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— Ra^p^A. Bimba —
I

Mūsų plačiąją Ameriką ap- 
lankę svečiai iš Lietuvos vi
suose mūsuose paliko tokį I 
malonų, tokį gilų įspūdį, 
jog jis’ niekados neišdils 
iš mūsų atminties. Gaila, 
tik to, kad jie pas- mus 
per trumpai teviešėjo. Ne vis
ką jie mūsų amerikiniame gy
venime pamatė, ką būtų galė
ję pamatyti’, ilgiau pas mus 
paviešėję. Pakenkė jų viešna
gei ir sniego pūgos, ir nepa
prastai šaltas oras.

Svečiai iš Tarybų Lietuvos 
mums buvo didelė, maloni 
staigmena. Lauksime jų dau
giau — lauksime geresnėse 
sąlygose. Ypač mes prašysime 
daugiau viešnių iš mūsų se
nosios tėvynės. Labai prašo
me Niną Sadauskaitę savo 
draugėms mūsų per daug ne
nupeikti. Tegu jos pačios at
vyksta susipažinti su savo se
niai iš tėvynės išvykusiais tau
tiečiais.

Jungtinių Tautų sekretorius 
Dag Hammarskjold skrenda į 
Kongą. Jis ten bandysiąs as- 
meniškai “taiką” atsteigti.

Į Kongą taikos sugrąžini
mui tėra vienas kelias: suak- 
tyvizuoti žmonių išrinktą par
lamentą ir atsteigti konstitu
cinę valdžią su premjeru Lu
mumba priešakyje. Abejoti
na, ar su ta misija sekretorius 
skrenda.

Beje, N. Y. Times kolum- 
nistas Thomas Hamilton gvil- 

* dena nelaimingą Hammarsk- 
joldo padėtį. Jo populiarumas 
ir efektingumas kaipo pasau
linės organizacijos sekreto- 

■ riaus esą nusmukę.
Nors Hamiltonas tais žo- 

džiais nepasako, bet iš jo iš
vedžiojimų išvada telieka vie
na: Hammarskjoldo susipyki
mas su socialistiniu pasauliu 
ir jo pataikavimas ir agenta- 
vims Vakarams atvedė jį į tą 
vietą, kurioje atsidūręs anais 
metais jo pirmtakūnas Trygve 
Lie turėjo iš sekretoriaus vie
tos pabėgti.

Gal dar per anksti, bet ga
li ateiti laikas, kai teks pa

sakyti: “Boba (arba diedas) 
iš ratų—ratams lengviau.”

4Tikra košė verda toje toli
moje , Laos karalystėje. Ją 
verda mūsų vyriausybė. • Ir 
verda iš mūsų išluptais do
leriais. Ji ten reakcinei kli
kai, formoje ginklų ir amu
nicijos, jau sušėrė $300,000,- 
(V)()! Ir vis d^r daugiau kiša, 

f Tokiu nepateisinahiu kišimu 
nosies į tolimos šalies vidaus 
reikalus gali išprovokuoti Ki
nijos įsimaišymą. Būtų blo
ga. Ant savo rankų turėtume 
antrąją Korėją. To visas pa
saulis bijo. /

Mūsų naujasis prezidentas 
turėtų šitai Eisenhowerio be
protybei padaryti galą. Visi 
Amerikos “patarėjai’’ turėtų 
kuo greičiausiai iš Laos išsi
kraustyti.

Kanados klerikalų laikraš
čio redaktoriai piktai barasi 
su savo skaitytojais. Jie esą 
girdėję apie Tarybų Lietuvo
je daromą progresą ir už tai 
kredituoją tarybinę santvar

ką. Viena, girdi, juk tai net 
15 metų pastangų vaisius, ant-, 
ra — ir be socializmo mūsų

(Tąsa 5-tam pusi.)
i

I960 m. paaugo JAV 
mineralu gavyba

Anglija ir Francūzija prieš 
J. Valstijų politiką Laose

Washingtonas. — Fred, Naftos gauta 2,569,000,- 
A. Seaton, Vidaus reikalų į 000 bačkų. Natūralinio ga- 
sekretorius, paskelbė, kacLzo — 12,692 milijardai ku- 
1960 metais Jungtinių biškų pėdų. Kietosios ang- 
Valstijų mineralų gavyba lies iškasta 415,000,000 to- 
padidėjo 4 procentais. Ga- nų.
vybos vertė siekia- $17,800,-j Tuo pat kartu daugiau 
000,000. pagaminta nerūdijančių

Aukso 1960 metais gauta 
1,700,000 uncijų, arba $58,- 
000,000 vertės. Sid a b r o 
gauta 29,900,000 uncijų, tai 
mažiau, kaip buvo 19519- 
metais, nes tada gluta 31,-: 
200,000 uncijų.

Kuboje iškilmingai minėjo 
revoliucijos sukaktį

. Havana. — Kuboje įvyko 
dvejų metų sukaktis nuo 
nuvertimo Batistos režimo. 
Prie revoliucijos sukakties 
v:soje šalyje liaudis pasi
ruošė. Visur buvo supla
nuota ir pasiruošta masi
niams susirinkimams ir ei
senoms.

Havanoje, sostinėje,-į re
voliucijos paminėjimą su
sirinko iš viso pasaulio dar
bo žmonių delegacijos. De
legacijos atvyko iš socialis
tinių šalių, iš Afrikos ir 
Azijos valstybių. Kinijos 
delegacijai vadovauja par
lamento pirmininkas Kuo

( Vokietijų ir TSRS
prekybos sutartys

X

Berlynas. — Pavojus, ku
ris buvo susidaręs Berlyno 
srityje, laikinai pašalintas. 
Vakarų Vokietija ir Tary
bų Sąjunga, taipgi Vakarų 
Vokietija ir Rytų Vokie
tija sutiko atnaujinti pre
kybos sutartis.

Pabaigoje rugsėjo Vaka
rų Vokietija pranešė, kad 
jos ir Rytų Vokietijos su
tartis baigiasi su 1960 m. 
gruodžio 31 diena. Tada 
Rytų Vokietijos vyriausybė 
pareiškė, kad jeigu tarp 
abiejų Vokietijų nutrūks 
prekyba, tai Rytų Vokieti
ja sulaikys traukinių, sunk
vežimių ir laivų susisieki
mą su vakariniu Berlynu.

Krizėje buvo atsidūrę ir 
prekybos reikalai tarp Ta
rybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos. Vakarų Vokie
tija į naują prekybos sutar
ti norėjo įkišti punktą, kad 
būk jai priklauso vakarinis 
Berlynas. Tokio punkto ne
buvo pirmesnėje sutartyje. 
Tada Tarybų Sąjunga atsi
sakė su Vakarų Vokietija 
tartis,.nes ii nesikiša į kitų 
šalių vidaus ir teritorijų 
reikalus. TSRS pareiškė, 
kad Vokietijų teritorijos ir 
vienybės klausimai, tai yra 
pačių vokiečių reikalai. (

Pereitąją savaitę Tary
bų Sąjungos ir Vakarų Vo

metalų, kaip tai vario, pla
tinos ir kitų.

Ypatingo dėmesio buvo 
dedama gavybai uraniumo, 
kuris reikalingas pagami
nimui atominių bombų. Bet 
jo gauta tik $141,000,000 
vertės

Mo-jo ir Taikos komiteto 
prezidentas, taipgi kultūri
niu reikalu ministras Hsia 
Yanas. Kartu su jais į Ku
bą atvyko ir Kinijos amba
sadorius Šen-Čionas, kurį 
priėmė Kubos prezidentas 
Osvaldo Darticos Tornado.

Skaitlingos delegacij o s 
atvyko iš Lotynų Amerikos 
valstybių. Greta darbinin
kų delegatų dalyvauja ne
mažai ir parlamentų depu
tatų. Iš Brazilijos dalyvau
ja profesorius Jesus de 
Castro, parlamento depu
tatas. Keli parlamento de
putatai dalyvauja ir iš 
Urugvajaus.

kietijos derybos atsinauji
no ir abiejų šalių vyriausy
bės pareiškė, kad prieita 
prie susitarimo. Tuo pat 
kartu Vakarų Vokietijos 
(Vokiečių Federatyvės Res
publikos) ir Rytų Vokieti
jos — Vokiečių Demokrati
nės Respublikos derybos 
davė gerų rezultatų. Abid
vi pusės padarė nusileidi
mų ir susitarė atnaujinti 
prekybos sutartį

Belgų streikas ir 
karaliaus planai

Briuselis. 1— Belgijos dar
bininkų streikas apima vis 
daugiau miestų. Į Briuselį 
suvažiavo apie 20,009 dar
bininkų ir protestavo prieš 
naujus taksus. Darbininkai 
maršavo gatvėmib dainuo
dami “Internacionalą” ir 
kitas revoliucines dainas.

Karalius Baudouinas ir 
ir karalienė Fabiola nu
traukė savo medaus mėne
sį ir grįžo į sostinę. Jo arti
mieji sako, kad jis paleis 
parlamentą ir ipisis prie
monių prieš darbininkų ju
dėjimą.

Washingtonas. — Perei
tąją savaitę JAV aukso re
zervas sumažėjo $88,000,- 
000 vertės. •

Washingtonas. — Angli
jos ir Frančūzijos vyriau
sybės stoja prieš Jungtinių 
Valstijų politiką Laose. Jos 
mano, kad JAV remiamoji 
Bouno Oumo valdžja nega
li sutvarkyti Laoso reikalų. 
Anglija ir Francūzija ma
no, kad tik koalicinė Laoso 
valdžia, į kurią būtų priim
ta ir komunistiniai elemen
tai, gali sutvarkyti Laoso 
reikalus. .

Jungtinių Valstijų vy
riausybė priešinga koalici
jai, nes mano, kad tas at
ves Laose prie komunistų 
laimėjimo.

Senatorius Mike Mans- 
fieldas, iš Montana valsti
jos, kritikavo JAV politi
ką. Jis sakė, kad JAV su
kišo į Laosą virš $300,000,- 
000 ir, matomai, ten laimės 
komunistai. Jis sakė, kad 
ta politika atvedė prie to, 
jog “Laoso ramūs gyvento
jai gali atsirasti kraujo 
pirtyje, o laimės šiauriniai 
kaimynai”, tai yra, Šiaurės 
Vietnamas ir Kinija.

Washingtone buvo pra
dėta kalbėti apie “naują 
incidentą”. Mat, JAV ko
manda pasiuntė lėktuvą 
“C-47” į Vang Vien sritį, 
kur yra Laoso kairiųjų jė

TSRS profesionalai 
atvyko į Kubą

Havana. — Į Kubą at
skrido apie 60 Tarybų Są
jungos artistų, studentų ir 
visuomenininkų. Dalis jų 
kiti mokslininkai.

Tuo pat kartu atvyksta 
300 Jungtinių Valstijų pi
liečių, jų tarpe 100 studen
tų, 25 advokatai, moksli
ninkai ir visuomenininkai. 
Amerikiečius pakvietė at
vykti Fair Play of Cuba 
Committee.

Vėliausios žinios
Briuselis. — Visoje Bel

gijoje eina darbininkų ge
neralinis streikas. Reakci
ninkai areštavo 56 streiko 
vadus' Jie sako: “Streiką 
vadovauja komunistai”.

Washingtonas. .— Jung
tinės Valstijos imasi pasi
ruošimo priemonių milita
rine jėga “pastoti kelią ko
munistų įsigalėjimui Lao
se”.

Paryžius. — Frančūzijos 
užsienio ministras sako: 
“Nėra įrodymų, kad Šiau
rės Vietnamo jėgos būtų 
įsiveržę į Laosą”.

Bangkokas. . — SEATO 
nesutiko su JAV “įrody
mais”, kad Šiaurės Vietna
mo jėgos įsiveržė į Laosą.

Bonna. —Vakarų Vokie
tija ir Tarybų Sąjunga pa
sirašė prekybos sutartį. 

gos. Kas tai šaudė į JAV 
lėktuvą, kada jis traukė pa
veikslus Tarybų Sąjungos 
lėktuvo. Vieni sako, būk 
“šaudė iš TSRS lėktuvo”, 
kiti, kad nuo žemės laosie- 
čių priešlėktuvinė gynyba.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė įteikė reikalavi
mus Anglijai ir Tarybų Są
jungai, kad jos veiktų Lao
so reikale. Mat, Anglijai ir 
TSRS, pagal 1954 m. susi- 
tarinfą. Genevoje, pavesta 
rūpintis taikos reikalais 
Laose ii: kitose valstybėse, 
kurios susiorganizavo bu
vusioje. Frančūzijos Indo- 
kinų kolonijoje.

Kinija tarp kitko sako: 
“Atvira Jungtinių Valstijų 
ir jų vasalo Thaelando ag
resija Laose gimdo karą ir 
gręsia jo išsiplėtimu. Ji su
daro Indo-kinų srityje dide
lį pavojų taikai... Ir jeigu 
tatai ir toliau vystysis, tai 
Kinija turės imtis priemo
nių, kad užtikrinti savo 
saugumą”.

Diplomatai ats i m e n a, 
kad 195^ metais, kada 
Jungtinių Valstijų armija 
priartėjo prie Mandžurijos, 
tai ir tada Kinija padarė 
panašų pareiškimą ir jos 
liuosanorių armija stojo 
Šiaurės Korėjai į pagalbą.

Tarybą Sąjunga turi 
215,000,000 žmonią

Maskva. — 1960 metais 
per pirmus šešis mėnesius 
Tarybų Sąjungos gyven
tojų ' skaičius priaugo 2,- 
100,000 žmonių. Jos gyven
tojų skaičius jau pervirši
jo 215,000,000.

Tuo pat kartu gamybos 
ministerija pranešė, kad 
1960 metais gamybos pla
nas pralenktas, ir, kad, biu
džete nuo paskirtų pinigų, 
liko 220,000,000 rublių.

Londonas. — Anglija rei
kalauja JAV susilaikyti 
nuo intervencijos Laose ir 
atsteigti Tarptautinę Kont
rolės komisiją Laoso reika
lais.

Maskva. — TSRS per- 
sergsti Jungtines Valstijas 
nuo militarinės intervenci
jos į Laosą. Ji sako, kad 
JAV intervencija atvestų 
prie didelio. karo.

Pekinas. —: Kinija sako, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos nesusilaikys nuo inter
vencijos Laose, tai bus ka
ras.

Washingtonas. — Antra
dienį, sausio 3 d., atsidarė 
JAV 87-to Kongreso posė
džiai.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje imsisi energingiau 
apsausinimo šlapių vietų.

T. Sąjungoje surado 
deimantų plotus

Maskva. — Dar neseniai 
buvo pranešta, kad tarybi
niai mokslininkai Sibire su
rado turtingus aukso plo
tus,kur randa ir didelių 
aukso kavalkų.

Dabar laikraštis “Trud” 
aprašo apie suradimą tur
tingų deimantų plotų Mir- 
niji miestelio srityje, prie 
Šiaunrinio vandenyno. 
“Trud” rašo, kad šie dei
mantų plotai yra daug tur
tingesni, negu Jakutų res
publikoje surasti' 1954 me
tais deimantų laukai.

Reikalauja J. Valst. atsisakyti 
nuo kolonializmo palaikymo

Washingtonas, — Afri
koje per tris savaites važi
nėjo kongresmanas Bar- 
ratt’as O’Hara, Atstovu bu- 
to Afrikos reikalais komi
teto pirmininkas. Jis važi
nėjo dešimtyje, valstybių. 
Sugrįžęs O’Hara sako:

“Afrikoje milžini š k o s 
įtakos turi Tarybų Sąjun
ga. Aišku,,kaip, jos įtaka 
auga, o Jungtinės Valstijos 
visai neturi pritarimo”.

Jis nurodė, kad Afrikoje 
žmonės žino, kaip JAV bal
tieji linkui negrų nusistatę, 
žino ir tai, kaip negrai yra 
atstumti nuo JAV vyriau
sybės vietų.

Svariaubsios 1960 nu
asaulinės žinios

New Yorkas. — Baigian
tis 1960 metams Spaudos 
Sąjunga paskelbė, kad 1960 
metais buvo dešimt sekamų 
svarbiausių įvykių:

1. John Kennedžio laimė
jimas JAV prezidentinių 
rinkimų.

2. Incidentas su JAV 
“U-2” lėktuvu, kuris buvo 
nušautas Tarybų Sąjungo-

Sveikinimas iš Lietuvos
(Telegrama)

Antanui Bimbai, Ievai 
ir Rojui Mizarams, 

Povilui Ventai
Nuoširdžiai sveikinu fi- 

sus draugus Naujųjų Metų 
proga. Linkiu, kad 1961ieji 
metai būtų sėkmingi Jūsų 
visuomeninėje veikloje ir 
asmeniniame gyvenime.

Antanas
Vilnius.

--------------------
Havana. — Kubos liau

dis masiniai minėjo revo
liucijos sukaktį. Havanoje 
paradavo ginkluoti darbi
ninkai ir gatvėmis riedėjo 
galingi tankai.

Sparkill, N. Y. — Sulau
kęs 75 metų amžiaus mirė 
scenos veikalų rašytojas 
George W. Gray.

1954 metais buvo praneš
ta, kad Jakutų respubliko
je deimantų plotai yra gau
sesni, negu Pietų Afrikoje 
deimantų laukai.
\ Deimantas yra kiečiau
sias mineralas. Dalis jų ei
na industrijos gamybon, 
kaip naftos grąžtagaliai. 
Kiti deimantai eina į gra
žinimo sriti, — briliailtais.

Maskva. — TSRS pašali
no žemdirbystės ministrą 
V. V. Matskevičių, o jo vie
ton pastatė M. A. Olšanskį.

Kongresmanas . O’Hara 
sako, kad pirmoje vietoje 
“Jungtinės Valstijos turi 
stoti už Alžyro nepriklauso
mybę”.

