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KRISLAI
Būkite sveiki, draugai! 
Garbingas vardošaukis. 
Protinga “malonė.” 
Turės būti išmušti. • 
Laukiame ir tikimės. 
Po tvaiko ir nuovargio. 
Tegu ji bus dar gražesnė! 
“Sapropedis.” 
Saugokitės apgavikų.

, — Ra.šo A. Bimba —

Šie mano krislai jau bus šiais 
metais paskutiniai. Tad leis
kite man visus “Laisvės” skai
tytojus pasveikinti su Naujai
siais Metais. Tegu 1961 nąe- 
tai visiems būna sveiki ir lai
mingi. /

Visi liaukimės savo gyveni
mo žvakę deginti iš abiejų 
galų: mažiau gerkime, (na
šiau rūkykime, mažiau barki- 
mės, mažiau nervuokimės, ne
apleiskime parengimų, lanky
kime susirinkinyis, tuoj pasi- 
mokėkime visas duokles, žiū
rėkime, kad “Laisvės“ jubi
liejinis vajus išdegtų visu šim
tu procentų!

Beje, būčiau ir pamiršęs: 
“Laisvės“ bendrovės dalininkų 
suvažiavimas įvyks pradžioje 
vasario mėnesio. Jam gerai 
pasiruošk im e.

Kalbant apie mūsų laikraš
čio jubiliejinį vajų, neabejoju, 

4 jog visi skaitote aukotojų ir 
vajininkų vardų sąrašą. Jų 
daug.

šis aukotojų ir rėmėjų są
rašas yra didžiulės garbės ir 
pasididžiavimo v a r d ošaukis. 
Iš jo sužinome, kas dar iš mū
sų tebėra gyvas ir tebesirū
pina savo spaudos reikalais. 
Gauname daugybę laiškų iš 
Lietuvos. žmonės rašo suži
noję apie savo gimines Ame
rikoje iš šito vardošaukio .

Pagaliau susiprato ir mūsų 
Valstybės departamentas. Jis 
ėmė ir suteikė mūsų moksli
ninkams didžiausią “malonę.“ 
Girdi,'nuo dabar jiems bus 
leista prie vieno stalo sėdėti 
tuose moksl i n i n k ų sąskry
džiuose, kur dalyvaus ir Kini
jos mokslininkai. Iki šiol tai 
buvo griežtai draudžiama.

Gerai, kad nors viena pabė- 
diška beprotybė, tapo nuimta 
nuo Amerikos žmonių galvos!

Francūzai imperialistai ne- 
. < siskaito su Jungtinių Tautų 

reikalavimu pasitraukti iš Al
žyro. Jie ten žada pasilikti 
ir tęsti karą. Iš to išvada 
tėra viena: jie turės būti jė
ga išmesti iš Alžyro. Kai jau 
beveik visa Afrika nutrenkė 
svetimųjų jungą nuo savo pe
čių, devyni milijonai alžyrie
čių juk nesutiks amžinai ken
tėti francūzų priespaudą.

Jau visiškai baigiasi respub
likonų viešpatavimas Wash
ingtone. Už savaitės kitos 
įvesdinsime naują prezidentą. 
John Kenn e d y, išrinktasis 
prezidentas, daug yra paža
dėjęs. Žmonės lauks ir tikė
sis naujų dalykų, naujos po
litikos. Kiek jis tų pažadų iš
tesės? Greitai pamatysime.

Daug kas, žinoma, priklau
sys nuo pačių Amerikos žmo
nių. Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas sakydavo: Nebi
jokite pareikšti savo norus. 
Mes norime juos žinoti. Ne
duokite mums jus pamiršti.

Reiškia, Rooseveltas nebijo
jo žmonių balso. Todėl jis į 
Amerikos istoriją įėjo vienu 
garsiausių vyrų.

Aną dieną našlė Roosevel- 
tienė išsireiškė, kad tarpe jos 
vyro ir Kennedžio esą daug 
panašumo. Kennedy irgi gal

(Tąsa 6-tam pusi.)

Tarybų Sąjunga laukia JAV 
vyriausybės pakaity

Pasaulio akys link 
Lotynų Amerikos

Kinija ir Šiaurės Vietnamas 
prieš intervenciją į Laosą

New Yorkas. — Baigian
tis Jungtinių Tautų Asam
blėjos sesijai Valeris Zori
nas, Tarybų Sąjungos dele
gacijos pirmininkas, išreiš
kė viltį, kad 1961 metais, 
po sausio 20 dienos, kada 
JAV prezidento pareigas 
pradės eiti John Kenrledis 
ir jo vyriausybė, tai pa
gerės abiejų šalių santy
kiai.

Zorinas sakė, kad TSRS 
laukia realistinės politikos 
ii iš Adlai Stevensono, nau
jojo JAV delegato į Jung
tines Tautas.

Zorinas sakė, kad laike

JAV dolerių taupa 
ir japonų reikalai

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos planuoja mažinti do
lerių plaukimą į užsienį. 
Pagal tą planą iš Japonijos 
gal bus išvežta 58,000 JAV 
karininkų ir karių žmonų 
ir vaikų.

Bet japonai stato klausi
mą: Kaip bus su 74,000 
amerikiečių, kurie gyvena 
Japonijoje ir dirba įvairius 
darbus? Darbo unijos ir be
darbiai vis garsiau reika
lauja: “Yankees, go home!”

Dabar JAV Japonijoje 
turi 230 bazių ir įvąirių mi- 
litarinių patalpų, jų tarpe 
10 orlaukių, 13 prieplaukų, 
i9 kareivines, 38 sandėlius, 
12 pašto skyrių, 14 fabrikų, 
12 karininkų namų ir tt.

išgelbėjo 28 laivo 
įgulos darbininkus '

Raleigh, N. C. — JAV 
laivyno malūnsparniai pa
siekė tankerį “Pine Ridge” 
ir nuo jo išnešė 28 
laivo darbininkus. Buvo 
atskubėję ir laivai į pagal
bą, bet iš priežasties dide
lių bangų, jie negalėjo pri
plaukti prie sulūžusio lai
vo.

Ant “Pine Ridge” pasiliko 
inžinierius John. Richart, 
kad kompanija neprarastų 
teisių prie laivo krovinio. 
Laiku nelaimės 8 žmonės 
yra žuvę.

Areštavo žmogžudį 
nacių vadų Baerį

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje suimtas hitlerininkų 
vadas Baeris. Jis nuo 1944 
m. gegužės mėnesio iki 
1945 m. pavasario buvęs 
viršininkas Osvencimo — 
baisios koncentracijos sto
vyklos.

Naciai toje stovykloje nu
žudė milijonus nekalčiausių 
žmonių, daugybę gyvų su
degino.

Richard Baer buvo virši
ninkas stovyklos ir koman- 
dierius Hitlerio gvardijos, 
bet klausimas ar jis bus ati
tinkamai nubaustas. 

prezidentinių rinkimų De
mokratų partijos vadai 
kalbėjo apie “Jungtinių 
Valstijų geros valios politi
ką”. Zorinas sako, kad iš 
gerų santykių, taikios poli
tikos būtų daug naudos ne 
tik Tarybų Sąjungai, Jung
tinėms Valstijoms, bet vi
so pasaulio žmonėms.

Zorinas išreiškė viltį, 
kad naujoji Jungtinių Vals
tijų vyriausybė atsisakys 
nuo tokių pavojingų inci
dentų, kaip buvo lėktuvo 
“U-2”, kuris vos nepadegė 
pasaulinį karą.

Trukdo W. Tosterio 
išvažiavimą gydytis

New Yorkas. —JAV Ko- 
munistų partijos generali
nis sekretorius Gus Hali 
pareiškė, kad JAV vyriau
sybė trukdo Williamo Fos- 
terio išvažiavimą gydytis į 
Tarybų Sąjungą.

JAV Federalinis teismas 
gruodžio 2 d. patvarkė, kad 
išduotų Fosteriui pasportą' 
važiuoti gydytis.? H&ll ša^ 
ko, kad tą reikalą “JAV 
valdininkai stumdo vienas 
asmuo prie kito, trukdo 
pasporto išdavimą ir tuo 
Fosterio gyvybę stato į pa
vojų”.

Stato naujus laivus, 
o seni neturi darbo

Londonas. — British 
Chamber of Shipping virši
ninkai sako, kad lapkričio 
pabaigoje pasaulyje stovė
jo 473 laivai be darbo. Žino
ma, į šią skaitlinę neįeina 
socialistinės šalys, kurių 
laivų nėra be darbo.

Tuo kartų naujų laivų 
statyba eina pirmyn. Brazi
lijoje pradėjo statyti laivus 
iki 10,500 tonų įtalpos, kur 
pirmiau tokių nestatė. 
Graikija turi daug laivų, ji 
dabar statosi naujus tan- 
kerius po 25,000 tonų įtal-i 
pos.

JAV KARINIAI LAIVAI 
—JUODOJOJE jūroje;
Atėnai. — Jungtinių Val

stijų kariniai laivai (nai
kintojai) jau buvo nuplau
kę ir patruliavo Juodojoje 
jūroje. Tas nebuvo garsin
ta spaudoje, nes pagal su
tartis, Turkija neprivalo 
praleisti per Dardanelų ir 
Bosforo sąsiaurius karo lai
vėj itų šalių, kurios nepriei
na prie Juodųjų jūrų.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PASKOLA BOLIVIJAI
La Paz. — Atvyko Tary

bų Sąjungos prekybos de
legacija. Ji pasiūlė Bolivh 
jai paskolą $150,090,000 
vertės industriniais gami
niais. Taip pat numatoma, 
kad suteiks Bolivijai ir ka
syklų įrengimų.

Havana. — “Niekam nė
ra paslaptis, kad dabar pa
saulio akys atkreiptos į 
Kubą”, rašo dienraštis “Re
volution”. Ių toliau jis nu
rodo, kad Lotynų Amerikos 
žmonės kovos, įvykiai bus 
dėmesyje viso pasaulio.

Lotynų Amerika vadina
me Pietinę ir Centralinę 
Ameriką, taipgi Karibė- 
jos jūroje Valstybes. Viso 
ten yra 19 ; nepriklausomų 
valstybių irj valstybėlių ir 
visose, apart Kubos, yra 
įsigalėję Jungtinių Valsti
jų kapitalistai.

Dienraštis “Revolution” 
žymi, kad 'to įsitikinimui 
įrodymų nereikia: “Užten
ka pažvelgti kaip Jungtinė
se Tautose balsuoja Lotynų

Amerikos valstybių dele
gatai—kaip balsuoja Jung
tinių Valstijų delegatas, 
taip ir jie balsuoja.”

Jungtinių Valstijų kapi
talistai valdo Lotynų Ame
rikoje gamtinius turtus ir 
ten yra įsteigę savo fabri

"Laos gali būt antroji 
Korėja/' sako TSRS
Maskva. — Tarybų Są

jungos radijo komentato
rius pareiškė: “Užsienio 
intervencija į Laosą padi
dėjo... Jeigu Jungtinės 
Valstijos nesusilaikys nuo 
intervencijos, tai Laosas 
bus antroji Karėja’.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
remia ir rems Laoso naują 
vyriausybę, kurios prieša- 
akyje stovi princas Bou- 
nas Gumas... Čionai yra su
sirūpinimo, kad TSRS radi
jas pareiškė, / jog “Laosas 
gali būti antroji Karėja”.

Vėliausios žinios
Pekinas. — Įvyko masinis 

mitingas paminėjimui 150 
metų sukakties nuo Loty
nų Amerikos žmonių pra
džios kovų už laisvę. Kini- 
nija pasiuntė pasveikinimą 
Kubai.

Romia. — Kalėdų dienoje 
popiežius Jonas XXIII mel
dėsi ir kalbą sakė už taiką 
pasaulyje

New Delhi. — Indijos vy
riausybė panaikino vergiją 
šiau-rytų pasienyje, kur ji 
dar buvo pasilikusi nuo se
nųjų laikų.

Berlynas. — Atrodo, kad 
Rytų ir Vakarų Vokietijos 
netrukus susitars preky
bos reikalais.

Addis Ababa. — Ethiopi- 
jos karalius Haile Selassie 
sako, kad jis nevartos žiau
rumo nubaudimui sukilėlių.

Londonas. — Miglos 
smaugia Angliją. 

kus, kuriuose tų šalių dar
bininkai gamina jiems tur
tus. Jungtinių Valstijų ka
pitalistai Argentinoje turi 
,360 fabrikų ir kitokių įmo
nių, Meksikoje—250, Vene- 
zueloje—140, Peru—100, ir 
panašiai kitose valstybėse.

Iš Venezuelos JAV kapi
talistai išveža 92 procentus 
aliejaus gavybos, iš Brazi
lijos, Guatemalos, Domini
kos, Salvadoro, ir Kolombi- 
jos iki 78 procentų kavos 
gamybos, iš Honduraso — 
60 procentų bananų, iš Bo
livijos—58 procentus skar
dos, iš Čilės — 71 procentą 
kaparo ir panašiai.

“Revolution” rašo, kad 
taip nebus amžinai. Lotynų 
Amerikos darbo žmonės 
kentė nesvietišką vargą ir 
skurdą, šalies patrijotai 
rūpinasi, kad šalies turtai 
tarnautų jos žmonių gero
vei. Afrikos ir Azijos tau
tos- jau atsikratė jmperia- 
listų kolonializmo, o dabar 
atėjo eilė ir Lotynų Ameri
kos žmonių.

Girdi, komunis tinęs ša
lys kišasi į Laoso vidaus 
reikalus... Laukiamas Gu
rno valdžios protestas prieš 
Tarybų Sąjungą... JAV už
sienio žvalgai skelbia, būk 
TSRS lėktuvai parašiutais 
nuleidžia ginklų ir amuni
cijos komunistų jėgoms.

Hanojus, —šiaurės Viet
namas pripažįsta Laoso le- 
gališka vyria ū s y b e tik 
Liaudies vyriausybę, kurią 
sudarė Quinimas Polsenas, 
premjero Phouma pava
duotojas, ir šiai vyriausy
bei teiks pagalbos.

Briuselis.—Jau antra sa
vaitė Belgijoje tęsiasi dar
bininkų streikas. Virš šim
to miestų majorų atsisakė 
slopinti streiką.

Pekinas. — Kinijos liau
dis išrinko 13,240 sričių 
valdininkų. Daugiau, kaip 
trečdalį sudaro moterys.

Pekinas. — Kairieji Lao
se kovūnai nušovė JAV 
lėktuvą nr. 830, kuriame 
buvo keturi amerikiečiai.

Tirana. — Vasario 13 d. 
įvyks Albanijos Komunistų 
partijos suvažiavimas.

Istambulis. — Virš 2,000 
universiteto studentų de
monstravo ir protestavo 
prieš Francūzijos karą Al
žyre.

Washingtonas. — 1959 
metais 60,300,000 amerikie
čių davė valdžiai savo fi
nansinių įplaukų raportus.

Hanojus. — Sukako 16 , rialistai sukėlė naminį ka- 
metų nuo susiorganizavimo. rą... Kinijos ir Šiaurės Viet- 
Šiaurės Vietnamo liaudies namo artoijos imsis žings-
armijos, kuri po aštuone- 
rių metų karo laimėjo per
galę. Įvyko masinis armi
jos paradas.

Ta proga Kinijos gyny
bos ministras maršalas Lin 
Piao prisiuntė Šiaurės Viet
namo armijos vadui gene
rolui Vo Ngujenui Giapui 
pasveikinimą. Maršalas Lin 
Fiao tarpe kitko sako:

’’Laosas yra mūsų kai
mynas. Jo liaudis trokšta 
taikos, bet užsienio impe-

Piet rytų Afrikoje 
bus sukilimų

Akrą. — Jau daug Afri
kos tautų atgavo valstybi
nę laisvę. Alžyro liaudis 
kovoja ir ją atgaus.

Bet Anglijos, Portugali
jos ir Ispanijos imperialis
tai dar laiko didelius Afri
kos plotus pavergę.

Anglija laiko pavergus 
Keniją, Tanganyjką, Rho
des! ją, kur anglų ir kitų 
baltųjų yra tik 6 procentai 
gyventojų.

Portugalija pav ergus 
milžiniškus Angolos ir Ma- 
zanbikos plotus, kur baltų
jų yra tik 2 procentai.

Sako: Laoso liaudis 
bus laimėtoja

Hanojus. — Laoso Liau
dies armija ir parašiutinin
kai, vadovaujami kapitono 
Kong Le, tęsia kovą. Apie 
20 mylių į šiaurę nuo Vien
tiane jie sudavė smūgį ge
nerolo Nosavano jėgoms.

Vakarų pataikūnas kuni
gaikštis Boun Gumas sako, 
kad jis “išnaikins visus ko
munistus”.

Laoso Liaudies armijos 
vadai per radiją ir , savo 
pasiuntinius organizuo j a 
jėgas ir pasižada kovoti iki 
šalis taps laisva.

BULGARŲ PASIEKIMAI
Sofija. — S. Todorovas,

Bulgarijos gamybos plano 
pirmininkas, rap o r t a v o 
parlamentui, kad 1960 me
tais gamybos planas buvo 
pralenktas 8 procentais.

Jis sakė, kad eilė gele
žinkelių jau elektrifikuoti. 
1961 metais bus siekiama 
pagaminti 7,000 traktorių.

SUDEGĖ TARYBŲ
LAIVAS

Londonas. — Biskajaus 
užlajoje sudegė Tarybų Są
jungos t anker i s “Egor- 
evsk”, 8,. 000 tonų įtalpos. 
Jo įgulos apie 40 žmonių iš
sigelbėjo valtyse, o vėliau 
juos paėmė anglų tankeris 
“Clyde Sergent”.

