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Kubiški dipukai.
Liaudies priešai visur tokie. 
“The Worker.” 
Kritikuoja.

— Rašo R. Mizara —
Mūsų šalyje yra nemaža

revoliucinės Kubos atbėgusių 
dipukų. Vieni jų gyvena Mi- 
amėje, Floridoje, kiti—Niujor
ke. Vienur ir kitur jie palai
ko savo kontr-revoliucines or
ganizacijas, kurias finansuoja 
“gerieji 
talistai.

Vieni

dėdės” — JAV k a pi-

šitų kubiškų dipukų 
apie invaziją į Kubą, 

apie ginkluotą ant tos šalies 
žmonių užpuolimą; kiti sako, 
reikią palaukti, nesiskubinti 
su invazija.

Tačiau visi nekantriai laukia 
Kastro valdžios sužlugimo. Jie 
net ir pranašauja, būk Kastro 
valdžia būsianti nuversta “tri
jų mėnesių bėgyje”!

O kad jų troškimai reali- 
zuotųsi, jie (per laiškus ir ra
diją) agituoja saviškius Ku
boje, kad jie ten vykdytų sa
botažą, kad kliudytų Kubos 
liaudžiai kurti naują gyveni
mą. *> • »

TSRS jau pasisakė 
Laoso reikalais

Washingtonas. — Tary-| Laoso šalies vyriausybė 
bu Sąjungos ambasadorius, yra, tai premjero P'houma, 
M. A. Menšikovas įteikė Į kurią nuvertė Oumo jėgos, 
pareiškimą Laoso reikalais -- 1—21-1-------- J ’ Tr —
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretoriui Herteriui. 
TSRS pareiškė, kad ji ne
pripažįsta Jungtinių Vals
tijų remiamos Boumo Ou
mo “valdžios”, nes ta “val
džia yra Vakarų, o ypatin
gai Jungtinių Valstijų, su
organizuota prieš 
žmonių valią”.

Tarybų Sąjunga 
k ė, kad vienatinė

Laoso

pareiš- 
teisėta

ir kuri dabar randasi Kam
bodžoje.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius praneša, kad jau 
pasiekė Oumo jėgas JAV 
karo lėktuvų grupė, kurių 
jis prašė.

Tuo pat laiku Boumo Ou
mo “valdžia” vėl skleidžia 
naskalus, būk i “Laosa isi- — ' c v c.
veržė Tarybų Sąjungos ir 

i šiaurės Vietnamo milita- 
! rinės jėgos”.

Jau susiorganizavo Afrikos 
valstybių sąjunga

lIiIEJXNISI Mfedarbo augimas ir
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New Jersey vajinįįkai
Los Angeles, Calif.
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At žemaitis, Baltimore, Md. ••••..
Pittsburgho vajininkai ..............
G co Shim'aitis, Brockton, Mass. . 
Antanas, Elizabeth, N. J..............
Miami, Fla. .............................

s.

darbininku uni|os
Washingtonas. — Numa- kai turi planą, į kurį įeina 

tema, kad nedarbas mūsų apie 20 pasiūlymų. Jie jį 
šalyje žymiai padidės. Pas-! Įteikė Kongresui ir maty- 
kutinę savaitę 1960 metų! sis su prezidentu John Ken- 
plieno gamyba labai nupuo-' riedy, kai tik jis pradės eiti 
lė. Dirbo mažiau 37 procen- 1 pareigas.
tų jos pajėgumo. I ____________  .

D. J. McDonaldas, Plieno' senatoriai pasisakė 
darbininkų unijos 
dentas, sako, kad 
šios unijos narių jau yra be i 1960 
darbo. McDonaldas ir R. C. 
Cooperis, United States 
Steel Corp, prezidentas, ta
rėsi — kaip būtų galima 
mažinti nedarbą.

AFL-CIO unijų viršinin-

Keturiosdešimt keturi 
remti 

prezi- bilių, kurį įnešė senatorius 
150,000 ( P. H. Douglas, pasiremiant 

metu senatoriaus 
John Kennedy pasiūlymais 
kovai prieš nedarbą.

Detroitas. — žymiai su
mažėjo naujų automobilių 
gamyba.

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

Cleveland, Ohio ......................
Plymouth, Pa..............................
S. Puidokas, Rumford, Me.
E. Ceikienė, So. Boston, Mass. 
L. Tilwick, Easton, Pa............
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 
Vera Smalstiene, Detroit, Mich. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
Veronika Kvetkas

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

K. Urban, Hudson, Mass......
J. Anderson, Rochester, N. Y.

Penkauskas- -J. Blazon is, 
Lawrence-Lowell, Mass.

Worcester, Mass........................
Great Neck. N. Y.................
Rochester, N. Y........................
So. Bostono Vajininkai ........
J. Patkus, New Haven, Conn.
V. Taraškienč, San Francisco 
LLD 20 kp., Mot! Skyrius 

Binghamton, N. Y.....
1 New Britain, Conn.....................

Lu- Chester, Pa., Vajininkai ........
- - Chicagos Vajininkai ................

i M. Uždavinis, Norwood, Mass.
j V. Kralikauskas, 

; Lawrence, Mass.................
— Tarybų Sa-! Scranton. Pa.............................

Vilkauskas, Nashua, N. H.

1904 
1804 
1780 
1692 
1435 
1424 
1440

588
576
488
482
446
360
312
288
260

Labai padidėjo karo pavojus 
dei JAV manevrų prie Kubos1345

1128
996
872
816

216 ' 
206 ' 
180 i Washingtonas. — Jungti- 
J^Lnių Valstijų karinis laivy- 
72 nas pradėjo milžiniškus 
72 ' manevrus Atlanto vande- 
TP 'inyne ir Karibėjo jūroje, tai 

yra, iš abiejų Kubos res-’ 
publikos pusių.

Manevruose dalyvauja 
150 karo laivų, 40,000 pėsti
ninku, tūkstančiai mariniu- c- z 

ku ir tūkstančiai lakūnu— 
viso 140,000 žmonių. Ma
nevruose. dalyvauja lėktuv
nešis “Franklin D. Roose
velt”, kurio pastatymui iš
leista $90,000,000; kruse- 
nai, kurie gali šaudyti ra
ketomis, atominės jėgos 
sub marinai “Seawolf”, 
“Triton” ir kiti naujausios 
rūšies laivai.

JAV sostinėje yra didelis 
susidomėjimas. Vieni sako: 
“JAV rodo Kubai kietą 
kumštį”. Kiti tvirtina, būk 
šie manevrai “tik eiliniai 
karo jėgų paruošimai”.

Havana. — Kubos laik
raščiai rašo ir komentato
riai per radiją aiškina, kad 
JAV manevrai yra “paruo
šimas invazijos į Kubą”, 
kad jie sujungti su iškėli
mu naujų jėgų Guantana
mo įlankoje, kur JAV turi 
įsisteigę karo laivyno ir or- 
laivyno bazę. Laikraštis 
“Revolution” rašo: “Jan
kiai ruošiasi bombarduoti 
aliejaus išvalymo 
kus”.

Laikraštis rašo, 
“Amerikos lėktuvai ] 
ginklų ir amunicijos

tų, kad jos priverstų 
mumbos jėgas pasitraukti i 
iš Katangos provincijos.

Maskva.
junga Įteikė Hollandijos! 
ambasadoriui persergėjimą' 
prieš leidimą steigti jos te- į 
ritorijoję atominių ginklų 
bazes.

TSRS sakė, kad Hollandi-I 
ja, 1
bazes, ne tik save pastato į 
pavojų, bet tą pat daro ir 
dėl kitų tautų.

TSRS pirmiau persergė
jo Italiją, Norvegiją, Dani
ją ir kitus NATO narius 
prieš steigimą JAV atomi
nių bombų bazių.

Casablanka, Marokas. — 
Jau susiorganizavo Afri
kos valstybių sąjunga ko
vai už tautų laisvę. Konfe
rencijoje vienbalsiai buvo 
nutarta įsteigti Afrikos 
valstybių sąjungą, kuri ko
votų už visišką pašalinimą 
kolonialistu. v

Mohamedas, Maroko ka
ralius ; Abdel Nasseris, 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezid.; Kwame Nkru- 
mah, Ganos prezid.; Sekou 
Toure, Gvinėjos preziden- 

Mali 
respublikos prezide n t a s, 
pasirašė sąjungos taisyk
les.

Jie išleido atsišaukimą į 
kitas Afrikos valstybes, 
kviesdami ir jas prisidėti 
prie šios sąjungos.

Konferencija pasis a k ė 
remti Alžyro liaudį kovoje 
už laisvę.Taipgi nutarė rei
kalauti Jungtinių Tautų, 
kad jos veiktų, idant būtų 
paleistas iš kalėjimo Lu
mumba, Kongo premjeras.

Gana, Gvinėja, Marokas, 
Jungtinė Arabų Respubli
ka ir Ceilonas nutarė at
šaukti savo karines 
iš Kongo. Jos Kongo 
publikoje turi apie 
karininkų ir karių.

Leopoldville. — 
2,000 Lumumbos karių ata
kavo Katangoje atsimetėlio 
Tshombo jėgas. Tshombe 
reikalauja Jungtinių Tau-

Aš nemanau, kad kubiškų 
“veiksnių” kėslai bus pasiekti. 
Bet jie mums primena tai, ką 
tos rūšies elementai darė se
niau.

Kaip tik tokią pačią evan- 
. geliją per metų eilę skel- 
•bė Rusijos' kontrrevoliucionie
riai, pabėgę į Vakarus po 
Spalio revoliucijos.

Panašiai daro Kinijos liau
dies priešai, tupėdami Taiva- 
no saloje, aprūpinti ameriki
niais doleriais.

Vengrijos fašistai, pabėgę į tas jr Modibo Keita,
Vakarus, eina panašiais ke
liais ir puoselėja tokias pat 
viltis.

O lietuviški “veiksniai” ar 
ne tą patį darė? Visokiais 
būdais jie skatino Lietuvoje 
pasilikusius liaudies priešus, 
kad šie žudytų žmones, de
gintų namus, nuodytų gyvu
lius. Tik pastaruoju laiku, pa
matę, kad tuščios jų viltys, 
vilkai bando lakštingalų bal
sais čiulbėti, bet jų siekimai 
liekasi tie patys.

Buvę kadaise žmonės, tapę 
liliputais, bando atsukti atgal 
istorijos lokomotyvą.

Ligi šiol juos gausiai rėmė 
ir palaikė Eisenhowerio val
džia.

Jei prezidento Kennedžio 
FValdžia norės sugyventi taikiai 

su socialistinėmis šalimis, ji, 
be abejonės, padarys visam 
ta<n galą.

įdomu būtų žinoti, ar daug 
JAV lietuvių darbo žmonių 
skaito pažangų, Niujorke iš
einantį anglišką savaitraštį 
“The Worker.”

Tie, kurie gali angliškai 
skaityti ir turi ištekliaus jam 
užsiprenumeruoti (kaina tik 
penki doleriai metams), klai
dą daro jo neskaitydami. Nes 
tai įdomus, turiningas savait
raštis, pilnas svarbių straips
nių bėgamaisiais klausimais.

Man būvant Vilniuje paste
bėjau, kaip šį savaitraštį go
džiai skaito vilniečiai. Į kios
ką, kur pardavinėjami užsie
nio laikraščiai, “The Worke- 
rio” atveždavo po didžiulį 
pundą. Vilnių šis laikraštis 
pasiekdavo oro paštu — pa
siekdavo labai greit. Sužino
jęs, kuriomis dienomis “‘The 
Worker” Lietuvos sostinę pa
sieks, aš ir laukdavau. Jei 

dieną pavėluodavau, jo jau 
nebegaudavau; vilniečiai greit 
jį išperka.

Oro paštu gaudavau ir 
“Laisvę,” dėl to man, esant

jėgas 
res- 

7,000

Vilniuje, neteko rūpintis dėl 
žinių stokos apie JAV.

Niujorke išeina ir kitas pui
kus angliškas savaitraštis, tik 
už “The Workerį” mažesnis— 
“National Guardian.” Jo kai
na metams $6.50.

Prezidento Eisenhowerio po
litiką link Kubos kritikuoja 
ir Vakarų Europos spauda. Ji 
sako: nereikėjo dabar, tučtuo
jau sutraukyti diplomatinius 
ryšius su Kuba. Reikėjo visą 
reikalą palikti, kaip jis buvo, 
kad naujajam prezidentui ran
kos nebūtų supančiotos.

Eisenhoweris su Ilerteriu 
tai padarė kažkokiais keršto 
sumetimais. Bet toks “kerš
tas’’ veda prie karo.

684
648
634

A.

p.
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
P. Paserskis, Baltimore, Md.
A. Valinčius, Pittston, Pa........
M. Aranuk, Detroit, Mich.......

Brooklyno irWaterburio miestai gražiai veikia, abu j 
; nori pirmos vietos. Šį sykį Waterburis pražengė Brook- i 
: lyną. Į pagalbą atėjo L. Žemaitienė (Hartford) su dviem 
i naujom .prenumeratom ir atnaujinimais, Taipgi Amelia 

leisdama stei tiUtokias I Jacevičienė (Stamford) su pluoštu atnaujintų prenu- 
£ ; meratų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Laose vėl plečiasi
naminis karas *

Maskva. — TSRS 
didžiausią pasaulyje 
logijos mokslų namą, 
mas bus 30 aukštų. Onkolo- 
gai tyrinėja guzus, navikus 
ir karpas.

stato 
onko-

Na-

Rangūnas. — Kinij o s 
premjeras Chou En-lai pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
intervenciją į Laoso valsty-

Jau suskilo SEATO 
Laoso klausime

Bangkokas. — Oumo val
džios iškeltas kaltinimas, 
būk Laosą užpuolė Šiaurės 
Vietnamo ir Kinijos milita- 
rinės jėgos — susmuko. 
Jungtinių Valstijų kaltini
mas, būk Tarybų Sąjunga 
lėktuvais nuleidžia Laoso 
kairiųjų jėgoms ginklų ir 
amunicijos — neįrodytas.

JAV pateikė skaitlines, 
kiek kartų TSRS lėktuvai 
nuleido reikmenų, bet tatai 
dar nėra įrodymas, kad tai 
nebuvo maistas, drabužiai 
ar gyduolės. Todėl SEATO 
nariai pasidalino. Anglija 
ir Francūzija atsisakė rem
ti Eisenhowerio planus.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos kultūriniai ryšiai 
žymiai padidėjo. Iš vienos 
į kitą šalį vis daugiau apsi
lanko mokslininkų, techni
kų ir menininkų.

Padidėjo apsikeitimas fil
mais ir moksliniais žurna
lais. Čionai numatoma, kad 
gal būti Kennedžiui užė
mus JAV prezidento vietą 
abiejų šalių santykiai dar 
daugiau pagerės.

galba”, tai buvo ginklavr- 
mas Vakarų šalininkų ir 
tų, kurie laiko pavergę La
oso darbo žmones.

Pekinas. — Maršalas Chu 
Teh, vienas iš žymiausių 
Kinijos karvedžių, , sakė, 
kad “Jungtinės Valstijos 
sulaužė 1954 m. padarytą 
Genevoje. sutartį Laoso 
klausime... Jeigu Vakarai 
nesiliaus, tai Kinija imsis 
atitinkamų žingsnių.”

Vientiane. — Laoso liau
dį ečiai valdo Plaine des 
Jarres lygumas ir kelius, 
vedančius į sostinę Luang- 
Prąbangą ir Vient i a n ę.

valdžios
kad būk

Amerikos dideli lėktuvai 
“Sikorsky-H-19” g e b e n a 
dešiniesiems ginklus ir 
amuniciją.

Bouno Oumo 
prasimanymas,
Laosą “užpuolė Vietnamo 
ir Kinijos komunistai”, jam 
gali pasitarnauti taip, kaip 
tam piemeniui, kuris žmo
nes gąsdino šaukdamas: 
“Vilkai”!..

Jakarta. — Tarybų Są- 
sąjunga suteikė Indonezi
jai $250,000,000 paskolos.

Rangūnas. — Kinija su
teikė Burmai šešeriems me
tams $85,000,000 paskolą.

Maskva. — Indonezijos 
užsienio reikalų ministras 
maršalas Surjadarma susi
tarė su TSRS Tarybų Są
junga suteikt Indonezų res
publikai ginklų.

ristams Pinar del Rio pro
vincijoje tarp Bahia Hon
da ir Cabanas. Kubos mili
cija suėmė: 67 ‘Garand’ 
šautuvus, 17 kulkosvaidžių, 
šimtus rankinių granatų,

;daug mažesnių ginklų . ir 
amunicijos.

“Kites Amerikos lėktu
vas nuleido ginklų netoli 
Trinidado, Escambrey kal
nuose, Las vilias provinci
joje. Kubos milicija suėmė: 
61 šautuvL 5 mortiras, 6 
kulkosvaidžius, 8 radijo 
įrengimus ir daug amunici
jos”. x

“Revolution” rašo, kad * 
“nežinomi lėktuvai” at
skrenda nuo Floridos ir 
nuo JAV karo bazės Guan
tanamo įlankoje, skraido 
virš kalnų ir raistų, o nak
timis nuleidžia teroristų, 
ginklų ir amunicijos. Ku
bos milicija suėmė šešis nu
leistus teroristus ir porą 
desėtkų vietinių.

fabri-

kad: 
nuleido 
i tero-

Vėliausios žinios
Montevideo. — Sausio 11 k:a suėmimui cukrinių nen- 

d. Urugvajaus valdžia už- drių, nes tūkstančiai darbi- 
puolė komunistų ir darbi- ninku dieną ir naktį turi 
ninku organizacijų centrus 
ir areštavo 150 žmonių.

būti šalies sargyboje.

Havana. —Tuo laiku, ka
da Jungtinės Valstijos nu
traukė diplomatijos ryšius 
su Kuba, tai Havanoje bu
vo 9 spaudos reporteriai, o 
Kuba Jungtinėse Valstijo
se neturėjo nei vieno.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
kvietė išrinktąjį prezidentą 
John Kennedį sausio li9 d. 
atvykti į Baltąjį Namą.