Jis mano, kad Kennedžio 
vyriausybė keis Jungtinių 
Valstijų politiką linkui ko
lonijų, nes dabartinė labai 
žalinga “Amerikos demo
kratinėms idėjoms”, — sa
ko kongresmanas.

Maskva. — Chruščiovas 
sako: “Eisenhoweris už keb
lių dienų turės pasitraukti 
iš JAV valdžios, bet jis per 
tas dienas vykdo taikai pa
vojingą politiką”.

je ir paaštrino tarptauti
nius santykius.

3. Pakrikimas viršūnių 
konferencijos Paryžiuje. +

4. Kongo respublikoje 
įvykiai ir nevykusi Jungti
nių Tautų politika.

5. Susikūlimas dviejų lėk
tuvų virš New Yorko.

6. Įvykiai Kuboje: jos su
artėjimas su socialistinėmis 
šalimis, ir jos santykių pa
blogėjimas su JAV.

7. Nikitos Chruščiove!
atvykimas į Jungtinių Tau
tų Asamblėjos sesiją ir pa
teiktas nusiginki^ v i m u i 
planas. Į

8. Atsiekimai erdvių-už
kariavime, jų tarpe Tarybų 
Sąjungos satelito apskridi- 
mas aplinkui Žemę su įlvie- 
mi šunimis ir jų nuleidimas 
ant Žemės.

9. Japonų masiniai pro
testai ir atšaukimas Eisen- 
howerio vizito į Tokio.

10. Negrų “sit-d o w n” 
streikai if demonstracijos 
Pietų valstijose.

Jakarta. —• Kinija ir In
donezija susitarė, kad ki
nai, gyvenanti Indonezijo
je, po dvejų metų turi būti 
tik vienos šalies piliečiais. 
Kinų ten gyvena 3,000,000. 
Iki dabar jie buvo tuo' pat 
laiku Kinijos ir Indonezi
jos piliečiais.
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Ką atneš 1961-ieji metai?
J PERŽENGĘ 1961-ŲJŲ METŲ slenkstį, klausiam 
viens kito, ką jie duos žmonijai? Geresni, vaisingesni 
jie bus už 1960-uosius ar prastesni?

Svarbu, kad kiekvienas žmogus žinotų: viskas vy
riausiai priklausys nuo pačių žmonių. Jei žmonės, liau
dis, nuolat budės, stovės- savo reikalų sargyboje, tai ir 
šie metai bus geresni, laimingesni.

Koks gi prieš pasaulio akis stovi pats vyriausias 
klausimas?

taikai
Taip, taikos pasaulyje, išlaikymas yra pats didžiau

sias, pats svarbiausias dalykas. Jei taika nebus išlaiky- 
' ta, jei prasidėtų pasaulinis karas, tai viskas nuvirs ant 

šono, visos mūsų puoselėtos viltys apie geresnį gyveni
mą, šviesesnį rytojų nueis niekais! Gi taikos išlaikymas 
ir priklauso nuo to, kaip pasaulio tautos į tą reikalą re
aguos. Jei jos "darbuosis, veiks, kovos prieš tuos, kurie 
nori pasaulį paskandinti kraujo jūron, tai ir laimės, tai
ką išlaikys.

JAV ŽMONĖMS ŠIE METAI reikšmingi bus tuo, 
. kad su jų pradžia bus inauguruotas naujas mūsų šalies 

prezidentas, John F. Kennedis.
Vadinasi, respublikonų administracijos, kuriai va

dovavo prez. Eisenhoweris, politika,—pastaruoju metu 
labai žalinga politika,—bus nustumta šalin.

J. F. Kennedis, kaip žinia, ir buvo prezidentu išrink
tas dėl to, kad jis žadėjo vesti taikią politiką, kad jis net 
žadėjo grąžinti Amerikai F. D. Roosevelto vestą politiką. 
O tai reiškia, kad jis stosiąs už taikų sambūvį tarp ka
pitalistinių ir socialistinių šalių.

Netenka ne sakyti, jog tik taikus sambūvis tarp 
JAV ir Tarybų Sąjungos, kuri vadovauja socialistiniam 
pasauliui, tegali užtikrinti pastovią, ilgametę taiką.

Dėl to mūsų pageidavimas ir yra, kad naujasis tpreT 
zidentaS, už kurį, be abejonės, balsavo ir dauguma JAV 
lietuvių, atverstų naują lapą mūsų šalies istorijoje, kad 
JAV santykiuose su Tarybų Sąjunga nepasikartotų tai, 
kas buvo Eijsenhowerio prezidentystės laikais.

Jei tarp mūsų šalies 4r> socialistinių kraštų santy
kiai bus geri, prieteliški, tai ir taikos pasaulyje išlaiky
mas bus saugus, tikras.

VALDINLXI DUOMENYS skelbia, jog su šių metų 
pradžia žymiai padidės mūsų šalyje nedarbas. Šiuo metu 
yra tarp 4—5 milijonų darbininkų be darbo, o su vasa
rio—kovo mėnesiais, skelbiama, jų bus kur kas daugiau.

Nedarbo rykštė jaučiama visur, ypatingai plieno ir 
anglies pramonėje.

Nedarbui sumažinti, jam už akių užbėgti labai daug 
gali pasitarnauti teisinga, apdairi mūsų šalies užsieninė 
politika. A

Atėjo laikas, kai jAv turi pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką—šalį sux650 mlijonų gyventojų. Ne-tik 

.. Kiniją tenka pripažinti, ne tik reikia su ja diplomati
nius santykius sumegzti ir į Jungtines Tautas priimti, 
o reikia ir prekybą su Kinija pradėti. Tik pagalvokime, 
kiek mūsų šalis galėtų Kinijai parduoti! 0 tai reikštų 
ir nedarbo sumažinimą Amerikoje.

Gerų santykių su mūsų kaiminka Kuba atsteigimas 
taipgi privalo stovėti darbų dienotvarkyje. Eisenhowe- 
rio valdžios nusistatymas link revoliucinės Kubos buvo 
tiesiog baisus dalykas. Jai ekonominio boikoto paskelbi- 

, . mas jokiu būdu nepateisinamas.
Jeigu Kubos liaudis pasirenka socialistinį kelią į 

savo ateitį,—jos pačios reikalas. Atsiminkime: jokiais 
boikotais JAV nesulaikė socializmo Tarybų Sąjungoje, 
nesulaikė jo Kinijoje ir kituose kraštuose, tai nesulai
kys ir Kuboje, bei kurioj kitoj šalyje, kai žmonės nusi
tars eiti socialistiniu keliu.

Socialistinis pasaulis šianden galingas,. Jis gali pa
dėti bet kuriai šaliai statyti socializmą, jei tik ji nori, ir 
nieks negalės to sulaikyti.

AMERIKOS ŽMONĖS trokšta, kad šiais metais i 
’ būtų kartą ant visados atsteigtos žmonėms civilinės tei
sės, nežiūrint, kurioje JAV dalyje jie begyventų.

Pirmiausia reikia panaikinti Ne-Amerikinės veik
los kongresinį komitetą, tiek daug žalos mūsų šaliai pa
dariusį, Kiek daug šis komitetas nekaltų žmonių—^mo
kytojų, švietėjų, visuomenininkų, darbininkų judėjimo 
veikėjų—yra užpuolęs, išniekinęs, iš jų darbų, iš tarny
bų išvaręs! Kam iš to nauda?!.

Šis komitetas, palaikomas piliečių mokesčiais, 
* daro didžiulė žalą amerikiečiams, daro gėdą Amerikai 

prieš visą pasaulį.

AMERIKIEČIAI NORI, kad šiemet būtų seno am- 
- Žiaus žmonėms užtikrinta nemokoma medicininė pagal- 
‘ ba, gydymas.

Jie nori, kad dar šiemet būtų nustatytas darbinin
kams algų minimumas nemažesnis, kaip $1.25 valandai.

Visa tai žadėjo padaryti J. F. Kennedis, kai bus iš
rinktas šalies prezidentu. Už tai jį žmonės ir išrinko, ir 

. tuoj, šį mėnesį, jis pradės eiti tas garbingas pareigas.

vę.” Man ji gana Ipatiko, 
tik aš nepratęs skaityH, kai 
tiek daug visokių antraščių. 
Man būtų labai įdomu susi
rašinėti su JAV gyvenan
čiais lietuviais. Tiesa, yra 
ir. mano giminių Jungtinė
se Valstijose, kurie anks
čiau gyveno Čikagoje, bet 
per karą laiškai nutrūko ir 
jokios žinios nebegauname. 
Gal Jūs, gerbiamoji Re
dakcija, žinote, kaip juos 
surasti? Amerikoje gyve
no tėvo sesuo Meiželytė, 
bet ji, kaip žinoma, yra 
mirusi. Čikagoje ar Niu
jorke gyvena jos sūnus Ta- 
rabilda Pranas, s. Antano.

Su pagarba,
' Meiželis Tadas, Juozo 

Šilutės rajonas 
švekšnds paštas 
Gedminaičių km-

nors

Gerb. “Laisvės” 
redaktoriui 
Drg Mizarai

Nuoširdžiai dėkojame, 
kad Jūs Merkinės vidurinei 
mokyklai siunčiate “Lais
vę-” Mūsų kolektyvas ją 
su įdomumu skaito. Mums 
visiems įdomu, kaip visame 
pasaulyje gyvena mūsų tau
tiečiai. Labai gerai darote, 
kad daug pateikiate žinių 
apie Lietuvos TSR žmonių 
gyvenimą ir viso pasaulio 
lietuvių gyvenimą.,

Mus labai domina įspū
džiai JAV turistų, aplan
kiusių savo gimtąją šalį, o 
ypač mūsų gražiąją Dzūki
ją, kurių gausu Jūsų laik
raštyje ir dar ig ausi ą\u 
(kaip sprendžiama iš skelbi
mų) lietuvių susirinkimuo
se. . ( ,j . .

1 Jus sukrėtė. karo - padary
tos mūsų Merkinei žaizdos. 
Mes jas gydome ir niekas 
nenorim, kad kada
kristų bombos, degtų mies
tai, miesteliai, žūtų mūsų 
tėvai, broliai ir vaikai. La
bai malonu, kad Jūs savo 
lakraščiu kovojate už taikos 
reikalą.

Rodos neseniai Jūs buvo
te pas mus, matėte mūsų 
gyvenimą, tačiau ir po to 
pas mus kai kas pasikeitė.

Nuo 1960 m. rugsėjo 
mėn. iš mūsų vienos mo
kyklos atsirado dvi. Tuose 
rūmuose, kur Jūs dirbote ir 
buvo mūsų kraš t o t y r o s 
muziejus, dabar yra ' mo
kykla- internatas, kuriame 
mokosi gaudami pilną vals
tybės išlaikymą 120 moks
leivių. Jis kasmet augs, ir 
numatyta artimiausiu laiku 
pastatyti nauji puikūs rui
mai. Šiemet taip pat pasta
tyti nauji internatui bend
rabučiai, gyvenamieji pa
statai toje pačioje gatvėje, 
kur mokykla, kur caro lai
kais stovėjo karčiama. Mo
kykloje - internate dirba 60 
darbuotojų, tad ir mūsų 
mokytojų šeima Merkinėje 
per tą laiką padidėjo be
veik dvigubai Pagyvėjo ir 
pagražėjo ir mūsų mieste
lis-

Mūsų mokiniai labai myli 
laikraščius. 1961 m. visi 
iki vieno juos užsisakė.

Visi laukiame Naujų Me
tų, kuriuos tikimės sutikti 
linksmai prie naujametinės 
eglutės toje pačioje salėje, 
kurioje dal i n o m ė s įspū
džiais su Jumis. Visi mes 
linkime Jums ir visam 
“Laisvės” kolektyvui sėk
mingų Naujųjų 1961 me
tų.

Kalbėti apie Jūsų laikraš
čio trūkumus, kaip prašėte, 
mums sunku, nes mes nepa
žįstame amerikiečių skai-

tytojų, kuriems Jūsų laik
raštis pagrindiniai skiria
mas. Jūs patys pastebit 
savo laikraštyje ir prašot 
korespondentų rašyti' trum
piau ir konkrečiau. Tai 
teisinga, — daugiau galė
site patalpinti medžiagos iš 
lietuvių gyvenimo. Mūsų 
manymu, būtų , gera įsi
vesti skyrių jaunimui, pa
rašyti apie JAV mokyklas, 
švietimą, daugiau kritikos, 
satyros, daugiau nors ir 
trumpų korespondencijų iš 
Lietuvos TSR, iš visų. pa
saulio lietuvių gyvenimo. 
Būtų gerai, kad retkarčiais 
rašytų į Jūsų laikraštį ir 
poetai eilėraščius, dainas. 
. Tad linkime sėkmės.

Viso Merkinės 
kolektyvo vardu 

Direktorius 
Vitkus Juozas

Mūsų skaitytojams
Daugelis “Laisves” skai

tytojų rašo mums ir prašo 
patarimų, kaip jie galėtų 
ateinančią vasarą aplanky
ti saviškius Tarybų Lietu
voje. Atleiskite, kad nepa
jėgiame kiekvienam atski
rai atsakyti laiškučiu. Lai 
ši mūsų pastaba būna atsa
kymas visiems kartu/

Norintieji aplankyti sa
viškius Lietuvoje, ( privalo
te patys asmeniškai kreip
tis į Tarybų Sąjungos am
basadą Washingtone. Nea
bejojame, jog iš ten gausi
te visas reikalingas infor
macijas nemokamai. Galite 
rašyti lietuviškai arba ang
liškai. Mes patariame vi
siems, norintięms aplanky
ti Lietuvą, tai padaryti be 
atidėliojimo. Mes nežinome, 
klek šiemet airterikiečių lie
tuvių galės aplankyti Lie
tuvą, kaipo turistai. Taip
gi nežinome,/kelios- turisti
nes grupės susidarys.

Savo laiškus ambasadai 
adresuokite.-

Embassy of the USSR 
1706-18th St., N. W. 
Washington 22, D. C.

Redakcijos Atsakymai
Draugui is Rochester™
-Atleiskite, kad įvyko ne

susipratimas su parašu po 
k ores pondencija, tilpusią 
■‘Laisvėje” gruodžio 16 d. 
Korespondencijos autorius 
buvo kitaip pasirašęs, Per 
neatsargumą parašas buvo 
pakeistas redakcijoje. Po 
korespondencija parašas 
“Laisvės Skaitytojas” nėra 
mūsų senasis ročesterietis 
k ores p ondentas “Laisvės 
Skaitytojas.” Labai atsipra
šome abiejų korespondentų 
už nemalonumą.

Seni

Linkėjimai su 
Naujais Metais 
metai, apsisuko,

Lyg upės verpetai,
Ir pradėjo linksmai suktis
Jauni, nauji metai, i
Jų belaukiant visos šviesos
Visur sužibėjo, 
žmonių džiaugsmas ir skam-
Garsiai suskambėjo [bučiai
Ta^gi, linkiu, kad toks ūpač 
žmoųijoj vis butų
Ir kad žmonės' ant šios žemės 
Laimingai gyvuotų;
Kad’ rytų saulė kasdieną
Vis skaisčiau spindėtų 
Ir kad žmonėms meilę.
Į širdį įkvėptų;
Ir kad šiemet visi žmonės
Draugystei) sueitų;
Ir kacl kariški pabūklai
Su vėjais nueitų.

Jonas Juška
Sausio 1, 1061

taiką

75 metai prabėgo kaip 
vieifci diena...

metai. — o prabėgo 
diena! Koks

75 
kaip viena 
jaupas sau atrodai, kol ne
pažvelgi į veidrodį... Jau
nesnis nei tada, kai, nė 15 
metų nesulaukęs, jau buvau 
prityręs vargonininkas. Aš 
jaunesnis, negu tuomet, 
kai platinau revoliucinius 
atsišaukimus, kai žvelgiau 
pro kalėjimo grotas į lais
vės išsiilgusį pasaulį, kai 
(tik nesijuokit!) mušiau 
būgną savo brolio kompozi
toriaus Miko Petrausko or
kestre., •

Tas pats kūrybinis entu-1 
ziazmasį .ir meilę gimtajai, 
dainai, kurie degė krūtinė-! 
je, kai ruošėmės M. Pet- 
rąuško operos “Birutė” pa
statymui Vilniuje 1906 me
tais, tebedega ir nūnai ma
no širdyje. Visi mano drau
gai — kelių kaimų jauni
mas —■ padėjo pagaminti 
kostiumus ir rekvizitą, Tai 
bent buvo talka! Petys į 
petį vilniečiai lietuviai ir 
lenkai dainavo chore, grojo 
orkestre. Spektaklis virto 
didžiule švente. Ir ne tik 
Vilniaus gyventojams. Žiū
rovai suplaukė iš visų Lie
tuvos kampelių.

Ir dabar klausiu savęs— 
nejau nuo tos dienos pra
bėgo 54 nletai?!

Ta pati kūrybinė ugnis, 
jaunatviškas ryžtas kėlė 
mano jėgas, kai ruošiausi 
egzaminams ir stojau į Pe
terburgo (dabar Leningra
do) Valstybinę konservato
riją. Pats sau per egzami
nus akompanavau. Patiko 
komisijai Lietuvos laukų 
berniokas ir jo dainos, Pri
ėmė vienbalsiai, pagirdami.

Ir štai nuoširdų ir sąži
ningą darbą vainikuoja de
biutas Maskvos Didžiajame 
Operos teatre, Romeo vaid
muo Guno operoje -'Romeo 
ir Džiulijeta,” greta gar
siosios N e ž d a novos. Bet 
dainuoti Maskvoje nepalie
ka, Anuomet Leningradas 
pasiimdavo iš Maskvos vi
sa, kas jam tiko. Mane pa
skiria St, Peterburgo Ma- 
rinsko (dabar Kirovo Aka
deminis) Impęratoriš k o j o 
operos ir baleto teatro so
listu- Tai didelis laimėji
mas — patekti į didžiulės 
Imperijos muzikinio gyveni
mo centrą, dirbti teatre su 
tokiu scenos milžinu, kaip 
F, Šalia p i n as, dideliais 
meistrais, kaip Sobinoyas, 
Smirnovas ir kitais. Man, 
jaunam berniokui, supran
tama, tai. didelė laime, kuri taip taurina žmogų-

• -i . f i • ____ . < .

