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KRISLAI
Kuo tai pateisinti?
Kam jie ginkluojami? 
Hitlerininką misija. 
Automatija veikia. 
Reikėtų jj paremti.

— Rašo J. Gasiūnas —

Kuo gi galima pateisinti pas
kiausią prez. Eisenhowerio 
žygį prieš Kubą—nutraukimą 

~ diplomatinių ryšių?
Kadangi Kubos ambasada 

Washingtone susidėjo iš 1 1 
asmenų, o Jungtinių Valstijų 
ambasadoje Havanoje dirbo 
net 300 žmonių, tai Kubos 
vyriausybė, norėdama tą nely
gybę išlyginti, nutarė praneš
ti Jungtinių Valstijų ambasa
dai, kad jinai irgi telaikytų 
11 asmenų, o visus kitus lai 
tuojau išsiveža į savo kraštą.

To ir pakako Eisenhoweriui 
f nutraukti ryšius su Kuba.

Respublikonų administracija 
pastaraisiais laikais visokias 
prieš Kubą intrigas varinėjo, 
kad kaip nors prieš revoliuci
nę vyriausybę sukilimą suruoš
ti. Ten slaptai veikią dikta
toriaus Batistos agentai gau
na visokios paramos. Iš 1 
ridos amerikiniai lėktuvai ne 
tik 
ant Kubos miestų mėtė, bet 
nemažai bombų paleisdavo.

O ką galima pasakyti apie 
tai, kai Floridoje apie 70,000 
Batistos šalininkų ir kitų re
akcinių kubiečių turi sudarę 

f savo karinius būrius, apsigink
lavę amerikiniais ginklais, tik 
laukia progos keltis į Kubą. Į 
Juos finansuoja mūsų vyriau
sybė.

Kubos vyriausybės pareiški
mas, kad Amerikos imperialis
tai ruošia į Kubą įsiveržimą ir 
jos vyriausybės nuvertimą, at
rodo, turi pamato.

San Salvadoras. — Įvy- 
Flo j ko masinės demonstracijos 

j Laisvės aikštėje. Buvo pla- 
maištingus atsišaukimus I tinami lapeliai prieš JAV 

politiką.

Mūsų vyriausybė visais ga
limais būdais rėmė reakcinius 
sukilėlius prieš Laoso neutra
lią yyrtauŠ^bę.

Konge mūsų vyriausybė pa
dėjo reakcionieriams nuvers
ti Lumumbos valdžią.

Atominiais ginklais Eisen- 
howeris apginklavo Vakarų 
Vokietijos armiją, kuriai Va
dovauja hitleriniai generolai.

Paskutinėse savo viešpata
vimo dienose, nes sausio 20 d. 
demokratų administracija per
ims vadovybę, prez. Eisenhow- 
eris, nutraukdamas ryšius su 
Kuba, reikalaudamas milita- 
rinės intervencijos Laose, aiš
kiai pasirodė, kad jis gina 

^bankininkų, fabrikantų ir mi- 
'iitaristų užmačias.

Vakarų Vokietijos premje
ras Adenaueris vienoje savo, 
kalboje ve kaip apibūdino vo
kiečių misiją

“Mes — paskutinis vaka
rų civilizacijos bastionas prieš 
Rytų barbarizmą. Mūsų vokie
čių kareiviai — dievo karei
viai, mes turime atlikti savo 
misiją.”

O kareivių leidinyje “Der 
DoiČe Zoldat” rašo : ‘“Kovai 
prieš demokratiją padės tik 
kareiviai.”

Nei pats Hitleris geriau ne
galėjo pasakyti. Hitlerinin
kai negali vilkiškų ilčių nie
kur paslėpti.

Chryslerio automobilių kor
poracija per pirmuosius devy
nerius 1960 metų mėnesius pa
darė gryno pelno virš 25 mi
lijonus dolerių. Tai apie pus
antro milijono daugiau negu 
1959 m. buvo padaryta. Bet 
dabar, kad dar daugiau pelno 
sukrautų, šį mėnesi 
iš darbo apie 23,000

paleidžia 
darbinin-

t Fordo automobilių
di-

korpora
cija, taipgi padariusi dar 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Atgarsiai dėl JAV ir I Intervencija į Laoso šalį jau
skaldo SEATO narius

Kam yra reikalingas 
karas LaoseKubos santykiij

La Paz, Bolivija. — Uni
versiteto studentai demon
stravo už Kubą. Kas tai 
metė bombą į tuščią JAV 
ambasadoriaus Carl 
mo automobilį.

Havana. — Kubos vy
riausybė išleido pareiški
mą. Kuba sako, kad ji pri- 

matijos taisyklių ir už nu
traukimą ryšių neima atsa
komybės.

Londonas. — Anglijos 
politiniai vadai ir spauda 
nurodo, kad jeigu Jungti
nės Valstijos įsivels į karą 
Kuboje arba Laose, tai an
giai nesikiš.

Montevideo, Urugvajus. 
— Įvyko masinės demon
stracijos Nepriklausomy
bės aikštėje. Daugiausiai 
dalyvavo studentų. Jie šau
kė: Viva Cuba!” ir sudegi
no JAV vėliavą.

Įvyko labai svarbi Afrikos 
valstybių kon ferencija

Casablanca, Marokas. — 
Čionai įvyko Afrikos vals
tybių labai svarbi konfe
rencija, kurioje dalyvavo: 
Abdel Nasseris, Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas; Kwame Nrhuma- 
has, Ganos prezidentas; Se- 
kou Toure, Gvinėjos prezi
dentas; Modibo Keita, Mali 
respublikos prezident a s ; 
Ferhat Abbas, Alžyro 
Liaudies Laikinosios val
džios premjeras ir daug ki
tų valstybių veikėjų.

Konferenciją atidarant 
kalbėjo Mohamedas, Maro
ko karalius, ir pasiūlė, kad 
Afrikos valstybės įsteigtų 
bendrą gynybos organiza
ciją. Jis sakė, kad ta orga
nizacija, greta gynybos rei
kalų, galėtų dar koordinuo
ti politinius, ekonominius ir 
kultūrinius reikalus, taipgi 
gintų tuos žmones, kuriuos

“Tai Eisenhowerio 
vaikas”, - McNamara

New Yorkas. — Pereitą 
savaitę, kada į New Yorką 
atvyko išrinktasis JAV 
prezidentas John Kennedis, 
tai spaudos • koresponden
tai apstojo jį klausinėti, 
ar jis užgiria JAV nutrau
kimą ryšių su Kuba.

Kennedis pareiškė, kad 
iki sausio 20 d., tai yra, kol 
jis užims JAV prezidento 
vietą, tai valstybės reikalus 
tvarko Eisenhoweris.

Tada korespon d e n t a i 
puolėsi klausinėti kitus de
mokratus ir Kennedžio pa
skirtus ministrus. R. S. Mc
Namara, būsimas JAV gy
nybos sekretorius, pareiš
kė: “Nutraukimas JAV ry
šių su Kuba, tai dar Eisen
howerio vaikas (baby)”.

Stro-

A
Buenos Aires. — Argen

tinos spauda pasidalinus 
Kubos reikalais, dalis jos 
išstoja prieš JAV politiką, 
kita užgiria.

Washingtonas. — Kuba 
pavedė Čekoslovakijos am
basadoriui atstovauti jos 
reikalus Jungtinėse Valsti
jose.

pa-Lima. —Peru spauda 
sisako už JAV politiką, 
natas nutarė nelegalizuoti 
Komunistų partiją.

Havana. — Kubos milici
ja suėmė daug ginklų, ku
rie buvo nuleisti parašiu
tais iš lėktuvu, v

kolonizatoriai stengiasi lai
kyti pavergę.

Thomas Kanza dalyvauja 
nuo Kongo respublikos ir 
atstovauja Lumumbos vy
riausybę. Kartu su juomi 
dalyvauja ir daugiau Lu
mumbos šalininkų.

Maroko karalius didelę 
dalį savo kalbos pašventė 
Kongo respublikos reika
lams. Jis kietai kritikavo 
Jungtinių Tautų vadovybę 
ir komandą, kuri Kongo 
respublikoje nesilaikė J. 
Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucijos.

Maroko karalius siįlė, 
kad konferencija reikalau
tų iš Jungtinių Tautų, kad 
jos paliuosuotų Lumumbą 
ir kitus politinius kalinius, 
kad nuginkluotų Konge 
skaldytojų jėgas ir pašalin
tų Belgijos jėgas.

Burmos ir Kinijos 
susitarimas

Rangūnas. — Burma pa
minėjo 13-tą sukaktį nuo 
savo ne priklausomybės. 
Dalyvava Kinijos premje
ras Chou En-lai ir 450 žy
mių Kinijos veikėjų.

Sukakties proga Burma 
ir Kinija apsikeitė sienų 
sutarties dokumentais. Per 
ilgą laiką jų sienos nebuvo 
tikrai nuženklintos ir kilda
vo nesusipratimų. Prieš 
kiek laiko abidvi šalys susi
tarė ir pasirašė sutartį, ku
rią parlamentai jau užgyrė.

Washingtonas. — Penta
gone tarėsi generolai ir ad
mirolai Laoso ir Kubos rei
kalais. Po pasitarimo jie in
formavo prezidentą Eisen- 
howerį apie savo planus.

ęaryžius. — “Krizė Lao
se atidengė ' krizę SEATO 
narių tarpe”-, rašo C. L. 
Sulzbergeris. — “Tai ir vėl 
iškilo nemalonus faktas, 
kad Washingtonas, Londo
nas ir Paryžius nesudaro 
bendro fronto”.

SEATO — militarinę są
jungą, piet-rytų Azijoje, 
sudaro: Jungtinės Valsti
jos, Anglija, Francūzija, 
Australija, Naujoji Zelan
dija, Pakistanas, Filipinai 
ii Thailandas.

Kada Washingtonas gar
siai kalbėjo apie Šiaurės 
Vietnamo, Kinijos ir TSRS 
“intervenciją” Laose, tai 
Francūzijos užsienio minis
terija pareiškė: “Nėra jo
kių įrodymų, kad komunis
tinis Vietnamas ir kitos ko
munistų šalys pasiuntė mi- 
li tarinių jėgų į Laosą”.

Anglija pareikalavo JAV 
susilaikyti nuo intervenci
jos, Laoso reikalais atsteig
ti komisiją, kurią sudaro 
Kanada, Indija ir Lenkija. 
Anglija nurodė, kad Laose 
tik koalicinė, vyriausybė, į 
kurią bus įtraukta ir ko-į 
munistai, galės šalies reika
lus sutvarkytų o kitaip ten 
bus naminis karas.

Laoso žmonės buvo bai
siai pavergti.. Dabar gi jie
žino, kad to jau nėra Kini- gos būtų įsiveržę į Laosą.

Kinijos pasiekimai 
ir gamtos kliūtys

Pekinas. — Kinijos liau
dies', respublika per dešimt 
metų nustebino savo atsie- 
kimais kaip draugus, taip 
ir priešus. Liaudis atliko 
milžiniš k u s industrinius, 
žemės apsausinimo, drėki
nimo ir susisiekimo darbus. 
Visas pasaulis žino, kaip 
seniau Kinijoje liaudis nu
kentėdavo nuo sausrų ir 
upių potvynių — milijonai 
žmonių žūdavo. To nėra ir 
nebus liaudiškoje Kinijoje./

Ir 1960 metais, nepai
sant, kad vienur buvo per
daug lietaus, kaip tai Liao- 
ningo ir Shantungo provin
cijose, o kitur buvo stoka 
vandens, bet vis vien Kini
ja laimėjo planą pralenk
dama plieno, geležies, elekt
ros jėgos, naftos, mašinų,

ĮRENGS TELEVIZORIUS
lėktuvuose

Londonas. — Trans 
World Airlines keleivinių 
lėktuvų kompanijos virši
ninkai sako, kad greitoje 
ateityje lėktuvuose bus 
įrengta televizoriai. Tatai 
žymiai paįvairins kelionę.

Dublinas, Airija. — Su
laukęs 72 metų amžiaus 
mirė filmų artistas Barry 
Fitzgerald.

London'as. —1960 m. An- ? • glijoje buvo pagaminta 24,- 
200,000 tonų plieno. 

joje ir Šiaurės Vietname, 
tai ir pas save siekia nau
jos santvarkos. Laosas su 
Kinija ir šiaurės Vietnamu 
rubežiuojasi išilgai 500 my
lių ir žmonių susitikimai 
nesulaikomi.

Washingtonas. — “JAV 
nesutinka su Anglijos ir 
Francūzijos politika Laoso 
reikale. JAV valdininkai 
mano, kad koalicinė vy
riausybė ves prie komunis
tų įsigalėjimo Laose.”

Jack Raymond analizuo
ja JAV karo galimybes La
ose. Jis mano, kad Laose 
karas būtų sunkesnis, kaip 
buvo Korėjoje. Laose nėra 
kelių, daug kalnų, miškų ir 
raistų. Ten tektų vesti par
tizanų rūšies karą. Laosas 
neprieina prie jūrų, tai jo 
teritoriją galima būtų pa
siekti tik per Thailandą, ar
ba užpuolus karu Šiaurės 
Vietnamą, kas jau vestų 
prie karo su Kinija.

B'angkokas. — SEATO 
nariai nęsuranda įrodymų, 
kad Šiaurės Vietnamas bū
tų įsiveržęs į Laosą.

Vientiane.- •-*-Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran
cūzijos diplomatai ir mili- 
tariniai specialistai sako, 
jog nėra jokių įrodymų, 
kad Šiaurės Vietnamo jė- 

traktorių ir kitose sunkios 
industrijos šakose.

Plieno pagaminta 18,- 
450,000 tonų, tai 50,000 to
nų virš plano, nors ir plie
no gamybą sutrukdė saus
ra, nes daug ęlarbininkų 
vyko į pagalbą žemdir
biams — gelbėti javus ir 
daržoves.

Užsienyje Kinijos ne
draugai krykštauja, kad 
sausra ir lietus padarė Ki
nijai žalos. Bet jų džiaugs
mas yra perankstyvas. Ki
nija 1960 metais vis vien 
ne mažiau maisto pasiga
mino, kaip jo buvo pagami
nus 1959 m. Senoje Kinijo
je tokia gamtos rykštė bū
tų pražudžius milijonus 
žmonių, bet liaudies Kinijo
je to nebus.

INDIJA PRIEŠ SEATO 
INTERVENCIJĄ

New Delhi. — Indijos 
spauda ir Kongreso partija 
kietai pasisakė prieš Va- 
karų-SEATO intervenciją 
Laose.

Spauda atžymi, kad La
ose suįrutę sukėlė Jungti
nės Valstijos^ kurios prie
šingai Genevoje padarytai 
sutarčiai, pradėjo ginkluoti 
Laoso dešiniųjų grupę.

Haga. — Hollandija ko
vai prieš jūrų užliejimus 
imasi didelių darbų.

Vientiane. — “Per kelias 
dienas pasaulis buvo įtiki
nėjamas, kad Laoso valsty
bę užpuolė Šiaurės Vietna
mo ir Kinijos komunistai”, 
—rašo Keyes Beech, “Long 
Island Daily Press” ir 
“Chicago News” korespon
dentas. Ir jis toliau pride-

“Generolas Nosavanas ir 
Bouno Oumo valdžia nieko 
kito taip labai nenori, kaip 
to, kad už juos kariautų 
Jungtinės Valstijos irThai- 
landas”.

Korespondentas nurodo, 
kad Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Francūzijos di
plomatai ir militaristai ne
surado jokių įrodymų kinų 
arba vietnamiečių įsiverži
mo i Laosa. Prieš Nosava- 
no ir Oumo valdžią yra su
kilę Laoso žmonės. Reakci-

Komunistų pareiškimas dėl 
vėliausių JAV veiksmų

i; New 'Yorkas’. Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos Generalinis sekretorius 
Gus Hali ir Nacionalinis 
sekretorius1 Benjamin J. 
Davis išleido pareiškimą. 
Tarp kitko, tame pareiški
me, sako:

“Eisenhowerio admini
stracija, paskutinėmis die
nomis savo egzistacijųs, sa
vo neatsargiais, desperatiš
kais ir p r o v okaciniais 
veiksmais Laose, Konge ir 
Kuboje pastato pavojun pa
saulinę taiką ir amerikie
čių gyvybę. Ji naudoja 
paskutines dienas sudary
mui padėties, kuri diktuotų 
agresyvės politikos kryptį, 
priešingą Amerikos žmo
nių valiai, būsimajai admi
nistracijai”, tai yra —Ken
nedžio valdžiai.

Komunistų vadai reika
lauja atsisakyti nuo tos ža
lingos užsienio politikos, iš
traukti Jungtinių Valstijų

Ar susitars Kuba 
su Dominika?

Ciudad Trujillo. —Diplo
matai mano, kad greitoje 
ateityje Kuba ir Dominika 
susitars ir pasirašys neka- 
riavimo sutartį. Jos sulai
kys viena prieš antrą pro
pagandą.

Prie to veda Jungtinių 
Valstijų politika, kurios 
nusistatę prieš Kubą ir Do
miniką. Kuba ir Dominika 
yra salų respublikos, Kari- 
bejo jūroje, netoli viena 
nuo kitos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir Vakarų Vokieti
jos 1960 metine prekyba 
siekė $800,000.000 vertės. 
Pagal dabar pasirašytą su
tartį, tai ji bus padidinta 
20 procentų.

nės valdžios armijos dali
niai pereina į liaudies pusę. 
Phong Saly provincijoje 
pulkininkas B o u p h a su 
3.000 karių perėjo į liaudies 
pusę.