NEDARBAS SMAUGIA 
GRAIKIJĄ

Atėnai. —Dabartiniu lai
ku Graikijoje yra virš 300,- 
000 bedarbių. Graikija Bal
kanų pusiasalio šalis, bet ji 

do ir labai daug salų Vi
duržemio jūroje. Šalis uži- 

, 51,182 ketv. mylių plotą 
turi 8,200,000 gyventojų.

va

Nepiliečiai būtinai 
užsiregistruokite

Justicijos departmentas 
praneša, kad, einant įstaty
mu, visi JAV gyveną nepi
liečiai sausio menesį turi 
paduoti savo gyvenamųjų 
namų adresus, turi užsire
gistruoti.

Užsiregistravimas labai 
lengvas: reikia nueiti į bet 
kurį JAV pašto skyrių, ten 
gauti specialę kortelę, ir jo
je užrašyti savo dabartinį 
adresą, žinoma, parašant 
savo vardą ir pavardę.

Toks užsiregistravimas, 
einant įstatymu, atlieka
mas kiekvienerių mėtį sau
sio menesį. Asmenys, nepa
darę to, gali susilaukti ne
malonumų.

ir

Havana. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno, or- 
laivyno ir marininkų ma
nevrai Kubos srityje ken-1

San Juan, Puerto .Rico. 
—Automobilis užmušė 112 
metų amžiaus P. S. Roma
ną.

Barcelona. — Traukinių 
nelaimėje žuvo 25 žmonės.

AMERIKAI STOKA 
MOKYTOJŲ

Washingtonas.'— Šią žie
mą Jungtinėse Valstijose į 
mckyklas lankosi 44,670,- 
000 studentų ir mokinių.

t mūsų šaliai yra stokaBe 
135,000 mokytojų.

New Yorkas.—Sausio 10 
dieną tapo atidarytas na- 
jas Throgs Neck tiltas per 
East upę iš Queens miesto 
dalies į Bronx dalį. Tilto 
pastatymui išleista $92,- 
000,000. Tiltas žymiai page
rins automobiliais susisie
kimą tarp Long Islando ir 
Naujosios Anglijos.



1ft V fi W W1 LITHUANIAN* 0 V Cl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays.
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ------------------------ ------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES

Artėjant “Laisves” Jubiliejiniam 
šėrininkų suvažiavimui

United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............ $10.00 per year
Queens Co., $5.50 per six months 

ŠIMTAS METŲ!
SUKAKO ŠIMTAS METŲ, kai JAV prasidėjo Pi

lietinis karas (Civil War). Ir šis įvykis, didžiulis mūsų 
krašto -įvykis, bus plačiai per visą šalį atžymėtas.

Reikia nepamiršti to, kad “tikrasis pilietinis karas” 
prasidėjo 1861 m. balandžio mėn. 1. d. Jis prasidėjo 
tuomet, kai piliečiai jėga užpuolė Fort Sumter (Sumte- 
rio tvirtumą) Charleston© miesto uoste, South Carolina 
valstijoje.

Tačiau, daugelis amerikiečių skaito, jog pilietiniam 
karui pradžią davė pirmieji kanuolių šūviai, paleisti į 
šiauriečių laivą, “Star of the West” (“Vakarų žvagždė”) 
South Carolina valstijos pakraštyje. Tai įvyko 1861 m. 
sausio 9 d. Dėl to ši diena ir skaitoma Pilietinio karo 
pradžia.

Galima pridėti dar ir tai: Pilietinis karas atrodė bus 
neišvengiamas tuojau po to, kai Abraomas Lincolnas 
buvo išrinktas šalies prezidentu 1860 metais.

Pilietinis karas baigėsi 1865 metų balandžio mėnesį.

PILIETINIS KARAS pagrindiniai buvo iškilęs dėl 
vergijos panaikinimo. Pietinių Valstijų medvilnės plan
tatoriai ryžosi palaikyti vergiją, kuri jiems tuo metu 
buvo pelninga.. Šiaurinėse valstijose, kur smarkiai vys
tėsi pramonė, fabrikantams buvo reikalingas “laisvas” 
(alginis) darbas; čia buvo reikalaujama, kad JAV vergi
ja turi būti panaikinta, kad vienoje šalyje negali būti 
dvi visuomeninės sistemos—vergija ir laisvas-alginis 
darbas.

Pilietinis karas, nežiūrint, kur jis įvyktų, yra bai
sus, nes jame tėvas ima ginklą prieš sūnų,,brolis prieš 
brolį, giminė prieš giminę. Taip buvo ir Jungtinėse Val- 

' stijose to karo metu.
Šiaurinių valstijų žmonės Pilietiniame kare paauko

jo 359,528 savo sūnus ir brolius.
Pietinės valstijos—konfederacinė armija —prarado- 

133,785. r u 1
Buvo sunaikinta daug turto. Šalis • buvo nualinta. 

Bet šiaurinės valstijos, kurioms vadovavo A. Lincolnas, 
karą laimėjo. ’ > • t

Dar karui tęsiantis, prezidentas A. Lincolnas 1863 
m. sausio 1 d. paskelbė Negini išlaisvinimo deklaraciją 
(Emancipation Proclamation). Apie 3,120,000 asmenų 
buvo oficialiai išlaisvinti.

1865 m. balandžio 14 d., prieš pat karo pabaigą, pie
tinių valstijų plantatorių sąmokslininkų “įkvėptas” 
John Wilkes Booth A. Lincolną mirtinai pašovė, kai pre
zidentas buvo atvykęs į teatrą Washingtone; ant ryto- 

' jaus A. Lincolnas mirė, o jo užmušėją nušovė bėgantį.
Tokia trumpai suėmus Pilietinio karo istorija.

• 1

PILIETINIO KARO pradžią minint, prie generolo 
Ulysses S. Grant mauzoliejaus, Niujorke, buvo atliktos 

' atitinkamos ceremoni jos ir padėta nemaža gėlių vainikų. 
Gen. Grant (vėliau buvęs šalies prezidentas) buvo vy
riausias šiaurinių armijų vadovas.

Virginijos valstijoje, Lexington miestelyje, kur pa
laidotas generolas Robert E. Lee,' buvo atliktos panašios 
ceremonijos; generolas atitinkamai pagerbtas. Gen. Lee 
buvo vyriausias vadas pietinių armijų.

Niujorko Union skvere buvo padėta gėlių ir ties 
Lincolno paminklu.

Visa tai gerai!
T" • ‘

KLAUSIMAS TAČIAU stovi prieš daugelio Ameri
kos žmonių akis toks: kaip tinkamiausiai atžymėti šį 
šimtmetinį jubiliejų? Ar tik pašlovinimu buvusių Pilie
tinio karo vadovų? Ar tik atvaizdavimu kai kurių to 
.fcąro svarbesnių epizodų—per televiziją, per spaudą, per 

, radiją?
Ne!
Norint tinkamai šią svarbią sukaktį atžymėti, rei

kia vykdyti gyveniman tuos principus, dėl kurių Pilieti
nis karas vyko, dėl kurio žuvo šimtai tūkstančių ameri
kiečių, dėl kurių buvo sunaikinta už bilijonus dolerių 
turto.

Reikia išlaisvinti negrus! Reikia pripažinti neg- 
. rams lygias teises su baltaisiais.

Atsiminkime: sukako šimtas metų, kai Pilietinis ka
ras prasidėjo. Atsiminkime, kad praėjus šimtui metų 
negrai—šiandien apie dvidešimt milijonų jų—dar,neturi 
žmogaus teisių. Jie segreguoti mokyklose, viešbučiuose, 
valgyklose. Jie neprileidžiami (pietinėse valstijose) prie 
urnų laike rinkimo valstijinių ir federalinių įstatymda- 
vių ir valdininkų.

Aukščiausias šalies teismas prieš keletą metų pa
tvarkė, kad negrai turėtų lygias teises mokyklose, bet 
milijonai jų ir šiandien dar neturi!

Milijonai negrų tebevelka baisų išnaudojimą ir pa- 
žemi/imą.

Atėjo laikas, kai jie privalo atgauti žmogaus ir pi
liečio teises! Negrai dėl jų kovoja. Baltieji privalo jiems 

. padėti.
Minint šimtą metų nuo Pilietinio karo pradžios, 

kiekvienas galvojantis amerikietis privalo įsisąmoninti 
tuo, kad taip, kaip dubar yra, toliau būti negali1..

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LIETUVOS TALENTAI 
UŽSIENYJE

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome :

Tarybų Lietuvos liaudies ar
tistas J. Stasiūnas kartu su 
tarybiniu atlikėjų grupe du 
mėnesius svečiavosi Kinijoje. 
Koncertuose, kurie Įvyko Pe
kine, Šanchajuje, Uchane ir 
kituose miestuose, J. Stasiūnas 
atliko lietuvių liaudies dainą 
“Už jūrelių, už marelių,“ har
monizuotą P. Olekos, J. Tai- 
lat-Kelpšos “žaliojoj lanke
le],” “Ei, bernyti,” Sakalo 
ariją iš A. Račiūno operos 
“Marytė” ir kt. Svečias iš 
Tarybų Lietuvos koncertuose 
dainavo ir kinų kalba kompo
zitoriaus Džan-Šu dainą “Vir
šum žemės saulėlydžio žara.” 
Tarybinių atlikėjų koncertus 
labai šiltai sutiko klausytojai.

Su TSRS artistų grupe Jung
tinėje Arabų Respublikoje, Li
bijoje ir Čekoslovakijoje gast
roliavo vilniečiai baleto solis
tai RTFSR nusipelnęs artistas 
Č. Žebrauskas ir L. Aškėlovi- 
čiūtė, Kaire, Tripolyje, Prago
ję ir kituose miestuose vilnie
čiai supažindino žiūrovus su J. 
Juzeliūno baleto “Ant marių 
kranto” ištraukomis.

Kaip matome, Tarybų 
Lietuvos talentingieji kul
tūros bare veikėjai — akto
riai, šokėjai, dainininkai, 
rašytojai, žurnalistai — ne
snaudžia. Jie ne tik pačioje 
Lietuvoje dirba, o ir vizi
tuoja kitas šalis, važinėja 
po visą pasaulį.

Prie to, kas viršuje pa
imta iš “Tiesos,” galime 
pridėti: andai Pietų Ame
riką aplankė keletas Lietu
vos Liaudies Ansamblio šo
kėjų, o Jungtinėse Valstijo
se apsilankė poetas E. Mie
želaitis, rašytojai A. Bie
liauskas ir M. Sluckis,. aka
demikas K.: Meškauskas,; ir; 
kiti talentingi' žmonės...

Mūsų tauta šiandien jau 
pilnai gali didžiuotis savo 
sūnumis ir dukromis, galin
čiais pasauliui parodyti, 
“ką jie gali.”

APIE KALBININKĄ 
JONĄ JABLONSKĮ

M-es jau minėjome, kad 
1960 m. gruodžio 30 d. su
kako 100 metų, kai gimė 
įžymusis lietuvių kalbos 
kalbininkas Jonas Jablons
kis. čia paduosime A. Sa
baliausko, filosofijos moks
lų kandidato, tokį trumpą 
J. Jablonskio įvertinimą, 
paimtą iš Lietuvos “Pionie
riaus.” Skaitome:

Gimė jis Suvalkijoje, netoli 
dabartinio Kudirkos Naumies
čio, prie Šešupės kranto, Ku
bilių kaime. Motinos ir kaimo 
siuvėjo truputį pamokytas pa
skaityti iš lietuviškų knygų, 
mažasis Jonukas buvo nuga
bentas į Naumiesčio mokyk
lą, kur mokėsi tris žiemas. 
Mokykloje tada ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į 
tikybos “mokslus.”

1872 m. Jablonskis išlaikė 
stojam uosius egzaminus Į 
“Starapolės klesas,” taip vie
tos žmonės tada vadino Mari
jampolės (Kapsuko) gimnazi
ją. (Šiai mokyklai Tarybų 
valdžios metais suteiktas Jono 
Jablonskio vardas.) Vėliau 
Jablonskis Maskvos universi
tete studijuoja senovės kalbas.

Čia jo profesoriais buvo 
garsūs rusų mokslininkai F. 
Fortuhatovas ir T. Koršas. Jie 
Jablonskį ir paskatino labiau 
susidomėti savo gimtąja lietu
vių kalba. Jau tada lietuvių 
kalba buvo dėstoma Maskvos 
universitete. Pirmasis ją pra
dėjo dėstyti F. Fortunatovas. 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute yra saugomi nepa
prastai tvarkingi J. Jablons
kio 1882 - 1883 m. lietuvių 
kalbos užrašai. 1885 m. bai
gęs universitetą, Jablonskis 
dirbo daugiausia mokytojo 
darbą. Jis neturėjo malonės 
caro valdžios akyse ir buvo 
mėtomas iš vietos į vietą.

Jam teko dirbti Marijampo
lėje (Kapsuke), Mintaujoje 
(Jelgavoje), Taline, Pskove, 
Šiauliuose, Vilniuje, Panevėžy
je, Breste, Gardine, Veliže, 
Voroneže, Kaune. Mirė Jab
lonskis 1930 m. vasario 23 d. 
Kaune.

Jablonskio nuopelnai lietu
vių kalbai yra nepaprastai di
deli. Sunku įsivaizduoti, kaip 
atrodytų mūsų literatūrinė 
kalba be Jablonskio darbų. O 
dirbo Jablonskis ištisus ketu
riasdešimt metų, keliolika me
tų visiškai ligos prikaustytas 
prie kėdės, negalė d amas 
vaikščioti, o vėliau net rašyti.

šiandien mes mokomės iš 
gramatikų, kurioms pagrindus 
padėjo Jablonskio vadovėliai. 
Kiekvieną dieną vartojame 
žodžius, kuriais lietuvių kalbą 
praturtino Jablonskis. Jums 
atrodys keista, kad ne taip, 
seniai lietuvių kalboje nebuvo 
nei veiksnio, nei tarinio, nei 
klaustuko, nei šauktuko, nei 
vardininko, nei kilmininko. 
Nebuvo ir tokių žodžių, kaip 
degtukas, pieštukas, teismas, 
vadovėlis, pažanga ir kitų. 
Vis tai mūsų žymiojo kalbi
ninko Jono Jablonskio žodžiai.

VILNIAUS “TIESA” 
APIE ŽURNALĄ 
“ŠVIESĄ”

JAV pažangiesiems lietu
viams, ypatingai Literatū
ros Draugijos nariams, bus 
įdomu sužinoti, kaip Lietu
vos spauda žiūri į pačią 
Draugiją ir į jos leidžia
mą bertaininį žurnalą 
“Šviesą.” Tuo klausimu pa
sisakė Vilniaus “Tiesa,” ku
rios tiražas siekia 220,000 
egzempliorių. 1960 m. gruo
džio mėn. 22 d. savo laido
je minėtas dienraštis rašo:

« Iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų pažangiųjų lietuvių gavo
me gražią dovaną — padidin
tą, naują pažangaus žurnalo 
“šviesos” numerį. ; ŠĮ trimėne- 
sinį politikos, -,mokslo, meno, 
literatūros žurnalą leidžia A- 
merikos lietuvių darbininkų 
literatūros draugija, žurnalo 
redakcinę kolegiją s u daro 
Įžymūs JAV lietuvių pažan
gūs publicistai. R. Mizara ir A. 
Bimba. Ą

Vedamajame n u m e r i o 
straipsnyje svarstomi Ameri
kos lietuvių darbininkų litera
tūros draugijos ir pažangiosios 
lietuvių spaudos veiklos klau
simai. Jame pažymima tas 
didelis vaidmuo, kurį lietuvių 
pažangiajame judėjime atlie
ka ši draugija, glaudžiai ben
dradarbiaudama su pažangiai
siais leidiniais “Laisve,” “Vil
nimi,’’ “Liaudies balsu.” Ap
žvelgdamas šių metų rezulta
tus, žurnalas pažymi, kad 
Lietuvių darbininkų literatū
ros draugijai šie metai buvo 
derlingi.

Numeryje skaitytojas ras 
įdomios, reikšmingos medžia
gos, kuri priklauso žinomų A- 
merikos lietuvių pažangiųjų 
veikėjų plunksnai, štai Ieva 
Mizarienė čia dalijasi savo 
Įspūdžiais iš kelionės po Tary
bų Lietuvą. Ji pažymi, kad 
JAV lietuviai, lankęsi savo 
gimtinėje, džiaugiasi Tarybų 
Lietuvos laimėjimais. I. Miza
rienė pateikia labai gausiai 
statistinių duorpenų “idant ge
riau suprastų žmogus, kuris 
neturėjo progos pamatyti Ta
rybų Lietuvos, kas iki šiol ten 
nuveikta, ir ką mano Lietuva 
pasiekti iki 1965 metų, tai yra, 
iki užsibrėžto septynmečio pla
no pabaigos.” Autorė sustoja 
ties Lietuvos pramonės augi
mu, pažymėdama didelį darbi
ninkų klasės išaugimą, spartų 
respublikos pramonės vysty- i 
mąsi. Ji nurodo aplankiusi ! 
Kėdainiuose statomą superfos
fato fabriką, nurodo, kad Lie
tuvoje gaminapni baldai “nei 
kiek neprastesni /UŽ baldus, 
kuriuos darbininkai turi JAV.”

