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METAI 49-ji

KRISLAI
Delegacija grįžta namo. 
Ką maro E. Mieželaitis? 
Petras Giraitis.

— Rašo R. Mizara —

Kai šitie žodžiai rašomi, 
tarybiniu rašytoju delegacija, 
aplankiusi Jungtines Valsti
jas, grįžta i namus.
t Poetas Eduardas Misželai- 
tis, delegacijo 
pasieks tik u; 
nes delegacija 
Paryžiuje apie dvi dienas.

Delegacija pabuvojo 
riko.je gerą mėnesį.

Ji aplankė Washingtona,

na> y

John Kennedy jau 
sudarė kabinetą

Palm Beach, Fla. — Iš
rinktasis Jungtinių Valsti
jų prezidentas John Kenne
dy jau baigė sudaryti sek
retorių (ministrų) kabine
tą. Pirmiau jis paskyrė ki-

dienu1' tus sekretorius, jų pagalbi- 
pabūti ninkus, o ant pabaigos Val-

Ame-
stybės sekretoriaus parei
gas pavedė Dean Rusk’ui. 
Jo pirmuoju pagalbininku 
pakvietė liberalą Chester 
Bowlesa. Tuo pat kartui 
Kennedy paskelbė, kad Ad- 
lai Stevenson apsiėmė būti 
JAV ambasadoriumi Jung
tinėse Tautose.

E. Mieželaitis susi-i Dar beliko pakviesti į ka- 
a u g e ii u lietuvių; Minėto sąstatą keletą pagal- 
Jkagoje, ilgiau n brtninkų, bet jau į svarbiau

sias vietas žmonės paskir-; 
ti, kurie 1961 m. ____
dieną pradės eiti savo par
eigas.

New Orleans, Bostoną ir, ži
noma, Niujorką. Mūsų mieste

Dabartiniais laikais Vals
tybės sekretoriaus ir amba
sadoriaus Jungtinėse Tau
tose yra svarbiausios par
eigos, nes ir Stevensonas 
sako, kad dabar svarbiau
sios problemos, tai tarptau
tiniai reikalai.

Dean Rusk yra 51-ių me
tu amžiaus. Dabar buvo 
Rockefeller Foun d a t i o n 
prezidentu. Prie Trumano 
valdžios per penkeris me
tus, 1947—1952, jis dirbo 
Valstybės sekretoriaus pa
galbininku. Su sausio 20 
diena į jo kontrolę pereis 
23,355 Valstybės departa
mento diolomatu ir darbi
ninku, iš kuriu 6,430 dirba 

81-je 
šalyje, su kuriomis JAV| 
turi diplomatinius ryšius.

sausio 20 Washingtone, o kiti

Poetas 
tiko su d 
trumpiau 
su didesniu skaičiumi Niu
jorke. Kalbėjosi jis su rašy-1 
tojais, žurnalistais, visuome
nininkais ir su eiliniais darbi
ninkais.

—Pasakykite man, — klau
siau poetą, - kuris Amerikos ■
miestas, kurio miesto žmonės __ ____•• _____ • WJ1______B- _ • _
bei įstaigos padarė jums gi- , IVViClSi
liausią įspūdį? d- 4h cv

Pagalvojęs, svečias atsakė: 
į, —Negaliu dabar atvirai ir 
tikrai atsakyti i jūsų klausi
mą, kadangi mano 
dar nėra susigulėję 
jie dar švieži, 
pasakyti. įdomus miestas Či
kaga, o Niujorkas—visus pra-į 
neša. Apie tai teks vėliau pa-' 
sisakyti

Čikagoje 
su savo giminėmis—............ ..
nos sesute ir su jos šeima. 
Niujorke jis giminių jokių ne
turėjo, bet čia jam užteko bi
čiulių, kurie gal būt net 
per daug poetą vargino.

—Miestai gali būti tokie ir 
kitokie, bet man mieliausi 
žmonės. Niekad nepamiršiu 
susitikimų su savo tautiečiais, 
su Amerikos lietuviais. Jūs, 
pažangieji žmonės, atliekate 
tikrai puikų darbą, puoselėda
mi lietuvišką meną, lietuvių 
kultūrą ir tradicijas, supažin
dindami lietuvius su gimtuoju 
kraštu, Tarybų Lietuva...

Jau ragina ir Japoniją prie 
JAV armijos finansavimo

Furuoka, Japonija.—Kai- žalinga Jungtinėms Valsti- 
bėjo JAV ambasadorius D. į joms.
MacArthuras antrasis. Jis Pa(?al JAV ir Japonijos 
savn kalhoie Darpižkp iop- sutart!> pastarojoje stovi 
T ... . _. Amerikos armijos daliniai,
Japonija jau sutvntėjo n ■ yra karo orlaivyno bazės ir 
užtektinai yra 
kad finansiniai 
prie pagalbos atsilikusioms 
šalims ir JAV armijos už
laikymo Japonijoje.

Jis kalbėjo apie JAV do
lerių plaukimą į užsienį ir nimo sutartį 
tai, kad tokia padėtis yra JAV ginkluotų jėgų.

Nedarbas JAV ir* vėl 
žymiai padidėjo

turtinga, įen užlaikoma apie du šim- 
prisidėtų i tai tūkstančių vyrų.

JAV ambasadorius atsar
giai kėlė finansinį klausi
mą, nes Japonijoje liaudis 
nusistačius prieš JAV ir 
ir Japonijos bendro apsigy- 

ir laikymą

ant nedarbo ap- 
sarašo. Numato- 
iki li961 m. sausio 
bus 5,200,000 be-

Laose jau susiorganizavo 
liaudies vyriausybė

dirbti yra žymiai daugiau, 
kaip Darbo departamentas 
skelbia. Yra Šimtai tūks
tančių netekusių darbo, ku
rie dar negauna nedarbo 
apdraudos, dar daugiau yra 
tokių, kurie jau visą nedar
bo apdraudą yra iškolekta- 
vę, o darbo neturi; yra ir 
jaunimo, kuris baigęs 
mokslą, nori dirbti, bet jo- 
negauna, o prie nedirban
čių jaunuoliai dar nepri- 
skaitomi, nes jie iki dabar

Washingtonas. — Darbo 
departamentas paske 1 b ė, 
kad per pereitąjį mėnesį 
bedarbių skaičius puse mi
lijono padidėjo. Su gruo
džio pradžia buvo 4,013,000 
bedarbių 
draudos 
ma, kad 
1 dienos 
darbių.

Lapkričio mėnesį Darbo 
departamentas skelbė, kad 
nedirbančiųjų skaičius su
mažėjo 308,000, bet tada 
Demokratų partijos ir dar
be unijų vadai sakė, kad 
tas “sumažėjimas” buvo 
skelbiama tik todėl, kad ėjo 
rinkimų lenktynės.

Ir dabar darbo unijų va
dai sako, kad mūsų šalyje 
nedirbančių ir norinčių

New Haven, Conn. — 
Amerikos tankeris “Eagle” 
laike sniego ir vėjo audros 
neteko kontrolės. Jūrų ban
gos varė jį su 250,000 bač
kų aliejaus linkui Long Is
lando krantu.i Vientiane. —Buvusis La- 

j oso premjeras princas 
! Phouma, su keletu minist- 
|rų, pabėgo į Kambodžą. Bu
vęs jo kabinete ministras 
Quinimas Polsenas tuojau 
suorganizavo J gynybos ko
mitetą iš kairiųjų žmonių ir 
paskelbė jį Laikinąja Lao
so vyriausybe.

, Tuo kartų pora desėtkų 
seimo narių pabėgusių pas 
reakcininką generolą No- 
savaną, paskelbė, kad jie 
“Polseno valdžios nepripa- 

iš visos žįsta”. Polsenas pareiškė, 
širdies”’ remiame manifesto kad jeigu dešinieji puls sos-

vėl buvoHavana. — “Nežinomas” nansų ministras, 
lėktuvas atskrido ir virš sustojęs Maskvoje. Jis ma- 
Havanos priemiesčių mime- tesi su TSRS vyriausybės 

, per daug tė lapelius, kuriuose šaukė ir Komunistų partijos va- 
Bet galiu tiek kubiečius sukilti ir nuvers- dais. Kas dėl įvykusios

• Maskvoje komunistų vadų 
konferencijos ir išleisto ma
nifesto, tai Guevara parei.š-

ti dabartinę vyriausybę.
Kubos karo lėktuvai nesi- 

vijo. Policija ir milicija ne
e poetas susitiko ir tukdė žmonėms paimti lape- 
iminemis—su žmo- i- • • _ •

ir

lių, nei juos rinko, bet žmo
nės tik pamatę šaukimą 
“prie revoliucijos”, tuojau 
metė tuos lapelius.

Iš Kinijos grįždamas Er
nesto Guevara, Kubos

“Mes, kubiečiai,

turinį”. Jis sakė: “Ameri
kos imperialistų lėktuvai 
nuleidžia diversantų, jiems 
ginklų, bet Kubos liaudis

fi- mokės su jais susidoroti”.

tinę, tai naujoji vyriausy
bė ginklų pagalba atrems 
užpuolikus.

Phouma pataikaudamas 
dešiniesiems buvo atstatęs 
parašiutininkų komandie- 
rių kapitoną Kong Le. Pol- 
senas jį pakvietė į koman-

dą ir įsakė pasiruošti at
remti priešų užpuolimą. Pa
rašiutininkams į talką jau 
atvyko Liaudies armijos 
būriai vadovystėje kapito
no Singkapo. Sakoma, kad 
Tarybų Sąjungos lėktuvai 
pristatė kanuolių ir amuni- 
cijs.

Netoli miesto yra deši
niųjų parašiutininkų vado
vaujamų pulkininko K. Ab- 
hay, kuriems Phouma buvo 
perdavęs Vientiane mies
tą, kapitono Kong Le pa
rašiutininkai juos išvarė. 
Šis pulkininkas patsai ne
turi jėgų nuversti liaudies 
vyriausybę, bet jis laukia 
atvykstant iš Thailando pa
sienio generolo Nosavano 
jėgų. Tuo pat laiku liaudies 
vyriausybės jėgos stiprėja, 
nes iš šiaurės daugiau at
vyksta Liaudies armijos da
liniu, v

Bpie JhiwjL Tautas
New Yorkas, — Ismael 

Toure, Ganos delegacijos 
pirmi n i n k a s, kaltino 
NATO, kad ta Vakarų ka
rinė sąjunga gelbsti Fran- 
cūzija'i kare prieš Alžyro 
liaudį. Jis sakė, kad Pran
cūzija nenori suteikti Alžy
ro žmonėms laisvės. Jis kal
bėdamas apie NATO sakė: 
“Kaip ilgai Vakarų impe
rialistai dės pastangų palai
kyti Alžyrą kolonializmo 
padėtyje, taip ilgai 
Vakarai neturės Afrikoje 
žmonių pritarimo”.

Claude Corea, Ceilono de

Vo-

i, Tenka priminti, kad šitos 
'keturių tarybinių rašytojų de
legacijos, kuriai vadovavo 
Konstantinas Simonovas, judė
jimas JAV buvo labai su
spaustas, programa jų vizi
tams labai buvo tiršta. Tačiau 
poetas Mieželaitis surado bū
dų ir priemonių susitikti su 
nemažu lietuvių skaičiumi, su ! 
jais pasitarti; net ir savo kū
rybos jiems paskaitė.

Niekad mielo poeto 
šalyje padaryto vizito 
įniršime!

Laimingos kelionės, brangu
sis svety! Būk sveikas, kurk 
daugiau, o sugrįžęs j Lietuvą, 
mūsų vardu pasveikink jos 
žmones!..

mūsų 
nepa-

Gaila mums draugo Petro 
Giraičio, gyvenusio Hartford, 
Conn. Jis jau mirė ir palai
dotas.

Velionis buvo mūsų ilgame
tis veikėjas, malonus draugas. 
Mirė sulaukęs 83 metų am
žiaus. Seniai su juo pasipa
žinau asmeniškai.

Atvykęs į Ameriką, draugas 
Giraitis kietosios (antraci- 

' to) anglies kasyklose išdirbo 
25 metus. įvykus nelaimei, 
jis buvo sužeistas. Tuomet 
atsisveikino su angliakasyklo- 
mis ir apsigyveno Hartfordo 
mieste.

Ilsėkis, mielas Petrai! O 
tau, drauge Giraitiene, tau,

Kinija ir Indija jau V. Vokiečiai išleido 
susitarė dėl sienų Hitlerio 2-rą knygą

New Delhi. — Indijos už- ■ Munich. — Vakarų
sienio ministras pranešė, kietijoje Municho Moderni- 
kad po šešių mėnesių kon- nes Istorijos Institutas iš- 
ferencijos, Kinijos ir Indi- leido'Hitlerio “Mein Kamf” 
jos komitetai pasirašė su- knygos antrąjį tomą, kurį 
tartį sienų reikale.

Tarpe Kinijos ir Indijos 
siena yra virš 2,000 mylių 
ilgio. Ji eina per aukščiau
sius pasaulyje Himalajų 
kalnus. Todėl ji niekados 
tikrai nebuvo nustatyta.

Kada Indiją valdė Angli
jos imperialistai, tai jie ver
žėsi į Kiniją. Todėl pereitą 
vasarą kilo tarp Indijos ir 
Kinijos nesutikimų. Bet In
dijoje apsilankė Kinijos 
premjeras Chou En-lai ir 
buvo iš abiejų pusių paskir
ta komisija, kuri ir susita
rė.

nei pats Hitleris dar nebu
vo išleidęs.

Sakoma, kad Hitlerio 
rankraštį suradę amerikie
čiai. Rankraštį laikė Jung
tinėse Valstijose, vėliau bu
vo susitarta išleisti knygo
je. Profesorius Gerhard 
Weinberg, vokietis, iš Mi
chigan© universiteto, para
šė knygai įžangą. Knyga 
turi 324 puslapius.

ATVYKSTA PIRMOJI LIETUVOS TURISTŲ GRUPĖ 
(Telegrama)

VILNIUS, Gruodžiio 14 d. — Į JAV išskrido pir
moji Lietuvos turistų grupė, kurios sudėtyje yra rašy
tojų, menininkų ir visuomenininkų... viso 12 žmonių.
Tarp jų yra rašytojai Bieliauskas, Sluckis; kino opera
torius Tautrimas; mokslininkas Meškauskas; žurnalis
tai Robinsonas, Grikienis; socialistinio darbo didvyris 
Glikas; inžinierė Sadauskaitė ir kt.

Turistai žada aplankyti Niujorką, Washingtoną, 
Detroitą. Kelionė užtruks dvi savaites.

A. Vaivutskas

Vėliausios žinios

Ir vėl žūva žmonės 
Alžyro miestuose

Alžyras. — Francūzij

legatas, ir V. Zorinas, TSRS 
delegacijos pirmin i n k as, 
reikalavo Jungtines Tautas 
tuojau atstatyti iš jų jėgų 
komandos dabartinius ko- 
mandierius Kongo respub
likoje, pavesti Afrikos ir 
Azijos šalių komandieriams 
komandą, pašalinti diktato
rių Mobutu, Belgijos ka
rius, ir atsteigti legališką 
Lumumbos vyriausybę.

Maroko ir Gvinėjos dele
gatai pareiškė, kad jeigu 
Jungtinės Tautos nepakeis 
komandos, tai šios šalys iš
trauks iš Kongo savo kari
nes jėgas. Maroko ten turė
jo 3,340 karininkų ir karių, 
o Gvinėja — 400.

KINAI PASITRAUKĖ
New Delhi. — Indijos 

premjeras Nehru raporta
vo parlamentui, kad Kini
jos armijos dalinys pasi
traukė tris mylias nuo 
Longju pakalnės. Sako, kad 
kiniečiai ten išbuvo nuo 
pereito rudens. .

gerasis Mikai Grigai, velionio 
broli, ir visiems artimiesiems 
— nuoširdi, gili mūsų visų už
uojauta

ROBERT McNAMARĄ 
PASKYRĖ GYNYBOS 

SEKRETORIUM
Washingtonas. — John 

Kennedy paskyrė gynybos 
sekretoriumi Robertą Mc- 
Namarą, dabartinį Ford 
Motor Co. prezidentą. Mc 
Namara apsiėmė. Sakoma, 
kad jis atsisakė $400,000 
metinės algos, didelių įplau
kų nuo 24,250 Šerų, kuriuos 
pardavė kompanijai ir dirbs 
tik už $25,000 metams.

Solothurn, Šveicarija. — 
Sulaukęs 63 metų amžiaus 
mirė amerikietis aktorius ir 
direktorius Gregory Ra- 
toff.

Istanbulis. — Bosforo są
siauryje susidūrė Jugosla
vijos tankeris “Peter Zora- 
nic”, 27,000 tonų įtalpos, 
kuris vežė gazoliną, su 
Graikijos tankeriu “World 
Harmony”, 33,000 tonų. 
Abu laivai užsidegė. “Peter 
Zoranic” bangų nešamas 
uždegė dar turkų laivą 
“Tarsus”, 9,500 tonų. Žuvo 
50 žmonių ir 40 buvo su
žeista.

New Yorkas. — Indijai 
ir Jugoslavijai reikalau
jant Jungtinių Tautų Asam
blėja vėl svarsto Kongo 
reikalus.

Addis Ababa. — Ethiopi- 
jos karaliaus Haile Selassie 
sūnus Asfa-Wossenas nu-

vertė nuo sosto savo tėvą. 
Karalius Haile Selassie tuo 
laiku buvo Brazilijoje. Jis 
ruošiasi grįžti į Addis Aba- 
bą.

M’askva. — Tarybų Są
jungos delegacija išvyko į 
Kubą. Jos priešakyje yra 
prekybos ministras Michai
las Kuzminas.

Vientianė. — Dešinieji 
generolo Nosavano kariai 
buvo įsiveržę į Vientiane 
miestą, bet kairieji, vado
vystėje kapitono Kong Le, 
juos sumušė ir išvijo.