Pakaita Socialinėje 
apsaugoje

šiandien mes norime su- 
minėti tą 1960 m. Sociali
nės Apsaugos įstaitymų pa
keitimų dalį, kuri neliečia 
didelio žmonių skaičiaus, 
bet yra labai svarbi tiems, 
kuriuos ji liečia.

Apie 25,000 žmonių: naš
lių, senų išlaikomų tėvų ir 
invalidų vaikų, kurių tėvai 
darbininkai mirė prieš 1940 
m., dabar galės gauti mėne
sinius Socialinės Apsaugos 
mokėjimus.

Pradžioje Socialinės Ap
saugos Įstatymas suteikė 
mokėjimus tik į pensiją iš
ėjusiems darbi n i n k a m s. 
Įstatymas buvo pakeistas 
1939 m. ir mokėjimai buvo 
suteikti mirAsių darbininkų 
šeimoms. Tačiau ligi 1960 
m. nebuvo daromi jokie mo
kėjimai šeimai darbininkų, 
mirusių prieš K940 m.

Pagal naują įstatymą mo
kėjimai gali būti daromi* 
darbininkų, mirusių vėliau 
kaip 1938 m. kovo mėn. 31 
d. ir anksčiau kaip 1940 m. 
sausio mėn. 1 d., našlėms, 
jų „seniems tėvams ir inva
lidams vaikams.

Būti kvalifikuotam šiems 
mokėjimams gauti, reikia, 
kad mirusio prieš 1940 m. 
darbininko našlė ar sena 
motina^ būtų 62 ar daugiau 
metų amžiaus. Tėvas turi 
būti 65 ar daugiau metų 
amžiaus. Invalidas sūnus 
arba duktė turi būti a n t 
tiek be sveikatos, kad nega
li atlikti jokio substancia- 
laus darbo ir invalidišku- 
mas turi būti prasidėjęs

ti draugijoje tokių muzikų, 
kaip Rimskis - Korsakovas, 
Glazunovas, bendrauti su 
įžymiais dailininkais, kaip 
Dobužinskis, Benua, Kusto- 
diejevas. O rašytojai—Gor
kis, Kuprinas!.. Kiek neuž
mirštamų valandų praleis
ta Šaliapino ir Gorkio drau
gystėje! Kiek daug naujų 
minčių, idėjų, siekimų! O 
paskui — revoliucija, var
tai į laisvę. Dainuoju nau
jai; entuziastingai auditori
jai. Ryšis, užsimezgęs su 
naujais žiūrovais,? lieka j prieš 18-tus amžiaus metus, 
stiprus širdyje ir tepranyks 
tik su pačia gyvybės. lieps-,

■ i ■ i i •<. 11 i tna...? ■ I r ■ < < ( I ;
Todėl ir klausiu — kas 

sako, kad 75 metai—seilat-; 
ve? AŠ* jos nejaučiu. Gy-: 
venimas pilnas, ’ kai turi 
tikslą, ‘kai gali dirbti liau
dies gerovei, kol. esi naudin
gas, parduodi savo žinias 
jaunimui.

Prisimenu seniai netyčia- 
nugirstą pasikalbėjimą. At
ėjęs į prieangį meškerės 
pasiimti (visada buvau 
aistringas meškeriotojas), 
girdžiu kai mynės balsą: 
“Jau nors Cipriuką leiski
te į kunigus, dailus būtų 
kunigėlis, o ir balselis kaip 
vyturėlio.” “Nebus, kaimy
nei, nebus kunigu Cipriu- 
kas! Nelauk. Nors ir leis
tume — neis,” — atsako 
tėvas. “Argi nenorėtumėt 
bent vieną sūnelį prie alto
riaus, žvakių spindėjime į 
dievulį rankas iškėlusį, pa
matyti?” — atsidūsta kai
mynė. “Norėtume ar neno
rėtume, L__ . ___ ... _ T___
Viens tapytojas, kits muzi
kas, kits vargom i s t r a — 
džiaugiamės, kad dori ir 
darbštūs, kas, kad kitas ir 
žvakių spindėjime rankas į 
dangų kelia, o pats paleis
tuvis ir girtuoklis!”—“Na, 
ką jau, tamstele, šventą 
stoną taip niekini,” — pa-' 
sipiktino kaimynė. “Et, 
stonas stonu, o žmogus į tą 
stoną nuėjęs, visoks esti...” 
Stveriu meškerę ir bėgu. 
“Nebūsiu kunigu, nebūsiu,” 
— kartoju, skusdamaš pie
va paežerėn.

Tai nugirdau 
metu.

Taip, neišėjo 
kunigas, švento 
gus,

Jeigu'jūs manot, kad pa- 
eįnat po nauju įstatymo pa
keitimu, turit atsiminti, kad 
mokėjimai nebus siiinčiami, 
jeigu,.jįęįns. gauti ^paduo
site ' prašymų,Paškahfbin • 
kit, parašykit ar apsilanky- 
kit savo Socialinės Apsau
gos distrikto įstaigoj ir 
gaukite visas informacijas 
šiems mokėjimams gauti 
apie prašymo padavimo 
procedūrą.

Social Security 
Administration

ale neišeina, valtį.

Sena laivų pradžia 
ir karo laivynai

Aišku, kad žmpgus tik 
laipsniškai priėjo. išvados 
prie pasigaminimo laivo. 
Pirmas reikalas jam buvo 
persikelti per upę ir tam jis 
naudojo paprastą plaukian
čią medžio dalį. Vėliau jis 
surado, kad plaukiančią da
lį galima panaudoti žuvų 
pasigavimui, ir pasigamino

Karo laivus jau gamino* 
si Senoje Graikijoje, Persi
joje, Romoje, Rusijoje ir 
kitose šalyse. Kilus karams 
tarp Romos imperijos ir Char- 
-thagenos abi pusės stengė
si pasigaminti kuo dau
giau laivų. Vienu kartu iš 
vienos ir antros pusės bu
vo kare po 150,000 vyrų ant 
laivų.

Lima, Peru. — Perų val
džia uždarė Kubos žinių 
skyrių.

Dirbti, vadovaujant diri-

prieš GO

iš manęs 
stono žmo

gus, Daug mietų rampos 
šviesoje dirbau ir dirbčiau 
dar, jeigu galėčiau...

Norėtųsi palinkėti mūsų 
jaunajai kartai dar labiau 
mylėti męną, ypač muziką,

■ .....  ' : ........'4. >■ .... '

Norėtųsi, kad mūsų jauni
mui teatras taptų antrai
siais namais, būtinybe. No
rėčiau, pagaliau, kaa kiek
vienas jaunuolis taip mylė
tų dainą, kaip aš mylėjau 
ją jaunas ir myliu dabar. 
Nes mylėti dainą,—y1 
naši, mylėti gyvenimą.

Vilnius

vadi-

gentui Napravnikųi, buvo- 2 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 3, 1961



CAGSILAI
Vakarinėje ^kndų kalny

no dalyje, netoli Ekvadoro 
^sostinės Kito miesto, yra 
nedidelė gyvenvietė. Ji va
dinasi Santo Domingo de 
los Kolorados. Šioje gy
venvietėje ir tegalima su
tikti raudonuosius indėnus 
—koloradus arba, kaip jie 
patys save vadina, cagsilus.

Cagsilus lengva išskirti 
net ir labai margoje Santo 
Domingo minioje. Raume
ningi jų kūnai padengti 
ryškiai raudonų d a ž ų 
sluoksniu, išraižytu hori
zontaliomis juodomis juos
tomis. Tokiomis pat juos
tomis papuoštos ir trumpos 
vyrų kelnės. Labai nuosta
bi cagsilo šukuosena. Ap
linkui apkirpti plaukai tirš
tai sutepami specialiu te
palu, ir atrodo, kad žmo
gaus galva padengta plyti
nės spalvos šalmu. Tokia 
apranga cagsilus apsaugo 
nuo įkyrių vabzdžių-moski- 
tų, kurių pilna miškuose. 
Miškų tankumynuose cag- 
silai gauna visa, kas tik 
reikalinga pragyvenimui. Į 
miestelį jie keliauja par
duoti miške surinkto kau
čiuko arba vaisių. Už gau
tus pinigus perka įvairius 
namų apyvokos reikmenis 
ir paraką. .

...Iš Santo Domingo į 
cagsilų kaimelį per 
nai žaliuojantį mišk 
giuoja siauras takeli
negilios, bet sraunios Kun- 
gumito upes kranto stovi 
keletas nendrėmis padeng

amzi- 
\ vin- 
. Ant

tų bambukinių lūšnų. Prie 
kiekvienos lūšnos yra prie
statas — sandėlis. Jame 
laikomi bananai, apelsinai, 
saldžiosios bulvės, mėsa, žu
vys. /

Vaisius, daržoves, ryžius 
cagsilai augina nedideliuo
se iš girių atkariautuose 
žemės sklypeliuose. Mėsos 
atsargas papildo medžioto
jai. Kiekvieną rytą, apsi
ginklavę dar 15 amžiuje 
vartotais šautuvais, jie iš
eina į miškus, o vakare 
grįžta su .medžioklės laimi
kiu. Gamtos vaikai—cag
silai — tiki, kad medžiok
lė, žūklė, pasėlių derlius 
priklauso nuo gerųjų ir 
blogųjų dievų.

Indėnų gyvenimas slenka 
vienoda?" ir ramiai. Šiokį 
tokį įvairumą suteikia re
tos šventės. Jos, paprastai, 
ruošiamos tada, kai jauni 
medžiotojai tampa pilna
mečiais.

Šventės dieną visa gimi-i 
nė rūpestingai puoši asi. 
Vyrai tvarko šukuoseną, I 
galvas apveja baltais raiš

kiais, ant rankų užsideda 
įsunkiąs sidabrines apyran
kes. Moterys pi Jukų neda
žo — juodi jų plaukai lais
vai krinta iki pat juos
mens.

Vakare kaimelyje aidi 
liūdni marimbos — vietinio 
“ksilofono” — garsai. Kar
tais ant Galzos medžio ka
ladžių susėda visas fleitis- 
tų orkestras. Vyrai sustoja 
ratu ir pradeda šokti.

Cagsilai — labai sena in
dėnų giminė. Kitų indėnų

Apie filmy gamybą
Greitai technika vystosi. 

Paimkime filmus — juda
muosius paveikslus. Prie 
jų taip pripratome, kad, ro
dosi, jie jau labai seni, gi 
tikrumoje jie dar jaunu
čiai.

1893 metais Thomas Edi
sonas ' pagamino kinotes- 
kopą, o tik 1903 m. pirmąjį 
filmą “The Great Train 
Robbery.” Pirmasis kino- 
teatras Jungtinėse Valsti
jose, Pitts bu r g he, buvo 
įrengtas tik 1905 metais. 
Garsiniai (“kalbanti”) fil
mai daug vėliau pradėta 
gaminti.

Drabužis - chameleonas
LosAnželose (JAV) gami

namas audinys, kuris, vei
kiamas temperatūros, gali 
keisti savo spalvą. Dieną ir 
vasarą jis būna šviesus, o 
žiemą ir naktį — tamsus.

Washingtonas. — 1960 
metais per devynis niėne- 
sius JAV kriminalių prasi
kaltimų padaugėjo 11 pro
centų lyginant su tuo pat 
laiku 1959 m.

genčių, o vėliau ispanų nu
stumta į tropikų gelmę, ši 
giminė sparčiai mažėja. Da
bar ją sudaro ne daugiau 
kaip 500 žmonių.

(Iš “L. B.”)

Žinios apie Kanadą
Kanada yra šiaurinis 

Jungtinių Valstijų kaimy
nas. Ji užima 3,851,809 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi 17,000,000 gyvento
jų. Reiškia, Kanada plotu 
yra didžiausia Amerikoje 
valstybė. (Jungtinės Vals
tijos su Alaska, Hawajumi 
ir kitomis salomis užima 
3,628,130 ketvirtainių my
lių.) Bet Kanados labai di
deli plotai yra šalti kraštai, 
daug salų padengta dedu ir 
sniego.

Užsienio kapitalistai tu
ri investavę Kanadoje $21,- 
000,000,000. Daugi a u s i a 
Jungtinių Valstijų.

1958 metais Kanadoje 
buvo 822,300 asmenų virš 
70 metų amžiaus.

Kanadoje yra 24,000 ne
regių.

1959 metais Kanadoj bu
vo 132,474 vestuvės. Tais 
pat metais buvo 479,275 gi
mimai.

1959 metais Kanadoje 
mokyklose, kolegijose ir 
universitetuose mokėsi 4,- 
000,000 mokinių.

Šiemet popieriaus indust
rija Kanadoje šventė 150 
metų sukaktuves.

Dabar Kanadoje yra 130 
fabrikų popieriui gaminti, 
daugiausia Kvebeko provin
cijoje.

Popieriaus gamyboje dir-
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Netolimam nuo Scrąnto- 
no Factoryville miestelyje 
tūlas kada tai buvęs n 
tingas ūkininkas, v a 
William J. Lance, sui 
į trumpą laiką pratu 
Sumanyta — padarytį, ir 
į trumpą laiką vos ne 
lijonierius. Kaip?—gal ne 
vienas paklaus, 
paprastai, kaip ii^daūgelis 
kad padaro mūsų laisvojo 
verslo “demokratiškoj” A- 
merikoj. Jis supirkinėjo 
suluošintus arklius ii] ra
guočius, kurie nuskirti tik 
odai, šuneliams patrovai ir 
klijų gaminimui, paganęs, 
pašėręs savo ūkyj, nuvežda
vo į Binghamton, N 
kur turėjo tokiems gyvu
liams skerdyklą, ten pa 
dęs darė dešrukes < 
dogs”) ir "kitokias dešras, 
malė į “hamburgerius” ir 
pardavinėjo plačioj apylin
kėj, net neturėdamas jokio 
valdiško leidimo. » Ir ne tik 

,sker- 
;“hot

kad pats varė gerą biznį, 
bet pristatinėjo savo dar
bo dešrukes net ir Swift 
mėsos kompanijai. O kad 
jo gamintos dešros ir deš
imkės atrodytų pilnai ge
ros, skoningos, tai turėjo 
įsigijęs ir valdiško inspek- v 

ba 66,000 darbi ninku, o 
miškuose — 200,000.

Visi tie darbininkai pa
gamino kompanijoms gami
nių už $1,500,000,000.

toriaus antspaudą. Ir taip 
žmorfės valgė net apsilaižy
dami tas jo dešrukes ir 
“hamburgerius,” iki kam 
nors užėjo pavydas, ar gal 
negana gavo “šmero.” Ima 
ir suseka jo greito turtėji
mo šaltinį. Na ir surado, 
kad' tas verslininkas, į dve
jus ar trejus metus vien tik 
arklienos sušėrė — ne šu
nims, bet žmonėms — net 
du milijonus svarų. Dabar 
ką tik paklausi, ar Factory- 
villėj gamintas dešrukes 
perki, tai ne tik kad ima 
spiaudyti, bet ir viauksio- 
ti...

Na, ir kas gali užginčyti, 
jog tai ne “demokratiškos” 
Amerikos laisvojo verslo 
vaisius? Kas gi tam gai
valui šiandien apeina, kad 
žmonės, valgę jo darbo deš
rukes ir “hamburgerius,” 
spiaudo ir viauksi, bile tik 
jo maišas pilnas dolerių. 
Gi valdiški pareigūnai, pa
sitarę su advokatais ir tei
sėju, išdavė visuotiną drau
dimą, kad tas sutvėrimas 
daugiau taip nedalytų, ne
nuodytų žmonių stimpančių 
arklių mėsos dešimkėmis.

Gal ir aš valgiau?..

Sunkvežimis - milžinas
Prancūzų inžinieriai sukū

rė geologams, ieškantiems 
Saharoje naftos, patį di
džiausią pasaulyje sunkve
žimį. Jo kabinoje laisvai ga
li sėdėti net 5 žmonės. Čia 
pat įrengta virtuvė ir ge
riamo vandens bąkah

Nuo 1961 m. sausio 1 d. 
miesto darbininkai — val
diškų įstaigų, policininkai 
ir ugniagesiai — gaus pa
kelti algas 10%. Taip nu
tarė miesto taryba. Bus 
pakelta algos ir miesto ligo
ninėje slaugėms. Sakoma, 
kad tas sudarys miestui per 
metus $146,300 daugiau iš
laidų. i

•

Pašto viršininkas, D. F.) 
Cohill prieš Kalėdas skun- ,* 
dėsi, kad labai daug buvo ; 
siuntinių, o ypatingai biz
nierių garsinimų.

Miesto viršininkai sako, 
kad 1960 metais iškritęs 
sniegas sudarė miestui 38 
tūkstančius dolerių išlaidų.

K. L. Shoe Co., kuri ran-’ 
dasi Arlington Mill pastari 
te, jau dirba pilnai. Kaip 
pirma buvo rašyta, tudse 
pastatuose įvyko gaisras, 
bet ši kompanija greitai su
sitvarkė.

S. Penkauskas

VISI KQLONIALISTAI 
LABAI APSIGAUS

Maskva? —Tarybų spau
da rašo, kad imperialistai 
kolonialistai, kurie Jung
tinėse Tautose atmetė 
TSRS rezoliuciją į metus 
panaikinti kolonializmą, la
bai apsigaus. Kolonijų liau
dis paaštrins kovą už savo 
laisvę, o laisvų valstybių 
žmonės kovojantiems pa
galbos.

