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KRISLAI
Išleidome svečius.
Grįžo namo linksmi.
Belgijoje.
Laimingu Naujųjų Metu!

— Rašo R. Mizara —

Kai skaitytojas šiuos žodžius 
skaitys, Tarybų Lietuvos turis
tai, vizitavę mūsų šalį, be abe
jonės, jau bus grįžę į Lietuvą.

Išleidome juos gruodžio 28 
d. Išskrido SASo linijos lėk
tuvu. Paliko jie mūsų šalį, 
rodosi, pasitenkinę, linksmi.

Trumpokas buvo jų čia vie
šėjimas, bet brandus: daug 
pamatė, daug patyrė: su dau
geliu savo tautiečių susipažino 
asmeniškai.

Viešbuty, kur svečiai buvo 
apsistoję, nuolat juos lankė 
Niujorko lietuviai — visokių 
pažiūrų, visokių politinių įsi
tikinimų žmonės, trokštą dau
giau apie Lietuvą sužinoti, su 
svečiais arčiau susipažinti, pa
sikalbėti, net ir pasiginčyti.

Visa tai ėjo plotan sve
čiams ir visam reikalui.

žinokite, mielas skaitytojau, 
kad tuojau, kai tik svečiai at
vyko, kai kurie “smarkuoliai’’ 
“apdovanojo“ juos propagan
da, nukreipta prieš Tarybų 
Lietuvą.

Bet fašistinė propaganda 
prie taurių Lietuvos patriotų 
prilikti, aišku, negalėjo...

.Svečiai,.ne tik JAV lietu
viais arčiau į asmeninę pa
žintį suėjo — jie parsivežė į 
Lietuvą ir visokios apčiuopia
mos medžiagos: daugybę fo
tonuotraukų, net ir filmų.

Kino režisierius L. Tautri- 
mas nufilmavo kai kurias lie
tuvių įstaigas ir nemaža žmo
nių.

— Tai, ką parsivešiu, — sa
kė jis, — pirmiausia parody
siu per televiziją, o paskui 
reikės sukurti filmą kino te
atrams. Tegu mūsų žmonės 
geriau susipažįsta su Ameri
kos lietuviais...

Jau antra savaitė, kai Bel
giją paralyžiuoja darbininkų 
streikai, — didžiuliai, kokių 
toji šalis ligi šiol nebuvo ma
čiusi. Vyksta milžiniški dar
bo žmonių protestų mitingai, 
demonstracijos miestų gatvė
se. >

Prieš ką visa tai ?
Prieš klerikalų valdžią, ku

riai vadovauja Gaston Eys- 
kens. Ši valdžia pasiryžo Bel
giją “sutvirtinti,“ bet sutvir
tinti darbo žmonių lėšomis. 
Ji nutarė pakelti mokesčius, 
sumažinti darbininkams pen
sijas, skatinti kapitalistus, kad 
mažintų darbininkams algas, 
žodžiu, valdžia pasiryžo smar
kiai pakirsti darbo žmonių gy
venimo lygį.

•
Belgijos kapitalistai, mat, 

pajuto, kad, praradus Kongą, 
jų pelnai smarkiai sumažės. 
Iš Kongo belgai kolonistai ne
nori trauktis; jie vis dar pa
laiko savo kariuomenės dali
nius Konge, palaiko ten ir 
daugybę visokių agentų ir 
agentėlių, kad jie mulkintų 
kongiečius, kad trukdytų 
jiems įkurti nepriklausomą 
nuo kolonistų “įtakos,“ lais
vą Kongą.

Tiems savo kėslams valdžia 
išleidžia milijonus dolerių, 
kuriuos ryžtasi išplėšti iš pa
čios Belgijos darbininkų. Ta
čiau neatrodo, kad Eyskenso 
valdžiai pavyks tokią politiką 
gyveniman pravesti. 
* " * 1 '

Na, tai laimingų ir vaisingų 
Naujųjų Metų, draugai skaity
tojai !

Atsiminkime, kad 1961 me-

Atomų bombos, kalbos apie 
taiką ir žmonijos ateitis

Kinija labai turtinga ir 
sparčiai žengia pirmyn

Paryžius. — Francūzijos 
militaristai išsprogdinę 
atominę bombą Sacharoje 
jau ruošiasi prie išsprogdi
nimo kitos. De Gaulle pasa
koja, kad jeigu kiti susi
tars panaikinti atomines 
bombas, tai tą padarys ir 
F rancūzija.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė Francūzi- 
jai griežtą protesto notą 
prieš atominių bombų ban
dymus. Ji sako, kad kada 
TSRS, JAV ir Anglija susi
laiko nuo atominių bombų 
bandymų, < tai Francūzija 
jas bando—nuodija atmos
ferą ir aštrina tarptauti
nius santykius.

Paryžius. — NATO ko- 
mandieriai skuba susitar-’ 
ti, kad Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos atominės ir hid
rogeninės bombos būtų pa
skirstytos tarp visų 15-kos 
NATO narių. Generolai sa
ko, kad tą padarius, “jos 
bus apsaugųtos nuo netikė
to sunaikinimo” ir jas bus 
galima greičiau pavartoti 
karui prasidėjus.

Washingtonas. —- Penki 
NATO nariai: Jungtinės 
Valstijos, Vakarų Vokieti
ja, Italija, Belgija ir Hol-

Nauji įvykiai Kuboje
Havana. — Kubos prem

jeras Castro paskelbė, kad 
1961 m. socialistinė’s šalys 
pirks Kuboje 4,000,000 tonų 
cukraus pos 4 centus už 
svarą. Vien tarybų Sąjun
ga pirks 2,700,000 tonų.

Tarybų Sąjunga sutiko 
už cukrų ii\ kitas prekes pa? 
statyti Kuboję^aliejaus išf 
valymo fabriką, pieno fab
riką ir eilę kitokių įmonių. 
TSRS ir Kubos metinė pre-į 
kybą sie.Ks $168,000,000 ver
tę.

Castro sakė, kad jeigu 
kapitalistinis pasaulis ir to
liau kenks Kubai, tai jo ša-Į 
lis nesiskaitys su tarptau
tiniu cukraus susivieniji-;

Belgiją dar purto 
generalinis streikas į

Briuselis. — Arti milijo
no belgų darbininkų strei
kuoja, nepaisant, kad pieti
nėje dalyje katalikų vadai, 
streiką trukdo.

Streikas kaip ir padalino 
Belgiją į dvi dalis: šiauri
nėje dalyje darbininkai 
streikuoja, socialistai majo
rai atsisako klausyti kara
liškos valdžios ir neslopina 
streiko, o pietinėje dalyje 
katalikai streiką paraly
žuoja.

Tūkstančiai streikierių 
ruošiasi maršuoti į sostinę.

Tokio — Buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas.

tai mums jubiliejiniai metai: 
“Laiąvė” gimė 1911 metų ba
landžio 6 dieną. 

landija susitarė bendrai ga
minti atominių bombų neši
kus lėktuv u s “F-104-G” 
Starfighter”, Tam reikalui 
skiriama $1,500,000,000.

New Yorkas. — Ameri
kos mokslininkų, American 
Association for the Ad
vancement of Science, kon
ferencijoje raportavo 
CharlesP. Snow, kadužše- 
šerių metų dar apie tuzinas 
valstybių jau bus pasiga
minę atomines bombas.

Jis sakė, kad jeigu di
džiosios valstybės nesusi
tars uždrausti atominius 
ginklus ir panaikinti atomi
nes bombas, tai tada jau 
atominis karas bus neiš
vengiamas. “Bile incidentas 
galės iššaukti pasiutimo 
karą”, sakė Snow.

New Delhi. —Nagas tau
telė maža. Ji gyvena. 6,000 
ketvirtainiškų mylių plote 
ii1 buvo rami. Bet vėlesniu 
laiku ten pasklido lapeliai, 
kurie kursto žmones reika
lauti atsiskyrimo nuo In
dijos.

Indijos vyriausybė nu
mato, kad tai Vakarų dar
bas — keršijant Indijai už 
jos neutrališką politiką.

mu, o pagamins 6,000,000 
tonų cukraus ir jam suras 
rmkų pasaulyje. z

Vokiečių Demokrat. i n ė 
Respublika ir Kuba pasira
šė, penkerių metų prekybos 
su Kuba trejiems metams 
prekybos sutartį.'

Castro sakė ilgą kalbą 
religijos klausimu. Jis pa
reiškė, kad Kuboje katali
kai, protestantai ir kitokių 
religijų žmonės turi pilną 
laisvę melstis, bet religiniai 
tautos ir šalies priešai, ku
nigai, kurie atvykę iš fašis
tinės Ispanijos, ir jų vadas 
kardinolas Arteaga, jeigu 
nesiliaus “dirbę judošių 
darbo, tai bus suvaldyti”.

. . ..........................■■■■.............................. ... ................................................■■■■ ■■■-

Bolivijoje bijosi 
liaudies judėjimo

La Pazii— Bolivijos pre
zidentas victor Paz Esten- 
ssoro labai nusigando au
gančios komunistų įtakos. 
Jis džiaugiasi, kad Jungti
nės Valstijos sutiko duoti 
Bolivijai $150,000,000 ver-\ 
tės pagalbos, bet prideda, 
kad to nebus gana. Jis sa
ko: “Lotynų. Amerikoje 
prasidėjo tautinė revoliuci
ja”.

Jis labai nusigando, kad 
niekas negali sulaikyti ži
nių apie naujus atsiekimus 
Kubos darbo žmanių. Jis 
sako: žemdirbiai, darbinin
kai ir studentai tik ir kal
ba apie Kubą, Kiniją ir Ta
rybų Sąjungą.

Roma. — Nuvirto kalnas 
ir užmušė 9 žmones.

Sveikiname Visus su Naujaisiais Metais
Sveikiname visus “Laisves” skaitytojus, bendra

darbius, korespondentus, vajininkus ir rėmėjus su Nau
jaisiais Metais.

Linkime visiems ir visoms geriausios sveikatos ir 
daug laimių!

“Laisvės” Redakcija,
Administracija,
Darbininkai

Great Neck, N. Y.......................................................1464
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 1452

JUBILIEJINIS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn© vajininkai .......................................... 6205
Waterbury vajininkai ........................................ 5424
Los Angeles, Calif...................    4584
New Jersey vajininkai .....................................  4580
Phil’adelphijos vajininkai ................................... 3578
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 2235
Pittsburgh© vajininkai ...................................... 1880
Worcesterio vajininkai ...................................... 1804®

Antanas, Elizabeth, N. J. 1418 
Miami, Fla............................. 1372
V. TaraŠkiėriė, San Francisco 1368 
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass. 1304 
LLD 20 kp„ Mpt. Skyrius ,

Bingharfitori, N;» Y........1197
J. Patkus, New Haven, Conn. 1076 
Rochester, N. Y. ..................... 960
Chicagos Vajininkai ................ 800
So. Bostono Vajininkai ............. 763
Chester, Pa., ^Vajininkai ..... 756
V. Kralikauskas, •<»

Lawrence, Mass.................... 684
V. Vilkauskas, Nashua, N. H. 634
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass. ............. 588
Cleveland, Ohio ...................... 576

M. Simon, brooklynietis, pridavė naują prenumera
tą ir sako, lai kreditas eina jūsų vyriausiam vajininkui 
J. Kalvaičiui. Pats Kalvaitis irgi pridavė naują prenu- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Tarybą Sąjunga gerai 
laikosi susitarimą

Washingtonas. — Vals
tybės departamentas pa
skelbė, kad Tarybų Sąjun
ga kietai laikosi susitarimo 
žvejojime ir medžiojime. 
Kaip faktą pažymėjo susi
tarimus žvejojimui Toli
muose Rytuose ir ronių 
(seal) medžiojimui.

1867 m., kada Rusija par
davė Alaskąr Jungtinėms 
Valstijoms, tai Alaskos sri
ty ronių buvo virš 4,000,000.

Vėliau jie buvo negailes
tingai medžiojami, tai 1911 
m. jau buvo tik apie 124,- 
000. Susitarus JAV,, Ru
sijai, Japonijai ir Anglijai 
ronių medžioklė buvo su
tvarkyta ir jų dabar kiekis 
padidėjęs.
Sau išgelbėjo dalį

LAIVO “PINE RIDGE”
Newport Nėws, Va. — 

Laiveliai atvilko į prieplau
ką užpakalinę dalį laivo 
“Pine Ridge”. Joje dar yra 
daug gazolino. Ant šios lai
vo dalies buvo pasilikęs in
žinierius John Richart, kad 
laivo kompanija nenustotų 
prie jo teisių. J. Richart 
nueidamas nuo laivo pa
reiškė: “Aš esu labai pa
vargęs”. v .

New Britain, Conn................. 480
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 460
E. Čeikienė, So. Boston, Mass. 446
S. Puidokas, Rumford, Me...... 410
L. Tilwick, Easton, Pa............  360
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 312
Vera Sm.alstienė, Detroit, Mich. 288 
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass................. 216
A. Apšega, Auburn, Me........... 206
Scranton, Pa.............:........... :..... 180
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 164
P. Paserskis, Baltimore, Md. 72
C. K. Urban, Hudson, Mass. 72
P. J. Apderson, Rochester, N. Y. 72
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 72
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 72
A. Kuzmickas, Gidardville. Pa. 36
Plymouth, Pa.............................. 36

Išlikę gyvais žmonės 
aplankė Osvencimą
Varšuva. — Šimtai išli

kusių gyvų žmonių aplan
kė nacių stovyklą Osvenci
mo mieste. Apsilankė ten ir 
žydų rabinas Abrahamas 
Fefferis, 32 metų amžiaus, 
New Yorko gyventojas. Jo 
tėvus ir visą jų šeimą na
ciai sudegino Osvencimo 
stovykloje, kur jie nužudė 
ir sudegino virš 4,000,000 
žmonių.

Fefferis paeina iš Lenki
jos, Drobin miestelio, ku
riame prieš karą gyveno 
apie 1,000 žydų tautos žmo
nių. Po karo ten nerado nei 
vieno. Fefferis, atstiktinai, 
nepateko į Osvencimą, bet 
buvo išvežtas į Vakarų Vo
kietiją, iš kurios po karo 
jis atvykp į JAV.

TELEGRAMA Iš 
VILNIAUS

Bimbai, Bukniui, Gašlū
nui, Grybui, Mizarai, šo- 
lomskui; visiems “Laisves” 
redakcijos, administracijos, 
spaustuvės darbuotojams 
laimingiausių Naujųjų 
Metų nuoširdžiai linki —

A. Vaivutskas

Miami. — 100 JAV stu
dentų išvyko į Kubą.

New Yorkas. — Commo
dore viešbutyje laiko suva
žiavimą American Associa
tion for the Advancement 
of Science, kuriame daly
vauja virš 7,000 mokslinin
kų.

Šiam suvažiavimui Dr. 
Ed. C. T. Chao, narys JAV 
vyriausybės. iš Science 
Foundation, pateikė rapor
tą apie Kiniją.

Dr. - Chao sakė, kad ko
munistinė Kinija dideliais 
žingsniais eina pirmyn vi
sose gyvenimo šakose. Kaip 
faktą paėmė palyginimą 
tyrimų gamtinių turtų. 
Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Kinijos gamtiniai tur
tai buvo neištirti. Tuojau 
po karo, kai Kinijoje susi
organizavo dabartinė val
džia, buvo tik 200 geologų. 
Dabar ten veikia 21 geolo-‘ 
gų mokykla, kurios kiek- 
vieneriais metais išleidžia 
tūkstančius išsilavinu s i ų 
žmonių^ Dabar Kinijoje jau 
yra 21,000 geologų, jų tar
pe tik apie 400 iš Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialisti
nių šalių.

Kinijos geologai padengė 
visą šalį tyrimo stotimis. Ir 
jie jau labai daug atsiekė.

Vėliausios žinios
Briuselis. — Tarp strei

kierių ir policijos prasidė
jo susirėmimai. Polic i j a 
vartojo ašarines bombas. 
Karalius sušaukė specialų 
parlamento posėdį.

Bayonne, N. J. — Įvyko 
sprogimas gazolino patalpų 
srityje. Vienas darbininkas 
užmuštas, keli sužeisti.

New Yorkas. — Vakarų 
diplomatai nusiminė,, kad 
Jungtinėse Tautose Afri
kos ir Azijos valstybės su
daro bloką. Tų valstybių 
yra 46, tki beveik pusė 
Jungt. Tautų5 narių.