Troy, N. Y. — Mirė Gay 
H. Brown. Seniau jis buvo 
New Yorko valstijos Aukš
čiausio teismo nariu.

j 
os 

prezidento De Gaulle apsi
lankymas į Alžyrą paaštri
no kovą. Trys pusės kovoja: 
alžyriečiai už savo šalies 
laisvę, gyvenanti Alžyre 
francūzai — už palaikymą 
kolonializmo ir viešpatavi-- 
mą ant alžyriečių, o De 
Gaulle šalininkai už refor-1 
mas, kad, Alžyrą palaikius 
prie Francūzijos, bet aprė
žti s europiečių galią.

Paaštrėjo kova Alžyre, 
Grane, Bone ir kituose 
miestuose. Iki antradienio 
jau žuvo 90 žmonių, 
tarpe 50 alžyriečių.

O jų

VOKIEČIAI GRĄSINA 
PRANCŪZIJAI

Bonna. — Francūzijos 
karo laivai sulaikė Vakarų 
Vokietijos laivus “Alcyone” 
ir “Weissensee” arti Alžy- 
rijos ir ieškojo ar laivai ne
veža alžyriečiams ginklų. 
Vakarų Vokietija pagrąsi- 
no Francūzijai, kad dau
giau vokiečių laivų nesulai
kytų tarptautiniuose van
denyse.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija perka iš Izraelio 120,000 
amunicijos krepšių pėsti
ninkams.

Nauji blofai apie 
TSRS karo laivyną

New Yorkas. — Kai tik 
artinasi JAV Kongreso po
sėdžiai ir naujo biudžeto 
skyrimas, tai komercinėje 
spaudoje ima rašyti apie 
Tarybų Sąjungos “dideles” 
gynybos jėgas.

Sekmadienį, gruodžio 11 
d., “The New York Timese” 
tilpo H. W. B al d wino 
straipsnis “Soviet Missile 
Fleet”. Jis pasakoja, būk 
TSRS jau turi 14 submari
ne galinčių atominėmis re- 
ketomis šaudyti, ir daug 
naujų stato.

Suprantama, jo, kaip ir 
kitų, “informacijos” yra iš 
piršto laužtos. Bet jos yra 
tam, kad paveikus į Kon
gresą, idant daugiau pini
gų skirtų JAV karo laivy
nui.

SUORGANIZAVO 
NAUJĄ KONGO 

VYRIAUSYBĘ
Stanleyville. — Premjero 

Lumubos pavaduotojas An
toine Gizenga suorganiza
vo naują valdžią. Jis paskel
bė, kad Kongo sostinė per
keliama iš Leopoldville { 
Stanleyville, - kur galią turi 
Lumumbos šalininkai.
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Panaikinti Neamerikinį 
komitetą!

KIEKVIENAS PADORUS amerikietis gerai su
pranta, kiek daug žalos padarė Kongreso Neamerikinių 
veiksmų tyrinėjimo komitetas, sutrumpinčiau žinomas 
“Neamerikinio komiteto” vardu.

Šis komitetas, vadovaujamas reakcionierių, pridarė 
žalos daugybei atskirų individualų; pridarė jis gėdos ir 
visam mūsų kraštui, visoms Jungtinėms Valstijoms. Ra- 
gangaudžiai juokui pastatė prieš pasaulio akis visą mū
sų sali!

1.959 m. balandžio 25 d. JAV Kongrese atsistojo 
kongresmanas James Rooseveltas ir sakė kalbą, kurioje 
reikalavo, kad šis inkvizitorių komitetas būtų panaikin
tas, kad kongresas neduotų jam lėšų, o kai lėšų neturės, 
tai jis savaime pranyks. Deja, pernai kongresmano Roo- 
sevelto reikalavimas nebuvo išklausytas; ragangaudžiai 
buvo aprūpinti visuomeninėmis lėšomis, kad jie galėtų 
blogą darbą dirbti.

NEPAVYKUS VIENĄ KARTĄ, bus dedamos pa
stangos antrą ir trečią kartą veikti, reikalauti, kad ne- 
amerikinis komitetas būtų likviduotas, kad jis nedalytų 
gėdos Amerikai.

Tas pats James Roosevelt žada ir vėl, atsidarius 
87-ajam Kongresui, daryti tą patį. Rooseveltas mano 
tai padaryti 1961 m. sausio 3 dieną, kai 87-asis Kongre
sas susirinks.

Tačiau kiekvienam aišku, kad, norint ką teigiames- 
nio pasiekti Kongrese, reikia turėti žmonių judėjimą jo 
išlaukyje, už jo sienų. Reikia, kad juo daugiau žmonių 
įsitrauktų į šį judėjimą; reikia daugiau JAV piliečių 
balsų, reikalavimų!

Be to, reikia, kad ir kiti visi kongresmanai būtų su 
tuo reikalu supažindinti, khd jie paremtų Roosevelto 
sumanymą Neamerikiniam komitetui panaikinti.

YRA ĮSIKŪRUSI TARYBA šiai kampanijai vesti 
pirmyn. Niujorko mieste tokia taryba veikia ir ji oficia
liai vadinasi: “New York Council To Abolish The 
Un-American Activities Committee.” Tarybos sudėtin, 
be kitų, įeina Aubrey Williams, Robert W. Kenny, Doro
thy Marshall, Mrs. Ruth C. France, Russ Nixon, prof. 
Otto Nathan, Rev. Lee H. Ball. Veikiančioji sekretorė 
Mrs. Sandra Rosenblum, 106 East 208th St., New York 
68, N. Y.

Ši Taryba (arba komitetas) dabar kreipiasi į visuo
menę prašydama talkos.

Kokios?
Siuntinėjami žmonėms blankai su laiškais, prašant, 

kad jie ant tų blankų (peticijų) parinktų piliečių para
šų, reikalaujant panaikinti Neamerikinį komitetą. Tie 
blankai (peticijos) su piliečių parašais—bus jų daug ar 
maža—turi būti sugrąžinti minėtai niujorkiškei tarybai 
viršu je paduotu adresu ne vėliau kaip š.m. gruodžio 27 d.

Tai vienas dalykas. Kiti:
1. Siųsti savo laiškus bei telegramas, užginant jo 

pasimojimą, kongresmanui Rooseveltui. Siųsti šitokiu 
adresu: Hon. James Roosevelt, House Office building, 
Washington, D. C.

2. Rašykite arba asmeniškai (jei galima) aplanky
kite savo kongresmanas, raginant, kad jie paremtų 
James Roosevelto sumanymą.

3. Kurie gali, lai 1961 metų sausio 2 d. vyksta į 
Washingtoną su speciale delegacija, kuri ten bus.

4. Kurie išgali, tepasiunčia minėtai tarybai aukų 
(paminėtu adresu), kad ji galėtų stropiau ir plačiau sa
vo darbą išplėsti.

ČIA NEBEĮMANOMA PADUOTI visus JAV nau
jai išrinktų kongresmanų vardus ir pavardes, j kuriuos 
reikia kreiptis—laiškais bei gyvu žodžiu. Paduosime tik 
'New Yorko valstijos kongresmanų sąrašą. (“C.D.” reiš
kia kongresinio distrikto numerį, “R” raidė reiškia, kad 
tas kongresmanas yra respublikonas, “D-L”—Demokra
tu-liberalų partijų sąrašu išrinktas, “D”—demokratų 
partijos sąrašu išrinktas), štai niujorkiškių kongresma
nų vardai ir pavardės:

1st C.D. Hon. Stuyvesant Wainwright (R) 
..... 2nd C.D. Hon. Steven B. Derounian (R) 
; 3rd C.D. Hon. Frank J. Becker (R) 
r y 4th C.D. Hon. Seymour Halpern (R)

5th C.D. Hon. Joseph P. Addabbo (D-L)
6th C.D. Hon. Lester Holtzman (D-L)
7th C.D. Hon. James J. Delaney (D-L)

» 8th C.D. Hon. Victor L. Anfuso (D-L)
•r 9th C.D. Hon. Eugene J. Keogh D-L)

10th C.D. Hon. Edna F. Kelly (D-L)
• 11th C.D. Hon. Emanuel Celler (D-L)
- ■ 12th C.D. Hon. Hugh L. Carey (D-L)

13th C.D. Hon. Abraham J. Muite r (D-L)
14th C.D. Hon. John J. Rooney (D-L)
15th C.D. Hon. John H. Ray (R)
16th C.D. Hon Adam C. Powell, JT. (D)

istorija
tindami jį vielomis. Medi
nėmis trinkelėmis, visvė- 
mis, improzituotais kranais 
įritinome veleną į dėžę, už
dengėme ją toliu, šiaudais 
ir užvožėme dangčiu. Po to 
užpylėme žeme, likusią že
mę išbarstėme ant grendy
mo...” Po keliu dienu dar
bininkai užliejo visą plotą 
cementu, kuris hermetiškai 
apsaugojo dėžę nuo oro pra
siskverbimo ir kartu nuo 
galimo gaisro. Buvo su
tvarkytas ir lietaus van
dens nutekėjimas.

Slinko dienos ir mėnesiai. 
Nuo hitlerininkų rankos žu
vo Romano Piečyrako sū
nus. Varšuvos gestapas ke
liskart tardė Janiną Eis- 
montovą, nujausdamas jos 
v y r ą dalyvavus slepiant 
Mateikos paveikslus. Oku
pantai atkakliai jų ieškojo, 
bet negalėjo aptikti jokių 
pėdsakų. Už jų slėpimo vie
tos nurodymą buvo siūloma 
dviejų milijonų’markių pre
mija, netrukus padidinta 
iki milžiniškos sumos — de
šimties milijonų markių! 
Tačiau nė vienas tų, kuria 
žinojo “Žalgirio” paslaptį, 
neprasitarė nė žodžio.

1944 m. spalio aštuonio
liktąją—netrukus po Liub
lino išvadavimo — didžiu
lei žmonių miniai ir val
džios atstovams dalyvau
jant, slėptuvė buvo atkasta. 
Susijaudinimo kuždesys nu
bangavo minioje, kai gilios 
duobės dugne po veliuliozės 
ir tolio sluoksniu pasirodė 
papuvusios lėhtos. Drėgmė 
vis tiktai pasiekė lenkų me
no šedevrus.

Iš Maskvos tuojau atvy
ko pasaujipio mąsto specia
listas, Tretjąkpvo Galerijos 
konservatorius, prof. Alek
siejus Rybnikoyas. Jis įver
tino būklę, dezįnfektavo pe
lėsius, pradėjo-, valyti milži
niškų drobių fragmentus.

Žmonės, kurie išgelbėjo 
“Žal g i r i o mūšį,” gavo 
aukštus valstybinius apdo
vanojimus. Dailininko Sta
nislovo Eismonto motina, 

į kuri nebesulaukė sugrįž
tant sūnaus, padovanojo 
Varšuvos Liaudies Muzie
jui jo autoportretą. 1959 
metų rudenį, minint karo 
pradžios dvidešimtąsias me
tines, jis buvo pakabintas 
šalia “Žalgirio mūšio.”

O. A,

130 JAV MIESTŲ TURI 
VIRŠ 100,000 ŽMONIŲ
Washington's. — Dabar

tiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose yra 130 miestų, kurie 
kiekvienas turi virš 100,000 
gyventojų. Didžiausi mies
tai: New .Yorkas su 7,781,- 
984 gyventojų; Chicago — 
3,550,404; Los ’ Angeles — 
2,479,015, Philadelphia — 
2,071,605 ii* Detroitas — 1,- 
849,568 gyventojus.

kūrinio
...1939 metų rugsėjo aš

tuonioliktąją išmiru s i o s e 
Liublino gatvėse skardėjo 
įžengiančių j ų vokiečių 
žingsniai. Tuo metu vietos 
muziejaus salėje įtemptai 
dirbo keliolika žmonių. Iš 
apsuptos Varšuvos atvyko 
keistas siuntinys — du Jo
no Mateikos paveikslai: 
“Žalgirio mūšis” ir “Skar
gos pamokslas,” suvynioti 
ant didžiulio medinio veleno. 
Jų palydovai Stanisl a v a s 
Eismontas ir Boleslovas Su- 
ra-Gaidučenis žuvo Liubli
no bombardavimo metu. Pa
veikslų gelbėjimui ėmėsi 
vadovauti Romanas Piečy- 
rakas. Juos paslėpė vieno
je pirmojo aukšto patalpo
je. Veleną įtvirtino atramo
mis, o iš lauko pusės už
kalė lentomis. Prie sienų 
padarė lentynas., kuriose il
gomis eilėmis išrikiavo vai
kams ir jaunimui skirtas 
knygas. Taip susikūrė bib
lioteka mažiesiems. Nei ma
žieji skaitytojai, nei biblio
tekininkės, nei pagaliau 
dažnai ir netikėtai pasiro
dau tej i vokiečiai nežinojo, 
kokius turtus slepia kamba
rio sienos.

1941 metu balandžio mė
nesį okupacinė valdžia įsa
kė ištuštinti muziejaus rū
mus. Romanas Piečykaras 
vėliau rašė savo ataskaito
je-

“Didžiojo pirmadienio va- 
kara išardėme bibliotekos 
lentynas ir pernešėme pus
antros tonos sveriantį vele
ną su paveikslais į medinį 
sandėlį muziejaus kieme. 
Kadangi jo durys buvo per 
siauros, išardėme s ieną, 
įgrūdome veleną, užversda- 
mi ten buvusiais griozdais. 
Išardytą sieną vėl atstatė
me. Pavojus iš karto suma
žėjo. Rytojaus dieną vokie
čiai užėmė muziejaus rū
mus ir paskyrė savo inten
dantą. Sekantį vakarą, iš
ardę kaimynų tvorą ir nu
dažę gatvės žibintą netoli 
muziejaus, pervežėme vele
ną su paveikslais į miesto 
arklides.

...Šiaip taip pasiekėme 
miesto savivaldybės arkli
des, iškrovėme veleną, pa
slėpėme sandėlyje — pasto
gėje šienui sukrauti.”

Mediniame sandėlyje bu
vo prikimšta šiaudų, šieno 
ir kitų lengvai užsidegančių 
inedžiagų. Arklidžių dar
buotojai ir vežikai kiek
vieną akimirką galėjo susi
domėti paslaptinga skrynia, 
neturinčia nieko bendro su 
arklidės inventoriumi. Bu
vo nuspręsta paveikslus už
kasti.

“Didįjį penktadienį,—ra
šo Piečyrakas, — kai artė
jančių švenčių proga vokie
čiai mažiau trainiojosi po 
miestą, po vieną susirinko
me į arklides ir užsidaręme 
sandėlyje. Duobės dugną 
išklojome toliu, įtvirtinome 
jame dėžę. Dėžės vidų iš
klojome toliu ir šiaudais, o 
po to veleną labai standžiai 
apvyniojome toliu, pritvir-

17th C.D. Hon. John V. Lindsay (R)
18th C.D. Hon. Alfred E. Santangelo (D)
19th C.D. Hon. Leonard Farbstein (D-L)
20th C.D. Hon. William Fitts Ryan (D)
21st C.D. Hon. Herbert Zelenko (D-L)
22nd C.D. Hon. James C. Healey (D)
23rd C.D. Hon. Jacob Gilbert (P)
24th C.D. Hon. Charles A. Buckley (D)
25th C.D. Hon. Paul A. Fino (R)
26th C.D. Hon. Edwin B. Dooley (R)

‘ 27th C.D. Hon. Robert R. Barry (R)
DELEGACIJAI Į WASHINGTONĄ išleistuvių po

būvis ruošiamas gruodžio 27 d., Carlton Terrace salėje, 
2633 Broadway (arti 99 th St.) Manhattan^. Kuriems 
tik leidžia laikas—dalyvaukime!

* ■ • •. •

Londonas — Canterbury 
arkivyskupas G. F. Fisher 
sako, kad anglikonų bažny
čia turi 40,000,000 pasekėjų.

ĮSPŪDŽIAI IŠ GIMTINĖS
(Specialiai “Laisvei”)

Vilkijos miestelyje esu 
praleidęs savo kūdikystės 
ir jaunystės .-- gražiausias 
dienas. Gal todėl jis man 
toks brangus, artimas, kad 
as jo ir po ilgų atsiskyri
mo metų negaliu užmiršti 
ir laikąs nuo laiko važiuoju 
aplankyti savo mielą Vilki
ja.

Miestelis įspūdingas tuo, 
kad jis išsidėstęs gražioje 
vietoje, dešinėje Nemuno 
pusės įkalnėje. Žiūrint nuo 
upės jis visas matosi ap
augęs sodais, lyg apjuostas 
žaliu vainiku.

Prieš 'karą jame gyveno 
virš 2,000 gyv-entojtį; iš jų 
didesnė pusė žydų tautybės. 
Namai buvo visi mediniai, 
tik progimnazijos viena
aukštis pastatas buvo mū
rinis. Išskyrus nedidelę 
lentpjūvę ir malūną — jo
kios kitos pramonės nebu
vo. Todėl ir pastovių dar
bu nebuvo. Darbo žmonės 
dirbdavo miškuose, dvaruo
se ir pas buožes, o dažniau
siai būdavo be darbo ir gy
veno didižausiame skurde. 
Po fašistinio perversmo jų 
padėtis dar labiau pablogė
jo. Dėl to čia labiau negu 
kitur buvo išsivystęs darbo 
žmonių judėjimas prieš fa
šistinį režimą. Fašistai 
žiauriai persekiojo bet kokį 
darbo žmonių kovos pasi
reiškimą. Ne kartą buvo 
įvykdyta visa eilė masinių 
areštų. To pasėkoje aš pats 
buvau nuteistas už antifa
šistinę veiklą iki gyvos gal
vos.

