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METAI 49-ji

KRISLAI
Pirmosios kregždės.
Tarybų Sąungoje.
O kaip pas mus.
Budelis Baer sučiuptas.

— Rašo R. Mizara —

Vienuolikos Tarybų Lietu
vos turistų atvykimas i JAV— 
istorinis dalykas, nes tai pir
mas toks atsitikimas!

Tiesa, jie čia neilgai tebus— 
jų Amerikoje viešėjimo laikas 
buvo nustatytas iš viso ketu
riolikai dienų; sekamą trečia
dienį svečiai grįš atgal į gim
tąjį kraštą. Bet pats laktas, 
kad jie atvyko, reiškia labai 
daug. Tai pirmosios kregž
dės.

1961 metais, be abejojimo, 
atvyks kitos turistų grupės, o 
JAV lietuviai pasiųs savo tu
ristus į Lietuvą.

Visa tai padės tvirtėti kul
tūriniam bendradarbiavi m u i 
tarp Lietuvos ir JAV gyvenan
čių lietuvių. Visa tai tvirtins 
ryšį tarp motinos ir jos vaikų, 
išsiblaškiusių po pasaulį.

Tik gaila, kad mieli svečiai 
negalės pabūti ligi sausio 1 
dienos, kad galėtų pamatyti, 
kaip amerikiečiai sutinka Nau
juosius Metus.

Kai šie žodžiai rašomi, 
Maskvoje tęsiasi Tarybų Są
jungos parlamento (Aukščiau- 

‘siosios Tarybos) šeštoji sesi
ja.

Visų didžiulį dėmesį atkrei
pė finansų ministro V. F. Gar- 
buzovo patiektas 1961 metams
biudžeto projektas:

Pajamų 78,900,000,000 
lių

Išlaidų 78,500,000,000
lių.

Skaičiuojama ^naujais rub
liais; naujo rublio, kuris įeis 
galion su 1961 metų pradžia, 
vertė bus $1.11 mūsų pinigais.

Šalies apgynimo reikalams 
skiriama 9,255,000,000 rub
lių, arba 11.9 procentų viso 
biudžeto. Šiemet, taigi, gyny
bai skiriama apie vienu pro
centu mažiau negu praėjusiais 
metais.

Bet mokslo reikalams šie
met skiriama 15 procentų 
daugiau.

O tai ir yra svarbiausia: 
'mažiau ginklavimuisi, daugiau 
mokslui!

Pranešimuose paro d o m a , 
M kad sekamais metais Tarybų 

Sąjungoje bus kreiptas dides
nis dėmesys į žemės ūkio pa
kėlimą, taipgi ir į sunkiąją 
pramonę.

Valstybės Planavimo komi
sijos pirmininkas V. N. No
vikovas pranešė, kad 1961 m. 
Tarybų Sąjunga pagamins 71,- 
300,000 tonų plieno, ir iš že
mės ištrauks 164,000,000 to
nų naftos.

žodžiu, tarybinės tautos 19(61 
metais žygiuos į priekį greites
niais tempais negu kada nors.

Apie nedarbą ten niekas nė 
neprisimena; visiems rūpi, 
kaip ir kur gauti daugiau 
darbo jėgų.

• '
Ir čia turime sustoti ir tru

putėlį pagalvoti.
Mūsų šalies valdiniai orga

nai skelbia ir skelbia, kad 
1961 metais' JAV nedarbas 
padidės.

Šiuo metu bedarbių šalyje, 
sako jie, yra tarp 4-5 milijo
nų, o sekamais metais jų skai
čius pasieks apie 6 milijonus, 
o gal ir daugiau.

ffy Išsirinkome naują šalies pre- 
, zidentą ir naują Kongresą.
Jie savo tarnybas pradės eiti 
su 1961 metų pradžia. Ką 
jie pasiūlys, nežinia.

Ligi šiol nieko naujo negir
dėjome nei iš senatoriaus 
Kennedžio, neigi iš kongres- 
manų. Gal gi jie ir turi ką

Didelė katastrofa
karo laivių bazėje

Tarybų Sąjunga 1961 m. vėl 
mažins apsiginklavimą

Laos įvykiai ir jų 
pasaulinė reikšmė

New Yorkas. — Pirma
dienį, gruodžio li9 d., kari
nėje laivyno bazėje, Brook- 
lyne, pusė prieš 11 vai. ry
to, prasidėjo gaisras lėk
tuvnešyje “Constellation”. 
Jis degė virš 12 valandų. 
Nelaimė prasidėjo, kada 
trokas pramušė 500 galio
nų gazolino patalpą viršų*- 
tiniame denyje. Gazolinas 
pasileido žemyn per bombų 
iškėlimo skylę, o apačioje 
dirbo darbininkai suvirin
dami metalo dalis. Gazoli
nas užsidegė ir žaibiškai 
liepsna plėtėsi lėktuvnešy- 

ije. Dūmai ir nuodingos du
jos pasiskleidė laive.

“Constellation” yra milži
niškas lėktuvnešis. Jis 1,047 

'pėdų ilgio, 129 pėdų pločio, 
i o jo aukštis lygus 25 aukš- 
i tų namui, 75,000 tonų įtal- 
'pos. Jis pradėtas statyti 
11957 m. Į vandenį buvo nu
leistas prieš kelis mėnesius 
;ir jau jani stovint vande- 
! nyje buvo atliekami kiti 
i darbai. Jo statyba ir įren- 
! dmai baigti 85 proc. ir 
|iki dabar sudarė $275,000,- 
į 000 išlaidų.

Laive dirbo apie 4,200 dar- 
rub-jbininkų. Dūmams -dujoms 

rub
besiskleidžiant, jie skubiai

Jungt. Valstijos ginkluoja ir 
remia Laoso sukilėlius

Washingtonas.. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė, 
atsakydama į Tarybų Są
jungos protestą, pareiškė, 
kad ji remia ir rems Laoso 
karalių ir jo užgirtą kuni
gaikščio Bouno Oumo val
džią.

Kaip žinome, Laose per 
kelis mėnesius gyvavo val
džia priešakyje su Phouma, 
taip pat karaliaus užgirtą. 
Ji laikėsi neutrališkos po-

nors užantyje, gal ką naujo ir 
pasiūlys nedarbui sumažinti, 
šaliai į progresą vesti, bet tyli.

Lauksime sausio mėnesio. 
Matysime.

Kai praėjusių metų gruo
džio mėnesį lankiausi Osven
cimo (Auschwitz) stovykloje 
Lenkijoje, gidas man pasako
jo, kad paskutinis tos stovyk
los komandantas buvo smogi
kas Ričardas Baer.

Išsigimėlis Baer, tarp kitko, 
pasiliko atmintinas ir dėl to
kio įsakymo stovyklos gydyto
jams ir tarnautojams:

— Nežiūrint to, kaip jūs 
traktuosite kalinius, ką jūs 
jiems duosite ar darysite, 
jiems dar vis bus per gera...

Dabar iš Vakarų Vokietijos 
Associated Press agentūra 
praneša, kad Frankfurto mies
te Baer tapo suimtas. Jis jau 
kalėjime.

Adenauerio valdžia turėtų šį 
budelį atiduoti Lenkijos Liau
dies Respublikos teismui, nes, 
jei jį teis Vakarų Vokietijos 
teismas, tai labai abejotina, 
ar jį teisingai nuteis.

Vienas baisiausių hitlerinių 
žmogžudžių, aišku, yra A. 
Eichmaąas—jis laukia teismo 
Izraelyje.

laivą paliko. Kai kurie tik 
per dujas ir liepsną prasi
mušė. Daugelis iš jų jau ne
galėjo pasiekti laiptų, ve
dančių nuo laivo, tai šoko į 
ledinį East upės vandenį. 
Kiti būdami giliai laive ir 
jau negalėdami laiptais, iš
sigelbėti, užsidarė atskiruo
se kambariuose ir tuo būdu 
liko gyvi, nes vėliau ugnia
gesiai prie jų prasimušė ir 
juos išgelbėjo. Kai kuriuos 
išgelbėjo iš lauko pusės: 
laivo sienose išdegindami 
skyles.

Ugniagesiai, karo laivy
no bazės gelbėjiimo koman
da ir policininkai drąsiai 
gelbėjo į nelaimę pateku
sius darbininkus. Rašant 
yra žjnoma, kad 48 darbi
ninkai žuvo, arti 200 pri- 
troško ar kitaip nukentėjo. 
Jie paimti į ligonines.

Tai antra baisi nelaimė 
bėgyje keturių dienų. Gruo
džio 16 dieną virš New 
York o susikūlė du lėktu
vai, kurių nelaimėje žuvo 
134 žmonės. Didžiulis lėk
tuvas “DC-8” nukrito 
Brooklynė į gyvenimo na
mus tik dvi mylios atstoję 
nuo karo laivyno bazės.

zicijos. Bet prieš ją sukilo 
generolą s Nosavanas. 
Phouma pabėgo, tada ten 
susiroganizavo laiki n o j i 
valdžia priešakyje su Qui- 
nimas Palsenas, Phoumos 
pavaduotoju.

Po kelių dienų mūšių 
Vientianę, laikinąją Laoso 
sostinę, užėmė generolo 
Nosavano jėgos ir ten per
sikėlė kunigaikštis Guma 
su savo valdžia. Palsenos 
valdžia ir parašiutininkai, 
vadovaujami kapitono 
Kong Le, pasitraukė linkui 
Laungo 'Prabango, tikro
sios Laoso sostinės.

Washingtone pasitenki
nimas, kad generolui Nosa- 
vanui pavyko užimti Vien
tianę. JAV panaujino siun
timą ginklų, amunicijos ir 
kitį reikmenų į Laosą. An
glijos užsienio ministras 
nepąsitenkinęs, nes mano, 
kad Laose gali kilti karas, 
kaip 1960 metais kilo Korė
joje. Kinija ir Šiaurės Viet
namas kaltina JAV už 
intervenciją.

10 METŲ KALĖJIMO 
Už OBALSĮ

Madridas. — Franco fa
šistai nuteisė 10 metų kalė
jimo policininką A. Garcią. 
Jis ant policijos barakų du
rų užrašė: “Tegyvuoja Ru
sija. Mirtis dėl Franco. 
Mirtis Ispanijos vidaus mi
nistrui C. A. Vege, kuris iš
mėtė iš policijos eilių ko
munistus. Tegul gyvuoja 
marksizmas I”

Maskva. — Susirinkęs 
Tarybų Sąjungos parla
mentas užgyrė 1961 metų 
biudžetą. Su 1961 m. sausio 
1 diena šalyje bus naudo- 
mi jau nauji rubliai, kurių 
vertė, lyginant su JAV do
leriu, bus $1.11.

Parlamentas nustatė, 
kad 1961 metais Tarybų 
Sąjungos biudžetas būtų 
78,900,000,000 naujais rub
liais, o išeigos 78,500,000,- 
000 rublių. :

1961 metais gynybos rei
kalams skiria, tik 9,255,000,- 
000 rublių, arba biskį ma
žiau 12 procentų biudžeto. 
Reiškia, TSRS gynybos rei
kalams skiria apie keturis 
kartus mažiau, kaip Jung
tinės Valstijos 1960 metais 
skyrė.

Žymiai pakeliamos išlai
dos mokslo ir tyrimų rei
kalams, tam reikalui pa
skyrė 4,000,000,000 (keturis 
bilijonus) rublių.

Industrijos įdėliams pa
skyrė 29 bilijonus rublių, 
didžioji suma taikoma plė

f < . • ♦ •

John Kennedy jau 
sudarė kabinetą

»

Washingtonas. — Naujai! Pašto viršininkas J. E. 
išrinktasis 'juhgt. Valsti- Day, 46 metų.
jų prezidentas John Kenne- , Vidaus reikalų sękreto- 
dy, kuris pareigas pradės rius Stewart L. Udall, 40
eiti 1961 m. sausio 20 d., 
jau pilnai sudarė ministrų 
(sekretorių) kabinetą. Jais 
yra:

Valstybės sekreto rius 
Dean Rusk, 51 metų am
žiaus.

Finansų sekr. Douglas 
Dillon, 51 metų, respubliko
nas, buvęs Valstybės sekre
toriaus pagalbininkas.

Gynybos sekretorius Ro
bert S. McNamara, 44 me
tų, respublikonas.

Attorney General (teisin
gumo departmento tvarky
tojas) • Robert F. Kennedy, 
35 metų, prezidento brolis.

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS įteikė 

protestą JAV; Jų karo lai
vas nr. 817 “Corry” Vidur
žemio jūroje darė užpuoli
mo manevrus prieš TSRS 
prekybos laivą “Falešy”.

Raleigh, N. C. —110 my
lių nuo North Carolina 
krašto pusiau perlūžo Ame
rikos tankeris “Pine Rid
ge”. Ant užpakalinės dalies 
dar yra apie 40 jūrininkų, 
kurių išgelbėjimui kenkia 
didelės bangos.

Briuselis. —Belgijos dar
bininkų generalinis strei
kas protestui prieš kelia
mus taksus suparalyžiavo 
užsienio laivus.

Tokio. —Japonija stato 
daug naujtj laivų.

timui sunkiosios industri
jos, o ypatingai Sibire ir 
Tolimuose Rytuose.

Taip pat žymiai daugiau 
pinigų paskirta žemdirbys
tės reikalams, bus naujų 
plotų milijonai akerių įdirb
ta Sibire ir Azijoje.

1960 metais Tarybų Są
jungoje gamybos planas 
pralenktas trimis procen
tais.

1961 metams planas nu
sako pagaminti 71,300,000 
tonų plieno, 164,000,000 to
nų naftos ir 327,000,000,000 
kilowatu-valandu elektros 
jėgos.

1960 metais buvo išleista 
66 bilijonai rublių pagami
nimui žmonėms kasdieninių 
reikmenų. 1961 metais bus 
padidinta gamyba maisto, 
drabužių, apavų ir kitokių 
būtinų žmonių gyvenimui 
reikmenų.

1960 metais Tarybų Są
jungos darbininkai ir žem
dirbiai tutėjo 15,000,000,000 
rublių daugiau įplaukų, 
kaip 1959 metais.

metų.
Žemdirbystės sekretorius 

Orville L. Freeman, 42 me-
tų.

Prekybos sekretorius Lu
ther Hodges, 62 metų am
žiaus.

Darbo reikalų sekreto
rius Arthur J. Goldberg, 
52 metų, buvęs plieno dar
bininkų unijos advokatas.

Sveikatos, mokslų ir,lab
darybės sekretorius Abra
ham A. Ribicoff, 50 metų.

Visi tie departamentai 
turi sekretorių pagalbinin
kus ir po didelį skaičių ki
tokių pagalbininkų.

Santander, Ispanija. — 
Ispanijos prekybos laivas 
“EI Orrio”, blaškomas dide
lių bangų, užplaukė ant 
seklumos, 20 jūrininkų žu
vo, o kiti išgelbėti.

Washingtonas. — Busi
masis JAV Darbo sekreto
rius A. J. Goldberg sako, 
kad jis laikysis politikos 
sutaikinti fabrikantus su 
darbo unijomis.

Hamburgas. —• Amerikos 
tankeris “American Impor
ter”, 8,500 tonų, ir Švedijos 
tankeris “Frithiod”, 15,750 
tonų, susidūrė Elbos upėje.

Nantucket, Mass. — Lai
ke sniego ir vėjo audros 
kraštų apsaugos laivas iš
gelbėjo šešis žvejus.

Hanojus. — Naminio ka
ro įvykiai Laoso šalyje nė- 
iT aiškūs, nes stokoja susi
siekimo priemonių. Jeigu ne 
Vakarų suokalbiai ir JAV 
militarinė pagalba genero
le Nosavano jėgoms, tai La
ose būtų ramu.

Naminis karas Laose, tai 
Vakarų intervencijos ir po
litikos rezultatai. Pereitąją 
vasara buvo nuversta reak
cinė Laoso vyriausybė. Ten 
susiorganizavo nauja val
džia su princu Phouma ir 
pasiskelbė, kad laikysis ne
utrališkos pozicijos tarp
tautiniuose reikaluose, tai 
yra, kaip Indija, Indonezija 
ir eilė kitų valstybių.

Po to JAV aprūpino 
ginklais generolo Nosavano 
jėgas. Prasidėjo naminis 
karas. Princas Phouma nu
sigando ir pabėgo į Kambo
džą. Vientiane susiorgani
zavo liaudies vyriausybė 
priešakyje su Quimim Pol- 
sena. Ją puola generolo No
savano jėgos, o Polsenai 
gelbsti Liaudies armija-par- 
tizanai. ' '

Laosas yra piet-rytų Azi
jos krašte; Pietų pusėje jis 
rubežiuojasi su Thailando

Laos. Kongo, kolonializmas 
ir Jungtinės Tautos

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje nu
balsuota panaikinti impe- 
rialižmo kolonializmą. Nuo 
balsavimo susilaikė Jungti
nės Valstijos. Gruodžio 19 
d. Asamblėja vėl 63 balsais 
prieš 8 pasisakė už Alžyro 

laisvę, jungtinės Valstijos 
ir vėl susilaikė.

Ganos ir Gvinėjos delega
tai pareiškė, kad JAV pa
taikauja Francūzijai, Por
tugalijai ir kitoms kolonia- 
listų valstybėms.

B ai tarusi j os delega tas 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų politiką Kongo respubli
koje ir intervenciją į Lao
są.

Asamblėja pertraukia sa
vo sesiją iki 1961 m. kovo 7. 
Dauguma delegatų supran
ta, kad Jungtinių Tautų po
litika Kongo respublikai 
nieko gero nedavė. Ten da
bar daugiau suįrutės, kaip 
buvo pirma, negu J.T. pa
siuntė savo armijos dali-

KINŲ PERSERGĖJIMAS
Pekinas^- Kinijos laik- 

raščiaiišspausdino Mask
voje komunistų priimtą pa
reiškimą. Bet tuo pat laiku 
didžiuma laikraščių redak
ciniuose rašo, kad taikos 
šalininkai neturi užmigti, 
nes kapitalo šalyse yra pa
kankamai karo provokato
rių.

St. John’s. — JAV bom- 
binis lėktuvas “P-2-V” susi
daužė ir žuvo 9 lakūnai.

(Siamo) karalyste, piet-ry
tų pusėje su Pietinio Viet
namo valstybe, šiaur-rytuo- 
sc su šiauriniu Vietnamu ir 
Kinija, o vakaruose—Bur
ma.