“Mums, turistams, — rašo 
toliau 1. Mizarienė, — teko 
lankytis kolūkiuose ir kaimuo
se pas gimines ir draugus, ir 
matėme, kaip gyvena valstie
čiai dabar, Mėsa, sviestas, pie
nas, daržovės — kasdieninis 
maistas, o ne pasismaguriavi- 
mąs didelių švenčių proga.” 
Autorė ypatingai pabrėžia mil
žinišką darbą melioracijos sri

tyje, pateikdama labai akivaiz 
džius faktus. Toliau ji sustoja 
ties Tarybų Lįpfųvos kultūra, 
pažymėdama, ' kad “Lietuva 
per dvidešimt metų išaugo j 
pavyzdingai kultūringą kraš
tą,” kad “tarybinėje santvar
koje brangiausias turtas yra 
Žmogus.” “Su kiekviena die
na, ------ pažymi baigdama I.
Mizarienė, — Tarybų Lietuva 
sparčiai žengia pirmyn j dar 
šviesesnį, gražesnį rytojų.”

K. Petrikienė šiame “švie
sos” numeryje rašo apie 1905 
metų revoliucijos atga r s i u s 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Pasiremdama faktais ir 
duomenimis, ji demaskuoja 
reakcines katalikų dvasiškijos 
bei visokio plauko oportunistų 
to meto pražūtingą veiklą 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
pažangiajame judėjime.

žurnale skelbiami V. Micke
vičiaus-Kapsuko pirmieji įspū
džiai Amerikoje. Paskelbta
me laiške V. Kapsukas aštriai 
demaskuoja Įvairius oortunis- 
tus ir prisiplakėlius darbinin
kų bei pažangiajame judėji
me, nurodydama žalingą do
le r i o skverbimąsi, moralinį 
oportunistų veidą.

“Šviesoje” išspausdinti pla
tūs Rojaus Mizaros įspūdžiai 
iš Osvencimo. “Būdamas Lie
tuvoje, — rašo R. Mizara,— 
mačiau baisių fašizmo pėdsa
kų.” Jis sumini hitlerinių 
okupantų ir buržuazinių naci
onalistų padarytas piktadary
bes gražiajame Alytaus Vidz
girio miške, Paneriuose, Pir
čiupyje, IX forte. Bet tai 
“ką mačiau ir girdėjau, bū
damas Osvencime, tiesiog ne
manoma išdėstyti popieriuje.” 
R. Mizara čia pasakoja apie 
savo apsilankymą Osvencime, 
atskleisdamas istorijoje dar 
nematytas hitlerinio fašizmo 
piktadarybes. “Tegii Osven
cimas sako visai žmonijai,-— 
rašo autorius, — kad ji nuo
lat budėtų, neleistų pasikarto
ti tam, kas buvo, kad ji kovo
tų ir išlaikytų pasaulyje tai
ką.” ‘ ; .

Numeryje išspausdintas šil
tas Saliečio atsiliepimas apie 
J. Paleckio eilėraščių rinkinį, 
straipsnis, pažyihintis E. Mie
želaičio viešėjimą Jungtinėse 
Valstijose, čia taip pat ran
dame A. Venclovos, J. Minke
vičiaus, prof. J. Kupčinsko ir 
kitų straipsnius, poetų A, Mal
donio, B. Mackevičiaus, J. 
Jakšto eilėraščius ir kitą me
džiagą.

I960 metų ketvirtasis “švie
sos’’ numeris Įdomus, Įvairus 
JAV pažangiųjų lietuvių bal
sas, pasiekęs gimtinę — Ta
rybų Lietuvą.

Redakcijos Atsakymai
A. Norkienei, Detroit. — 

Jūsų laiškutis ir $12 vertės 
čekis už prenumeratą į Lie
tuvą perduotas administra
cijai. Dėkojame!

Iš laiškų redakcijai
Gerb. Drauge Mizara,

“Darbo” redakcijos ko
lektyvas širdingiausiai dė
koja Jums ir visiems drau
gams už ekonominę para
mą mūsų laikraščiui ”Dar- 
bui”

Be to, nuoširdžiai dėko
ju draugui J. Žilinskui už 
asmenišką dovaną,—už de
šimtinę.

Nuoširdžiai sveikinu vi
sus JAV pažangiuosius lie
tuvius !

Renė Diktoraite

SIEKIA VĖL VARŽYTI 
PASPORTŲ IŠDAVIMĄ
Washingtonas. — Res

publikonas senatorius Ale
xander Wiley, iš Wisconsi- 
no valstijos, įnešė bilių — 
suteikti Valstybės sekreto
riui galią, idant jis galėtų 
atsisakyti išduoti paspor- 
tus tiems, kurie yra “žino
mi kaip komunistai”. Jo 
bilių parėmė senatorius 
Wallace F. Bennett, iš 
Utah valstijos.

Kiekvienas proogresyvus 
lietuvis, gyvenantis plačiose 
rytinėse valstijose, turėtu
mėm labai stropiai ir smar
kiai pasidarbuoti, kad tas 
“Laisvės” 50-ųjų metų su
važiavimas būtų didelis ir 
pasekmingas. Kad jis nu
skambėtų po plačias Ameri
kos kolonijas ir parodytų 
“Laisvės” priešams, kad 
mes, progresyviai lietuviai, 
vieningai stovime su savo 
laikraščiu, kuris veda kovą 
už taiką ir tautų draugys
tę, ir per 50 metų gina dar
bo žmogaus reikalus. Taip
gi per visą savo 50 metų 
gyvavimo laiką stovėjo už 
laisvą Tarybinę Lietuvą.

Jubiliejiniame suvažiavi
me pademonstruokime savo 
vieningu;'ą. Parod y k i m e 
savo broliams ir sesėms 
Lietuvoje, kad mes, Ameri
kos progresyviai lietuviai, 
pilnai supr a n t a m e savo 
spaudos reikšmę, kokį dide
lį yra suvaidinusi apšvietos

“Svečiai Tarybų Lietuvoje” 
—puiki knyga!

Ryšium su apsilankymu 
amerikiečių ekskur s a n t ų 
Lietuvoje, Grožines, litera
tūros leidykla Vilniuje 1960 
m. išleido F. Laurynaičio 
sutaisytą liuksusinę knygą 
“Svečiai Tarybų Lietuvo
je.” Knyga vidutinio for
mato, pilkos drobės spalvo
tai iliustruotas viršelis, tel
pa 132 Ch. Levino ir J. 
Kacenbergo padarytos nuo
traukos, ’ septyhi spalvoti 
per visą puslapį paveikslai. 
Technika labai graži.

Pirmame, puslapyje, auk
siniame Tudėns ^peizažo gro
žyje-, ant kalno Gedimino 
pilies bokšte didingai plevė
suoja vėliava. Labai gra
žus Kauno vaizdas, žiūrint 
nuo Aleksoto kalno. Kauno 
HES naktį. Įmonės: Klai
pėdoje, Vilniuje, Telšiuose, 
Akmenės cemento gamykla 
su jos didžiuliais kaminais, 
darbininkų gyvenvietėmis 
ir jų kultūros rūmais.

Labai vaizdžiai matosi 
Nidoje pionierių stovykla 
su šimtais joje vasarojančių 
jaunuolių. Trakų “Pelėsiais 
ir kerpe apaugus pilis.” 
Pilies vaizdai iš lauko ir 
kieme. Nuo Trakų pilies 
bokšte matosi Gelvės ir kiti 
ežerai. Trakai garsūs savo 
gražiomis apylinkė mis. 
Iliustracijose skait y t o j a s 
ras daug gražių istorinių, 
pramoninių, architektūri
nių ir kitų paveikslų.

Knygos pradžioje suglaus
toje formoje skaitytoją au
torius supažindina su poka
rio laikotarpio atsiekimais 
Lietuvoje. Visų pirma te
ko išmokslinti žmones., kad 
valstybė pajėgtų siektis už
brėžtu planu. Jeigu 1939 
m. iš 10,00.0 gyventojų 
aukštus mokslus lankė 13 
žmonių, tai 1960 m. teko 
91 studentas. Knygoje nu
rodoma, kad viso šiuo metu 
Lietuvoje yra 12 aukštųjų 
mokyklų kurių dienomis ir 
Vakarais skyriuose 1959-60 
m. mokėsi 25,451 studen
tas. Per pokarinį laikotar
pį respublikos aukšto s i o s 
mokyklos paruošė 30,500 
specialistų. Be jų, dar 44.5 
tūkstančio jaunuolių baigė 
technikumus bei kitas spe
cialias mokyklas.

Lankantis Vilniuje “El
ios” elektrotechnikos įmo
nėje, kur dirba keli tūkstan
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------TUB 
darbą mums, darbo žmo
nėms.-------------------------- )

Dar turime laiko., pilnai 
pasiruoškime šiam svar
biam suvažiavimui:

1. Visi progresyviai A- 
merikoje gyvenanti lietu
viai privalome pri s i ų s t i 
moralinius ir materialinius 
sveikinimus.

2. Kiekviena rytinė kolo
nija turėtų pasirūpinti bū
ti kuo skaitlingiausiai re
prezentuota “Laisvės” šėri- 
ninkais.

3. “Laisvės” vajininkai 
ir spaudos skleidėjai prašo
mi skaitlingiausiai daly
vauti su gerais konkrečiais 
pasiūlymais.

4. Tą pačią dieną po su
važiavimo įvyks Jubilieji
nis banketas. Padarykime 
jį vienu iš didžiausių!

Lai gyvuoja “Laisvė” ir 
jos Auksinis Jubiliejus!

Povilas Venta
Jubiliejinės komisijos pirmininkas

čiai darbininkų, beveik visi 
jauni žmonės. Įmonė įsikū
rė po karo. Vedėjas mums 
pasakojo: >

—Kada įmonę pradėjom 
statyt, pasiuntėme 19 žmo
nių į Leningradą, į tokią 
pat įmonę praktikuotis. Su
grįžę jie mokė mūsų darbi
ninkus.

Kauno HES statė visa 
Tarybų šalis. Kada mūsų 
turistų grupė ten lankėsi 
1959 m., HES dar neveikė, 
ėjo didelė statyba. Knygo
je parodo, kaip HES atrodė 
tuomet ir kokia1 ji yra da
ba. •(Lietuva pati viena' nie-’ 
kuomet nebūtų pajėgusi to
kį milžiną pastatyti. Kas 
kita, kada pasinio j imas vy
ko su broliškų respublikų 
pagalba.

“Didžiulės turbinos paga
mintos Charkove, generato- 
r i a i — Sverdlovske, tilti
niai kranai—Zujeve, trans
formatoriai — Kaliningra
de. Kitus įrengimus siun
tė Gruzijos, Armėnijos, Es
tijos, Latvijos, Moldavijos, 
Baltarusijos, Kirgizijos, A- 
zerbeidžiano darbo žmonės.

“Kauno HES — tai reikš
mingiausias tarybinių tau
tų draugystės ir bendradar
biavimo įrodymas. Tik ši 
draugystė įkūnijo sen ą j ą 
lietuvių tautos svajonę.”

Tėmijant paveikslą, kaip 
Palangoje žmonės linksmi
nasi, kitoje vietoje paste-, 
bi, kad tik sekmadienį į Pa
langą atvyko pusantro tūks
tančio sunkvežimių su kol
ūkiečiais.

Kalbant apie laisvalaikio 
praleidimą, skaitytojas ras, 
kad ki-ekvienas 13-as žmo
gus dayvauja meno savi
veikloje. Viso priskaitoma 
J.1 tūkstančių saviveiklinių 
meno kolektyvų.

Sveikatos srityje 1940 
m. vienam gydytojui (įskai
tant ir dantų gydytojus) 
tekdavo 1,400 žmonių, o 
1958 m.—600.

“Svečiai Taiybų Lietuvo
je” paveiksluose ir skaičiai 
supažindina mus su dauge
liu Lietuvoje pasie kimų, 
gražiu jaunimo auklėjimu. 
Jeigu kas nori geram bi
čiuliui duoti dotaną, tai 
nepadarys klaidos, padova
nodamas knygą “Svečiai 
Tarybų Lietuvoje.”

K, Petrikienė



Kelionė į Santiago, 
Čilės sostinę

Vėsus, ūkanotas ir pilkas 
miestas Lima manęs dau
giau nebekankina. Aplan
kęs inkų didmiesčio Pacha- 
camac griuvėsius, Peru res
publikos bibliotekų ir visas 
kitas svarbesnes vietas, nu
tariau važiuoti toliau į pie
tus, į Santiago, Čilėj, kuris 
randasi apie pusantro tūks
tančio mylių į pietus nuo 
Limos.

Rytas ūkanotas. Taksis 
nuveža mane į orlaukj Li- 
matambo. Sutvarkius bilie
tą ir kitus dokume n t u s , 
kaip 9:30 sėdam į keturmo- 
torinį plieno paukšti ir le
kiam pietų link.

Koomet pakilo virš Limos 
miesto, virš to pilkojo rū
ko, švietė skaidri saulutė. 
Mano kairėje matėsi virti
nė melsvųjų Andes kalnų. 
Dešinėj — bangavo žalsvai 
mėlynas Pacifikas. Viršum 
šviesiai mėlyni dangaus 
skliautai gaubė viso akira- 

, čio plotį. Lėktuve, pakibu
siame tarp dangaus ir žyd
riai tyvuliuojančio vande
nyno, esame 80 žmonių.
Skrendame pietų link, ta

čiau oras vėsta. Vėsta dėl 
to, kad mes tolstame nuo 
ekvatoriaus. Pro kairįjį 
lėktuvo sparną dar matosi 
tolstantis paslaptingas Pie
tų Amerikos žemynas. Jis 
tolsta todėl, kad mes skren
dame tiesiog į pietus, į San
tiago; o Perų krantas stai
ga pasisuka į pietryčius. 
Apie 11 vai. ryto žemynas 
nutolo. Apačioj pūkiniai 
debesys dingo ir nesimato 
nieko daugiau, kaip tik dan
gus ir baltakepurės okeano 
bangos. Iš užpakalio skaid- 

X^'-^i-ioji saulutė žeria į mus 
gausą spindulių ir . paskan
dina aukso jūroje visą gam
tą ir mūsų, mažyčio, uodo 
išvaizdos, lėktuvą.

Lan Chile, kaip ir dau
gybė kitų lėktuvų kompani
jų, vartoja tik keturmoto- 
rininį lėktuvą (D C-6 B). 
Sprausminio nevartoja to
dėl, kad jis truputį bran
gesnis ir kad per greitai 
nuveža, neduodamas progos 
pasidžiaugti gamta. Nuo 
Limos iki Santiago mūsų 
lėktuvas kobojo ore net 5 
valandas. 12:30 vai. pie- 
tavom. Davė raudono vy
no, shrimp salad, sriubos, 
kalakutienos, kukurūzinės 
duonos, saldžių pyragaičių 
ir kiek nori braziliškos ka
vos.

. : Tarp keleivių jauki nuo
taika. Po pietų vieni šį tą 
skaito, kiti snaudžia. Re- 
tas žiūri pro langus į gam
tą, o ji įdomi. Aš gi nesu 
dažnas kontinentais kėliau-^ 

„to j as, tai ir dairausi pro 
* langus. Užpakaly manęs 
vis tolsta antroji mano tė
vynė, kurioj aš pergyvenau 
jau tris ketvirtadalius savo 
amžiaus — Good Old USA. 
Kur ten į pietryčius toli toli 
mano gimtinė Lietuva, su 
jos žaliuojančiais miškais, 
lankomis ir sodais. Betgi, 

I geografiniai, čia man atro
do viskas atbulai. Saulė 

s šviečia iš šiaurės; pietuose
šaltasis Antarktikos konti
nentas; o ten tiesiog į ry
tus kažkas? Gal tamsusis 
Afrikos kontinentas, kur 
Kongo gyventojai dabar 
žūtbūtinai kovoja su koloni
zatoriais už laisvę ir nepri
klausomybę.

Aš pasižiūrėjau į žemė
lapį mūsų skridimo link
me. Apie 11 vai. priešpiet 

4 7 mes nutolome nuo žemyno. 
'' v Dabar jau 1:30 popiet. Pa

gal skridimo greitį, spėju, 
mes dabar turime vėl artėti

’prie žemyno. Santiago nuo 
Lymos randasi skirtingoj 
laike zonoj. Mes praranda
me vieną valandą. Čilės 
krantai turi pasirodyt ma
no kairėje. Žiūriu įtemptai. 
Dar nesimato. Tolyj, rodo
si, tamsėja horizontas. Bet 
tai gali būti debesėlis. Lau
kiu, kas toliau. Už 15 mi
nučių jis pradėjo labiau 
tamsėti. Už pusvalandžio 
mano apskaičiavimai pasi
tvirtina. Artėjo Čilės kran
tai. Ten niūksojo melsvieji 
Andes kalnynai, kurių va
kariniais šlaitais mes dar 
porą valandų skrisim iki 
pasieksime Santiago, Čilės 
sestamiesti. v

Dešinėje tyvuliuoja beri
bis Pacifikas, kairėje kazač- 
ką šoka Andes kalnyno 
aukštagūbriai, su baltuo
jančiomis sniego kepurė
mis. Virš mūsų žydriai mė
lynas dangus. Skaidri po
pietinė saulutė šviečia iš 
šiaurvakarių. Mūsų lėktu
vas slenka pietų link. Jo 
šešėlis šliaužia pilkų uolia- 
kalnių kupromis. Šian ir 
ten baltapūkis debesėlis ka
bo erdvėje, po mūsų lėktu
vu. Debesėlio šešėlis dengia 
pliką uolų kalnyno krūtinę. 
Vaidentuvę ir sielą krečian
ti panorama!

Mes randamės šiurkščios 
gamtos širdyje. Išskiriant 
motorų burzgimą, čia mirti
na tyla. Jokio gyvybės nei 
augmens ženklelio čia nesi
mato. Vienintelis gyvybės 
ženklas — tai burzgiantis 
mūsų uodas su 80 keleivių.