Kas dėl ^žinių išsiuntimo 
iš reakcininkų valdomų plo
tu, tai Beech rašo: “Nei 
vieno korespondento nelei
džia į frontą. Mes turime 
žinias paruošti iš Oumo 
valdžios ir užsienio milita- 
rinių atašių raportų”. Ka
da paruoši žinią, ją turi 
perduoti cenzoriui. Tam 
perleidus, su žinia reikia 
eiti pas informacijų minist
rą, paskui viešų darbų mi
nistrą, o ant galo, dar pas 
užsienio reikalų ministro 
pagalbininką. Korespon
dentas rašo, kad dažnai ži
nios išsiuntimui paima tris 
dienas, kol ją praleidžia tos 
įstaigos. < 

laivyno jėgas iš Guantana
mo bazės ir atsteigti diplo
matinius ryšius su Kuba.

Havana. — Kubos vy
riausybė išleido pareiški
mą, kuriame tarpe kitko 
sako:

“Atsakomybė už nutrau
kimą ryšių tarpe Jungti
nių Valstijų ir Kubos gula 
ant Eisenhowerio admini
stracijos. Eisenho w e r i o 
valdžia užėmė nedraugišką 
poziciją nuo pat revoliuci
jos Kuboje ir ją vykino 
žingsnis po žingsnio iki nu
traukė ryšius”.

Kuba pasitiki, kad Ken- 
nedžio administracija 
taisys tą klaidą, kad 
bus geri santykiai 
abiejų šalių.

Havana pasiruošus 
mušti priešų užpuolimą. 
Milicija saugo valdiškas 
įstaigas. P r i ešlėktuvinės 
patrankos išstatytos.

ati- 
vėl

at-

R. Hessas 3 kartus 
bandė nusižudyti

Berlynas. • Hitlerinin
kų vadas Rudolfas Hessas, 
kuris pasodintas visam am
žiui į kalėjimą, jau tris 
kartus bandė nusižudyti 
Spandau kalėjime.

Du kartus jis buvo persi- 
piovęs rankų riešelius, o 
trečiu kartu bandė pasikar
ti.

R. Hessas 1937 metais 
buvo susitaręs su Trockiu 
nuversti Tarybų Sąjungos 
valdžią. 1941 m. gegužės 
12 dieną jis nuskrido į An- 
glią nunešdamas Hitlerio 
pasiūlymą padaryti taiką 
su Vokietija ir bendrai sto
ti karan pries Tarybų Są
jungą.
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Baisus dalykas!
EISENHOWERIO VALDŽIA sutraukė diplomat!- 

nius ryšius su Kuba., su mūsų šalies kaimynu. Skandalas!
Ligi šiol visa respublikonų administracijos politika 

link revoliucinės Kubos buvo nežmoniškai žiauri, netei
singa. Kubai buvo paskelbtas ekonominis boikotas, prieš 
Kastro valdžią buvo paleista didžiuliai klanai šmeižtų: 
revoliucinė Kubos liaudis buvo visaip niekinama. Ir 
štai nutraukiami diplomatiniai ryšiai!

Prez. Eisenhoweris žino, kad jo valdymo dienos su
skaitytos, kad tuoj jo vietą užims John F. Kennedis, ku
rį Amerikos žmonės praėjusių metų lapkričio mėnesį iš
rinko. Eisenhoweris žino, kad Amerikos žmonės jo ves
tą politiką atmetė, kaip negerą, kaip žalingą Jungti
nėms Valstijoms. Bet jis, baigdamas savo tarnybą, ima 
ir priverda tokios košės, kurios, pats žino, jam nereikės 
valgyti—palieka ją savo įpėdiniui.

Reikia atsiminti, kad respublikonų politika jau se
niai siekėsi to, ką dabar Eisenhoweris padarė: sutrau
kyti su Kastro valdžia ryšius ir ruošti prieš ją sukilimą. 
Tos politikos atgarsiai tuojau pasirodė Lotynų Ameriko
je, kur jau keletas šalių sutraukė su Kuba diplomati
nius ryšius. Jos tai padarė, aišku, paveiktos Washingto- 
no.

Sutraukęs su Kuba diplomatinius ryšius, Eisenhowe
ris paskelbė, kad, nežiūrint to, JAV visvien palaikys 
Kuboje savo militarinę bazę Guantaname, Kubos terito
rijoje! Vadinasi, Amerika ten palaikys ginkluotąsias jė
gas, kad jos nuolat grasintų tos šalies žmonėms jėga!

Labai teisingai JAV Komunistų partijos vadovybė 
j pasakė:

“Prezidento Eisenhowerio nuosprendis stitraukyti 
diplomatinius ryšius su Kuba yra baisus pasimojimas 
ant Kubos nepriklausomybės ir tos šalies žmonių lais
ves, ir tai stato pavojun pasaulinę taiką..?’

’ ’’ į '.‘Me.,, t-l ’ , ’’
Tikėkimės, kad'prezidentas Eisenhoweris prieš Kli

bą karo nepradės.
Tikėkimės, kad busimasis prezidentas John F. 

Kennedy, pradėjęs eiti savo pareigas, atsteigs su Kuba 
normalius ryšius, kad JAV.žmonės galėtų gražiai, ‘tai
kiai, kaimyniškai gyventi štf'Kuba, su josios septyniais 
milijonais gyventojų.

Leiskime Kubos liaudžiai gyventi tokiu gyvenimu, 
kokį jinai prieš dvejetą metų pasirinko.

Siūlo kurti “NATO” Afrikoje
KASABLANKOJE, MaroiVef šiuo metu vyksta įdo- 

mi konferencija. Joje dalyvauja kai kurie Afrikos res
publikų vadovai: Maroko karalius Mohamedas - V-asis, 
Jungt. Arabų Respublikos—Nasseris, Ghanos—Kwame 
Enkruma, Guinejos—Sekou Toure, Malio—Modibo Kei- 
ta. Taipgi dalyvauja laikinosios Alžyro valdžios premje
ras Abbas Ferhat ir kt.

Konferencijoje tariamasi dėl Afrikos ateities. Da
bar, kai Afrikoje pridygo daug nepriklausomų valsty
bių, toliau numatą vadovai mano, kad reikia pasirinkti 

l teisingą kelią, kuriuo einant būtų galima užtikrinti Af- 
I rikos tautoms nepriklausomą gyvenimą. Be to, Afriko

je dar yra daugybė milijonų žmonių, gyvenančių koloni
jinį gyvenimą. Alžyras—geriausias tam pavyzdys. Pa
vergtosios tautos kovoja už savo nepriklausomą gyveni
mą, ypatingai alžyriečių tauta, kuri veda karą prieš 
Francūzijos kolonistus jau per šešerius metus. Joms 
reikia padėti.

Konferencijai pasiūlyta, kad Afrikos tautos suda
rytų savo tamprią organizaciją, panašią į tą, kokią Va
karų Europa turi (jai priklauso ir JAV), tokią, kaip 
North Atlantic Treaty Organization.

Atsieit, šis sumanymas sakyte sako: Afrikos tautos 
turi pačios gintis, pačios tvarkytis, neįsileidžiant į savo 
tarpą imperialistų, kolonistų, kurių tikslas būtų “kitų 
rankomis žarijas žarstyti.”

Mums rodosi, ši konferencija svarbi. Jeigu ji dau
giau nieko neišspęs, tai nors padarys gerą pradžią at
eičiai.

DAR APIE TĄ 
JŲ “KONGRESĄ”

Andai mes rašėme apie 
lietuviškų kryžiokų mirin
gelį, įvykusį Buenos Aires 
mieste, Argentinoje, kurį 
jie pavadino “Pietų Ameri
kos lietuvių k o n g r e su.” 
Mes tuomet nurodėme, jog 
Pirmasis Pietą Amerikos 
lietuvių kongresas buvo su- 
šauktas 1946 metais. O šis, 
kurį šaukia kryžiokai, yra 
niekas daugiau kaip muilo 
burbulas, “samozvancų” ir 
lietuvių tautos priešų des
peratiškas “žygis.”

Tuo klausimu plačiau ra
šo Argentinos lietuvių laik
raštis “Tėvynė” (1960 m. 
gruodžio 22 d.). Prašome 
skaityti

Taip pavadino Lietuvos “lais- 
vintojai” savo beviltišką susi
tikimą, kuris įvyko š. m. gruo
džio mūn. parapijos saleje, 
Brasil 835, Avellaneda.

“Laisvintojų 
sitikima
ti “Lietuvai 
ras Argentinoje 
antitarybinėmis 
mis ir spauda, 
turi priperėję 
organizacijų, 
naudos nėra.

Gruodžio 3
tinį aktą, į kurį labai mažai 
žmonių atvyko.

Kokios draugijos lankys, 
jeigu “laisvintpjai” jų neturi. 
Jų visos draugijos— tai bažny
čia ir jos salė, kur ir susirin
ko; jų spauda neturi draugi
jų, nei joms patalpų. P. Ožins- 
kio, O. Ožinskienės ir Koste- 
lio Norkaus Lietuvių klubas 
Boedo gatvėje nebeveikia. O- 
žinskai pralobo su tuo klubu 
Lietuva “laisvindami.“ Kai

beviltišką su- 
pasirūpino sušauk- 

išlaisvinti Cent- 
su visomis 

organizacijo- 
‘Laisvintojai”

daug popieriniu 
iš kurių jokios

ci. surengė poli-

biznis ėmė smukti, tai prisi
taikė prie naujų aplinkybių. 
Vila Lugane pasistatė puikų 
pastatą, įsigijo spaustuvę ir 
kitus bizniui patogumus. f

Taip, (Pirmas Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas įvyko 
1946 metais Urugvajuje, Mon
tevideo mieste. Jį surengė 
plati Pietų Amerikos pažan
gioji liaudis, susirinko gausios 
delegacijos iš A r g e n t i nos, 
Brazilijos ir Urugvajaus. Su
sirinko patys geriausieji Lie
tuvos vaikai, sūnūs ir' dukros, 
pats sveikiausias lietuvių iš
eivijoje kamienas, kurie rė
mė Lietuvą materialiai ir mo
raliai karo metu.

Pirmasis PAL kongresas už- 
gyrė Lietuvos tarybinę socia
listinę respubliką; pasisakė už 
taiką, pasmerkė karą, kad ka
ras šioje planetoje ir ir Lietu
vos T. S. Respublikoje dau
giau nepasikartotų; nutarė 
saugoti kaip savo akį Lietuvos 
ir užsienio lietuvių reikalus; 
ginti ir padėti kurti Lietuvos 
respublikoje naują gyvenimą; 
su džiaugsmu sutiko panaiki
nimą privilegijų ir išnaudoji
mo žmogaus žmogumi.

Šie Lietuvos sūnūs ir duk
ros, kurie suorganizavo Pir
mąjį Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą, yra tikrieji lietu
viai, nes po karo siaubo ištie
sė savo broliams ir sesėms, 
esantiems Lietuvoje, nukentė
jusioms, materiališką ir mora
lišką pagalbos ranką: išreiš
kė užuojautą, broliškus jaus
mus, pasižadėjo budėti ir ne
leisti jokiam grobikui Tėvy
nės skriausti ir ją niokoti.

PAL Kongreso nutarimus 
tikri lietuviai nešioja jirdyse 
ir jausmuose.

Pirmasis Pietų Amerikos 
Llietuvių Kongresas seniai 
įvyko, o šis — tai ne kongre
sas, o tik “laisvintoji:’’ bevil
tiškas susitikimas.

PRASIDĖJO KOVA UŽ 
MI DIKAl.lM; PAGALBĄ

Kuo tai baigsis?
KAI ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI, Belgijoje dar vis vyks- 

ta darbininkų kovos prieš valdžią. Didmiesčių gatvėse 
darbininkai miniomis demonstruoja, protestuoja prieš 

' valdžios mojimąsi nužeminti darbo žmonių gyvenimo 
' lygi-

Kaip žinia, Belgija, netekusi Kongo, atsidūrė ne 
kokion pozicijon: kolonistų-kapitalistų pelnai sumažėjo, 
valdžia taipgi nebegauna tiek, kiek gaudavo plėšdama 

' Kongo žmones. Dėl to valdžia nutarė praleisti įstatymą, 
' : sulyg kuriuo būtų pakelti darbo žmonėms mokesčiai 

(taksai), sumažinti žmonėms senatvės pensijas, nukirsti 
darbininkams algas. Kitais žodžiais: Belgijos valdančio- 

* ' ji klasė nori prarastus Konge pelnus išplėšti iš savo ša
lies darbo žmonių, nuskutant juos “iki gyvo kaulo.”

Dėl to darbininkai skelbia streikus, ruošia demon
stracijas, kovoja Valdžia prieš demonstrantus atstatė

Miami, Floridoj, susitvė
rė American Federation, of 
Senior Citizens. Šios orga
nizacijos tikslas: masiniai 
organizuoti pensionierius 
piliečius kovai už geresnę 
Social Security ir nemoka
mą medikalę pagalbą sene
liams, kurie jau sulaukė 
55 metų.

Apskaičiuojama, kad da
bar Amerikoje yra 17 mili
jonų žmonių virš 65 metų 
amžiaus ir jų dauguma te
gauna labai mažą senatvės 
pensiją, kad negali iš jos 
pragyventi, o ką bekalbėti 
apie nusipirkimą gyduolių, 
gydytojo bilaš ir ligoninės 
išlaidas, kur kainuoja nuo 
$25 iki $35 ir daugiau į die
ną, neįskaitant gyduolių ir 
gydytojų.

Mažai . uždirb a n t i e m s 
darbininkams arba sene
liams, gaunant vien tik se
natvės apdraudą, nėra gali
mybės padengti tokias di
deles išlaidas.

Senatorius .John F. Keib 
nedy Kongrese buvo įnešęs 
bilių, kad pensionieriai 
gautų ir nemokamą medi
kalę pagalbą iš Social Se
curity. Taipgi Kennedy sa
vo prezidentiniuose rinki
muose prižadėjo, kad, jeigu 
jis bus išrinktas preziden
tu, kovos, kad būtų praves
tas toks įstatymas, 
bus sunki, nes yra 
priešų.

Didžiausias priešas

jie nutarė priešintis' prieš 
tokį sumanymį: •• 1

Dabar, kad padėtum pre
zidentui Kennedžiui, reika
linga žmonių pagalba, kad 
paveiktų Washingtono po
litikierius, kurie gauna rie
bias algas ir nesirūpina 
biednų žmonių likimu. Vi
siems Amerikos žmonėms 
yra būtinas reikalas reika
lauti, kad Social Security 
pensijos būtų mokamos nuo 
55 metų, ir butų teikiama 
nemokamai ligoninė, medi- 
kalinė pagalba ir gydyto
jas. Klubai ir kitos organi
zacijos savo susirinkimuo
se priimkite rezoliucijas ir 
siųskite jas į Washingtona 
savo miesto atstovui, reika
laudami, kad jis balsuotų 
už viršminėtą bilių. Taip 
pat ir pavieniai žmonės tu
rėtu siusti laiškus savo v c-
miesto atstovui ir reikalau
ti to paties.

Miami, Floridoje, Ameri
can Federation of Senior 
Citizens šaukią; , masinius 
susirinkimus įr tas šūkis 
jau pasklido po visus Flori
dos, didesnius miestus: St. 
Petersburg, Orlando, Jack
sonville.ir kitur, taipgi ir 
po visą Ameriką. Reikalau
kime masiniai, 
laimėtojais.

o būsime

J. W. T.
Kova 
daug

yra

Belgradas. — TSR^ am
basada sulaikė savo Biule
tenį. Jugoslavija reikalau- 

Biuletenis niekogydytojų asociacija. Perei- ja, kad 
tą liepos mėnesį savo są- nerašytų apie įvykius kito- 
skridyje Miami, Floridoje, se šalyse.

policiją ir kariuomenę, kurios žiauriai puola demon
strantus. • • ’ /

Dar nežinia, kuo visa tai baigsisį Vieną dalyką ten
ka priminti: kovoja tie darbininkai, kurie priklauso so- 
cial-demokratų vadovaujamoms profsąjungoms; 
joje yra ir klerikalų vadovaujamų profsąjungų, 
rosios 1 
demokratai ir komunistai,

a ir Klerikalų vadovaujamų protsajungų. 
nestreikuoja. Demonstrantams vadovauja

Belgi- 
Pasta- 
social-

Tarybiniai Lietuvos rašy
tojai turi prieš save įgy
vendinimui sunkią užduotį. 
Senosios temos, senieji sie- 

jkiai, senoji ^romantika jau 
atgyveno sav'd: dienas ir nu
stojo būti nūdienėmis rea
lybėmis.

Įsijungus Lietuvai į soci
alistinę sąjungą, iškilo nau
jos perspektyvos, nauji rei
kalavimai literatūrai.

Genialusis Maksimas Gor
kis yra išsitaręs, kad “Tary
binis rašytojas priešpasta
tomas vienu ir tuo pačiu 
laiku atlikti du darbus, bū
tent: graborius ir akuše
rės.” Tai reiškia, kad, kaip 
graborius, jis turi palaido
ti viską, kas paseno, viską, 
kas; buvo nuo seniau įpras
ta laikyti pageidaujamu, 
bet nebeturi nūdienės gyvy
binės reikšmės. Kaip aku- 
š e r ė — pagelbėti žmoni
jai žengti į naują gyveni
mą, žiebti naujos moralės 
dėsnius.

Seniau lietuvių literatūrą 
pradėjo vystyti žmonės, kilę 
iš liaudies, iš mužikų. Lie
tuvos bajorai ir visi kiti po
nai, Lietuvos rašybai žie
biantis, jau buvo sulenkėję, 
tad ir lietuviškos literatūros 
nepuoselėjo, jos šalinosi. Gi 
liaudiški rašytojai beveik 
visi aprašinėjo liaudies var
gus ir ponus skriaudėjus. 
Va, todėl ir dabar pas lie
tuvius pono titulas sukelia 
abejones. Senieji rašytojai 
daugeliu atvejų kreipėsi į 
ponų sąžinę, žadino juose 
“mielaširdystę” link muži
kų, bet liaudies skurdo ir 
vargo priežasčių konkre- 
čiai-kritiškai nekėlė.