Klasinių prieštaravimų paaštrėjimas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Amerikos kapitalizmas 
užima vadovaujančią padė
tį kapitalistiniame pasau
lyje. Nepaprastai išnaudo
jamos kolonijų ir priklau
somųjų šalių darbo žmones, 
Amerikos monopolijos gau
na kasmet daugiau kaip 4 
milijardus dolerių pelno. 
Finansinio ir ekonominio 
spaudimo dėka JAV mono
polistinis kapitalas įsivieš
patavo daugelyje kapitalis
tinių šalių. Amerikos ka
pitalizmo reliatyvi jėga 
įgalina jį išskirti tam tikrą 
savo pelnų dalį žymiai dar
bininkų klasės daliai pa
pirkti.

JAV darbininkų klasė at
kaklia kova pasiekė tam 
tikrus ekonominius laimėji
mus. Šiuo metu Jungtinė
se Amerikos Valstijose yra 
aukščiausias gyvenimo ly
gis. Užtikrinu tokį aukštą 
lygį padėjo tai, kad šioje 
šalyje niekada nebuvo feo
dalizmo atgyvenų ir ilgą 
laiką trūko darbo rankų 
sparčiai besivystančiai pra
monei. JAV teritorijoje 
jau daugiau kaip 100 metų 
nėra buvę jokių karų.

Tuo pat metu JAV yra 
didelių socialinių ,kontras
tų šalis. Faktai rodo, kad 
darbi ninku išnaudojimo 
laipsnis ir turtų koncent
ravimas buržuazijos ran
kose vis didėja. Ryšium su 
tuo aštrėja klasiniai prieš
taravimai šalyje.

N. Chruščiovas vienoje 
savo kalbų, pasakytų Jung
tinėse Amerikos Valstijos^, 
pareiškė, kad socialistinė sis
tema lipa ant kulnų labiau
siai išsivysčiusiai ir galin
giausiai kapitalistinei ša
liai — Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms, ir nebetoli 
ta diena, kai ji pavys ir 
pralenks šią šalį pagal 
preįkių gamybą vidutiniš
kai | vienam gyventojui. So

cialistinės stovyklos šalių 
laimėjimai padeda kapita
listinių šalių darbo žmo
nėms geriau suprasti socia
lizmo pranašumus prieš ka
pitalizmą. Štai kodėl kapi
talizmo ideologai nesišlykš-
ti jokių klastojimų, inten- čių ir vadinamų darbinin-
syvina ideologinę propagan
dą darbo žmonių tarpe.

Kapitalizmo apologetai, 
jų tarpe JAV profsąjungų 
dešinieji lyderiai, kalba 
apie “ypatingą,” “pažangų” 
Amerikos kapitalizmo 
vaidmenį, apie Amerikos 
išnaudotojiško kapitalizmo 
virtimą visuotinio “klestė
jimo” ir “gerovės” valsty
be. Jeigu tikėsime Ameri
kos propaganda, JAV yra 
pavyzdinga šalis, “liaudinio 
kapitalizmo”! šalis, kurioje 
visiems suteiktos lygios tei
sės ir galimybės pasireikš
ti biznyje, šalis, kurioje 
privati kapitalistinė nuosa
vybė pakeista “liaudine,” 
tai yra akcine nuosavybės 
forma. JAV gamybos re
zultatai, sako buržuaziniai 
p r o p a gandistai, dalinami 
po lygiai tarp įmonininkų 
ir darbininkų, priklausomai 
nuo jų darbo ir kapitalo.

Kiti ekonomistai, sociolo
gai ir politikai, tokie kaip 
gana žinomas milijonierius 
Averelas Harimanas, siūlo 
aplamai atsisakyti žodžio 
“kapitalizmas” ir vadinti 
JAV ekonominę santvarką 
“ekonominiu humanizmu,” 
“visuotinės gerovės valsty
be,” kurioje neva nėra vie
tos išnaudojimui ir visi 
“klesti.” Taip buržuazijos 
ideologai .tikisi., pakeitę vie
ną žodį kitu, apgauti dar
bo žmones, užmaskuoti iš
naudotojišką. šiuolaik i n i o 
Amerikos kapitalizmo es
mę.

Viena madingiausių šiuo
laikinių “teorijų” Ameri
kos propagandos arsenale 

yra vadinamoji “žmoniškų 
santykių” tarp darbininkų 
ir įmoni ninku “teorija.” 
Šios teorijos esme yra to
kia: “žmoniški santykiai” 
gamybos procese tarp vie
nos grupės žmonių, dirban- 

kais, ir kitos grupės taip 
pat neva dirbančių žmonių 
ir vadinamų valdytojais, 
gali užtikrinti gerovę ne tik 
vieniems ir kitiems, bet ir 
visai Amerikos visuomenei.

“Žmoniški santykiai,” — 
rašo Indianos valstijos uni
versiteto profesorius Kel
tas Devis, — tai tokia val
dytojų praktika, kuria sie
kiama užtikrinti įvairių so
cialinių grupių susitelkimą 
bei produktyvų bendradar
biavimą gamybos procese, 
kad būtų pasiektas abipusis 
ekonominis, fiziologinis ir 
socialinis valdymas.” Pa
prasčiau kalbant, K- Devis 
ragina darbininkus dirbti 
kuo geriausiai, nedaryti 
gamybai kliūčių streikų pa
vidalu vardan “bendrų” su 
kapitalizmu, interesų.

Iš šių samprotavimų da
romos išvados,, kad klasių 
kova Jungtinėse Amerikos 
Valstijose esanti palaidota, 
o monopolijos tapusios 
“liaudies tarnais.” Tik šių 
“liaudies tarnų” pastango
mis, tvirtina kapitalizmo 
gynėjai, Jungtinės Ameri
kos Valstijos pasiekė aukš
čiausią pasaulyje gamybos 
lygį ir aukščiausią kapita
lizmo šalių tarpe gyvenimo 
lygį. Panašios teorijos turi 
palengvinti kelti darbinin
kų darbo našumą vardan 
tariamo jų interesų ir įmo
nininkų interesų “bendru
mo,” skiepyti darbininkams 
“socialinę atsakomybę” vi
suomenei.

Visa tai turi užtikrinti 
JAV monopolistiniam ka
pitalui galimybę sėkmingai 

lenktyniauti ekon ominiu 
atžvilgiu su audringai besi
vys t ančiomis socialistinė
mis šalimis, kuriose gamy
ba vystoma vardan žmo
gaus ir kuo atkyviausiai 
dalyvaujant išvadų o t a m 
nuo išnaudojimo žmogui.

Bet ką iš tikrųjų reiškia 
Amerikos darbo žmonėms 
ši “principingai nauja epo
cha” santykiuose tarp dar
bo ir kapitalo, 'epocha, apie 
kurią kalba buržuazinė pro
paganda. (geriausiai paro
do tai objektyvūs faktai. 
O šie faktai rodo, kad A- 
merikos darbininkų klasės 
išnaudojimo laipsnis nema
žėja, o didėja, vis labiau 
intensifikuojant darbą ir 
didinant pelno normą, skai
čiuojant kiekvienam dar
buotojui. Paimkime pavyz
džius iš tų pramonės šakų, 
kuriose, kaip tvirtina kapi
talizmo apologetai, ši teori
ja labiausiai yra paplitusi.

Buvęs didžiausios plieno 
lydymo korporacijos “Unit
ed States Steel,” kurią kon
troliuoja monopolistinio ka
pitalo M o r g a n ų grupė, 
prezidentas B. Fair- 
lesas, kreipdamasis į darbi
ninkus — plieno lydytojus, 
pasakė: “Mes (t. y. įmoni- 
ninkai ir darbininkai — V. 
A.) ir geriausiais, ir blogiau
siais laikais -esame surišti 
ekonominių vedybų ryšiais, 
t. y. esame neatskiriamai 
susiję ir labai suinteresuo
ti gamybos rezultatais.”

Dar aiškiau apie klasių 
bendradarbiavimo būtinu
mą kalbėjo darbininkams 
monopolistinio kapitalo tar
nas — plieno lydymo pra
monės darbininkų profsą
jungos p i r m in i n k a s D. 
Makdonaldas. “Mes (t. y. 
profsąjungos),—sakė Mak
donaldas, — veikiame eko
nomikoje, kuri yra “darbi
ninkų ir įmonininkų savi

tarpio supratimo” ekonomi
ka. Jeigu taip, tai kodėl 
turi būti antagonizmas ir 
kova... tarp vienos grupės 
žmonių, dirbančių ir žino
mų kaip valdytojai, ir ki
tos grupės žmonių, dirban
čių ir žinomų kaip darbo 
jėga.”

Makdonaldas ir Fairlesas 
ne kartą važinėjo po kom
panijos gamyklas, raginda
mi darbininkus užtikrinti, 
kad tarp darbininkų, meis
trų, cechų seniūnų ir admi
nistracijos būtų užmegzti 
“nuoširdūs santykiai,” 
stengėsi pašalinti priežas
tis, trukdančias “abipusiai 
p'lobbti” ir didinti gamybą. 
Tačiau kokius realius rezul
tatus davė ši politika plie
no lydymo pramonės dar
bi n i n k a m s ir įmoninin- 
kams?

Galima buvo manyti, kad 
visą pelną, gautą iš meta
lurgijos gamybos, įmoni- 
ninkai “broliškai” dalinasi 
su darbininkais. Bet kapL 
talizmas nebūtų kapitaliz
mu, jeigu jis nebūtų pa
grįstas samdomo darbo iš
naudojimu, jeigu jo varo
moji jėga nebūtų troški
mas vis labiau didinti iš
naudojimą.

Pavyzdžiui, vien per pas
taruosius šešerius metus 
produkcijos gamybos per 
žmogaus darbo valandą pa
didėjimas įgalino didžiau
sią plieno lydymo kompa
niją “United States Steel” 
padidinti plieno lydymą 20 
procentų ir kartu 20 pro
centų sumažinti darbininkų 
skaičių. Pirmojoje 1959 
metų pusėje ši kompanija 
gavo 254,948,496 dolerius 
gryno pelno. Skaičiuojant 
kiekvienam d a r bin i n kui, 
kompanija per metus gau
na 4,435 dolerius arba 1,- 
300 dolerių daugiau negu 
prieš metus.

Panašų pelną gaufia ir 
kitos plieno lydymo kompa
nijos, tačiau jos neseniai 
atsisakė' patenkinti darbi

ninkų reikalavimą padi
dinti darbo užmokesti 15 
centų per valandą. Nega
na to, nepaisant padidėju
sio darbo našumo, monopo
lijos pareikalavo “įšaldyti” 
darbininkų darbo užmokes
tį ir įrašyti į kolektyvines 
sutartis punktus dėl admi
nistracijos teisių neribotai 
spartinti darbo tempus.

Anaiptol ne vien plieno 
lydymo pramonė pasižymi 
aukštu darbininkų išnaudo
jimo lygiu. Kitoje stambio
je JAV pramonės šakoje— 
automobilių pramonėje — 
didžiosios įmonės “General 
Motors” ir “Ford” gauna 
daugiau kaip tris dolerius 
gryno pelno vien tik už 
vieno darbininko vienos va
landos darbą, t. y. deda sau 
į kišenę pusantro karto 
daugiau, negu išmoka dar
bininkui.

Kyla klausimas, koks gi 
čia “ekonominis humaniz
mas” ir kapitalistų vykdo
ma darbininkų “globa”? 
B-et, gal būt, kompanijų 
gaunami pelnai po to pa
tenka į darbininkų kišenes, 
jeigu jie, kaip teigia bur
žuaziniai propagandis tai, 
“yra Amerikos įmonių ben- 
drasavininkai” ? Bet faktai 
rodo, kad tikrovėje padėtis 
yra visiškai kitokia.

Pažangus Amerikos eko
nomistas Budišas apskai
čiavo, kad ne daugiau kaip 
6 procentai visų JAV dar
bininkų turi akcijas 100- 
500 dolerių sumai, tuo tar
pu kai viena milijardierių 
—Diuponų šeima turi dau
giau akcijų negu visi JAV 
darbininkai.

Šie duomenys negalestin- 
gai demaskuoja tai, kokios 
veidmainiškos yra buržua
zinių propagandistų kalbos 
apie vadinamąją “liaudinę 
nuosavybę” Jungtinėse A- 
merikos Valstijose. Kapi
talistai stengiasi įpiršti 
darbininkui akcijų už ma
žą sumą ir tuo atitraukti 
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jį nuo dalyvavimo streikuo
se, užtikrinti, kad jis dirb
tų dar našiau. Gera “liau
dinė n u o s a v y bė,” jeigu | 
Morgano ir Rokefelerio fi-i 
nansinės grupės kontro-. 

rliuoja daugiau kaip 1301 
milijardų dolerių kapitalą, į 
o dviejų šimtų didžiausių Į 
JAV korporacijų daliai | 
tenka 37 procentai visos ša-? 
lies gamybos. Septyniasde-' 
šimt septynios iš šių di-j 
džiausiu korporacijų pri
klauso kelioms turtingiau-į 
sioms šeimoms, tokioms, 
kaip Morganai, Diuponai, 
Melonai, Rokefeleriai, For-j 
dai ir kt.

Amerikos monopolistų* 
turtai auga kaip tik todėl, j 
kad darbo žmonės priversti 
vis daugiau ir daugiau 
dirbti, negaudami už.’ tai 
ekvivalentinio atlyginimo. ■ 
Trijų turtingiausių JAV; 
šeimų — Rokefelerių, Diu-1 
ponų ir Melonų — asmeni-; 
nė nuosavybė 1956 metais į 
buvo didesnė už visų JAW 
darbo žmonių metinį darbo 
užmokestį.

Štai kodėl JAV darbo 
žmonių dalis šalies naciona
linėse pajamose ne tik ne
didėja, o, priešingai, vis 
labiau mažėja. Jeigu 1923 
metais darbininkams teko 
54 procentai, tai dabar ten
ka tik 40 procentų naciona
linių pajamų. Aukštas ga
mybos lygis, kapitalo kon
centravimas ir centraliza
vimas, monopolijų galybės 
augimas Jungtinėse Ame-: 
rikos Valstijose vis labiau, 
didina tarp nedidelės sauje
lės pramonininkų bei finan- 
sistų ekonominės padėties 
ir milžiniškos masės darbo 
žmonių ekonominės padė
ties.

(Pabaiga kitam num.)

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo-' 
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.



H, Šotochovas \

ŽMOGAUS DALIA Žinios iš Lietuvos
(Tąsa) i

. Po to vilkikai ėmė traukti patran- , 
kas, pravažiavo lauko virtuvė, paskui ėjo 
pėstininkai, ne kažin kiek ten jų, na, gal 
kokia apipešiota kuopa. Pasižiūriu, pa
sižiūriu į "juos akių kertele ir vėl pri- 
krentu skruostu prie žemės, užsimerkiu: 
šleikštu pasidarė į juos žiūrint, ir širdy
je bloga...

Maniau visi bus praėję, pakėliau gal
vą, gi šeši jų su automatais—čia pat, ei
na už kokio šimto metrų nuo manęs- Žiū
riu, suka iš kelio ir tiesiai į mane. Ei
na tylom. “Še,—manau,—ir mirtis sulig 
atėjimu.” Atsisėdau, nesinori gulom 
mirti, paskui atsistojau. Vienas iš jų, 
už kelių žingsnių nuo manęs, kilstelėjo 
petį, nusikabino automatą. Na, ir juo
kingai esi žmogus sudėtas: jokios pani
kos, nei kokios baimės tuokart nepaju
tau. Tiktai žiūriu į jį ir manau: “Tuo
jau paleis į mane trumpą seriją, bet į 
kur jis šaus? Į galvą, ar stačiai į krū
tinę?” Tarytum ne tas pats velnias, ku
rioje kūno vietoje jis man peltakį išva
rys.

Jaunas vaikinas, gražaus stoto, tamsaus 
gymio, o lūpos plonos kaip siūlas, ir akys 
prisimerkusios. “Šitas užmuš nė nemirk
telėjęs,” — pamaniau. Taip ir yra: pri
sidėjo jis automatą, aš stačiai jam į akis 
žiūriu, o kitas, jefreitorius, tur būt, vy
resnis už jį, galima sakyt, pagyvenęs 
žmogus, kažką suriko, atstūmė jį į šalį, 
priėjo prie manęs, marmakliuoja kažką 
saviškai ir dešinę mano ranką per alkū
nę lenkia, raumenis suprask, čiupinėja. 
Pačiupinėjo ir sako: “O-o-o!”—ir rodo į 
kelią, saulės nusileidimo linkui. “Kaus
tyk, vadinasi, darbo gyvuly, mūsų rei
chui dirbti.” Šeimininkas, mat, atsira
do, šuva!

Bet juodukui krito į akį mano batai, 
o jie atrodė geri, rodo ranka: “Nusiauk.” 
Atsisėdau, nusiaviau batus, duodu jam. 
Jis iš mano rankų stačiai traukte iš
traukė. Numūturiojau autus, ištiesiau 
jam, o pats žiūriu į jį iš apačios į viršų. 
Bet jis subliovė, nusikeikė saviškai ir vėl 
graibo automatą. Kiti žvengia. Nieko 
man nedarė, nuėjo tolyn. Tiktai tas juo
dis, kol atsigavo į kelią, bent tris sykius 
dar buvo atsigręžęs, akimis žybčioja 
kaip vilkiūkštis, pyksta, bet ko pyksta? 
Tarytum aš jam būčiau batus nuavęs, 
o ne jis man.