Vakarai savo politiką ir 
intervenciją veda per Thai- 
landą ir Pietinį Vietnamą. 
Iš Manilos praneša, kad ten 
Thailando ambasador i u s 
princas Rangsiyakornas sa
kė: “Thailandas ir S‘EATO 
(Vakarų karo sąjunga piet- 
rytų Azijoje) darys ginklų 
jėgų intervenciją į Laosą”.

Čionai diplomatai supran
ta, kad jeigu Thailandas ir 
SEATO užpuls Laoso Liau
dies vyriausybę, tai Šiauri
nis Vietnamas ir Kinija ne
stovės nuošalyje. Kinija at
eis Laosui į pagalbą, kaip ji 
1960 metų pabaigoje atėjo 
Šiaurės Korėjai.

Tarybų Sąjunga jau pa
siuntė protestą JAV vy
riausybei prieš ginklavimą 
generolo Nosavano jėgų. 
Washingtonas atsakė, kad 
JAV jau suteikė Laoso ka
raliui virš $300,000,000 ver
tės pagalbos ir Laoso val
dovu laiko tik karalių -Von- 
gą ir jo užgirtą valdžią.

nius. Dabar jau net ir sek
retorius Hammarskjoldas 
kalba apie armijos ištrau
kimą. Tarybų Sąjungos iš
keltas aiškus pasiūlymas 
eiti prie nusiginklavimo 
yra atidėtas svarstyti iki 
kovo 7 d.

Afrikos ir Azijos delega
tai, kaip ir socialistinių ša
lių, numato, kad JAV kiši- 
masis į Laoso reikalus ga
li sudaryti karo pavojų.

Pertraukė J. Tautų 
Asamblėjos sesiją

New Yorkas. — Per
traukta Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesija iki 1961 
metų kovo 7 dienos.

Šioje sesijoje buvo iškel
ta labai daug svarbių klau
simų, o visų svarbiauusias, 
tai nusiginklavimo, bet ma
žai kas nutarta.

Nusiginklavimo klausi
mas bus svarstomas, kada 
J. T. Asamblėja vėl susi
rinks. Kongo respublikos 
klausime daug kalbėta, bet 
rimtų nutarimų nepadary
ta.

JAU NUSIGANDO 
KONGO PRIEŠAI

Leopoldville. — Mobutu 
ir kiti Kongo respublikos 
skaldytojai nusigando, ka
da Stanleyvilleje susiorga
nizavo Kongo valdžia prieš
akyje su Gizenga. Jie sako, 
kad Gizengos valdžia turi 
ginklų ir amunicijos.

c
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Tragedijos Niujorke
VIENOS SAVAITĖS BĖGYJE į Niujorko miestą 

trenkė dvi katastrofos, nusinešdamos su savim daug 
žmonių gyvybių.

Gruodžio 16 d., susikūlus dviem didžiuliam lėktu
vam, vienas jų—United Airlines kompanijos reaktyvi
nis lėktuvas su 86 asmenimis, pasažieriais ir įgulos na
riais,—nukrito į Brooklyno apgyventą vietą, o kitas— 
TWA kompanijos Super Constellation, su 44 žmonėmis 
—nukrito į Staten Islandą (Richmondą). Žuvo visi lėk
tuvuose buvę žmonės; vienas vaikutis buvo išlikęs gy
vas, bet ir jis greit mirė, nes buvo labai sužeistas. Žuvo 
ir “nekaltų” žmonių, buvusių namuose bei gatvėse, kur 
liepsnojantieji lėktuvai krito.

Kaip visa tai įvyko? Kas dėl to kaltas?
Dabar jau paaiškėjo, kad United Airlines lėktuvas 

buvo truputėlį iškrypęs iš kelio, todėl ir susikūlė su ki
tu lėktuvu. Kodėl jis iškrypo iš kelio? Kol kas nieks ne
gali pasakyti, nes lėktuvo pilotas yra negyvas.

Iš viso katastrofose žuvo apie 137 žmones, o gal ir 
daugiau. Tai baisi nelaimė.

Liūdnos bus žiemos šventės žuvusiųjų artimiesiems. 
Ir mes reiškiame jiems mūsų užuojautą.

MUMS RODOSI, kad ši nelaimė įvyko vyriausiai 
dėl to, kad Niujorko aerodromai yra per daug viens 
nuo kito arti. Du aerodromai—LaGuardia ir Idlewild— 
•yra pačiame mieste, jo-ribose. Trečiasis—Newark, N. J., 
i kurį taipgi daugelis į Niujorką atlekiančių žmonių nu- 

• sileidžia; jis irgi netoli nuo didmiesčio. Lėktuvų judeji- 
• mas labai tirštas.

Tik pagalvokime: bėgyje 24 valandų iš Idlewild ae
rouosto pakyla apie 680 lėktuvų ir tiek pat nusileidžia; 
iš LaGuardia aerouosto—apie 526. iš Newarko—apie 
447. Galime įsivaizduoti^ ką tai reiškia.

žmonės, kuri^ arčiau šitų aerodromų, 
gali ramiai miegoti, negali ramiai pasiklausyti nei radi
jo, nei televizijos. Viršuje jų galvų, kaip koks griausti
nis, birzgia lėktuvai. Juo baisiau darosi, girdint reak
tyvinius (jet) lėktuvus riaumojant viršuje tavo galVos.

Tiesa, tiems, kurie dažnai naudojasi lėktuvais, atro
do gerai, kad aerouostai yra pačiame mieste, jo ribose, 
nes artus ir pigus jų pasiekimas, reikalui esant. Bet pi
liečiui, gyvenančiam arti aerodromo, nuolat stovi prieš 
akis baimė, kad tas ar kitas lėktuvas gali bent kada ant 
jo galvos nukristi.

Reikėtų rūpintis didžiuosius aerouostus iš miesto 
ribų iškelti; reikėtų daryti visa, kad lėktuvams 
uždrausta lėkti viršuje miesto!

KAI ŽMOGUS KLAIDŽIO
JA DIENOS ŠVIESOJE
Andai Brooklyno “Vieny

bėje” kažkoks Vytautas Ai- 
mara (matyt, slapyvardis) 
pasiryžo sukritikuoti poetą 
E. Mieželaitį. Kaip sukri- 
kuoti? Reikia paimti jo 
sukurtą labai populiarią 
dainą “Ant Nemuno kran
to” ir ją niekinti.

Šiai dainai, kaip žinia, 
kompozitorius B. Dvarionas 
davė muziką, ir ji plačiai 
dainuojama tiek Lietuvoj, 
tiek ir Amerikoj- Nes tai 
iš tikrųjų puiki daina, su
kelianti žmoguje ūpą, entu
ziazmą darbui dėl lietuvių 
tautos šviesesnės ateities.

Minėtas “kritikas,” ma
tyt, yra didelis obskuran- 
tas, nieko nenusimanąs apie 
lietuvių tautos dainuojamas 
dainas. Nes, jei jis nors 
truputėlį turėtų proto ir 
nuovokos apie lietuvių dai
nuojamas dainas, tai su
prastų ir tai: taip “ritikuo- 
jant,” kaip jis “kritikuoja” 
E. Mieželaičio “Ant Nemu
no kranto,” Maironio “Kur 
bėga Šešupė” būtų galima į 
niekus paversti!

Na, bet ką gi tu žmogus 
padarysi! Y ra sutvėrimų, 
kurie saulėtoje dienoje ne
mato saulės, na, tai ir klai
džioja. V. Aimara kaip tik 
tokiu “literatūros žinovu” 
pasirodė!

Tegu jam dievai atleidžia, 
o mes tik pasįgailėti jo te
galime.

būtu4

NieksNELAIMĖ BAISI, bet ji įvyko atsitiktinai, 
jos nenorėjo, nieks iš anksto jos neplanavo.

Ir ši nelaimė-katastrofa, atsiminkime, žmonių ne
sulaikys nuo keliavimo lėktuvais. Aviacija, pasirodo, yra 
milžiniškas žingsnis pirmyn važiuotėje. Norėdamas 
žmogus greičiau pasiekti tą' ar kitą vietą, jis .ima ir 

• ims lėktuvą, nepaisydamas to, kad lėktuvas gali sudužti 
ir atinešti jam mirtį.

Automobiliai taipgi kasdien atneša daugybei žmo
nių mirtį, tačiau žmonės juos naudoja ir naudos.

• • DAR NEIŠTUŠTĖJUS Brooklyno lavoninėms,—jos
. buvo perpildytos lavonais žmonių, žuvusių lėktuvų kata
strofose,—štai, kita baisi nelaimė, tragedija: gaisras 
•Brooklyno laivų statykloje—užsiliepsnoja baigiamas sta
tyti didžiulis karo laivas “Constellation”, čia žuvo apie 
50 darbininkų! Brooklyno lavoninėse žuvusiųjų palai
kams vietos stoka—jie vežami į Manhattaną.

“Constellation”—patsai didžiausias Amerikos ka
ro laivas, lėktuvų vežiotojas (aircraft carrier). Jis, 

‘ kaip sakėme, buvo baigiamas statyti. Jo pastatymas bū- 
<tų lėšavęs $275,000,000. Jis buvo paskirtas plaukioti Ra
vimajame vandenyne—gal Kinijos Liaudies Respublikai 
•gąsdinti.

Laivas degė dieną naktį. Buvo sušaukti ne tik viso 
' miesto, o ir apylinkės gaisragesiai pekliškoms liepsnoms 
■ nugalėti. Apie pora šimtų darbininkų sužeista. Nuosto
liai baisūs.

Kieno čia kaltė? Veikiausiai tų, kurių priežiūroje 
••laivas buvo statomas. Ilgainiui pilnai paaiškės.
~ Kita vertus, tokio karo laivo, kaip “Constellation” 
'statymas iš viso nereikalingas darbas, nes atomo gady
nėje tokie laivai tapo mažareikšmiais, o gal net ir visai 
r bereikšmiais.

Nelaimės užgulė mūsų miestą, didelės, baisios nelai- 
'ftiės. Reikia daryti visa, kad ateityje jos nebepasikar
totų.

Visi mūsų skaitytojai prašomi, žieminių švenčių 
'proga, nepamiršti savo spaudos, nepamiršti savo laik
raščio. Užsakykite “Laisvę” metams savo artimiesiems, 
savo draugams bei bičiuliams. Jie bus jumis už tai vi
suomet dėkingi.

Ž jh-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 23.1960

APIE KALĖDINĮ BIZNĮ
L. Prūseika rašo:

Kiek tų giesmių,, • kiek tų 
kalėdinių dzinguliukų, kiek tų 
diedų ir diedulių / su gerom 
d o v anomis ir apgavystėmis! 
Krikščionybė taip sųsmullčejo 
ir susimerikind, '‘kad jos ka
lėdiniai produktai ;apima vis
ką—degtinę, saldainius, kum
pį, visokiausių sūrių. ■■ Giedok, 
šlovink, jpirk.

Visur komercija, visur biz
nis. .,

Krikščionybė mokina: Ra
mybė geros valios žmonėms. 
Taika pasauly!

Vienas geras žmogus sako, 
kad šiame kalėdų sezone jis 
surado tik tris krikščionis.

ISTORINIS 
DOKUMENTAS

Šiame “Laisvės” numery
je baigiame spausdinti “Ko
munistų ir Darbininkų par
tijų atstovų pasitarimo1 Pa
reiškimą.” Tai istorinis do
kumentas, tai kelrodis į 
taikų tarpvalstybinį sugy
venimą pasaulyje. Kiek
vienas galvojąs žmogus tu
rėtų jį atidžiai perskaityti, 
pas tudijuoti, įsisąmoninti 
tuo, kas Pareiškime pasa
kyta, kadangi Pareiškimas 
liečia pačius gyvybingiau
sius žmonijos reikalus.

Įdomų tuo klausimu įve
damąjį parašė Maskvos 
“Pravda” (1960 m. gruo
džio mėn. 12 d.). Laikraš
tis pabrėžia, kad “mūsų lai
kais karas nėra neišvengia
mai, karui galima užkirsti 
kelią, taiką galima apginti 
ir sustiprinti.” Bet reikia 
veikti, reikia už tai kovoti!

“Pravdos”žodžiais:
J

Jeigu visos galingos taikin
gosios jėgos veiks glaudžiai 
susivienijusios, jeigu jos veiks 
sutelktai ir aktyviai, imperia
listiniams agresoriams nepa
vyks įgyvendinti savo suma
nymų, kupinų žmogaus neapy
kantos. Kaip tik telkti taigin- 
gąsįas jėgas, sugebančias su- 
žilugdyti nusikalstamus kari
nius planus, išsaugoti taiką ir 
stiprinti tautų draugystę ragi
na komunistai visus geros va
lios žmones.

Taikos išlaikymo visame pa
saulyje interesai įsakmiai rei
kalauja sudaryti bendrą, kuo 
plačiausią kovos frontą prieš

imperialistinę agresijos ir ka
ro politiką. Gyvenimas rodo, 
kad bendrais ir aktyviais visų 
taikingųjų jėgų veiksmais ga
lima nutraukti bet kurias im
perialistinių agresorių karines 
provokacijas. Pastaraisiais me
tais imperialistai, kurstydami 
vietinius karus, ne kartą buvo 
atvedę žmoniją prie pasauli
nes katastrofos slenksčio. Bet 
kiekvieną kartą jie pralaimė
davo, gavę ryžtingą Tarybų 
Sąjungos, socialistinių šalių, 
visų taikingųjų tautų atkirtį.

Taikos priešai dar tebėra 
stiprūs, gudrūs ir pavojingi. 
Pirmutinė sąlyga užkirsti ke
lią jų juodiesiems sumany
mams ir intrigoms — didžiau
sias tautų budrumas. Kovoti 
už taiką šiandien — reiškia 
nenuilstamai dem’askuoti im
perializmo politiką, - akylai 
sekti karo kurstytojų machi
nacijas, kelti šventą tautų 
rūstybę prieš tuos, kurie sie
kia sukurstyti karą, reiškia 
didinti visų taikingų jėgų or
ganizuotumą, be paliovos stip
rinti aktyvius masių veiksmus 
už taiką.

Komunistų ir darbininkų 
partijų atstovų Pareiškimas ir 
Kreipimasis į viso pasaulio 
tautas yra išplėstinė tokios 
ryžtingos, kryptingos kovos 
už kelio užkirtimą karinei ka
tastrofai programa. Kovoda
mi už taiką, už darbininkų 
klasės reikalą, komunistai 
nuoširdžiai ir ryžtingai tiesia 
ranką socialdemokratams, ki
tų partijų ir organizacijų na
riams, kovojantiems prieš ka
rą, juos ragindami kartu gin
ti taiką...

Teigiamus visų socialistinių 
šalių dabar vykdomos taikaus 
sambūvio politikos rezultatus 
mato kiekvienas žmogus, kuris 
nėra iš anksto nusistatęs nei
giamai. ■ Kursas-, į taikų sam
būvį aktyviai , prisideda prie 
padėties gerinimo pasaulyje, 
mažina , tarptautinį įtempimą, 
gerina sąlygas-likviduoti “šal
tąjį karą” ir nutraukti ginkla
vimosi varžybaš. Nuoseklus 
šios politikos vykdymas viso
keriopai - stiprina pasaulinės 
socialistinės sistemos pozici
jas,: aktyviai ■ p.adęda didinti 
jos tarptautinį j autoritetą ir 
įtaką. Kartu kursas į taikų 
sambūvį padeda vystytis soci
alizmo ir pažangps jėgoms ka
pitalistinėse šalyse. Taikaus 
sambūvio sąlygomis gerėja ga
limybės vystyti kolonijų nacio
nalinio išsivadavimo, judėjimą. 
Pagaliau taikaus' sambūvio są
lygomis gali aktyviau reikštis 
tie buržuaziniai sluoksniai, 
kurie remiasi nuosaikiai blai
viomis pozicijomis, nepritaria 
a vanti Gristi ni ams su įž ulėj usi ų 
agresyvių jėgų atstovų suma
nymams.

Taikaus sambūvio politika, 
visų šalių komunistų ryžtinga 
parama šiam lenininiam tarp
tautinių santykių principui 
taip atitinka gyvybinius di
džiulės daugumos pasaulio 
gyventojų interesus, kad net 
buržuazinė spauda, komėm 
t u o d a m a Pareiškimą, šiai 
klausimo daliai skiria ypatin
gą dėmesį. Daugelis spaudos 
organų Anglijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Švedijoje 
ir kitose šalyse pabrėžia, ko
kią nepaprastai didelę reikš
mę turi tarptautiniams santy
kiams socialistinių šalių ir vi
so pasaulio "'komunistų kova 
dėl taikaus sambūvio principų 
pergalės. 1:,

Bet jeigu imperialistiniai be
pročiai sukurstys .karą, tautos 
nušluos ir palaidos kapitaliz
mą. šis įspėjimas turi būti 
naudingas šaltas dušas tiems 
“Atlanto stovyklos” sluoks
niams, kurie azartiškai žai
džia milijonų žmonių likimu.

Tolimiausius pasaulio kam
pelius, šimtų/milijonų žmonių 
s ą m o n ę pasieks liepsningi, 
įkvepiu Kreipimosi į viso pa
saulio tautas žodžiai “Mūsų 
dienomis žmonija neturi svar
besnio uždavinio, kaip kova 
prieš raketinio - branduolinio 
karo grėsmę, už visuotinį ir vi
sišką nusiginklavimą, už ^ tai
kos išsaugojimą. Mūsų dieno
mis nėra kilnesnės pareigos, 
kaip dalyvauti šioje kovoje.”

Tautos atsilieps į šį nepa
prastai. žmogišką, humanišką 
raginimą, gausihdamos savo 
pastangas kovoje už tarptau
tinio įtempimo mažinimą ir 
taikų sambūvį, ų# Tarybų Są
jungos iškeltos^ visuotinio ir 
visiško nusiginklavimo progra-

Ima Sumak --- p e r u v i e t e 
Pietų Amerikos žvaigždė

Dainuoja moteris... Dai
nuoja taip,,, tarsi dainuotų 
ne vienas žmogus. Iš sce
nos plaukia garsų choras! 
Iš kažkurių skambia u s i ų 
aukštumų koloratūros bal
sas krinta žemyn, į tyras 
baritono gelmes, o po aki
mirkos iškyla į paviršių 
kaip stiprus, atviras meco. 
Klausai ir kvapą užima. 
Koks gi gražus tasai choras, 
kaip nuostabiai žavi jo dai
na žmogų! Bet... mes už
miršome — iš tikro scenoje 
tik viena moteris.