Vėlesniais laikais, prieš 
nepriklausomybę ir po to, 
vystėsi tautiška romantika, 
o į pabaigą smetonizmo jau 
atsirado abstrakčių "poetų 
ir romantikų, skrajojančių 
po dausas, panašiai kaip 
kad dabartiniai mūsų Ame
rikos “beatnikai” daro, 
švaistėsi beprasmėmis fra
zėmis. Tam viskam, su
prantama, yra išimčių, bet 
rašant į laikraštį trumpą 
žvilgsnį į praeitį, neįmano
ma leisti į platesnę praei
ties ideologijos ir siekių 

, formą.
Tiesa, žmonija mokosi iš 

praeities atsiekimų ir klai
dų, laimėjimų ir pralaimė
jimų/ Bet man jau seno
kai atrodė, kad pilnai yra 
pribrendęs laikas, kuo ma
žiau kreipti domės į praei
tį. Carizmas ir smetoniz- 
mas ir viskas, simbolizuo
jąs jųjų epochą, yra palai
doti ir jie daugiau jau ne
beatsikels.

Kas skaitė “Laisvėje” J. 
Kaškaičio straipsnį “Žavin
goji darbo romantika” (J. 
Raudeliūno knygos “Susiti
kimas su romantika”) per
žvalga, g a 1 patėmijot to 
jauno rašytojo pažiūra's, 
viltį ir džiaugsmą naujuo
ju gyvenimu, supančiu ne 
tik jį, bet gal ir didžiumą 
jaunosios Lietuvos kartos. 
Raudeliūnas jau nebesiguo- 
clžia senaisiais vargais, 
skriaudomis ir beteisiu-be- 
vilčiu gyvenimu. Jam tas 
viskas yra mirę. Jis žiūri 
į ateitį, romantišką ateitį. 
Jis, va, it iš po audringos 
nakties atsikėlęs anksti, 
gražų žėrintį rytą, mato 
aplink save naują, žavingą 
darbo romantiką. Jo žmo
nės, visa liaudis, džiaugs
mingai dirba, ne iš prie
vartos, ne kokio nors mag
neto varu varomi. Jie dir
ba noriai, su pasiaukojimu, 
žinodami, kad dirba sau, 
savo gerovei. Stato kolek
tyviškai didžiųjų statybų 
projektus, kurie tarnaus ly-

giai visiems, visai liaudžiai 
ir neliks nuosavybe kokio 
nors vieno asmens asmeniš
ku pelno šaltiniu. Jo pra
moninės ir gamybinės įmo
nės, žmonės ir visa gamta 
alsuoja žėrinčiu gyvenimu, 
nešančiu užtikrintą laimin
gą ateitį ir gerbūvį.

Taip ir turi būti. Jauna
jai Lietuvos kartai durys 
yra plačiai atvertos siekti 
mokslo iki žinomų aukštu
mų, netramdomai jungtis į 
kiekvienam pageidauj amą 
kūrybą, naudotis savo dar
bo vaisiais, būti įvertintu, 
nežiūrint kokį darbą dirb
tum; džiaugtis ir didžiuo
tis savo kūrybos atsieki- 
mais žinant, kad jis yra da
lininkas - savininkas savo 
kūrybos.

Naujoji Lietuvos literatū
ra, maty j, ims posūkį būti 
įkvėpėju ir mokytoju, be iš
imčių visai liaudžiai, auklė
jant tikrai naują lietuvį: 
kolektyvinio darbo, siekių 
ir žydarbinės romantikos 
lietuvį. Arėjas

Jubiliejaus reikalai
Miami, <Fla.

“Sveikiname mūsų myli
mą laikraštį ‘Laisvę,’ linki
me, kad gyvuotų ilgus me
tus. Sveikiname redakto
rius ir visą štabą, kad bū
tų geroj sveikatoj ir ilgai 
gyventų ir džiaugtųsi savo 
darbo vaisiais, kuriuos taip 
gražiai sukūrė, ir per ilgus 
metus išlaikė politinę lini
ją. Teko visko pergyventi, 
bet išsilaikė prieš visokius 
užpuolimus. Visuomet ge
rai nušvietė pasaulinę poli
tiką. Tai nelengvas darbas, 
bet ,mes skaitytojai turime 
kuo pasidžiaugti. Čia ran? 
date $5. Draugiškai, J. Di 
ir E. K. Sliekai.” ’•

Atlantic City, N. J.
Aš Benedikta Navalins- 

iunčiu jums $19.
$9 už prenumera- 

0 kaipo pasveikini-

U 

kienė s 
Tai bus 
tą ir $1 
mas ‘Laisves’ 50 metų Ju
biliejui, 
vuoja p 
bus liet 
ko j e. 
laukiam 
namus-

“Punktus prašau priskai- 
tyti pri^ Camdeniečio Wm. 
Patten.
B. Neleįh-Navalinskai.

•er visą laiką, kol 
ivių kalba Am-eri- 

Mes jos visuomet
3 ateinant į mūsų

Su pagarba, P. n ir

Įhelton, Conn.
‘Laisvės’ Adminis-
Siunčiu jums do-

Hampton, N., J.
“Gerb. L. darbuotojai, 

leidėjai, tiesos ir šviesos 
sldeidėjai: Sveikinu visus 
Laisvės skaitytojus ir rė
mėjus su Laisvės 50 m. ju
biliejaus švente. Linkiu vi
siems geriausios sveikatos 
ir daug energijos rūpintis 
Laisvės reikalais, kad tiesa 
ir šviesa pasiektų kiekvie
no lietuvio bakūžę, nežiū
rint, kur begyventų. Čia 
randate mano sveikinimą 
$26. Eksfarmeris A.
niulis.”

Sta

Gerb. Laisvės Adm.: 
me laiške rasite $10, 
mano auka Laisvės jubilie
jaus proga. Sveikinu už jū
sų tokį ryžtingą ir ištver
mingą pasiaukavimą, išlai
kymą tokio svarbaus. laik
raščio, kaip Laisvė. Linkiu, 
kad jūsų sveikata ilgai tar
nautų, kad dar ilgai dar
bu o tumėtės prie išlaikymo 
laikraščio Laisvės. Wm. « 
Goodis.”

Šia- 
tai

Portland, Oregon
“Gerbiami Draugai: Svei

kinu visą Laisvės persona
lą, taipgi laikraštį Laisvę 
jo 50 metų Jubiliejaus pro
ga. Čia randate $51. Drau
giškai, Lucy Janikaitienė.”

“G(erb. 
tracija: 
vaną, tai bus už visus me
tus po vieną dolerį. Svei
kinu ‘Laisvę’ 50 metų Ju
biliejaus proga su $50. Tai 
garbingai užgyventa, tiesos 
ir šviesas skleidėja - nešėja, 
kelianti 
tamsybė aiškinanti iš kur 
kilo vai 
talizmas ir kitos . baisios! 
kančios, 
šaulio s 
prileis ]

iš nežinystės ir

gai, fašizmas, kapi

Atrodo,

Pequonnock, N. J.
“Sveikinu visus laisvie- 

čius su naujais metais, ir 
noriu, kad būtų taika pa
saulyje, nebenoriu nei gir
dėti, nei matyti tų baiseny
bių. Noriu užbaigt savo se
nas dienas ramiai. Jau ne
bejaunas, sausio mėnesį 
man sueis 84 metai, tad no
riu pasveikinti laikraštį 
Laisvę Jubiliejaus prėga. 
Čia randate $40. Su pagar
ba, T. Poril^itis.” 1; “

Iš laišku redakcijai *
Didžiai gerbiama 
Redakcija!

Prieš kurį laiką sužino
jau, kad Niujorke leidžia
mas pažangus lietuvių, gy- 
nančių Amerikoje, laikraš
tis “Laisvė.” Noriu kreip
tis į šio laikraščio gerbia
mą Redakciją.

v. . <

Labai norėčiau pasida
linti mintimis su savo tė- 
vynainiais-lietuviais, gyye- 
ii a n čiais J. A. Valstijose. 
Jei kas norėtų su manimi 
pasidalinti tais jausmais, 
kurie susikaupę mumyse, 
aš, savo ruožtu, būčiau la
bai patenkinta. Amžius, ly
tis bei išsilavinimas man 
nesvarbu. Aš esu 25 metų, 
vidurinio išsilavinimo ir ne
partinė.

Nuoširdžiai prašau, bran-L 
giąją Redakciją Šį mano' 
prašymą paskelbti “Laisvė- 
je.” Aš lieku

Nuoširdžiai Jūsų 
lietuvaitė
Marija Kerbelytė

kad pa- Kaunas 
usipratę žmonės ne- §imaitės g-vė 36 
prie sunaikinimo Lithuania, USSR 

kultūroj ir civilizacijos. Lai 
Laisvė, taika ir ly-gyvuoja 

gybė pjasaulyje! Istorijom 
kančių 
krašto 
Ra—kab.

žemelės mūsų tėvų 
Lietuvos Sūnus J.

M

Harrisburg, Ill.
Gerb. ‘Laisvės’ leidėjai: 

[ iš pensijos, su dide
le v suma negaliu prisidėti 
‘Laisvės’ palaikymui. Pri-

a

Gyvenu

imkite nors $5. Linkiu, kad 
‘Laisve’ 
metų g

dar daug, daug 
yventų. Geros svei

katos, jos leidėjams, redak- 
• jos skaitytojams, 
aichunas.”

cijai ir
Chas V;

Lėktuvais keliavo 
108,000,000 žmonų

Montrealis. — Interna
tional Civil Aviation orga
nizacijos viršininkai skel
bia, kad 1960 metais, 83-se 
šalyse, lėktuvais buvo per
vežta 108,000,000 žmonių.

Bet į šį skaičių neįeina 
socialistinių šalių žmonės, 
kurie lėktuvais keliavo. 
1959 metais tose šalyse, ku
rios prie šios organizacijos 
priklauso, lėktuvai pervežė^, 
98,000,900 žmonių.

į
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Padidėję išmokėjimai kai 
kuriems vaikams

ną maksimalinę mėnesinę 
sumą, kuri gali būti moka
ma pagal mirusio duoną 
uždirbusio tėvo uždarbį.

Greičiausiai ne kiekviena 
šeima, kurioje, pavyzdžiui, 
našlė ir trys ar daugiau 
vaikų gauna mėnesinius 
mokėjimus, tuojau galės 
gauti didesnius čekius, nes 
daugumoje atvejų tokios 
šeimos gauna maksimalinę 
mėnesinę pinigų sumą, ku- 

mokama

* Daugiau kaip 900,000 
našlaičių vaikų dabar gau
na Socialinės Apsaugos 
mokėjimus. Pagal 1960 m. 
Socialinės Apsaugos įstaty
mo potvarkius, apie 400,- 
000 šių vaikų kas mėnesį 
gaus daugiau pinigų.

Pagal naują įstatymą mė
nesinis Socialinės Apsaugos 
kiekvienam mirusio darbi
ninko vaikui mokėjimas tu
ri būti trys ketvirčiai su
mos, kurią darbininkas bū- ri tik gali būti 
tų gavęs, jei būtų išlikęs 
gyvas ir išgyvenęs ligi į 
pensiją išėjimo laiko. Pa
gal seną įstatymą kiekvie
nas vaikas gavo pusę tos 
sumos su priediniu vienu 
ketvirčiu iš visos sumos, 
padalintos tarp visų vaikų

Šeimoms, kurios gali gauti 
padidintus mokėjimus, ne
reikia kreiptis į savo Soci
alinės Apsaugos įstaigą. Šie 
padidinti mokėjimai bus 
automatiškai išsiųsti su 
1961 m. sausio mėnesio če
kiu.

Tačiau ne visos mirusiu 
darbininkų šeimos gaus pa 
didintus mokėjimus, kaip 
šio pakeitimo rezul t a t ą 
Pavyzdžiui* tose šeimose 
kur yra tik vienas vaikas 
galįs gauti šiuos mokė ji 
mus, jis jau gauna tą sumą 
kuri bus mokama pagal 
naują įstatymą. Kai Tom 
Milton mirė prieš du me
tus, jis paliko našlę ir 12 
metų amžiaus dukterį. Ka

dangi nebuvo daugiau vai
kų, kurie galėtų gauti So
cialinės Apsaugos mokėji
mus pagal jo uždarbį, jo 
duktė negalėjo dalintis tuo 
ekstra vienu ketvirčiu, ku
ris priklausytų iš Tomo iš
ėjimo į pensiją mokėjimų 
sumos. Ji irs toliau gaus 
tris ketvirčius jo į pensiją 
pasitraukimo sumos.

Yra taip pat šeimų su di
desniu skaičiumi vaikų, 
gaunančių mokėjimus, ta
čiau kurie negaus padidin
tų mėnesinių čekių pagal 
naują įstatymo pakeitimą. 
Tai šeimos, kurios jau gau-

šeimai.
Tomo 'Williamso šeima 

pailiustruoja šį tašką. Jis 
paliko našlę ir tris vaikus, 
nesulaukusius 18 metų am
žiaus. Pagal jo uždarbį, ir 
oensiją pasitrauks iš darbo, 
jeigu jis būtų išgyvenęs, 
tai sudalytų 108 dolerius į 
mėnesį- Maksimalinė suma, 
kurią galima mokėti jo šei
mai pagal jo uždarbį, yra 
$251.20 mėnesiui. Net ir su 
kiekvienu vaiku, gaunan
čiu pusę jų tėvo į pensiją 
išėjimo sumos ir priedi- 
nio ketvirčio dalį, visa su
ma šeimai turi būti suma
žinta, nes ji sudaro dau
giau, negu mėnesinį maksi
mumą. Todėl Williamso šei
ma pagal naują įstatymą 
megaus padidintų mėnesi
nių čekių.

Ši šeima gaus daugiau pi
nigų pagal naują įstatymą, 
kai vyresniam vaikui sueis 
18 metų ir jis eis dirbti. Li
kusiems dviem vaikams, 
dar neturintiems 18 metų 
amžiaus, mokama suma su
mažės nuo $251.20 ligi 
$243, tik apie $8 mažiau. 
Pagal seną įstatymą, iš ki
tos pusės., jų mėnesiniai če
kiai būtų sumažėję ligi 
$216, kai vyriausiam vaikui 
sueitų 18 metų amžiaus.

Naujas įstatymas tuo
jau padės Herman Schmidt 
šeimai, susidedančiai iš 
našlės ir dviejų vaikų. P. 
Schmidt, išėjus jam į pen
siją, mėnesiniai mokėjimai, 
bazuoti ant jo uždarbio, bū
tų $104. Pagal seną įsta
tymą jo šeima gautų $208

Laisvoji Sakykla
KĄ ŽADA 1961 METAI?

Aš nesu pranašas. Ta
čiau sų giliu įsitikinimu 
žiūriu į 1961 metus pesi
mistiškai. Tiesa, praėjusio
je priešrinkiminėje kampa
nijoje buvo kai kas nauja 
pažadėta mūsų šalies žmo
nių gerbūviui. Kaip res
publikonų, taip ir demo
kratų kandidatai bandė įti
kinti savo šalies piliečius, 
kad jeigu jie bus išrinkti, 
prašalins tą chronišką ne
darbą šioje šalyje, patys 
gerai žinodami, kad prie 
šios kapitalistinės valdymo- 
si santvarkos nedarbo jo
kiu būdu negalima išveng
ti. Tokiais savo pažadais 
jie tik apgaudinėja žmones. 
Nedarbas buvo ir bus, ne
atsižvelgiant, kokios kapita
listinės partijos prezidentą 
mes išrinktume.

Dar visaip gali atsitikti 
ir su naujai išrinkto prezi
dento Kenedžio pažadėta 
medicinine paaglba pensi
ninkams. Aš manau, kad 
mūsų gerbiamas preziden
tas J. Kennedy šį kilnų sa
vo pasižadėjimą nuoširdžiai 
nori pravesti, bet reakci
niai medikališkos draugijos 
daktarai tam sumanymui 
griežtai priešinasi. Ameri
kos medicininis daktarų su
sivienijimas jau pareiškė: 
“We fight to the finish!” 
kad tik nepraleidus to taip 
labai svarbaus ir naudingo 
seneliams biliaus. Daktarų 
draugija savo fonde turi 
sudėjusi virš 2 milijonų do
lerių. Daktarai sako, kad 
jie turį savo planą dėl tei-

į mėnesį, o pagal naują 
įstatymą jų mėnesinis čekis 
padidėtų ligi $234.
. Kadangi yra labai daug 
faktorių, pagal kuriuos yra 
nustatomi likusiai šeimai 
skirti benefitai pagal Soci
alinės Apsaugos įstatymus, 
duoti pavyzdžiai tarnauja 
tik specifinių atvejų pa- 
iliustravimui.

Social Security 
A dminis tra tion

kimo seniems pensininkams 
medicininės pagalbos. Gali
ma iš anksto numanyti, 
koks tas daktarų planas 
bus patiektas Kongreso po
sėdyje. Tas planas išdirb
tas daktarų naudai, o ne 
biednų pensininkų!

Prezidentas Kennedy ta
po išrinktas dėl to, kad jis 
savo pažadais pasirodė li- 
berališkesnis už respubliko
ną Nixoną. Kennedy rėmė 
unijų darbininkai. Dides
niuose miestuose unijų poli
tinės veiklos komitetai dir
bo sušilę, agituodami bal
suoti už demokratų parti
jos kandidatus. Už tai da
bar busimasis prezidentas 
J. K., atsidėkodamas prof
sąjungoms už jų gausią pa
ramą, paskyrė vieną AFL- 
CIO veikėją, advokatą A. 
J. Goldbergą, į savo kabi
netą, darbo sekretorium.