Londonas. — Anglų ad
mirolai pasakoja, būk Ta
rybų Sąjunga turi 500 mo
derninių submarinų.

nių, kad sulaikyti JAV in
tervenciją ir agresiją Lao
se”.

Laoso valstybė yra susi
organizavus buvusioje 
Francūzijos Indo-kinų ko
lonijoje. Ji randasi piet-ry- 
tų Azijoje. Rubežiuoiasi su 
Lietiniu Vietnamu, Šiaurės 
Vietnamu, Kinija, Burma 
ir Thailandu. Laosas uži
ma 89,000 ketvirtainių my
lių plotą ir turi apie 3,000,- 
000 gyventojų.

Ganos respublika ir 
liaudies gerovė

Akrą. — Ganos vyriausy
bė ir Liaudies partija išdir
bo planą pakėlimui respub
likos industrijos, žemdir
bystės, nutiesimui naujų 
vieškelių, įrengimui prie
plaukų ir pagerinimui liau
dies gyvenimo.

Vyriausybė sieks gauti 
pagalbos iš užsienio valsty
bių, o ypatingai iš socialis
tinių, kurios draugiškos 
linkui Ganos.

Namie bus imtasi steigti 
kooperatyvus žemdirb y s- 
tėje, prekyboje ir visomis 
galimybėmis pakelti liau
dies raštingumą.

V. Vokietijoje yra 
JAV 284,000 karių

Heidelbergas. — Vakarų 
Vokietijoje Jungtinės Vals
tijos turi 184,000 karininkų 
ir karių, taigi čia yra 155,- 
000 jų žmonų ir vaikų. Ka
dangi Vak. Vokietijos vy
riausybė nesutinka užlaiky
ti JAV armiją, tai numato
ma, kad žmonos ir vaikai 
bus gabenami į Jungtines 
Valstijas. Šeimų perskyri
mas slegiamai veikia į mili- 
tarinių jėgų ūpą.

Eina girdai, kad Penta
gonas mažins Vakarų Vo
kietijoje užsakymus ginklų 
ii amunicijos.

Ekstra
Paryžius. — Francūzijos 

militaristai išsprogdino tre
čiąją atominę bombą Sacha
roje.

La Paz, Bolivija. — Kas 
tai metė bombą prie JAV 
ambasados namo ir išdaužė 
langus.

New Yorkas.—Per Kalė
dų šventes Jungtinėse Vals
tijose automobilių nelaimė
se žuvo 478 žmonės.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės ' departamentas 
jau nedraudžia amerikie
čiams mokslininkams daly
vauti tarptautiniuose suva
žiavimuose, kur dalyvauja 
Kinijos mokslininkai.

i
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Jų “kongresas”
LIETUVIŲ TAUTOS priešai be melo, be klastų, be 

žmonių apgaudinėjimo negali nužengti nei žingsnio.
Štai š. m. gruodžio mėn. 5 dieną Į Buenos Aires jie 

sušaukė kaž kokią sueigėlę ir ją pavadino “pirmuoju 
Pietų Amarikos lietuvių kongresu”! žiūrėkite, kokie 
mes dideli—mes net kongresus galime sušaukti, sako 
jie. O kad priduotų savo “kongresui” didesnį antspalvį, 
tai pasikvietė iš JAV “vaduotoją V. Sidzikauską, kad 
jis pamokytų, kaip mulkinti žmones, šmeižti Tarybų 
Lietuvą ir naują gyvenimą kuriančią lietuvių tautą.

Ne, poneliai, šis jūs jomarkėlis nebuvo pirmasis 
Pietų Amerikoe slietuvių kongresas, o tik skrumnus jo
markėlis.

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių kongresas buvo 
sušauktas 1946 metų rugpjūčio 24, 25, 26 ir 27 dienomis. 
Jis Įvyko Urugvajaus sostinėje, Montevidejuje. Jamę 
buvo atstovauti visi demokratinio nusistatymo Pietų 
Amerikos lietuviai: Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus 
ir kitu šalių.

Kongreso atidarymo akte dalyvavo, tarp kitų įžy
mių svečių, ir Urugvajaus respublikos vice-prezidentas 
Dr. Alberto Guani. Jis sakė kalbą, sveikindamas Kongre
so dalyvius.

Kongresą sveikino Justas Paleckis, Tarybų. Lietu
vos mokslininkai, rašytojai, menininkai, dailininkai, vi
suomenininkai—visi darbo žmonės. Taip pat Kongresą 
sveikino JAV lietuvių organizacijos ir pavieniai asme
nys. Kongresas gavo sveikinimų iš visų pasaulio kam
pų, kur gyvena lietuviai.

Tai buvo didžiulis Pietų Amerikos lietuvių žygis, 
reikšmingas posūkis to žemyno lietuvių istorijoje.

-Apie Kongresą ir jo darbus plačiai rašė Argenti
nos iryjrugva jaus spauda.

^Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas 
griežtai pasmerkė lietuvių tautos priešus, tokius, kaip 
V. Sidzikauskas ir jiems 'panašūs. Priimtosios Kongfe/J 
so rezoliucijos byloja už tai, kad lietuviai emigrantei, 
nežiūrint, kur jie begyventų, palaikytų glaudų ryšį su į 
savo motina, su gimtąja šalimi, su Tarybų Lietuva. ' 
Vienoje Kongreso priimtoje rezoliucijoje skaitome:

“Pirmasis Pietų Ameriką Lietuvių Kongresas nu
taria, kad lietuviai, gyvenantieji Pietų Amerikoje, rū
pindamiesi palaikyti savo kalbą, kultūrą, meną ir tradi
ciją, turi tampriau užmegzti ryšius su savąja gimtine, 
pasikeičiant raštais, spauda, ir tuo pat laiku rūpintis 
skleidimu kultūros ir papročių tų šalių, kuriose randasi 
lietuvių kolonijos...”

Toks buvo Pirmąsis Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresas! Jo darbai yra gražiai, rūpestingai išleisti kny
goje—“Pirmojo Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso lei
dinys.”

Tie, kurie dabar sakosi sušaukę Buenos Aires mies
te “pirmąjį kongresą”, yra nieks daugiau, kaip “samo- 
zvancai”, anti-tarybiniai barabanščikai, lietuvių tautos 
priešai.

ZAKRISTIJONAS 
SU PLOTKELeMIS 
IR DEŠROS

Kai kur Lietuoje vargo
nininkai ir zakristijonai, 
kunigų varomi) dar vis pa
laiko seną “tradiciją”: 
prieš kalėdas vyksta, į kai
mą “su plotkelėmis’* ir kau
lija iš žmonių visokius daik
tus.

Š. m. gruodžio 10 d. Vil
niaus “Tiesoje” randame 
būdingą A. Naujalio kores
pondenciją apie vieną tūlo 
zakristijono misiją Suval
kijoje. Skaitome:

Artėjant kalėdoms, pradėjo 
lankytis bažnyčios tarnai. At
silankė jie ir Gudlaukio kai
me pas kolūkietį. Tai buvo 
šakių rajono Gelgaudiškio pa
rapijos zakristijonas su plot- 
kelėmis. Namuose jis nieko 
nerado — tik du vaikučius, 
kurių vyriausiam buvo devy- 
neri metai, žvaliai apsidairęs, 
svečias pamatė virtuvėje ka
bančias dešras. Griežtu tonu 
jis įsakė vaikučiams jas nu
kabinti. Nors vaikai aiškino
si, kad už tokį poelgį juos 
mama galinti barti, bažnyčios 
tarnas i tai nekreipė jokio dė
mesio. “Kabink greičiau!” — 
įsakė .jis vyresniajam vaikui. 
— Tu duosi, tai mamai ne
reiks...” Lyg jam mama būtų 
jas žadėjus... Vaikas, baimes 
apimtas, pradėjo vykdyti sve
čio įsakymą. Nukabinus vieną, 
pauostė dvasiškio tarnas ir 
liepė : “Kabink greičiau 
antrą.” Nukabinus antrą, za
kristijonas sušuko dar griež
čiau: “Duok, duok greičiau 
ir trečią.”

Susikrovęs dešras, bažnyčios 
tarnas kuo greičiausiai dūmė 
iš trobos, kad kas iš su
augusių jo ne užtiktų. Nors 
vaikučiams ir teko nukentėti 
nuo' mamos, bet ar jie kalti, 
kad Gelgaudiškio bažnyčios 
tarnas juos privertė tai pa-, 
daryti ?

Haile Selassie vėl soste
PALOCINIS PERVERSMAS, kurį atliko Ethiopi- 

jos imperatoriaus Haile Selassie priešai, baigėsi nesėk
me. Kai imperatorius grįžo iš Brazilijos, kur jis buvo 
-išvykęs paviešėjimui, jo šalininkai susimobilizavo ir 
'Sukilėlius nugalėjo. Nemaža žmonių žuvo susirėmimuo- 

• •se. Imperatoriaus sūnus Asfa Vassan, kurį sukilėliai bu
vo pasodinę į sostą (sakoma, prieš jo norą), buvo tėvo 

' išteisintas. Haile Selassie grįžus į Addis Ababą, daugelis 
valdininkų atvyko pas jį, nusilenkė iki žemės (tūli net 
imperatoriaus pusbačius bučiavo), reiškė valdovui sa
vo nuolankumą ir ištikimybę.

Vadinasi, Ethiopijoje, sakoma, ramybė jau atsteigta.
Žmones, tačiau, domina šis klausimas: Kas buvo 

už sukilėlių nugaros? Kas juos “įkvėpė” sukilti? Kas 
.finansavo.

Kol kas tikrų, aiškių duomenų tuo klapsimu nėra, 
bet jie atsiras.

Mums tačiau rodosi, kad “palocinį perversmą” bus 
įkvėpę “Vakarai.”

JAV komercinė spauda, atsiminkime, jau seniai 
zurza prieš imperatorių Haile Selassie. Imperialistams 
labai nepatiko Ethiopijos valdovo vizitai Egipte, Čeko
slovakijoje ir Tarybų Sąjungoje. “Vakarams” ypatin
gai nepatinka imperatoriaus vizitas Tarybų Sąjungoje, 
kur jis gavo Ethiopijai $100,000,000 paskolą.

Mūsų žiniomis, vizituojant jam Tarybų Sąjungą, jį 
lydėjo Tarybų Sąjungos vice-prezidentas Justas Palec
kis. Jam sakė imperatorius, kad jį labai sužavėjo pasa
kiškas progresas, kurį tarybinės tautos atlieka.

Kaip ten bebūtų, Ethiopija dar labai labai toli atsi
likusi šalis: liaudis skurde ir tamsybėje skęsta. 90 pro
centų žmonių yra beraščiai. Ethiopija reikalinga dide
lių ir griežtų reformų, kad liaudis turėtų žodį. Aišku, 
taip visuomet nebus: pati liaudis, anksčiau ar vėliau, 
tars saVo žodį. Monarchija eis šalin!
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APIE LIETUVOJE , 
MIRUSĮ MATĄ MICE J ,

Š. m. gruodžio 12 d. Lie
tuvoje mirė docentas Ma
tas Mickis, įžymus visuome
nininkas ir veikėjas. Grupė 
velionio draugų Lietuvos 
spaudoje paskelbė tokį jo 
nekrologą:

Doc. M. Mickis gimė 1896 
m. rugsėjo 15 d. Rokiškio ra
jone, Kuosių kaime, gausioje 
valstiečio šeimoje. Anksti pa
tyręs karčią buržuazinio gy
venimo dalią, vargo ir skurdo 
vejamas, 15-kos metų jaunuo
lis atsiduria Peterburge. Čia 
jis įsijungė į daugianacionali
nę darbininkų šeimą, dažnai 
buvo bedarbiu ir benamiu, čia 
gavo ir pirmąjį revoliucinį už
sigrūdinimą.

Džiaugsmingai drg. M. Mic
kis sutinka Didžiąją Spalio 

Tarybų Lietuvoj-šiuo metu daugiau kaip 2,700 kolektyvų 
kovoja už komunistinio darbo kolektyvo vardą, o 600 kolek
tyvų ir 1,50'0 spartuolių šis garbingas vardas jau suteiktas. 
Ateities žvalgų tarpe yra ir 2*60 kaimo kolektyvi), kurie jun
gia daugiau kaip 5,000 geriausią respublikos žemdirbių. 3.3 
brigados ir- fermos jau iškovojo komunistinio darbo kolek
tyvo vardą.

šiomis dieiiomis Vilniuje įvyko respublikinis kaimo komu
nistinio darbo brigadų narių ir spartuolių sąskrydis. Praneši
mą padarė Lietuvos LKJS Centro Komitetą sekretorius A. 
česnavičius. Sąskrydžio dalyviai pasiuntė laišką TSKP Centro 
Komitetui ir priėmė kreipimąsi į visus Tarybų Liettivos darbo 
žmones.

Nuotraukoje: sąskrydžio dalyviai (iš kairės) Jo
niškio rajono Getaučių tarybinio ūkio kiaulių šėrėją Adė 16 
Turauskaitė, Širvintų rajono “Pažangos” kolūkio karvių mel
žėja Irena Gatelyte, Nemenčinės r’ajono AnoVilio tarybinio 
ūkio karių melžėja Natalija šaVcova ir Pasvalio MMS techni
kinis dešimtininkas Jonas ŠimoliŪnas. , ■

socialistinę revoliuciją. 1918 
m. grįžęs į savo gimtąjį Ruo
šiu kaimą, skleidžia Spalio re
voliucijos idėjas, platina ko
munistinę literatūrą. Tais pa
čiais metais, būdamas jau Ž2 
metą amžiaus, įstoja į Rokiš
kio gimnazijos antrąją klasę. 
Aktyviai pasireiškia revbliUci- 
niame darbe, orga n i z u o j a 
slaptą komunistinio jaunimo 
kuopelę. Baigęs keturias kla
ses, 1920 m. įstoja į Dotnu
vos žemės ūkio technikumą. 
Ten toliau tęsia revoliucinę 
veiklą, dalyvauja pirmojoje 
k o m j aunimo konferencijoje 
Kaune, atstovaudamas Rokiš
kio ir Dotnuvos komjaunimo 
kuopeles.

Netrukus už nelegalią veiklą 
M. Mickis suimamas ir įkali
nimas. Tuo pretekstu jį paša
lina iš technikumo. Bet M. 
Mickis kupinas’ energijos ir 
ryžto. Išėjęs į laisvę jis nenu
leidžia rankų, veržiasi į moks
lą. 1924 metais jam pavyksta 
baigti eksternu žemės ūkio 
technikumą.

Ilgus metus M. Mickis dirba 
agronomu, kartu studijuoda
mas Kauno universitete. Visą 
laiką jis palaiko ryšius su Lie
tuvos Komunistų partija, pro
paguoja socializmo idėjas že
mės ūkio specialistų tarpe.

1940 metais, susiformavus 
Lietuvos Liaudies vyriausybei, 
M. Mickis su jam būdingu 
įkarščiu ir nuoširdumu įsijun
gė į naujo gyvenimo kūrybą. 
Jis—atsakingame žemės ūkio 
ministro poste, vykdo žemės 
ūkio pertvarkymą j a u n o j e 
Tarybų Lietuvoje.

Vokiškiesiems grobi k a m s 
klastingai užpuolus Tarybų 
Sąjungą M. Mickis pasitraukė 
į šalies gilumą. Ten ėjo Lie
tuvos Liaudies Komisarų Tar
nybos įgaliotinio pareigas.

1944 m. Mickis grįžta į Lie
tuvą. Nuo 1945 m. iki 1953 
m. jis dirba Lietuvos žemės 
ūkio akademijos rektorium, 
atiduodamas visas jėgas jau
nosios kartos auklėjimui, kva
lifikuotų žemės ūkio specialis
tų ruošimui. 1949 metais jis 
savo gyvenimą ’ visiems lai-

j kams. susieja > su Komun i s t ų; 
partija tampat jps nariu. 
M, Mickis buvo ąe karta ren
kamas Lietuvos T S R Aukš
čiausiosios Tarybos deputatu.

Dirbdamas Žemes ūkio aka
demijoje, M. Mickis pasižy
mėjo kaip geras1 administra
torius ir pedagogas; 1945 me
tais jam buvo suteiktas do
cento vardas, o 1954 metais— 
ekonomikos mokslų kandidato 
laipsnis. Velionis paliko de
šimtis mokslinių darbų.

Mato Mickio asmenyje aka
demijos kolektyvas ir vjsa res
publika neteko tauraus komu
nisto, žymaus visuomeninin
ko, aktyvaus kovotojo už dar
bo žmonių šviėsesnę ateitį, 
nuoširdaus jaunimo auklėtojo 
ir draugo.

Detroitas. — Gruodžio 
mėnesį labai nupuolė naujų 
automobilių pardavimas.

MIKROMEGAS

Žiūrini pro mano akinius
IŠ GYDYTOJŲ 

GYVENIMO
Tik ką> baigiau skaityti 

H. Korsakienės novelę - ro
maną “&yveniman išėjus•” 
Knyga išleista Vilniaus 
Valstybinėš grožinės litera
tūros leidyklos 1955 m., ta
čiau man neteko jos matyti 
iki visai neseniai) kol pa^- 
skolino ją vienas geras ma
no bičiulis.