Trys Afrikos šalys 
sudaro sąjungą

I
Akrą. — Prezidentai tri

jų Afrikos valstybių —Ga
nos, Gvinėjos ir Mali—pa
skelbė, kad šios šalys suda
ro sąjungą. Pirmoje vieto
je jos įves bendruosius pi
nigus ir subendrins ekono
minius reikalus. 

, I

Jos visos randasi centri
nėje Afrikoje. Gana užima 
91,840 ketv. mylių, plotą ir 
turi 5,000,000 gyventojų; 
Gvinėja — 96,660 ketv. my
lių ir 2,500,000 gyventojų, 
o Mali užima 415,900 ketv. 
mylių ir turi , apie 1,000,000.

Katmandu. — Nepalio 
karalius Mahendera Deva 
patsai bus ministerių kabi
neto pirmininku.

Geologai surado, kad Shan
si provincijoje yra 7,000,- 
000,000 tonų geležies rūdos, 
o Honan provincijoje 3,- 
000,000,000 tonų.

Tai milžiniški geležies 
turtai. Jungtinės Valstijos 
nuo 1892 m. ima geležies 
rūdą iš Mesabi Range, Min- 
nesotoje, kasyklų, kurios 
skaitomos labai turtingo
mis geležies klodais, o ir 
tai ten buvo tik 1,500,000,- 
000 tonų rūdos.

Mokslininkai stebėjosi 
Kinijos pasiekimais indust
rijoje. Mokslininkai mano, 
kad ji netrukus pasigamins 
ir atominę bombą.

Amerikos mokslini n k ų 
konferencijoje raportavo 
Dr. Chen, kad Kinijoje vy
riausybė deda didžiulių pa
stangų pakėlimui mokslo ir 
žmonių apšvietos. Jis sakė, 
kad 1958 metais ten jau bu
vo 86,000,000 mokinių pra
dinėse mokyklose, 10,000,-' 
000 vidurinėse ir 660,000 
kolegijose.

D r. Chen sakė, kad 1960 
metais Kinija kapitalistinė
se šalyse pirko už $9,000,- 
000 mokslinės literatūros ir 
mokslo reikalams skyrė 
$440,000,000.

Palm Beach, Fla. — Iš
rinktasis JAV prezidentas 
John Kennedis sako, kad 
užėmęs prezidento vietą jis 
jau “pamirš” golfo lošį.

Bagdadas. — Irako kur
dai nesusitaiko su Kasemo 
vyriausybe. Irake yra apie 
milijonas kurdų tautos 
žmonių.

Maskva. — Sausio 10 d. 
įvyks TSRS Komunistų 
partijos Centralinio komi
teto posėdis.

Manila. — Vėjas buvo 80 
mylių per valandą.

Kambodža vadas ir 
Laoso valstybė

Pnompenhas. — Po trijų 
mėnesių kelionės sugrįžo 
Kambodža valstybės vadas, 
princas Norodomas Siha- 
noukas. Jis buvo Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje, 
vėliau lankėsi Čekoslovaki
joje, Tarybų Sąjungoje ir 
Kinijoje.

Jam patiko tos šalys, nes 
jos stoja už taiką — visų 
valstybių ramų sugyveni
mą. . '

Kambodžos vadas pa
smerkė Vakarų intervenci
ją į Laoso valstybę. Jis sa
kė, kad Kambodža veiks 
prieš intervenciją.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas- Tito sako, 
kad už įtemptą tarptauti
nę padėtį kalti Vakarai.
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Paliekant senuosius metus
JEI KAS PAKLAUSTŲ, kuo 1960 metai buvo-ženk- 

lyviausi, ką turėtume atsakyti? Pagalvokime.
Kiekviena dįena atneša vis ką nors naujo—gero ir 

blogo. Tas pats, ir su metais. Atsakyti, kuo 1|96O metai 
abiausiai pasižymėjo, gal būt galima taip: 1960-aisiais 
metais nubudo Afrikos tautos; per vienerius metus ke

liolika naujų nepriklausomų valstybių ten atsirado. Vie
nos jų išsilaisvino iš francūzų kolonistų, kitos iš—ang
lų. Tai milžiniškos svarbos dalykas ne tik Afrikai, o ir 
visai žmonijai! < • j

Šiais metais įvyko labai svarbi Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesija, kurioje dalyvavo daugelio valstybių 
vyriausieji pareigūnai; prezidentai, premjerai. Čia pir
mą kartą žmonijos istorijoje buvo iškeltas visų koloniT 
jinių tautų išsilaisvinimo klausimas.-Tai iškėlė Tarybų 
Sąjungos premjeras N. Chruščiovas.

Pasaulyje dar yra. apie 100 milijonų žmonių, gyve
nančių pavergime, imperialistų “globoje”. Chruščiovas 
visu griežtumu iškėlė klausimą, kad visos pavergtos (ko
lonijinės) tautos turi būti laisvos, visos turi teisę gyven
ti nepriklausomu gyvenimu. Tai milžiniškos svarbos da
lykas! Ir šis klausimas, iškeltas 1960 metii Jungt. Tautų 
asamblėjos sesijoje, nebus .pamirštas, kol visos paverg

tos tautos nebus laisvos!
Šie metai pasižymėjo vienu labai blogu dalyku: Ei- 

s£nk6werio administracija sugadino ligi šiol gerėjančius 
santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Sugadino 
vyriausiai tuo, kad į Tarybų Sąjingą pasiuntė šnipišką 
lėktuvą, vadinamą U-2. Ir prezidentas Eisenhoweris vie
šai prisipažino, kad jo direktyvomis tasai lėktuvas buvo 
siųstas.

Dėka to suįro viršūnių konferencija, šaukta Pary
žiuje, o tai dar labiau.pąblogino tarptautinius santykius 
tarp TSRS ir JAV?’’ ?'?■■ ■ į®

Ženklyvi šie metai ir tuo, kad JAV piliečiai respub
likonų politikai uždavė smūgį per prezidentinius rinki
mus. Jie atmetė respublikoną prezidento vietai ('Nikso- 
nj) ir išrinko John F. Kęųąedį šalies prezidentu, kadan
gi Kennedis sakė, kad jis, jei' bus išrinktas, darbuosis už 
taiką, už liaudies interesus.

Šitie, mūsų nuomone, bene bus patys svarbiausi 
įvykiai, pasireiškę 1960 metais. Tikėkime, kad 1961 me
tai bus geresni ir vaisingesni

1960 metais žmonija kovojo už taikos išlaikymą pa
saulyje. Be abejonės, ji taip pat ryžtingai kovos už tai
kos išlaikymą ir 1961 metais. Ir tikėkime, kad ji bus 
laimėtoja, kad taikos reikalą sutvirtins!

Laimingų ir vaisingų Naujųjų Metų linkime vi
siems mūsų skaitytoj'ams, bendradarbiams, vajininkams 
ir visiems pažangiesiems lietuviams, nežiūrint, kur jie

Kalbant apie taikų sambūvi
' ANĄ DIENĄ TARYBŲ SĄJUNGOS Aukščiausio

sios Tarybos (parlamento) sesijoje Maskvoje sakė kal
bą užsienio reikalų ministras A. Gromyko. Jis reiškė vil
tį, kad tuomet, kai John F. Kennedis užims JAV prezi
dento vietą, tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos santy
kiai pagerės. Gromyko reiškė pageidavimą, kad nauja- 

' sis mūsų prezidentas grąžintų JAV prie F. D. Roose- 
velto politikos.

Netenka nei sakyti, kad tokį pageidavimą, kokį 
reiškė Gromyko, reiškia ir dauguma Amerikos žmonių.

JAV lietuvių dauguma taipgi reiškia tokį pageida
vimą. Jie nori, kad tarp mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos 
būtų atsteigti geri, normalūs santykiai, kad būtų susi
tarta dėl taikaus sambūvio, kad kultūriniai ryšiai tarp 
abiejų kraštų klestėtų.

Dauguma Amerikos lietuvių padavė savo balsus už 
Kennedį, .tikėdamiesi, kad jis rinkiminės kampanijos 
metu duotus pažadus vykdys gyvenimam

Amerikos žmonės, atmetę žalingą Eisenhowerio val
džios politiką, nekantriai laukia žadėtų atmainų. Jie pa
sirengę naujam prezidentui viskuo padėti.

Gaisras lėktų v n e š y j e 
“Constellation” iššaukė dė
mesį: kas tai per laivas ir 
kam jis statomas?

“Constellation,” sakoma, 
yra didžiausias karo laivas 
pasaulyje, nors jis yrą “bro
lis” tos pat rūšie laivų: 
“Forrestal,” “Sa ratoga,” 
“Ranger,” “Independence” 
ir. “Kitty Hawk.”

“Constellation” pastatymui 
sunaudojo: 2,000,000 svarų 
metalo jo sienų apmuši
mui, 185 mylias ilgio me
talo vamzdžių, 300 mylių 
elektrą praleidžiančių vie
lų, ir jame įrengė 600 tele
fonų.

Laivas yra 1,047 pėdų il
gio, 129 pėdų pločio, jo 
aukštis yra kaip 25-kių 
aukštų namas, įtalpa 75,000 
tonų. Suplanuota, kad ka
da jis bus baigtas, tai veš 
100 dideliu lėktuvu—bom- 
bonešių. Laivo įgula bus 
443 karininkai ir 3,699 ei
liniai jūrininkai ir lakūnai 
bei mechanikai. Gaisro me
tu laivas buvo baigtas 85 
procentais, jo- statybai ir 
įrengimui jau buvo išleista 
$275,000,000, o kada bus 
pilnai įrengtas, tai išlaidos 
sieks $300,000,000.

JO PASKIRTIS: karo at
sitikime smogti priešui 
smūgį. Lėktuvnešis yra lais
vas, ant kurio lėktuvai 
Ii nusileisti, jo patalpose] 
turėti saugią vietą, pasiim-C 
ti kuro, bombų ir tą krovi
nį vėl nunešti į “priešo” te
ritoriją. s

Lėktuvnešiai pradėti sta-, 
tyti tik po Pirmojo pasau
linio ;karo, ir akylesni karo 
įrankių žinovai mano, kad 
jie jau atgyveno savo am- 
žilb . • . ’ ; s
( . Kodėl statė lėktuvnešius? 
;, Todėl, . kad tądą lėktuvai 
dar negalėjo toli nuskristi 
ir numetę bombas sugrįžti. 
Lėktuvnešių sumanytojai 
darė A išvadas': lėktuvnešis
su desėtkais lėktuvų priar
tės prie “priešo” kraštų, 
apsistos kokio 100 mylių 
atstoję, nuo jo lėktuvai nu
neš bombas, numes į “prie
šo” miestus.,. fabrikus, gy
venimo centrus ir sugrįžę 
nusileis ant lėktuvu e š i o . 
Nusileidę jie pasiims kitą 
bombų krovinį, papildys sa
vo įtalpas gazolinu ir vėl 
skris bombarduoti. Reiškia, 
lėktuvnešis nėra šalies ap
sigynimo įrankis, bet už
puolimo, kuris ne savo ša-

lį gina nuo užpuolimo, bet 
plaukia prie kitos šalies, 
kad jai uždavus smūgį.

1 šalies apgynimui — ge
riausias “lėktuvnešis^ yra 
savo teritorija, iš kurios 
lėktuvai muša užpuoliką. 
Jie turi visas galimybes 
manevruoti ir slėptis, keis
ti savo bazes. Lėktuvnešis 
tų progų neturi. Jis lėtai 
plaukia jūroje. Antrajame 
pasauliniame kare nemažai 
jų nuskendo nuo lėktuvų, 
submarinų ir mažųjų laivų 
smūgių.
Pasikeitė laikai— 
paseno lėktuvnešiai

Bet pasikeitė laikai. Pa
saulis žengė toli pirmyn, o 
kartu ir karo ginklai. Da
bar lėktuvai jau ne tokie, 
kaip buvo po Pirmojo ir net 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Dabar lėktuvai be sustoji
mo skrenda tūkstančius 
mylių. Štai 1960 m. gruo
džio pradžioje Jungtinių 
Valstijų aštuoni didžiausi 
bombonešiai. “B-52” per 19 
valandų ir 45 minutes ra
tu, per JAV ir Kanados te
ritoriją, nuskrido virš 10,- 
000 mylių be sustojimo. 
Kada jie nusileido, tai jų 
pulkininkas Grissom pa- 
pareiškė:

“Tas rodo, kad mes su 
atominėmis bombomis gali
me pasiekti bįle vietą Rusi
joje ir numetę bombas sau
giai be sustojimo sugrįžti į 
savo bazę.” A .

Ir tokių lėktuvų turi ne 
tik JAV, bet ir. kitos di
džiosios valstybės, Žinome, 
kad 1959 metais per. 10 va
landų į, Chruščiovas >sų savo 
draugais iš Maskvos atskri
do į IVashingįpną,,. o JAV 
viceprezidentas 1 j. Niks<o n a s 
per apie. tiek laiko sįš /Wa
shington© nus^ridu į Mask-

Dar . daugiau: atsimin
kime tą, ka.Ą I 9 6 0 me
tais Tarybų Sąjunga rake
tomis šaudė už.^,000 mylių 
į Ramųjį vandenyną ir la
bai arti j taikiklio vietą pa
taikė. Atsiminkime tai, 
kad dabar , žmonių pa
leisti žemės palydovai 
skrenda aplink Žemę, o 
TSRS mokslininkų iššau
tos raketos pasiekė Mėnu
lį, apskrido aplinkui jįĄ nu
traukė jo antrosios pusės 
paveikslus. Prisimink i nfe 
tai, kad dabar išvysty
ta radijas, 
dar as. Per

Prisimink i nUe

: radaro įrengi-

PIRMOJ1 GAMYKLOJE
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•
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Rūpiųkimės suvažiavimu
1961 METŲ VASARIO mėn. 12 d. įvyks eilinis me

tinis “Laisvės” kooperatyvo akcininkų suvažiavimas. Jis 
bus svarbus, nes tai bus jubiliejinis suvažiavimas.

Laikas kiekvienam akcininkui, kiekvienam lais- 
vieciui, kiekvienam pažangiosios spaudos rėmėjui susi
rūpinti, kad suvažiavimas būtų sėkmingas visais atžvil
giais.

Tikėkimės, kad jis toks ir bus, jei tik visi truputėlį 
apie jį pagalvosime!

2' p.--Laisve (Liberty) ~ Penkt., gruodžio (Dec.) 30.1960
Mite «»..••• x

Irmundos Juknaitės vadovaujama emaliuotojų brigada 
jau seniai didžiuojasi Panevėžio “Lietkabelio’’ gamyklos ko
lektyvas. Ir ne vien darbo rodikliai išgarsino šią brigadą. 
Kada besimokanti devintoje klasėje Aušra Baranauskaite 
truputį sušlubavo iš matematikos, susirūpino visa brigada. 
Buvo nutarta padėti Aušrai, šefuoti ją pradėjo geriausia 
brigados matematikė Irena Dobrovolskyte ir reikalai bema
tant pasitaisė. Tokių pavyzdžių gana daug.

Neseniai merginos įgyvendino dar vieną vertingą naujo
vę : jos išmoko suvirinti iki šiol į atliekas metamų laidų galus 
ir tokiu būdu sutaupo daug vario.

Didžiojo Spalio 43-ąją metinių išvakarėse emaliuotojų 
brigadai buvo suteiktas garbingas, komunistinio darbo briga
dos vtydas. r ’ •

Nuotraukoje: Pirmoji “Lietkabelio” gaąiyklos komu
nistinio darbo brigada: (iš kairės į dešinę) Ona Sipavičiūtę, 
Aušra Baranauskaitė, Janiną Kapečiūtė, Irmunda Juknaitė ir 
Irena Dobrovolskytė. ‘ ? ..

mus už šimtų mylių mato 
kas kur yra, per kurį ga
lima už šimtų mylių matyti 
besiartinantį lėktuvnešį ar 
kitą karo.ląiyąr

Taigi, akylesni karo žino
vai ir sako: lėktuvnešiai 
atgyveno savo dienas. Jie 
turi didžias patalpas gazo
lino bombiniams lėktuvams, 
tūkstančius bombų, tad jie 
prikimšti labai pavojingos 
medžiagos. Sakoma, kad 
TSRS ne tik nestato tokių 
laivų, bet ir kitus didelius 
panaikino, nes būk Chruš
čiovas sakęs: “Jie tik ge
ras cielius raketų smū
giams.”