Ko darbininkai gali lauk
ti iš buvusio unijos veikė
jo A. Goldbergo? Jis per 
televiziją jau viešai pasakė 
savo politinį ir ekonominį 
nusistatymą. Jisai pareiš
kė, kad jis traktuos lygiai 
abejus: fabrikantus ir dar
bininkus. Ir jis dėsiąs pa
stangas apvalymui unijų 
nuo komunistų įtakos! Tai 

: mat. ko susilauks pažangie
ji darbininkai ateityje...

Taip pat pažangioji liau
dis negali laukti demokra
tinių laisvių grąžinimo, ku
rios buvo atimtos sen. Mc 
Carthy laikais. Teisingumo 
ministras Robert < Kennedy, 
dabar išrinkto ir būsimo 
prezidento J. Kenedžio bro
lis, yra aršus laisvės ir 
demokratijos priešas. Team- 
sterių unijos prezidentas J. 
Hoffa jau pareiškė: Jeigu 
užgirtų R. Kennedy visos 
šalies generaliu prokuroru, 
tuomet mūsų šalį policija 
tvarkytų...

Taigi, aiškiai išryškėja 
busimoji demokratų parti
jos šalies valdymo prižadė
ta demokratija.

Progresas

tarnautojai, studerftai ir moksleiviai, pen-Darbininkai ir
ai n a m u šeimininkės, įvjairių profesijų žmonės susi

renka vakarais į Vilniaus F. Dzeržinskio vardo klubo dra
mos ratelio užsiėmimus. Per 10 
lektyvas pastatė A. Korneičiuko 
vo “žemės rojų,” brolių Turų “Po 
peno išdaigas” ir daugelį kitų pj 
kampeliuose surengta daugiau 
taklių. / Už A. Arbuzovo pjesės “ 
mą Respublikinės dainų šventės 1 
šiam rateliui buvo pripažinta pir

Neseniai įvyko jubiliejinis spektaklis—A. Arbuzovo pje
sė “Tai buvo Irkutske,” skiltas kolektyvo dešimtmečiui pa
žymėti. Už sceninį meistrikumą kolektyvui suteiktas liaudies 
teatro, vardas. Tai devintas Tarybų Lietuvos liaudies teatras. 

Nuotraukoje: dešimt metų vadovavęs rateliui Vilniaus ru
sų dramos teatro aktorius E. Makievičius konsultuoja vieną 
jauniausiųjų saviveiklininkų — elektros skaitiklių gamyklos 
darbininkę N. Orlovai

savo gyvavimo metų šis ko- 
‘Putinų giraitę,” V. Vasilje- 
išsiskyrimo,” Moljero “Ska- 

esių. įvairiuose respublikos 
kaip 200 gastrolinių spek- 
Tai buvo Irkutske” pastaty- 
ilramos kolektyvų apžiūroje 
moji vieta.

Mūšy dovana Kuršėnų
vaiky namams

_.......... , JAV i jausmus, geriausias mintis.
1960 m. lietuvių Mūsų tarpe yra daug muzi-

Knygą "Žvilgsnis j praeitį" perskaičius
R. Mizaros knyga “Žvilg

snis į praeitį” tai gyvenimo 
mokykla. Skaitant apie Lie
tuvą, Merkinę, kurioje au
torius jaunomis dienomis 
pradėjo siektis į gyvenimą, 
prisimena ir man tas Dzū
kijos miestelis. Prisimenu 
Merkio upę, įtekančią į Ne
muną. Merkio upėje ir man 
teko pinti medžius ir juos 
leisti Nemunu į Vokietiją. 
Prisimenu prie Nemuno 
kaimus ir miestus. Prisime- 

-v nu, kuomet pasiekdavom 
Kauną, Vilkiją ir kitus že
miau esančius miestelius.

Dzūkai ir žemaičiai yra 
lietuviai, bet mums buvo 
sunku lietuvių kalba susi
šnekėti. žemaičiai nesupra
to dzūkų, dzūkai nesupra
tom žemaičių. Tai buvo 
1908 ir 1910-tais metais.

Mizara sumini savo arti
mus bičiulius Z. Barysą ir 
R. Židziūną. Taip, Barysas 
ir židžiūnas jau mirę; abu
du juodu man teko pažinti, 
ypatingai Z. Barysą, su ku
riuo jaunose dienose teko 
praleisti daug gražių va
landų. Baryso gimtąjį kai
mą nuo mūsų kaimo skyrė 
tik Nemunas.

Drg. R. Mizara, atvykęs 
į Ameriką, turėjo pasiryži
mo siektis meęe. Priklausė 
chorui, lavino savo balsą 
pas Miką Petrauską, gy
vendamas Bostone. Atvy-

kęs į Brooklyną, tampa'niu V. Paukščiu ir židžiū- 
Metropolitan operos choro nU. Tai tvirtos energijos, 
dainininku, dirba įvairiose tvirto pasiryžimo žmogus! 
spaustuvėse, kaip lainotai- 
pininkas, tampa redakto
rium “Laisvėje”, iš “Lais-i 
ves” vyksta į Chicagą dirb- • 
ti prie “Vilnies”, vienok
grįžta atgal prie “Laisvės”. bant organizacijosei pergy.

Vėliau vyksta į Argenti- venti, ir čia gera Amerikos 
ną, o iš tei grįžęs—į Tary- lietuvių veikimo istorija ir 
bų Sąjungą. Tada ir vėl Lietuvos skaitytojams su
dirba “Laisvėj”, sako pra- sipažinti su mūsų pergy- 
kalbas, dirba menę , ir kaip ventais pasiekimais ir ne- 
režisierius, dalyvauja vi- pasisekimais.

Tačiau vieno dalyko kny
goje nėra, kas, mano ma
nymu, turėjo j būti atžymė- 

gyva(Vusi ir daug

Skaitant knygą “Žvilgs
nis į praeitį”, prisimeni vi
są. mūsų judėjimo, veikimo 
praeitį, tas kovas, tuos sun

kumus, kuriuos teko, dir-

Kaip pabėgo 
nacių vadai
Nėra paslaptis, kad tūks

tančiai ir desėtkai tūkstan
čių nacių kriminalistų, bai
giantis Antrajam pasauli
niam karui ir po jo, persi
kėlė gyventi į kitas šalis. 
Apie tai Jack Anderson, 
žurnalo “Parade” Washing
tone korespondentas, iš 
1960 m. gruodžio 11 dienos, 
pateikė įdomų str a i p s n į 
“How the Nazis Got Away.”

Anderson rašo: “Tūks
tančiai nacių didelių ir ma
žų vadų pabėgo su kliošto- 
rių pagalba į Argentiną, 
Braziliją, Čilę ir kitas A- 
merikos šalis.”

Kaipgi jie bėgo? Kaip 
jiems pavyko? Anderson 
rašo, kad didelė nacių dau
guma pabėgo apsirengę ku
nigais, su falšyvais paspor- 
tais, kuriuos jiems parūpi
no švento Fran c i š k a u s 
klioštoriuje, netoli Genoa,

režisierius, dalyvauja vi
suose svarbesniuose mūsų 
suvažiavimuose, pergyv e- 
na mūsų judėjime pasireiš
kusius Nesutikimus. \

Po Chicago j e įvykusio 
SLA seimo, po skilimo, 
kuomet buvo , suorganizuo
tas LDS, tampa ’ šios organi
zacijos prezidentu ir būva 
per. eilę metų. Organizavi
mosi procesas nebuvo leng
vas, ir čia R. Mizara įdeda 
daug savo darbo, pasišven
timo, energijos, kžd pasie
kus pasibrėžtą tikslą.

Atmenu laikus, kuomet 
man teko eilę metų gyven
ti Brooklyne. R. Mizarą vi
sada matydavau '.mažes
niuose ar didesniuose susi
rinkimuose. Važinėja jis po 
kolonijas ir su teatraline 
grupe.

- Palmerio laikais, jam 
dirbant “Laisvėje”, klausi
nėjamas bendrai su velio-

ve*,

veikusi P'ennsyl v a n i j o s 
valstijoje Aukšči a u s i o s 
Prieglaudos pašai p in ė 
draugija, kuri susivienijo 
su LDS 1937 m. gruodžio 
6-tą. Tuomet draugas Mi
zara buvo LDS preziden
tas, ir jo parašas po susivie
nijimo dokumentais yra. Ši 
organizacija savo gyvavi
mo laiku suvaidino svarbų 
vaidmenį mūsų judėjime. 
Drg. Mizarai irgi teko šios 
organizacijos ne vienam 
seime dalyvauti.

Drg. R. Mizara, pasiekęs 
savo, kaip rašytojo, tikslą, 
parašė eilę lengvesnio ir 
sunkesnio turinio knygų, 
vaikam vadovėlį. 1959 me
tais su pirmąja JAV lietu
vių turistų grupe vyksta į

Lietuvą. Lietuvoje išbūna 
pusę metų, ten baigia para
šyti savo knygą “Žvilgsnis 
j praeitį”, susipažįsta su 
dabartiniu Lietuvos gyve
nimu, plačiai išsikalbėjęs 
su Lietuvos darbininkais, 
inteligentais, aplankęs kol
ūkius, Pirčiupį, Devintąjį 
fortą, ir apie tai suteikia' 
mums daug žinių.

O jeigu dar prisiminsime 
jo buvimą Lenkijoje, aplan
kymą ten' gyvenančių lie
tuvių, tai ir susidaro vaiz
das, kad mažai yra mūsų 
tarpe tokių pasižymėjusių 
darbuotojų, kurie nėra lan
kę aukštesnių mokyklų, 
kad taip prasilavintų, pa
kiltų, kaip R. Mizara.

Reikia prisiminti ir drg. 
R. Mizaros straipsnį, til- 
pusį “Šviesoj” (už paskuti
nį 1960 metų bertainį) 
“Osvencimas”, kur naciai 
išžudė milijonus 
tautų žmonių.

Well, drauge Mizara, dir
bai daug jaunas būdamas, 
dirbi ir sulaukęs, pergyve
nęs didesnę savo amžiaus 
pusę. Parašai daug, patsai 
lavinaisi ir mus mokei, ir 
mes visi pažangaus judėji
mo veteranai linkime jums 
sveikatos. Sukūrei daug, ir 
mes tikimės, kad dar Jūs 
sukursite daugiau apysakų, 
gerų raštų, skaidrinančių 
mūsų pilką gyvenimą.

Pilietis

įvairių

Štai džiugi žinia JAV i j 
pirmajai ' 
turistų grupei: Kuršėnų 
Vaikų namai jau naudoja
si mūsų dovana. Mes, ko
misija, kurią sudarė Leo
nas Jonikas, Jurgis Pauliu
kas, Ksavera Karosienė ir 
aš, nutarėme palikti pa
tiems vaikučiams nusitar-'na 
ti kas jų nuomonę reikalin
giausia, ko labiausiai jie 
pageidauja. Tai buvo tei
singas nusitarimas. Prašau 
paskaityti:

Gerbiamoji drauge 
Mizariene,

Atleiskite, kad taip ilgai 
uždelsėme, nepar a š ė m e. 
Nuoširdžiai dėkojame 
Jums asmeniškai ir Ameri
kos lietuviams už dovaną. 
Pasitarę su vaikučiais, įsi
klausę į jų pageidavimus 
už jūsų turistų dovanotus 
pinigus, 4,000 rublių, nupir
kome pianiną. Vaikučiai 
labai patenkinti, džiaugia
si dovana.

Priimkite nuo Kuršėnų c* 
Vaikų Namų Pedagogų Ko
lektyvo nuoširdžius Nauja
metinius linkėjimus ir svei
kinimus iš Tėvynės.

Su pagarba,
Mokymo dalies vedėja,

A. Rastenytė 
Kuršėnai, 
1960. XII. 7
P.S. Siunčiu vaikučių laiš- 
ką: ' .

Gerb. Drg. Mizarienei,
Rodos, taip neseniai bu-lparuošim įdomią naujame- 

vo vasara, Jūs viešėjote " 
pas mus, o jau ir pirmas 
mokslo metų trimestras 
baigėsi. Visi kovojame, kad 
ne tik dvejetų nebūtų, bet 
kad kuo mažiau mūsų pažy
mėjimuose būtų nepatenki
namų pažymių. Norim mo
kytis tik gerai ir labai ge
rai, norim būti vertais ta
rybinio pionieriaus vardo.

Visi, mes labai nuošir
džiai Jums dėkojame už do
vaną. Buvo manyta pirkti 
tekinimo stakles dirbtu
vėms, bet tinkamų negavo
me ir nutarėme pirkti pia
niną. Manome, kad tai bus 
gražiausia dovana ir tinka
miausias, geriausias 
prisiminimas.

Muzika tiek daug 
žaus įneša į žmonių 
nimą: 
rybai, žadina

kO;
chore dainuojame

s mylėtojų. Mes savo 
gražią-

ba Vatikano, Jungtinių 
Valstijų Išvietintiems As
menims Pagalbos Komite
to ir Raudonojo Kryžiaus.

J. Anderson plačiai kal
bėjosi su Sao Paulo orlau- 
kyje, Brazilijoje, buvusiu 
Hitlerio gvardijos “S. S.” 
majoru Mario Busch, kur 
jis yra viršininku Real or
laivių linijos. Busch daug 
papasakojo apie nacių va
dų bėgimą. Jis patsai Ar

sias mūsų liaudies dainas,;gentį non. atvyko ^per Šven- 
nr 
be 
M

okomės iš liaudies kūry-ri0 Fianciškaus klioštorių ii 
s neišsenkamų lobynų. Ispaniją... . •
us žavi taryb. kompozi

torių sukurtos dainos apie
uja mūsų brangios Tė- 
nės gyvenimą, naujasV} 

stątybas, gausų derlių, įdo- 
m 
mbkslo pasiekimus. M e s 
turime styginį 
mokomės groti akordeonu, 
armonika. Pianiną ir rojalį 

‘turėjom, o dabar, gavus 
naują pianiną, dar daugiau 
turėsim galimybės mokytis 
skambinti. Labai džiaugia
mės tokia puikia dovana. 
Visada, kai skambinsim 
tuo pianinu, prisiminsim 
mūsų brolius lietuvius, gy
venančius Amerikoje, prisi
minsim, kad brolių vande
nynas negali perskirti, kad 

es gyvename tais pačiais^ 
oškimais, kad norime tai

kos, kovojame už gražesnį, 
teisingesnį ir turtingesnį 
žmogaus gyvenimą žemėje.

Prašome perduoti mūsų 
idėką ir mūsų sveikim
us visiems, kurie mums 

dovanojo gražią dovaną, 
suteikė džiaugsmo. Artėja 

dėlė šventė — Naujieji

us žygius, nepaprastus

orkestrėlį,

Kroatijoje, Jugoslavijos 
dalyje, Hitlerio valdininku 
buvo išdavikas Ante Pave- 
lic, kurį Andersonas lai
ko nemenkesnių prasikaltė
liu už Eichmanną, taip pat 
su kunigo dokumentais ir 
Tūbais, italų laivu “Aridrea 
Gritti” atplaukė į Argenti
na, v

Tuo pat keliu atvyko į 
Argentiną žydų 
Eichmannas

m

m

di
Metai. Mes žaisime prie ap- 
šv 
a

airiaspalvė m i s 
papuoštos gra
ikais eglutės,

tinę programą, sveikinsim 
vi 
di

žudikas 
su pasportu 

Nr. 341952 po vardu Rich
ard Element.

“Dauguma nacių bėgdami 
pamainė savo vardus. Kai 
kurie po naujais vardais-ir 
dabar gyvena,”—rašo An
derson.

Taip hitlerininkas gene
rolas Otto Skorzeny, kuris 
su parašiutininkais išvada
vo Mussolini po pirmojo jo 
arešto. Argentinoje gyvena 
po vardu pulkininko Hans 
Ulrich Rudei, o Ludwig 
Freude vadinas Durer 
Haus. Kai kurie iš jų vei
kia po senais vardais, kaip 
tai buvęs Hitlerio “S. "S.” 
pulkininkas Kressler, kuris 
leidžia laikraštį “Freie 
Presse.”

Vokiečiai naciai Argenti
noje turi suorganizavę sa
vo veiklai organi z a c i j a s 

K a m-e r a d e n w erk”. ir
“Scharnhorst,” kroatas Pa- 
velic turi savo nacišką 
draugiją, .o kitų tautų hit
lerininkai savas organizaci
jas. V. Sūnus
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Jūsų

gra- 
gyve- 

uždega darbui, kū- 
kilniausius

sus artimus ir tolimus 
augus. Priimkite mūsų 

nuoširdžius naujametinius 
sveikinimus, mes Jus prisi- 

insime tą vakarą prie eg- 
tės.

Kuršėnų Vaikų
Namų Auklėtiniai

Kuršėnai, 1960 m. XII. 8.
Tikiu, kad visi mūsų tu

ristų grupės nariai sutiks, 
jei aš jų vardu palinkėsiu 

uršėnų Namų vaikučiams
Pedagogų Kolektyvui: 

eikatos, sėkmės ir laimin
gų ir taikių Naujųjų Metų!

IEVA T. MIZARIENe
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Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė pakėlė val
diškiems darbininkams al
gas 10 procentų.

NAUJAS JAV LAIVAS 
“SAVANAH”

1959 metais Camden, N. 
J., buvo nuleistas ant van- 
vends “Savannah” laivas, 
22,000 tonų Talpos. Dabar 
jis yra įrengiamas ir turės 
atominės energijos varik
lius.

“Savannah” galės be pa
pildymo energijos plaukti 
300,000 mylių, arba 12 kar
tų apiplaukti aplink Žemę.

Helsinkis. — Susidaužė 
keleivinis lėktuvas “DC-3” 
ir žuvo 25 žmonės.