Dainuoja Ima Sumak- 
Jos vardas plačiai žinomas 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
jos kūrybai buvo skirta ne
maža radijo laidų, parduo
tuvėse grobstyte išgrobsto- 
mos plokštelės su artistės 
dainavimo įrašais.

*

Ima Sumak gimė Perų 
Anduose, indėnų Ičokano 
kaime. Jos tėvas ispanas, 
motina indėnė. Tikrasis 
artistės vardas — Empera- 
trisa Čavari. Iš mažų die
nų ji stengėsi pamėgdžio
ti paukščių čiulbėjimą, žvė
rių balsus, kuriuos girdėda
vo gimtuosiuose miškuose. 
Ir visus džiunglių balsus, 
nuo tigro maurojimo iki 
paukščių giesmininkų tre
lių, mergaitė mėg d ž i o j o 
taip, jog sunku buvo pati
kėti, kad taip galėtų pada
ryti mažas vaikas.

Jos balsas buvo gamtos 
dovana. Be to, ji turėjo 
nuostabią muzikinę atmintį 
ir nenum a 1 d o m ą polinkį 
dainuoti, dainuoti, dainuo-, 
tį... ■ .

Ir štai kartą, per garsią-! 
ją perujiečių “saulės šven
tę;” į Ičokaiią atvyko1 folk
loro vrinkėjas^ Moi‘zesa& VU 
vanko Ima, tada vienuoli
kos metų mergaitė dainavo 
himną saulei. Fenonįenalus 
Imos balsas visam gyveni
mui pavergė šešiolikąmetį 
Moizesą. Jis pakvietė Imą 
į savo muzikinį ansamblį 
“La kompania Peruana de 
arte.” Praėjo keleri metai, 
ir 1942 m- įvyko pirmasis 
Imos Suma k viešas kon
certas.

Šiuo metu Imos Sumak 
balsas skamba visuose mū
sų planetos kraštuose, visur 
ji žavi klausytojus savo ta
lentu.

Kuo gi patraukia klausy
tojus Ima Sumak? Kodėl 
apie jos balsą visada atsi
liepiama su epitetais “feno- 
m e n alus,” “nepaprastas,” 
“žavingas”?

Užtenka kartą išgirsti jos 
dainavimą, kad suprastum, 
jog tie klausimai visiškai 
nereikalingi.

Atrodo, artistė tarsi tu
rėtų keturis balsus: gra
žaus tenoro baritoną, meco 
sopraną, stiprų dramatinį 
sopraną ir plataus diapazo
no koloratūrinį s o p r a ną. 
A u k š tuose registruose ji 
gali vienkart dainuoti 
dviem, o tarpais net trim 
balsais.

Ima Sumak yra gastro-

liavusi daugelyje Europos 
ir Azijos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos šalių, dainavusi 
filmuose “Inkų paslaptys/’ 
“Omaro Chaijamo meilė,” 
“Amžinoji muzika.”

Amerikos ir Europos 
1 a i k r aščiai labai aukštai 
vertina dainininkės meną. 
“Jos balsas — nuostabus 
instrumentas, — rašo Ame
rikos recenzentai. — Tai 
gamtos kaprizas, kaip ir 
daugumas kitų įžymiausių 
balsų.

Ima Sumak ir Moiz-esas 
Vivanko labai rūpestingai 
auklėja savo vienuolikametį 
sūnų Karlito. Tai labai mu
zikalus, gabus berniukas. 
Karlito važinėja kartu su 
tėvais ii* dalyvauja orkest
re, akompanuodamas moti-, 
nai nacio naliniu instru
mentu.

Koncertuodama Tarybų

Sąjungoje, Ima Sumak su
pažindina mus su inkų, ar
gentiniečių, boliviečių ir 
kubiečių dainomis- Dainuo
dama negrų spiričiuels, jiį 
pasakoja apie darbo liau-7 
dies gyvenimą ir buitį, apie 
jos papročius ir šventes. 
Kompozicijoje “čiukčo — 
Žaliasis pragaras,” prita
riant gitarai, kuria groja 
Moizesas Vivanko, daini
ninkė tarsi klausosi džiung
lėse paukščių čiulbėjimo 
bei žvėrių riksmo, o paskui 
atsiliepia jiems, ir tada jos 
balsą sunku atskirti nuo 
tikrojo džiunglių balso. Ji 
meistriškai atlieka ir Eu
ropos kompozitorių kūri
nius — Debiusi “Mėnulio 
šviesą,” Kurčio “Neapolie
čių dainą.”

Kartu su Ima Sumak 
koncertuose dalyvauja Moi
zesas Vivanko, šokėja peru- 
jietė Oolito Rivera ir ispa
nė Karmen Reies. Š. m. 
gruodžio viduryje Irųa Su
mak davė keturis koncertus4 
ir Lietuvoje. L. M.
±.......s=s.?i 1

Tarybų Armėnijai 
40 metų

Žiloje senovėje keliauto
jai Armėniją vadino ak
mens šalimi. Tuo laiku tai 
buvo tikslus pavadinimas. 
Akmenimįs nusėtą žemę la
bai sunku buvo įdirbti. 
Valstiečiai kovojo už kiek
vieną žemės lopelį, kuria
me galėjo augti kviečiai, 
vaismedžiai. Taip skurdo ir 
vargo armėnai šimtmečiais.

Po Didžiosios Spalio re
voliucijos kitafp pakrypo 
Armėrtijos darbo žmdgaūs 
gyvenimas, kitokia atsirado 
pažiūra ijb į akmenį, j^Įoks- 
lininkai atrado akmenį, — 

(labai, . vertingą Į žaliavą., jJš 
nęfejino , Į taip vadinasi ;tas 

; akiųuo) .galima pagąmin* 
ti aukštos kokybės cemen
tą, potašą ir 1.1. Nefelinaš 
net panaudojamas aliumi
nio pramonėje.

Dideliu miestu tapo res
publikos sostinė Jerevanas. 
Armėnijoje yra tiek nefeli- 
no, kad, iš jo padarius spal
votą tufą, šį septynmetį 
galima būtų pastatyti de
šimtį tokių miestų, kaip Je
revanas.

Kaip matome, kadaise 
tik skurdą nešąs akmuo 
Tarybų valdžios metais ta
po neįkainuojamu turtu.

Kas gi buvo Armėni
ja prieš keturis dešimtme
čius? Nualintas, atsilikęs 
kraštas. Praėjo ne tiek 
daug metų, o įvyko didžiu
liai pasikeitimai, apie ku
riuos anksčiau nė svajoti 
niekas nesvajojo.

Palyginsime kelis skai
čius. 1913 metais Armėni
jos pramonė duodavo tiek 
gaminių, kiek 1958 metais

vilnės. Sužydėjo Armėnija 
sodais.

Turtingai gyvena respub
likos darbo žmonės. Jiems 
atviros durys į darbą, į po
ilsį, į mokslą. Caristinio re
žimo metais Armėnijoje ne
buvo nė vienos aukštosios 
mokyklos. Retas kas galėjo 
studijuoti Peterburgo ar ki
tų miestų mokyklose. Juk 
1914 metais tebuvo tik vie
na mokykla, kurioje armė
nai galėjo. įsigyti vidurinį 
išsilavinimą. ; ' •. . i

O koks milžiniškas • skir
tumas* dabar! Armėnijoje 
'yra 11 aukštųjų, 40: viduri
nių /mokyklų 1. 'Liaųdids ūky
je dMW;®rbad!a ū g’i;a u 
kaip 60,000 specialistų su 
aukštuoju ir specialiuoju 
viduriniu mokslu.':, 
. 1960 metų lapkričio 29 
dieną A r m ė n i j. os darbo 
žmonės šventė savo. Socia
listinės Respublikos įsikūri
mo keturiasdešimtmetį. Šią 
džiugią sukaktį drauge su 
darbščia armėnų liaudimi 
minime, ir mes, linkėdami 
Tarybų Armėnijos gyvento
jams dar* didesnių laimėji
mų kovoje už visų Tarybų 
Sąjungos tautų tikslą—-ko
munizmą. L. P,

Brockton, Mass.
Užpuolimai ir vandalizmas

Jaunimas užsiima užpuo
limais ir vandalizmu, va
gystėmis ir piktadarystė
mis. Lapkričio 30 d. vaikė
zai įsigavo į South Junior 
High mokyklą, Brocktono 
priemiestyje Campėllo ir 
padarė nuostolių už kelis

buvo paga minama per 7 tūkstančius dolerių.

mos įgyvendinimą, nes jos re
alizavimas turėt ų istorinę 
reikšmę žmonijos .likimui. .

Tarptautinis darbininkų ju
dėjimas, remdamasis didėjan
čia plačiausiųjų liaudies ma
sių parama, dabar virto tokia 
galinga jėga, kad jo komunis
tinis avangardas gali paskelb
ti mūsų kartos išgelbėjimą 
nuo naujo karo baisumų savo 
istorine ^ misija.

šis uždavinys gali būti iš
spręstas. Jis turi būti išspręs
tas. Komunistai šiam didžiaih 
šventam reikalui skirs • visas 
savo jėgas.

Taika nugalės, karą!

dienas. Tai nuostabus, džiu
ginantis skaičius! Pramo
nės lygis per ,47 metus pa
kilo beveik 60 kartų. Argi 
kada nors galvojo darbo 
žmogus, kad kiekv i e n a m 
Armėnijos gyventojui elekt
ros energijos bus pagami
nama daugiau, negu tokio
se išsivysčiusiose kapitalis
tinėse šalyse, kaip Vakarų 
Vokietija arba Prancūzija?

Visiškai naujos pramo
nes šakos— metalo apdir
bimo, elektros ener gijos, 
chemijos ir kitos. Nebaisūs 
dabar Armėnijos kolūkie
čiams akmenys. Į kolūkius 
ir tarybinius ūkius atėjo 
gausi ir įvairi tėvyninė 
technika. Gausūs tapo cuk
rinių runkelių, grūdinių 
kultūrų, medvilnės derliai. 
Vien tik per 1958 metus 
surinkta 36,000 tonų med-

Vandalai atsukinėjo vi
sus vandens kranus., sužalo
jo rūmus, knygas išmėtė, 
ištepliojo JAV vėliavą, ir 
atliko visokių piktadarys
čių. Ir tai jau ne' pirmu 
kartu taip mokykloms pa
daro žalos.

Gruodžio 5 d. Worceste- 
ryje prasidėjo teismas prieš 
lytiškų užpuolikų gengę. 
Pasirodo, kad birželio 24 į 
25 dienos naktį, kada Leo
minster “mylimųjų; vietoje” 
sustojo vaikinas “Diek” ir 
19-kos metų mergina, tai 
juos užpuolė 15 vyriškių. 
Vaikiną sumušė, o merginą 
jie išprievartavo. Sakoma, 
kai kurie po du kartus. 
Apie 10 iš jų yra teisiami. 
Vyriausias yra 29 mėtų 
amžiaus, o jauniausias 16.

G. Shimaitis



Komunistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimo Pareiškimas
tema. Marksistai-leniniečiai niekad nebuvo 
tos nuomonės, kad kelias į socialinę revo
liuciją eina per valstybių karus.

Pasirinkti vienokią arba kitokią visuome- 
nėš santvarką — neatimama kiekvienos šalies 

' tautos teisė. Socialistinė revoliucija neim
portuojama ir negali būti primesta iš sve
tur. Ji yra kiekvienos šalies vidaus vys
tymosi, didžiausio socialinių prieštaravimų 
aštrėjimo joje rezultatas.

iKomunistų partijos, vadovaudamosi 
marksizmo - leninizmo mokymu, visuomet 
buvo prieš revoliucijos eksportą. Kartu jos 
ryžtingai kovoja prieš imperialistų kontr- 
revoliucijos eksportą. Jos laiko savo inter
nacionaline pareiga raginti visų šalių tau
tas telktis, mobilizuoti visas savo vidaus jė
gas, aktyviai veikti ir, remiantis pasaulinės 
socialistinės sistemos galia, užkirsti kelią 
arba ryžtingai atremti imperialistų kišimąsi 
į bet kurios šalies liaudies, pakilusios revo- 
liuciijai, reikalus.

Dabartinėmis sąlygomis eilėje kapitalisti
nių šalių darbininkų klasė, vadovaujama sa
vo priešakinio būrio, gali, remdamasi dar
bininkų bei liaudies frontu ir kitomis gali
momis įvairių partijų ir visuomeninių orga
nizacijų susitarimo bei politinio bendradar- 
vimo formomis, suvienyti liaudies daugumų, 
iškovoti valstybinę valdžia be pilietinio ka
ro ir užtikrinti, kad liaudis perimtų pagrin
dines gamybos priemones.

Remdamasi liaudies dauguma ir duoda
ma ryžtingą atkirtį oportunistiniams ele
mentams, nesugebantiems atsisakyti susi
taikymo su kapitalistais ir darbininkais po
litikos, darbininkų klasė gali nugalėti reak
cines, antiliaudines jėgas, iškovoti tvirtų 
daugumą parlamente, paversti parlamentą 
iš klasiniams buržuazijos interesams tar
naujančio įrankio darbo liaudžiai tarnaujan
čiu įrankiu, vystyti neparlamentinę plačią 
masinę kovą, palaužti reakcinių' jėgų prie
šinimąsi ir sudaryti reikalingas sąlygas so
cialistinei revoliucijai taikiai įvykdyti. Visa 
tai bus įmanoma tiktai plačiai, nepaliauja
mai vystant darbininkų, valstiečių masių ir 
vidutinių miesto sluoksnių klasinę kovą prieš 
stambųjį monopolistinį kapitalą, prieš reak
ciją, už gilias socialines reformas, už taiką 
ir socializmą.

Tokiomis sąlygomis, kai išnaudotojų kla
sės griebiasi smurto prieš liaudį, reikia tu
rėti galvoje kitokią galimybę —netaikų per
ėjimą į socializmą. Leninizmas moko ir is
torinis patyrimas patvirtina, kad viešpatau
jančios klases savo valia neužleidžia val
džios. Klasių kovos įnirtingumo laipsnis ir 
formos šiomis sąlygomis priklausys ne tiek 
nuo proletariato, kiek nuo reakcinių sluoks
nių priešinimosi didžiulės liaudies daugu
mos valiai jėgos, nuo to, kiek šie sluoksniai 
veiks smurtu vienu arba kitu kovos už so
cializmą etapu.

Kiekvienoje atskiroje šalyje realią vieno 
arba kito būdo pereiti į socializmų galimy
bę lemia konkrečios istorinės sąlygos.

Mūsų laikais, kai komunizmas yra ne tik

(Tąsa)
Pasitarimas solidarizuojasi su Visoriais 

Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos, Okeani
jos tautomis, didvyriškai kovojančiomis an- 
tiimperialistinę kovų. Pasitarimas sveiki
na jaunų Afrikos valstybių tautas, iškovo
jusias politinę nepriklausomybę, kas yra 
svarbus žingsnis į jų visiška išsivadavimų.

Pasitarimas reiškia karšta pritarimų ir- 
palaikymų didvyriškai alžyriečių tautai, ko
vojančiai už savo laisvę bei 
priklausomybę, reikalauja, 
būtų nutrauktas agresyvus 
žyra. Jis rūsčiai smerkia
sinių persekiojimų ir tironijos sistemų Pie
tų Afrikos Sąjungoje (“aperteidų”) ir ra
gina tarptautinę demokratinę visuomenę 
aktyviai paremti Pietų Afrikos tautų kova 
už laisvę ir lygybę. Pasitarimas reikalauja 
nesikišti j suverenias Kubos, Kongo, visų 
išsivadavusių šalių tautų teises.

nacionalinę ne- 
kad nedelsiant 
karas prieš Al- 
nežmonišką ra-

cialistinės revoliucijos uždavinius ir būtinu
mą ją įgyvendinti.

Taikos iii socialinės pažangos interesai 
taip pat reikalauja atkurti nacionaliniu ir 
internacionaliniu mastu visų ■ kitų masinių 
demokratinių judėjimų vienybę. Masinių 
organizacijų, vienybė gali būti pasiekta, 
vieningai veikiant kovoje už taikos išlai
kymą ir išplėtimą, darbo žmonių gyvenimo 
sąlygų geririimą ir jų socialinių teisių plė
timą.

„ Taikos ir [socialinės pažangos interesai 
taip pat reikalauja atkurti nacionaliniu ir 
internacionaliniu mastu visų kitų masinių 
demokratinių judėjimų vienybę. Masinių 
organizacijų, vienybė gali būti pasiekta, 
vieningai veikiant kovoje už taikos išlaiky
mą, nacionalinę nepriklausomybę, už demo
kratinių teisių išlaikymą ir jų socialinių tei
sių plėtimą.

Lemiamas vaidmuo kovoje už tai, kad 
kapitalistinių šalių liaudies masės įgyvendin
tų savo uždavinius, tenka darbininkų kla
sės sąjungai su darbo valstietija, nes ši są
junga yra pagrindinė socialinės revoliucijos 
varomoji jėga.

Svarbiausioji kliūtis, trukdanti darbinin
kų klasei pasiekti savo tikslus, tebėra jos 
eilių suskilimas, kurio išlaikymu nacionali
niu ir tarptąutiniu mastu suinteresuotos 
viešpataujančios klasės, dešinieji socialde
mokratijos vadai ir reakciniai profsąjungų 
lyderiai. Komunistai ryžtingai siekia nuga
lėti šį suskilimą.

Kai kurie dešinieji socialdemokratų lyde
riai atvirai perėjo į imperializmo pozicijas, 
gina kapitalistinę sistemą, skaldo darbinin
kų klasę Būdami komunizmo priešai ir bi
jodami didėjančios socializmo įtakos pasau
linėje arenoje, jie kapituliuoja prieš reak
cines, konservatyviąsias jėgas. Eilėje šalių 
dešinioji vadovybė pasiekė, kad socialde
mokratų partijos priėmė programas, kurio
se ji atvirai išsižadėjo marksizmo, klasių 
kovos, tradicinių socialistinių šūkių. Tuo 
pačiu ji padarė naujų paslaugą buržuazi
jai. Socialdemokratų partijose auga pasi
priešinimas dešiniųjų lyderių politikai. Šis 
pasipriešinimas apima ir dalį funkcionierių.