.Taigi, net mažai nusima
nantiems apie karo įrengi
mus darosi aišku, kad lai
kai pasikeitė, kad ir lėktuv
nešiai turės eiti į “muzie
jų,” kaip jau ten nuėjo li
nijiniai šarvuočiai.. Gudres
ni karo reikalu žinovai sa
ko, kad dabar jau net ba
zės, orlaukiai nebėra saugūs, 
nes “priešas” žino, kur tie 
įrengimai yra. Jie sako, 
kad ir pačius lėktuvus iš
stums raketos, kurioms ne
reikalingos bazės, raketų 
laukai, kaip lėkt u v a m s. 
Raketomis gali šaudyti iš 
uolinių urvų, nuo judančių 
traukinių, ntfo greitų ir ne
didelių laivų, nuo sunkveži
mių.

Sakoma, Anglijoje vienas 
karo -žinovas apie lėktuvus 
orlaukyje sakė: “Jie tupi 
toje pat vietoje, kaip antis 
ant tvoros. Priešas žino, 
kur jų bazė, ir iš anksto 
nustatys į juos savo raketų 
sunaikinančią ugnį.” ,

Tai kodėl lėktuvnešiai yra. 
statomi ir kodėl šimtai mi
lijonų dolerių ! išleidžiama- 
jų statybai? Paklauskite 
tų, kūrie' juos stato: - argi 
jie sutiks nestatyti? ; Pa
imkime kompanijas, kurios 
stato tokius laivus ir už 
lėktuvnešio pastatymą gau
na apie 200 milijonų dole
rių. Jos turi įrengtus fab
rikus, specialistus, išlavin
tus darbininkus, tai kaip 
gali atsisakyti nuo tokio 
skanaus “kąsnio”? Tais pat 
sumetimais ir šarvuočiai 
buvo statomi, nors jau laike 
Pirmojo pasaulinio karo 
paaiškėjo, kad jie savo lai
ką jau atgyveno, paseno. 
Ir tik prieš porą metų JAV 
paskutinį šarvuotį (battle
ship) pastūmė į “muziejų.”

Kas liečia mus, tai mes 
ne tik nenorime lėktuvne
šius pakeisti naujais, lai
kui pritaikytais ginklais, 
bet trokštame pasaulyje vi
sų tautų ir rasių taikaus 
sugyvenimo. Mes trokšta
me, kad pirmoje vietoje bū
tų uždrausti visi pavojin
giausi ginklai, o paskui ir 
kardai perkalti į darbo 
įrankius.

V. Sūnus

Apie medų
Medus yra * vartojamas 

nuo gilios senovės. Prieš 
keturis tkstančius metų 
vartojo ir balzamavimui kū
nų. Medus plačiai buvo 
vartojamas gydymui žaiz
dų, konservavimui vaisių ir 
uogų ir gaminimui gėrimų. 
Lietuvoje, miškuose, buvo 
apsčiai bičių. Lietuviai ga
minosi gėrimą midų.
Dabar mokslas patvirtino, 

kad medus yra geras ir 
sveikas maistas. Jis turi 
daug energijos. Ir dabar 
medus plačiai . vartojamas 
ir kitiems tikslams, apart 
maisto. Yra pripažinta, kad 
jis gerai gydo žaizdas ir 
tarnauja, kaip antiseptikas.

Didžiai prakilnus pavyzdys
’ 'ki i il'L r'r *rn>rrr —Z-t j-JBI miflfl

Gerbiama “L.” Red.
Čia prisiunčiu laišką iš 

Lietuvos. Aš manau, kad 
jis yra įdomus ir daug ką 
pasakąs apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą.

Aš esu gimęs 1887 Kur
šėnų miestelyje. Kada aš 
buvau mažas vaikas Lietu
voje^ tai labai norėjau tu
rėti žiemą rogutes pasiva
žinėti ant. sniego, bet ne
turtas, biednystė neleido 
man tos laimės turėti. Man 
ir dabar tas vaikystės die
nų gyvenimas neišeina iš 
minties, T aigi, žinodamas, 
kad mano gimtajame mies
telyje Kuršėrįuose yra vai
kų namas-prieglauda, pa
siunčiau jiems paklausimą, 
ar aš galėčiau jiems pagel
bėti kuo nors.

Dabar aš gavau atsaky
mą. Pasiskaitykite, ką jie 
rašo.

Draugiškai,
• M. K. Jagminus

Gerbiamas Tamsta!
Širdingai dėkojame už 

gerus norus mums padėti, 
suteikiant^piniginę paramą. 
Mūsų šalyje, esant socializ
mui, nėra antigonistinių 
klasių, kaip yra kapitalisti
nė j-e sistemoje, todėl nėra ir 
negali būti žmogaus išnau
dojimo kito žmogaus. Pas 
mus žmogus yra laisvas nuo 
bet kokio išnaudojimo, pil
nai aprūpintas darbu pagal 
savo sugebėjimus, ir gyve-

na pasiturinčiai. Gydymas 
ir mokslas, kaip Jums žino
ma, mūsų šalyje yra nemo
kamas. Profesinės sąjungos 
yra masinės darbininkų ir 
tarnautojų organizaci jos, 
stovinčios stipriai finansi
niai, savo žinioje turinčios 
poilsio namus ir sanatori
jas, kuriose ilsisi dirbantie
ji. Mūsų profsąjungos vie
tos komitetas taip pat ma
terialiai yra pilnai apsirū
pinęs ir jokios pašalpos nė
ra reikalingas.

Todėl dar kartą Tamstai 
dėkojame už’ gerą norą 
mums padėti, ir prašome 
mums pinigų nesiųsti, nes 
jie mums yra nereikalingi. 
Mūsų pageidavimas yra, 
jeigu leidžia Tamstai gali
mybė, užprenume ruoti 
mums, sekantiems metams 
JAV pažangių lietuvių lei
džiamą laikraštį “Laisvę,” 
o taip pat esant galimumui, 
materialiai paremti Ameri
kos lietuvių pažangiąją 
spaudą- Nes ji tikrai rei
kalinga paramos savo kil
niame darbe.

Linkime Tamstai sveika
tos ir sėkmingo gyvenimo.

Darbuotojų kolektyvo pa
vestas; Lietkoopsąj u n g o s 
Krtingos Žvėrių Fermos 
Profsąjungos Vietos komi
teto Pirmininkas

Juozas Bružas
NUO RED.: Drg. Jag

minas prisiuntė $125 para
mos prenumeratomis ir au
komis Širdingai ačiū- •

Žinios iš Uruguajaus
AŠTUONI ŠNIPAI 
DĖL LIETUVIŲ .

Nors Urugvajaus lietuvių 
kolonija yra mažą, nes tarp 
įpili j oho Moiitevfdėjaus gy
ventojų yra4 maždaug a$ie 
keturi tūkstančiai, lietuvių, 
bet imperialistai priduoda 
didelės domės, jei vien dėl 
lietuvių įšlaiko . aštuonis 
šnipus.

Lietuviai beveik visi yra 
pažangiečiai, dauguma — 
sunkaus fizinio darbo dar
bininkai, nes buržuazinėje 
Lietuvoje neturėjo galimy
bės ką nors išmokti, retas 
kuris yra baigęs pradinę 
mokyklą, bet kur tik dirba 
—beveik visi priklauso dar
bininkų organizacijose ir 
yra aktyvūs. Nors jie prieš
akyje nestovi kaip vedėjai 
bet yra labai geri darbinin
kai ir veikėjai. Štai, Urug
vajaus Lietuvių Centras su 
savo kultūriniais veiki
mais, taip pat laikraštis 
“Darbas” ir Radijo pusva
landis — yra dideli pavyz
džiai kitoms ateivių koloni
joms, kurios yra daug gau
sesnės už lietuvių, o neturi 
tokių kultūrinių veikimų.

Todėl imperialistai ir iš
laiko dėl lietuvių aštuonis 
šnipus, iš kurių trys yra 
“diplomatai,v o penki—“jė
zuitai.” Apie pastarųjų 
“šventumą” nėra žinios... 
Tik, pavyzdžiui, gerai žino
me, kad didžiausias nacių 
kriminalistas Adolfas Eich- 
manas, kuris išžudė 6 mili
jonus žydų, nusivilko savo 
gestapinę uniformą, apsi
vilko jėzuito rūbais ir at-

“Šventasis, jėzuitas,” bet žy
dai jį pagrobė ir nusivežė 
į Izraelį su juo atsiskaityti. 
Taip pat mes irgi gerai ži
nome, kad Kauno Devinta
me Forte gestapininkai nu
audė 700 tūkstančių žmo
nių^ ir kad iki šiol dar ne 
Visi budeliai surinkti, yra 
dar besislapstančių, tik ne
žinia, kokiais rūbais jie ap
sirengę.

gry- 
maž-
pesų

Mūsų lietuviški jėzuitai 
yra atsiradę Urugvajuje 
jau po karo- Dabar tie jė
zuitai turi puikiai įrengtą 
b a ž< n y č ką Monte vidėaus 
^priemiestyje. Seroje. Toji 
bažnyčia išdygo kaip 
bas po lietaus ir yra 
daug apie milijono 
vertės.

Tiek “jėzuitai,” tiek “dip
lomatai” turi automobilius 
ir gyvena brangiose Monte- 
vidėjaus vietose, kurių iš
laikymas imperialis tams 
gali kainuoti maždaug 30 
tūkstančių pesų per mėne
sį; apart to, dar išlaikomi 
du radijo pusvala n d ž i a i 
per dvi radijo stotis.

Šie “jėzuitai” landžioja 
po lietuvių namus šnipinė
dami, nes rugsėjo 25 die
ną vienas “jėzuitas” per ra
diją nusiskundė, kad vienas 
lietuvis jo nenorėjo įsileisti 
į savo butą, bet jis, “jėzu
itas,” buvęs ant tiek drą
sus ir įsibriovęs į to lietu
vio butą ir sužinojęs, jog 
tas lietuvis jau buvęs “ap
nuodytas komunizmų.”

Dabar, kaip matome, 
reikia būti atsargiais su 
šiais “jėzuitais,” nes supran
tama, kad jie už savo algą 
i m p -e r i alistams privalo 
duoti atskaitą, dėl to jie ir 
išgalvoja visokias šunybes, 
bet pas kurį nenueina, apie 
tą nežino nieko. Mums ge
rai yra žinoma, kad dikta
tūros metais (1935) Urug
vajuje Musteikis su kunigu 
Radžiumi buvo įdavę poli
cijai vieną lietuvį kaip 
“komunistą,” kuriam buvo 
sudaužyta galva. Vėliau 
paaiškėjo, kad ne tas buvo 
“komunistas,” tik pavardė 
atitiko ir kad jis buvo tik 
jo draugas, žinoma, Mus
teikis su Radžiumi atsipra
šė, bet pagalių iš galvos 
neišėmė. Užtat reikia su 
jais būti atsargiais iš anks
to ! . B. J.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.



Naujųjų Metų papročiai Lietuvosmeteoiitai MONTREAL, CANADA
Žmonės per amžius šven

tė Naujuosius Metus pagal 
savo tradicijas. Nė viena ki
ta šventė taip ^universaliai 
neatsispindi bendra laimin
gų metų viltimi ir šiltų 
santykių palaikymo su ki
tais žmonėmis noru, kaip 
Naujieji Metai. Ši vilties 
ir brolybės dvasia dažniau
siai buvo išreikšta valgiais, 
pasilinksminimais ir lanky
mus! pas draugus. Ameri
ka dar pridėjo savo nuosa
vų prieskonį prie Naujųjų 
Metų papročių.

Sportų mylį amerikiečiai 
savo populiariausius klasi
kus paskyrė Naujųjų Metų 
dienai ir pradėjo sveikinti 
savo pamėgtas komandas ir 
Naujuosius Metus tuo pa
čiu metu. Rose Bowl kole
gijos futbolo žaidynės, ku
rios seka garsųjį Pasade- 
nos (Kalifornijoje) Rožių 
Turnyrų, buvo pradėtos 
1916. m. ir davė pradžių 
mažoms ir didelėms “bowl” 
žaidynėms per visą kraštą.

Įvairiaspalvis “mummers” 
paradas Filadelfijoje yra 
kitas Naujųjų Metų įvykis, 
tipiškai amerik o n i š k a s . 
“Mummers” paradas, kuris 
turi šiek tiek panašumo į 
Senosios Anglijos “mum
mers” žaidynes, buvo pra
dėtas 1876 m. sausio 1 d. 
kaip didelis festivalis. Per 
praėjusius Naujuosius Me
tus apie du milijonai žiūro
vų iš rytinės Amerikos da
lies sekė šį fantastiškai 
kostiumuotą ir maskaradiš- 
kų paradų per Filadelfijos 
Broad Streetų.

Nors ir neįprastos yra 
kai kurios amerikietiškos 
švenčių iškilmės, tačiau di
delė Naujųjų Metų šventi
mo būdo dalis yra atsiga
benta iš -Europos. Prancū
zijoje ir Škotijoje 'Naujųjų 
Metų diena pasidarė ir pa
siliko svar b i~Ku s i a metų

“Kunigo naudą velniai 
gaudo!” Tai yra klasikinis 
išsireiškimas lietuvių lite
ratūroje. Nemažai lietuvių 
Amerikoje vienokiu ar kito
kiu būdu yra susitaupę sau 
po gerą pluoštą doleriukų. 
Bet daugelio doleriukai nu
eina velnio, naudai. Mano 
atidžią atkreipė link to gra
žus ir pavyzdingas poelgis 
seno Miamės (Floridoje) 
gyventojo Mockaus, kuris 
turėjo laimę likti savininku 
nemažo turto. Jis žmogus 
jau senoko amžiaus ir da
bartiniu laiku — viengun
gis.

Miamėje yra du lietuviš
ki klubai: Lietuvių Socialis 
Klubas ir Lietuvių Piliečių 
Klubas. Pastaras turi gra
žias nuosavas patlpas, ku
rias tik ka dvigubai padi
dino. Padidinimo darbas 
kainavo keliolika tūkstan
čių dolerių. Seniokas Moc
kus, reikalui esant, ištiesė 
klubui pagalbos ranką, su
teikdamas negrąžinamą pa
skolą. Paskolos sąlygos yra 
tokios: Klubas už gautus 
pinigus moka Mockui palū
kanas tok kol jis gyvas bus. 
Jam mirus — paskola pa
sinaikina, paskolinti pini
gai lieka klubui ir pasiba- 
ga mokėjmas nuošimčių.

Mockus jau ir anksčiau 
yra davęs klubui stambias 
sumas dovanomis. Tai va 
vienas konstruktyvus poel
gis jau senyvo žmogaus, 
mylinčio savo žmonės ir 
lietuvybę. Jis įrodo savo 
meilę ne liežuviu, bet dar
bais, neieškodamas sau as
meninės medžiaginės nau
dos, kaip daugybė kitų po

švente: dovanų pasikeitimo, 
pasveik i n i m o kortelių ir 
lankymosi pas gimines ir 
draugus laikotarpiu. Škotų 
vaikai šaukdami “Hogma
nay” pasipila po gatves 
Naujųjų Metų išvakarėse 
ir prašo pyragų ir vaisių 
iš kaimynų.

Dvylika vynuogių yra is
panų Naujųjų Metų šventi
mo centru Madrido Puerta 
del Sol aikštėje. Kai laik
rodis muša dvyliktą valan
dą, žmonės laiko iškėlę vyn
uoges aukštai virš galvų ir 
valgo jas laimės labui — 
vieną vynuogę kiekvienam 
metų mėnesiui.

Vengrai tiki, kad kiaulės 
palytėjimas Naujųjų Metų 
išvakarėse atneša laimę. 
Pagrindiniuose Budapešto 
restoranuose ir kavinėse 
taukais ištepta kiaulė yra 
paleidžiama vidurnaktį per 
pačias linksmybes, ir sve
čiai ją vaikosi, kad palies
tų.

Lietuvoje po Naujųjų Me
tų išvakarių vakarienės du 
ar trys maskuoti žmonės, 
nešini uždegtais žibintais, 
eina į namus valgyti, gerti, 
šokti ir dainuoti. Išeinant 
iš namų prie jų prisijungia 
tų namų šeimininkai ir 
taip pat užsidėję maskes 
eina su pirmaisiais į sekan
čius namus. Prieš pasibai
giant nakčiai į žibintų pro
cesiją būna įsijungęs visas 
kaimas.