Sunkioje kovoje Lietuvos 
liaudis numetė kruviną fa
šistinį režimą. Kaip visoj 
Lietuvoj, , taip ir Vilkijos 
liaudis džiūgavo, • nes iš 
karto gyvenimas pagerėjo. 
Tačiau neilgai žmonėms te
ko džiaugtis iškovota lais
ve. 1941 m. pavasarį hit
lerinių fašistų maitvana
giai aptemdė Tarybų Lie
tuvos padangę, liepsnose 
skendo miestai ir kaimai, 
vaitojo visa Lietuva. Pir
momis vokiečių okupacijos 
dienomis Vilkijoje buvo su
šaudyti šimtai tarybinių 
aktyvistų ir visi miestelio 
žydų tautybės piliečiai. Žu
dant tarybinius piliečius 
budelių pareigas išimtinai 
atliko lietuviški buržuazi
niai nacionalistai: DAILY- 
DA Jonas, BARYSA Sta
sys, VIDIKAS Jonas, LAU- 
R I N A VI ČIUS Jonas ir 
daug kitų. Beveik ketverius 
metus Lietuvos darbo žmo
nės kentė žiauru fašistu 
■terorą, v

Neatlaikydami stiprių 
Tarybinės Armijos smūgių, 
hitleriniai fašistai ritosi 
artyn savo urvo. Tačiau 
jie visiškai sudegino mies
telį,

Atvykęs 1944 m. rudenį 
aplankyti išvaduotą Vilki
ją, miestelio vietoje pama
čiau krūvą pelenų ir kur- 
ne-kur stūksantį kaminą. 
Širdį suspaudė matant tokį 
vaizdą, pasidarė graudu, 
kad ašaros pradėjo byrėti— 
“Štai ką padarė iš mano 
kūdikystės lopšio!”

Pasibaigus karui vyriau
sybė davė gyventojams sta
tybinės medžiagos, suteikė 
ilgalaikes paskolas, ir Vil
kijos miestelis pradėjo sta-r 
tytis iš naujo. 1950 metais 
Vilkija jau tapo rajono 
centru. Ta aplinkybė turėjo 
dar didesnės įtakos mieste
lio atstatymui.

■ 1960 m. spalio mėn. su 
grupe draugų buvau nuvy
kęs į Kauną apžiūrėti pa
naikinto Kauno kalėjimo, 

pabuvoti kamerose, kuriose 
ilgus metus teko kalėti man 
su kitais liaudies kovoto
jais prieš fašistinį režimą. 
Būdamas netoli Vilkijos, po 
ilgų metų nebuvimo, nuta
riau aplankyti savo gimti
nę. Atvykęs nustebau! Per 
keljoliką metų ten, kur ru
seno pelenų krūvos, dabar 
stovi naujas miestas. Iš
augo daug dviaukščių ir 
triaukščių mūrinių namų. 
Pastatytas dviaukštis kino 
teatras, trijų aukštų Kul
tūros, Tarybų Rūmai, pra
monės kombinatas., labai 
gražios architektūros dvie
jų aukštų universalinė par
duotuvė ir kavinė - resto
ranas “Vilkija,” be to, visa 
eilė daugiaaukščių mūrinių 
gyvenam.; namų. Statomas 
vandentiekis ir kitokios vi
suomeninės statybos. La
bai buvo įdomų savo akimis 
matyti tokius didžiulius pa
sikeitimus mano gimtinėje. 
Širdis džiaugiasi visa tai 
regint.

Kadangi gyvenu Vilniu
je ir seniai esu buvęs kai
me, nutariau ta pačia pro
ga aplankyti pagarsėjusį 
kolūkį “Kelias į komuniz
mą.” Tas kolūkis susikūręs 
1948 m. Valmantiškių kai
me, kuriame jaunas būda
mas iš miestelio ateidavau 
į vakarėlius pasilinksminti, 
kas juo labiau skatino no
rą apsilankyti. Senoje vie
toje kaimo neradau, mat, 
daugumas kolūkiečių persi
kėlė į naują gyvenvietę. 
Atėjęs į gyvenvietę nepa
prastai nustebau:, “Kas tai, 
nejaugi čia kaimas!” Ne, 
čia atrodė labiau panašu < į 
miestą negu į kaimą> Dau- 
ghmąs trobesių— mūriniai-, 
gyvenamieji naihaigražiai 
išdažyti. Nuošaliau mato
si didžiulės mūrinės karvi
dės, arklidės, klojimai ir ki
tokie ūkiški pastatai. Ki
toje pusėje vasaros teatras, 
dviejų aukštų kultūros na
mai, kur yra didelė salė su 
scena saviveiklų k o n c e li
tams ir teatrų spektak
liams. Statoma trijų aukš
tų vidurinė mokykla. Tik
rai nuoširdžiai džiaugiausi 
didžiais pasiekimais. Kar
tu prisiminiau, kai sėdėda
mas kalėjime skaičiau fa
šistų tautininkų spaudoje 
pagyrūniškus plepalus apie 
“mūrinės Lietuvos” pasta
tymą, taip buvo rašoma ne
patenkintos liaudies nura
minimui. Tikras jų tiks
las buvo įsigyti “mieste 
mūriuką, kaime — dvariu
ką.” Šį savo tikslą jie vyk
dė stropiai: išlicituodami 
kasmet iš varžytinių dešim
tis tūkstančių vals t i e č i ų 
ūkių, supirkdami pusdy
kiai jų žemes, kūrė savo 
dvariukus. Tačiau liaudies 
kantrybė trūko ir ji nusi
kratė visais engėjais atim
dama iš jų ir “mūriukus’ 
ir “dvariukus.” Kas buvo 
iš liaudies atimta — liau
džiai grąžinta.

Būnant Valman t i š k i ų 
kaime, “Kelias į komuniz
mą” kolūkyje, ir matant tą 
pažangą, galima daryti iš
vadą, jog tik tarybinės san
tvarkos dėka Lietuva tikrai 
t a m p a mūrine. Kolūkis 
“Kelias į komunizmą” nėra’ 
išimtis, Lietuvoje tokių 
kolūkių yra daug ir visur, 
vyksta didžiulė statyba. 
Pastebimai nyksta skirtu
mas tarp kaimo ir miesto. 
Kaimui, kaip ir miestui, 
prieinami visi šių laikų 
mokslo ir kultūros pasieki-

2 p.--Laisvė (Liberty)— Per 

mai: elektros šviesa, kinas, į 
teatras, mokyklos, medicLz 
nos aprūpinimas ir pan. 
Todėl galime didžiuotis tuo, 
kad liaudies patirtos kovos 
kančios ir aukos nenuėjo 
veltui.

Būnant Vilkijoje teko pas 
draugus perskaityti keletą 
vietos laikraščių egzemplio
rių, kuriuose aprašoma apie 
veikusių Vilkijos rajone 
buržuazinių nacionalistinių 
bandų kruvinus žygdarbius 
ir tų bandų vadovą Lietu
vos fašistinės kariuomenės 
generolą-leitenantą M. PE- 
ČIULIONĮ, be to, .minėtų 
bandų devynių aukų nese
niai atrastų palaikų iškil
mingą laidojimą. Tų aukų 
tarpe yra ir du mano bu
vę geri draugai: Antanas 
L A U R I NAVIČIUS ir jo, 
žmona Ona, su kuriais man''- 
teko dirbti priešfašistinia- 
me pogrindyje. Buvo takat- 
sidavę liaudies kovotojai 
prieš fašizmą. Dviem sa
vaitėm prieš jų nužudymą, 
banditų buvo nužudytas ir 
jų vyriausias sūnus.

Tebūna amžina garbė 
didvyriams, paaukojusiems 
savo gyvybes už teisingą 
liaudies reikalą.

A. Mileika

Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopos reikalai
Metinis 190 kuopos sus. 

su vaišėmis įvyko gruodžio 
3 dieną. Narių atsilankė ne
mažai ir linksmai visą va
karą praleido. Iš fin. sekr. - 
raportų paaaiškėjo, kad 190 
kp., nors ne taip sparčiai^ 
kaip norėtųsi, ’bet vis tik 
ąugą,narių skaičiufni. I960 
metais įrašyta 4 nauji, na
riai, o vienas išsibrauke ir 
vienas mirė. Reiškia, kuo- 
po paaugo dviem nariais.

Kadangi kuopos sus*, ne
įvyksta kas mėnesis, tai ge
ras skaičius narių šiame 
sus. pradėjo mokėti duokles 
už 1961 metus. Viso 18 na
rių užsimokėjo, jų tarpe 
įsirašė ir užsimokėjo duok
les 2 nauji nariai Tai jau 
gražią pradžią turime ir at
einantiems metams, o jeigu 
tik dirbsime, jų bus ir dau
giau, nes dar yra nemažai 
tokių žmonių, kurie save 
skaitosi progresyviais, dar 
ir veikėjais, o koks gali bū
ti progresas neprigulint to
kiai apšvįetos draugi j a i 
kaip L.L. Draugija.

Kuopa nusitarė surengti I 
dar vieną pramogą. Tam 
pasirinko sausio 28 dieną, 
Klubo svetainėje. Kokia to
ji pramoga bus, išrinktoji 
tam darbui ’ komisija pa
skelbs kiek vėliau.

Kuopa nutarė užsisakyti 
25 “Vilnies Kalendorius. 
Patartina kp. nariams, ku
rie nori kalendorių įsigyti, 
užsisakyti iš anksto. Tuo
met bus užtikrinta, kad jį 
gausite.

J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Serga F. Walentas

Serga F. Walentas, ran
da s i Geanes ligoninėje, 
Hashck ir Hartel Avės., 
Phila. Jo gyvenimo antra
šas yra 7905 Lister St. Lin
kiu greitai pasveikti.

A/ Zalner

Washingtonas. — Areš
tavo James R. Hoffą, tyms- 
terių unijos vadą, ir kaltina 
eikvojime unijos pinigų.
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Komunistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimo Pareiškimas
“Laisvėje“ jau buvo rašyta, kad š. m. 

lapkričio mėnesį Maskvoje įvyko 81 komu
nistų ir darbininkų partijų atstovų pasitari- 
mas-konferencija. Ten buvo priimtas Pa
reiškimas, analizuojantis dabartinę tarp
tautinę situaciją ir nustatantis gaires atei
čiai — svarbiausia: kovai už taikos išlaiky
mą pasaulyje. Mes čia ir paduodame (tru
putį sutrumpintą) šį pareiškimą, kad skai
tytojai matytų ir suprastų, kaip komunis
tinis pasaulis šiandien žiūri į pačius svar
biausius prieš žmonijos akis stovinčius 
klausimus. — Redakcija

paverčia rūsčiomis naikinamojo karo prie
monėmis.

Didėja kapitalistinės ekonomikos nepa
stovumas. Nors kai kuriose kapitalistinėse 
šalyse tam tikru mastu — daugiau ar ma
žiau—didėja gamyba, kapitalizmo priešta
ravimai nuolat aštrėja tiek nacionaliniu, 
tiek įr tarptautiniu mastu. Nesuspėjusios 
įveikti visų neseniai įvykusios ekonominės 
krizės padarinių, 
atsidūrė naujų
vojuje. Vis labiau 
talistinės gamybos 
rėja kapitalistinio 
didėja monopolijųI

Mūsų epocha, kurios pagrindinis turinys 
yra Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos pradėtas perėjimas iš kapitalizmo į 
socializmą, yra dviejų priešingų visuome
ninių sistemų kovos epocha, socialistinių 
revoliucijų ii' nacionalinio išsivadavimo epo
cha, imperializmo žlugimo, kolonijinės sis
temos likvidavimo epocha, kurią vis naujos 
tautos įžengia į socializmo kelią, socializmo 
ir komunizmo pergalės pasauliniu mastu 
epocha.

Svarbiausias skiriamasis mūsų laikų bruo
žas yra tas, kad pasaulinė socialistinė siste
ma virsta lemiamuoju žmonijos visuomenės 
vystymosi veiksniu.

Milžiniškos naujojo ir senojo pasaulio 
grumtynės pastaraisiais dešimtmečiais įro
dė socializmo jėgą ir nenugalimumą. Su
žlugo imperializmo ir jo smogiamosios jė
gos—fašizmo — mėginimai karu sustabdyti 
istorijos vystymąsi. Imperializmas pasirodė 
bejėgis užkirsti kelią socialistinėms revoliu
cijoms Europoje ir Azijoje. Socializmas ta
po pasauline sistema. Imperializmas mėgino 
sustabdyti socialistinių valstybių ekonomi
kos augimą. Šie kėslai sužlugdyti. Imperi
alizmas padarė viską, siekdamas išlaikyti 
kolonijinės vergovės sistemą. Bet ši sis
tema griūva. Stiprėjant pasaulinei socia
lizmo sistemai, tarptautinė padėtis vis aiš
kiau keičiasi už nepriklausomybę, demokra
tiją ir socialinę pažangą kovojančių tautų 
naudai.

Pagrindiniai žmonijos visuomenės istori
nio vystymosi turini, pagrindinę jo kryptį ir 
pagrindines ypatybes dabartinėje epochoje 
lemia pasaulinė socialistinė sistema, jėgos, 
kovojančios prieš imperializmą, už socialis
tinį visuomenės pertvarkymą. Jokios im
perializmo pastangos negali sustabdyti pir- 
myneigio istorijos vystymosi. Sudarytos 
tvirtos prielaidos tolesnėms lamiamoms so
cializmo pergalėms. Visiška socializmo per
galė neišvengiama.

Visuomenės vystymasis patvirtina Lenino 
nurodymą, kad svarbiausią savo poveikį pa
saulinės revoliucijos vystymuisi nugalėjusio 
socializmo šalys daro ūkine statyba. Socia
lizmas pasiekė neregėtus kūrybinius laimė
jimus gamybos, mokslo bei technikos srity
je ir kurdamas naują, laisvą žmonių san
draugą, vis platesniu mastu patenkinančią 
jų materialinius ir dvasinius poreikius. Ar
tėja laikas, kai ir pagal lyginamąjį svorį 
pasaulinėje gamyboje socializmas išeis į 
pirmąją vietą. Kapitalizmas pralaimės le
miamoje žmonių veiklos sferoje—materiali
nės gamybos sferoje.

Socialistinės sistemos stiprėjimas ir vys
tymasis daro vis didesnę įtaką kapitalistinių 
šalių tautų kovai. Savo pavyzdžio jėga pa
saulinė socializmo sistema revoliuciną ka
pitalistinio pasaulio darbo žmonių protus, 
juos įkvepia kovai prieš kapitalizmą, di
džiuliu mastu lengvina šios kovos sąlygas. 
Kapitalo šalyse gausėja ir stiprėja vidaus 
jėgos, kurios pašauktos apgintį taiką ir na
cionalinę nepriklau ybę, užtikrinti de
mokratijos triumfą, čializmo pergalę.

Pasaulinę kapitalistinę sistemą yra ap
ėmęs gilus smukimo ir irimo procesas. Im
perializmo prieštaravimai paspartino 
monopolist in io kapitalizmo 
girną į 
lizmą. 
nacijos 
listinis 
polijų jėgą su valstybės jėga į vieningą 
mechanizmą kapitalistinei santvarkai gel
bėti, imperialistinės 
maksimaliai didinti, 
kų klasę ir plėšiant 
sluoksnius.

Tačiau nėra tokių 
monopolistinė buržuazija galėtų 
kapitalizmą. Saujelės monopolijų intere
sai nesutaikinamai prieštarauja visos naci
jos interesams. Klasiniai ir nacionaliniai 
kapitalistinės visuomenės antagonizmai, jos 
vidiniai ir išoriniai prieštaravimai smarkiai 
paaštrėjo. Mėginimai ramstyti supuvusius 
kapitalizmo pamatus militarjzmu dar la
biau užveržia šių prieštaravimų mazgą.

Dar niekad konfliktas tarp gamybinių jė
gų ir gamybinių santykių kapitalistiniame 
pasaulyje nebuvo toks gilus. Kapitalizmas 
vis labiau trukdo naudoti šiuolaikinio moks
lo ir technikos laimėjimus socialinės pažan
gos interesais. Jis naudoja žmogaus geni
jaus atradimus prieš pačią žmoniją, juos

žmo-

m a s 
jėgų

Stiprėja siekimas suvienyti na- 
fašistinę diktatūrą

perau- 
valstybinį - monopolistinį kapita- 

monopolijų valdžią 
valstybinis - monopo- 

mono-

Stiprindamas 
gyvenimui, 

kapitalizmas vienija

buržuazijos 
išnaudojant 
plačiuosius

priemonių,

pelnams 
darbinin- 
gyventojų

kuriomis 
išgelbėti

eilė kapitalistinių šalių 
ekonominių sukrėtimų pa-

stiprėja anarchinis kapi- 
pobūdis. Neregėtai stip- 
koncentravimo procesas, 
pelnai ir antpelniai.

Naujomis formomis, visų pirma intensifi- 
kuodamas darbą, monopolistinis kapitalas 
neišmatuojamai sustiprino darbininkų kla
sės išnaudojimą. Autorriatizavimas ir “ra- 
cionalizavimas” kapitalizmo sąlygomis su
kelia naujas darbo žmonių nelaimes.

Tiktai atkakliai kovodama, darbininkų 
klasė atskirose šalyse sugebėjo pasiekti, 
kad būtų patenkinta eilė gyvybinių jos rei
kalavimų. Tačiau daugelyje kapitalistinių 
šalių gyvenimo lygis, kaip ir anksčiau, tebė
ra žemesnis už prieškarinį lygį. Priešingai 
buržuazijos pažadams, tik atskirose kapita
listinėse šalyse ir tik laikinai visi buvo ap- 
rūpinti darbu. Monopolijų įsigalėjimas vis 
labiau kenkia plačiųjų valstiečių masių ir 
gausių smulkiosios ir vidutinės buržuazijos 
sluoksnių interesams. Kapitalistinėse šaly
se, taip pat ir kai kuriose labiausiai išvys
tytose, tebėra ir netgi plečiasi ekonomiškai 
silpnai išsivystę rajonai, kuriuose masės 
ypač skursta.