3 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., įkaušio (Jan.) 10, 1961



M. Šolochovas

ŽMOGAUS DALIA
(Tąsa)

Keikdavosi rusiškai net ausys 
linksta, o mums nuo to lengviau da
rydavosi: žodžiai tarytum mūsiški, arti
mi, sakytum nuo mūsų pusės vėjelis pūs
teli... Būtų žinojęs, kad jo burnojimas 
mums tik vienas malonumas — tikriau
siai nebūtų rusiškai keikęsis, o būtų sa
vąja kalba plūdęs. Tiktai vienas mano 
bičiulis maskvietis širdo. “Kai jis kei
kiasi,—sakydavo,—aš užsimerkiu ir jau
čiuosi lyg Maskvoje, Zacepės alinėj sė
džiu, ir taip neišpasakytai įsinoriu alaus, 
kad net galva svaigsta.”

Taigi va rytojaus dieną po to, kai aš 
prasitariau apie kubometrus, tas komen
dantas šaukia mane. Vakare atėjo į bara
ką vertėjas su dviem sargybiniais. “Ku
ris Sokolovas Andrejus?” Aš atsiliepiau. 
“Marš paskui mus, pats lagerfiureris ta
vęs reikalauja.” Aišku, kam reikalauja. 
Jau baigta. Atsisveikinau su draugais, 
visi jie žinojo, kad einu mirti, atsidusau 
ir išėjau. Einu per stovyklos kiemą, į 
žvaigždes pasižiūriu ir su jomis atsisvei
kinu, galvoju: “Štai ir užbaigei tu savo 
kančias, Andrejau Sokolovai, o pagal 
stovyklos tvarką, — trys šimtai trisde
šimt pirmas numeris.” Kažkaip pasi
darė gaila Irinkos ir vaikučių, o paskui 
tas gailestis aptilo ir pradėjau stiprintis, 

v kad be baimės galėčiau dirstelėti/pTevųl- 
verio tūtą, kaip pritinka kareiviui, kacT 
paskutinę minutę nepastebėtų priešai, 
jog su gyvenimu vis dėlto sunku man 
skirtis...

Komendantūroj — ant palangių gė
lės, švaru kaip pavyzdingame mūsų klu
be. Už stalo — visa stovyklos valdžia. 
Sėdi penki žmonės, šnapsą traukia ir la
šiniais užkanda. Ant stalo stovi ką tik 
pradėtas didelis šnapso butelis, duonos, 
lašinių, raugintų obuolių, atidalytos vi
sokių konservų skardinės. Akimoju ap
žvelgiau visą ėdesį ir — nepatikėsi — 
toks blogumas man užėjo, kad vos nesu- 
sivėmiau. Juk aš alkanas kaip vilkas, 
atpratau nuo žmoniško valgio, o čia to
kiais gardumynais nukrautas stalas... 
Šiaip taip nurijau užėjusį širdies piktu
mą, bet akis atplėšiau nuo stalo tik su 
didžiausiu vargu. • •,

Tiesiai priešais sėdi apygirtis Miule
ris, varto revolverį, mėto iš rankos į 
ranką, žiūri į mane nemirksėdamas, ne
lyginant gyvatė. Aš, žinoma, stoviu iš
sitempęs, taukštelėjau numintais užkul
niais, balsiai tariu: “Belaisvis Andre
jus Sokolovas, jums įsakius, atvykau, 
her komendant.” Jis klausia mane: 
“Tai ką, ruski Ivanai, keturis kubomet
rus iškasti —< tai čia daug?” — “Tiki ai 
daug,—atsakau,—her komendant.”—“O 
vieno £avo kapui užteks?”—“Tikrai už
teks, her komendant, iki kaklo ir dar 
liks.” j

Jis atsistojo ir sako: “Aš tau didėlę 
garbę suteiksiu, už šituos žodžius čia pat 
savo ranka sušaudysiu tave. Čia nepato
gu, eime į kiemą, ten tau bus galas.”— 
“Jūsų valia,”—sakau jam. Jis pastovė
jo, pagalvojo, o paskui blinktelėjo pisto
letą ant stalo ii’ pila sklidiną stiklinę 
šnapso, paėmė duonos kąsnelį, uždėjo ant 
jo bryzelį lašinių, visa duoda man ir 
sako: “Prieš mirtį išgerk, ruski Ivanai, 

k už vokiečių kariuomenės pergalę.”
Jau aš buvau paėmęs iš jo rankų stik

linę ir užkandą, bet kai tik^išgirdau žo
džius, mane tarsi kas karštu vandeniu 
apipylė! Galvojau sau: “Nesulauktum, 
kad aš, rusų kareivis, gerčiau už vokie
čių kariuomenės pergalę?! Dar ko užsi
manysi, her komendant? Vienas ir tas 
pats galas, suk tave velniai su visa tavo 

į degtine!”
Pastačiau aš ant stalo stiklinę, padė

jau užkandą ir sakau:“Dėkoju už vaišes, 
bet aš negeriantis.” Jis šypsosi: “Ne
nori gerti už mūsų pergalę? Tuomet iš
gerk už savo mirtį.” Ką gi aš turėjau 
daryti? “Už savo mirtį ir iš kančių iš
sivadavimą—išgersiu,”—sakau jam. Su 
tais žodžiais paėmiau stiklinę ir dviem 
gurkšniais suverčiau į gerklę, o prie už- 

• k an dos neprisiltečiau, mandagiausiai 
nusišluosčiau delnu lūpas ir sakau: “Dė
koju už vaišes. Aš pasiruošęs, her ko
mendant, eime, padarykit man galą.”

Bet jis žiūri į mane akis įbedęs ir sa
ko: “Nors prieš mirtį užkąsk.” Į tai 
aš jam atsakiau: “Aš po pirmos stikli
nės neužkandu.” Pripylė jis antrą, duo
da man. Ir antrą aš išgėriau, ir vėl prie 
užkandos neprisiliečiu, vis drąsinuos, 
galvoju:- “Bent pasigersiu su gyvenimu

atsisveikindamas.” Kilstelėjo aukštyn 
komendantas savo baltus antakius, klau
sia: “Kodėl gi tu, ruski Ivanai, neuž
kandi? Nesivaržyk!” O aš jam atsa
kiau: “Atsiprašau, her komendant, aš 
ir po antros stiklinės nepratęs užkąsti.” 
Išpūtė jis žandus, prunkštelėjo, o pas
kui kad ims kvatotis ir per juoką kažką 
ėmė tankiai kalbėti savo kalba, atseit, 
persakė mano žoųžius savo draugams. 
Tie irgi ėmė juoktis krėslus stumdo, at
gręžę snukius žiūri į mane ir, jau ma
tau, kažkaip kitaip į mane dėbčioja, ta
rytum švelniau.

Pila man komendantas trečią stiklinę 
drebančiomis rankomis, juokiasi.. Šitą 
stiklinę aš išgėriau pamažu, atsikandau 
kąsnelį duonos, o likusią padėjau ant 
stalo. Panorau tiems, prakeiktiesiems, 
parodyti, kad aš. nors ir badu mirštu, 
bet nenoriu springti jų atkištu kąsniu, 
kad as turiu savo rusišką orumą ir iš
didumą ir kad jie manęs gyvuliu nepa
vertė, nors ir kaip stengėsi

Po^to komendantas pasidarė rimtas, 
pasitaisehant krūtinės du/geležinius kry
žius, pakilo iš užstalės be^ginklo ir sako: 
^rnaL-ką, Sokolovai, tu — tikras rusų 
kareivis. Tu drąsus karys. Aš — irgi 
karys ir gerbiu rimtus priešus. Aš ta
vęs nešaudysiu. B'e to, mūsų šaunioji 
kariuomenė pasiekė Volgą ir užėmė visą 
Stalingradą. Tai didelis mums džiaugs
mas, todėl aš didžiadvasiškai dovanoju 
tau gyvybę. Eik į savo bloką, o čia tau 
už drąsą,”—ir duoda man, paėmęs nuo 
stalo, nedidelį duonos kepalėlį ir lašinių 
gabalą.

Iš visų jėgų prisispaudžiau duoną prie 
savęs, lašinius kairėje rankoje laikau, ir 
taip sumišau dėl tokio netikėto įvykio, 
kad net ačiū nepasakiau, apsisukau ir 
einu pro duris, galvoju: “Suvarys jis da
bar man kulką į tarpupetę, ir nebenune- 
šiu savo vyrams to mitalo.” Bet ne, nie
ko nedarė. Ir šį kartą giltinė pro mane 
praėjo, tiktai pagela nuo tos pusės pa
dvelkė...

Išėjau iš komendantūros tvirtomis 
kojomis, o kieme mane vi$ai nuėmė. 
Įgriuvau į baraką be nuovokos, išsitie
siau ant cementinės aslos. Pažadino 
mane mūsiškiai prieš dieną. “Pasakok!” 
—ha, aš apsakiau jiems galas nuo galo, 
kaip buvo komendantūroj, viską. “Kaip
gi dalysim valgymą?” — klausia mano 
gulto kaimynas drebančiu balsu. “Vi
siems po lygiai,”—atsakiau. Palaukėm, 
kol praauš. Duoną ir lašinius piaustėm 
lininiu siūlu. Kiekvienam teko duonos 
gabalėlis didumo sulig degtukų dėžute, 
kiekvieną trupinėlį skaičiavome, o laši
nių, pats supranti, Jiktai lūpoms patepti 
užteko. Tačiau be skriaudos pasidalino
me.

Netrukus permetė mus apie tris šim
tus pačių stipriausių žmonių pelkių sau
sinti, paskui — į Rūro krašto kasyklas. 
Ten ir prabuvau iki keturiasdešimt ket
virtųjų metų. Tuomet mūsiškiai jau bu
vo palaužę Vokietijai sprandą, ir fašis
tai nebešlykštėjo belaisviais. Sykį išri
kiavo jie visą dieninę pamainą, ir kaž
koks atvažiavęs oberleitenantas kreipė
si į mus per vertėją: “Kas tarnavo ar
mijoj arba^prieš karą šoferiavo, žingsnį 
priekin.” Išėjo mūsiškių buvę septyni 
šoferiai. Dave^mums apnešiotus spec
drabužius, pasiuntė su sargybiniais į 
Potsdamo miestą. Nuvažiavom ten ir 
mane priskyrė dirbti į “Todtą”—vokie
čiai turėjo tokį balaganą, kuris tiesė ke
lius ir statė gynybos įrengimus.

Vežiojau “Opeladmiralu” vokietį in
žinierių, majorą. Na ir drūtas buvo 
tas fašistas! Žemas, pilvotas, tiek pa
guldžius tiek pastačius, su sieksniniu 
užpakaliu, kaip įmitusi boba. Prieky ant 
munduro kadaroja trys pagurkliai ir 
ant sprando trys storiausios dumšlės. 
Nešiojo, kaip sprendžiu, ne mažiau kaip 
tris pūdus grynų lašinių. Vaikščioja, 
šniokštauja, nelyginant garvežys, o at
sisės valgyti—kemša kaip arklys. Kiau
rą dieną, būdavo, žiautroja ir iš skardi
nės konjaką gurkšnoja. Kai kada ir man 
atitekdavo: sustoja pakeliui, prisipiaus- 
to dešros, sūrio, užkandžiauja ir geria; 
kada geros nuotaikos — ir man kąsnelį 
numeta, nelyginant šuniui. Į rankas 
niekad neduodavo, ne, laikė sau pažemi
nimu. O vis dėlto, šiaip ar taip kalbė
sim, bet stovyklos nepridėsi, ir pamažu 
ėmiau į žmogų panašėti, pamažu, bet, 
taip sakant, vis dėlto pradėjau atsigauti.

(Bus daugiau}

Frank Imbras

Įspūdžiai ir atsiminimai iš mano viešnages Lietuvoje
PITTSBURGH, Pa. Ta

rybų Lietuvoje lankiausi 
praėjusią vasarą ąupirmą
ja lietuvių turistų grupe.

Pirmiausia noriu viešai 
nuo savęs ir mano draugo 
sankeleivio J. Purtiko pa
dėkoti mūsų geriems drau
gams ir draugėms, kurie 
surengė mums išleistuvių 
vakarienę. Gražus būrys 
draugų ir draugių susirin
ko palinkėti mums laimin
gos kelionės aplankyti Lie
tuvą.

Neužmirštinai įstrigo į 
mano atmintį J. K. Mažuk- 
nos žodžiai: Mudu siT"J. 
Mažeika lankėmės Lietuvoj 
1959 m. Jūs mus išleidot 
ir mes sugrįžę jums papasa
kojom, ką matėm Lietuvoj, 
kokią pažangą Lietuva pa
darė per. tą trumpą laiką 
technikoj, moksle ir kultū
roj, iš griuvėsių jai paki
lus. • Tai7 dabar mes išlei- 
džiam jus aplankyt savo 
tėvynę Libtuvą, ir tikiu, 
kad jūs, savo akimis Lie
tuvą pamate ir sugrįžę pa
sakysit, kad mes kalbėjom 
tiesą.

Pribuvus New Yorkan, 
“Laisvės” name buvo su
rengtas išleistuvių banke
tas visai grupei. . - 
kalbos, tostai, linkėjimai. 
tęsėsi iki vėlyvos nakties.; 
Liepos 7 d. brooklyniečiai 
draugai iš “Laisvės” namo 
nuvežė mus į orlaukį. Mū
sų turistų organizatorė K. 
Petrikienė tikrai verta pa
garbos už josios rūpinimąsi 
ir gerą tvarką. Ji noL-j 
lėktuvą įlipo, su. kiekvienu

Rotomskis, turistų tvarky
mo pirmininkas, pasakė 
jaudinančią kalbą, taipgi ir 
kitas vilnietis kalbėjo. Po 
to mūsų turistų vadovė E. 
Mizarienė ir kiti keli drau
gai tarė žodį kitą. Tada 
buvom pakviesti eiti į au
tobusus ir atvaž i a v o m į 
viešbutį “Vilnių,” kur bu
vo mums prirengtas banke
tas prie geros muzikos. 
Tostai, kalbos iki vėlyvos 
nakties.

. Gerai pasilsėję ant ryto
jaus po pusryčių susėdom 
į autobusus ir važiavom ap
lankyt Vilniaus rpiesto is
torinių vietovių. Pirmiau
sia aplankėm buvusią ka
tedrą, o dabar Paveikslų 
galeriją. Čia susitikom ir 
susipažinom suz Lietuvos 
prezidentu Justu Paleckiu. 
Tai tikrai malonus ir drau
giškas, be pasididžiavimo 
žmogus., nors aukštas parei
gūnas, bet toks malonus, su 
visais pasisveikino, su vi
sais nori pasikalbėti. Ap
žiūrėję Paveikslų galeriją, 
aplankėm Onos bažnyčią ir 
Aušros vartus. Istorikas 
papasakojo apie Aušros 

| vartų įsteigimą ir kam jie 
J buvo įsteigti ir kada “ste- 

buklingas paveikslas” buvo 
įtaisytas.

Man teko lankytis Vilniuj 
dar caro Nikolajaus lai
kais. Matydavau, šaligat
vis pilnas klūpančių maldi
ninkų. O dabar — tik po
ra seniukių moterėlių ro
žančius pardavinėja ir pa

nčios juos varsto. Senais 
Taikais milicininkas (goro- 

kad kiekvienas praeivis nu-

vėse susitikt praeivių, be
sišnekančių liet u v i š k a i. 
Vilnius niekad nėra buvęs 
toks lietuviškas, koks yra 
dabar, prie sociali s t i n ė s 
santvarkos.

PAS GIMINES
Liepos 11 mus paleido 

aplankyti gimines ir visus 
lengvomis mašinomis išve
žiojo į kaimus. Mane su J. 
Purtiku vežė į Ukmergę. 
Kelias asfaltuotas, tiesus, 
automašina rieda 65-70 ki
lometrų per valandą. Jau 
Maišiogala, Širvintas ir jau 
Vaitkuškis. Nuo Vaitkuš- 
kio Važiuojant į Ukmergę 
prisiminė man, kad po de
šinei randasi Pivonija, man 
žinoma vieta, kur laike vo
kiečių okupacijos žudyt va
rė visus Ukmergės gyven
tojus žydų tautybės ir lie
tuvius, kurie pritarė socia
listinei santvarkai.

Pervažiavom Šventosios

dėde?” Iššoko iš sunkveži
mio. o aš iš (mašinos, pasi-! 
sveikinom. Pasirodo, kad 
tai mano pusbrolio sūnus 
Nikodemas Imbrasas. Va
žiuojam kolūkio kontoran. 
Jis/pasakys Jonui Imbrasui. 
Pagal jo nurodymus savo 
kiemą, kurį palikau apie 
prieš 46 metus, suradau.

PAS SAVUOSIUS
/

Koks tai buvo susijaudi
nimas, verksmas ir džiaugs
mas. Pirmą kartą teko su
sipažint su broliene ir jo
sios šeima. Vakare susi
rinko daug kaimynų ir jau
nystės draugų. Tai buvo 
momentas džiaugsmo, kurį 
sunku apsakyt. Brolienė 
apdėjo stalą visokiais val
giais, atsirado ir naminio 
alaus ir kitokių gėrimų. 
Brolsūnis atsivežė iš kon
toros Obelių kolūkio pirmi
ninkę. Tuo laiku buvo ir 
Ukmergės rajono pirmasis 
sekretorius Vladas Sohevi-

(čius Obelių kolūkio konto
roj, tai ir jis kartu pribu
vo mano tėviškės namuos-, 
na. Tai buvo malonu susi
pažint su tokiais veikėjais.

miestas, mūsų mylimas, nuo 
pat jaunystės la n k o m a s 
miestas. Jaudinaus ir kar
tu džiaugiaus, kad nors se- 
natvej turėjau progą ap- rpaį maionas įr draugiški ur
lankyt Ukmergę ir ją pa
matyt savo akimis. Miestas 
taisomas, dažomas, graži
namas.

atsisveikino ir dvi bonkas ?aX°P. s^v^° dabojo
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•škotiškos padovanojo, tai J .. r .
po (ieną kita teko ant drą- sumtV keP«r«- 0 J®gu kum 
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sos 
ko \ keliaut lėktuvu, 
lėktuvas 
čiausi nekaip, bet kai jau 
pakilo, tai ir apsipratau.