Anglijoje vyno stiklas ir 
duonos riekė yra atpildas 
atsilank i u s i e m s pirmie
siem Naujųjų Metų sve
čiams. Pirmasis atsilankęs 
atneša tradicinius šilumos 
ir gerbūvio simbolius (ang- 
lių, duonos ir druskos) ir 
yra mielai sutinkamas, nes 
jis “įleidžia” Naujuosius 
Metus. Atstovaudamas Se
nuosius Metus, jis išeina 
pro užpakalines duris.

American Council
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atvirai Kalbant
litikierių tai daro.

Tokų lietuvių Amerikoje 
mes turime labai mažai. 
Mes turime daug tokių, ku
rie ir gyvenimo sutemose 
stengiasi pasinaudoti iš ki
tų.

Antroji medalio pusė. 
Nors yra nemalonu rašyti 
apie mirusių žmonių netiks- 
liumus, bet kadangi mes 
turime dar labai daug žmo
nių su tokiais netikslumais 
gyvųjų tarpe, tad ir norisi 
priminti vieną iš tų žėrin
čių netikslumų. Visi žino 
ir prisimena “Kelevio” lei
dėją Jurgį Gegužį. Jam 
buvo primetama:gobšumas, 
šykštumas ir daugiau kai 
kas. Vienok asmeniškai jis 
buvo žmogus simpatiškas ir 
geraširdis. Kai kas jį ir 
nuskriaudė. Jam mirus li
ko testamentas paskirsty
mui jo likusio turto, gero
kai virš $100,000.

Jis buvo nevedęs. Savo 
dalį “Keleivyje” paliko sa
vo pusininkui redaktoriui 
S. Michelsonui. Savo tik
ram broliui Vincui paskyrė 
$5,000. Savo gyvenamąjį 
namą paliko moteriai, kuri 
jį prižiūrėjo per keletą me
tų prieš mirtį. Likusius 
virš $90,000 paliko Kuni
gaikščio Vytauto Universi
tetui Kaune su ta išlyga, jei 
Lietuva nekomunistinė; bet 
jei komunistinė, tai Massa
chusetts Technologijos In
stitutui.

Kadangi testamentas bu
vo nelabai tikslus, tai, jam 
mirus, jo palikimą apspito, 
kaip šarančiai, jo draugai 
ir nedraugai, advokatėliai 
ir daktarėliai, ir taip visi

sveria 60 tonų. Susprogę 
ore į smulkiausias daleles, 
visiems gerai žinomi Tun-- 
guskos ir Sichote-A1 y n i o 
meteoritai turėtų būti pa
tys didžiausi iš visų, kokie 
tik yra pasiekę Žemę per 
paskutinį tūkstantmetį.

V. Vyskupaitis

Norwood, Mass.
Sėkmingas banketas gruo
džio 4 d., rengtas “Laisvės” 

finansinei paramai
Banketas pavyko visapu

siškai gerai. Publikos tu
rėjom daugiau, negu iš 
anksto buvo numatyta.

Tą dieną oras buvo gied
ras ir nešaltas. Saulutė vi
są dieną maloniai švietė: 
atrodė, kad ir gamta šiam 
mūsų parengimui prijaučia.

5 Jis pažadino visus “Lais- 
Įvės” entuziastus atvažiuoti 
į šį banketą ne tik pasižmo
nėti ir pietų pavalgyti, bet 
ir “Laisvės” reikalus pa
remti. Suvažiavo gražus 
skaičius pažangiečių veikė
jų ir “Laisvės” rėmėjų iš 
visos Massachusetts valsti
jos, kaip tai iš Worceste- 
rio, Bostono, Dorchesterio, 
Brocktono, Lowellio ir kitų 
miestelių. Šioje publikoje 
matėsi nemažas skaičius 
įžymių veikėjų, kaip tai D. 
Jusius, J. Skliutas, G Ši
maitis, Dr- J. Repshis, S. 
Rainardai, J. Blažonis, J. 
Daugirdai ir daugelis kitų 
žymesnių asmenų, kurių 
čia išvardinti nėra galima. -

Mūsų laimei, netikėtai at-
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silankė į šį mūsų parengi
mą “Laisvės” redaktorius
R. Mizara. Jam būnant So. 
Bostone savo brolio A. Mi- 
zaros šermenyse, nepatingė
jo atvykti ir pas mus.

Baigiant pietus valgyti,
M. Uždavinis atidarė pro
gramą. Pirmiausia paačia- 
vo už atsilankymą į šį ban
ketą. Jis trumpai savo kal
boje palietė “Laisvės” rei
kalus ir naudingumą pri
klausyti prie ALDLD. Pas
kui buvo pakviestas kalbėti 
“Laisvės” redaktorius Ro
jus Mizara. Jis pirmoje 
dalyje savo kalbos lietė 
“Laisvės” reikalus,‘primin
damas nuo pat jos įsteigimo 
1911 m. Draugas Mizara 
nurodė, kokius didelius dar
bus atliko “Laisvės” per 
tuos 50 metų savo gyvavi
mo, kovodama už darbo 
žmonių reikalus.

Antroje dalyje savo kal
bos jis kalbėjo apie Lietu
vą, jos žmonių dabartinį 
gyvenimą ir didelius atlik
tus darbus moksle, kultū
roje ir technikoje. Girdi, 
šiandien Lietuvos žmonės 
geriau gyvena, negu prieš 
karą.

Baigus jam kalbėti, pub
lika suteikė jam karštų 
aplodismentų.

Prie maisto gaminimo 
dirbo šios draugės: B. Sa- 
rapienė, M Trakimavičienė,
S. Budrevičienė. Jos apie 
dvi dienas sunkiai - dirbo. 
Už tai joms priklauso di
delis ačiū.

Prie stalų pata r n a v o, 
maistą ir gėrimus padavi
nėjo šios draugės ir drau
gai: G. Barčienė, Yvonne 
Niaurienė, Olga Zarubienė,
N. Grybienė, A. Barčius, J. 
Budrevičius, L. Trakimavi
čius, A. Zaruba, R. Niaura 
ir M. Uždavinis.

Visiems draugėms ir 
draugams, kurie prisidėjo 
prie šio parengimo, vardu 
ALDLD 9 kuopos tariu di
delį ačiū

Dar noriu tarti ačiū 
Bendrovės šeimininkui P- 
Kručui už jo draugišką 
patarnavimą ir gerą sim
patiją.

Rengimo komisijos narys

Daugelis yra matę “kren
tant žvaigždes.” Anksčiau 
lietuvių liaudyje buvo pa
plitęs toks prietaras: kiek
vienam žmogui — savo 
žvaigždę. Nukrito žvaigž
dė — žmogus miršta. Tik
rovėje, žinoma, nieko pana
šaus nėra. Paskaičiuota, 
kad visame Žemės rutulyje 
akimi matomų meteorų 
skaičius per parą pasiekia 
75 milijonus, o įskaitant 
pačius smulkiausius, mato
mus tik per teleskopus, su
sidaro šimtai milijardų. Ir 
jeigu šis prietaras būtų tei
singas, per keletą valandų 
visoje Žemėje neliktų nė 
vieno žmogaus.

Meteorai — tai šviesūs 
pėdsakai, kuriuos palieka 
atskilusios iš tarpplaneti- 
nės erdvės dideliu greičiu 
(nuo 13 iki 70 kilometrų 
per sekundę), įsiveržusios 
į Žemės atmosferą ir nuo 
trinties užsidegusios smul
kios smiltelės. Rečiau pasi
rodo meteorai, panašūs į 
ugninį rutulį su ilga uode
ga. Ši uodega dieną būna 
tamsi, dūminė, o naktį švie
čianti. Tai bolidai. Bolidų 
šviesos reiškinius visada 
lydi labai stiprūs garsai, 
panašūs į griaustinį. Kū
nai, sukeliautieji bolidus, 
dažnai nespėja sudegti ore 
ir nukrenta žemėn. Tokius 
nukritusius iš “dangaus” 
kūnus astronomai vadina 
meteoritais.

1929 m. vasario mėn. 8 
d. vidurnaktį Lietuvos gy
ventojus nustebino pasiro
džiusi danguje stipri švie
sa, matoma visoje Lietuvos 
teritorijoje. Daugelis ne
miegojusių matė lekiantį

dalyje žmonės girdėjo smar
kų bildesį, panašų į griaus
tinį ir į kulkosvaidžių šau
dymą. Daug visokiausių 
kalbų ir spėliojimų sukėlė 
šie šviesos ir garso reiški
niai. Ten, kur matėsi švie
sa ir girdėjosi stiprūs gar
sai, aišku, reikėjo ieškoti 
nukritusio meteorito. Pasi
naudodamas gyventojų ap
klausa, prof. K. Sleževičius 
nustatė patikimiausią kri- 
timo rajoną. Bet dėl blogo 
susisiekimo, šalčio, sniego 
suorganiz uotą ekspedicija 
meteorito nesurado. Tik 
vėliau, į vasaros pabaigą, 
iš buvusio Andrioniškio 
valsčiaus gyventojų surin
ko 11 meteorito gabalų. 
Pats didžiausias jų svėrė 2 
kilogramus 128 gramus, o 
pats mažiausias — 27.8 g. 
Meteoritas, . matyti, buvęs 
nemažas, bet dar ore su
sprogęs, smulkias savo ske
veldras paskleisdamas di
deliame (apie 10 kvadrati
nių kilometrų) plote. Išty
rus šio meteorito cheminį 
sąstatą, pasirodė, kad tai 
retos rūšies akmeninis me
teoritas — eukritas.

ugninį rutulį “didumo su
lig mėnuliu,” nuo kurio tę
sėsi siauresnė, ilga ir švie
si uodega. Nepasiekęs Že
mės, paviršiaus., ugninis ru
tulys suskilo į atskiras ki
birkštis, Rytinės Lietuvos

besitąsydami po teismus 
per trumpą laiką tą sumą 
sutirpdė kaip druską van
denyje.

Ironiška, kad visi tie, ku
rie tą palikimą pešiojo ir 
dėl jo po teismus tąsėsi, patys 
trumpu laiku po velėna at
sidūrė,, o turtas, su tokiu 
stropumu sukauptas per in
tensyvų darbininkų išnau
dojimą, vėjais nuėjo.

Tai yra pamoka daugeliui 
viengungių ir bešeimių lie
tuvių Amerikoje, kurie taip 
pat nesirūpina tinkamai su
tvarkyti savo palikimus, 
kad nenueitų į nepageidau
jamas rankas. Žmonių, ne
turinčių artimų giminių ir 
nepaliekančių tikslių tes
tamentų ir nurodytų gerų 
sąžiningų turto globėjų, 
turtas atitenka arba val
džiai, arba visai svetimiems 
žmonėms, kurie mirusio net 
nepalaidoja žmoniškai.

Prie to, Amerikos did
miesčiuose, kur yra lietuvių, 
yra ’dar nuo seniau užsili
kusių “konsulų” ir “gar
bės konsulų,” kurie jau se
niai nieko neatstovauja ir 
jokių paslaugų lietuviams 
suteikti negali, bet, pasi
naudodami atgyventais ti
tulais, eina pas “Probate” 
teisėjus, -reikalaudami glo
bos mirusiųjų bešeimių lie
tuvių palikimų. Būk tai jie 
surasią artimus jų gimines 
Lietuvoje. Jie tų giminių 
visai nė nenori surasti, bet 
tęsia ieškojimą kuo ilgiau
siai, kol yra to turto, im
dami sau iš palikimo stam
bias sumas už giminių ieš
kojimą ir turto globojimą, 
o kai tas turtas pasibaigia,

1933 m. vasario 2 d. Lie
tuvoje buvo atodrėkis, rū
kas ir debesys dengė dan
gų. “Pasirodė labai šviesu 
ir pasigirdo didelis ūžimas, 
nelyginant perkūnija. Gy
ventojai persigando. Aki
mirksniu pasigirdo kritimo 
bildesys ir vėl pasidarė ra
mu; po poros minučių vėl 
pasigirdo nepaprastas ūži
mas tamsoje.” Taip rašo 
buvęs Lietuvos universiteto 
profesorius M. Kaveckis, 
pasiremdamas savo stebėji
mais ir gyventojų apklau
sa. Meteoritas krito tarp 
dviejų kaimų — Klepšių ir 
Rundžių. Šį kartąi ieško j i- 
mai buvo' sėkmingi. ‘ Pade
dant vietos gyventojams, 
buvo surinkta 42 kilogra
mai 194 gramai meteorito 
skeveldrų!•-> Dėl blogų oro 
sąlygų Lietuvoje smulkes
nių žinių apie meteorito lė
kimą nebuvo. Bet tuo pat 
metu meteorito lėkimas ste
bėtas Rytprūsiuose. Kara
liaučiaus observatorija pa
žymėjo jį kaip didžiausią 
Lietuvos meteoritą. Kartu 
nustatė, kad mete o r i t a s 
nrie Žemės rutulio atlėkė 
62 kilometrų per sekundę 
p-reičiu, degdamas ore pra
lėkė 274 kilometrus. 20 ki
lometru aukštyje neteko sa
vo greičio/ Nedaug apsi
rinkant buvo nustatyta ir 
meteorito kritimo vieta. 
Pagal prof. M. Kaveckio 
tyrimus, šis meteoritas su
dėtas iš 83.51 procentų si
likatinės ir 16.49 procentų 
magnetinės medžiagos. Iš 
silikatinės medžiagos suda
rytas smėlis ir daugumas 
lauko akmenų. Magnetinė 
— sudaryta iš geležinių 
grūdelių.

' Abiejų Lietuvos meteori
tų liekanos saugomos Vil
niaus V. Kapsuko vardo 
universiteto gamtos fakul
teto mineralogijos muzieju
je.

1877 m. Lietuvoje (Jo- 
džių kaime) yra nukritęs ir 
geležinis meteoritas. Jis 
saugomas Londone, Britų 
Britų muziejuje.

Meteoritai nukrenta vi
suose Žemės rutulio kam
puose dabar, nukrisdavo ir 
labai senais laikais. Didu
mas — įvairiausias. Pats 
didžiausias surastas meteo
ritas, nukritęs Afri k o j e , 

tada r visa byla pasibaigia.
Daug protingiau yra pa

sielgti taip, kaip elgiasi 
mūsų miamietis Mockus.

Arėjas

STUKO FILMŲ 
PRIEDANGA

Amerikietis Jokūbas Stu- 
kas, kuris pereitą vasarą 
trankydamasis — kaip jis 
pats sako — po visus pa
saulio kraštus, porai dienų 
buvo užsukęs ir į Tarybų 
Lietuvą ((kadangi ’ Stųkas 
Amerikoje gimęs, todėl vei
kiausiai Lietuvos pirmiau 
ir nebuvo matęs). Jis nu
važiavo pažiūrėti, kaip da
bar atrodo Tarybinė Lietu
va. Ją “nufilmavo” ir da
bar sako rodąs Amerikos 
lietuviams. Vieną sekma
dienį, gruodžia 11 d., buvo 
atsibaladojęs ir į Montrea- 
lą su savo filmais, kuriuos 
rodė dipukų Aušros Vartų 
bažnyčios skiepe.

Tikrumoje, tai Stukas ir 
jo kvietėjai filmų priedan
ga pasišovė tik apgauti 
žmones, kad juos sutraukti 
į savo bučių, žmonėms su
sirinkus, nežiūrint, kad jo 
filmai specialiai taikyti pa- 
šmeižimui Tarybų Lietuvos, 
ponai nesijautė, kad jie at
liks jų tikslą. Vėliau Kar
delio “Nepriklausoma Lie
tuva” atvirai pripažino, jog 
“J. Stuko filmai, žinoma, 
mūsų požiūriu, netaiklūs,” 
todėl Stukas dar ilgą ir 
prakalbą pasakė, kuria jis 
tikėjosi, savo šmeižtais ir 
melais, daugiau įtikinti su
sirinkusiuosius apie “baise
nybes” Tar. Lietuvoje.

Ką Stukas papasakojo? 
Trumpai sutraukus ir dar 
pridėjus Kardelio aprašy
mą savo “NL” gazietoje, 
tai galima būtų pasakyti, 
kad išėjo tikras ' “Babelis.”

