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* METAI 50-ji

KRISLAI I
Didieji kultūriniai darbai. 
Mokytojų suvažiavimas 
K. Stikliui 80 metų. [Vilniuje.

— Rašo R. Mizara —

Lietuvos spauda praneša, 
kad praėjusių metų gruodžio 
27 d. “Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” redakcija Įtei
kė K. Požėlos vardo spaustu
vei Kaune pirmojo enciklope- Į 
dijos tomo rankraščius.

Vadinasi, enciklopedija jau 
pradedama spausdinti, nors 
pas mus “veiksnių” ! 
bliovė, kad jos 
spausdins.

Pirmąjį tomą sudarys ketu
riasdešimt spaudos lankų; ja
me bus išspausdintos 252 ilius
tracijos: fotonuotraukos, dai
lininkų kūriniai, žemėlapiai.

o valstybė ir 
taikos reikalai

Chruš-

Kubos

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras
čiovas sakė kalbą Kubos 
ambasadoje, proga
2 metų revoliucijos sukak
ties. Jis tarp kitko sakė: 

“Eisenhoweris už keliu 
dienų turės pasitraukti iš 
Jungtinių Valstijų valdžios.

■’ nors Bet jis per tas dienas vyk- 
spauda do taikai pavojingą politi- 

niekacl ne- k

specialiai enciklopedijai pa
gamintus naujus šriftus, nau
jas raides!

Puiku!

Taigi Lietuvoje, be kitų di
delių kultūrinių darbų, spaus
dinama :

Didžiulė Lietuvos istorija.
Didysis daugiatomis Lietu

vių kalbos žodynas.

Lietuviškoji tarybinė enci
klopedija.

R. Šarmaitis praneša, kad 
jau pradėti spausdinti ir V. 
Kapsuko raštai. Jų turbūt 

*bus apie dešimt tomų. Pir
masis tomas tuoj išeis iš spau
dos. Jame bus išspausdinti 
rinktiniai V. Kapsuko raštai, 
parašyti 20-ojo amžiaus pra
džioje.

Neseniai Vilniuje įvyko Lie
tuvos architektų suvažiavimas, 
kuriame buvo aptarta, kaip 
sėkmingiau, kaip geriau sta
tyti namus, kad mūsų gimtoji 
šalis —josios miestai ir kai
mai gražiau suklestėtų.

O gruodžio mėnesio pabai
goje, tame pačiame Vilniuje, 
įvyko Lietuvos mokytojų su
važiavimas.

Lietuvoje yra apie 25-26 
tūkstančiai mokytojų. Jie lei
džia įdomų savo laikraštį (sa
vaitraštį) “Tarybinis mokyto
jas.”

Suvažiavime dalyvavo apie 
500 delegatų.

Baigiant suvažiavimą buvo 
priimtas atsišaukimas “į visus 
Tarybų Lietuvos mokytojus, 
liaudies švietimo darbuotojus, 
tėvus ir visuomenę.” Atsišau
kimas prasideda tokiais žo
džiais :

“Mes, Lietuvos mokytojų 
suvažiavimo delegatai, visų 
respublikos švietimo darbuo
tojų atstovai susi rinkome 
Lietuvos Tarybų Socialistines 
Respublikos sostinėje Vilniuje 
apibendrinti pirmųjų mokyk
los pertvarkymo rezultatų, 
aptarti tolesnių darbų Komu
nistų partijos iškeltiems užda
viniams liaudies švietimo sri
tyje įgyvendinti...”

Tarybų Lietuvos s p a u cl a 
kreipė daug dėmesio šiam su
važiavimui. Ir tai natūralu, 
nes kas gi yra svarbesnio už 
mokyklas ir mokytojus, ku
riems pavesta auklėti naująją 
kartą, naują žmogų.”

Gruodžio 28 d., baigiantis 
suvažiavimui, Pre z i d i u m o 
Pirmininkas J. Paleckis, vy
riausybės vardu, apdovanojo 
35 mokytojus Lenino ordinu, 
o vėliau J. Paleckio pavaduo
tojas J. Baltupis įtęikė meda
lius ir garbės raštus daugybei 
kitų mokytojų.
>■ i . *
7 Lietuvoje buvo iškilmingai 
atžymėta šimtametinė J. Jab
lonskio gimimo sukaktis.

įžymusis lietuvių kalbinin-

ą... Pavojingos žinios atei
na, kad JAV agresyvūs mo
nopolistai ruošia užpuolimą 
ant Kubos... Ir jie pasako
ja, būk Tarybų Sąjunga tu
ri įsteigus karo bazes Ku-

JAV nutraukė ryšius 
su Kubos respublika

r-i

'LAISVES' VAJUS
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6481 
6336 
4996 
4584

Hanojus. — Laoso Liau
dies armijos radijas prane
šė, kad liaudiečiai sumušė 
dešiniuosius p r i e Xieng 
Khouango ir suėmė jų jė
gas Phonsaly mieste.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad taikos ša
lininkai turi daugiau kovo
ti prieš karo kurstytojus, 
nes kolonialistai ir imperi
alistai neatsisakė nuo savo 
tikslų-laikyti pavergę ki
tas tautas. Spauda žymi tą, 
kad agresoriai ruošia Inter
venciją į Laosą po priedan
ga “lokalinio karo”, idant 
nuraminus žmones, kad jie 
nebijotų, nes būk nebus di
delio karo.

Laoso Liaudies vyriausy
bė pasiuntė Jungtinėms 
Tautoms pranešimą, kad 
buvęs Laoso atstovas Si- 
souk Na Champassak dau
giau jau neatstovauja Lao
so.

Ottawa. — Kąnados vy
riausybė stoja už tai, kad 
Laoso,reikalais būtų atgai
vinta trijų valstybių komi
sija, kurią sudarė Indija, 
Lenkija, ir Kanada.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė kaltina Tarybų 
Sąjungą ir Šiaurės Vietna-

re-

Brooklyno vajininkai ...........
Waterbury vajininkai ...........
New Jersey vajininkai .........
Los Angeles, Calif.....................
Philadelphijos vajininkai .... 
A. žemaitis, Baltimore, Md. .. 
Pittsburgho vajininkai .......
Gc.o Shimaitis, Brockton, Mass 
Antanas, Elizabeth, N. J.........
Miami, Fla. .............................

2885
2864
2028
1962
1852

“Agresoriai suardė Kon
go respublikoje taikų žmo
nių gyvenimą... Dabar jie 
tą pat daro Laoso valsybė- 
je, kur vykdo intervenciją, 
kad neleisti tai šaliai laiky
tis neutrališkos pozicijos. 
JAV paneigia 1954 metų 
Genevos sutartį”.

Vientiane. — Nors Bou- 
no Oumo valdžia pasakoja, 
kad būk iš Šiaurės Vietna
mo įsiveržė 3,000 karių, bet 
net Vakarų diplomatai ne
tiki toms pasakoms, 
dar atsimena, kaip 1959 
metais buvusi Laoso re
akcinė vyriausybė tą pat 
pasakojo, o prisiųsta Jung- mą, būk tos valstybės 
tinių Tautų komisija nėra- mia Laose kairiuosius. JAV 
do jokių Vietnamo jėgų. 
Bouno Oumo šalininkai 
skleidžia tas pasakas, nes 
be Vakarų pagalbos nesitL 
ki atsilaikyti prieš Laoso 
kairiųjų jėgas.

Worcesfer, Mass........................
S. Penkauskas—J. Blažonis, 

Lawrence-Lowell, Mass.
Great Neck, N. Y....................
So. Bostono Vajininkai ........
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Rochester, N. Y.......................
V. Taraškienė, San Francisco 
LLD 20 kp., Mot. Skyrius

Binghamton, N. Y............
New Britain, Conn.....................
Chester, Pa..- Vajininkai .........
Chicagos Vajininkai ................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass..................
Scranton, Pa.............................
V. Vilkauskas, Nashua, N. H.

1804

1796
1500
1435
1424
1380
1368

1345
1128

996
872
816

684
648
634

Čia

vyriausybė pripažįsta tik 
tą Laoso valdžią,kurią re
mia karalius. Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės 

'šalys nepripažįsta sukilėlių 
I Oumo valdžios.

JAV laikys karo 
bazę Kuboje

Washingtonas. — Nepai
sant, kad Jungtinės Valsti
jos nutraukė diplomatijos

Reikalaują varžyti 
raganę gaudymą

Washingtonas. — Demo
kratas kongresmanas Wil
liam P. Ryan, iš New Jer
sey valstijos, smarkiai kri- ryšius su Kuba, bet Kuboje 
tikavo priešamerikinio ko- pasilaikys karo laivyno ba- 
miteto veiklą.

Jis siūlė, kad naujasis 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas suvaržytų to komiteto 
sauvaliavimą, o pirmoje 
vietoje labai aprėžtų jo fi
nansinį fondą.

kas gimė 1860 metų gruodžio 
30 d.

Jubiliejui atžymėti buvo 
paskirta speciali komisija su 
K. Korsaku priešakyje.

O praėjusių metų gruodžio 
mėn. 25 d. sukako 80 metų 
(Kostui Stikliui - Stikleliui, dar 
1903 metais parašiusiam “Da
vatkų gadzinkas.” Jubiliatas 
vis mėgo rašyti laisvamany- 
bės temomis.

Sveikatos ir ilgo amžiaus 
jam!

Kai skaitytojai šiuos žodžius 
skaitys, sausio 6 d. Elizabeth, 
N. J., bus laidojamas Pranas 
Šiaulys. Tai buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas, susipratęs darbininkas, 
geras draugas, taurus lietuvių 
tautos sūnus!

’ Ilsėkis, Pranai, ramiai, o 
mes dirbsime tą darbą, kurį 
Tu, sveikas būdamas; padėjai 
mums dirbti!..

A. P. Dambrauskas, 
Haverhill, Mass..........

Cleveland, Ohio ......................
Plymouth, Pa..............................
E. Čeikienč, So. Boston, Mass.
S. Puidokas, Rumford. Me......
L. Tilwick, Easlon, Pa............
LLD 188 kp.. Detroit, Mich. 
Vera Smalstiene, Detroit, Mich. 
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass. ...............
Apšega, Auburn, Me...........

K. Urban, Hudson, Mass......
Naravas, Shenandoah, Pa.

A.
C.
K.
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
P. Paserskis, Baltimore, Md.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y.
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
M. Aranuk, Detroit, Mich........

588
576
488
446
410
360
312
288

216
206
180
164
108

72
72
72
72

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, kurio 
terminas jau baigiasi, nu- 
ti aukė diplomatinius ryšius 
su Kubos respublika. Kuba 
pareikalavo, kad Jungtinių 
y aisti jų ambasadoje būtų 
tik 11 asmenų, nes tik tiek 
žmonių yra Kubos ambasa
doje Washingtone, o kiti, 
kad išvažiuotu iš Kubos.

Eisenhoweris pare š k ė, 
kad tai yra “JAV pažemi
nimas”, kad “Kuba daro 
JĄV nepakenčiamus pri
metimus ir normališki di
plomatijos ryšiai su ja yra 
negalimi”. Eisenhow e r i s 
įsakė JAV ambasados na
riams tuojau grįžti į mūsų 
šalį. Taip pat ragino ir vi
sus Jungtinių Valstijų pi
liečius išvažiuoti iš Kubos.

JAV Valstybės sekreto
rius Herteris pranešė Kli
bas respublikai,- kad nuo
dabar Jungtinių Valstijų tuvų ir į Havaną išplaukė 
reikalus Kuboje atstovaus'du JAV karo laivai,

“Brough” ir “John R. Per
ry” parvežti JAV ambasa
dos narius ir tuos ameri
kiečius, kurie nori grįžti.

Havana. —Kubos vyriau
sybė nenustebo dėl JAV nu
traukimo diplomatinių .ry
šiu. Kubos valdžia užtikri
no Jungtinių Valstijų am
basados nariams ir pilie
čiams saugų išvažiavimą.

Kubos premjeras Castro 
sušaukė specialų ministrų 
posėdį aptarimui vėliausių 
įvykių. Į spaudos paklausi
mus Castro pareiškė: “Ku
bos liaudis daugiau turi bū
ti sargyboje!”

Washingtonas. — Kubos 
ambasados nariai jau išva
žiavo. Kiek pirmiau su Ku
ba nutraukė ryšius Peru, 
Dominikos, Paragvajaus, 
Nikaraguos, Haiti ir Gua- 
temalos valstybės. Wash
ingtone pasitiki, kad JAV 
paseks dar eilė Lotynų 
Amerikos valstybių.

Key West, Fla. —I Kubą 
išskrido visa eilė JAV lėk-

Brooklyno vajininkai gražiai darbuojasi, priduodami 
naujų prenumeratų ir atnaujinimų J. Kalvaičiui, kaip 
tai: M. Simon naują prenum., W. Graunas naują ir J. 
Weiss atnaujiųimų. . ■ /

Waterburieciai irgi gražiai remia savo vyriausią 
(Tąsa 4-tam pusi.)

Iš Lietuvos sveikina mus visus
Iš Vilniaus gauta tokia telegrama:
“Laisvės” redakcijai—A. Bimbai ir R. Mizarai:
Atsidūrę Tėvynėje su meile prisimename Jūsų nuo

širdumą, tirpdžiusį sniegus. Perduokite karštus sveiki
nimus visiems ‘‘Laisves skaitytojams, visiems, kurie 
myli taiką ir darbą!

A. Bieliauskas, M. Sluckis.
(Tai rodo, kad Lietuvos turistai, neseniai viešėję 

JAV tryliką dienų, laimingai grįžo į Lietuvą sveiki ir 
linksmi. Smagu!)

Šveicarijos ambasadorius, 
jėiku tokių susidarys.

Kuboje yra apie 3,500 
JAV piliečių. Valstybės de
partamentas praneša, kad 
jeigu kuriems reikalinga 
pagalba išvažiuoti, tai jie 
jos gaus iš JAV.

Eisenhoweris, nutrauk
damas diplomatinius ryšius' 
su Kuba, tuo pat kartu pa
informavo išrinktąjį JAV 
prezidentą John Kennedį ir 
jo paskirtą naują Valsty
bės sekretorių Deaną Rus—

Mexico City. —Meksikos 
spauda rašo, kad Kuba da
bar pergyvena tokį įaiko- 
tarpį, kaip Jungtinės Vals
tijos gyveno Amerikos re
voliucijos metu.

Pekinas. — Kinijos spau
da apibūdino Eisenhowerio 
pasielgimą kaip pasiruoši
mą užpuolimui ant Kubos.

Demokratai pertvarkys visas 
. JAV federalines įstaigas

zę,
1903 m. JAV įsisteigė ka

ro laivyno bazę Guantana
mo įlankoj^, kuri apima 
28,000 akrų plotą. Kubai 
mokėdavo kiekvieneri a i s 
metais tik $2,000 nuomos. 
Dabartinė Kubos vyriausy
bė reikalauja JAV pasi
traukti ir nuomos neima.

Karo laivyno bazėje yra 
JAV 1,550 jūrininkų,, 3,200 
marininkų, šimtai lagūnų 
ir atitinkamas kiekis karo 
laivų. Reikalui esant, per 
dvi paras JAV gali ten pri
statyti ir daugiau jėgų. Pa
prastus darbus atlieka 3,000 
kubiečių.

MIRĖ T. SĄJUNGOS 
REIKALŲ “ŽINOVAS”
Summit, N. J. — Sulau

kęs 74 metų amžiaus mirė 
Nikolas Transenbe, kuris 
JAV buvo laikomas “žino
vu Rusijos reikalų”. Mat, 
jis gimęs Vladivostoke, bai
gęs Rusijoje karo laivyno 
mokyklą ir užsiėmęs šiau
rių tyrinėjimais. Jis į JAV 
atvyko 1923 metais.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Kongreso po
sėdžiai jau atsidarė. Sausio 
20 dieną perims prezidento 
pareigas John Kennedis. 
Kaip visada naujos parti
jos prezidentas pakeičia 
daug federalinių įstaigų 
darbininkų, taip bus ir da
bar.

Kennedis paskyrė James 
M. Landis pertvarkyti fe- 
deralines įstaigas (agen
cies), kurių yra trysdešimt 
dvi. Kai kuriose iš jų dirba 
net po desėtkus tūkstančių

žmonių, taip, aviacijos ir 
erdvių užkariavimo įstai
goje yra 33,624 žmonės.

. J. M. Landis, kuris jau 
tyrinėjo tas įstaigas, sako, 
kad jos perpildytos žmonė
mis ir neveikia tinkamai.

Greta šių įstaigų yra dar 
visokie komitetai, kurių 
taip pat yra apie 30. Jų tar
pe yra ir Civil Defense 
Committe. Jau visa eilė žy
mių žmonių nurodė, kad ir 
šis komitetas tik “žmonių 
nervus gadina”, o iš jo 
“darbo” naudos nėra.