Visa tai dar kartą paneigia melagingus 
buržuazinių ideologų ir revizionistų prasi
manymus, kad dabartinis kapitalizmas pa
virtęs “liaudies kapitalizmu,“ sukūręs vadi
namąją “visuotinės gerovės valstybę,“ suge
bančią nugalėti gamybos anarchiją bei eko
nomines krizes ir užtikrinti visų darbo 
nių gerovę.

Kapitalizmo vystymosi netolyg i n u 
nuolat keičia imperialistinių valstybių
savitarpio santykį. Juo labiau siaurėja im
perialistinio viešpatavimo sfera, tuo labiau 
ryškėja prieštaravimai tarp imperialistinių 
valstybių. Neregėtai paaaštrėjo rinkos prob
lema. Naujos tarpvalstybinės organizacijos, 
steigiamos su “integravimo“ šūkiu, praktiš
kai stiprina prieštaravimus ir kovą tarp im
perialistinių šalių, naujomis formomis dalija 
pasaulinę kapitalistinę rinką tarp didžiau
sių kapitalistų sąjungų, padeda stipresnėms 
imperialistinėms valstybėms skverbtis į silp
nų savo partnerių ekonomiką.

Kapitalizmo puvimas labiausiai ryškėja 
pagrindinėje šiuolaikinio imperializmo ša
lyje —• Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Monopolistinis JAV kapitalas rodo, kad jis 
aiškiai nesugeba naudoti turimų gamybinių 
jėgų. Turtingiausia iš visų išsivysčiusių 
kapitalistinių šalių — Jungtinės Amerikos 
Valstijos—tapo ypač žymaus chroniško ne
darbo šalimi. Nuolatiniu reiškiniu joje ta
po didėjantis nepakankamas pramonės ap
krovimas. Nors nepaprastai didinami kari
niai asignavimai, smukdant darbo žmonių 
gyvenimo lygį, gamybos augimo tempai po
kario metais lėtėja, vos pralenkdami gyven
tojų didėjimą. Padažnėjo perprodukcijos 
krizės. Labiausiai išsivysčiusi pramoninė 
kapitalizmo šalis pavirto išsigimusios mlitą- 
rizuotos ekonomikos šalimi. Jungtinės Ame
rikos Valstijos labiau už visas kapitalistines 
šalis siurbia turtus iš Azijos šalių ir ypač 
iš Lotynų 
vystymąsi, 
skverbiasi 
mas tapo 
toju.

JAV imperializmas 
viešpatavimui daug valstybių, svarbiausio
mis priemonėmis naudodamas karinių blo
kų ir ekonominės “pagalbos“ politiką. Jis 
pažeidinėja taip pat ir išsivysčiusių kapita
listinių valstybių suverenumą. Viešpatau
janti monopolistinė smarkiai išsivysčiusių 
kapitalistinių šalių buržuazija, sudariusi są
jungą su Amerikos imperializmu, aukoja 
savo šalių suverenumą, tikėdamasi, JAV 
imperialistų remiama, numalšinti revoliu
cines išsivadavimo jėgas, atimti iš darbo 
žmonių demokratines laisves, trukdyti liau
dies masių kovą už socialinę pažangą. Ame
rikos imperializmas įtraukia šias šalis į 
ginklavimosi varžybas, į politiką, kuri sie
kia ruošti naują 
ardomąją veiklą 
tralias valstybes.

Kapitalistinės
supuvo, kad daugelyje šalių valdančioji im
perialistinė buržuazija nebesugeba savaran
kiškai spirtis augančioms ir besitelkiančioms 
demokratijos ir pažangos jėgoms. Impe
rialistai vienijasi į Jungtinių Amerikos Vals
tijų vadovaujamas kaarines-politines sąjun
gas, siekdami kartu kovoti prieš socialist!- 1 
nę stovyklą, smaugti nacionalinio išsivada
vimo, darbininkų ir socialistinį judėjimą. 
Pastarųjų metų įvykių eiga pateikė daug 
naujų įrodymų, kad Amerikos imperializ
mas 4yra pagrindinė pasaulinės reakcijos

Amerikos šalių, stabdydamos jų 
Amerikos

į Afrika.
didžiausiu

kapitalas vis labiau
Amerikos imperializ- 
tarptautiniu išnaudo-

siekia pajungti savo

tvirtove ir tarptautinis žandaras, visa pa
saulio tautų priešas.

Jungtinių Amerikos Valstijų sudarytą ka
rinių blokų sistemą silpnina tiek jų. dalyvių 
tarpusavio kova, tiek ir masių kova už to
kių blokų likvidavimą. Amerikos imperia
listai siekia stiprinti agresyvius blokus, o 
tai sukelia vis didesnį masių pasipriešini
mą. 4

JAV tebėra pagrindinė ekonominė, finan
sinė ir karinė šiuolaikinio imperializmo jė
ga, nors jų lyginamasis svoris kapitalistinio 
pasaulio ekonomikoje mažėja. Anglijos ir 
Prancūzijos imperialistai atkakliai kovoja, 
siekdami išlaikyti savo pozicijas. Stiprina 
ekspansiją atkerusios savo galią Vakarų 
Vokietijos ir Japonijos monopolijos, glau
džiai susijusios su Amerikos monopolijomis. 
Vakarų Vokietijos monopolijos, vykdyda
mos savo imperialistinę politiką, vis akty
viau siekia išnaudoti silpnai išsivysčiusias 
šalis.

Tautos vis ryžtingiau kyla kovoti prieš 
imperializmą. Plečiasi didingas mūšis tarp 
darbo ir kapitalo, demokratijos ir reakcijos, 
laisvės ir kolonializmo jėgų. Giliai liaudi
nės revoliucijos pergalė Kuboje tapo puikiu 
pavyzdžiu Lotynų Amerikos tautoms. Su 
nenugalima jėga išsivystė antikolonijinis 
judėjimas už laisvę ir nacionalinę nepriklau
somybę Afrikoje. Sėkmingai pasibaigė an- 
tiimperialistinis. nacionalinis sukilimas Ira
ke. Galingas liaudies masių judėjimas prieš 
karinę Japonijos-Amerikos sąjungą, už tai
ką, demokratiją ir nacionalinę nepriklauso
mybę išsivystė Japonijoje. Apie darbo 
žmonių pasiryžimą kovoti liudija aktyvūs 
liaudies masių veiksmai už demokratiją Ita
lijoje. Stiprėja kova už demokratiją, prieš 
reakcinį asmeninės valdžios režimą Pran
cūzijoje. Vyksta dideli darbininkų streikai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Argentino
je, Urugvajuje, Čilėje, Indijoje, Anglijoje, 
Kanadoje, Belgijoje ir kitose kapitalistinėse 
šalyse. Pradeda masiškai kovoti už savo 
gyvybines teises negrai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.
čionai i nes jėgas prieš 
Ispanijoje ir Portugalijoje, stiprėja demo
kratinis judėjimas Graikijoje. Nuversti ka
rinės tironijos režimai Kolumbijoje ir Vene- 
zueloje, smogtas smūgis atvirai proameri- 
kinėms marionetinėms vyriausybėms Pietų 
Korėjoje ir Turkijoje. Vystomas naciona- 
linis-demokratinis judėjimas Pietų Vietname 
ir Laose prieš Amerikos imperialistus ir jų 
pakalikus. Indoneziečių tauta likviduoja 
likusias jos šalyje ekonomines imperialistų 
pozicijas, ypač olandškųjų kolonizatorių po
zicijas. Plečiasi ir apima visus žemynus 
masinis judėjimas už taiką. Visa tai aki
vaizdžiai rodo, kad antiimperialistinės, na
cionalinio išsivadavimo, antikarinės ir kla
sių kovos bangos kyla vis aukščiau.

Socializmo pergalėje Europos ir Azijos 
šalių grupėje, apimančioje trečdalį žmoni
jos, galingas kovojančių už socializmą visa
me pasaulyje jėgų augimas ir nuolatinis 
imperializmo pozicijų silpnėjimas ekono
miškai lenktyniaujant su socializmu; nau
jas didžiulis nacionalinio išsivadavuno ko
vos pakilimas ir spartėjimas kolonijinės sis
temos nepastovumo didėjimas; kapitalizmo 
prieštaravimų aštrėjimas dėl valstybinio- 
monopolistinio kapitalizmo vystymosi ir 
militarizmo stiprėjimo; prieštaravimų didė
jimas tarp monopolijų ir visos nacijos inte
resų ; buržuazinės demokratijos siaurini- 
mas, tendencija valdyti autokratiniais ir fa
šistiniais metodais; gili buržuazinės politi
kos ir ideologijos krizė, —- tokie yra įrody
mai, kad prasidėjo naujas bendrosios kapi
talizmo krizės vystymosi etapas. Šis etapas, 
savotiškas tuo, kad jis atsirado ne dėl pa
saulinio karo, o dviejų sistemų lenktynia
vimo ir kovos aplinkybėmis, vis labiau kei
čiantis jėgų savitarpio santykiui socializmo 
naudai, smarkiai aštrėjant visiems imperia
lizmo prieštaravimams, tokiomis sąlygomis, 
kai sėkminga taikingų jėgų kova už taikaus 
sambūvio įgyvendinimą ir stiprinimą nelei
do imperialistams savo agresyviais veiks
mais sužlugdyti visuotinės taikos, kai 
stiprėjo plačiųjų liaudies masių kova 
mokratiją, nacionalinį išsivadavimą 
cializmą.

Prieš imperialistinę priespaudą ir 
dojimą vienijasi visos revoliucinės
Tautos, statančios socializmą ir komunizmą, 
darbininkų klasės revoliucinis judėjimas ka
pitalistinėse šalyse, engiamų tautų naciona
linio išsivadavimo kova, bendrademokrati- 
niai judėjimai,—visos šios didžiosios mūsų 
laikų jėgos susilieja į vieną bendrą srautą, 
kuris pakerta ir griauna pasaulinę imperia
listinę sistemą, šiuolaikinės epochos cent
re yra tarptautinė darbininkų klasė ir jos 
svarbiausias kūrinys —- pasaulinė socializ
mo sistema. Jos yra pergalės laidas kovo
je už taiką, demokratiją, nacionalinį išsi
vadavimą, socializmą ir žmonijos pažangą.
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agresyvų karą ir vykdyti 
prieš socialistines bei neu-

santvarkos pamatai taip

Pasaulinė socialistinė sistema {žengė į 
naują savo vystymosi etapą. Tarybų Są
junga sėkmingai ir plačiai stato komunisti
nę visuomenę. Kitos socialistinės stovyk-

los šalys sėkmingai deda socializmo pama
tus, o kai kurios iš jų jau įžengė į išvysty
tos socialistinės visuomenės statybos laiko
tarpi.

Visos sistemos mastu socializmas iškovo
jo lemiamas pergales. Šios pergalės rodo, 
kad marksizmas-leninizmas nugali, ir aiš
kiai rodo visoms kapitalo priespaudos sle
giamoms tautoms, jog visuomenė, organi
zuota šio mokymo pagrindu, atveria beribes 
galimybes ekonomikai ir kultūrai klestėti, 
aukštam žmonių gyvenimo lygiui, jų tai
kiam ir laimingam gyvenimui užtikrinti..

Tarybinė liaudis, sėkmingai vykdydama 
septynmečio liaudies ūkio vystymo planą, 
sparčiais tempais kuria materialinę-techni
nę komunizmo bazę. Tarybinis mokslas at
vėrė ištisą pasaulinės civilizacijos vystymo
si epochą, davė pradžią kosmoso įsavini
mui, ryškiai demonstruodama ekonominę 
ir techninę socialistinės stovyklos galią. Ta
rybų Sąjunga pirmoji istorijoje tiesia ke
lią į komunizmą visai žmonijai. Ji yra ryš
kiausias pavyzdys ir galingiausia tvirtovė 

t viso pasaulio tautoms jų kovoje už taiką, 
demokratines laisves, nacionalinę nepriklau
somybę, socialinę pažangą.

Liaudies revoliucija Kinijoje smogė triuš
kinantį smūgį imperializmo pozicijoms Azi
joje, didžiuliu mastu prisidėjo prie pasau
linių jėgų savitarpio santykių pakitimo so
cializmo naudai. Suteikusi naują galingą 
paskatinimą nacionalinio išsivadavimo judė
jimui, ji padarė didžiulę įtaką tautoms, 
ypač Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos 
tautoms.

Albanijos, Bulgarijos liaudis demokrati
nės respublikos, Čekoslovakijos Socialistinė 
Respublika, Kinija, Korėjos Liaudies Demo
kratinė Respublika, Lenkija, Mongolija, 
Rumunija Vengrija Vietnamo Demokratinė 
Respublika sudariusios kartu su didžiąja 
Tarybų Sąjunga galingą socialistinę sto
vyklą, trumpu istoriniu laiku iškovojo, sta- 
tydamos socializmą, didžiulius laimėjimus.

Liaudies valdžia šiose šalyse įrodė savo 
nepajudinamą tvirtumą. Viešpata u j a n t į 
vaidmenį liaudies ūkyje vaidina socialistiniai 
gamybiniai santykiai; visiems laikams pa
naikintas arba sėkmingai panaikinamas 
žmogaus išnaudojimas kito žmogaus. Sėk
mingo socialistinio industrializavimo politi
kos vykdymo dėka suklestėjo socialistinių 
šalių ekonomika. Jos vysto savo ūkį žymiai 
sparčiau už kapitalistines šalis. Visos šios 
šalys sukūrė išvystytą pramonę, praeityje 
agrarinės šalys pavirto arba virsta industri- 
nėmis-agrarinėmis šalimis.'

Visose liaudies demokratijos šalyse pas
taraisiais metais jau išspręstas arba sėkmin
gai sprendžiamas sunkiausias socialistinės 
statybos klausimas — laisvanoriškas valstie
tijos perėjimas iš smulkiojo privačiasavinin. 
kiško ūkio kelio į stambiojo kooperatinio 
socialistinio ūkio kelią. Lenino kooperatinis 
planas įrodė savo didįjį gyvybingumą tiek 
šalims, kur buvo ilgametė didelio valstieti
jos prisirišimo prie privatinės žemės nuosa
vybės tradicija, tiek ir šalims, kurios nese
niai padarė galą feodaliniams santykiams.

Istoriškai pasikeitė socialinė visuomenės 
struktūra. Liaudies demokratijos šalyse jau 
nebėra dvarininkų ir kapitalistų klasių. 
Svarbiausia visuomenės jėga tapo darbinin
kų klasė, auga jos eilės, padidėjo sąmonin
gumas ir politinis subrendimas. Socializ
mas išvedė valstietiją iš ilgaamžio skurdo 
ir ją pavertė aktyvia visuomenės pažangos 
jėga. Susikuria nauja socialistinė inteligen
tija, kilusi iš pačios darbo liaudies. Visi 
piliečiai gali laisvai pasiekti mokslą ir kul
tūrą. Tuo būdu socalizmas sudarė ne tik 
politines, bet ir materialines sąlygas visuo
menės kultūrai vystyti, žmogaus talentams 
ir gabumams visapusiškai ir visiškai klestė
ti. Sėkmingai vystant ekonomiką,1 nuolat 
kyla materialinis liaudies masių gyvenimo 
lygis.

Daugianacionalėse socialistinėse valstybė
se susiformavo ir sustiprėjo neišardoma visų 
tautybių darbo žmonių sąjunga. Marksisti
nės-lenininės nacionalinės politikos pergalė 
socializmo šalyse, tikras tautybių lygiatei
siškumas, jų ekonomikos ir kultūros vysty
mas yra įkvepiantis pavyzdys tautoms, ko
vojančioms prieš nacionalinį engimą.

Liaudies demokratijos šalyse socialistinė 
ideologija iškovojo žymius laimėjimus ko
voje prieš buržuazinę ideologiją. Ši kova 
yra ilga ir toliau vyks tol, kol žmonių są
monėje bus visiškai išgyvendintos buržuazi
nės ideologijos atgyvenos.

Dabar ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir ki
tose socialistinėse šalyse likviduotos socia
linės-ekonominės kapitalizmo restauravimo 
galimybės. Jungtinės socialistinės stovyk
los jėgos patikimai garantuoja kiekvieną 
socialistinę šalį nuo imperialistinės reakci
jos pasikėsinimų. • Tuo būdu socialistinių 
valstybių susitelkimas į vieningą stovyklą, 
stiprėjanti šios stovyklos vienybė ir nuolat 
didėjanti jos jėga užtikrina visos sistemos 
ribose, bendrai paėmus, visišką socializmo 
pergalę.

(Bus daugiau)

Didžioji slaptybė 
jau išryškėja

1908 metais, naktį iš 
birželio 30 į liepos 1 dieną, 
Sibire, netoli Tunguska 
upės, labai skaisčiai nušvi
to padangė, griaudėjo, kaip 
didžioji perkūnija, uždegė 
mišką, kuris sudegė kelių 
ketvirtainių mylių plote. ■

Po to buvo daug spėlio
jimų. Meteorai, nukritę 
ant žemės, paprastai, pada
ro jos paviršiuje skylę. Si
bire jokios skylės nebuvo. 
Kai kurie moksl i n i n k a i 
spėliojo, kad tai nuo kokios 
kitos planetos atskrido 
žmonių oro laivas ir su
sprogo.

Dabar tarybiniai moksli
ninkai, su V. G. Fesenko
vu priešakyje, pati k r i n o 
pasaulyje žemės drebėjimų 
ir kitokius oro sukrėtimo 
įrengimus iš tų dienų. Jie 
daro išvadą, kad tada žemę 
pasiekė kometa ir sudegė.