Komunistai laiko darbo žmones—social
demokratus savo klasės broliais. Jie daž
nai dirba kartu su jais profsąjungose bei 
kitose organižacijose ir kartu kovoja už 
darbininkų klasės ir visos liaudies intere
sus.

Pagrindiniai darbininkų judėjimo interesai

Naujasis jėgų savitarpio santykis pasau
linėje arenoje atveria komunistų ir darbi
ninkų partijoms naujas galimybes ispręsti 
joms iškilusius istorinius uždavinius kovoje 
už taikų, nacionalinę nepriklausomybę, de
mokratija ir socializmų.

Pagrindinis smūgis dabartinėmis sulygo 
mis vis ryžtingiau nukreipiamas prieš ka 
pitalistines monopolijas, kurios yra pagrin
dinės ginklavimosi varžybų kaltininkės, re
akcijos ir agresijos tvirtovė, prieš visų jų 
interesų sargyboje esančią valstybinio-mo- 
nopolistinio kapitalizmo sistemą.

Atskirose išsivysčiusiose neeuropinėse ka
pitalistinėse šalyse, kurioms politiškai, eko
nomiškai ir kariškai viešpatauja Amerikos 
imperializmas, darbininkų klasė ir liaudies 
masės nukreipia pagrindinį smūgį prieš 
Amerikos imperializmo viešpatavimą, o 
taip pat prieš monopolistinį kapitalą ir ki
tas vidaus reakcijos jėgas, išduodančias na
cijos interesus. Šioje kovoje telkiasi į vie
ningą frontą visos demokratinės, patriotinės 
nacijos jėgos, kovojančios už revoliucijos 
pergalę, siekiančios tikrosios nacionalinės 
nepriklausomybės ir demokratijos, kurių 
iškovojimas sudaro sąlygas pradėti spręsti 
socialistinės revoliucijos uždavinius.

Didžiosios monopolijos visomis linijomis 
puola darbininkų klasės ir plačiųjų liaudies 
masių interesus. Smarkinamas darbo žmo
nių išnaudojimas, o taip pat stiprėja plačiųjų 
valstietijos masių nuskurdinimo procesas; 
kartu didėja smulkiosios ir _vidutinės mies- primygtinai diktuoja, kad komunistų ir so
tų buržuazijos sunkumai, 
polijų priespauda pasidaro 
siems nacijos sluoksniams, 
pagrindiniam buržuazinės 
siniam prieštaravimui—tarp darbo ir kapi
talo, dabar didėja prieštaravimas tarp sau
jelės monopolistų ir visų liaudies sluoksnių.

Monopolijos siekia panaikinti arba iki 
minimumo apkarpyti demokratines liaudies 
masių teises. Kai kuriose šalyse tebesiau- 
Čia atviras fašistinis teroras. Eilėje šalių 
fašizavimo procesas stiprinamas naujomis 
formomis: diktatoriniai valdymo metodai de
rinami su neturinčio demokratinio turinio ir 
paversto grynu formalumu parlamentarizmo 
fikcija. Daugelis demokratinių organizaci
jų skelbiamos už įstatymo ribų ir yra pri
verstos pasitraukti į pogrindį, tūkstančiai 
kovotojų už darbininkų klasės reikalą ir už 
taiką nugrūsti į kalėjimus.

Visų pasaulio komunistų vardu Pasitari
mas reiškia proletarinio solidarumo jaus
mus vargstantiems kalėjimuose šlovingiems 
JAV, Ispanijos, Portugalijos, Japonijos, Va
karų Vokietijos, Graikijos, Irano, Pakista
no, Jungtinės Arabų Respublikos, Jordani
jos, Irako, Argentinos, Paragvajaus, Domi
nikos Respublikos, Meksikos, Pietų Afrikos 
Sąjungos, Sudano ir kitų šalių darbininkų 
klasės sūnums bei dukroms ir demokratams. 
Pasitarimas ragina suruošti galingą tarptau
tinę kampaniją, kad kovotojai už taiką, na
cionalinę nepriklausomybę ir demokratiją 
būtų išvaduoti.

Likviduoti monopolijų viešpatavimą gy 
vybiškai suinteresuotos darbininkų klasė, 
valstietija, inteligentija, smulkioji ir viduti
nė miesto buržuazija. Susidaro palankios 
sąlygos visoms šioms jėgoms susitelkti.

Komunistai yra tos nuomonės, kad_toks 
susivienijimas visiškai įmanomas, remiantis 
kova už taiką, nacionalinę nepriklausomy
bę, demokratijos gynimų ir vystymų, svar
biausių ekonomikos šakų nacionalizavimų 
ir jų valdymo demokratizavimų, už visos 
ekonomikos naudojimų taikiais tikslais gy
ventojų poreikiams tenkinti, už radikalias 
žemės reformas, darbo žmonių gyvenimo ir 
vidutinės miesto buržuazijos interesų gyni
mą nuo monopolijų savivaliavimo.

Komunistai siekia bendru mastu demo
kratizuoti ekonominį ir visuomeninį gyveni
mą, visas administracines, politines, kultū
rines organizacijas ir institutus.

Kovą už demokratiją komunistai laiko 
sudėtine kovos už socializmų dalimi, šios 
kovos procese komunistai nuolat stiprina 
savo ryšius su masėmis, kelia jų politinio 
sąmoningumo lygį, moko mases suprasti so-

Didžiųjų mono- 
vis sunkesnė vi- 
Todėl, aštrėjant 
visuomenės kla

cialdemokratų partijos žengtų bendrų veiks
mų keliu nacipnaliniu ir tarptautiniu mastu, 
reikalaudamos tuojau pat uždrausti gaminti, 
bandyti ir naudoti branduolinį ginklą, suda
ryti atominio ginklo neturinčias zonas, vi
suotinai ir visiškai nusiginkluoti tarptauti
nės kontrolės sąlygomis, likviduoti karines 
bazes svetimose teritorijose, išvesti užsienio 
kariuomenę, padėti kolonijų ir priklauso
mųjų šalių tautų nacionalinio išsivadavimo 
judėjimui, užtikrinti nacionalinį suverenu
mų, stiprinti demokratijų ir duoti atkirtį fa- _ , ___ v. ___ ____
šizmo pavojui, ,kelti darbo žmonių gyvenimo----pažangiausias mokymas, bet ir realiai gy-
lygį, trumpinti darbo savaitę, nemažinant 
darbo, užmokesčio ir t. t. Milijonai social
demokratų ir kai kurios socialdemokratų 
partijos vienokia arba kitokia forma jau 
stojo už šių uždavinių sprendimą.

Galima drąsiai teigti, kad daugelio kapi
talistinių šalių darbininkų klasė, nugalėjusi 
savo eilių suskilimą, pasiekusi visų savo bū
rių veiksnių vięnybę, galėtų suduoti skaudų 
smūgį kapitalistinių šalių valldančiųjų sluoks
nių politikai ir priversti juos nutraukti nau
jo karo parengimą, galėtų atremti monopo
listinio kapitalo puolimą, užtikrinti, kad 
būtų patenkinti svarbiausi gyvybiniai ir de
mokratiniai jos reikalavimai.

Tiek kovoje už darbo žmonių gyvenimo 
sąlygų gerinimų; jų demokratinių teisių plė
timų ir išlaikymų, nacionalinės nepriklauso
mybės iškovojirhą ir gynimų, už taikų tarp 
tautų, tiek ir kovoje už valdžios iškovojimų 
ir socializmo pastatymą komunistų partijos 
siekia bendradarbiauti su socialistų partijo
mis. Komunistai turi vientisų, moksliškai 
pagrįstų bei gyvenimo patvirtintų didįjį 
marksizmo-leninizmo mokymų ir didelį tarp
tautinį socialistinės statybos patyrimų. Jie 
pasirengę diskusuoti su socialdemokratais, 
būdami įsitikinę, kad tai geriausias būdas 
sugretinti pažiūroms, idėjoms ir sukauptam 
patyrimui, siekiant likviduoti įsišaknijusius 
išankstinius nusistatymus, pašalinti darbo 
žmonių suskilimų ii’ užmegzti bendradar
biavimų.

Imperialistinė reakcija, siekdama sukel
ti nepasitikėjimų komunistiniu judėjimu ir 
jo ideologija, tebebaugina mases, teigda
ma, jog komunistams, esą, reikalingi karai 
tarp valstybių, kad jie galėtų nuversti kapi
talistinę santvarkų ir įvesti socialistinę san
tvarkų. Komunistų partijos griežtai atme
ta šį šmeižtų. Tas-faktas, kad abu imperia
listų sukelti karai pasibaigė socialistinėmis 
revoliucijomis, anaiptol nereiškia, kad ke
lias į socialinę revoliucijų būtinai eina per 
pasaulinį karų, ypač mūsų epochoje, kai 
gyvuoja galinga pasaulinė socializmo sis-

vuojanti visuomenės ^santvarka, įrodžiusi sa
vo pranašumų prieš kapitalizmą, susidaro 
ypač palankios sąlygos plėsti komunistų 
partijų įtakai, ryžtingai demaskuoti antiko
munizmui, kuriuo dangstydamasi kapitalis
tų klasė kovoja prieš proletariatų, ir pa
traukti komunistinių idėjų pusėn plačiausius 
darbo žmonių sluoksnius.

Antikomunizmas atsirado dar darbininkų 
judėjimo prieaušryje kaip pagrindinis idė
jinis kapitalistų klasės ginklas jos kovoje 
prieš proletariatų ir marksistinę ideologijų. 
Paaštrėjus klasių kovai, ypač susidarius pa
saulinei socializmo sistemai, antikomuniz
mas pasidarė dar piktesnis ir rafinuotesnis. 
Atspindėdamas gilių buržuazinės ideologijos 
idėjinę krizę ir didžiausių jos degradavimų, 
antikomunizmas siaubingai iškraipo mark
sizmo mokymų, grubiai šmeižia socialistinę 
visuomenės tvarkų, klastoja komunistų po
litikų ir tikslus, siundo demokratines tai
kingas jėgas ir organizacijas.

Sėkmingas darbo žmonių interesų gyni
mas, taikos išlaikymas, darbininkų klasės 
socialistinių idealų įgyvendinimas reikalau
ja ryžtingai kovoti prieš antikomunizmų— 
tų užnuodytų ginklą, kurį buržuazija nau
doja, siekdama atitverti mases nuo socializ
mo. Reikia plačiai akstinti masėms socia
lizmo idėjas, auklėti darbo žmones revo
liucine dvasia, didinti ’ jų klasinį, revoliu
cinį sąmoningumų ir, remiantis pasaulinės 
socialistinės sistemos šalių patyrimu, at
skleisti visiems darbo žmonėms socialisti
nės visuomenės pranašumų, konkrečiai pa
rodyti, kokias realias gėrybes atneš socializ
mas kiekvienos šalies darbininkams, valstie
čiams ir kitiems gyventojų sluoksniams.

VI
Pasaulinis komunistinis judėjimas pavir

to jtakingiausia mūsų laikų politine jėga, 
tapo be galo svarbiu visuomeninės pažan
gos veiksniu. Įnirtingai kovodamas prieš 
imperialistinę reakcijų, už darbininkų kla
sės ir visų darbo žmonių interesus, už tai
kų, naciohalinę nepriklausomybę, demokra-

visąs 
ištisai 

ir organizaciniu at-

vieningai pasmerkė
oportunizmo atmai-

tija ir socializmų, komunistinis judėjimas 
nenukrypstamai žengia pirmyn, telkiasi ir 
grūdinasi.

87 pasaulio šalyse dabar veikia komunis
tų partijos. Jos vienija savo eilėse daugiau 
kaip 36 milijonus žmonių. Tai puiki mark
sizmo-leninizmo pergalė, didžiulis darbinin
kų klasės iškovojimas. Toliau telkiasi mark- 
sistai-vienminčiai šalyse, kuriose nuversta 
kolonijinė priespauda ir kurios įžengė į sa
varankiško vystymosi kelią. Komunistų 
partijos laiko savo internacionaline parei
ga padėti stiprinti savo šalių darbininkų 
klasės draugystę ir solidarumą su išsiva
davusių valstybių darbininkų judėjimu 
bendroje kovoje prieš imperializmų.

Komunistų partijų eilių augimas ir jų or
ganizacinis stiprėjimas, eilės šalių komu
nistų partijų pergalės užtikrinimas kovoje 
prieš nukrypimus, žalingų asmenybės kul
to padarinių įveikimas, tarptautinio komu
nistinio judėjimo įtakos stiprėjimas atveria 
naujas perspektyvas sėkmingai spręsti ko
munistų partijoms iškilusius uždavinius.

Komunistų partijos idėjiškai sutriuškino 
savo eilėse revizionistus, mėginusius išvesti 
jas iš marksizmo-leninizmo kelio. Kovoda
mi prieš revizionizmų ir dešinįjį oportuniz
mą, kiekviena komunistų partija ir 
tarptautinis komunistinis judėjimas 
toliau stiprėjo idėjiniu 
žvilgiu.

Komunistų partijos 
jugoslaviškąją tautinio
nų, kuri yra koncentruotas šiuolaikinių re- 
vizionistų “teorijų” pasireiškimas. Išdavę 
marksizmą-leninizmą, skelbdami jį paseiiu- 
siu, JKS vadovai 1957 m. Deklaracijai prieš
pastatė savo antiliaudinę revizionistinę 
programą, priešpastatė JKS visam tarptau
tiniam komunistiniam judėjimui, atplėšė 
nuo socialistinės stovyklos savo šalį, padarė 
ja priklausomų nuo Amerikos ir kitų impe
rialistų vadinamosios “pagalbos” ir tuo pa
čiu sukėlė grėsmę, kad bus prarasti Jugo
slavijos liaudies didvyriškos kovos dėka pa
siekti revoliuciniai iškovojimai. Jugoslavi
jos revizionistai varo ardomąjį darbų prieš 
socialistinę stovykla ir pasaulinį komunistinį 
judėjimų. Neblokines politikos pretekstu 
jie vysto veiklų, kuri žalinga visų taikingų 
jėgų ir valstybių vienybei. Toliau demas
kuoti Jugoslavijos revizionistų vadovus ir 
aktyviai kovoti, kad komunistinis judėji
mas, o taip put darbininkų judėjimas bū
tų apsaugotas nuo antilenininių Jugoslavijos 
revizionistų idėjų, tebėra būtinas marksįsti- 

; nių-lemninių partijų uždavinys.
Darbininkų klasės praktika, visas visuo

menės vystymasis vėl puikiai patvirtino di
džiųjų visanugalinčią marksizmo - leninizmo 
jėgų bei gyvybingumų ir ryžtingai paneigė 
visas šiuolaikinių revizionistų “teorijas.”

Iškraipydamas marksizmą-leninizmą, pa
šalindamas jo revoliucinę sielą, revizioniz- 
mas, dešinysis oportunizmas atspindi buržu
azinę ideologijų teorijoje ir praktikoje, pa- 
raližuoja revoliucinę darbininkų klasės' va
lių, nuginkluoja ir demobilizuoja darbinin
kus, darbo žmonių mases jų kovoje prieš 
imperialistų ir išnaudotojų priespaudą, už 
taikų, demokratijų, nacionalinį išsivadavimų, 
už socializmo pergalę.

Dogmatizmas ir sektantiškumas teorijoje 
ir praktikoje, jeigu prieš juos nebus nuosek
liai kovojama, taip pat gali tapti svarbiau- 

. siu pavojumi viename arba kitame atskirų 
partijų vystymosi etape. Jie atima revoliu
cinėms partijoms sugebėjimų vystyti mark
sizmą-leninizmą mokslinės analizės pagrin
du ir kūrybiškai taikyti jį konkrečiomis są
lygomis, izoliuoja komunistus nuo plačiųjų 
darbo žmonių sluoksnių, smerkia juos pa
syviam lūkuriavimui arba kairiuoliškiems 
avantiūriniams veiksmams revoliucinėje ko
voje, neleidžia laiku ir teisingai vertinti be
sikeičiančios padėties ir naujo patyrimo, 
išnaudoti visų galimybių darbininkų klasės 
ir visų demokratinių jėgų pergalės intere
sais kovoje prieš imperializmų, reakcijų ir 
karo pavojų ir tuo pačiu trukdo tautoms 
laimėti pergalę jų teisingoje kovoje.

Tokiomis sąlygomis, kai imperialistinė re
akcija vienija savo jėgas kovai prieš komu
nizmų, ypač reikia visokeriopai telkti pa
saulinį komunistinį judėjimų. Vienybė ir 
susitelkimas dešimteriopai didina mūsų ju
dėjimo jėgas ir sudaro patikimų garantijų,; 
kad didis komunizmo reikalas pergalingai 
žengs pirmyn ir kad visos priešų atakos bus 
sėkmingai atremtos.

Visos marksistinės-lenininės partijos yra 
nepriklausomos, lygiateisės, nustato savo 
politikų, vadovaudamosi konkrečiomis savo 
šalių sąlygomis, vadovaudafnosi marksizmo- 
leninizmo principais, ir teikia viena kitai 
savitarpio paramų. Darbininkų klasės rei
kalo sėkmė ' kiekvienoje šalyje reikalauja 
visų marksistinių-lenininių partijų internaci
onalinio solidarumo. Kiekviena partija yra 
atsakinga savo šalių darbininkų klasei, dar
bo žmonėms, visam tarptautiniam darbinin
kų ir komunistiniam judėjimui.

Pastaraisiais metais surengtų komunistų
(Tąsa 4-tame pusi.)

Mūsų brolis Aleksandras 
Mizara staigia mirtimi mi
rė 1960 m. gruodžio men. 2 
a. Bostono miesto ligoninė
je, ir buvo palaidotas gruo
džio 6 d. Forest Hill kapi
nėse.

Nuoširdžiai dėkojame pa
nelei Phyllis Grendal-Gren- 
daliutei ir p. A. J. Namak- 
siui už suteikimą jam pir
mosios pagalbos — už pa- 
rūpinimą priemonių sku
biam nugabenimui į ligoni
nę.

Taipgi dėkojame visiems, 
atsilankiusiems į šermenis 
ir palydėjusiems į kapines; 
dėkojame už gėles, dėkoja
me pareiškusiems mums,-— 
asmeniškai, per laiškus ir 
per spaudą — užuojautą.