Rodos, turėtų būti tyku, 
r amu ir žavinga pačioje 
gamtos širdyje. Bet taip 
nėra. Čia ne tik neramu, 
bet net ir klaiku. Tai beri
bė pustynė. Čia mūsų gy
vastis priklauso nuo lėktu
vo tankuose gasolino kiekio, 
nuo keleto elektros vielukių, 
teikiančių motorams gyvy
bės kibirkštėles, nuo grupės 
varinių vamzdelių, švirkš- 
čiančių kurą į motorų 
plaučius, ir, svarbiausia, 
nuo vairuotojo, rankos tiks
lumo, kuri turi mūsų visų 
gyvastis savo delno duobe
lėje. Kol visos tos smulk
menos atitinkamai veikia ir 
vairuotojo ranka tiksliai 
vairuoja, mes saugūs. Bet 
jei bent viena iš tų tūkstan
čių mechanizmo dalelių su
gestų, arba vairuotojo ran
ka sekundei kryptelėtų iš 
vagos, mes kristume šimto 
mylių į sekundę greičiu ir 
atsimuštume į plikos uolos 
kalno viršūne šimtus mylių 
nuo civilizacijos, į neišven
giamą mirtį.

Bet ką gi. Nieko nerizi
kuosi—nieko neišloši. Žmo
gus jau toks sutvėrimas: jis 
eina, lipa, važiuoja, skren
da.' Vieni miršta pirmžan- 
gūnų mirtimi, kiti dingu
siųjų pėdsakais tobu liną 
pirmynžangos priemones ir 
žengia pirmyn. •

Kad nusikračius, tomis 
nejaukiomis mintimis, nu- 
sigręžiau nuo lango. Dau
guma sankeleivių, matyt, 
nekreipė dėmesio į šiuos 
gamtos vaizdus.. Jie sau 
snūduriuoja ir gal nė ne
galvoja rašyti įspūdžius.

Jau artėjame prie Santia
go. Pasirodė augmenijos 
ženkalai. Pasidarė ramiau. 
Aš ir vėl žiūriu pro langą.

Kalnyno krūtinėje pradė
jo rodytis vingiuoti ruožai, 
lyg gyslelės. Tai buvo 
upokšniai. Dabar jų vagos 
buvo tuščios. Viršukalnė 
se sniego srovės greitai nu
bėga skardžia pašlaite. Upe

lis ir vėl sausas. Vėliau 
pradėjo rodytis ir didesnės 
upės, krūmokšniai ir dides
ni medžiai. Tamsiai rudas 
kalnynas pradėjo šian ir 
ten plotmėmis žaliuoti. Ar
čiau Santiago pradėjo ma
tytis ir maži namukai, ir 
gvulių bandos, ir, lyg vo
ratinklis, pradėjo raizgytis 
kelių tinklas, žodžiu sakant, 
gamta atgijo!

Žemė, mūsų maitintoja 
yra gyvas kūnas. Tačiau 
nekurtos jos dalys — gau
ruoti kalnagūbriai, žemės 
kūno šašai — yra negyva 
medžiaga. Upės ir upeliai 
yra žemės kamuolio gyslos. 
Jomis tekantis vanduo — 
mūsų žemės kraujas. Upės 
srovės vilgo žemės maitin
tojos krūtinę. Tas gimdo ir 
ugdo želmeniją bei gyvūni
ją. Bet gauruotuose kal
nynuose tos gylsos išdžiūvę. 
Plikas, uolėtas kalnas—tai 
žemės kaulas, ant kurio ne
siranda nei odos, nei rau
menų, kad želmeniją ir gy
vūnija galėtų veistis. Todėl 
didieji kalnynai ir nėra taip 
meiliai apdainuojami, kaip 
didžiosios upės: mūsų myli
mas Nemunas, Jungtinių 
Valstijų Mississippi, net ir 
milžiniškoji, dar mažaį. iš
tirta, Amazonė.

Šitaip man befilosofuojant, 
mes jau pasiekėm ir Rio 
Mapocho upę, prie kuries 
randasi ir Čilės sostam i esti s 
Santiago. Ten tarp žemes
nių pastatų matosi ir dan
goraižių, raizginys gatvių 
ir ilgų bulvarų.

Nusileidome erdviame or- 
laukyje, kurio pakraščiuo
se matėsi daug aukštos žo
lės ir joje besiganančių ark
liu.

Kažin kaip Santiago at
rodys po jį bevaikštinėjant? 
Pamatysim.

Bevardis 
Santiago, X-1-60

Iš Urugvajaus
Kaip lietuviški jėzuitai 

lenda ten, kur jų 
niekas nekviečiai

Montevideo. — Kuomet 
buvo ligoninėje Ad. Skipa- 
ras ir kliedėjo iš karščio, 
jį aplankė senis jėzuitas ir 
ligonį rado pririšta. Pasi
naudodamas proga, jam ant 
burnos uždėjo kryžių, vė
liau gyrėsi, kad ligonis ne
norėjęs paleisti kryžiaus. 
Juk jam rankos ir kojos 
buvo pririštos!

Kuomet mirė Povilas Vi- 
činas, šitas pats senis jėzu
itas norėjo per jėgą įsiverž
ti į butą, bet, savo laiku 
perspėtas Vičino švogerio 
Bereikio ir sūnaus, o vėliau 
ir sukoliotas ten buvusių 
vyrų — nelindo vidun, tik 
pasakęs šiuos žodžius: “Gy
vuliai! laidokit kaip gyvu
lį...” ir išsinešdino.

Kuomet jau buvo visai 
silpna Anelė Krasinskaitė- 
Lisauskienė, atėjo virš mi
nėtas jėzuitas ir pradėjo 
kalbėti, kad jau gyvenimas 
jos baigiasi, kad ji ką nors 
turi palikti dėl bažnyčios. 
Moteris, galima sakyti, jau 
buvo be sąmonės ir mirš
tanti, bet šalę jos stovėjo 
jos vyras. Senis jėzuitas 
kreipėsi pas vyrą ir papra
šė kad jisai išeitų. Kuomet 
vyras išėjo, išsiėmė iš savo 
portfelio popierį ir davė 
Krasinskaitei - Lisauskie
nei paišelį į rankas, kad ji 
pasirašytų. Bet, čia jėzuito 
nelaimė, pamatė vyras ir 
už pakarpos išvijo jėzuitą 
lauk.

Tai matote, gerbiamieji 
skaitytojai, kokie yra šie 
“šventieji tėvai”!

“Darbas”

Philadelphia, Pa.
Jau metai prabėgo, kai 

apsigyvenau Philadelphi- 
jos apylinkėje. Į metus lai
ko teko susipažinti netik 
su philadelphiečiais, bet ir 
šios apylinkės pažangiomis 
organizacijomis ir jų vei
kėjais. Gaila, bet tenka pri
minti, kad, išskiriant Phi
ladelphia ir Baltimore, Md., 
.kitose kolonijose sudaryti 
bet kokį, veikimą nėra gali
mybių. Nors kuopos gyvuo
ja, bet mūsų senajai kartai 
skiriantis iš gyvųjų tarpo 
susidarė tos sąlygos.

Ir jeigu draugai Bekam
piai parduos savo namą, tai 
ateinančią vasarą nebus 
vietos suruošti naudingam 
tikslui parengimą. Baltimo- 
riečiai turi tinkamą vietą, 
bet sėkmingo parengimo 
be kitų pagalbos negali su
ruošti.

Na ir jeigu priminsime 
desėtką metų atgal, kuomet 
mūsų organizacijų paren
gimai buvo ruošiami, sėk
mingi, tai lieka dabar tik 
prisiminimas. Teisybė, 
Chesteryje turi savo sve
tainę. Klubas nariais gerai 
sustovi, sakoma, verčiasi 
gerai, bet mūsų veikėjai sa

iko, sunku jiems su mūsų 
parengimais.

i ------------------

i Draugė Žalnieraitienė sa
vo giminių šermenų metu 

‘ sugavo pusėtiną šaltį ir tu- 
i rojo užsilaikyti ramiai. Ji 
prisidėjo su penkine “Lais
vės” paramai.

Draugė Mathis, nors bu
lve sunkiai susirgusi, nega
lėjo dalyvauti koncerte 10 
d. gruodžio, irgi paaukojo 
“Laisvei” penkinę. Tad mū
sų parengimas suteikė 
“Laisvei” paramos 115 do
lerių. Tie, kurie neprisidė- 
jote prie “Laisvės” para
mos, prašome prisidėti.

LDS 5 kuopos narė Po- 
i tienė eidama gatve paslydo, 
susižeidė ranką ir pečius. 
Gydosi namie. Linkiu jai 
greitai ir pilnai pasveikti. 
Sniegas Philadelphia oje nė
ra galutinai nuimtas, gat
vės, šaligatviai ledu apšalę 
ir sudaro einantiems pavo
ju-

Iš visų musų draugų ir 
draugių, tai J. Šmitienė yra 
laimingiausia su sveikata 
ir darbu. Mažai mūs yra 
dirbančių, bet ji dirba ir 
dirbo praėjusių švenčių 
laiku.

Naujų metų paradas 
Philadelphijoje šiais metais 
buvo vienas iš didžiųjų. 
Spaudos pranešimu, smal
suolių susirinko milijonas 
ir pusė. Eisena buvo ilga ir, 
sakoma, bus daromi žings
niai kitais metais dalyvių 
skaičių sumažinti, kad tiek 
daug laiko neužimtų.

, Už gražius pasirodymus, 
. įrengimus, buvo skiriama 
dovanos. Vieną dovaną ga
vo lenkų benas už gražų 
apsirengimą.

Kinijos Liaudies Respublikos Fusinjsko anglies baseino 
kolektyvas pirma laiko užbaigė metinį planą ir iškasė šimtus 
tūkstančių viršplaninės anglies.

Nuotraukoje: Fusinjsko anglies karjere.

Pasenę mainieriai, gau
nanti senatvės pensiją, ga
vo “gražią” kalėdų dovaną. 
Jų pensija sumažinta nuo 
šimto dolerių iki septynių 
dešimtų penkių dolerių mė
nesiui. Tas paliečia 65,600. 
Vasario mėnesį jau gaus 
$25 mažiau.

Aiškinama, kad mažiau 
iškasama anglies ir mažiau 
gaunama į senatvės pensi
jų fondą pajamų. Darbda
viai moka 40 c. nuo kiek
vieno iškasamo anglies to
no.

Pennsylvanijos valstijoje 
dirbančios moterys ir tu
rinčios patyrimą krautuvių 
darbe gaudavo apie $40 sa
vaitėje. Su sausio 15-ta tirš
čiau apgyventose vietose 
gaus $1 valandai ir už 
viršlaikį $1.50.

Bet mažiau apgyventose 
vietose, kuriose yra mažiau 
10-ties tūkstančių gyvento
jų, mokės 90 centų valandai 
ir $1.35 už viršlaikį. Moki
niai mažiau apgyventose 
vietose gaus nemažiau 80 
centų valandai. Už viršlai
kius nuo $1.20 iki $1.35.

Uždarbis mizernas, gyve
nimo reikmenų kainos 
aukštos. Važinėjimo iškas
ti s toks pat, ar tu uždirbi 
daugiau ar mažiau. Tokių 
dirbančiu moterų yra apie 
50,000.

Brotherhood of Carpen
ters unijos pareigūnas The
odore P. O Keefe kaltina
mas nelegaliai išeikvojęs 
unijos pinigų $11,000. Su
laikytas po 1,000 dolerių 
kaucijos. Eina tyrinėjimas 
ir bus teisiamas. Vėliau pa
aiškės, ar jis yra kaltas.

Transport Workers uni
ja padarė sutartį su Penn
sylvanijos Railroad kompa
nija su pakėlimu uždarbio 
penkiais centais valandai. 
Pakėlimas įeis galion su šių 
metų liepos pirma diena.

Pilietis

Worcester, Mass.
Sausio (Jan.) 3 d. įvyko 

Lietuvos Sūnų, Dukterų ir 
Darbininkų klubo mėnesinis 
susirinkimas. Valdyba ir 
įvairios biznio komisijos da
vė raportus iš pereito mė
nesio veiklos ir apskritų 
1960 metų pasekmes.

Praėjusieji dveji ar treji 
metai davė daug nuostolių 
mūsų draugijai. Tai dėl 
prasto gaspadoriavimo. Bet 
čia dar nesibaigia su 
praėjusiais blogais įvykiais. 
Panašūs įvykiai gali pasi
kartoti ateityje. Tikrenybė
je biznio saugumas priklau
so nuo pačios draugijos pa
tvarkymų. Per pastaruo
sius dvejus metus L. S. ir 
D. ir Darbininkų klubas tu
rėjo padengti praėjusių ke
leto metų nemokėtas bilas, 
todėl klubas už 1960 metus 

turi deficito apie porą tūks
tančių dolerių.

bl-ympia Parkas atrodė 
labai blogoj padėty, bet 
šiaip taip, gerai pasidarba
vus D. Jusiui ir J. Pauliu- 
kaičiui, padarė pelno. Ačiū 
už gerą pasidarbavimą.

J. Petkūnas, naujas L. S. 
ir D. draugijos prezidentas, 
ir J. Karazija, vice prezi
dentas. Petkūnas prašė, 
kad nariai lankytų susirin
kimus ir mūsų parengimus 
skaitlingiau ir prisidėtų 
prie veiklesnio darbo. Lin
ki naujai valdybai gerų pa
sekmių.

Metinis banketas įvyks 
sausio 28 d. Visi nariai tu
rite dalyvauti šiame banke
te. Kiekvienas narys ir na
rė gausite atvirutes. Jeigu 
kuris nedalyvaus, vistiek 
turės užsimokėti $2.50. Ne
galintis dalyvauti bankete 
gali savo atvirutę priduoti 
giminei ar draugui. Ta at
virutė kaštuos $2.50. Bus 
šokiai. Duos gerą maistą 
ir įsigert.

L. S. Draugija nuošir
džiai kviečia visus narius 
ir nares ir mūsų gerus sim- 
patikus dalyvauti šiame 
bankete. Pradžia 6 valandą 
vakare. Vieta — 29 Endi
cott St.

MIRĖ
Margaret Novick (Geru

lis), 70 metų amžiaus, mirė 
gruodžio 25 d. Palaidota 28 
d. Hope Cemetery.

Novikienė plačiai žinoma 
šioje apylinkėje. Vincas No
vick, jos vyras, m i r ė jau 
prieš 4 metus. Jiedu buvo 
prižiūrėtojai 29 Endicot St. 
svetainės per daugelį metų 
ir daug patarnaudavo sve
čiams.

Velionė priklausė prie 
LSD ir LDS 57 kuopos. Li
ko dideliam liūdesyj sūnūs 
Anthony, William ir Albert;, 
dvi seserys Anna ir Cathe
rine, brolis Joseph Gerulis, 
anūkai ir anūkės.

L. S. D. Draugija sutei
kė paskutinį patarnavimą, 
gėlių vainiką ir xgrabnešius 
ir pareiškė nuoširdžią užuo
jautą šeimai, giminėms ir 
draugams. Lai tau, Marga
ret, būna lengva žemė.

Sekantis susirin k i m a s 
įvyks vasario 7 d., 29 Endi
cott St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. K. Kasulis

Iš Brazilijos
Darbininkai laimėjo kovą

Rio de Žaneiro. — Dau
giau kaip vienas milijonas 
Brazilijos darbo žmonių — 
geležinkelininkų, jūrin i n- 
kų ir uosto darbininkų — 
po tris dienas vykusios at
kaklios streiko kovos, kuri 
buvo paralyžiavusi beveik 
visą šalies komercinį gyve
nimą, iškovojo didelę per
galę. Vyriausybė sutiko pa
tenkinti visus streikininkų 
reikalavimus pagerinti jų 
materialę padėtį.

Jokios nepaprastos prie
monės, kurių ėmėsi valdžia 
streikininkų valiai palauž
ti, nepadėjo. Net profsą
jungų lyderių suėmimai, 
nei streiklaužių veiksmai 
nebuvo sėkmingi. Strei
kuojantys geležinkelininkai 
gulė ant bėgių, kad užtver
tų kelią traukiniams, ku
riuos vairavo streiklaužiai. 
Streikininkai klausė visų 
įsakymų, kuriuos leido vi
suotinis streiko vadovavi
mo centras Rio de Žaneire.

Šis streikas, kaip pabrė
žiama agentūros • Prensa 
Latina pranešime, neturi 
lygių Brazilijos istorijoje.

D.
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New Haven, Conn.
Susirgo Laisvės vajinin- 

kas Jonas Petkus. Jis išvy
ko į Veteranų ligoninę. 
Daktarai .sako, kad teks 
pabūti kelias dienas. Linki
me greitai pasveikti.

Kazys ir Antosia šoliū- 
nai pasiruošė vykti į Flori
dą. Linkime jiems laimin
gos kelionės ir vakacijų.

Valstijos policija padarė 
kratą apskrities kalėjime. 
Rado pas kalinius degtinės 
ir kitokių draudžiamų daik
tų. Numatoma, kad kai ku
rie sargai gal neteks darbų.

Labai daug liko Kalėdų 
eglaičių neišparęluotų. Gai
la, kad tokie gražūs mede
liai naikinami.

Nedarbas auga. Vis daž
niau vietos spaudoje prane
ša, kad ta ar kita dirbtuvė 
atleido darbininkų iš dar
bo. Paleisti laukia atgal pa
šaukimo, bet nesulaukia.

J. Kunca

Laiškas iš Lietuvos
J. A. Bekampis, Avalon, 

M J., gavo laišką nuo bro
lio dukters. Talpiname įdo
mesnes ištraukas.
Brangus dėde,

Sveikinu Jus, dėde ir dė
dienę. su Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėmis ir linkiu 
Jums geros sveikatos, ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Šiandien sekmad i e n i s , 
kaip paprastai šiemet, lyja 
lietus. Dėl tokio oro šiemet 
užsitęsė darbai, tai, kaip 
sakant, tik dabar suėjome į 
trobas. Atsirado laisvesnio 
laiko parašyti Jums keletą 
žodžių. Visų pirma, širdin- 

I gai dėkoju dėdei už “Lais
vę,” kurią ne tik aš, bet ir 
visi kaimynai noriai skaito- 

nne. Labiausiai man “Lais
vėje” patiko glaudus lietu
vių ir jų draugų bendra
darbiavimas, apr a š y m a s 
apie kiekvieno nelaimes, li
gas, mirtį, užuojautos, ir 
apie mūsų gimtąją Lietuvė
lę aprašymai ir kitos žinios. 
“Laisvėje” skaičiau apie 
Jūsų suruoštą vadinamą 
pokylį ir kaip gerai jis pa
vyko. Įdomu, kokios Jums 
susidaro lėšos po tokių ba
lių, kad Jūs paskui galite 
aukoti spaudos palaikymui 
ir 1.1.