Geri vaistai iš 
voratinklių

Visi prisimename garsųjį 
Gogolio knygos herojų Ta
rasą Bulbą, kuris priešų 
padarytas žaizdas gydė 
duonos minkštimu ir vora
tinkliais. Keista iš pirmo 
žvilgsnio atrodo ši liaudies 
medicinoje vartota gydymo 
priemonė. Tačiau', bandy
mas, neseniai atliktas Ka
zanės Valstybi n i ame N. 
Baumano vardo veterinari
jos institute, patvirtino vo
ratinklių gydomąją savybę.

Gerai apvalius surinktus 
voratinklius nuo dulkių ir 
kitų nešvarumų, jie buvo 
sužmulkinti. Gautoji masė 
dvi paras tam tikroje tem
peratūroje mirkę 40° al
koholyje. Išfiltravus skįę- 
/Jinį, buvo gautas prepara
tas.

Pasirodo, kad naujasis 
antibiotikas labai efekty
viai gydo traumines žaiz
das, nesukelia jokių pašali
nių žalingų reiškinių. Jis 
išbandytas su gyvul i a i s . 
Šis antibiotikas turi dar 
vieną įdomią ypatybę—lai
kant jį kambario tempera
tūroje, savų gydomųjų ypa
tybių nepraranda net per 
dvejus metus.

LORDAS ir 
DAINININKAI

Airių dainininką Makkor- 
maką kartą pakvietė vienas 
anglų lordas į savo rūmus 
dainuoti. Artistas parei
kalavo už tai 100 svarų ho
noraro. Lordas mielai suti
ko tokią sumą sumokėti tik 
su viena sąlyga.

—Jums padainavus, — 
pasakė jis, — labai prašau 
nedelsiant apleisti mano 
namus. Mat, pas mus ne
įprasta bendrauti su žmo
nėmis iš teatro.

—O, tai visai kas kita!— 
nusišypsojo dainininkas.-*1— 
Jeigu m a n nereikės pasi
likti su jūsų maloniais sve
čiais, tuomet tereikalauju 
tik 50 svarų.

MAŽIAUSIA BLOGYBE
Senovės Graikijos filoso

fas - materialistas Demo
kritas buvo labai aukšto 
ūgio vyras. Bet jis vedė 
žemą merginą.

Iš tokios komiškos poros 
daugelis mėgdavo pasišai
pyti. Kartą vienas jo pa
žįstamas netgi ėmė atvirai 
juoktis. Į tokias pašaipas 
filosofas linksmai atsakė:

—Ko gi jūs norite? Kaip 
išmintingas vyras aš pasi
rinkau pačią maži a u s i ą 
blogybę.

3 pusi. Laisvi (Liberty). Penkt., gruodžio (Dee.) 16,1960



J. SORAS

ŽVĖRIŲ TAKAIS
žinosite. Štai, prieš mus baltas baltutė
lis knygos puslapis,—parodė dėdė ranka 
į sniego.plotą.—'Ieškokime paukščių ir 
žvėrių pėdsakų. Tai toks jų raštas. Kai 
rasime, bandysime išskaityti, kas čia bu
vo, keliese ir ką kiekvienas veikė. Na, 
į darbą!

Pasklidame pagiriu, j visas puses pa
birome. Suradome raides. Šaukiam, 
kviečiam: “Pas mane.. Jau radau... 
Radau!..”

—Va, čia, vaikučiai, kiškelio raštas. 
Štai, šie du vienas greta kito pinigėliai 
sniege—paskutinių kiškelio kojų pėdsa
kas. O anie—vienas paskui kitą—pir
mutinių. Kiškelis skusdamas paskuti
nes kojas tolėliau užmeta už priešakinių, 
dėl to jis taip greit ir bėga. Kokią jums 
pažįstamą raidę kiškio pėdsakas prime
na?—patikrino mūsų žinias senukas.

—“T” raidę, “T”!—šaukėipe visi.
—Tikrai, kiškelis ją vieną ir temoka 

rašyti. Pasekime pėdomis, sužinosime, 
ką jis veikė.

Miške radome ir daugiau kiškio pėd
sakų. Aikštelės visos ištrepinėtos, tarsi 
čia būtų ratelis žaista. Ant suminto 
sniego vėjas kedeno keletą žalių lapelių.

—Iš kurgi jie žaliuoja ant sniego?— 
parūpo mums.

—Čia, vaikučiai,—aiškina ./eigulys, — 
rudenį aš buvau pasėjęs rugius. Aptiko 
smaližiai žalius želmenėlius, kojomis at
sikasė. Gerai padirbėjo kiškeliai, užtat 
matote, kiek pritrepūkojo. O atspėkite, 
kieno šie kryžiukai? — pamatęs naują 
pėdsaką greta mūsų atrastų kiškelių pė
dų, klausė senukas. Paaiškėjo, kad ku
rapkų čia būta. Ir nemažo pulkelio! Al

kani paukščiai bus aptikę iš po sniego 
kiškių atkastus želmenis ir jų prilesę. 
Taip dažnai žiemą kiškiai padeda kurap
koms atsiginti nuo bado.

Aikštės pakraštyje kryžiukų eilutės 
nutrūko. Toje vietoje susidariusios snie
go bangelės rodė, kad kurapkos nuskri
do. O kas gi jas pabaidė?

Dėdė Kazimieras surado kaltininką. 
Netoli tos vietos, kur kurapkų buvo pa
kilta, jis parodė mums lygią apvalių pi
nigėlių eilutę ir paaiškino: “Čia laputės 
būta.” Pasekėme tuo verinėliu, žiūrime 
—nebėr pėdsakų.

—Čia laputės pilvu šliaužta prie ku
rapkų,—vėl paaiškino mums dėdė.—Ge
rai, kad paukšteliai laiku pastebėjo plėš
rūnę. Gerai!

Nusekėme tolyn. Ir ką gi? Pasirodė, 
kad nenusiminė ilgauodegė, negavusi ku- 
rapkienos paragauti. Užsimanė kiškie- 
nos. Ilgai rudoji slinko kiškio pėdomis, 
šliaužė pilvu, sėlino... Nudum ta kiškelio, 
didžiuliais šuoliais nušuoliuota.

—Ar pagavo lapė kiškį?
—Būkit ramūs, nepagavo. Jei nepa

sisekė iš karto guolyje pačiupti — su
diev, laputaite. Bėgančio kiškio lapė 
nepagaus. Kaip vėjas skrieja kiškis, tik 
sniegas dulka. Jei būtų laiko, mėgintu
me surasti naują kiškio guolį. Ne taip 
paprastai jis gula. Ilgai klaidina ir 
mulkina lapę. Bėga pirmyn, grįžta savo 
pėdsaku atgal, raizgo kilpas, šuoliuoja ir, 
nušokęs po -eglute, atsigula. Nerimsta 
ir guolyje. Vis žiūri, seka, ar neatsiveja 
kas pėdsakais, ar neatslenka. Ir mie
godamas kiškis nesumerkia akių...

(Bus daugiau)

Antano Paduviečio kultas žemaičiuose

(Tąsa)
—O dabar palūkėsime,—prašnibždėjo 

eigulys patylomis. — Jei jie čia — atsi
lieps. Atsišauks vilkiukai į “motinos” 
šauksmą . . .

Vėl sustaugė eigulys. Dusliai, stip
riai, ilgai. Dar giria tebekartojo “vil
kės” balsą, kai tolumoje, pačiame raisto 
viduryje, pasigirdo plonyčiai “au- au-ū- 
ū-ū”... Kaukė ir šaukė ne vienas, staug
dami, inkšdami plyšavo. Aišku buvo, 
kad čia jaunikliai.

Išgirdusi savo mažylius, atsiliepė ir 
vilkė. Tikrai, jos balsas niekuo nesisky
rė nuo pamėgdžiojimo. Tik dabar supra
tome, kaip meistriškai dėdė Kazimieras 
moka vilkus vilioti. Vilkiukus prisišauk
ti dar nesunku, jie maži, kvaili. Bet ne
trukus eiguliui atsišaukė ir senis vilkas. 
Ilgai pilkasis dainavo žemu bosu. Trau
kė kaip iš kubilo girios vidury, kur jis 
buvo nuklydęs pamedžioti.

—Dėde, gal grįžkime atgal,—pasiūlė 
Antanėlis, kalendamas dantimis.

—Prašome nebedainuoti, — maldavo 
Kaziukas, o ir mes visi nejaukiai jautė
mės. Dar ilgai, ir vilkams nutilus, mū
sų ausyse skambėjo šiurpus, baimę įva
rąs staugimas. Grįžtant iš kiekvieno 
krūmo ir kelmo mums vilkai vaidenosi. 
Kai pasiekus eigulio sodybą medyje su- 
kakeno gandrai, net plaukai mums at
sistojo.

—Nebebūkštaukite vilkų, — ramino 
mus eigulys, — jie žmonių dar labiau 
bijo, negu mes jų. Štai kitą sekmadie
nį sukviesiu medžiotojus, ateikite ir jūs. 
Pavarysim vilkus, pabaidysim, medžio
tojai iššaudys, kad nė kvapo čia jų ne
beliktų.

Dėdė Kazimieras sakė teisybę. Po sa
vaitės galėjai stūgauti, kaukti, net vilko 
balsu dainuoti, niekas girioje nebeatsi- 
šaukė. Medžiotojai dėkojo eiguliui už ge
rą medžioklę, vietos gyventojai džiaugėsi 
dėl savo gyvulėlių. Labiausiai buvo pa
tenkintas pats eigulys, išgelbėjęs nuo 
tikros prapulties stirnas.

Netrukus -eigulys susirado naują dar
bą. Dabar kasdien jį sutikdavome me
džių šakelėmis apsikarsčiusį. Partemps 
sunkiausią naštą, iškabins šluoteles 
kluone džiovinti ir vėl eina girion.

—Sunku, dėduk?—klausiame jį ir siū
lomės panėšėti.

—Šią naštą partempsiu pats,—šluos
tydamas nuo kaktos prakaitą, atsako ei
gulys.—o talką priimsiu. Išdžius medžio 
šakeles, — bus kas kramsnoti žiemą 
stirnoms. O jų dabar jau vėl daug pri
augo. Savo talkininkus žiemą pakviesiu 
žvėrelių skaičiuoti. Ar sutinkate?

Ir kas gi nenorės būti dėdulio talki
ninku?

—Žvėrelių skaičiuoti, žvėrelių skai
čiuoti!—klykaujam, šūkaujam visi kar
tu. Nors nesuprantame, kaip tokioj di
džiulėj girioj galima žvėris lyg avis su
skaičiuoti, bet kaip čia netikėsi, jei dė
dė Kazimieras sako?

Atėjęs ruduo apkarstė sodus raudo
nais obuoliais, ryškiai nudažė medžių la
pus. Patraukė į dausas žąsų, gervių ir 
gulbų virtinės. Joms skrendant, ilgai 
mėtėme į viršų kepures, ilgai jas suko
me, iškėlę rankas. Bet paukščiai negrį
žo, jų rikiuotės nepakriko. Ištirpo ilgo
sios virtinės vakaruose. “Iki pavasario, 
mieli paukšteliai,—šūkavom juos lydėda
mi, — grįžkite sveiki !..”

Geltoni, raudoni ir margi medžių la
pai draikėsi ore ir tūpė ant žolės. Nukri
tusius lapus li-etus priplakė prie žemės. 
Nuplikusiuose medžiuose mažai bepama- 
tyt giesmininkų. “O aš žiemos nebijau,”— 
biksi mažasis nykštukas medžio viršūnė
je. Tikrai gali girtis ne ką didesnis už 
piršto galiuką mūsų girių paukštelis. Jo 
nei vargas, nei badas ir šaltis neįstengia 
atplėšti nuo gimtinės.

Vieną rytą pakibo ore balti sniego 
drugeliai. Skraidė, laigė ir lyg nenoro
mis krito į žemę. Ilgai krito, viską už
dengė stora balta skraiste.

—Rytoj nepramikite, — pasakė eigu
lys, grįždamas iš miško.—Dar patamsy 
ateikite pas mane...

—Žvėrelių skaičiuoti! — džiūgaudami 
atgpėjome mes.

Atbudom feu patamsiu nežadinti ir iš
skubėjome. Dar nepasiekus eigulio so
dybos, rytuose iš už stačios kalvutės pro 
eglių viršūnes kyštelėjo liepsnos liežuvis. 
Jis vis ilgėjo ir ilgėjo. Žiūrime, jau vi
sas sviedinys braunasi pro eglių skaras.

Atitrūko, nuriedėjo ir įbrido į debesėlį. 
Paraudo debesėlis, jo pakraštėliai apsi
pylė auksu. Nurausvėjo baltos medžių 
kepurės. Nespėjęs pasitraukti, mėnulis 
pablyško, nubluko ir išdilo.

—Gal pavėlavome, dėde? — sušukome 
eiguliui, vos jį pamatę.

—O ne, kaip tik pats laikas. Dar kiš
kiai nesumigo: sau guolius renkasi. Te
gu pasirenka, apsipranta, tegu gerai 
įminga. Dauguma žvėrelių švintant ei
na gulti. Bet tai mes pamatysim, paste
bėsime patys . . .

Nebepažinome Žaliosios girios — taip 
žiema ją pakeitė. Kur pažvelgsi, pilna 
sniego — puraus, baltučio kaip vatos. 
Medžiai ir krūmai taip storai užkloti, 
kad net į save nebepanašūs. Menkiau
sias medelis pūpso baltuose kailinėliuo
se ir nebijo šalčio. Nejaučiam šalčio nė 
mes. Brendame į mišką kas greičiau, 
kiekvienas atskirai miname brydę. Sku
bame, lenktyniaujame užmiršę, kad kak
ta rasota, kad šaltis ausis karpo, o pu
rus sniegas birsta už apykaklės.

—Štai, ir atėjome, — nutraukė mūsų 
lenktynes dėdė Kazimieras. — Neskubė
kite, vaikučiai, kad būtumėte tokie pat 
vikrūs ir greiti vakare. O dabar aš jums 
parodysiu knygą.

—Kokią?
—Labai įdomią. Tiesa, keistoka ta 

knyga. Jos raštas neįprastas, eilutės ne
lygios ir lapai nepaprastai dideli. Tur 
būt, mažai kas iš jūsų dar ją ir paskai
to. Mokysimės kartu, drauge skaitysi
me...

Oi, kaip parūpo mums ta knyga! Kur 
ji? Sužiurome į senuką. O jis nusišyp
sojo ir tęsė:

—Skaitysime-naujutėlę knygą, tik ką 
atspausdintą šį rytą. Ją rašė ne vienas, 
bet didelis būrys... žvėrių ir paukščių. 
Rašė, braižė, kas kaip mokėjo: vieni sna
pu, kiti sparnais, o daugiausia — kojo
mis. Lapė ilgauodegė, ūdra ir voverė 
raštą pamargino uodegyte. Paukščiai 
knygoje kryžiukų prirašė.

Čia jau mes visai apstulbome.
— O stirnos kaip rašo? — paklausė 

Petriukas.
—Pamatysime ir stirnos raštą, pa- 

skaitysime. Viską pamažu, iš eilės su- r—

VYT. BLOŽĖ

Visų vardu
Mano galvą svilina Afrikos saulė, 
Mano kojos mirksta 
Vietnamo ryžių laukuose, 
Mano nugara linksta 
Brazilijos kavos plantacijose, 
Mano rankos spaudžia 
Alžyro laisvės vėliavą, 
Mano smakrą puošia 
Kubos revoliucionieriaus barzda.
Aš turiu rankas,
Bet ne tam, kad pavojuj 

aukštyn jas pakeičiau,— 
Man jos reikalingos 
Darbui ir kovai.
Aš turiu akis,
Bet ne tam,
Kad koks budelis man jas išplėštų, 
Kaip tūlam egiptiečiui 
Anglų nelaisvėje,—
Man jos reikalingos matyti Saulę, 
Išvysti Mėnulio medalio

antrąją pusę, 
Skaityti Gėtę ir Tolstojų; 
Man jos reikalingos 
Sutikti mylimosios žvilgsnį.%
Aš turiu kojas
Ne tam, kad bėgčiau nuo priešo 
Ar būtų ką pakeisti protezais,— 
Man jos reikalingos 
Išspirti iš savo tėvynės
Tą,
Kas nori uždėt ant jų pančius.
Aš turiu galvą—
Ne tam,
Kad būtų už ko
Budeliui kilpą užnerti,— 
Man galva duota galvoti. 
Todėl man reikia mokytis.
Mane išmetė iš mokyklos Litl-Roke.
Šiandien aš siunčiu telegramą 
Visų, tokių kaip aš, vardu: 
“Maskva.
Tautų draugystės universitetui.
Atvyksiu mokytis.
Sveikinu. Dėkoju. Spaudžiu ranką.”

Jau nuo senų laikų ka
talikų bažnyčioje įsigalėjo 
paprotys mirusius žmones, 
turinčius kokių nors įžy
mesnių nuopelnų bažnyčiai, 
skelbti “šventaisiais.” Taip 
visi pirmųjų krikščionybės 
amžių įžymesni krikščionių 
rašytojai, išskyrus tik Ori- 
giną ir Tertuliojoną, tapo 
“šventaisiais.” “Šventai
siais” paskelbti taip pat be
maž visi vienuolių ordinų 
steigėjai, kaip ' antai Au
gustinas, Benediktas ' Nur- 
sietis, Pranciškus Asyžietis, 
Ignacas Lojolą ir kiti.

Bažnyčia tvirtina, kad 
bažnyčios liturgijoje garbi
nami šventieji esą krikščio
niškosios tobulybės paveiks
lai, kuriais tikintieji priva
lo sekti ir juos garbinti. 
Tačiau bažnyčios liturgijo
je garbinama nemaža ne
moralaus gyvenimo'šventų
jų, kurie neverti doro žmo
gaus vardo.