Gerbiamoji autorė nagri-. 
ne ja T. Lietuvos gydytojų 
gyvenimą. Tiksliau sakant, 
gyvenimą abiturientės gy
dytojos Elenos Orintaitės, 
tik baigusios medicinos fa
kultetą Vilniuje ir paskir
tos į šiaurės Lietuvos už
kampį — Šilgalių ligoninę 
ordinatore. Jaunai ambicin
gai gydytojai tiesiog baisu 
apleisti sostinę ir lysti į ko
kią ten provincijos “skylę/’ 
kur galima užtrokšti ar už
dusti. Ji jaučia savo silp
nybę ir kaip gydytoja, juk 
ji žaliukė, kurios diplomo 
rašalas dar nenudžiūvęs. 
Ji norėtų dar pasitobulinti, 
padaryti pirmaeilės gydy
tojos karjerą, o jau tada, 
kad ir provincijoje ji galėtų 
pasitikėti savo ranka ir pa
sikliauti praturtintu žinoji
mu — būti savaranke chi
rurge. Ji dėl šio paskyri
mo skundžiasi savo bendra
klasei Aldonai ir sužadėti
niui Ignui. Tas ją ramina, 
tiesiog net bara ir savanau
de vadina. Jis jai primeta 
ir visuomeninės pareigos 
pajautimo stoką, ir darbo 
bijojimą. Į Šilgaįius ji ruo
šiasi, tiesa, tačiau be jokio 
entuziazmo: kad ir gįsiu, 
bet tpruč nesakysiu! O 
tos neramios mintys, kaip 
kreditoriai, neduoda ramy
bes..: '

' -L' • >.<, . -J. ’
“Širdyje buvo, kartu, o 

gerklę gniaužė, tarsi joje 
būtų įstrigęs skausmingas) 
nenuryjamas kąsnis. Ry
toj ji jau nebematys šitų 
miestą siaučiančių kalvų, 
čia apaugusių tamsiais pu
šynų gaurais, čia vėl pa
kumpusių nuogomis, paru
davusiomis kupromis, nei 
šių smailių bokštų ir rau
donų čerpių stogų, patam
sėjusių nuo darganų ir lai
ko, į kuriuos kasdieną žiū
rėdavo pro šį langą. Nebe
siklausys to nepaliaujamo 
duslaus didmiesčio gaus
mo...”

Gaila Elenai n-e tik Vil
niaus, bet ir įgilo., jauno 
statybos inžinieriaus - abi
turiento, kurį vyriausybė 
paskyrė praktiniam darbui 
į Kachovką, kur statoma di
delė elektrinė. Koks skau
dus jai šis išsiskyrimas! “O 
Ignas? Kaip lengvai jis pa
žiūrėjo į persiskyrimą!-Jis 
visas jau ten — toje savo 
Kachovkoj-e, į kurią taip 
veržėsi, svajojo gauti pa
skyrimą-” Tik vėliau Ele
na pamatė, kaip skaudžiai 
įi klydo spręsdama Igno 
charakterį' ir pareigos jaus
mą. Jis statė savo 'darbą 
aukščiau asmeninės laimės 
—tik todėl ir džiaugėsi pa
skyrimu. Jis Eleną mylėjo, 
bet į keliamas gyvenimo 
problemas žiūrėjo praktiko 
akimis; jis žinojo-, jog bus 
laiko dar ir jųdviejų meilei 
realizuotis.

Atvažiavusi į nežinomus 
Šilgaįius Elena matė, kūr 
jL pateko : miestelis dulkėm 
apskretęs, gatvės negrįstos, 
nameliai skurdūs, prekyvie
te j e liūgynas, |tykšo balos... 
Tačiau ji nenusimina, dar
bo ji nebijo. /Susiranda li
goninę., kurįhi dar daug ko 
trūksta. ten susipažįsta 
su vyrgydytoja (vyriausią

ja gydytoja) Agne Merkie
ne, kuklia, bet sąžiningai 
šavo pareigas einančia 
ligoninės vedėja ir kartu 
chirurge, kuri yra visos li
goninės “spiritus movens”; 
su artima savo bendradar
be pediatre Ana Smirnova, 
kurios vyraS) gvardijos ma
joras) žuvo kovose su hitle
rininkais Lietuvoje; su savo 
darbui atsidavusiu senuku 
gydytoju Petruliu ir senos 
smetoninės gadynės ideali- 
zuotoju ginekologu Priš- 
mantu, kuris aistringai ne
kenčia visos šios aplinkos, 
viską kritikuoja, ir tik lau
kia grįžtant “senų gerų lai
kų,” kai vėl galės Kaune 
ar Vilniuje su ponais lošti 
preferansą. Todėl nestebė
tina, ka1 jis be ligoninės 
dar ir privatine praktika 
verčiasi, o savo ligoniams 
vaistus vagia iš ligoninės 
sandėlių. Jam talkina ir 
medicinos sesuo Filomena 
Klasčiūtė. Prie išvadintų
jų pridėjus dar keletą me
dicinos seserų bei slaugių, 
tai bus^. beveik ir visas tas 
“naujasis pasaulis,” kuria
me Elenai teks gyventi ir 
dirbti.

Elena įsikuria pas savo 
kolegę Smirnovą, nors ten 
ir gana ankšta. Jai darbas 
sekasi, ligoninėje ji mėgia
ma ir jau pradeda po tru
putį apsiprasti, aklimati
zuotis. Ignas jos neužmiršo, 
jai rašo ir laukia progos su 
ja pasimatyti- Ginekologas 
Prišmantas bando ją pa
kreipti savo pusėn, bet ji 
atsargi. Vėliau Elena išsi
nuomoja kambarį Priš
mauto namuose ir dar ge
riau pamato visą jo apgau
lę. Jo žmona, baųdo Eleną 
net i sukompromituoti, siū
lydama i jai juodajame tur
guje pirktos ihedžiagos suk
nelei ir bandydama įpiršti 
pacientę, kąi Prišmanto ne
buvo namie.

Tačiau nuo tolesnių ne
malonumų Eleną išgelbsti 
kvietimas važiuoti porai 
mėnesių į Pavėžupio ligoni
nę pasitobulinti. Ten ir li
goninė didesnė, geriau ap
rūpinta, ir visa aplinka ne- 
tokia niūri kaip Šilgaliuose. 
Pavėžupis Elenai patinka, 
ji norėtų ten apsilikti, o 
ypatingai dar kada ją net 
kviečia liktis vyrgydytojas 
Gerdvilišk Bet Elena apsi
mąstė. Ji nujaučia, jog 
Gerdvilio motyvai yra gry
nai saumyliški. Ji prisime- 
nsi protingas Igno pastabas 
ir ryžtasi grįžti į Ši Įgalius, 
nės žino, j'ėg ten ji labjau 
reikalingą.

Grįžusi Elena labai nu
džiugino begaliniais darbais 
apsivertusią d-rę Merkienę 
it visą ligoninės personalą 
(be Prišmanto). Tuo me
tu jU ligoninė jau buvo ga
vusi naują priestatą, arte
zinį šulinį, automašiną ir 
kitus pagerinimus. Atrodė, 
jog viskas krypsta geroj on 

fpusėn. Tik Va ėmė ir pasi
maišė musė piene: vieną 
naktį atvežė ligoninėn be
mirštančią merginą gan
grenuojančia žaizda. Tai 
buvo vieno kolūkio raudon
skruostė zootechnikė Bro- 
nytė- Jai “atsitiko nelai
mė” ir d-ras Prišmantas 
savo kabinete padarė abor
tą. Nuo. gangrenos ji ga
vo aštrų peritonitą (pilvo 
plėvės uždegimą) ir tą pa
čią naktį ligoninėje mirė. 
Jokios priemonės negalėjo 
ją išgelbėti. Skrodimas pa
tvirtino , visus pirmesnius 
spėliojimus. Sužinota, kad 
jos suvedžiotoju buvo to pa
ties kolūkio veterinaras Ka

zys Merkys, vyrgydytojos 
vyras, su kuriuo juodu au-\, 
gino .dvejetą vaikų. /

šis įvykis buvo labai ne
malonus ginekologui Priš- 
m a n t u i, kuriam iškelta 
kriminalinis kaltinimas, jis 
diskredituotas, ir Kaziui 
Merkiui, kuris sumokėjo 
Prišmantui 500 rublių už 
aborto atlikimą. Tačiau la- 
bjausiai nuk e n t ė j o d-rė 
Merkienė, kuri dėl savo 
nebaigiamų pareigų ligoni
nėje apleido žmonos bei mo
tinos pareigas ir tuomi su
griovė savo šeimos židinį. 
Dėl šios įvykusios katastro
fos ji daugiausia kaltino 
pati save. Ar ji, kaip pir
miau manė, “išties savo 
silpnavaliui vyrui dar kar
tą pagalbos ranką,” ar pa- 
stums jį sau iš kelio? Tai 
sunkiai išsprendžiama dile
ma ! * '

Kai švintant d-rė Elena 
Orintaitė išėjo iš izoliato
riaus, “mergina jau būvo 
mirusi. Ji gulėjo ramiai 
užmerktomis akimis, patem
pusi lūpą, lyg skaudžiai 
nuskriaustas vaikas. Tik 
smulkūs jos plaukų kuokš
teliai raitėsi ant šaltos kak
tos-.. O Merkienė stovėjo 
nusisukusi į langą, ir jos 
pečiai krūpčiojo nuo nesu
laikomų ašarų.”

Kai tą rytą lygiai devin
tą valandą gydytojai susi
rinko į pasitarimą, “krės
las, kuriame visados, sėdė
davo Prišmantas, dabar bu
vo tuščias. Ir niekas neno
rėjo jo užimti.” Pasitari
mas buvo labai , nejaukus. 
Niekas nenorėjo kalbėti, vi
si sėdėjo panarinę galvas. 
O kai Elena pažiūrėjo į per
nelyg išvargintą Merkienę, v 
“toji sėdėjo už stalo, parė- 
mįisį^aįv^ ir žiūrėjo tie
siai pries' savę. Per tą 
na naktį Merkienės yeięie 
ryškiai iškilo jau nebejau
nas jos amžius. Abipus 
skausmingai sučiauptų lū
pų įsiveržė juodos, aštrios 
raukšlės. Įkritusios šviesios 
jos akys priminė Elenai 
sunkiai kenčiančio ligonio 
žvilgsnį, — tiek jose buvo 
skausmo... Pasibaigus pen- 
kiaminutei, gydytojai tylo
mis išsiskirstė į skyrius^.?’ 
' Pagaliau ligoninės gyve

nimas sunormalėjo. Švie
sesnių dienų susilaukė ir 
d-rė Elena Orintaitė. Bai
gęs Kachovkoje praktinius 
p a S i ruošimus, netikėtai į 
Šilgaįius atvyko ir statybos 
inžinierius Ignas. Mat, Šil
galiuose buvo projektuoja
ma statyti ant Raguvėlės t 
kranto rajoninę elektrinę, 
todėl jis buvo ministerijos 
komandiruotas ' susipažinti 
vietoje su statybos*.sąlygo
mis. jį

Sakoma, jog ir jūpUžiau- 
sias debesis turi sidabro pa
mušalą! j.,

. Gerbiamoji autorė rašo 
gražfai; ’ jai žodžių nestin
ga. Jos stilius lengvas, ga
lima sakyti) moterį škai 
švelnus, jautrus. Todėl ji 
ne tik įdomiu siužetu, bet 
ir savu braižu pririša 
skaitytoją, prie knygos iki 
p a s k u t i n iam puslapiui. 
Daugiau tokių knygų, dhau*- 
g»e Korsakiene!

_______ -- p .
NORI PANAIKINTI 

KARTUVIŲ BAUSMES
i . J' /i A5'

Londonas. — Anglijoje 
dar nuo senovės prasikaltė
liui atimant gyvybę jįpaka- 
riant. Dabar prasidėjo pla
tus judėjimas už panaikiiii- 
mą kartuvių bausmės-. Eo 
peticija pasirašė 100 vysku
pų ir daug lordų-parlamen- 
to narių. ’



LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vilnius. 1960. XI. 6.

Mielas broliuk Tadai, mū
sų tarpusavis susisiekimas 
buvo kažkaip užtrukęs, il
gokai nesusilaukiau iš Ta
vęs laiško, tai ir susidarė 
krūvelė žinių. Dabar ga
vęs Tavo laišką, pasisteng
siu Tau pranešti bent dalį 
tų susikaupusių žinių.

Kai svečiavosi Lietuvoj 
mūsiškiai t u r i s t ai, ban
džiau pasimatyti su kiek
viena grupe ir nors trum
pai pasišnekėti su kuo tik 
kada pasitaikė. O pasima
tyti ir pasišnekėti tebūdavo 
galima iš pat ryto, kol dar 
tebėra viešbuty ir dar neiš
važiavo su savo liuksusiniu 
autobusu lankytis po įdo
miausias mūsų tėviškės vie
tas.

Aišku, turėdavau sukrus
ti anksti rytais, važiuoti į 
Vilniaus viešbutį ir ten dai
rytis, kas dar neišėjo pus
ryčių. Arba kurie jau pa
pusryčiavo, bandžiau susi
tikti, pasikalbėti iki jiems 
reikėjo skubėti į autobusą. 
Ir džiaugiuos, kad nepralei
dau nė vienos mūsiškių eks
kursantų grupės, net iš Ško
tijos, iš Kanados.

Kaip miela, kai malonu 
man buvo nors trumpai pa
sišnekėti ! Ne vienas prašė 
parašyt laišką, deja, tai nė
ra taip lengva. Laiko to 
amžinai trūksta, o tų dar
bų visokių susikrauna stir
tos, — ir negalima atitrūk-

Šitokios aplinkybės net 
neleido man šią praėjusią 
vasarą nuvažiuot atostogų į 
gimtąjį kaimą, į kolūkį ir 
artimiau paregėt tuos myli
mus laukus, klonius, pievas, 
čičiro ežerą, kur tekdavo 
lakstyti anais jaunais mete
liais.

Sakiau—darbų susikrau
na stirtos. Ir tai gryna tei
sybė- Kokių darbų? Ogi 
štai tokių. Dirbu, broliuk, 
Tu mano, gana ypatingą 
darbą, kruopštų ir atsakin
gą. Dirbu Partijos istorijos 
institute, rankioju žinias iš 
mūsiškių pažangiečių gy

TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ j DARBĄ” 
(TSRS Konstituciojs 118 str.)

Buržuazinė Lietuvos spauda 1935 metais rase, kad Lie
tuvos kaimuose yra 300 tūkstančių atliekamų žmonių. O kiek 
bedarbių buvo miestuose! Laikraščiai mirgėte mirgėjo skel
bimais, kuriuose siūlydavosi darbui diplomuoti mokytojai, 
agronomai. Eilės prie darbo biržų, rūpestis dėl kasdieninės 
duonos kąsnio, bedarbių lūšnos garsiojoje Kauno “Brazil- 
koj.”

Apie visa tai mūsų dienų jaunimas težino iš knygų ir 
vyresniųjų pasakojimų. Svetima jam i r nebesuprantama 
Šiandien sąvoka “atliekamos darbo rankos.” Mūsų šalyje jų 
nėra ir negali būti. Naujos galingos elektrinės, neaprėpiami 
plėšinių plotai, milžiniškos gamyklos... Kiek visa tai reika
lauja triūso ir pastangų!

Darbas tarybiniam žmogui—ne sunki pareiga. Tai 
džiaugsmo ir laimės šaltinis. Apie tai liudija šimtai komunis
tinio darbo brigadų, tūkstančiai spartuolių, nuolat besiple
čiantis socialistinis lenktyniavimas už kuo geresnį ir greitesni 
didingų septynmečio planų Įgyvendinimą.

Pažvelkite į šią nuotrauką. Tai kauniečiai vyresnysis 
technikas Romas Tarvydas ir technikas Vytautas Antanavi
čius. Jų veiduose pasididžiavimas. Jie montavo abonentinio 
telegrafo automatinę stotį. Jie supranta, jog naujasis mecha
nizmas — kaip ir visa, kas kuriama naujo mūsų šalyje,— 
skirtas tarybiniam žmogui.

skirai kortelėse, turiu nu
rodyt tikslų šaltinį.

Ir ne tik draugus, asme
nis, — turiu atžymėt korte
lėse ir užsienio lietuviu 
Likrasčių, žurnalų vardus, 
kur apie juos rašoma, kada 
pradėjo eiti, kada sustojo, 
kokia organizacija leido, 
kas buvo redaktorius, žy
mesni bendradarbiai.

Lietuvos nacionalinės bib
liografijos reikalams turiu 
užrašinėt bibliogra f i n ė s e 
kortelėse visas Amerikos 
šalyse išleistas ir periodi
nėj spaudoj paminėtas kny
geles, brošiūras, atskirus 
leidinius ir lapelius lietuvių 
kalba ar apie Lietuvą.

Tai matai, broliuk Tu ma
no mielas, kokia čia daugy
bė darbo. Įsivaizduok, ko
kia didžiulė susidaro knyga 
tik iš vienų metų “Laisvės.” 
Kiek metų, tokių didžiulių

iš sudėstytų paeiliui laik- • knygių Knygos tos jau se- 
raščic numerių. Turiu da- nOs, aptr-ešėję, trupa, lūžta 
ryt kartoteką. Ant kortelių ' lapai, vartant. Turiu atsar- 
turiu užrašinėt mūsų drau-igiai vartyt, skaitinėt, užra- 
gu ir 
pseudonimus išryškint, ką, ! jr tokią vienų metų, komp- 
kas ir kada naudingo darė į lektinę knygą pervaryt — 
ar sakė, rašė, kuo kas pri-; ima ištisas dienas ir valan- 
sidėjo prie pagalbos Lietu-! jas laiko. O kiek tų. kny- 
vos darbo žmonėms kovoje ! gų. Archyvo kambariai už- 
prieš carizmą, prieš vokie- kraustyti sklandžiai. Jam 
čių. okupaciją, prieš buržu- antras mėnuo, kaip čia dir-

venimo ir veikimo Ameri
koje. Visi mūsų nuveikti 
darbai bus atitinkamai už- 
rekorduoti, atžymėti didžio
joj Lietuvos -enciklopėdijoj 
ir bibliografijoj. Kas tik ką 
gera padarė klasinė j darbi
ninkų kovoj, bus pažymėta.