Dėkojame St. Reinaręlui 
ir P. Veniui už pasakytas 
kalbas — šermeninėje ir 
kapinėse

Dėkojame Joseph M; Gas
per laidotuvių įstaigai už . 
gražų ir rūpestingą patar- * 
navimą, laidojant mūšų į 
brolį. . I

žodžiu: nuoširdi padėka 
visiems!

Bernasius ir Rojus
Mizarai

Iš Argentinos
—~ K • I

BUENOS AIRES. — Pas 
mus Argentinoj-e betvarkė 
yra tokia, kokios nebuvo 
nuo 1908 m., kiek nuo- to 
laiko pergyventa. Politinė 
ir ekonominė padėtis kas
kart sunkėja. Neapsakoma 
betvarkė transportacijo j e, 
komunikacijoje. Per porą 
pastarųjų metų viskas pa
blogėjo net šimtu procentų.

Traukiniai vėluoja po 
valandą, o kartais po' ke
turias ir penkias valandas. 
Tai praneša kasryt radijas.

Traukiniai ir autobusai 
perpildyti, net ant stogų' 
keliautojai sulipę keliauja. I 
Autobuso ar gatve kario 
tenka laukti po valandą ir 
ilgiau, o jie perpildyti kaip 
silkėmis bačka-

Nedarbas smarkiai ple
čiasi. Daugelį atleidžia- iš 
darbo tik sužinoję, kad jie 
pritaria Tarybų Sąjungai, 
Kubai ar kitoms liaudiš
koms šalims. Taipgi palei
džia išdirbusius 25 
ir palieka juos su 
pensija verstis.

Produktų kainos 
kasdien ir net valandomis. 
Nepaneš darni gyvenimo 
sunkumų, darbininkai išei-' 
na į streikus. Valdžia strei- 
kierius puldinėja, areštuok 
ja. Tokių pripildyti kalė ji-; 
mai ir koncentracijos sto
vyklos. Net liberalinė spau
da persekiojama.

Nepaisant visokių perse
kiojimų, priespaudos, tero
ro, darbo žmonės veda ko
vą.

Argentinoje yra nemažai 
iš Vokietijos atvykusių hit
lerininkų. Tai dabar jie 
darbuojasi, kad sutrempti 
pažangųjį veikimą.

Panašus gaivalas atvyko 
iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Tai V. Sidzikaus
kas, kuris dabar čia dar
buojasi lietuvių tarpe. Ir 
šis lietuvių tautos niekin
tojas visgi gauna kiek pa-- 
sekėjų- Jų veikimas spiej 
čiasi lietuvių bažnyčios pa-; 
stogėje, Brasil ir Avellane
da gatvių kampe, Buenos 
Aires. ... <

Kle r i k a 1 ų “Laikas” ir 
tautininkų “Arg. Lietuvių 
Balsas” jam visokiais bū
dais padeda šmeižti Tarybų 
Lietuvą ir jos vadovus...r

Tai tokia pas mus šiuo 
metu padėtis. J. Law

rnetus 
maža

kyla!

3 push Laisve (Liberty). Penkt., gruodžio (Dec.) 23,1960



Laisvoji Sakykla
“Budėkime ir ginkimės”

Specialiai “Laisvei”— 
laiškas nuo naujo ateivio, 
kurio nesutiko sp'ausdinti 

dipukų spauda
Prieš kiek laiko “Laisvė

je” buvo rašoma, kad “kaž
koks Domas Jasaitis” vėl 
pielavoja tuos, kurie norė
tų, kad lietuvių tautai būtų 
duota pagrindinė teisė — 
bendrauta su visu pasauliu. 
Prieš tai dabar pikčiausiai 
pasisako tie, kurie patys 
šaukia, jog kiti turį geleži
nę uždangą!

Jūs rašote “kažkoks Do
mas Jasaitis.””

Tai žinomas žmogus tarp 
naujųjų išeivių. Juk jis 
yra uošvis tarptautinio biz
nieriaus spekulinto, krikš
čionių demokratų veikėjo 
Kęstučio Vaiiūūno, kuris 
prie vieno stalo, sako, pie
taująs su kryžiuočiu Ade- 
naueriu ir kitais tos parti
jos žmonėmis. Domas Ja
saitis, kilęs nuo Garliavos, 
buvo dar Lietuvoje veiklus 
gydytojas, vienas iš kovoto
jų prieš džiovą. Ir dabar 
jis dirba Tampa, Fla., džio
vininkų ligoninėje. Bet jau 
seniai yra aršus sentikių 
katalikų fanatikas. Dar šią 
vasarą šis gydytojas, siau- 
rakaktiškas sektantinis po
litikierius, parašė gvaltą 
šaukiantį rašinį “Budėkime 
ir Ginkimės”’ dvasiškių ma
rijonų ordino laikrašty 
“Draugas.” Po to, matyt, 
negavęs dar gana dėmesio, 
išvarė seriją “Naujienose,” 
o dabar vėl ta tema rašo 
“Drauge.” Krikdemui Ja
saičiui sunku gauti lapą 
“Naujienose” — kaip tai 
keista bebūtų. Jo žmona 
yra socialiste. Taigi — 
“Draugas” vedęs “Naujie
nas.”

Šis rašeiva minėtais ra
šiniais “perspėja”: ne tik 
Alg. šalčius, bet ir prof. 
Greimas, ir A. Alūnas, ii’ 
bendrai visas tas “socialis
tu” žurnalas “Darbas” tesą 
“komunizmo nešėjai’ ir “są
mokslininkai,” nes Greimas 
juk gyvenąs Istambulyje
(Azija!), o kiti, kad ir A-į bet bando kitą tokiu per- 
merikos žemyne, bet vistiek ’ statyti...

aiškūs konspiratoriai... Tai
gi visi, kurie negalvojat 
kaip aš, Domas Jasaitis,, 
esat “tėvynės ir tautos iš
davikai,” laužan jus visus... 
Tikrai keista, kaip tokių

Jei gyd. Jasaičiui nieko 
nereiškia Aligmanto Šal
čiaus cituojami tokie Vaka- 
r ų pasaulio žymūnai, 
kaip Whitehead, Toynbee, 
Schweitzer, Andre Maurois, 
tai lai tavo dievas tau at
leidžia, ne Šalčiui, kaip kad 
meldi marijonų leidžiamam 
laikraštyje.

Intelektualinio šlamšto,

tis. Jo įtūžęs spiąudymasis 
“komunizmu” nieko nepa
dės — nei ten, nei čia- Jau
nimas ir galvojantis seni
mas vis labiau praranda 
kantrybės klausytis senųjų 
aimanų...

žmonių kaip gyd. Jasaičio ; an°t to pačio Bertrand Rus- 
protai tepajėgus važiuoti; seV> buvo ir bus. Ir vėl ne
vienais bėgiais. Lietuvybė neatsistebėti, kad lietu- 
jam tik antroj vietoj, pir- v*ai gydytojai, .
mojj—Vatikanas ir jo mė- užsieniuose, tokiame Pary- 

: žiu j e, nepajėgia ar nenori 
giliau pagalvoti, plačiau ap
sidairyti ir pamatyti, kas 
dedasi jų taip vadinamam 
“laisvam pasauly.” Argi 
nenuostabu, kad net ir vo
kiečių krikščionys demokra
tai buvo apstulbinti pora 
menesių po to, kai pasirodė 
tas Jasaičiui nelemtas 
“Darbas.” Jų vienas iš žy
miausių išminčių prof. Karl 
Jaspers ėmė ir užtikrino: 
“Freiheit ist wicht Wie- 
derbere i n i n g u n g is un- 
wichtig” — “Laisvė yra 
svarbiau nei Rytų - Vakarų 
Vokietijos sujungimas.” Ir 
vokiečiai pavadino tą pa
ti Jaspers “ciniku” ir “iš
daviku.”

Tiesa, kad Alg. šalčiaus 
rašinys buvo rašytas gan 
abstrakčioj formoj, rašytas 
skubotai, apgraibomis. Gal 

Alg. Šalčius kalba apie kiek ir padramatizuotas, 
šio meto Lietuvos nepri- bet kad jo gydytojas nesu- 
klausomybę ir jos galimy- prastų, tai jau reikia taip 
bes, gi gyd. Jasaitis kliedi norėti! 
lyg agonijoj apie mirusią1 
praeitį, 1918 nitus! Ir dėl 
to Jasaičiui Šalčius “garuo
ja dvasiniu cinizmu.” Arba 
kita Jasaičio citata iš šal
čiaus straipsnio su savuoju 
pridėtku: “bandymas jėga 
primesti savo politiką, ideo
logiją, pasaulėžiūrą dažnai 
net svetimųjų saugumiečių, 
baudžiamųjų būrių pagalba 
yra nedoras svaisčiojimas... 
paikumas ar išdavimas...” '<

Argi Šalčius ten iš viso 
kalba apie p. Jasaičio taip 
vadinamą “Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę”? Šitaip 
iškraipydamas, juo labiau 
būdamas diktatūrinės išei
vių krikščionių demokratų 
partijos šulu, Jasaitis kur 
kas ciniškiau pats elgiasi,

’ynoji vėliava!
Iškraipo šalčiaus str’aipsnį

Nė vienas naujųjų išeivių 
laikraštis nedrįso papykinti 
“Neris, Ine.” (Valūno biz
nis) ir išspausdinti laiškus, 
kuriuose keli žmonės pro
testavo prieš gyd. Jasaičio 
skandalingus iškraipymus. 
A. Šalčiaus rašiniui Jasai
tis priskyrė tai, ko ten vi
siškai nebuvo. Argi iš tik
rųjų nesuprato, kas parašy
ta? Jei taip, tai kodėl 
“Draugo” redakcija negrą
žino jo straipsnio su paaiš
kinimu? Žurnalistinė atsa
komybė už šitokius nepa
grįstos asmeninės atakos 
įgalinimą krenta dar sun
kiau ant atsakomingų re
daktorių, nei mėgėjo rašei
vos.

viai gydytojai, mokęsi net

Lietuviai turi prisitaikyti
Juk rašinio esmė buvo, 

kad lietuviai, maža tauta 
prie Baltijos, tarp didelių, 
skaitlingų tautų, privalo 
prisitaikyti prie naujų są-i 
lygų ir aplinkybių. Auto
rius prašė tuo reikalu pa
sisakyti, svarstyti ir ko- 
mentuoti. Taip suprato 
jaunieji intelektualai tėvy-

Esu naujas ateiviu—ma
čiau įvykius Lietuvoj nuo 
pat Pirmojo Karo ir tebū
nie man leista pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę. Ji 
išryškėjo po A. šalčiaus ra
šinio “Darbe.”

Lietuva, mano supratimu/ 
praradę nepriklausomybę 
jau 1926 ma. gruodžio 17, 
kai Vatikano dvasios ir idė
jų sukurstyta lietuviška 
karininkija nuvertė teisėtą 
Lietuvos valdžią — prezi
dento Griniaus vyriausybę. 
Tais metais, vietoj kad 
tramdžius gatvės chuliganų 
ir išsišokėlių pastangas, 
klerikalai juos tik kurstė, 
kad vėliau radus priekabę 
nuversti esamą tada val
džią. Jie siekė paversti Lie
tuvą kita “generalissimus 
Franco” Ispanija, “Batis
tes” Kuba, jei ne žmonės 
kaip Grinius, Šleževičius, 
Čepinskis ir kiti! Šitie.po
litikai (ne krikdemai), 
brangindami žmonių krau
ją ir ašaras, nusileido./Jiez
ne krikdemai, tikėjo (galė
sią išlaikyti nepriklauso
mybę galimai ilgiau. Kleri
kalai ir jų klapčiukai irgi 
aršiai kovojo už baudžiavi
nę Lietuvą, bet dažniausiai 
kai Vatikano interesai su 
tuo sutapo. 1945 metais 
(tai pavyzdys), ar per 
kvailumą, ar per aklumą 
jie. iki 1949 mėtų tik ska
tino lietuvius žudytis tar
pusavy, kai svarbiausias 
lietuvių reikalas tebuvo iš
likti! Toks buvo vyskupas 
Borisevičius ir jam pana
šūs. Prieš tai bet išėjo 
vysk. Paltarokas kvietė

usueido./ 
tikėjo (g 
neprikiši

nėj, atsišaukė “Tiesoj.” Bet lietuvius rimti ir pagalvoti, 
straipsnis buvo visiškai ig-i Už tai, nepaslaptis, jis pa- 
noruotas arba iškraipytas 
pagal redaktorių pajėgumą 
“laisvųjų lietuvių” spaudoj 
Amerikoj.

Sąmyšis, ypač po karo, 
lietuvių tautoj buvo baisus 
ir, kas svarbiausia, skati-

teko dezertyrų kunigų ir 
jų viršininkų Vatikane ne
malonėn. Jo įšventintasis 
vyks. Stankevičius iki šiai 
dienai nėra ' pripažintas. 
Alg. šalčius nebuvo pirma
sis “kolaborantas” ir “ben-

Komunistų parlipi Fareiškimas

mų

(Tąsa iš 3-čio pusi.) x 
partijų atstovų susitikimų patyrimas ir re
zultatai, ypač dviejų stambiausių Pasitari -

1957 metų lapkričio mėnesį įvykusio
ir šio Pasitarimo—rezultatai rodo, kad da- 
baltinėmis sąlygomis tokie Pasitarimai yra 
efektyvi forma, praturtinti kolektyvinėmis 
pastangomis marksistinę-lenininę teoriją ir 
nustatyti vieningas pozicijas kovoje už ben
drus tikslus.

Komunistų ir darbininkų partijos vienin
gai pareiškia, kad visų pripažintas pasau
lio komunistinio judėjimo avangardas buvo 
Įr toliau lieka Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija, kaip labiausiai prityręs ir užgrū
dintas tarptautinio komunistinio judėjimo 
būrys. TSKP patyrimas, sukauptas kovoje 
jž darbininkų klasės pergalę, statant soc^a- 
iizmą ir vykdant išplėstinę komunizmo sta 
;ybą, turi principinę reikšmę visam tarp- 
.autiniam judėjimui. iTSKP pavyzdys ir jos 
jroliškas solidarumas įkvepia visas komu- 
listų partijas kovai už taiką bei socializmą 
r rodo, kaip revoliuciniai proletarinio inter- 
lacionalizmo principai įgyvendinami prakti- ’ 
<oje. Istoriniai TSKP XX suvažiavimo nu
orimai turi ne tik didžiulę reikšmę Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijai bei komunis- 
,inei statybai Tarybų Sąjungoje, bet ir davė 
oradžią naujam tarptautinio komunistinio 
Judėjimo etapui, prisidėjo prie jo tolesnio 
/ystymo remiantis marksizmu-leninizmu.

Dabartinėmis sąlygomis ideologijos klau
simai įgauna ypatingą reikšmę. Siekdama 
pasipriešinti socializmo laimėjimams, išnau- 
lotojų klasė vis aktyviau stengiasi idėjiškai 
paveikti mases, išlaikyti jas dvasinėje bur
žuazinės ideologijos nelaisvėje. Komunistų 
uždavinys yra išplėsti ryžtingą puolimą ide- 
pjoginiąme fronte, išvaduoti liaudies mases

namas neatsakomingų poli- ’ drautojas ’ su esamu Lietu- 
tikų-mėgėjų, panašių kaip' voj režimu, bet pats vysku- 
bacilų specialistas, tuo me- pas K. Paltarokas! Deks- 
tu bedarbis, Domas Jasai- nys, ne taip seniai VLIKK’o 

į “akcijos užsieny” aukštas 
i pareigūnas, dabar rašąs 
Vilniuje knygą šūkiu “Hu- 
manitarizmas veda į soci
alizmą,” taipgi meta vatika- 
niniams “Lietuvos patrio
tams” po įvairių užsienio 
špionažo agentūrų lempo
mis baugų šešėlį. O ar ne
bandė su TSRS bendra
darbiauti tas pats Antanas 
Smetona? Bet jis dažniau
siai tebuvo Mirono, Tamo
šaičio ir kitų “teologų’ ne- 
laisvis. Darė jis, ką galėjo, 
po 1926 metų “pučo.” Jo 
svainis Tūbelis, pats nebū
damas per daug išmintin
gas, Vadovavosi, dėl tam 
tikrų sumetimų, ekskunigu

iš visų rūšių bei formų buržuazinės ideolo
gijos dvasinės vergovės, kartu iš demora
lizuojančios reformizmo įtakos, skleisti ma
sėse visuomenės pažangą užtikrinančias 
progresyvias idėjas, demokratines laisvės 
siekimo idėjas, mokslinio socializmo ideolo
giją.

Istorijos patyrimas rodo, kad kapitalizmo 
atgyvenos žmonių sąmonėje išlieka ilgą lai
ką ir po socialistinės santvarkos įvedimo. 
Dėl to reikia plėsti didžiulį visapusišką par
tijos darbą komunistiškai auklėjant mases, 
gerinant marksistinį - lenininį paruošimą ;i 
grūdinant partijos bei valstybės kadrus.

Marksizmas-leninizmas—tai vieningas di
dis revoliucinis mokymas, kelrodė žvaigždė 
viso pasaulio darbininkų klasei ir darbo 
žmonėms visuose jų didžios kovos etapuose 
už taiką, laisvę ir geresnį gyvenimą, už tei
singiausios visuomenės — komunizmį sukū
rimą. Jo didžią kūrybinę pertvarkančiąją 
jėgą sudaro neatskiriamas ryšys su gyveni
mu, nepaliaujamas turtėjimas visapusikai 
analizuojant tikrovę. Remiantis marksizmu- 
leninizmu, iškovotos didžięs istorinės socia
listinių šalių sandraugos, tarptautinio ko
munistinio, darbininkų ir išsivadavimo j u* 
dėjimo pergalės, ir tik juo remiantis gali 
būti sėkmingai išspręsti visi uždaviniai, iš
kilę komunistų ir darbininkų partijoms.

(Pasitarimo dalyviai tolesnį komunistų 
partijų telkimąsi, remiantis marksizmu-leni 
nizmu, proletariniu internacionalizmu, laiko 
svarbiausia sąlyga vienijant visas darbinin
kų klasės jėgas, demokratijos ir pažangoj 
jėghs, naujų^pasaulinio komunistinio ir dar
bininkų judėjimo pergalių laidu jo didžio
je kovoje už šviesią visos žmonijos ateitį, 
už taikos ir socializmo pergalę.

(Pabaiga)

O kaip dažnai pažangos 
kilimui tarpukaiMo Lietuvoj 
kišo koją vatikanininkai ?! 
Ir vis savosios moralės ir 
religijos labui, palenkdami 
“Tautos Vadą” silpnavalį 
Smetoną.