Puikiai iš spaudos žino
me apie naujo prezidento 
išrinkimą Amerikoje. Įdo
mu, ko tikisi iš jo Amerikos 
liaudis?

Pas mus, nors gruodžio 
mėnesis, bet dar šalčių nė
ra. Laukuose šlapia, išeiti 
sunku, beveik ka& dieną pa
lyja. Mano duktė Regina 
kas dieną vaikščioja iš na
mų į Griškabūdį, į darbo
vietę, o aš tvarkausi savo 
asmeninį ūkį. Kolūkyje dar
bai jau sumažėjo.

Bebaigiant rašyti Jums 
laišką laiškininkas atnešė 
dar keturis egzempliorius 
‘“Laisvės”: labai nudžiu
gau, kad laikraštis dar lan
ko mus.

Gal prisiminsite Dailidai- 
tę Juzę, ji Jus puikiai atsi
mena, nors dar mergaitė 
buvo. O su jos seserimi 
ir broliu Jūs buvote drau
gai. Jos vyras labai nori 
skaityti “Laisvę,’0 tai aš 
jiems nunešu, nes jie gyve
na Šakiuose. Jie klausia, 
kaip galėtų užsisakyti 
“Laisvę.” Jie atsilygintų, 
tik nežino kaip.

Pasiliekame laukti, spau
džiu Jūsų dešines.

Salomėja T arnauskienė 
1960. XII. 9 
Katiliai



M. Šolochovas

ŽMOGAUS DILU
(Tąsa)

Apie dvi savaites vežiojau savo ma
jorą iš Potsdamo į Berlyną ir atgal, o 
paskui pasiuntė jį į pafrontę sustiprini
mų prieš mus statydinti. Ten aš visai 
iš miego išsimušiau: kiauras naktis gal
vojau, kaip čia pas savuosius, į'Tėvynę 
pasprukus.

Nuvažiavom mes j Polocką. Auštant 
pirmą kartą po dvejų m etų išgirdau 
mūsų artileriją griaudžiant, ir žinai, 
brolau, kaip širdis ėmė daužytis? Kai 
dar nevedęs buvau ir eidavau į pasima
tymus su Irina,—ir tai taip nesidaužė! 
Mūšiai ėjo į rytus nuo Polocko už kokios 
aštuoniolikos kilometrų. Mieste vokie
čiai pasidarė niršūs, irzlūs, o mano sto
rulis vis dažniau pradėjo nusigerti.. 
Dieną už miesto važinėjam, ten jis įsa
kinėja, kaip sutvirtinimus dirbti, o nak
tį, likęs vienas, geria. Išburko visas, 
paakiai padribę...

“Na,.—manau sau,—daugiau nėra ko 
laukti, priėjo laikas! Ir reikia ne vie
nam bėgti, o pačiupti ir storulį, jis pra- 

i vers mūsiškiams!”
Susiradau tarp griuvėsių dviejų kilo

gramų svarstį, apvyniojau skuduru, jei
gu prireiks, sakau, suduoti, tai kad ne- 
sukruvinciau, radau ant kelio gabalą te
lefono vielos, viskuo, ko man reikėjo, ap
sirūpinau ir paslėpiau po priešakiniu 
pasėstu. Prieš dvi dienas iki atsisveiki
nimo su vokiečiais, važiuoju vakare ben
zino prisipylęs, matau—eina girtas kaip 
žemė vokiečių unteris, į sieną ramsčiuo- 
damasis. Sustabdžiau mašiną, nusive- 
džiau jį į griuvėsius ir iškračiau iš 
munduro, nutraukiau nuo galvos pilotę. 
Visą tą mantą irgi po pasėstu pakišau, 
ir sudie.

Birželio dvidešimt devintos dienos ry
tą įsakė man majoras vežti jį už miesto, 
link Trosnicos. Ten jis vadovavo įtvirti
nimų statybai. Išvažiavom. Majoras 
ant užpakalinės sėdynės ramiai sau 
snaudžia, o mano širdis mažne iš krū
tinės šoka. Važiavau greit, bet už mies
to sulėtinau mašiną, paskui sustojau, 
išlipau, apsidairiau: toli iš paskos du 
sunkvežimiai slenka. Išsiėmiau svarstį, 
plačiai atlapojau dureles. Storulis, at
sikėlęs į sėdynės nugarą, knarkia, tary
tum pačios pašonėj. Na, aš jam ir kaukš
telėjau svarsčiu į kairįjį smuikinį. Jis 
kaip mat galvą nudūrė žemyn. Kad 
tikriau būtų, dar sykį uždėjau, bet mir
tinai užmušti nenorėjau. Man reikėjo jį 
gyvą pristatyti, kad turėtų mūsiškiams 
ką papasakoti. Išėmiau iš jo dėldo “pa
rabelių,” įsikišau į kišenę, įkaliau į sė
dynės atlošą vinį, užnėriau telefono 
majorui už kaklo ir pririšau aklinu 
mazgu prie vinies. Tai dėl to, kad ne- 
nuvirstų, nesukniubtų, greit važiuojant. 
Beregint įsispraudžiau į vokiečių mun
durą, užsimaukšlinau pilotę ir nudū- 
miau po tiesumu į tą pusę, kur žemė 
dunda, kur mūšis verda.

Vokiečių pirmąsias linijas prasmu
kau tarp dviejų dzotų. Iš blindažo išpuo
lė automatininkai, ir aš tyčia sulėtinau 
mašiną, kad matytų važiuojantį majorą. 
Bet jie ėmė rėkauti, rankomis mojuoti, 
suprask, ten važiuoti negalima, o aš, lyg 
nesuprantąs, padidinau greitį, ir palei
dau aštuoniasdešimt. Kol jie susigriebė 
ir ėmė pilti į mašiną iš kulkosvaidžių, 
aŠ jau niekieno žemėje šokinėju tarp 
duobių kaip tikras zuikis.

Vokiečiai užpakalyje pila, o priekyje 
mūsiškiai kaip padūkę šveičia į mane iš 
automatų. Keturiose vietose pramušė 
priekinį stiklą, sugraižė kulkomis radia
torių... Štai netoli paežerėje ir miškelis, 
mūsiškiai bėga prie mašinos, o aš įpuo
liau į tą miškelį, atidariau dureles, pri- 
kritau prie žemės ir bučiuoju ją, net 
kvapą užėmė...

Jaunas vaikinas su palaidine ir pilkai 
žalsvais antpečiais, kurių dar nebuvau 
matęs, pirmutinis pribėgo prie manęs, 
dantis rodo:' “Aha, velnio neštas ir pa
mestas f rice, paklydai?” Numečiau že
mėn vokiškąjį mundurą ir pilotę ir sa
kau jam: “Mielas tu mano varlamuši! 
Sūneli mario! Koks aš tau fricas, jei 
■esu tikras voronežietis? Nelaisvėj bu
vau, aišku? O dabar atriškit ana tą ma- 
ri.o meitėlį, kuris sėdi mašinoj, paimkit 
jo portfelį ir veskit mane pas komen
dantą.” Atidaviau jiems revolverį ir 
nuėjau per rankų rankas, o pavakarėj 
jau atsidūriau pas pulkiniką—divizijos 
vadą. Tuo tarpu mane ir pavalgydino, 
ir į pirtį nuvedė, ir iškvotė, ir uniformą

davė, taip, kad nuėjau į blindažą pas 
pulkininką kaip pridera, švarus, kūnu 
ir dvasia ir uniformuotas. Pulkininkas 
atsistojo iš užstalės, pasitiko mane. Vi
sų karininkų akyse apkabino ir sako: 
“Dėkui tau, kary, už brangią dovaną, 
kurią atvežei iš vokiečių. Tavo majoras 
su jo portfeliu brangesnis mums už dvi
dešimt paimtų belaisvių. Prašysiu ka
ro vadovybės, kad tave apdovanotų.” 
Nuo tų jo žodžių, nuo lipšnumo baisiai 
susijaudinau, lūpos dreba, neklauso, vos 
išspaudžiau kelis žodžius: “Prašom, 
draugas pulkininke, priimti mane į 
"aukų dalinį.”

Bet p’Tunū k'.’s nusijuokė, patapnojo 
man per : ‘'Koks iš tavęs karys, 
jeigu tu ant kojų vos pastovi? Dar šian
dien tave pasiųsiu į ligoninę. Ten tave 
pagydys, atšers, paskui parvažiuosi mė
nesį namo pas šeimą, o kai sugrįši—ma
tysim, kur tave dėti.”

Ir pulkininkas, ir visi karininkai., ku
rie buvo jo blindaže, širdingai atsisveiki
no su manimi, padodami ranką, ir aš iš
ėjau be galo susijaudinęs, nes per dve
jus metus visai buvau atpratęs nuo 
žmogiško elgesio. Ir žinotum, brolau, 
kad dar gana ilgai, kalbėdamas su vy
resnybe, savo papratimu nejučiomis su
sigūždavau, nežinau, ar čia baimė, ar 
kas, tarytum ims ir suduos man kokiu 
daiktu. Tai matai, kaip mus prusino 
fašistų stovyklose...

Ligoninėj tuoj parašiau laišką Irinai. 
Trumpai aprašiau, kaip, nelaisvėj gyve
nau, kaip pabėgau su vokiečių majoru. 
Ir sakyk tu man, susimildamas, iš kur at
sirado man tokio vaikiško pasigyrimo? 
.Neiškenčiau vis dėlto, pasigyriau, kad 
pulkininkas žadėjo pristatyti mane ap
dovanoti...

Dvi savaites miegojau ir valgiau. 
Valgydino mane po nedaug, bet dažnai, 
nes galėjau prisivalgęs kojines padžiau
ti, taip daktaras sakė. Visiškai atsiga
vau. O po dviejų savaičių nieko į burną 
paimti nebegalėjau. Iš namų negaunu 
atsakymo ir, prisipažinsiu, nusiminiau. 
Valgis ne galvoj, miegai išlakstė, viso
kios kvailos mintys į galvą lenda... Tre
čią savaitę gavau iš Voronežo laišką. 
Bet rašo ne Irina, o mano kaimynas, 
stalius Ivanas Timofejevičius. Nė vie
nam dieve neduok tokių laiškų gauti!.. 
Rašo, kad dar keturiasdešimt antraisiais 

. metais birželio mėnesį vokiečiai bom
bardavę iš lėktuvų fabriką ir viena sun
kioji bomba tiesiai pataikiusi į mano 
trobą. Irina ir dukterys kaip tik tuo me- 
•u buvusios namie. Rašo, kad nė žymes 
jų neliko, o vietoj trobeles—gili duobė... 
Nebai. iau iki galo skaityti laiško. Akys 
aptemo, iširdis susigniaužė ir niekaip ne
dali e.tsmniaušti. Užvirteu trunu'i, pa- 
auil'jau, laiško bei iau skaityti lovoje. 
Kaimynas rašo, kad Anatolijus bom
bardavimo metu buvęs mieste. Vakare, 
sako, grįžęs, pasižiūrėjęs į troba ir naktį 
ve’ ( 'o i m z'stą. Prieš išeidamas pa
sakęs s:.!';1 nu>, kad prašysiąs priima
mas savanoriu į frontą. Ir viskas.

Kai širdis atsigniaužė ir ėmė ausyse 
tvinksėti kraujas, prisiminiau, kaip sun
ku buvo Irinai skirtis su manimi stoty
je. Vadinasi, dar tuomet nujautė jos 
moteriška širdis, kad daugiau nesimaty
sim savo gyvenime. O aš tuomet ją at
stūmiau... Turėjau šeimą, savo namelį, 
metų metais kartu lipdėm, ir viskas vie
nu akies mirksniu nuėjo niekais, likau 
vienui vienas. Manau: “O gal tik prisi
sapnavo man toks nevykęs mano gyve
nimas?” Juk nelaisvėje beveik kiekvie
ną naktį, mintyse, žinoma, kalbėdavausi 
ir su Irina, ir su vaikučiais, drąsinau 
juos, matykit, sugrįšiu, mano brangieji, 
nesirūpinkit manimi, aš — stiprus, iš
tversiu, ir vėl visi būsime draugėje... 
Vadinasi, dvejus metus su negyvėliais 
kalbėjaus?!

Pasakotojas valandėlę patylėjo, o pas
kui tarė jau kitu, nelygiu ir tyliu,balsu:

—Deki m pypkes, brolau, mane lyg 
dusas pradėjo smaugti.

Užsirūkem. Miške, apsemtame pa- 
laidymečio vandenų, skardžiai kalinėjo 
genys. Tingiai tebejudino šiltas vėjas 

x sausus alksnio žirginėlius; tarsi su 
įtemptomis baltomis burėmis, tebeplau
kė dangaus mėlynėje debesys, bet jau 
kitoks man atrodė tą gūdžios tylos va
landėlę bekraštis pasaulis, pasiryžęs su
tikti didžius pavasario darbus, — amži
nai kurti žemėje gyvybę.

(Bus daugiau)

Frank Irnbras'

Įspūdžiai ir atsiminimai iš mano viešnages Lietuvoje
(Tąsa)

/

Kai lankiausi savo gim
tajame kaime, paprašiau 
brolsūnį, kad nuvežtų ma
ne parodyt balas, kur kar
vės įklimpdavo. Jis mane 
ten nuvežė ir parodė... Ar 
galėjo kas tais laikais pa
galvot, kad toj baloj augs 
tokie geri, verpetais susisu
kę rugiai?! Važiuojam pas 
kaimyną, kuris norėjo pa
rodyt man, kaip jis gyve- 
na. Važiuodamas nebepa- 

■ žįstu tų vietelių, kurias pa
likau daug metelių. Tai 
buvus bala, o dabar gra
žiausi rugiai. Ar kas ga
lėjo tikėtis, kad taip bus? 
Bet taip yra dėka socialisti
nės santvarkos. Aš vis tė- 
mijau, kaip gražiai atrodo 
dideli laukai, po kiek desėt- 
kų hektarų — tai bulvių, 
tai rugių, tai kitokių javų. 
Labai gražus vaizdas. Bet 
tos užsilikę senos bakūžės 
su a p d r i skusiais stogais 
gadina grožį. Mačiau sta
tant ir pastatytų naujų 
moderniškų namų gyven
vietėse. Labai gražiai at
rodo, kaip miestelis.

Kai lankiausi pas gimi
nes, visur nudeda stalą vi
sokiais valgiais, ne tik ski
landžiais, sūriais, bet švie
žio medaus, raugintų gry
bų su rūgščia Smetona. 
Tik gaila, kad to laiko per 
mažai, visur reikėjo sku
bėt.

Noriu tart žodį savo gim
tinio kaimo draugams bara- 
vykiečiams ir Obelių kolū^ 
kiečiams: Jūs pasistenkit 
sukrust, susitąrkit persi- 
Įkelt į gyvenvietes, ir jūs 
'pamatysit, kaip jūsų gyve
nimas bus šviesesnis, kultū- 
riškesnis ir naudingesnis 
jums patiems: nereikės de-

pamatyt ją savo akimis. 
Milžiniški darbai atlikti. 
Ar galėjo buržuazinė Lietu
va tokius milžiniškus dar
bus atlikti? Žinoma, kad 
ne. Apžiūrėję ir laivu pa
plaukioję po Kauno jūrą, 
žmogaus technika padarytą, 
jauties ir džiaugies, kad 
mūsų Lietuva taip aukštai 
techniškai pakilus. Tai vai
siai vienybės su didžiąja 
rusų tauta ir jos broliško
mis respublikomis.

Apžiūrėjom Kauno Res
publikinę klinikinę ligoninę. 
Tai milžiniška ligoninė, su 
1,200 lovų. Vyriausias dak
taras Jašinskas labai drau
giškas ir malonus gydyto
jas. Šioje ligoninėje ran
dasi 323 gydytojai, kurių 
dauguma—moterys. Apro
dė ligoninę, visus jos sky
rius. Dr. Jašinskas įsivedė 
mus visus turistus į ligoni
nės Auditoriją, pasakė kal
bą ir klausė turistus: Gal 
randasi klausimų, malonė
kit klausti, o aš pasisteng
siu atsakinėti.

Turistai pradėjo duot 
klausimus apie visokius 
vaistus, ar turite tokių ir 
tokių. D-ro Jašinsko šta
bo daktarai prinešė ir ap
dėjo stalą 
tais.

GERI
Aš, kaip

gą (sklerozę), vartoju tam 
tikras tabletėles. Išvažiuo
damas aš paprašiau vaisti
ninką, kad man nurašytų 
kopiją mano recepto. Jei 
pristigsiu amerikoniškų, 
gal galėsiu gauti tokių vais
tų Lietuvoj. Dr. Jašinskui 
papasakojau apie savo šir
dies ligą ir kad aš turiu 
recepto kopiją ir ar galiu

visokiais vais-

VAISTAI 
turįs širdies li-

gint kerosininę taupą, o įu_ I tokių vaistų pas juos.
rėsit elektros šviesą; nebe
bus jūsų stogai šiaudiniai, 
o bus čerpiniai ar kitokie. 
Užmirškit, kad tūli jūs tu
rėjot vieną, du ar tris va
lakus žemės, kad bernai ir 
mergos tada jums dirbo. 
Dabar dirbkit visi sąžinin-

, gai, iš širdies ir iš peties, 
j Nelaukit mirusio prisikėli- 
įmo,—kas mirė, mirė amži
nai.