Be abejo, teko ir Tau ne 
kartą pastebėti laikraščiuo
se, kad Lietuvoj gaminama 
didžiulė enciklopedija, taip
gi ir bibliografija. Ne tik 
pačios 
sienių 
darbai 

Lietuvos, bet ir už- 
lietuvių pažangūs 

bus paminėti, apra- 
Štai kaip tik čia ir 

man tenka darbuotis—var
tyti senų laikraščių komp
lektus ir rankioti įdomesnes 
žinias. Jau išnagrinėjau 
“Laisvės” 1918, 1919 ir 
1920 metų komplektus. 
Didžiulės senos k n y g o s

darbuotojų vardus, 1 šinėt ką radęs ant kortelių.

azijos viešpatavimą, prieš 
hitlerinę okupaciją. Čia įei
na moralinė ir 

bu.
Dabar varau “Laisve.” i-

” “Liaudies balsą,” 
,” tą ar kitą žurnale...

broliuk, užsigulęs

finansinė paskui turėsiu n a grin ė 
parama viešuose mitinguo- į “Vilnį/’ 
se. suvažiavimuose priimto- “Kovą, 
mis rezoliucijomis, taipgi Dirbu/ 
sudarymas komisijų bei ko- nil0 paį ryto kokiai 
mitetų organizuot pagalbai penktai vai.

mis rezoliucijomis,

Turiu dirbt, 
nes reikia: enciklopedijos ir 
bibliotekos darbai to laukia. 
Vis tai kultūrinis darbas ir 
labai. nelengvas darbas! Ir 

įkas ypač pažymėtina: to
kiam kruopščiam darbui 

kia Lietuviškajai Tarybinei i tik aš čia tikes, nes Ame-

ir jų atliktas darbas, mate
rialinė parama revoliucinei 
spaudai, politiniams kali
niams, pagalba nuo karo 
nukentėjuslėms ir 1.1. ,

Visų šitokių žinių rei

Enciklopedijai- Tam tiks
lui aš turiu daryti kartote
ką užsienio lietuvių pažan
giųjų veikėjų (mirusių ir 
gyvų), kurie aktyviai pasi-i 
reiškė organizac i n i a m e , 
kultūriniame, meno ir spau
dos darbe. Sudaręs jų bio
grafijas, nekrologus a r 
straipsnius apie juos, turiu 
atžymėt — užregistruot at- 

mikų, nelemtų ginčų! Varg
šas redaktorius, mano arti
mas draugas Vincas Paukš
tys, su būdingu jam taktiš
kumu, pataria jiems, tiems 
korespondentams, mokytis, 
nesiginčyti tuščiai, ten pat 
vietoj susitaikyti ir nelan
džioti į laikraštį su bever
čiais ergeliais.

Pats pirmutinis “Laisvės” 
redaktorius buvo Montvy- 
das, daktaras, išėjęs iš gar
saus Valparaiso universite- 
-tu^ypatingo universiteto, 
kur galėjai pradėti nuo pat 
pradžių. Daktaras Mont- 
vy.das vadindavos dar ir 
Antonovu. Irgi buvo, su
prask, socialistas, ir prakal
bas sakydavo. Paskiau, po 
kelių metų supaišė j o, nu
dardėjo žemyn, į dešinę. Pa
našiai nuslydo ne vienas, 
deja. Visi vadindavosi so
cialistais. “Keleivis,” j o 
garsus leidėjas Stasys Ge
gužis (draugas R. Mizara 
puikiai atsimena ir jį ir vi
są keleivinę mizeriją, kaip 
jis vaizdingai aprašinėja 
savo memuaruose), garsus 
redaktorius irgi Stasys Mi- 
chelsonas, jauna advokatė 
L. Puišytė (Brighton, 
Mass.) buvo “Moterų bal
so” administratorė, kalbė
toja. Po Spalinės revoliu
cijos Rusijoje Puišytė nuė
jo į dešinę.

Taipo pat padarė ir smar
kiai pragarsėjęs advokatas 
Fortūnatas Bagočius. Tai 
beveik avantiūristas: socia
listas, “karštas” revoliucio
nierius, netrukus — tauti
ninkas, gražiai susikalbąs 
ir su klerikalais, šventa- 
kupris. J. O. išrvydas, Pi
jus Bukšnaitis, J. Grinius, 
paskilbęs “socialistas” Her
man Purvis ir jo žmona 
Račiūtė-Rice: ne vienas ma
no amžininkas ir juos at
simena, — palaipsniui nu
slydo į dešinę. Ogi Geležė
lė, Grikštas —• “aidoblistai” 
—I.W.W. pranašai... Smels- 
torius, Grigaitis, Jurgelio
nis, daktaras A. J. Kara
lius, daktaras Zurwell - Žu- 
ravlis ir dar kiti ėjo zigza
gais, vis į dešinę.

Daugybė buvo pridygusių 
poetų: J. Aceris, Keršto 
širdis, Žem. Svyruoklis, J. 
A. Svyrūnėlis, Saulės bro
lis, Juras Jūra, M. V. Ba- 
rabošius, Abelis, Vargūnė- 
lis, Žemės žiedas, P. Tro- 
jus... Labai gražiai prašau 
bet ką padėti man iššif- 
ruot šiuos slapyvardžius. 
Gal drg. Mizara, Bimba, V. 
Rudaitis, dr. Petriką malo
nėtų man patalkint, kad ir 
per “Laisvę.” Prašau taip
gi išryškint tikrus vardus 
pavardes Josephus, Saulėte
kis, Burdingonas (gal V. 
Andrulis?), J. Krčns, V. Ra

rikoj pergyvenau suvirs pen
kiasdešimt metu ir šiek tiek 
pažįstu mūsiškių draugų 
darbus pažangos tikslams. 
Ag yra parvažiavusiųjų iš 
Amerikos, bet jie tik keletą 
metu yra gyvene tai šiur 
tai tur ir neturi ištisinių 
žinių, nekompetentiški šito
kiam darbui.

Žinoma, ir aš viso ko ne
galiu sudoroti: turėsiu 
klausinėt šio to, kad viskas 
išeitų tiksliai, tei s i n g a i. 
Kaip ilgai turėsiu aš šitaip 
pliektis prie šito svarbaus 
ir kruopštaus darbo? Bi
jau ir pagalvot... Reikės 
metų metų...

Na, Tau gal nusibodo ir 
skaityt apie šitą sunkų mo
notonišką darbą, tai pora 
žodžių šiaip sau. E'su svei
kas, tik susirūpinęs, kad 
menkai telieka laiko litera
tūriniam kūrybiniam dar
bui... Ne ką padarysi! 
Pirma čia reikia atlikti 
pareigą Partijos istorijos’dasta (bene Vincukas Ru- 
instituto patalpoje. Manau,’daitis?),. P’ereiva, Artorik- 
ši laišką, Taduk, paduok 
“Laisvei,’ tegul bent drau
gai žino, kad ir jų pažan
gioji veikla bus atžymėta 
Liet enciklopedijoj: ju kul
tūros ir pažangos pėdsakai 
bus atmušti knygų knygo
se. Gal būtų gerai ir “Vil
niai,” “Liaudies balsui” 
nerspausdint šitą laišką.
Būk sveikutis, Taduk!

Tavo brolis
P. S. Dar sumaniau šį 

tą pridėti. Ar žinai, bro
liuk, aš tiesiog pergyvenu 
anuos senuosius Amerikoj 
laikus. Kaip keistai atrodo 
kad ir tie senučiai “Lais
ves” numeriai! Kalba dar 
tebėra netašyta, netaisyk
linga. Sakiniai ištąsyti, 
supainioti, net sunku su- 
sivaikyt ir suprast pras
mę. Ogi tas nepapras
tas jautrumas, įžeidumas,, 
užsipuldinėjimas, priekabių 
ieškojimas! Kiek tų pole-

sas, Juozo Duktė. Su tais 
pseudonimais turiu vargo. 
Ne vieną jųjų reikėtų dėti 
į Enciklopediją, bet pirma 
reikia iššifruoti. Brangieji, 
prašau man padėti, per 
“Laisvę.” Iš anksto tariu 
didelį ačiū!

Na, lai bus gana šiam 
kartui — darbas laukia iš
sižiojęs. Tuoj atsiriesiu ir 
iki ausų paskęsiu į 1921 m. 
“Laisve.” Snaudžiu visus 
šiltai, draugiškai—

Jūsų visų
Jonas Kaškaitis

MILANE BUS POŽEMIO 
SUSISIEKIMAS

Milanas, Italija. — Šis 
miestas jau turi 1,500,000 
gyventojų. Dabar yra įruo- 
šiama požeminio susisieki
mo “subvių” linijos. Bet kol 
ruošimo darbai vedami, tai 
pa ralyžiuojasi gatvėmis su
sisiekimas.

TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į POILSĮ 
(TSRS Konstitucijos 119 str.J
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Teisė į peilsj 
Tar. Lietuvei

Tai ne tušti žodžiai. Tarybų Lietuvoje veikia 5,694 bib
liotekos, kuriose yra beveik 20 milijonų knygų. Kiekviename 
mieste, rajone, apylinkėje yra kultūros namai, klubai, kino 
teatrai.

Naujosios Akmenės cemento gamyklos gamintojų an
samblio šokėjos, kurias matome nuotraukoje—vienos iš tų 
220 tūkstančių miesto ir kaimo saviveiklininkų, praleidžian
čių savo laisvalaikį choruose ir ansambliuose, šokių ir dra
mos rateliuose, kaimo kapelose ir agitbrigadose.

Įdomiai ir turiningai praleidžia darbo žmonės atostogas. 
Vien tik išaugusiame ir išgražėjusiame Palangos kurorte 
šiais metais ilsėjosi daugiau kaip 13 tūkstančių žmonių.

Seniai nugrimbzdo į praeitį tie laikai, kai maldauti svei
katos Lietuvos valstiečiai eidavo į “šventas” vietas. Šiandien 
tarybinių žmonių paslaugoms—sanatorijos ir poilsio namai, 
kur jų sveikatos sargyboje budi šimtai kvalifikuotų medici
nos' darbuotojų. Pagal profsąjungų kelialapius Tarybų Lietu
vos kurortuose šiais metais ilsėjosi 45 tūkstančiai žmonių. 
Stadionai ir turistinės bazės, jachtklubai ir plaukymo ba
seinai—jie taip pat darbo žmogui.

Mes jaučiame nuolatinį partijos ir vyriausybės rūpini
mąsi tarybinio žmogaus gerbūviu. Vienas iš šio rūpinimosi 
pasireiškimų yra tas, kad mūsų šalyje įvesta septynių valandų 
darbo diena. O juk netrukus Tarybų Sąjungoje bus trum- 
oiausia pasaulyje darbo savaitė.

Kiekviena gyva būtybė 
negali gyventi ir dirbti be 
poilsio. O ką kalbėti apie 
žmogų. Tai jo rankos ir 
protas sukuria galingiau
sias mašinas, suranda mil
žiniškus turtus gamtoje, 
nugali’gamtos jėgas ir ski
ria kelią į erdvės platybes, 
jo pagaminti kūriniai pa
siekia mėnulį ir kitas pla
netas. Be žmogaus rankų 
nesisuks nei viena mašina, 
nepajudės iš vietos trauki
niai, lėktuvai ir kiti mokslo 
ir technikos įrenginiai. 
Kiekvienam Tarybų Lietu
vos dirbančiajam suteiktos 
visos galimybės visus savo 
gabumus ir žinias pritaiky
ti gyvenime. Jis savo šalies 
pilnateisis šeimininkas. To
dėl galvodamas apie darbą 
ir jo palengvinimą jis ne
užmiršta ir poilsio, nes be 
poilsio nebus gero darbo. 
Tarybinė vyriausybė labai 
gerbia žmogų darbininką ir 
todėl nuolatos rūpinasi jo 
asmeniniu gyvenimu, svei
kata ir poilsiu.

Kiekvienas darbininkas 
kasmet gauna atostogas. 
Už atostogas jam irgi ap
mokama. Atostogos papras
tai skiriamos vasaros laiku, džia savo atostogas.
Atostogas darbininkas viš- 
naudoja taip, kaip jam pa
tinka. Daugelis tuo laiku 
važiuoja pailsėti į kurortus 
ir poilsio namus. Tos vietos, 
kurios buržuazinės santvar
kos metais priklausė atski
riems nieko neveikiantiems 
turtuoliams, dabar priklau
so darbo žmonėms. Dabar į 
Palangą, Birštoną, Druski
ninkus ir kitas vietas suva
žiuoja žmonės ne iš nuobo
dumo, bet po naudingo vi
suomenei darbo pailsėti ar 
pasigydyti.

Į kurortus, poilsio namus 
ir sanatorijas darbininkus 
siunčia profsąjungos, ku
rios apmoka ir didesnę dalį 
išlaidų, o kuriems reikia 
gydytis, siunčia visiškai ne
mokamai.

Visose poilsio vietose vei
kia gydymo įstaigos, ku
rios nemokamai aptarnauja 
besiilsinčius. Lietuvos dar

bininkai ilsisi ne tik Lietu
vos kurortuose. Daug dir
bančiųjų atostogas praleisti 
važiuoja į Krymą, Kauka
zą ir kitas plačiosios Tary
bų Sąjungos vietas.

Ne tik atostogomis sten
giamasi palengvinti darbą: 
Tam pačiam tikslui trumpi
nama darbo diena. Septyn
mečio pabaigoje Tarybų 
Sąjungoje bus trumpiausia 
darbo diena ir darbo savai
tė. Trumpinant darbo dieną 
darbininko uždarbis nema
žės. Reiškia, jis dirbdamas 
daug trumpesnį laiką, už
mokestį gaus tą patį, kaip 
gaudavo dirbdamas 8 va
landas per dieną.

Laisvu laiku po darbo ir 
poilsio bei švenčių dienomis 
rūpinamasi darbo žmogaus 
kultūriniu poilsiu. Poilsio 
dienomis rengiamos išvykos 
į kitus miestus, į užmiestį, 
į teatrą, kiną ir kitur. Taip 
pailsėjus ir darbas geriau 
sekasi.

Darbo žmogaus poilsiu 
rūpinamasi nuo jo vaikys
tės. Tam tikslui geriausio
se šalies vietose yra įsteig
tos pionierių stovyklos, kur 
vasaros metu vaikai pralei- 

Tokios 
pionierių stovyklos veikia 
Palangoje, Kulaut u v o j e , 
Lampėdžiuose ir kitur. Šio
se stovyklose vaikai gerai 
pailsi, susidraugauja su'ki
tų vaikais.

Vyrai sulaukę 60 metų ir 
moterys—55 metų amžiaus 
eina į pensiją. Nuo to laiko 
jiems darbu nebereikia rū
pintis, nes jie pilnai pragy
vena iš pensijos.

Taip rūpinamasi žmogu
mi Tarybų šalyje, šalyje, 
kurios ^valdovu yra pats 
darbo žmogus.

A. Brilingas 
1960 m. gruodžio 1 d.

Potters Bar, Anglija. — 
Sulaukus 105 metų mirė 
Mrs. Mary Budd. Iki pat 
mirties ji jodinėjo ant ark
lių ir smarkiai gėrė degti
nę.
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Praeities įvykiai
Pacifiko vandenynas 

skaitomas didžiausiu. Arc
tic — mažiausias.

Garsusis Maskvos varpas 
Tsar Kolokol nustojo vei
kęs, kuomet nuo jo atskilo 
11 tonų dalis. Pats varpas 
sveria 219 tonų.

Pasitraukę Amerikos pre
zidentai gauna $25,000 pen
sijos ir $50,000 savo ofiso 
palaikymui per metus lai
ko.

Penki šios šalies vice
prezidentai ėjo savo parei
gas daugiau negu vienam 
prezidentui. Jais buvo Clin
ton, Jefferson, Madison, 
Calhoun, J. Q. Adams ir 
Jackson. ;

Iš visų šios šalies buvu
sių prezidentų, tik vienas 
negyveno Baltajame Name. 
Juo buvo George Washing
ton.

Tik vena lotynų Ameri
kos šalis nekalba ispanų 
kalba, tai Brazilija. Jos gy
ventojai vartoja portugalų 
kalbą.

Kova už Gettysburg tęsė
si tris dienas, nuo liepos 
pirmos iki liepos trecios 
1863 metais.

13,600 Amarikos mokslei
vių pereitais metais mokėši 
užsieniuose, 520 mokyklų ir 
62 šalyse.

Daugiausiai gavęs elek- < 
torių balsų prezidentiniuo
se rinkimuose, tai Franklin 
D. Roosevelt 1936 metais, 
būtent — 523.

Keturi Amerikos prezi
dentai nebaigė savo tarnys
tės. Jais buvo William Hen
ry Harrison, Taylor, Gar- } 
field ir Harding.

1960 metais įvykusiame 
LDS seime Philadelphijoje 
iš 93-jų delegatų buvo 38 
moterys.

Vokietija užpuolė Fran- 
cūziją per tris kartus: 1870, 
1914 ir 1940. Bet dabarti
niai Francūzijos ponai įlei
do Vokiečių kariuomenę 
daryti pratimus.

Pilietis

Apie chameleoną
Šiltuose kraštuose veisia

si nedideli driežų veislės 
gyvūnėliai chameleonai, 
kurie pasikeitus aplinky
bėms pakeičia savo spalvą.

Paprastai chamel eonai 
yra pilkai-žali su daugybe 
plonutėlių brūkšnelių ir taš
kelių. Jie tampa tokios 
spalvos, ant kokios būna 
padėti.

Chameleonai keičia sa
vo spalvą ir nusigandę, bū
dami alkani, nustebę, pate
kę į šiltą atmosferą. Bei 
ir chameleonai ne prie vi
sų spalvų prisitaiko/dažnai 
jie tik pakeičia spalvą, bei 
nebūva tokiais, ant kokios 
padėti.