Ką gi, brolau, nebuvo man kur dėtis- 
Išėjau į kelią, nusikeikiau paskutiniais 
voronežietiškais žodžiais ir pėdinu j va
karus, į nelaisvę!.. O ėjikas tuomet men
kas buvau, per valandą vos kilometrą 
sukarti galėjau, ne daugiau. Nori į 
priekį žengti, o į šonus šlitinė ji, knapi- 
nėji keliu, nelyginant girtas. Nedidelį ke
lio galą nuėjau, ir prisivijo mane tos pa
čios divizijos, kurioje ir aš buvau, mū
siškių belaisvių kolona. Varo juos koks 
dešimt vokiečių automatininkų. Tas, ku
ris ėjo kolonos priešaky, prisivijo mane 
ir, blogo žodžio netaręs, atsivedėjęs vožė 
automato rankena man per galvą. Bū
čiau parkritęs—jis būtų prismeigęs ma
ne šūviais prie žemės, bet savieji pačiu
po mane bevirstantį, įstūmė į vidurį ir 
pusę valandos vedė už parankės. O kai 
afsikvošėjau, vienas šnibžda: “Dieve ne
duok parkristi! Eik iš paskutiniųjų, ar
ba užmuš!” Ir aš iš paskutiniųjų ėjau.

, Kai tik saulė nusileido, vokiečiai padi
dino palydovų skaičių, sunkvežimiu atve
žė dar dvdešimt kareivių su automatais, 
ir dar sparčiau mus varo- Sunkiau su
žeistieji nespėjo eiti su kitais, ir juos 
pribaigdavo čia pat pakeliui. Du mė
gino pabėgti, bet užmiršo, kad mėne
sienoje labai toli matyti plyniame lauke, 
na, ir nušovė juos, aišku. Vidunaktį pa
siekėm kažkokį pusiau sudegusį bažnyt
kaimį. Nakvynės mus suvarė į cerkvę su 
nudaužta bopia. Ant akmeninių grindų 
—nė saujos šiaudų, o visi mes be mili
nių, vienomis palaidinėmis ir kelnėmis, 
taigi ir pasitiesti visai neturėjom ko. Ki
tas dargi palaidinės visai neturėjo, vien 
tik sukritusiais apatiniais marškiniais. 
Daugiausia tai buvo jaunesnieji vadai. 
Palaidines jie nusimetė, kad nesiskirtų 
nuo eilinių. Ir dar artileristai be palai
dinių buvo. Kaip plušo prie pabūklų išsi
vilkę, taip ir į nelaisvę pateko.

Naktį užėjo toks smarkus lietus, kad 
visus mus kiaurai permerkė. Čia bonia 
sunkįpjo sviedinio ar bombos nudaužta, 
čia stogas visai skeveldrų sugraižytas, 
net prie altoriaus sausos vietos nesurasi. 
Taip visą naktį mes ir praslampinėjom

LIETUVOS VARTOTOJŲ 
KOOPERATYVŲ SĄJ. 
TARYBOS MITINGAS
VILNIUS. — Lapkričio 

26 d. Vilniuje pasibaigė 
dvi dienas trukęs Lietuvos 
vartotojų kooperacijos dar
buotojų tarybos susirinki
mas. Aptarta užd aviniai 
vykdant partijos ir vyriau
sybės nutarimus dėl prie
monių prekybai toliau ge
rinti.

Savo pranešime Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų są
jungos valdybos pirminin
kas P- Murauskas pažymė
jo, kad pastaraisiais me
tais, pakilus darbo žmonių 
gerovei, nenukryps tarnai 
didėja prekių apyvarta kai
me. Plečiasi prekybos tink 
las.

Grdta laimėjimų prane
šėjas ir diskusijose kalbe 
ję Liaudies ūkio taryboj 
avalynės įmonės, kurios ne
tiekia prekybinėms organi
zacijoms avalynės pagal už 
sakytą asortimentą... Pre 
kybos ministerijos didmeni
nės bazės nepraktikuojc 
centralizuoto prekių prista
tymo į rajonus.

Susirinkimas taip pat ap
svarstė vartotojų koopera
tyvų valdybų bei aktyvo 
darbą. Pranešimus padarė

toje cerkvėje, kaip avys tamsioje kūtėje. 
Naktį jaučiu kažkas mane čiupinėja už 
rankos, klausia: “Drauge, ar tu nesu
žeistas?” Atsakiau jam: “O kas tau 
rūpi, broleli?” Jis ir sako: “Aš karinis 
gydytojas, gal galiu tau kuo padėti?” 
Aš pasiskundžiau jam, kad man kairysis 
petys girgžda ir tinsta, ir baisiai sopa. 
Jis tvirtu balsu man sako: “Nusivilk 
palaidinę ir marškinius.” Aš nusivil
kau, ir jis pradėjo čiupinėti savo plonais 
pirštais mano petį, bet taip, kad man vis
kas aptemo. Griežiu dantimis ir sakau 
jam: “Tu, matyt, veterinorius, o ne 
žmonių gydytojas. Kaip gi tu šitaip so
pamą vietą spaudai, beširdi tu žmogau?” 
O jis vis čiupinėja ir gana piktai man 
sako: “Tu tylėk! Irgi kalbą užvedė. 
Kentėk, dar labiau suskaus.” Ir sulig 
tais žodžiais kad truktelėjo ranką, net 
man iš akių raudonos kibirkštys pasi
pylė- >

Atsigavęs klausiu: “Ką tu darai, fa
šiste prakeiktas? Mao ranka visai su
malta, o tu ją taip traukai!” Girdžiu, 
kaip jis tyliai nusijuokė ir tarė: “Ma
niau, kad tu man tvosi dešiniąja, bet 
tu, pasirodo, ramus vyras esiį. Tavo ran
ka ne sumalta, o tik išnarinta buvo, tai
gi aš ir įstačiau ją į vietą. Na, kaip da
bar, palengvėjo?” Ir išties pajutau, kad 
sopė pradėjo mažėti. Padėkojau jam 
nuoširdžiai, ir jis patamsyje nuėjo to- ■ 
liau, tyliai klausdamas: “Sužeistų yra?” , 
Tai matai, ką reiškia tikras gydytojas! 
Jis ir nelaisvėje, ir patamsyje dirba di
dį savo darbą.

Nerami buvo ta naktis. Į lauką nelei- ■ j Mažeikių rajono vartotojų 
do išeiti, apie tai įspėjo vyriausias sar
gybinis, kai dar poromis varė mus į 
cerkvę. Ir lyg’ tyčia prispyrė vieną dievo
baimingą mūsiškį. Kentė, kentė, o pas
kui pravirko: “Negaliu,—sako,—šven
tą vietą teršti! Juk aš tikintysis, krikš
čionis! Ką man daryki, vyručiai?” O 
mūsiškiai, žinai, kokie žmonės? Vieni 
šaiposi, kiti keikiasi, treti visokius juo
kingus patarimus jam duoda. Pralinks
mino jis mus visus, o baigėsi visa ši mu
zika dargi labai nekaip: pradėjo jis j 
duris belsti ir prašytis išleidžiamas. Na 
ir prisiprašė: paleido fašistas visų durų 
pločiu šūvių seriją, ir dievobaimingąjį 
užmušė, ir dar tris žmones, vieną sun-% 
kiai sužeidė, paryčiu jis numirė.

Užmuštuosius sudėjom į vieną vietą, 
prisėdo visi, aptilom ir susimąstėm: pra
džia nelabai džiuginanti.-. O netrukus 
ėmėm šnekėti^ pusbalsiu, kuždėtis: kas 
iš kur, kokios srities, kaip į nelaisvę 
pateko; patamsy vieno būrio draugai ar
ba pažįstami pakriko, ir dabar pradėjo 
vienas su kitu patyliukais susišaukinėti. 
Ir nu irdau aš šalimais tokią tylią šnek
tą. Vienas sako: “Jei ryt, prieš mus iš
varant, visus išrikiuos ir lieps komisa
rams, komunistams ir žydams prisipa
žinti, tai tu., būrininke, nesislapstyk! Iš 
to nieko neišeis. Tu manai, kad nusivil
kai palaidinę, tai jau eilinis pasidarei? 
Nieko nebus! Aš už tave nemanau at
sakyti. Aš pirmasis tave išduosiu! Juk 
aš žinau, kad tu—komunistas, ir mane 
agitavai į partiją įstoti, tai dabar ir at
sakyk už savo darbus.” Tą sakė arčiau
sia, kuris sėdėjo šalia manęs, kairėje, o 
antroje pusėje nuo jo kažkieno jaunas 
balsas atsako: “Aš visuomet įtariau, 
kad tu, Kryžniovai, negeras žmogus. 
Ypač kai tu atsisakei į partiją stoti, tei
sindamasis, k a d tu neišsilavinęs. Bet 
aš niekad nemaniau, kad tu gali tapti 
išdaviku. Juk tu baigei septynmetę?” 
Tas tingiaktaip atsako būrininkui: “Na, 
baigiau, ir kas iš to?” Ilgai jie tylėjo, 
paskui būrininkas, kaip atspėjau iš bal
so, tyliai vėl sako: “Neišduok manęs, 
draugas Kryžnovai.” O tasai tyliai nu
sijuokė. ^Draugai, — sako, — liko anoj 
pusėj fronto, o aš tau ne draugas, ir tu 
manęs neprašyk, vis tiek nurodysiu ta
ve. Savi marškiniai arčiau kūno.”

Nutilo jie, o mane pradėjo šaltis pur
tyti nuo tokios niekšybes- “Ne,—manau 
sau,—neleisiu, kad tu, niekše, išduotum 
savo vadą! Tu pats neišeisi iš šitos 

. cerkvės, išvilks tave, kaip kokią dvėse
lieną, už kojų!” Vos truputį praaušo— 
matau: šalia manęs guli plačiasnukis 
bernas, rankas už galvos pasidėjęs,, o 
greta jo sėdi vienais marškiniais, kelius- 

^apsikabinęs, menkutis, riestanosis vaiki
nas, ir labai jau blyškęs. “Na, pama
niau, nesusidoros tas vaikis su tokiu at
šertu kumeliu. Teks man jį pribaigti7.”

(Bus daugiau)

KULTŪROS-ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS

ANYKŠČIAI. — Sureng
tas rajono kultūros - švieti
mo darbuotojų trijų dienų 
pasitarimas-seminaras. Ja
me dalyvavo daugiau kaip 
70 klubų-skaitykių vedėjų, 
kultūros namų direktorių.

Pirmą dieną seminaro da
lyviai išklausė keletą pra
nešimų. Rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas K.. Zulonas apta
rė kultūros darbuotojų už
davinius vykdant TSKP 
CK nutarimą apie partinės 
p r o p a g andos uždavinius 
Šiuolaikinėmis sąlygo mis. 
Kultūros - švietimo įstaigų 
darbuotojai priėmė atitin
kamus įsipareigojimus kul
tūriniam darbui gerinti. 
Iki 1961 metų sausio 1 d. 
numatyta pasiekti, kad 
kiekvienoje šeimoje būtų 
jęnt po vieną suaugusį 
įkaity to ją- 4

Pasitarimo dalyviai susi
lažino su pirmaujančių ra
jone kultūrinių įstaigų dar
buotoj ų darbu.

B. Žemaitis

Mokykloje ateistinė 
konferencija

Jieznas. — Dar tik per- 
iiai įsikūrė Jiezno vidurinė
je mokykloje ateistų būre
lis, bet jau nemaža nuvei
kė. Surengtas ne vienas te
matinis vakaras. O neseniai 
įvyko ateistinė konferenci
ja. Mokyklos aktų'salė bu
vo pilnutėlė.

Vienuoliktokas P. Vols
kis papasakojo, kaip atsira
do kulto garbinimas. Mo
kyklos direktorė Bičkaus-

kooperatyvų sąjungos 
Tirkšlių kooperatyvo valdy
bos pirmininkas L. Dapkus, 
Ramygalos rajono vartoto
jų kooperatyvo valdybos 
pirmininkas A. Nėverdaus- 
kas ir Lietuvos vartotojų 
kooperatyvų sąjungos kad
rų bei organizacinio darbo 
valdybos viršininkas S. 
Naimavičius.

Susirinkime dalyvavo kienė kalbėjo apie vadina- 
Lietuvos KP CK skyriaus ,muosius “stebuklus”. Po to 
vedėjas A- Kairytis, respub- susirinkusieji patys pama- 
likos prekybos ministras A. tė .tuos “stebuklus”, kuriuos 
Mikutis. (ELTA) parodė chemikų būrelis.

“TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į MOKSLĄ” 
(TSRS Konstitucijas 121 str.)

Pabaigoje įvyko X Ra- del “mokytojo” balsas turi 
gausko knygos “Ite, missa 
ėst” aptarimas. O dramos 
būrelio nariai pastatė X 
klasės mokinės V. Perekop- 
skaitės inscenizuotą J. Že
maitės apsakymą “Švento 
Jurgio aukos”.

Tokią pat konferenciją 
numatoma surengti Butri
monyse.

V. Adomaitis

MOKYKLAS — ARČIAU 
GYVENIMO

U'l’ENA. — Utenos mo-1 
kyklos lenktyniauja su Mo
lėtų rajono mokylomis už 
glaudesnį mokymo ryšį su 
gyvenimu. Įvyko abipusis 
lenktyni avimo patikrini- 
m a s . Pasiskirstę trimis 
grupėmis, abiejų rajonų 
švietimo, tarybiniai bei par
tiniai darbuotojai apsilankė 
56 mokyklose.

Gerą įspūdį padarė Mo
lėtų rajono Giedraičių bei 
Inturkės vidurinių mokyk
lų, o taip pat A ž u o žerio, 
Avilčių, Pusnies septynme
čių mokyklų pasiekti laimė
jimai tvarkant aplinką, 
vystant darbinius mokslei
vių įgūdžius. Utenoje ap
galvotai plečiama materia
linė 
sos 
tos, 
ves, 
Tauragnų 
kykloje įsteigta žemės ūkio 
m e c hanizatorių gamybinė 
klasė. Vyžuonyse patys 
moksleiviai stato gamybi
nius pastatus, šiltnamius. 
Daugelis šio rajono mo
kyklų turi nuosavus sodus, 
iš kurių kasmet gauna po 
4-5 tūkstančius rublių pa
jamų. Šios lėšos eina toles
niam mokyklų materialinės 
bazės stiprinimui- r

Patikrinimo eigoje paaiš
kėjo, jog socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtoju tapo 
Utenos rajono mokyklos.

mokyklų baze. Čia vi- 
mokyklos elektrifikuo- 
turi nuosavas dirbtu- 
pagalbinius ū k e 1 i us.

vidurinėje mo-

Kretingos rajono Salantų mokyklos-interna- je.šie vaikai
moksleiviai—net nenujaučia, kiek tokių vaikučių kaip jie 

svajojo buržuazinėje Lietuvoje apie mokyklos suolą. Ta
čiau jie ir tegalėjo svajoti, ganydami buožių bandas, parda- 
davinėdami “laisvės alėjoje” laikraščius. Pasiekti daugiau 
kaip keturias klases tegalėjo tik tie, kurių tėvų kišenėje skam
bėjo atliekami litai. O tokių Xuvo nedaug.

Šiandien Tarybų Lietuvoje mokslas nemokamas. Maža 
to: baigti septynias klases privalo kiekvienas, šiuo metu res
publikoje yra 4 tūkstančiai bendro lavinimo mokyklų, kurias 
lanko apie 430 tūkstančių vaikų. O' juk į šį skaičių neįeina 
darbo jaunimo, vakarinės, pamaininės, neakivaizdinės mokyk- 
los-internatai.

Šių metų rugpjūčio mėnesio TSKP CK nutarimas “Apie 
mokyklų statybą ir priemones^mokyklų materialinei bazei 
stiprinti” —• dar vienas partijos ir vyriausybės rūpinimosi 
liaudies švietimu įrodymas. Šiam reikalui jau šiaiš metais 
mūsų respublikoje išleista 50 milijonų rublių.

Daugiau kaip 24 tūkstančiai jaunuolių ir merginų stu
dijuoja respublikos aukštosiose mokyklose. Septynmečio ga
le šis skaičius išaugs iki 36 tūkstančių. Per vienerius metus 
respublikos aukštosios mokyklos paruošia daugiau specialistų, 
negu peiv visą buržuazijos valdymo laikotarpį. Mūsų res
publikoje tūkstančiui f gyventojų tenka 3 kartus daugiau stu
dentų, negu švedijojekar Italijoje, ^ris su puse karto daugiau, 
negu Olandijoje.

Beveik puse milijono besimokančių įvairiose mokyklose 
— štai ką d avė Lietuvai TSRS Konstitūcij a!

to

būti nesugadintas. 'Priešin
gu atveju, tai pakenks “de
biutuojančio solisto” karje
rai. Mokytis tenka ilgai. 
Kai kurioms metus, o kai( 
kurioms net trejus. Bet jau* 
kartą išmokusios, kanarėlės 
gali čiulbėti dešimt ir net 
penkiolika metų.

Mūsų pašnekovas turi ke
liasdešimt kanarėlių. Gies
mininkų namukai puošia 
kiekvieną laisvą kampą. 
Penki paukščiai — prityrę 
giesmininkai, jie šeiminin
ko favoritai. Klausydavai 
jų čiulbėjimo, ncjučio, iL 
užsikreti senojo pensininko 
meile geltonplunk s n i a m s 
giesmininkams.

Šeimininkas augina ir ki
tokius numylėtinius. Čia 
pat narveliuose lin k s m a i 
striksi daugiau kaip pus
šimtis nuostabiausių spalvų 
plunksnomis pasipuošusių 
mažiukių papūgų. Šių 
plunksnuotų dabitų 
—Australija.

Šiauliuose yra 
paukščių mylėtojų, 
džiui, J. Žurauskas didžiuo
jasi savo egiptiemiškais ba
landžiais- L a b ą i gražiai 
čiulbėti kanarėlės išmoko 
pas J. Kruopį ir G. Monkų. 
Šiauliečiai susirašinėja su 
Rygos, Talino ir kitų mies
tų paukščių mylėėtojais, 
stengiasi išvesti naujas 
paukščių veisles.

A. Prokapas

tėvynė

daug
Pavyz-

prieš 
užka- 
nusi-

KALKIŲ PURVAS — 
NE ATLIEKOS!