Už 7 valandų,.jau buvo
me Copenhagen# ir tuoj 
gavom lėktuvą į Helsinkį. 
Už pustrečios valandos pa
kilom iš .Helsinkio ir jau 
nusileidom Vnukovo- or lau
ky prie Maskvos vakare, 
jau sutemose. Maskvoj 
nakvojom viešbuty arti 
Raudonosios aikštės ir 
Kremliaus. Ant rytojaus 
po gerų pusiyčių susodino 
į autobusą ir pavežiojo po 
miestą. Jauna mergina per 
mikrofoną aiškino įdomias 
ir istorines vietas gera an
glų kalba. Kai sugrįžom 
prie viešbučio, norėjau 
įteikt dovaną 10 rublių už 
gražų paaiškinimą, bet ji 
neėmė. Klausiau: “Kodėl 
neimat?” Ji atsakė: “Mes 
jaučiamės, kad jūs muspa-

Man pirmą kartą te- 
Kai. 

sušniokštė, jau

žeminat su savo arbatpini
giais.” Siūlau amerikoniš
ką dolerį prisiminimui kaip 
suvenyrą. Atsako, kad ar 
rublis ar doleris — tai pi
nigas, o ne suvenyras.

LIETUVOS SOSTINĖJ
Pavakarėj gaunam lėktu

vą ir skrendam į Vilnių. 
Susirūpinimas didelis.. Žiū
riu pro langus, matosi lau
kai, triobos, keliai, upės. 
Norisi greičiau pasiekti 
Lietuvos sostinę Vilnių, ku
rį palikau prieš 45 metus. 
Leidžiamės Vilniaus orlau- 
kin. Neapsakomas susijau
dinimas, kada pamatėm 
didelę minią stovinčių ir 
laukiančių mūsų pasitikti. 
Būrys jaunų gražių lietu
vaičių išsiskyrė iš minios 
ir prisiartino prie mūsų ir 
įteikti puokštes gėlių, saky
damos : Sveiki, atvykę į 
Lietuvą, į tėvų žemę. Dėl
didelio susijaudinimo nega
lima ištarti žodžid. Pov.

gto velijanti asmenys.
Buvau susirūpinęs, kaip 

Kur mūsų laikais1 galėsiu aplankyt visus gi- 
buvo Rygos gatvė, dabar mines, kurie buvo maždaug 

išrausta, Po 20 kilometrų tdlyj nuo 
_ mano tėviškės kaimo. Kol- 

pro bažnyčią. Baž- ūkio pirmininkė draugė Ci- 
.a pati, špitolė ta pa- mermonienė pasakė: Nesi- 

ti, tik kur arklius parapi-'rūpinkite, brolsūnis Jonas 
jonai statydavo, dabar di- jus nuveš, kur tik draugas 
delis daržas, pilnas daržo- norėsit. Taip įr buvo. Per 
vių, tik nežinau, kam tas, dvi dienas aplankiau 6 kai- 
daržas priklauso kuni- mus Ukmergės kapines, 
gui, ar špitolninkams. kur ilsisi mano tėveliai, 

v vJ ,v _ brolelis, seselė ir sūnelis. 
Išvažiavome iš Ukmergės iSTegaliu. užmiršt jųjų drau- 

1 ’ «Tis gįškumo. Mano jaunystės 
., gra- draugai sako: mes dabar

tai dabar daug geresnė

Gedimino, ^Visa 
važiuot negalima. Mes va- 
žiav

norėsit. Taip įr buvo. Per

kur ilsisi mano tėveliai, 
brolelis, seselė ir sūnelis.

nesusipranta nusiimt, tai 
milicininkas sūri k d a v o : 
“Šapku snimi.” O dabar to 
jau nėra, niekas neverčia 
nusiimt kepurę.

Nuvažiavom prie Gedimi
no kalno, bet aš, pažiūrėjęs 
į viršų, nedrįsau eiti, pasi
likau sėdėt kalno papėdėj 
gražiam parke. Man buvo 
malonu pasėdėt ir žiūrėt, 
kaip publika eina šneku
čiuodami link kalno. Sėdė- 
damas prisiklausiau, ko
kiom kalbom praeiviai kal
basi. Įsitikinau, kad pub
lika daugiausia šnekėjo lie
tuviškai. Visi apsirengę 
šventadieniškai ir stiliškais 
drabužiais. Galvoju, kaip 
begėdiškai “vaduotojų” fa
šistų spauda Amerikoj 
meluoja, būk Lietuvoj lietu
vių nėbėr, o tik rusai, kal
mukai, azijatai, ir tt. Kiek 
man teko Vilniuj būti 1914 kaip davažiuot pas Joną laiko Kinijoje buvo 300 
ir 1915 metais, tais laikais Imbrasą. Pasigirdo džiaugs- burmiečių priešakyje su 
tai tikrai man neteko gat- mįngas balsas: “Ar tai jūs. premjeru Nu.

ant buvusio vieškelio.
dabai* asfaltuotas.
žus kelias, medžiais apso-/^rįm pirmininke moterį 
dintas iš abiejų pusių. Sll 1...................
stojom, nežinom, kaip pa- tvarka, neou prie pirmiau 
siekt savo gimtinius kai- buvusio vyro pirmininko, 
mus. Pasiklausiam praei- '
vių, surandam kelius. Pir- mergės rajono sekretoriui 
miausia užvažiavom Varei-1 Vladui Sokevičiui už jo 
kių kaiman pas J. Purtiko draugiškumą ne tik mano 
seserį. Koks tai buvo su- įgimtajame kaime, 
sijaudinimas, verksmas ir Palangoj, 
kartu džiaugsmas. /

mus. Pasiklausiam praei- Taipgi esu dėkingas \Ųk-

bet ir 
„ Kai mes lankė- 

Apsi- meS Palangoj, tada draugas 
verkę, apsidžiaugę, palikau | Sokevičius ten atostogavo.
savo draugą pas seserį Var
nienę, o aš važiavau Ba
ravykų kaiman. Privažia
vęs upokšnį Usioginę paži
nau. bet savo gimtinio kai
mo nežinau kaip surast. Iš 
priešakio atvažiuoja sunk
vežimis ir matau du jaunus 
vyrukus jame. Paprašiau 
šoferį sustot. Paklausiau,

{Bus daugiau)

Rangūnas. — Į Burmą 
atvyko Kinijos premjeras 
Chou En-lai ir kartu su 
juomi 450 žymių Veikėjų. 
Juos gražiai pasitiko Bur
iuos vyriausybė ir organi
zacijų atstovai. Prieš kiek

šauniesiems Tarybų Lietuvos sportininkams—'XVII Olimpinių žaidynių Romoje daly
viams buvo įteikti vyriausybiniai apdovanojimai.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas J. Palec
kis su sportininkais B. Kelediene, Z. Jukna ii A. Bagdonavičium, įteikus jiems aukštus vy- 
riausybes apdovanojimus. ...
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San Francisco; Cal.
Apie velionį Juozą 

Jankauską
♦ Mums dažnai darosi grau

du, kada paimame į rankas 
“Laisvę” ar “Vilnį” ir ran
dame aprašymų apie mirtis 
ir užuojautų iš didesnių lie
tuvių kolonijų. Kyla mintis, 
kiek beliks mūsų gerų drau
gų ir draugių dar už dešim
ties metų, jei mirimai taip 
gausės.

Tas pats vyksta ir mažoj 
mūsų kolonijoj., San Fran
cisco apylinkėj.

Dar neseniai apgailesta- 
vom mirtį Barbutės Marke
vičienės, mirusios lapkričio 
30 d., gyvenusios Yucaipoj, 
apie 85 mylios nuo Los 
Angeles.

Dabar, laike žiemos šven
čių, užgirdom liūdną žinią, 
kad gruodžio 27 d., Hay- 
warde, apie 35 mylios nuo 
San Francisco mirė Juozas 
J ankauskas. Tik pora 
dienų prieš tai jis svečiavo
si pas savo artimus drau
gus Sobels ir visą vakarą 
linksmai su draugais pra
leido besikalbant ir nesi
skundė jokiu nesveikavimu. 
Ir tik po poros dienų už
baigė savo gyvenimą. Tie
sa, Juozo širdis buvo sušlu
bavusi prieš keletą metų, 
bet jis jau buvo atsistaty
dinęs iš dirbtuvės ir lengvai 
gyveno su sūnum ir mar
čia.

Jis visados buvo linksmas 
ir labai draugiškas su vi
sais žmonėmis. Taipgi bu
vo nuoširdus pažangių or
ganizacijų ir spaudos rėmė
jas. Skaitė “Laisvę” per 
daugelį metų; buvo Oaklan- 
do LLD kuopos pirminin
kas iki savo gyvenimo pa
baigos.

Laidotuvės buvo labai pa
vyzdingos. Juozas gyveno 
pažangiai, buvo laisvamanis, 
tai ir šermenys buvo be jo

MIAMI, FLA.
Banditas primušė Meisoną

Gruodžio 30 d., apie ket
virtą valandą po pietų, lais- 
vietis-vilnietis Stanley Mei- 
son sėdėjo lauke ant prieš
akinių porčių. Viskas atro
dė tyku, ramu, nes oras bu
vo pusėtinai šiltas, vasariš
kas. Meisonas yra senas 
Easton, Pa., gyventojas. 
Prie jo prisiartino stambus 
vyras ir paprašė gal Meiso
nas jam duotų darbą jarde 
žolę nupiauti. Meisonas at
sakė, kad žiemos laiku žolė 
neauga ir nėra kas piauti. 
Tuo kart vyriškis paprašė 
vandens atsigerti. Meiso
nas pasikėlė eiti į stubą, o 
kartu prievarta įsibriovė ir 
tas vyras į vidų, į frontinį 
kambarį, užtrenkė duris ir 
pareikalavo, kad Meisonas 
atiduotų visus pinigus. Bet 
Meisonas atsakė, kad jis, 
pinigų neturi. Tuo pat kar
tu banditas su revolverio 
rankena drožė Meisonui į 
galvą kelis kartus, smogė į 
žandą ir dantis, pradėjo vi
są kruviną, p a v i r t u s į 
smaugti. Gal banditui atro
dė, kad jo auka guli negy
va, nes Meisonas, apie 80 
metų senukas ir paliegėlis, 
tačiau turėjo dar tvirtą šir
dį. Banditas iškratė Meiso- 
no kišenes, rado, pelnė porą 
desėtkų dolerių. Miegrui- 
myje banditas pusėtinai 
darbavosi, ieškojo dolerių, 
kurių ten nebuvo, nes atlie
kamus dolerius Meisonas 
laiko banke.

Banditas manė, kad Mei- 
roną užmušė, kruviną iš 
irontinės nuvilko į užpaka
linį porčių. Praslinkus ge
rai valandai,. S. Meisonas 

kių religinių ceremonijų. 
Sūnus ir dukra tėvą palai
dojo sulyg jo pageidavimu. 
Išraiškai užuojautos per 
per spaudą surinkta virš 
40 dolerių.

Šermeninėj ir kapinėse 
drg. Alekas Taraška pasakė 
atitinkamąir. jausmingą 
apie Juozo gyvenimą kalbą, 
kaip iš tikrųjų ir tinka prie 
mirusiojo. f

Juozas Jankauskas per
gyveno daug vargingų lai
kų Amerikoj. Iš Lietuvos 
jis atvyko 1906 m. Visą 
laiką gyveno pavyzdingai. 
Išaugino sūnų Augustiną, 
kuris gyvena Hayward, 
Calif., dukrą Emiliją, ku
ri yra ištekėjus ir gyvena 
Bostono/ Mass., apylinkėje. 
Duktė turi sūnų vardu 
Blair, virš 20 metų am
žiaus.

Juozas Jankauskas mirė 
sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 54 m. 
Jis labai džiaugdavosi, kad 
sulaukė to laiko, kada Lie
tuva išsilaisvino iš buržua
zinės priespaudos ir tapo 
tarybine.

Juozo žmona Konstancija 
mirė prieš 6 metus. Todėl 
jis per tuos šešerius metus 
gyveno su sūnaus šeima. 
Palaidotas Oaklando kapi
nėse, kur ilsisi ir mylima jo 
žmona Konstancija. Velio- 
nies karstą puošė gyvų gė
lių vainikai nuo LLD kuo
pos, giminių ir draugų.

Visi palydovai pakviesti į 
sūnaus namą ir maloniai 
pavaišinti.

Širdinga mūsų užuojauta 
Jankausko šeimai, visai gi
minei ir draugams liūdesio 
dienose.

Ilsėkis, mielas drauge 
Juozai, amžinai. Buvai pa
vyzdingas ir geras draugas. 
Mes tave Visuomet prisi
minsime. Alvinas 

pradėjo atgauti sąmonę, 
kurios buvo visai netekęs. 
Dukra Aldona buvo darbe. 
Tai jis pats šiaip taip tele
fonu pašaukė policiją, ku
ri tuoj pribuvo ir nugabe
no jį į vietinę ligoninę. Po 
poros dienų iš ligoninės bu
vo parvežtas į savo namus.

Aš su žmona aplankėme 
Meisoną sausio 2 dieną. Jis 
mums . atrodė nemielašir- 
dingai sumuštas, bet taisė
si ir sveiko gana pasekmin
gai.

S. Meisono gyvenimo vie
ta 3220 S. W. 25th St., Mia
mi, Fla.

Prieš mėnesį laiko Juoz. 
Paukštaitis buvo sunkiai 
susižeidęs. Jam tūlą laiką 
prisiėjo pagulėt ligoninėj, 
bet dabar būna savo na
muose 7540 S.W. 52ndAve., 
Miami, Fla. Gana pasek
mingai sveiksta.

Sausio 2 d. Geo. Mikitas 
pasidavė į ligoninę kaklo 
operacijai. Mano užtrukti 
apie savaitę laiko. Gyveni
mo vieta: 6010 S. W. 28 St., 
Miami, Fla.

Visiems ligoniams linki
me pasekmingai pasveikti.

V. J. Stankus

Buenos Aires. — Argen
tinos reakcinė vyriausybė 
uždarė kubiečių spaudos 
skyrių prie įžymiausio Ar
gentinos dienraščio “La 
prensa” ir areštavo keturis 
Kubos korespondentus.

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

Pittsburgh, Pa.
Gruodžio 18 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nedaug, bet 
padaryta daug svarbių ir 
gerų nutarimų.

Iš vajininkų paaiškėjo, 
kad “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajus eina gerai.

Kuopos nariai pasitenki
nę, kad 1960 metais gavo 
po dvi ir geras knygas.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. popiet, 
LDS 160 kuopos name, 
1 0 2 4 Beaver Avė., N. S. 
Pittsburgh. Visus narius 
prašome atsilankyti, nes 
rinksime kuopos komitetą 
ir turėsime kitų svarbių 
reikalų. V

BANKETAS
Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos Klubas rengia banketą 
pagerbimui “Laisvės” pro
ga jos auksinio jubiliejaus 
—50 metų sukakties. Ban
ketas įvyks sekmadienį, va
sario 19 d.. LDS 160 kuo
pos naųie, 1024 Beaver Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare, dova
na $1.50. Bus labai skanių 
valgių.

Labai gerai daro moterys, 
kad rengia parengimą. Vi
si ir visos dalyvaukime, pa
gerbkime “Laisvę,” parem
kime ją. O.

Brockton, Mass.
Pradėjau nau juosius

1961 metus su politinių ka
linių reikalais. Gavau laiš
ką nuo kun. Martin Lu
ther King, Jr., iš Atlanta, - ____________
Ga., kalėjimo, kad su juo i buvo apšvietoš,- kultūros, 
sykiu yra įkalinti 35 negrai pasilinksmin&io ir džiaugs- 
studentai vien tik už tai,1 mo vieta. Ten buvo kultū- 
kad jie užsiregistravo bal
suoti prezidentiniuose rin
kimuose.

Politiniams kalini a m s, 
ypač negrams, nelengva 
gauti aukų. Tuo reikalu nu- 
tariąu eiti į negrų bažny
čią sekmadienį, sausio 1 d., 
prieš pietus. Nuvažiavau 
prie jų bažnyčios ir dar il
gai mislinau, eiti vidun ar 
neiti. Nutariau eiti.

Vieną bažnyčion įeinantį 
negrą pakalbinau ir paro
džiau minėtą laišką. Tuo 
laiku buvo pamaldos. Kai 
jos pasibaigė, mus suleido 
vidun. Giedojo merginų 
choras, ministeris skaitė 
maldas iš biblijos. Po rink
liavos ministeris perskaitė 
mano atneštą laišką, net 
užakcentuodamas. Paprašė 
aukų, kiek kas išgali, pa
darė rinkliavą. Aš daviau- 
$20, nežinau, kiek jie ten 
surinko. Šakė, jie man pra
neš vėliau, o aukas jie pa
tys nusiųs. Patarė aplan
kyti ir kitą negrų bažnyčią. 
Paskui sekė vėl pamaldos, 
giesmės, davė visiems po 
truputį duonos ir vyno, ne
aplenkė ir manęs.

Po pamaldų daugelis ma
ne sveikino ir linkėjo su 
Naujais metais geriausių 
laimių. Bažnyčia švari, vi
si gražiai apsirengę. Baž
nyčioje nesimatė jokių pa
veikslų, nei stovylų, nėra 
nei altoriaus, tik dešinėje 
pianas, kairėj vargonai.