Miniatiūrinis gelbėjimosi 
ratas

JAV gaminami labai pa 
togūs gelbėjimosi ratai. To 
kį ratą galima įsidėti į .. 
portsigarą. Reikalui esant 
jis automatiškai prisipuču 
angliarūgšties dujomis 
Pats gelbėjimosi ratas,sver 
damas tik 150 gramų, -gal 
išlaikyti vandens paviršiuje 
iki 125 kilogramų svorie 
žmogų su drabužiais.



M, šolochovas

ŽMOGAUS BAISA
Pirmasis po karo pavasaris Dono 

aukštupyje buvo nepaprastai staigus ir 
veržlus. Kovo pabaigoje iš Azovo pajū
rio papūtė šilti vėjai, ir jau per porą 
cPenų visai nupliko kairiosios Dono pa
krantės smiltynai, išburko sniego pri
pustyti stepės grioviai ir lomos, sulaužę 
ledus, pašėlusiai ištvino stepės upokš
niai, ir kepai pasidarė bemaž visai neiš
važiuojami.

Tokiu negeru polaidžio metu man te
ko važiuoti į Bukanovskajos stanicą. At
rodė ne per toliausio — koks šešiasde
šimt kilometrų, — o nusigaut1 ne taip 
jau lengva. Išvažiavome su draugus dar 
prješ saulės tekėjimą. Įtempę kaip sty
gą viržius, pora atšertų arklių vos ga
lėjo patraukti sunkią bričką. Ratai smu
ko iki pat stebulių į patežusį, susimai
šiusį su sniegu ir ledais smėlį, ir už va
landos arklių šonai ir šlaunys po plo
nomis plėškių šikšnomis jau apl’po bal
tais, puriais putų tumulais, o gryname 
ryto ore pakvipo aštriu ir svaiginančiu 
arklių prakaitu ir padrungusiu degutu, 

{ kuriuo gausiai buvo įtepti pakinktai.
Ten, kur arkliai ypač sunkiai traukė, 

mes lipome iš ratų, ėjome pėsti. Po ko
jom žliugsėjo sutižęs sniegas, eiti buvo 
sunku, tacjau pakelėse kaip krikštolas 
saulėje vis da žibsėjo ledelis, ir ten dar 
sunkiau buvo eiti. Per kokį šešetą va
landų vos nusikasėm trisdešimt kilo
metrų ir pasiekėm Jelankos upokšnį toje 
vietoje, kur turėjome persikelt1.

Priešais Mochovo chutorą, pelkėtoje, 
alksniais užaugusioje užlajoje, siaubas, 

. vasarą vietomis visai išdž i ū s t a n t i s 
upokšnis ištvino per visą kilometrą. 
Plaukti reikėjo sukiužusia plačiadugne 
valtimi, keliančia ne daugiau kaip 'tris 
žmones. Arklius palikom. Anoje pusėje 
kolūkio daržinėje mūsij laukė senas vi
sa ko matęs “viliukas,” užsilikęs ten dar 
nuo žiemos. Ne be baimės mudu su šo- 

? f erių įsėdomem į senąją geldą. Drau
gas su daiktais likosi ant kranto. Vos 
nusistūmėme į gilumą, pro sutrešusį 
dugną daugelyje vietų ėmė čiurkšt1 van
duo. Kuo sugriebdami kamšėme šį ne
patikimą daiktą ir, kol persiyrėme, 
samstėme iš jo vandenį. Po valandos 
buvome anoje Jelankos pusėje, Šoferis 

y atvarė iš chutoro mašiną, įlipo į valtį ir 
tarė, paėmęs irklą:

—-Jei šitas prakeiktas lovys ant van- 
Į dens nesuirs—už poros valandų būsim 
1 čia, anksčiau nelaukit.

Chutoras tįsojo toli į šalį, ir ties prie- 
■ plauka buvo taip tyku, kaip kad esti vė
lyvą rudenį ir ankstyvą pavasarį negy
venamose vietose. Nuo vandens dvelkė 
drėgme, gailiu dūlėjančių alksnių kvapu, 
o iš tolimų stepių, išsidriekusių Chopio- 
ro paupyje ir įsisupusių į violetinį ūką, 
lengvas vėjelis nešė amžinai gaivinantį 

• vos užuodžiamą, neseniai sužiurusios iš 
Į po sniego žemės aromatą.

Netoliese paupio, smėlyje gulėjo išvir
tusi tvora. Aš atsisėdau ant jos, norė
jau užsirūkyti, bet, įkišęs)ranką į dešinę 
vatinio kišenę, didžiai nusiminiau, pa
matęs, kad “Belomoro” pakelis visai 
peršlapęs. Keliantis į aną pusę, šiūkš- 
telėjo banga per giliai nugrimzdusios 
valties kraštą ir iki juosmens apipylė 
mane drusmstu vandeniu. Tada ne gal
voj man buvo papirosai, reikėjo, nubloš
kus irklą, skubinai samstyti vandenį, 
kad valtis nenuskęstų, o dabar, krims
damasis dėl savo neapdairumo, atsargia1 
išsiėmiau iš kišenės sutižusį pakelį, at
sitūpiau ir po vieną ėmiau dėlioti ant 
tvoros sudrėkusius, parudavusius papi
rosus.

♦ Buvo vidudienis. Saulė kepino kaip 
gegužės mėnesį. Aš maniau, kad papi
rosai veikiai išdžius. Saulė taip svilino, 
kad aš net ėmiau gailėtis apsidaręs šiai 
kelionei kareiviškomis vatinėmis kelnė
mis ir vatinuku. Žiemai pagaišus, tai 
'buvo pirmoji tikrai šilta dįena. Smagu 
buvo sėdėti ant tvoros va šitaip, vienam, 
visai atsidavus tylai ir vienatvei, ir, nu
sivokus nuo galvos seną kareivišką au
sinę, vėjeliui gūsiuojant, džiovinti sudrė
kusius nuo sunkaus irklavimo plaukus, 
nieko negalvojant sekti plaukiančius 
dulsvoje dangaus mėlynėje baltus krū
tingus. debesis.

Netrukus pamačiau, kaip iš šalinių 
chutoro trobų į kelią išėjo vyras. Ėjo 
jis. vedinas už rankos mažu berniuku, 
sprendžiant iš ūgio—gal penkerių šeše- 
rių metų, ne daugiau. Nuvargusiu 
žingsniu jie dūlino į perkėlą, bet, priėję 
mašiną, pasuko į mane. Aukštas, su

kumpęs vyras prisiartinęs tarė pritildy- 
du storu balsu:

—Sveikas, brolau!
—Sveikas. — Aš paspaudžiau ištiestą 

didelę, įdirbtą ranką.
Vyras pasilenkė prie’ berniuko, tarė:
—Pasisveikink su dėde, sūneli.' Jis 

tikriausia1 irgi šoferis, kaip ir tavo tė
velis. Tiktai mudu sunkvežimiu važinė
jom, o jis va šita nedidele mašina laksto.

Berniukas, žiūrėdamas į mane dan
giškos spalvos akimis, vos vos šyptelėjo, 
drąsiai ištiesė man rausvą šaltą rankutę. 
Aš lengvai pakračiau ją, paklausiau:

—Kodėl gi tavo tokia ranka šalta, ta
rytum senio? Lauke taip šilta, o tu su
stipęs?

Net graudu pasidarė, su kokiu pasiti
kėjimu mažiukas prisiglaudė prie mano 
kePų, nustebęs pakėlė šviesius antakius.

—Koks gi aš senis, dėde? Aš visai 
dar mažas, ir visai nesustipęs, o rankos 
šaltos, kad sniegą raičiojau, dėl to,

Nusimetęs nuo kupros pusdykę t-erbe- 
lę ir lenkdamas nuvargusias kojas šalia 
manęs, tėvas tarė:

—Gyva bėda man su tuo keleiviu! 
Per jį ir aš kojų nebepavelku. Žengi di
desnį žingsnį, jis jau kicenti pradeda, 
na ir prisiderink tu prie tokio pėstinin
ko. Ten, kur aš galėčiau vieną kartą 
žengti, žengiu tris, taip ir einam mudu 
kas sau, kaip arklys su vėžiu. O be to, 
iš akių negalima jo paleisti. Bent kiek 
nusilaužęs varveklį čiulpia saldainio vie
toj. Ne, su tokiu keleiviu suaugusiam 
žmogui neįmanoma keliauti, ir dar tokį 
kelią. — Jis patylėjo valandėlę, po to 
paklausė: — O tu, brolau, bene savo vy
resnybės lūkuriuoji?

Man buvo nepatogu įtikinėti jį, kad 
aš ne šoferis, ir atsakiau:

—Tenka laukti. .
—Iš anos pusės?
—Taip.
—Nežinai, ar greit atsiirs valtis?
—Už poros valandų maždaug.
—Ilgoka. Na, ką gi, atsipusiu, skubė

ti neturiu kur. O aš, eidamas pro šalį, 
matau: mano amato žmogus deginasi 
saulėje. Stabtelsiu, užkursim, sakau, 
pypkes. Vienam ir rūkyti, ir mirti nuo
bodu. O tu, matyt, gerai gyveni, papi
rosus rūkai. Pašlapo jie tau, tur būt? 
Taip, vyreli, pašlapęs tabakas kaip ark
lys šlubas, niekam tikęs. Sukim ver
čiau mano, stipresnio.

Jis ’štraukė iš vasarinių žalsvos spal
vos kelnių kišenės dūdele susuktą raus
vą šilkinį, gerokai apsitrynusį kap
šelį, atrišo jį, ir aš spėjau nužiūrėti iš
siuvinėtus kertėje žodžius: “Brangiam 
kovotojui nuo Lebedinsko vidurinės mo
kyklos 6-tos klasės mokinės.”

Mes užsirūkėme stipraus naminio ta
bako ir ilgai tylėjome. Aš ką tik norė
jau paklausti, kur jis eina su vaiku, ko
kia neganda jį gena tokiame palaidyme- 
ty, bet įs pirmas paklausė:

—Tai ką, visą karą prie vairo?
—Fronte?
—Taip.
—Ir man užteko, broleli, vargelio, pri

sivalgiau jo iki kaklo ir dar daugiau.
Jis pasidėjo ant kelių dideles rudas 

rankas, susikūprino. Aš dirstelėjau į j L 
iš šalies, ir man kažko nesmagu pasi
darė... Ar jums teko kada nors matyti 
akis, tarytum pelenais apdulkusias, pa
tilžusias tokiu neišdildomu beviltišku 
liūdesiu, kad sunku į jas žiūrėt1? Tai 
tokios buvo akys to žmogaus, su Ipfiuo 
atsitiktinai susiėjau.

Išsilaužęs iš žabinėj tvoros sausą krei
vą rykštelę, jis valandėlę tylėdamas brė- 
žiojo ja smėlyje kažkokias painias figū
ras, po to prašneko. )

—Kitąkart naktį miegas neima! žiūri 
į tamsią kiauriomis akimis ir galvoji: 
“Už ką gi tu, gyvenime, tap mane su
luošinai? Už ką taip nubaudei?” Ne-' 
surandu atsakymo nei tamsai užstojus, 
nei saulutei šviečiant... Ir niekad nera
siu.—Ir ūmai susigriebė: švelniai kumš
telėjęs sūneliui, tarė:—Eik, mieluti, pa- 
žaisk prie vandens, prie didelio vandens 
vaikai visuomet ką nors susiranda.’wTik- 
tai žiūrėk, kojų nępąšlapk!

Dar kai mudu tylom .rūkėme,\aš iš 
na j učių stebėjau tėvą ir sūnų ir sou- 
sistebėjimu dėjau sau į galvą vieną, kaip 
man regis, keistą dalyką. Berniukas bu
vo apvilktas paprastai, bet gerai: ir dai
liai gulintis, lengvas, apdilusiu ožkos 
kaibu pamuštas dukslus apsiaustėlis, ir 
mažučiai auliniai bateliai,' pasiūti taip, 
kad galima būtų įsiauti, su vilnone ko

jine, Jr labai gražiai suadyta kadaise 
perplėšta apsiaustėlio rankove,—visa tai 
rodė, jog čia įdėta moteriško rūpestingu
mo, čiupinėta įgdusių motinos rankų. O 
tėvas kitaip atrodė: keliose vietose pra
degintas vatinis buvo bet kaip, nedailiai 
užadytąs, pilkai žalsvų apnešiotų kelnių 
lopas prilebedytas pačiais vyriškais 
dygsniais, avėjo jis beveik naujais karei
viškais batais, tačiau storos vilnonės koji
nės buvo kandžių suėstos, nečiupinėtos 
moteriškų rankų... Dar tada aš nugal
vojau: “Arba našlys, arba nesugvena 
su pačia.”

Bet štai jis palydėjo akimis sūnelį, 
dusliai sukosėjo, vėl praneško, ir aš pa
stačiau ausis:

—Iš pradžių mano gyvenimas ėjo pa
prasta vaga. Kilimo esu voronežietis, 
gimęs tūkstantis devyni šimtaisiais me
tais. Pilietinio karo metu tarnavau 
Raudonojoj Armijoj, Kikvidzės divizijo
je. Dvidešimt antraisiais bado metais 
nusigavau į Kubanę buožėms tarnauti, 
dėl to ir gyvas išlikau. O tėvas su mo
tina ir sesyte namie badu mirė. Likau 
kaip pirštas. Giminių — nė vieno. Tai
gi po metų parvykau iš Kubanės, pirkai
tę pardaviau, nuvažiavau į Voronežą. Iš 
pradžių dirbau dailidžių artelėj, paskui 
stojau į fabriką, išmokau šaltkalvystės. 
Netrukus vedžiau. Pati buvo išaugusi 
vaikų namuosei Našlaitė. Gera man 
pasitaikė merga! Nesmarki, linksma, 
lipšni ir protinga, aš ja1 ne pora. Iš 
mažens ji žinojo, kad bėda ne per me
džius, vis per tuos pačius žmones eina, 
gal tas ir atsiliepė jos būdui. Iš šalies 
Sūrint — ne tokia jau ji gražuolė bu
vo, betgi aš ne iš šalies į ją žiūrėjau, o 
stačiau. Ir man nebuvo už ją gražesnės 
ir brangesnės, nebuvo ir nebus visam 
pasauly!

Pareini iš darbo nuvargęs, o kartais 
ir piktas kaip velnias. Ne, į skaudų žo
dį ji tau nieko pikto nepasakys. Lipšni, 
tyki, nebežino, kur tave pasodinti, rūpi
nasi, kaip nepritekliuje geresnį kąsnį 
tau pakišti. Žiūri į ją, širdis atsileidžia, 
o netrukus apkabini, tari: . “Dovanok, 
miela Irinka, įskaudinau aš tave. Žinai, 
man jibndien darbas jš rankų krito.” Ir 
vėl tarp mūsų santaika, ir ant širdies 
gera pasidaro. 6 tu numanai, brolau, 
kaip tai svarbu darbui? Rytą aš atsike
liu tarytum išsiprausęs, einu į fabriką, 
ir bet koks darbas man rankose tirpstą 
ir joks sunkumas! Matai, ką reiškia tu
rėti protingą žmoną-draugą.

Kai kada tekdavo su draugais ir iš-7 
gerti algą gaVus. Kai kada įr taip bū
davo: -eini namo žąsis varinędamaSj iš 
šono žiūrint, tur būt, baisu darosi. Gat
vė siaura ir gana, nekalbant jau apie 
gatveles. Buvau tuomet vyras žaliūkas 
ir diržingas kaip velnias, pagerti galė
jau, bet namus visuomet pasiekdavau su 
dvejetu. Bet pasitaikydavo kartais pas
kutinį kelio galą pirmuoju greičiau va
rytis, tai yra keturpėsčia, tačiau namo 
vis tiek parsikasdavau. Ir vėl, kad nors 
tau koks priekaištas, klyksmas, skanda
las. Mano Irmka tiktai šypsosi, bet ir 
tai nelabai, kad girtas neužsigauciau. 
•Nutraukia batus ir kužda: ■ “Gulkis 
prie si-enos, Andriuša, kad kartais mie
godamas neišvirstum iš lovos/' O aš lyg 
avižų pėdas krintu, ir viskas pradeda 
akyse tavaruoti. Tiktai girdžiu per mie
gą, kad jinai Šnibžda^ kažkokius mei
lius žodžius ir šveniai glosto, ranka manoč 
galvą, atseit, gaili ...

Rytą ji mane pakeldavo bent porą 
valandų prieš darbą, kad aš išsijudin
čiau. Žinodavo, kad iš pagirių, nieko ne
valgysiu, ir, žiūrėk, pakiša raugintą 
agurką ar dar ką nors lengvinančio, pri
piltą kertuotą stiklinę baltosios “Atsi
pagiriok, Andriuša, tiktai daugiau ne
gerk, mano mielas.” Sakyki ar galima 
tokį pasitikėjimą sugriauti? Išmaukiu, 
padėkoju tylom, akimis, pabučiuoju , ir 
einu į darbą lyg niekur nieko. O' būtų 
pasakiusi ji man išgėrusiam ką prieš, 
aprėkusi arba išdėjusi skaudžiais žo
džiais, tada aš, dievaž, ant rytojaus ne
gyvai būčiau prisilakęs. Tai# ir esti ki
tose šeimose, kur pačios kvailos; prisi
žiūrėjau aš. tojęiiį patarškų, žinau.