Pavyzdžiui, pirmiausia 
Stukas pasigyrė, kad jis, 
nuvažiavus į Maskvą,’ pats 
sau prisiekęs, jog jei reikės 
prdšyti lėidimO' nū važtai- 
mui į Tar. Lietuvą, tai jis 
jo neprašysiąs, arba, pieme
nišku terminu (kas per jo 
visą kalbą kartojosi, “bur
liokai” ir panašiai) pats 
sau. išsitaręs, kad “aš Pa
leckiui skvernų nebučiuo
siu.” Betgi buvo nuvažia
vęs. Todėl žmonės, girdėję 
jo kalbą, ir klausia, kodėl 
jis nepasakė, kaip nuvažia
vo — nereikėjo visai leidi
mo, ar reikėjo, prašė ir ga
vo?.. v

Stukas sakė, kad jam nu
važiavus į Tarybų Lietuvą, 
prie jo buvo “prisegtas” 
seklys, kuris visur jį sekęs, 
niekur nuo jo neatsitraukęs, 
todėl nieko negalėjęs matyti 
ir girdėti, o, be to, visur 
jo kambaryj dar buvęs įtai
sytas slaptas klausytuvas, 
todėl nė jis niekam nieko 
negalėjęs sakyti. Bet nak
tį vistiek su studentais tu
rėjęs slaptą pasikalbėjimą. 
Kardelis gi rašo “NL,” kad 
tas “žvalgybininkas” turė
jęs jo kambario raktus ir 
labiausiai Stuką saugoda
vęs naktį. Todėl išvada su
sidaro, kad jis tik dienos 
metu galėjęs apklausinėti 
80% Lietuvos žmonių ir iš 
jų sužinojęs, kad jie visi 
priešingi tarybinei santvar
kai.

J. Stukas Tarybų Lietu
voje nieko gero nematęs- 
Miestai, ypatingai Vilnius 
ir Kaunas, esą apšepę, su
griuvę. Tačiau per ašaras 
pripažino, kad yra ir gražių 
naujų namų, bet juose, gir
di, tik komunistai gali gy
venti, katalikams neleidžia
ma. Kardelis čia bando jį 
pataisyti. Jis rašo, kad 
žvalgybininkai jam nieko 
neleidę filmuoti ir ten pat 
nė neatsidusęs apgaili, kad 
Stukas neužtektinai filmų sikų.
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turėjęs, o būtų daug dau
giau ir prastų namų nufil
mavęs ir parodęs... Beje, 
Stukas sako, kad jo iš Vil
niaus ir Kauno niekur kitur 
neišleidę, ypatingai į kai
mą, nes ten “vaizdas skur
dus ir baisus,” todėl neno
rėję, kad jis jį pamatytų. 
Bet ir nebuvęs Stukas vis- 
vien matė, kad nėra .nei 
gyvulių, nei namų. Karde
lis paaiškina, kur viskaš 
dingo: gyvuliai Afrikoj, to
dėl žmonės ten geriau gyve
na, negu Lietuvoje, o trobe
siai “kažkur išvežti”—ga/ 
į Sibirą...

Kas dėl miestų apšepė 
mo, tai Stukui su Karde
liu galima tiek pasakyti: 
Jūsų, ponai, gal akys ir au
sys apšepėjusios, todėl vie
nas tert nuvažiavęs nieko 
geresnio nematė, o kitas čia 
nieko iš jo negirdėjo. Bet 
kas buvo Vilniuj arba Kati
ne, tai visi pripažino, kad 
švaros atžvilgiu pralenkia 
ir mūsų Kanados ir JAV. 
didmiesčius. .

Tą patį' galima pasakyti 
ir apie bažnyčias, kurias 
abu apverkia. Vilniuj arba 
Kaune, jei nebuvo užtekti
nai parapijonų, gal kai ku
rios bažnyčios ir nustojo 
egzistuoti. Bet per visą 
Lietuvą, kiekvienoj parapi
joj, kur buvo po vieną baž
nyčią, ten jos ir tebėra- ’Tą 
gali patvirtinti kiekvienam 
čia gyvenančių iš Lietuvos 
giminių laiškai. Dar gali
ma pridėti, kad, pav., Šiau
lių bažnyčia, kuri su savo 
bokštu, rodos, aukščiausia 
Lietuvoje, nors per karą 
buvo apgriauta, bet dabar 
valstybinėmis lėšomis vėl 
tuo pačiu pavyzdžiu atre
montuota. Arba Klaipėdo
je Tar. Lietuvos tikintieji 
žmonės pasistatė naują gra
žią bažnyčią ir jos dydis 
toks, jog joje gali tokięs, 
kaip jūsų čia Montreale pa
sistatyta Aušros Vartų baž
nyčia, keturios Klaipėdos 
bažnyčioje lengvai sutilpti.

Ant galo, visokių niekų 
priplepėjęs, Stukas pasisa
kė, ką jis sugrįžęs galvoja 
apie Tarybų Lietuvą ir jos 
valdžią. O jo galvosena 
esanti tokia: “Durni buvo, 
kad mane įsileido Lietuvon, 
o dar durnesni, kad išlei
do.” Nes jis dabar pasakysiąs 
“visam pasauliui” apie tas 
“baisenybes.” Jokūbas Stu
kas sakosi jau dabar viską 
žinąs apie Tarybų Lietuvą 
ir galįs atvirai papasakoti. 
Bet Jonas Kardelis sako, 
kad jis nieko nežino, ir kad at
virai plepėti pavojinga. Ko
kių dalykų nėra, reikia juos 
įsivaizduot, o “p. Stukas 
neįsvazduoja, koks žanrus 
Lietuvoje okupacinis režimas’ 
(“NL,” gruodžio 14 d.)/

Kai kurie montrealiečia: 
iš tokių juodviejų ginčų su
sidaro savotišką išvadą, bū
tent, kad čia “veiksnių” si 
Stuku gali būti susitartas 
“triksas.” Dauguma Kana 
dos ir JAV lietuvių, įskai 
tant nemažai ir dipukų, no 
ri nuvažiuoti į Tarybų Lie 
tuvą. “Veiksniai” ir visokii 
“vaduotojai” to gi labiau 
šiai bijosi. Todėl mano, kai 
provokacinėmis kalbomis- i: 
raštais arba nugązdins ka 
kuriuos, kad jie nevažiuo 
tų, arba Tarybų Lietuva 
girdėdama tokius jų kvai 
lūs ir juokingus melus, dau 
giau jų neįsileis.

Girdėjęs

New Delhi. — Punjam- 
provincijoje Indijos policij; 
areštavo 100 nacionalist
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JUBILIEJINIS 
LAISVĖS' VAJUS

J, Žebrys ..................  ........ 5.00
B. Kirstukas %;............................. 5.00
J. Krosin .............................................  2.00

Po $1: K. Kanapeckas ir J. Petraus.

Palydėjo į stotį, o aš iš gai
lesčio pasižiūrėti į ją negaliu: lūpos nuo 
ašarų išbrinkusios, iš po skepetos plau
kai išsipešę, akys blausios, paklaikusios, 
lyg ne viso proto. Vadai sukomandavo 
lipti į traukinį, o jinai prikrito prie ma
no krūtinės, sunėrė pirštus man už kak
lo ir visa dreba sakytum pakirstas me
dis .. . Ir vaikai ją ramina, ir aš—nie
ko nepadeda! Kitos moterys su savo vy
rais, sūnumis šnekasi, o manoji prilipo 
prie manęs, nelyginant lapas prie šakos, 
ir tiktai visa dreba, žodžio ištarti nega
li. Aš ir sakau jai: “Valdykis, mano 
miela Irinka! Tark man nors vieną žo-

; atsisveikinant.” Jinai ir kalba, ir po 
^x<ekvieno žodžio kūkčioja: “Mieliausias 
mano... Andriuša... nebepasimatysim;., 
daugiau... gyvenime...”

Iš gailesčio man širdis pusiau plyšta, 
o čia ji tokius žodžius sako. Turėtų su
prasti, kad ir man nelengva su jais skir
tis, ner pas uošvę kieminėtis važiuoju. 
Piktumas mane paėmė! Per jėgą atplė
šiau jos rankas ir truputį stumtelėjau, 
suėmęs už pečių. Stumtelėjau, regis, pa
lengvėle, o jėgų aš turėjau papykusiai; 
ji atsitraukė trejetą žingsnių ir vėl prie 
manęs artinasi smulkučiais žingsneliais, 

. tiesia rankas, o aš jai šaukiu: “Argi 
taip žmonės atsisveikina? Ką gi tu ma
ne pirm laiko gyvą laidoji?!” Ir vėl ją 
apglėbiau, matau, kad ji tarsi ne sava...

i

i Jis pusiau žodžio ūmai nutraukė pa-
* sakojimą, ir, stojus tylai, išgirdau, kaip
• jo gerklėje kažkas verda, kunkuliuoja.

Svetimu nerimu užsikrėčiau ir aš. Sker
som dirstelėjau j pasakotoją, bet nė vie
nos ašaros nepastebėjau jo tarytum ne
gyvose, užgesusiose akyse. Jis sėdėjo 
nukabinęs galvą, tiktai didelės bejėgiš
kai nuleistos,, rankos tankiai drebėjo, 
drebėjo smakras, drebėjo kietos lūpos...

—Nereikia to, drauguži, neprisimink! 
— tyliai pratariau, bet jis, matyt, ne
nugirdo mano žodžių ir, šiaip taip nu
galėjęs savo susijaudinimą, staiga tarė 
dusliu, k-eistu, persimainiusiu balsu:

—Iki pat mirties, iki paskutinės va
landos, mirsiu, nedovanosiu sau, kad ją 
tada atstūmiau!

•Jis vėl ilgam nutilo. Mėgino susisukti 
papirosą, bet laikraštinis popierius ply
šo, tabakas biro ant kelių. Galop vis dėl
to šiaip taip susisuko suktinę, keletą 
kartų giliai užsitraukė ir kosčiodamas 
kalbėjo toliau:

—Atsitraukiau nuo Irinos, suėmiau 
jos veidą, bučiuoju, o jos lūpos kaip le
das. Atsisveikinau su vaikučiais, bėgu 
prie vagono, jau einant traukiniui užšo
kau ant laiptelių. Traukinys pamažu 
pamažu sujudėjo; turiu važiuoti pro sa
viškius. Matau, mano našlaičiai į krū- 
vęlę susimetę, mojuoja man rankomis, 
nori nusišypsoti, bet neišeina. O Irina 
prie krūtinės rankas prispaudusi; lūpos 
baltos taip tošis, kažką šnibžda, žiūri į 
mane, nemirksi, o pati visa priekin svy
ra, tarytum norėtų žengti priešais stiprų 
vėją... Tokia jinai įsmigo man į atmintį 
visam gyvenimui: rankos prispaustos 
prie krūtinės, baltos lūpos ir plačiai iš
plėstos, pilnos ašarų akys... Ir sapnuoju 
Ją dažniausiai tokią... Kam aš ją tada 
atstūmiau? Kai prisimenu, ir dabar ta
rytum kas buku peiliu širdį dursto...

Formavo mus ties Belaja Cerkov, Uk
rainoje. Davė man “^ISĄ-5.” Juo ir į 
frontą nuvykau. Na, apie karą tau nėra 
ką pasakoti, pats matei ir žinai, kaip 
ten 'iŠ pradžių buvo. Laiškus iš namiš
kių gaudavau podažniai, o aš retai kada 
žodį kitą parsiųsdavau. Būdavo, para
šau, kad viskas, matykit, gerai, kariau
jam po truputį, ir nors dabar traukia
mės, bet netrukus sukaupsim jėgas ir 
tąsyk užkursim fricams pirtį. Ką gi 
daugiau rašysi? Sunkus metas buvo, 
ne laiškai galvoje. Ag prisipažinsiu, aš 
ne mėgėjas buvau širdį graudinti ir ne
apkenčiu tokių skystakošių, kurie kas 
mielą dienelę, reikia ar nereikia, savo 
pačiom ir mieliausiom rašė, snargliais 
popierių termeno. “Sunku, matykit jam, 
pakeliama, dar, ko gera, užmuš.” Re- 
p koks, kelnėtasis šunkara, skundžiasi, 
užuojautos ieško, seilėja, o nenori su
prastų kad toms vargšėms moterėlėms 
ir vaikučiams ne saldesnis gyvenimas 
užfrontėj. Visa valstybė ant jų laikosi! 
Kokių pečių turi būti mūsų moterys ir 
raikai, kad nesulinktų tokiai sunkeny
bei užgulus. Ir vis dėlto nesulinko, at- 
aikė!* O čia kažkoks padauža, ištižėlis 

per pakinklius moteriai darbininkei. Ga
vusi tokį laišką, ji, vargšė, rankas nu
leidžia, pasidaro darbas nepanašus į 
darbą. Ne! Tam tu ir vyras, tam tu ir 
kareivis, kad viską perkentėtum, viską 
pakeltum, jeigu jau tokia bėda prispau
dė. O jeigu tu daugiau turi bobiško, o 
ne vyriško raugo, tai užsisek klostėtą si
joną, kad savo siaurą užpakalį puošniau 
pridengtum, kad bent iš užpakalio bū
tum panašus į bobą, ir brūkis runkelių 
ravėti arba karvių melžti, o fronte tokie 
nereikalingi, įr be tavęs ten smirda per 
akis!

Bet nė metų man neteko pakariauti... 
Per tą laiką du kartus buvau sužeistas, 
bet abu kartus lengvai: kartą—į rankos 
minkštimą, antrą—į koją; pirmą kar
tą—kulka iš lėktuvo, antrą — sviedinio 
skeveldra. Graižė vokietis mano mašiną 
ir iš viršaus, ir iš šonų, bet man, brolau, 
iš pradžių sekėsi. Sekėsi, sekėsi, kol pri
ėjau liepto galą... Keturiasdešimt ant
raisiais gegužės mėnesį patekau į nelais
vę ties Lozovenkomis gana nelemtą va
landą: vokietis tuomet smarkiai puolė, 
ir pasirodė, kad vi-ena mūsų šimtas dvi
dešimt dviejų milimetrų haubica mažne 
visai be sviedinių; prikrovė man sviedi
nių, net mašina sulinko, ir aš pats išsi
juosęs dirbau, net marškiniai prie pečių 
prilipo. Reikėjo labai skubėti dėl to, kad 
artėjo mūšiai: kairėje kažkieno tankai 
klega, dešinėje šaudo, prieky šaudo, jau 
pradėjo darytis karšta...

Mūsų autobūrio vadas klausia: “Pra
smuksi, Sokolovai?” Betgi čia ir klausti 
nereikia. Gal ten mano draugai galvas 
deda, o aš dar pakaušį kasysiuos? “Ko
kia čia kalba! — tariau. — Turiu pra
smukti, ir baigta!” “Na,—sako,—dumk! 
Spausk, kiek išgali!” /

Ir aš dūmiau. Savo gyvenime nebu
vau taip važinėjęs, kaip šįsyk! Žinojau, 
kad ne bulves vežu, kad su šituo krovi
niu turiu atsargiai važiuoti, betgi koks 
gi čia gali būti atsargumas, kai ten vy
rai plikom rankom kovoja, kai visas ke
lias iš patrankų apšaudomas. Nudū- 
miau kokius šešis kilometrus, veikiai tu
riu sukti į šunkelį, paskui tiesiai į grio
vį, kur stovėjo mūsų baterija, tik žiū
riu—kad tave kur devynios—kairėje ir 
dešinėje mūsų pėstininkai pasipylė nuo 
greiderio plynu lauku, ir jau sproginėja 
minos tarp jų. Ką gi man daryti? Negi 
suksi atgal? Šaunu visu greičiu! Iki 
baterijos jau liko koks kilometras, jau 
pasukau į šunkelį, bet pasiekti savųjų 
taip ir neteko, brolau... Matyt, tolia
šaudis pabūklas nudrėbė prie mašinos 
sunkų sviedinį. Nei sprogimo girdėjau, 
nieko, tiktai galvoje tarytum kas būtų 
sprogę, daugiau nieko nebeatmenu. Kaip 
aš tada gyvas išlikau, — nesuprantu, ir 
kiek laiko išgulėjau už aštuoneto metrų 
nuo griovio, — neišmanau. Atsigavau, o 
atsistoti negaliu: galva kraičio j a,'visą 
kratulys purto, tarytum drugys, akyse 
tamsu, kairysis petys girgžda ir čeža, ir 
visą kūną tokia sopė nuėmusi, sakytum 
dvi dienas be perstojo būtų kuo nusitver
dami mane plūkę. Ilgai šliaužiojau že
mėje, kol pagaliau šiaip taip atsistojau. 
Kaip reikia nieko nebesusigaudai!, kur 
aš ir kas man nutiko. Atmintį visai iš
daužė. O vėl gultis bijau. Bijau, atsi
gulsiu ir daugiau nebeatsikelsiu, numir
siu. Stoviu ir svirduliuoju į vsas puses, 
kap topolis per audrą.