KELIONĖ KAUNE
Liepos 14 d. brolsūnis Jo- 

. nas su savo sesute Genute
mudu su J. Purtiku išvežė 
iš gimtinio kaimo į Kauną. 
Viešbutin “Lietuva”
rinko visi turistai ir pra
dėjom važinėt autobusais 
apžiūrėt Kauną.

Pirmiausia mus nuvežė 
parodyt hidroelektrinę sto
tį, didžiausią visam Pabal
tijy. Daug skaičiau spau
doj aprašymų, bet troškaukas randasi Lietuvoj.

susi- ‘mus.

gaitės gražiai padeklamavo. 
Stovykla gražiai įrengta,) 
su gera priežiūra. Švara. 
Čia vaikučiai praleidžia ke
lias savaites pušyne prie 
marių. Jiems išvykus, ki
ti atvežami.

Mielas skaitytojau, pa
galvok, ar buržuazi n i a i s 
laikais Lietuvoj buvo kas į 
tai panašaus? Darbininkų, 
mažažemių ir bežemių vai- 

ir kepė

Apžiūrėję Kauno fabri
kus, aplankėm ir moderniš
kus kolūkius, kurie randa
si netoli Kauno. Matėm, 
kaip Lietuvoj karves melžia 
mašinomis. Kolūkiečiai da
vė pieno gert, kiek kas no
rėjom, o didžiulis sūris bu
vo suspaustas maždaug 
apie 40 svarų. Priragavę 
pieno ir sūrio buvom nu
vežti kolūkio salėn, kur bu
vo parengti pietūs iš viso-1 kai bandą ganė 
kių valgių ir daržovių. Vai- saulėj per dieną su duonos 
gant kolūkiečių orkestras pluta. O tik valdininkai ir 
grojo lietuviškas melodijas, jų poniutės ir turtuoliai bei 
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Dr. Jašinskas paėmė iš 
manęs receptą, pažiūrėjo ir 
perdavė kitam daktarui 
(moteriai), ir už trumpo 
laiko daktarė įteikė man 
gerą kiekį vaistų miltelių 
formoj ir atlyginimo neė
mė. Paaiškino, kad' vaistas 
ne visai tokios sudėties, 
kaip amerikoniškas, bet 
taip pat geras, o gal dar 
geresnis. Parvažiavęs į J. 
V., pabaigęs savo tabletė- 
les, pradėjau vartot lietu
višką vaistą, atsivežtą iš 
Lietuvos, ir man pasidarė 
stipriau ir daug geriau ga
lėjau darbuotis aplink na- 

Vis galvoju rašyti 
daktarui Jašinskui į Lie
tuvą ir prašyti, kad pri
siųstų tokio pat vaisto.

Aplankėm Kauno audyk
lą. Tai milžiniškas fabri
kas. Man teko stebėtis, kad 
toks didelis audimo fabri-

Kada turistai važiavo ap
lankyt IX fortą, kur naciš
ki žvėrys masiškai žudė ir 
degino žmones, aš nevažia
vau, nes turėdamas širdies 
ligą vengiau susijaudinimo.

NEPAPRASTAS 
SUSITIKIMAS

Kaune vaikštau Stalino 
prospektu ir dairaus į par
duotuvių langus, lyginda
mas prekių kainas su ame
rikoniškomis. Praeinantis 
žmogus m a n -e užklausė: 
“Tur būt esate svečias iš 
Amerikos?” “Taip, aš sve
čias, o tamsta tur būt esa
te Simanas Bartkus.” Žmo
gus net krūptelėjo, kad at
spėjau jo pavardę, niekad 
io nematęs. Paklausė, iš 
kur aš žinau jo pavardę. 
Paaiškinau, kad man gerai 
pažįstamas Petraš Bartkus 
Pittsburghe ir -aš žinau, 
kad jis turi brolį Simaną 
Bartkų Kaune, o jūs kaip 
tik esat panašus į Petrą 
Bartkų.

Simanas Bartkus apkabi
no mane, pasibučiavom ir 
manęs nepaleido, o parsive
žė į savo namus ant Žaliojo 
kalno. Supažindino mane 
su savo šeima, pavaišino 
vakariene ir, žinoma, atsi
rado ant stalo ir bonka 
stiprios. Sūnus profesorius 
ir mylįs muziką. Atsinešė 
didžiulį akordeoną iš kam
bario ir mums pagrojo ke
letą gražių kūrinių. O kai 
motina atėjo iš virtuvės 
kad uždainavo motina su 
sūnum, akordeonu akompc 
nuojant, tai taip mane su 
žavėjo, kad aš, rodos, ir 
dabar juos girdžiu.

* Kaune būdamas aplan 
kiau visus .giminaičius, kai] 
iš mano pusės, taip ir ii 
žmonos, ir visi mane pa
vaišino ir dovanų įdavė par
sivežt: net giminaičio sū
naus vestuvėse teko daly- 
vaut ir po šliūbo gerai pa- 
baliavot. Tai irgi staigme
na.

jų šeimos kurortuose ato
stogavo, maudėsi, lėbavo. 
Dabar gi ir paprasti 
bininkai ir jų vaikai 
stogauja, poilsiauja.

Aplankėm Palangą.
irgi nepaprastai gražus bal
to smėlio pliažas, ir čia 
daugybė atostogautojų mau
dosi ir šildosi baltam smė
ly. Pagalvok, brolau mie
las, kurioj pusėj teisybė ir 
žmoniškumas. Prie socia
listinės santvarkos visi ly
gūs, gauna progą pailsėt, 
atostogaut, pasimaudyt tuo
se pačiuose pliažuose ir sa
natorijose — kaip inteligen
tas, valdininkas, taip ir 
paprastas darbininkas arba 
kolūkietis. Sunkaus darbo 
žmogus, reikalingas ilgesnio 
poilsio, gauna ilgiau pail
sėt. Ar tai buvo galima 
buržuaziniais, smetoniniais 
laikais? Ne!

(Bus dauvian)

dar- 
ato-

Čia

JAUNOJI ENTUZIASTĖ

i

emaliavimo baro. O jis labai erdvus.
Kas iš mūsų skaitytojų anksčiau girdėjo apie “Lietkabelį” ? 

Niekas, nes anksčiau tokiu pavadinimu įmonės iš viso Lie
tuvoje nebuvo.

“Lietkabelis”—viena jauniausių Lietuvos gamyklų Panevė
žyje. '

KLAIPĖDOJE
Iš Kauno važiavom ap

lankyt uostamiestį Klaipė
dą. Miestas iš po karo griu
vėsių atstatytas, dabar pri
statyta didžiulių fabrikų, 
laivų statykla. Savo akimis Į ar sunkesnis^ 
nemačius sunku būti tikė
ti. Bet taip yra. Laivų sta
tykloj vienu kartu statomi 
5 laivai ir visi po stogu. 
Kai laivą pilnai įrengia ir 
lieka tik kaminą ir stiebus 
pridėti, tada jis laukan iš
stumiamas.

Laivu plaukėm Kuršių 
mariomis Nidon, gal kokius 
50 kilometrų. Nida yra 
vasarotojų - atostogautojų 
vieta. Kitoj pusėj Nerin
gos jauz Baltijos marios su 
labai geru balto smėlio plia
žu. Čia mes radom daugy
bę a t o s t o g autoj ų; vieni 
maudosi, kiti baltam smėly 
gulinę j a.

Grįždami sustojom Nidoj 
aplankyt vaikučių-pionierių 
stovyklą. Gražiai jie mus 
pasitiko. Jų buvo 225. Mer-

Ją, dar vilkinčią mokinės 
uniiforma, kartu su kitais Ki
dulių vidurinės mokyklos mo
kiniais, “Nemuno” kolūiiio 
žemdirbiai matė kolūkio lau
kuose, gyvulininkystės fermo
se, meno saviveikloje. Šių 
metų pavasarį Onutė Radzevi
čiūtė, baigusi vidurinę mo
kyklą, kartu su savo klasės 
draugais, kartu su visa klase 

1 atėjo dirbti į gimtąjį kolūkį. 
Jaunieji patriotai kolūkyje 
sudarė atskirą abiturientų 
brigadą, pasiryžusią dirbti ir 
gyventi komunistiškai.

Kur tik buvo reikalingos 
jaunos rankos, nesirinkdami 
darbo, ar jis būtų lengvesnist 

, šauniai dirbo 
Į abiturientų brigados nariai. 
Jie ne tik geri darbininkai, 
bet ir aktyvūs visuomeninin
kai : skaito paskaitas kolūkie
čiams, aiškina partijos ir vy
riausybės nutarimus, aktyviai 
dalyvauja meninėje saviveik
loje.

Kai “Nemuno” kolūkio kom
jaunuoliai susirinko į ataskai
tinį - rinkiminį susirinkimą, 
pirmuoju kandidatu į organi
zacijos sekretorius jie nariui ė 
abiturientų brigados atstovę— 
Onutę.

...Respublikinis kaimo ko
munistinio darbo entuziastų 
sąskrydis. Iš jo tribūnos gir
dime Onutės žodžius, karmo
se, lyg veidrodyje, atsispindi 
tai, kuo gyvena ne tik Šakių 
rajono “Nemuno” kolūkio, bet 
ir tūkstančiai Tarybų Lietuvos 
kaimo jaunuolių ir merginų, 
pakilusių žygiui už komunis
tinį darbą ir buitį.

rK. Kedaitis
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JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

San Francisco, Cal

i

į (Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Brooklynui J. Kalvaitis pridavė dvi naujas prenu

meratas, R. Mizara vieną naują.
New Jersey vajininkams pasidarbavo S. Liutkus 

elizabethietis su atnaujinimu.
Baltimorei punktus pakėlė A. žemaitis (su pagalba 

J. Smalenskio) su trim naujom prenumeratom ir atnau
jinimais.

Geo. Shimaitis irgi darbuojasi pasilaikyti laimėto
jų skyriuje, prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

Antanas, elizabethietis, gavo naują prenumeratą.
P. BeČis, Great Neck, ir J. Stanley, Rochester, N. 

Y., prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimų.
Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 

M. Valilionienė, Miami, Fla.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; V. Taraškienė (su J. K. Alvinų pagalba), San 
Francisco, Calif.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; P, J. 
Anderson, Rochester, N. Y.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Shenandoah, Pa.

K. Naravas prisiuntė blanką su $30. Aukojo:
V. Maurukas
A. Naravienė ...........
K. ir E. Motuzai ...
J. Navickas ...............
Jonas ......... ••••............
A. Olsonas, (Kulpmont)

$10.00
10.00

.. 5.00 
2.00 
2.00;
1.00;

tL

Chicago, Ill.
Per A. Bimbą nuo čikagiečių gauta $261.00, aukoja 

sekamai:
Stanley Veshys ......................
Frances ir Niek Pakalniškiai , 
Stasys Šaltys (Rockford) .......
J. Sharkey ...........................
V. Vasys .................................
J. M. Kaminskas ....................
Della Reuter (Oaklawn) ........
A. J. ir M. Česnai....................
A. ir M. Trijonai ....................
Jonas Mažeika ............. ...
A. ir A. Andrijaičiai ........
Povilas Dauderis ......... ........
J. A. Budrys ..........................
J. Slench ............. ...............
Martin Mozūra ......................
J. ii’ M. Kanceriai ......... ..
Julius Juška ............. . ..........

J. Montvila ‘T............
Povilas Tauchas .......
Anelė Dočkus (Cicero)
A. Katelė ............. ..
Ann Kaston ...............

Po $1: J. Marozienė, A. Bručas, P. šidaikis, P. Janu-

$50.00 
50.00 | 
26.00 
16.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00
5.00

. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

šis.

15.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 

9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Daugiau aukų g^auta:
Povilas ir Nellie Ventai, Forest Hills, N. Y. . $21.00 
Frank Bush, Brooklyn, N.'Y..............
J. Shiman, v Canterbury, Conn............
K. Lopatta, Baltimore, Md................
P. Skiberdis, Miami, Fla....................
B. Ivanauskas, Brooklyn, N. Y. ....
K. Menkeliūnaitė, Milano, Italy .... 
B.. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.
J. Palskis, Scottville, N. Y................
A. Raymond, Hartford, Conn..............
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn...........
M. Valentine, Plainfield, Cann...........
J. Vaitiekūnas, Brockton, Mass.........
P. Babarskas, Hollis, L. I..................
Uršulė JCamaitis, Brooklyn, N. Y. .. 
M.' Žasinienė, San Bernardino, Calif. 
Ą. Lindautas, Mexico, Me................
F. Jokubonis, Tewksbury, Mass. ... 
J. Guligauskas, Dorchester, Mass. .. 
P. Indrulienė, Scranton, Pa..............
E. Geležauskiertė, Scranton, Pa.........
D. Elinskienė, Scranton, Pa..............
M', Petrikonis, Stamford, Conn.........
S. Liutkus, Elizabeth, N. J................
Po $1:,B, Banis, Merchantville, N. J.; Della Kval- 

kauskas, Bloomsburg, Pa.; S. Egounis, Rowley, Mass.; 
S. Ramanauskas, Collinsville, Ill.; Mrs. G. Skerston, 
Bridgewater, Mass.; C. Pozar, Hannacroix, N. Y.; D. 
Burnett, F. Liepis, Canterbury, Conn.; A. Griškonis, 
Bridgeport, Conn.; J. Gedeminas, M. Nixon, Hartford, 
Conn.; R. Vaitkus, Broad Brook, Conn.; J. Kavaliauskas, 
K. Motuzą, Shenandoah, Pa.; F. Pikunas, Connerton, 
Pa;; S, Trilikauskas, Rochester, N. Y.; Minnie Zamon, 
Bridgewater, Mass.; W. Kelley, Brockton, Mass.; F. Na
rus, St. Petersburg, Fla.; J. Plungis, Woodbury, Conn.; 
J. Karpen, Mexico, Me.; F. Kurkulis, M. Wails, Roches
ter, N. Y.; M. Nečiunskas, Maspeth, N. Y.; K. Bekešius, 
J. Mamonis, Brooklyn, N. Y.; B. Markus, Methuen, 
Mass.; S. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.; J. Kazules, 
Taunton, Mass.; M. Adamonis, Great Neck, N.
Yuknevich, Carroltown, Pa.; M. Kubert, Garwood, N. J.

Tai tiekšį syki. Yra dar daugelis laiškų, kuriuos pa- 
<eiliui reikia sutvarkyti. Prašome kantrybės. Dėkojame 

visiems virš minėtiems už gražias davanas, vajininkams 
ir kitiems už pasidarbavimą.

Laisves Administracija

• >

Mūsų veikla ir pramogos
Gruodžio mėn. įvy.ko 

LLD ir LDS priešmetiniai 
susirinkimai. Pagirtini na
riai, kad skaitlingai atsi
lankė. Apkalbėjus svarbes
nius dalykus, ėjo rinkimas 
kuopų valdybų. Iš visko bu- 
galima suprasti, kad nariai 
užganėdinti praeities val
dybos veikla. Vienbalsiai iš
rinkta ta pati 1961 metams.

Šiais metais eis valdybos 
pareigas: pirm. M. Alvinie- 
nė, fin. sekr. V. Sutkienė, 
užrašų sekr. A. Dagis, ižd. 
J. K. Alvinas.

LLD kp. yra pasibrėžus 
per šiuos metus išplatinti 
15 Vilnies kalendorių ir ki
tokios literatūros.

Kuopa turėjo 9 parengi
mus ir dvejas prakalbas su 
Lietuvoje apsilankiusi a i s 
turistais. Visi parengimai 
gerai pavyko ir sukelta 
gražaus pelno visuomeniš
kiems reikalams. Mūsų kp. 
pirm, ir fin. sekr. visuomet 
energingai darbuojasi vi
suose parengimuose.

Drg. Sutkai, grįždami iš 
Lietuvos, atsivežė daug ge
rų gražiadaikčių, daug jų 
dovanojo kp. naudai. Taip 
pat Oaklando kuopos drau
gai kiekvienam parengimui 
gausiai suteikia dovanų. 
Todėl pavyksta sukelti ge
rą sumą įeigų.

Tikimės, kad šiais metais 
pramogos irgi bus pasek
mingos, nes kp. nariai ir 
valdyba sutartinai viską 
veikia bendrai su.Oaklando 
ir San Leandro draugais ir 
draugėmis. Tai laimingų 
1961 metų visiems.

Pramogos ir svečiai
Lapkričio pabaigoj turė

jom smagų parengimą pas 
Alvinus, San Francisco. 
Diena praleista linksmai 
prie skanių pietų. Karosie- 
nė ir Sutkai aukojo labai 
vertingas dovanas. Laimė
tojai džiaugėsi jomis.

Naujuos metuos pas Ta- 
raškus įvyko labai puikus 
parengimas. San Francis
co, Oaklando ir San Leand
ro draugės pagamino ska
nius pietus iš įvairių val
gių, o vyrai parūpino gėri
mu.

Į sueigą atvyko netik ar
timesnių kolonijų lietuviai. 
Dalyvavo keturios šeimos 
iš toliau: Iš Sunnivalle, 
Campbelle ir San Jose. Ma
lonu buvo sutikti Joną ir 
Marijoną Ginaičius, buvu
sius detroitiečius. Laikinai 
jie apsigyveno San Jose. 
Jie nepatingėjo atvykti į 
mūsų Naujų Metų parengi
mą. Taipgi dar pirmu sykiu 
dalyvavo mūsų sueigoj 
draugai Davis iš Sunnival
le, buvę clevelandiečiai. Ki
tų dviejų šeimų pavardžių 
neteko įsitėmyti. Dėkui 

jAlekui ir Violet Taraš- 
kams, kad davė savo puoš
nią stubą panaudoti mūsų 
pramogai. Taipgi dėkui 
mūsų draugėms ir drau
gams už jų nuoširdų darbą 
laike parengimo.
' Dėl šio parengimo auko
jo '■keturis vertingus daly
kėlius Taraškai, Karosai, 
Jacobs iš Alamedo ir J. 
Baker iš Vallejo. Tai mato
te, mūsų' kolonijoj randasi 
geraširdžių žmonių.z

Prisiminus praeitį
Praeitam LLD kp. susi

rinkime pakeltas klausi
mas, kad mūsų korespon
dentai, rašydami į laikraš
čius, nepamirštų parašyti 
atsiminimus apie mūsų org. 
narius ir jų veiklą. Kadan
gi aš šiuo laiku neturiu 
smulkmenų apie mirusiuo
sius, todėl nors trumpai pa
minėsiu juos:

Miami, Fla.
Vietinė LLD kuopa šį 

sezoną yra nutarus turėti 
tris piknikus spaudos nau- 

| dai. Vienas jau įvyko, ir

mu, nei religiniams kul
tams ir savo vyrą palaidojo 
laisvai. Bet jos duktė Ade
lė ir sūnus Jonas savo mo
tiną palaidojo su religinė
mis apeigomis.