Netrukus susilaukėm vaikų- . Iš pra
džių gimė berniukas, už kielę, metų, č(ar 
dvi mergytės... Tąsyk aš nuo draugų 
atsiskyriau, šeima pasidarė dįdelė,t. gęr- 
tynės ne galvoje.. Išlenkiu nedarbo die
ną alaus bonką, ir viskas. . '

Dvidešimt devintais metais susidomė- 
jąu. mašinomis. Išmokau šoferystės, 
ėmiąų vairuoti sunkvežimį. Paskui įsi
traukiau į tą ąmątą ir jau nebenoųrėjau 
grįžti į fabriką, Važinėti smagiau bu
vo. Taip ir praėjo dešimt mętų, nė ne

pamačiau. Praėjo lyg sapnas.' Ką reiš
kia dešimt metų! Paklausk kiekvieną 
pagyvenusį žmogų, ar pastebėjo jis, kaip 
gyvenimas praslinko? Nė velnio jis ne
pastebėjo! Praeitis—va kaipTą-plačioji 
stepė ūkuose, Ėjau aš rytąją, viskas 
aplinkui buvo, aiškiai matyti, o kai nu
žingsniavau dvidešimt kilometrų, ir ana 
užgulė stepę migla, ir iš čia jau nebe
atskirsi kur miškas, Jkyr dirvonas, kur 
dirva, kur pieva....

Dirbau tuos dešimt metų dieną nak
tį. Uždirbdavau gerai ir gyvenome ne 
blogiau už kitus. Ir vaikai džiugino: vi
si trys mokėsi labai gerai, o vyresnysis, 
Anatolijus, pasirodė toks gabus mate
matikai, kad apie jį net centrinis laik
raštis rašė. Iš kur tas jo didelis talen- 
tas tam mokslui, aš ir pats, brolau, ne
suprantu. Tik labai jau man tas širdį 
glostė, ir aš didžiavausi juo, baisiai di- 
džiavausi!

Per dešimt metų mes susidėjom kiek 
pinigų ir prieš karą pasistatėm dviejų 
kambarių, su sandėliuku ir priesieniu 
namelį, Irina nupirko dvi ožkas. Ko gi 
daugiau reikia? Vaikai valgo košę su 
pienu, yra kur pakišti galvą, apsivilkę, 
apsiavę, vadinasi, viskas gerai. Tiktai 
įsikūriau neparankiai. Atrėžė man šešis 
arus netoli lėktuvų fabriko. Būt buvusi 
mano troba kur kitur pastatyta, gal ir 
mano gyvenimas būtų kitaip susiklos
tęs .. .

Tik šmakšt — karas. Rytojaus dieną 
gavau šaukimą į karinį komisariatą, o 
trečią — prašom išvažiuoti. Palydėjo 
mane visi keturi namiškiai: Irina, Ana
tolijus ir dukterys—Nastenka ir Oliuš- 
ka. Visi vaikai laikėsi vyriškai. Žino
ma, kas be to, dukryčių akyse žibėjo 
ašaros. Anatolijus tiktai petį kilsčioja, į 
tarytum nuo šalčio, tada jis jau buvo 
užkliudęs septynioliktuosius metus, o 
manoji Irina . . . Per visus mūsų bendro 
gyvenimo septyniolika metų aš dar ne
buvau jos tokios matęs. Naktį nei ant 
krūtinės, nei ant peties mano marškiniai 
neišdžiūvo nuo jos ašarų, o rytą ta pati 
istorija... (Bus daugiau)

i

liaudies dainiui
Dainuok, liaudies dainiau, 
Kovingai dainuok!
Kovojančiai liaudžiai 
Drąsumo priduok.

Dainuodamas garsiai
Kovingu balsu,
Vesk liaudį į kovą, 
Būk josios vadu!

žiūrėk, kad jai būtų
Linksma eisena, 
Pastiprink jos dvasią 
Su maršo daina!

Žiūrėk, kad ji drąsiai 
Maršuotų, eitų
Ir narsiai, be baimės 
Prieš priešą stotų.

Ir kai jau į kovą 
Stos liaudis visa— 
Kova bus laimėta, 
Liks liaudis laisva.

Tada sutartinę
Tau reiks vest dainą, 
Nes tuomet dainuos jau 
Ir liaudisjyisa.

Jonas Juška

Lawrence, Mass.
Didelis gaisras įvyko Ar- 

lingtono dirbtuvės patal
pose. Apie 400 darbininkų 
liko be darbo. Tai buvo 
gruodžio 10 dieną, kada 
sniego buvo daug privers
ta ir ugniagesiams sunku 
buvo suvažiuoti. Bet jų bu
vo ir iš apylinkės miestelių, 
net iš Lowellio. Sakoma, 
kad nuostoliai siekią $500,- 
000.

Kompanijoms tai niekis, 
jos gaus iš apdraudos kom
panijos apmokėti, bet 400 
dąrbininkų neteko darbo, 
jiems reikės be algų gyven
ti tokiame brangume.

ALG. BALTAKIS

Žemė trokšta būti
/ f •

teisinga
Kalnų raukšlės su sniego kepurėm. 
Lygumos, 
Padalintos javų kvadratais.
Miestai—
Mažyčių dėžučių krūvelės.
Upių mėlynos gyslos,
Okeanai ir jūros,
Ir uostai jų pakraščiuos...
Sukasi Žemė,
Ji Afriką atsuka Saulei, 
Europai ir Azijai atneša dieną... 
Sukasi Žemė,
Ir štai jau Amerikoj švinta diena.
Pats vakaras tąsyk ateiną...
žemė sukas vienodai,
Nes ji trokšta visiem būt teisinga, 
Nes ji žino, kad žmonės visur 
Pasiilgsta vienodai Saulės.

Radijas
Aš keliauju iš lėto 
Per visą radijo skalę, 
Per visas bangas, 
Per visą mūsų, pasaulį.
Šį vakarą muzikos maža. 
Kalbą radijas, 
Kalba ir kalba.
Nesuprantami žodžiai., 
Bet vertėjo nereikia, 
AŠ viską ir taip suprantu! 
Vien iš balso spalvos 
Pažinti galiu, 
Kur bičiulis, 
Kur priešas.
Vyksta dvikova, 
Mūšis dičĮysis 
Tarp šviesos ir tamsos, 
Tarp mirties ir gyvybės., 
Ar galiu abejingas būti, 
Kada sprendžiąs žmonijos likimas?
Nėr šalių tolimų !
Nėr tautų, 
■Kurių balso aš neišgirsčiau! 
Šiandien mano mažam kambary 
Skamba, yiso pasaulio kalbos!
Ąš keliauju iš lėto 
Per visą radijo skalę, 
Per. visas bangas.... .

1960 metais Fire depar
tamento biudžetas buvo 
milijonas dolerių, o, 1961 
metais jau bus $1,648,000. 
Kad sukelti tokį biudžetą, 
tai bus ir už namus pakelta 
nuo gaisrų apdraudos kąi- 
na. * v.

Nuo 1898 metų čionai 
nebuvo tokios baisios snie
go ir vėjo audros, kokia 
įvyko gruodžio 9 dieną, Ve- 
jas buvo 50 mylių per va- 

j landą. Snigo ir pustė. Visos 
I mokyklos buvo uždarytos 

per dvi dienas. Daug *ir 
1 dirbtuvių užsidarė, nes 

darbininkai neg Įėjo dar
bo vietos pasiekti.

Laiškai iš Bostono į 
Lawrence buvo nepristato- 
mi per tris dienas..

Du ištvirkę jaunuoliai 
pasiėmė šautuvus įr iššau
dė A&P krautuvės langus. 
Policija areštavo juos ir 
tėvai turėjo pasimokėti po 
$100 už nelegajišką šautu- 

' vų laikymą ir langų įšdau-

Ugnagesių virsi n i n k a s 
F. J. Ford prašo žmonių, 
kad atkastų sniegą nuo 
vandens hidrantų, prie ku-; 
rių ugniagesiai prisuka 
gurno dūdas gaisrų gesini
mui. Patarimas geras, nes 
ištikus gaisrui, kada hid
rantai yra sniego užpusty
ti, ugniagesiai negali jų su- 
rastis

/“Laisvės” vajuje į finan
sinį fondą permazai yra au
kų iš mūsų miesto. Prašy
čiau visų “Laisvės” pątri- 
jotų — ąųkotį PO st&mbffcr 
nę sumą, Nepąsidųokjme 
kitoms kolonijoms^ o, ypa
tingai mažesnėms,

S, Penk#uakas

Melbourne. ~ Australijor 
jo bazuojasi JAV "Ų-Ž” 
lėktuvai ir nuolatos skrai
do didžiausiame aukštyje^

4 p?-Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dęę.) 27, 1960



Philadelphia, Pa.
Įvykusiame parengime 10 snigo, kad bent koks judė- 

gruodžio sutikau M. Jurk-jjimas likosi sulaikytas- Pir
madienį, gyvenant nuošaliai 
miesto, niekas į darbą nega
lėjo vykti. Laikraščių ne
buvo. Krautuvės visos bu
vo uždarytos. Maisto nebu
vo galima gauti.

^aitienę. Apsikeitus keliais 
žodžiais ji pasakė, kad su 
pradžia sausio vyksta į Lie
tuvą aplankyti savuosius. 
Aplankysianti ne tik savo 
gimines, bet sakosi turinti 
leidimą važinėti po visą 
Lietuvą. Paklausus, kodėl 
vyksta žiemos laiku, atsa
kė, kad jai nedaro skirtumo 
kokiu laiku, bitik gali ap
lankyti savo gimines. Lai
mingos kelionės ir laimin
gai sugrįžti!

Trys tūkstančiai Sun Oil 
darbininkų, priklausančių 
Sun Oil Workers unijai, 
pakeltos algos 5 procentais. 
Dabartiniu laiku jų 
bis bus $3 valandai.

uždar-

Camdenietis drg. Pranai
tis lanko kiekvieną phila
delphiečių parengimą. Nuo 
jo neatsilieka ir d r a u g ė 
Liaudanskienė. Drg. Wm. 
Patten pirmiau buvo mūsų 
tankus svečias ne tik pa
rengimuose, bet kartais at
silankydavo ir į LLD kuo
pos susirinkimus. Paskuti
niuoju laiku tačiau jo nebe
simato. Tiesa, drg. Patten 
jau sulaukęs gražaus skai
čiaus metelių, bet turi, 
drauge, prisiminti, kad ir 
mes visi nebesame jaunuo
liai. Tad jauskimės nusi
kaltę, jeigu pasiliekame na
mie, kuomet įvyksta koks 
parengimas.

Draugai Bekampiai pa
sekė draugą Pranaitį, pa
aukodami “Laisvei” $50 — 
po dolerį nuo kiekvienų jos 
gyvavimo metų. Drg. A. 
Lipčius neatsiliko nuo jų. 
Tai jau bus trys “Laisvės” 
prieteliai, smarkiai ją pa
rėmę. Drg. Stasiukaitis sa
ko turįs palaukti dienos, 
balandžio mėnesio, kuomet 
“Laisvei” sukaks 50 metų. 
Tada jisai savo prievolę at

tiksiąs. Žinant drg. Stasiu- 
kaitį, žinau, kad jisai savo 
prižadą ištesės.

Norisi tarti ačiū 
jaunom mergaitėm, 
pašoko klasiškus šokius 10- 
tą gruodžio parengime. Jos 
yra Mira Kerr ir Nanay 
Burkart. Jos jaunos ir ga
bios, gal ir ateityje mums 
vėl patarnaus.

dviem 
kurios

Kvarteto m o k y to j a M. 
Stensler savo laiškutyje ta
ria ačiū philadelphiečiams 
už draugiškumą ir vaišes. 
Ji sako, kad Philadelphijoje 
yra draugų-draugių, gabių 
veikime- Ji esanti pasiten
kinusi mus aplankius. Ir 
ateityje apsižada, kuomet 
reikalas bus, mus vėl aplan
kyti, palinksminti. Ačiū 
jai!

Šiuos metus užbaigėme. 
Įvyko keli rodymai paveiks
lų iš Lietuvos. Padirbėjo
me, prirengdami mūsų or
ganizacijų seimus- Surengė
me parengimą su dainomis, 
kuris suteikė “Laisvei” pa
ramos virš poros šimtų do
lerių. Ir 1961 metus pra
dėkime su vilčia dar geriau 
pasižymėti veikime.

• Pilietis

Mes turime du gerus 
draugus chesteriečius, kurie 
philadelphiečių parengimų 
nepamiršta, juos lanko. 
Tais draugais yra Lipčius 
ir Šlajus. Chesteris arti
mas mūsų kaimynas. Ma- 

‘ nau, ten gyvena ir daugiau 
mūsų spaudos skaitytojų, 
bet jų mūsų parengimuose 
nesimato-

Na, senuosius 1960-tus 
metus jau baigiame. Kokie 
šie metai buvo, tai juos pri
simenam. Kokie bus JL961 
metai, tai ateitis parūdys. 
Tad leiskite man pasveikin
ti visus “Laisvės” skaity
tojus, LLD 10-tos kuopos ir 
LDS 5-tos kuopos narius.

> t ^AČiū visiems pažangiųjų 
organizacijų pa r e n g i m ų 
lankytojams ir visiems 
tiems, kurie bent kuo pri
sidėjo prie palaikymo \ pa
žangaus judėjimo Phila
delphijoje.

Taip, per šiuos 1960 me
tus .mes netekome gero 
skaičiaus ne tik organiza
cijų narių, mūsų spaudos 
skaitytojų, bet viso pažan
gaus judėjimo rėmėjų. Jie 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Išsiskyrusiųjų eiles nėra 
lengva atpildyti. Mes, likę, 
tęskime darbą pirmyn.

Linksma prisiminti, kad 
mūsų geri draugai sveiks
ta. Esantieji ligon i n ė j e 
parvyksta į namus. Drau
gai Mattis, P. Palenta jau 
gydosi namuose. Kazlaus
kas jaučiasi gerai. Bet yra 

f ir daugiau mūsų draugų 
1 bei draugių pašlijusia svei

kata, bet jie tykūs, niekam 
nieko nesako.

Iš sekmadienio, 11-tos 
gruodžio -nakties, tiek pri-

Hartford, Conn.
Spaudoje trumpai jau bu

vo atžymėta, kad po ilgos 
sunkios ligos gruodžio 11 
d. mirė Petras 
Gruodžio 13 d. t 
dotas laisvai Rose Hill Park 
kapinėse, * Rockey Hill, Co'pn.

Gaila draugo. Ilgamet 
buvo Hartfordo gyvento
jas, visų pažangiųjų orga
nizacijų narys. Pavyzdingai 
gyvenimą vedė, su visais 
gražioje santaikoje sugyve
no. Mėgo organizacijose 
darbuotis, skaitė pažangią 
spaudą, aukojo spaudai pa
laikyti ir kitiems geriems 
tikslams.

Paliko liūdesyje žmoną 
oną Medelytę - Giraitienę, 
dvi dukteris, tris sūnus, 
devynis anūkus ir du pro-' 
anūkius, taip pat, rodos, 
vieną brolį ir seserį, gal ir 
daugiau giminių, ir gražų 
skaičių draugų, su kuriais 
ilgus metus kartu organi
zacijose darbavosi.

Ankstyvais jaunatvės me
tais jis iš Plutiškių apylin
kės, PašlavaiČių kaimo at
vyko į šią šalį pelnytis sau 
duort^ kurios prie tėvų ne
buvo pakankamai, kaip ir 
daugumai iš mūs. Petrui 
pradžia gyvenimo - nebuvo 
lengva. Be šios šalies kalbos, 
be jokio amato, tad prisiėjo 
uždarbiauti farmose neto
liausia nuo Hartfordo. 
Farmų darbas nepavydėti
nas, įkyrus ir tada menkai 
buvo apmokamas. Susitau
pęs kelionei grašių, išvyko 
į Pennsylvąniją anglies kas
ti. Anglies kasyklose nors 
sunkiau dirbo, bet mokestis 
buvo žmoniškesnis- Prasi
siekęs, ' sukūrė šeimyninį 
gyvenimą, deja, kita bėda: 
kasyklose pasikartodavo ne
reti žiaurūs nuotykiai, dau
gelį mainierių sužeisdavo 
dėl stokos tinkamos prie
žiūros. Tad Petrui su žmo-

Giraitis.
alai-

nele įkyrėjo tos nelemtos 
žinios, kad čia ir ten maL 
nos-e darbininkus sužeidė 
bei užmušė. Jiedu pasinešė 
“viršutinėse dirbti,” taip 
tada žmonės sakydavo. Ir 
atsikėlė į Hartfordą, ku
riame sulaukęs-83 metų ir 
mirė.

Šermenų laike pasitaikė 
nelemtas oras, sniego pū
gos., šaltis, nebuvo galima 
žmoniškai išeiti, nei išva
žiuoti. Daugelis Petro drau
gų norėjo atiduoti jam pas
kutinę pagarbą, bet nega
lėjo Vdasigauti į koplyčią. 
Pagaliau, laidojimo dieną 
oras pragiedrėjo, ir gražus 
būrelis žmonių nulydėjo 
Petrą į amžino poilsio vie7 
tovę—į kapines. Prie kars
to jo draugas suglaustoj 
formoj apie jo gyvenimą 
kalbą pasakė.

Palydovus draugė Girai- 
tienė užprašė susirinkti į 
Laisvės v choro patalpas už- 
kandžiams.

Tegul mūsų draugas il
sisi, o mes tęskime neuž
baigtus jo darbus.

Linkime žmonai Onai ir 
visai šeimai kantriai liūde
sį pernešti. Vikutis

Waterbury, Conn.
Laikraščių vajaus ir LLD 

28 kp. susirinkimas
Gruodžio 18 d. senas 

“Laisvės” ir “Vilnies” dar
buotojas P. Bokas pasimd- 
kėjo už laikraštį “Laisvę” 
ir pridėjo keletą dolerių 50 
metų jubiliejaus atžymėji- 
mui. Taipgi pamokėjo Už 
savo giminaitį į Lietuvą. 
Bokas yra ne tik “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojas ir 
rėmėjas, bet per daugelį 
matų buvo tų laikraščių už- 
rašytojas, vienas iš tų, ku
rie laikraščių palaikymu 
rūpinasi. Yra ir daugiau 
draugų, kurie tais reikalais 
rūpinasi ir sako, kad Wa- 
ter būrio vajininkai turi 
laimėti pirmą dovaną.