J. Valstijų Kongrese 
prasidėjo debatai

Washingtonas. — Sausio 
3 d. atsidarė Jungtinių Val
stijų Kongresas ir tuojau 
prasidėjo debatai Senate ir 
Atstovų bute.

Senate daromos pastan
gos apriboti kalbų laiką, 
tai yra, suvaldyti “filibus- 
terius”. Bet tatai nėra leng
va, nes nuo senų laikų sena
toriams leistina taip ilgai 
kalbėti, kaip jie nori.

Atstovu bute visa
kongresmanų išstojo prieš 
tam tikrus komitetus, 
rie, jų supratimu, yra 
reikalingi.

Ekstra
Santiago, Čilė. — Daugu

moje Čilės spauda kritikuo
ja Jungtines Valstijas už 
nutraukimą ryšių su Kuba.

Quito. — Ekvadoro už
sienio ministras J. I Chiri- 
boga dėl JAV nutraukimo 
ryšių su Kuba, pareiškė: 
“Labai apgailėtinas įvy
kis”.

eilė

ku- 
ne-

Idaho Falls, Idaho. — Su
sprogo atomų' skaldytojas 
(“reactor’’) ir užmušė 3 
žmones.

JAV

T. SĄJUNGA PARUOŠĖ 
ERDVIŲ LAIVĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad tarybi
niai mokslininkai paruošė 
naują erdvių užkariavimo 
laivą. Išbandymai jau at
likti. Dienraštis rašo, kad 
tame laive galės saugiai 
žmogus pakilti ir vėliau nu
sileisti ant Žemės.

INDONEZAl PIRKS 
Iš TSRS GINKLŲ

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
siuntė į Tarybų Sąjungą 
užsienio ministrą Suband- 
no. Jis ten pirks tarybinių 
ginklų.. Sukamo sako, kad 
Hollandija smarkiai ging- 
luojasi Naujoje Gvinėjoje 
JAV ginklais.

Londonas. — Sulaukęs 
98 metų amžiaus mirė ra
šytojas Eden iPhillpotts.

Panama. — Panamos 
spauda užgiria JAV politi-

Samalijos protestas 
prieš J. Valstijas

Magadišu, Samalija. — 
Minia demonstravo prie 
Jungtinių- Valstijų amba
sados rūmų ir protestavo 
prieš Ęthipijos ginklavimą. 
Mat, vėlesniu laiku JAV 
prisiuntė ginklų ir amuni-' 
cijos Ethiopų armijai.

Elthiopai užpuolė sama- 
liečius, užmušė 100 pasie
nio sargų ir 180 moterų ir 
vaikų.

Ethiopijos vyriausybė sa
ko, kad susirėmime ir 400 
et hiopų buvo užmušta ir su
žeista.

Washingtonas. — JAV 
Kongrese yra pasidalini
mas nuomonių reikale nu
traukimo ryšių su Kuba.

Londonas. —Anglų spau
da rašo, kad Anglija neseks 
JAV nutraukimui ryšių su 
Kuba.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad JAV nutrauki
mas ryšių su Kuba išvaka
rėse, kada Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba turėjo 
pradėti svarstyti JAV' ir 
Kubos santykius, tai nepa
teisinama agresija.

New Yorkas. — Išrinkta
sis JAV prezidentas John 
Kennedis atsisakė kalbėti 
JAV ir Kubos reikalais.
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Pagaliau!
IŠ MONTREALIO, Kanados, pranešama, kad Kvi- 

beko (Quebec) provincijos valdžia sutiko grąžinti Len
kijos Liaudies Respublikai visas istorines brangenybes, 
kurios čia buvo atgabentos 1939—1940 metais.

Istoriniai Lenkijos meno kūriniai, kurių pinigine ver
te tiesiog negalima įvertinti, Kvibeko provincijon buvo 
atgabenti jų išsaugojimui.

1959 metais į Lenkiją buvo pasiųstos dvi dideles 
tų brangenybių siuntos, bet didesnė jų pusė dar vis te
bebuvo Kanadoje.

Kol provincijos valdžios viršūnėse buvo premjeras 
M. Duplessis, žiaurus reakcionierius, jis atsisakė istori
nes brangenybes lenkų tautai grąžinti. Mat, “Lenkijos 
egzilinė valdžia” protestavo prieš tai. “Egzilinė valdžia”, 
kurią sudaro visokie pasturlakai, sakė, būk jinai atsto
vaujanti lenkų tautą, tad be jos žinios negalima nieko 
daryti.

Bet naujoji Kvibeko valdžia pasakė: gana laukti, 
mes turime atiduoti Lenkijai tai, kas priklauso lenkų 
tautai.

Pasirašyta su Lenkijos valdžia sutartis, pagal ku
rią visos tos istorinės brangenybės tuoj bus išgabentos 
į Krokuvą ir sukrautos Vavelio muziejuosna.

87-asis Kongresas 4
KAI ŠITIE ŽODŽIAI rašomi, Washingtone atsida

ro 87-asis Kongresas, į kuyį atkreiptos visos šalies ir net 
pasaulio akys.

Abiejuose Kongreso butuose—senate ir žemesniaja
me bute—demokratų partija turi dauogumą savo depu
tatų. Deja, nemaža dalis demokratų yra diksikratai, ra
sistai, reakcionieriai, progreso priešai. Labai dažnai jie 
susitaria kartu balsuoti su respublikonais. Tuo būdu nė
ra lengva pravesti genesnį,‘pažangesnį įstatymą.

Demokratų partijos vadovai, pavyzdžiui kongres- 
manas Rayburn, pažadėjo, kad jis šiame Kongrese pa
dės liberaliniam sparnui užimti atsakomingas vietas— 
visokių komitetų pirmininkų vietas. Tie komitetai vaidi
na didžiulį vaidmenį įstatymu. leidinĮe, tuo būdu, jei taip 
bus, kaip Rayburnas sako, tai bus gerai.

Tačiau visvien didžiausias vaidmuo liekasi būsimam 
prezidentui John F. Kennedžiui. Jei tik jis imsis griežtų 
priemonių, tai galės labai daug padėti Kongresui “susi
tvarkyti” taip, kad reakcionieriai ten negalėtų vyrauti.

Kubos priešai veikia
JAU NET KELETAS Lotynų Amerikos respublikų 

nutarė sutraukyti su revoliucine Kuba diplomatinius ry
šius. Kuo visa tai jos pateisina?

Tų šalių (Peru ir kt.’) valdžios teigia, būk Kuba 
naudojanti “Maskvos auksą vedimui mūsų šalyje ko
munistinės propagandos.”

Kas tokiais kliedėjimais gali tikėti?! Kodėl juos tų 
šalių valdžios skelbia?

Nepamirškime, kad Lotynų Amerikos liaudis juda. 
Judėdama, ji sako: jeigu Kubos liaudis pasiekė laimėji
mų tokių, kokius pasiekė, tai kodėl gi mes negalime 
eiti tos liaudies parodytu keliu?
. . Kitais žodžiais, Lotynų Amerikos liaudis nebenori 
ilgiau gyventi tuo baisiu gyvenimu, kokiu ligi šiol gyve
no. Ji bruzda, kovoja. Ji rengiasi griežčiau kovoti atei
tyje. Dėl to kai kurių respublikų valdžios, gelbėdamos 
savo kailį, bando įkalbėti žmonėms, būk juos (per Kubą) 
pasiekiąs “Maskvos auksas”, “Maskvos propaganda”. Su 
Tarybų Sąjunga tos šalys dar vis nepalaiko jokių diplo
matinių lysių, ir jos, bijodamos liaudies sukilimų, nu
traukia ryšius ir su revoliucine Kuba. Jas prie to stu
mia ir Eisenhowerio administracija.

Išnaudotojų klasė, gelbėdama savo kailį, naudojasi 
visokia klasta ir melu, kad tik ilgiau galėtų laikyti liau
dį prispaustą.

(Kai šis straipsnis jau buvo surinktas, Eisenhowe
rio valdžia paskelbė, kad ir ji sutrauko diplomatinius 
ryšius su Kuba. Bloga!)

Kada skaitome apie žmog
ėdras, tai mus purto pasi
bjaurėjimas. Kaipgi galė
jo būti tokių žmonių, kurie 
vieni kitus valgė!

Bet ką pasakys mūsų ai
niai, kada jie skaitys apie 
šių dienų “kultūriškus” 
valdininkus, diplomatus ir 
karininkus, kurie kalba 
apie galimybę pagalba ato
minių ir hidrogeniniii bom
bų vienu pasimojimu už
mušti 50,000,000 tarybinių 
žmonių?

Tigrai yra žiaurūs žvė
rys, bet jie labai retai vie
ni kitus puola. Vilkai net 
už pateles nesiėda, o vaikš
to grupėmis—rujomis. Gi 
žmonės ir mūsų kultūriš
koje ir civilizuotoje gadynė
je kariauja ir .yra tokių, 
kurie pateisina.

1914 m. prasidėjęs Pir
masis pasaulinis karas tę
sėsi 1,564 dienas. Jo laiku 
užmušta 10,000,000 ir su
žeista 20,000,000 žmonių. 
Buvo nuteriotos ištisos ša
lys, sunaikinta dideli turtai.

Po karo susiorganizavo 
Tautų Lyga. Buvo padary
ta daug antikarinių sutar
čių, priimta z rezoliu c i j ų , 
prirašyta knygų ir straips
nių, įrodinėta, kad ateityje 
“karai bus negalimi.”

Bet prabėgo 21-ri metai 
ir 1939 m. prasidėjo dar 
baisesnis Antrasis pasauli
nis karas, kuris jau tęsėsi 
šešerius metus, arba 2,194 
dienas. jį buvo įtraukta 
61 valstybė, kurios turi 80 
procentų viso pasaulio gy
ventojų. Antrojo pasaulinio 
karo laiku užmušta 32,000,- 
000 žmonių, arba kiekvieną 
dieną 17000 ir sužeista 35,- 
000.,000.. Nuteriotos ištįso^, 
šalys. Pasaulis- buvo pa
plukdytas kraujo•ir ašarų 
jūroje. :

Agresoriams pralaimėjus 
kara nemažai vokiečiu ir 
japonų karo kaltininkų pa
tys, pasidarė sau galą. Kai 
kurie karo kriminalistai 
buvo nuteisti ir pakarti. 
Desėtkai jų pasodinta į ka
lėjimus. —

Taikos palaikymui susior
ganizavo Jungtinės Tautos, 
prie kurių dabar jau pri
klauso 98 valstybių. Pri
imta antikarinės rezoliuci
jos. Tiek daug prikalbėta,

slėpė to, kad' jie prieš ka
pitalistinę išnaudojimo san
tvarką. Jie stoja už tai,

Tai “lygybe”!
IŠ BUENOS AIRES atėjo žinia, kad ten šiomis die

nomis valdžia pardavinėjo amerikinius automobilius.
Labai argentiniečius nustebino tai, kad kai kurie 

fos šalies individualai (kapitalistai) už amerikinį Cadil
lac (patį liuksiusingiausią automobilį) mokėjo po 
$50,000?

Tai parodo, kokia ten lygybė viešpatauja. Per dve
jus metus Argentinoje valdžia viską daro, kad žmonės 
/‘susiveržtų diržus”, kad gyventų skurdžiai, nes to, esą, 
reikalauja šalies ateitis. Taip, žmonės skursta; milijo
nai jų atsidūrė baision padėtin. Argentinos Komunistų 
f arti ją, kuri užtaria milijonus skurde skęstančiųjų, 

‘tondizio valdžia pavarė palėpin.
Akiregyje to atsistoja “suveržtu diržu” kapitalistai 

ir moka po $50.000 u? /ieną automobilį!..

prirašyta už nusiginklavi
mą, už taiką, kad jeigu 
visus tuos raštus sutalpin
ti į knygas, tai jomis pri- 
pildytume apie 100 vagonų.

Bet nepaisant Jungtinių 
Tautų, nepaisant rezoliuci
jų ir kalbų už taiką, apsi
ginklavimas eina labai grei
tai. Ginklai, kurie buvo 
vartojami Pirmajame pa
sauliniame kare, tai jie tik 
vaikų žaislas palyginus su 
tais, kurie jau buvo Antro
jo karo metu. Didžiosios 
valstybės jau turi raketas, 
pasiekiančias už tūkstančių 
mylių, pasigamino raketinę 
artileriją, prisigamino bai
siausių atominių ir hidroge
ninių bombų. Jeigu naujas 
karas prasidėtų, tai jis neš
tų visišką žmonijos sunai
kinimą.

Buvo daug prikalbėta ir 
prirašyta už taiką.. Nusi
ginklavimo konferencijose 
diplomatai sako ilgas kal
bas. Atrodo, kad visi “no
ri taikos.” Bet vietoje nu
siginklavimo, eina dar bai
sesnis ginklavimasis.

Vakarų diplomatai • sako, 
kad “nusiginklavimo reika
lus trukdo komunistai, nes 
jie nori užkariauti pasau
lį.” >

Komunistai niekados ne

kad pasaulis būtų taip su
tvarkytas, idant nebūtų 
žmogaus išnaudojimo kitu 
žmogumi, kad gamtiniai ir 
ekonominiai turtai tarnau
tų visai žmonijai.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys nesikiša į1 
kitų šalių vidaus reikalus— 
jos nė vienai valstybei ne
grasina karu, kad pakeitus 
ten politinę santvarką. Kaip 
tik priešingai, Vakarai ki
šasi į kitų šalių vidaus rei
kalus — palaiko karalius 
ir kapitalistus,- kur jų vieš
patavimui 1 gresia darbo 
žmonių išstojimai.

Tarybų Sąjunga, visos 
socialistinės šalys, komu
nistai stoja už visų valsty
bių taikų sugyvenimą. Lai 
pačiame gyvenime būna įro
dyta: kuri santvarka žmo
nijos gerovei yra tinka
mesnė—socialistinė, ar ka
pitalistinė.

Komunistai neabej o j a , 
kad'socialistinė santvarka 
bus laimėtoja. Dar 1920 
metais Leninas sakė: “Aš 
tikras, kad tarybinė san
tvarka pasivys ir pralenks 
kapitalistinę...”

1959 m. rugsėjo 18 die
ną Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesijoje TSRS premje
ras pateikė aiškų planą 
nusiginklavimui per penke
rius metus. 1959 m. lap
kričio 21 d. Jungtinių Taci
tų Asamblėjos sesija priė
mė rezbliuciją už nusigink
lavimą,, bet .nusiginklavimui 
laiko nėapribivo. f 1 • '■

1960 metais Jungtinių 
Tautų Asam^jąi; vėl. bu
vo pakartotas TSRS nusi
ginklavimo pa'sjūlynias,. ‘Bet 
jis j -atidėtus- j ^varstyti iki 
1961 rm kovo 7 dienos.

> : ■, V. Sūnus

DVIGUBAI PIGIAU
.a j

KAUNAS. Pirmoji hid
roelektrinė prie Kauno vir
šum metinio plano jau pa
gamino 60 milijonų kilovat
valandžių elektros energi
jos, o iki metų pabaigos 
duos liaudies ūkiui dar apie 
20 milijonų kilovatvalan
džių. Elektros energijos sa
vikaina yra beveik dvigu
bai žemesnė, negu buvo nu-

Universitet a s ! Išgirdę 
šį žodį, paprastai įsivaiz
duojame didelį miestą, di
delius rūmus;'daugybę au
ditorijų, jaunatvišką klege
sį ir triukšmą, žilus, rūs
čius profesorius... Bet jeigu 
universitetas nedideliame 
rajono miestelyje, jeigu jo 
auditorija nedidelė salė, jei
gu jis—tasai universitetas 
įkurtas kolūkyje? Kaip ta
da? Jeigu tokiame univer
sitete sėdi suaugę, net se
nyvi žmonės, jeigu jie nene
šioja studentiškų kepurai
čių? Kaip tada?

Štai tada mes susiduria
me su įdomiu reiškiniu — 
liaudies kultūros universi
tetais. kurie Lietuvoje — 
kaip savotiška savišvietos 
forma — pradėjo steigtis 
prieš dvejus metus.

Pereitais metais Lietuvo
je jau buvo 62 kultūros uni
versitetai, kurie turėjo 20,- 
000 klausytojų. Nėra reika- 
kalo kalbėti apie kultūros 
universitetus miestuose ir 
daugelio rajonų centruose. 
Pažymėsime, kad jų jau 
esama ir kaimų vietovėse— 
Dauguose, Obeliuose, netgi 
kolūkiuose — Šakių rajono 
“Nemuno” kolūkyje, Šedu
vos rajono “Komunarų” 
kolūkyje ir kt. Atsižvel
giant į klausytojų pageida
vimus, universitetai stei
giami įvairaus pobūdžio. 
Štai muzikinės kultūros 
universitetas yra vienoje 
Vilniaus gamykloje, svei
katos universitetas — Še
duvos rajone.