Panevėžys. —Kalkių pur
vas — .cukraus fabrikų ga
mybos atliekos — iki šiol 
naudojamas tik rūgščioms 
dirvoms kalkinti. Panevė
žio statybos tresto inžinie
riai K. Savėnas ir J. Ast
rauskas pastebėjo, kad šio 
purvo sluoksnis, kuris tie
siogiai nesusisiekia su oru, 
po kurio laiko tampa plas- * 
tiškas ir tinka tiek mū
ro, tiek tinkavimo bei 
kitiems statybos darbams. 
Pane vėžy j e, Darbin inkų
gatvėje, statydamas mū
rinį namą inžinierius L. 
Vaicekauskas sudėti n i a-
me skiedinyje naud o j o 
šį kalkių purvą. Mūro 
kokybė buvo nė kiek ne 
prastesnė, kaip ir papras
tai.

Kalkių purvas gali būti 
naudojamas ia.p pat įvai
rių blokų ir 'plokščių ga
mybai. Pagaminti iŠ kalkių 
purvo su piuvenų arba spa
lių užpildu blokai ir plokš
tės pasirodė tinkami per
svaroms, perdenginių šilu
miniam bei garsiniam izo
liavimui.

Prie cukraus fabrikų su
sikaupia didžiulės kalkių 
purvo atsargos. Jeigu tik 
pusė kalkių purvo vien iš * 
Panevėžio cukraus fabriko 
būtų panaudojama statybo- 

įse, tai per metus susitau
pytų apie milijoną rublių. 
O kur dar Kapsukd, Paven
čių cukraus fabrikai.

Statybininkai turėtų pa
galvoti, kaip plačįai įdiegti 
šią pigią medžiagą.

Iriž. Z. Ulevičienė
I
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Koncertai rajono centre
Utenos rajonas. — Tai 

lyg savotiškos saviveikli- • • f *1 1 i V- * »

PLUNKSNUOTI 
DABITOS

ŠIAULIAI- ■— Kai 
keturis šimtus metų 
riautojai iš Ispanijos
kapstė į Kanarų salas, kūp- 
sančias prie Afrikos kran
tų, pasakiškoje gamtoje jie 
pastebėjo mažytį, žalsvai 
pilkšvą paukštį. Jis links
mai šokinėjo nuo sakutės 
ant šakutės. Plunksnuotas 
sutvėrimas stebino savo ne
išpasakytu grožiu ir stipriu 
balsu, be jokios pertraukos 
virpindamas vingriau s i a s 
melodijas. Ispanai pasiga
vo kelis tokius giesminin
kus ir parsivežė į tėvynę. 
Naujoje vietoje jie greitai 
apsiprato, čiulbėjo tuo pa
čiu maloniu balsu. Laikui 
bėgant, kanarėlės (taip is
panai pavadino paukščiu
kus, prisimindami "jų tėvy
nę) paplito visoje Europo-

Ir dabar jos nieko ne- į 
bestebina. /^"'X /

Paukštė g i e stm i n inKė 
mėgsta švarą, /nelesa bet 
kokio maisto*, 
pios ir reikalauja, kad jo
mis būtų nuolat rūpinama
si.

—Giesmininkus reikia 
a u k 1 ėti, —■ šypsodamasis 
aiškina mums šiaulietis pen
sininkas N. Gerasimovas, 
didelis paukščių mylėtojas, ninku darbo ataskaitos. Be- 
iš kurio sužinojome visas veik kiekvieną sekmadienį *11 _ -“*1 * _ ' • t « •

anarėlės le-

smulkmenas apie kanarėlių 
kelionę į Europą.

čiulba tik patinai. Išmo
kyti juos gražių melodijų— 
tai didelis menas. Reikia 
greta pastatyti “mokinio” 
ir prityrusių giesmininkų 
narvelius. Senosios kana
rėlės ir atlieka dainavedžių 
bei mokytojų vaidmenį- To-

rajono centre koncertuoja 
apylinkės kultūros namų 
meno kolektyvai.

Ruošiantis koncertams, iš
augo ir sustiprėjo Užpalių 
kultūros namų liaudies šo
kių atlikėjų grupė, Saldu
tiškio mišrus choras, Leliū
nų agitmenine brigada;

M. Stundžia t
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Įspūdžiai iš mūsų keliones
Gruodžio mėnesio 1 d. 

man teko lankytis Camdeno 
apylinkėje sveikatos reika
lais. Kada atsila n k a u -į 
Camdeną, tai dažnai užsu
ku į Filadelfiją aplankyti 
saviškių. Bet šį kartą pra
silenkiau su važiavimu į Fi
ladelfiją, nes 10 dieną tu
rėjo įvykti Auksinio “Lais
vės” Jubiliejaus apvaikščio- 
jimas, tai maniau pats ap- 
vaikščiojime dalyvauti, kur 
turėsiu progą su visais 
draugais pasimatyti.

Artinasi gruodžio 10 die
na. Retkarčiais jausmuose 
ir prote pasireiškia keista 
mintis. Koks bus oras tą 
dieną, ar pavyks “Laisvės” 
Jubiliejaus a p v a j k ščioji- 
mas? Tokios ir kitos min
tys kankino mane, tai su
keldavo manyj tam tikro 
neramumo. Bet štai atėjo 
laukiamoji diena. Mudu su 
Elzbieta leidžiamės į kelio
nę. Oras nors vėsokas, bet 
saulė skaisčiai šviečia. Ke
lionėj puiki. Važiuojame ge
rai nusiteikę, bet gamtos 
žvilgsniu viskas paniurę. 
Nors dar matosi ant medžių 
lapų, bet jie nugeltę, jau 
bespalviai — jų gražumas 
išnyko. Niekur ant kelio 
nesimato žaliosios žolelės, 
visur parudus ir laukia tos 
dienos, kada padengs ją 
storas sniegas ir užsibaigs 
jos gyvenimas. Taip tėmy- 
dami ir žiūrėdami į nublan
kusią gamtą, nė nepasiju- 
tome, kaip automobilis pri
siartino prie sūnaus dakta
ro namo Merchantvillėje.

Pasitarus apie sveikatą, 
apie bėgamus gyv -e n i m o 
reikalus ir šiek tiek pasi
sotinę, — važiuojame pas 
Banį, taip pat gyvenantį 
Merchantvillėje. Bet, ant 
nelaimės, neradome nieko 
namie. Durys Ūarh6 buvo 
uždarytos. Viskas, ką rado
me, tai du vokiškus polici
nius šunis, aptvertus garde 
prie namo, netoli durų, ku- 
rief lojo, staugė, draskėsi, 
kaip kokie laukiniai žvėrys, 
rodėsi, kad jie sudraskys 
mudu su Elzbieta j sekun
dę laiko, jeigu jie ištrūktų 
kokiu nors būdu iš užtverto 
gardo. Tokių didelių šunų,

kad vėliau vakare pasima
tysime,—-ją apleidome. Va; 
žiuojame į Eddystoną. Su
stojame pas nenuilstantį 
veikėją, gerą draugą, šir
dingą spaude.: rėmėją A.

mums kaip ČĮovaną. Kada 
tik atsilankome pas ji ir 
nusip-erkame va 1 g o m ų j ų 
daiktų, tai jis mums paskai
to tik tiek, kad aš dažnai 
abejoju, ar jis gauna už 
tiek pinigų pirkdamas pre
kes, už kiek-mums parduo
da. Dažnai būna ir taip, 
kad parvažiavus namo ran
di dėžėse, ko jiesi pirkęs.-.

Dabar, kada Antanas pa
sitraukė nuo kasdieninio 
darbo, jam bus gera proga 
pasilsėt, j sveika ta sustip
rės, galės džiaugtis gyveni
mu, paliks pats sau naudin
gas ir judėjimui.

Aplankius Lipčius, būti
nai reikia matyti nuoširdų 
draugą Povilą Šlajų, nes 
nuo čia reikia nueit tik po
rą blokų. Paskambinus į 
namą, kuriame gyvena Po
vilas, duris atidaro, su 
linksmomis akimis, gerai 
nusiteikusi Navickienė.

Trumpai ir širdingai pa
sikalbėję su Povilu ir Na
vickiene, jų rezidenciją ap
leidome. Abu . pasižadėjo 
dalyvauti Auksiniame 
“Laisvės” Jubiliejuje. Taip 
pat ir draugas Lipčius pri
žadėjo dalyvauti.

Apie 7 valandą vakare 
pribuvome į Rusų namą,

Antanas patiko mudu su 
Elzbieta savo valgomų daik
tų krautuvėje, kurią užlai-; 
ko per daugelį metų Eddy- 
stoųe, su malonia šypsą vei
de. ,

Norėjosi patirt, kaip An
tanui ir jo seimai einasi, 
nes pereitą vasarą, pra
džioj rugsėjo mėnesio, pa
tiko jų šeimą skaudi nelai
mė: netikėtai, be jokios li
gos, staiga mirė jų vyriau
sioji duktė Joyce, sulauku
si dvidešimties metų, tik 
ką pražydusi, lyg ta pava
sario rožė, kuriai reikėjo 
gyventi ir džiaugtis gyveni
mu. Mes turėjome progą 
Joyce gerai pažinti ir ar
čiau suprasti, nes jos tėvas 
norėjo, kad Joyce ir jau
nesnioji duktė Lillian pra
leistų vasaros laiką pas 
mus. Abi' seserys pradėjo 
praleisti vasaros atostogas 
pas mus nuo 1955 m. Past mus 
jom buvo kaip antri jų na-|įur turi įvykti Auksinis 
mai^ Atvažiuodavo kada ! “Laisvės” Jubiliejus, 
norėdavo —dieną ar naktį ■ • ,
ir visados vietos joms buvo. 
Joyce patiko netikėta ir 
keista mirtis. Jos gyveni
mo siūlas nutrūko, kada 
siautė mūsų apylinkėje ura
ganas, kada visokis susisie
kimas nutrūko. Jos tėvas 
pasiuntė mums laišką, pa
siuntė telegramą ir jo tą 
siuntinį gavome rugsėjo 7 
dieną, trečia d ienį, kaip 
10:30 lyte, kada gavome 
“Laisvę,” kurioj buvo pra
nešimas, kad Joyce jau bu
vo išlydėta iš laidojimo vietos. 
Gaila, kad .taip atsitiko,
kad negalėjome palydėti
Joycė į amžino poilsio vie
tą, kur dabar ji ilsisi kapi-

KRISLAI
( rąsa iš pirmo pusi.) 

vargšė Lietuvėlė tiek pat pro
greso būtų padariusi.

Mano didelė išvada: “Tėviš
kes žiburių” skaitytojai daug 
protingesni, bent jau daug 
nuoširdesni už redaktorius. 
Ir, žinoma, jie daug geresni 
lietuviai. Jie džiaugiasi Lie
tuvos laimėjimais, o redakto
riai pasipiktinę juos bara. 
Skaitytojai sako: Tegu tai bū
na ir po socializmo vėliava: 
bile tik mūsų tėvų žemė, mū
sų tauta keliasi iš skurdo ir 
atsilikimo.

Labai ačiū nepraustabur
niais, kurie Amerikoje lei
džia ir redaguoja “Lietuviš
kąją enciklopediją.” Jie ne
pamiršo ir mane giliai atsi- 
krankštę apspiaudyti.

Ir dar melagiai. Rašo, kad 
buvęs mokytojas Petras Bimba 
yra mano brolis. Tuo tarpu 
jis yra visiškai kitų Bimbų, 
man net negimimų, 
te spręsti, ko’ yra 
jų enciklopedijos 
jos. ‘

Iš to gali- 
vertos tos 
informaci-

Rochester, N. Y.
Gruodžio 2d. įvykoprieš- 

njetinis Gedemino Drau
gystės susirinkimas. Buvo 
išduoti raportai. Pasirodo, 
kad draugystė gerai stovi. 
Turi išmokėtą gražų namą, 
220 narių ir iš jaunų žmo
nių valdybą, kuri gerai vei
kia.

1961 metams vienbalsiai 
užgirta ta pati valdyba. Ją 
sudaro pirm įninkąs V. 
Stepaitis, vicepirmininkas 
F. Manelis, užrašų rašti
ninkas D. Valtienė, iždinin
kas A. Krikščiūnas, finan
sų raštininkas J. Gudelis, 
kasos globėja J. Blažienė, 
trustistas . V. Baronas, di
rektoriai J. Miller ir P. Va
liulis, knygų peržiūrėtojai 
W. B. Černiauskas, G. Dau- 
kas, K. Zlatkus, maršalka 
P. Žirgulis, korespondentė 
L. Bekešienė.

New Haven, Conn.
Gruodžio 20 d. įvyko LLD 

32 kuopos susirink imas. 
Narių buvo nedaug. Val
dyba išdavė raportą iš 1960 
metų veiklos. Raportas pri
imtas. 1961 metams val
dybą sudaro: Barbora Med
ley, Marg aret Valinčius, 
Juozas Aleksa, Antosia Sho- 
liūnas; korespondentas J. 
Kunca.

Jonas Petkus išdavė ra
portą iš “Laisvės” vajaus. 
Pasirodo, kad vajus eina 
sėkmingai, nes gauta keli 
nauji skaitytojai, gerai at
sinaujina prenumeratoriai 
ir suteikia aukų.

M. Valinčius raportavo, 
kad gerai vajus eina ir “Vil
nies.” Reikia padėkoti va- 
jininkams.

Susirinkimui pasibaigus 
turėjome užkandžių ir ka
vos. Tai Barbora Medley ir 
Eva Rudman paruošė tuos
užkandžius. Prie stalo pa-i -Rimtai susirgo J. (Labei- 
sįtarėme ir apie ateities j ka. Visi linkime jam grei- 
veikimą. Ačiū draugėms • tai pasveikti ir vėl kartu su 
už paruošimą užkandžių.

paukšteliai linksmai čiulba, 
ramiai miegok tarp kitų 
n u m i r u šiųjų. Lai būna 
Tau, Joyce, ilga ir garbinga 
atmintis. Yoyce mirtis An
tanui ir visai šeimai buvo 
žiaurus įvykis,, tai didelis 
gyvenime sukrėtimas, tai 
žiauri gyvenimo rykštė. Ne-

tokių baisūnų nemačiau sa- į smagu, kad tokie įvykiai 
vo gyvenime. ’ patinka mūsų judėjimo

draugus, bet turime ramin
tis, turime užmiršti nesma
gumus ir tęsti gyvenimą 
toliau.

Pasikalbėjome su Antanu 
apie gyvenimo bėgį, pasi
keitėme mintimis tam . tik
rais klausimais, ir štai kas 
patirta- Nežiūrint to, kad 
Antanas bando save kont
roliuoti, nesimato veide nu
siminimo, iš pažiūros atro
do gerai, bet sveikata nėra 
taip gera, kokia ji buvo 
prieš Joyce mirtį. Tik įsi
vaizduokite, ką Antanas sa
ko; “Nežiūrint, kad prabė
go keturį mėnesiai 
Joyce mirties, ir . po 
dienai negaliu parašyti 
dėkos laišką į lakraštį
siems draugams ir drau
gėms, kurie dalyvavo Joyce 
laidotuvėse ir kuo nors pri
sidėjo prie su m a ž i n i m o 
skausmo liūdesio valandoj.”

Smagu ir linksma buvo 
išgirsti., kad Antanas pasi
rinko gerą gyvenimo kėlią. 
Po Naujų Metų jis išeina 
į pensiją. Tai pagirtina.

Antanas visados pasi- 
reišika dideliu draugišku
mu, nuoširdumu ir duosnų- 
mu. Kada atvažiuoja pas 
mus į Avalon, niekados ne
atvažiuoja tuščiomis ranko
mis, 
savim 
kokių

Važiuojame pas visų ger
biamą Oną Zalner. Oną ra
dome gerai nusiteikusią, 
linksmą, besišypsojančią — 
rodėsi viskuo patenkinta, 
kad jai gyvenime nieko ne
trūksta, kad jos gyvenimas 
—tai tikras rojus. Pas Oną 
gyvena Jonas Liesutis. Tai 
senyvo amžiaus vyras, šiuo 
laiku g e r a s pažįstamas. 
Dirbo prie kriaučių, pri
klausė prie rūbsiuvių Amal- 
gameitų unijos. Joną pa
žįstu nuo 1917 metų, kada 
aš buvau tos unijos orga
nizatorium. Buvo aktyvus 
unijos narys, buvo dirbtu
vėje už chairmaną. Tai 
smagus ir malonus prisimi
nimas- Jonas, nors nusenęs, 
bet įsikibęs į laikraščius ir 
skaito juos su didžiausiu 
atidumu. Malonu darosi, 
žiūrint į Joną, kaip jis 
skaito mūsų spaudą. Pas 
Joną randasi “Laisvė,” 
“Vilnis,” “Liaudies Balsas” 
ir Urugvajaus “Darbas.” 
Tai pagirtina!

Pas Oną neilgai svečia- 
vomės, nes ji buvo užimta, 
ji rengė užkandžius prisiar
tinančiam vakare Jubilie
jui. Ona norėjo mums kaip 
svečiams paturi dyti, bet 
mes, norėdami aplankyti 
daugiau savo draugų, netu
rėjome ilgiau laiko pas 0- 
ną svečiuotis, nes žinojome,

. Sve
tainėje radome Zalner, Plė- 
tienę, Puodį ir daugiau 
publikos. Neužilgo pasiro
do brooklyniečiai, tarp ku
rių buvo ir “Laisvės” re
daktorius A. Bimba. Sma
gu buvo susitikti draugą 
A. Bimbą. Turėjome progą 
pasitarti tam tikrais iški
lusiais klausimais.

Apie įvykusį koncertą 
nerašysiu, nes kiti draugai 
apie ji parašys. Tik tiek 
pasakysiu, kad brooklynie- 
tės choristės — Čepulienė, 
Rušinskienė, Buknienė, 
Ventienė ir B r a z a u skie- 
nė, vadovybėje Mildredos 
Stenslerienės, sud a i n a v o 
daugelį dainų ir filadelfie- 
čius palinksmino gražiomis 
dainomis. Ačiū joms už tai! 
A. Bimba pasakė gerą pra- 
kalbą. Publikos nuotaika 
buvo puiki.