Antai 1876 m. popiežius 
Pijus IX kanonizavo ir įsa
kė visai bažnyčiai garbinti 
šventiesiems teikiamu kul
tu ispanų tautos budelį — 
Saragosos inkvizitorių 
Petrą de Arbues, kuris su
degino ant laužo daug ne
kaltų katalikų kunigų, 
kontrrevoliucinių sąmokslų 
dalyvių, nužudytų prancū
zų buržuazinės revoliucijos 
metais.

Tais pačiais metais po
piežius kanonizavo jėzuitus 
bei kitus bažnytininkus, 
užmuštus Kinijoje per 1900 
m. liaudies sukilimą. Žu
vusių Kinijoje jėzuitų ka
nonizavimas buvo aiški 
Vatikano demonstracija 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Antano Paduviečio kultas 
buvo atgabentas į * Žemai
čius kartu su katalikybe ir 
ypač įsigalėjo katalikiškos 
reakcijos siautėjimo metais.

Įdomus ir būdingas reiš
kinys, kad nuo prievartinio 
katalikybės į v e d i m o Že
maičiuose (1413 m.) iki 
XVII amž. pradžios visoje 
Lietuvoje nebuvo ne vieno 
“stebuklingo paveikslo, ne
atsirado nė vieno “stebuk
ladario” šventojo. Bet vis 
tik į Lietuvą buvo parga
benti jėzuitai'ir;kiti iš už

sienio ištremti vienuoliai, 
Lietuvoje kaip iš ožio rago 
pasipylė visokiausi “šven
tųjų” apreiškimai, ėmė dyg- 
te dygti šventųjų “stebuk
lingi” paveikslai.

Iš, visų katalikų “šventų
jų,” garbinamų Lietuvoje, 
baudžiavos laikais labiau
siai pragarsėjo “stebukada- 
ris” Antanas Paduvietis, 
gimęs 1165 m. Portugalijo
je, Lisabonos^ turtuolio šei- 
Anoje. Penkiolikos metų jis 
įstojo į augustinijonų vie
nuolyną ir stropiai ruošėsi 
į kunigus. Coimbroje jis 
gavo kunigo šventimus ir 
perėjo į pranciškonų ordi
ną:

1221 m. Asyžiuje susipa
žinęs su pranciškonų ordi
no steigėju Pranciškum A- 
syžiečiu, organizuoja “kry
žiaus žygius” prieš albi
giečius ir katarus, padeda 
popiežiams Honorijui III ir 
Grigaliui IX rengti inkvi
zicijos teismus ir persekio
ti eretikus. Mirė Paduvoje 
1231 metais ir todėl buvo 
pramintas Antanu Padu
viečiu. U]ž nuopelnus baž
nyčiai ir bažnytiniams fe
odalams popiežius Grigalius 
IX Antaną Paduvietį pa
skelbė “šventuoju.”

Šventųjų gyvenimo apra
šymuose Antanas Paduvie
tis vaizduojamas kaip ne
kaltas avinėlis. Bažnyčia 
slepia nuo žmonių tą fak
tą, kad Antanas Paduvietis 
organizavo pogromus bei 
nekaltų žmonių skerdynes 
prieš albigiečius bei kata
rus, 'savo rankas sutepda
mas nekaltų žmonių krau
ju.

Antano Paduviečio kultą 
Žemaičiuose pirmieji pra
dėjo reklamuoti vienuoliai 
p rąnęiškonai, vadinami 
bernardinais* Lietuvos et
monas Karolis . Katkevičius 
1610 m. Kretingos bernar
dinams pastatė vienuolyną, 
o jau nuo 1621 m. čia An
tano Paduviečio garbei lo
tyniškai giedamas himnas- 
Šekveras: “Jei stebuklų ieš
kai*..” Toks pat senas yra 
ir Kretingoje garbinamas 
Antano Paduviečio pa
veikslas.

Kadangi “stebuklingų” 
paveikslų garbinimas vie
nuolynams duodavo nemaža 

pajamų, tai vienuoliai ber
nardinai Antano Paduvie
čio paveikslų parūpino Ty
tuvėnų, Troškūnų, Kreke
navos, Dotnuvos bei Kauno 
bernardinų vienuolynams.

Telšių vienuolių bernardi
nų bažnyčiai Antano Pa
duviečio paveikslą už 663 
muštinius nupirko ir pado
vanojo kaštelionas Mykolas 
Gorskis. Šis didžiulis pa
veikslas buvo pakabintas 
dabartinėje Telšių katedro
je.

Vienuoliai bernardinai iš
vystė nepaprastą propagan
dą, reklamuodami Antano 
Paduviečio paveikslų ste
buklingumą. Visi tie pa
veikslai buvo paskelbti ste
buklingais, turį magišką- 
antgamtinę gydomąją ga
lią.

Vienuolių bernardinų rek
lamos dėka Antanas Padu
vietis pasidarė “universa
liausiu daktaru.” Jeigu ki
ti šventieji yra pavienių li
gų patronai ir “gydo” tik 
nuo kai kurių ligų, tai An
tanas Paduvietis “gydo” 
gyvulius ir žmones nuo vi
sokiausių ligų.

Buržuazijos valdymo lai
kais Antano Paduviečio 
kultą dar labiau išreklama
vo vienuoliai pranciškonai, 
vadinami “mažesnieji bro
liai.” Lietuvos pranciško
nų provincijolas Augusti
nas Dirvelė palaikė labai 
artimus ryšius su Smetonos 
šeima, todėl įsigijo moder
nišką spaustuvę, pastatė 
šv. Antano kolegijos rūmus. 
Vienuoliai pranciškonai tu
rėjo savo spaudą, leido re
ligines brošiūras, laikraš
čius. Pranciškonų leidžia
mame laikraštyje buvo spe
cialus skyrius, pavadintas: 
“Šv. Antano darbai,” kur 
buvo surašyti įvairiausi 
“stebuklai.”

Tie stebuklai būdavo to
kie naivūs, jog Kauno ar
kivyskupijos kurija oficia
liai įspėjo “Pranciškonų pa
saulio” redakciją, kad to
liau nebespausdihtų “ste
buklų.” • • •

Kuo paaiškinamas toks 
Antano Paduviečio kulto 
paplitimas Žemaiči u o s e ?
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LAISVOJI 
SAKYKLA

Progresyviai ir Kūčios
Artinasi kalėdos, visiems 

didelės bėdos. Tai neva 
Kristaus gimimo diena. Vi
sokie apgavikai bubni j a 
apie tai.

“Laisvės” nr. 97-tame 
editoriale teisingai nurodo 
tą veidmainystę — prisi
dengiant Kristaus gimta
dieniu vilioja iš lengvatikių 
dolerius.

G(erai, kad “Laisvėje” bu
vo taip parašyta, bet, kaip
gi su mūs tais “progresis- 
tais” kurie per tą pačią 
“Laisvę” garsina rengia
mas kūčias, kviečia susi
rinkti kad ir į tą pačią 
“Laisvės” svetainę graužti 
silkės uodegą, valgyti klec- 
kučius.

Ar čia ne ta pati tąsa 
kaip anų apgavikų? Kam 
pasmerkti kitus, kuomet 
mes patys tai darome? Bu
vo laikai, kuomet visą tai 
smerkė, daugelis kovodami 
prieš tuos burtus smarkiai 
nukentėjo, o dabar mes jau 
taip “nuprogresavome”, 
kad kitus smerkdami, pas 
save tai gaiviname; taigi, 
mes, progresyviai, taip nu
progresavome, kad nėr ko 
ir besakyti..;

J.D.S.

PROTESTANTAI TURI 
42,250 MISIONIERIŲ 
New Yorkas. — Tautinė 

protestantų taryba paskel
bė, kad dabar Jungtinių 
Valstijų ir Kanados protes
tantai turi 27,219 misionie
rių 146 šalyse ir jų užlaiky
mui per metus išleidžia 
$170,000,000

Gi kartu su kitų šalių 
protestantais, “dievo moks-, 
lą” skleidžia 42,250 protes
tantų misionierių.

Maskva. — Pradėjo sta
tyti naują viešbutį. Jis bus 
16-kos aukštų ir turės ,vie- 
tos dėl 6,000 svečių.

Ar tai vien reklamos ir 
klastotės, darbas?

Baudžiavos laikais ir bur
žuazijos valdymo metais ab
soliutinė gyventojų daugu
ma buvo palikta be mokslo, 
be šviesos, be medicinos pa
galbos, todėl liaudies mąsė- 
se kerojo visokiausi prieta
rai, buvo didelis ligotumas 
įei gyventojų mirtingumas. 
Nelaimingi, tamsūs žmonės 
darė apžadus ir vyko į “ste
buklingas” vietoves, kad 
pasiguodus bent “stebuklin
gų” pasveikimų iliuzijomis.

Kada tikintieji klausia 
katalikų dvasininkų, ar da
bartiniu metu Antano Pa
duviečio užtarimu įvyksta 
“stebuklai,” pastarieji tik 
nurodo, kad dabar neveda
ma “stebuklų” registracija.

Antano Paduviečio kultas 
padėjo eksploatatorių kla
sėms kvaišinti ir išnaudoti 
darbo žmones, traukė juos 
nuo revoliucinės kovos prieš 
išnaudotojus, tariamais ste
buklais griovė darbo žmo
nių revoliucinį pasiryžimą 
sukurti žemėje sveiką ir 
laimingą gyvenimą, skiepi
jo liaudies masėms nepasi
tikėjimą medicinos moks
lais. Baudžiavinė ir bur
žuazinė visuomenė negalė
jo išsiversti be religines 
baltakės, be visokių “ste
buklų.”

Antano Paduviečio kultas 
yra klasinės išnaudotojiš
kos visuomenės liekana. /

M. Mozūraitis
N. Akmenė . .



Anglų spauda apie A. Bicuną, 
kuris lankėsi Maskvoje

/4< Pereitąją vasarą Vieno
je, Austrijoje, įvyko šeštas 
Tarptautinis C h i r u r g ų 
Kongresas. Jame dalyvavo 
ii lietuvis Dr. Alfred Bicu
nas, iš Hayward, Calif. Ten 
jis susipažino su Tarybų 
Sąjungos chirurgais, kūrie 
pakvietė Bicuną vykti į 
Maskvą ir susipažinti su 
TSRS chirurgų 
mais.

A. Bicunas sutiko, o ka- i nesikišo . ..
dangi kartu buvo ir jo te- Į kalu vengė diskusijų. Jis 
vas, 74 m e tų ;
Ozone Park, N. Y., gyven
tojas, tai jiedu ir nuvyko į 
TSRS sostinę. Jie tris die
nas buvo ir Lietuvoje, iš 
kurios daktaro tėvas išvyko 
1908 metais.

“Laisvės” redakci joje 
lankėsi daktaro tėvas ir jis 
atnešė iš “The Morning 
Views’’ išleidžiamo San Le
andro mieste, Calif., spalio 
28 dienos, ir iš “Oakland 
Tribune” ir “The Daily Re
view”, lapkričio 6 dienos iš
karpas, kur aprašoma Dr. 
Bicuno kelionė ir įspūdžiai 
jiems besilankant Maskvo-

Laikraščiuose telpa dak- 
aro paveikslas, nuimtas 
artu su Sklifosovskio Ty- 
jmo Instituto tarybiniais 
jiktarais ir eilė kitų pa- 
eikslų. Viename paveiksle 
»r. Bicunas apžiūri prietai- 
ą, kurį parsivežęs iš Tary

bų Sąjungos. Tuomi opera
cijų prietaisu susiuva gys
las. Bicunas Sklifosovskio 
Institute dalyvavo, kada ta
rybiniai daktarai darė ope
raciją ir vartojo tokį prie
taisą.
y Pasidarbavus daktarams 
V. Demičovui ir M. Taraso- 
vui buvo suteiktas leidimas 
Dr. Bicunui nusipirkti gys
lų susiuvimo prietaisą tik 
už $600, kurio tikroji kaina ■

mičovas perkėlė vieno šuns 
širdį ir plaučius kitam šu
niui.

Maskvoje būdamas Dr. 
Bicunas buvo apsistojęs 
Ukraina viešbutyje. Sako, 
kad turėjo gerą maistą, pa
tarnavimą, ZIM automobilį, 
šoferį, Julią Bobkovą už 
perkalbėtoja ir už prieina-

pasieki- j mą kainą.
Dr. Bicunas sako, kad jis 

į politiką ir tuo rei- 

amžiaus, kaipo turistas, turėjo pilną 
laisvę eiti kur tik jam rei
kėjo. Todėl be jokių truk
dymų lankėsi Didžiojo Te
atro ir Baleto promogose, 
muziejuose, matė cirkus, 
buvo Kremliuje ir Raudo
nojoje Aikštėje, įvairiose 
krautuvėse ir kitose svar
biose vietose. Taipgi jis 
traukė paveikslus.

Dr. Alfred Bicunas yra 
newyorkietis. 1938 metais 
jis baigė St. Louis universi
tete medicinos mokyklą. 
Veikė New Yorko ligoninė
se operacijų skyriuose, ypa
tingai Kings County ir 
Brooklyne. Tarp 1952 ir 
1955 metų jis veikė vetera
nų ligoninėse Portlande ir 
Fresno. Dabar gyvena Hay- 
vard, Calif., kur turi priva
tinio praktikavimo ofisą.

Philadelphia, Pa.
Tarptautinis banketas
Sausio 6 d., China Village 

salėje, 917 Race St. įvyks
ta svarbus banketas, kuria
me už skanius valgius te
reikės pasimokėti $2. Pra
džia 7 vai. vakare.

Šiame bankete rengėjai 
turės įžymų kalbėtoją, Cla
rence Hathaway, buvusį 
“Daily Worker” redaktorių, 
is New Yorko.

_ __________ ___ „______ Banketą ruošia vietinis 
$3,000. Laikraštis “Oakland ' savaitraščio “Work e r i o” 
Tribune” rašo, kad Jungti-Į komitetas. Užsisakyti vietą 
nių Valstijų daktarai 
viltį, jog bus galima 
Amerikoje pasigaminti to
kių prietaisų turint tarybi
nį modelį. Dabar Jungtinėse 
Valstijose dar yra tik trys 
ar keturios tokios gyslų su
siuvimo mašinos.

TSRS Dr. Demičovas 
yra vienas iš žymiausių chi
rurgų. Jis yra prigydęs šu
niui antrą galvą. Dr. Bicu
nas dalyvavo, kada Dr. De- 93,500,000 gyventojų.

turi i galima pas komiteto narį 
ir James Dolsen, 2018 N. 32 

St., tel. Center 2-0512.
“Laisvės” skaity tojai 

kviečiami dalyvauti banke
te. Tuomi paremsite angliš
kąjį savaitraštį “Workerį”, 
kuris nuoširdžiai gina dar
bininkų reikalus.

Tokio. — Japonijoje turi

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?

Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

5.
' 6.
i Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus,
• ' jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per
> bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
263 Market St.
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968

390 W. Broadway

48lit East 71 h St. 
NEW YORK 3, N. Y.
G Ra mercy 3-1785 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD„ Tel.: MUlberry 5-5787 
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street, LAKEWOOD, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621 
174 Tilghman St., ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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Scranton, Pa.
GERA VIETA 

SAVIŽUDYSTĖMS
Pietinę miesto dalį su ry

tine jungia neiįgas, bet 150 
pėdų aukščio tiltas. Tiltas, 
kaip visi kiti tiltai., nieko 
ten nuostabaus. Tačiau sa- 
vižudžiams kažkaip jis pa
trauklus. Nuo šių metų lie
pos mėnesio jau trys nušo
ko ir užsimušė. Kodėl sa
vižudžiai pasirenka šį til
tą, tik jiems patiems teži
noma. Gal todėl, kad pačia 
giluma teka Roaring Brook 
upelis, kuriame yra gana 
vandens prisigirdyti, o jei 
ne, tai dugnas ir krantai— 
gryna uola, ir kartą jau 
nušokus, daugiau nešokinė
si.

Prieš porą metų vienam 
mūsų miesto piliečiui pra
dėjo vaidentis komunizmo 
šmėkla, ir jis niekaip nesu
galvojo jos atsikratyti, nei
gi nuo jos pabėgti, iki ne
atėjo ant šio tilto; tik atė
jus ant šio tilto, jam topte
lėjo į galvą mintis, kad jei 
jis “nužengs” nuo tilto, tai 
jokįa “dvasia” jo nesekios ir 
nesivaidens. Taip jis ir pa
darė, ir gal už tai ir dau
giau “drąsuolių
Štai tik praėjusią 
net du taip padarė.

atsirado.
savaitę

miestas 
dešimt-

Mūsų garsusis 
nors per paskutinį 
mėtį ir sumažėjo apie 14 
tūkstančių gyventojų, betgi 
piktadarystėmis į tą patį 
laikotarpį gal padvigubėjo. 
Nėra tos dienos, kad vieti
niai laikraščiai nerašytų 
apie vagystes, apiplėšimus 
ir kitokias piktadarystes, 
jau nekalbant apie vanda
lizmą. Vandalai pridaro 
visokių žmonėms škądų, net 
ir gana nuostolingų. Ir 
reikia pasakyti, kad1 tai 
daro daugiausįa pasiturin
čių tėvų vaikai dėl pasi
linksminimo (good time), o 
ypatingai jau dabar, besi
artinant kalėdų šventėms. 
Gi laikraščiai, rodos, kaip 
kokių dievaičių didvyriškus 
darbus aprašinėja ir garsi
na: o jei vieną kitą ir su
čiumpa, tai neskelbia var
dų. Jei imtų skelbti van
dalų vardus, tai tėvai su
krustų geriau tvarkyti sa
vo vaikus.

jau gana ilgas laikas, 
kai serga senas “Laisvės” 
skaitytojas Antanas Pet
ruškevičius, bet jis vis dar 
nesirgo sunkiai. Tačiau jau 
trečia savaitė, kaip susir
go sunkiai ir randasi 
Scranton State ligoninėj.

Laimingai susveikti, mes 
visi linkime tau, Antanai!