Taigi, Brooklyno vajinin
kai, jums pavojus* Nors jūs 
senai esate pirmoj vietoj, 
bet dar nėra užtikrinta 
kad laimėsite* Mūsų vaji
ninkai sako, kad jie turi 
progą jus pasivyti ir pra
lenkti !

LLD 28 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., 8 vai. 
Vakare, paprastoj vietoj, 
103 Green St., apatinėj sve
tainėj. Prašomi visi nariai 
dalyvauti ir atsivesti naujų. 
Kurie dar nepasimokė j ę 
duoklių, pasimokėkite, gau
site dvi knygas. Abidvi 
knygos geros, patraukian
čios. Pirmos knygos vardas 
“Eikite, mišios pasibaigė”. 
Ją parašė buvęs kunigas 
J. Ragauskas. 492 puslapių. 
Antra knyga “Žvilgsnis į 
praeitį”; paraše P. Mizara. 
Kurie pasimokėję duokles, 
o knygų dar negavę, ateiki
te į susirinkimą, gausite

Cliffside, N. J.
Gruodžio 11 d. čionai bu

vo rodomi filmai iš Lietu
vos. Rodė Jonas Grybas. 
Jis parodė filmus: “Lietu
vos atletai”, “Černiachovs
kio kolūkis”, “Dainų šven
tė”, “Lietuvos menininkai” 
ir kitus.

Oras pasitaikė labai blo
gas, nes prasidėjo didelė 
sniego audra. Kai kurie iš 
toliau atvykę — grįžo na
mo pirm programos, nes bi
jojo, jog gali tiek daug 
prisnigti, kad negalės par
važiuoti. Tačiau ne vien 
vietiniai, bet kai kurie ir 
iš toliau pasiliko ir dalyva
vo. Visi, kurie tik matė 
filmus, buvo pasitenkinę.

Matėme, kaip Lietuvos 
žmonės toli nuprogresavo 
per taip , trumpą laiką. Dau
gelis kalbėjo, kad prie Sme
tonos režimo lietuviai nei 
negalvojo, kad jie kada 
nors tokio progreso pa
sieks. Dabar Lietuvoje žmo
nės lengviau dirba, nes turi 
daug mašinų. Matėme ir 
girdėjome 10,000 lietuvių, 
kurie dalyvavo Jr dainavo 
“Dainų šventėje”. Matėme, 
kaip dabar Lietuvoje augi
na galvijus.

Man viena katalikė mo
terį sakė: “Daugiau neti
kėsiu Stuko melams,' būk 
Lietuvos nėra!”

J. .Grybas paprašė aukų 
lėšų padehgimui. Nemažai 
aukojo po $1 ir po $2, o S. apįe savo darbininkų strei- 
Stasiukaitienė —$5. J. Gry-

abi.
J. Strižauskas

Worcester, Mass.
BE GALO ILGAS 

STREIKAS
Nuo lapkričio 29 (1960) 

jau ketvirti, metai kaip 
streikierių pikietas be per
traukos tęsiasi prie vieti
nio laikraščio “The Eve
ning Gazette* and Tele
gram” išleistuvės. Keturi, 
o kartais ir šeši vyrai pa
sikabinę dideles kortas ant 
pečių ir krūtinės piketuo
ja prieky ir užpakaly pa
stato, pačiam miesto cent
re. Dažnai ten vis strepe- 
čiuoja polieistas irgi. Per 
tą begaliniai ilgą laiką vie
tiniai žmonės taip priprato, 
kad niekas nė domės nekrei
pia. Gi laikraštis, rytinis 
“Telegram” ir vakarinis 
“Gazette,” reguliariai funk
cionuoja su skebais darbi- 
nink'aiš> visai tylė damas

bas pažadėjo vėl atvažiuo
ti, kai tik gaus naujų iš 
Lietuvos filmų, juos mums 
parodyti.

Lawrence, Mass.
Lawrence

darbininkai,

teatro kolektyvas. Sukak
ties proga aktoriai paruošė 
naują pastatymą. Tai trijų 
veiksmų pjesė-pasaka7 “Ak
meninė širdis” U. HaUto 
kūrinių motyvais. Šį jauna
jam žiūrovui skirtą spek
taklį režisavo LTSR nusi-

pelnęs artistas V. Blėdis. 
Apipavidalino A. Stenanka, 
muzikos autorius — V- Mi
kalauskas.

Spektaklyje vaidina teat
ro veteranai ir jauni akto
riai, teatrinės studijos auk
lėtiniai. J. Burkauskas

Bethlehem, Pa.
MIRĖ S. RINKŪNAS
Gruodžio 5 d., St. Lukes 

ligoninėje, mirė. Stasys 
Rinkūnas, kuris sausio mė
nesį būtų sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Mirė po “šo
ko.,”' kuris jį ištiko lapkri
čio 26 d. i

Stasys atvyko į Ameriką 
1906 m., o 1912 metais ap- ’j 
sivedė su Selma Betrik. Jie J 
užaugino gražią šeimą.

Velionis buvo ramaus bū
do žmogus, skaitė “Lais
vę,’” prigulėjo prie kai ku
rių organizacijų.

Ilgus metus dirbęs Beth
lehem Steel Co. fabrike, o 
prieš kelerius metus išėjo į 
pensiją.

Paliko liūdesy tris duk
teris Seimą, Heleną ir 
Mildredą, du sūnus: Stan
ley ir Joseph, 7 anūkus, 
brolį Joną ir daug pažįsta
mų.

Į kapines buvo skaitlin
gai palydėtas. Reiškiu jo 
broliui, dukroms ir sūnums 
užuojautą. - F. Z avis

i

OUR HOLIDAY WISH IS FOR
HEALTH AND HAPPINESS 

TO ALL OUR FRIENDS 
THROUGHOUT CHICAGOLAND

Lincoln Square Savings & Loan 
Association

Start a 1961 Christmas Savings Account Now 
Hours: Mon. & Tues. 9 to 4. Wed. & Sat. 9 to 2.

Thursday & Friday 9 to 8

4725 N. Western Ave., Chicago
Phone RAvetiswood 8-3400

Our sincere wishes for a 
Prosperous New Year

FIRST NATIONAL BANK
& TRUST CO.

member of F. D* I. C.

(»

'S

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

lage salėje, ,917 Race St., 
įvyksta svarbus banketas, 
kuriame už skanius valgius 
terei kės pasimokėti $2. 
Pradžia 7 vai. vakare.'

Šiame bankete rengėjai 
turės įžymų kalbėtoją, Cla
rence Hathaway, buvusį 
“Daily Worker” redakto
rių, iš New Yorko.

Banketą ruošia vietinis 
savaitraščio “Worker i o” 
komitetas. Užsisakyti vietą 
galima pas komiteto narį 
James Dolsen, 2018 N. 32 
St., tel. Center 2-0512.

“Laisvės” skaity tojai 
kviečiami dalyvauti banke- 
te. Tuomi paremsite ang
liškąjį savaitraštį “Worke
rs”, kuris nuoširdžiai gina 
darbininku reikalus.

J. D.

Happy and Prosperous 
New Year

From
SEARS BANK & TRUST CO. 

member of F. D. I. C.
Start Sftvfogš Aocouht 

for a loved one—Complete save 
by mail facilities. Send for free 

save by mail kit.
8401 W. Arthington

Chicago 24 Ill. VA 6-6900MS

LA PORTE, IND.

Phone 362-6171

JONAS ir ONA GALMINAI
23416 Ann Arbor Trail 

Dearborn 6, Mich.

LINKSMŲ ir LAIMINGŲ

NAUJI] MET[)
(1961)

visiems mūsų giminėms, 
pažįstamiems ir draugams

I
 Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkime visam “Laisvės” personalui ir visiems draugams 
laisviečiamš Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Linkime broliui Juozui ir Broniui ir jo dukrai Sa
lomėjai Jarnauskienei ir jos dukrai. Visi gyvena 
Katilių kolūkyj, šakių -rajone* Taip pat Antanui 
Mockaičiui, kolūkio pirmininkui ir visiems giminėms 
ir senų laikų pažįstamiems.

Jos. A. ir Elz. Bekampiai
147 —13th St, Avalon, N. J.

Tel. Avalon 7-5921

rIš Lietuvos
LIETUVIŲ - ANGLŲ 
KALBŲ ŽODYNAS

VILNIUS — Valstybine 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla išleido 45 
autorinių lankų (511 psl.) 
lietuvių-anglų kalbų žodyną, 
kuriame yra apie 27,000 
žodžių. Žodyną sudarė an
glų kalbos dėstytojai B. 
Svecevičius ir B. Pesarskas. 
Jį redagavo L Karsavinai- 
tė ir D. JŠlapoberskis.

Tai pirmas lietuvių-anglų 
kalbų žodynas. Leidinys 
padės geriau patenkinti vis 
augančius studijuoja n c i ų 
anglų kalbą reikalavimus- 
Žodynas išleistas 15 tūks
tančių egzempliorių tiražu, 
skiriamas viduri h ė m s ir 
aukštosioms mokykloms.

±Ė

Alžyras. — Dėl francūzų 
karo ir persekiojimų virš 
200,000. alžyriečių yra pa
bėgę į kitas šalis.

94 streiki-eriai laikosi 
solidariškai ir kartu lega- 
lišką kovą veda; kad laimė- 

i jus streiką už geresnes dar
bo sąlygas ir geresnę algą.

Kalėdinis obalsis: “rahiy- 
bė žmonėms geros valios” 
yra tik muilo burbulas.

miešto valdiški 
ugniagesiai ir 

policininkai reikalauja al
io procentų, 
dabartiniame

gas pakelti
Sako, kad .............

brangume su gaunamomis 
algomis negali pragyventi.

Gruodžio 14 d., kada iš 
Bostono ligoninės grįžo au- 
tomobiliumi šešios slaugės, 
įvyko nelaimė. Trys iš jų 
buvo pavojingai'' sužeistos, 
o kitos trys lengviau.

Arlihgt’on fabriko name 
Standard Coat & Apron 
Co. jau vėl pradėjo dirbti. 
Kaip žinia, ten prieš kiek 
laiko įvyko, gaisras, bet 
kompanija spėjo susitvar
kyti ir pradėjo dirbti.

S. Penkaukas

CLEVELAND, OHIO

Laimingų Naujų Metų!

JAUNAJAM ŽIŪROVUI
PANEVĖŽYS. — Dvide

šimtmeti šiomis ^dienomis 
pažymėjo Panevėžio dramos

Linkiu geriausios sėkmės visiems laikraščio 
t f

“Laisvės” darbininkams, taipgi mano visiems 
giminėms, kaifnynains ir draugams Lietuvoje. 
Sveikinu ir visus “Laisvės*’ skaitytojus.

Linkiu, kad 1961 metai būtų taikos metai.
JULIA WERNER

*4*

Hartford, Connecticut
NAUJŲ 1961 MĖTŲ PROGA 

sveikiname visus “Laisvė;
visą ; personalą. bendradarbius, korespon
dentus, vajininkus ir skaitytojus, o ypūtin- 

, gai Connecticut valstijoj. Linkim-ė laimin
giausių Naujų Metų.

1 J. ir L. ŽEMAIČIAI. . - 1 v

redaktorius

Los Augeles, California

Žiemos švenčių proga, sveikinu visits 
geros valios losangelieČiūs, “Laisves” per
sonalą ir skatytojus, visą dirbančiąja liau
dį J. A. V.„ Kanadoj, Lietuvoj ir vasame 
pasaulyje su šūkiu-—Lai gyvuoja taika!

S. f1. SMITH



k
»

*

Balsas iš Avalon, N. J
Šiemet, kaip kitur, taip 

ir mūsų apylinkėje, rude
ninis oras buvo puikus. Ne
kalbant apie spalio mėnesį, 
bet ir lapkritis iki gruodžio 
10 dienos buvo tikrai gra
žus. Gamta džiugino visus. 
Mažai buvo lietaus, visados 
buvo saulėtos, giedrios die
nos. Gamta labai gražiai 
mus gaubė. Kiekvieną die
ną džiaugiausi jos malonu
mu ir prie kiekvienos pro
gos kiūtinau į pamarį pasi
vaikščioti. Išeidamas iš na
mų nepamiršdavau pasiim
ti su savim laikraštį arba 
knygą. Turiu pasakyti, kad 
gautą iš L L D kunigo Ra? 
gausko knygą perskaičiau 
pajūryj, prie vandens, per 
tris dienas. Tas nuolatinis 
pasivaikščiojimas pajūryj, 
tas tyras oras daug prisi
dėjo prie mano sveikatos 
sutvirtėjimo. D a b artiniu 
laiku jaučiuosi gerai, ir, 
nežiūrint į mano tam tik-

Bet mudviejų su

KRISLAI
* i ąsa iš pirmo pusi.)

nepanorėsiąs istorijon patekti 
susmukėli;-.! Pamatysime.

Kalėdinis tvaikas jau bai
gėsi. žmonės vėl galės atsi
kvėpti ir pailsėti. Biznierių 
kišenės pilnos. Juokais jie 
negali trivoti. Vienas drau
gas man skundžiasi: per tas 
šventes per visą mėnesį aš su 
savo žmona nė susikalbėti ne
begalėjau. Ji kasmet pavirsta 
pairusių nervų pundeliu! 
Paskui ima laiko 

Panaši nelaimė 
mus ne viena!

atsipeikėti, 
užklumpa

pradžiojeGruodžio rnėn.
Vilniuje įvyko Lietuvos Archi
tektų Sąjungos suvažiavimas. 
Daug jie tarėsi ir kalbėjo apie 
savo atsakomybę. Kai šian
dien Lietuvoje taip sparčiai 
auga miestai ir kai jau tokiu 
plačiu mastu eina statyba 
kolūkiuose, architektų parei
gos labai didelės, labai svar
bios.

Jiems tenka atsakomybė už- 
projektuoti naująsias statybas. 
Reikia, kad ateities Lietuva 
savo miestais ir kaimais būtų 
gražiausias kraštas. Tą savo 
misiją Lietuvos architektai 
puikiai supranta.

rus negerumus ir negalavi
mus, gyvenime viskas klo
jasi kuo geriausiai. Laikas 
taip greitai bėga, kad die
na, rodosi, p e r t r u m p a. 
Daug vaikščioju, daug skai
tau.

Na, ir susiradau sau dar
bą. Ar gerai ar blogai pa
dariau, tai ateitis parodys. 
Mat, pradėjau rašyti atsi
minimus iš gyvenimo. Nors 
nesu joks rašytojas, bet, 
pagautas šiokio tokio įkvė
pimo ir jau pradėjęs., ban
dysiu tęsti tą darbą toliau, 
jeigu neatsitiks kokia vel
niava su sveikata.

Visiems žinoma, kad mū
sų rezidencijoj įvy k d a v o 
tam tikros rūšies parengi
mai. Mes turime gerą, dik- 
toką vietą, tinkamą viso
kiems parengimams, kur 
gali sutilpti suvirš šimtas 
žmonių.
Elzbieta amžius ir sveikata 
leidžiasi žemyn.
du gerai nusiteikę, pilni gy
vumo ir energijos, bet fizi
niai negalime pasigirti. 
Kiek darbo randasi mūsų 
yėzidencijoj, tai biskelį per
daug dėl mūs. Mes norime 
pasiliuosuoti nuo to darbo 
ir nutarėme savo vietą par
duoti.

Su pardavimu namo, bė
dos mes neturėsime. Bet 
mes norime, kad ši vieta 
neišsprūstų iš lietuvių. At
minkime, kad pas mus, pra
dedant 1955 m., kada mes 
apsigyvenome A v a 1 o n e , 
įvykdavo, su draugų ir 
draugių pagalba^ parengi
mai,- kurie atnešė lietuvių 
kultūriniam judėjimui du 
t ū k s t ančius dolerių. Vi
siems žinoma, kad filadel- 
fiečiai neturi" tinkamos vie
tos vasariniams parengi- 
m a m s. Tai apgailėtina. 
Štai kodėl mes norime, kad 
kas nors iš progresyvių 
žmonių nupirktų mūsų vie-

Nors mu-

Kaip Tarybų įlietu vos turistai 
atsisveikino su niujorkiečiais

Grįžo linksmi
Vienuolika Tarybų Lietu

vos turistų grįžo iš kelio
nės po JAV pereitą sekma
dienį. Grįžo visi gerai nusi
teikę, pasitenkinę savo ke
lione. Jie buvo Washingto
ne, Chicagaje, Detroite ir 
Niagara Falls, taipgi Buf
falo miestuose.

Čikagoje turistai buvo 
susitikę ir su lietuviais, su 
jais kalbėjosi, vaišinosi ir 
linksminosi, žinoma, neil
gai, nes laikas buvo labai 
ribotas.

Turistams didžiulį įspūdį 
padarė Detroito lietuviai: 
apie 150 jų sutiko svečius, 
kai jie atvyko į automobilių 
tėviškę.

Grįžę Niujorkan, svečiai 
susipažino plačiau su Niu
jorku. Tai buvo dieną. O 
vakare juos visus pasikvie
tė Jonas ir Julia Lazauskai 
į savo rezidenciją, čia juos 
pavaišino; čia buvo pasi
kalbėta apie, visokius reika
liukus, susijusius su jų 
kelione.

“Laisves” salėje
Pirmadieni svečiai buvo 

nuvykę į Jungtinių Tautų 
būstinę, ten viską apžiūrė
jo, susipažino su “tarptau
tinio parlamento” pastatais 
ii' salėmis.