Kai atsipeikėjau, atgavau atmintį ir 
gerai apsidairiau, širdį lyg kas replė
mis suspaudė: aplinkui mėtosi sviedi
niai, kuriuos vežiau, netoliese mano ma
šina į šipulius sudaužyta, riogso aukštyn 
ratais, o mūšis — mūšis jau užpakaly 
manęs. Tai kaipgi čia?

Atvirai pasakysiu, bestovint mano ko
jos kažkaip pačios sulinko, ir aš nugriu
vau lyg pakirstas, nes supratau, kad aš 
—jau apsuptas, o tikriau sakant,—fašis
tų nelaisvėje. Tai matai, kaip kare kar
tais būna...

Ak, brolau, nelengva tai suprasti, kad 
tu ne savo valia nelaisvėje atsidūrei. Kas 
to ant savo kailio neišmėgino, tam ne 
iškart į vidų įsigausi, kad jis žmoniškai 
suprastų, ką reiškia toks dalykas-

Taigi guliu, vadinasi, aš ir girdžiu: 
tankai klega. Keturi vidutinio didumo 
vokiečių tankai visu greičiu dumia'pro 
mane iš tos pusės, iš kur aš su sviedi
niais buvau atvažiavęs... Ką pergyve
nau?

(Bus daugiau}

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) z 
meratą ir atnaujinimų. Jam sekasi laikytis pirmoje vie
toje. •

A. Marshall, torringtonietis, pridavė naują prenume
ratą ir atnaujinimų, ir punktus kredituoja Strižauskie- 
nei, Waterburio vyriausiai vajininkei. Pati Strižauskie- 
nė prisiuntė pluoštą atnaujinimų, taipgi atnaujinimų 
prisiuntė J. J. Ynamaitis, Union City, ir kredituoja Wa
terburi.

Gražiai darbuojasi Los Angeles miestas. To miesto 
vajininkas pranešė, kad geras prietelis M. K. Jagminas 
davė virš šimtą dolerių ir liepė užrašyti prenumeratų į 
Lietuvą. Vajininkas prisiuntė 9 naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų.

New Jersey vajinikai nesnaudžia. T. Kaškiauius, 
E. Orange, S. Radušis, Bayonne, N. J., prisiuntė daug 
atnaujinimų.

R. Merkis-,.philadelphietis, prisiuntė tris naujas 
prenumeratas (dvi paaukojo LLD 10 kp.) ir atnaujini 
mų.

Pittsburgh’ui pasidarbavo J. Miliauskas. K. Kasulis. 
Worcester, Mass.

V. Vilkauskas, Nashua, N. H., prisiuntė naujė pre
numeratą ir atnaujinimų.

J. Patkus, New Haven, Conn., kuris neseniai buvc 
ligoninėj, grįžęs gražiai darbuojasi vajuje. Prisiuntė 
naują prenumeratą, atnajinimų ir aukų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: V. Taraškienė, San Francisco, Calif, (su pagalba 
Sutkų; Antanas, Elizabeth, N. J.; Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.; J. Miliauskas (McKees Rocks) Pittsburgui; 
K. Kasulis, Worcester, Mass.; S. Penkauskas, Lawrence. 
Mass.; B. E. Senkevičienė ir V. Andrulis, Chicago, Ill.; 
A. Lipčius, Chester, Pa.; A. P1. Dambrauskas, Haverhill, 
Masss.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Los Angeles, Calif.

Vietos vajininkas prisiuntė sąrašą ir aukų $173.50.

L'awrenoe, Mass.
S. Penkauskas prisiuntė blanką ir $70. Aukojo:

LLD 7-a Apskritis ..................................... $50.00
S. S. Penkauskai ......................................  10.00
W. Pshalgauskas ......................................  2.00
Po $1: J. Milvidas, M. Balavičius, J. S. Remiai, 

S. Suslavich, J. Chulada, P. Milus, J. Šlaivienė, T. Tarto
ms.

Aukojo: \
LLD 145 kp. (per S. F. Smith) .........  $50.00
Adomukas ;....... .»............................  50.00
Agnes Grigaitienė .................................... 50.00
John Pocunas .............................................. 7.50
P. Zunaris, Lake Worth,, Fla. ................... 6.00

O. Smithiene, ...........   5.00
A. čiubėrkis ’ .............................................  3.00

Po $1: M. K. Jagminas ir J. Markevičius.

. Philadelphia, Pa.
Aukos surinktos LLDIOkp. parengime Laisvei.Viso

$205.20. Aukojo: z
LLD 10 kp....................'............ $50.00
Juozas ir Elzbieta Bekampiai ........ 50.00
A. ir g^Jdatuliai ......................................   25.00
R. ir EL Merkiai....... ....................... 25.00
Aleksandra Bertašius ...............................  10.00
B. Gegžnienė ..'...........  5.00
A. Pranaitis ..........................   5.00
Navandauskas ............................................. 5.00
Degutienė ............... :.................. 5.00
Waslovas ....................................................  3.00
Stasiukaitis ............   2.00
A. žalis ......................................................... 2.00
A. ir O. Pūlokaitis .......................... 2.00

Po $1: Pivariunas, Palepienė, Kušliekienė, Viktori
ja, A. Šlajus, Liaudanskienė, N. Griciūnienė, K. Misiko- 
nis, P. Vaikalas, Yurkšaitienė, M. Krušioponis, Stasek, 
X, Žukaitis, Vaitkus, A. Lipčius. ^mulkių 20 c.- Vardus 
prisiuntė A. Matulis.

Brockton, Mass.
Gruodžio 10 d. įvyko draugiškas vakaras, kuriame 

Geo. Shimaitis surinko ant blankos $295.30 Aukojo:
Kas. Kalvelienė ............................. $50.00
A. J. Skirmontai .........    50.0<
Geo. Shimaitis ..............   50.0C
Moterų Apšvietos Klubas ....,................... 25.00
LLD 6 kp. .......................... ......................... 15.0C
Nuo parengimo ..........................................  11.30
M. Gutauskienė .......  10.00
F. K. Cereškai .............................  10.0r
J. K. Sireikiai ................  10.0r
A. P. Orintai...............................   6.0r
K. Ustupas .......  .............  6.00
J. Grigas ...................................,................ 5.00
P. 0. Chestnut . .................  5.0^
A. Kukai tiene :.................................... 5.00
H. Rindzevičiene ..........   5.00
Mrs. F, Markevičiai..................................... 5.00
E. Zaleskaitė .........   . 5.00
A. R. Wallan .............................................. 3.00
T. Kaminskienė ......................................... 2.00
Pr. Pūkelis ..............     2;00
K. Waląnt (Stoughtori) .................   2.00
M. Žaliukienė ....................................     2.00

Po $1: A. Stirienė, V. Stašienė, P. Sinkevičienė, J. 
Glodenis,. E. Ste'ponauskiėnė, J. Smitas (Avon), J. Pet- 
rukaitis (Stoughton), J. M. Masteikiai, J. Gerulskienė, 
Rose Stripinis, J. Elksnis.

Cleveland, Ohio
' J. žebrys prisiuntė lakštuJr..$19. Aukoja:

t U. Žake r • • • ■.. «<• • ♦.»•••»».. • • ♦.». 5,00
♦ ■ • • •• 4 .

Daugiau aukų g'auta:
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. ...'.........  $50.00
P. P., Jamaica, N. Y...................................    25.00
A. ir M. Kaunai, St. Clair, Pa. .. .............  11.00
J. Rudman, New Haven, Conn.   .....................11.00

. J. Shemeth, West Haven, Conn.   .....................10.00
- F. Morkūnas, Hamilton, Canada ..:..........    ♦ 10.00

S. Skiragis, Detroit, Mich................................. 10.00
C. L. M. (per A. Rodgers), Cleveland, Ohio .; 10.00 
M. Vilkauskas, Nashua, N. H.........................  10.00
Aldona Anderson (Žilinskaitė),

Poughkeepsie, N. Y...........................  10.00
T. Kaškiaučius, E. Orange, N. J......... ............  10.00
T. Lapin, Hudson, bt. H......................  6.00
Jonas ir Mikasė Ruliai, Rockford, lill.................. 6.00
M. G., Frankfort, N. Y.......................................... 6.00
A. Mūrelis, Chicago, Ill...................................... 6.00
John Ella, Butte, Montana .......................   6.00
S. Tolius, Waterbury, Conn..........................    6.00
KI. Yenkelun Waterbury, Conn................ .  6.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa........................   6r00
M. Pajielis, Staten Island, N. Y....................... . 6.00
Ch. Pkmpalas, Hamilton, Canada .......................5.00
J. Egeris, Hudson, N. H..................................  5.00
J. Stulgis, Chicago, Ill......................................   5.00
Senas angliakasis, Waterbury, Conn.................... 5.00
Senas L. Skaitytojas .......................................... 5.00
M. K. Jagminas, Palm Springs, Calif................ 4.00
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn.......... ............. 4.00
V. Krasnitskas, Waterbury, Conn.............. .  3.00
P. Daugėla, Newark, N. J............................  3.00
M. Milbut, Tamaqua, Pa........................................ 2.00
F. Buslevičius, Nashua, N. H............................... 2.00
J. Linertas, Willowdale, Canada ......................... 2.00
0. Dobinienė, Brookly:n, N. Y. ...;........   2.00
K. NeciuriSkas, Brooklyn, N . Y............ 2.00
Anna Norkus, Detroit, Mich................................. 2.00
B. Jankauskas, Irvington, N. J. ........................  2.00
Laisvės skaitytoja, Bayonne, N. J................... .. 2.00
A. Makulis, New Haven, Conn........................... 2.00
Po $1: C. Rimkienė,.Baroda, Mich.; A. Gotautas, 

Bridgman, Mich.; A. Sagatis, Amsterdam, N. Y.; Al* 
bert Grigas, Eddystone, Pa.; A. Velička, Middle Village, 
L. I.; Ben Brown, Stoughton, Mass.; J. Raštinis, Na
shua, N. H.; J. Carosa, H. V. Grigas, Nashua N. H.;
B. Barkauskas, Elizabeth, N. J.; B. Minett, Coldwater, 
Canada; S. Raudonas, Barnegate, N. J.; C. Sabuti^ Chi
cago, HL; F. Raulinaitis, E. Hartford, Conn.; J. Wag- 
nis, Rumford, Me.; P. Grenevich, Spencer, Mass.; J. 
Narvish, Shrewsbury, Mass.; Viešas Knyg., M. Mickus, 
D. Mažeika, O. Špokauskas, Worcester, Mass.; J. Lau
kaitis, O. Cibulskienė, Maspeth, L. L; J. Rušinskas, 
Jackson Heights, N. Y.; V. Lisajus, Brooklyn, N. Y.; E. 
Aunce, A. Philipsie, Stamford, Conn.; F. V. Gasper, 
Grand Rapids, Mich.; A. Mačiauskas, M. Ciplijauskas, 
Waterbury, Conn.; J. Žilinskas, E. Orange, N. J.; J. 
Stanley, Short Hills, N. J.; J. Thomas, Newark, N. J.;
C. Anuškis, Livingston, N. J.; T. Telunas, W. Orange, 
N. J.; Hartietis (Mich.); S. Uždavinis, Haverhill* Mass.; 
A. Sholunas, W. Haven, Conn.

0 Daug priplaukė laiškų, daug sutvarkymo, bet laips
niškai prieisime. Dėkuojame visiems tiems, kurie išklau
sė mūsų prašymo, ir užprenumeravo vavo giminėms 
laikraštį Laisvę kaipo švenčių dovaną. Ačiū vajininkams 
už jūsų nenuilstantį pasidarbavimą, ir geriesiems virš 
minėtiems prieteliams už jų puikias dovanas. Linkime 
ūsiems laimingų naujų 1961 metų!

Laisves Administracija

ŠIAULIEČIAI GAMINA VARIKLIUS

šiąulių dviračių gamykla pagamino pirmuosius variklių 
š-50 pavyzdžius, kurie dabar yra bandomi, šie varikliai bus 
siunčiami į Rygos dviračių gamyklą ir ten montuojami į mo
pedą “Ryga-1.” Tarybų ' Sąjungoje šie mopedai bus gami
nami pirmą kartą. Sekančiais metais šiauliečiai pagamins 20 
tūkstančių variklių.

Nuotraukoje: bandytojai Petras Lunskis (kairėje) ir 
Stasys Kačinskas.

4 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 30,1960
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Philadelphia, Pa
NEDARBAS,.

BET KOVA EINA
Nedarbas didėja, bet ko

va už būvį eina. Statomos 
bažnyčios ties 71-ma gatve 
ir Woodland Ave. darbas 
buvo sulaikytas, kuomet 
dailydės metė darbą, juos 
pasekė ir kitų šakų darbi
ninkai. Priežastis — atve
žamos statybai reikmenys 
nebuvo unijos narių iš
kraunamos.

Bažnyčia turėjo būti pa
baigta prieš kalėdų šventę, 
bet nepavyko.

Unija kaltina, kad 1,000 
tokių Amerikai priklausan
čių laivų plaukioja po kitų 
šalių vėliavomis, mokėdami 
mažesnes algas. Gi kompa
nija kaltina uniją, kad nuo 
21-mos dienos spalio iš prie
žasties pikieto 12 tokių lai
vų nebuvo iškrauti Phila- 
delphijoje, bet grąžinti j ki
tas prieplaukas.

Brockton, Mass.
Gruodžio 18 d. mirė An

tanas Žižis. Buvo laisvų 
pažiūrų,. Seniau skaitė 
“Laisvę” ir daug veikė vai
kų draugijėlėje. .Žiburėlyje. 
Velionis priklausė prie Šv. 
Roko draugijos.

Palaidotas Melrose kapi
nėse. Paliko liūdesyje žmo
ną Teodorą žižienę (La
pinskaitę) ir kitų giminių.

Rochester, N. Y

Teamsters unijos lokalo 
596-to įvyko rinkimas val
dybos. Pirmu kartu lokalo 
istorijoje kandidatavo trijų 
vaikųL motina prezidento 
vietai ir pralaimėjo. Ji yra 
Eleanor Carr, 43-jų metų 

amžiaus. Laimėjo Ander
son Thomas. Carr yra va
dovė ir aktyvi unijoje nuo 
1936 metų. Balsus skaitė 
paskirta valdiška komisija. 
Šiame lokale eina nesutiki-

Gruodžio 10 d. turėjome 
draugišką vakarą sukėlimui 
finansų į “Laisvės” jubilie
jaus fondą. Sueiga buvo 
neskaitlinga, bet ‘‘Laisvės” 
paramai sukėlėmė $300. 
Tai graži parama.

Geo. ShimaitisNekurios drabužių valy
mo dirbtuvės su unija susi
taikė. Unija reikalavo $1.- 
50 nuo kiekvieno darbdavio 
savaitėje į pensuos fondą 
ir dabar pakelti penkis cen
tus ir penkis centus bir-i
želio mėnesį, 1962 m-etais,! mai.

‘trijų savaičių vakacijų ir 
užtikrinimo apmokamų ke
turių valandų, kuomet esi 
šaukiamas į darbą. Sako
ma, neims daug laiko, kuo
met ir likusios valyklos tu
rės pasiduoti.

Boscawe> N. H-
- Gruodžio 13 d. paleido iš 
kalėjimo Dr. Uphaus. Jį 
išlaikė kalėjime metus laiko 
reikalaudami, kad jis išduo
tų vardus asmenų, su ku
riais 1956 metais laikė su
sirinkimą kovai už taiką ir 
reikalavimui panaikniti ato
mines bombas.

Geo. Shimaitis '•

Atlantic Independent uni
ja padarė sutartį su Atlan
tic Refining kompanija su 
penkiais centais algų pakė
limu su pirma diena gruo
džio. Philadelphijoje ir apy
linkėje dirbo 4,600. Bet su
tartį turi užgirti unijos na
riai ne vėliau 20-tos dienos 
sausio. Vidutinis šių dar
bininkų uždarbis $2.84 va
landai. Kompanija sutar
tyje turėjo punktą, kad pa
kėlimas algų būtų užšaldy
tas dviem metam, bet unijos 
pareigūnai su tuo nesutiko.