Vienas iš visų

Paterson, N. J
Skaudi nelaimė ištiko se

nus “Laisvės” skaitytojus 
draugus Aliukonius. Va
žiuojant šeimyniškais rei
kalais jų automašina susi
dūrė su kita automašina ir 
abi mašinos pusėtinai ap
sidaužė.

Su mašinomis kaip ten 
bebūtų, tačiau didžiausia 
nelaimė tai, kad d-gei A- 
liukoni-enei sulaužė ranką. 
Nors abiejose mašinose bu
vo ir daugiau pasažierių, 
tačiau kiti pasažieriai, nei 
abiejų mašinų vairuotojai 
nenukentėjo.

Aliukonienei ligonbutyje 
ranką sugipsavo ir po trijų 
dienų paleido namo. Da
bar gydosi namie, po gydy
tojo priežiūra.

Gaila gerų žmonių, nelai
mės ištiktų. Linkiu d-gei 
Aliukonienei laimingai su- 
sveikti.

Šiomis dienomis mirė ba- 
gočiausias Patersono lietu
vis ir senas “Laisvės” skai
tytojas Franas Makarskis.

Jis buvo vedęs ir su žmo
na išgyveno iki mirties, ta
čiau daugiau šeimynos ne
turėjo. F. M. buvo 66 me
tų amžiaus. Kai jauni bu
vo, turėjo dvi dukrytes, 
tačiau ant nelaimės abi ma
žytės mirė. Žinoma, toji 
nelaimė skaudžiai atsiliepė 
ant abiejų tėvų nervų.

Seniau, kuomet nebuvo 
tos nelaimės, ypa- 
Makarskis, lankyda- 
pažangiečių susirin- 
ir parengimus ir ne

ištikti

vo pelningas, kad tiek turto 
galėjo sukrauti. Savaime 
aišku, klebonui Makarskio 
įsitikinimai neapėjo: jam 
svarbu buvo, kiek nuo Ma
karskio gaus grašių, tai ir 
laidos. Ką gi kunigui 
kieno kokie įsitikinimai 
reiškia prieš dievaitį dolerį. 
Juk jei dolerių neturėsi, tai 
už įsitikinimus juodą duo
nos plutą grauždamas dide
lio pilvo neužauginsi.

Linkiu Makarskienei su
siraminimo gilaus liūdesio 
valandoje. O tau, Franai, 
lai būna lengva šios šalies 
žemelė ramiai ilsėti.

J. 'Bimba

Pittsburgh, Pa.
Gražiai palaidojome 

K. Miliauskienę
Gruodžio 5 d. po ilgos li

gos mirė Katrina Miliaus
kiene, 66 metų amžiaus. Į 
šią šalį atvyko 1913 metais. 
Buvo pažangi moteris, tai 
laisvai ir palaidota.

Buvo pašarvota McDer- 
montt Bros, šermeninėje. 
Prie karsto buvo daug,gė
lių vainikų. Katrina gulėjo 
tartum gėlių darželyje. Vai
nikai buvo nuo giminių, 
draugų ir draugių.

Gruodžio 8 d., 2 vai. po 
pietų, susirinko drauges ir 
draugai atiduoti jai pasku
tinę pagarbą. Pirm grabas 
buvo uždengtas, Ona Re
meikienė pasakė atsisveiki
nimo kalbą.

Ant Lietuvių Tautiškų 
kapinių prie velionės kapo

ROCHESTER, N. Y.
[lankytis abiejose. Nueinam 
I pas gedeminiečius, jie malo
niai priima, aprodo savo 
puikią svetainę ir biznio už
eigą ir paaiškina, kad, kiek 
čia turto yra, visa tai pri
klauso Gedemino draugijos 
nariams ir visiems lygiai. 
Pasirodo, čia nėra pono nei 
mužiko, visi lygūs.

Vėliau pradėjome užeidi- 
nėtį parapijos svetainę, bet 
ne visados buvo galima, 
nes, kaip pirmiau minėjau, 
klebonas (ir keli jo pasekė-

Dipuko pasakojimas
Mes — nauji ateiviai ar

ba, kap mus vadina, dipu
kai, Vokietijoj gyvenant 
buvome mūsų ponų virši
ninkų mokomi visokių 
“triksų”: Kai mes pasiek
sime Ameriką, rasime daug 
senų lietuvių ir daug pra
sigyvenusių, bet, daugumo
je, yra bemoksliai. Taipgi 
atrasime daug senųjų lietu
vių sutvertų draugijų ir to
se draugijose yra daug tur
to. Todėl mums bus gera

vosi į
kimus
atsisakydavo paaukoti dar
bininkiškiems reikalams.
Bet pb dukryčių mirties j kalbą pasakė J. K. Mažuk- lietuvių kolonija _

na. ‘ ■ -
Nuo kapinių visi palydo- vjGn tik katalikai ir davat- 

vai buvo pakviesti į LDS h0S) vadovybėje vieno gud- 
142 kuopos namą, kur juos 1 raus klebono.- 
tinkamai pavaišino. Maistai _ __ . .
paruošė mūsų gabios gas-l Pagyvenę Rochesterio 
padines V. Sherbiniene,! Fieste lr sįek ,SL'sipa’ 
*• r j v* -O i o Ia i zNvvt 1 rs linriixnn

pradėjo nervintis ir su 
progresyviais1' daugiau ne- 
bedalyvayo. Ęuvo nustojęs 
skaityti “Laisvę.” Pradė
jo plūsti’, d^blųinkišką 'ju
dėjimą, ypatingai kuomet 
sužinojo, kad jo tūlus arfi-

proga mokyti senus lietu-1 jai) yra vienintelis gaspa- 
vius “lietuvybės” ir įeiti įjdorius (parapijonims už- 
jų sukurtas draugijas, už
valdyti tų draugijų turtus.

Na, ir atvažiavom Ame
rikon, daugumoje, su pagal
ba senųjų lietuvių.

Apie keturiems šimtams 
mūsų teko 'apsigyventi Ro- 
chesterio mieste ir susipa
žinti su senaisiais lietuviais. 
Jie! mus maloniai priėmė ir 
vaišino., Bet mums to neuž
teko; mes pradėjome seilę 
varvinti bežiūrėdami į se
nųjų lietuvių sutvertųjų 
draugijų turtus, kaip juos 
užvaldyti. Mums atrodė vis
kas gerai: kaip mūsų ponai 
kalbėjo, taip ir bus. Bet 
mūsų ponų mokymai neišsi
pildė, kaip vėliau matysite.

Atvažiavę į Rochesterio 
miestą mes.atradome vieto
je vienos lietuvių koloni
jos, dvi. Vieną prie Joseph 
Ave. gatvės, kur yra D.L.K. 
Gedemino draugija. Jai pri
klauso visokių pakraipų lie
tuviai: katalikai, progresy
viai ir tautininkai, ir jie vi
si gražiai sugyvena. Antro-

• Prič 
Hudson Ave, kur priklauso

mus giminaičius Lietuvoje Emily Makers, EI. Paulaus- rsu_ abiemis lietuvių 
_ “tvirtovėmis , pradėjome

dorius (parapijonims 
drausta parapijos susirin
kimus laikyti). Aprodė sa
lę, bažnyčią, kleboniją su 
trylika kambarių ir dar 
vieną namuką ir paaiškino, , 
kad šiame apsigyvenusios 
“seselės” (miniškos). Taip
gi sakė, kad parapijos “tvir
tovėje” daug daugiau yra 
turto negu pas gedeminie- 
čius. Bet kuomet mes pa
klausėme, kam parapijos 
turtas priklauso, tiesiogi
nio atsakymo negavome. 
Vėliau sužinojome, kad-’ 
lietuvių parapijiečių sudė
tas parapijai turtas pri
klauso vyskupui; o vysku- -> 
pas priklauso Romos kata
likų hierarchijai. Tada mū- •• 
sų “išmintingieji” vadai pa- • • 
matė, kad jeigu mes ‘senų- * 
j u parapijiečių parapiją ir • 
užkariausime, bet pinigiš- 
kai nieko nelaimėsime. -

Dabar mes pradėjome 
daryt planus, kaip užka- 
riaut Gedemino Draugiją 
ir pasiimti senųjų gedemi- 
niečių turtus.

Kitą sykį papasakosiu, 
kokie mūsų buvo planai ir 
kokie nepasisekimai.

Taip man pasakojo vie- ’ 
nas dipukas, nusivylęs, kad “ 
jų planai nepavyko. < 

Skaitykite visi “Laisvę”, 
žinosite.

“L.” Skaitytojasišvežė į Sibirą, matyt, už 
priešavldišktiš išstojimus. 
Tačiau vėlesniu laiku apsi
galvojo, kad ne be reikalo 
jo giminės buvo nubausti, 
ir vėl užsirašė “Laisvę” ir 
pradėjo paaukoti darbinin
kiškiems reikalams.

F. M. į bažnyčią nėjo ir 
jokių religinių dogmų ne- 
prakitkavo nuo savo jaunų 
dienų. Tačiau, kuomet nu
mirė, buvo palaidotas su 
visomis religinėmis apeigo
mis. Žinoma, kunigas žino
jo, kad M. yra ateistas, bet 
kadangi jo gyvenimo drau
gė religinga, tai klebonui 
gerai užmokėjo, o užmokėti 
turėjo iš ko, nes yra ma
noma, kad M. turto paliko 
apie $200,000, nes savo lai
ku jis turėjo nuosavą dirb
tuvę ir, matomai, biznis bu-

kienė ir St. Paulauskas.
Man rodos, kad šios lai

dotuvės turėtų būti pavyz-' 
džiu ir kitiems laisvo nusi
statymo žmonėms: jeigu 
gyveni laisvai, tai reikia, 
kad taip būtum ir palaido
tas.

Lai būna Katrinai lengva 
žemelė ilsėtis! Jos vyrui 
Juozui ir giminėms jų nu-, 
liūdimo valandoj reiškiu 
užuojautą.

J. Mažeika

Lawrence, Mass.
Pataisa

“Laisvėje” nr. 99 apra
šant Onos Baltuškoniėnės 
mirtį pasakyta, kad jos vy
ro vardas Juozas, o turėjo 
būti Petras. Atsiprašome.

S. Penkauskas

H u

Hartford, Conn.

Pasitikimas Naujų Metų
Namo Bendrovė Rengia Puikią

VAKARIENĘ
Įvyks šeštadienį

Gruodžio 31 December
Namo Bendrovės Patalpoje

157 Hungersford St — Hartforde 
Bus užtektinai geriausiu valgių ir gėrimų— 

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

širdingai kviečiame visus atsilankyti
Rengimo Komisija

HARTFORD, CONN.

MIRĖ

Petras Giraitis
Reiškiame mūsų bendradarbiui Mikui Grigui 
gilią užuojautą, taipgi velionio našlei Onai 

ir kitiems šeimos nariams ir giminėms.

A. Bimba
F. ir N. Bukniai
J. Gasiūnas
J. Grybas
Jonas Gužas
L. Kavaliauskaitė
R. ir I. Mizarai

V. Nevins
S. Sasna
J. Siurba
D. M. Šolomskas
S, Večkys
A. Yakštis

SIŲSKITE DOVANŲ PAKETUS GIMINĖMS KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA! 
JEIGU NORITE, KAD JŪSŲ PAKETAS BŪTŲ PRISTATOMAS ŠVENTĖMS, 

Siųskite šiandien, nevėluokite i
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per Intourist) .

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
I LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA Ht KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 

Per Lapkritį ir Gruodį atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. kasdien.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien iki
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES:

359 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrcw 8-5040

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

5-7430
9 vai. vakaro

”3^

332 Fillmore Ave.
Buffalo 6, N. 1‘. 
Tel. TL 6-2674

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

• 682 -W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

3216 Sunset Boulevard. LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-0887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel, FEderal 2-4908 

184-186 Moproe Street, PASSAIC, N. J. Tel. PR 8-5376
Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame i 48 valandas.
Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskite pilni katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

1855 West 47th Street 
Chicago 9, Ill.
FRontier 6-6755

89 Rąymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461
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Malonus susitikimas 
su svečiu iš Lietuvos

Choras rengia ne dėl pelno, 
tik dėl pasilinksminimo vi
siems. Salė bus išpuošta ir 
svečiai gaus 
skambučius.

Registruokitės 
piečius kuriam 
parankiau. Pare

kepures ir

ų

I

Kaip žinia, mūsų šalyje 
keletą savaičių viešėjo ta
rybinių kultūrininkų dele- 
gacij , mainais vyriausy
bės kviesta. Jos sudėtyje 
buvo Įžymusis Tarybų Lie

 

tuvos poetas Eduardas Mie
želaitis. Ąpie tai jau bu
vome pranešę. Buvome 
taipgi susirūpinę, ar teks 
mums lietuviams su myli
ni u o j u svečiu susitikti. 
Mat, visą delegaciją visur 
lydėjo mūsų Valstybės de
partamento žmogus ir iš 
jos reikalavo griežtai laiky
tis ribotos ir nustatytos 
programos. Tačiau mūsų 
poetui pavyko sekmadienį, 
gruodžio 11 d., nors per 
pietus apsilankyti “Lais
vės” redakcijoje. Apie tai 
sužinoję apylinkės pažan
gieji lietuviai, skaitlingai 
susirinko svečiui paspausti 
dešinę ir palinkėti laimin
gos kelionės atgal į 
senąją tėvynę. Tai 
nepaprastai gražus, 
dingas susitikimas.

Kadangi pasitaikė pietų į 
laikas, tai atsirado ir už-J- 
kandžių ne tik svečiui, bet i 
ir visiems dalyviams, kurių 1 
beje, prisirinko 
Kultūrinio Centro salė. Na, i 
ir mūsų šaunusis Aido Cho- i

na Kazokaitė svečio pager
bimui sudainavo vieną dai
nelę. Tiek tik ir tebuvo ląi 
ko pobūvio meninei prog 
mai.

Visi mes, žinoma, la 
norėjome išgirsti žodį kitą 
iš mūsų gerbiamo svečio. 
Jis gi pakalbėjo apie savo 
nors per trumpą laiką ir 
labai ribotomis ir suvaržy
tomis sąlygomis įgytus 
įspūdžius mūsų Amerikoje. 
Sakė jų parsivežąs namo 
labai daug ir įvairių. Gai
la jam, kaip ir visiems ki
tiems 
čiams, 
proga 
žintis 
žmonėmis. Ypač poetui gai
la, kad nebuvo' duota jam 
proga platesniu mastų su
sitikti su Amerikos lietu
viais. Po to poetas labai 
įspūdingai paskaitė mums 
keletą savo eilėraščių- No

*

r

4

&

kultu r i n i a m s sve- 
kad nebuvo duota 
sueiti į platesnes pa
su Amerikos darbo

mūsų c-
. u\° i bebuvo laiko su svečiu pla- 
1SP "ičiau pasikalbėti. Laikas 

Į baigėsi ir kietai spausdami 
--' poetui dešinę, skubiai išly- 

' dėjome jį atg^i prie delega- 
I cijos, kuriai to popiečio 

jo, . programa buvo valdžios pa- apypilne į J,» . .. , .

pas etio
pas katrą 
bus Liet. 

Kultūriniam Centre, 102 St.
ir Liberty Avė., Ozone par
ke.

Korespondentas

K. Stanislovaitienės 
dovana “Laisvei”

Waterburi e tė Kristy n a 
Stanislovaitienė, kaip žinia, 
yra ne tik įžymi visuomeni
ninke, o ir talentinga tapy- 
toja-dailininkė. Ir štai, ką 
ji padarė: Ji nupiešė pir
mosios JAV lietuvių gru
pės, nuvykusios į Lietuvą 
1959 metais, susitikima su 7 C

Mažeikių rajono “Jaunosios 
gvardi jos” kolūkiečiais.

Sėkmingas paveikslų 
ir filmų rodymas

Gruodžio 11 d., Liet. 
Kult. Centre, Ozone Parke 
daktaras Stanislovaitis ir 
jo žmona Kristy na, atvykę 
iš Waterbury, Conn., paro
dė mums daug Meksikoje 
imtų paveikslų. Priedu pa
rodė ir Stanislovaičio suk
tus filmus Lietuvoje, Mask
voje, Paryžiuje, Bermudoje 
ir Meksikoje.

Prieš rodymą paveikslų 
Dr. Stanislovaitis trumpai 
paaiškino Meksikos istoriją 
ir kultūrinį gyvenimą. Jo 
nutraukti paveikslai buvo 
spalvoti ir labai aiškūs. 
O kai jis dar kiekvieną pa
veikslą gražiai apibūdino, o 
jo žmona taipgi paaiškino, 
klausytojams - tėmytojams 
pasidarė visai suprantami.

Filmai buvo ne kalbiniai. 
Juos rodė Dr. Stanislovai-

Susitikimas įvyko po di- tis, aiškino Stanislovaitie- 
deliu medžiu: kolūkiečiai 
sutinka mūsų turistus su 
duona, druska ir naminiu 
alučiu. Tai buvo 1959 m. 
rv.gpiūčio mėnesio 15 d.. Vi
sa tai Kristyna Stanislovai- tūros Draugiją, kurios na- 
tienė dailiai įamžino drobė- riu yra ir Liet. Moterų Klu- 
je.

—Pirmosios JAV lietu- 
ilydovės iš anksto nubrėžta, vių turistų grupės pereitais 

metais apsilankymas Lietu- * 1 — "1 • 1 • 1 — I

nė.
Pirmininkavo K. Petri- 

kienė, Liet. Moterų Klubo! 
pirmininkė. Ji plačiai paaiš-j 
kino apie Lietuvių Litera-

bas. Kviete įsirašyti į LLD 
i tuos, kurie dar prie jos ne-

SERGA
Verutė Bunkienė prane

šė telefonu, kad Jos vyras 
Valys Bunkus pergyveno 
operaciją, kurią jam pada
rė gruodžio 14 d. Daktaras 
tvirtina, kad operacija ge
rai pavyko. Drg. Bunkui 
teks ligoninėje pabūti apie 
porą savaičių.