M. Šlekienei amžina, ra-ljįs buvo gana pasekmingas. | 
i ir Bovinienė 

yra padovanoję tam tikslui 
po gražų savo darbą—alie
jinį piešinį.

Socialis Klubas šiemet tu- ’ 
rėjo Naujų Metų sutikimo ■ 
balių svetainėje, vietoj, kaip 
kad seniau, soduose. Visi 
dalyviai pabaliavojo, pasi
šoko ir labai smagiai laiką 

, praleido. Dabar jau girdė- na skaitlingai apgyventas 
' ti, kad Jonas Grybas šme- ’ 
ruoja savo auto-mašiną ir 
bile dieną atpyškės į Mia
mi. Jis prižadėjo atsivežti
jo turimus Lietuvoje ga- čionai buvo nemažai kasyk- 
mintus filmus iš nūdienio lų ir kuriose labai daug 

į gyvenimo ir per .dirbo imigrantų lenkų, tai,

mybe, o dukteriai Adelei,, Thompsonas 
sūnui Jonui, giltinėms ta

 

riu kuo giliausiu užuojautą 

 

ir linkiu susiraminimo.

Mirė Jonas Matukas

Jurgis Aukštis gyveno 
keletą metų San Francisco, 
vėliau persikėlė gyventi ir 
dirbti į Stockton, Calif. Mi
rė rugs. mėn. 1945 m. Nors 
jis atstui gyveno nuo San 
Francisco, bet dažnai turė
jo glaudžius ryšius su šio 
miesto lietuvių org. Buvo 
narys LLD ir LDS.

Jonas Koblenas per eilę | 1960 m.'gruodžio 29 d.
metų davė vietą veltui savo mirė Jonas Matukas, 79 m. 
stuboje parengimams, pats amžiaus. Palaidotas su baž- 
juose dirbo ir daug aukojo, nytinėnjis apeigomis Šven- 
MiPė 1952 m. Buvo nuošir- to Jono kapinėse (St. John 
dus org. ir laikraščių rėmė- cemetery), 
jas.

Jonas Kazlauskas buvo 
LLD ir LDS narys iki mir
ties. Mirė 1958 m. rugp. 15 
d. Nebuvo aktyvus, bet 
karštai rėmė progresyvį 
veikimą. Alvinas

St. Clair, Pa.
Mirė senas “Laisvės” skaity

tojas Antanas Kaunas. Bus 
laidojamas šeštadieni, sausio 
14 d., apie 10 vai. ryto.

Šią žinią telefonu pranešė 
Amilija Motuzienė.

Reiškiame užuojautą velio
nio giminėms ir draugams.

Dickson City, Pa.
Dosnus kalėdų diedukas
Šis nedidelis miestelis ga-

lenkų kilmes žmonių, dau
giausia kietos anglies ka
sėjais, nors dabar kasyklų 
jau kaip ir nėra. Bet kada

I Gimęs Lietuvoje, Kauno 
apylinkėje. Į Ameriką at
vyko 1909 m., į Fitchburg, 
Mass. Dirbo Crocker Bur-, 
bank dirbtuvėje. Iš Fitch- 
bui go į Gardnei į atvažiavęs gyvenimo ir per .dirbo imigrantų lenkų, tai,
darbą gavo pne airių pa- vakarus keletą jų mums žinoma, kad ir lenkiški du-, 
rapijos mokyklos (castodian pademons£rUoti. 
at the Sacred Heart School) , 
ir dirbo iki išėjo į pensiją. ■ 

Vengras dipukas pasmaugė Buvo tikintis. Pritarė Lie
tuvos priešams “vaduoto
jams.” Bet pradėjo gauti iš 
Lietuvos nuo giminių laiš-1 
kus, kuriuose nieko blogo, 
apie Tarybų Lietuvos vai-1 
džią nerado. j.....
rašė, kad gyvena vidutinis-! veikglug vigų įdomesnių Lie. 
kai, o toliau tikimės su-; ^uvos vįetu nauju statybų, 
laukt! geriau. Nuo tada; istorinių paminkių ir kitų 
J. Matukas piadejo netikę- &enu įr naujų vertybių.

■ va-į ;

duotojai” kalba ir rašo sa- Jie, suprantama, išsamiai 
vo laikraščiuose — neteisy- aiškins, ką kiekvienas pa- 
bių apie tarybinę santvar-1 veikslas reiškia. Rengėjai 

1 pasirinko visų paveikslų ro
dymui penktadienių vaka
rus, kad nekliudyti nei So- 
cialio Klubo sekmadienių 
piknikams, nei Piliečių Klu
bo . šeštadienių šokiams. 
Čia bus ir vietiniams ir sve
čiams gera proga smagiai 
ir naudingai laiką praleisti 
—' pamatyti, kaip naujoji1 
Lietuvos karta dirba., vargs
ta, baliavoja ir linksminasi.

Arėjai

Pittsburgh, Pa.
moterį

Dipukas Istvan Tonczik, 
38 m. amž., kuris sakosi at
važiavęs iš Budapešto 1957 
m. po sukilimo, palikdamas 
ten .savo žmoną ir 2 vaikus, 
čionai įsimylėjo divorsuotą 
3-jų vaikų motiną, 35 me
tų, Mrs. M. R. McManus,

Vėliau, atsisakius jai nuo , ką Lietuvos priešai
jo, sausio 5 d. jos namuose 
ją pasmaugė,

Tai tokia dora tam. tik
ros dalies dipukų.

J. M-skas

d.

šių ganytojai susisuko sau 
Filmų rodymas įvyks. nemenką lizdelį. Turi dide- 

* penktadienių vakarais, sau-Jį puošnų maldnamį, puikią
šio 27 ir vasario 10 dieno- 
mis, 4001 N. E. 1st Avė.

Gi vasario 27 d. toje pat 
svetainėje, D r. Stanislovai- 
tis ir žmona parodys mums 

; ju lankymosi Lietuvoje lai- 
Gimines jam i trauktus spaJvotus pa- 

. t ti rl i i 4- i n/A i .'i "*■

ką. Pasidarė sukalbamas, 
buvo galima pasikalbėti 
apie Lietuvos žmonių ku
riamą naują gyvenimą, ap- 
švietą. Pradėjo skaityti 
“Laisvę,” tada s u ž i n o jo 
daugiau teisybės apie Lie
tuvos žmonių padarytą pro
gresą, apšvietą.

Paliko 2 dukteris, 2 sū
nus. Visi yra vedę.

Lai būva lengva žemelė 
ilsėtis amžinai. Likusiems 
—dukterims sūnums, gimi
nėms — tariu kuo giliausią 

, užuojautą jų liūdesio me
tu. Politas Kuliaskas

Gardner, Mass.
Mirė Marė Šlekiene
1960 m. gruodžio 22

mirė “Laisvės” skaitytoja 
Marė Šlekiene, 74 metų.

šeštadienį 24 d., Smith 
Funeral Home šermeninėj, 
1 vai. popiet, protestantų 
metodistų kunigas atlaikė 
religines pamaldas. Tapo 
išlydėta į Green Bower ka
pines. Palaidota ten, kur 
ji savo vyrą Adomą Šlekį 
palaidojo laisvai be jokių 
religinių apeigų.

Iš Lietuvos velionė paei
na iš Papilio reformatų 
(prote stantų) parapijos. 
Gimus 1886 m. lapkričio 3 
dieną, po tėvais Šlegeriūtė.

Bus 20 metų kaip paži
nau M. Šlekienę ir A. Šlekį.; mažiukė salė, bet labai jau- 
Nors trumpai paminėsiu i ki) buvo : 
apie jų veikimą. Buvo su- banketą. Tai buvo 
sipratę darbininkai, visuo- puikiausių pažmonių. Daly- 
met ateidavo į progresyvių vavo virš 60 svečių, užsimo- _____ ----- rz.. u - i .... v .y _ ~ ,

Washington, D. C.
Puikiai buvo sutikta

Naujieji Metai
Naujųjų Metų išvakarė

se Washingtono pažangie
čių darbininkiška visuoipe- 
Jiė “Kultūros centre” (nors

suruošus pokylį-
i vienas

parepgimus, prakalbas. Ka
da tik buvo rengiama va
karienė ar koks kitas pro
gresyvių pobūvis, M. šle
kiene visada apsiėmė kokį 
nors darbą atlikti, dažniau
siai prie pagaminimo val
gių vakarienei.

Po vyro mirties palikus malonus. Stalai buvo Šven- 
viena dirbo sunkiai skal- tiškai papuošti. Žmonės sė- 
bykloj. Bedirbant ištiko ne
laimė, karšta prosinimo ma
šina krito ant rankos, ap
degino ir sužeidė pirštus. 
Kad ir sugijo, bet ta ranka 
jau mažai ką galėjo dirbti.

M. Šlekiene atnaujindavo 
ir užrašinėdavo “Laisvę” iki 
jos sveikata tarnavo. ‘ Vyrui 
mirus, laikė kambarius, gy
veno viena, iki galėjo sau 
pasidirbti ką reikėjo. Svei
katai pablogėjus,, nuėjo pas 
dukterį Adelę Hunning- 
ham. Duktė prižiūrėjo ją 
iki mirties.

Draugė Šlekiene priklau
sė prie buvusio moterų pro- 
gresyvio susivienijimo, prie 
Birutės pašalpinės drau
gystės, buvo narė Parko 
bendrovės. Birutės drau
gystės narės pagerbė savo 
narę, palydėjo į amžiną ra
mybę.

M. Šl-ekienė buvo laisva, 
netikėjo užgrabiniu gyveni-1

kėdami už įžangą po 5 dole
rius. Buvo daug visokio ge
ro maisto, buvo išgėrimo, 
buvo (geras penkių liuosno- 
rių muzikantų orkestras.

Gaspadinės puikiai apsi- 
rėdžiusios, gražiai savo

i svečius priėmė. Upas buvo

kleboniją ir miniškyną. O 
kaipgi kitaip?.. Ir štai jau 
rengiasi minėti 50 metų su
kaktį nuo susikūrimo tojo 
lizdelio. Bet kad geriau su
žavėti, užhipnotizuoti savo 
aveles, tai dvosios tėvas su
manė, kad reikalinga nau
jai išpuošti, išdabinti savo 
avinyčią, bet tam reikia pi
nigų. Todėl “dvasios tėvas” 
sumanė, kad per kalėdų 
šventę, kada “piemenys ir 
trys karaliai” nešė kūdikė
liui dovanas, tai ir jo para- 
pijonys nebus kietaširdžiai, 
jei tik jis, vardan kūdikė
lio, sugraudins ir paprašys 
savo viernuosius, kad pa
starieji suminkštės ir pla
čiau atvers savo kišenes. 
Ir reikia pasakyti, kad jis 
neklydo, štai Šv. Marės 
Aplankymo bažnyčios pa- 
rapijonys per kalėdinę- 
rinkliavą sudėjo 27,762 dol.

Prieš kiek metų šioje pa
rapijoje kunigavo tūlas K. 
Dominiak, kuris jau sėdi 
po dievo dešinei, mokėjo 
gana plikai kirpti savo ave
lių vilną. Bet jis tik buvo 
paprastas skerdžius, be jo
kio titulo. Gi dabartinis jau 
kas kita. Šis nešioja raudo
ną infulą ir jau Msgr. fa- 

; ther Peter Niebrzydows-

Yucaipa, Calif.
Savo rezidencijoje Petro

nėlė Stashis surengė paly
dėjimą 1960 m. ir pasitiki
mą 1961 metų. Dalyvavo 20 
žmonių. Gražiai pasilinks
mino ir pasivaišino.

Pas mus oras, kol kas, ki, kuris ne tik nukerpa 
yra labai gražus. Šilumos savo avelių vilnas, bet jis ir 
yra tarp 70 ir 80 laipsnių, plikai nuskuta.
Čionai lietuviai gyvena ^k, Athena, deive 
daugumoje suvažiavę isAthena, kodėl fu neateini' 
Chicagos. 'ir neapšvieti tiems varg-

Roman Stashis §ams protą! Ir šlykštu ir
i biauru, kaip tie parazitai 
taip nesigėdija apiplėšti 
tuos tamsius savo parapi
joms.

Maynard, Mass.
Su Naujaisiais Metais 

gavau linkėjimų iš Tarybų 
Lietuvos. Mat, 1960 metais 
su kitais Amerikos lietu
viais turistais ten lankiau
si ir su daugeliu susipaži
nau.

dėdami valgė skanią vaka
rienę. Viename kampe gru
pė draugų, seni choristai, 
dainavo laisviečių darbo 
žmonių dainas.

Apie pusvalandį prieš 
dvyliktą pirmininkas pa
prašė ramumo. Trumpai 
paaiškino apie dabartinio 
pasąsaMio padėtį. Prašė vi
sų draugų dar smarkiau 
kovoti už viso pasaulio Tai
ką, kovoti prieš kapitalistų ‘ 
išnaudojimą darbininkų, 
Pasveikino visūs svečius su 
Naujais Metais vėlindamas 
visiems geros sveikatos ir 
laimingos linksmos ateities.

Visas pelnas to pokylio 
$200 nutarta perduoti žydų 
dienraščiui “Morgen Frei
heit”. ' |

Svečiai linksminosi nuo 
9 vakaro iki 2 nakties. Ta
da visi smagūs skirstėsi 
namo.

I Steponas Joniškietis

I. Svečias

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Anglija susitarė 
praplėsti kultūrinius ry
šius, kaip tai apsikeitimą 
sportininkais ir filmais.

WORCESTER, MASS.
“Laisvės” 50 Metų Jubiliejaus Atžymejimui

BANKETAS
Rengia ALDLD 11 Kuopa

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 skaniais valgiais 

ir gėrimais1 ir linksmai praleisite laiką.
Dalyvaus ir R. Mizara, “Laisvės” redaktorius

Įžanga tik $2.00 asmeniui

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 13,1961



Puikiausias sveikinimas
• su INaujaisiais Metais

Lietuviškos naujienos

“Laisvės” 50 metų jubi
liejaus proga sveikinu jos 
personalą, jos leidėjus 
(“Laisvės” bendrovės dali
ninkus), bendradarbius, vi
sus jos skaitytojus ir rėmė
jus finansiniai.

Didžiai gerbiu jus visus, 
aukščiau suminėtus laisvie- 
čius, už gerus raštus, už 
svarbius, sunkius darbus ii 
pastangas išlaikyti laikraš
ti “Laisvę.”

Linkiu jums nenuilstan
čiai su kupina energija 
dirbti, kaip dirbate, ir ant 
toliau tą gražų apšvietus 
darbą.

Taipgi su pradžia naujų 
metų linkiu Tarybinei Lie
tuvai kuo puikiausio pasi
sekimo jos vedamuose dar
buose žmonių gerovei ii 
tautos labui.

Sveikinu Tarybinės Lie
tuvos sumaningus ir rūpes
tingus vadus ir linkiu jiems 
gero pasisekimo jų darbuo
se žmonių ir šalies labui.

Trokštu ir linkiu, kad 
pasaulyje būtų taika ir ra
mybė !

Čia prisiunčiu čekį ver
tės -$500.00 kaip dovaną 
“Laisvės” Auksinio Jubilie
jaus proga.

Jonas Smolenskas
Miami, Florida

Tai stambiausia vieno as
mens dovana “Laisvei” jos 
jubiliejaus proga.' Leisk, 
Jonai, ir mums tave pasvei
kinti iš gilumos širdies už 
taip gražią dovaną “Lais
vei”! Sveikinam tave visas 
“Laisvės” štabas, aišku, ir 
visa pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė. Džiau
giamės turėdami savo tarpe 
tokį nuoširdų apšvietos rė
mėją. , = ' ’

Jubiliejinio fondo sukėli
mas eina gerai, tačiau dar 
daug trūksta iki nustatytos 
kvotos $10,000. Fondą su
kelti yra taip, kaip šieno 
žagą sukrauti: kuo aukš
tesnis jis kraunasi, tuo sun
kiau darosi krauti. Aukš
čiau reikia šakę kelti. Vir
šūnės darbas yra sunkesnis 
ir marudnesnis.

“Laisvės” vajus tęsis iki 
vasario 19 d., iki “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suva
žiavimo. Turime laiko dar 
kupiną mėnesį. Tačiau ne- 
nuleiskime rankų, dirbkime 
įtemptai, kad pasiekti tiks
lą, kad sukeltum apskritą 
$10,000 auksinio jubiliejaus 
fondą.

Mūsų jubiliejinis suva
žiavimas įvyks vasario 
(Feb.) 19 dieną.

Prasidės 10 vai. ryto, 
baigsis apie 5-tą vai. vaka
ro.

Po suvažiavimo, 6-tą vai. 
vakaro, prasidės banketas. 
Rimtai pasirūpinkime, kad 
suvažiavimas ir banketas 
gerai pavyktų. Visi “Lais
vės” bendrovės dalininkai 
be atsikalbėjimų dalyvau
kite suvažiavime, duokite 
iniciatyvos laikraščio išlai
kymui ir tobulinimui. Taip
gi būkite ir bankete.