Apie aukas parašys
Publikos parengime 

Įėjo būti daugiau.
Po koncerto turėjau va

žiuoti pas sūnų daktarą 
nakvoti. Bet atsirado koks 
tai instinktyvis atjautimas, 
kad reikia važiuot namo. į 
Avalon. Sekmadienį pusė
tinai daug prisnigo, audra 
siautė, vėjas sniegą pustė...

J. A, Bekampis

Vilniaus “Tiesoje” (1960 m. 
gruodžio 21 d.) skaitau Lietu
vos Sveikatos apsaugos mi
nistro V. Kleizos pranešimą iš 
medikų suvažiavimo Maskvo
je. Ten buvę daug ir plačiai 
kalbėta apie žmonių sveikatos 
apsaugą.

Žmogaus sveikata yra bran
giausias žmogaus turtas. Ta
rybinėje santvarkoje sveikatos 
apsaugos reikalai labai aukš
tai statomi.

visais dalyvauti.

kiti.
ga-

vpo 
šiai
pa- 
vi-

V isados atsiveža su 
ką nors iš valgio ar 
vaisių ir palieka

ĮVYKDĖ METINĮ
* PLANĄ

KLAIPĖDA. Įvykdyti 
metinį. planą iki TSRS 
Konstitucijos dienos to
kiu šūkiu Tarybų Lietuvos 
žvejai pradėjo antruosius “parbiniųko 
septynmečio metus.

Ir štai radijo bangomis 
atskriejo džiugi žinia- Mū
sų respublikos žvejai įvyk
dė metinį žuvies sugavimo 
planą, perkopė milijoną. 
Dabar žvejų sąskaitoje — 
1 milijonas 72 tūkstančiai 
centnerių žuvies. Ypač šau
niai dirbo Baltijos žvejai. 
Aktyviosios jūrų žvejybos 
bazė metinį planą jau įvyk
dė 120 procentų. Nepaisy
dami rudens štormų, sėk
mingai žūklauja mūsų žve
jai Šiaurės Atląnte. Arti 
60 tralerių, plaukiojančios 
bazės “Petras Cvirka,” “Ju
liaus Janonio” ir eilės kitų 
laivų įgulęs įžengė į 1961 
metus.

Tarybų Lietuvos žvejai 
pasižadėjo iki Naujų j ų 
metų sugauti dar ne ma
žiau kaip 50 tūkstančių 
centnerių žuvies, Tai—jų 
dovana Tėvynei.

Mums džiugu, kad ir Tary
bų Lietuvoje. į tai kreipiama 
labai daug dėmesio. Gerai, 
kad ministras Kleiza, šviesoje 
minėto medikų pasitarimo, ne
pamiršo pakalbėti apie svei
katos apsaugos padėtį Lietu
voje. Gerai, kad jis neven
gia iškelti dar teb esamus 
trūkumus. Jų gi, žinoma, dar 
randasi. Reikia daugiau lo
vų ligoninėse, reikia geriau or
ganizuoti profilaktinius skiepi
jimus, reikia , daugiau dėme-| 
šio kreipti į. sanitarinę būk
lę įmonėse, fabrikuose, kol
ūkiuose. Negerai, kad kai 
kurie medicinos darbuotojai, 
“ypač kaime, nepanaudoja vi
sų savo jėgų darbo žmonių 
sveikatingumui kelti” ir tt.

Bet man, įš šalies ir iš toli 
žiūrint, matosi ten pas jus, 
draugai, dar vienas didelis 
trūkumas.

Tiesa, ne visa Lietuvos spau
da mus pasiekia, bet tie jūsų 
leidiniai (knygos, žurnalai, 
laikraščiai), kurie patenka į 
mūsų rankas, mums liudija, 
kad jūsų spaudoje sveikatos 
apsaugos reikalai beveik pa
miršti. Tik šen ir ten pasi
rodo vienas kitas kartais kie
tai įkandamas straipsnis apie 
sveikatos apsaugą, apie apsi
saugojimą nuo ligų ir negala
vimų. Tarpe daugelio šimtų 
gautų iš Lietuvos knygų be
rods dar nė vienos nemačiau 
apie sveikatą. Gal jūs jų ten 
ir turite, bet mums neprisiun- 
čiate. Negerai...

Na, o tikekite manimi, kad 
kai per daugelį, daugelį metų 
mūsų mylimas Dr. J. J. Kaš- 
kiąučius (Kaškaitis) mūsų 

' laikraščiuose su savo kolumna 
> sveikata” kas

dien kaltę kalė į mūsų gal
vas, kaip reikia susitvarkyti 
su pilvu, su akimis, su ausi
mis, su kojomis, su galva, 
kaip susitaisyti ir kaip 
suvalgyti maistą, kaip sušilus 
ieškoti progų pasimankštinti 
ir pakvėpuoti tyru oru, kaip 
vengti ir saugotis svaigalų ir 
rūkalų ir tt. ir tt., tai ne vie
nam iš mūsų Tiesiog akis ati
darę. Ir jeigu šiandien tūks
tančiai mūsų, jau ir septintą 
kryželį pastatę, dar tebepa- 
stovime apt kojų, tai, be kit
ko, dėka tų jo draugiškų, 
nuoširdžių, praktiškų patari
mų' ir pabarimų.

Kitais žodžiais: puiku dar 
Viena lova ligoninėje jau su
sirgusiam'joje pagulėti, pui
ku turėti daugiau ir geresnių 
skiepų, bet, man atrodo, be
veik tiek pat svarbu žmones 
šviesti apie saugojimą savo 
sveikatos. Tegu ir patys rū
pinasi.

Ta mintis turi būtį žmonėms 
į gftlvąs kalama ir kalama 
kiekviename laikraštyje, kiek
viename žurnale. Tas pagel-

Teisėjas nubaudė tėvus 
pasimokėti po $100 baudos 
už tai, kad jų vaikai išdau
žė mokyklos langus. Taipgi 
jiems pasakė, gerą “pamoks
lą,” kad nežino,: kur jų vai
kai vakarais trankosi.

Viename -įrakanduotame 
kambaryje apsigyveno nau
jas įnamis. Už poros sa
vaičių šis išsikraustė ir iš
sigabeno kambario rakan
dus. Policja jį surado, areš
tavo, ir tik po $500 užstatu 
paleistas.

Netinkamame gyvenimui 
name gyveno šeima ir su
degė trys vaikai. Dabar 
miestas neranda kaltinin
kų, 
ten

tai yra, kas leido jiems 
apsigyventi.

J. Kunca

Albumas "Lietuva
V 1* v*sslis gražioji

Gavau albumą “Lietuva 
šalis gražioji”. 1960 metais 
išleistas Vilniuje. Jame 
yra 309 nuotraukos iš visų 
Lietuvos dalių. Knygoje 
yra paveikslai -Lietuvos 
miestų, ’ miestelių, įvairių 
įstaigų, kaip tai klubų, ligo
ninių, sporto namų ir kito
kių. Yra nuotraukos pau
pių, naujų gyvenimo namų, 
kolūkių, paminklų lietuvių 
tautos didvyrių ir kitokių 
svarbių vietų.

Prie Albumo pridėtas 
Biuletenis, kuriame nuo
traukos paaiškinamos lie
tuvių, rusų, vokiečių ir an-

Iš Argentinos
Buenos Aires. — Minint 

Urugvajaus “Darbo” 25 
metų sukaktį net keli mū
siškiai buvo nuvykę į jubi- 
lįejinę sueigą, įvyku s i ą 
Urugvajaus sostinėje Mon
te videjuje. Ten jie pabuvo 
net savaitę laiko. Juos gra
žiai urugvajiečiai priėmė. 
Jie grįžo namo patenkinti.

Ta proga ir pas mus iš 
Montevideo buvo keli atvy
kę. Jie, gražiai čia pasidar
bavo. Gavo sveikinimų' 
“Darbui”.

Daugelis mūsų gauname 
iš Lietuvos laiškų, kuriuo
se grįžę Lietuvon kviečia 
ir mus atvykti, jei ne ant 
visados, tai nors tūlą laiką 
Lietuvoje pabuvoti, su jos 
nauju gyvenimu susipažin
ti. Norėtųsi važiuoti ten 
praleisti tūlą laiką, bet 
mes neišgalime, nes kelionė 
daug kainuoja. O ant visa
dos ten važiuoti seniems 
žmonėms jau nebeapsimo
ka.

Lietuviškieji nacionalis
tai bando lietuvių kolonijo
je sėti neapykantą, vienus 
lietuvius piudyti su kitais. 
Net ir skundikų iš jų atsi
randa. Dabar jie naudoja 
V.Sidzikauską, neseniai čia 
atvykusį iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų. Jie šaukia 
susirinkimus, kelia lermą, 
bet fanatikų mažai tegau
na, nežiūrint to, kad bažny
čia ir buržuazinė spauda 
hems padeda.

Trys mūsų turistai nese
niai grįžo iš Lietuvos.

Tai tiek žinių iš mūsų 
krašto. J. Lavus

VAKARAS PATRIOTAMS 
PAGERBTI

Šiauliai. — Vakarą, skir
tą nuo buržuazinių nacio-

su vi

Norwood, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Po sunkios operacijos 
penkias savaites buvau 
Pondville ligoninėje. Da
bar jau esu namie ir pa
laipsniui sveikata taisosi. 
Tenka džiaugtis, kad vėl 
kartu galėsiu būti 
sais.

Tariu širdingą padėką 
mano sūnums Albe 
mont, taipgi .marčioms Rosy 
ir Page, dukrai Jose ir žen
tui Arthur už jų rūpestin
gumą ir pagalbą ligoninėje 
ir namie.. Taipgi ačiū' vi
siems giminėms, draugams 
ir draugėms, kurie aplankė 
ligoninėje, prisiuntė užuo
jautos laiškų ir atvirukų 
bei suteikė dovanų.

Visų jūsų nuoširdus už
jautimas .suteikė man dau
giau jėgų nugalėti ligą. 
Dėkui ^visiems!

Marcele Krasauskienė

ir Ed-

Binghamton, N. Y.
Padėka

Po sunkios operacijos li
goninėje išbuvau 25 dienas. 
Dabar jau esu namie ir 
sveikata taisosi.

Širdingą tariu ačiū mano 
šeimai, kuri taip rūpinosi 
manimi, taipgi visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie užjautė.

Dėkui Navalinskienei už 
pranešimą “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”, K. Karos;enei 
už malonų laiškelį, Jonikui, 
kuris “barė” už “pasivelini- 
mą sirgti”. Didelis ačiū vi
siems!

John Vaicekauskas

bes Lietuvos žmonėms sveikais 
būti ir sutaupys kraštui mili
jonus, milijonus rublių.

glų kalbomis. Biuletenis Par.^]įstų rankos buvusiems 
sitarnauja, nes jame ais- nl0ky tojams pagerbti, su
ėmimas. paveikslų pazyme- rengg Pedagoginio insti- 
tas tokiais pat numeriais, komjaunuoliai." Susi- 
kaip knygoje po paveiks- jaU(ynę j0 dalyviai klause- 

. v, . , , . .. J si pasakojimo apie tautos 
1 ai graži ir labai įdomi. taurĮ0S širdies mokyto jus- 

knyga. ! patriotus Oną Sukackienę,
S. Penkauskas. Vladą. Žvirblį, Kazį Mačer- 

ihį ir kitus.
■ Šiaulių rajone buvo žvė
riškai nužudyta mokytoja 
Pranė Jankutė. Jos vardu 
pavadinto kolūkio narys A. 
Petrauskas panasak" jo anie 
šios liaudies švietėjos gyve- 

dr augi jos Centro valdybos (nimą. A. Petrauskas, yos 
ir profsąjungos Respubliki-! išsigelbėjęs nuo mjrtie's, 
nio komiteto 2 pereinamą-• matė, kaip žuvo Pranė Jan- 
sias Raudonąsias vėliavas kute. Žuvo, bet nepalūžo, 
ir piniginę premiją. į neišsižadėjo savo siekių.

J. Gerutis i A. Bilevičius

sitarnauja, nes jame aiš-

Panevėžio aklųjų draugi
jos mokymo-gamybos kom
binatas už puikų darbą tre
čiajame ketvirtyje iškovojo 
Socialinio aprūpinimo mi
nisterijas, LTSR Aklųjų

•įi

mokytojams pagerbti, šu

tu to komjaunuoliai. Susi-

£

O

veikinimas
& Siunčiu širdingus Tekėjimus mano brangiems draugams, 

gyvenantiems Tarybų Lietuvoje ir čia, Amerikoje!
įį Sveikinu visus su naujais .1961 metais. 

Linkiu visiems geriausių pasisekimų!5

'S

JONAS K MAČUKNA

Pittsburgh, Pa.

4?7: Sveikinimas
Sveikiname visą “Laisvės” personalą, visus 

draugus, pažįstamus ir gimines, linkime 
geriausios sėkmės 1961 metuose.

JOHN ir JULIA GITTZUS
Bedford, Mass.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad.; sausio (Jan.) 3, 1961
4



KĄ NEŠA SRAUNIEJI 
PARANOS VANDENYS

Plati, srautplinga Pava
nos upė. Tropikų klimato 
sušildyti, jos vandenys ati
teka iš Brazilijos, didele sa
vo dalimi skiria Argentiną 
nuo Paragvajaus, paskui 
leidžiasi argentinų žeme, 
kol pasiekia Urugvajaus 
upę, ir nuo ten į Atlantą 
įteka, kitaip nepavadintum, 
La Platos jūra.

Tur būt apie visas Že
mės upes liaudis turi su
kūrusi legendų, dainų. Gar
si, labai garsi ir Parana 
Pietų Amerikoje. Jau se
novėje indėnai apie ją pa
liko daugybę pavadinimų. 
Bet Parana garsi ne vien 
savo grožiu, savo egzoti
ka. Argentinos rašytojas 
Alfredas Varela savo kny
goje “Tamsioji upė” labai 
įtaigiai vaizduoja Paranos 
ir jos pakraščių siaubingą
jį tragizmą.

Prieš porą trejetą de
šimtmečių Paranos tėkmė 
nešė baisų krovinį: mensu- 
sų lavonus! Tai buvo žer- 
ba-matės plantacijos nužu
dytųjų peonų lavonai. Jiems 
tarsi buvo pavesta šaukti: 
žmonės, žiūrėkite, kokie ga
lingi feodalai Paranos 
aukštupyje! Štai mūsų, iš
drįsusių suniurnėti prieš 
ponų sauvalę, likimas!

Vis dėlto atėjo laikas ir 
žiauriai išnaudojamieji peo- 
nai pagaliau pabudo, susi
telkė ir laimėjo sunkiausią 
mūšį — pažabojo dvarinin
kų šėlimą.

Ir Parana liovėsi pluk
džius mensusų lavonus su 
vinčesterio kulka pakaušy
je- ...

Bet ši pertrauka buvo ne 
amžina. ,

Paranos vandenys< dabai’ 
vėl pasruvo žmonių krau
ju, vėl ji neša lavonus. 
Vieną paskui kitą. Nese
niai Buenos Aires laikraš
tis “Kritika” rašė: “Ties 
Paranos upės 1800 kilomet
rų buvo aptiktas vyro lavo
nas. Teismo ekspertizė nu
tate, kad jis turėjo du su
žalojimus kulkomis ir kitas 
akivaizdžias kankinimo žy- 

J mes. Reikia pridurti, kad 
su šiuo jau bus 12 sužalo
tų lavonų, kurie ištraukia
mi iš Paranos upės.”

Praėjus kelioms savai
tėms, kitas Argentinos 
dienraštis, “La Prensa,” 
vėl pranešė: “Paranos van
denyse rasti du lavonai 
ties 1741 ir 1584 kilomet
rais. Pirmasis atplūduria- 

, vo viela surištomis ran
komis bei kojomis ir jo 
kūnas buvo rimbu nuplak- 

f| # tas. Kai dėl antrojo lavo- 
l no, tai jis buvo smailiu
• ginklu subadytas, jam trū-
t ko vienos rankos ir abiejų

kojų...”
Iš kur tie siaubą keliau

tieji lavonai Paranos upė
je? Kas jie? Argentinos 
spauda rašo, kad policija 
negali nustatyti jų asmeny
bės. Viena tik aišku: Pa
ranos tėkmė šį kruvinąjį 
krovinį pasiima Paragvua- 

! juje.
...Gūdi fašizmo naktis 

gaubia Paragvajų. Kalėji
mai pilni patriotų. Pasibai
sėtinai skursta darbo liau
dis. Statomos vis naujos 

.koncentracijos stovy klos, 
yisa šalis, kaip rašo Bra
zilijos laikraštis “Novos 

' Rumos,” p a v e r sta ištisa 
k o n c e n t racijos stovykla. 
Paragvajuje plinta ir aštrė
ja partizaninis judėjimas 
prieš Stresnerio diktatūrą, 

ij kuriai JAV imperialistai 
pavedė ginti Standard Oil

ir kitų monopolijų intere
sus.

Paragvajaus vidaus rei
kalų ministras Insfranas, 
dar kitaip vadinamas pa
ra g v a j iškuoju Himleriu, 
spaudai pripaž i n o , kad į 
Argentinos teritoriją Para
nos upės nunešti lavonai 
yra Paragvajaus partiza
nų. Juos veikiausiai, -esą, 
nukovę pasienio policinin
kai tuo metu, kai jie bėgę į 
Argentiną.

Taip ciniškai kalba šių 
dienų nacistiniai budeliai. 
Lavonai su sulaužytomis 
rankomis, nukapotomis ko
jomis, su baisiais kankini
mo sužalojimais, tai, anot 
Insfrano, — bėgančių Pa,- 
ragvajaus partizanų, nu
kautų Paranos vandenyse!