Žmogus yra psichofizinė 
būtybė ir jame atskirti 
‘ moralę ir religiją” nuo vi
sa kita yra nesąmonė. Bet 
ne Jasaičiui. Jo “žmogus” 
dar ir, šiandien tebėra to jo 
sektantinio mokslo keistas 
atributas. Socializinas • kei
čiasi, bet tai jokiu būdu 
nereiškia, kad jis išnyks, 
kaip kad niano aklieji Ja
saičio ateitininkai ar fron
tininkai ' žurnale^; “J Lais-

Moze suprato zyiiil psicKo- 
logija, paremtą savojo die- 
vo baime, tai ir užtikrino, 
kad joks kitas, bet pats jų 
dievas 10 įsakymų surašė... 
Kristaus laikais istorija 
mirgėjo “dievais”...

Būtų gera, kad apie tai 
pasistudijuotų savo gausiu 
laisvalaikiu kunigai, klebo
nai ir vienuoliai ir mums 
papasakotų. Bet tai jiems 
kol kas nei nevalia—jie tu
ri malti prievolines maldas, 
bei meditacijas, kad “sme
genys visad būtų švariai 
išplauti ir perplauti galiau
siai su rekolekcijomis.” O 
šitoks “tikėjimas” neneša 
naudos tik jau niekam — 
nei tokioms primityvioms 
religijoms, nei pačiai žmo
nijai.

Eikim su mokslu!
Kartoju, neužginčys nie

kas, kad žmogus yra psi
chofizinė būtybė, o pasau
lis, visa visata yra dvasinės 
medžiaginės prigimties. A- 
pie tai kaip tyčia rašė tam 
pačiam > “Darbo” numery, 
kaip ir A. šalčiaus rašinys, 
fizikas Andrius Ignaitis. 
Nei jo rašinys, nei Adomo 
B rako citata iš vokiškų ša
linių, kad britai su pran
cūzais jau 1939 metais bu
vo sutikę likviduoti Lietu
vą laimingai, nesusilaukė 
tokių Jasaičių, Aliūnų ir

vę?’ Per amžius ne “die
vas” keitėsi, bet žmonių pa
žiūros ir “dievo sąvoka” 
buvo vis kitaip supranta
ma. Bet Vatikano katali
kams sentikiams niekas ne
sikeičia: nei dievas, nei so
cializmas, nei Nepriklauso
ma Lietuva, nei Tarybų 
Lietuva >—< aiškiai suakme
nėjusi, sužiedėjusi nekinta
mųjų pozicija. Per Kristų 
įdievinę savo hierarchiją, 
jie dabar kaip azijatiniai 
budistai - lamos, laiko savo 
vadus, tuos pačius žmogiš
kus viršininkus — niekad 
neklystančiais!

Dirbti žmonijai —* 
didžiausia laimė

Jeigu lietuviai žmonės 
kaip prof. S. Kolupaila, dr. 
A. Juška (buvęs Ateitinin
kų Federacijos vadas) j 
vysk. Paltarokas, L. Dovy
dėnas ir kiti kur kas anks
čiau nei A. Šalčius susite
pė “kolaboracija” su komu
nistais, tai tik aukodami 
save. “Only a life lived for 
others is life worthwhile”- 
sakė A. Einšteinas, pana
šiai kaip dar anksčiau šūk
telėjo per pamokslą Tumas- 
Vaižgantas—“Ieškojau lai
mės kitiems, o pats ją ra
dau.”

Tuos, kurie aukodami sa
ve ir savuosius įsitikini
mus, nusistatymą, siekė pa
dėti savo genčiai, kitoms 
tautoms, visai žmonijai — 
šitokius žmones vadinti, 
kaip Jasaitis, “degenera
tais,” “Cinikais,” “išdavi
kais” gali tik tokie “ne- 
kiystantys fanatikai’ arba 
tie, kuriems ta pati Lietu
va tėra tik antros eilės 
priedas.

Katalikų veidmainystė
Sentikė, ortodoksinė krikš

čionybė, kurios ypač Vati
kanas laikosi aklai, kaip 
skęstentis šiaudo • įsikabi
nęs, turi, vai, daug dėmių ir 
klaidų! Garbina ortodoksai 
lietuviai kryžių: miegamuo
se, ant kapų žegnojasi. O 
jokia paslaptis, kad Krisr 
tus mirė ant T stulpo, o 
dabartinis garpina in a s i s 
kryžius — kardinis kryžius 
—- buvo vergų ir bendrai 
nuskriaustųjų neapykantos 
pavergėjams simbolis.

Senoji krikščionybė buvo 
gudri politike, socialiai pa
žangi, kad ir ne tokia do
ra kaip ^dėjosi. Argi dora 
vien kituose matyti blogą, 
o savyje besaikį gerą? Kaip 
dažnai šiandien yra maišo
ma krikščionybė su huma
nizmu, liberalizmu ir socia
lizmu? Bet A 
ma? Kiek gi antilibdralinė 
Vatikano krikščionybė turi 
bendra su šiomis sąvoko
mis? Argi iš tikro yra he- 
retikas pastorius Niemoel- 
leris — “Bekennende Kir- kJT^l 
che” (“Išpažįstančioji baž- i klausovų. Bet jeigu kuris 
nyčia”) — įkūrėjas, kuris atvažiuotų dabar, būtų lai* 
stačiai pasakė: “Jei man rei- mė, jei sutiktų 80, — tai 
ketų rinktis Maskvą ar Ro- skaudi tikrovė. Prieš kiek 
mą, aš visgi rinkčiausi 
Maskvą.” Šitai buvo cituo
to frontininkų žurnale, ne- 
kenčiančiame tų pačių Ja
saičių už bandymą katali
kybėje įauginti liberalinį 
atbudimą.

Socializmas neina 
prieš religijas

Socializmas neina prieš 
religijas, bet afgi nevalia 
kritikucįti religininkų moks
lą, remiamą senais, dažnai i 
parinktais raštais, neverti
nant naūjųjų ? Žmonės 
trokšta šviesos, ne tamsos! 
Juk šiapdięn daug k a s iš 
mokslininkų sutinka su die
vo idėja* Bet kodėl katali
kai ir toliau eina prieš 
juos? Raganų dievo laikai 
praėjo negrįžtamai* Praė
jo į- ir' Mozės dieVo. pasaka:

ali

panašių daktarų dėmesio. 
Senkrikščionys, mat, savo 
iniciatyvos nemėgsta, lau
kia, kol kam reikia, pa
spaudžia skambutį. Lietu
viai sentikiai vis toliau at
silieka nuo pasaulinio moks
lo ir pasaulinės moralės. 
Gyd. Jasaitis kovoja ne už 
religijų - mokslą, bet už sa
vo religiją, už savo lietu
višką katalikų išeivių sek
tą, už savo moralę, už sa
vo nekintamus ir neklys
tančius, save sudievinusius 
viršininkus - hierarchus. Ir 
šitokios primityvios sektos 
žmonės tikisi laimėt prieš 
bolševizmą!

Atskyrę religiją nuo 
mokslo, dvasią nuo medžia
gos, lytį nuo meilės ir pri
sidirbę visokiaus:ų celiba
tų (“nekaltybių”), šitokie 
vadai kaip Jasaitis rūpinas 
atversti ir išganyti tuos lie
tuvius, kurie prarado tikė
jimą sektantinio mokslo 
“smegenų pjovikais.” Tad 
ar nuostabu, kad taip daž
nai savystoviai, nepriklau
somai galvojanti žmonės 
prijaučia pažangiečiams? .

Budėk, gydytojau Domai, 
bet vargiai beapsi ginsi. 
Faktas, kad reikia pačiam 
vienam taip dažnai sapalio- 
ti, liudija ką kitą—kiti vė
jai papūtė naujųjų išeivių 
bendruomenėj!

Atsiskyrėlis

Los Angeles, Calif
DĖL AIŠKUMO

“Laisvės” Nr. 96, iš lap
kričio 29-tos, d. Bimba sa
vo “Krisluose” daro pasta
bas mano pareiškimams kas- 
link filmų iš Lietuvos rody
mo, . tūpusiems korespon
dencijoje “Laisvėje” iš lap
kričio 25-tos (Nr. 95).

Esu tikras, kad drg. Bim
ba darė tai su gerais no
rais. Jis rašo: “Iš Vienos 
didžiulės lietuvių kolonijos 
skaitau pastabą apie filmus 
iš Lietuvos.” Prieš kiek lai
ko panašiai įsivaizdavo mū
sų koloniją didelę ir drg. 
Andrulis “Vilnyje,” duoda
mas papeikimą, kad iš to
kios didelės kolonijos mažai 
esama finansinės paramos 
spaudai ir abelnai progre
syviai veiklai, duodamas už 
pavyzdį Floridą kaip mažą 
koloniją, bet pranašesnę. 
Vieno korespondento kon
statuotas, kad Florida yra 
didesnė kolonija, drg. And
rulis atsakyme pareiškė, 
kad jis buvęs Los Angelyje 
ir žinąs, kokio dydžio kolo
nija esanti.

Taip, buvo Andrulis, 
Bimba, Prūseika, Mizara ir 
kiti prieš apie 15-20 metų, 
kuomet situacija buvo visiš
kai kitoniška. Ir vieną ir 
kitą tada sutikdavo didžiu- '
lėse svetainėse apie * 300 1,

20 metų, o nesuprantama ’ 
šiandieninė progresyvių ko
lonija, kurioje su simpati- 
kais gal randasi apie 90, o 
aktyvių veikloje apie 8 ar 
9. Nekuriuos mirtis pasi
ėmė, o kiti negaluoja, “pa
vargę,” ir nieko meniško 
negalima sukurti,—net ne
siranda kas pianu paskam
bintų.

Finansų --apšvietei dar ’ 
kiek sukrapšteme, rengda
mi sueigas su pietumis, nes 
valgant nereikia pastangų. 
O surengimu tų pramogų, 
kaip matote korespondenci
joje, tų pačių kelių drau
gių ir draugų vardai mir
ga, lyg negęstančios žvaigž
dutės, Išskyrus veiklius De- 
menčius ir Zixus, naujų ne
privažiuoja. Norėdami nuo 
žiemos šalčių pabėgti, va
žiuoja į Floridą, nors ten 
irgi reikia “kariauti” su uo
dais, liūtimis ir tornadais, 
bet arti. Panorus pamaty
ti kokį meno šedevrą Čika
goje ar Niujorke, gali 
trumpu laiku nuvykti ir su
grįžti. Kai kuris vyksta ir 
į Kaliforniją, bet ar tai dėl 
“smog” ar kad didmiestis, 
apsigyvena ne Los Angely
je, b kokiame mažame mies
telyje ar palei San Fran
cisco.

Kad filmai buvo naujeny
bė—tai faktas. Dipukams 
gi ir kitiems Lietuvos prie
šams -— net staigmena. Ži
nodami, kaip Lietuva buvo 
atsilikusi buržuazijos val
dymo meteis, ir išgirdę, kad 
jų taip niekinama dabarti
nė socialistinė Lietuva, be 
kitko, suspėjo pagaminti 
filmus, šaukė: “Meluoja! 
Meluoja!” Vienokį pirmu 
sykiu rodant, neiškentė ne
pamatę, — o tai ir sudarė 
didesnę publiką. Antru sy
kiu rodant ignoravo, nes 
patyrė, kad ne mėlas*

Tačiau mūsų publikai pa
veikslai nenusibodo. Mes 
jais didžiuojamės ir gėri
mės.

Geistina, kad draugams 
Bimbai ir Andruliui * čia 
nurodyti faktai - atidengtų 
mūšų padėties tikrovę Šio
je mūsų “didžiulėje” kolo
nijoje. Šakalių Žemaitis

metų į parengimus susi
rinkdavo po kelis šimtus 
publikos ir visi atrodė lyg 
vienos šeimos vaikai.

Drg. Bimba, pacitavęs 
mano pareiškimą, kad į 
antrą filmų rodymą žmonių 
susirinko mažiau, negu į 
pirmą, nes. pirmą kartą fil
mai buvo naujenybė,, o da
bar su jais pradedama ap
siprasti, rašo: “Man tos ko
lonijos lietuvius sunku^ su
prasti, Juk tai milžiniškas 
lietuvių tautos pasiekimas: 
Tai kam jie galėtų atsibos
ti?” Ir dar,sykį: “Nesu* 
prantu, nesuprantu tos ko
lonijos lietuvių.” ' . . ‘

Be ąbėjdriės, drg. Bimbai 
“suprantama” ta kolonija, 
kurią jis matė prieš 15 ar 

K. i . I.ll Irt... .IIIHJ
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Philadelphia, Pa
ko su unijos reikalavimu, 
kad tie 188 darbininkai pri
klausytų unijoje. *

BINGHAMTON, N. Y

Ru- 
sudainavo 

pasi- 
suk- 

gražų

Įvykęs parengimas su 
koncertine dalimi progra
mos: dainomis, klasiškais 
šokiais, neb u v o svečiais 
skaitlingas. Programą pil
dė Aido choro Moterų 
kvartetas vadovybėje M. 
Stensler, solistė Elena Bra
zauskienė ir trys jaunuo
lės, dvi iš jų pašoko klasiš
kus šokius ir viena pagrojo 
akordeonu. Abi vietinės. 
Gaila, kad šokėjų vardų ne
turiu, turiu tik akordeono 
grojikės, Diana Kevit. Vie
nos šokėjų motina priklau
so prie LDS.

Aido choro Moterų kvar
tetą sudaro Ventienė, Če
pulienė, Buknienė ir 
šinskienė. Jos
daug gražių dainų, 
puošusios tautinėmis 
nelėipis, kas darė 
įspūdį. Elena Brazauskienė 
su kiekvienu pasirodymu 

,gražiau dainuoja, turi ma
lonų balsą. Jos mums pa
tarnavo veltui. Ačiū joms. 
Turiu priminti, kad grojike 
ir šokėjos pasirodė gražiai, 
ir visi programos pildyto
jo i susirinkusių buvo šiltai 
sutikti.

Ir kadangi buvo atsilan
kęs svečias “Laisvės” re
daktorius drg. A. Bimba, 
tai buvo pakviestas pasaky
ti kelis žodžius, primenant 
“Laisvės” 50 metų jubilie
jų, nes šis perengimas tam 
tikslui buvo ruošiamas. 
A. Bimba trumpais bruo
žais pabrėžė “Laisvės” 
praeitį, perbėgdamas ir pa
saulinius įvykius. Kalbėjo 
ir Juozas Bekampis iš Ava
lon, N. J. Abu prašė susi
rinkusiųjų remti “Laisvę” 
jos 50 metų atžymėjimo 

^proga. Atsiliepimas buvo 
gražus. Surinkta $205.20. 
Aukojusių vardus paskelbs 
“Laisvės administrac i j a..- 
Keli atsinaujino “Laisvę” 
čia ir į Lietuvą užrašė. J. 
Sarkus atsinaujino “Vilnį” 
ir paaukojo “Vilniai” $5. 
Ir nors parengimas nebuvo 
skaitlingas, bet su parama 
mūsų spaudai gražus. Ačiū 
kaip programos pildyto- 
jams, taip ir aukotojams.

—o—
Kelios savaitės atgal mi

rė Mike Kavaliūnas, sulau
kęs 67 metų. Buvo “Lais
vės” skaitytojas ir pažan
gaus judėjimo rėmėjas. 
Gaila, kad nepatyriau, iš 
kokio Lietuvos kampelio 
velionis paėjo. Nepatyriau, 
ar buvo vedęs, ir kokias 

gimines paliko. Užuojauta 
likusiems.

Gaila mano gero draugo 
Walento, mūsų organizaci- 
jojų nario, “Laisvės”

Jeigu nebus susitarta, tai 
su 14-ta sausi j bus Phila- 
delphijos važiuotės darbi
ninkų streikas. Transport 
Workers unijos lokalo 234 
ir unijos prezidento M. J. 
Quill pamatiniai reikalavi
mai šie: Pirmas, neturi bū
ti atleista 21 darbininkė iš 
darbo su gruodžio 15, bet 
turi būti pakeltas uždarbis 
45 procentais. Antras, kad 
unija turėtų teisę skelbti 
streiką, jeigu bus reikalas, 
kontraktui nepasibaigus.

Bet kompanija su tuo ne
sutinka, grasindama paša
linti 21 darbininkę, ir pa
neigia kitus unijos reikala
vimus.

—o— 
darbinink a i, 
lokalui 807,

So. Boston, Mass.
*

Palaidojus Mariją 
Lemontienę

Lapkričio , 18 d. skaitlin
gas būrelis draugų palydėjo 
Mariją Lem.ąptięųę į Fo
rest Hills kapinyną. Supy
lus ant jos kapą, visi paly
dovai grįžo į piliečių Drau
gijos patalpas, kur draugės 
Belekevičienė ir Friman- 
tienė buvo pagaminę pie
tus. Tuomi ir baigėsi laido
tuvių apeigos.

Marija nebuvo žinoma 
mūsų judėjime. Kadangi 

jos vyras, keleivinis socia
listas, o ji pati nesuvokė 
skaityti, tai aišku, kad ne
galėjo politiniai padaryti 
išvadą. Tik man pas juos 
apsigyvenus, steb ė t i n a i 
greitu laiku pamylėjo mū
sų judėjimą. Ji laukė atei
nant “Laisvės”, ir kad aš 
jai paskaityčiau. Pamėgo

IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Gruodžio 7 dieną įvyko 
LDS 6 kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo gražus 
skaičius kuopos narių. Tai 
pagirtina, kad draugai su
prato susirinkimo svarbą 
ir skaitlingai jame dalyva
vo. Taip ir turėjo būti.

Finansų sekretorė prane
šė, kad ilgai sirgęs drg. F. 
Z-eboris pasveiko ir atsisa
kė nuo pašalpos. Buvo 
linksma girdėti apie drg. 
Zeborio pasveikimą.

Lapkričio 18 dieną sun
kiai susirgo Jonas Vaice
kauskas ir ant greitųjų bu
vo nuvežtas į General Hos
pital. Kiek vėliau padaryta 
operacija. Teko sužinoti, 
kad drg. J. Vaicekauskui 
operacija gerai pavyko, ir

Jakarta. — Indonezija iš į Atlanta, Ga. --Kokie tai 
traukia savo jėgas iš Kon- niekšai užtaisė bombą neg- 
go respublikos, kurios ten rų mokykloje. Ji sprogo 

jimo komisiją įeina drau- įuvo Jungtinių Tautų ko- auštant ir padarė $5,000 
X « A zJ 1 IZ — •> A ! W •ges: Adelė Kumpon, A.;n)andoje.