Liaudies pultu ros univer
sitetan dirbą visuomeniniais 

Ipagrindais. Tai reiškią,;kad 
lektoriai; artistai,i’ muzikhi,: 
kurie skaito , paskaitas, at
lieka prograih'ą,: ' negauna 
už tai pinigų, o daro visa 
tai, norėdami padėti ki
tiems. Tai reiškia, kad vi
sus darbus čia organizuoja 
kultūros universiteto tary
ba, kurią paprastai sudaro 
visuomeninių organizacijų 
atstovai. Tai pagaliau reiš
kia, kad kiekvienas darbo 
žmogus, pareiškęs norą, 
gali mkyytis tokiame uni
versitete, lankyti paskaitas.

Pirmaisiais metais uni
versitetuose einamas bend
rasis kursas, kurio metu 
klausytojai supažindinami

vaizduojamojo meno, muzi
kos pagrindais bei atskirais 
žanrais. Paskui, po bendro
jo kurso, jis klausosi pa
skaitų jau pagal atskirus 
ciklus: dailė, muziką, lite
ratūra, teatras, kino menas 
ir pan. Po tokių paskaitų 
būna savotiški praktiniai 
užsiėmimai: studijuojantys 
universitete išklauso kon
certo, pasižiūri spektaklį, 
parodą ar dailės reproduk
cijų kolekciją ir .paskui ap
svarsto, aptaria.

Liaudies kultūros univer
sitetuose paskaitas skaito 
ii praktiniams darbams va
dovauja įžymūs respublikos 
rašytojai, menininkai, 
mokslininkai 'bei vietos in
teligentuos jėgos — moky
tojai ir Liti specialistai.

Lietuvos darbo žmonės 
trokšta sukaupti kuo dau
giau dvasinių turtui būti 
labiau išsilavinusiais. Nau
joji santvarka sudarė tam 
visas sąlygas. Tai rodo pui
ki savišvietos forma’ — 
liaudies kultūros universi
tetai.

A. Aukštaitis

Iš laiškų
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija!

Jau antri metai, kai mes 
gauname pažangu Ameri
kos lietuvių laikraštį “Lais
vę.” Kiekvieno numerio ne- 
katriai laukiame ir susido
mėję skaitome.

“Laisvės” penkiasdešimt
mečio. o taip pat Naujųjų 
J.961 metų, proga . ųorime. 
pasveikinti : - laikraščio ije- 
dakciią; .palinkėti jai ir to- 
Ješi^įą,sėkmingu 
šviečiant lietuvių gyvenimą 
išeivijoje./ . . . : 1

Taip pat norime pasvei
kinti ir padėkoti savo Te
tai Agnei Grigaitienei, iš
Los Angeles miesto, kuri 
mums laikraštį yra užpre
numeravusi. '

Tamulevičių šeima
LietuVa
Vilkijos rajonas
Veliuona

Mielas drauge Rojau!
Siunčiame jums karštą 

užuojautą dėl brolio mir
ties,, ir kartu sveikiname su 

, - - - ' ■ ... • —.

Nauja isiais Metais visą 
“Laisvės” štabą, visiems 
linkėdami geros sveikatos 
laimingai sulaukti 1962 men 
tų ir kad jie būtų laimin- 4 
gesni ir taikingesni už pra
ėjusiuosius.

Trokštame, kad žmonija 
nors kartą susilauktų ra
maus gyvenimo, kad visi, 
seni ir jauni, dar su dides
ne energija ir ryžtu dirbtų 
žmonijos gerovei; kad visos 
tautos, kurios šiandien dar 
vaitoja po žiauraus koloni
zatoriaus purvinu batu, iš
silaisvintų ir kad pasauly
je! gyvuotų taika.

Sveikiname ir tarybinės 
Lietuvos žmones, savo gi
minėles, o ypač širdingiau
siai linkime geriausios svei
katos, ištvermės ir pasiry
žimo tiems niekad nepails-/ 
tantiemsjos liaudies vado-/( 
vams! Taip pat seniems! ir 
jauniems rašytojams, tiems 
žmogaus sielos inžinie
riams, kaip Mieželaitis, ku
ris tik neseniai lankėsi mū
sų šalyje, bet man ne tik f 
neteko jam mielą ranką pa
spausti, bet neteko nei ma
tyti.

Siunčiu drūtus linkėji
mus neper tolimam kaimy
nui, mielam poetui Antanui 
Vencilovai ir visai jo sei
mai! Sakau kaimynui, ka
dangi jis nuo Liubavo paei
na, o aš Suvalkų Kalvari
jos.

Visiems Lietuvos žmo
nėms geriausios sveikatos 
ir ilgo amžiaus!

Mes turime jauną dailų '■ 
prezidentą John Kennedy, 
ir norime, kad ir jo darbai 
tokie būtų.

Su meile,
J. Žilinskas
(Sušniųjcų Jurgis)

Ludington, Mich. 
DU u Sveikiname!
, ’ Ii t

“Mieli c.draugai laisvie- # 
čiai: Sveikiname jus visus 
su pradžia 1961 m. ir 'linki* 
me, kad jūs visi būtumėt 
sveiki ir tvirti ir toliau tęs
ti tą sunkų darbą dėl mūsų 
spaudos. Mums, seneliams, 
būtų labai nuobodu be mū
sų spaudos. Čia rasite $5 
para m a i laikraščio. Su 
draugiškais linkėj i m a i s, 
Petras ir Maryte Smals
čiai.” t

Londonas. — Anglų di
džiosios apdraudos kompar 
nijos jungiasi į daiktą.

matyta. su estetikos, literatūros,
—***W8i 

---------------------------------------- (--------------------------------------------- -—i--------------------------------------------“Dvasiškų tėvelių” darbai

LIUDVIKA MIGLINIENĖ J ,
.< • •’

Alytaus rajono Stalino vardo kolūkio kąrvių melžėja. Ji 
įvykdo padidintus socialistinius įsipareigojimus—dešimt kar
vių prižiūri, ir, primelžia iš kiekvienos7 ne mažiau kaip po 
3,900 kilograBų pieno. . u...

Visai neseniai vienas ka- tuoti keturi kapucinų ordi- 
talikų kunigas Wisconsin no Romos katalikų vienuo- 
valstijoje prisiviliojo jauną liai ir penki “pasauliečiai”
16 metų mergaitę ir slap
tai išsivežė į Colorado vals
tiją nemoraliais tikslais. 
Tačiau jis buvo sugautas ir 
nubaustas trimis metais

už plėšikavimą ir žmogžu
dystę. Jų operacinis cent
ras buvo kapucinų vienuoly-^ 
nas, kurio sodininkas, irgi 
įveltas į šią bylą, iš gėdos

kalėjimo. •' . nusižudė.
Šiomis dienomis kitas Šie vienuoliai plėšikavo

katalikų bažnyčios klebo
nas New Jersey valstijoje 
paskelbė, kad visi jo para- 
pijonai turės mokėti jam 
kas metai “dešimtinę” t. 
y. 10% visų metinių įplau
kų. Reiškia, kas uždirbs per 
metus $5,000, turės mokėti 
parapijos iždan $500. Vys
kupai sako, jog tokie mo
kesčiai pilnai leistini, nes 
feodalizmo laikais visi ti
kintieji mokėjo kunigams 
“dešiiįitirię.” Net ir senose 
maldose sakoma: “Bažny-
čiai dešimtinę iš tikro, iš 
pilno atiduok.” Atrodo, jog 
kai kurie kunigai norėtų
grąžinti feodalizmo gady
nę!

Praeito gruodžio mėnesį

ne pastodami Žmonėms ke
lią. Jie pasirinko saugesnį 
ir tikresnį būdą. Jie nu
žiūrėtam žmogui praneš
davo, kad jis tam tikru lai
ku turi sumokėti nustatytą 
sumą pinigų. Jeigu jis ne
sutiks — tuomet jam bus 
keršyta. Jie veikė kaip tik
ri juodrankiai. Vieną ūki
ninką, nesumokėjusį jam 
uždėtos kontribucijos, 1958
m. ši vienuolių gauja nu
žudė. Už tą žmogžudystę 
jie dabar bus teisiami. Jie
veikė • per kelis metus ir 
daug pinigų prisiplėšė.

Tai va kaip tie “dvasiški
tėveliai” pildo tariamo die
vo įsakymą nežudyk ir 
evangelijų nuostatus! Pi-

laikraščiai pranešė, jog Si- nigas pavergė jų protą ir 
dili joj (Italijoj) buvo areš- kūną. ,

2 p.-Laisve (Liberty)-Penk tad., sausio (Jan.) 6, 1961



Kas naujo socialinės 
apsaugos išmokėjime?

’ Su 1961 metų pradžia 
dar, 450,000 žmonių galės 
gauti Socialinės Apsaugos 
mėnesinius mokėjimus, 
nors jie ir dirbtų.

Sekančios taisyklės pasi
lieka nepakeistos:

1. Bet kuris asmuo, už
dirbąs 1,200 ar mažiau do
lerių į metus, vis dar turės 
teisę gauti pilną Socialinės 
Apsaugos čekį už kiekvieną 
metų mėnesį;

2. Bet kuris asmuo, su
laukęs 72-tro gimtadienio, 
vis dar galės gauti pilną 
Socialnės Apsaugos čekį 
kas mėnesį, nežiūrint į .tai, 
kad jis dirba, ir į tai, kiek 
uždirba;

3. Jokio nuskaitymo iš 
asmens Socialinės Apsau
gos čekio nebus daroma už 
mėnesį, per kurį jis uždirbo 
$100 ar mažiau. Jeigu jis 
save išlaiko iš savo biznio, 
tai. jokie nuskaitymai ne
bus daromi už mėnesius, 
per kuriuos jis savo bizny
je negali padalyti substan- 
cialaus darbo.

Pakeitimas, pad a r y t a s 
p a s k u t iniais potvarkiais, 
liečia tuos asmenis, kurie 
uždirba daugiau kaip $1,- 
200 į metus. Už uždarbius 
nuo $1,200 ligi $1,500 į me
tus jis atiduos vieną dolerį i 
Socialinės Apsaugos bene- 
fito už kiekvienus du už
dirbtus dolerius. Už uždar
bius, didesnius negu $1,500 
į metus, jis atiduos vieną 
dolerį už kiekvieną uždirb-

Klasinių prieštaravimų paaštrėjimas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose

(Pabaiga) 2•i-
Kaip pranešama išleisto

je 1959 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kny
goje “Faktai apie darbą,” 
maždaug 11,950 tūkstančių 
šeimų, t. y. apie 50 milijo
nų amerikiečių turi gali
mybę išleisti per metus 
apie- 2,000 dolerių. 4,550 
tūkstančių šeimų arba 17 
milijonų amerikiečių teturi 
1,000 dolerių metinių paja
mų. Kitais žodžiais tariant, 
du trečdaliai Amerikos šei
mų neuždirba reikalingos 
sumos, užtikrinančios pągal 
Gelerio komiteto biudžeto 
apskaičiavimus šeimos pra
gyvenimo minimumą.

Taigi ir šioje kapitalis
tinėje šalyje, kurioje yra 
aukščiausias gyvenimo ly
gis., milijonai darbo žmo
nių susiduria su tam tik
rais materialiniais sunku
mais. JAV darbininkų kla

usė nevienalyte. Jeigu la
biausiai kvalifikuotų dar
bininkų klasės viršūnių už
darbiai dažnai viršija dar
bo jėgos vertę ir yra žymiai 
didesni negu bet kur kapi
talistiniame pasaulyje, tai 
pagrindinė darbo žmonių 
masė yra vis labiau mono
polijų išnaudojama.

Atsimenant tai, jog Ame
rikos darbininkų klasė la
bai kenčia, ypač krizių lai
kotarpiais, dėl masinio ne
darbo (ir dabar Amerikoje 
yra apie 4 milijonus bedar
bių), jog Jungtinėse Ame
rikos Valstijose tolydžio 
auga maisto produktų kai
nos, didėja butų nuomos 
mokestis ir išlaidos gydy
muisi, pasidarys aišku, ko
dėl Amerikos darbininkai 
stiprina kovą už savo gy
vybines teises. Amerikos 
darbo žmonių kova už savo 
materialinės padėties page

ATSAKYMAS i J. D. S. 
RAŠTĄ

Cleveland, Ohio. “Lais
vės.” Nr. 101 tilpo J. D. S. 
straipsnelis po antrašte: 
“Progresyviai ir* Kūčios.”

Aš esu su progresyviais 
žmonėmis nuo 1914 metų 
ir savo nusistatymo nekeis
čiau nė už milijoną dolerių. 
Bet aš esu priešinga to ra
šinio turiniui. Kūčių ir Ka
lėdų minėjimus mes pri
versti daryti, norėdami su 
gyventi su kitais šeimų na
riais, kitais draugais ir ki
tų pažiūrų žmonėmis. Mes 
turime visokių pažiūrų 
žmonių, v

Gerbiamas rašytojau, tik 
pagalvok: iš kur mes gau
name jėgų, ar ne iš tokių, 

i kokiais mes patys buvome 
ma gauti jokiu Socialinės iprieš 40 ar 150 metų?! Jūs 
Apsaugos mokėjimų, bet. t?' pamirštate. _ Mes turime I 
dar nepadavė p r a šy mų (Kei';į dalį musų spaudos 
jiems gauti, nes dirbo, tu- skaitytojų, kurie yra skir^na ne tik skirtingų pažiū
rėtu kreiptis į Socialinės tingų nuo mūs pažiūrų. Ir irų, bet net skirtingų tautų 
Apsaugos įstaigą ir pasi- jeigu mes patys taip karš- žmonių, 
klausti, ar istatvmo pakei- tai pradesime stoti prieš Aš manau, kad mes toliau

tą dolerį. Pagal seną tai
syklę asmuo reikalaujamas 
atiduoti savo visą mėnesinį 
Socialinės Apsaugos čekį už 
kiekvieną $ 8 0 ar dalį jų, 
kurie yra virš $1,200.

Yra 11,100,000 žmonių, 
esančių 65 metų amžiaus ar 
daugiau, kurie reguliariai 
gauna mėnesinius mokė j i- 
ms arba juos gautų, jeigu 
šeimai duoną! uždirbantis T .nedirbtų. Iš t šių apie du 
milijonai bus paliesti įsta
tymo pakeitimu. Žmonės, 
kurie dirba, taip gaus mė
nesinius Socialinės Apsau
gos čekius. 1,400,000 iš jų 
nepadavė prašymų mokėji
mams gauti, neg uždirbo 
daugiau, negu $2,080 į me
tus. Šią sumą gaunant, pa
gal seną įstatymą: nee-ali- 

retų kreiptis į

klausti, ar įstatymo pakei- tai pradėsime stoti prieš Aš manau, kad mes toliau 
tuos papročius, tai neteksi- nueisime iš lengvo ir dau- 
me daugelio net ir organi- giau laimėsime, negu karš- 
zacijų narių. Neteksime ir tai išstodami. A. R. 
daugelio mūsų parengimų 
lankytojų — pasiliksime be 
jų.

Tarybų Lietuva yra lais

timas palies jų teises gauti 
mokėjimus.

Social' Security
Administration

Vengrai žemdirbiai
Budapeštas. — Vengrijo- 

je jau 75 procentai žemdir-iv.a h. ten kas no-
U v* t t* n t za i za v» i n 11 1 V\i/'>lrnr'i

bių yra susiorganizavę į že
mės ūkio kolektyvus, o iki 
pavasario jau bus apie 85. kada Poteriai PatVs išnyk
Bendras žemės dirbimas su
teikia progą vartoti maši
nas ir geriau žemę įdirbti.1 s p a u d a iš tų sveikinimų ' erą.

rinimą davė tam tikrus re
zultatus. Bet politiniu ir 
ideologiniu požiūriu JAV 
darbininkų klasė dar labai 
silpna.

JAV darbininkų klasei 
priešpastatyta galingiausia 
kapitalistiniame pasaulyje 
monopolistinė buržuazija, 
panaudojanti darbo žmonių 
kovai sužlugdyti daugybę 
ekonominio, ideologinio ir 
politinio pobūdžio metodų 
bei priemonių.

JAV monopolistinis ka
pitalas visuomet siekė izo
liuoti JAV darbininkų kla
sę nuo socialistinių idėjų ir 
tarptautinio revoli u c i n i o 
darbininkų judėjimo, pa
kirsti darbininkų judėjimą 
iš vidaus, paperkant darbi
ninkų klasės viršūnes ir re
miant profsąjungų biuro
kratiją.