Gai kas gali paklausti: 
o vis dėlto, kodėl Insfranas 
šį faktą pripažino? Juk 
kur kas paprasčiau būtų 
paneigti arba su partizanų 
lavonais susidoroti taip, 
kad neliktų pėdsakų. Tame 
pripažinime, be cinizmo, 
dar slypi ir grubus Parag
vajaus fašistinės diktatūros 
kėslas. Čia pasitelkiama 
Paranos upė. Jos srovė nu
neša sugniuždytus sukilėlių 
lavonus, kurie turi rūsčiai 
įspėti: štai kas laukia visų 
Stresnerio valdžia tepaten
kintų paragvaji-ečių! * Ly
giai kaip praeity Parana 
nešdavo žerba-matės peonų 
lavonus . . .

Tačiau šis Stresnerio 
diktatūros bauginimas tik
tai parodo, kad ji žvėriškai 
bijo savo liaudies, kurios 
priešinimosi ji nepajėgia nu
slopinti. Ir Paranos srovės 
nešamieji sukilėlių lavonai 
ragina liaudį sukilti šven
tai kovai prieš JAV mono
polijų statytinių kruvinąjį 
režimą.

...Kapitan Mesa mieste
lyje nutūpė “Douglaą.” Jis 
atgabeno du sumuštus, su
kruvintus belaisvius parti
zanus Ernestą Agileira ir 
Rigobertą Insuraldę. Mies
telio aikštėje juos pririšo 
prie stulpo. Greta buvo 
išstatyta trečiojo belaisvio 
nukirsta galva. Scena žu
dymui atitinkamai paruoš
ta. Vietos gyventojai buvo 
suvaryti šią sceną stebėti. 
Pats miestelio komendantas 
majoras Buenaventura Ru
lonas vadovavo tam tyčioj i- 
mosi “teismui.” Į pirmąjį 
klausimą Agileira jgvarani 
kalba drąsiai atsakė:

—Tokiems niekšams, kaip 
tu, mes nieko nepasakysi
me!

Ir, pasinaudodamas pro
ga, jis atsisuko j susirin
kusią minią

—Broliai, — kreipėsi jis. 
— Mes esame partizanai, 
mes ginklą pakelėm prieš 
Tėvynės tironus! Žūstame 
už Paragvajaus laisvę. Tęs
kite šią kovą iki pergalės!

Rolonas, prikandęs lūpą, 
siuto. Inscenizavimas gero 
nežada. Tad, “teismą” baig
damas, dar paklausė:

—Ką jūs darytumėt su 
manimi, jei- aš pakliūčiau 
į jūsų rankas?

Belaisviams buvo aišku, 
kas jų laukia. Agileira sa
vo budeliui atšovė

—Su tokiais banditais 
kaip tu padąrytumėm tą 
patį, ką tu dabar padarysi 
su mumis, patriotais!..

Nujausdami artėjantį ga
lą, Stresnerio pakalikai ne
sivaržydami mėgaujasi ne
girdėtais žiaurumais. An
tai, į Argentiną atvykę Pa
ragvajaus politiniai emi
grantai papasakojo dienraš
čiui “La Rason” apie nau-

ĮVAIRIOS žinios I
Burma jau atmušė 

Čiango melus
Rangūnas. — Prieš ke

lias dienas Čiang Khi-šekas 
paskelbė, būk Kinijos armi
jos daliniai įsiveržė į šiau
rinę Burma ir iš ten ruo
šiasi užpulti Thailandą.

Burmcs vyriausybe sako, 
kad tai Čiang Kai-šeko pra
simanymas.'Jokių Kinijos 
armijos dalinių nėra Bar
nioje. Ten yra tik Čiang 
Kai-šeko gaujų, kurios 
1949 metais pabėgo iš Kini
jos, slapstosi kalnuose ir 
miškuose ir dažnai užpul
dinėja ramius gyventojus 
burmiečius.

Burmos vyriausybė ne
mažai tų gaujų sunaikino, 
bet jų likučių vis dar ran
dasi.

Kinai nukentėjo nuo 
sausrą ir lietu

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai ragina gyventojus 
visokiais būdais taupyti 
maistą, nes pereitą vasarą 
dideli javų plotai nukentėjo 
nuo sausrų, lietų ir kitokių 
gamtinių įvykių.

Per šimtą metų Kinijoje 
nebuvo vienur tiek daug 
lietaus, o kitur sausros.

Kinijos vyriausybė nesle
pia to, kad maisto gamyba 
labai nukentėjo. Bet tuo 
pat kartu pareiškė, , kad 
apsigauna Kinijos nedrau
gai, kurie mano, kad tas 
Kiniją parblokš.

SKUNDŽIA TANKERIO 
SAVININKUI

Penkiolika darbiniu k ų,- 
kurie buvo išgelbėti nuo 
sulūžusio tankerio “Pine 
Ridge”, apskundė Keystone 
Shipping Co. ant $1,500,000. 
Kiekvienas jų reikalauja 
$100,000 už tai, kad laivas 
buvo nesaugus.

Po miestą pasidairius
New Yorko dalyje Bronx, 

IRT traukinių Burnside 
stotyje, puolė žmogus po 
ateinančiu traukiniu ir bu
vo užmuštas. Dokumentai 
rodo, kad tai Julius Lowen- 
thal, 50 metų amžiaus, tos 
pat miesto dalies gyvento
jas. • .

Denis Owens, 19-kos me
tų, ir Phyllis Ragnone, 18 
metų amžiaus, buvo susita
rę apsivesti ateinantį pava
sarį. Bet netoli Boston 
Road policija rado juos 
abu negyvus.

Jaunieji buvo sustoję au
tomobilyje, matomai, pa
miršo sulaikyti motoro vei
kimą, langai uždari, tai už
duso nuo “monoxide” gazo, 
tai yra nuodų, kurie iš au
to išeina gazolinui sudegus.

New Yorko Oro Biuras 
persikraustė iš miesto že
mutinės dalies į RCA pa
statą.

jai sugalvotą diktatoriaus 
būdą naikinti sukilėlius. ’ 
Šis būdas net gavo oficia
lų pavadinimą: “kritimas 
maiše.” Maišuose užrišti 
belaisviai p a k r a unami į 
amerikietiškus “Douglas” 
lėktuvus ir, pakilus į didelį 
aukštį, išmetami.

Tačiau jokie diktatoriai 
nenumaldys narsiosios gva- 
rani liaudies. Nei pasitel
kę Paranos upę, nei iš lėk
tuvų žudydami sukilėlius. 
Kovojančią < paragvaji-ečių 
tautą užjaučia visa Lotynų 
A m e r i kos, viso pasaulio 
liaudis.

A, Vaivutskas .

Prisiminus Vincą Čir in j
Bi’ooklyniečiams ir ridge- 

wooaieciams bus gerai at
menamas čia gyvenęs Vin
cas čičinis. Jis buvo darbš
tus visų organizacijų vei
kime.

Fašisto Smetonos viešpa
tavimo laiku, jis buvo nu
vykęs Lietuvoje, manyda
mas apsigyventi prie savo 
senos motinos ir padėti jai 
užbaigti savo amžių prie 
mylimo sūnaus.

Per neatsargumą jis pa
sisakė motinai, kad Ameri
koje gyvendamas priklausė 
komunistų partijai. Moti
nai nuėjus ausinės išpa
žinties, kunigas pradėjo ty
rinėti sūnaus gyvenimą. A- 
merikoje: ką jis veikė, prie 
kokių organizacijų priklau
sė- Kunigui motiną beka- 
mantinėjant, ji ir pasakė, 
jog Vincas gyvendamas A- 
merikoje priklausė komu
nistų partijai. To ir užte
ko.

Už savaitės kitos atva
žiavo policija ir išsivežė jį 
nuovadom Ten jį sumušė, 
sudaužė, kad jis vos gyvas 
išliko. Motina,, matydama 
sūnų skausmuose gulintį, 
keikdama save ir kunigą 
vos nesukvailiojo. Kaip sū
nus pasakojo, ji prakeikė 
ausinę ant visados.

Kas kaip gina 
demokratines teises 
Metų užbaiga — linkėji

mų, apsikeitimų dovanomis 
momentas. Džiugu, kad ne 
visi vien tuo tenkinasi. At
siranda ir tokių, kuriems 
visuomeniški reikalai irgi 
arčiau prie širdies. Jie atsi
minė demokratinius^ir sve- 
tvrgimių gynimo reikalus 
ir išstojo su stambia' para
ma.

Dėka to, įžengėme ne 
tuščiomis rankomis į Nau
jus Metus. Smagu yra vi
suomenę supažindinti . su 
geraisiais rėmėjais. Štai 
jie: v;

Apskritis ........... $10.00
J. Stasiukaitis .... 5.00
Petras W................. 5.00
K. Karlan ............. 3.00
M. Lieoas ............. 2.00
F. Bepirštis ......... 2.00
Mary Kreivėnas ... 1.00 
Dėkojame visiems už pa

ramą. Ją įvertinsime ir at
eityje. Lauksime, kad ir 
kiti tą padarytų.

Money order-perlaidą ra
šykit: M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jones, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N. Y.

Komitetas

Sveikinimai
Sveikinu su Naujaisiais 

Metais “Laisvės” štabą 
ir visus “L” skaitytojus. 
Linkiu kuo geriausių metų, 
sveikatos ir ilgo gyvenimo.

A. Lipčius,
Eddystone, Pa.

Frank Sakalauskas, iš 
West Hanover, Mass., siun
čia šiltus sveikinimus su 
Naujaisiais Metais.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Hammarskjoldas iš
skrido į Kongo. Mažai bus 
naudos iš jo kelionės.

200 LĖKTUVŲ VIRŠ 
NEW YORKO MIESTO

Po įvykusios nelaimės 
ore, kada gruodžio 16 d. su
sidaužė du lėktuvai ir žuvo 
135 žmonės, spauda plačiai 
rašė apie reikalą “miesto 
apsaugojimo.” Pasirodo, 
kad dabar vienu laiku virš 
New Yorko skraido ne ma
žiau 200 lėktuvų, atskren- 
dančių į orlaukius ir iš
skrendančių. *

Vincas šiaip taip “pa
sveiko,” ir sugrįžo Ameri
kon, bet nuo policijos sumu
šimo jo burna buvo, per
kreipta ir kalba užpuolan
ti; kalbėdamas mikčiojo, ko 
pirmiaus kalbėdamas neda
rydavo. Pagyvenęs porą 
metų nuo motinos išpažin
ties ir policijos lazdų mirė 
dar viduramžiu būdamas.

Tai ve ką reiškia išpa
žintis. Kunigo pasigyrimas 
parapijonams, kad ką laike 
išpažinties įmeti jo ausin, 
tas “griekas” ir nuskęsta, 
kaip akmuo ežero gelmėn, 
yra apgaulė. Per ausinę jis 
tyrinėja ne tik išpažintojo 
arba prisipažintojo gyveni
mą, bet taip pat ir kaimy
no gyvenimą.

Po 1904-5 metų revoliu
cijos kunigai liepė spavie- 
dotis net ir iš« mįslių. Jai 
pasakysi kunigui, jog misl- 
nai, kad caras tironas, pra
smirdęs r..., kad jį reikia 
nuversti nuo sosto ir steigt 
valdžią, kuri duos žmonėms 
daugiau laisvės, apšvietos, 
mokslo, — žinok, kad atsi
dursi šaltame Sibile

Išpažintis yra šmįiijados 
įstaiga, kanceliarija- Ji vi
sados tokia buvo ir dabar 
yra. J. N.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadieni, sausio 4 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisves” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Bus raportas iš LDS III-čios ap
skrities atsibuvusios konferencijos, 
kuopos komiteto rinkimas ir kitus 
kuopos reikalus reikės apsvarstyti.

Komitetas

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas jvyks pirmadie
nį, sausio (Jan. 9 d., Namo bendro
vės salėje, 102-02 Liberty Avė., pra
džia 7:30 vai. • vakare. .
I Visi -direktoriai yra prašomi da
lyvauti. Valdyba ■ (1-2)

CAMDEN, N. J.
LLD 133-čios kuopos susirinkimas 

atsibus sekmadienį, sausio (Jan.) 
15 d., prasidės 1-mą valandą popiet, 
pas drg. Liaudanskienę, 806 Florence 
St.

Visi nariai kviečiami dalyavuti 
šiame susirinkime ir pasiimti kny
gą, 1961 metų kalendorų ir užsi
mokėti duokles. (2-3)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

jvyks sausio (Jan.) 13 d., svetainė
je 1150 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Draugai ir draugės! 
Neapleiskite veiklos mūsų taip kil
nios organizacijos. Atsilankykite 
visi. Turime aptarti daugelį svar
bių reikalų. Turėsime nutartį susi
rinkimų dienos pakeitimą. Bus iš
duotas raportas iš praėjusio kon- 
eerto. Ir aptarsime tolimesnę kultū
rinę savo veiklą.

Užrašų sekr. J. Kazlauskas 
? (2-3)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, sausio 
(Jdn.) 11 d. pradžia 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” salėje.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes bus išduotas metinis raportas 
iš kuopos veiklos, ir visų pareiga 
užsimokėti duokles už 1961 metus. 

Kuopos Valdyba (2-3)

BROCKTON, MASS.
Liet. Darbininkų Susivienijimo 67 

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

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

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

(103-104)

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

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

Kviečiame visus narius dalyvau
ti. Atsivesk’it ir naujų narių įra
šyti. Taipgi nepamirškite ir savo 
duokles užsimokėti su pradžia nau
jų metų. Prot. sekr.

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

rinkimas įvyks antradien. sausio 3 
d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avėnue, Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami daly» 
vaųti susirinkime, nes kuopos val
dyba patieks metini raportą iŠ sa-~ 
vo veiklos. Nepamirškite pažiūrėti 
i savo mokesčių knygutes. Metų 
pradžioje ir vėl reikia duokles už
simokėti. Valdyba

Iš Lietuvos gautu filmu 
rodymas bus sausio 7-ą

Visi prašomi ateiti šį šeš- ii
tadieni sausio 7 dienos va
karą į Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne. Bus rodomi iš 
Lietuvos gauti sekami fil
mai:

“Kalvio Ignoto teisybė”
“Dainų švente”
“Tarybų Lietuva”.
Rodymas prasidės 7:30 

vakaro.
Rengia Lietuvių Litera

tūros Draugijos 1-oji kuo
pa- . < .

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

1 _ .Rengėjai

Sveturgimiams ginti 
konferencija

Amerikinis Komite tas 
Sveturginiams Ginti šau
kia metinę konferenciją 
sausio (Jan.) 14 ir 15 die
nomis, Adelphi Hall, 74 
Fifth Ave., New Yorke. 
Šeštadienį posėdį pradės 1 
vai., o sekmadienį—10 vai. 
ryto.

Pokylis delegatų - svečių 
susitikimui bus sausio 14, 
7:30 vakaro, kitoj salėj, 
61 Rivington St.., New 
Yorke. Įėjimas i99 c. Kvie
čia ir tikisi sueigoje maty
ti visus. Nesuvilkime.

Labai svarbu, kad jūsų 
organizacija konferencijoje 
turėtų savo atstovybę.

Praėjusių metų konfe
rencija užgyrė komiteto 
veiklai biudžetą. Lietuvių 
kvota buvo $500. Mes. lie
tuviai, dar nesukė leme 
mums skirtos sumos. Tikiu, 
kad mes sūkelsime ją, jei 
čįkagiečiai ateis su stambia 
suma į talką.

Savo * įnašą ' malonėkite 
tiesiai perduoti lietuvių ko
mi tetamš arba įduokite de
legatams, važiuojantiems į 
konferenciją, kad jie ten tą 
padarytų.
r ' Rengėj'ai

AUKSINIO

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 19 February
Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City

BILIETAS $3.50 ASMENIUI 
Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 1961

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
3133 Puslapių, Kaina $3.50

L • *

• Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

SERGA
W. G r aunas pasidavė į 

Jamaica ligoninę, 88th Avė.
• Van Wyck Blvd., Janiai-^ 

ca. N. Y. Jam padarė nedi
delę operaciją. Randasi 
Ward 2, kambario numeris 
261. Sako, sveikata gerėja 
ir netrukus galės grįžti į 
namus. Linkime pilnai pa
sveikti. M. Juškiene

Pet ras K a p i c ka s jau 
prieš dvi savaites, eidamas 
šaligatviu, paslydo ir susi
žeidė. Gydosi namie. (Žinią 
pranešė P. šolomskas.)

MIRĖ
Sekmadienį, sausio 1 d. 

mirė Petras Silickas, apie 
70 m. amžiaus. Ilgus metus 
gyvenęs Brooklyne, pažan
gus asmuo. Jo laidotuvės 
krematoriįoje sausio 3 d. 
Paliko liūdinčią žmoną.

ELIZABETH, N. J.
Mirė Frank šiaulys, virš* 

70 metų amžiaus. Jau per 
kelioliką metų buvo ligoni
nėje, sirgo džiova. Bus pa
laidotas ketvirtadienį, sau
sio 5 d. “Laisvei” einant į 
spaudą dar nebuvo žinoma, 
kur jo kūnas bus pašarvo
tas.

Puikiai buvo sutikti 
Naujieji Metai

Naujųjų Metų išvakarė
se mūsų Aido Choras “Lais
vės” salėje buvo suruošęs 
pokylį-banketą. Tai buvo 
vienas puikiausių' pažino
mu!

Buvo daug visokio gero 
maisto, buvo išgėrimo: bu
vo geras trijų muzikantų 
orkestras ■

Aidiečiai gražiai savo 
svečius priėmė, jiems pa
tarnavo: Vyriausias šefas* 
aišku, buvo aidietis A. Ve
lička, bet jis turėjo ir ge
rus padėjėjus.

Svečiai linksminosi nuo 
8 iki 1 vai. nakties. Tada 
visi smagūs skirstėsi namo.

Rep.

JUBILIEJAUS
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