Po pietų svečiai atvyko į 
“Laisvės” salę, Ozone Par
ke. Čia rado gausų būrį lie
tuvių jų belaukiant. Mūsų 
žmonės norėjo, kad svečiai 
pasidalintų su jais minti
mis apie tai, kaip jiems pa
tiko mūsų šalis, Amerika, 
kad, atsisveikindami, papa
sakotų ir apie Lietuvą.

Pirmininkaujantis J. Ga
šlūnas paprašė svečius tar-

Ar žinote, ką reiškia žodis 
“sapropelis”? Abejoju. Ir aš 
iki šiol nežinojau. Nė sap
nuoti apie jį . niekados nebu
vau sapnavęs. O dabar jau 
žinau: tai ežero dumblas, ži
noma, ne bile koks dumblas ir 
ne paprastas dumblas, ale la
bai vertingas “maistas,” be
veik neišsemiamas šaltinis vi
tamino B12! Jo užtinkama 
visoje eilėje Lietuvos ežerų. 
Jis dedamas į kiaulių ir viš
tų pašarą. Pavyzdžiui, “nu
statyta, kad 200 gramų skys
to sapropelio priedas paša
rams padidina bekonų prie
svorį nuo 12 ligi 30 procen
tų.”

Visa tai sužinojau iš Vil
niaus “Tiesos” (š. m. gruodžio 
9 d.).

Aš gi gimiau ir augau Va- 
laikiškių (Užusienių) kaime
lyje prie pat nedidelio, bet be 
galo dumblingo 
ežero. Ežeras 
ponui. Mes tik 
lėdavome jame

. Dabar jis priklauso Lietuvos 
žmonėms—gal šatekšnos kol
ūkiui?!

Skaitau apie “sapropelį” ir 
galvoju: Juk tai tiesiog ne
išsemiamas vitamino B12 šal
tinis !

Čia vieta didelė, namas 
su'visais patogumais, gali
ma gyventi per apskritus 
metus. Sveikatos atžvilgiu 
geresnės vietos nėra. Nie
kas nesigailės nupirkęs šią 
vietą. Gali atsišaukti ir iš 
toliau. Rašykite: J. A. Be
kampis, 147 13 St., Avalon, 
N. J. Telefonas Avalon 7- 
5921.

Mudu linkime “Laisves” 
štabui, jos darbininkams ir 
visiems paža n g i e č i a m s 
Linksmų ir Laimingų Nau
jų Metų.

Jos. ir Elz. Bekampiai

moksle, pramonėje ir žemės 
ūkyje; daug moterų inži
nierių, daug, gydytojų, daug 
pasižymėjusių darbuotojų 
žemės ūkyje — daug agro- 
nomių ir zootechnikių, — 
sako viešnia.

Išstoja Jurgis Banaitis, 
klaipėdietis, vidurinės mo
kyklos direktorius.

—Šiandien mes buvome 
Jungt. Tautų būstinėje, — 
kalba jis. — Gidas priminė 
mums, kad pasaulyje dar 
yra 46 procentai gyventojų 
visiški beraščiai. Tai labai 
liūdnas dalykas... Tačiau, 
broliai tautiečiai, galiu pri
minti jums, kad toji skaiti
nė neliečia mano tėvynės, 
Tarybų Lietuvos. Pas mus 
kiekvienas žmogus turi pro
gą mokytis ir ta proga nau
dojasi.

Ir J. Banaitis smulkiai 
papasakojo apie, jo vado
vaujamą mokyklą, taipgi 
nušvietė veiklą pradžios 
mokyklose Klaipėdos mies
te. Visur žmonės mokosi, o 
vyriausybė jiems visaip pa
deda.

M. Rubinsonas, vilnietis 
žurnalistas, dirbąs “Vaka
rinių naujienų” (dienraš
tis) redakcijoje kalba apie 
Tarybų Lietuvos spaudą.

—“Tiesa”, — sako jis, — 
šiandien turi daugiau kaip 
200,000 egz. tiražą; žurna
las ‘‘Tarybinė 

, apie 150,000; 
naujienos” — 
apie tiek pat 
“Švyturys”. Be Vilniuje iš
einančių daugybės laikraš
čių ir žurnalų> kiekvienas 
rajonas leidžia po laikraš
tį — kai kur po sąvaitinį, 
kai kur du kart savaitinį. 
Niekad lietuviu tautos is
torijoje žmohės neskaitė 
laikraščių taip, kaip šian
dien... '

Algirdas Utkus, anykštė
nas nušvietė b padėtį savo 
rajone. Jis ten darbuojasi, 
jis dirba vietiniame rajoni
niame laikrašty. Primena, 
kad Anykščiai garsūs ne

moteris” — 
“Vakarinės 

apie 60,000, 
ir žurnalas

ir žuvingo 
priklausydavo 
vogčiomis ga- 
pameškerioti.

Chicagos kunigų laikrašty
je (gruodžio 20 d.) agituoja
ma steigti milijono dolerių 
fondą “lietuviškiems reika
lams.” Na, o tie jų 
mums visiems puikiai 
—kunigų ir davatkų 
papildyti.

Tikintieji raginami 
įnešti po ‘ tūkstantį 
Kol kas daf nesakoma, kad 
atsisakiusieji tą duoklę sumo
kėti niekados nepateks į “die
vo karalystę.” )• Visas planas 
tebesąs paruošimo stadijoje.

Lietuviai: saugokitės senų 
apgavikų po nauja maska!

Sveikina laisviečius 
iš Ženevos

Ženeva, 1960. XII. 19 
Mielas Drauge Antanai ir 
visi laisviečiai!

Sveikinu jus iš Ženevos. 
Čia vėl atsidūriau Tarppar
lamentinės Sąjungos reika
lais. Kaip jos Tarybos narys 
dalyvauju čia dviejų komi
sijų posėdžiuose ir pralei
dau Ženevoj 10 dienų, jau 
ruošiuosi grįžti namon, šia 
proga sveikinu visus jus 
netolimų Naujų Metų pro
ga, siunčiu labas dienas ir 
geriausius linkėjimus vi
siems “Laisvės” bendradar
biams, rėmėjams ir skaity
tojams.

Jūsų Justas Paleckis

FILMAI
reikalai 
žinomi, 
kišenes

į fondą 
dolerių.

Sausio 7-tą dieną atvyki
te visi pamatyti įdomių 
filmų iš Lietuvos:. Rodys 
filmus: “Kalvio Ignoto tei
sybė”, “Dainų šventė” ir 
“Tarybų Lietuva”.

Vieta: Schwaben 
474 Knickerbocker 
Brooklyne. Laikas: 
vai. vakaro. Kviečia

ALDLD 1-moji kuopa

Hali, 
Avė., 

' 7:30

Pirmiausiai kalbėjo Kos
tas Glikas, Lenino vardo 
kolūkio pirm. (Šakių ra
jone). Tai dar jaunas, dai
lus vyras. Jis pasitenkinęs 
kelione po JAV, ir džiau
giasi, kad susitiko su dau
geliu čia gyvenančių savo 
tautiečių, kurie svečius vi
sur gražiai sutiko ir net i tik savo šileliu, ne tik savo 
pavaišino.

—Kolūkis, kuriame aš 
dirbu, — sako pirmininkas, 
—turi 6,400 hektaru žemės. 
Mūsų kolūky gyvena apie 
1,500 žmonių. Kolūkiečiai 
keliasi į naujas gyvenvie
tes — jau 200 kiemų persi
kėlė į naujus, gerus, nuosa
vus namus. Visame kalūky- 
je yra elektra. Kolūkio ri
bose veikia dvi pradinės) 
mokyklos ir viena vidurinė < ky to j ai, dirba 300 žemes 
(gimnazija). Kolūkis turi 
apie 1,600 raguočių, apie 
3,000 kiaulių; turi 32 leng
vas ir sunkias mašinas, 30 
traktorių, septynis kombai
nus; pavieniai kolūkiečiai 
turi 30 automobilių ir anie 
200 motociklių. Turi puikų 
sodą, kuriam vadovauja su
manus sodininkas Benedik
tas Juodukaitis.

Nušvietęs padėtį kolūky
je, K. Glikas dėkoja susi
rinkusiems už šiltą drau
giškumą ir vaišingumą.

Kalba kaunietė inžinierė 
Nina Sadauskaitė, jauna 
daili, maloni mergina. Ji 
pasakoja apie, savo miestą, 
apia Kauną. Primena, kaip 
tuojau po karo buvo sunku, 
kaip visko trūko, kaip vo
kiečiai fašistai, bėgdami iš
graibstė iš fabrikų.-, maši
nas. Mieste susisiekimas 
buvo baisus. Dabar kas ki
ta. Kaunas naujas, miestas 
jau klesti, bet jis suklestės 
dar gražiau už metų kitų.

—Tarybų Lietuvoje mo
terys šiandien užima viso
kias svarbiausias vietas

gamtos grožiu, o ir tuo, 
kad čia suklestėjo naujas 
puikus gyvenimas. Be to, 
Anykščiai davė lietuvių 
tautai tris įžymius rašyto
jus — Baranauską, Biliū
ną, Vienuolį-Žukauską, ku
riuos didžiai gerbia visa 
Lietuvos liaudis. Anykščių 
rajone veikia žemės ūkio 
mokykla — technikumas; 
rajono ribose moko 403 mo-

na Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos veiklą. Akade
mijoje veikia 12-ka institu
tų, -ako jis, ir jie a p i m a 
kiekvieną svarbesnę žmonių 
gyvenimo sritį; mokslo dar
buotojai veikia, dirba vis 
tam, kad visos šalies dar
bo žmonių gyvenimas būtų 
gražesnis, geresnis, kad vi
sa Lietuva labiau suklestė
tų. 1

Rašytojas M. Sluckis pui
kiai pašiepė Tarybų Lietu
vos priešus, kurie savo 
spaudoje spausdina kvailus 
prasimanymus apie Lietu
vą. Pavyzdžiu jis paėmė 
“Vienybės” numerį, kur tel
pa žinios iš .. Lietuvos po 
antrašte “Pavergtoje Lietu
voje.” ' Kalbėtojas gerai 
prijuokino publiką, nurody
damas kvailus Tarybų Lie
tuvos priešų- p rasim any- 
mus.

Rašytojas A Bieliauskas, 
žurnalo “švyturio” vyr. re
daktorius, trumpai dėkoja 
visiems už nuoširdų susiti
kima, v

—Mes niekad nepamirši
me jūs, o jūs, b r a n g ū s 
draugai, nepamirškite mūs; 
kultūriniais reikalais mes 
galime ir turime veikti 
kartu, kad ilgiau išsilaiky
tų pas jus lietuviškas žo
dis.

Čia pat buvo ir Laurynas 
Kapočius. Jis trumpai pa
sveikino niujorkiečius lietu
vius.

(Gaila, kad nebuvo spor
tininko Eduardo Eismunto 
—jis buvo truputėlį susir
gęs, tai negalėjo atvykti.)

Aido Choras, M. Stensle- 
rienės vadovybėje, sudaina
vo trejetą dainų ir tuomi 
svečių išleistuvės salėje 
baigėsi-

Po to svečius išsivežiojo 
vakarienei: vieni svečiai 
buvo pas J. ir N. Ventus, 
kiti — pas Babai’skus, bu
vusius ar-egntiniečius; pora 
jų viešėjo pas Juškus.

Antradienį, gruodžio 27 
d., 7 vai. svečiai turistai iš
skris namo. Visi labai no-, 
ri Naujuosius Metus sutik
ti Lietuvoje.

Pamylėjo niujorkiečiai iš- 
Lietuvos svečius, o svečiai, 
kiek jūsų korespondentui 
teko patirti, pamylėjo 
jorkiečius lietuvius.

Nuoširdi padėka
šiuo reiškiu nuoširdžiau

sią padėką visiems, kurie 
išreiškė užuojautą dėl ma
no motinos Anastazijos 
Žilinskienės mirties, sutei
kė gėlių, lankėsi šermeny
se ir palydėjo į kapines. 
Jūsų simpatija padėjo 
mums pergyventi širdies 
skausmą to didelio liūdesio 
valandoje.

Dar kartą visiems nuo
širdžiausia padėka.

Duktė
Aldona Anderson 
(Žilinskaitė)

LIGONINĖ sumokės 
$317,000 MOTERIŠKEI 
1956 m. Mrs. N.’Carvai- 

nis, 607 W. 137th St., Man- 
hattane,, pasidavė į Mont^ 
fiore ligoninę mažai opera
cijai. Daktarai jai sugadi
no nugarkaulį. Iš ligoninės 
išėjus moteris negali be pa
galbos vaikštinėti.

State Supreme Court 
priteisė, kad ligoninė jai 
sumokėtų $317,000

niu

Milijonai miesto 
viešiesiems darbams

Niujorko Miesto Taryba 
numato 1961 metais pra-į 
vesti visą eilę viešųjų dar
bų projektų. Tam tikslui 
iš miesto iždo skiriama 
$661,637,000. Kai kas ši
tą sumą smarkiai kritikuo
ja-. Sako, jog tai nereika
lingas pinigų švaistymas. 
Pavyzdžiui, jie sako, kad 
pasimojimas išleisti net 
$16,226,000 sporto stadijo- 
no pastatymui Flush inge 
yra nepateisinamas pinigų 
žarstymas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė lėk
tuvų išradėjas Giuseppe M. 
Bellanca.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvčs Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
j vyks trečiadienį, gruodžio 28 d., 
7.30 vai. vakare, Kultūriniame cen
tre, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi direktoriai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba (104-105)

, DETROIT, MICH.

Pažangiosios organizacijos: LLD 
52 kp., LDS 21 kp. ir Detroito Mo- 

; terų Pažangos Klubas rengia iškil- 
• mingą pasitikimą naujų metų, 
įvyks gruodžio (Dec.) 31. Kviečia
me Detroito • lietuvius ir lietuves 
dalyavuti šiame iškilmingame pa- 
žmonesyje.

Bus prigaminta gerų valgių 
turėsime įsigėrimo. Čia linksmai 
sulauksime naujus metus. Rengėjai 
užtikrina, kad visi būsite patenkin
ti. Tikietas $2.00 asmeniui.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
tikietus, nes bus geriau spręsti kiek 
maisto parūpinti. Tikietus galima 
gauti pas: M. Aranuk, J. Nausie- 
dą, Ch. Nausiedą, J. Bubleusky ir > 
kitus organiacijų narius.

Rengimo Komisija (104-105)

BROCKTON, MASS.
Montello Dailės Vyrų Grupė ren- • 

gia naujų metų pasitikimą, įvyks - 
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 įvyka sausio 
(Jan.) 5 d.. Liet. Taut. Namo kam-

I bariuose, pradžia 7:30 vai. vak.
LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks

, toje pačioje vie
toje, 7 vai. vaakre.

Visi nariai ipalonėkite dalyvauti 
minėtuose susirinkimuose, nes pra-

1 Mrs. Wincele šeimą, 
Yonkerse, išgelb.jo jų šune
lis “Cokie”... Naktį, kada 
moteris ir jos trys vaikai sausio (Jan.) 9 d., 
miegojo, “Cokie”. ėmė 
smarkiai loti. Moteris atsi
kėlė ir rado pilną kambarį j džia metų, padarysime planus žie- 
Ciūmu. Pasirodė, kad pečius mos veiklai. Pasirūpinkite užsimo- 

. , : ■ ' .■ mokėti • duokles- George Shimaitįjbuvo sugedęs. (103-104)

ūkio specialistų; 35 gydyto
jai.

Žurnalistas - fotografas 
Juozas Grikienis sveikina 
lietuvius ir sako:

—Padariau daug JAV 
lietuvių f otonuotr aukų; 
parsivešiu jas, rod y s i u 
žmonėms ir be abejojimo 
ne viena jų bus paskelbta 
mūsų spaudoje, kad juo di
desnis skaičius mūsų žmo
nių geriau jus pažintų...

Filmininkas (kino opera
torius) Leonas Tautrimas 
džiaugiasi, kad Amerikos 
lietuviai gerai įvertina 
Lietuvoje gamintus filmus. 
Jis prašo, jis ragina ame
rikiečius, kad jie rašytų 
Lietuvos Kino Studijai Vil
nių j ė savo pageidavimus, 
kokių filmų jie nori, kokios 
jiems geriausiai patinka: 
nesigailėkite mus ir pakri
tikuoti, jei matote trūku
mų., sako jis, • o mes jūsų 
Žodį visuomet imsime dėme
sin.’

Mokslininkas Kazimieras 
Meškauskas trumpai aiški-

Sveikinimai
t y

Sveikinu “La i s v ė s” 
Redakcią, Administraciją 
ir kitus darbininkus proga 
žieminių švenčių. Linkiu vi
siems laimingai sutikti 
1961 metus, sveikatos ir 
energijos jūsų darbe.

Taipgi sveikinu “Lais
vės” skaitytojus ir rėmėjus. 
Linkiu visiems daug laimių 
ir energijos platinimui ir 
rėmimui “Laisvės”, kuri 
teikia mums svarbių, tei
singų žinių iš Lietuvos ir 
iš viso pasaulio.

S. Penkauskas

Virš 12,000 darbininkų 
JAV karo laivyno bazėje, 
Brooklyne, pagerbė žuvu
sius savo draugus laike 
gaisro laive “Constella
tion”. Darbininkai susirin
kę pagerbė žuvusius tylo
je stovėjimu.

Bet pagerbimas buvo pa
naudotas šovinizmui ir re
ligijos tikslams. Admirolas 
A. A. Burke kalbėjo apie 
lėktuvnešių rolę ”galbėji- 
me laisvojo pasaulio,” q 
įvairių religijų kunigai ir 
kapelionai laikė pamaldai 
už “žuvusių dūšias”,

Laimingų Naujų Metų
Linkiu visiems draugams ir draugėms, 

visiems “Laisvės” skaitytojams.

JONAS GASIŪNAS
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Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokesti

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 27,

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N.