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra daugiau kaip 
200 nacionalinių ir tarpna
cionalinių profsąjungų, ku
rios turį iki 75 tūkstančių 
vietinių skyrių. Eilę dešimt
mečių reakciniai profsąjun
gų lyderiai, dėdamiesi 
“darbininkų lyderiais/’ 
nuodija JAV darbininkų 
klasinę sąmonę, neleidžia 
jiems tapti savarankiška 
politine jėga Amerikos vi
suomenėje. 40 tūkstančių 
įvairių rangų profsąjungi
nių valdininkų, kurie yra 
kilę iš “darbininkų aristor 
kratijos” ir yra glaudžiai 
susiję su gerai apmokama 
darbininkų klasės dalimi, 
aktyviai skleidžia Amerikos 
profsąjungose buržua z i n ę 
ideologiją ir prokapitalisti- 
nę politiką.

Amerikos burž u a z i j a , 
gaudama milžiniškus ant
pelnius, turi galimybę pa
pirkti darbininkų klasės 
viršūnes. Remdamiesi “dar
bininkų aristokratija,” re

Laisvoji Sakykla

Rasti miesto griuvėsiai
Italijoje, netoli Gariljano 

upės žiočių,t povandeniniai 
plaukikai aptiko senovės 

ri, tai poteriauja. niekas romėnų miesto gri u v ė- 
nedraudzia. Ateis laikas, • gįus< ita]ų archeologai pra- 

| neša, kad kitados šiame ra- 
O kas dėl sveikinimų, ar jone, buvęs Sinueso miestas, 

tai blogas dalykas? Net ir įkurtas 2666 m. prieš mūsų 1 •Vi • 1 • • '

akciniai profsąjungų veikė
jai stengiasi nustelbti visus 
Amerikos darbo žmonių 
klasinio sąmoningumo dai
gus, nukreipia profsąjungų 
veiklą darbo ir kapitalo 
bendra darbiavimo keliu, 
yra “šaltojo karo” šalinin
kai ir gina kapitalizmą 
uoliau už pačius kapitalis
tus.

Bet kaip besistengtų re
akciniai profsąjungų vei
kėjai panaudoti profsąjun
gas kapitalistų interesais ir 
užkirsti kelią klasiniams 
konfliktams Jungtinėse A- 
merikos Valstijose, jie ne
gali pašalinti šalyje klasių 
kovos, kuri yra objektyvi 
vis didėjančių Amerikos 
Amerikos imperializmo 
prieštaravimų išraiška. 
Vien tik per šešerius metus, 
praėjusius nuo 1953 m., 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose įvyko daugiau kaip 
24 tūkstančiai streikų, ku
riuose dalyvavo daugiau 
kaip 12 milijonų darbinin
kų.

Amerikos darbo žmonės 
skelbia streikus, iš anksto 
žinodami,,1 kad jie netenka 
darbo užmokesčio, savo san
taupų ir dažnai yra / pri- 
priversti badauti. , Darbi
ninkai streikuoja todėl, kad 
tai yra vienintelis kelias 
pasipriešinti vis didėjan
čiam išnaudojimui.

Tai akivaizdžiai rodo 500 
tūkstančių plieno lydytojų 
streikas. Metalurgų strei
kas truko daugiau kaip 3 
mėnesius ir tapo JAV dar
bininkų klasės kovos už sa
vo ekonominius interesus 
simboliu. Šį streiką parė
mė visi JAV darbo žmonės. 
Metalurgų streikas tapo la
bai reikšmingu reiškiniu 
JAV klasių kovoje. Vyu 
riausybė, įbauginta meta
lurgų streiko užmojo ir to 

gauna paramos. Aš manau, 
kad ta parama mūsų spau
dai yra labai reikalinga.

Kas dėl Kūčių vakarie
nių, tai aš pilnai tikiu, kad 
ten sueina visokių pažiūrų 
žmonių tą “silkės uode
gą” graužti, o organizaci
jos nuo tų vakarienių turi 
pelno.

Štai faktas: aš buvau 
Detroito koncerte lapkričio 
6 d. Salėje yra 500 sėdy
nių, žmonių buvo, kad net 
pasieniais stovėjo. Ar ten 
buvo visi tik progresyviai? 
Manau, kad ne! Aišku, kad 
vien progresyviai susirinkę 
nebūtų padarę pelno $400.

Aš manau, kad į Kūčių 
vakarienę susirinkę progre
syviai nemano apie “Kris
taus gimtadienį.” Mums 
reikia laikytis draugišku
mo, o ypatingai šeimoje. 
Mes negalime saviškių 
skirstyti: dabar į šeimą įei- 

atgarsio, kurį jis sukėlė 
ekonominiame ir visuome- 
meniniame gyvenime, per 
teismą pritaikė šiam strei
kui Tafto - Hartlio įstaty
mą ir įsakė nutraukti 
streiką 80-čiai dienų.

1957-1958 metais ekono
minė krizė Jungtinėse A- 
merikos Valstijose suakty
vino Amerikos darbo žmo
nių kovą. Iš kitos pusės, 
reakcija, visų pirma per 
JAV Nacionalinę pramoni
ninkų asociaciją ir Preky
bos rūmus, pradėjo ryžtin
gai reikalauti, kad būtų 
toliau apribojamos teisės 
streikuoti. 1959 metų rug
sėjo mėnesį buvo priimtas 
naujas antidarbininkiškas 
įstatymas.

Pagal šį įstatymą Komu
nistų partijos nariams tie
siog draudžiama eiti kurias 
nors pareigas profsąjungo
se. Šiame įstatyme kalba
ma apie visišką pajungimą 
valstybės organų kontrolei, 
apie jų pavertimą iš sava
rankiškų darbininkų kla
sės organizacijų kažkuo pa
našiu į “darbo fronto” or
ganizacijas, kurių veikla 
turi būti pilnutinai regla
mentuojama, reguliuojama 
ir vartojama bendradarbia
vimo su įmonininkais keliu. 
Devyniolikoje JAV valstijų 
priimti vadinamieji “įstaty
mai dėl teisės į darbą,” 
kurie draudžia profsąjun
goms kištis į darbininkų 
samdymo bei atleidimo rei
kalus, o taip pat draudžia 
organizuoti streikus.

Neskaitant puolimo prieš 
darbininkų«klasę su valsty
bės organų pagalba, kurie 
išleidžia vis naujus anti- 
darbininkiškus įstat y m u s' 
b e i nutarimus, monopo
lijos plačiai taiko darbinin
kams tiesiogines prievartos 
priemones, naudoja prieš

Philadelphia, Pa.
Esu kelių philadelphiėčių 

klausęs, kaip toli nuo phi- 
ladelphijos yra New Phila
delphia, bet teigiamo atsa
kymo negavau. Vartyda nas 
P e n n s y Ivanijos valstijos 
lietuvių kolonijų užrašus 
suradau, kad New Phila- 
delphijoj 1914 metais ^uvo 
1,600 lietuvių, tais pačiais 
metais buvo 14 veiklių 
draugijų ir šioje kolonijoje 
pirmi lietuviai apsigyveno 
1885 metais ir dirbo anglių 
kasyklose.

Tačiau dabartiniu laiku 
nieko nesigirdi, ar dar čia 
yra gyvenančių lietuvid.

Sveikas, tvirtas, niekam 
nenusiskundęs sveikatos 
silpn u m u , drg. Valentas 
(Walant) gruodžio 3 nąktį 
staiga susirgo. K r a u;
pradėjo bėgti nesulaikomai. 
Pašaukus gydytoją nuvež
tas į ligoninę, suteikta

a s

po 
yra 
vie-
Jo 

kam 
e jį

>

dvi 
puskvortės kraujo ir feko 
išbūti ligoninėje 19 dieųų.

Sveikatai pagerėjus par
vyko į namus, gydosi 
daktaro priežiūra. Bet 
silpnas. Jo gyvenimo 
ta — 7905 Lister St. 
draugai ir draugės, 
laikas leidžia, malonėkit 
aplankyti. Daktarai s&ko 
kad turi “bleeding ulce

Apie, šią savo gyvenimo 
nelaimę pranešė jo gyveni
mo draugė Paulina.

Lietuvių radijo valaųda, 
kurią veda vienos bažnyčios 
vargonininkas, palaikoma 

is-

ir

juos savo privačią policiją, 
gengsterių, šnipų gaujas. 
Vyriausybės policijos veiks
mus ii’ monopolijų smurto 
veiksmus papiklo didelio 
skaičiaus privačių detekty
vinių organizacijų veikla. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose dabar yra daugiau 
kaip 5,000 privačių detek
tyvinių agentūrų. Joms 
laikyti išleidžiama 150 ini- 
lijonų dolerių per metus; 
tais pinigais apmokami šni
pai, kurie sistemingai sęka 
Amerikos piliečius darb 
namie. Įmonininkų šnipi
nėjimo organizacija “Ame
rikos saugumo taryba” turi 
Čikagoje korteles 1 milijo
nui aktyvių darbininkų, 
įrašytų į “juoduosius sąra
šus”

Vakarų pakrantės uostų 
krovikų profsąjungos pir
mininkas G. Bridžesas 1959 
metų kovo 8 dieną pareiškė: 
“Nedarbo problemą gali iš
spręsti tik socialistinės ša
lys. Man, — pareiškė Bri
džesas, — daro didelį įspū
dį naujasis TSRS septyn
mečio planas, numatąs su
mažinti darbo savaitę iki 
30-35 valandų, padidinti 
darbo užmokestį ir suma
žinti pragyvenimo kainą 40 
procentų. Mums reikia daž
niau lankytis socialistinėse 
šalyse, kad matytume, kas 
ten darosi.” Didėjąs JAV 
darbo žmonių nepasitenki
nimas rodo, kad susitaikė
liška ir prokapital ištinę 
profsąjungų dešiniosios va
dovybės politika patiria vis 
didesnius pralaimėjimus.

Svarbus reiškinys šiuolai
kiniame JAV darbininkų 
judėjime yra stiprėjąs ju
dėjimas už branduolinio 
ginklo uždraudimą, už tai
kų socializmo ir kapitaliz
mo šalių sambūvį.

Darbininkų kova už tai
ką kelia vis didesnį neri
mą profsąjungų biurokra
tams. Reakciniai Ameri
kos darbo federacijos ir 
Gamybinių profs ą j u n g ų 

lietuvių laidotuvių direkto
rių. Jų yra keli ir kiekvie
nas turi po penkias minutes 
laiko. Yra ir pora kitų lie
tuvių biznierių, turinčių po 
tiek pat laiko.

Bet pranešimai apie mi
rusius sunkiai-atliekami.

•

Su sausio pradžia visos 
organizacijos perrenka savo 
valdybas. Mūsų" . kuopose 
varžytinių į valdybas nėra. 
Dar pora didelių klubų 
Philadelphijoje yra, bet su 
laiku nebus ir jų. Senoji 
lietuvių karta, kuri sukūrė 
daug organizacijų, retėja. 
Nebėra tokio gyvumo, koks 
buvo keli metai atgal, dar
bingumas nekyla, bet puola.

•

Miesto rotušę užkariavo 
paukščiai, vadinami “star
ling.” Prieš Kalėdas buvo 
dedamos pastangos paukš
čius prašalinti. Įtaisyti 
garsiakalbiai jiems baidyti, 
ir dalinai pasisekė paukš
čius nuvyti. Kur jie buvo 
nulėkę, niekas nežino, bet 
Kalėdų dieną paukščiai- su
grįžo.

Jiems sugrįžus dedamos 
pastangos su tuzinu garsia
kalbių paukščius nuvyti. 
Sakoma, paukščių apterštų 
gatvių ir rotušės apšvarini- 
mas miestui lėšuoja i metus 
$5.000. 

•
Philadelphia gaudavo ka

vą iš Pietų Amerikos per 
New Yorko prieplauką, bet 
su pradžia šių metų ji bus 

kongreso lyderiai ypač įnir
tingai priešinasi skirtingas 
socialines politines sistemas 
turinčių valstybių taikaus 
sambūvio idėjai ir darbi
ninkų reikalavimui išsauu 
goti taiką. Profsąjungų bo
sai įnirtingai pri e š i n o s i 
Tarybinės vyriausybės pa
siūlymams nusiginkluoti ir 
užtikrinti TSRS bei J A V 
draugystę. Profsąjungų bo
sai, ištikimi kapitalizmo 
liokajai ir “šaltojo karo” 
šalininkai, nenuilstamai ko
voja prieš komunizmą tarp
tautinė j-e arenoje ir JAV 
viduje.

Amerikos kapitalizmas, 
siaurėjant koloni j i n i ų ir 
priklausomųjų šalių darbo 
žmonių išnaudojimo sferai, 
vis labiau puola “savąją,” 
Amerikos darbininkų kla
sę. Net buržuazinė spau
da priversta pripažinti kla
sinių prieštaravimų aštrėji- 
mą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Vietoje teigimų 
apie klasių kovos užgesimą, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose vis dažniau girdėti 
nusiskundimai dėl didelio 
antagonizmo tarp darbinin
kų ir šeimininkų.

Žurnalas “United States 
News and World Report” 
neseniai rašė: “Išriškėja 
naujo, vis didėjančio anta
gonizmo tarp įmonininkų 
ir profsąjungų požymiai. 
Šis antagonizmas pasireiš

kia daugeliu linijų: strei
kai pasidarė ilgesni, įnir- 
tingesni, o juos sureguliuo
ti pasidarė sunkiau. Nesi
mato vykstančio karo ga
lo.”

V. Androsovas 
Istorijos mokslų kandidatas

(Šis straipsnis paimtas iš 
tarybinės spaudos, todėl ir 
žmonių pavardės bei dau
guma įstaigų pavadinimų 
paliekami tokie, kokius to
ji spauda naudoja — fone- 
tiški.—Redakcija) 
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įvežama per Philadelphijos 
prieplaukas. Philadelphija 
perka kavos iš Pietų Ame
rikos per metus laiko 1,700 
tonų. -

Philadelphiečiai linksmi, 
ir tapo čempijonais. 1960 
pasitenkinę, kad jų futbolo 
komanda nugalėjo Packers 
ir tapo čempijonais. 1960 
metai Pennsylvanijos vals
tijai sporto laimėjime buvo 
geri. Pittsburghas laimėjo 
čempijonato vardą prieš 
New Yorką, dabar Philadel
phijos Eagles nusinešė vai
niką nuo Green Bay Pack
ers.

Reikia priminti, kad 
amerikiečių tarpe šis spor
tas turi giliai šaknis sulei
dęs į jų jausmus.

•

Primenu philadel p h i e - 
čiams lietuviams. Jeigu ku
rie iš “Laisvės” skaįtytojų 
nesate šios šalies piliečiai, 
tai per sausio mėnesį turi
te užsiregistruoti jums ar
čiausioj valdiškoj įstaigoj. 
Neužsiregistravę galite su
silaukti nesmagumų. Tai 
yra centrinės valdžios įsta
tymas nepiliečiams.

•

Miesto gaspadorius Dil
worth grasina gauti draus
mę prieš važiuotos streiką, 
kuris planuojamas su sau
sio 14ta. Dilworth kalti
na uniją ir važiuotės bosus, 
kad jie neina į derybas ne
sutikimams išrišti. Jiš sa
ko, kad jei nebus susitai
kyta, tai kilus streikui 
mieste kils panika, daugeliui 
nebus galima pasiekti dirb
tuves.

Kilus šiam streikui, visa 
miesto transportacija būtų 
sulaikyta.

Philadelphiečiai, prisidė
kite prie “Laisvės” praplė
timo mūsų kolonijoje. Pa
dėkite mūsų vajininkams 
pakilti punktais ir laimėti 
dovaną. Pilietis

Waterbury, Conn.
W. Kabisch, gyvenąs 444 

Meadow St., nuėjo į kam-' 
barį cigaretą rūkydamas ir 
atsigulė. Kai pabudo, pats 
jau buvo apimtas liepsnos. 
Skaudžiai apdegė, išvežtas į. 
ligoninę. Kitame kambary-- 
je moteriškę rado negyvą, 
kuri taip pat atsigulė rū
kydama. Sakoma, namui 
nuostolių p a d a r yta apie 
$25,000.

Kažin ar rūkoriai iš šios 
nelaimės pasimokys?

LLD 28 kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 
sausio 12 d., 8 vai. vaka
re, 103 Green St., svetainė
je. Visus narius kviečiame 
atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių. 

•
Susirgo nervų sukrėtimu 

Karolina Sinkevičienė. Iš
vežta į Middletown ligoni
nę. Jos vyras Kazys irgi 
serga; .buvo operuotas; dar 
nėra pilnai pasveikęs.

Helena Buzienė sunkiai 
serga. Ji randasi Marijos 
ligoninėje.

Visiems linkiu greitai pa
sveikti.

J. Strižauskas

Maskva. — Amerikiečiai 
B. F. Mitchell ir W. H. Mar
tin, kurie pabėgo iš JAV 
Tautinės Saugumo Agen
tūros, sako, kad JAV plečia 
šnipavimą Tarybų Sąjun
goje ir kitose socialistinėse 
šalyse.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.