Serga Juozas P o t s u s, 
Montellos Vyrų Dailės gru
pės mokytojaus Alb. Pot- 
saus tėvas. Aplankiau jį 
namuose, 184 Ames SL Ra
dau gulintį lovoje. Sako, 
jau baigęs 85 metus.

Jis skaito “Laisvę”, “Vil
nį” ir “Liaudies Balsą” ir 
nenaudoja akinių, vis lau
kia laiškanešio atnešant 
laikraščius. Domisi pasau
linėmis žiniomis ir politika.

Linkėtina jam pasveikti 
j ir dar ilgąi gyventi.

Karalina Zlotkiene, Ma
rijonos Gutauskienės bro
lienė, randasi Rest Home. 
Jau mažai ką bepažįsta, 
rimtai serga. Atsimenate, 
pirmiau Lietuvių Tautiško 
Parko salėje ji viena šok
davo piknikuose.

Naujų metų pasitikimui 
parę surengė Montellos Vy
rų Dailės • grupė, L.T. na
me. Parengimas neblogai 
pavyko. Buvo muzika, ka
lakutienos valgių ir gėri
mų. Visi dalyviai buvo ge
rai pavaišinti.

George Shiniaitis

Philadelphia, Pa.
Atbalsiai iš Lietuvių 
Respublikonų Klubo

Sausio 1 dieną įvyko klu
bo metinis susirinkimas. Iš 
išduotų raportų paaiškėjo, 
kad klubo ateitis apgailėti
na. Prisiminus klubo senus 
laikus, tai pasidaro kiekvie
nam liūdna, nes klubas ne 
gyvuoja, bet merdėja.

Kada prisimeni tuos lai
kus, kada klubas turėjo na
mą Wallace gatvėj, tai da
bar graudu pasidaro. Ten 
klubas augo ir bujojo. Ten 
susirinkdavo ne tik lietu
viai. klubo nariai, bet ir 
pašalinė publika, kaip vy
rai, taip/ir moterys. ‘ Ten 
kalbėjosi tarp savęs lietu
viškai j ir diskusavo dienos 
klausimus. Ten linksmino
si, ūžė, baliavojo. Ten gro
jo lietuviška muzika, ten 
skambėjo gražios lietuviš
kos dainos. Ten buvo kny
gynas, prikrautas lietuviš
kų knygų ir laikraščių. Ten 

kultūros, 

ringų lietuvių sueiga. Tai 
gražus ir malonus praėju
sių laikų prisiminimas. Tai 
progresyvių lietuvių pažiba.

O kas palaidojo klubą, 
apie tai parašysiu vėliau, 
kada rašysiu klubo istoriją. 
Dabar paminėsiu tik tiek, 
kad nariai padeda supras
ti, kad nebus galima klubo 
išgelbėti, nes 'namas, ku
riame dabar randasi klu
bas, tapo peštynių, nesan
taikos vieta. Tik stebuklas 
iš tos įsigalėjusios gangre
nos galėtų išgelbėti. Bet 
stebuklais šiandien niekas 
netiki.

Artimoj ateityj klubas 
padarys atitinkamą tarimą, 
ką reikės su juo daryti.

J. A. Bekampis

Caryville, Mass.
MIRĖ K. LENKTIS

Gruodžio 29 d. mirė Ka
zimieras Lenktis, sulaukęs 
75 metų amžiaus. Buvo il
gametis šio miestelio gyven-_____
tojas. Palaidotas gruodžio Lietuvą, tai ten nereikėtų 
31 dieną Evergreen kapinė
se, West Medway, Mass.

Paliko nuliūdime savo 
žmoną Agotą Lenktis (Ta- 
rulis), dvi seseris — Leosę 
Navatskienę, P a w t u cket, 
R. L, ir Julią Rainard, 
Dorchester, Mass, Velionis 
turėjo sūnų, bet jis buvo 
užmuštas Francūzijoje pra
ėjusiojo karo metu.

K. Lenktis paeina iš Jur
barko, Lietuvoje. Dar jau
nas būdamas dalyvavo soci
alistiniame judėjime. At
važiavęs Amerikon pasiliko 
laisvas. Gyvas būdamas 
prašė žmoną, kūd jam mi
rus palaidotų laisvai, ir ji 
savo mylimo, vyro pageida
vimą išpildė.

Lai būna Kazimierui leng
va šios šalies žemelė!

Reiškiu užuojautą jo žmo
nai, seserims, giminėms ir 
draugams. , ■ - A R>

CLEVELAND, OHIO
Didysis’ LDS 55 kuopos 

banketas jau čia pat, įvyks 
sausio 14 d., klubo svetai
nėj. Pradžia 6 vai. vakare.

Mūsų darbščiosios šeimi
ninkės sako, jog musų pub
lika geriausiai mėgsta 
paukštienos pietus, todėl 
jos tokius pietus ir ruošia. 
Kurie atsilankys, džiaugsis. 
Po vakarienės vyks šokiai 
iki vėlumos.

Prie progos noriu primin
ti mūsų pramogų lankyto
jams visą vietinę pramogų 
kalendorių.

Sausio 28 d.'rengia LLD 
190 kuopa, vasario 11 d.— 
Moterų klubas, o vasario 25 bia, kad naujojo rublio ver- 
d. rengia LLD XV apskri-'tė bus tokia: už vieną rdb- 
tis bendrai su visomis vie-[ lį amerikonukais pinigais 
tinėmis kuopomis “Laisvės”' reikės mokėti $1.11. 
50 metų jubiliejaus atžymė-1 
jimą. Šiame svarbiame mi
nėjime tikimės turėti svečių 
ir iš tolimesnių kolonijų. 
Taipgi reikia priminei, jog 
rengėjai norėtų, kad sis mi
nėjimas ne tik žodžiais 
skambėtų, bet kad jis laik-, 
raščiui duotų ir finansinės f 
paramos. O tam, kaip žino
ma, puikiai pasitarnauja 
draugų ir draugių suteik
tos dovanėlės, — visos ge- i 
ros, ar jos bus mažos ar 
didelės.

L. D. Pašalpinės Draugi
jos m-etinis susirin k i m a s 
gruodžio mėnesį dėl blogo 
oro neįvyko. Todėl sekamas 
susirinkimas įvyks sausio 
18 d. Jis skaitysis metiniu, 
ir jame bus renkama vai-, 
dyba 1961 metams; bus pa-' 
teikti ir visi metiniai ra- ! 
portai. Šis susirinkimas 
privalomas visiems na
riams; jame nedalyvavę 
turi užsimokėti bausmę. 
Taipgi šiame susirinkime

ŽINIOS IS LIETUVOS
Į UŽTARNAUTĄ 

PENSIJĄ
PAKRUOJIS. Trylika 

metų Julijos Žemaitės var-< 
do kolūkio pirmininku iš

dirbo Ignas Sungaila. Per 
tą laiką artelė išaugo, su
stiprėjo, pakilo darbadienio 
vertė. Vyriausybė aukštai 
įvertino pirmininko .nuopel
nus, apdovanodama jį Rau
donosios Vėliavos ir “Gar
bės ženklo” ordinais.

bus galimi ir konstitucijos voį sviesto-sūrio gamyklos 
pataisymai, jei atsiias tam direktorių Valiuką.
reikalas. J. Žebrys

Lawrence, Mass.
Vietos anglų laikraštis 

rašė, kad per pastaruosius 
šešis mėnesius vagys daug 
drabužių pavogė. Prieš pat 
Kalėdas iš vienos krautu
vės pavogė $1,600 vertės. 
Policija ieško, bet vis va
gių neranda.

Naujų Metų iš vakarė j e! 
nuėjau pas M. PetruškevU 
čienę. Besikalbant paaiškė
jo, kad sirgo per 4 savaites. 
Už “Laisvę” prenumeratą 
pasimokėjo. *

Jis taip pat pasimokė jo už 
“Laisvę” ir skundėsi svei
kata. Linkiu jiems greitai 
pasveikti.

Bunkartas sakė, kad lie
tuvis “dipukas” lankosi pas 
lietuvius ir prašo pinigų jo 
pagalbai. Jis sakosi yra at
vykęs iš Vokietijos. Buvo. 
užklaustas: kodėl negrįžo į

I VILNIUS. Gorkio gatve- 
jei prie optikos parduotuvės 
veikia gerai įrengtas akių 
kabinetas. Čia galima ne 
tik pasitikrinti akis, gauti 
kvalifikuotą speci a 1 i s t o - 
ok
įsigyti akinius.

Vilniaus aplinkinių rajo
no 
au 
kabinėtas.

ulisto patarimą, bet ir

gyventojus aptarnauja 
::omašinoje įrengtas akių 

Patikrinus re- 
imą, čia pat galima įsi

gyti akinius; Ši gydymo 
Buvau pas M. Bunkortą.' ,istf 'a ant ratų sėkmingai 

" keliauja po rajonų centrus, 
kolūkius, tarybinius ūkius. 
Šiemet numatoma atidary-

ubagauti. “Dipukas” numy
kė ir pridėjo, kad jo jau ne
leidžia išvažiuoti.

Buvau užėjęs pas Joną 
Kodį. Jis man davė pasi
skaityti laišką nuo vieno se
no Lawrencaus gyventojo, 
kuris atsiminė ir prisiuntė 
skolą $10. J. Kodis už tuos 
pinigus užsirašė “Vilnį.”

S. Penkaiiskas

Klijuojamas betonas
Anglijoje surastas būdas 

betonui klijuoti. Speciali 
medžiaga taip suklijuoja 
betono blokus, kad sandūra 
būna stipresnė net už patį 
betono bloką. .

Roma. — Vakarų Vokie
tijos automobilių gamini-, 
mo Mercedes Auto Co. pa
dovanojo popiežiui gražų 
automobilį. 5 ^.-Laisve (Liberty)— Antrad., Gausio (Jan.) 10, 1961

Po/lalrpiincAfoaltvmai akių kabinetą i r prie nCUanviJUd tildanyiudl Rauno optikos parduotuvės.
Versackui, Rockford, Šios zonos rajonuose taipJ

Ui. — Jūsų laiškutį perda
vėme “Šviesos” administra
cijai.

O. Bu kau sk a s, E. St. 
Louis, HL — Knygos, ko
kios klausiate, neturime. 
Gaila!

O. Arlauskienei. — Dėko
jame, bet ir vėlesniu jūsų 
eilėraščiu negalėsime pasi
naudoti.

M. Mačioniui, Newark, 
N. J. —Albumo “Lietuva” 
pardavimui neturime.' Kiek 
tai liečia naująjį rublį: iš 
Maskvos pranešimai skel-

LIETUVA STATYS 
STAMBIUS LAIVUS

KLAIPĖDA. Baltijos lai
vų statykloje pradėti dideli 
rekonstrukcijos darbai. Ple
čiami cechai pritaikant juos 
didžiųjų žvejybos tralerių- 
šaldytuvų statybai. Bus 
pertvarkyti stapeliniai ke
liai, išvedamieji vartai, 
krantinės. Septyn mečio 
pabaigoje žvejybos laivų 
gamyba padidės 40 procen
tų.

Įmone statys tralerius, 
kurių ilgis sieks 85 metrus, 
plotis — 14 metrų. Jie bus 
&780 tonų vandens talpos. 
Dįdieji žvejybos traleriai- 
šaldytuvai galės plaukti ne
užsukdami į uostus 18,000 
jūros mylių. Laivai bus. 
aprūpinti įrengimais, įgali- 

v. . .. nančiais borte gaminti žu-
_Senyvas amžius ir pablo- vįes £uvįes miltus ir 

gojusi v sveikata nebeleido konservus. Pirmąjį tokį 
Sungailai toliau vadovauti ųaįVą Lietuvos laivų statyto- 

l kolūkiui. Visuotinis kol- j jaį nuiejs į vandenį 1962 
ūkiecių susirinkimas paten- metais 

[kino jo pareiškimą, atleis-į ‘____________
damas jį iš pirmininko par-! TELEVIZORIUS — KAS 

:cigų. Darbo veteranui kol-!
ūkis paskyrė pensiją: 400 

' rublių ir 30 darbadienių 
per mėnesį.

Naujuoju pirm i n i n k u 
kolūkiečiai išrinko Linku-

Okulisto kabinetas 
priė parduotuvės 

Worcestevis Rengiasi šauniai Atžymėti .

“Laisves” Auksini Jubiliejų
Kviečia Visus į Jubiliejinį Banketą '

Skaitykite banketo skelbimą dėl platesnių informacijų

WORCESTER, MASS.
“Laisves” 50 Metų^Jubiliejaus Atžymėjimui

BANKETAS
, Rengia ALDLD 11 Kuopa

I
Įvyks Sekmadienį

Sausio 15 January
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIETUVIŲ SALĖJE 29 ENDICOTT ST.

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

ir gėrimais ir linksmai praleisite laiką.
Dalyvaus ir R. Mizara, “Laisvės” redaktorius

Įžanga tik $2.00 asmeniui

pat kursuos automašinoje 
įrengtas okulisto kabinetas- 
parduotuvė.

Šiemet bus įrengtas kil
nojamas dantų kabinetas, 
veiks kilnojama kraujo per
pylimo stotis. Vilniuje, Liu
do Giros gatvėje, prie medi
cinos reikmenų parduotu
vės numato m a atidaryti 
dirbtuves, kur bus atregu- 
liuojami bei taisomi klau
sos aparatai.

PENKTOJE ŠEIMOJE
VILNIUS. Televizija tvir

tai įeina į darbo žmogaus 
buitį. Šiuo metu Vilniuje 
ir jo apylinkėse yra apie 13 
tūkstančių televizorių. Da
bar juos turi beveik kas 
penkta vilniečių šeima.

PHILADELPHIA, PA.

RUSIŠKI FILMAI
“INSIDE RUSSIA”

— ir — 
“FESTIVAL”

Filme “Rusijos šalyje“ matysite 
Uralus, Maskvą ir kitas vietas.

Filme “Festivalis” matysite 
Moisejevo ansamblį, Ukrainu 

ir Gruzinų ansamblius ir 
Piatnitskio chorą.

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 14 
CULTURE hall

1150IX- 4th St, Philadelphia, Pa.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Rengėjai: Russian-American Club



Amerikos natūralines 
istorijos muziejus

Poetas E. Mieželaitis apie 
kelionę po JAV

Viena iš didžiųjų moksli
nių institucijų pasaulyje 
yra Natūralinės Istorijos 
Muziejus New Yorke. Jame 
yra išstatyti pilni gyvūni
jos, augmenijos ir mineralų 
rinkiniai ir jie yra taip iš
dėstyti, kad muziejaus lan
kytojui atrodo, jog jis pa
teko į kokią nors tolimą že-
mės vietovę, kur tokie vaiz
dai randasi natūroje.

Muziejus, operuojam a s 
New Yorko miesto, yra 
publikai prieinamas nemo
kamai. Jis randasi didžiu-

>

liame pastatų iš rudo ak
mens rinkinyje ir stovi 
priešais Centrinį Parką. 
Daugiausia momentali yra 
Roosevelto Salė, priešais 
kurią stovi statula, vaiz
duojanti jojantį preziden
tą Teodorą Rooseveltą su 
šalia jo esančiais Amerikos 
indėnų ir Afrikos tribo va
dų. Tai simbolizuoja jo 
draugus, kuriuos jis rado 
savo medžioklinių kelionių 
po pasaulį metu.

Užlipus laiptais, pirmiau
sia įeinama į Akeley Afri
kos salę. Jos centre stovi 
puiki dramblių gauja, su
stingusi vietoje. Šonuose, už 
nematomų stiklų, yra gru
pės liūtų, gorilų, rinozaurų 
ir žirafų, ėdančių, medžio
jančių, ilsinčių. Kiekviena 
grupė pavaizduota natūra
lioje aplinkumoje.

Šalia randasi Šiaurės 
Amerikos mamalinių gyvu
lių salė, čia dominuoja gru
pė rudųjų Alaskos meškų; 
jos yra didžiausi mėsaė- 
džiai pasaulyje. Kitose vie
tose išstatyti bizonai, kalnų 
liūtai ir kiti gyvuliai, tipiš
ki šiaurės Amerikai.,

Kitos salės tiesiasi į įvai
rias kryptis. Jose yra pietų 
Azijos gyvuliai: tigrai, van
dens Buffalo, Azijos dramb-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

dėsnius pelnus, mažina savo 
darbininkų skaičių.

Automobilių darbininkų 
unija nurodo, kad nuo 1955 
metų automobilių darbininkų 
skaičius sumažėjo • 200,000. 
Dabar automobilių pramonėje 
dirba apie milijoną darbinin
kų. Bet automobilių padaro 
daug daugiau. Automatija, 
mat, smarkiai veikia.

Įtakingas St. Louis, Mo., 
dienraštis “The St. Louis Post
Dispatch” ragina žymiai ap
rėžti neamerikinio komiteto 
veiklą, o dar geriau — visai 
jį panaikinti.

Minimas dienraštis nurodo, 
kad šis komitetas labai blo
gai patarnauja Amerikai, to
dėl be jo galima pilnai apsi
eiti.

Kongrese irgi yra pasiūly
mas tą komitetą panaikinti. 
Reikėtų jį paremti.

Ar žinote, kad Tarybų Uk
rainos respublika 1960 metais, 
proporcionaliai pagal gyven
tojų skaičių rokuojant, paga
mino plieno daugiau negu 
Jungtinės Valstijos?

O Lietuva pagamino pieno 
produktų daugiau negu Jung
tinės Valstijos.

Socialistiniai kraštai, atro
do, rimtai pasiryžę lenkty
niuoti su Amerika.