Jis randasi Booth Memo
rial Hospital, 56-45 Main 
St., Flushing, N.
bario num. 607 (6 fl.) 
kymas galimas nuo 3 
vai. po pietų ir nuo 
8—30 vai. vakare.

Valys yra žymus visuo
menininkas, LDS iždo glo
bėjas. Linkime jam greitai 
susveikti.

. Kam- 
Lan- 
iki 5 
7 iki

Sniego ir vėjo audra 
padarė daug žalos

Sekmadienį ir pirmadienį 
New Yorke, kaip ir visose 
rytinėse valstijose, siautė 
sniego ir vėjo audra. Vėjas 
buvo virš 40 mylių per va
landą. Sniego mieste iškri
to virš. 17 colių, o vėjas su
pūtė didelių pusnynų.

New Yorko miestas ne
pasiruošęs tokiems į v y- 
kiams. Komunikaciją supa
ralyžiavo. Mokyklos buvo 
uždarytos. Darbininkai ne
galėjo pasiekti darbo vietą, 
o kurie pasiekė, tai turėjo 
daug vargo iki namų dasi- 
gauti.

Primename dalyvauti 
konferencijoje

Dar kartą primenamjL 
LDS 3-čios Apskrities kuo
poms, kad apskrities konfe
rencija įvyks šį sekmadie
nį, šio mėnesio 18-tą, Liet. 
Klube, 408 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.

MIRE

Įžymusis lietuvių tautos 
ras Mildred Stensler vado-i poetas paliko visuose labai 

padainavo j malonų, ilgai atm i n t i n ą 
i įspūdį. Išleisdami kvietėme 

; mus ap- 
Rep.

vybėje gražiai 
keletą dainelių, kurių poros! wjvwuumi
žodžiai yra poeto Mieželai-Į jį dar kada nors 
čio- Taip pat solistė Suzan-i lankyti.

Iš Aido choro pamokų
Ruošiasi Naujus Metus 

pasitikti
Gruodžio 3 dieną buvo 

paskutinė pamoka pirm Ai
do koncerto. Gerai pasimo
kyta, rimtai praktikuota. 
Dalyvavo visi choriečiai ir 
solistai-artistai

Greitai laikas prabgo. 
Pamokos baigėsi ir štai 
draugė A. Mikalaus pakvie
tė visus choriečius prie gra
žiai paruošto stalo,pilno už
kandžių ir įvairių vaišių. 
Paaiškėjo, kad d. Albinos 
Mikalaus buvo gimtadienis. 
Ta proga ji pavaišino mūsų 
menininkus. Labai sustip
rino mūsų visų moralą. Mes, 
choriečiai, sūdai navom 
Linksmą gimtadienį. Cho
riečiai širdingai dėkojame 
jai.

Gruodžio 9 d. darbštus 
chorietis, tenoras atėjo į 
pamokas nešinas daugiu 
maišelių, kurie atrodė sun
kūs. Nežinota, kas tokio.

Aptarus choro reikalus, 
ypatingai Naujų Metų lau
kimo gare, Mildred Stens- 
ler pareiškė, kad šį vakarą 
dainuosim tik vieną valan
dą, nes vėliau bus kas-nors 
naujo. •

Baigėme pamokas ir štai 
mūsų Chaliukas (mes jį 
taip vadiname) tuojau pra
dėjo ruošti stalus ir kelios 
musu choristės griebėsi jam 
pagalbon. Na ir vėl visko 
prinešta — priruošta ska
nių valgių ir gėrimų.

Mūsų Chaliukui sudai
nuota Ilgiausiu metų ir 

>Linksmą gimtadienį.
Reikia pažymėti,

Chaliukas ne pirmu kartu 
tai padarė. Man pasidarė 
labai pavydu, nes po vaišių 
visos chorietės jį išbučiavo.

Mūsų Aidas turi labai 
gerą mokytoją Mildred 
Stensler, tai dėl jos didelio 
pasišventimo ir sunkaus 

. darbo mūsų Aidas gražiai 
gyvuoja, dainuoja ir bujo
ja. Prie to, mūsų choriečiai

labai gražiai kooperuoja su 
ja. Choras šiandien gerai 
stovi artistais, solistais ir 
eiliniais choro nariais.

Aidas turi daug gerų rė
mėjų. Pavyzdžiui,, iš Cliff
side draugas G. Stasiukai- 
tis matomai, pasiskyręs už
duotį chorą paremti su pen
kine, tai kas metai jis cho
ro nepamiršta.

Dabar dar toliau gyve
nąs draugas Aieksaitis iš 
Conn, valstijos visada mūsų 
Aidą paremia. Jis nepralei
džia mūsų parengimų. Vi
sada dalyvaudamas mūsų 
koncertuose jis užrekorduo- 
ja juos. Jis dažnai vasaros 
metu atvažiuoja su gra
žiausiomis puokštėmis gė
lių. Nuo jo chorui penkinę 
pridavė J. Juška.

Taip pat kasžin ar įvyko 
kada bent viena žymiųjų 
Aido pramogų, kurias nebū
tų nuostabiai gausiai gėlė
mis apdovanojęs d. Beeis iš 
Great Necko.

—Lai niekad Aidas nenu
tyla, — sakė Judita Sadaus
kienė įteikdama Aidui pen
kinę po išgirdimo choro dai
nų praėjusį sekmadienį. Pa-

voje, — sakė dailininke 
Stanislovaitienė, — buvo is
torinis žygis, nes tai buvo 
pirmoji Amerikos lietuvių 
grupė, apsilankiusi Tarybų 
Lietuvoje. Tai buvo šaltojo 
karo ledo pralaužimas. To
dėl aš ir nusitariau tai nu
piešti paveiksle.

K. Stanislovaitienė gruo
džio 11 d. paaukojo šį savo 
kūrinį “Laisvei”, patarda
ma jį pakabinti saloje, kur! 
vyksta mūsų
ii pobūviai, kad žmonės

Publikos buvo pilnutėlė 
salė. Rep.

Adomas Kavaliauskas
Gruodžio 10-tą, spirgi- i 

minčiai šaltą dieną,gra
žus būrys lietuvių palydėjo

gyve- 
Ave., 

gruodžio 
13 d., 5 vai vakare. Pašar
votas Garšvos šermeninėje, 

į Williamsburge. Bus laidoja- 
! mas penktadienį, gruodžio 
16, kaip 9 vai. ryto, St. John 
kapinėse, šalia savo pirmo
sios žmonos, kuri mirė 
prieš kelis metus. Mirė iš
kankintas vėžio ligos.

Alekas buvo senas “Lais
vės” skaitytojas. Liūdesyje 
liko antroji žmona Magda
lena.

Šią žinią pranešė Julius 
Kalvaitis.

Alekas Sloksnaitis, 
nęs 953 Madison 
Brooklyne, mirė

GĄSDINA KOMUNIZMU
Į New York. Internatio

nal’ orlaukį atskrido L. 
Oquendo, Bolivijos vicepre
zidentas. Orlaukyje jis sa
kė, kad gerai, jog Jungti
nės Valstijos rengiasi duoti 
Bolivijai $100,000,000 pa
galbos. ‘“Kitaip pas mus 
komunistai sutvirtėtu” 
kė bolivietis.

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS NEĮVYKS

Lietuvių Moterų Apšvie
tus klubo narių mitingas, 
kuris turėtų įvykti sekamą 
trečiadienį, dėl blogo oro 
neįvyks. Mitingas įvyks tik 
sekamų metų sausio mėnesį.

Valdyba

kad

sa-

padė-

Adomą Kavaliauską į pas- Povilas Kutkus mirė gruo- 
kutinio jo atilsio vietą — džio 14 d. Pašarvotas Flied- 
Alyvų kalnelio kapines. Čia nėr Funeral Home, 190 
jau senokai ilsisi jo tėvai, Middle Neck Rd., Great 
Adomas ir Elzbieta Kava-1 Neck, N. Y. Bus laidojamas

Alyvų kalnelio kapines. Čia

liauskai.
Pašarvotą 'Bieliausko šer- 

susirinkimai ! meninėj, Brooklyne, kur jo 
gyventa nuo mažučio vaiko, 

pažvelgę į paveikslą, prisi- jį lanke daugelis senų pa
mintų savo gimtąjį kraštą žūstamu, taipgi šeimos 
Lietuvą, jos kolūkius, jos 
žmones, — savo brolius ir 
sesutes.

Na, tai piešinys dabar ir 
puošia “Laisvės” salės sie
ną.

Didelis ačiū gerbiamai 
Stanislovaitienei!

IDS 13 ko. reikalai
Gruodžio 7 d. Įvyko LDS 

13 kp. susirinkimas.
Iš valdybos raportų pa

aiškėjo, kad beveik visi na
riai už šiuos metus pasimo- 
kėjo mokestis, vienas kitas 
nepasimokėjęs bus paragin
tas pasimokėti. Ligonių 
turime. Kuopa gerai 
vuoja.

Parengimo komisija
portavo, kad filmų rody
mas išėjo gerai visais at-

ne-

ra-

ti talentinga menininkė, I Smagu buvo girdėti, kad 
nors dėl apsigyvenimo toliI sekantiems 1961 metams to
linai veikloje dalyvauti ne
begali, ji gelbsti menui gy
vuoti, teikia jam paramą.

Yra ir daugiau tokių 
draugų, mylinčių meną, 
dainą, progresą, kurie irgi 
paremia mūsų chorą tai 
moraliai, tai materialiai.

Aido Choras ir draugė M.
Stensler labai širdingai dė
koja visiems už dovanas, 
už vaišes, už taip didelį 
nuoširdumą.

Aido choras rengia Nau
jų Metų sutikimo parę. Visi 
registruokitės tuojau. Cho
ras pasižada duoti gerų val
gių ir daug. Taipgi bus vis
ko, ko tik reikia sulauki
mui naujų metų. Kainuos 
penki doleriai asmeniui.

S p.—'LahrvS (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 16,1960

ji pati valdyba apsiėmė pa
tarnauti. O ji labai gerai 
veikia.

K p. narys

pasku-

brook- 
tiems 
Peters- 
lankėsi

Aido choras ruošia Nau
jiems Metams sutikti pobū
vi Kultūros Centre. Prašo 
visus sutikti N. Metus su 
dainingais aidiečiais jų vai
šingame ir linksmame po
būvyje. Detales matysite vė
liau. Vietas užsisakyti jaf 
galima dabar pas akiiečiuj

SUSIRINKIMAS |
M

LLD I kuopos susirinki 
mas įvyks gruodžio 16 d| 
7:30 v. v., Liberty Avė. it 
102 St., Ozone Park. Turit 
me keletą bėgamais reikaB 
lais klausimų svarstyti. 
Svarbu visiems nariams da
lyvauti. Valdyboj

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu į Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
IŠVYKSTA KAS MĖNESĮ
Pavieniai Vyksta Kasdien

Mes padddarno Jums 
atsikviesti savo gimines 

iš Sovietų Sąjungos.
Smulkiau informuokis

COSMOS
TRAVEL BUREAU 
45 W. 45th Street

New York 36,’ N. Y.
Tel. Circle 5-7711

ž; štamų, 
draugai.

Pirm išlydint, velionio se
suo Margaret" Cowl pasakė 
nuostabiai atitinkamą ir 
įspūdingą kalbą apie brolį, 
kaip eilinį darbininką. Ji 
reiškė visos šeimos padėką 
jam, kuris savo jaunystę ir 
daug vėlesnių dienų skyrė 
tam, kad visa septynių bro
lių ir seserų šeima išsilaiky
tu pas tėvus iki atsistos ant 
savų kojų.

Margaret kalbą pakarto
je angliškai tiems, kurie ne
suprato lietuviškai.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti į White Hor
se įstaigos salę ir vaišingai 
priimti.

Velionį Adomą jo tėvai 
atsivežė dvejų metų am
žiaus'iš Suvalkijos (dabar
tinio Kapsuko). Sunkūs ta
da buvo naujiesiems atei
viams laikai, o tėvams šei
ma didėjo, tad ir vos nuo 
žemės pakilusį Adomą lau
kė ne žaislai, ne kolegijos, 
bet sunkūs darbai iki, mo
kydamasis vakarais, d a s i- 
kasė N. Y. miesto pastatų 
inspektoriaus pareigų. Jas 
ir ėjo iki išėjimo į pensi- 
n i n k u s ir apsigyvenimo 
Floridoje, kur jis ir mirė 
gruodžio 6 d., nuo širdies 
nesveikatos.

Jo liūdi seserys Agnės, 
Jurevičienė, Margaret 
Cowl, Helen Kudirkienė, 
Lilija Kavaliauskaitė, bro
lis Franas Kavaliauskas ir 
kiti artimieji. Nuoširdi 
jiems užuojauta.

šeštadieni, gruodžio 
kaip 10 vai. ryto.

P., Kutkųs. buvo 
laisvietis.

Šią žinią telefonu 
šė Povilas Beeis.

17 d

senas

prane-

Po miestą pasidairius
Trafiko departament a s 

sako, kad įvedus įstatymą 
prieš “jaywalking” nelai
mės sumažėjo 16 procentų.. 
Per metus už nesilaikymą 
įstatymo 
tikietus.

virš 100,000 gavo

Bronx 
laikomos 
merginos, jos sukilo ir apie 
30 buvo pabėgusios. Suki
lusios merginos daužė in
ventorių ir sudegino lovų 
kimštinius.

Youth House, kur 
pataisai jaunos

Vokiečių laivas “Bre
men” atplaukė į New Yor- 
ka ir atvežė 608 keleivius.

Miesto valdininkai pata
ria tėvams: prižiūrėti savo 
vaikus, neleisti juos ant le
do čiuožinėti. Nepaisant, 
kad šaltis buvo arti nulio, 
bet ant tekančių upelių, ir 
kur tie upeliai įteka, ežerų, 
— ledas labai silpnas.

D-e

Sustreikavo Air France, 
Francūzijos, lakūnai, todėl 
jos lėktuvai stovi N. Y. In
ternational orlaukyje. La
kūnų atstovai derybas veda 
Paryžiuje. '*’• >

Šiuomi išreiškiame 
ką visiems tiems geriesiems 
žmonėms, kurie atėjo į mū
sų brolio Adomo Kavaliaus
ko šermenis suteikti 
tinę pagarbą.

Dėkojame ne tik 
lyniečiams, bet ir 
gyvenantiems St. 
burg, Fla., kurie 
šermenyse.

Ačiū už lydėjimu į kapi
nes. Didelė padėka laidotu
vių direktoriams Mr. Ma
thews (St. Petersburg), ir 
brooklyniečiui Albert Balt- 
ron (Bieliausko įstaigos) 
už jų rūpestingą patarna- 
V1IPA* - „ . , , . , r • | admirolas W. M. Angas.Musų, seimą labai, labai'.............. &
įvertina jūsų visų išreikštas • . a • * » • Xz B • ♦ ir i 

bū- i 
lai-

Princeton, N. J. — Su]au| 
kęsJ68 metų amžiaus mirė

simpatijas asmeniškai 
per atvirutes ar kitais 
dais, ir už dalyvavimą 
dotuvėse.

Agnes Jurevičienė 
ir šeimai

Margaret Cowl.
Helen Kudirkienė

ir šeima.
Franas Kavaliauskas. 
Lilija Kavaliauskaitė.

PADIDĖJO LĖKTUVŲ 
KOMPANIJŲ VARŽYBOS

Washingtonas.Washingtonas. — Pan 
American World Airways 
Co. nupigino lėktuvais ke
lionę tarp Jungtinių Valsti
jų ir Europos. Nupiginimas 
prasidėjo su spalio mėnesiu 
ir tęsis iki balandžio. Šią 
kompaniją jau • pasekė ir 
europinės lėktuvų kompani
jos.

VYRIŠKI DRABUŽIAI

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

1556

Pertaisymai veltui.
LUTA CLOTHING

St. Nicholas Ave. (187-188) 
NYC., IRT 191st.

PRANEŠIMAI j
CLEVELAND, OHIO \

LLD 22 kuopos metinis susirin- I 
kimas įvyks gruodžio (Dec.) 17 d., ’ 
pradžia 7 vai. vakare, LDS Klu- ! 
b‘o svetainėje, 9305 St. Clair Ave. I

Valdyba kviečia visus narius at- ‘ 
silankyti, nes turėsime atlikti daug 
svarbių tarimų. Kurie dar neturite / 
už šiuos metus duodamų knygų, šia- j 
me susirinkime galėsite pasiimti. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti naujų ( 
narių, nes tai yra mūsų visų 
eiga.

Užbaigė mitingą 
šos, mes šeštadienio 
ko turėsime.

par-

vai- 
lai-

turėsime
vakaras,

(99-100)

N. j.
konferen- 
gruodžio

ELIZABETH,

LDS 3-sios Apskrities 
cija įvyks sekmadienį, 
(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 Šeštadieni, 
gruodžio 17 d., pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje, 
dainų 
valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.

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

Dovana 25c. Bus muzika, 
programa, namie gamintų

Siųskite Giminėms Dovanų Paketus Švenčių Proga
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios mašinos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime {vairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Dl. 
HUmboIdt 6-2818

ryto iki 6 vai. vakaro.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

Atdara kasdien nuo 9 vai.
882 N. 7th 8t
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER,
126 Tilghman St, ALLENTOWN, PA., Tel.: HEmlock 5-0415

1028 Kenilworth Avenue, CLEVELAND 18, OHIO. Phone: PRospect 1-0696 
558 Hudson Avenue, ROCHESTER 5, N. Y. Phone: BAker 5-4210

1409 W. GENES8E STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5886

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164
11601 Job. Campaa Ave. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Log Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0298 DUnklrk 5-6550
N. J. Tel. CLlford 7-6820