M. Šolochovas

ŽMOGAUS DALIA'U

(Tąsa)
Bestelėjau aš vaikiną, klausiu pa

šnibždom: — “berniukas?” Jis nieko 
neatsakė, tiktai galvą linktelėjo. “Tai 
šitas nori tave išduoti?”—ir rodau į gu
lintį berną. Jis vėl linktelėjo. “Užgulk, 
—sakau,—jam kojas, kad nesispardytų! 
Greičiau!” — o pats kritau ant to ber
no ir mano pirštai surakino jo gerklę. 
Jis nė surikti nespėjo. Palaikiau jį ke
letą minučių primygęs, atsitiesiau. Baig
ta išdavikui, jo liežuvis kuolu pavirto!

Po to baisiai pasidarė man koktu, ir 
baisiai norėjosi nusiplaut rankas, tary
tum aš ne žmogų, o kažkokį rėpliojantį 
Šliužą būčiau smaugęs... Pirmą sykį sa
vo gyvenime užmušiau ir, be to, saviš
kį... B-et koks jis saviškis? Jis blogesnis 
už svetimą, išdavikas. Atsistojau ir sa
kau būrininkui: “Eime iš čia, drauge, 
cerkve didelė.”

Lygiai taip buvo, kaip sakė Kryžnio- 
vas: rytą visus mus išrikiavo prie cerk
vės, apstatė aplinkui automatininkus, 
trys karininkai esesininkai, ėmė atrinki
nėti jiems blogus žmones. Paklausė, kas 
čia komunistai, vadai, komisarai, bet 

, tokių neatsirado. Neatsirado nė niek
šų, kurie būtų galėję išduoti, dėl to, kad 
ir komunistų buvo mūsų tarpe kone pu
sė, ir vadų buvo, ir, suprantama, komi
sarų buvo. Tiktai keturis žmones paėmė 
iš dviejų šimtų su viršum. Vieną žydą 
ir tris rusus eilinius. Ant rusų nelaimė 
užkrito todėl, kad visi trys buvo juod
bruviai ir garbanoti. Taigi prieina prie 
tokio ir klausia: “Juden?” Jis sako: 
rusas, bet jo nė klausyt nenori. “Išeik 
iš rikiuotės”—ir baigta.

Sušaudė tuos vargšelius, o mus nusi- 
> varė toliau- Būrininkas, su kuriuo mu

du išdaviką pasmaugėm, iki pat Pozna
nės nuo manęs neatsitraukė, ir pirmą 
dieną sukęs apsisukęs ir paspaudžia man 
ranką beeinant. Poznanėj mus išskyrė 
dėl vieno tokio dalyko.

Matai kas, brolau: dar iš pat pirmos 
dienos aš buvau sumanęs sprukti pas 
savuosius. Bet sprukti norėjau ne ant 

; į abejo. Iki pat Poznanės, kur mus patal
pino tikroje stovykloje, nė sykio nepasi
taikė patogios progos., O Poznanės sto
vykloje lyg ir pasitaikė tokia proga: ge
gužės pabaigoje pasiuntė mus į miškelį 
netoli stovyklos duobių kasti mūsų įni
rusiems, daug tada mūsiškių mirė nuo 
greitosios: kasu Poznanės niolį, o vis 
dairaus aplinkui, ir štai pastebėjau, kad 
du mūsų sargybiniai susėdo užkąsti, o 
trečiasis užsnūdo saulutės atokaitoje. 
Mečiau lopetą ir nuėjau už krūmelio... 
O paskui—bėgte, po tiesumu į rytus...

Matyt, negreit susigriebė tie mano 
sargybiniai. Bet iš kur aš, toks nukei- 
pėlis, galėjau rasti tiek jėgų ir nueiti per 
parą keturiasdešimt kilometrų,—nė pats 
nežinau. Tiktai nieko neišėjo iš tų ma
no svajonių: ketvirtą dieną, kai toli bu- 

| į vau nuo tos prakeiktos stovyklos, sugavo 
mane.. Šunys sekė mano pėdomis ir su
rado mane neplautose avižose.

Auštant bijojau eiti plynu lauku, o 
miškas buvo už kokių trijų kilometrų, 
ne arčiau, aš ir įlindau į avižas, norėjau 
dieną pabūti. Sutryniau prisibrukęs 
avižų, pažlebenau truputį ir j kišenes at- 

| sargai prisipyliau, tik girdžiu šunų lo
jimą ir motociklo birzgėjimą ... Mano 

i širdis visai nukrito, nes šunų balsai vis 
» arčiau girdėti. Atsiguliau kniūbsčias ir 

užsidengiau rankomis burną, kad jie 
bent neapkramtytų. Štai pribėgo jie ir 
vieiiu akymoju nudyrė nuo manęs visus 

1 skurlius. Likau kaip gimęs. Raičiojo jie 
mane avižose kaip norėjo, pagaliau vie
nas šuo atsistojo priekinėmis kojomis 
man ant krūtinės ir taikosi už gerklės 
griebti, bet kol kas nieko nedaro.

Privažiavo vokiečiai dviem motocik- 
1 lais. Iš pradžių patys mušė kiek norėjo, 
c j o paskui užpiudė šunis, tie tik dulkina 

1 nuo manęs odą ir mėsą. Nuogą visą 
kruviną parvežė mane į stovyklą. Už 
pabėgimą mėnesį išsėdėjau karcery, bet 
vis dėlto gyvas... gyvas likau !..

Sunku man, brolau, prisiminti, o dar 
sunkiau pasakoti, ką pergyvenau nelais
vėje! Kai prisimenu nežmoniškas kan
čias, kurias teko iškentėti ten, Vokieti
joje, kai prisimenu visus draugus, bičiu
lius, kurie žuvo nukankinti ten, stovyklo
se, širdis tvaksi jau nebe krūtinėje, o 

) gale gerkles, ir kvapą užima...
i Ir kur manęs negainiojo per tuos dve

jus metus! Pusę Vokietijos apvažiavau: 
ir Saksonijoj buvau, ir Rūro krašte šach

tose anglį kasiau ir Bavarijoj prie žemės 
darbų kuprą lenkiau, ir Tiuringijoj bu
vau, ir velniai žino kur dar teko, dau
žytis po vokiečių žemę. Gamta ten, bro
lau, visur įvaiĄ tačiau mušė ir šaudė 
mūsų žmogų visur vienodai!- O mušė 
dievo prakeiktieji parazitai ir žalčiai 
taip, kaip dar niekad niekas mūsų kraš
te gyvulio nemuša. Ir kumščiais daužė, 
ir kojom trypė, ir guminėm lazdom tvo
jo, ir visokiais gelžgaliais, po ranka pa
sitaikiusiais, mušė, jau nekalbant apie 
šautuvų buožes ir kitokius medinius 
daiktus.

Mušė už tai, kad tu — rusas, už tai, 
kad tu dienos šviesą matai, kad jiems, 
niekšams, dirbi. Mušė už tai, kad ne taip 
akimis kryptelėjai, ne taip žingsnį žen
gei, ne taip pasisukai... Mušė nesivar
žydami, kad tik kada nors negyvai už
muštų, kad tik užspringthm paskutiniu 
savo kraujo lašu ir nugaištum nuo smū
gių. Matyt, trūko krosnių Vokietijoje 
mums visiems sudeginti.
Ir maitino mus visur vienodai: pusant

ro šimto gramų erzacduonos pusiau su 
piuvenomis ir skysta griežčių buiza. Vi
rinto karšto vandens—kur davė, kur ne. 
Bet ką ten šnekėti, tik pats pagalvok: 
prieš karą aš svėriau aštuoniasdešimt 
šešis kilogramus, o rudeniop — ne dau
giau kaip penkiasdešimt. Viena oda ant 
kaulų liko, ag ir savo kaulų nebegaliu 
panešti. O prie darbo—nestovėk, ir žo
džio nepasakyk, iy dar taip dirbk, kad 
akys lįstų. '

Rugsėjo pradžioje mus, šimtą ketu
riasdešimt du tarybinius belaisvius, iš 
Kiustrino stovyklos perkėlė į stovyklą 
B-14, netoli Drezdeno. Tuo metu ten 
buvo apie du tūkstančius mūsiškių. Vi
si dirbo akmens skaldykloje, rankomis 
skaldė, piaustė, trupino vokiečių akmenį. 
Norma—keturi kubiniai metrai vienam 
žmogui, kurio ir be to gyvybė kaip ant 
siūlo tintiliuoja. Nuo čia ir prasidėjo: 
iš šimto keturiasdešimt dviejų mūsiškių 
vyrų per du mėnesius liko tiktai pen
kiasdešimt septyni. Tai kaip manąi, 
brolau? Nekaip? Čia savųjų nespėji 
laidoti, o čia eina per stovyklą gandas, 
kad vokiečiai jau Stalingradą paėmė ir 
veržiasi tolyn į Sibirą. Viena bėda, ki
tai vartus atkelia ir dar taip plačiai, kad 
akiij nuo žemės nedrįsti pakelti, tarsi ir 
tu ten į svetimą vokiečių žemę prašaisi 
priimamas. O stovyklos sargyba diena iš 
dienos girtauja, dainas daužia, džiū
gauja, linksminasi.

Vieną sykį grįžom vakare iš darbo į 
baraką. Kiaurą dieną merkė lietus, mū
sų skarmalai nors gręžk, visi mes, šalto 
vėjo galandhmi, sustyrom kaip ciuckos, 
dantis į chintį nepazaiko. O išsidžiovint 
nėra kur/sušilti—taip pat, ir, be to, al
kani k#rp vilkai, dar pikčiau. Bet va- 
karp/mums valgyti neduodavo.

Nusimečiau šlapius t draiskalus, nu
bloškiau ant grinuų ir sakau: “Jiems 
turim iškasti po keturis metrus, o kiek
vienam iš mūsų kapui net metro per 
akis.” Vos tik aš spėjau tą pasakyti,-— 
ir atsirask gi tokiam niekšui iš savųjų 
tarpo—beregint įskundė mane už tuos 
rtiano karčius žodžius stovyklos komen
dantui.

Mūsų stovyklos komendantas arba, 
kaip ’jie patys jį vadindavo, lagerfiure- 
ris, buvo vokietis Miuleris. Žemo ūgio, 
kresnas, šviesiaveidis ir, apskritai, kaž
koks baltuolis: ir galvos plaukai balti ir 
antakiai, ir blakstienos, dargi akys buvo 
baltos, išverstos. Rusiškai kalbėjo ly
giai taip, kaip mes su tavim, dargi “o” 
primygdavo, tarytum tikras Pavolgės 
gyventojas. O keiksmininkas koks—bai
mė. Ir kur jis, prakeiktasis, to išmoko? 
^Būdavo, išrikiuoja mus prieš bloką—ba
raką jie taip vadindavo—eina palei ri
kiuotę su savo esesininkų ruja, dešinę 
ranką laiko atmetęs. Ranką apsimovęs 
odine pirštine, o pirštinės švininis pamu
šalas, kad pirštų nesusižalotų. Eina ir 
tvoja kas antram per nosį, kraują teki
na. Jis tai vadindavo “profilaktika nuo 
gripo.” Ir taip diena po dienos. Iš vi
so stovykloje buvo keturi blokai, taigi 
“profilaktiką” jis būdavo' daro šiandie 
pirmajam blokui, lytoj antrajam ir taip 
toliau. Tvarkingas buvo, bestija, dirbo 
nepaisydamas poilsio dienų. Tiktai vie
no dalyko tas dvakas negalėjo suprasti: 
prieš eidamas rankos paminklinti, jis 
pirma kokias dešimt minučių prieš ri
kiuotę keikdavosi, atseit., norėdavo save 
įerzinti.

(Bus daigiau)’

JUBILIEJINIS
’LAISVES' VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
vajininkę M. Strižauskienę, jai pridavė tris naujas pre
numeratas ir atnaujinimų. •

A. Žemaitis, baltimorietis, kredituojamas su 4 nau
jom prenumeratom ir atnaujinimais.

. Iš Pittsburgho gauta po naują prenumeratą ir at
naujinimų nuo J. Purtiko, F. Imbraso, J. Mažeikos, o J. 
Kazmer prisiuntė atnaujinimų.

Antanas, elizabethietis, pridav. dvi naujas prenume
ratas ir atnaujinimų, jis įėjo į laimėtojų skyrių.

M. Valinionienė, Ft. Lauderdale, Fla., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Miamiečiai irgi 
įšoko į laimėtojų skyrių.

J. Patkus, New Haven, Conn., vėl prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.' Taipgi J. Stanley prisiuntė 
atnaujinimų.

Newbritainietis vajininkas prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Taipgi gauta nauja prenumerata 
nuo Gardausko.

A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenumeratą 
1 ir tos pačios valstijos Scrantonietis prisiuntė,naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkai pakilo punktais su 
atnaujinimais, gautais nuo: F. Šimkienės, arlingtonietė; 
T. Kaškiaučiaus, eastorangietis; ir S. J. Liutkaus, eliza
bethietis.

Philadelphijai su atnaujinimais pasidarbavo J. Šap- 
ranauskienė.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė atnau
jinimų ir jam pagelbėjo su atnaujinimais S. Kirslis, 
bridgewaterietis.

J. Gaidys, Maynard, Mass., prisiunt. atnaujinimų ir 
kredituoja S. Penkauskui, kuris taipgi pakilo punktais 
su atnaujinimais ir nauja prenumerata.

Ir šitie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
P. Beeis, Great Neck, N. Y.; A. Dambrauskas, H. Tama
šauskienė ir J. Butkus pasidarbavo South Bostonui; 
Ona Wellus ir M. Kazlauskienė pasidarbavo LLD Mote
rų kuopai, Binghamton, N. Y.; B. E. Senkevičienė, Chi- 
cagos Vilnies raštinės darbininkė; M. Uždavinis, Nor
wood, Mass.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; C. K. Urban, 
Hudson, Mass.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Binghamton — Johnson City, N. Y,

“Mes, ilgamečiai Laisvės skaitytojai, sveikiname 
mūsų brangią Laisvę jos 50 m. sukaktim, ir reiškiame 
linkėjimą jai gausios ištvermės dar ilgai gyvuoti, švies
ti darbo liaudį, rodyti jai tiesos kelią į laimingesnį ry
tojų, teikti jai energijos ir ryžtą, kviesti žmoniją į 
smarkesnę kovą už taiką ir sutaringą aktyvą už taikos 
išlaikymą visiems laikams. Laisve, tu buvai švietėja, pa
tarėja visose darbo žmonių kovose, kurias pergyvenome 
per tuos 50 metų. Tu buvai viduryje visose kovose, ko
kios tik buvo vedamos už žmonių būvio pagerinimą Tu 
sakei tiesą, kad darbas laimės ir šiandien jau aiškiai ma
tome, kad darbas laimi, ima viršų. Linkime tau, bran
gi Laisvute, dar ilgus metus tęsti tą prakilnų apšvietos 
darbą.

Taipgi linkime gausios sveikatos, energijos ir lyžto 
visam Laisvės štabui, dar ilgai laikytis ir darbuotis 
prie brangios Laisvutės. Čia randate $163. Šias aukas 
surinko M. Kazlauskienė ir O. Wellus. Aukojo:

LLD 20 kp. moterų skyrius ..................  $50.00
Onytė Wellus ........................................   50.00
M. K. B......... . ............................................ 25.00
Laisvės Draugas ................................... .. 25.00
Marytė C. E. J............................................. 10.00
V. ir A. Kazėnai...................................  2.00
Adelė Suvak (Miami, Fla.) .. . .................... 1.00

Norwood, Mass.
M. Uždavinis prisiuntė čekį sumoje $200. Tai pelnas 

ir aukos nuo banketo, įvykusio gruodžio 4 d.
Nuo banketo .....................................  $123.00
V. Žilaitis ............... /................................ 26.00
N. Grybienė .............................................. 10.00
L. Trakimavičius .....................   10.00
M. Uždavinis ............................................ 10.00
Olga ir A. Zaruba ............... ;.................... 6.00
M. Krasauskienė ........................................ 5.00
A. ir K. Barisger ........................................ 5.00
A. Vaitkevičius ...........................................  2.00

Po $1: S. Budrevičienė,- P. Kurulis, S. Zenis.
\ ------------------- /

Plymouth-Wilkes-Barr e, Pa. \
V. Žilinskas prisiuntė blanką ir $18. Aukojo:

Dom. Derkintis ........................................  $5.00
Ona Krutulienę ..............................   3.00
V. Žilinskas ..........................................  3.00
Eva Čereškienė (Warrior Run) ................ 2.00

Po $1: Antanas Pechkis (Edwardsville); O. Radi- 
šauskienė (Wyoming); V. Kazlauskienė, F. Kuklis, M. 
Sienkevičienė.