Šaukiame LSB-ves suvažiavimą
Šiuo pranešame, kad Lietuvių Spaudos Bendrovės 

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

S. Vetchkis, LSB sekretorius

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., s'ausio (Jan.) 10, 1961

liai. Reptilijų salėje yra iš
statyta gyvatė barškuolė, 
kuri grasina savo barška- 
teis, paspaudus mygtuką. 
Kitose salėse randasi pri
mityvūs žmonės darbe ir 
žaidimuose. Ketvirtas aukš
tas yra užimtas žemės pra
eities istorija. Čia randasi 
didžiulės reptilijos, kurios
prieš šimtus milijonų metų 
keliavo per žemę ir plaukė 
jūromis...

Muziejus buvo įkurtas 
beveik prieš šimtą metų 
mokslininko Alberto Bick- 
more ir pirklio bei prezi
dento Teodoro Roosevelto 
tėvo, taip pat Teodoro.

Amerikos Natūralinės Is
torijos Muziejus turi dau
gelį funkcijų, be suminėtų 
šalių. Tik vienas dešimtada
lis jo turimų rinkinių yra 
išstatytas. Likusieji šimtai 
tūkstančių odų, kaulų ir ki
tokių dalykų yra laikomi 
kolekcijose studijoms, kur 
mokslininkai gali juos tyri
nėti.

Be to, muziejus ruošia vi
są eilę nemokamų kursų 
vaikams, mokytojams ir su
augusiems. Jis turi savo la
boratorijas artimose ir toli
mesnėse vietovėse. Be to, 
muziejus leidžia daug leidi
nių: nuo masyvinių moksli
nių tomų ilgi Junior Natu
ral History Magazine vai
kams.

Muziejus ir toliau siunčia 
ekspedicijas, kad padidinti 
mūsų žinias apie žemę ir jo
je esančius sutvėrim u s. 
Paskutiniu keliu metu bė
gyje mokslininkai studija
vo žmonių kultūrą Meksi
koje ir Peru, paukščius 
Naujoje Gvinėjoje, Venecu- 
eloje ir. Konge, varles va
karų Amerikoje ir Brazili
joje ir mineralus Pietų Af
rikoje.

American Council

FrancūzŲ laivynas 
prieš alžyriečius

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė vėl pasiuntė ka
ro laivyną prieš alžyrie
čius. Orano sritin išplaukė 
kruzeris “Colbert”, lėktuv
nešis “LaFayette”, 12 nai
kintuvų ir daug kitų karo 
laivų.

Kartu Francūzija pa
siuntė ir 6,000 marininkų. 
Kaip žinia, prieš alžyrie
čius kariauja 500,000 
francūzų armija ir tūks
tančiai lėktuvų. Matomai 
Francūzija planuoja bloka- 
duoti Alžyrą iš jūros.

Washingtonas. — Išrink
tasis prezidentas Kennedis 
tarėsi su būsimais savo mn- 
nistrais Kubos ir Laoso rei
kalais.

Washingtonas. — E. T> 
Bensonas, JAV agrikultū
ros sekretorius rezignavo. 
E'isenhoweris priėmė jo re
zignaciją, bet sako, kad 
sausio 20 galės pasitraukti. 
Kaip žinia, tą dieną ir Ei- 
senhowerio baigsis termi
nas.

’ 1960 m. gruodžio 22 d. 
“Tiesoje”, to laikraščio ko
respondentas I. Urbonas 
turėjo trumpą pasikalbėji
mą su tik ką iš JAV grįžu
siu poetu Eduardu Mieže
laičiu. Skaitome:

“Tiesos” korespondentas 
kreipėsi į poetą E. Mieže
laitį, prašydamas papasa-
koti apie šią kelionę.

—Kuriuos miestus aplan
kėte JAV?

—Mums teko lankytis Va
šingtone, Springfilde, Či
kagoje, Bostone, Niujorke 
ir kituose miestuose. Kiek
viename mieste mes pama
tėme ką nors naujo, gero 
ir įdomaus.

Vašingtone aplankė m e 
Jurgio Vašingtono namą- 
muziejų, matėme Šekspyro 
biblioteką. Didelį įspūdį pa
liko Vašingtono universite
tas. Springfilde aplankėme 
Linkolno namą ir mauzolie
jų, Čikagoje — mokslo ir 
industrijos parodą. Apžiū
rėjome ir gyvulininkystės 
fermą netoli Springfildo.

—Kokių turėjote susiti
kimų su kultūros bei meno 
veikėjais?

—Susitikimų buvo daug. 
Įspūdingą susitikimą turė
jome Bostone, kur buvome 
susitikę su Harvardo uni
versiteto dėstytojais ir stu
dentais.

Triukšmas J. Tautų 
Saugumo Taryboje

New Yorkas. — Trečia
dienį Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybo svarstė Ku
bos skundą prieš Jungtines 
Valstijas. Skundą darė Ku
bos užsienio reikalų minist
ras Raul Roa.

Sesijų patalpose, visada 
būna apsčiaisvečių. Šį kar
tą ten buvo susirinkę ku
biečiai. Pirmieji pradėjo 
triukšmą kelti dabartinės 
valdžios priešai. Kada jie 
buvo nuraminti, tai už Ku
bą šaukė obalsius Castro 
šalininkai.

Po miestą pasidairius
C. Alvarado, 55 metų am

žiaus, IRT Grand Central 
stotyje puolė po ateinančiu 
traukiniu. Penki vagonai 
virš jo pervažiavo., o jis iš
liko gyvas.

S. S. Sable, 49 metų am
žiaus, IRT Lexington Ave. 
stotyje puolė po traukiniu. 
Du vagonai virš jo perva
žiavo, o jis tik su mažais 
sužeidimais išliko gyvas.

Bet požeminių traukinių 
darbininkas, kuris prižiūri- 
nėjo bėgius, Frank Rzemie- 
niewski, buvo traukinio už
muštas, jam bedirbant IRT 
7th Ave. stotyje.

Buvęs teisėjas J. R. Sala 
pateko į nesmagią padėtį. 
Jo du sūnūs areštuoti. Vy
resnysis — John, 21 metų 
amžiaus — suimtas už va
gystę. Dar blogiau atsiti
ko su jaunesniuoju—Roger, 
16 metų amžiaus.

Automobilis nes u s t o j o 
prie šviesos Grove St. ir 
Knickerbocker Ave., Ridge- 
woode, ir važiavo vaikų 
žaidimo gatve (play St.). 
Policininkai bandė jį sulai
kyti. Vairuotojas pasileido 
bėgti. Policija vijosi tirštai 
apgyventoje Bushwick sek
cijoje ir1 šaudė. Pagaliau 
pasivijo. Vairuotojas Roger 
Sala ėmė muštis. Pasitai
kė, kad šaligatvyje buvo jo

Kelionės metu mes buvo
me susitikę ir su įžymiuoju 
poetu Robertu Frostu. Mus 
jis šiltai priėmė, kalbėjo 
kultūros, taikos klausTmais. 
Susitikome, su dramaturgu 
Artūru Milerių, su žurnalo 
“Atlantik” redaktori u m i 
Viksu, žurnalistu Normanu 
Kazinsu, rašytoju Čajevs- 
kiu. Niujorke Amerikos 
poetų draugija suruošė 
mums susitikimą su įžy
miausiais Amerikos poe
tais. Taip pat turėjome 
progos susitikti su “Niu- 
jork taims” ir Čikagos žur
nalo “Poezija” redakto
riais. Šilti ir nuoširdūs bu
vo tarybinių rašytojų susi
tikimai su paprastais ame
rikiečiais.

—Ar buvote susitikę su 
Amerikoje gyvenanč i a i s 
lietuviais?

—Ketinu rašyti apie lie
tuvius emigracijoje. Lan
kiausi “Vilnies”, “Laisvės” 
ir kitose Amerikos lietuvių 
laikraščių redakcijose. Taip 
pat susitikau su rašytojais 
R. Mizara, A. Margeriu, A. 
Bimba, S. J. Jokubka. Nors 
mūsų respublikoje jau lan
kėsi nemaža lietuvių turis
tų iš JAV, bet domėjimasis 
Tarybų Lietuvos gyvenimu, 
jos naujais pasiekimais te
bėra nepaprastai didelis.

Iš lietuviškų 
filmų rodymo

Praėjusį šeštadienį Schwa- 
ben svetainėje, Brooklyne, 
ALDLD 1-oji- kuopa buvo 
surengusi vakhrą, kuriame 
buvo demonstruojami fil
mai iš' Lietuvos.
1 Be chronikinių dviejų fil
mu, buvo' denionstruotas ir 
meninis — “Kalvio Ignoto 
teisybė.” Taį pirmą kartą 
Amerikoje šis filmas buvo 
parodytas. Tai vienas, be
je, pirmųjų filmų, gamintų 
Tarybų Lietuvoje; jis su
kurtas pagal, rašytojo A. 
Gudaičio - Guzevičiaus tuo 
pačiu pavadinimu romaną, 
jau išverstą į eilę kitų kal
bu.

Kas skaitė tą romaną (jo 
pirmoji dalis kadaise buvo 
išspausdinta “Laisvėje”), 
kas skaitė Genės Tautkai- 
tės “Keliais keleliais į pla
tų kelią,” tam ir šis filmas 
buvo gerai suprantamas ir 
giliai įstrigo į širdį.

Filme, be kitų, pavaizduo
ti ir dar gyvi, anuo metu 
pasižymėję kovotojai už ta
rybinę santvarką Lietuvoj, 
nes filmas vaizduoja Lietu
vos darbo žmonių kovas už 
tarybų valdžios įkūrimą 
Lietuvoje 1918-1919 metais. 
Filmes matome V. Kapsu
ką, Karolį Požėlą, Aldoną 
(kurią ypatingai Tautkai- 
tė didžiai vertina savo vei
kale), Dr. S. Matulaitį ir 
kitus.

Puikiai, meniškai pade
monstruoti mūšiai Vilniaus 
gatvėse: parodomas kovoto
jų dėl tarybinės valdžios di
džiulis pasiaukojimas. Bet 
filmas truputėlį per ilgas ir 
jame lyg stokuoja gijos, sie
jančios įvykių eigą. Stebė
tojui, neskaičiusiam roma
no, nėra lengva viską su
vokti, suprasti.

Žmonių buvo daug.
( Rep.

brolis John, ir jis atėjo bro
liui talkon. Muštynės bai
gėsi policijos laimėjimu. 
Paaiškėjo, kad Roger va
žiavo vogtu automobiliu.

Svarbi konferencija ir 
pokylis sausio 14-tą
Amerikinis Komite t a s 

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

Labai svarbu, kad jūsų 
organizacija konferencijoje 
turėtų savo atstovybę.

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

Savo įnašą malonėkite 
tiesiai perduoti lietuvių ko
mitetams arba į duoki te de
legatams, važiuojantiems į 
konferenciją, kad jie ten tą 
padarytų.
Kviečia susitikti delegatus 

ir garbingą svečią
i Pokylis delegatų - svečių 
susitikimui x bus sausio 14, 
7:30 vakaro, kitoj salėj, 
61 Rivington St.., New 
Yorke.

Pokylyje kalbės Dr. W. 
Uphaus, žymus visuomeni
ninkas. Jis pateiks susirin
kusiems savo patyrimus 
kalėjime ir šiapus jo sienų. 
Jis buvo įmestas į kalėjimą 
metams New Hampshire 

I valstijoje už tai, kad atsi
lakė pasakyti taikos šali
ninkų konferencijoje daly
vavusių asmenų vardus. Jį 
paleido iš kalėjimo praėju
sį mėnesį.

Kalėjimas jo neatšaldė 
nuo veikimo. Šių metų sau
sio antrą d. matome jį pi- 
kietę mūsų sosjtinęj, Wash
ington, D. C. - Jis kalba de
monstracijoje už panąikini- 

imą ne-amerikinių veiksmų 
komiteto.

Dr. Uphaus jau 70 metų, 
bet ne senas veikti, kalbėti.

Taigi, kurie dar neturė
jote progos jį matyti, gir
dėti kalbant, girdėsite šį 
šeštadienį. Įėjimas 99 c. 
Kviečia ir tikisi sueigoje 
matyti visus. Nesuvilkime.

Rengej’ai

Nuoširdi padėka
Šiuomi reiškiu nuošir

džiausią padėką visiems, 
kurie išreiškė užuojautą 
dėl mano vyro Broniaus 
Kamaičio mirties, kurie su
teikė gėlių, lankėsi šerme
nyse ir palydėjo į kapines.

Jūsų išreikšta užuojau
ta padėjo man pergyventi 
tas sunkias liūdesio va
landas.

Taigi, dar sykį tariu ačių 
visiems ir visoms!

Uršulė Kamaitiene

Eina tyrinėjimai įvykusio 
gaisro lėktuvnešyje ° Con
stellation,” kuriame žuvo 
50 žmonių ir 267 buvo su
žeisti.

Paieškojimai
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,db. 1, Vil
nius, Lithuania, USSR. I

(2-3)

Maloniai prašau padėti man su
rasti mano seseris. Išvažiavo iš Lie
tuvos, rodos, 1909 m., tada jos va
dinosi Raulinaičiūtės Marė ir Ago
ta. Amerikoje abi ištekėjo. Marė 
vadinosi Blaževičiene, o Agota—Ba
ranauskiene. Paskutini laišką ga
vau iš miesto Pittston, Pa. Jos ki
lusios iš Marijampolės apskr., Kle- 
biiškio valsčiaus, Kalveliškio kaimo. 
Prašau rašyti: Petras Raulinaitis, 
Mickevičiaus g-vė 7, b. 5, Vilnius, 
Lithuania, \ USSR.

Lietuviai pasaulyje
JMUALDO ZALUBO 
inis veikalas “Thori- 
peetra naujasis apibū- 

šiomis dienomis 
išleistas Valstybinės 

specialiai moksli
nis. Matematikos dak- 
Zalubas veikale įrodo

moks 
um S 
din i n(i as 
buvo 
įstaigos 
ninkž 
taras 
naujus metodus spektro 
anali 
tikas 
dart i 
dang
dėčiai — remiantis thori- 
jaus !
čiau 
šaulio ' mokslininkai jau 
dojasi d-ro Zalubo apskai
čiavimais. Apie jį platų 
straipsnį talpino Vašingto
no spauda, net Vatikano ob
servatorija ruošiasi išleisti 
specialų atlasą, paremtą d- 
ro Zalubo teorija. Šiuo me
tu d-
antrosios veikalo dalies — 
'“The

zei. Lietuvis matema- 
. skelbia naują stan- 
nį metodą apspręsti 
aus kūnų cheminei su-

standartu, vietoj anks-
I naudoto geležies. Pa

rį au-

ras Zalubas dirba prie

rijaus spektro struk
tūros nustatymas.”

” žurnale vaiz- 
šalia didžiųjų 

po nuo- 
ka: “Pagrindinis talen-

JONAS MEKAS, biržie
tis. lietuvis poetas ir rašyto
jas, Amerikoj susidomėjęs 
filmo menu, sausio numerio 
“‘Glamour 
duo j amas 
filmo žvaigždžių, 
trau 
tas ųaujajam, sparčiai au- 
ganč 
nauj 
jimo.
temis apie jį rašė Long Is
land salos dienraštis “News- 
day,” įsidėdamas ir Meko 
nuotrauką. Rašoma, kad 
jis baigė filmuoti “Medžiai 
ir šautuvai” filmą, kurį jis 
susu 
sava 
džios 
pramonės dienraštis “Vari
ety.

:jam amerikieti š k o j o 
ojo filminio meno judė- 
.” Praėjusiomis savai-

<o už $5,000. Tą pačią 
tę tai atkartojo ir di- 
ios A m e r i kos filmo

A. pienius .

VINCAS KARLONAS • 
Išvyko arizonon 

-T/ t ' 1 ;.r - - • y
? šeštadienį, sausio j d., 

ięktuvu išskrido Vincas 
Karlonas, maspethietis, į 
Arizoną pas savo sūnų. Iš
vykdamas linkėjo “Lais
vės” štabui ir skaitytojams 
daug laimių 1961 m. Mes 
linkime, jam smagios kelio
nės ir poilsio.
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AUKSINIO JUBILIEJAUS

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

i 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

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

BKHSSKmMmsaBSBaora mamraranntajpnBaa

Aido Choras
Visiems aidiečiams

Po trijų savaičių atosto-^ 
gų, kviečiame visus aidie- 
čius-aidietes susirinkti dai
nų pamokom. Taipgi ir 
naujus, mėgstančius dainą, 
kviečiam atsilankyti ir sy
kiu pradėti dainavimo pa
mokas. Įvyks šį penktadie
nį, sausio 13 d., Kultūri
niam Centre, Liberty Avė., 
prie 102 St. Pradžia 7:30. ,

Aido Komitetas

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba pasiliko “kur
čia” link ' Kubos skundo 
prieš Jungtines Valstijas.

- PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Dėmesio LLD 28-os kp. nariams!
Sausio 1.3 d. susirinkimas ne

įvyks, nes pas mus vėl prisnigo, ir 
dabar negalima prieiti prie salės iš 
priežasties slidumo. Tad susirinki
mas atšaukiamas. Bus vėliau pra
nešta, kada įvyks sekantis susirin
kimas. K. Stanislovaitienė

-----------
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 reikalų aptarimui. 
Mes turėsime pasirengti “Laisvės” 
50 metų jubiliejaus banketui, ku
ris įvyks vasario 19 d.

Valdyba (2-3)

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- 
eerto. Ir aptarsime tolimesnę kultūr 
rinę savo veiklą. *

Užrašų sekr. J. Kdzladskas
(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 dalyvaukite, 
nes bus išduotas metinis raportas 
iš kuopos veiklos, ir visų pareiga 
užsimokėti duokles už 1961 metus.

Kuopos Valdyba (2-3)