Suvažiavime, kaip svečiai, 
gali būti ir nedalininkai, 
įdomaujanti apšvietos rei
kalais. . Gi į banketą ma
loniai kviečiame visus atsi

Saukiame LSB-vės 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

lankyti. Įžanga $3.50. Su- 
važiavima ir banketą laiky
sime pačiame New Yorko 
mieste todėl, kad patogiau 
būtų iš apylinkės privažiuo
ti. Jei atsitiktų, kad už
snigtų, tai traukiniais bus 
galima privažiuoti. Daro
me viską kuo' patogiausiai, 
kad turėtume gerą suvažia
vimą ir turėtume daug sve
čiu bankete.

Labai svarbu žinoti iš- 
anksto, apie kiek svečių bus 
bankete. Todėl prašome iš 
anksto įsigyti banketo bi
lietą. Kurie atvažiuosite iš 
toliau, malonėkite pranešti, 
mes palaikysime jums ban
keto bilietus. Tik prašome 
nelaukti paskutinių dienų— 
praneškite iš anksto.

Pr. Buknys
P. S. Suvažiavimas ir 

bank etas bus American- 
Russian Center salėje, 61 
Rivington St., New York 
City (Manhattane), tik ke
letas blokų nuo Williams
burg tilto.

So. Brooklyn, N. Y.
Is LDS 50 kuopos vietinio 

susirinkimo
Sausio 6 d., 415 — 36 St., 

įvyko kuopos metinis susi
rinkimas. Narių šį kartą 
susirinkime dalyvavo aps
čiai. Kuopos valdybos ra
portas rodė, kad kuopos rei
kalai tvarkingai vedami. 
Kuopa turėjo 2 delegatus 
LDS 14 seime ir delegatą 
III-čios apskrities konfe
rencijoje Elizabethe. Narių 
skaičiumi kuopa irgi neblo
gai laikosi. 1960 m. gauta 
3 nauji nariai. Ižde randa
si ‘apie šimtinę.

Kuopiečiai J. Navalskas, 
Ch. Gudas ir M. Bružienė 
dar nėra pilnai susveikę, 
nors jų pašalpa jau išsibai
gusi. Visi kuopiečiai linki
me jiems greitai susvfeikti.

Kuopos valdyboj 1961 m. 
pasiliko tie patys ndriai: 
prez. J. Logisky, nutarimų 
sekr. K. Milenkevičius, fin. 
sekr. A. Imilkovski ir ižd. 
J. Weiss.

Mitingui užsibaigus tęsėsi 
vaišės. Aid. Imilkovski, Mi- 
lenkevičienė, Ampusaitienė 
ir Meškėnienė turėjo paga
minusios vaišių ir darbavo
si prie aptarnavimo, o jom 
pagelbėjo Imilkovskių mer
gaitės Linda ir Carol.

Besivaišinant nepamiršta 
“Laisvės” reikalai. Aukojo, 
southbrooklyniečiai 10 dol., 
Linda ir Carol 5 dol. ir A. 
Gabalis 3 dol. Vaišės, pa
šnekesiai tęsėsi geroje nuo
taikoje. Pageidautina, kad 
apskritus 1961 m. taip bū
tų. Koresp.

__________ •_

Socialistinių šalių 
prekyba su Amerika

New Yorkas. Socialisti
nių šalių užsienio prekyba 
1960 m. siekė virš septynių 
bilijonų dolerių vertę. 1960 
metų prekyba 25 procentais 
viršijo 1959 m prekybą.

Žymiai padidėjo jų pre
kyba ne tik su Kubos res
publika, bet ir su kitomis 
Lotynų Amerikos šalimis.

“Vienybes” ir “Dirvos” 
komentarai>

“Laisvėj” (“Laisvojoj sa
kykloj”) tilpęs “Naujo atei
vio”, pasirašiusio “Atsisky
rėlio” vardu rašinys susi
laukė didelio dėmesio. Net! 
Čikagoj dėl to smarkiai j 
ginčytasi, štai viena ateivė! 
gydytoja savo klientui dėl! 
to pareiškė: “Taigi, kad vi-1 
sa bėda, kad komunistinius! 
laikraščius skaito tik ko-Į 
munistai, o dvasiškių mari-' 
jenų ordino “Draugą” be-' 
veik visi lietuviai”, palikusi 
taip ir neaiškų įspūdį, ar ji 
pati irgi komunistė? (Toji 
gydytoja, matyti, mažai iš-' 
mano, jei taip rašo.—Red.) j

«

Labai palyginus atsar-l 
giai komentavo pati “Vie
nybė”, vienas iš laikraščių, 
kuris nespausdino kelių tuo
reikalu (A. šalčiaus straip
snio “Darbe”) įvairių žmo
nių laiškų ir straipsnių. 
“Vienybė” rašo: “Taigi, 
kalbant apie praeitus įvy
kius lietuvių tarpe, šis 
‘naujo ateivio’ rašinys 
Laisvėje yra būdingas. Juo 
labiau, kad jis cituodamas 
vokiečių pastorių Niemolle- 
rį. mato reikalo pakartoti 
šitokius jo žodžius: ‘Jeigu 
man reikėtų rinktis Mask
vą ar Romą, aš visgi rink
čiausi Maskvą’. Be to ‘nau
jas ateivis’ taip samprotau
ja: ‘Lietuva, mano suprati
mu, prarado nepriklauso
mybę jau 1926 gruodžio 17, 
kai Vatikano dvasios ir idė
jų sukurstyta lietuviška 
karininkija nuvertė teisėtą 
Lietuvos valdžią...”

“Kaip ten bebūtų,” rašo 
“Vienybė”, “bet šio Atsi
skyrėlio (gal nuo katalikų) 
Straipsnis Laisvėje yra vie
nas iš būdingesnių praeitų
metų įvykių gyveni- metu atidavė f spaudai
rr.o Tie? vndn Iro H ram nail- 1__  Jme. Jis. rodo, kad tarp nau-; 
jųjų ateivių, dar taip nese- j 
niai pikietavusių 
esama ir tokių...”
“Dirvos” komentaras tu I. Malenas,, serga.

“Dirva”, kuri yra arti
mesnė Lietuvos paskutinio
jo režimo tautininkams,, 
taipgi, palyginti, santūriai 
komentavo savo juokų sky
riuje: “...iškilo ir teisybė, 
kad kai kurie patriotai jau 
trokšta nukilti į Kauną... 
Betgi kilmingaisiais metais 
vis dėlto labiausiai pasisekė 
iškilti Alg. Šalčiui, kuriam 
paminėti mūsų spauda“ tu
rėjo paskirti daugiau eilu
čių, negu veteranų kun. M. 
Krupavičiaus, St. Kairio ar 
Žalgirio nugalėtojų sukak
tims. O mes būtume pasiū
lyti 1960 metus pavadinti 
Šalčiaus metais, nes tas 
gražus vardas ateities kar
toms iškilmingai liudytų ir 
mūsų emigracinės buizos 
atšalimą”.
Lietuvis jury komisijoj

Romas Viesulas, Temple 
Universiteto grafikos sky
riaus vedėjas, praėjusį pir
madienį dalyvavo žymios 
amerikiečių dailės draugi
jos Audubon Artists teisė
jų posėdy paskirti 1960 me
tų premijoms už grafinius 
darbus. Praėjusiais metais 
šios draugijos vienu teisėju 
buvo kitas lietuvis ateivis 
Vytautas K; Jonynas.
Repetuoja Landsbergio 
dramą

Čikagos “Comm unity 
Theatre” pradėjo Algirdo 
Landsbergio dramos “Five 
Poles in the Market Place” 
repeticijas. Šiuo veikalu su
sidomėjo jau keli kiti Ame
rikos provincijos teatrai. 
Veikale autorius įsivaiz
duoja įvykius pokario Lie
tuvoj.

Privačiai minėjo 
K. Petrauską

Jei išeivijos spauda paly
ginus trumpai paminėjo 
Kipro Petrausko, Lietuvos 
Operos kūrėjo 75 metus, 
privačiai jis buvo prisimin
tas daugelyje šeimų, kurios 
kažkada jį girdėjo ar tebe
sidžiaugia jo įdainuotomis 
plokštelėmis.
Jeronimas Kačinskas 
vėl diriguoja

Vienas iš daug žadėjusių 
lietuvių kompozitorių ir di
rigentų Jeronimas Kačins
kas, aktoriaus Henr i k o 
brolis, pokario metais pasi
traukęs vargonininko daliai 
Amerikoj gruodžio 12 vėl 
pasirodė svetimtaučių pub
likai, susilaukdamas gra
žaus įvertinimo. Miestelio 
Massachusetts vals t i j o j 
laikraščio “Melrose Free 
Press” kritikas Butterfield 
aptarė, kad “Jeronimas Ka
činskas dirigavo autorite- 
tmgai, parodydamas aukš
čiausią muziko sugebėji
mą, iškeliant kiekvieno kū
rinio grožį”.
Aleksio Rannito 
poezijos knyga

Esto Aleksio Rannito, il
gą laiką gyvenusio Lietu
voj ir vedusio operos solis
tę Gražiną Matulaitytę, 
poezijos knyga neseniai bu
vo išleista Vakarų Vokieti
joj. Rannitas šiuo metu yra 
didžiosios Niujorko Viešo
sios bibliotekos Slavonic 
skyriaus direktoriaus pa
vaduotojas.
Ruošiasi išleisti naują 
elementorių v

Ignas Malinauskas -Ma
lenas, žinomas lietuvių kal
bos specialistas, Amerikoj 
dirbąs kaip dailydė ir šeš

Laisvę, įOrju lietuviukams c •

tadieninės liet. . mokyklos 
mokytojas Clevęląnde, šiuo 

i per 
i 2f metus rašytą, naujais 
; metodais paremta elemen- 

; vardu 
“Elementorius E”, šiuo me-

A. Zienius

Motery atidai
Sausio 18 d., 7:30 vakare, 

“Laisvės” salėje, įvyks vie
tos Moterų Klubo susirin
kimas. Praeitą mėnesį susi
rinkimo nebuvo, todėl šia
me reikės išrinkti Klubo 
valdybą ir aptarti keletas 
kitų reikalų.

Narės, priklausan č i o s 
LLD, yra prašomos susirin
kime pasimokėti savo meti
nę duoklę. Mūs Klubas 
praktikuoja, kad visos na
rės duokles pasimokėtų me
tų pradžioje.

Išlydint iki šiol veikusią 
senąją valdybą ir pasitin
kant naująją, aišku, bus ir 
vaišių.

Kviečia Valdyba

LLD 1 KP. NARIAMS
Susirinkimas įvyks sau

sio 13 d., 7:30 v.v., Kultū
ros centre. Valdyba

Kuba uždarė savo konsu
lato įstaigą, kuri buvo 625 
Madison Ave., Manhattane.

Globe Parcel Service, Ine. 
New Yorko Skyrius Dabar Yra: 

48| East 7th St., arti 2nd Avė.
Telefonas: GR. 3-1785

Mes siunčiame pakus tiesiai į visas dalis 
Sovietų Sąjungos su 100% garantija.
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Lietuviu Namo 
Bendroves reikalai

Pirmadienio vakare įvyko 
Lietuvių Namo B-vės (Lith
uanian Building Corp.) di
rektorių susirinkimas. Da
lyvavo astuoni direktoriai.

Šiam susirinkimui buvo 
pateiktas metinis finansinis 
raportas, kuris rodo, kad 
1960 metai Bendrovei buvo 
neprasti finansiniai, dar li
ko biskis ir pelno.

Išrinktas naujas protoko
lu sekretorius — K. Nc- 
čiunskas.

Aptartas Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimo reikalas. 
Pasirodė, kad dėl kitų įvai
rių parengimų susidaro ne
palankios sąlygos šaukti su
važiavimą kovo mėnesį. Tai 
nutarta šėrininkų suvažia
vimą turėti šių metų balan
džio 29 d., savame name, 
102-04 .Liberty Avė., Ozone 
Parke, N. Y. Pradžia 2 
vai. popiet. Tai' bus šešta
dienis.

Po suvažiavimo visi suva
žiavimo dalyviai bus veltui 
pavaišinti.

Balandžio pradžioj bus 
visiems šėrininkams kvieti
mai išsiuntinėti. O dabar 
prašome visus šėrininkus 
pasižymėti tą dieną ir savo 
įstaigos suvažiavime daly
vauti. J. G.

Mus sveikina
Naujųjų Metų proga pri

siuntė sveikinimą “Lais
vės” kolektyvui ir visiems 
A. Kurklietis, senas Urug
vajaus lietuvių veikėjas, 
gyvenąs Montevidėjaus 
mieste. Džiaugiasi, kad jis 
neseniai asmeniškai susiti
ko, po Pietų Ameriką ke
liaujantį “Laisvės” bendra
darbį Bevardį.

. Petre čeledinaite, iš Klai
pėdos miesto, sveikina re
dakciją ir visus “Laisvės” 
skaitytojus.

Mus sveikina Cicilija ir 
Steponas Joniškiečiai, iš 
Washington©. “Geros svei
katos, daug labų dienų ir 
nuoširdžiausi linkėjimai vi
siems,” rašo jiedu.

Filmininkas Jurgis Klimas 
Daro Svarbą žygį

Jis rodys filmus, kurie bus 
persiųsti į Lietuvą. Būtinai pa
matykite juos. Jau plačiai yra 
žinoma, kad Jurgis Klimas 
pirmas Amerikos lietuvis, ku
ris daro lietuvių kalba 'kal
bančius filmus ir jis turi jau 
nemažai jų prigaminęs. Kai 
buvo čia atvykę svečiai iš Lie
tuvos ir tarpe jų buvo vienas 
filmininkas, tai Klimas susita
rė su juo, kad jis pasiųs savo 
gamintus filmus į Lietuvą.

Pirma negu Klimo filmai 
bus išsiųsti į Lietuvą jis pa
rodys juos čia. Taigi rody
mas įvyks sekmadienį, sausio 
(Jan.) 22 d., 2:30 vai. popiet, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

širdingai • kviečiame visus 
atsilankyti ir pamatyti šiuos 
filmus, nes jie yra specialiai 
sutaisyti ir bus kuo pasigėrėti.

Beje, dar bus parodytas fil
mas “Vilniaus išlaisvinimas.”

įKviečia rengėjai ir 
Jurigs Klimas

Iš Aido parengimo '
P’asitikimui Naujųjų Me- • 

tų Aido choras nuolatos 
rengia banketą. Taip buvo 
ir gr. 31 d. Rengimo komi
sijoje buvo A. Velička, W. 
Brazauskas ir V. Kazlaus
kas, o vėliau dar darinko 
N. Ventienę, B. Keršulienę 
ir N. Buknienę.

Komisija parūpino ska- i 
naus maisto, nes buvo de-1 
dama pastangų ne dėl pel
no, o kad visus svečius ir 
viešnias patenkinus. Buvo 
patiekta daug patiekalų.1 
Viskas buvo skaniai sutai
syta, nes turėjome patyru
sį “šefą” — Veličką.

Prie stalų gabiai pasidar
bavo B. Keršulienė, N. 
Ventienė ir N. Buknienė.

Brazaus kas supirko 
kumpius, kalakutus ir kitą 
maistą. J. Grybas parūpino 
muzikantus, gėrimus ir 
prie jų patarnavo.

Banketas pavyko visais 
atžvilgiais. Visi ir visos bu
vo linksmi ir pasitenkinę. 
Aido choras ir komisija ta
ria dėkui visiems už atsi
lankymą ir linki laimin
gų 1961 metų.

Choro korespondentas

Pianistas Boleslaw 
Wojtowicz Amerikoje

JAV dabar lankosi įžy
musis Lenkijos Liaudies 
Respublikos pianistas Bo
leslaw Wojtowicz. Jis davė 
koncertą Bostone (Jordan 
salėje), davė koncertą 
Washingtone, ir tikimasi, 
kad duos koncertą ir Niu
jorke.'

Tai labai žymus muzikas- 
pianistas. Kai kas sako: 
Boleslavas Voitovičius yra 
lygus Pade'revskiui.

ATVYKO LENKŲ 
FiLttĄftMONttA

į S. Ttupbk parsitraukė 
Varšuvos'filharmoniją, ku
ri susidaro iš 104 asmenų. 
Jų tarpe yra žymi solistė 
Wanda Wiikomirska. Len
kų filharmonija koncertuos 
per penkias savaites Jung- 
tinėsd Valstijose ir Kana
doje.

....-■■.j—.................. . ....
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AUKSINIO

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė 

t
Įvyks Sekmadienį

Vasario 19 February
Vakariene 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-anglišk
Angliškai-lietuviškas

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

8BSBC

m

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N.
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K. P. prieš rasines 
diskriminacijas

New Yorko valstijos ko
munistų pati j a išleido pa
reiškimą prieš rasines dis
kriminacijas. Po pareiški
mu pasirašo Clarence Ha
thaway, N. Y. valstijos pir
mininkas, ir William L. Pa
terson, vicepirmininkas.

Komunistai atžymi, kad 
New Yorko valstijon persi
kelia iš pietinių valstijų 
diskriminacijos prieš neg
rus. New Yorko valstijos 
komisija kovai prieš diskri
minaciją yra gavus virš 
900 skundų diskriminacijų 
klausime. Komunistai nuro
do ir tai, kad net New Yor
ke universitete kai kurie 
profesoriai užsiima diskri
minacija.

REAKCININKAMS 
NEPATINKA

Reakcinė spauda apver
kia, kad New Yorko mieste" 
panaikinta aukštesnių mo
kyklų studentams raštiškas 
pasirašymas po “lojališku- 
mo dokumentu”.

Pirmiau jie pirm egzami
no laikymo turėdavo pasi
rašyti “ištikimybę JAV 
Konstitucijai, ir įstaty
mams”, o dabar užteks tik 
priesaikos.

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

PRANEŠIMAI
/ 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 rKetų. jubiliejaus banketui, ku* 
ris įvyks vasario 19 d.'

. Valdyba (2-3)

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

atsibus sekmadienį, sausio (Jan J 
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)

JUBILIEJAUS