Harrison-Kearny, N. J.
F. Šimkienė prisiuntė (varde LLD 136 kp.) blanką ir 

$228. Aukojo:
Mary Witkus .........  $50.00
Pelnas nuo vakarienės ..............   32.00
J. K. ............. . ....................... /A?.....- 31.00
Harrison Kearny, N. J. . ................. 25.00
A. ir Ę. .Kušliai...........................   14.00

L.

.................. 10.00
................  10.00

.......  10.00
................... 8.00

......... ;......... 5.00

......... 2.00
........... 2.00
........... 2.00
.......... 2.00

... 2.00
K. D. .....u.......... ....................... 2.00

............................. 2.00

Daugiau aukų g'auta:
L. D.S 142 kp., Pittsburgh, Pa................
A. Zalenka, Frackville, Pa. ..................
A. J. Orlen, Punta Gerda, Fla................
St. Petronis, Athol, Mass.........................
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa......................
Ona Remeikienė, Pittsburgh, Pa...........
W. Diamond, So. Boston, Mass..............
P. Bokas Terryville, Conn. ................
K. Senkus, Minersville, Pa. ........
B. Makutėnienė, Cranford, N. J..............
A, Zeikus, Metuchen, N. J..................
J. Sabanskas, S. Sudbury, Mass..............
Ona Jasulaitienė, Shelton, Conn.............
J. B. Mardos, Girardville, Pa .............
B. Tuškys, Scranton, Pa...........................
P. Pėstininkas'; Scranton, Pa.................
A. Medelienė, Scranton, Pa..................
A. Balčiūnas, Montreal, Canada ...........
EL Morkevich, Montreal, Canada .........
Daržininkas, Rosemont, Canada ...........
Beatrice Lutz, Newark, N. J. .. ............
J. Pakutka, Chesire, Conn.......................
J. Sikorskis, Kearny, N. J.....................
B. Paukštys, Verdun, Canada .............
D. Norwich, Rosemont, Canada ...........
M. Budnikas, Pittsburgh, ‘ Pa..................
Fr. Sakalauskas, W. Hanover, Mass. .. 
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. .. 
Peter Cox, Roslindale, Mass..................
Gluoksniai, Scranton, Pa.........................
J. Sabanskas, Elizabeth, N. J. --------
M. Janis, Maspeth, L. I...........................
B. Miller, Philadelphia, Pa..................... .
R.-Skuja, Tacoma, Wash............ ..............
J. Labeika, Rochester, N. Y. ..............
L. J. Casper, Cleveland, N.Y..................
J. Sholunas, W. Haven, Conn..................
Po $1: J. Marcinkevičius, Harrison,. N. J,; F. Bun

$50.00 
12.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 

. 9.00 
. 6.00 . 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

A VI . V. V1VXUO, J. i 1 - -------------------

kus, Elizabeth, N. J.; Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.; 
Truikiai, E. Sekevičiūtė, ir Senutė, Scranton, Pa.; Ch. 
Žukauskas, Westwood, Mass.; R. Niaura, Isb’ngton, 

pd, Baltimore, Md.; J. Šklutas, _Matta-

įnersville, Pa.^A. Steponavičius, 
. Y.; M. Kibartas,

zuKausKas,
Mass.; Helen ________ 7 ____
pan, Mass.; S. Zai^a, D. Grizes, J. Jankus, So. Boston 
Mjass.; J. Medelis,

aden, Pa.; S. Puodžiūn£s>JLaurens
Pittsburgh, Pa.; F. Manelis, 
kienė, W. Boylston, Mass.; A. Lapelius, A. Mažukna, S. 
Kirslis, C. Tarnui, Bridgewater, Ma\s.; M. Česnienė, 
Pittsburgh, Pa.; Julian Juška (per Veį’a Smalstis), Li

 

vonia, Mich.; A. Pauliukaitis, A. Marmbkas, A. Puodie- 
ne, M. Rainys, Philadelphia, Pa.; E. Usevage, Rochester, 
N. Y.; J. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; P. Lipsevičius, 
Lawrence, Mass.; J. šeškauskas, A. Sikorski, Hudson, 

ass.; A. Kaliesius, Maynard, Mass.; M. Mlecko, Me- 
uen, Mass.; V. Beckas, W. Haven Conn.; V. Žolynas 
B. Medley, New Haven, Conn..; A. Kuzmickas, Girard-

M, 
th 
ir 
ville, Pa.

1

Jau prasidėjo nauji 1961 metai. Šventės praėjo, ir 
manome, kad bus lengviau vajinininkams apeiti tuos, 
kurie dar neatsinaujino savo prenumeratas.

Dėkojame už gražias aukas laikraščiui, rinkėjams, 
parengimų darbuotojams ir vajininkams.

Laisvės Administracija

i®

zu 
ūk

GANOS RESPUBLIKA. Abore (Voltos rajonos) organi- 
ota pirmoji žemes ūkio paroda, į kurią pristatyti žemės 
io produktai, veisliniai gyvuliai, amatininkų išdirbiniai, o 

taip pat įvairių užsieninių firmų žemės ūko mašinos. Pirmą 
rtą Ganoje demonstruojami tarybiniai traktoriai, sukėlę 

didelį vietos valstiečių susidomėjimą.. .
Nuotraukoje: parodos lankytojai apžiūrinėja tarybinius 

traktorius.

ka
didelį vietos valstiečių susidomėjimą.. .

4 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., sausio (Jan.) 6, 1961
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Apie mirusj mano brolį Aleksandrą
Aleksandras gimė ir au- laikė anglį — pilnas jis dul- 

* go didžiulėje vargi n g o j e 
smulkaus valstiečio šeimo
je, Dzūkijoje. Vaiku būda
mas jis prarado vieną akį. 
Nebūtų, žinoma, jos prara
dęs, jei tuomet būtų buvu
sios priemonės gydytojui 
pasiekti. Bet gydytojo mū
sų apylinkėje nebuvo, o to
li kur nors, pav., į Alytų, 
vežti nieks nė nepagalvojo; 
nebuvo gydytojui apmokėti 
ir ištekliaus.

Netekimas akies reiškė, 
kad Aleksandrui nereika
lingos ir jokios žinios, joks 
mokslas. Nieks nekreipė 
didesnio dėmesio į jį. Pra
moko skaityti, pavardę pa
sirašyti — užtenka. Mano 
kiti vyresnieji broliai tikė
josi, kai, užaugs, vyks A- 
merikon, gi jam, namiškių 
galvojimu, Amerikos du
rys uždarytos ir užrakintos, 
nes, jeigu jau su abiem 

*akim žmonių, serg ančių 
trachoma, į JAV nebeįsilei
džia, tai kaip gi įsileis žmo
gų su viena akimi!..

Akies praradimas reiškė, 
jog Aleksandro likimas bu
vo nerašytai nustatytas : 
tetarnauja jis per visą gy
venimą pas ūkininkus arba 
dvare — pirmiau piemeniu, 
o paskui—pusberniu ir ber
nu. Kitko geresnio bei švie
sesnio nesimatė.

Apie tai, kad ateis Spa
lio revoliucija ir pakels 
prispaustą, pažemintą varg
dienį į savigarbaus žmo
gaus lygį, pas mus tuomet 
nieks negalvojo.
. Tarnaujant Aleksandrui 
pusberniu pas tūlą Dundzį, 
grįžo iš Amerikos pastaro
jo sūnus su malonia, apdai
ria, šiek tiek prasišvietusia 
žmona. Ši ėmė teirautis, ką 
^is mano daryti ateityje, — 
visuomet bernauti pas buo
žes, kentėti išnaudojimą ir 
pažeminimą?

—Kitokio kelio man nė
ra, — atsako Aleksandras.

—Važiuok Amerikon.
—Neįleis— matote, tetu

riu tik vieną akį.
“Amerikonai” aiškino, 

kad su viena akimi Ameri
kon įleis, jei tik ji sveika, 
jei neužsikrėtusį trachoma. 

—Kur aš gausiu kelionei 
pinigų? Tėvas nerizikuos 
—neskolins.

Pagalvoję, jaunieji Dun- 
dziai pasakė:

—Tu esi geras vaikinas, 
tai mes tau paskolinsime 
kelionei pinigų.

Ir taip jis pasiekė JlAV.
Tai buvo prieš daugiau 

kaip 50 metų.
Iš karto sunkiai dirbo vi

sokiuose fabrikuose. 
a Mes “Laisvę” Lietuvoje 
pradėjome gauti tuojau, kai 
tik pradėjo eiti, su pirmuo
ju^ jos numeriu. Randame 
joje Aleksandro skelbimėlį, 
kad jis keliaująs po įvairius 
Amerikos miestus, užraši
nėdamas žmonėms laikraš
čius — “Laisvę,” “Kovą” ir 
‘^Keleivį”; pardavinėjo jis 
jis visokias brošiūras. Bet 
negalėdamas p r a m i sti iš 
iš. laikraščių agento “profe
sijos,” jis pradėjo dirbti 
restoranuose bei kafeterijo
se. Ilgainiui išmoko virėjo 
(kukoriaus) specialybės.

1914 metais, kai aš' dir
bau “Keleivyje,” mudu gy
venome nešildomame kam
barėlyje. Aleksandras pra
dėjo mokytis griežti smui
ką; ateidavo pas jį tūlas 
italas mokytojas duoti lek
cijų. Bet žiemą, šaltyje, 
sunku buvo atlikti uždavi
nius : nebuvo vietos. - Greta 
mūsų kambario buvo kitas, 
mažytis,; tamsus, be lango 
kambarėlis, kur šeimininkai

kių, bet šiltesnis. Ten Alek
sandras kas vakarą praleis- 
d a v o po keletą valandų, 
grieždamas, mok ydamasis 
uždavinius. į1

Įkirėjo jis su savo smui- nių ateidavo pirktis asme- 
ka mums ten visiems. Kar- niškai,. o didesnė jų pusė 
tą aš jam sakiau :

Tikrai nežinau, kaip jam 
toje srityje sekėsi, bet ži
nau, kad vienu kartu jis 
buvo prisipirkęs tų medžia
gų už apie aštuonis tūks
tančius dolerių. Daug žmo-

duodavo užsakymus per
—Mesk šalin savo skrip- laiškus. Užsakymų gauda- 

ką! Smuikininkas iš tavęs vo iš visų Amerikos kraš- 
išvien nebus.

Jis supyko, ir 
kams girdint, man atšovė.

—Tu sakai, aš nebūsiu 
smuikininkas. Gerai! Bety- 
kime iš dvidešimt penkių 
dolerių, kad aš po vienerių 
metų duosiu koncertą 
Grand Opera Housėj Bosto
ne!.. Nori betyti? Praki
ši !..

Dvidešimt penki doleriai 
anuo metu man buvo labai

■ dideli pinigai, tiek jų ne
turėjau, ir aš, pažindamas 

! Aleksandro ryžtą, pabijojau 
su juo lažytis.

Mažai yra tokių žmonių, 
kurie taip ryžtingai moky
tųsi, kaip mokėsi Aleksam 

į dras.
Vėliau jis perėjo mokytis 

pas Miką Petrauską; ten 
baigė Chorų mokytojo kur
są. Ir šiandien tebėra už
silikęs diplomas. Bet chorų 
mokyti jis niekad nebandė.

1915 metais patariau jam 
eiti į ligoninę operacijai: 
įsidėti dirbtinę akį. Pa
klausė. Gydytojai speciąlis- 
tai pritaikė jam stiklinę 
akį tokios pat spalvos, kaip 
sveikos.

Tuomet Aleksandras pa
tapo nauju žmogumi, labiau 
savimi pasitikinčiu, drąses
niu, drįstančiu pasirodyti 
ir būti tarp žmonių. __ __
pat jo mirties nedaug bu
vo net jam artimų žmonių, , .. vv. 2
kurie žinojo, kad viena A- ląįkrasciuose. Kartą as 
leksandro akis — artificia- Plebėjau:

seimmm- žoJ- 
i atšovė: l

tų, kur tik gyvena lietu
vių. Bet visokios šaknys, 

, žiedai — brangūs: 
nelengva jų bet kur ir gau
ti, tad jis iš savo “biznio” 
pelno nepadarė. Pastaruoju 
laiku jis jau gaudavo se
natvės pensiją, tai, papil- 
džius šiokiomis tokiomis 
pajamomis iš “biznio,” ga
lėjo pragyventi.

Visą savo gyvenimą Alek
sandras buvo viengungis. 
Kadaise aš jo klausiau:

—Kodėl nesituoki? Vie
nam juk gyventi nuobodu, 
ar ne?

-^Siūlytis kam nors ne
noriu, —x atsakė jis, visiš
kai nenusišypsodamas. — 
Ot, jei .pasitaikytų kokia 
gera senmergė ar našlė, jei 
ateitų ir pasisiūlytų, tai gal 
ir ženyčiausi.

Bet, matyti, jokia “gera 
senmergė ar našlė” pas A- 
leksandrą siūlytis neatėjo, 
tai jis ir išgyveno 70 metų 
vienišas.

Jam dažnai prisiminda
vo sunkus gyvenimas Lie
tuvoje. Prieš kokią trej-etą 
metų jis man sakė:

—Dažnai sapnuoju Lie
tuvą: sapnuoju, kaip aš vy
kau į Ameriką ir manęs 
neįleido dėl to, kad neturiu 
vienos akies. Toki-e sapnai

liciją. 
leksandrą į 
ligoninėn, 
sakydamas,

Ir iki mane nuolat kankina...
Jis savo “biznį” skelbda

vo kai kuriuose lietuviškuo-

Norėd amas pasirodyti, 
kad jis “visiems lygus,” A- 
leksandras nuvyko į Mcfnt- 
realį, Kanadon, kuri tuo
met buvo kare prieš kaize
rinę Vokietiją, stoti į Kana
dos kariuomenę. Bet jį ten 
“išbrokavo,” atmetė. O už 
tai, kad Aleksandras pasi
siūlė “padėti Kanadai ka
rą laimėti,” tos šalies val
džia apdovanojo jį kažko
kiu ten medaliu.

Eiti į mokyklą pastoviai 
ko nors mokytis Aleksand
rui nebuvo progų, nes dar
bo valandos nebuvo pasto
vios: kai kada dirbo dięno- 
mis, kai kada — naktimis. 
Jis pradėjo mokytis neaki
vaizdiniu būdu, per kores
pondenciją. Tarp kitų da
lykų, mokėsi aritmetikos, o 
vėliau—matematikos. Bai
gė algebros kursą ir buvo 
pradėjęs “krimsti” geomet
riją. Čia ir vėl jo pasiry
žimas buvo nustabiai dide
lis. Niekur laisvomis nuo 
darbo valandomis neidavo: 
sėdėdavo namie ir atlikinė
davo uždavinius.-

Praėjus kuriam laikui jis 
nusitarė būti gydytoju—ne 
medicinos, Į>et, rodos, home
opatu. Mokėsi neakivaiz
diniu būdu. Daug laiko ir 
energijos tam paauk ojo. 
Kaip toli jis toje specialy
bėje buvo nužengęs, tikrai 
nežinau. Tačiau, mokyda
masis susipažino su įvairių 
šaknų, žolių žiedų gydomą
ja reikšme. Visa tai paska
tino Aleksandrą “eiti į biz
nį.” Nusisamdę jis South 
Bostone kambarį, prisipirko 
visokiausių šaknų, žolių ir 
kitokių augalų ir pradėjo 
visa tai pardavinėti. Jo 
“firma” buvo žinoma Alex
ander vardu.

—Kodėl nepasiskelbi mū
sų laikrašty?

—Jūsų skaitytojai mano 
produktų nepirks, jais neti
kės, — buvo atsakymas. — Bernardai ?~ 
Jie toliau pažengę.

Iš tikrųjų, jo produktai 
geri; ramumai, pipirai, vi
sokie žiedai, žoles

Aleksandro krautuvė bu
vo greta advokatų Šalnų 
ofiso, antrajame aukšte. Su 
Šalnomis ir jų sekretore 
Phyllis Gerdaliūte Aleksan
dras beveik kasdien susitik
davo ir pasikalbėdavo.

Ir štai, 1960 in. gruodžio 
2 d. panelė Gerdaliūte žiū
ri, kad Aleksandras jau vos 
bepasėdi. Ji šaukia jo bi
čiulį, real. estate savininką 
J. K. Namaksį, kad jis kuo 
greičiausiai atvyktų, kad 
duotų kokią rodą, ką dary
ti. Namaksis pašaukia po- 

Pastaroji guldo A- 
n-eštuvus vežti 

Jis nesiduoda, 
kad -esąs svėi- 
ligonį paguldo,

pririša prie neštuvų ir iš
veža miestavon Bosįono li
goninėn. Už desėtko valan
dų jis miršta.