Valdininkai kelia klausi
mą, kad būtų sulaikytą tu
ristų važiavimas į Europą, 
ir tuo būdu būtų sutaupyta 
kelios dešimtys tūkstančių 
dolerių. Philadelphijos “In
quirer” skaitytojų skiltyse 
balsai tam priešingi. Jie 
sako, kad atvykę europie
čiai sveiki, darbingi, sutau
pę kelis dolerius, sumokėję 
valdžiai taksus turi turėti 
pilną laisvę aplankyti sa
vuosius. Europos turistai, 
moksleiviai, atvykę šioje ša
lyje, praleidžia savas san
taupas ir valdžia turi iš jų 
įplaukų.

, Pažymima ir tas: jeigu 
A kiekviena šalis apsikeičia 
/ įvairiomis prekė mis, tai 

f kaip galima uždrausti ame
rikiečiams aplankyti kitus 

a kraštus?

Telefonų kompanijos su 
Pennsy Ivanijos valstijos 
Brotherhood of Elec
trical Workers AFL-CIO 
unijos lokalu 1944 derybos 
nutrūko. Unija atstovauja 
dešimtį tūkstančių darbi
ninkų. Unija reikalauja 
algų pakėlimo. Vidutinis 
uždą rbis savaitėje —. 65 
doleriai. Unija kaltina 
kompaniją, kad su pagerini
mu įvairių įrengimų kom
panija atleidžia kiekvieną 
mėnesį po šimtą darbinin
kų. Kontraktas pasibaigė 
su 14-ta diena gruodžio.

Aukštesnis valstijos teis
mas panaikino žeme s n i o 
teismo uždraudimą pikie- 
tuoti prieplaukas. Mari
time Workers unijos lokalas 
boikotuoja prieplaukas nuo

* spalio 21-mos. Univ e r s e 
Tankships kompanija pri-

• klauso Amerikos savinin
kams. Jos laivai plaukioja 
po Liberijos vėliava, sam
dydami pigesnius darbinin
kus.

Vengrijos pabėgėlis nuo 
1956 metų kontrrevoliuci- 
jos N. Ambrus sulaukė sa
vo 8-nių metų sūnaus iš 
Vengrijos. Vengrijos prem
jerui Kadarui dalyvaujant 
Jungtinių Tautų sesijoje, 
Ambrusui pavyko susisiekti! Valstijų piliečiai atvyko į 
su juo ir įteikti prašymą, i Kubą, 
kad jo sūnui leistų atvykti  
pas tėvus. Ir, kaip matosi, 
jų prašymas likosi paten- g 
kintas, nepaisant jų nusi- (g 
statymo prieš daba r t i n ę 
Vengrijos valdžią.

Pilietis

Havana. —342 Jungtinių

LLD 50 KP« SUSIRINKI
MAS GRUODŽIO MĖN.

Finansų sekretorius J. 
Stančikas pranešė, kad jau 
22 nariai yra . pasimokėję 
už 1961 ir kad pinigai jau 
pasiųsti į Centrą,

Raportuota, kad kuopa 
stovi gerai finansiniai. Tad 
nutarta užprenumeruoti 
“Laisvę,“Vilnį? ir “Liau
dies balsą” metams į Lie
tuvą, kokioms bebūtų įstai
goms bei skaitykloms. Ne
žinant vietų, palikta mūsų 
laikraščių leid ė j a m s pa
rinkti. Ar nebūtų gerai, 
kad visos LLD kuopos, tu
rinčios išteklių, užprenu
meruotų mūsų laikraščius į 
Lietuvą?

“Laisvės” jubiliejinės su
kakties parengimas palik
tas 1961 metams. Iš narių 
išsireiškimų apie LLD iš
leistas knygas už 1960 me- 
■tus —■ yra geros. Ir yra 
godžiai skaitomos. Yra at
siliepimų apie buvusio ku
nigo Ragausko knygą, ku
rioje jis švelniai atsklei
džia, kas slepiasi po ilgomis 
kunigų sutanomis. Taigi, 
nariai, perskaitę knygą,

duokite ją savo artimiems 
pasiskaityti,a

Jonas ir Helena Stanci
kai jau išvažiavo į Floridą, 
Zipper Hill, netoli Tampos. 
Stančikai ’ buvo sus i t a r ę 
kartu važiuoti su Palskiais. 
Palskienei esant po daktaro 
priežiūra ~ daktaras pata
rė, kad ji dabar dar neva
žiuotų.

LLD kuopos iždininkas G. 
Mockevičius jau seniai ran
dasi Floridoje.

UŽUOJAUTA 
JONUI MERKEVIČIUI
Draugas Jonai Merkevi

čiau, priimk giliausią visų 
Rochesterio pažangiečių už
uojautą tavo lįūdesio va-l 
landoje, netekus gyvenimo' 
draugės Barboros. Mes vi
si didžiai apgailestaujame, 
kad tolimas atstumas nelei
do dalyvauti jos šermeny-

Prieš išvažiuojant į Ka
liforniją Merkevičiai gyve
no ūkyje, 6 mylios į vaka
rus nuo Rochesterio. Ūkyje 
buvo labai patogus sodas 
piknikams laikyti. Ir Mer
kevičiai visuomet leisdavo 
pažangiečiams laikyti pik
nikus. Rdchesteriečiai jų 
niekad nepamirš.

“Laisvės” Skaitytojas

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

KENNEDIS PAKEIS 
VALDININKUS

Washing tonas. — Išrink
tasis JAV prezidentas J. 
Kennedis pavedė James M. 
Landisui paruošti raportą 
apie įvairias JAV federa
linės valdžios įstaigas, ku
rios vadinasi “agencies”. 
Tokių skyrių yra keli de- • 
šėtkai ir ten dirba desėtkai 
tūkstančių žmonių. Landis 
raportavo, kad tie skyriai 
“neveikia gerai” ir reika
lingos reformos.

Ramybės Barborai. O 
tau, Jonai, geros sveikatos 
ir ilgų metų pagyventi.

Barbora' buvo gimusi 
Lietuvoje. Bet šių žodžių 
autorius neturi žinių, iš 
kur Lietuvoje paėjo.

MCKEES ROCKS, PA.

Katrina Miliauskiene
MIRĖ GRUODŽIO 5 DIENĄ

Artimi draugai ir draugės išreiškiame mūsų 
širdingiausią užuojautą ojs mylimam vyrui 
Juozui Miliauskui, taipgi sesutei Petronėlei 
Paulauskienei ir giminėms.

Taigi, drauge Miliauskiene, ilsėkis šios šalies 
šaltoj žemelėj, o Juozai, raminkis šiose liūdesio 
dienose.
A. J. Kudje

"H. Kiris
F. M. Imbras
C. M. Stashinskai
J. Mažeika

Worcester, Mass.
LLD 11 KP. METINIO 

SUSIRINKIMO
Gruodžio 19 d., savaite 

vėliau reguliaraus laiko, 
įvyko 11 kuopos metinis su
sirinkimas, aišku, nedide
lis. žiauri žiemiška sniego 
audra gruodžio 12 d. sulai
kė visokiausius žmonių su
sirinkimus. Tai buvo rekor
dinis sniego šturmas, dar ir 
savaite vėliau ne- visomis 
gatvėmis gali perkeliauti.

Šis neskaitingas susirin
kimas išklausė kuopos veik
los pranešimus. Filmų iš 
Tarybų Lietuvos paroda
mas įvyko gruodžio 2 d. Pa
veikslai buvo gražūs ir la
bai įdomūs, tik publikos 
mažai teateilankė. Komi
sija pasiuntimui knygų į 
Lenkiją lietuviams prane
šė, kad pasiuntus 60 kopijų 
įvairių knygų per JAV 
paštą. Pasiuntimas kaina
vęs $15,80.

Susirinkusieji su ryžtin
gumu apkalbėjo, kaip sėk
mingiau pravesti didžiai 
džiaugsmingą jubiliejinį 
bankietą a t ž y m ė j i m u i 
“Laisvės” laikraščio penį- 

I kiasdešimetinės sukakties.( 
Nutarta rengti šaunų ban- 
kietą-pietus dienos laiku, 1- 
mą vai- Vaišinti atsilan
kiusius sočiai vištiena ir 
namų darbo dešromis su 
atitinkamais pr/dėčkais ir 
gėrimais, kad “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus daly
viai tikrai visi būtų paten
kinti. Tai bus sausio 15 d. j 
20 Endicott St.

Liet. Literatūros Di’au- 
gijos 11 kuopa širdingai 
kviečia plačią lietuvių vL 
suomenę dalyvauti tame 
istoriniame b a n k i e t e, 
Įžanga tik $2.

Sveikinimų dovanos 
“Laisvei” čia bus priima
mos. r ,

Kuopos valdyboje sekan
tiems metams visi tie patys 
pasiliko: pirm. J. Jeskevi- 
čius, sekr. D. Jusius, f in. 
sekr. V. Žitkus, ižd- J, Sen
kus. “Laisvės” užrašinėto
jas K. Kosulis

Iš

R Jūsų Nauji Metai bus linksmesni, 
« ijeigu pirksit© giuso nuo

| SPUR SERVICE STATION

g 1656 Haddon Ave., Camden. N. J. 
g5 Robt. H. Meyers, Mgr.

Sezoniniai Sveikinimai

Laidotuvių Direktorius

« JOHN T. CERANKOWSKI
g 2623 E. Allegheny Avė.
| Phila., Pa.
Sg NE. 4- 7575

K Sveikinimui Nuo
g MUFFETT
g CONVALESCING HOME 
g Namai tiems, kurie seni ir 
k? nesveikuoju, arba atsistatydinę 
K nuo darbų. Salią miesto. Kai- 
« nos prieinamos. Nevvportville 
g ir Flushing Roads., Cornwell 
g Hts., Fa. ME. 9-3568.

% 1S Sezoniniai Sveikinimai M
g MARY E. CARR |

Laidotuvių ĮstaigaB. Peilmta Nuo w
S THOMAS E. RAIRDON |
| 1401 W. 3rd St, Chester,'Pa. g
g TR. 2-3102 §
1 G ' J*

g Laimingų Naujų Metų! g
| Nuo |
I POTTS ICE CREAM CO. | 

g 630 #o. 20th St., Phila., Fa. S

J

±

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ ir ’

Laimingų Naujų Metų
linkiu visiems «savo giminėms, pažįstamiems, 
1 draugams Jungtinėse Valstijose ir Tarybų 

Lietuvoje. Taipgi “Laisvės” skaitytojams 
ir vilniečiams.

JOHN PURTIKAS
Pittsburgh, Pa.

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu į Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
( IŠVYKSTA KAS MĖNESI

Pavieniai Vyksta Kasdien
Mes padddąme Jums 

atsikviesti savo gimines
iŠ Sovietų Sąjungos.

Smulkiau informuokis \
COSMOS

TRAVEL BUREAU 
45 W, 45th Street

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

1

MiamL Fla
Mieli Tamstos, Tautiški Draugai. Gerbia

mi “Laisvės” leidėjai. Sveikinu jus ir visą šta- \ 
bą, veikėjus spaudos naudai ir visus skaitytojus ] 
USA ir TSRS, ir visus lietuvius, gyvenančius į 
Lietuvoje, taipgi kitų tautų veikėjus.

Linkiu visiems geros sveikatos ir daug l 
džiaugsimo per visus ateinančius naujus metus. 
Lai1 didinga ir galinga gamta jums leidžia labai 
daug naujų metų sulaukti. Taipgi taikos visam 
pasąuliųi. ' ■ « >

JONAS SMAĘENSKAS

•> H • .

Sveikinimas
'G

Sveikiname visus mūsų draugus ir gimines, 
arti ir toli gyvenančius nuo mūsų, linkime 

visiems laimingų 1961 metų.

KAZIMIERAS ir EMILIJA MOTUZAI «

Shenandoah, Pa.

J. Purtikas .
P. S. Karsokai
J. M. Mažuknai
J. Briedis
Ona Remeikienė
St. Orda
Julius Šimkus
B. Šimkienė
J. Mockienė

P. Paulauskienė 
M. Paulauskas 
St. Paulauskas 
EI. Paulauskienė 
J. R. Strelčiūnai 
J. M. Grdovich 
M. Budnikas 
J, P. Martinkus 
St. Petraitienė 
S. Ų. Paich 
P. Ųsonis 
J. Miller 
St. Miller 
Ona Paulauskaitė

PRISIMINIMAS

Jonas Rainys

Brangus mano gyvenimo drauge Jonai. Jau 
praėjo penkeri metai kaip atsiskyrei nuo mūsų. 
Mes liūdime tavęs, mes sodiname gėleles ant 
tavo kapo ir aplaistome gailiomis ašaromis. 
Jonuk, ilsėkis ramiai. Pasiliekame liūdinti —

MARIA RAINIENĖ, žmona 
Duktė ELENA ir jos šeima.

Philadelphia, Pa.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.

3.

Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bilp sekanti »Wriu. nrikl?mcnr»ti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
263 Market St.
NEWARK 2, N. J. 
MArket 34968

390 W. Broadway

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt, gruodžio (Dec.) 30,1960
Į į 

A; 
J

48 V* East 7th St.
NEW YORK 3, N. Y.
GRamercy 3-1785
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS,
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave. ____
ROCHESTER 21, N.Y, PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923

įjjll ' ...... ........'= .. . '"'—i-------==^=S=Į
ANdrew 8-8764 
346 Third Ave,

GRant 1.3712Sezoniniai Sveikinimai

St»

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

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

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIUSIME!

Sveikinu “Laisvės” personalą, 
skaitytojus ir draugus. „

x J. DEKSNYS, Worcester, Mass.
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Los Angeles, Calif Svečiai turistai grįžo* namo
SUSIRINKIMAI, 

VEIKLA IR MIRTYS 
Gruodžio 11 d. įvyko LDS 

35 kuopos ir LLD 145 kuo
pos priešmetiniai susirinki
mai.

LDS kuopos finansų sek
retorius M. Pūkis pateikė 
išsamų raportą iš kuopos 
veiklos ir suvažiavime pa
darytos pamainos organiza
cijos gerovei. Taipgi, kad 
mūsų kuopa yra gerame 
stovyje finansiškai ir kad 
visi nariai užsimokėję duok- 

'les už 1960 m. Ligonis tik
L. Teters, kuris jau ilgoką 
laiką serga širdies pašliji- 
mu. Linkiu jam sėkmingai 
susveikti.

O. Bernotienė, kuopos 
pirmininkė, ačiū likimui, 
susveiko ir dalyvavo susi- 
rinkme. Paaiškėję, k a d 
mirtis pasiėmė du narius: 
Barborą Markevičienę iš 
Yucaipos (vietinio kores
pondento žinia apie jos mir- gresyvių lietuvių ir latvių NpnAmiręklt BRIBRIvI 
tį jau tilpo “Laisvėje”) ir parengimuose. Už tai gruo- vpaiiux onii paiiimy i 
Stanislovą Jakimą. Pirmi-idzio 13 d. laisvoj atmosfe- iietuviskus filmus
ninkei .pakvietus, jie buvo 
atsistojimu pagerbti. Kuo- 

' pos laimei gavome ir vieną 
atpildą, nes iŠ Rumford, 
Me., persikėlė M. E. Pagals- 
kas.

' Nutarta panaikinti na
rių duokles po 60 centų į 
metus kuopos reikalams.

Mėginta išrinkti ‘ naują 
valdybą, tačiau, nesiradus 
kandidatų, pasiliko senoji 
ir 1961 metams.

Išrinkta knygų peržiūrė
jimo komisija. Tuo ir bai
gėsi susirinkimas.

Sekė vertingas LLD 145 
kuopos posėdis. Skaudu žy
mėti, kad viršminėti mir
ties nukirsti draugai buvo 
ir LLD 145 kuopos nariai. 
Pirmininkei pakvietus, at
sistojimu pagerbti.

• Finansų sekretorius J. A. 
Dementis raportavo, , kad 
visi 63 kuopos nariai yra 
užsimokėję duokles už 1960 
metus, per kuriuos įrašyti 
8 nauji nariai. Kuopos fi
nansinis stovis pasirodė 
džiuginantis.

