokslus jaunuolis, lapkričio 
26 Bostono Lietuvių Kultū
ros Klube skaitė paskaitą 
tema “Realizmo sąvokos 
stilistinis išsivystymas: nuo 
Mussorgskio iki Musiques 
Concrete”. Paskaita sukėlė 
gyvas .diskusijas, , kuriose 
tarp kitų pasisakė komp. 
Jeronimas Kačinskas, dain. 
St. Liepas, smuįk. Izidorius 
Vasiliūnas, kiti.

Jurgis Mačiūnas, diplo
muotas architektas, dvejus 
metus studijavo muzikolo
gijos mokslus Niujorko 
Carnegie Institute, o šiuo 
metu rašo doktoratą ''Ko
lumbijos Universitete apie 
Sibiro liaudies meną.

'A. Zienius

Po miestą pasidairius
mauretAnija ir

L. MONGOLIJA
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų Saugumo Tary
boje Lenkija ir TSRS bal
savo prieš priėmimą Mau- 
retanijos. TSRS balsas reiš
kia veto—atmetimą. TSRS 
delegatas V. Zorinas sakė, 
kad TSRS stos už Maureta- 
nijos priėmimą tik tada, 
kada Vakarai sutiks į 
Jungtines Tautas priimti 
Mongolijos Liaudies Res
publiką, kurios jie nuol946 
metų neįsileidžia.

Policijos komisijonierius 
Kennedy pataria visiems, 
kurie eina į krautuves su 
reikalais kalėdinių pirki
nių, būti atsargiems su 
piniginėmis. Vėlesniu laiku 
padaugėjo kišenvagystės ir 
nukniaukimai moterų pini
ginių.

Automobilis, kurį vaira
vo Mrs. Mae Friedman, už
lėkė ant šaligatvio 8th Avė. 
ir 42nd St. ir 10 žmonių su
žeidė.

Ir vėl buvo užpulti ir su
mušti du taksių vairuoto
jai. Jie reikalauja miesto, 
kad imtųsi taksių vairuoto
jų apsaugos.
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Primename dalyvauti 
konferencijoje

Dar kartą primenama 
LDS 3-čios Apskrities kuo-* 
ponis, kad apskrities konfe
rencija įvyks šį sekmadie
nį, šio mėnesio 18-tą, Liet. 
Klube, 4.08 Court St., Eliza
beth, N. J.

Jei kurios kuopos dar ne
išrinko delegatų, tai gali 
kuopos valdybos atstovauti 
savo kuopą konferencijoje. 
Pageidaujama, kad konfe
rencija būtų skaitlinga. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Apskr. kom.

Gera žinia
Praėjusį penktadienį ap

lankiau mūsų draugą Tomą 
Repšį. Kaip žinia, jis dabar 
randasi Doctors Hospital, 
ant Van Wyck Blv. prie Li
berty Avė. Vieta jauki, gra
ži, priežiūra ir gydymas- 
geri. Ligonis viskuo paten
kintas. Bet svarbiausia, ži
noma, kad Tomo sveikata 
gražiai taisosi. Jau gana 
gerai vartoja kairiąją ran
ką ir koją, kurios buvo stai
ga suparalyžiuotos. Tomas 
randasi geroje nuotaikoje. 
Galimas daiktas, kad grei
toje ateityje jau bus paleis
tas iš ligoninės. Džiaugiasi 
draugais, kurie ji anlanko.

B.

AIDAS PRAŠO
Aido choras ruošia Nau

jiems Metams sutikti pobū
vį Kultūros Centre. Prašo 
visus sutikti N. Metus su 
dainingais aidiečiais jų vai
šingame ir linksmame po
būvyje. Detales matysite vė- 
bau. Vietas, užsisakyti jau 
galima dabar pas aidiečius>

. . ( Rep.

SUSIRINKIMAS
LLD I kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 16 d., 
7:30 v. v., Liberty Avė. ir 
102 St., Ozone Park. Turi
me keletą bėgamais reika
lais klausimų svarstyti. 
Svarbu visiems nariams da
lyvauti. Valdyba

PRANEŠIMAI
MET. SUSIRINKIMAS 

SU VAIŠĖMIS
LLD 185 kp. susirinki

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

LLD 185 kp. Valdyba

CLEVELAND, OHIO ,
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 daug 
svarbių tarimų. Kurie dar neturite 
už šiuos metus duodamų knygų, šia
me susirinkime galėsite pasiimti. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti naujų 
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 konfereh- • 

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)

BROCKTON, MASS.

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia Kalėdų Partę. įvyks šeštadienį, 
gruodžio 17 d., pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje V 
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