Mirties priežastis: Pneu,- 
mococcal meningitis. Atseit 
iš plaučių uždegimo — 
pneumonijos — bakterija 
įsiveržė į nugarkaulio plė
veles, — labai' pavojinga 
liga!

Vyr. ligoninės gydytojas 
telegrama praneša man, 
kad Aleksandras mirė. Tuo
jau vykstu Bostonan. Vos 
išvykus ateina kita to pa
ties gydytojo teleg r a m a , 
klausiant, ar sutiksiu, jei 
mirusiajam padarys skrodi
mą; esą, tai pasitarnautų 
medicininiam mokslui. De
ja, aš jau nebegalėjau duo
ti atsakymo.

Per visą savo subrendusį 
gyvenimą Aleksandras bu
vo laisvamanis; laisvai, be 
jokių prietarų jis buvo ir 
palaidotas,—1960 m. gruo
džio 6 d. Forest Hill kapi- 
pėse Bostone, kur miega 
amžinu miegu jau daugelis 
to miesto lietuvių.

Kadaise JAV mes buvo
me penki broliai, dabar 
jau tik du. ' Aleksandras il
sisi Massachusetts valstijo
je, Antanas — Floridoj,

Philadelphia, Pa.
Reiškiu padėką geriems 

draugams ir draugėms už 
nuoširdų p atarnavimą 
mums Frank Wąlant’ai su
sirgus gruodžio 3 d.

Širdingas ačiū draugui 
A. Bareikai už nuvežimą 
Frankio į ligoninę, nors jo 
žmona buvo didelė ligonė, 
ką tik grįžus iš ligoninės; 
palikęs ją vieną namie, jis 
mums patarnavo.

Ačiū Annai Žalnieraitie- 
nei už pranešimą Laisvėje 
ir kasdien pašaukimą tele-, 
fonu; sūnui Charles ir mar
čiai Normai, atvažiavusiem 
iš už 300 mylių; visiems už 
atvirutes su gražiais linkė
jimais susveikti^ visiems 
draugams, kurie šaukėte 
telefonu ir siūlėte patarna
vimus mūsų šiame didelia
me reikale. Visa tai labai • 
gelbėjo ligoniui sustiprėti.'

į valstijos ligoninę, kur ir 
mirė. Paliko liūdesy mote
rį, dvi dukras ir sūnų. Reiš
kiu jiems užuojautą. x

Šv. Roko draugystė nori 
parduoti namą. Namas yra 
didelis, jame 4 šeimos gy-

vų suirimą. Buvo išvežtas 
vena, yra salė ir klubas. 
Nariai paseno ir negali jo 
prižiūrėti, o jaunimas ne
nori prie draugijos prisidė
ti, tai draugija ir nori na
mą parduoti. ♦

J. Kaulaucze

ŠAUKIAME LSB SUVAŽIAVIMĄ
Šiuo pranešame, kad Lietuvių Spaudos Bendrovės 

Direktorių Taryba savo posėdyje 1960 m. gruodžio 28 d. 
nutarė ir šiuo šaukia šios Bendrrovės metinį suvažiavi
mą šių 1961 metų vasario 19 d., 10 vai. ryto, Rusų- 
Amerikiečių Centro salėje, 61 Rivington St., Nevr Yorko 
mieste. Visi Bendrovės dalininkai esate prašomi suva
žiavime dalyvauti ir pribūti skelbiamu laiku.

S. Vetchkis, LSB sekretorius 
__________________________ !

Grand Rapids, Mich
Yra labai smagu turėti tiek |?
daug draugų, kurie, ištikus 
bėdai, stengiasi 
Atsiprašau, kad 
ma visų vardus 
spaudoje.
. Malonūs draugai, mes 
jūsų niekad . neužmiršime. 
Visiems dar sykį ačiū.

Frank Walant laimingai 
namo po 18 dienų 
ligoninėje ir gydosi 
po gydytojo prie-

pagelbėti, 
neįmano- 
suminėti

&

sugrįžo 
buvimo 
namie, 
žiūra.

Draugės Annos Žalnie- 
raitienės sesutės vyras mi
rė gruodžio 20 d., nuo šir
dies smūgio.. Sakė, šis buvo 
jau ketvirtas smūgis. ApieJ d Lt IxvvVlI vcXo ■ /sy*

tai ji, pro ašaras, pranešė g?
telefonu. Reiškiu užuojau
tą draugei ir jos sesutei ir 
šeimai, ir prašau raminas.

Pauline WaTantiene

Philadelphia, Pa.
Rusų prakalbos

Rusų kultūrinis komite
tas rengia prakalbas temo
je 1960 metų įvykiai. Kal
bės žurnalistė Olga Doma-Mykolas :— Kolorado.

Na, o kurias poilsiui vals- nevskaja, sekmadienį, sau- 
tijas mudu pasirinksime,

Rojus Mizara

oįjnizuotamlarbininkų Redakcijos Atsakymai
judėjimui Aleksandras ne
priklausė. Atrodo, jis ne
priklausė jokiai politinei or
ganizacijai; priklausė 
South Bostono Lietuvių 
liečiu Draugijai, kuri 
laiko klubą ir salę.

South Bostone yra nema
ža lietuvių smulkių biznie
rių, yra ir inteligentijos. 
Jie dažnai susitinka, kal
basi, diskusuoja. Bet pas 
juos yra įsigyvenusi tokia 
“psichologija”: jie esą 
aukštesni už darbininkus!.. 
Jie iš darbininkų judėjimo 
jau išaugę ir iš jo net pa
sijuokdavo. Tai grupei žmo
nių priklausė ir Aleksand
ras.

Tačiau, kai seniau nuvyk- 
davau į South Bostoną, kai 
pasakydavau, kacL“Laisvei” 
būtinai reikia pinigų, ne 
kartą, jei turėdavo, penki
nę duodavo.

Prieš apie trej-etą mėne
sių mudu su Ieva Aleksan
drą aplankėme.' Radome jį 
savo k r a u t u v ė je, ir jis 
mums atrodė labai prastai: 
susenėjęs, sumenkėjęs, veik 
das gelsvas. \

—Saugok savo sveikatą, 
Aleksandrai, saugok. Greit 
eik pas gydytoją, — pata
rėme jam, atsisveikindami.

Bet jis medicinos gydy
tojais netikėjo.

—Aš pats esu gydytojas! 
— atsakydavo savo bičiu
liams, kai ir jie jam patar
davo eiti į ligoninę arba pas 
gydytoją.

tik
Pi
pa-

R. M., Philadelphia, Pa. 
—Taip, prašome parašyti 
atsiminimus apie A. Eidu
kevičių - Baranauską. Jei 
mes jų nesunaudosime 
“Laisvėje”, tai persiusime 
Lietuvos darbininkų judėji
mo istorijos rašytojams.

J. V. —Eilėraštukas per 
silpnas, , nepasinaudosime. 
Atleiskite.

J. M., Lawndale, Calif.— 
Dėkojame už prisiųstą iš 
angliško laikraščio atkarpą.

O. Arlauskienei. — Dė
kojame už linkėjimus; eilė
raščiu pasinaudoti negalė
sime.

V. ž., Plymouth, Pa. — 
Dėkojame už sveeikinimus 
ir už laišką, kurį išspaus
dinsime vėliau.

Sveikinu “Laisves” kolektyvą, sunkiai 
dirbančius draugus ir drauges, kovojančius 
už taiką pasaulyje. Taipgi Tarybų Lietuvo
je draugus ir drauges, ir Kalvarijoje gyve
nančius gimines ir draugus. Linkiu laimin
gų naujų metų.

P. V. GASPARIENĖ '

R.

Binghamton, N. Y
Linksmų ir laimingų naujų metų visiems 

mūsų giminėms, pažįstamiems ir draugams 
musų šalyje ir Lietuvoje. Ypatingai sveiki
nam tuos, su kuriais teko susipažinti praė
jusią Vasarą Lietuvoje.

J. ir K. VAIČEKAUSKAI

! šio 8 d., 2 vai. popiet, Kul
tūros name, 1150 N. 4th St. 
Įžanga veltui.

Rusu kultūrinis komite
tas ruošia parodymą tary
bų filmo “Tarybų šalyje”. 
Matysite įvairias TSRS da
lis, šokius, girdėsite dai
nuojant Piatnickio chorą, 
gruzinų ansamblį ir daug 
kitų dalykų.

Parodymas įvyks šešta
dienį, sausio 14 d., Kultūros 
name, 1150 N 4th St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Kviečia Komitetas

Rumford, Me.
MIRĖ SENIAUSIAS 

LIETUVIS
Mirė Kazimieras Jara

šiūnas, sulaukęs 95 metų 
amžiaus. Buvo sunkaus 
darbo žmogus. Per daugelį 
metų dirbo International 
Co. prie medžio piaustymo 
mašinos. Bet kada komp’a- j 
nija išsikraustė iš Rumfor- 
do, tada velionis dirbo klu
be.

Prieš 10 metų gavo ner-

PITTSBURGH, PA.

sn.uw

Katrinai Miliauskienei
LLD 87 kuopos nariai ir valdyba išreiškia 
gilią užuojautą velionės vyrui Juozui ir 
visįems giminėms ir draugams.

t

Worcesteris Rengiasi Šauniai Atžymėti

“Laisves” Auksinį Jubiliejų
Kviečia Visus į Jubiliejinį Banketą

Skaitykite banketo skelbimą dėl platesnių informacijų

WORCESTER, MASS.

“Laisvės” 50 Metų Jubiliejaus Atžymėjimui

BANKETAS
Rengia ALDLD 11 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 15 January
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIETUVIŲ SALĖJE 29 ENDICOTT ST.

-J

Gražiai, širdingai- kviečiame visus atsilankyti į šį istorinį 
banketą. Būsite gerai pavaišinti skaniais valgiais 

ir gėrimais ir linksmai praleisite laiką.
Įžanga tik $2.00 asmeniui

SEASON’S GREETINGS v
NEW BUILDING 

142 MAINST DANIELSON— 
IS NOW OPEN!

This building is a reflection of the service and influence or 
Danielson Federal throughout North Eastern Connecticut in 

Home Financing and Saving.
LATEST DIVIDENT ON SAVINGS AT THE RATE 

OF 3% % PER ANNUM 
Compounded Semi-Annually 
Service Reflected by Growth!

ASSETS
June 30 1950
.Tunc 30, 1055
June 30, i960

Your Savings are insured up to $10,000 by the 
Savings and Loan Insurance Corporation.

$13,860,304.81
$23,100,8Lt. 18
$32«757f029.49

Federal

‘Danielson HOME MORTGAGES ARRANGED IN RHODE ISLAND 
MASSACHUSETTS ANO CONNECTICUT.

pgE»ĘRi
Įand^loa

HL SAVINGS
N ASSOCIATION

T
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Telegrama iš Lietuvos
Leidžiant laikraštį į pre

są, gavome sekamą telegra
mą iš Lietuvos sostinės, iš 
Vilniaus: i

Vilnius. — Mes, lietuviai 
turistai, sėkmingai grįžę 
is kelionės po JAV į Lietu
vą, dėkojame per “Laisvę” 
visiems Niujorko pažan
giesiems lietuviams už sve
tingą, nuoširdų priėmimą. 
Tos valandos, kurias pra
leidome su savo broliais tau
tiečiais Niujorke, visam lai
kui liks mūsų atmintyje. Aš 
ypač norėčiau padėkoti už 
vaišingumą mūsų myli
miems draugams — Bim
bai, Ievai ir Rojui Miza- 
rams, Petrikienei, Gašlū
nui, Ventams, Babarskų, 
B u k n i ų šeimoms, Kava
liauskaitei, D-rui Petrikai, 
Juškai, Šolomskui, Stensle- 
rienei, Lazauskų šeimai ir 
visiems kitiems, su kuriais 
teko susitikti, kalbėtis ir 
draugiškai paspausti ran
kas.

Vienuolikos Lietuvos tu
ristų vardu linkiu pažan
giesiems Niujorko lietu
viams laimingų 1961 metų, 
geros sveikatos, ir paties 
didžiausio turto — Taikos.

Alfonsas Bieliauskas

Kuboje
Havana. — Kubos darbo 

liaudis iškilmingai minėjo 
dvejų metų revoliucijos su
kaktį. Havanoje parade da
lyvavo apie 150,000 žmonių. 
Plaza Civica aikštėje įvyko 
masinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 200,- 
600 žmonių. Kalbėjo Kubos 
premjeras Fidel Castro. Jis 
sakė, kad Kuba laimės ko
vą ir paakstins prie pasi- 
liuosavimo kitas Lotynų 
Amerikos šalis.

Castro tarpe kitko sakė: 
“jungtinių Valstijų amba
sada apmoka teroristams, 
kurie Kuboje sprogdina 
bombas”. Jis pareikalavo 
kad per 48 valandas JAV 
ambasados skaičius būtų 
sumažintas iki 11 žmonių, 
tai yra, tiek, kiek Kuba 
turi Washingtone. Jis sakė, 
kad JAV ambasadoje buvo 
300 žmonių.

Havana mieste įvyko mi- 
litarinis paradas. Gatvėmis 
riedėjo galingi tankai, ore 
skraidė lėktuvų eskadrilės.

Kuba įsteigė diplomati
nius ryšius su Albanijos, 
Šiaurės Vietnamo, Liaudies 
Mongolijos, Vengrijos ir 
Mali respublikomis.

Kubos vyriausybė nusa
kė, kad li961 metų biudže
tas būtų 1,143,000,000 pesų. 
Valdžia skiria 200,000,000 
pesų žemdirbystės reika
lams, 190,000,000 industri
jai, 113,000,000 viešiems 
darbams ir 123,000,000 pe
sų mokslo reikalams.

...... 1 1 .. ....... . ......... ......... ............ .... . ........ .  . ..v.-.," n

JUBILIEJAUS
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Viši kaštai, iškaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mft»ų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prielndmopiis kainomis. 

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

1900 Fleet St., cor.
Baltimore 81, Md.
Tel. Dickens 2-4240

661 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 
11601 Jos. Carnpau Ave. 107 S. Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif
TOwnsend 8-0298 j DUnklrk 5-6550

N. J. Tel. CLiford 7-6320, 
Tel.: HEmlock 5-0415 

1028 Kenilworth Avenue, CLEVELAND 13, OHIO. Phone: PRospect 1-0696 
558 Hudson Avenue, ROCHESTER 5, N. Y. Phone: BAker 5-4210

1409 W. GENESSE STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5386

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, 
126 TUghman St, ALLENTOWN, PA
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Mūsų pažangiosios 
spaudos svarba

Sekant mūsų pažangiąją 
spaudą, mūsų laikraščius, 
kuriuose pastaruoju laiku 
telpa taip daug svarbių 
raštų, įskaitant ir LLD 
1960 metu leidinius, abidvi 
kunigo J. Ragausko “Eiki
te, mišios pasibaigė,” ir R. 
Mizaros “Žvilgsnis į praei
tį” knygas ir žurnalą 
“Šviesą,” — skaitant šiuos 
raštus, kyla klausimas, ar 
visi mūsų LLD nariai tuos 
raštus perskaito ir įverti
na? O kaip norėtųsi, kad 
taip būtų, bet, deja, turint 
įvairių kontaktų su nariais 
tenka patirti, jog gera da
lis narių jų neperskaito. 
Tatn, žinoma, yra ir keletas 
priežasčių. Vieni pasisako, 
jog neįgudę ilgų politinių 
raštų skaityti, tenkinasi 
trumpomis žinutėmis. O 
didžioji dalis narių, kurie 
jau aštuntą kryželį amžiaus 
žygiuoja, nusiskundžia, jog 
■jiems akys tinkamai ilgiems 
raštams skaityti netarnau
ja.

Aišku, jie taip sakydami 
neperdeda, bet išeitį vistik 
galima surasti. Aš siūly
čiau štai kokią išeitį: Kaip 
žinoma, didelė dalis mūsų 
LLD narių yra pensinin
kai, laiko turi užtektinai, o 
kuopos susirinkimus laiko 
tik kartą į 3 mėnesius, o 
vietomis gal dar rečiau. 
Tai kodėl nepadažninti kuo
pų susirinkimų ir kas ant
rą susirinkimą p a š v ę sti 
skaitymui minimų svarbių 
raštų? Kiekvienoje kuopoje 
atsiras draugų, kurie, gali 
ir sutiks susirinkusiems pa
skaityti ir pastudijuoti. 
Pavyzdžiui paimkime raš
tus, tilpusius “Šviesos” 4- 
tame 1960 m. numeryje: J. 
Minkevičiaus “Kur tikra
sis humapizmas,” Petrikie- 
nės ir Mizarienės Lietuvos 
klausimais, taipgi R. Mi
zaros apie Osvencimo pra
garą. Tai raštai, 'kuriuos 
kiekvienas progresyvus 
žmogus turėtų studijuoti ir 
įsisavinti. J. Žebrys

Skaitytoju Balsai
Sovietai praneša suradę 
turtingiausius deimanto 

klodus
Juos atrądo Sovietų ge

ologai arti Arkties rato. 
Jie sako, jog tąi bus tur
tingiausia deimantų sritis. 
Duodant spaudai šį prane
šimą Sovietų laikraštis 
“Trud” rašo, kad nauja 
deimantų dirva nesulygina
mai turtingesnė už pasau
liniai žinomą Taikos Ryną 
(Peace Pipe), Taikos Ry
ną atrado Sibiro J a k u t ų 
respublikoje 1954 m. ir 
ji buvo turtigiausia dei
manto vieta Sovietų Sąjun
goje.