Juozą-

Container 
priklausanti 
International Brotherhood 
unijai, skaičiuje 260, sako
ma, grįžo į darbą. Lokalo 
prezidentas Paul Yanchek 
sako, kad kompanija sutiko 
su lokalo sąlygomis.

Bet pirma, negu buvo 
susitaikyta, teisėjas David 
buvo uždraudęs tolimesnį 
darbo sulaikymą.

—o—
Skalbyklų darbininkai ir 

prosy to j ai, priklau s a n t i 
prie Laundry Workers uni
jos, paskelbė streiką. Strei
kas apima 25 didžiąsias 
komp. ir paliečia 710 dar
bininkų. Streikuoja už už
darbio pakėlimą, darbo va
landų sutrumpinimą, Strei
kui vadovauja lokalas 10. 
Savininkai kreipėsi prie 
teisėjo su tikslu uždrausti- 
dideles pikieto eiles.

Vėl primenu būti atsar
giems su mėtymu popier
galių, cigarečių ir kitų at
matų einant gatve, ar par
ke, ar 
viešose 
bausta 
menu. k.

bent kuriose kitose 
įstaigose. Jau nu
virs tūkstantis as-

Pilietis

Great Neck, N. Y.
Gruodžio 14 d. mirė Po

vilas Kutkus. Jani buvo 
padaryta operacija North 
Shore ligoninėje ir po to 
greit mirė. ’_______ _.
buvo palaidotas — sudegin
tas St. Michaels krematori- 
joje, Long Island City, N.

°.!kad jis dabar jaučiasi ge- mūsų parengimus ir noriai i 
aukojo. Buvo teisinga ir 
mylėjo švarų gyvenimą.

Prie Marijos kapo Stasys 
Rainardas pasakė šią kal
bą:
Gerbiami . palydovai: Mes 
šiandien atlydė j ome į am
žiną poilsį Mariją Lemon- 
tienę, iš kur dar niekas ne
grįžo...

Tik pagalvokime, argi ne 
keistas žmonijos surėdy
mas? Kuomet žmogus ge
ma, visi džiaugiasi, kad 
naujas žmogus ateina į pa
saulį. Tačiau Marija gimė 
darbininkų klasėj ir iš pat 
pirmų dienų pajuto vargą, 
ir kuomet ji augo, tai ir 
jos vargas augo. Pribuvus 
į šią šalį, per pūgas ir snie
gą. puškojo, kad pelnyti 
kąsnį duonos, ir kad būtų 
giedresnis rytojus.

Žmogaus gyvenimas, tai 
it to didlaivio, kuris plau
kioja po jūras. Kartais jis 
ramiai plaukioją, bet užėjus 
audrai, jį galingos okeano 
bangos mėto į visas šalis ir 
tankiai užmeta ant uolos ir 
jis turi šauktis pagalbos, o 
kai kada neatlaiko bangų 
smūgio ir skęsta į okeano 
dugną.

Argi mūsų gyvenimas 
nepanašus į to didlaivio? 
Kartais mes džiaugiamės 
gyvenimu, linksminam ė s, 
šokame iš džiaugsmo. O ve, 
už valandos: smūgis seka 
smūgį, prie to išsivysto li-

Gruodžio 17 d.!gos’ ja® Paseka. ku'

Velionis buvo sulaukęs 71 
metų. Buvo vedęs ir gra
žiai gyveno per 26 metus.

P. Kutkus šioje apylinkė
je išgyveno 50 metų. Buvo

ir i sunkaus darbo žmogus, dir- 
“Vilnies” skaitytojo bei vi- bo visokiose industrijose vi
so pažangaus judėjimo re- sokius darbus. Buvo pažan- 

. mėjo, kurį nelaboji liga gus draugas, priklausė prie

riai mokslas ir medicina 
negali pastoti kelio — kas 
išdygo ar gimė, tas turi 
mirti. Keisčiausia yra tai, 
kad žmogus išmoksta pa
žinti pasaulį, atidirba savo 
dalį ir, rodosi, tik gyventi 
ir džiaugtis bereikėtų gam
tos gražiu. Bet, ve, mirtis 
pakerta gyvybę ir turime 
eiti į amžiną poilsį, iš kur 
niekas dar nesugrįžo.

Mes suspaustomis širdi-
kankina. Gaila, kad anks- įvairių draugijų ir buvo ii-;miš žiūrime į velionės kars
čiau nesužinojau. Bet pri- ganietis pažangios spaudos 
imkite nuo manęs, drauge, 
nuoširdžius linkėjimus pil
no ir greito pasveikimo, ir 
vėl dalyvautti su visais.

—o—
100,000 Pennsylvanijos 

. valstijoje bedarbių pašalpa
baigėsi. Susiorganizavo ko
mitetas kovai, kad bedaro 
bių pašalpa būtų pailginta 
dar 12-kai savaičių. Dabar
tiniu laiku mokama už 35 
savaites po $40 savaitėje.

Kova eina tarpe Civil 
Service ir AFL-CIO dėl 
188 kvalifikuotų darbinin
kų. Civil Service bosai nori, 
kad tie kvalifikuoti darbi
ninkai dirbtų nepriklausy
dami unijoje, ir kad tie, ku
rie priklauso unijai, galėtų 
pasitraukti iš jos ir dirbti 
kaip dirbo. Miesto majoras 
Dilworth metai atgal suti-

skaitytojas, rėmėjas ir pa
rengimų lankytojas, ir tt.

P. Kutkus buvo malonaus 
būdo, su visais gražiai su
gyveno. Tai jo draugai-bi- 
čiuliai gražiai gėlėmis pa
puošė jo karstą.

Velionis paliko du bro
lius — Motiejų ir Antaną 
Kutkus ir savo gyvenimo 
draugę B. Kutkienę, ir ki
tus gimines.

Po laidotuvių visi paly
dovai buvo pakviesti ant 
pietų ir puikiai pavaišinti.

Gaila, kad netekome gero 
draugo. .Tau, drauge Kut- 
kiene, linkiu ištvermės per
gyventi šiuos skausmus.

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

tą ir liūdime, kad ji išsi
skyrė iš mūsų tarpo ir dau
giau su mumis nedalyvaus. 
Tačiau mes turime tęsti gy
venimą, kad jis būtų gra
žesnis, tobulesnis, ir kad at
eityje nereikėtų žmonijai 
kentėti tokių kančių-skau- 
dulių.

Tegu ramiai ilsisi Marija 
šiame kalnelyje, o užuojau
ta visiems likusiems. Ačiū. 

Širdingai ačiuoju visiems, 
kupie lankė velionį šerme
ninėje ir kurie palydėjo į 
kapus.

Dabar žodis apie grabo- 
rių Juozą Barusevičlų. Juo
zo tėvas buvo pirmutinis 
lietuvis graborius So. Bos
tone. Gi Juozas užgimė 
graborium ir prie tėvo išsi- 
auklčjo. Jis pavyzdingiau
siai tvarko laidotuves ir 
prieinamiausiu kaina.

Jaunutis

Maldaiki-enė ir K. 
paitienė.

Sekantis LDS 6 
susirinkimas įvyks 
dienį, sausio 2 dieną, A. 
Klimo studijoje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Yra pa
geidaujama, kad šis susi
rinkimas būtų skaitlingas 
dalyviais. Pradėkime Nau
jus Metus gražiai, su vil
timi, su energija, su ryžtu 
pasidarbuoti visuomenės la
bui.

Sveikinu su Kalėdomis ir 
Naujais Metais LDS Cent
ro Valdybą, jos raštinės 
darbininkus, visus LDS va- 
jininkus, bendradar b i u s , 
k o r e s p ondentus ir visus 
narius, taipgi ir visus pa
žangiosios visuomenės dar
buotojus, linkėdama gausios 
energijos ir ryžto darbuotis 
kovoje už taiką ir jos išlai
kymą visiems laikams!

Onyte Weitus, 
Fin. Sekretorė

nuostolių.

kuopos 
pirma-

v

Mirus

ROCHESTER, N- Y.

Barubutei Markevičienei
YUCAIPA, CALIF.

rai. Veikiausiai trumpu 
laiku grįš namo. Linkime 
jums, Jonai, greitai iš- 
sveikti, nes jūs esate labai 
reikalingas mūsų veikime.

Amilija Kazėnienė susi
laužė ranką ir per kelias 
dienas turėjo būti ligonbu- 
tyje iki ranka likosi sutai
kyta. Gailą, kad tokios ne
laimės įvyksta. Linkiu 
jums, Amilija, greitai su- 
s Veikti.

Nariai labai gražiai mo- 
kasi savo duokles, veikiau
siai visi bus pilnai užsimo
kėję už šiuos metus. To
liau gyvenantieji nariai jau 
užsimokėjo ir už visus 1961 
metus. Mat, žiemos šalčiuo
se susidaro keblumų atvykti 
į susirinkimus, tai apsirū
pina iš anksto, kad būti pa
vyzdingais nariais duoklių 
mokėjime. Kiti nariai tu
re irgi tą patį padaryti. 
Geriau užsimokėti keliais 
mėnesiais į priekį, negu 
būti pasili k ti s į-e m s : 
duoklių mokėjimu. > Pagal- jriu^ jisr ten“ gyvena jau -- 1 _ 11. _ A-- . 4 ’-- - „ t ,, {-<11 i i . • ,

Norwood, Mass.
Atėjo šaltas oras, paukš

teliai jau apleido šiaurinį 
mūsų kraštą, išlėkdami į 
šiltą Floridą ir kitas šiltas 
krašto dalis, ten laimingai 
praleisti žiemos laiką.

Dabar, paskui paukšte
lius, vienas po kito pradėjo 
važiuoti į tą šiltą ir- saulė
tą Floridą ir “Laisvės” 
skaitytojai. Jie taip pat ne
nori čia 
mos ore. 
išvažiavo 
ir Yvonė 
su savim
gę M. Trakimavičienę. Bet 
jinai apsistos ne Floridoj, 
o Georgijos valstijoje pas 

su sšvo jauniausią’sūnų And-

vargti šaltos žie- 
Grųodžio 15 d. 

draugai Robertas 
Niaurai. Kartu 

pasiėmė ir drau-

vokite, draugai, apie tai. j
Į LDS 6 tuopos komite

tą 1961 metams įeina šios 
draugės: Pirmininkė Ma
rijona Kazlauskienė; pir
mininkės paį^ilbininkė Pau- n^s1 savo 
liną Jasilioniene; protokolų l)a(: angas, . _. , _ ,Ą i.- tz ną tanka kuro ir išdūmėsekretore Maryte Kujbiene; 1 
iždininkė Helen Žukienė. į
Tai visos ųaujos narės už- vienas. Kvietė ir mane kar
inis tas vietas. Tiktai la-|tu su juo važiuoti, bet aš 
bai gaila, kad į finansų'dėl savo gyvenimo aplinky- 
sekretorės vietą turėjo pa- bių negalėjau išvažiuoti, 
silikti O. Wellus.

Linkiu naujam kuopos'ten praleisti žiemos laiką, 
komitetui pasidarbuoti or-|O pavasario sulaukus, lai- 
ganizacijos labui. Įming'ai sugrįžti atgal pas

Į kuopos knygų peržiūrė- mus. M. Uždarinis

pir-

į per daugelį metų.
Draugas W. Žilaitis, kaip 

kasmet, taip ir dabar gruo
džio 17-tą dieną, patikri- 

limozino ratų

Floridą. Jis išvažiavo

Linkiu jiems laimingai

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA
. .Sveikiname “Vilnies”, “Laisvės” ir “Liaudies Balso 

Taipgi visus taiką mylinčius žmones—draugus.
Darbuotojus ir Skaitytojus

Linkime visiems

Mes, buvę artimi draugai ir draugės, išreiš
kiame gilią užuojautą, jos. mylimam vyrui Jo
nui liūdesio valandoj. Mes taipgi 'liūdime nete
kę geros draugės, su kuria per daugelį metų 
draugavome, jai gyvenant Rochesteryje. Ilsė
kis, brangi drauge, 
sios ištvermės.
A. Duobienė '

. E. Duobienė
K. Žemaitienė
A. L. Bekešiai
O. Balza r
V- Bulienė
A. Usavičienė

amžinai, o Jonui didziau-

D. J. Vaitai
N. Baltakienė
P. O. Malinauskai
F. J. Kantėnai
J. L. Totoriai
F. O. Gričiai

HARTFORD, CONN.

Mirus

Petrui Giraičiui
Mes, artimi draugai ir draugės, išreiškiam šir
dingiausią užuojautą jo mylimai gyvenimo 
draugei Onai Giraitienei, sūnums ir dukrelėms, 
broliams, giminėms 
dienose.
J. L. Žemaičiai
J. M- Barnett
J. V. Kazlau
J. Eskonis
J. Kazlauskas
G. O. šilkai
J. Berzinis
F. Roman
M. L. Butkevičiai
Mrs. Roman
J. V- E. Valaičiai

ir jų draugams, liūdesio

Mr. ir Mrs. Naktiniai 
A. Grimaila 
A. O. Latven 
J. Viet
J. V. Vasil
A. Dagilienė 
Mrs. Egelevičienė 
J. M. Lukštai

M. Kutsavage 
A. Visockienė

Rochester, N. Y
NAUJŲ METŲ PAŠITIKIMUII BALIUS 

Rengia Gedimino Draugystė

Gruodžio 31 December
Gedimino Svetainėje 

575 Joseph Ave. 
f 

šis yra metinis parengimas, nariams verstinas, ateis 
ar ne—turės užsimokėti.

Bus gera muzika, skanių valgių ir gėrimų, visi Ro- 
chesterio lietuviai malonėkite atsilankyti, nes čia visi tu
rėsite gerus laikus.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

v?

JONAS ir ANNA DAUKAI
Detroit, Michigan

Waterbury, Conn

Brangūs draugai, “Laisvės” štabo darbininkai, 
bendradarbiai ir artimi draugai — čia mūsų linkė
jimai žiemos švenčių proga. Linksniai ir sveikiems 
pradėti 1961 metus..

\

JUOZAS ir MARIJONA STRIŽAUSKAI

Rengėjai

1

Hartford, Conn.
Pasitikimas Naujų Metų

Namo Bendrovė Rengia Puikią

VAKARIENĘ
Įvyks šeštadienį

Gruodžio 31 December
Namo Bendroves Patalpoje

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

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

širdingai kviečiame visus atsilankyti
Rengimo Komisija

5 p.-Laisve (Liberty)—Penki., gruodžio (Dec.) 23, I960

K



Atsisveikinsime su mielaisiais svečiais iš Lietuvos Iš Aido choro Laivo gaisre žuvo Br. Kamaitis
Gaila, kad mūsų svečiai 

turistai iš Lietuvos jau 
baigia savo dviejų savaičių 
viešnagę Amerikoje ir turi 
grįžti namo. Per trumpas 
laikas jiems tebuvo plačiau 
pamatyti mūsų didžiąją ša
lį, giliau susipažinti su jos 
žmonėmis ir jų gyvenimu. 
Jeigu būtų turėję nors mė
nesį laiko, būtų daug dau
giau galėję vietovių aplan- 

mas iš Furrow gatvės. Vie- Į kyti. 
ta yra visiems žinoma ir 
paranki. Privažiavimas 
gatvekariu nr. 8 iki pat du
rų.

Mūsų šeimininkės
tiks su vakarui pritaikytu: suoxcm, paopauou j i c m o 

dešinę, palinkėti jiems ge
ros, laimingos kelionės at
gal į mūsų senąją tėvynę. 
Be to, aną dieną Kultūri
niame Centre jie tik penki 
buvo atsilankę ir tik su tais 
mums teko susitikti ir pa
sikalbėti. Su kitais šešiais 
daugeliui iš mūsų dar nete
ko nė pasisveikinti. Labai 
būtų džiugu mums visiems

Baltimore, Md.
Linksmai sulaukime 

Naujus Metus
Tai vienas veiksmas, ku- 

rj mūsų miesto LLD 25-ta 
kp. pasiryžus atlikti. Šis 
linksmas pobūvis atsibus 
gruodžio 31 d. Vieta 2119 
W. Pratt St., privatiniame 
Klubo kambaryje, į jį įėji-

pasi-

Na, 
giasi, 
York a 
leisti. Mums visiems gi dar 
labai, labai norisi su jais 
susieiti, paspausti jiems

bet jų kelionė bai- 
jie sugrįžta į New 
ir rengiasi mus, ap-

ir su jais susipažinti nors 
jau jiems apleidžiant mūsų 
kraštą.

Kaip ten bebūtų, viskas 
rodo, kad tokia proga su
sitikimui ir atsisveikinimui 
dač bus. Mūsų svečiai yra 
užkviesti į Kultūrinio Centro 
salė su Niujorko lietuviais 
praleisti ateinančio pirma
dienio, gruodžio 26 dienos 
popietę. Juk tai dar bus 
*kalėdų šventė, visiems lais
va diena, 
visiems 
jaukioje,

eisime 3 
kvietėjai

maistu ir šaltu alučiu, o 
kam tas bus per šaltas, tai 
ir šiltų gėrimų bus galima 
gauti, O už viską mokestis 
gana žema— prieinama.

Todėl nepavėluokite: 8 
vai. vakaro susirinkti virš 
minėtoje vietoje. Iš ten iš- 
siskirstysime tik 1961 me
tų pradžioje.

Lauksime visų.
Vinco Duktė

Auksinė proga 
praleisti popietę 

draugiškoje, lie- 
aplinkoje. Susi- 

val. popiet. Dar 
žada “užfundyti”

kavutės ir užkandžių. O įė
jimas nemokamas—tai yra 
įžangos nebus.

Dar viena proga visiems 
susipratusiems ir savo se
nąją tėviškę mylintiems vi
sos j šios apylinkės lietu
viams susitikti 'su svečiais 
iš Lietuvos.

Visi ir visos esate kviečia- 
Sueigos Rengėjaimi.