Sekė komisijų raportai iš 
sekančių parengimų: spalio 
2 d. surengtų prakalbų d. 
Karosienei, spalio 9 d. 
“Laisvės” jubiliejaus atžy- 
mėjimui išvaž i a v i m o ir 
gruodžio 13 d. rodymo fil
mų iš Lietuvos. Visi sėk
mingai pavyko. Gausiai pa
aukota geriems tikslams, 
būtent: “Laisvei” $50, “Vil
niai” $30, “Liaudies balsui” 
$25, “Peoples World” $25 
ir Urugvajaus “Darbui” 
$10. •

Nutarta surengti “Lais
vės” jubiliejaus atžymėji- 
mui banketą.

Nesiradus iš apie 25 su
sirinkime dalyvavusių na
rių kandidatų į valdybą, 
priversta pasilikti senoji 
valdyba. ,

Sekanti, metiniai susirin
kimai įvyks sausio 8 d., 11 
vai. ryto, toje pačioje vie
toje. Tada bus pateiktas 
metinis veiklos raportas per 
knygų peržiūrėjimo komisi
ją.

NETIKĖTA MIRTIS
Gruodžio 9-tą d. .Stanis- 

loavs Jakim, nuvežęs mote
lį į darbą, pasilinksminęs 
su akordeonu, nuvažiavo 
nusipirkti maisto. Grįžda
mas nuvežė aplamdytą au
tomašiną į garažą ir, pasa
kęs “Pasiimkite mano au- 

) tomašiną, nes man jos ne
bereiks,” sukrito prie jos. 
Pašaukti ugniagesiai mėgi
no okstgeno pagalba gelbė
ti. Nepasisekus, nuvežtas 
į ligoninę, buvo jau miręs 
nuo širdies smūgio. Dakta
rai pareiškė, kad jo širdis 

buvo suneg alavus prieš 
kiek laiko, tačiau jis nesi
skundė ir tenkinosi gyveni
mu.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Marijampolės (da
bar Kapsuko) apylinkėje ir 
išgyvenęs '68 m. Iš Lietu
vos į Niujorką atvažiavo 
1927 m., o į Los Angeles 
1936. Lietuvoje buvo pa
tyręs agronomas, tad ir čio
nai užsiėmė daržininkyste. 
Buvo antru sykiu vedęs su 
vokiečių tautybės moterimi, 
su pirma lietuve išsiskyręs. 
Šeimos ir giminių čionai 
neturėjo. Letuvoje paliko 
du brolius ir dvi seseris.

Velionis buvo linksmo bū
do. Nemažai ir anekdotų 
pakrėsdavo ir su visais 
draugiškai sugyveno. Bu
vo pirmeivis, nors neakty- 
vistas. Skaitė “Vilnį.” Pri
gulėjo prie LLD ir LDS 
kuopų. Lankydavosi pro-

roj Gates ir Kingsley šer
meninėj, Santa Monikoj, 
vargiai tilpo trijų tautybių 
dalyviai, susirinkę atiduoti 
paskutinę pagarbą. Dau
gybė gyvų gėlių vainikų 
puošė jo« karstą, tarp 
rių buvo žymus LLD 
ir LDS 35 kuopų. M. 
kis lietuviškai ir J. A. 
mentis angliškai pasakė 
atitinkamas atsisveikinimo 
kalbas.

Esant velionio patvarky
mui, jo palaikai sukremuo- 
ti Woodland kapinės-e.

Liūdesio valandoje reiš
kiu užuojautą velionio žmo
nai Berthai, draugams iri 
giminėms Lietuvoje, o ve-čjama atsilankyti.

ku- 
145 
Pu- 
De-

lioniui — amžinos ramybės 
pabaigus gyvenimo kelionę.

Dalyviai po:apeigų buvo 
pakviesti į velionio, namus 
ir .pavaišinti.

Taipgi mirė; Tarnas Ri
mas, seniau dalyvavęs su 
Mixmasteriais., Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis, 
nes buvo praktikuojantis 
katalikas.

VISŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, sausio 15 d., 

įvyks “Laisvės” 50 metų 
jubiliejaus atžy m ė j i m u i 
banketas Danish Hall, 1359 
W. 24th St. Be geriausių 
patiekalų, spėjama, kad 
bus ir programa. Visi ap- 
švietą mylintys kviečiami 
dalyvauti, kad apvainikuo
ti tuos nuopelnus, kuriuos 
“Laisvė” suteikė lietuvių 
darbi ninku išeivijai per 
50 metų. Geistina, kad ge
ravaliai nepašykštėtų pa
aukoti dėl maisto ir dova
nėlių.

Rengia ir kviečia “Lais- 
ys” jubiliejaus komitetas.

Šakalių Žemaitis 

Genera] Parcel & Travel Co., Inc
135 W. 14th St., N ew York 11, N. Y.

Tel. CH. 8-2583

ir Jo Skyriai

Sveikina savo draugus ir klientus su Naujais 1961 Metais.

Mes esame dėkingi jiems už pasitikėjimą ir užsakymus*

,—Laisve (Liberty)— Plenkt, gruodžio (Dec.)

Gruodžio 28 d. kaip 7:30 
vai. SASo reaktyviniu lėk
tuvu išskrido į Maskvą Ta
rybų Lietuvos turistai, vie
šėję ČTAV*13 dienų. Išskri
do-iš Idlewild aerouosto.

Svečiams išleisti susirin
ko būrelis niujorkiečių lie
tuvių. Jūsų koresponden
tas klausė, kas jiems Ame
rikoje padarė giliausią 
įspūdį, kas labiausiai pati
ko ar nepatiko?

i—Ant greitųjų nelengva 
į tai atsakyti, — tarė rašy
tojas A. Bieliauskas. —Mū
sų įspūdžiai per daug švie
ži, dar nesusigulėję mūsų 
sąmonėje. Matėme nemaža 
teigiamo, matėme ir nei
giamo. Galiu tačiau ' pasa
kyti: Jungtinės Valstijos— 
įdomi šalis, verta pamatyti 
ir pamačius apie ją parašy- 
ti.Tai mes ir padarysime, 
kai grįšime.

Schwaben
Knicker- 

Brooklyne,

Visi prašomi pasižymėti 
savo kalendoriuje šešta
dienį, sausio 7 dieną. Tos 
dienos vakarą 
svetainėje, 474 
bocker Avė.,
bus demonstruojami - rodo
mi iš Lietuvos gauti seka
mi filmai:

“Kalvio Ignoto teisybe”
“Dainų šventė”
“Tarybų Lietuva”.
Rodymas prasidės 

vakaro.
Rengia Lietuvių Litera

tūros Draugijos 1-oji kuo
pa.

Lietuvių visuomenė kvie-

7:30

Rengėjai

BAISI NELAIMĖ
Gruodžio 25 d. du lietu

viai, Mičiulis ir Volskis, va
žiavo automobiliu Long Is
land Expressway ir atsi
mušė į stovintį troką. Sta
sys Volskis buvo ant vietos 
užmuštas, o Mičiulis labai 
sužeistas, yra ligoninėje.

Mičiulis yra savininkas 
maisto krautuvės — pusi
ninkais su šimanskiu.

NEŽINO IIETUVIŲ 
KALBOS

Sekmadieni, gruodžio 25 
d., “Sunday News” įtalpino 
Abraham & Strauss skelbi
mo formoje, daugybe kal
bų, žodį “taika”, tai 
taikant prie Kalėdų: 
mybė ant Žemės”.

Keista, kad autoriai 
lietuvių kalba taika 
paduoda : “Mieras”, o lat
vių kalba — “Miers”, tai 
nuo rusų ir. kitų slavų žo
džio “Mir”.

yra, 
<(Ra-

neva

—O kada gi jūs žadate 
būti Vilniuje? — klausiu.

Atsako mokslininkas K. 
Meškauskas:

—Jei oras pasitarnaus, 
trečiadienį būsime Maskvo
je. Tada, jei viskas, kaip 
mes planuojame, seksis, tai 
gal tą pačią dieną pasieksi
me ir Vilnių.

. —Nebūtų blogo nors vie
ną dieną ir Maskvoje pra
leisti — įsiterpė K. Glikas.

—Prašau mūsų vardu 
per “Laisvę” pasakyti tai: 
Visiems JAV lietuviams— 
laimingiausių ir sėkmin
giausių Naujųjų Metų, — 
sako rašytojas M; Sluckis.

—Laimingiausios jums 
kelionės, draugai! — ta
riau. .

—Iki pasimatymo mūsų 
brangiojoj Lietuvoj! — at
sakė jie..

Gera žinia apie 
gerą veikėją

Jau buvo pranešta, kad 
mūsų malonus draugas ir 
smarkus veikėjas Valys 
Bunkus jau sugrįžo iš ligo
ninės ir gydosi namuose. 
Mums visiems džiugu, kad 
mūsų Valio sveikata gra
žiai taisosi, stiprėja. Rei
kia tikėtis, kad labai grei
toje ateityje jis vėl galės 
aktyviškai dalyvauti tiek 
Aido Chore, tiek visose or
ganizacijose. ’

GRĮŽO Iš LIGONINĖS
T. Repšys praneša savo 

prieteliams ir draugams, 
kad jo sveikata pagerėjo ir 
jau iš’ li^o.iiin^išėjd^: Ę)ą- 
bar laikinai būna pas savo 
giminaitį B.ęrųadįšjų, gyv. 
Sheepshead. B^y,;N., Y^ Gąl 
už. savaites g^lėš.grįžti sa
vo . gyvenimo' jViętįn^. j

Po miestą pasidairius
New Yorko mieste . yra 

apie 150 jaunuolių; gaujų, 
kurios pasivadinę visokiais 
keistais vardais. Tos gau
jos, dažnai, savo tarpe ve
da “karą”. Miesto “tėvai” 
mano, kad už penkerių me
tų gaujos išnyks. Bet gyve
nimas rodo, kad vargiai 
tas bus.

E. F. Cavanagh, ugnia
gesių komisiqnierius, sako, 
kad ant lėktuvnešio “Con
stellation”, kur sudegė 47 
žmonės ir arti dviejų šimtų 
apdegė bei buvo sužeisti, 
buvo didžiausia netvarka. 
Jis sako,‘kad;tą patvirtina 
ir tas, kad ten tiek daug 
įvyko mažesnių gaisru.

New Yorkas. —Mirė 
Karl Lehmann.

Dr

Aidiečiai jus kviečia
Aido Choras, kaip žinia, 

ruošia Naujųjų Metų susi
tikimui smagų pobūvį. Jis 
įvyks gruodžio 31 d. “Lais
vės” salėje. Tai bus šešta
dienio vakarą po 8 vai.

Bus užkandžių ir išgėri
mu, bus ten ir kitokiu link- 
smybių.

Taigi, sutikime Naujuo
sius Metus kartu su mūsų 
aidiečiais.

“Laisvės” Banketas
“Laisvės” bendrovės dali

ninkų suvažiavimas ir banke
tas įvyks vasario (Feb.) 12 
d., American - Russian Center 
salėje, 61 Rivington St., New 
Yorke. • *

Suvažiavimas prasidės 10 vai. 
dieną. Po suvažiavimo, apie 
6-tą valandą vakare, bus duo
dama vakarienė. Bilietas — 
$3150.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MIČH.

Pažangiosios organizacijos: LLD 
52 kp., LDS 21 kp. ir Detroito Mo
terų Pažangos Klubas rengia liškil- 
mingą pasitikimą naujų metų. 
Įvyks gruodžio (Dec.) 31. Kviečia
me Detroito lietuvius ir lietuves 
dalyavuti šiame iškilmingame pa- 
žmonesyje.

Bus prigaminta gerų valgių ir 
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 įvyks sausio 
(Jan.) 5'd., Liet. Taut. Namo kam
bariuose/ pradžia 7:3'0 vai. vak.
’ LLD 6 kuopos susiririkimas įvyks 
šdūsio (Jan.) 9 d., toje pačioje vie
toje," 7 vai. vaakre.

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

(103-104)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 4 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė.

Kviečiame visus narius dalyvau
ti. Atsiveskit ir naujų narių 
šyti. Taipgi nepamirškite ir 
duokles užsimokėti su pradžia 
jų metų. Prot. sekr.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos metinis

įra- 
savo 
nau-

susi
rinkimas įvyks įntradien. sausio 3 
d., 7:30 vai. vakare, "Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avenue, Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime, nes kuopos val
dyba patieks metinį raportą iš sa
vo veiklos. Nepamirškite pažiūrėti 
į savo mokesčių knygutes. Metų 
pradžioje ir vėl reikia duokles už
simokėti. Valdyba

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

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

SIŲSKITE ŠIANDIEN, NEVĖLUOKITE!
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu iri tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS 
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

Per Lapkritį ir Gruodį atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. kasdien.
141 Second Ave., New) York City. Tel. GRamercy 5-7430 

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien iki 
MŪSę SKYRIŲ RAŠTINES: 

859 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrew 8-5040 

11389 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980 

LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887 
MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908

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

30 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

8216 Sunset Boulevard,
217 E. Hennepin Ave.

, 184-186 Monroe Street, PASSAIC, N. J. Tel. PR 3-5376 »
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

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

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit* pilni katalogo, rodančio kalnas dėl muito Ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Mūsų nuoširdžiausia 
užuojauta

Sužinojome, kad šiomis 
dienomis Tarybų Lietuvoje 
mirė mūsų mielosios solis
tės ir aidie.tės Elenos Bra
zauskienės tėvelis. Visi lais- 
viečiai reiškia Elenai nuo
širdžiausią užuojautą šioje 
didžio liūdesio valandoje.

DĖL 50 c. PAPIOVĖ 
JAUNĄ BERNIUKĄ

Prieš Kalėdas, penkta
dienį, Robertas Giutari, 14 
metų amžiaus berniukas, 
išėjo nunešti pirkėjams eg
laites, užsidirbti pinigų nu
pirkimui tėvams dovanų.

Vakare, 7:0 vai., prie jo 
prikibo Edward Vogt, 17 
metų, ir pareiškė: “Tu, ma
tomai, pasidarei nemažai 
pinigų... Man reikia pinigų, 
atiduok, čia tau stick-up”.
Giutari teisinosi, kad turi čius. 
tik 50 centų ir atsisakė ati
duoti. Tada Vogt’as peiliu 
užbadė jį iki mirties.

R. Vogt’as, suimtas, pri
sipažino. Kaimynai liudija, 
kad jis terorizavo ir kitų 
žmonių vaikus.

Mirė dramaturgas Edith 
Ellis, kuris yra parašęs 
apie 30 veikalų vaidinimui 
ir filmams. Pirmuosius jo 
veikalus pradėjo 
1909 metais.

GREAT NECK, N. Y.

R-eiškiame giliausią užuojautą draugei B. Kutkienei 
dėl mirties jos mylimo gyvenimo draugo

Povilo Kutkaus
J. Kupčinskas
A. Simokaitis
A. Lideikienė • *
A. Vineckai
M. Adomonis

• O. Klimaitienė

Felix Janulevičius

Sausio 1-oji liūdnai te- 
beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS

Jį iš darbo pasiėmė mirtis.
Mary Janulevičienė, motina 

John ir Peter, broliai
; Ann, sesuo

Maspeth, N. Y.

Sveikinimai
Telegrama 

R. ir E. Mizarams
, ir P. Ventai r ,t
Nuoširdžiausi linkėjimai 

Naujųjų Metų proga!
V. Zenkevičius 

Vilnius

Dry. R. Mizarai:
Naujųjų 1961 metų' pro

ga siunčiu Jums daug la
bų dienų ir nuoširdižausius 
sveikinimus. Linkiu geros 
sveikatos ir daug laimės gy
venime1. 1

Ta proga sveikinu ir vi
sus “Laisvės” skaitytojus ir 
bendradarbius.

Jūsų
Renė Diktoraitė 

Montevideo, 13-12-1960

Poetas E. Mieželaitis (per 
Mizai*as) telegrama iš Vil
niaus sveikina visus laisvie-

Rašytojas Jonas Šimkus. 
■ siunčia sveikinimus visiems 
laisvieČiams.

Ketvirtadienį apie <50,000 
Long Islando gyventojų vė
lai pasiekė namus. Popietį, 
4:50 valandą vienas trau
kinys sugedo tunelyje po 
East upe. Tik po virš va
landos jis buvo pataisytas,

vaidinti ir traukinių judėjimas vėl

F. Kla&tauskai
S. O- Bistrai
J. Linda
A. Petras
S. Shulin
P. A. Bečiai

Prisiminimas

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

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
TeL WAInut 5-8878

9 vai. vakaro

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