Pirma šio pastarojo atra

ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

S. Wolfe St. 397A West Broadway
S. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-2718

dimo Sovietai manė, jog 
Taikos Rynos apylinkė pil
nai prilygsta deimanto gau
sumu Pietinei Afrikai.

Laikraštis “Trud” pra
neša, kad ji randasi Šiau
rės vakariniame k a m p e 
prie miesto Mirny, dabarti
niame Sovietų dei mantų 
o p e r a c ijos centre, kuris 
randasi veik prie Arkties 
rato, klonyje prie mažos 
Sokhsolukh upės.

Nauja deimanto vieta at
rasta 1960 m. sausio mėn., 
tačiau geologų nurodyta 
nauja deimanto vieta buvo 
atrasta 1957 m. “‘Trud” 
mano, kad pranešimas apie 
naują .deimantų dirvą buvo 
sulaikytas veik metus lai
ko, kol geologai darė skait
lingus tiriamuosius gręži
mus.

Sovietai deęla visas pa
stangas išvystyti naują 
deimantų dirvą aplink 
miesteli Mirna.

Ateinančią vasarą tiki
masi gauti mechaniškų 
prietaisų - mašinų atskirti 
deimantą nuo žemės ir 
žvirgždų.

įemper a t ū r a naujoje 
deimantų dirvoje šio mėne
sio viduryje buvo 60 laips
nių žemiau nulio Fahren- 
heitc. J. b!.

Rašytojas Petras Cvirka 
pašto ženkluose

Tarybinė valdžia išleido 
pašto ženklelius su rašyto
jo Petro Cvirkos atvaizdu. 
Šiomis dienomis gavau 
laišką iš Vilniaus su trimis 
paštaženkliais po 40 kapei
kų su Petro Cvirkos atvaiz
du. Užrayta: “Lietuvių ra
šytojas 1909-1947.”

Visi Lietuvos vaduoto
jai tvirtina, kad Lietuva 
rusinama, o čia jie galėtų 
pasižiūrėti, kad ir ant paš- 
taženklių yra užrašyta lie
tuviškomis raidėmis.

Sovietu ambasados lei
džiamas žurnalas Washing
tone už gruodžio mėnesį 
įtalpino apie visų penkioli
kos respublikų kultūrinius 
pasiekimus 1 9 6 0 metais. 
Yra nuo t r auka Lietuvos 
D v i d e š i m tm ečio Dainų 
Šventės Vilniuje, Vingio 
parko stadijono, kuris pil
nas kaip bičių dainininkų, 
dainininkų ir muzikantų. 
Toje iškilmėje ir mums, 
a m e r ikiečiams turistams, 
teko laimė klausytis dainų 
ir muzikos. Mes, senesnio 
amžiaus žmonės, niekad ne
svajojome, kad teks maty
ti ir girdėti tiek daininin
kų vienu kartu. J. Gaidys

Washingtonais. — Pabai
goje 1960 m. Jungtinės Val
stijos turėjo 1,023 prekybos 
laivus, bendrai 13,978,000 
tonų įtalpos. Bet keli gim
tai jų stovėjo be dar^o.

Londonas. — Anglijoje 
sumažėjo filmų lankytojų.

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, Ill.
HUmboklt 6-2818

Šeštadienį rodysim 
filmus iš Lietuvos

Sausio 7 d.— šeštadienio 
vakaro 7:30 vai. —Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbo
cker Ave. (Brooklyn Ridge- 
woode), rodysim iš Lietu
vos vėliausiai gautus fil
mus (moving pictures).

Visos ir visi, kurie žin- 
geidaujate apie Lietuvą, 
stengkitės pamatyti ją nors 
paveiksluose. Gal kitą kar
tą nebus progos šiuos fil
mus parodyti šioj apylin
kėj ?

Kviečia LLD Pirmosios 
kuopos Komisija

Po miestą pasidairius
Policija areštavo Philip 

Calfą, 32 m. amžiaus, gy
venantį 103-18 103rd St., 
Ozone Park, kuris apiplėšė 
Antims valg y k 1 ą, 96-43 
Springfield Blvd. Policija 
sako, kad jis yra atlikęs 
apie 40 vagysčių ir plėšimų.

Gruodžio 28 d. į New 
Yorko centralinę biblioteką 

■—Public Library—• lankėsi 
20,782 žmonės. Tai dau
giausiai žmonių atsilankę 
viena diena.

“PAVOGĖ KRISTŲ”
New Yorko spauda po 

Kalėdų pranešė, kad kas 
tai “pavogė Kristaus statu
lą” prie Šv. Antano bažny
čios, tarp Thompson ir Sul
livan gatvių Brooklyne.

Sako, kad prie tos baž
nyčios yra įrengta “Kris
taus gimimo” vaizdai. 
“Kristus guli ant šieno, 
čia pat jo molina, Juoza
pas, piemenys^, aplinkui an
gelai.” Sako, > kad -įrengi
mas lėšavo $5,000. “Kris
taus” statulą \buyp guminė 
ir atgabenta iš- Italijos.

I'".... | . ' . I '■
Prasidėjo 3,000 “bučerių” 

streikas ir pirmoje vietoje 
palietė žydų krautuves, ku
riose pardavinėja šviežią, 
nešaldytą mėsą.

Didžiosios mėsos parda
vyklos šaldytą mėsą gabe
na traukiniais, sunkveži
miais ir lėktuvais iš kitų 
miestų.

Prie “bučerių” streiko 
prisidėjo dar 4,000 pagalbi
ninkų ir sunkvežimių vai
ruotojų. .

Policija padarė užpuoli
mą ant gemblerių, kurie 
buvo susirinkę White Tur
key valgykloje, 2nd Ave. ir 
57th St., Manhattane. Suė
mė 14 asmenų. Pas vieną 
rado $8,000 pinigais.

SUSIRINKIMAS
LLD 1 kp. susirinkimas 

ivyks sausio 13 d., 7:30 v.v., 
Liberty Avė. ir 102nd St., 
Ozone Park. Turime keletą 
labai svarbių klausimų. Vi
si nariai dalyvaukime. Pra
dekime metus skaitlingais 
susirinkimais. Valdyba

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

Branginami 
pasimatymai

Naujuos Metuos mačiau 
Juozą Steponaitį ir Stasį 
Poškaitį. Radau vienu du 
šnekučiuojantis.

—A, svečias, — Juozas 
šūktelėjo pastebėjęs *mane. 
—Nesitikėjome, tokia dar
gana ! '

Tiesa, diena nepatogi, li
jo. Tačiau buvau pasiten
kinęs vizitu, jie irgi atrodė 
patenkinti. (

Kambaryje radau tik 
juodu, tai laisvai pasikal
bėjome. Mūsų pokalbis nie
kam nedrumstė ramybės. 
Kalbėjome įvairiais klausi
mais.

Juozas apie sveikatą ne
siskundė. Sakė, kad didelių 
skausmų neturi, o su ma
žesniais esąs jau apsipra
tęs. Maisto režimu irgi esąs 
patenkintas. Keturių sienų 
aplinkos, tai negalįs pri
prasti. Kūnas čia, o minti
mis apskrendąs visą pasau
li...

Stasys skundėsi. Nors jis 
mažiau fiziniai sužalotas: 
jam skauda koją įpjautoje 
vietoje ir kitur, imąs vais
tus. Sake, jis čia esti jau 
4 metai. Jis dadėjo:. “Einu 
jau 83 metus”. Tačiau jis 
atrodo daug jaunesnio am
žiaus.

Laikas mums greit pra
bėgo. Gaila buvo skirtis su 
jais.

Dėkoja, — sveikina
Atsisveikinant, Juozas 

prašė pasVeikinti jo bičiu
lius ir draugus. Tą padary
ti žadėjau per “Laisvę”. Jis 
sutiko.

■ Jis dėkoja visiems už at
siųstus jam, sezono' proga, 
sveikinimus ir šiltus linkė
jimus. Taipgi jis labai dė
kingas ¥išiėms: už1 atlanky- 
mh jo pereitais metais, ’Jis 
tikisi ir' lauks višū: šiais 
mėtais. " h ■

Jis irgi sveikina ir linki 
geros sveikatos, ryžto dirb
ti visiems draugams: Lais-. 
vės personalui, vajiniri- 
kams, skaitytojams ir linki 
kupinų laimės šių naujųjų 
metų!

Jonas, Ji*.

Sveiksta
Valys Bunkus, kuriain 

neseniai buvo padaryta 
operacija, jau gerokai su- 
tvirtėjęs: vaikščioja ir jau
čiasi neblogai. Gydytojo 
įsakymu, jis dirbti tegalės 
pradėti tik už poros-trijų 
savaičių.

—Gal būt galėsiu šešta
dienį nuvykti ir į Schwaben 
svetainę pamatyti lietuviš
kų filmų, — sakė Valys jū
sų korespondentui.

Būtų gerai!
■ 1 ................. I...........■■■■*—■<■>« .

New Yorkas. — Sustrei
kavo 3,000 mėsininkų, rei
kalaudami pakelti algas. -

Šuniški patarimai
Viena New Yorko Daily 

Ne^ skaitytoja, “Žmonių 
balsas” skyriuje, nusiskun
dė, kad jos šuo kramto vis
ką, ką tik pagriebia: čeve- 
rykus, dantų valymo ir 
plaukų šukavimo šepetu
kus, šukas, rūbus. Ji klau
sia patarimo, ką jam reikia 
daryti, kad jis sustotų šu
niškai kramtęs viską?.

Gruodžio 20-tos dienos to 
laikraščio laidoje duoda jai 
patarimus: vienas liepia 
jai duot šuniui ėst, kitas 
dantis išlupt, trečias—duot 
jam “gyvą” granatą pa- 
krimst, ir garantuoja — jis 
daugiau nieko nekrimsiąs...

Amerikoje yra 26 milio- 
nai šunų. Perkant leidimą 
laikyti juos reikia mokėti 
$2. Miestai, kuriuose dau
giausiai laikomi šunes, gau
na milžiniškas įplaukas ir 
net nepaiso nei sanitariškų 
švarumų; šaligatviai nu
kloti šunišku mėšlu, bet už 
tai nebaudžia šunų savinin
kų.

Kuomet miesto viršinin
kai užvedė kampaniją ap- 
švarinimui gatvių nuo vi
sokių šiukšlių, jie sakė, jog 
bus baudžiamas net rūko- 
rius už numetimą cigaretės 
nuorūkos ant šaligatvio, tai 
vienas žmogus patarė jiems 
įsteigti šuninis "išvietes, 
“toiletus”, kitaip švarumo 
nebus.

Šunų maisto gamintojai 
sako, kad jų (šunų) laiky
mas padeda žemdirbystei; 
jie sunaudoja daug visokio 
maisto. Mano geras drau
gas sakė, jog šuns užlaiky
mas kainuoja tris dolerius 
savaitėje.
. Užteks apie šunis. Tegu 
juos galas! Mane tris kar
tus įkando, —- kartą Lietu
voje, o du kartu Amerikoje. 
; u? .• » h j. n.

Gražus filmas
* / •

Praeitą savaitę Niujor
ke pradėjo rodyti Tarybų 
Sąjungoje , darytą filmą 
“Kareiviu baladė” (Ballad 
of a Soldier). Rodoma 
Murray Hill teatre, E. 34 
St., netoli 3rd Ave. Tai tik
rai puikus karo meto fil
mą, kurį reta moteris išlai
ko be ašarų. Vaidyba taip 
jau natūrali, lyg kad būtų 
tikrai viskas išgyventa. Te
atras nedidelis, tad žmonių 
vora lauke nusitęsusi per 
visą bloką laukia naujo se
anso. / .

■Kas gėrėjosi pirmesnių 
rusų filmu “Gervės skren
da”, gėrėsis ir šiuo. Aš 
karštai raginu kiekvieną jį 
pamatyti!

Matęs

Mrs. Anna Plaza, gyve
nanti 31-3|9 56th St., Wood
side, vyko į Manhattaną ir 
krepšyje vežėsi $3,655 pini
gais, šešis žiedus ir ketu
rias bankų knygeles, ant 
kurių yra padėjus $15,120. 
Išeidama iš Ind. traukinio 
krepšį pamiršo.

Krepšį surado traukinio 
konduktorius Robertas 
Neaves. Jis jį perdavė į pa
mestų daiktų sandėlį. Mrs. 
Plaza pasigedo, kad paliko 
krepšį. Nuvyko į traukinių 
įstaigą ir viską gavo atgal. 
Ji paliko konduktoriui $40 
radybų.

Albany, N. Y. — Sausio 
4 d. atsidarė New Yorko 
valstijos seimelio posėdžiai.

Sulaukęs 66 metų am
žiaus mirė S. M. Levitas, 
per 30 metų buvęs redakto
rium savaitine žurna 1 o 
“The New Leader”.

MIRE
Trečiadienį mirė Juozas 

Dindžiulis, sulaukęs virš 70^ 
metų amžiaus. Gyveno ^6- 
50 126th St., Richmond 
Hill, N. Y. Pašarvotas Ša- 
linsko šermeninėje, 8402 
Jamaica Ave., Woodhave- 
ne. Žinią pranešė W. Skuo
dis.

Brooklyniečiai Jonas ir 
Konstancija Karpavičiai 
gavo žinią, kad McKees 
Rocks mieste mirė jos arti
mas giminaitis Jonas R. 
Muraška. Mirė gruodžio 22, 
palaidotas gr. 26 d.

Velionis buvo kilęs iš Pil
viškių par. Amerikon atvy
ko apie 1911 metais į Pitts- 
burghą. Tame mieste ar jo 
apylinkėse jis ir gyveno vi
sa. laika v v

Liko liūdesyje žmona 
Anna, du sūnūs, duktė, se
suo Petronėlė, taipgi kiti 
giminės. D-ė

Sveikinimai
Lietuvos Grožinės litera

tūros leidyklos vardu svei
kina laisviečius direktorius 
J. čekys ir vyr. redaktorius 
J. Tornau.

Sveikina Halinį ir Kos
tas Korsakai, rašytojai.

Širdingiausių Naujų j ų 
Metų linkiu visiems laisyie- 
čiams! Ona Arlauskienė- 
Arlaus.

PAIEŠKOJIMAS.
Ieškau savo tetos Valikevič Ka

rolina, Lauro, 70 m. amžiaus, gi
musi ir gyvenusi Radunski raj., km. 
Mižanci, kuri 1910 m. išvyko į Ame
riką ir buvo apsigyvenusi mieste 
Worcester, Mass. Prašau pranešti 
man sekančiu adresu: Vaitkun, Ka
rolina, Trakų g-vė Nr. 6, b. 1, Vil
nius, Lithuania, USSR.

(2-3)
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Albany, N .Y. — New 
Yorko valstijos seimelyje 
yra 2,142 biliai. . *

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sausio* (Jan.) 9 d., 
7:30 vai. vakare.- Kviečiame visus 
narius atsilankyti, nes turėsime 
daug svarbių rėikalų aptarti. Turi
me pasiruošti tinkamai atžymėti 
“Laisvės" auksinį jubiliejų ir taipgi 
turėsime imti atydon ateinanti 
‘‘Laisvės" bendrovės dalininkų su
važiavimą, kuris įvyks vasario 
(Feb.) 19 d.

Kuopos Org. Jaskevičius

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks sausio 
(Jan.) 15 d., LDS 160 kuopos na
me, 1024 Beaver Ave., pradžia 2 
vai. popiet. Prašome visas klu- 
bietes atsilankyti į Šį susirinkimą, 
nes yra svarbių rėikalų aptarimui. 
Mes turėsime pasirengti “Laisvės" 
50 metų jubiliejaus banketui, ku
ris įvyks vasario 19 d.

, Valdyba (2-3)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio (Jan. 9 d., Namo bendru 
vės salėje, 102-02 Liberty Avė., pr«^ 
džia 7:30 vai. vakare.

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 

įvyks 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 nutarti susi
rinkimų dienos pakeitimą. Bus iš
duotas raportas iš praėjusio kon
certo. 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 
(Jan.) 11 d. pradžia 7:30 vai. va
kare, “Laisvės*' salėje.

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

Kuopos Valdyba (2-3)