Valys Bunkus
“Laisvėje” jau buvo pra

nešta, kad šiomis dienomis 
Booth Memorial ligoninėje 
padaryta operacija žymiam 
mūsų veikėjui Valiui Bun- 
kui. Praėjusį pirmadienį 
teko jį aplankyti. Radome 
ligonį kuo geriausiai nusi
teikusį. Operacija puikiai 
pavykusi ir Valio sveikata 
gražiai taisosi. Trečiadienį 
jis jau buvo parvežtas į na
mus. Ypač mūsų aidiečiai 
pasigenda šio malonaus 
drauge. Džiugu, kad jis 
greitu laiku žada sugrįžti į 
sveikųjų, gretas. Rep.

Iš LLD 1-mos kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 16 d. Kultūrinio 
Centro patalpose atsibuvo 
LLD pirmos kuopos susi
rinkimas. Iš komiteto ir 
komisijų raportų atrodo,

Redakcijos Atsakymai
A. B., Mntreal, Canada. 

—Apie to melagio kvaily
bes, skelbiamas apie Tary
bų Lietuvą, pas mus jau 
buvo rašyta, todėl kartoti, 
ką jis plepėjo Montrealyje, 
neverta. Vis vien labai dė
kojame už parašymą.

F. Imbrui. — Kadangi 
apie tai buvo anksčiau iš
spausdinta kito korespon
dento, tai jūsiške pasinau
doti negalėsime. Vis vien 
dėkojame už parašymą.

O. šlikaitei, Kaunas. — 
“Laisvė” jums siunčiama 
reguliariai. Jūsų prašymą 
patenkinsime.

Iš laišku
Gerbiami draugai,

Čia rasite piniginę perlai
dą, vertės 60 dol. Sveikini
mas nuo mūsų “Laisvės” 
50 metų gyvavimo, su 5 
“Laisvės” prenumeratomis 
į Lietuvą. Praeitą vasarą 
viešėdami Lietuvoj sutiko
me, susipažinome su daug 
malonių giminių ir pažįs
tamų, kurie mus visus gra
žiai priėmė ir vaidino. Atsi
lygindami už jų draugišku
mą, mes užrašome “Laisvę” 
keliems, kaipo Naujų Metų 
dovaną. Tegu skaitydami 
laikraštį “Laisvę” sužinos 
daugiau apie mūsų ameri
kiečių gyvenimą.

Mes labai patenkinti tu
rėję progą pamatyti Tary
bų Lietuvą, taip gražiai at
sikuriančią iš karo griuvė
sių, ir džiaugiamės atlankę 
gimines. Taip pat matėme 
daug labai įdomių vietų, 
apie kurias turistai gražiai 
aprašė.

Malonėkite pradėti siun
tinėti laikraštį greitai.

Su geriausiais linkėji
mais,

V. B. Sutkai,
San Francisco, Calif.

Planas pašalinimui 
ginčų transporte

Niujorko miesto majoras 
Wagneris sudarė naują ta
rybą išvengimui streikų 
transportacijoje. Taryba 
susideda iš trijų narių. Jai 
suteikiama galia ginčus 

- tarpe darbininkų ir valdiš
kos Transit Authority ištir
ti ir. stengtis juos išlyginti. 
Naują tarybą (Transit La
bor Board) sudaro David 
L. Cole, Dr. G. W. Taylor 
ir W. Kheel. Visi jie esą 
“specialistai.” Sakoma, kad 
šitam majoro planui prita
ria ir Transport Workers 
unija*

KALĖDŲ DOVANOS IR 
MĖSŲ SPAUDOS VAJUS
Manau, nepadarysiu klai

dos pasakydama, kad pa
žangiosios spaudos platini- 

| mas, gavimas jai naujų skai
tytojų ir panaujinimas pre
numeratų yra garbingas, 
svarbus ir neįkainuojamai 
prakilnus darbas. Įvertin
dami pažangiosios spaudos 
svarbą draugijiniame - kasdie
niniame gyenime, turime 
Įausti ir pripažinti tą tie
są, kad jos platinimas, ga
vimas jai naujų skaitytojų— 
tai didelis žingsnis pirmyn, 
tai kelios pakopos aukščiau 
prie apšvietos ir progreso, 
įkaitydami pažangiąją 
spaudą per eilę metų, žino
me, kiek daug ii patarna
vo darbo žmonių kovose, kiek 
daug pagelbėjo darbinin
kams atmušti puolimus ant 
kovojančių darbininku už 
pagerinimą savo kasdieni
nio gyvenimo lygio. Be šios 
pažangiosios s p a u d os — 
“Laisvės” ir “Vilnies” pa
galbos veikiausiai mes, dar
bininkai, nebūtumėm iško
voję tų pagerinimų, ku
riuos šiandien turime!

Už pažangiosios spaudos 
skleidimą ir jos išlaikymą 
mes, skaitytojai, turime 
būti atsakingi. Jos išlaiky
mas priklauso nuo mūsų vi
sų bendro darbo. Kurie mes 
turime gimines, artimuo- 
muosius, draugus savo gim
tinėje Tarybų Lietuvoje, už
rašykime jiems “Laisvę” ir 
“Vilnį,” tai bus jiems svar
bi, maloni Kalėdų dovana, 
per kurią jie sužinos mūsų 
pažangiosios visu o m e n ė s 
veiklą, mūsų siekius, mūsų 
ryžtą dėl išlaikymo taikos

ir dėl šviesesnio rytojaus.
Jubiliejinis “Laisvos” va

jus mums turėtų būti arti 
prie; širdies. Atžymėdami 
jos 50-metinę sukaktį, pa
siųskime jai Kalėdų dovaną 
į jos .finansinį fondą, stip
rinkime ją finansiškai, kad 
dar įgalėtų šviesti mus ir 
vadovauti darbo klasei jos 
kovose už geresnį rytojų. 
Mūsų širdinga finansinė 
parama savo pažangiajai 
spaudai teiks jai užtikrini
mą tęsti tą prakilnų ap
švietos darbą tokioje svar
bioje gadynėje — ątominė- 
je gadynėje. Prie dabarti
nių gyvenimo sąlygų nega
liu pasveikinti savo bran
gios “Laisvės” su didesne 
suma, kaip po vieną dolerį 
už kiekvienerius jos išgy
vuotus metus. Tad atskira
me laiške pasiųsiu jai $50.

Gyvuok, “Laisvute,” dar 
ilgus metus, tavo ateitis dar 
skaisti!

Onytė W eitus

kuopą įrašyta keletas nau
ju narių ir jau gerokas 
skaičius senų narių pasimo
kė ję už šiuos metus, bet pa
gal buvusį skaičių narių tu
rėtų būt pasimokė jusiu 
daugiau. Komitetas dar vis 
stengiasi iš daugiau 'narių 
išrinkti mokestis už šiuos 
metus.
Rodysim iš Lietuvos filmus

Kuopos komitetas suži
nojo, kad komisija gavimui 
iš Lietuvos filmų aplaikė 
naujų filmų. Kuopos komi
tetas atsikreipė į komisiją, 
prašydamas leisti juos mū
sų kuopai parodyti Brook- 
iyno. Komisija stiko, tai 
kuopos komitetas gavo 
Schwaben f Hą|l sausip, 7-ai 
dienaj. Manoiųa, kad tas 
fiimaą yra ląbąi įčĮomus ir 
gal kitą kartą ^nebus progos 
jį Brooklyne parodyti. 
Schwaben Half randasi 474 
Knickerbocker Ave., Ridge- 
woode.

Kuopos organizatori u s 
V. Bunkus randasi ligoni
nėje. Kuopos nariai reiškia 
jam užuojautą, linki grei
čiausiai pasveikti ir vėl bū
ti

susirinkimo
Gruodžio 16 d. Aido cho

ras turėjo pamokas, o po 
jų metinį susirinkimą. J. 
Juška, sekretorius, iš pro
tokolo perskaitė kas buvo 
choro nuveikta per metus 
laiko. Protokolas priimtas. 
Kiti valdybos nariai pasiža
dėjo raportus duoti seka
mame susirinkime.

J. Juška patarė, kad Ai
do choro 1960 metų valdy
ba pasiliktų ir 1961-siems 
metams. Choriečiai patari
mą priėmė delnų plojimu, 
tai valdyba yra ta pati:

Pirmininkas Jonas Gry
bas,' protokolų sekr. Jonas 
Juška, kasininkas W. Ker
šu lis, finansų sekr. Elena 
Brazauskienė, korės p o n- 
dentas V. Kazlauskas.

Koncerto raportas bus 
sekamame susiri n k i m e. 
Naujų Metų pasitikimui 
rengiame vakarėlį, ruošia 
trys darbščios draugės: B. 
Keršulienė, N. Ventienė ir 
N. Buknienė.

Aidas padidėjo, nes atėjo 
dainuoti Julė Lazauskienė. 
Choriečiai ją priėmė delnų 
plojimu. Ji turi gražų alto 
balsą. Laimingo jai pasise
kimo ! Pageidautina, kad 
ateitų į chorą ir jos drau
gas J. Lazauskas.

Plačiai žinomas veikėjas 
Jonas Gasiūnas, giliai įver
tindamas Aido narių dar
bą, dainas^ įteikė chorui 
dovaną pavaišinimui cho- 
riečių. Vaišės jvyko per šį 
susirinkimą. Labai gaila, 
kad kartu nedalyvavo Jo
nas. Aidiečiai jį pagerbda
mi, vadovybėje M. Stensier, 
sudainavo “Ilgiausių me
tų”. Linkime jam sulaukti 
dar daug, daug gimtadie
nių.. • '

Aido ch. 'sekamos^pamo
kos įvyks antrojo penkta
dienio vakarą po Naujųjų 
Metų. Prašome: visus ir vi- 

dalyvauti. ’ ,
Vincas Kazlauskas, 
choro korespondentas

Gruodžio 19 d., iškilus 
karo laive “Constellation” 
gaisrui — Brboklyno laivų 
statykloje, — žuvo ir lietu
vis darbininkas, Bruno Ka
maitis (Bryan Kamitis), 
62 metų amžiaus.. Jis gyve
no po num. 1081 East 17th 
St., Brooklyne.

Didžiuliame liūdesyje li
ko žmona Uršulė ir dau
giau giminių.

Kūnas pašarvotas Cook’s 
Funeral Home, 20 Snyder 
Ave., Brooklyne, Flatbush 
rajone. Tel. UL. 6-4800.

Bus palaidotas pirmadie
nį, gruodžio 26 d., 1 vaL 
popiet.

Kadangi velionis Kamai
tis buvo Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, tai jį lai
dos Veteranų kapinėse.

Velionis buvo malonus 
žmogus, artimas Juliaus 
Kalvaičio (kuris pranešė 
šią žinią) bičiulis.

Šioje didžio liūdesio, tra
giškoje valandoje “Lais
vės” redakcija reiškia nuo
širdžią užuojautą velionio 
Kamaičio žmonai ir vi
siems artimiesiems.

sas

Kviečiame į Naujųjų 
Metų pasitikimą

Apie Aido choro parengi
mą pasitikimui 1961 metų 
jau buvo rašyta, bet noriu 
plačiau dar paaiškinti. Mū
sų veikli komisija turėjo 
kelis susirinkimus ir su
planavo, kad parengimą pa
darius kuo puikiausiu.

Valgių turėsime daug, 
skanių ir įvairių, kaip tai: 
dešrų, kumpio, kopūstų, 
agurkų, kalakutienos, sil
kių, keptų bulvių ir daug 
prieskonių. Bus vaišių, ka
vos ir prie jos pyragų. Jo
nas Grybas užtikrina, kad 
turėsime gerą muziką, kas 
tik norės, galės linksmai 
pasišokti.

Pasitikimas Naujųjų Me
tų įvyks šeštadienį, gruo
džio 31 d., Liet. Kultūros 
Centre, Liberty Avė. ir 102 
St., Ozone Park. Pradžia 
lygiai 8 vai. vakaro.

Kaip žinote, prieš Nau
juosius Metus visur paren
gimų ‘būna labai' brangi 
įžanga, o pas mus' už tą vi
są bus tik $5 ypatai. Visus 
ir ''visas prašome tuojau už
siregistruoti. šaukite tele
fonu:'V. Kazlauską FL.'7- 
9184; J. Jušką VI. 8-3678; 
Brazauskus — IL. 9-000i9.
y o Visus ir visas 

kviečia Aidas

Ką, daugiau 
‘sales taksy”?!

Niujorko valstijos parei
gūnai mislijo, mislijo, kaip 
gauti daugiau pinigų, na, 
ir sumislijo. Jie sako: pa
siūlymas valstijos seimeliui,4 
kad jis išleistų įstatymą, 
pagal kurį kiekvienas šios 
valstijos žmogus, ką nors 
krautuvėse pirkdamas, mo
kėtų valstijai mokė sčius, 
“sales tax.”

Galvočiams lengviausias 
būdas pasirodyti gudriais 
ekonomistais: uždėjai ant 
žmonių, specialius mokes
čius, na, ir turi pinigų!

Niujorko miesto žmonės 
užtenkamai miestavų “sales 
taxų” moka, o kai užkraus 
ant jų valstija savo!..

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Montello Dailės Vyrų Grupė ren
gia naujų metų pasitikimą, jvyks 
gruodžio 31 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje, 8 Vine St. Bus dainų pro
grama, muzika ir visokių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame iš visos apylin-> 
kės dalyvauti naujų metų sutikime.

Liet. Darbininkų Susivienijimo 67 
kuopos susirinkimas . įvyks sausio 
(Jan;) 5 d.; Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vak.'

LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 9 d., toje pačioje vie
toje, 7 vai. vaakre.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
minėtuose susirinkimuose, nes pra
džia metų, padarysime planus žie
mos veiklai. Pasirūpinkite tūsimo- 
mokėti duokles. George Shimaitis 

(103-104)

Blogos pranašystės
Niujorko valstijos darbo 

komi sionierius M. P. Fa
therhood “ramina” žmones 
tokiomis šventiškomis žinio
mis: I

Šiuo metu N. Y. valstijo
je bedarbių yra 350,000, 
o 196-1 metų sausio mė
nesį jų bus daugiau kaip 
400,000.

Toks yra oficialus pasisa
kymas. Bet žmonės jaučia, 
jog šiuo metu mūsų valsti
joje yra ■ 400,000 bedarbių, 
o gal ir daugiau.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
\ I

333 Puslapių, Kainą $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
102-02 Liberty Ave., Ozoną Park 17, N. Y,

" 1 .......................... . ...... .. ..................-............. ................

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt, gruodžio (Dec.) 23,1960

su mumis veikime.
Sekretorius

Mus sveikina su 
Naujaisiais Metais
Mieli draugai laisviečiai! 

Linkiu jums visiems ge
riausios sveikatos ir lai
mingų Naujųjų Metų! Mrs. 

\S^nley , Kazilonis, Cleve
land.

—o—
Holiday Greetings and 

best wishes for a
Year of Brotherhood and 
Peace! Grace and Casimir 
Novacki, Bronx, N. Y.

New

Pataria mokytis
Morris Borgensternas 

yra 76 metų amžiaus biz
nierius. Jis vaiku buvo at
vežtas į Ameriką iš Austri
jos ir lankė Public School 
Nr. 4, Manhattane. Sulau
kęs 11 metų, Bergensternas 
liovėsi mokęsis, pradėjo 
dirbti, o paskui stojo į kaž
kokį biznį.

Aną dieną Borgensternas 
buvo pakviestas į tą pačią 
mokyklą pasakyti vaikams 
kalbą. Jis sakė:

—Netikėkite tiems, kurie 
sako, kad ir be-mokslo ga
lima gerai gyventi. Moky
kitės! Mano laikais moks-, 
las nebuvo reikalingas tiek, 
kiek dabar jis reikalingas.,

Tiesą sak|, ^Morgenstėr- 
nas! 4 • r'U 1'

Tai buvo sniego!
Per daugiau kaip vieną 

savaitę Niujorko miestą bu
vo pritrenkęs sniegas. Jo 
buvo priversta apie 16 co
lių. Judėjimas buvo labai 
pažeistas. Traukiniai, au
tobusai judėjo, bet taip ne
normaliai, kad tūli žmonės, 
kurie savo darbovietę pa
prastai pasiekdavo per pus
valandį, dabar važiavo per 
tris - keturias valandas.

Gruodžio 21 dienai buvo 
uždėta daugiau sniego, bet, 
niujorkiečiai, atsikėlę rytą, 
pamatė, kad gatvės plauna
mos lietaus. Vieton sniego, 
lietus pyle ir tebepila dar 
ir dabar, rašant šiuos žo
džius, gruodžio 31 d.

Jei daugiau sniego nepri
vers, tai Kalėdos Niujorke 
bus neblogos: žmonės lais
viau pajėgs susisiekti ma
šinomis, autobusais.

Kai pas mus lyja, tai ki
tose Niujorko valstijos da
lyse tebesninga.

Šiemet pas mus žiema 
ankstyva.

Iš John Wanamaker 
krautuvės, Yonkerse, plėši
kai pačiupo $30,000. Jų bu
vo du ir ginkluoti.

Į 1964—65 metų Pasauli
nę parodą New Yorke jau 
sutiko įeiti 26 didelės biznio 
JAV firmos ir 10 užsienio 
valstybių.
• Užsienio sekamos valsty
bės sutiko: Tarybų Sąjun
ga, Bulgarija, Italija, Vati
kanas, Čilė, Argentina, 
Urugvajus, Paragva j u s, 
Meksika ir Formoza.

| MR. E. W. CASPER, NUO |
« THE GRAND S
| FLORIST SHOP, INC. g
U 6&-37 Grand Ave., Maspeth, L. I. g 
g (nariai F. T. D.) »
g Sveikina visus «
g Sezoninėmis Šventėmis. B
g Turime jvairųi gėlių. g
« Mes specialistai vestuvėms. $ 
gt Kainos prieinamos. g
y Pristatome visur. »
g Kalbamo Lietuviškai—D A. 6-1090 §

Mr. E. W. Caspelr, pres. »

Visiems linkime linksmų Sezoninių švenčių.

MYLDA ir WALTER ŽUKAS

HE

Elizabeth, N. J

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
SEALTEST FOOD 

Skyrius

National Dairy Products Corp
808—7th Ave., New York City

Tel. Co. 5-8400

I GENERAL PARCEL & TRAVEL CO,, Inc, I
I 155 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CH. 3-2585 ir jo Skyriai , | 4

j Sveikina savo draugus ir klientus su linksmomis Kalėdomis g
t ir linki jiems laimingų Naujų Metų. ž

5 Mes esame dėkingi jiems už pasitikėjimą ir užsakymus. S




